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DEDICATED TO DIVINE QUALITY ITS CREATION

H Justintime H (Enzo x Trejor IA)
H Loren Gazsi H (PA Gazsi x *Lorenza el Yllan)
H Toro H
H Primo H
Byzantium o
H Marcy H
H Amour H
H Entry H
H Mocca H
H Mo Magic H
H Embark H
Atius o
H Alisha H
H Zawana H
H Lady Mo H
Lara Titan
H Sadie H
H Emigrand H
Lara Amado
H Zasi H
Orissa o
H Captivation H (*Jiuliusz de Wiec x Chili Pepper V)

(Royal Shahbaz x *Tonacja) 
(H Mobility H x Gai Fiera Prima) 
(*]aipur el Perseus x *Clio Belize) 
(EVG Gentry x Marseille o) 
(*Jaipur el Perseus x *Amba) 
(Pstrategy x Ekzotyka) 
(H Mobility H x Casting Crowns) 
(H Mobility H x Ellusion of Magic) 
(QR Marc x H Equissite H) 
(*Jaipur el Perseus x Atia o) 
(FA El Shawan x *Alegoria) 
(FA El Shawan x H Zandra H) 
(H Mobility H x Lady of Justice) 
(Rohara Emir x *Diya Forx) 
(Audacious PS x *Sashaa)
(*Emigrant x *Hemyhra Serondella) 04-17-12 gray colt 
(FA El Shawan x Isolde o) 
(PA Gazsi x Zorandze) 
(*Jaipur el Perseus x Olimpia o)

0R01-12 chestnut colt 
02'14-12 bay filly 
02-16-12 gray colt 
02-19-12 bay colt 
02-25-12 bay colt** 
02-26-12 gray filly
02-26-12 chestnut colt 
03-01-12 bay colt 
03-03-12 hay filly 
03-07-12 black colt 
03-10-12 bay filly 
03-14-12 gray colt** 
03-24-12 bay filly 
03-31-12 bay filly 
04-04-12 chestnut filly 
04-04-12 bay colt* 
04-05-12 gray filly

04-25-12 bay colt***
04-27-12 bay filly 
05-01-12 bay filly**
05-06-12 bay colt ***

WWW.HENNESSEYARABIANS.COM
12780 NW 35th Street, Ocala, Florida 34482



Please enjoy our new foals as we introduce them to the world.
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Hennessey Arabians is thrilled to announce the arrival of this 2012 foal crop. 
Not only does it mark a milestone of second generation of Hennessey breeding, 
it displays the international quality we continually strive to create.

Farm: 352.629.4931
Frank Hennessey Cell: 313.407.2070 
George Z Cell: 352.857.3384



„Koń jego arabski był biały bez skazy, 
Siedmiokroć na koniu przeleciał step Gazy, 
I stał przed kościołem, i kornie bił czołem, 
Jak czynią w Solimie wędrówce [...]

• '*

“He rode an Arabian. a flawless, white Mount. 
He crossed the Gaża steppe seven timgs around. 
In front of a temple he stopped anddowed down, 

; As pilgrims a! Solimdid. entering the Town ".

Juliusz Słowacki (1809 - 1845), ’ -r f -J
Duma o Wacławie Rzewuskim f
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Jesienna Aukcja Koni Arabskich Qn>| Q 
Autumn Arabian Horse Sale I X

14th or October

Konie hodowlane i użytkowe: 
klacze, źrebięta, ogiery, wałachy

Breeding and saddle horses, 
racing and sport prospects: 

mares, foals, stallions, geldings

Fot. Barbara Mazur J

ORGANIZATOR/ ORGANIZER 
PolturF: Barbara Mazur 

tel. (48 22) 857 76 44, biuro@polturF.pl 
Katalogi / Catalogues: www.janow.arabians.pl



KRONIKA SPORTOWA
Lidia Pawłowska

SPORTOWE MISTRZOSTWA KONI ARABSKICH
W czerwcu w Janowie Podlaskim od- 

były się IV Sportowe Mistrzostwa Polski 
i Międzynarodowe Zawody Koni Arabskich 
Czystej Krwi, połączone z II Mistrzostwami 
Polski Western i Rodeo dla Koni Czystej 
Krwi Arabskiej oraz Zawodami Towarzyski
mi w Sportowych Rajdach Konnych. Wy
startowało 58 koni (60 par). Po raz pierw
szy na arabskich zawodach w Polsce sta
wili się zawodnicy zagraniczni - z Niemiec, 
Austrii i Szwecji. Austrię reprezentowały 
medalistki rozegranych tydzień wcześniej 
sportowych mistrzostw tego kraju. W Ja
nowie wystartowały w konkurencjach we
stern oraz w klasie Native Costume. Doris 
Pfann na ogierze Baikal (Balaton (SU) - 
Kashmir (AT) I Mirok Monpelou (NL)) wy
grała cztery konkursy western, a Barbara 
Kristen na klaczy Avellana Qahira (LM Li
bretto (ES) - Shamal (AT) I Abha Harim 
(US)) zwyciężyła w Native Costume senio
rów. Anki Lundberg ze Szwecji, jadąca na 
wyhodowanej w Białce klaczy Erota (Ara
rat - Eugesta / Pesal) zwyciężyła w rajdzie 
towarzyskim. Ulrike Bethmann z Niemiec 
otrzymała nagrodę specjalną od prof. An
drzeja Strumiłło za kostium historyczny.

Medalowym rekordzistą był Sławomir 
Przybysz, dosiadający koni ze Stadniny 
Chrcynno Pałac. Na wałachu Galahad zdo
był złoto w ujeżdżeniu oraz srebro w sko
kach i klasie Native Costume, na ogierze 
Echo Adonis złoto w Classic Pleasure 
i brąz w Hunter Pleasure, a na ogierze 
Echo Apollo - srebro w Historycznym Stro
ju Polskim. Dwa mistrzowskie tytuły, w Na
tive Costume i w stroju polskim, wywalczy
ła Katarzyna Stawiska na ogierze Barba-

rossa. Dwa srebrne medale w ujeżdżeniu 
i Classic Pleasure seniorów wywiozła z Ja
nowa para Edinet i Agnieszka Romszycka.

Wśród juniorów prym wiodła Aleksandra 
Owerko z KJ Janów Podlaski, która na ogie
rze Metropolis NA zdobyła trzy złote krążki
- w Classic Pleasure, Native Costume oraz 
w klasie Polski Strój Historyczny, zaś na ogie
rze Salar wygrała ujeżdżenie. Jej klubowa 
koleżanka, Weronika Raczkowska na debiu
tującym pod siodłem ogierze Alert wygrała 
klasę Hunter Pleasure oraz była 2 w Classic 
Pleasure, a na ogierze Prado zdobyła brą
zowy medal w Native Costume. Podwójny
mi medalistkami zostały także juniorki Mag
da Kowalik na klaczy Mandragora - srebrny 
krążek w klasie polskiej i brązowy w Classic 
Pleasure oraz Klara Kozara na ogierze Gasler
- srebro i brąz w obu klasach kostiumowych.

Emocji dostarczyła konkurencja skoków 
przez przeszkody. W kategorii juniorów,

podobnie jak przed rokiem, złoty medal 
zdobył Tomasz Olszewski na klaczy Mi- 
stra, który w dogrywce pokona) amazonkę 
z Michałowa, Kingę Klinicką na klaczy Gar
deja. Trzecie miejsce zajęła najmłodsza 
zawodniczka mistrzostw, trzynastoletnia 
Jagoda Niewiadomska na wałachu Empe
rador. Wśród seniorów ponownie po złoto 
sięgnęła Daria Klimecka na koniu Walor - 
Mistrzyni Polski i Europy z roku 2010. Za 
drugim na podium Słamowirem Przyby
szem na Galahadzie uplasował się Adrian 
Stypułkowski na klaczy Peruwianka.

Zawodnicy konkurencji western przy
wieźli łącznie 10 koni. Dorota Kuska na 
wałachu Decaho została Mistrzem Polski 
w konkurencji Western Pleasure, wyprze
dzając Paulinę Wojtulek na Elpenorze 
oraz Ewę Skwarczyńską-Wierzchosław- 
ską na Belfegorze. W klasyfikacji łącznej 
rundy western najlepszy spośród pol
skich koni okazał się Decaho. Za nim 
uplasowały się prowadzące w konku
rencjach szybkościowych Haxan pod 
Aleksandrą Szubart i Exmoor pod Ewą 
Skwarczyńską-Wierzchosławską. Tydzień 
wcześniej para Dorota Kuska i Decaho 
startowała w Otwartych Mistrzostwach 
Austrii zdobywając w Western Pleasure 
drugie miejsce.

Toto Modderman (z Holandii), Józef 
Zagor i Wacław Pruchniewicz, którzy po 
raz kolejny sędziowali w Janowie, zwrócili 
uwagę na postęp w przygotowaniu koni 
i jeźdźców.

Artykuł o mistrzostwach w następnym 
numerze Araby Magazine, pełne wyniki 
na stronie www.janow.arabians.pl

Z TRAS RAJDÓW

W marcu w Dubaju białecki wałach 
Emimbor (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Emika / Eldon) wygrał rozegrany na 
dystansie 100 km rajd Sheik Majid bin 
Mohammed Endurance Ride - Restric
ted to Private Stables/lndividuals, usta
nawiając rekord prędkości - 28,5 km/h. 
Konia dosiadał Rashid Saeed Al Kamda 
- współpracujący z ośrodkiem Cham
pion Stable Beaty Dzikowskiej, gdzie 
Emimbor trenował do czasu eksportu 
do Emiratów.

W kwietniu w niemieckim ośrodku 
jeździeckim Gartow w międzynarodo
wych zawodach w sportowych rajdach 
konnych konkurs CEI*** (160 km) na 5. 
pozycji ukończyła Anna Tarnowska na 
Baderze (Ararat - Barkarola / Alegro). 
W CEI* (90 km) także 5. była Katarzyna 
Kłosek na 8-letnim Drylingu (Wiedeń - 
Delora / Wigor).

W maju na Węgrzech po raz 9. rozegrane 
zostały międzynarodowe zawody w rajdach 
długodystansowych Bàbolna Derby. Kon
kurs CEI** (120 km) wygrał niemiecki ale ja
nowskiej hodowli Bazyliszek (Gazal Al Sha
qab (QA) - Baza / Eukaliptus). W konkursie 
CEI-J-YR** na tym samym dystansie 4. 
miejsce zajął Elpas (Arzgir (RU) - Elema / 
Wermut) hodowli Tarus Arabians, reprezen
tujący Słowację. Elpas zdobył także nagro
dę Best Condition w swoim konkursie.

Również w maju we włoskim ośrodku 
Ippico del Castello w Montechiarugolo 
w międzynarodowych zawodach rajdo
wych Val d’Enza Endurance Cup 2012 
konkurs CEI*** (160 km) wygrał białecki 
Pigmalion (Ecaho - Petycja / Palas (SU)). 
W konkursie CEI** (120 km) 2. miejsce 
zajęła córka janowskiej Ewy (Probat (SE) - 
Etażerka / Bandos) - Cala Moresca (zwana 
Cherrą), dosiadana przez Olgę Ciesielską.

W pierwszy weekend czerwca polskie 
pary rajdowe wystartowały w międzynaro
dowych zawodach w Luhmühlen. Konkurs 
CEI** (120 km) wygrał Arwim (Fryderyk 
- Arwima / Wachlarz) pod Arturem Lan
dauern. Arwim zdobył także nagrodę Best 
Condition w tym konkursie. Na czwartym 
miejscu uplasował się Nokturn (Emigrant - 
Nowalia / Pasat) pod Mileną Kalatą.

Podczas rozegranych 3 czerwca zawo
dów CEI w Euston Park w konkursie CEI** 
(120 km) 2. miejsce zajął polskiej hodowli 
Wened (Espadero - Włócznia / Borek), do
siadany przez Kamilę Kart, a reprezentują
cy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

W połowie czerwca w konkursie CEI** 
(130 km) w Chanac we Francji 2. miejsce 
zajęła klacz Sokołda (Oset - Sawina / Wa- 
gram), wyhodowana przez Bogusława Dą
browskiego, należąca do Anny Damman.
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The highest scored filly in Poland
Sired hy 2011 Brazilian National Champion

HDB Sihr Ihn Massai

Siena(HDB Shir Ibn Massai x El Aria)
Top Five and class winner _ _ _ _
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THE CHRONICLE
transi.: Krystyna Chmiel

THE ARAB HORSE SPORT CHAMPIONSHIPS

In June at Janów Podlaski held were 
the IV Sports Championships of Poland 
and International Event for Arabian Hor
ses, combined with the II Arabian Hor
se Western and Rodeo Championships 
of Poland and a Friendly Competition in 
Endurance. Started 58horses (60 pairs). 
For the first time foreign riders attended 
an Arabian horse competition in Poland 
Germany, Austria and Sweden. The re
presentatives of Austria a week before 
won medals in sports championships of 
their country. At Janów they took part in 
Western and in the Native Costume class. 
Doris Pfann, riding the stallion Baikal (Ba
laton (SU) - Kashmir (AT)/Mirok Mont- 
pelou (NL)), won four Western compe
titions, whereas Barbara Kristen, on the 
mare Avellana Qahira (LM Libretto (ES) 
- Shamal (AT)/Abha Harim (US)), won 
the Senior Native Costume. Anki Lund
berg from Sweden, riding the Bialka-bred 
mare Erota (Ararat - Eugesta/Pesal), won 
the Friendly Endurance Competition. The 
German rider Ulrike Bethmann, got the 
special award sponsored by the Profes
sor Andrzej Strumiłło for her dress in the 
Polish Historical Costume Class.

The record-breaker with regard to the 
number of medals was Sławomir Przy
bysz, riding horses from the Chrcynno- 
-Palac Stud. Mounted on the gelding Ga
lahad he won the Gold in Dressage and 
Silver in the Showjumping and Native Co
stume, on the stallion Echo Adonis - Gold

in Classic Pleasure and Bronze in Hunter 
Pleasure, whereas on the stallion Echo 
Apollo he won the Silver in the Polish Hi
storical Costume Class. Two Champion's 
titles, in the classes Native Costume and 
Polish Historical Costume, captured Ka
tarzyna Stawiska, riding the stallion Bar
barossa. Two Silver Medals, in Dressage 
and Classic Pleasure, were taken by the 
pair Edinet and Agnieszka Romszycka.

Among Junior Riders an unquestio
ned leader was Aleksandra Owerko form 
the Janów Podlaski Riding Club, who, 
mounted on the stallion Metropolis NA 
won three golden circles in the classes: 
Classic Pleasure, Native Costume and Hi
storical Polish Costume, whereas on the 
stallion Salar she won the Dressage. Her 
clubmate, Weronika Raczkowska, riding 
a novice stallion Alert won the Hunter 
Pleasure, whereas in the Classic Pleasure 
was placed second, winning the Bronze 
in the Classic Pleasure on the stallion Pra
do Two medals each won also Magda Ko
walik, riding the mare Mandragora, awar
ded with the Silver in the Polish Historical 
Costume Class and with Bronze in the 
Classic Pleasure, as well as Klara Koza- 
ra, riding the stallion Gasler winning Silver 
and Bronze in both Costume classes.

The Showjumping Class delivered 
plenty of emotions. In Juniors the Gold 
was won by Tomasz Olszewski, riding 
the mare Mistra who after a jump-off 
defeated the girl-rider from Michałow,

Kinga Klinicka, riding the mare Gardeja. 
Third placed was the youngest compe
titor of the Championships - 13-y.o. Ja- 
goda Niewiadomska, mounted on the 
gelding Emperador. Among the Senior 
Riders the Gold got again to Daria Kli- 
mecka and Walor - the Champion of Po
land and Europe for 2010. Second pla
ced was Slawomir Przybysz on Galahad, 
whereas third was Adrian Stypulkowski 
on the mare Peruwianka.

Thanks to the Western Champion
ships in Janow started 10 horses. The 
Champion of Poland Western Pleasure 
became Dorota Kuska, riding the gel
ding Decaho, ahead of Paulina Wojtu- 
lek on Elpenor and Ewa Skwarczyriska 
- Wierzchoslawska on Belfegor. In a ge
neral ranking of the Western round the 
best from Polish horses proved Decaho, 
followed by the leaders in speed com
petitions - Haxan ridden by Aleksandra 
Kowalska and Exmoor ridden by Ewa 
Skwarczyriska - Wierzchoslawska. Do
rota Kuska and Decaho took part also in 
Open Championships of Austria, placed 
second in the Western Pleasure.

Toto Modderman form Holland, Jozef 
Zagor and Waclaw Pruchniewicz, who 
judged that kind of event for several ti
mes, emphasized a significant progress 
in training of horses and riders.

An article on Sport Championships in 
the next issue of Araby Magazine; full re
sults on www.janow.arabians.pl

FROM THE ENDURANCE ROUTES

In March the Białka-bred gelding Ernim- 
bor (Gazai Al Shaqab (QA) - Emika I Eldon), 
won the 100-km-long race Sheik Majid bin 
Mohammed Endurance Ride - Restricted 
to Private Stables/lndividuals in Dubai. He 
set a new speed record of 28,5 km/h at this 
distance. The horse was ridden by Rashid 
Saeed Al Kamda, co-operating with Cham
pion Stable - the endurance center of Beata 
Dzikowska where Emimbor was trained be
fore exportation to the Emirates.

In April, in a German equestrian cent
er Gartow, held was the International 
Endurance Event. In the CEI*** Com
petition (160 km) 5th placed was Anna 
Tarnowska on Bader (Ararat - Barkarola/ 
Alegro). In the CEI* (90 km) 5th placed 
was Katarzyna Kłosek, riding the 8-y.o. 
Dryling (Wiedeń - Delora/Wigor.

In the beginning of May, in Hungary for 
the 9th time held were the International En

durance Championships - Babolna Derby. 
The CEI*** (120 km) competition was 
won by Janów-bred Bazyliszek (Gazai Al 
Shaqab (QA) - Baza/Eukaliptus), export
ed to Germany. In the CEI-J-YR**, at the 
same distance, 4th placed was Elpas (Ar- 
zgir (RU) - Elema/Wermut), bred by Tarus 
Arabians, now representing Slovakia. In 
the same competition Elpas was also 
granted with the Best Condition award.

In May, in an Italian equestrian center 
Ippico del Castello in Montecharugio- 
lo, held were International Endurance 
Championships Vai d'Enza Endurance 
Cup 2012. The CEI*** Competition (160 
km) was won by bred at Bialka - Pigmal- 
ion (Ecaho - Petycja/Palas (SU)). In the 
CEI** Competition (120 km) 2nd placed 
was a daughter of Janow-bred Ewa (Pro
bat (SE) - Etazerka/Bandos) - Cala Mo- 
resca (nicknamed Cherra), ridden by 
a Polish competitor Olga Ciesielska.

In the first week-end of June Polish en
durance pairs started in an international 
event at Luhmuehlen. The CEI** Competi
tion (120 km) was won by Arwim (Fryderyk 
- Arwima/Wachlarz), ridden by Artur Lan
dau. Arwim got also the Best Condition 
Award, whereas fourth in the same com
petition placed was Nokturn (Emigrant - 
Nowalia/Pasat), ridden by Milena Kalata.

During the CEI event, held on June 
3rd at Euston Park, in the CEI** (120 km) 
Competition second placed was Polish- 
bred Wened (Espadero - Włócznia/ 
Borek), ridden by Kamila Kart. Currently 
he represents the United Arab Emirates.

In the middle of June, in the CEI** 
Competition (130 km), at Chanac 
(France) second placed was the mare 
Sokołda (Oset - Sawina/ Wagram), bred 
by Bogusław Dąbrowski, owned by 
Anna Damman.
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proudly presentsNazaret ArabiansFEMARAN ÍAL MARAAM - EKSTERA/EKSTERNI

2008 YEAR

Class Top Five (Yearling Colts) at the Junior Spring Show - Bialka (PL),
at the International Show - Weis (AT) and at the International Show - Halden (NO) 
Scandinavian Open Junior Reserve Champion Stallion - Blommerod (SE)
2009 YEAR

Bronze Medal Champion Colt at the International A Show - Weis (AT)
Class Top Five (Two Years Old Colts) at the Polish National Show - Janow Podlaski (PL)
2010 YEAR

Class Top Five (Three Years Old Colts) at the International A Show - Weis (AT)
2011 YEAR

Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the Tulip Cup - Deume (NL)
Senior Champion Stallion Polska-Arabia Horse Festival - Warsaw (PL)
Bronze Medal Champion Stallion at the Ladoire Intercontinental Cup Deauville (FR) 
Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the European Championate in Verona (IT)

HIS Offspring - ANGELINA (ELMARAN - ANTALIA BAY/EL AMIN)
fresh and frozen semen 
available
CA, SCID CLEAR

Contact:

Naza^t ARABIANS

teL +48 500 068 644 
’ufoautazaret-arabians.pl 
^WW.NAZARET-ARABIANS.PL



Wieniec Sławy,
tekst: Izabella Pawelec zZawartl

tłum.: Joanna Krawczyk

Sługa Znaku
Emir Tag el-Faher Abd el-Nischaane

O Pustyni kochana! Ojczyzno wolności!
Bułat, dzida i rumak: te są moje skarby.
Wdzięczne ku nim me serce w nich wszystko odkrywa. 
Witam was Ko hej lany, Ozdobo Nedżadu...

W dniu 16 marca 2012 roku „świat 
arabski” obiegła długo oczekiwana 
wiadomość, zamieszczona na stronie 
internetowej Biblioteki Narodowej w War
szawie, że „Pierwsze pełne naukowe wy
danie rękopisu Wacława Seweryna Rze
wuskiego - O koniach wschodnich po
chodzących od ras arabskich, opublikuje 
Biblioteka Narodowa, dzięki współpracy 
z partnerami z Kataru. Umowę o realizacji 
tego projektu podpisali: dyrektor Biblioteki 
Narodowej dr Tomasz Makowski oraz Ab- 
dullah Al Najjar, dyrektor generalny Qatar 
Museums Authority, w obecności ambasa
dora Kataru Hadi Nassera M.K. Al-Hajri.”

Zaplanowany na cztery lata projekt, fi
nansowany w całości przez Qatar Mu
seums Authority, obejmuje opracowanie 
i publikację trzytomowego wydania ca
łości rękopisu Wacława Seweryna Rze
wuskiego Sur les Chevaux Orientaux et 
provenants des Races Orientales (O ko
niach wschodnich pochodzących od ras 
arabskich) oraz faksymile oryginalnego 
dzieła. Wydanie naukowe obejmować 
będzie krytyczną edycję tekstu w języku 
oryginału (francuskim), jego tłumaczenie 
na polski i angielski oraz tom poświęcony 
rysunkom. Strona katarska przygotuje wy
danie arabskie. W osobnym tomie znajdą 
się eseje naukowe, objaśnienia do tekstu 
oraz słownik terminów i nazw, opracowa
ny przez specjalistów z różnych dziedzin. 
Kierownikiem naukowym projektu bę
dzie prof. dr hab. Tadeusz Majda, wybit
ny orientalista, wykładowca Uniwersytetu 
Warszawskiego i kurator zbiorów sztuki 

orientalnej Muzeum Narodowego w War
szawie.

Rękopis Sur les Chevaux Orientaux pro
venants des Races Orientales - O koniach 
wschodnich pochodzących od ras arab
skich, napisany w języku francuskim, to 
unikatowe na skalę światową dzieło w za
mierzeniu poświęcone koniom arabskim, 
ale w rzeczywistości stanowiące arcy- 
bogate kompendium wiedzy o geografii, 
kulturze i historii Bliskiego Wschodu. Wła
snoręcznie spisane i zilustrowane przez 
Wacława Seweryna Rzewuskiego setkami 
barwnych rysunków między 1821 a 1831 
rokiem, po powrocie z dwuletniej wyprawy 
do krajów arabskich, obejmuje prawie 800 
stronic w trzech woluminach.

Dzieje rękopisu są równie niezwy
kłe jak historia i życie autora dzieła. Po 
upadku powstania listopadowego w 1831 
roku, władze carskie zrabowały majątek 
Wacława Rzewuskiego i wywiozły boga
te zbiory biblioteki. Rękopis, o którym 
przez długi czas sądzono, że zaginął, po 
śmierci Rzewuskiego trafił do rąk jego sio
strzeńca Wieńczysława Potockiego, który 
podarował go Teofilowi Rutkowskiemu, 
marszałkowi szlachty powiatu bracław- 
skiego, wielkiemu miłośnikowi i znawcy 
koni. Przed śmiercią w roku 1881 podaro
wał on rękopis jednemu ze swoich przyja
ciół. Później rękopis trafił do rodziny stryja 
Wacława Rzewuskiego, Adama Rzewu
skiego w Wierzchowni. Jego wnuk Adam 
był ostatnim właścicielem rękopisu. 
Uchodząc w czasie rewolucji bolszewic
kiej z Ukrainy przywiózł go do Warszawy
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Ilustracje pochodzą z rękopisu Wacława 
Seweryna Rzewuskiego udostępnione 
przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.
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Wreath of Fame,

Servant
°fthe Sign
O Desert beloved ! O home of Freedom! 
Sword, spear and steed — this my treasure trove. 
With its every beat my grateful heart revels in you. 
tiaif Kehilans! Lace the Najd wove...

Emir Tag el-Faher Abd el-Nischaane
On March 16th, 2012 a long awaited information, published on the 

website of the National Library in Warsaw, went around the “Arabian 
world". It stated that “The first complete scholarly edition of Wactaw 
Seweryn Rzewuski's manuscript On oriental horses and those de
scended from Eastern breeds will be published by the National Library 
thanks to a cooperation with partners from Qatar. An agreement on 
the realization of this project has been signed by: the director of the 
National Library, Tomasz Makowski, Ph.D and Abdullah Al Najjar, the 
CEO of the Qatar Museums Authority, in the presence of the Ambas
sador of Qatar, Hadi Nasser M.K. Al-Hajri.

The project, which is planned over a course of four years and is fully 
funded by the Qatar Museums Authority, will consist of compiling and 
publishing a three volume edition of the entirety of the manuscript of 
Waclaw Seweryn Rzewuski’s Sur les Chevaux Orientaux et provenants 
des Races Orientales (On oriental horses and those descended from 
Eastern breeds), as well as the facsimiles of the original work. The schol
arly publication will include a critical edition of the text in its original lan
guage (French), its translation into Polish and English, as well as a vol
ume devoted to illustrations and drawings. The Qatar side will prepare 
an Arabic edition. A separate volume will include academic essays, text 
commentaries and a glossary of terms and names, developed by ex-
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i w 1928 roku sprzedał Stefanowi Dembe- 
mu do powstającej Biblioteki Narodowej. 
Podczas okupacji został przeniesiony z jej 
zbiorów na Okólniku do introligatora ce
lem wykonania stylowej oprawy. Po Po
wstaniu Warszawskim 1944 roku, zbiory 
na Okólniku zostały przez Niemców spalo
ne, ale rękopis Rzewuskiego cudem ocalał 
i do dzisiaj jest jednym ze skarbów Biblio
teki Narodowej w Warszawie.

Wacław Seweryn hr. Rzewuski (1785- 
1831) to jedna z najciekawszych i niezwy
kle barwnych postaci epoki romantyzmu.

Był potomkiem wielkiej magnackiej ro
dziny z dawnych kresów wschodnich Pol
ski, gdzie dominowały tradycje bliskich 
związków ze Wschodem i gdzie na każ
dym kroku spotykało się zabytki, ruiny 
i pamiątki przypominające te związki.

Syn hetmana polnego Seweryna, człon
ka niesławnej Targowicy i Konstancji z ks. 
Lubomirskich, po śmierci ojca w 1811 
roku stał się dziedzicem olbrzymiej for
tuny i dóbr w Kuźminie, Podhorcach 
i Sawraniu. Jego stałą siedzibą był Saw- 
rań, gdzie zaczął rozwijać hodowlę koni 
czystej krwi arabskiej. Zamiłowanie do 
orientu zaszczepił mu wuj, słynny pisarz 
i podróżnik po Bliskim i Dalekim Wscho
dzie - Jan hr. Potocki. Naukę języków 
wschodnich zaczął od języka tureckiego 
od zbiegłego z Turcji imama, a następnie 
u emigranta tureckiego, admirała Ramiza 
Paszy. Jednak gruntowną wiedzę o Bli
skim Wschodzie posiadł podczas swoje
go pobytu w Wiedniu w latach 1803-1818. 

library’s collection stored in the palace on 
Okólnik street to a bookbinder in order to 
give it a new, stylish cover. After the War
saw Uprising in 1944, the collection in the 
Okólnik palace was burned down by the 
Germans, but Rzewuski’s manuscript mi
raculously survived again and until this 
day is one of the treasures of the National 
Library in Warsaw.

perts from various disciplines. The project’s 
academic director will be Tadeusz Majda, 
professor, Ph.D, an outstanding orientalist, 
lecturer at the Warsaw University and cura
tor of the oriental art collection of the Na
tional Museum in Warsaw.

The manuscript Sur les Chevaux Orien- 
taux et provenants des Races Orientates 
(On oriental horses and those descended 
from Eastern breeds) written in French is 
a work unique on a global scale, intended 
to be devoted to Arabian horses, but is in 
reality an extremely rich compendium of 
knowledge on geography, as well as the 
culture and history of the Middle East. Per
sonally written and illustrated by Waclaw 
Seweryn Rzewuski with hundreds of col
ourful drawings between 1821 and 1831, 
after his return from a two year journey to 
the Arabic countries, it consists of almost 
800 pages in three volumes.

The lots of the manuscript are just as 
extraordinary as the history and life of the 

work’s author. After the fall of the Novem
ber Uprising in 1831 the tsarist authorities 
plundered the estate of Waclaw Rzewuski 
and took away the rich library collection. 
The manuscript, which for many years was 
considered to have been lost, found itself 
after Rzewuski’s death in the hands of his 
nephew, Wieńczysław Potocki, who gifted 
it to Teofil Rutkowski, the Marshal of No
bility of the Bracław district, a great horse 
enthusiast and equine expert. Before his 
death in 1881 Rutkowski presented the 
manuscript to one of his friends. Later the 
manuscript found its way to the family of 
Wacław Rzewuski’s paternal uncle, Adam 
Rzewuski in Wierzchownia. His grandson, 
Adam, was the last owner of the manu
script. Fleeing during the Bolshoi revolu
tion from the Ukraine Adam brought it with 
him to Warsaw and in 1928 sold it to Stefan 
Dembe to the collection of the just-forming 
National Library. During the occupation 
the manuscript was transferred from the

Count Waclaw Sewryn Rzewuski 
(1785-1831) was one of the most interest
ing and extremely colourful personas of 
the Romantic Period. He was the descend
ant of a great magnate family from the for
mer Eastern borderlands of Poland, where 
dominant were the traditions of close rela
tions with the East and where at every turn 
one found historical monuments, ruins 
and relics which reminded of those times.

The son of Field Hetman Seweryn, 
member of the infamous Targowica Con
federation [a conspiracy of Polish mag
nates against the progressive reforms of 
the Constitution of May 3rd, 1791] and 
Konstancja of the Prince Lubomirski fam
ily, after the death of his father in 1811 
Rzewuski became the heir of an enormous 
fortune and various estates - in Kuzmina, 
Podhorce and Sawran. His permanent 
abode was Sawran, where he began to 
run a breeding of Arabian horses. His love 
for the Orient was instilled in him by his 
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Poznał tam wybitnych orientalistów: Jo
sepha von Hammermera-Purgstalla i Ju- 
liusa Heinricha von Klaprotha. Rzewuski 
był założycielem pierwszego czasopisma 
orientalistycznego w Europie „Kopalnie 
Wschodu” wydawanego z językach fran
cuskim i niemieckim - „Mines d’Orient”/’’ 
Fundgruben des Orients”, które w latach 
1809-1818 finansował i współredagował 
z Josephem Hammerem. Arabskiego 
uczył się wówczas u libańskiego maronity 
Antona Aridy, lektora wiedeńskiej Akade
mii Orientalnej,

Jednakże największą pasją Rzewuskie
go były konie arabskie, uznane przez nie
go za najszlachetniejszą i najwspanialszą 
rasę, którą tak pięknie i wzruszająco opisał 
w swoim poemacie pt. „Neżdi - Kohejlany”, 
którego fragment zacytowaliśmy powyżej.

Wojny napoleońskie drastycznie uszczu
pliły stan koni szlachetnych ras w Europie. 
Toteż na Kongresie Wiedeńskim podjęto 
decyzję o konieczności odbudowy stadnin 
europejskich i założenia nowych w opar
ciu o materiał koni arabskich czystej krwi. 
Rzewuski powziął plan wyprawy na Bliski 
Wschód w celu zakupu koni arabskich 
„u źródeł" ofiarowując swoje usługi królo
wej Wirtembergii, siostrze cara Aleksandra 
I, jak i samemu carowi.

W grudniu 1817 roku Wacław Seweryn 
hr. Rzewuski z liczną świtą wyruszył przez 
Bałkany i Stambuł i w styczniu 1818 do
tarł do Trypolisu. Następnie udał się do 
Aleppo, gdzie zamieszkał w okazałym 

unde, a famous writer and traveler across 
the Middle East, Count Jan Potocki. He 
began learning eastern languages, start
ing with Turkish from an imam who fled 
from Turkey and later from a Turkish ad
miral emigrant, Ramiz Pasha. However he 
gained a thorough knowledge on the Mid
dle East during his stay in Vienna between 
1803 and 1818. There he met superb ori
entalists. Joseph von Hammer-Purgstall 
and Julius Heinrich von Klaproth. Rze
wuski was the founder of the first oriental 
periodical in Europe, titled “The mines of 
the East', published in French and Ger
man (“Mines d'Orient”/” Fundgruben des 
Orients'), which he funded and co-edited 
with Joseph Hammer during 1809-1818. 
At the time he learned Arabic from a Leba
nese Maronite, Anton Arida, lecturer at Vi
enna s Oriental Academy.

But Rzewuski’s greatest passion were 
Arabian horses, considered by him to be 
lhe most noble and greatest breed, which 

e so beautifully and movingly described 
ln his poem "Nejdi Koheilan”, a fragment 
0 which has been quoted above.

The Napoleon Wars drastically dimin- 
P ec* amount of pure breed horses in 
turope For that reason at the Congress of 

'enna a decision was made on the neces
sity of rebuilding European studs and estab- 
s mg new ones based on pure bred Ara- 
®n horses. Rzewuski decided to travel to

pałacu Gulistan, podarowanym mu przez 
tureckiego gubernatora Aleppo Hurszida 
Paszę, co znaczy ogród różany, który ob
rał za swoją stałą siedzibę. Stąd wyruszał 
na liczne wyprawy po Libanie i Syrii oraz 
w głąb Półwyspu Arabskiego, na pusty
nię Nedżd i dalej do Hidżazu. O ile tere
ny Libanu i Syrii były już wcześniej odwie
dzane przez europejskich podróżników, 
o tyle Nedżd i góry Szammar były dotąd 
nietknięte stopą Europejczyka. Rzewuski 
był pierwszy! Nawiązał tam przyjaźń z be- 

duińskimi plemionami Anaza, a w górach 
Szammar zawarł przymierze krwi z szej
kiem szczepu RuwallaEd - Dere’i ibn Sza- 
lanem. Z racji poważania i uznania, jakimi 
cieszył się wśród starszyzny beduińskiej 
oraz znajomości koni arabskich, świetnej 
jazdy konnej i beduińskiego stylu życia, 
zaprzyjaźnieni szejkowie nadali mu tytuł 
szejka i emira. Tytułu, który brzmią! Tag e/- 
-Faher, Abd el-Nishaane, Balad, Emir wa 
Szejch El-Arab, w tłumaczeniu: Wieniec 
Sławy, Sługa Znaku, Balad, Szejch Arabów,
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używał go Rzewuski również po powrocie 
do kraju.

Rzewuski towarzyszył swoim arabskim 
przyjaciołom w ich wojennych wyprawach, 
w których zasłynął odwagą i talentem do
wodzenia dużymi oddziałami arabskiej 
konnicy. Nie zapomniał jednak o głównym 
celu swej wyprawy. Zgromadził duże sta
do najcenniejszych koni, co pociągało za 
sobą konieczność zwiększenia eskorty do 
kilkuset osób. Topniały zasoby pieniężne 
przywiezione z Polski, toteż Emir zmuszo
ny był spieniężyć swe piękne, urodzajne 

the Middle East in order to purchase Arabian 
horses at the very source, offering his servic
es to the Queen of Württemberg, the sister 
of tsar Alexander I and to the tsar himself.

In December of 1817 Count Wacław 
Seweryn Rzewuski, together with a numer
ous entourage, set off through the Balkans 
and Istanbul and in January of 1818 ar
rived in Tripoli. He then headed to Aleppo, 
where he stayed in a magnificent palace, 
Gulistan (meaning Rose Garden), present
ed to him by the Turkish governor of Alep
po, Hursid Pasha. The palace became 
Rzewuski’s permanent abode. From here 
he set off on his numerous expeditions 
across Lebanon, Syria and into the heart of 
the Arabian Peninsula, the Najd desert and 
further to Hejaz. While the areas of Leba
non and Syria had been previously visited 
by European travellers, the Najd and the 
Shammar mountains were untouched by 
European foot. Rzewuski was the first! He 
befriended the Bedouin Anaza tribes and 
formed an alliance in blood with a sheikh 
of the Ruwalla tribe, Ed-Dere ibn Shalan 
in the Shammar mountains. Due to the es
teem with which he was regarded among 
the Bedouin elders and his knowledge of 
Arabian horses, excellent riding skills and 
Bedouin lifestyle, the befriended sheikhs 
conferred onto him the title of sheikh and 
emir. The title, which read Tag el - Fachr, 
Abd El - Niszan, Balad, Emir wa Szejch El 
- Arab, meaning Wreath of Fame, Servant 
of the Sign [God], Balad, Sheikh of Arabs, 

wołyńskie i podolskie włości. Rzewuski 
pozostałby w Arabii dłużej, gdyby nie wy
padki rewolucji w Aleppo 1819 roku. Na 
czele powstania przeciwko rządowi turec
kiemu stał przyjaciel Emira - Hassan i to 
przesądziło o udziale Rzewuskiego w za
mieszkach. Powstanie zostało stłumione, 
a Rzewuski musiał uciekać przez Azję 
Mniejszą do Konstantynopola. Z zaku
pionych dla siebie, królowej Wirtembergii 
i cara Aleksandra 137 koni zdążył jeszcze 
wysłać do królewskiego stada w Weil pod 
Stuttgartem 8 ogierów i 12 klaczy. Pozo- 

was also used by Rzewuski after his return 
to Poland.

Rzewuski accompanied his Arabie 
friends in their military expeditions, in 
which he exhibited bold courage and 
a talent to command large detachments 
of Arabic cavalry. However he did not for
get about his journey's main goal. He ac
cumulated a large herd of the most valu
able horses, which called for the enlarging 
of his escort to several hundred people. 
The funds brought from Poland began to 
meit away, so the Emir was forced to sell 
his beautiful, fertile estates in Wołyń and 
Podole. Rzewuski would’ve stayed in Ara
bia longer, if not for the events of the revo
lution in Aleppo in 1819. Standing at the 
head of the uprising against the Turkish 
government was the Emir’s friend Hassan 
and this determined Rzewuski’s partici
pation in the riots. The uprising was sup
pressed and Rzewuski had to flee through 
Asia Minor to Constantinople. From the 
group of 137 horses which he purchased 
for himself, the Queen of Württemberg 
and tsar Alexander, he managed to send 8 
stallions and 12 mares to the royal herd in 
Weil near Stuttgart. The remaining horses, 
after long and costly negotiations, arrived 
at the Emir’s estates in Poland in 1820 by 
means of France.

The Arabians purchased by him found 
their way to Polish, Ukrainian, Russian and 
German studs. Names of such mares as 
Hassfoura, Geyrana, Abu- Loulou, Mura- 

stałe konie, po kosztownych i długich 
pertraktacjach dotarły przez Francję 1820 
roku do dóbr Emira w Polsce.

Zakupione przez niego araby trafiły do 
stadnin polskich, ukraińskich, rosyjskich 
i niemieckich. Nazwy takich klaczy jak 
Harsfoura, Geyrana, Abu Loulou, Murana, 
Schakra i Elkanda powtarzały się w rodo
wodach najcenniejszych reproduktorów 
i klaczy stada królewskiego. Najwybitniej
szym przedstawicielem weilowskiego sta
da był sprowadzony przez Rzewuskiego 
siwy ogier Gumusch Bourmon.

W 1822 roku zakupiono z bezcenne
go pustynnego stada Emira dla stadniny 
w Janowie Podlaskim dwa ogiery wyjąt
kowej wartości. Były to Tuissan i Alaba- 
dżak. Szczególnie ten drugi wyróżnił się 
jako znakomity reproduktor, a córki jego 
doskonale łączyły się z ogierami pełnej 
krwi angielskiej dając licznych zwycięz
ców na torze mokotowskim w Warsza
wie w latach 1840-1850. Krwi Albadżaka 
można było się doszukać w rodowodach 
koni janowskich do wybuchu I wojny 
światowej.

Po powrocie z krajów arabskich Rze
wuski osiedlił się w Polsce, ale wciąż 
tęsknił do nieograniczonej swobody pu
styni. W Sawraniu na Ukrainie dla swych 
koni wybudował wspaniałą stajnię w stylu 
arabskim, a przylegająca do niej część 
mieszkalną przyozdobił wschodnimi 
akcentami. Sam nosił się po arabsku, 
a służbę przebrał za Beduinów. Z miej- 

na, Schakra and Elkanda were repeatedly 
found in pedigrees of the most valuable 
sires and broodmares of the royal herd. 
The most outstanding representative of 
the Weil herd was the imported by Rze
wuski grey stallion Gumusch- Bournon.

In 1822 Janów Podlaski purchased two 
extremely valuable sires from the Emir’s 
priceless desert herd. They were Tuis
san and Alabadżak. Especially the latter 
distinguished himself as a splendid sire, 
with his daughters superbly crossing with 
Thoroughbred stallions, producing numer
ous winners of the Mokotów racetrack in 
Warsaw during 1840-1850. The blood of 
Alabadżak could be found in Janów Pod- 
laski-bred horses up until the outbreak of 
World War I.

After returning from the Arabic coun
tries Rzewuski settled down in Poland, 
but yearned for the unrestricted freedom 
of the desert. At Sawrań in the Ukraine he 
built a magnificent stable in Arabic style 
for his horses and decorated the adjacent 
living part of the building with eastern ac
cents. He took on an Arabic lifestyle in 
terms of apparel and dressed the servants 
as Bedouins. He turned the local Cossack 
people into a strong cavalry detachment

The Emir’s return home was interesting
ly described by Lucjan Siemiński (1807- 
1877) in his short story titled “Emir Tadż- 
el Faher”:

„His return could not go by without 
making an impression. Fantastic eastern 
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scowej ludności kozackiej utworzył silny 
oddział konny.

Powrót Emira do kraju ciekawie opisał 
w opowiadaniu pt. „Emir Tadż el Faher” 
Lucjan Siemieński (1807-1877):

Powrót jego nie mógł przejść bez wra
żenia. Fantastyczny strój wschodni, spo
sób życia wyróżniający się od zwykłego 
trybu domów szlacheckich i pańskich, 
osobliwej piękności i delikatności konie 
- wszystko to zwracało uwagę całej pro
wincji (...)•

Stajnię obrał sobie za rezydencję i tam go
ści przyjmował, tam przesiadywał sam, pisał 
swoje wspomnienia, podróże, rozprawy, po
ezje (...). Skóra końska była jego posłaniem, 
siodło jego poduszką, burka nakryciem (...), 
jego fantazja lubowała się w przepysznych 
koniach, rzędach i licznej czeredzie dwor
skich Kozaków, gotowych w ogień skoczyć 
na skinienie ukochanego pana.

Rękopis zawiera opis cech najszlachet
niejszych koni orientu, ich wymiary i dane 
rodowodowe, zestawienia ras i maści, 
miejsca występowania najlepszych przed
stawicieli rasy, materiały terminologiczne, 
jak również opis sposobu nabywania koni 
u Beduinów i zarys historii konia arabskie
go w Polsce. Rzewuski opisał także meto
dy ujeżdżania i posługiwania się koniem. 
Zagadnienia te były mu doskonale znane, 
gdyż był znakomitym jeźdźcem, który zdo
bywał swe umiejętności w elitarnym pułku 
austriackich huzarów Kirchmajera, gdzie 
został awansowany do stopnia rotmistrza, 
a także w dzikich warunkach pustyni arab
skiej i niezmierzonych stepach Ukrainy.

Gdy w 1831 roku powstanie listopado
we dotarło na Wołyń i Ukrainę, Wacław 
hr. Rzewuski oddał swe konie ojczyźnie 
na wyposażenie zorganizowanego przez 
siebie oddziału kawalerii. Dowodząc tą 

jednostką 14 maja 1831 roku poniósł klę
skę pod Daszowem i zginął w niewyjaśnio
nych nigdy okolicznościach.

Ulubiony jego ogier Mukhtar Tab bez sio
dła i wodzy, zdyszany i błotem schlastany 
wpadł na dziedziniec stajenny w Sawraniu, 
przejmującym rżeniem zwiastując śmierć 
swego pana, którego ciała nigdy nie od
szukano (Stefan Bojanowski Sylwetki koni 
orientalnych i ich hodowców 1906 r.).

Mówiono, że Emir pojawił się później 
w krajach arabskich wiedziony do nich tę
sknotą. Ale pogłoski te nie zostały potwier
dzone.

Postać Emira Rzewuskiego inspirowała 
wielu sławnych pisarzy, poetów i malarzy. 
Wśród nich byli Juliusz Słowacki, Adam 
Mickiewicz, Wincenty Pol, Michał Budzyń
ski, January Suchodolski, Juliusz Kossak. 
Opisali go również poeci ukraińscy: Tym- 
ko Padurra i Jan Komornicki.

attire, a lifestyle which stood out among 
the ordinary way of other noble houses, 
horses of noteworthy beauty and finesse 
~ all this drew the attention of the entire 
Province. (...)

He took the stable as his residence and 
received guests there. That’s also where 

e spent time by himself, writing down 
's memoirs, travels, studies, poetry (...). 

Horse hide was his bed, the saddle his pil- 
°w, a burqa his duvet (...) his imagination 
°°k delight in splendid horses, tack and 

a numerous host of courtly Cossacks, ea
ger to jump into fire at the bidding of their 
Deloved master.”

The manuscript contains a descrip
tion of traits of the most refined horses of 
the Orient, their measurements, pedigree 
data, a compilation of breeds and coat 
colours, places of occurrence of the best 
representatives of the breed, glossary 
terms, a method of buying horses from 
the Bedouins and an outline of the history 
of Arabian horse breeding in Poland. Rze
wuski also described the methods of start
ing horses under saddle and how to use 
them. These matters were well known to 
him, as he was an excellent rider who ac
quired his skills in Kirchmajer’s elite regi
ment of Austrian Hussars, where he was 

promoted to cavalry master (rittmeister), 
as well as in the wilderness of the Arabic 
desert and vast Ukrainian steppes.

When in 1831 the November Uprising 
reached Wołyń and the Ukraine, Count 
Wacław Rzewuski gave his horses to his 
Country for the needs of the cavalry de
tachment created by him. While com
manding this unit on May 14th, 1831, he 
was defeated near Daszów and died in un
explained circumstances.

His favorite stallion Mukhtar-Tab, without 
saddle and bridle, out of breath and splat
tered in mud, bolted into the stable yard in 
Sawrań, heralding the death of his master
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Wielki mistrz polskiej poezji Adam Mickiewicz (1798-1855) 
uwieczni! postać Emira w swym pięknym poemacie „Farys”:

(...) Jak płynie w suchym morzu koń mój i rozcina

Sypkie bałwany piersiami delfina,

Coraz chyżej, coraz chyżej,

Już po wierzchu żwir zamiata;

Coraz wyżej, coraz wyżej,

Już nad kłąb kurzu wylata

Czarny mój rumak, jak burzliwa chmura.

Gwiazda na czole jego jak jutrzenka błyska,

Na wolę wiatrów puścił strusiej grzywy pióra,

A nóg białych polotem błyskawice ciska,

Pędź latawcze białonogi.

Góry z drogi, lasy z drogi! (...)

Jcw6‘U.
I

Adam Mickiewicz (1798-1855), the great Polish poet, 
immortalized the Emir in his beautiful poem “Farys”:

W artykule wykorzystałam fragmenty albumu opracowanego 
przez prof. Tadeusza Majdę „Podróż do Arabii - O koniach ko- 
hejlanach, Beduinach i przygodach w Arabii” wydanego przez 
Bibliotekę Narodową, Warszawa 2004.

Redakcja Araby Magazine składa serdeczne podziękowa
nia Bibliotece Narodowej w Warszawie za udostępnienie tek
stów i skanów ilustracji z rękopisu Wacława Seweryna Rze
wuskiego „Sur les Chevaux Orientaux et provenants des Ra
ces Orientales.”.

Umowę podpisują: dr Tomasz Makowski (z lewej), dyrektor Biblioteki 
Narodowej i Abdullah Al Najjar (z prawej), 

dyrektor generalny Qatar Museums Authority.
The agreement sign Ph.D Tomasz Makowski (left), Director of National 

Library and Abdullah Al Najjar (right),

(...) He swims in the desert sea, my stallion, 

Carving the waves of sand.

Snowy peaks he plows

As a dolphin plows the breakers,

Ever faster, still faster,

Skimming over the gravelly footing.

Higher, still higher,

He soars from the dust like a cloud -

A storm-cloud - this stable stallion of mine.

The star on his forehead gleaming like the dawn, 

He tosses his ostrich-feathery mane to the wind. 

Fly, white-legged kite, oh fly!

Vanish, footpaths; forests, recede! (...) 

with a piercing neigh. His master’s body was never found. (Stefan 
Bojanowski Sylwetki koni orientalnych i ich hodowcow [Profiles of 
oriental horses and their breeders] 1906).

It was said that the Emir turned up later in Arabic coun
tries, which he so missed. But these rumours were never 
confirmed.

The character of Emir Rzewuski inspired many famous writ
ers, poets and painters. Among them were Juliusz Słowacki, 
Adam Mickiewicz, Wincenty Pol, Michał Budzyński, January Su
chodolski, Juljusz Kossak. He was also the subject of Ukrainian 
poets: Tymko Padura and Jan Komornicki.

For the purposes of this article I have used fragments from 
the album compiled by Professor Tadeusz Majda „Podróż 
do Arabii - O koniach kohejlanach, Beduinach i przygodach 
w Arabii ’ („Journey to Arabia - on Koheilan horses, Bedouins 
and adventures in Arabia"), published by the National Library, 
Warsaw 2004.
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j B Kryształowe serce dla

W
 styczniu minęło 15 lat od założenia Polskiego 

Związku Hodowców Koni Arabskich. W ostat
ni weekend marca jego członkowie spotkali się 
w Janowie Podlaskim na XVI Walnym Zjeździe.

<XX*CXXX:X|

15 years | n January fell the 15 the anniversary of foundation of the Polish 
Arabian Horse Society. Its Sixteenth General Assembly took pla
ce in the last week-end of March.
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W części sprawozdawczej Anna Stoja- 
nowska i Jerzy Białobok przedstawili naj
ważniejsze wiadomości z Kongresu ECA- 
HO. który na początku lutego odbył się 
w Ammanie. Zgromadzenie Ogólne zdecy
dowanie opowiedziało się za utrzymaniem 
zasady, że na pokazach afiliowanych przez 
ECAHO nie ma nagród finansowych. Wo
bec i tak już dużych trudności z pozyski
waniem sponsorów przez organizatorów 

pokazow w Europie, obowiązek zapewnie
nia jeszcze nagród pieniężnych doprowa
dziłby do wymazania z kalendarza ECAHO 
wielu pokazów. Te, które by przetrwały mo
głyby liczyć głównie na jedno źródło finan
sowania - z krajów Bliskiego Wschodu.

Izabella Pawelec-Zawadzka przygoto
wała relację z Kongresu WAHO, który na 
przełomie października i listopada 2011 
roku odbył się w Katarze. Obok pani Pre

zes, która jest członkiem Komitetu Wyko
nawczego WAHO, Polskę reprezentowali 
tam Redaktor PASB, Krystyna Karaszewska 
i Marek Trela, także członek KW. W głoso
waniu Zgromadzenie Ogólne potwierdziło 
dotychczasowe stanowisko WAHO w spra
wie metod biotechnologii w rozrodzie: brak 
zgody na klonowanie, in vitro oraz pobie
ranie komórek jajowych od klaczy, które 
padły. Nie ma też akceptacji WAHO dla

1 ■ ’'1
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In its Reporting Part Anna Stojanowska 
and Jerzy Bialobok delivered the most im
portant news from the ECAHO Congress, 
held in the beginning of February in Am
man. The Congress supported maintain- 
lng the rule of organizing shows affiliated 
y ECAHO without money awards. The 

organizers of European shows were fac- 
*ng difficulties in winning sponsors any
way, whereas the obligatory providing of 
money awards would force them to cancel 
many shows from the ECAHO calendar, 

urvive would only those sponsored by 
he Middle East countries.

Izabella Pawelec-Zawadzka delivered 
a report from the WAHO General Meeting, 
held at the end of October and the begin
ning of November in Doha, Qatar. Apart 
from her (Izabella Pawelec-Zawadzka is 
a member of the Executive Committee of 
WAHO), Poland was represented also by 
Krystyna Karaszewska (the Registrar of 
PASB) and Marek Treia, also the Execu
tive Committee Member. The General As
sembly confirmed the current position of 
WAHO, concerning biotechnology meth
ods in the equine reproduction. Neither 
cloning, nor in vitro fertilization and taking 

eggs from dead mares were accepted. 
WAHO rejected also any suggestions of 
making entries into studbooks conditional 
on genetic test results, conformation traits 
or the origin. Withdrawn from the use were 
“WAHO forms” concerning using of im
ported semen, now replaced by covering 
certificates”, confirmed by the studbook of 
a country, where the stallion was standing 
and the semen was taken. Since 2014 all 
horses entered into studbooks accepted 
by WAHO should have passports.

To the Assembly invited was the Editor of 
PASB, Mrs. Krystyna Karaszewska. Thanks 



uzależniania wpisów do ksiąg od wyników 
badań genetycznych, ocen pokroju czy po
chodzenia. Wycofano z użycia tzw. formu
larze WAHO dotyczące inseminacji nasie
niem importowanym, zastąpi go świadec
two pokrycia potwierdzone przez Księgę 
Stadną, na terenie której pobrano nasienie 
i znajduje się ogier. Od 2014 roku wszystkie 
konie wpisane do ksiąg uznawanych przez 
WAHO będą musiaty posiadać paszporty.

Dzięki zaproszeniu na zjazd Redaktor Pol
skiej Księgi Stadnej Koni Arabskich Czystej 
Krwi, Krystyny Karaszewskiej hodowcy mieli 
okazję wyrazić swoje oczekiwania w stosun
ku do Redakcji oraz pomysły na usprawnie
nie przepływu informacji. Redaktor z kolei 
przekazała hodowcom, na co szczególnie 
powinni zwracać uwagę przy przekazywa
niu dokumentów. Wszystko wskazuje na 
to, że taka bezpośrednia rozmowa była obu 
stronom potrzebna. Na zakończenie Krysty
na Karaszewska poinformowała, że następ
ne wydanie tomów i dodatków do PASB, 

które niedługo powinno być ukończone, bę
dzie miało formę elektroniczną.

Część seminaryjna to rodzaj „deseru" po 
często wyczerpującej dyskusji. Prezes Iza
bella Pawelec-Zawadzka, która otworzyła tę 
część spotkania, opowiedziała o projekcie 
tłumaczenia i wydania manuskryptu Emira 
Rzewuskiego. Projekt ten, po wielu latach za
biegów, wszedł w fazę realizacji dzięki pod
pisaniu umowy między Biblioteką Narodową 
a Fundacją Quatar Museums Authority Emira 
Hamada ibn Chalify as-Saniego. Prof. Marian 
Tischner przygotował wykład o biotechnolo
giach rozrodu w hodowli koni. Chociaż nie
które z przedstawionych metod nie mają za
stosowania w hodowli koni arabskich, to ich 
omówienie było dla słuchaczy szczególnie 
ciekawe, gdyż pozwoliło zrozumieć stano
wisko WAHO w tej sprawie. Sobotnie semi
narium zamknął wykład Jacka Kowerskiego 
o korekcji wad postawy u źrebiąt i prawidło
wej postawie kończyn. Nazajutrz został on 
uzupełniony praktyczną prezentacją.

Podczas uroczystej kolacji w sobotni 
wieczór po raz szósty wręczone zostały 
nagrody „Hodowcy Roku” oraz „Wyróżnie
nia” w czterech kategoriach: pokazy, wy
ścigi, sport i rajdy długodystansowe. Beata 
i Marek Błaszkiewiczowie (Stadnina Podle
sie - ZPH Strusinianka) otrzymali tytuł „Ho
dowców Roku 2011 ” w kategorii pokazy - 
za sukcesy klaczki El Piatzolla (WH Justice 
(US) - Enya/Ekstern), która w 2011 roku 
bogatą kolekcję sukcesów powiększyła 
m.in. o tytuł Czempionki Klaczy Młodszych 
pokazu Tulip Cup. „Hodowcą Roku 2011” 
w kategorii wyścigi został Krzysztof Gru- 
dziąż (Stadnina Koni Dar Duni) - za bar
dzo dobre wyniki klaczy Fira Akba (Akbars 
(RU) - Fira/Ganges) i jej półbrata, ogiera 
Firo (po Armani). Wyróżnienie w kategorii 
wyścigi przyznane zostało Zbigniewowi 
Górskiemu - za bardzo dobre wyniki kla
czy Elgana (Ganges - Ekstra/Wojsław) 
i ogiera Ehud (Ataman - Ekstra). Czesław 
Witko (Stadnina Koni Tarnawka) odebrał

to her presence, the breeders had an op
portunity to express their expectations or 
share some ideas concerning the ways of 
improving the information transfer. On the 
other hand, Mrs. Karaszewska instructed 
the breeders about the proper filling and 
delivering of documents. It seemed, that 
both sides needed such chat. Finally, Mrs. 
Karaszewska informed, that the coming 
Volumes and Supplements of PASB would 
be issued in an electronic form.

The Seminar Part made a kind of a des
sert after an exhausting discussion. The 
Honorary President, Mrs. Izabella Pawelec- 
Zawadzka, at first introduced the project of 
translating and publishing of the Manusctipt 
by Emir Rzewuski. After a long preparatory 
process, it came into a realization phase, 
thanks to signing an agreement between 
the National Library and a Foundation of 

Qatar Museums Authority, supervised by 
the Emir Hamad ibn Chalify as Sani.

It was followed by the lecture delivered 
by Professor Marian Tischner, about the 
biotechnology in equine reproduction. 
Some of the introduced methods weren't 
applied in the Arabian horse breeding, 
but the Professor's comments enabled 
the listeners to understand the position of 
WAHO in that matter. The last lecture of the 
Saturday Seminar Part was delivered by 
Jacek Kowerski and concerned legs faults 
in foals and methods of correcting them. 
Next day it was complemented by a practi
cal demonstration.

During the Saturday Evening Recep
tion for the sixth time handed were the 
awards for “Breeders of the Year” in four 
categories: Shows, Racing, Sports and 
Endurance. In the category of “Shows”, 

the “Breeders of the Year 2011 ” award was 
granted to Beata and Marek Błaszkiewicz, 
the owners of Podlesie Stud, for the suc
cesses of the filly El Piatzolla (WH Justice 
(US) - Enya/Ekstern), the Tulip Cup Junior 
Champion Filly 2011. In the “Racing” cate
gory awarded was Krzysztof Grudziąż, the 
owner of Dar Duni Stud, for outstanding 
results of the filly Fira Akba (Akbars (RU) 
- Fira/Ganges) and her half-brother, the 
colt Firo (by Armani). In the same category 
Distinction was granted to Zbigniew Gór
ski, for the achievements of the filly Elgana 
(Ganges - Ekstra/Wojsław) and the colt 
Ehud (Ataman - Ekstra). A corresponding 
Distinction in the category of Endurance 
was given to Czeslaw Witko, for promoting 
of this sport and successes of his horses 
in the events of 2011. In the category of 
“Sports” with a Distinction granted was 
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Wyrózenienie“ w kategorii sportowe rajdy 
konne - za propagowanie dyscypliny oraz 
sukcesy swoich koni odniesione na zawo
dach w roku 2011. „Wyróżnienie” w kate
gorii sport za sukcesy koni Galahad (Wer- 
bum - Granada/Monogramm (US)) oraz 
Echo Apollo (Piaff - Echo Kallisto/Pamir) 
otrzymała Stadnina Chrcynno Pałac Ewy, 
Alicji i Krzysztofa Poszepczyńskich.

Pokaz hodowlany, co roku zamykają
cy zjazd, rozpoczął się między stajniami 
treningowymi tzw. „Nowymi”. Dyrektor 
Marek Trela przedstawił gościom janow
skie ogiery czołowe: Piaff (Eldon - Pipi/ 
Banat), Alert (Piaff - Andaluzja/Sandik 
El Shaaklan (DE)), Pegasus (Gazal Al Sha- 
qab (QA) - Pepesza/Eukaliptus), Eąuifor 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Eqviria/Pers), 
Eurykles (Emigrant - Eutona/Etogram), 
Poganin (Laheeb (IL) - Pohulanka/Pep- 
ton). Prezentację zamknęły dwa debiutu
jące reproduktory, dzierżawione z zagra
nicy. Izraelski Abyad AA (Nader Al Jamal 

(US) - Al Amal AA (IL)/Hallm Shah I (HU)), 
który pod koniec roku rozpoczął trening 
wyścigowy, zdecydowanie zmienił się 
na korzyść od jesieni i spodobał się go
ściom. Oczekiwań widzów nie zawiódł tak
że szczególnie oczekiwany młodzieżowy 
Czempion Świata, Kahil Al Shaqab (Mar- 
wan al Shaqab (QA) - OFW Mishaahl (US)/ 
Mishaah (US)) z Kataru.

Jednak najwięcej emocji wzbudziło 
pojawienie się długo nieobecnej w kraju 
Pianissimy (Gazal Al Shaqab (QA) - Pia- 
nosa/Eukaliptus), która dosłownie tydzień 
wcześniej wróciła z Dubaju, gdzie wygrała 
prestiżowy pokaz, a dokąd „wstąpiła” po 
drodze z USA, gdzie spędziła ostatnie trzy 
lata. Najsłynniejsza klacz świata spacero
wała przed gośćmi, obdarzając ich uprzej
mym spojrzeniem monarchini. Ale na tym 
nie koniec. Prezes Izabella Zawadzka na 
ręce dyrektora Treli przekazała prezent 
dla Pianissimy - kryształowe serduszko na 
srebrnym łańcuszku. Dyrektor zawiesił je 

na szyi gwiazdy. Nie obyło się bez małej 
sesji zdjęciowej. Niemal każdy chciał mieć 
zdjęcie z Pianissimą.

Hodowlaną paradę SK Janów Pod
laski zamknęła prezentacja przychów
ku, zorganizowana zwyczajowo przy 
stajniach „Prywatnych”. Przed gośćmi 
przeprowadzonych zostało 28 klaczy 
z tegorocznymi źrebiętami po ogierach: 
Ekstern (Monogramm (US) - Ernestyna/ 
Piechur), Om El Bellissimo (Om El Shah- 
maan (US) - Om El Benedict (US)/Sana- 
dik El Shaklan (DE)), Pilot (Fawor - Pipi/ 
Banat), HS Etiquette (Simeon Sadik (AU) 
- Etenta/Monogramm (US)), Eden C 
(Enzo (US) - Silken Sabie (US)/Gene- 
sis C (US)) oraz DA Vinci FM (Versace 
(US) - Fuli Moon Astar (US)/Yahya Matuk 
(US)). Ten co roku bardzo oczekiwany 
fragment zjazdu przyciąga także gości 
spoza związku. Niektórych spotykamy tu 
już nie pierwszy raz. Może za rok zasilą 
szeregi PZHKA...

Chrcynno Palac Stud, owned by Ewa, Al- 
icja and Krzysztof Poszepczyriski, for suc
cesses of the horses Galahad (Werbum 
- Granada/Monogramm (US)) and Echo 
Apollo (Piaff - Echo Kallisto/Pamir).

As in every year, the last point of the Gen
eral Assembly was a breeding inspection. It 
was held between “New" training stables. 
Introduced were leading sires standing at 
Janow: Piaff (Eldon - Pipi/Banat), Alert (Pi
aff - Andaluzja/Sanadik El Shaklan (DE)), 

egasus (Gazal Al Shaqab (QA) - Pepesza/ 
Eukaliptus), Equifor (Gazal Al Shaqab (QA) 
~ Eqviria/Pers), Eurykles (Emigrant - Euto
na/Etogram), Poganin (Laheeb (IL) - Pohu- 
anka/Pepton). In the end shown were two 
eased producers, used in breeding for the 
"rst time. Abyad AA (Nader Al Jamal (US) 
' Al Amal AA (IL)/Halim Shah I (HU)), from 
Srael, recently put into the racing training, 

improved a lot from the autumn. The spec
tators were impressed by Kahil Al Shaqab 
(Marwan Al Shaqab (QA) - OFW Mishaahl 
(US)/Mlshaah (US)), the World Junior 
Champion, leased from Qatar.

The highest level of emotions, how
ever, was achieved during the presenta
tion of Pianissima (Gazal Al Shaqab (QA) 
- Pianosa/Eukaliptus), who came back 
to Poland after a three-years-long lease 
to the US. In her way back she “dropped 
in” to Dubai, where she won a prestigious 
show. The most famous mare of the World 
walked in front of the guests, casting them 
a kind glance of a queen. Mrs. Izabella 
Zawadzka brought a gift for her - a cristal 
heart on a silver chain. The Director, Marek 
Treia, hanged this pendant on the mare's 
neck. Moreover, everybody wanted to take 
a picture with Pianissima.

The breeding parade of Janow was 
closed by the presentation of this 
year's get. Between the “Private" sta
bles shown were 28 mares with foals 
by the following sires: Ekstern (Mono
gramm (US) - Ernestyna/Piechur), Om 
El Belllissimo (Om El Shahman (US) - 
Om El Benedict (US)/Sanadik El Shak
lan (DE)), Pilot (Fawor - Pipi/Banat), HS 
Etiquette (Simeon Sadik (AU) - Etenta/ 
Monogramm (US)), Eden C (Enzo (US) 
- Silken Sable (US)/Genesis C (US)) and 
Da Vinci FM (Versace (US) - Full Moon 
Astar (US)/Yahya Matuk (US). As every 
year, it was the most expected fragment 
of the General Assembly, attracting also 
guests from outside our ranks. Some of 
them came here not for the first time. 
Maybe next year they would decide to 
join PAHBS?...
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The Price of _______

Beauty
H ow do Arabian horses sell in 

Poland today?
I will attempt to perform 

such an analysis based on 
the available and public re

sults of the Pride of Poland Sale - the most
representative trade event, considered 
a barometer if not of the world’s market of 
horses of this breed, then definitely a ba
rometer of the domestic one. By means 
of the sale's results we can observe the 
trends that took place over the last five 
years - years in which the world's financial 
markets were hit by a crisis wave.

So what do the dry statistics from 2007- 
2011 tell us? First of all - that it is defi
nitely a „client’s market“. This is very evi
dent when analyzing quantitative results 
of mare sales: from 2008 they have been

Wycenić

ak sprzedaje się dzisiaj konie 
arabskie w Polsce?

Pokuszę się o taką analizę 
w oparciu o dostępne i jawne 
wyniki aukcji Pride of Poland -

najbardziej reprezentatywnej imprezy han
dlowej, która od lat uważana jest za baro
metr jeśli nie światowego, to przynajmniej 
krajowego rynku koni tej rasy. Na jej wyni
kach można prześledzić tendencje zacho

tekst: Barbara Mazur 
tłum.: Joanna Krawczyk 

fot.: Stuart Vesty 

dzące w ciągu ostatnich pięciu lat, a więc 
w latach, kiedy przez światowe rynki finan
sowe przetoczyła się fala kryzysu.

Co zatem mówią suche wyniki z lat 
2007-20t1? Po pierwsze - jest to zdecy
dowanie „rynek klienta". Widać to wyraź
nie analizując ilościowe wyniki sprzedaży 
klaczy: od roku 2008 oscylują one wokół 
80%. Mowa tu o koniach, które fizycznie

24 Araby / Pokazy 25



The Price of _______

Beauty
H ow do Arabian horses sell in 

Poland today?
I will attempt to perform 

such an analysis based on 
the available and public re

sults of the Pride of Poland Sale - the most
representative trade event, considered 
a barometer if not of the world’s market of 
horses of this breed, then definitely a ba
rometer of the domestic one. By means 
of the sale's results we can observe the 
trends that took place over the last five 
years - years in which the world's financial 
markets were hit by a crisis wave.

So what do the dry statistics from 2007- 
2011 tell us? First of all - that it is defi
nitely a „client’s market“. This is very evi
dent when analyzing quantitative results 
of mare sales: from 2008 they have been

Wycenić

ak sprzedaje się dzisiaj konie 
arabskie w Polsce?

Pokuszę się o taką analizę 
w oparciu o dostępne i jawne 
wyniki aukcji Pride of Poland -

najbardziej reprezentatywnej imprezy han
dlowej, która od lat uważana jest za baro
metr jeśli nie światowego, to przynajmniej 
krajowego rynku koni tej rasy. Na jej wyni
kach można prześledzić tendencje zacho

tekst: Barbara Mazur 
tłum.: Joanna Krawczyk 

fot.: Stuart Vesty 

dzące w ciągu ostatnich pięciu lat, a więc 
w latach, kiedy przez światowe rynki finan
sowe przetoczyła się fala kryzysu.

Co zatem mówią suche wyniki z lat 
2007-20t1? Po pierwsze - jest to zdecy
dowanie „rynek klienta". Widać to wyraź
nie analizując ilościowe wyniki sprzedaży 
klaczy: od roku 2008 oscylują one wokół 
80%. Mowa tu o koniach, które fizycznie

24 Araby / Pokazy 25



przeszły przez ring aukcyjny Pride of Po- 
land i zostały sprzedane w dniu aukcji lub 
do końca danego roku (tzn. nie zmieniły 
właściciela w dniu aukcji, ale chętny go
towy zapłacić stosowną cenę zdecydo
wał się nieco później). Biorę pod uwagę 
wyłącznie sprzedaż ilościową, nie anali
zując ruchów w zakresie cen. Moim zda
niem, ilość sprzedanych koni bardziej 
oddaje obraz ogólnej tendencji i określa 
liczbę klientów biorących udział w grze, 

fluctuating around 80%. We are talking 
here about horses which have physically 
walked through the Pride of Poland auc
tion arena and were sold either on the day 
of the auction or by the end of the given 
year (as in they didn’t change their owner 
on the day of the auction, but the person 
willing to pay the appropriate sum decided 
to do so a little later on). I am only taking 
into consideration strictly the quantitative 
sale, not analyzing movements within the 
price ranges. In my opinion the number 
of horses sold gives a better picture of 
a general trend and defines the number 
of clients participating in the game rather 
than the prices, which attest to the overall 
amount of money on the market. Further
more, the prices of horses sold „after the 
auction“ are not made public, therefore 
they cannot be used to calculate aver
ages.

The quantitative and percentage results 
show the capacity that the market has 
for the best Polish mares (of course not 
all mares from the Polish studs, but only 
those chosen to be sold): out of a group 
of carefully selected horses - a truly rep
resentative group of the breed, about 80% 
have a chance to find a new owner.

A much more sensitive instrument is 
the Selection Sale, which on one hand 
absorbs the excess of offered horses of 
a theoretically lesser value and on the oth

niż ceny, które świadczą raczej o ogólnej 
ilości pieniędzy na rynku. Ponadto, ceny 
koni sprzedanych „po aukcji“ nie są publi
kowane, więc nie można ich wziąć do wy
liczania średnich.

Na podstawie wyników ilościowych i pro
centowych widać, jaką pojemność ma rynek 
na najlepsze polskie klacze (oczywiście nie 
wszystkie klacze z polskich stadnin, a tylko 
te wytypowane do sprzedaży): z grupy do
kładnie wyselekcjonowanych i przygotowa

er - is a source for clients with thinner wal
lets. Here the sales have been systemati
cally decreasing from 85% in 2007, stop
ping at 40% in 2010. Last year saw a sud
den jump to 60%, maybe due to limiting 
the number of horses on the main Pride 
of Poland list.

It is extremely evident to what degree 
the supply exceeds the demand, taking 
into consideration the specificity of the 
Arabian horse market. It is not as regu
lated as the Thoroughbred market, where 
the racing program forces a complete 
change of an entire set of horses every 
two years and where the same horses can 
find themselves on the market even sev
eral times within a short period of time: 
as yearlings, as two year olds after winter 
training and prior to their race debut, as 
those who have just ended their racing 
career and finally - as breeding horses. 
Owners of Arabians, long-maturing and 
long-living horses, should invest their 
money and await for the results slightly 
longer than two seasons, after which eve
rything is known about Thoroughbreds. 
However common practice today in the 
world breeding of Arabians is to speed 
up the turnover and trading of horses by 
decreasing the distance between gen
erations. In order to do this younger and 
younger horses are assigned to breeding 
(even stallions aged a year and a half!), 

nych do sprzedaży koni - prawdziwej repre
zentacji rasy, szansę na znalezienie nowego 
właściciela ma około 80%.

Dużo czulszym instrumentem jest au
kcja Selection Sale, która z jednej strony 
wchłania nadmiar oferowanych koni o teo
retycznie mniejszej wartości, z drugiej stro
ny - stanowi źródło dla klientów o mniej 
zasobnych portfelach. Tutaj sprzedaż 
z 85% w 2007 r. spadała systematycznie, 
zatrzymując się na poziomie 40% w 2010 r. 
W ub. roku nastąpiło wybicie do 60%, być 
może w efekcie ograniczenia liczebności 
koni na liście głównej Pride of Poland.

Wyraźnie widać zatem, w jakim stopniu 
podaż przewyższa popyt, biorąc pod uwa
gę specyfikę rynku koni czystej krwi. Nie 
jest on tak wyregulowany jak rynek pełnej 
krwi, gdzie program wyścigowy praktycz
nie determinuje wymianę „garnituru“ koni 
co dwa lata i gdzie te same konie mogą 
w krótkim czasie znaleźć się w sprzedaży 
nawet po kilka razy: jako roczniaki, konie 
dwuletnie po zimowym treningu, konie 
po karierze i wreszcie - konie hodowlane. 
Właściciele arabów, koni późno dojrze
wających i długowiecznych, z założenia 
powinni lokować swoje inwestycje i ocze
kiwać na rezultaty nieco dłużej niż przez 
dwa sezony, po których o folblutach wła
ściwie wszystko już wiadomo. W światowej 
hodowli czystej krwi powszechne stało się 
jednak dążenie do przyśpieszenia obrotu 
końmi przez zmniejszanie odstępu mię
dzy pokoleniami. W tym celu przeznacza 
się do rozrodu coraz młodsze konie (na
wet półtoraroczne ogiery!) i wprowadza do 

while offered for sale are also embryos, 
which are horses that haven’t yet been 
born. In our realities an additional fac
tor is the resignation of sending young 
horses to racing training and introducing 
three year old mares into the broodmare 
band, which shortens the time of awaiting 
for the first foal at least by one season. 
These practices can however prove ill in 
their results for us: for one - by an even 
larger increase in the overproduction of 
horses and two - by oversimplifying the 
offer, decreasing its diversity and limiting 
the choice.

It won’t be a very revealing statement, 
but clients are invariably searching for 
quality. In case of a breeding auction, 
which the Pride of Poland is from its very 
beginnings, two categories of horses en
joy great popularity: remarkable brood
mares or young show horses with a rich 
show career. Superb dams, who can boast 
a large group of successful produce, can 
achieve six digit prices if they are still at 
an age which will allow them to be used 
for many years at stud. ANDALUZJA (dam 
of the stallion Alert - reached a bid of 100 
thousand Euro and was sold to Saudi Ara
bia), PILAR (dam of champions Pinga, 
Pilarosa, Pizarro, Pomian and the highly 
priced Pieta and Pinta - for 240 thousand 
Euro to Qatar), PANIKA (dam of Palanga 
- 125 thousand Euro to Saudi Arabia), 
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obrotu embriony, czyli konie, które jeszcze 
nawet się nie urodziły. W naszych realiach 
dodatkowym czynnikiem jest rezygna
cja z wysyłania młodych koni do treningu 
wyścigowego i wprowadzanie trzyletnich 
klaczy do stada matek, co skraca przynaj
mniej o jeden sezon czas oczekiwania na 
pierwsze źrebię. Dla rodzimego podwór
ka takie praktyki mogą okazać się jednak 
zgubne w skutkach: raz - przez jeszcze 
większy wzrost nadprodukcji koni, a po 
drugie - przez spłaszczenie oferty, czyli 
zmniejszenie różnorodności i wyboru.

Nie będzie to zbyt odkrywcze stwier
dzenie, ale klienci niezmiennie poszukują 
jakości. W przypadku aukcji hodowlanej, 
jaką od początku istnienia jest Pride of Po- 
land, wzięcie mają dwie kategorie: wybitne 
klacze hodowlane lub młode konie poka
zowe o bogatej karierze. Doskonałe matki, 
które mogą poszczycić się stawką udane
go potomstwa, jeśli tylko są w wieku, któ
ry zapewnia jeszcze wiele lat użytkowania 
w stadzie, mogą osiągnąć ceny sześcio
cyfrowe. ANDALUZJA (matka ogiera Alert 

- wylicytowana za 100 tys. euro do Arabii 
Saudyjskiej), PILAR (matka czempionów: 
Pingi, Pilarosy, Pizarra, Pomiana oraz wy
soko wycenionych Piety i Pinty - 240 tys. 
euro do Kataru), PANIKA (matka Palan- 
gi - 125 tys. euro do Arabii Saudyjskiej), 
PRERIA (matka Primery - 125 tys. euro 
do Wielkiej Brytanii), WILGA (matka Wildy, 
Warangi i Willarsa - 80 tys. euro do Belgii) 
znalazły nabywców wśród najpoważniej
szych hodowców naszych czasów, poszu
kujących wartości utrwalonych w skonso
lidowanych i sprawdzonych rodowodach.

Młode wybitne klacze, oprócz obie
cującej przyszłości w stadzie, posiadają 
„wartość dodaną“, jaką jest duży poten
cjał do wygrywania pokazów. Przy współ
czesnych możliwościach techniki embrio- 
transferu ich kariera na ringu może z po
wodzeniem rozwijać się równolegle z ka
rierą w hodowli. Dlatego takie konie cieszą 
się dużym wzięciem i klienci są w stanie 
zapłacić majątek za tego rodzaju obiet
nicę, czego dobitnym przykładem jest 

sprzedaż PINTY (Wiceczempionka Pol
ski Klaczy Młodszych, sprzedana za 500 
tys. euro do Wielkiej Brytanii), PALABRY 
(Czempionka Polski Klaczy Młodszych - 
400 tys. euro do Arabii Saudyjskiej) i PIA- 
CENZY (Młodzieżowa Czempionka i Naj
lepszy Koń Wiosennego Pokazu w Białce 
- 475 tys. euro do Kataru).

Na tych przykładach można oprzeć teo
rię, że z dużą łatwością srzedają się konie 
dwóch „gatunków“: konie bardzo drogie 
i konie zdecydowanie tanie. Pierwsze, 
jako materiał ekskluzywny, będą kupowa
ne wbrew kryzysowi, gdyż podobno w nie
pewnych czasach najchętniej inwestuje 
się w dobra luksusowe. Dość wspomnieć 
tu o rekordowej sprzedaży KWESTU
RY (1.125.000 euro), która miała miejsce 
w roku 2008, a więc u progu światowego 
kryzysu! Tanie konie będą kupowane na 
zasadach okazji, kiedy jedna strona bę
dzie się próbowała ich wyzbyć nawet po
niżej wartości, a druga na tym skorzysta.

Najtrudniejszy jest handel końmi ze 
„średniej półki“. Przeważnie są to osobniki,

PRERIA (dam of Primera - 125 thousand 
Euro to Great Britain) and WILGA (dam of 
Wilda. Waranga and Willars - 80 thousand 
Euro to Belgium) found buyers among the 
most important breeders of our times, who 
are looking for values and traits consoli
dated in proven pedigrees.

Young remarkable mares, beside 
a promising future in the breeding barn, 
possess an „added value“ which is a high 
potential to win at shows. With modern 
embryotransfer techniques their career on 
the arena can successfully develop along
side a breeding career. That’s why such 
horses are greatly popular and clients 
are willing to pay a fortune for this kind 
of promise, a great example of which are 
the sales of PINTA (Polish National Junior 
Reserve Champion, sold for 500 thousand 

Euro to Great Britain), PALABRA (Polish 
National Junior Champion - 400 thousand 
Euro to Saudi Arabia) and PIACENZA 
(Junior Spring Show Champion & Best in 
Show - 475 thousand Euro to Qatar).

Basing on these examples we can form 
a theory that there are two „types“ of hors
es that sell very easily: the very expensive 
horses and the very cheap ones. The first, 
as exclusive material, will be bought in 
spite of crisis, as supposedly in unsure 
times people most willingly invest in luxury 
goods. Suffice to mention the record sale 
of KWESTURA (1.125 million Euro), which 
took place in 2008, at the threshold of the 
world crisis!

Cheap horses will be bought if they are 
considered bargains, when one side will 
be trying to „get rid“ of them even below 

their value, and the other will try to take 
advantage of it.

The most difficult to sell are „average 
horses“. They are usually individuals, 
which aspire to be superb in terms of pedi
gree, but a lack of „talent“ or too great of 
a competition do not allow them to spread 
their wings. Or just the opposite: they are 
horses interesting in terms of beauty and 
conformation, but their not very popular 
pedigree do not stir enthusiasm. The rule 
of thumb is that clients prefer horses with 
a better pedigree, even if they do not stand 
out with conformation when compared to 
the more beautiful ones „without a pedi

gree.
There are two reasons why selling mid

dle quality horses is not only harder, but 
also the least predictable. On one hand 
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które aspirują do miana wybitnych pod 
względem rodowodu, ale braki „talentu“ 
lub zbyt duża konkurencja nie pozwa
lają im rozwinąć skrzydeł. Może być też 
odwrotnie: są to konie interesujące pod 
względem urody i pokroju, ale ich mało 
popularne pochodzenie nie wzbudza en
tuzjazmu. Regułą jest, że klienci wolą ko
nie z lepszym pochodzeniem, nawet nie- 
wyróżniające się pokrojem, od urodziw- 
szych koni „bez rodowodu“.

Z dwóch powodów handel końmi śred
niej klasy jest najtrudniejszy, ale też naj
mniej przewidywalny. Z jednej strony - 
właściciele mają przeważnie bardzo wygó
rowane oczekiwania co do wartości, z dru
giej strony - klienci celują raczej w okazje 
i nie chcą przepłacać. Jeśli przy udziale 
aukcjonera nie dochodzi do kompromi
su, koń pozostaje niesprzedany. Zdarzają 
się jednak sytuacje, kiedy zdesperowani 
klienci, na fali emocji lub rozczarowania 
po przegraniu innych licytacji, walczą za
żarcie i w efekcie, wbrew wszelkim oczeki
waniom, koń osiąga cenę grubo powyżej 
średniej.

PODSTAWĘ STANOWI RODOWÓD
Przyjrzyjmy się, czego poszukują klienci 

patrząc na rodowody oferowanych koni.
Dużym wzięciem cieszą się córki Eks

terna; z dwudziestu dziewięciu wystawio
nych ogółem w latach 2007-2011 jedną 
wycofano, a właściciela nie zmieniły tylko 
dwie.

Pomału odchodzą z rynku córki Euka
liptusa, ale klienci nadal cenią sobie jego

- the owners usually have very exorbitant 
expectations of the value, on the other - 
the clients are rather aiming at bargains 
and don’t want to overpay. If both par
ties do not come to a compromise with 
the assistance of an auctioneer, the horse 
remains unsold. But there are situations 
when desperate clients, on an emotional 
wave or due to a disappointment after los
ing other biddings, fight fiercely against 
each other and as an effect, in spite of all 
expectations, the horse achieves a price 
much higher above the average.

THE PEDIGREE IS FUNDAMENTAL
Let’s take a look at the pedigrees of the 

offered horses and see what clients are after.
Great success is enjoyed by the daugh

ters of Ekstern: out of nine offered for sale 
during 2007-2011 one was withdrawn, 
and only two did not change their initial 
owner.

The daughters of Eukaliptus are slowly 
leaving the market, but clients still value 
the stallion’s presence on the spear side 
of the pedigree. Out of seven of his daugh
ters offered for sale, six were sold and out 
of eight of his offered granddaughters (by 
Grafik, Harbin and Aslan) as many as sev
en were sold.

It is clearly the era of selling the get of 
Gazal Al Shaqab: so far the 16 offered 
mares have been sold in 100%. What’s in- 

obecność po męskiej stronie rodowodu. 
Odpowiednio: z siedmiu wystawionych có
rek sprzedanych zostało sześć, a z ośmiu 
wystawionych wnuczek (po ogierach Gra
fiku, Harbin i Aslanie) poszło aż siedem.

Wyraźnie nastała era sprzedaży potom
stwa ogiera Gazal Al Shaqab: 16 wystawio
nych dotąd klaczy osiągnęło 100% sprze
daży. Co ciekawe, przyzwoicie sprzedają 
się też synowie Gazala: z jedenastu wysta
wionych właściciela zmieniło sześć, w tym 
Czempion Polski Ogierów Młodszych - EL 
AZEM za 30 tys. euro do Francji.

Niezmienną popularnością, z uwagi na 
„egipski typ“, cieszą się córki Laheeba: 
dziewięć z dziesięciu oferowanych znala
zło nowy dom, przy czym trzy z nich (SI
KLAWA, ELLISSARA, EGEA) warte były 
w sumie pół miliona euro.

Do przeszłości odchodzi natomiast epo
ka „Monogrammek”. Wprawdzie z ośmiu 
wystawionych w tych latach tylko na jedną 
nie znalazł się chętny, jednak wyraźnie wi
dać, że z biegiem lat fani nie są już goto
wi płacić każdej ceny za przyjemność po
siadania dawnych gwiazd w swojej stajni. 
Być może na niektóre z nich czekali zbyt 
długo...

Ze zmiennym szczęściem sprzedaje 
się na aukcji potomstwo modnych na Za
chodzie ogierów, których mrożone nasie
nie można z dużą łatwością sprowadzić 
teraz do Polski. Najwyraźniej inwestowa
nie w potomstwo tych ogierów urodzo
ne u nas mija się z celem, skoro tysiące 
pokrewnych koni można znaleźć „za pło
tem”, bez ponoszenia trudów sprowadza- 

teresting, the sons of Gazal are also selling 
very decently: out of the eleven offered for 
sale, as many as six changed owners, in
cluding Polish National Junior Champion 
EL AZEM for 30 thousand Euro to France.

An invariable popularity, due to the 
„Egyptian type” is enjoyed by the daugh
ters of Laheeb: nine out of ten offered 
found a new home, while three of them 
(SIKLAWA, ELLISSARA, EGEA) were 
worth in total half a million Euro.

Whereas the era of the „Monogramms” 
is becoming a thing of the past. Although 
out of the eight offered in those years only 
one ceased to find a buyer, it is evident 
that over the course of years fans are not 
willing to pay every price for the pleasure 
of having old stars in their stables. Per
haps they have waited for some of them 
too long...

The get of fashionable foreign sires, 
whose frozen semen can be with great 
ease imported to Poland nowadays, sells 
with changeable fortune at auction. Ap
parently investing in the get of these sires 
born in our country is pointless, since one 
can find thousands of their relatives „right 
next door“, without the difficulty of trans
porting them from Poland. Or clients are 
still rather looking for pure Polish mares in 
order to have freedom of choice in select
ing trendy sires from their own backyard. 

nia ich do Polski. Klienci nadal poszukują 
raczej „czysto polskich” klaczy, aby mieć 
swobodę doboru do nich wziętych repro
duktorów z własnego podwórka.

DASZEI BLIŻSZE PERSPEKTYWY
Konie, które nawet w grupie Selection 

Sale mają niewielkie szanse powodzenia, 
szukają swojego miejsca na alternatywnej 
imprezie, jaką pomału staje się Jesienna 
Aukcja organizowana w Janowie Podla
skim we wrześniu (w 2012 roku przeniesio
na na październik). Brak ograniczeń, jeśli 
chodzi o kwalifikacje koni i mały koszt zgło
szenia sprawiają, że oferta tej aukcji jest 
bardzo rozległa, począwszy od matek stad
nych, ogierów czołowych, młodzieży, przez 
konie po treningu wyścigowym, aż po ogie
ry i wałachy użytkowe. Po dwóch edycjach 
trudno wyrokować, w jakim kierunku rozwi
nie się ta impreza. Dotychczasowe wyniki 
świadczą o tym, że klienci będą tam po
szukiwać niedrogich, młodych koni użyt
kowych z przeznaczeniem do sportu, jazdy 
rekreacyjnej i/lub hodowli.

Przewidywania na temat powodzenia 
kolejnych aukcji przypominają wróżenie 
z fusów. Oprócz atrakcyjności oferty, jest 
wiele pośrednich czynników, które mają 
wpływ na wynik sprzedaży, począwszy od 
kalendarza świąt religijnych, przez pogo
dę, kończąc na strajkach na europejskich 
lotniskach albo czynnym udziale publicz
ności. Biorąc jednak pod uwagę doświad
czenia ubiegłych lat można śmiało wie
rzyć, że Pride of Poland oprze się jeszcze 
niejednemu kryzysowi.

0UT100KS FOR THE FUTURE
Horses, which even in the Selection 

Sale group have slight chances of suc
ceeding, find their place at the Autumn 
Arabian Horse Sale, organized in Janów 
Podlaski in September (in 2012 transferred 
to October), which is slowly becoming an 
alternative event. A lack of limitations when 
it comes to qualifying the horses and a low 
entry fee make the auction offer very ex
tensive, beginning with broodmares, chief 
sires, youngsters, through horses straight 
out of racing training to stallions and geld
ings. After two editions it is hard to foresee 
in what direction the event will go. The re
sults achieved so far show that clients will 
be looking there for inexpensive, young 
performance horses suitable for sports, 
recreational riding and/or breeding.

Predictions on the success of subse
quent auctions resemble fortune telling 
by tea leaves. Besides the attractiveness 
of the offer there are many indirect fac
tors, which have an influence on the sale’s 
result, beginning with the calendar of re
ligious holidays, through the weather to 
strikes at European airports or the active 
participation of the spectators. However 
taking into consideration experiences of 
the past years we can boldly have faith 
that the Pride of Poland will stand against 
more than one crisis.
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The Lord’s good mood Pana Boga C-\\ 
s?\\\\\

The hardest thing to do is to set the or
der of the sale horses on the auction list.

Just the selection of the horses for the 
auction is enough to make your stomach 
ache and increases the number of grey 
hairs on your head, but putting it all in some 
kind of sensible configuration so that no 
one drowns out anybody else and no one : buyers are looking for today.

interferes with each other - that is a com
plete abstraction. Additionally the organiz- 

: ers make an attempt to - something which 
is doomed to fail - predict the actions and 

: preferences of the clients. Basing on many 
years of experience and market observa
tions it is of course possible to define what

Najtrudniej jest ułożyć kolejność koni na 
liście aukcyjnej.

Sam wybór oferty sprzedażnej przyprawia 
o ból brzucha i zwiększa ilość siwych włosów na 
skroni, ale ustawienie tego towarzystwa później 
w sensownym ordynku, tak aby nikt sobie nie 
przeszkadzał i nikogo nie zagłuszał, to już zupeł
na abstrakcja. Przy tym, organizatorzy podejmu-

ją się zadania z góry skazanego na przegraną 
- przewidzenia zachowań i preferencji klien
tów. Na podstawie wieloletnich doświadczeń 
i obserwacji rynku można oczywiście określić, 
czego nabywcy dzisiaj poszukują.
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I

W
iadomo, że rynek jest 
trudny, chimeryczny, wą
ski i słabo się rozwijają
cy. Wiadomo, że opiera 
się w głównej mierze 
na tych samych kupujących, do których 

co jakiś czas ktoś dołącza bądź z tego 
grona odchodzi. Wiadomo, że wszyscy 
poszukują koni wybitnych, a trudniej jest 
znaleźć zainteresowanych końmi śred
niej jakości. Jak w rezultacie potencjal
ny klient zareaguje na zaproponowaną 
ofertę, przy którym koniu rozpocznie się 
prawdziwy „bój tygrysów”, a przy którym 
licytacja przypominać będzie rwanie zę
bów - tego do końca przewidzieć się nie 
da. Można tylko poszukiwać i próbować, 
poprzez różnorodność występujących 
po sobie koni utrzymać dynamikę licyta
cji i dobry nastrój.

Oczywiście, bezdyskusyjna jest jakość 
koni. Po przeciętność nikt nie będzie się 
pchał pod białoruską granicę. Klienci mu
szą wiedzieć i co roku są do tego przeko
nywani, że takie konie - to tylko u nas...

Propozycja na rok 2012 od kilku tygodni 
stanowi główny temat kuluarowych szeptów 
na całym świecie. O niektórych klaczach 
przez lata mówiło się w kategorii „nieosią
galne". Aż przyszedł na nie czas i znalazły 
się w elitarnym gronie 28 bohaterek niedziel
nego, sierpniowego popołudnia.

Jedną z najjaśniejszych postaci tegorocz
nej aukcji będzie janowska ETNOLOGIA 
(po Gazal Al Shaqab od Etalanta po Euro
pejczyk). Klacz, której każdy, najmniejszy 
nawet włos przyprawia o gęsią skórę. I nie 
ma znaczenia, czy zrelaksowana przegry
za siano we własnym boksie czy w świetle 
reflektorów, „zrobiona" na bóstwo, wygry
wa kolejny pokaz - nieodmiennie budzi 
zachwyt. Decyzja o wystawieniu Etnologii 
na sprzedaż nie była ani łatwa, ani przy
jemna. Jej nieobecność będzie dla janow
skiej stadniny prawdziwym wyrzeczeniem. 
Oprócz tego, że przysporzyła Janowowi 
wielu powodów do dumy, jest, tak po pro
stu, zwyczajnie łubiana. Na pokazach wy
grała sporo. W 2004 roku zajmowała miej
sca w „Top Five" w klasie na Wiosennym 

Pokazie Młodzieży - Białka (PL) i na Po
kazie Narodowym - Janów Podlaski (PL). 
Rok później zdobyła tytuł Czempionki Kla
czy Młodszych i Najlepszego Konia Poka
zu w Białce, wygrała też klasę na Pokazie 
Narodowym - Janów Podlaski i znalazła 
się w „Top Five” w klasie w Pucharze Naro
dów - Aachen (Niemcy). Powróciła na po
kazy w 2007 roku, w pięknym stylu wygry
wając klasę na Pokazie Narodowym - Ja
nów Podlaski, plasując się w „Top Five” 
Czempionatu Klaczy Starszych Pucharu 
Narodów w Aachen i „Top Five” w klasie na 
Czempionacie Europy w Weronie. W 2008 
ponownie zaistniała w „Top Five” klasy na 
Pokazie Narodowym - Janów Podlaski 
i „Top Five” w klasie (klacze 4-6-letnie) na 
Pokazie Jesiennym w Janowie. W 2009 r. 
uplasowała się w „Top Five” Czempionatu 
Polski Klaczy Starszych, w „Top Five” Mię
dzynarodowego Czempionatu Austrii Kla
czy Starszych w Weis i „Top Five" w kla
sie (klacze 4—6-letnie) w Pucharze Naro
dów w Aachen. Ostatnie dwa lata przynio
sły tytuły „Top Five" Czempionatu Polski
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I
t is common knowledge that the mar
ket is difficult, whimsical, tight and po
orly growing. It is common knowledge 
that the market bases mainly on the 
same group of buyers, which from 
time to time gains or loses a new person. 

It is common knowledge that everyone 
looks for remarkable horses and that it 
is much harder to find people for horses 
of average quality. But it is never known 
how a potential buyer will react to the pro
posed offer, which horse will be the one 
everyone fights over and which one will 
put the public to sleep. We can only try, 
through a diversity of horses one after 
another, to maintain the dynamics of the 
bidding and the good mood.

Of course the quality of the horses is 
undisputed. No one will bother coming 
near the Belorussian border for medioc
rity. The clients must know, and each year 
they are convinced that this is the case, 
that such horses can be found only in Po
land...

The 2012 offer is the main subject of 
backstairs whisperings all over the world 
for the last couple of weeks. Some of the 
offered mares have for years been con
sidered as “unattainable”. Until their time 
came and they have found themselves in 
the elite group of 28 heroines of a Sunday 
August afternoon.

One of the brightest personas of this 
year’s auction will be the Janów-bred 
ETNOLOGIA by Gazal Al Shaqab out of 
Etalanta by Europejczyk. A mare whose 
every hair causes goose bumps. And it 
doesn’t matter whether she is relaxed 
in her stall and chewing hay or with 
her beauty enhanced, winning another 
championship in the show lights - she 
invariably causes delight. The decision 
to put Etnologia up for sale was nei
ther easy nor pleasant. The lack of her 
presence will be a true sacrifice for the 
Janów stud. Beside the fact that she has 
brought the stud many reasons to be 
proud, she is simple liked. She has won 

a lot at the shows. In 2004 she placed 
within the Top Five of her classes at 
the Junior Spring Show in Białka and 
the Polish Nationals at Janów Podlaski. 
A year later she gained the title of Junior 
Spring Show Champion Mare and Best 
in Show at Białka, won her class at the 
Polish Nationals and found herself in the 
class Top Five at the All Nations Cup in 
Aachen. She returned to the show arena 
in 2007, winning her class at the Polish 
Nationals in grand style, becoming All 
Nations Cup Top Five Senior Mare and 
placing within the Top Five of her class 
at the European Championships in Ve
rona. In 2008 she again appeared in the 
Top Five of her class at the Polish Na
tionals and the Autumn Show in Janów 
Podlaski. 2009 brought a Polish National 
Top Five Senior Mare title, Austrian Inter
national Top Five Senior Mare title and 
a class Top Five in the All Nations Cup. 
the last two years resulted in the honours 
of Polish National Top Five Senior Mare, 
class Top Five finalist in the European
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Klaczy Starszych w Janowie Podlaskim, 
„Top Five” w klasie Czempionatu Europy 
w Moorsele, brązowy medal Czempionatu 
Europy Klaczy Starszych w Weronie i „Top 
Ten” Czempionatu Świata Klaczy Star
szych - Salon Konia w Paryżu. Oh, nie..., 
nie będzie łatwo się z Etnologią pożegnać!

O EJRENE (po Gazal Al Shaqab od 
Emocja po Monogramm) ze Stadniny Koni 
Michałów, Ferdynand Huemer - znany 
hodowca i sędzia o wieloletnim doświad
czeniu mówi, że to klacz, która mu się śni 
po nocach. Pewnie nie jemu jednemu. Bo 
ta nieduża, gniada „gazalka” w aurze po
kazów błyszczy jak supernowa, przyciąga 
i koncentruje na sobie ludzką uwagę, nie 
pozostawiając miejsca konkurencji. Już 
sama jej obecność na aukcji dodaje im
prezie rangi, a karierą pokazową można 
by obdzielić połowę stadniny. Rozpoczę
ła ją bardzo wcześnie jako roczniaczka - 
w 2005 roku plasując się w pierwszej piąt
ce w klasie Narodowego Pokazu w Jano
wie Podlaskim, w 2006 roku ponownie 
zajęła miejsce w „Top Five" w klasie na 

Wiosennym Pokazie Młodzieży w Białce , 
” Top Five” w klasie na Pokazie Narodo
wym - Janów Podlaski, zwyciężyła w kla
sie w Pucharze Narodów w Aachen oraz 
„pokazała pazur” w „Top Ten” Czempio
natu Świata Klaczy Młodszych - Salon 
Konia, Paryż. Rok 2007 przyniósł kolejne 
sukcesy: Czempionat Klaczy Młodszych 
Wiosennego Pokazu Młodzieży - Biał
ka, Czempionat Klaczy Młodszych Poka
zu Narodowego - Janów Podlaski, „Top 
Five” w klasie w Pucharze Narodów - 
Aachen, „Top Five” w klasie na Czem- 
pionacie Europy - Werona, „Top Ten” 
Czempionatu Świata Klaczy Młodszych 
- Salon Konia, Paryż. Przejście do kate
gorii seniorów tylko potwierdziło jakość 
Ejrene i jej pozycję na pokazach. W 2008 
roku znalazła się w „Top Five” w klasie na 
Pokazie Narodowym - Janów Podlaski, 
w „Top Five” w klasie w Pucharze Naro
dów w Aachen i została Międzynarodo
wą Czempionką Klaczy Starszych - Weis 
(Austria), w 2010 „Top Five” w klasie na 
Pokazie Narodowym - Janów Podlaski. 
Po raz ostatni wystąpiła w 2011 roku, zo

stając srebrną medalistką Pokazu Naro
dowego w Janowie Podlaskim i Między
narodową Czempionką Klaczy Starszych 
w Weis. Najbliższe zadanie dla Ejrene to 
urodzić źrebię po Wiceczempionie Świata
- ogierze Shanghai EA, na miarę kapital
nych rodziców.

Na wezwanie odpowiedziało również 
Stado Ogierów Białka wystawiając na te
goroczną aukcję najlepszą córkę Eksterna
- siedmioletnią HERLINĘ, od Heroldii po 
Eukaliptusie. Niezwykle żeńską, doskonale 
się ruszającą i uwielbiającą się pokazywać. 
Wytypowanie takiej klaczy na sprzedaż to 
dla Białki trochę jak wyrwanie z organizmu 
żywej tkanki; rana się w prawdzie zagoi, ale 
blizna pozostanie. Herlina, mimo młode
go wieku, pokazała już na co ją stać. Świat 
czempionatów jest jej naturalnym żywiołem, 
w którym czuje się zupełnie dobrze. Jako 
roczna klaczka znalazła się w czołówce swo
jej klasy na pokazie w Bełżycach. W 2007 
roku znalazła się w „Top Five” w klasie na 
Wiosennym Pokazie Młodzieży - Białka i 
„Top Five” w klasie na Jesiennym Pokazie
- Janów Podlaski. W wieku trzech lat poko-

34 Araby / Pokazy



Championships in Moorsele, a Bronze 
Medal from the European Senior Mare 
Championships in Verona and a World 
Senior Mare Top Ten from the Salon du 
Cheval in Paris. Oh, no - it won’t be easy 
to say goodbye to Etnologia!

About EJRENE (by Gazal Al Shaqab 
out of Emocja by Monogramm) from 
Michałów Stud, Ferdinand Huemer, 
a known breeder and experienced 
judge, says that it is a mare that he has 
dreams about. And he is probably not 
alone. Because this petit, bay Gazal 
daughter shines on the show arena like 
a supernova, draws and absorbs hu
man attention, leaving no room for her 
rivals. Her mere presence in the auction 
increases the significance of the event 
and her show career could easily serve 
half the stud. She began performing very 
early as a yearling in 2005, placing in the 
Top Five of her class at the Polish Na
tionals in Janów Podlaski. In 2006 she 
again secured a Top Five spot in class 
at the Junior Spring Show in Białka and 
the Polish Nationals, won her class at the 
All Nations Cup in Aachen and showed 
her best at the Salon du Cheval in Paris, 
becoming World Junior Top Ten. 2007 
brought more successes: the title of 
Junior Spring Show Champion Mare in 
Białka, Polish National Junior Champion 

Mare in Janów Podlaski, a class Top Five 
from the All Nations Cup in Aachen and 
the European Championships in Vero
na and the title of World Top Ten Junior 
Mare. Ejrene “the senior” only confirmed 
her quality and show potential. In 2008 
she placed in the Top Five of her class 
at the Polish Nationals and the All Na
tions Cup and became Austrian Interna
tional Senior Champion Mare in Weis. In 
2010 she added a class Top Five from 
the Polish Nationals. Her last show sea
son in 2011 brought a silver medal from 
the Polish National Senior Mare Cham
pionship and the title of International 
Senior Champion Mare from Weis. Her 
most recent task is to produce a foal by 
World Junior Reserve Champion Stallion 
Shanghai E.A., which will no doubt equal 
its superb parents.

The call was also answered by Białka 
Stud, who this year are offering the best 
daughter of Ekstern - the seven years old 
HERLINA out of Heroldia by Eukaliptus. 
Extremely feminine, good moving and 
loving to show. Selecting such a mare 
to be sold was for Białka something like 
tearing out living flesh - the wound will 
heal, but the scar will remain. But the 
responsibility that comes with the auc
tion’s tradition obliges. Herlina, despite 
a young age, has already shown what

GIDRAN
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nała konkurentki i wygrała klasę na Wiosen
nym Pokazie Młodzieży - Białka, znalazła się 
w „Top Five” w klasie na Pokazie Narodo
wym i w „Top Five” w klasie na Jesiennym 
Pokazie - Janów Podlaski. Jej ostatnim uda
nym występem był Jesienny Pokaz w Jano
wie Podlaskim w ubiegłym roku, gdzie bły
snęła w „Top Five”. Kolejne sukcesy, zarów
no hodowlane, jak i wystawowe, świętować 
będzie już najprawdopodobniej pod inną 
„banderą”. A „na deser” urodzi ślicznego 
źrebaka po Haythamie Albadeia.

Herlina jest jedną z sześciu córek 
Eksterna oferowanych na tegorocznej au
kcji. Z numerem drugim licytowana będzie 
zamaszysta CYMRA (od Cyfra po Pasał), 
stajenna koleżanka Herliny. Zobaczy
my również kapitalną GATAKĘ, hodowli 
Agnieszki Wojtowicz, która w zeszłym roku 

podbijała place pokazowe, zniewalając 
urokiem roczniaczki. Została m.in. Czem- 
pionką Klaczy Młodszych i Najlepszym Ko
niem Pokazu Polska-Arabia Horse Festival 
w Warszawie, zwyciężyła w klasie podczas 
Wiosennego Pokazu Młodzieży w Białce 
i znalazła się w „Top Five” w klasie na po
kazie Prague InterCup w Pradze.

Zainteresowanie wzbudzić powinny: 
szlachetna ELGINA (od Egny po Euka
liptus) z Michałowa i BIRUTA (od Bajady 
po Pamir) z Janowa Podlaskiego, która 
zawsze poraża fenomenalnym ruchem 
oraz solidna PIAWEA (od Powiewna po 
Wachlarz), którą wystawia Przemysław 
Sawicki. Na amatorów egzotycznych ro
dowodów czekać będą córki Laheeba, El 
Nabiła B, Enzo, Psytadela i innych repro
duktorów. W różnym wieku, typie i kolory

cie. Młode, dopiero wchodzące w dojrzą 
łość, dorosłe, sprawdzone jako matki i za
służone, których dotychczasowe osiągnię
cia są najlepszą rekomendacją.

Ta barwna lista okraszona jest dodatko
wo propozycją 26 klaczy i jednego ogie
ra, doskonale znanego EURYKLESA (po 
Emigrant od Eutona po Etogram) z Janowa 
Podlaskiego, oferty Selection Sale. Należy 
mieć tylko nadzieję, że trafi ona w gusty go
ści, że zaciekawi, a nawet wzruszy, że z sek
tora licytujących będzie buchał nie mniejszy 
entuzjazm niż podczas poprzednich aukcji, 
a nad całością unosić się będzie dobry 
duch, który nie opuszcza Janowa.

Wprawdzie stare przysłowie mówi, że 
jak człowiek robi plany, to Pan Bóg pęka 
ze śmiechu, a nawet jeśli - na dobrym hu
morze Siły Sprawczej bardzo nam zależy.
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FAL B O RE K ARAB I AN S PRESENTS ...

Espinezja
Spectacular mare

(PSYTADEL- ENTAGA/GANGES)

2007 class Top five finalist (Yearling Fillies) at the junior spring Show - białka (PL)
2007 class winner (Yearling Fillies) at the polish National Show - Janów podlaski (PL)
2007 class Top five finalist (Yearling Fillies) at the all Nations Cup - Aachen (Germany)
2007 Class Top five finalist (Yearling fillies) at the European championships - Verona (Italy)
2009 Class top five finalist (Two Year Old fillies) at the polish national Show - Janów podlaski (PD
2009 Class Top Five finalist (Three year Old Fillies) at the polish national Show - Janów podlaski (PL)
2009 Class Top five finalist (Three year Old Fillies) at All nations Cup - Aachen (Germany)
2009 class top Five finalist (Three year Old Fillies) at the European Championships Verona (Italy)
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she’s capable of. The world of champi
onships is her natural environment, one 
in which she feels totally at home. As 
a yearling filly she found herself at the 
top of her class at the Bełżyce Show. In 
2007 she added two class Top Fives from 
the Junior Spring Show in Białka and the 
Autumn Show in Janów Podlaski. At the 
age of three she bested her rivals and 
won a class at the Junior Spring Show 
in Białka and placed in the Top Fives of 
classes at the Polish Nationals and the 
Autumn Show in Janów Podlaski. Her 
last successful performance was at the 
Autumn Show the previous year, where 
she scored a class Top Five. Her next 
successes, both show and breeding
wise, will probably be celebrated under 
a new banner. Oh! And for dessert she 
will produce a lovely foal by Haytham Al- 
badeia.

Herlina is one of six daughters of Ek
stern offered at this year’s Pride of Po
land. Auctioned off as Lot. 2 will be the 
dashing CVMRA out of Cyfra by Pesal, 
Herlina’s stablemate. We will also see 
the splendid GATAKA, bred by Agnieszka 
Wojtowicz, who last year conquered the 
show arenas with the charm of a yearling. 
Her successes among others include the 
title of Junior Champion Mare and Best in 
Show from the Polska-Arabia Horse Fes
tival in Warsaw, a class win at the Junior 
Spring Show in Białka and a class Top 
Five in the Prague InterCup held in the 
Czech Republic.

Much interest should be stirred by the 
refined ELGINA out of Egna by Eukalip
tus from Michałów, BIRUTA out of Baja
da by Pamir from Janów Podlaski, who 
has always struck crowds with phenom
enal movement and the solid PIAWEA 
out of Powiewna by Wachlarz, offered 
by Przemysław Sawicki. Awaiting the en
thusiasts of exotic pedigrees will be the 
daughters of Laheeb, El Nabiła B, Enzo, 
Psytadel and other sires. At various age, 
type and coat colour. The young, on the 
threshold of maturity, in the prime of their 
life, proven as broodmares and the meri
torious, whose so far achievements are 
the best recommendation.

This colourful list is further spiced up 
with 26 mares and one stallion, the well 
known EURYKLES by Emigrant out of Eu- 
tona by Etogram from Janów Podlaski, 
of the Selection Sale. One can only hope 
that it will cater to the tastes of the guests, 
that it will interest and even move the har
diest buyers, that the public will show 
a no lesser enthusiasm than during pre
vious sales and that floating above it all 
will be the good spirit which never leaves 
Janów Podlaski. And although the old 
saying goes that when man makes plans 
God laughs, then it’s alright because 
we are very much counting on the good 
mood of the Causative Powers.

Lista koni List of horses
(wg NUMERÓW KATALOGOWYCH) (by CATALOGUE ORDER)

Klacze - Pride of Poland Mares - Pride of Poland

LOT Koń 
/ NAME

Maść 
/ COLOUR

Rocznik 
/ YEAR

OJCIEC 
/ SIRE

MATKA 
/ DAM

WŁAŚCICIEL 
/ OWNER

1 Diorama siwa/ grey 2004 Gazal Al Shaqab Decyzja SK Michałów

2 Cymra siwa/ grey 2004 Ekstern Cyfra SO Białka

3 Ejrene gn./bay 2004 Gazal Al Shaqab Emocja SK Michałów

4 Benita gn./bay 2007 Enzo Bogini SK Janów Podlaski

5 Gataka c.gn./dark bay 2010 Ekstern Gwarka Agnieszka Wojtowicz

6 Elgina siwa/ grey 1999 Ekstern Egna SK Michałów

7 Etnologia siwa/ grey 2003 Gazal Al Shaqab Etalanta SK Janów Podlaski

8 Funkia c.gn./dark bay 2004 Gazal Al Shaqab Fantazja SK Michałów

9 Pomerania siwa/ grey 2003 Gazal Al Shaqab Pipi SK Janów Podlaski

1O Herlina siwa/ grey 2005 Ekstern Heroldia SO Białka

11 Emmonida siwa/ grey 2004 Gazal Al Shaqab Emmona Monika Luft

12 Biruta siwa/ grey 2005 Ekstern Bajada SK Janów Podlaski

13 PlAWEA siwa/ grey 2003 Ekstern Powiewna Przemysław Sawicki

14 Eunora c.gn./dark bay 2004 Gazal Al Shaqab Eunika SK Michałów

15 PUNCJA siwa/ grey 2006 Pesal Parella SK Janów Podlaski

16 Perga siwa/ grey 2000 Emigrant Pergola SK Michałów

17 Elwa gn./bay 2004 Metropolis NA Elwira SK Janów Podlaski

18 Elirdia siwa/ grey 2006 Poganin Eligia SK Michałów

19 Perespa kaszt./chest. 2007 Enzo POLENTA SK Janów Podlaski

20 ClRI KASZT./CHEST. 2008 Enzo ClRKA SO Białka

21 Esmirna siwa/ grey 2002 Werbum Espadrilla SK Michałów

22 Agatia gn./bay 2004 Gazal Al Shaqab Aga SK Janów Podlaski

23 Espinezja gn./bay 2006 Psytadel Entaga Falborek Arabians

24 Emboria siwa/ grey 2004 Grafik Embra SK Michałów

25 Pepina c.gn./dark bay 2002 Pilot Pętla SK Janów Podlaski

26 Karolina siwa/ grey 2000 Laheeb Kwesta SK Michałów

27 Nizara kaszt./chest. 2008 El Nabiła B Nike SK Janów Podlaski

28 Harfia gn./bay 2009 Piaff Halima SO Białka

Klacze Mares - Selection Sale

lot Koń 
/ NAME

Maść 
/ COLOUR

Rocznik 
/ YEAR

OJCIEC 
/ SIRE

MATKA 
/ DAM

właściciel 
/ OWNER

S/1 Eleteria siwa/ grey 2OO9 Piaff Emkira SO Białka

S/2 Euzera siwa/ grey 2OO8 Poganin Euzetia SK Janów Podlaski

S/3 Eukaria GN./ BAY 2OO8 Ganges Ekumena SK Janów Podlaski

S/4 Emiramida siwa/ GREY 2008 Piruet Emira SK Michałów

S/5 Perki lla siwa/ GREY 2OO8 Al Maraam Piękna Pani SK Michałów

S/6 Orletka SIWA/ GREY 2OO8 Ararat Oktavia SK Janów Podlaski

S/7 Emlahaba SIWA/ grey 2008 Al Lahab Emanta Falborek Arabians

S/8 Eliwia siwa/ GREY 2OO7 El Nabiła B Elekcja SK Janów Podlaski

S/9 Cetula siwa/ grey 2OO7 El Nabiła B Celta SK Janów Podlaski

s/10 Cisowa SIWA/ GREY 2OO7 Ararat Cerinola SK Janów Podlaski

s/11 Elfinja SIWA/ GREY 2OO7 Perseusz Elmina SO Białka

s/12 Bastia siwa/ GREY 2OO7 Ekstern Basta SK Janów Podlaski

s/13 Epifa siwa/ GREY 2OO7 Poganin Epifania SK Michałów

s/14 Wieża Maraam C.GN. /DARK BAY 2OO7 Al Maraam Wieża Marzeń SK Michałów

S/’5 Gazira siwa/ GREY 2OO5 Eldon Gehenna SK Michałów

s/16 Adelina siwa/ grey 2OO5 Grafik Anakonda SK Michałów

s/17 Epikryza siwa/ grey 2OO3 Gazal Al Shaqab Epifraza SK Janów Podlaski

s/18 Zariba GN./ BAY 2002 Wojsław Zamiana SK Janów Podlaski

S/ig Emissa GN./ BAY 2001 Ganges Estelka SK Michałów

s/20 Giralda siwa/ GREY 2001 Eldon Girlanda SK Michałów

S/21 Nefer siwa/ GREY 2001 Ecaho Nitra SK Janów Podlaski

S/22 Echidna kaszt./ chest. 2001 Ararat Elandra Stanisław Sławiński

s/23 Elgara siwa/ grey 2000 Eldon Elganda SK Michałów

s/24 Echmea GN./ BAY 2000 Druid Estepona SK Michałów

s/25 Fuksja GN./ BAY 1999 Wojsław Furora SK Michałów

s/26 Elekcja KASZT./ CHEST.
—

1994 Etogram Europa SK Janów Podlaski

Ogier Stallion - Selection Sale
| S/27 | EURYKLES SIWY / GREY 2001 | Emigrant

Eutona SK Janów Podlaski
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SKOWRONEK (Ibrahim, DB-Jaskolka) grey stallion, 1909 

Although the sire of SKOWRONEK is 
desertbred, his dam is of many generations 
of Polish breeding, going back to the first 
decade of the 19th Century in most exten
sions of her pedigree.

SKOWRONEK was imported to En
gland as a three-year-old by Walter Wi
nans, the sculptor and owner of show and 
racehorses (Standardbred, mostly); sold to 
H. V. M. Clark and eventually obtained 
by Lady Wentworth for her Crabbet Park 
Stud. Winner in several shows.

As sire of *RASEYN, *RAFFLES and 
NASEEM, he has topped the sire-line list 
of (of sires of champions) in America by 
overwhelming odds. As of a 1970 tally,

SKOWRONEK sons, grandsons, great- 
grandsons, etc., (tail-male tracing only) 
sired 1,033 champions in toto, while the 22 
other lines combined came to 1,044. This 
does not take into account descent 
through daughters of SKOWRONEK or 
their sons, etc. In other words, his influ
ence has been phenomenal, as to show 
champions. Even race winners, including 
the great KONTIKI, are of this sire line, 
and also in Poland and Russia, via 
NEGATIW, whose sire, NASEEM, was 
sold to Russia by Lady Wentworth in 
1936. There is even SKOWRONEK 
blood in Egypt (Egyptian Agricultural As
sociation) via REGISTAN, a successful 
racehorse.

tekst i tłumaczenie: Krystyna ChmielCzy rodowi

Ibrahima
grozi w Polsce zagłada?

O
dkąd w 1913 og. Skowronek s. 

1909 (Ibrahim or. ar. - Jaskół
ka) szczęśliwie „wyemigrował” 
do Anglii, zanim bolszewicy 
roznieśli na szablach jego ojca 
i większość półrodzeństwa, a jego rodzinne 

Antoniny zrównali z ziemią - ród og. Ibrahima 
or. ar. imp. 1907 r. do Antonin na długo znik
nął z polskiej hodowli. Urodzeni w Crabbet 
Park synowie Skowronka zrobili furorę głów
nie na kontynencie amerykańskim, ale jeden 
z nich - Naseem, 1922 r. (od Nasra), został 
w 1936 r. zakupiony do sowieckiej stadniny 
państwowej w Tiersku. Nie musiał czekać dłu-

go na odpowiednie partnerki - w roku 1939 
przybyła partia klaczy zrabowanych z Jano
wa Podlaskiego. Wśród nich znajdowały się 
Taraszcza s., 1937 r. (Enwer Bey - Gazella II) 
i Mammona gn. 1939 r. (Ofir - Krucica), z któ
rymi Naseem łączył się najlepiej. Hodowcy 
z Tierska mieli, skądinąd korzystny, zwyczaj 
wielokrotnego powtarzania udanych połą
czeń. Zarówno z Taraszczą, jak z Mammoną 
skojarzono go pięciokrotnie.

1. Mikulska A.. Nabor (cz.1). Araby, Nr 12 (4/2008) 
s. 48-59.

.

ince the stallion Skowronek, 
grey, 1909 (Ibrahim DB - Ja
skółka by Rymnik) was lucky 
enough to “emigrate” to En
gland in 1913, before during 

the Soviet Revolution Bolsheviks cruelly 
murdered his sire and majority of half-si-
blings - the sireline of Ibrahim DB, impor
ted 1907 to Antoniny, disappeared from 
Polish breeding for a long time. The sons 
of Skowronek born at Crabbet Park had 
their life careers mostly in the US, but one 
of them, Naseem 1922 (out of Nasra), in 
1936 was purchased to the Soviet State 
Stud at Tersk. In some years he finally got 
suitable partners - in 1939 brought were 
the mares robbed from Janów Podlaski. 
Among them were Taraszcza, grey, 1937 
(Enwer Bey - Gazella II by Koheilan DB) 
and Mammona, bay, 1939 (Ofir - Kruci
ca by Farys II), whom Naseem combined 
best with. The breeders from Tiersk used 
to repeat successful matches, that's why 
Naseem was bred to both Taraszcza and 
Mammona for five times.

Is the sire line 
of Ibrahim DB

threatened with 
extinction in Poland? 
How it began?

41 1
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Spośród stawki pełnego rodzeństwa 
Naseem-Taraszcza najlepiej sprawdził 
się w hodowli og. Negatiw s., 1945 r. i kl. 
Nitoczka s. 1948. Negatiw biegał na torze 
tylko jako dwulatek (araby w ZSRR zaczy
nały trening w takim samym wieku jak ko
nie pełnej krwi angielskiej), bo dalszą ka
rierę uniemożliwiła mu kontuzja. Startował 
4 razy, z tego 2 wyścigi wygrał, a 2 razy 
nie zajął płatnego miejsca. W Tiersku użyt
kowany był rozpłodowo przez 12 sezonów 
i pozostawił 105 szt. potomstwa*, z które
go najlepsze okazały się ogiery czołowe: 
Nabór, 1950 r. (od Łagodna po Posejdon), 
Salon, 1959 r. (od Sonata po Skrzyp) oraz 
klacze Noma, 1953 r. (od Madiła po Lowe- 
las) i Panorama, 1958 r. (od Priwilegia po 
Piołun), w większości z matek o polskich 
rodowodach. Najwartościowszym przy
chówkiem kl. Nitoczki okazały się ogiery: 
pełni bracia Napływ, 1958 r. i Pobieditiel, 
1970 r. (po Pomeraniec) i Naslednik, 1961 r. 
(po egipskim reproduktorze Nilu).

Jako pierwszy do Polski importowany 
został Nabór, w roku 1955. Używany w SK 
Albigowa (w 1956 r.) i Michałów (1957- 
1963), silnie „stemplował” swoim typem 
- mlecznobiałym odcieniem maści siwej, 
dużym, czarnym okiem i wyraźnie prze
świtującą czarną skórą w okolicach oczu 
i nozdrzy, w połączeniu z horyzontalną li
nią górną, wysoko noszonym ogonem 
i pełnym gracji ruchem. Prot. Witold Pruski 
tak pisał o Naborze w swojej książce „Dwa 
wieki polskiej hodowli i jej sukcesy na świę
cie” - w rozdziale poświęconym Stadninie 
Koni Michałów: „Wyjątkowo urodziwy, pra
widłowo i harmonijnie zbudowany, o wy
bitnie arabskim typie saklawi, pasował też 
niezmiernie do stadniny". Najbardziej cha
rakterystyczną stawkę jego córek uwiecznił 
Marian Gadzalski na artystycznym zdjęciu 
zatytułowanym „Tancerki”, które przez wie
le lat stanowiło wizytówkę Michałowa.

W. Pruski: „Potomstwo Nabora okazało 
się wybitnie w guście hodowców europej
skich i amerykańskich”. Konie takiej urody 
i pokroju wyraźnie wyróżniały się in plus 
na tle pogłowia swojej rasy w krajach, do 
których je eksportowano. Toteż domino
wały na ringach pokazowych zdobywa
jąc liczne czempionaty najwyższej rangi 
i mniej więcej do połowy lat 70. XX wieku 
ugruntowały model konia najbardziej ce
nionego i poszukiwanego.

Od dłuższego czasu hodowcy amery
kańscy zabiegali o kupno samego Nabo
ra, w rezultacie ogier został w roku 1963 
wyeksportowany do USA za, jak na owe 
czasy, „kosmiczną” cenę 16.000 dola
rów. Karierze hodowlanej Nabora zosta
ły poświęcone dwa obszerne artykuły 
w numerach 12 i 13 „Arabów", autorstwa 
Agnieszki Mikulskiej, skupmy się więc na 
innych prądach krwi wywodzących się od 
Negatiwa.

2. Pankiewicz R„ Rejestr polskich ogierów czystej krwi 
arabskiej użytych do hodowli w latach 1944-1993, T.1., 
Szczecin 1999.

Among the group of full siblings by Na- 
seem out of Taraszcza the best in breed
ing proved the stallion Negatiw, grey, 
1945, and the mare Nitoczka, grey, 1948. 
Negatiw was raced only as a 2-year-old 
(in the USSR Arabians were put in train
ing at the same age as English Thorough
breds), because an injury ended his fur
ther career. He took part in 4 races, win-
ning 2 of them, whereas twice he came out 
of money. At Tersk he was used to repro
duction for 12 seasons, siring 105 heads 
of progeny, from which distinguished 
themselves the leading sires Nabor 1950 
(out of Łagodna by Posejdon), Salon 
1959 (out of Sonata by Skrzyp), as well 
as the mares Noma 1953 (out of Madiła 
by Lowelas) or Panorama 1958 (out of 
Priwilegia by Piołun) - mostly out of dams 
with Polish pedigrees. The most valuable 
get of Nitoczka were as follows: full broth
ers Napływ 1958 and Pobieditiel 1970 
(by Pomeraniec), as well as Naslednik 
1961 (by the Egyptian producer Nil).

At first imported to Poland was Nabor, in 
1955. Standing at Albigowa (in 1956) and 
Michałów (1957 - 1963), he passed on his 
type - a milky-white shade of a grey coat; 
large, black eye and black skin, showing 
through around the eyes and nostrils, to
gether with horizontal croups, high tail
carriage and graceful movements. Prof. 
Witold Pruski in his book “Two hundred 
years of Polish breeding of Arabian horses 
and its world successes" 1983, in chapter 
on Michałów Stud, wrote: “ Exceptionally 
beautiful, with correct and balanced struc
ture, of remarkable Arabian type, particu
larly fitted the stud”. The most representa
tive sample of his get is depicted on the 
art photograph by Marian Gadzalski, enti
tled “Tancerki" (The Dancers) - a mark of 
Michałów for many years.

“Nabor’s progeny appeared to be espe
cially in taste of European and American 
breeders” (W.Pruski). Exported horses with 

such a type and conformation positively 
distinguished themselves from the popu
lation of Arabian horses in their countries 
of destination, so they became soon domi
nant at the show rings winning the most 
prestigious champions titles. Until the mid
dle seventies they shaped the model of 
mostly valued and wanted Arabian horse.

For some time the American breeders 
were anxious to purchase Nabor. Finally 
the stallion was exported in 1963 to USA 
for, at the time, “cosmos” like price of 
16.000 dollars and started a stunning show 
career there, but that topic was covered in 
two broad articles in the ARABY 12 and 13 
issues by Agnieszka Mikulska.

Let's then concentrate on blood strains 
descending directly from Negatiw.

Polish breeders with determination were 
aiming to the reconstruction and devel
opment in Poland the sire line of Ibrahim 
DB. So, the possibility to get the Nabor 
sire - Negatiw was seriously considered, 
moreover that the stallion of this line was 
searched for Janów Podlaski Stud as well. 
The additional and special value of Na- 
gatiw was also because of his dam, the 
Janów Podlaski bred Taraszcza (1938). In 
effect, Negatiw was imported to Poland in 
1961 as result of exchange with Tersk Stud 
for top racer, stallion Semen (Laur - Sokora 
by Hardy) 1956 bred by Albigowa Stud.

Negatiw, the winner of All-Russian Agri
cultural Exhibition in 1954 in Moscow - an 
important event popular in the Soviet Un
ion - where he was claimed its Champion 
(whereas Nabor was placed second) be
gan his reproductive career in Poland at 
Janów Podlaski (1962-1968) and ended at 
Michałów, where he died in an advanced 
age of 28. He was used in Polish breed
ing for 12 seasons (as long, as at Tiersk), 
covered 170 mares and sired 106 foals (52 
colts and 54 fillies). From that get 19 stal
lions and 53 mares were put to stud, either 
in Poland, or abroad. He distinguished
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Polscy hodowcy z determinacją dążyli 
do restytuowania i rozwinięcia rodu Ibra- 
hima, toteż rysująca się możliwość spro
wadzenia ojca Nabora, samego Negatiwa, 
była szczególniej wagi. Ponadto poszu
kiwano też odpowiedniego ogiera z tego 
rodu dla Stadniny Koni w Janowie Podla
skim, a dodatkowym atutem Negatiwa było 
to, że byt synem urodzonej w roku 1938 
w Janowie Podlaskim klaczy Taraszcza. 
W efekcie, w 1961 roku, Negatiw został 
sprowadzony do Polski (wymieniony ze 
Stadniną w Tiersku na wybitnego wyści
gowca, ogiera Semena (Laur - Sokora po 
Hardy), 1956 r., hod. SK Albigowa).

Negatiw - zwycięzca Wszechzwiązko- 
wej Wystawy Rolniczej w Moskwie w 1956 
roku (przed swoim synem Naborem), 
rozpoczął karierę rozpłodową w Jano
wie Podlaskim (1962-1968), a zakończył 
w Michałowie (1969-1973), gdzie padł 
w zaawansowanym wieku 28 lat. Łącznie 
użytkowany był w polskiej hodowli przez 
12 sezonów (tyle samo, co w Tiersku), po
krył 170 klaczy, a odsądzono po nim 106 
źrebiąt (52 ogierki i 54 klaczki), z czego 
do hodowli w kraju i za granicą użyto 19 
ogierów i 53 klacze. Cechowała go duża 
suchość i szlachetność. Zarówno sam 
Negatiw, jak jego synowie Nabór i Bandos 
byli homozygotyczni pod względem maści 
siwej, toteż ich przychówek był wyłącznie 
tej maści, zazwyczaj wcześnie osiągając 
czysto białe ubarwienie sierści - rzadko 
zdarzała się hreczka.

W pierwszym roczniku kariery hodow
lanej Negatiwa w Janowie urodziły się po 
nim dwie klaczki. Z nich lepszą okazała 
się Persefona, 1963 r. (od Pandora), której 
syn - Perset s., 1969 r. (po El Azrak), przez 
długie lata stał na punktach kopulacyjnych 
Zamojszczyzny, dolewając krwi orientalnej 
do pogłowia koni małopolskich.

Następny rocznik urodzeń - 1964 obfito
wał w prawdziwe skarby; wtedy to przyszedł 
na świat przyszły kontynuator rodu, og. 

Zazula (Negatiw 
Złota lwa/Arax) 
Aachen 1984
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Bandos (od Bandola), który w pierwszych 
dniach życia był tak drobniutki i pokrzywio
ny, że dyr. A. Krzyształowicz nie powtórzył już 
połączenia Negatiwa z Bandolą. Wtedy też 
urodziła się Braga (od Brawura) - kontynu
atorka rodziny Adjuze or. ar., dzielna (Wp = 
2,10) i urodziwa Pierzga (od Piewica) - mat
ka późniejszej Czempionki Europy i Świata
- Pilarki, 1975 r. (po Palas). Dzielny na torze 
og. Tinian (od Tryńcza) - piąty w swoim rocz
niku, o współczynniku powodzenia 2,36 - 
eksportowany do USA, zabłysnął tam w kla
sach użytkowych, zdobywając w roku 1972 
Czempionat Kanady i Top Ten USA w klasie 
English Pleasure. Natomiast Diem (od Di- 
matra) zajął boks czołowego w stadninie 
Stróhen Holgera Ismera w Niemczech, gdzie 
zostawił dużo wartościowego potomstwa. 
Między innymi jego córka Panela, 1979 r. 
(od importowanej z Polski klaczy Piera), była 
matką dzierżawionego do Polski og. Pentha- 
gonna, 1985 r. (po Pasat).

Rocznik 1965 przyniósł 44 w rankingu oj
ców koni rajdowych - og. Baja (od Bajda- 
ra), później pozytywnie sprawdzonego we 
Francji oraz zasłużone dla polskiej hodow
li klacze Cerritę (od Cerozja), Fantinę (od 
Fanfarona) i Gonagrę (od Gomora), matkę 
przyszłego Czempiona Polski i Świata-og. 
Gondoliera, kaszt., 1974 r. (po Palas).

Poczynając od tego roku Negatiw krył 
także klacze michałowskie. W 1966 r. uro
dziła się najstarsza z „serii” czterech peł
nych sióstr od kl. Czatanogi (Anarchista
- Canaria) - stosunkowo dzielna wyści
gowo Cedzyna (Wp = 1,46). Po niej na
stąpiły: Carawella, 1971 r. (rekordzistka 
cenowa aukcji z 1977 r.), Caryca, 1972 r. 
i Cytra, 1973 r. W michałowskim stadzie 
matek najbardziej zasłużyły się z nich 
najstarsza i najmłodsza. Z michałowskiej 
klaczy Fornariny, 1960 r. (Grand - For
tunka), wywodzącej się ze znanej z dziel
ności wyścigowej linii kl. Forty, w tymże 
1966 roku urodziła się po Negatiwie Fan
tazja, nieźle biegająca (Wp 1,18), któ
ra po eksporcie do USA w latach 1971- 
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74 kilkakrotnie plasowała się w Top Ten 
Czempionatów Narodowych USA i Kana
dy. W hodowli amerykańskiej użytkowany 
byt także ogier Bihar, 1966 r. (od Bigotka), 
eksportowany jako źrebię razem z matką, 
reklamowany przez nowych właścicieli 
jako „Czempion i ojciec czempionów”. 
W Janowie zaś z rocznika tego wywodzi 
się Harmonia (od Harfa) - założycielka 
wielopokoleniowej linii żeńskiej i Pierśni- 
ca (od Pieśń), której wnukiem był sklono
wany koń rajdowy Pieraz (po Pierścień) 
we Francji.

W roku 1967 z janowskiej klaczy Andor- 
ry (Pietuszok - Arwila) urodził się og. An- 
drut - kolejny kandydat na kontynuatora 
rodu. Nic z tego jednak nie wyszło, gdyż 
był poprawny pokrojowo, ale pozbawiony 
finezji. W polskiej hodowli zostało użytych 
tylko 5 jego córek: Elektorka, gn., 1975 r. 
(Ellonga), Kurozwęki; Furda s., 1975 r. 
(Furia), Kurozwęki; Wichuras., 1976 r. (Wil
czura), Michałów; Erytrea s., 1978 r. (Eufo- 
nia), Kurozwęki i Hutas., 1978 r. (Haronia), 
Kurozwęki. Natomiast na ziemi amery
kańskiej urodziła się importowana w łonie 
matki Negotka (od Bigotka), późniejsza 
matka m.in. Ogierów: Negatraza, 1971 
(po Bask) - ojca epokowego Monogram- 
ma i jego pełnego brata, sprowadzonego 
pod koniec życia do Polski przez Joannę 
Grootings - og. Biąuesta, 1975 r.

W roku 1968 urodził się najbardziej za
służony na amerykańskich ringach poka
zowych syn Negatiwa - Buszmen s. (od 
Busznica), Janów Podlaski. W 1974 r. 
zdobył on Czempionat Narodowy Kanady, 
a w 1975 - Wiceczempionat USA. Wyeks
portowany bez użycia w polskiej hodowli, 
pozostawił wartościowe potomstwo w La- 
sma Arabians.

Z użytkowaną w Janowie, ale urodzoną 
w Albigowej Etną w następnym roku Ne- 
gatiw dał kolejnego zwycięzcę amerykań
skich pokazów - og. Etiwa, 1969 r., naby
tego w 1974 roku przez Leona Rubina, wła
ściciela Sir Wiliam Farm. W 1976 r. ogier 
ten zdobył tytuł Top Ten Czempionatu 
USA, a w 1980 - Top Ten Kanady; również 
jego potomstwo zdobywało liczne czem- 
pionaty, toteż ogier miał dużą frekwencję 
(według właściciela, najlepiej łączył się 
z córkami Sambora). Były to lata, kiedy 
trwał zwycięski pochód polskich arabów 
na amerykańskich arenach, a określenie 
„Pure Polish” oznaczało najwyższy super
latyw. Konie te posiadały charakterystycz
ny typ, łatwo rozpoznawalny na tle arabów 
„domestic”.

W Michałowie Negatiw pozostawił za
równo dzielne, jak urodziwe potomstwo. 
Dwukrotnie skojarzony z ki. Fortunatą, 
ciemnogniadą, 1964 r. (Branibor - Forta), 
córką derbisty i założycielki wielopoko
leniowej rodziny żeńskiej, przekazującej 
geny dzielności wyścigowej - rok po roku 
da) dwoje świetnie biegającego, pełne
go rodzeństwa. Urodzona w 1970 Forsa 
wygrała Oaks, ale że biegała w mocnym 
roczniku - jej współczynnik powodzenia 
wyniósł tylko 2,32. Wcielona do polskiej

himself with plenty of dryness and refine
ment. As well Negatiw, as his sons Nabor 
and Bandos, were homozygous with re
gard to grey color. The passed this trait on 
to 100% of their progeny, which often early 
grew milky-white, whereas flea-bitten ones 
occurred seldom.

After the first mating season of Negatiw 
two fillies were born by him. The better 
one of them proved Persefona 1963 (out 
of Pandora), whose son, Perset, grey, 1963 
(by El Azrak), was for many years used in 
part-bred breeding in Lublin region, to add 
some Oriental blood to the population of 
Malopolska horses.

The next foal year, 1964, brought real 
treasures, including the stallion Bandos 
(out of Bandola). Later he prolonged the 
sireline, but in his first days of life he didn't 
catch anybody's eyes. That's why Direc
tor Krzysztalowicz didn't breed Bandola to 
him anymore.

To the same age group belonged also 
Braga (out of Brawura) - the continuator 
of Adjuze DB damline; beautiful and bold 
(Coefficient of success 2,10) Pierzga (out 
of Piewica) - a dam to the future Europe 
and World Champion Mare Pilarka 1975 
(by Palas). Quite a good racer Tinian (out 
of Tryncza) - placed fifth in his age group, 
Cs 2,36 - exported to the US, won many 
Performance classes there, obtaining the 
Canadian National Championship and US 
National Top Ten English Pleasure in 1972. 
Diem (out of Dimatra), was successfully 
used as a leading sire at Ströhen Ismer’s 
Stud (Germany). His daughter Panela 1979 
(out of Piera imported from Poland) got 
the stallion Penthagonn 1985 (by Pasat), 
leased to Poland.

In 1965 born was the stallion Baj (out 
of Bajdara) - positively proven in French 
breeding, placed 44th in a ranking of sires 
of endurance horses. In Polish breeding 

highly esteemed were the mares: Cerrita 
(out of Cerozja), Fantina (Fanfarona) and 
Gonagra (Gomora) - the dam to the fu
ture Poland and World Champion Stallion, 
Gondolier 1974, chest, (by Palas).

Negatiw served also visiting mares from 
Michałów. With Czatanoga (Anarchista - 
Canaria) he sired four full sisters: Cedzy- 
na 1966, Carawella 1971 (the top seller of 
Janów Sale 1977), Caryca 1972 and Cytra 
1973. Out of Fornarina 1960 (Grand - For
tunka), from the “racing” dam line of Forta, 
he got Fantazja, exported to the US, a mul
tiple US and Canadian National Top Ten 
Mare 1971-1974.

From the same foal year 1966 came the 
stallion Bihar (out of Bigotka), exported 
as a suckling foal at his dam's side, ad
vertised by his new owners as a “Cham
pion” and “Sire of Champions”. To Janów 
broodmares'band contributed Harmonia 
(out of Harfa) - a foundation mare of a mul
ti-generations dam line - and Pierśnica 
(out of Pieśń), a second dam to the cloned 
endurance horse Pieraz (by Pierścień) in 
France.

In 1967, out of the Janów mare Andorra 
(Pietuszok - Arwila), born was the stallion 
Andrut, who was predicted as a continua
tor of Ibrahim DB sire line. He failed, how
ever, because lacked refinement. Only 5 of 
his daughters were used in Polish breed
ing. In the same 1967, in the American 
land, born was, imported in útero, Ne
gotka (out of Bigotka) - the future dam 
to Negatraz 1971 (by Bask) - the sire to 
epoch-making Monogramm - and his full 
brother Biquest 1975, leased to Poland by 
Joanna Grootings.

In 1968 at Janów Podlaski born was 
the most awarded in American show are
nas son of Negatiw - Buszmen (out of 
Busznica). In 1974 he won the Canadian 
National Championship, whereas in 1975 
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hodowli, dała dwie przeciętne klacze, po 
czym została eksportowana do USA (Lo
cust Farms).

Lepszą karierę wyścigową miał jej o rok 
młodszy, pełny brat Figaro, 1971 r. Był on 
jedynym koniem na polskim torze, które
mu udało się raz (i to w Nagrodzie Porów
nawczej) pokonać najlepszą w tym rocz
niku, janowską Orgię, reprezentantkę linii 
Orli. Wykazał również typowo arabską wy
trwałość połączoną z późnym dojrzewa
niem bo biegał na torze 5 sezonów, przy 
czym maksymalny współczynnik powo
dzenia (5,13) uzyskał w czwartym. W pol
skiej hodowli nie został użyty, ale zaraz 
po karierze kupił go szwedzki hodowca 
Gunnar Bostróm, właściciel stadniny Caval
lo - zafascynowany nie tylko polskimi ara
bami. ale w ogóle Polską (w stanie wojen
nym organizował pomoc charytatywną dla 
naszego kraju). W swojej stadninie użył go 
szeroko, licząc, że miejscowym klaczom 
doda nie tylko typu, lecz także dzielności 
wyścigowej. Niedawno okazało się, że pe
wien procent krwi tego ogiera sprzyja rów
nież zdolnościom rajdowym. Figaro był oj
cem matki wałacha Shah Khana, siódmego 
w Pucharze Prezydenta Emiratów Arabskich 
rozgrywanym 10.02.2012, w którego rodo
wodzie Negatiw powtarza się trzykrotnie.

W roczniku 1970 urodziły się także 
wyeksportowane, lecz wysoko cenione 
w krajach przeznaczenia ogiery: Giaur (od 

Andrut (Negatiw - Andorra/Pietuszok) I

3. Polak G., Nieznana strona Pirueta, Araby, Nr 
4/2006. s. 44-49.
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Granica, zinbredowany w 12,5% na Ne- 
gatiwa) we Francji i Wandal (od Warmia) 
w USA, gdzie w 1977 r. zdobył tytuły Top 
Ten USA i Kanady. Dla Polski zasłużyła się 
założycielka sublinii bardzo urodziwych 
koni, Wenera (od Wadera) - Czempionka 
Polski 1983 r., rekordzistka aukcji w tym 
samym roku, nabyta za 216 tys. USD 
przez Patty Trope.

Oprócz niej Negatiw dał w Michałowie 
dużą partię urodziwych klaczy o charak
terystycznym typie, cechujących się dużą 
żeńskością i delikatnością. Do takich na
leżały: Dewiza, 1971 r. (od Drużyna), 
Fatima, 1971 r. (od Fatma), dzielna natorze, 
jak przystało na reprezentantkę linii Forty - 
ósma w swoim roczniku, Wp 2,23, jej pełna 
siostra Fabiola, 1972 r., Debata, 1972 r. (od 
Dysputa), jej pełna siostra Donna, 1973 r., 
Cytra, 1973 r. (od Czatanoga) i najpiękniej
sza, a przy tym odznaczająca się wyjątko
wo przyjaznym dla człowieka charakterem 
(pamiętały to amatorki ze stajni L. Chatizo- 
wa) - Zazula, 1972 r. (od Złota Iwa) - Wi- 
ceczempionka Europy 1981, Czempionka 
Pucharu Narodów w Aachen 1984, mat
ka m.in. eksportowanego do Francji og. 
Zulusa, 1979 r. (po Palas), 16. w rankingu 
ojców wybitnych koni rajdowych3.
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-the US Reserve National Championship. 
He wasn't used in Polish breeding, but 
at Lasma Arabian left behind many valu
able progeny. In next year Negatiw sired 
one more star for US - Etiw 1969 (out of 
Etna), purchased in 1974 by Leon Rubin, 
the owner of Sir William Farm. In 1976 he 
gained the title of US National Top Ten 
Stallion, whereas in 1980 - Canadian Top 
Ten. He sired also show-winning progeny, 
so he was getting many visiting mares. In 
his owner's opinion he combined best 
with Sambor daughters. It was the time, 
when Polish Arabian conquered American 
arenas and the expression “Pure Polish” 
made the highest superlative. Their char
acteristic type was easily recognizable in 
the background of “domestic" Arabians.

At Michałów, Negatiw left behind good 
racers, but also good-looking ones. From 
a double cross with Fortunata, d.bay 1964, 
(Branibor - Forta), a daughter of the Derby
winner and a foundress of racing damline, 
passing on the genes of race performance 
through many generations - year by year 
born were full siblings with impressive race 
careers. Forsa 1970 won the Oaks, but her 
coefficient of success amounted only 2,32, 
because the age-group was rich in good 
racers. Put to stud, she got two mediocre 
fillies, then exported to the US.

Her younger brother Figaro 1971 was 
the only horse at Polish turf, who managed 
to defeat Janów-bred Orgia. He showed 
a typical Arabian stamina connected with 
late maturing, because he was raced for 5 
seasons, whereas the maximum coefficient 
of success (5,13) he obtained in the fourth 
one. Just after the race career he was 
purchased by a Swedish breeder Gunnar 
Bostrom, the owner of Cavallo Stud, fas
cinated not only by Polish Arabians, but 
a great friend of Poland in general. He 
used Figaro widely at his stud, in order to 
add type and racing abilities to his mares. 
Just recently it turned out, that a certain 
infusion of this stallion's blood improves 
also endurance abilities. Figaro was the 
sire of the dam to Shah Khan - a gelding 
placed 7th in the President's Cup of Arab 
Emirates (held Feb.10th 2012). Negatiw ap
peared in his pedigree for three times.

In 1970 born were two stallions, export
ed from Poland, but highly esteemed in 
their countries of destination. Giaur (out of 
Granica, inbred to Negatiw in 12,5%) was 
active in France, whereas Wandal (out of 
Warmia) in the US, where he in 1977 won 
the titles of US and Canadian Top Ten Stal
lion. For Poland considerable services ren
dered Wenera (out of Wadera) - a foun
dress of a sub-line of very refined and valu
able horses, Polish National Champion 
Mare 1983 and the top seller of Janów 
Sale in the same year, purchased for USD 
216 000 by Patti Trope from the US.

Apart from her, Negatiw sired at 
Michałów many refined and typey mares, 
very subtle and feminine. Among them 
were: Dewiza 1971 (Drużyna); Fatima 1971 
(Fatma) - a good racer, as befits a repre

sentative of Forta damline, placed 8lh in 
her age group, with Cs 2,23; her full sis
ter Fabiola 1972; Debata 1972 (out of Dys
puta); her full sister Donna 1973; Cytra 
1973 (Czatanoga). The most beautiful of 
them, however, was Zazula 1972 (out of 
Złota Iwa) - The Reserve Champion of Eu
rope 1981, Nations' Cup Champion Mare 
at Aachen 1984, a dam to the stallion Zu
lus 1979 (by Palas), exported to France, 
placed 16th in a ranking of outstanding 
endurance horses' sires. Apart from her 
looks and breeding achievements, she dis
tinguished herself also with an exception
ally calm and friendly character, that's why 
she was loved by the girls-amateur riders 
in her racing stable.

Gentle and easy to ride were also colts 
sired by Negatiw in his last years. Many of 
them were raced in the seventies and some 
of them achieved quite noticeable results, 
as Erazm 1971 (out of Elekcja) - Cs 3,56; 
Dyskurs 1974 (a full brother to Debata, 
Donna and the stallion Dewajtis, exported 
to Brazil) - Cs 2,17. From that time I remem
ber the colts Zamęt 1971 (out of Zamieć) 
and Agat 1973 (out of Atlanta), whom I rode 

as a student and an amateur rider. Those 
colts were mostly noted for a small size, in
distinct withers and straight heads. 64,1% 
of Negatiw progeny took part in races, with 
an average coefficient of success 0,85 per 
head. In general, colts obtained better re
sults (1,08) than fillies (0,62).

Bandos proved to be the best son of 
Negatiw, so he was widely used in all Pol
ish state studs, active at that time in Janów 
Podlaski, Michalów and Kurozw^ki. He 
stood at stud in Poland for 13 seasons, 
leaving behind 128 heads of progeny (55 
colts and 73 fillies). From them put to stud 
were 7 stallions and 68 mares. In the Ia Pol
ish National Arabian Horses Show in 1979 
the majority of titles was won by sons and 
daughters of Bandos. The Junior Champi
on Mare of Poland claimed was Winda 1977 
(out of Wilma), whereas the titles of 1st and 
llnd Reserve Champion Mares were grant
ed to Enklawa 1974 (Engracja) and Europa 
1975 (Eunice), respectively. In stallions the 
Championship got to Eukaliptus 1974 (Eu
nice), a full brother to Europa. The mating of 
Bandos and Eunice was exceptionally suc
cessful, so it was repeated for 5 times.
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Miłym charakterem i łatwością w użytko
waniu wierzchowym cechowały się ogiery 
spłodzone przez Negatiwa w Michałowie 
w ostatnich latach jego życia. W latach 70. 
dużo ich biegało w stajniach wyścigowych 
i niektóre osiągały nawet niezłe wyniki, np. 
og. Erazm, 1971 r. (od Elekcja) - Wp 3,56, 
Dyskurs, 1974 r. (pełny brat Debaty, Donny 
i eksportowanego do Brazylii og. Dewajti- 
sa, 1971 r.) - Wp 2,17. Jako studentka jeź
dziłam wtedy na ogierkach Zamęcie, 1971 
r. (od Zamieć) i Agacie, 1973 r. (od Atlan
ta). Większość z tych ogierów charaktery
zowała się jednak małym wzrostem, słabo 
zaznaczonym kłębem i prostym profilem 
głowy. Próbami dzielności objętych zosta
ło 64,1% jego przychówka, a średni współ
czynnik powodzenia na sztukę potomstwa 
wyniósł 0,85, przy czym ogierki były lep
sze (1,08) niż klaczki (0,62).

Najlepszym synem Negatiwa okazał 
się Bandos, toteż użyto go na najszer
szą skalę we wszystkich działających 
wówczas w stadninach państwowych 
ogierów: Janowie Podlaskim, Michało
wie i Kurozwękach, łącznie przez 13 se
zonów. Pozostawił 128 szt. potomstwa 
(55 ogierków i 73 klaczki), z czego do 
hodowli wcielono 7 ogierów i 68 klaczy. 
W I Polskim Narodowym Pokazie Koni 
Arabskich w roku 1979 najwięcej tytułów 
zdobyły córki i synowie Bandosa. Czem- 
pionką Polski Klaczy Młodszych zosta
ła Winda, 1977 r. (od Wilma), I i II Wice- 
czempionką - odpowiednio Enklawa, 
1974 r. (od Engracja) i Europa, 1975 r. (od 
Eunice), zaśCzempionemPolskiOgierów- 
Eukaliptus, 1974 r. (od Eunice, pełny brat 
Europy). To udane połączenie było pię
ciokrotnie powtarzane.

Tak znakomite wyniki spowodowały, że 
specjalny pokaz hodowlany w roku 1980 
otrzymał nazwę: „Parada potomstwa ogie-

Because of such impressive results 
the additional, special show in 1980 was 
named "Bandos Supersire Offspring Pa
rade”. There were, however, some mal
contents, who grumbled, that “there was 
already too much of that Bandos! ”. Those 
critics didn't realize yet, that they said it at 
the most inopportune moment!

The offspring of Bandos won 8 Cham
pionships and 4 Reserve Championships 
of Polish Nationals. Moreover, he sired 
two Derby winners (the colt Kabaret 1973 
out of Kreolka, the filly Arra 1975 out of 
Arba), two Oaks winners (Nawa 1973 out 
of Newa, Arra 1975), three Critérium win
ners (Arra 1975, colts Pepton 1977 out 
of Pemba and Złoty Potok 1981 out of 
Zamieć) and a winner of the Internation
al Derby in Hamburg, the colt Wist 1973 
(out of Wilma). Arra was not only “triple 
crowned”, with a coefficient of success 
5,06, but after such a brilliant race ca
reer she won also the titles of Poland and 
Europe Champion Mare. She produced 
Ararat by Palas (SU) the top continua- 
tor of Saklavi I sire line in Poland. Other 
representatives of Bandos progeny also 
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ra Bandosa". Niektórzy obserwatorzy sar
kali nawet, że „za dużo już tego Bando
sa!". Krytycy ci nie zdawali sobie wtenczas 
sprawy, że wymówili to w złą godzinę!

Potomstwo Bandosa zdobyło osiem 
czempionatów i cztery wiceczempiona- 
ty Polskiego Narodowego Pokazu Koni 
Arabskich. Mało tego - dał dwoje derbi- 
stów (og. Kabaret, 1973 r., od Kreolka, 
kl. Arra, 1975 r., od Arba), dwie oaksistki 
(Nawa, 1973 r., od Newa) troje zwycięz
ców Porównawczej (Arra, 1975, Pepton, 
1977, od Pemba i Złoty Potok, 1981, od 
Zamieć) i zwycięzcę Międzynarodowego 
Derby w Hamburgu, og. Wista, 1973 (od 
Wilma). Arra nie tylko była „trójkoronowa- 
na”, a jej współczynnik powodzenia wyno
sił 5,06 - po karierze zdobyła także tytuły 
Czempionki Polski i Europy, a jej syn - 
Ararat po Palas okazał się kontynuatorem 
rodu Saklavi I w Polsce. Także inni potom
kowie Bandosa łączyli dzielność z urodą - 
najlepszy w swoim roczniku Pepton, 1977, 
który przez kilka lat utrzymywał powojen
ny rekord Polski w zakresie wysokości Wp 
8,67, został również Czempionem Polski.

Oprócz zwycięzców „klasyków” w pro- 
geniturze Bandosa znalazły się także ko
nie zajmujące wysokie miejsca w rankin
gach swoich roczników pod względem 
wysokości współczynników powodzenia, 
a przy tym nie brakowało im typu i urody. 
Były to: kl. Pentoda, 1970 (od Piewica), 
IV w roczniku, o Wp 2,34, a potem Wice- 
czempionka Polski w 1983 r., og. Pekin, 
1971 (od Penza), o Wp 3,45, importowany 
przez Wayne Newton Arabians, Barbados, 
1974 (od Bajka) - Wp 7,13, drugie miej
sce w roczniku, użytkowany przez syndy
kat amerykańskich hodowców, wreszcie 
Perlon, 1983, pełny brat Peptona, którego 
współczynnik powodzenia 12,62 stanowił 
przez długie lata rekord Polski.

combined outstanding race results with 
no less stunning show results - Pepton 
1977, who for several years held the post
war record of Poland with regard to coef
ficient of success (8,67), was also elected 
the Champion of Poland.

Apart from Classics winners, in Bandos 
get appeared also horses highly placed in 
performance rankings, awarded also for 
beauty and type. As examples can serve: 
Pentoda 1970 (out of Piewica), placed 4lh in 
her age group, with Cs 2,34, later elected 
the Reserve Champion of Poland 1983; Pe
kin 1971 (out of Penza), Cs 3,45, imported 
and highly priced by Wayne Newton Ara
bians; Barbados 1974 (out of Bajka) - Cs 
7,13, used and praised by a syndicate of 
American breeders; and - last, but not 
least - Perlon 1983, a full brother to Pep
ton, whose coefficient of success 12,62 set 
a record of Poland for many years.

Bandos himself achieved less than aver
age race results (Cs 0,87), but 75% of his 
offspring took part in races, what exceed
ed the average value for the whole Polish 
population for that period (69,11%). The 
average coefficient of success per head

Bandos sam biegał poniżej średniej (Wp 
0,87), ale 75% jego przychówka uczestni
czyło w próbach dzielności, co stanowiło 
wartość wyższą niż średnia krajowa dla 
tego okresu (69,11%). Średni współczyn
nik powodzenia na sztukę w tej stawce wy
nosił 1,57 - przy 2,22 dla ogierków i 1,03 
dla klaczek. Ogier ten bowiem wykazał 
najwyższą (spośród 65 ogierów użytkowa
nych w porównywalnym okresie) względ
ną wartość genetyczną (RGV = 437,10 
przy średniej wartości 100)’ pod wzglę
dem cechy dzielności wyścigowej. Wskaź
nik ten oznaczał zdolność utrzymania sta
łej przewagi jego potomstwa nad rówieśni
kami pod względem tej cechy w ciągu 13 
roczników użytkowania. W okresie tym bo
wiem stosowano dobór, w wyniku którego 
rodziły się araby „piękne i dzielne”, czyli 
najlepiej odpowiadające definicji rasy.

W polskich stadninach państwowych 
sprawdzane były następujące ogiery po 
Bandosie: Andos, 1972 (od Andorra), Wist, 
1973 (od Wilma), Eukaliptus, 1974 (od 
Eunice), Enos, 1975 (Enora), Eternit, 1976 
(Etna) i Pepton, 1977 (Pemba), a w ho
dowli prywatnej: Engar, 1971 (Engracja) 
i Erfurt, 1980 (Elwira). Planowane było 
wcielenie do hodowli ogierów Etos, 1982 
(Engara) i Perlon, 1983 (Pemba), ale osta
tecznie oba trafiły do cyrku (Etos po spora
dycznym użyciu w Białce). Na tym etapie 
wydawało się, że reprezentacja tego rodu 
jest zapewniona, gdyż ogiery Eukaliptus 
i Pepton wytworzyły dwie mocne „gałęzie”, 
a oprócz tego funkcjonował wąski strumy
czek krwi wywodzący się od og. Enosa.

4. Budzyński M„ Chmiel K„ Ocena wartości 
hodowlanej ogierów czystej krwi arabskiej w powiązaniu 
z ich dzielnością wyścigową, Annales UMCS, Sec. EE, 
Vol. XI, 19, Lublin 1993.

amounted 1,57 (2,22 for colts and 1,03 for 
fillies). Among 65 stallions used in a com
parable period, Bandos demonstrated 
the highest Relative Genetic Value (RGV 
437,10) with regard to racing abilities. It in
dicated a constant advantage of his prog
eny compared to their peers with regard to 
that trait. After all, he stood at stud in a pe
riod, when bred were “bold and beautiful” 
Arabians, fitting the definition of their breed.

In Polish state studs tested were the fol
lowing sons of Bandos: Andos 1972 (out 
of Andorra), Wist 1973 (out of Wilma), 
Eukaliptus 1974 (out of Eunice), Enos 
1975 (out of Enora), Eternit 1976 (out of 
Etna) and Pepton 1977 (out of Pemba), 
whereas in private breeding - Engar 1971 
(Engracja) and Erfurt 1980 (Elwira). Etos 
1982 (Engara) and Perlon 1983 (Pemba) 
were planned to be used, but for cer
tain reasons both got to a circus (Etos 
was once used at Białka). At that time it 
seemed, that prolongation of the Ibrahim 
DB sireline is guaranteed, because Eu
kaliptus and Pepton initiated two strong 
bloodlines, supported by a narrow strain 
descending from Enos.
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Black \Lady
the horses full of character

Estansja
(Ekstern - Emza / Partner)

JFT -v Si f

3/4 blood sister to 2006 Vilhelmsborg A show Top 5 Champion Filly Ekina 
owned in Saudi Arabia
Estansja was proudly purchased at StanRed Arabian Horses Auction, 
August 2011 in Poland



Black Lady Arabians of Poland proudly presents:

Homozygotous black son of one of the worlds' best black stallions and sires, 
Straight Egyptian Simeon Sadik,
1995 Australian East Coast Champion Stallion,
1996 U.K. International Champion Stallion,
1997 World Reserve Champion Stallion,
2000 European Reserve Champion Stallion,
2000 and 2003 All Nations Cup Reserve Senior Champion Stallionwww.black-lady-arabians.pl • mob.: +48601229495 • email: ania.janas@hot.pl



The Black Pearls
of Silvática 

Black 
Arabians

In 2008 we published our first article about Sil
vática Black Arabians Stud, specializing in black 
Arabian horse breeding, within a cycle of Polish 
studs' presentations (Silvática Black Arabians - the 
Unique One in Poland”, “Araby” No. 11). Today 
the stud celebrates its 10th anniversary, so we re in
terviewing its owner, Alicja Marta Napióra, again.
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Editor: Marta, do you like the black 
color?

Yes, I like it very much.

In a recently published book by Krzysz
tof toszewski “Dress Code - the Secrets 
of Male Elegance” appeared a statement: 
“the black color shapes the figure, adds 
elegance and style better than any oth
er”. What do you think about it?

I agree.

Let's trace, the way that made your 
stud Silvatica Black Arabians one of the 

best black Arabians breeding centers in 
the world.

How did your horse adventure begin?
I mounted a horse for the first time in the 

age of 15. Of course it was a little too late, 
but I had limited financial possibilities and 
at that time in the area of Łódź there was 
no riding center, where I could take les
sons. It all changed, however, when I met 
Elżbieta Krzywicka - a great Arabian horse 
fan. In her stable, near to Dzierżązna, 
I mounted a horse for the first time and 
was very pleased being asked, where did 
I learn to ride.

V 2008 roku w cyklu pre
zentującym polskie stadniny 
w kwartalniku Araby (Nr 11) 
zamieściliśmy artykuł o stad
ninie Silvatica Black Arabians, 
specjalizującej się w hodowli 
karych arabów (Silvatica Black 
A rabians -jedyna taka w Polsce). 
Dziś stadnina obchodzi jubileusz 
10-lecia i z tej okazji rozmawia
my z właścicielką Alicją Martą 
Napiórą.

Pani Marto - zaczniemy niekonwencjo
nalnie - czy lubi Pani kolor czarny?

Tak, lubię bardzo.

W niedawno wydanej książce Krzysz
tofa Łoszewskiego pt. Dress codę - ta
jemnice męskiej elegancji pada stwier
dzenie, że „kolor czarny lepiej jak jaki
kolwiek inny modeluje sylwetkę, nadaje 
elegancji i stylu”. Co Pani na to?

Zgadzam się.

Może prześledźmy drogę, jaka dopro
wadziła do tego, że prowadzona przez 
Panią Stadnina Silvatica Black Arabians 
stała się jedną z najlepszych hodowli 
karych koni arabskich na świecie. Jak 
zaczęła się Pani przygoda z końmi?

Po raz pierwszy wsiadłam na konia 
w wieku 15 lat; trochę późno, ale najpierw 
nie było możliwości finansowych, a w oko
licach Lodzi nie było miejsca, gdzie moż
na byłoby uczyć się jazdy konnej. Wszyst
ko się zmieniło, kiedy poznałam Elżbietę 
Krzywicką, która zabrała mnie do stajni 
koło Dzierżązni i tam miałam pierwszy raz 
kontakt z końmi. Było mi niezmiernie miło, 
gdy padło pytanie, gdzie uczyłam się jeź
dzić - przecież był to mój pierwszy raz. 
Tam też w świat koni arabskich i rajdów 
wprowadziła mnie Aleksandra Szulen, któ
rej bardzo serdecznie dziękuję za tę przy
godę.

A gdzie uczyła się Pani jazdy konnej?
Właśnie w stajni w Dzierżąznie, gdzie, 

jak już wspomniałam, przychodziło mi to 
w łatwy, naturalny sposób.

Co to był za koń, na którym uczyła się 
Pani jeździć?

To był taki wyższy kuc; mówili na niego 
Cycek (śmiech), bardzo krnąbrny ogierek, 
w swoim archiwum mam nawet zachowa
ne zdjęcie, jak siedzę z opuszczoną piętą 
i poprawną sylwetką, z czego byłam bar
dzo dumna.
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A pierwszy kontakt z arabami?
Moja nauka postępowała dość szybko; 

po pół roku dostałam od rodziców klacz 
angloarabską na Dzień Dziecka. Bardzo 
kocham moich rodziców i dziękuję im za 
to, że mnie wspierali i nadal to robią, po
nieważ to dzięki nim mogłam realizować 
swoje marzenia, będąc nastolatką. Klacz 
po zatruciu ciążowym była w złym stanie 
(miała niewydolność nerek, płuc, wątro
by), po długim leczeniu uratowaliśmy ją, 
ale do sportu się nie nadawała. I tak tra
fiłam pod skrzydła Aleksandry Szulen, na 
początku trochę jej pomagałam i pod jej 
okiem zaczęłam trenować. Dużo jej za
wdzięczam, do dziś jesteśmy w kontakcie. 
Pani Ola to sympatyczna, pogodna osoba, 
umiejąca rozwiązywać problemy. Dzięki 

niej wydzierżawiłam z Janowa Podlaskie
go ogiera Tiktak, 1989 (Ernal - Titina po 
El Paso).

W pierwszych zawodach - rajdach wy
startowałam na koniu pani Elżbiety Krzy
wickiej, arabie czystej krwi - Elkorze, 1989 
(Piechur - Elewka po Palas), hodowli 
Stadniny Koni w Michałowie. I po tym star
cie zasmakowałam w rajdach.

W świecie koni arabskich, stawiałam 
dopiero pierwsze kroki ale urzekły mnie 
„od pierwszego wejrzenia” i wiedziałam, 
że „to jest to”.

Co się stało z Tiktak?
Był u mnie dwa sezony, podczas dru

giego w trakcie zawodów lekarz stwierdził 
jakieś szmery w sercu; prawdopodobnie 

pozostałość nieleczonego zapalenia płuc 
i... koniec startów. Koń ten miał bardzo 
duży potencjał i stąd decyzja Janowa 
Podlaskiego o dzierżawie, a nie sprzeda
ży; miał być użyty w stadninie jako repro
duktor. Ogier wrócił do Janowa, a ja po 
sprzedaży swojej angloarabskiej klaczy 
i już zakochana w arabach - kupiłam Ba- 
skervilla (Bomarc - Kamelia), na którym 
startowałam do 2005 roku, do urodzenia 
syna.

Drugim moim koniem był Wariant, 1991 
(Wermut - Wiorsta po Banat), hod. SK Ku- 
rozwęki. Dostałam go w prezencie od po
przednich właścicieli, był to koń jednego 
jeźdźca. Wariant jest trudnym, ale dziel
nym koniem, taki „brave heart".

So where did you learn?
I didn't. I just got up and set off. Where 

there' s a will, there' s a way.

What kind of a horse was it?
A kind of a taller pony, a vicious colt 

nicknamed Cycek (laughter). I have a pic
ture taken on him in my archives, with my 
heel down and a correct posture.

When did you catch your first contact 
with Arabian horses?

I made pretty quick progresses in riding 
lessons, so after half a year I got an Anglo- 
Arabian mare as a gift from my parents for 
the Children's Day. I love my parents dearly 
and I am very grateful for their support and 
to offer me the possibility that the teenager 
girl dreams came true. I wanted to use her 

for showjumping competitions, but because 
of toxaemia her health deteriorated a lot. She 
got the renal, lung and liver insufficiency and 
demanded a long treatment. We saved her 
life, but she was no more suitable for sport. 
Then I met Aleksandra Szulen, began to 
help her and train under her supervision. In 
my first Endurance competition I took part 
on her purebred Arabian, Elkor 1989 (Pie
chur - Elewka by Palas), bred by Michałów 
Stud. I owe her a lot, we are in touch until 
today. Ola is a nice, cheerful person, good 
at solving problems. She helped me to lease 
the stallion Tiktak 1989 (Ernal - Titina) from 
Janów Podlaski. After my first start I devel
oped a taste for endurance riding.

Those were my first steps in the Arabian 
horse world, but they enchanted me at first 
sight and I realized - ‘‘that was it! ”

What happened to Tiktak?
He stayed with me for two seasons. 

Next year, during a medical examination 
before our start, the vet found some mur
murs in his lungs, probably after not ful
ly cured pneumonia. It ended his further 
starts. That horse had great potentials so 
the management of Janow didn't want to 
sell the stallion, because they planned us
ing him for reproduction. So Tiktak came 
back to Janôw, I sold my part-bred mare 
and bought Baskervill (Bomarc - Kamelia), 
because I've already been enamoured of 
Arabians. I started on him to 2006, until my 
son was born.

My next horse was Wariant 1991 
(Wermut - Wiorsta by Banat), bred by 
Kurozwçki. His previous owner gave him 
to me, because he couldn't handle him.
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To miłe, że te dwa konie mają u Pani 
dożywocie.

Nie wyobrażam sobie inaczej. To są 
„moje” konie, bardzo mi bliskie - razem 
trenowaliśmy, razem startowaliśmy. Naj
ważniejszym startem był udział w Mistrzo
stwach Świata we Francji w Compiegne 
w 2000 r. Poprzedzony by) Mistrzostwami 
Polski rozgrywanymi w Krakowie, gdzie 
byliśmy nastawieni na wygraną, koń był 
świetnie przygotowany, jednak trochę 
z winy serwisu ukończyłam go na IV miej
scu; musiałam mieć dociążony do 75 kg 
czaprak, serwis nie dociągnął popręgu

Wariant was hard to manage, but had 
a “brave heart”.

It's nice of you to offer a life tenancy 
to them.

I can't imagine any other solution. 
Those horses were my partners, we 
trained and started together. The start 
that counted the most was in the Endur
ance World Championships at Compie
gne (France) in 2000. It was preceded by 
Championships of Poland, held in Cracow. 
I took part in it, but didn't finish. Partly it 
was the service's fault, because the girth 
wasn't fastened enough whereas I had to 
use a pad with an artificially added weight 
to 75 kg. So in the last loop the saddle 
slipped and after 120 km I was too tired to 
lift it back. Despite I was placed fourth at 
the vet gate, I could only stand crying, un
able to believe, that it happened like that. 
Unfortunately Wariant didn't like to go with 
other horses, so I rode alone and there 
was nobody to help me.

At Compiegne there were 178 starting 
horses. The route was hard - mountains 
and high temperature, I rode together with 
a trotter and Wariant kept the same speed 
all the time. I couldn't stand it for long, be
cause my hands were rubbed raw. The long 
distance means tactics and understanding 
a horse. The speed was high, there was 
a trotter at my side (one of 5 horses from 

i na ostatniej pętli siodło się zsunęło, było 
bardzo ciężkie, a ja, zmęczona po 120 km, 
nie miałam siły go podnieść i chwila mi
nęła, zanim się z nim uporałam. Nie mo
głam uwierzyć, że to się stało - stałam i po 
prostu płakałam, bo przecież z ostatniej 
bramki wyjechała ścisła czołówka, w niej 
ja i przed nami był finisz, który miał wyło
nić mistrza Polski.

W Compiegne startowało 178 koni; 
trudna trasa, góry i wysoka temperatura, 
a Wariant, jak zawsze bardzo ambitny, 
szedł mocno do przodu, wręcz ciągnął, 
ręce miałam pościerane do krwi.

Poland in the race). So I decided to slow 
the pace and finally I came to the last gate, 
at 120 km, with a 3 minutes delay. For me, 
however, it was a participation in such event 
and representation of Poland at the World 
Championships, what counted.

My next horse was Gont 1998 (Wachlarz 
- Gruda by Fawor), bred by Leszek 
Jakubowicz. He took part in the Europe
an Endurance Championships for Young 
Horses in 2005, but under my friend, be-

Długi dystans to taktyka, znajomość ko
nia, jego możliwości. Tępo było wysokie, 
bo jechałam w parze z kłusakiem (jeden 
z 5 reprezentantów Polski w tym wyścigu), 
więc po kilkudziesięciu km postanowiłam 
„odpuścić”, co spowodowało spóźnienie 
na bramkę, która została zamknięta, to był 
dystans 120 km. Ale i tak dla mnie najważ
niejszy był sam udział w zawodach. Moż
liwość reprezentowania Polski na mistrzo
stwach świata.

Kolejnym koniem rajdowym był Gont, 
1998 (Wachlarz - Gruda po Fawor), hod. 
Leszka Jakubowicza, z którym po licznych, 

cause I expected a baby then. Gont was 
doing quite well, although from 148 com
petitors only 48 finished the race. I was 
aware, that I wouldn't be able to compete 
for a year or longer, so Gont was sold to 
Arab Emirates.

...and after a “maternity leave” you 
started your breeding adventure, didn t 
you? Marta, how did you come up with 
the idea of breeding black Arabians? 
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dobrze zakończonych startach w Polsce, 
spróbowaliśmy swoich sił w Mistrzostwach 
Europy Młodych Koni w 2005 r., również 
rozgrywanych w Compiegne we Francji. 
Na Goncie wystartowała jednak moja kole
żanka (ja wtedy byłam w ciąży), Gont spra
wował się świetnie, wystartowało 148 koni, 
a ukończyło zawody tylko 48, w tym mój 
Gont. Ponieważ wiedziałam, że przez rok,

I've always liked black Arabians. The 
project to breed black Arabians started in 
2002. Since I began to read about them, 
I knew they were rare and difficult to ob
tain. They were mostly in a performance 
type and only a few of them took part in 
shows. It made a challenge for me and 
I like challenges! My first black Arabian 
was Silvática 1999 (Fawor - Sawina by 
Wagram), bred by Bogusław Dąbrowski, 
the foundation mare of our black herd. It 
was a very good choice, because in 2003 
she delivered the colt Sortis (by BS Ddi- 

a może i dłużej nie będę startować, więc 
tego samego dnia wręcz po przekroczeniu 
linii mety podjęłam decyzję o sprzedaży 
Gonta do Emiratów Arabskich.

Pani Marto, wtedy po przerwie zwią
zanej z macierzyństwem rozpoczęła się 
Pani przygoda hodowlana, stąd pomysł 
na karę araby?

abolo (DE)), whereas bred to BS Black 
Fable she got the colt Silvano 2006, the 
colt Sadamin 2007 and the filly Savanna 
2009 - all blacks! I dreamed about mat
ing her with the World Champion Stallion 
Taiaddin (US) (DWD Tabasco - Winnetka 
by Aladdin (SE)), but it proved impossible, 
because Taladdinn was sold to Saudi Ara
bia. Through the Internet I successfully 
got in touch with Thomas Mayer, the black 
Arabians breeder in Germany, the owner 
of The Black Smoke Family ranch. Thanks 
to him, I was able to breed Silvática to

Zawsze podobały mi się araby ma
ści karej. Plan hodowli karych arabów to 
rok 2002. Zainteresowały mnie, zaczęłam 
o nich czytać, wiedziałam, że hodowla ich 
jest bardzo trudna, spotykało się głównie 
karę araby użytkowe, na pokazach były 
nieliczne - lubię wyzwania i chciałam się 
z tym wyzwaniem zmierzyć. Pierwszym 
moim karym arabem była klacz Silvática 
1999 (Fawor - Sawina po Wagram), hod. 
Bogusława Dąbrowskiego, założycielka 
naszego karego stada. Marzyłam o po
kryciu jej Czempionem Świata, ogierem 
Taladinn (US) DWD Tabasco - Winnetka 
po Aladdin (SE)), okazało się to jednak 
niemożliwe. Taladinn został sprzedany do 
Arabii Saudyjskiej. Dzięki internetowi trafi
łam do Thomasa Mayera, hodowcy karych 
arabów, właściciela The Black Smoke Fa
mily w Niemczech, gdzie dostępny był syn 
Taladinna-BS Ddiabolo, po którym nasza 
klacz urodziła ogierka Sortis, w kolejnych 
latach, tj. 2006, urodziła og. Silavn, w 2007 r. 
og. Sadamin i w 2009 r. Savannę - po BS 
Black Fable - wszystkie karę. Ogier BS 
Black Fable (DE) Taladinn - BS Black Fan- 
tasy/EI Bahia Deamant (US)), jest karym, 
pięknym ogierem, który dołączył do na
szego stada w 2003. Ma on bardzo cieka
wy rodowód, a w nim dużo polskiej krwi, 
jego ród po stronie ojca wywodzi się od 
Baska.

Muszę przyznać, że początki nie były ła
twe - kłopoty z zakupem i transportem na
sienia, niepewność, co się urodzi, ale jest 
co wspominać i słodki jest smak sukcesu.

Taladdinn's son, BS Black Fable (DE) (out 
of BS Black Fantasy by El Bahia Deam
ant (US)). In 2003 he joined our herd. His 
pedigree seemed to be very interesting 
because of a big share of Polish blood - 
his sireline traces back to Bask!

I must admit, that the beginning wasn't 
easy. There happened certain troubles 
with purchase and transport of the semen, 
whereas uncertain was the result of that 
mating. Finally everything ended well and 
it is nice to recall it now - the taste of suc
cess is sweet, isn' t it?

In the beginning Black Fable sired 
mostly colts. What of his progeny did 
you price the highest?

In fact, it was a period, when 13 colts 
were born. Only since 2009 more fillies ap
peared, 9 mares in foal delivered 7 fillies 
and 2 colts. From the progeny of Black 
Fable the best were: the colt Rascal 2006 
(out of Ravenwood Nejma (US)) and his 
full sister Ramira Rose 2011, sold to Leba
non. She is a fantastic filly, I hope she will 
distinguish herself in shows.

Let’s come back to the mares.
In 2003 we purchased the bay mare 

Forsycja 1998 (Fawor - Futura by Pesen- 
nik (SU)), bred by Leszek Jakubowicz, 
a former successful endurance contender; 
and the black DB Black Sheeniah 1996
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Black Fable okazał się takim trochę 
męskim krawcem”, początkowo dawał 

same ogierki, które z jego potomstwa 
ceni Pani najbardziej?

Był taki okres, w którym urodziło mi się 
10 ogierków, dopiero w 2009 r. posypały się 
klaczki, z 9 źrebnych klaczy urodziło się 7 kla
czek i 2 ogierki. Z potomstwa Black Fable’a 
najlepsze są: og. Rascal 2006 (od Ravenwood 
Nejma (US)) i jego rodzona siostra - ki. Rami- 
ra Rose, 2011, sprzedana do Libanu - świetna 
klaczka, może zabłyśnie na pokazach.

(CA) (DB Black Dominic (CA) - Malbar 
Sheen (US) by Sunny Acres Romeo (US)), 
bred by Mildred V. Trieserra, CA, imported 
from Germany, with a beautiful eye, im
pressive movement and interesting pedi
gree. Forsycja was put to stud in 2005, 
because of her pedigree (inbred to Forta) 
indicating, that she can get as well black, 
as bold progeny. One of it was Filus Shah 
(by Psytadel) - the Bronze Medal winner of 
the Vth Autumn Show at Janow Podlaski.

Subsequently put to stud in 2004 was 
Ravenwood Nejma (US) 1996 (Raven
wood Sihr - Ravenwood Masha by RG 
Al Mone) bred by Evelyn W. Sandlas and 
Jane S. Bohn, US, coal-black, with an 
Egyptian pedigree. She gave birth to Ra
ven (by Al Hakim), Rascal, Ramico Marc 
(by QR Marc (US)). My co-operation with 
Thomas Mayer embraced not only trade, 
but also breeding - Raven got to his stud.

In 2008 the mare BS Moulin Rouge (DE) 
2005 (Al Hakim (DE) - Watseka (US) by 
Triton (US)), joined the herd. We sold her 
only after leaving behind a perfect filly 
Miss Mirage 2009 (by Windsprees Mirage 
(US)) to further breeding.

What do you take into consideration 
when selecting partners for mating?

The black color has not always been ac
companied by a good type, beautiful head 
and impressive movement. Those are the

Wróćmy do klaczy.
W 2003 r. powiększyliśmy nasze sta

do o gniadą klacz Forsycję, 1998 (Fa
wor - Futura po Pesennik (SU)), hod. 
Leszka Jakubowicza, która początko
wo z powodzeniem startowała w raj
dach i karą DB Black Sheeniah 1996 
(CA) DB Black Dominie (CA) - Malbar 
Sheen (US) po Sunny Acres Romeo 
(US)), hod. Mildred V. Trieserra, CA, 
importowaną z Niemiec, z pięknym 
okiem, świetnym ruchem i ciekawym 

traits I'd like to improve in my breeding, 
what is obtainable, when you breed typey 
and good looking bay mares to a black 
stallion. For that reason I purchased Marj
jana VA (US) 2005 (Marwan Al Shaqab 
(QA) - Mi Khismit (US) by Khemosabi), 
bred by Karen L. Anderson and Timothy R 
Beitz, US, and Esterna 2007 (Al Maraam - 
Echidna by Ararat), bred by Samko RU.H. 

rodowodem. Forsycja została wcielo
na do hodowli w 2005 r., jej rodowód 
(inbredowana na Fortę) wskazywał, że 
może dać karę i dzielne potomstwo. 
Dowodem jest Filus Shah (po Psytadel) 
- brązowy medalista V Jesiennego Po
kazu w Janowie Podlaskim.

Kolejną klaczą była Revenwood Nejma 
(US), 1966 (Ravenwood Sihr - Ravenwo
od Masha po RG Al Monę), hod. Evelyn 
W. Sandlas i Jane S. Bohn (US), kruczo
czarna, o egipskim rodowodzie, wcielona 
do stadniny w 2004 r„ matka Ravena (po 
AI Hakim), Rascala, Ramico Marca (po 
QR Marc (US)). Współpraca z Thomasem 
Mayerem była nie tylko handlowa, ale i ho
dowlana - Raven trafił do jego stadniny.

W roku 2008 do stada dołączyła klacz 
BS Moulin Rouge (DE) 2005 (AI Hakim 
(DE) - Watseka (US) po Triton (US)), któ
ra została sprzedana po zostawieniu do
skonałej klaczki Miss Mirage 2009 po 
Windsprees Mirage (US).

Na co Pani zwraca uwagę przy doborze?
Kara maść nie zawsze szła w parze 

z dobrym typem, piękną głową i efek
townym ruchem. Przede wszystkim 
w swojej hodowli chciałabym poprawić 
te cechy, a to można osiągnąć kryjąc 
bardzo typowe i urodziwe gniade kla
cze. Dlatego w naszej stadninie znalazły 
się Marjjana VA (US), 2005 (Marwan Al 
Shaqab (QA) - Ml Khismit (US) po Khe- 
mosabi), hod. Karen L. Anderson i Timo
thy P. Beitz (US) i Esterna 2007 (Al Mara- 
am - Echidna po Ararat), hod. Samko

- both bays, but, unfortunately, homozy
gous with regard to that trait. It gives no 
chance for a black progeny.

How did you get such a multi-award
ed mare as Marjjana?

In the US I sought a mare, who would 
get a black progeny by Magnum Psy
che. During that search I found my way 
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RU.H. - obie gniade, niestety okazały 
się homozygotyczne, co nie daje szansy 
na karę potomstwo.

Marjjana - piękna i wielce utytułowa
na klacz - jak trafiła do Pani?

Bardzo zainteresowała mnie pewna 
klacz w USA, którą postanowiłam obej
rzeć. W tych poszukiwaniach trafiłam do 
Centrum Treningowego Midwest i tam za
prezentowano mi również klacz Marjjana, 
która absolutnie zawładnęła moim sercem 
i po negocjacjach (trudnych) stałam się jej 
właścicielką. Wiążę z nią duże nadzieje; 
swoją klasę udowodniła zajmując czołowe 
miejsca w prestiżowych pokazach. Mam 
nadzieję, że jej potomstwo dorówna mat
ce, która ma wspaniały rodowód i polskie 
korzenie.

Duże nadzieje wiążę z Esterną - jej 
roczna klaczka Enigmática (po HDB Sihr 
Ibn Massai (DE)) zaczyna w tym roku start 
w pokazach.

Rzeczywiście jest to piękna klaczka. 
Czy mając tak dobre gniade klacze nie 
myśli Pani o dwukierunkowości hodowli 
przy użyciu ciemnomastnego ogiera, ja
kim jest np. Wachlarz, znany z tego, że 
daje potomstwo pięknej ciemnogniadej 
maści?

Oczywiście tak, ta dwukierunkowość 
hodowli wyszła jakby sama przez Marjjanę 
i Esternę i krycie QR Marcem.

Hodowcy koni rasy fryzyjskiej są bar
dzo restrykcyjni, jeśli chodzi o utrzy
manie i utrwalenie maści kruczokarej, 

to the Midwest Training Center and got 
absolutely bewitched by Marjjana, who 
was shown to me among other mares. 
After quite uneasy negotiations I be
came her owner. I pin great hopes on 
her, because by her show career she 
proved her class. She has a wonderful 
pedigree with Polish roots, so I hope her 
progeny will equal its dam. I pin high 
hopes also on Esterna, whose yearling 
daughter Enigmática (by HDB Sihr Ibn 
Massai (DE)) is beginning her show ca
reer this year.

She is a beautiful filly indeed. With so 
good bay mares, don t you think about 
a two-way breeding? Using a dark
colored stallion, as, for example, Wa
chlarz, who is known for passing on 
a nice dark-bay color?

Of course, Marjjana and Esterna bred 
to QR Marc “forced” two breeding direc
tions.

The Friesian horse breeders are very 
restrictive as far, as preserving and fix
ing of black color is concerned. As their 
basic selection method they use con
trolling of the genetic purity of color. 
Are there possibilities of similar genetic 
tests in Poland?

I order my genetic tests in Germany. 
Now we are going to test Enigmática and 

stosując jako podstawową metodę se
lekcji kontrolowanie genetycznej „czy
stości” maści. Czy u nas istnieje moż
liwość badań genetycznych w tym kie
runku?

Badania genetyczne robi się w Niem
czech, jeżeli o mnie chodzi to ułatwiają mi 
podejmowanie decyzji w przypadku dobo
ru ogiera. Moim marzeniem jest wyhodo
wanie własnego ogiera, który zająłby boks 
ogiera czołowego - może te nadzieje speł
ni Juman Psyche (Magnum Psyche (US) 
- Jasmin DH (US) po Shaka Zulu M (US)) 
urodzony w 2009 r., a może Murray Shah 
(BS Black Fable - Moulin Rouge) urodzo
ny w 2011 r. Zawsze powtarzam, że nic nie 
dzieje się bez przyczyny - wszystko ma 
swój czas i swoje miejsce.

Wielką Pani zasługą jest wprowadze
nie 3. nowych linii żeńskich do Polskiej 
hodowli: Ferida or. ar., 1886, imp. Crab
bet, GB - przez Marjjanę, Abeyah, or. ar., 
1886, imp. H. Davenport, US przez BS 
Black Hakima, Jellabiet Feysul or. ar., ok. 
1848, przez DP Black Sheeniah.

Jak się Pani czuje po tych 10. latach, 
czy uważa się Pani za „dziecko szczę
ścia”, jakie są Pani marzenia?

Cieszę się, że moja hodowla się roz
wija, że zyskuje uznanie - o czym świad
czą częste odwiedziny i dokonane u mnie 
zakupy zarówno przez hodowców kra
jowych, jak i zagranicznych. Szczęście 
mi sprzyja i spełniają się moje marzenia; 
marzyłam o jeździe konnej, o własnym ko
niu, o swojej stadninie, o karych arabach, 

afterwards we' II look for a partner for her. 
I dream about breeding my own leading 
sire. Maybe those hopes would be ful
filled by Juman Psyche (Magnum Psyche 
(US) - Jasmin DH (US) by Shaka Zulu M 
(US)), foaled in 2009, or perhaps Murray 
Shah (BS Black Fable - Moulin Rouge) 
2011? I believe that everything has its 
time, place and reason.

You rendered considerable servic
es to Polish breeding by introducing 
3 new damlines: Ferida DB 1886 imp. 
to Crabbet - through Marjjana; Abeyah 
DB 1886 imp. by M. Davenport, US - 
through BS Black Hakima; Jellabiet 
Feysul DB ca. 1848 - through DP Black 
Sheeniah.

How do you feel now, after those 10 
years? Do you consider yourself as 
a lucky woman? What do you dream 
about?

I'm glad that my breeding is devel
oping and gaining acknowledgements. 
Otherwise neither Polish, nor foreign 
breeders would visit me and purchase 
my horses. I was lucky enough to have 
my dreams fulfilled. I dreamed about 
learning to ride, having my own horse 
and my own stud, about black Arabi
ans and visiting Midwest - and I got all 
of it. Maybe it sounds too arrogant, but 
I dream about breeding a World Cham- 

o karym potomstwie Magnum Psyche 
i innych - wszystko się spełniło. Może to 
nieskromne marzenie, ale marzę o czem- 
pionie świata; na czempionacie świata już 
byłam, ale teraz chciałabym być w ścisłej 
czołówce - marzenia ma się po to, żeby 
je spełniać.

Życzymy spełnienia tych marzeń. Ale 
proszę nam jeszcze powiedzieć, jak 
Pani znalazła to urokliwe miejsce, pięk
nie położone wśród lasów, z przestron
nymi padokami?

Wszystko zaczęło się od psa, z którym 
przyjeżdżaliśmy tu, żeby się wybiegał. 
Husky nie należą do posłusznych psów 
i często spuszczone ze smyczy potrafią 
nie wracać po parę godzin. Postanowi
liśmy więc kupić działkę i ją ogrodzić, 
co pociągnęło za sobą dalszą decyzję 
o domku letniskowym, który z czasem 
stał się domem całorocznym z boksami 
obok dla moich koni wierzchowych (stoją 
tam dziś Baskerville i Wariant). W 2004 r. 
wybudowaliśmy przestronną 18-boksową 
drewnianą stajnię z korytarzem. Myślę, że 
moje konie nie narzekają na warunki i na 
opiekę - mam bardzo dobrych ludzi, któ
rzy na co dzień dbają o nie, a do pokazów 
przygotowuje je Tomek Jakubowski, który 
jest z nami od 7 lat.

I tak powoli dążymy do wytyczonych 
celów. Moją dewizą jest: pozostać wier
nym swoim planom, nie ulegać zmienia
jącym się modom, wysłuchać innych, ale 
robić swoje.

pion. I' ve already taken part in the World 
Championship, but I'd like to be placed 
in the lead. After all, the dreams are 
meant to come true.

We wish you all your dreams come 
true. Now say us, please, how did you 
find this charming spot, so wonderfully 
located among forests, with spacious 
paddocks?

Everything began from our dog, 
whom we brought here to let him run 
freely. As soon as we unleashed him, 
he disappeared here for several hours. 
That's why we decided to buy this lot of 
ground and fence it in. First we put up 
a summer house, gradually converted 
into a year-long one. We attached to it 
stalls for my saddle horses - Baskervill 
and Wariant are standing here until now. 
In 2004 we built a spacious, wooden sta
ble, with a corridor and 18 stalls. I think 
my horses shouldn't complain for their 
living conditions and care. We are hiring 
very good caretakers and handlers, as 
Tomek Jakubowski, who has trained our 
horses to shows for seven years.

This way we are gradually heading for 
assigned aims. My principle is, as follows: 
to remain faithful to one's plans, not to 
give in to changing fashions, to listen to 
the others and to do one's job.
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From 2011 WAHO Conference Doha, 
Qatar, Part I - Professor Matthew Binns

rofessor Matthew Binns, is one of the world’s leading equ
ine geneticists. Formerly at the Animal Health and Royal 
Veterinary College in Great Britain, he is currently based 
in the United States, working at the cutting edge of equ
ine genetic research. One can remember Professor Binns 

was a guest speaker at the 2004 WAHO Conference in Warsaw.

There are going to be three presentations on genetics at this 
meeting and I have tried hard to avoid duplicating what I think, 
from their titles, the topics the other speakers will cover. I am 
going to be very interested to hear Michael Bowling’s talk and 
perhaps there will be some discussion to which I can contribute, 
after he has spoken. I am going to cover the following areas, 
I always like to have a plan of a talk when I am sitting in the au
dience so I know how far through it is, and if it is an incredibly 
boring talk I know that we are getting towards the end of things! 
So I am going to try and talk a little bit about pedigrees, and 
what the genetic realities of pedigrees are. This doesn’t involve 
any modern research, this is knowledge that has been known 
for a hundred years, but isn’t generally recognized by breeders. 
And I am going to talk about new information concerning what 
I refer to as the ‘genetic architecture’ of breeds, a kind of scaf
folding, there are certain characteristics which are very surpris
ing in domestic animal breeds such as the Arabian horse. Then 
I am going to talk about some really fascinating new research 
that’s being coordinated by a group at the University of Minne
sota, which lets us understand the inter-relationships between 
many horse breeds. And again, you can see where the Arabian 
horse fits in this picture. And then I am going to go on to some 
of the work that I have done with Thoroughbred horses. I am 
a Thoroughbred horse person, working in the racing industry,

Część I 
Wystąpienie prof. Matthew Binns’a na 
Konferencji WAHO w Katarze, 2011 r.

rof Matthew Binns jest światowej sławy specjalistą 
w dziedzinie genetyki koni. Poprzednio pracował na 
Wydziale Weterynarii i Ochrony Zdrowia Zwierząt 
w Wielkiej Brytanii, a obecnie przeniósł się do USA, 
gdzie zajmuje się najnowszymi badaniami z zakresu ge

netyki koni. Uczestnicy Konferencji WAHO 2004 w Warszawie mogą 
pamiętać jego wystąpienie jako zaproszonego gościa.

W programie tej konferencji przewidziane są trzy prezentacje 
na tematy związane z genetyką, więc postaram się nie dublować 
doniesień innych autorów. Z ciekawością oczekuję wystąpienia 
Michaela Bowlinga i chętnie wezmę udział w dyskusji po jego 
referacie. Na początku chcę powiedzieć Państwu, o czym zamie
rzam mówić, bo gdy sam siedzę na widowni - lubię mieć przed 
sobą plan wystąpienia mojego przedmówcy, aby wiedzieć, do 
jakiego miejsca już doszedł. Jeżeli doniesienie okaże się nudne 
-wiem, że szybko się skończy. Chciałbym powiedzieć parę słów 
o rodowodach i ich rzeczywistej wartości z punktu widzenia ge
netyki. Nie potrzeba do tego najnowszych osiągnięć nauki, gdyż 
są to sprawy znane od stu lat, tylko hodowcy nie przykładają 
do nich dostatecznej wagi. Pragnę też podać trochę nowych in
formacji o tym, co nazywam „architekturą genetyczną” różnych 
ras zwierząt, czymś w rodzaju „szkieletu”, chociaż niektóre rasy 
zwierząt domowych, jak np. konie arabskie, posiadają pewne za
skakujące cechy charakterystyczne. Mam również zamiar wspo
mnieć o naprawdę fascynujących wynikach najnowszych badan, 
prowadzonych przez zespół Uniwersytetu Stanu Minnesota, 
które pozwolą nam zrozumieć wzajemne powiązania między 
poszczególnymi rasami koni. Oczywiście Państwo z łatwością 
zauważą, co wspólnego mają z tym konie arabskie. Następnie 
chciałbym zapoznać Państwa z wynikami moich własnych ba
dań prowadzonych nad końmi pełnej krwi angielskiej. Specja
lizuję się bowiem w tej rasie i współpracuję z przemysłem wy
ścigowym. Zidentyfikowaliśmy już niektóre geny odpowiedzialne 
za cechy użytkowe, a dla Państwa największe znaczenie mają 
markery wytrzymałości dystansowej. Wczoraj oglądałem wyścigi 
arabów i wydaje mi się, że niektóre wyniki naszych badań nad 
końmi pełnej krwi mogą mieć związek także z użytkowością wy
ścigową koni arabskich. Poświęcę również trochę czasu dziedzi
czeniu białych odmian na kończynach, aby udowodnić, że na-
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uka poszła naprzód tak znacznie, że je
steśmy w stanie sporządzić mapy genów 
determinujących tak złożone cechy. Pod
sumowując, przedstawię Państwu swoją 
wizję przyszłości i przewidywane efekty 
naszych prac.

Zacznijmy więc od rodowodów. Na 
slajdzie nr 1 ukazany jest dowcip rysun
kowy, autorstwa znanego amerykańskie
go rysownika koni, występującego pod 
pseudonimem Peb. Animacja przedsta
wia dwoje źrebiąt rozmawiających przez 
płot. Jedno z nich chwali się koledze 
swoim rodowodem. Tym z Państwa, któ

and we have found some genes which 
are relevant to performance traits and 
I think particularly the distance marker is 
of relevance to you. Having watched the 
Arabian horse racing last night, I think 
there are some interesting results we 
have from Thoroughbreds which have 
implications for the sport of Arabian 
horse racing. Then I am going to talk 
a little bit about the genetics of white leg 
markings, just to really show you how the 
technology has moved forward and we 
can map genes for fairly complex traits. 
And finally, a very brief summary with my 
views on the future and where some of 
this work is going.

So, if we start with pedigrees. This slide 
(no.1) is a cartoon, by a very famous horse 
cartoonist in the United States called Peb. 
It shows two foals talking to each other 
across a fence, and one of them is giving 
his pedigree. For those of you unfamiliar 
with Thoroughbred pedigrees, Northern 
Dancer is probably the greatest sire of the 
20th Century, and Dahlia was a very good 
mare. So this is a blue-blooded foal and he 
is basically saying, “Look at me, I am this 
fantastically bred horse”, and the other 
foal is just saying “So what? And I want 
to sort of explore that concept of how im
portant is the pedigree, and which of these 
foals is right, if you like. 

rzy niezbyt dobrze orientują się w gene
alogiach koni pełnej krwi, podpowiem, że 
Northern Dancer był chyba najwybitniej
szym reproduktorem tej rasy w XX wieku, 
a i Dahlia była wartościową klaczą. Źre
bak ten jest więc prawdziwym arystokratą 
i z dumą oświadcza: „Popatrz, jakie mam 
wspaniałe pochodzenie!”. A drugi kwituje 
krótko: „No i co z tego?”. Spróbuję więc 
Państwu wyjaśnić, który z tych źrebaków 
miał rację, a więc, jakie rzeczywiste zna
czenie mają rodowody.

Hodując zwierzęta jakiegokolwiek ga
tunku musimy pamiętać, że każdy osob-

Offspring/Potomstwo

One thing we should remember, when
ever we breed any animals together, we 
generate a unique individual (slide no.2). 
It does not matter how inbred or rough
ly how inbred - I will leave experimen
tal inbred mice out - but for the sort of 
populations of companion animals, each 
is a unique individual. I often think it is 
useful, when trying to think about genet
ics, to think about humans. Think about 

nik jest indywidualnością jedyną w swoim 
rodzaju. Stopień inbredu nie ma tu zna
czenia - nie mówię w tej chwili o wyho
dowanych w warunkach laboratoryjnych 
szczepach wysoko zinbredowanych my
szy, ale o zwierzętach towarzyszących 
człowiekowi. Pomyślmy, jak wyglądają 
problemy genetyki u ludzi. Jakie cechy 
mamy wspólne ze swoimi braćmi, siostra
mi czy rodzicami, a jak bardzo się od nich 
różnimy. Ja na przykład mam brata, które
go nikt by nie posądził o tak bliskie pokre
wieństwo ze mną, gdyby znajdował się na 
tej sali. Jest do mnie zupełnie niepodob
ny, ma 167,5 cm wzrostu i ciemne wło
sy, chociaż mamy w 50% to samo DNA. 
W plemniku ogiera i w komórce jajowej 
klaczy ilość możliwych kombinacji genów 
sięga rzędu 232, czyli wielu trylionów. Dla
tego z każdym kolejnym kojarzeniem tej 
samej pary otrzymamy osobnika o unikal
nym geno- i fenotypie.

Na slajdzie nr 2 nie zmieści się rodo
wód sięgający do piątego pokolenia, ale 
na pewno Państwo nie raz takie widzie
li. Kiedy patrzę na rodowód z punktu 
widzenia genetyka, dostrzegam przede 
wszystkim dwa zjawiska. Jednym z nich 
jest to, że chromosom Y jest przekazywa
ny po linii męskiej, czyli wzdłuż górnego 
brzegu rodowodu. W naszym przykła
dzie przechodzi on od Street Cry poprzez 
ogiery: Machiavellian, Mr. Prospector, Ra
ise a Native i tak dalej. Natomiast po li
nii żeńskiej, czyli wzdłuż dolnego brzegu 
rodowodu, biegnie mitochondrialne DNA 
przekazywane przez matkę na synów 

0

your brothers and sisters and parents, 
and what proportion of DNA you share 
with them, and what traits you share 
with them. What similarities you have, 
and what differences you have. I have 
a brother who, if he was here in the 
room, nobody here would guess he is my 
brother. He is 5 foot 7, he is dark haired, 
he doesn’t look anything like me. We 
share on average 50% of our DNA. When
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i córki, z tym, że synowie nie są w stanie 
swojego mitochondrialnego DNA przeka
zać dalej.

W populacji koni pełnej krwi angiel
skiej. jeśli, śledząc przebieg mitochon
drialnego DNA, cofniemy się wystarcza
jąco daleko w linii żeńskiej rodowodu, 
dojdziemy do klaczy - założycielek linii. 
W tej rasie było ich około 70. Cofając się 
do wstecznych pokoleń rodowodu w linii 
męskiej, zgodnie z torem przekazywania 
chromosomu Y, dojdziemy do 3 ogierów 
- założycieli. Do wytworzenia rasy przy
czyniło się jednak wiele innych ogierów, 
tylko nie pozostawiły one następców i nie 
miały komu przekazać swojego chromo
somu Y. Podobne procesy zachodziły 
w trakcie kształtowania się rasy arabskiej, 
tylko inne były liczby jej protoplastów. Są 
to jednak jedyne informacje, jakie mo
żemy uzyskać na podstawie rodowodu. 
Obie wymienione postacie DNA, zawarty 
w chromosomie Y i mitochondrialny, prze
noszą tylko niewielki ułamek łącznej licz
by około 20 000 genów zawartych w in
nych chromosomach, których możliwości 
losowej segregacji są nieprzewidywalne.

Jednak fanatycy rodowodów koni peł
nej krwi (a podejrzewam, że również 
niektórzy hodowcy arabów) podkreślają 
z naciskiem, jak ważne jest, kiedy w ro
dowodzie wybitny przodek powtarza się 
aż dwa razy! Przykładowo, w tym rodo
wodzie sławny ogier Nashua występuje 
w piątym pokoleniu, zarówno po stronie 
męskiej, jak żeńskiej. Fanatycy twierdzą, 
że to dzięki temu właścicielka tego rodo- 

a male horse makes a sperm, there are 2 
to the power of 32 different possible com
binations, trillions and trillions of possible 
different combinations. The same when 
the dam makes an egg. Put those two 
together, and when you repeat a mating 
you are going to get a very different indi
vidual. Individuals are unique.

I appreciate this slide is probably 
too small to see at the back, but you 
all know what 5-generation pedigrees 
look like. As a geneticist, when I look 
at a pedigree, I know only two things. 
That is that the Y chromosome goes 
along the top male line, so in this case 
Street Cry, Machiavellian, Mr. Prospec
tor, Raise a Native and so on. The Y 
chromosome goes along that top line 
in a pedigree. Along the bottom line 
goes the Mitochondrial DNA, passed 
from mother to sons and daughters. 
Sons cannot pass on their Mitochondri
al DNA. And in a Thoroughbred, if we 
go back far enough, if we follow the Mi
tochondria back, we get to the found
ing families, the founding females. In 
Thoroughbreds there are about 70. If 
we follow the Y chromosomes back 
in Thoroughbreds, we get to 3 found
ing males. But there were many other 
males which contributed genetics to 
the breed, they just don’t have any 

wodu, klacz Zenyatta, miała tak wspania
łą karierę wyścigową. Istotnie, wygrała 19 
spośród 20 wyścigów, a dwudziestą go
nitwę przegrała do najlepszych ogierów 
świata i to tylko o krótki łeb! Hodowcy 
ci święcie wierzą, że kluczem do sukce
su jest obecność wybitnego wyścigowo 
przodka w piątym, lub nawet ósmym, po
koleniu wstecznym, toteż próbują stoso
wać podobne schematy kojarzeń. Przy
puszczam, że podobnie postępują ho
dowcy psów, a pewnie i koni arabskich.

W jądrze komórki konia znajdują się 64 
chromosomy, z czego 32 pochodzą od 
ojca, a 32 od matki. Prawda jednak jest 
taka, że po przodkach występujących 
w dalekich pokoleniach wstecznych ro
dowodu koń dziedziczy bardzo niewielką 
ilość materiału genetycznego. W naszym 
przykładzie Nashua przekazał 32 chro
mosomy ogierowi Gold Diggerowi, który 
przekazał og. Mr. Prospectorowi 16, ten 
z kolei 8 og. Machiavellianowi, którego 
4 chromosomy odziedziczył Street Cry, 
a po nim 2 przejęła Zenyatta. Podob
ny podział przebiegał po linii żeńskiej. 
Podsumowując, nasza Zenyatta odzie
dziczyła po Nashui tylko 6% jego DNA, 
a pozostałe 94% po innych ogierach wy
stępujących w jej rodowodzie. Patrząc na 
rodowód, wpadamy bowiem w tę samą 
pułapkę - w pierwszej kolejności dostrze
gamy w nim imiona wybitnych przodków. 
Tymczasem interesujący nas osobnik 
mógł z równym prawdopodobieństwem 
odziedziczyć swój materiał genetyczny 
właśnie po tych mniej zasłużonych i mało

sons existing today, at some point that 
chain was broken. A male didn't have 
a son and therefore that Y chromosome 
passage was broken. Similar things are 
occurring in your breed, different num
bers of males, different numbers of fe
males. But that is the only thing we can 
pick out of this pedigree. Both these 
DNA entities, Mitochondrial DNA and 
the Y chromosome, carry a very small 
number of genes compared to the 
20,000 or so genes that are encoded 
on the other chromosomes, which fol
low an unpredictable path of random 
segregation. 

tego - część tego DNA będzie taka sama 
jak ta, którą odziedziczyłby po innych. Do 
tego zresztą jeszcze dojdziemy.

W tak zamkniętej populacji, jaką jest 
rasa pełnej krwi angielskiej, zakres 
zmienności jest ograniczony, więc cza
sem fragmenty DNA nieoczekiwanie się 
przemieszczają. Dla zilustrowania tego 
procesu, rozpisałem kolejne pokolenia, 
podając dla każdego liczbę przodków, 
procent materiału genetycznego prze
kazywanego przez każdego przodka 
w kolejnym pokoleniu i średnią liczbę 
przekazywanych przez niego chromoso
mów. I tak, w szóstym pokoleniu mamy 
64 przodków, a koń ma 64 chromosomy, 
czyli każdy z tych przodków przekazał na
stępnym pokoleniom średnio po jednym 
chromosomie. A tak naprawdę w V-VI po
koleniu niektórzy przodkowie nie przeka
zują żadnego materiału genetycznego. 
Obecni na tej sali pracownicy naukowi na 
pewno w tej chwili zakrzykną: „A co z re
kombinacją i zjawiskiem crossing over? 
” Nie zmienia to jednak faktu, że osob
nik, na którego rodowód patrzymy, mógł 
nie odziedziczyć niczego po niektórych 
przodkach z V i VI pokolenia.

I jeszcze jedno - wiem, że Michael 
Bowling ma nam coś do powiedzenia o li
niach żeńskich w populacji koni arabskich, 
ale i my, „folbluciarze”, poczyniliśmy w tej 
kwestii interesujące spostrzeżenia. Jak już 
mówiłem, DNA mitochondrialny jest prze
kazywany po linii żeńskiej. Księga stadna 
koni pełnej krwi sięga wstecz do 1781 r., 
a więc możemy doprowadzić rodowód

Now, when I talk to pedigree experts in 
the Thoroughbred, and they are fanati
cal. I think probably in a similar way to 
how some of the Arabian horse breeders 
are, they will say ‘ah, but it is crucial that 
we have a duplication’. In this case we 
have a very famous horse called Nashua 
duplicated here in the fifth generation on 
both the top line and on the bottom line. 
And they may say that this is the reason 
that this particular horse whose pedigree 
this is, Zenyatta, was such a fantastic 
racehorse, she won 19 out of 20 races 
and lost her 20th race against the best 
male horses in the world by a short head. 
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któregokolwiek z żyjących koni do jed
nej z klaczy - założycielek. Teoretycznie 
wszystkie osobniki wywodzące się od tej 
samej założycielki powinny dziedziczyć tę 
samą sekwencję mitochondrialnego DNA. 
Tymczasem na slajdzie nr 4 widać, że

Thoroughbred Founding Female Families With Anomalies 
(Hill et al, 2002)
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w tych starych rodowodach popełniano 
błędy. Mamy tu założycielkę rodziny 1 i jej 
współczesne reprezentantki. Wszystkie 
odgałęzienia tej rodziny mają taką samą 
sekwencję, ale te zaznaczone na niebie-

And they are convinced that a horse in 
the fifth generation, or in the eighth gen
eration holds the key, people try to do 
‘pattern recognition’. They try to see 
patterns in the pedigrees of successful 
racehorses and think this is the key to 
breeding a successful horse. I think dog 
breeders do similar things and I would 
imagine Arabian horse breeders do simi
lar things.

The horse has 64 chromosomes in 
a cell, you get 32 from the sire and 32 
from the dam. The reality is that ances
tors far back in the pedigrees contribute 
very little genetic material, so I have tried 
to put it up on the pedigree that in this 
case, Nashua only passed on 32 chro
mosomes to this horse Gold Digger, who 
passed on 16 chromosomes, on aver
age, to Mr. Prospector; who passed on 
8 chromosomes, on average, to Machi
avellian; who passed on, on average, 4 
chromosomes to Street Cry; who passed 
on 2 chromosomes to Zenyatta. There is 
a similar halving of the contribution all 
the way through the dam line. So when 
we get to the horse we are looking at, 
Zenyatta, she got on average about 6% 
of her DNA from Nashua. She got 94% 
from other horses in this pedigree. And 
it is very important that when you look at 
a pedigree - and I fall into the same trap, 

sko mają zupełnie inną. Świadczy to, że 
mniej więcej w latach 50. XIX wieku do
konano błędnego wpisu do ksiąg. Błędy 
takie można znaleźć w pierwszych poko
leniach wielu linii. Zdziwiłbym się, gdyby 
takie zjawisko nie występowało w rodo

wodach koni arabskich. Możliwe, że jest 
ono już znane, ale głównie chodzi o to, 
że do większości ksiąg stadnych przed 
wprowadzeniem obowiązku identyfikacji 
zwierząt na podstawie badań krwi wkradły 

you see the famous names and your eye 
goes to the famous names - but the re
ality is that the genetic material that the 
individual is inheriting can quite easily 
come from these lesser names in the 
pedigree, and that some of that DNA is 
the same as in some of the others. And 
I will come on to that.

There is a very restricted repertoire 
of variation in a closed breed, so piec
es of DNA are making movements that 
you don’t expect. Just to really empha
sise the point, I have listed generations, 
the number of ancestors in that genera
tion, the average% contribution from 
each ancestor in that generation, and 
the average number of chromosomes 
transmitted per ancestor. So if we go to 
the sixth generation, with 64 individuals, 
I said that a horse has 64 chromosomes. 
On average, each one of those 64 an
cestors would have given one chromo
some. The reality is that by the fifth or 
sixth generation, many ancestors will 
have contributed no genetic material. 
Now the scientists amongst you will say 
‘What about recombination’, there is 
a process which results in crossing over 
between maternal and paternal chromo
some pairs.. But recombination would 
even out and the facts I am saying would 
still be the same. Individuals in the sixth 

się błędy, ale nie sądzę, abyśmy mieli się 
tym przejmować.

Kiedy zajrzałem do prezentacji, jaką 
przywiozłem na konferencję WAHO 
w Polsce w 2004, zdałem sobie sprawę, 
jak bardzo od tamtych czasów zmienił 
się świat. Pewnie zmienił się nie tylko dla 
mnie, ale jako genetyk szczególnie to od
czułem. Najlepiej widać to na przykładzie 
klaczy pełnej krwi Twilight, którą wtedy 
demonstrowałem na slajdzie nr 5. Klacz 
ta, należąca do doświadczalnego stada 
dr Douga Antczaka w Cornell, była pierw
szym koniem, której pełną sekwencję 
DNA jej genomu, liczącą 3 mid liter, udało 
się zmapować członkom Zespołu Gene
tyki Koni. Stanowi ona „Księgę Życia” tej 
klaczy, czyli instrukcję, według której jest 
ona zbudowana.

Dla porównania, wykonanie pierwszej 
mapy genomu ludzkiego zajęło dziesięć 
lat i pochłonęło setki milionów dolarów. 
Kilka lat później brałem udział w opraco
waniu sekwencji genomu psa, co zabrało 
mi wtedy rok, a kosztowało czterdzieści 
milionów dolarów. Po następnych dwóch 
latach udało się nam sporządzić mapę 
genomu konia w ciągu sześciu miesięcy 
i kosztem piętnastu milionów. Tego lata 
natomiast uczestniczyłem w konferencji, 
gdzie dowiedziałem się o zmapowaniu 
genomów kilku dalszych koni, co trwało 
mniej niż tydzień i kosztowało trzy tysią
ce dolarów. Czyli że od kosmicznych se
tek milionów dolarów doszliśmy do kwoty 
dostępnej dla indywidualnego hodowcy, 
który może za to mieć zbadaną sekwen- 

generation and fifth generation, some of 
them will give nothing to the individual 
you are looking at.

Now, something else - I know that Mi
chael Bowling will probably talk about 
some of the maternal lines in the Ara
bian horse and we have an interesting 
finding in Thoroughbreds. As I have 
said, Mitochondrial DNA passes down 
the female line. In Thoroughbreds, we 
have a studbook going back to 1781 
and we can trace pedigrees back for 
any existing animal to one of the found
ing females. All current individuals who 
trace back to the same founding female 
should share the same Mitochondrial 
sequence. This slide (no.4) shows that 
these early Thoroughbred pedigrees 
are incorrect. What we have is one of 
the founding females here, Family 1, 
we have a number of existing females 
in current times. These branches of the 
family all share a similar sequence, but 
the lines in blue indicate a very different 
sequence, indicating there was an error 
in the pedigree, in this case sometime 
in the 1850s. And you can see early er
rors many times in many families. I think 
it would be very surprising if the same 
thing does not occur in Arabian horses, 
and maybe this is already known, but at 
least I think the reality is that for most
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cję DNA swoich koni. A jeszcze rok czy 
dwa i ta cena spadnie poniżej tysiąca 
dolarów. Więc dla mnie świat zmienił się 
w tym sensie, że przedtem szukałem da
nych do przeprowadzenia analizy, a te
raz mam ich więcej niż jestem w stanie 
ogarnąć. Dla Państwa, jako hodowców, 
będzie to zmiana na lepsze, gdyż dzięki 
temu uda się uzyskać wiele istotnych wy
ników.

W ramach badania sekwencji genomu 
genetyka zajmuje się również proble
mem zmienności. Rozejrzyjmy się po tej 

animal studbooks, we have to accept 
that before blood-typing for parent
age verification there were errors, and 
I don’t think we should worry too much 
about that.

I looked through the presentation 
I gave in Poland to WAHO in 2004 
and the world has changed for me. 
The world has probably changed 
for many people, but as a geneti
cist the world has really changed. 
This Thoroughbred mare (slide 
of mare Twilight) (no.5) is one the 
reasons the world changed. The 
Equine Genetics Group was able 
to get the complete genome se
quence of the horse, the three bil
lion letters of DNA that make up the 
‘Book of Life’, the instructions, how 
is a horse built. This animal, Twi
light, is a Thoroughbred mare from 
Dr. Doug Antczak’s research herd 
at Cornell and this is one of his 
horses, and she was the first horse 
that was sequenced. To put this in 
perspective, and the way that the 
technology has changed, when the Hu
man Genome was sequenced, it took 
about ten years and hundreds of millions 
of dollars to get that sequence of the hu
man genome. I was involved in getting 
the sequence of the Dog Genome, sev
eral years later, and that took one year 

sali, a na pewno nie znajdziemy dwojga 
identycznych ludzi. Jak już powiedziałem, 
każdy z nas jest indywidualnością jedyną 
w swoim rodzaju, a to dlatego, że nasze 
cechy fenotypowe, takie jak kolor skóry, 
kolor oczu czy wzrost, są determinowa
ne przez szereg mutacji. Jako genetycy 
chętnie byśmy je zbadali, co w dzisiej
szych czasach nie jest trudne. W ramach 
Projektu Genomu wyodrębniliśmy zestaw 
końskich mutacji, które wykryliśmy po
równując wiele osobników. Na tym slaj
dzie ukazany jest przyrząd, którego uży

to get the sequence and cost forty mil
lion dollars. When we did the Horse Ge
nome, a couple of years later still, it took 
six months and cost fifteen million dol
lars. I was at a meeting in the summer, 
and several additional horses have now

been sequenced, and it takes less than 
a week and costs three thousand dol
lars. So we have gone from hundreds of 
millions of dollars to an affordable price 
for some individual breeders to have the 
complete DNA sequence of their animal. 
And it is clear that within a year or so, 

wamy do tego celu. Jest to mały (od 5 do 
7,5 cm) chip, podzielony na 12 sekcji. Na 
każdej z nich możemy umieścić próbkę 
DNA konia, zawierającą 50 000 markerów 
genetycznych, które jesteśmy w stanie 
przeanalizować w ciągu dwóch godzin.

W dalszym ciągu mojego wykładu 
mam zamiar przedstawić Państwu wyniki 
badań, uzyskane dzięki nowej technolo
gii i w oparciu o wielką ilość dostępnych 
danych. Zanim jednak wrócimy do tego 
tematu, chciałbym wprowadzić małą dy
gresję. W USA wyścigami najwyższej ran
gi dla koni pełnej krwi są Kentucky Derby, 
Preakness Stakes i Belmont Stakes, two
rzące „potrójną koronę”. Jakieś dwa lub 
trzy lata temu konie będące faworytami 
w tych gonitwach, Barbaro i Eight Belles, 
doznały tak poważnych kontuzji, że trze
ba było je uśpić. Na łamach popularnych 
gazet ukazało się wtedy wiele artykułów 
alarmujących, że rasa pełnej krwi angiel
skiej jest już „śmiertelnie zinbredowana". 
Ja jednak, czytając te artykuły z punktu 
widzenia naukowca, nie znalazłem w nich 
informacji na temat rzeczywistego stop
nia spokrewnienia rasy. Dysponując oko
ło 50 milionami markerów genetycznych 
pobranych z licznej populacji koni pełnej 
krwi, przy czym niektóre z próbek pocho
dziły jeszcze z lat 60. XX wieku, a najpóź
niej z 2006 r., długo próbowałem znaleźć 
odpowiedź na pytanie, na które nikt nie 
zna odpowiedzi, ale jest wciąż aktualne.

Ten slajd robi wrażenie skompliko
wanego, ale nie musimy wdawać się 
w szczegóły. Ważne jest to, że zilustro- 

this price will be under one thousand 
dollars. So my world has changed from 
a scientist who was starved of data to 
do analysis, to one who has more data 
than he is capable of handling. But it will 
result in many, many interesting results 

for you as breeders, this huge 
change.

As part of the process of se
quencing - genetics is about vari
ation, if you look around this room, 
no two people in this room look 
the same. As I have said, each in
dividual is unique and that unique
ness results from the fact that we 
all possess mutations, mutations 
for hair colour, for height, skin col
our, eye colour - a series of muta
tions, that is the basis of genetics. 
As geneticists we wish to analyse 
these mutations. We can now do 
that so easily. As a part of the Ge
nome Project, we generated a set 
of horse mutations, we found the 
mutations present by comparing 
a lot of individuals. This picture 

here (slide no.7) shows the tool we use, 
it is a little chip, about 2 or 3 inches big, 
and on each of the little 12 panels we can 
put a horse DNA sample, and each one of 
these little panels has got 50,000 genetic 
markers. We can run that through in a cou
ple of hours.
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"60,000 SNPs per array 
that span the horse 

genome at "40kb intervals

wany za pomocą krzywej wzrost inbredu opartego na informacji 
genetycznej zawartej w DNA następuje bardzo wolno. Tak wolny 
wzrost inbredu nie stwarza zagrożenia dla rasy, a ponieważ rasę 
pełnej krwi angielskiej uważa się za najbardziej zinbredowaną na 
świecie - tym bardziej nie powinno to być problemem w innych 
rasach, także w arabskiej. Konie pełnej krwi są przy tym dużo 
mniej spokrewnione od niektórych ras psów. Sądzę, że udzieli
łem już odpowiedzi na to pytanie.

Posuńmy się więc o jeszcze jeden krok dalej. Zainteresował 
mnie problem, jak ma się wielkość inbredu oszacowanego na 
podstawie DNA z wielkością inbredu oszacowanego na podsta
wie rodowodu. Porównałem więc współczynniki inbredu wyliczo
ne dwoma sposobami. Można się było spodziewać, że ich war
tości będą zbliżone, zakładając, że DNA jest odzwierciedleniem 
rodowodu i vice versa. Tymczasem okazało się, że współczynnik 
korelacji tych wskaźników wynosił 0,05, a więc był bardzo ni
ski. Wynika stąd, że „papierowe” rodowody zwierząt nie mają nic 
wspólnego z ich rzeczywistym materiałem genetycznym. Brzmi 
to zaskakująco, ale myślę, że tak wygląda prawda.

Jakie są przyczyny tego pozornie nielogicznego zjawiska? 
Przyzwyczailiśmy się do czytania rodowodów i wydaje się nam, 
że coś z tego rozumiemy, bo przecież widzimy konkretne imiona,

In the rest of my talk I am going to tell you results which are 
based on all this new technology and this vast amount of data 
that has become available. So I am going to take a little diver
sion, to come back to what I think is an interesting point. In 
America, the best Thoroughbred races, the most valuable ones, 
are the Triple Crown races: the Kentucky Derby, the Preakness 
and the Belmont. About 2 or 3 years ago, two of the favour
ites in those races, Barbara and Eight Belles, broke down and 
were euthanized. The general press ran many stories saying the 
Thoroughbred was being “inbred to death”. And yet as a sci
entist I looked, and there was very little information about what 
levels of real inbreeding were in the breed. And here I am, with 
50 million data points of genetic markers from a big population 
of Thoroughbreds, where some of the samples come from the 
1960s, all the way through up to 2006. I actually was sitting with 
the data to answer a question that nobody knew the answer to, 
but which was topical.

This is a complicated looking slide (no.7), we don’t need to un
derstand it, but the bottom line was inbreeding has increased, in
breeding based on DNA. I want to specify that, inbreeding based 
on the genetic information present in the DNA. Inbreeding in Thor
oughbreds has increased slowly, it is not dramatic and it is not 
problematic at this point. The Thoroughbred is the most inbred 
horse breed, so if I tell you that I don’t think it is a problem in Thor
oughbreds, I don’t think it is a problem in Arabian horses. Thor
oughbred horses are much less inbred than pedigree dog breeds. 
So, it answered the question.

I then took it a stage further, that having established what the 
reality of inbreeding was at the DNA level, I thought it would 
be interesting to compare inbreeding based on DNA against 
inbreeding based on the pedigree. So I compared what are

domestic Animal Breeds Have A Limited Repertoire Of Chromosome Variants

called the inbreeding coefficients from the two methods. You 
would expect them to be very closely related, surely the DNA 
will reflect the pedigree and vice versa. The truth is, they don’t 
correlate. There is an r-square valued at 0.05 which is very, very 
low. Pedigrees, written pedigrees, in animal breeds are very 
poor indicators of what genetic material is present. It is very 
surprising, but I think it is true.

What is the explanation? It seems illogical. We are used to 
looking at pedigrees and thinking we understand, we can see 
this, we can follow this. I think the explanation lies along these 
lines. This is a hypothesis, not a proven, we have not proven 
it, but it matches the facts. These slides (no.8,9) are of a sim
ple pedigree and we are looking at an individual here and we 
are saying, say this is one chromosome and it has a blue vari
ant and a red variant, it got one from one parent and one from 
the other. But there is a duplication in the pedigree and inbreed
ing of this Sire A, who contains the blue and the red. We might 
expect that the passage of the chromosomes went something

67



możemy też śledzić jakieś linie krwi. Wy- 
daje mi się, że rozwiązanie leży właśnie 
w tych liniach, choć na razie jest to tylko 
hipoteza, niepoparta dowodami, ale od
powiadająca faktom. Na slajdach 8 i 9 wi
dzimy prosty rodowód, na którym każdy 
chromosom przedstawiony jest w wersji 
niebieskiej i czerwonej. Badany osobnik 
otrzymał jedną z nich od ojca, drugą od 
matki, ale w jego rodowodzie powtarza 
się - powiedzmy - ogier A, który także 
ma niebieskie i czerwone chromosomy. 
Moglibyśmy się spodziewać, że przeka
zywanie chromosomów będzie odbywać 
się w sposób następujący: niebieski po
chodzi od ogiera A znajdującego się po 
męskiej stronie rodowodu, podczas gdy 
czerwony od tegoż ogiera powtarzające
go się po stronie matki. W rzeczywistości 
możliwość kombinacji jest ograniczona. 
Ciekawe, ilu spośród panów tu obecnych 
ma taki sam zwyczaj, jak ja - trzyma
nia różnokolorowych skarpetek bezład
nie pomieszanych w jednej szufladzie? 
A gdyby nagle zabrakło prądu, jakie było
by prawdopodobieństwo, że uda się nam 
dobrać parę skarpetek w jednym kolorze, 
a jakie - że będziemy w pracy wyglądać 
jak idiota?

Na slajdzie nr 10 zabarwiłem wszystkie 
chromosomy na cztery kolory: niebieski, 
czerwony, zielony i żółty. Pamiętamy, że 
ogierowi A przyporządkowaliśmy kolor 
niebieski i czerwony, ale tu też widzimy 
coś niebieskiego, a tam - coś czerwone
go! W końcu dojdziemy do tego, że chro
mosom, który miał pochodzić od ogiera 

like this: the blue one from Sire A on the 
sire’s side actually followed, say, the top 
male line and the red one came from Sire 
A on the dam’s side into this sire and on 
into the dam’s sire. The reality may be, 
as I said, that breeds have a very limit
ed repertoire, there aren’t many different 
variants of each chromosome. So I think 
a good analogy is maybe, I don’t know 
how many men here are like me where 
I have a drawer of socks and all the socks 
are mixed up and they have different 
colours? And it is the thing about ‘If you 
pick a pair of socks in the dark, what are 
your chances of getting the same col
our socks’, or do you go to work looking 
slightly foolish? If we look here on this 
slide (no.10), I have coloured in all the 
chromosomes and there are only 4 col
ours, there is the blue, the red, the green 
and the yellow. Whilst Sire A has got blue 
and red, you can see there is also a blue 
here, there is a red here, there is a blue 
here and there is a red here. And what is 
actually happening is that whilst we end 
up with something here which we thought 
came from Sire A, in this case it actually 
came from these other members of the 
pedigree. And that this happens so com
monly that the inbreeding to Sire A is ac
tually swamped by just the presence of 
these same blocks, they are so common 
in all those other ancestors that the repre- 
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A, pochodzi od innych przodków znaj
dujących się w rodowodzie badanego 
osobnika. Zdarza się bowiem często, że 
wpływ inbredu na ogiera A jest całkowicie 
stłumiony przez obecność tych samych 
„klocków” u innych przodków. W takim 
przypadku rodowód nie ma znaczenia, 
bo ta sama kombinacja błękitu i czerwieni 
może być równie dobrze przypisana po
wtarzającemu się w rodowodzie ogierowi 
A, co zupełnie przypadkowym osobni
kom. A zatem dane zawarte w rodowo
dzie nie nadają się do analizy stopnia in
bredu.

Przepraszam, jeśli nie wyjaśniłem do
statecznie tej skomplikowanej koncep
cji, ale spróbujmy wrócić do tego wtedy, 
kiedy będziemy przeglądać jakieś rodo
wody. W hodowli pełnej krwi angielskiej 
mamy pewne linie genealogiczne o zna
czeniu głównie historycznym. Podobne 
występują też w hodowli koni arabskich. 
Jedynym, na co one nam wskazują, jest 
droga przekazywania DNA mitochondriai- 
nego i z chromosomu Y. Natomiast nie 
mniej ważny materiał genetyczny przeka
zują także inni przodkowie obecni w ro
dowodzie.

No, to najtrudniejsze mamy już za 
sobą. Chciałbym teraz poświęcić trochę 
czasu genetycznym powiązaniom mię
dzy różnymi rasami koni. Jest to problem 
istotny również dla hodowców koni arab
skich. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie na te
mat udomowienia koni, bo niedawne wy
kopaliska wskazują, że proces ten mógł 
mieć miejsce dużo dawniej, niż się uwa- 

sentation from the pedigree does not truly 
add up. So the same combination of blue 
and red that might have been attributed 
to the duplication of Sire A in the pedigree 
is actually being generated by random 
associations from unrelated individuals. 
The material is in the pedigree but to ac
tually make an analysis on inbreeding, it 
does not add up.

That’s a complicated concept, I am sor
ry if I have not explained it, but it's an inter
esting one. Take this back and think about 
it, when you are looking at pedigrees, 
just be aware of this kind of phenomena. 
In the Thoroughbred world we have his
toric lines, just as you have in the Arabian 
horse, and historic breeding lines only re
ally report the passage of mitochondrial 
DNA and Y chromosomes through the 
pedigree. So perhaps think about this 
context when you are really concentrating 
on these historic lines, remember that all 
those members in that pedigree will have 
contributed important material.

OK, I hope that was the most complicat
ed section. I am now going to talk about 
the Genetic Relationships between horse 
breeds, which I know is a pertinent topic in 
Arabian horses. Somebody asked me the 
other day about domestication of horses 
because apparently there are some new 

ża. Udomowienie oznacza zawładnięcie 
częścią materiału genetycznego należą
cego do dzikich zwierząt, gdyż odbywa
ło się to tak, że człowiek odławiał partię 
koni z wolno żyjącego stada. Chyba jesz
cze na poprzedniej konferencji wspomi
nałem, że chromosom Y ma stosunkowo 
niewielki zakres zmienności. Może to wy
nikać z faktu, ze w grupie koni schwyta
nych w celu udomowienia nie było zbyt 
wielu ogierów, może nawet tylko jeden? 
Powstało w ten sposób „wąskie gardło” 
dla zmienności genetycznej.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, 
udomowienie konia nastąpiło około 5000 
lat temu. Przez pierwszych kilka tysięcy lat 
ludzie użytkowali je w określonych kierun
kach: na mięso, jako środek transportu, 
dla celów wojennych, jako zwierzęta jucz
ne lub pociągowe. Mniej więcej na prze
łomie XVIII i XIX wieku ukształtowały się 
odrębne rasy, z których każda ma swoje 
„wąskie gardło”. Polega ono na tym, że 
przy tworzeniu rasy wykorzystywana była 
część zmienności genetycznej większej 
populacji. Jeśli więc mówimy o czystości 
krwi koni arabskich, o której naczytałem 
się w literaturze, to większość ich mate
riału genetycznego znajduje się w chwili 
obecnej w innych rasach, ponieważ po
wstały one z mniejszym bądź większym 
udziałem tej krwi. Wprawdzie populacja 
koni arabskich jest jedyna w swoim ro
dzaju, ale większość jej wariacji chro
mosomowych występuje także w innych 
rasach. Myślę, że tu leży odpowiedź na 
niektóre z trapiących nas pytań.

bones which have been discovered which 
might have put the domestication pro
cess back so many years. Domestication 
involved the capture of genetic material 
from wild animals, so historically there were 
a group of free-roaming, wild horses and 
man domesticated some of them. I think 
I told you at the last WAHO meeting that 
there is very little variation on the Y chromo
some, we think man was not able to domes
ticate very many male horses, maybe even 
as few as one. So there is a bottleneck, and 
you capture an amount of genetic variation. 
We think domestication happened maybe 
5,000 years ago. And then for a few thou
sand years, man just used those horses for 
function: for food, for transport, for war, as 
pack animals, as draught animals for use 
on the farm. And then, in the 1700s and 
1800s, breeds were established, and again 
each breed has another genetic bottleneck, 
it captures a little bit of the genetic variation 
of the larger population. So when we talk 
about, or when I read about in your litera
ture, the purity of the Arabian horse, most 
of the genetic material in an Arabian horse 
will be present, in part, in other breeds, be
cause it was captured from this larger set. 
The combination that was captured will be 
unique, but most of the chromosome vari
ants will be present in other breeds. I think 
this helps address some of the questions 
that face you.
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C
zas pędzi nieubłaganie. Pa
miętam jak pierwszy raz lecia
łem do Las Vegas by oglądać 
debiut tego pokazu. Było to 
6 lat temu. Teraz hotel So
uth Point jest w drugiej połowie kwietnia 

domem dla miłośników koni arabskich 
z całego świata. W tym roku, jak zwykle, 
zjechały do Las Vegas najlepsze konie 
ze wszystkich zakątków naszego globu. 
W zasadzie w każdej klasie występowała 
„gwiazda", lub było ich więcej niż jedna. 
Taką gwiazdą był bez wątpienia dwuletni 
ogierek Barzan Al Shahania (Stival - NW 
Siena Psyche po Padrons Psyche). Nie 
przegrał do tej pory żadnego pokazu, był 
czempionem w Scottsdale i Narodowym 
Czempionem Ogierków Rocznych USA

lime flies inexorably. I remember 
when I was flying to Las Vegas 
for the first time to see the sho
w’s debut. That was 6 years ago.
Today in the second half of April

the South Point Hotel is a home for Arabian 
horse enthusiasts from all over the world. 
This year, as always, Las Vegas welcomed 
the best horses from all corners of the glo
be. In fact every class had its own “star" 
and sometimes even more than one.

Such a star without a doubt was the 
two year old colt Barzan Al Shahania (Sti
val - NW Siena Psyche by Padrons Psy
che). Undefeated so far, Barzan has previ
ously been named Scottsdale Champion 
and US National Yearling Junior Cham
pion Stallion in Tulsa, Oklahoma in 2011.
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w Tulsie, Oklahoma 2011. Pasmo sukce
sów tego charyzmatycznego kasztanka 
trwa. W Las Vegas wygrał czempionat 
juniorów... jednogłośnie. Był pierwszy 
na kartach wszystkich sześciu sędziów. 
Faktycznie, było to bardzo imponujące. 
Jak wszyscy doskonale wiemy Barzan 
jest po ogierze Stival (Gazal Al Shaqab - 
Paloma De Jamaal po Soho Carol). Stival 
jest bardzo dobrze znany w Europie gdzie 
przebywał przez kilka sezonów. Spójrz- 
my jednak nie na ojca ale na matkę. NW 
Siena Psyche jest jedną z tych wyjątko
wych klaczy, które z powodzeniem sięgały 
po najwyższe laury na arenach Ameryki, 
a po zakończonej karierze stawały się cen
nymi matkami. Klaczy takich jest bardzo 
niewiele. Rodowód Sieny jest mieszanką 
krwi rosyjskiej (Padron i Tamerlan) z ame-

The successful streak of this charismatic 
chestnut continues. In Las Vegas he won 
the junior championships... unanimous
ly. He was first on the cards of all the six 
judges. Indeed, it was very impressive. 
As we all very well know, Barzan is sired 
by Stival (Gazal Al Shaqab - Paloma De 
Jamaal by Soho Carol). Stival is very well 
known in Europe where he was stationed 
for several seasons. However let’s take 
a look at the dam. NW Siena Psyche is 
one of those remarkable mares that won 
topmost titles on American arenas and 
after their show careers came to an end 
became valuable broodmares. There are 
only a few such mares. Siena’s pedigree 
is a mixture of Russian bloodlines (Padron 
and Tamerlan) with American lines of Bey 

rykańskimi liniami Bey Shah, Abu Farwa 
i Faryn. Polskim akcentem w rodowodzie 
Sieny jest Bask, występujący po stronie 
matki w trzecim pokoleniu.

Siena wygrała po raz pierwszy w 1997, 
kiedy to zdobyła czempionat USA klaczek 
rocznych, bijąc 44 przeciwniczki. W 1999 
została Czempionką Futurity w Kanadzie 
i w USA. W 2000 wygrała czempionat 
w Scottsdale i w tym samym roku została 
Czempionką USA.

Siena dziś, to okazała kasztanka, która 
od czasu czempionatu USA nie opuściła 
stadniny Grega Galluna w Kalifornii. Jej 
embriony, mimo załamania rynku w USA, 
ciągle osiągają rekordowe ceny. Do tej 
pory dała źrebięta po Jullyen el Jammal, 
Afire Bey V, Marwan Al Shaqab, Piaff, Gazal 
Al Shaqab, QR Marc, Stival i Bay Ambition. 

Shah, Abu Farwa and Faryn. A Polish ac
cent in Siena’s pedigree is Bask on the 
distaff side in the third generation.

Siena won for the first time in 1997 when 
she gained the US National Yearling Junior 
Mares Championship, besting 44 of her ri
vals. In 1999 she became Futurity Champi
on in Canada and the US. In 2000 she won 
the championships in Scottsdale and that 
very same year went on to become US Na
tional Champion. Today Siena is a robust 
chestnut who has not left the stud of Greg 
Gallun in California since the US champi
onships. Her embryos, despite a collapse 
of the US market, still achieve record pric
es. So far she has produced foals by Ju
llyen el Jammal, Afire Bey V, Marwan Al 
Shaqab, Piaff, Gazal Al Shaqab, QR Marc, 

W zasadzie wszystkie dobre albo świetne. 
Barzan Al Shahania jest jej najbardziej uty
tułowanym potomkiem i z zaciekawieniem 
będę obserwował jego karierę, tym bar
dziej, że w tym roku prawdopodobnie roz- 
pocznie podbój Europy i Bliskiego Wscho
du. Pozostając przy temacie sławnych ma
tek i ich potomstwa to Czempionką Klaczy 
Rocznych została siwa, żeńska i szalenie 
urokliwa Nofat Al Nayfat - córka Narodo
wej Czempionki USA z 2010 Eagleridge 
Passionaty i Ajman Moniscione - Prezen
towana była przez Grega Galluna.

Inny podopieczny Grega, doskonale 
znany w Polsce, ogier Eden C kompletnie 
zawładnął ringiem w czasie niedzielnych 
czempionatów. Co prawda dwóch z sze
ściu sędziów wytypowało go na wiceczem- 
piona, lecz pierwsze miejsce u pozostałej 

Stival and Bay Ambition. Each one good or 
even excellent. Barzan Al Shahania is her 
most decorated produce and I will follow 
his career with great interest, especially 
since this year he will most probably began 
conquering Europe and the Middle East.

While on the subject of famous dams 
and their produce, this year’s Yearling 
Champion Mare title went to the grey, femi
nine and extremely charming Nofat Al Nay- 
fat - daughter of 2010 US National Cham
pion Eagleridge Passionata and Ajman Mo
niscione - presented by Greg Gallun.

Another of Greg’s charges, the extreme
ly well known in Poland stallion Eden C, 
claimed the arena as his own during the 
Sunday championships. Although two out 
of six judges considered him for the reserve 

72 Araby / Wydarzenia



czwórki zagwarantowało mu tytuł Czem- 
piona Ogierów Starszych. Natomiast nie
spodzianką był Czempionat Klaczy Star
szych, który wygrała z debiutu egzotyczna 
Marcaaysa FA (QR Marc - Jamaara FA po 
Ali Jamaal). Prezentowana po mistrzow
sku przez Andy Sellman’a pobiła utytu
łowane gwiazdy: Miss Giovanna i JJ JA 
Baronesa. Czempionat Klaczy Starszych 
jest tradycyjnie bardzo mocno obsadzony 
i wygrana tej nieznanej do tej pory klaczy 
jest olbrzymim sukcesem jej hodowczyni 
i właścicielki Judy Faust z Kalifornii.

Polskich akcentów w tym roku w Las Ve
gas nie było prawie wcale. Jedynie córka 
dzierżawionej przez oOneHennesy Part
ners, michałowskiej Embry (Monogramm 

- Emilda po Pamir) uplasowała sie w swo
jej klasie eliminacyjnej na trzecim miejscu. 
H Embrace H była pokazywana, i to wspa
niale, przez Andy Sellmana. H Embrace H 
jest po Besson Carol i zachwyca typem, 
kształtem, długością szyi i bardzo mocną 
kłodą. Szkoda tylko, że nie odziedziczyła 
fenomenalnego ruchu matki. W Czempio- 
nacie Juniorek H Embrace H była czwarta. 
Czempionat wygrała niepobita do tej pory 
kara RH Triana (ROL Intencyty - Sylviah 
WLF po ATA Bey Starr). Triana ma wprost 
nieprawdopodobną szyję i jej chęć poka
zywania się czynią ją lepszą niż w zasa
dzie jest. Jej rodowód to eklektyczna mie
szanka krwi rosyjskiej (Ptersk, Padron), 
polskiej (Fawor, Bask), hiszpańskiej (El 

Magato), egipskiej (Sharem El Sheikh) 
z amerykańską linią Bey Shah’a.

Może w następnych latach zobaczy
my w ringu hotelu South Point gwiazdy 
hodowli polskiej. W tym roku nie dało się 
nie zauważyć intensywnej promocji aukcji 
Pride of Poland 2012. Obecna na pokazie 
w Las Vegas Barbara Mazur (w towarzy
stwie Agnieszki Pileckiej) zadbały by każ
dy stolik VIP posiadał zaproszenie na au
kcję w Janowie. Poza tym w czasie przerw 
między klasami, na wielkim ekranie poja
wiał sie krótki film propagujący Polskę i jej 
narodowy skarb - konie arabskie.

Jest więc nadzieja, że zobaczmy w tym 
roku w Janowie Podlaskim, znane twarze 
z Las Vegas.

champion, first places on the cards of the 
remaining four were enough to guarantee 
him the title of Senior Champion Stallion.

Whereas a surprise came in the Senior 
Mare Championships, which were won 
by the exotic Marcaaysa FA (QR Marc - 
Jamaara FA by Ali Jamaal) on her debut. 
Masterfully presented by Andy Sellman, 
she proved superior to highly decorated 
stars: Miss Giovanna and JJ JA Barone
sa. The Senior Mare Championships tra
ditionally have a strong line-up and the 
victory of this unknown mare is a huge 
success for her breeder and owner, Judy 
Faust of California.

This year Las Vegas almost completely 
lacked Polish accents. Only the daugh
ter of Michalow’s Embra (Monogramm 

- Emilda by Pamir), leased by oOneHe- 
nessy Partners, placed third in her quali
fying class. H Embrace H was shown, 
wonderfully at that, by Andy Sellman. H 
Embrace H is by Besson Carol and de
lights with type, the shape and length 
of her neck and a very strong body and 
topline. It’s only a pity that she didn’t in
herit her dam's phenomenal movement. 
In the Junior Championships H Embrace 
H was fourth. The championships were 
won by the undefeated black RH Triana 
(ROL Intencyty - Sylviah WLF by ATA Bey 
Starr). Triana has an unbelievable neck 
and her willingness to perform make her 
appear better than she really is. Her pedi
gree is an eclectic mix of Russian blood 
(Ptersk, Padron), Polish (Fawor, Bask), 

Spanish (El Magato) and Egyptian (Shar
em El Sheikh) with the American line of 
Bey Shah.

Maybe in future years we will see stars of 
Polish breeding on the arena of the South 
Point Hotel. This year it was impossible not 
to notice the intensive promotion of the 2012 
Pride of Poland Sale. The present at the Las 
Vegas show Barbara Mazur (accompanied 
by Agnieszka Pilecka) made sure that an in
vitation for the auction in Janów Podlaski lay 
on every VIP table. Also a short film promot
ing Poland and its national treasure - Ara
bian horses - was shown on a large screen 
during breaks between classes.

So there is a chance that this year in 
Janów Podlaski we will see faces well 
known from Vegas.
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Trzy gracje z Michałowa/three graces from Michałow, od lewej/from the left: Wieża Mocy, Emandilla, Diara

tekst: Izabella Pawelec-Zawadzka, tłum.: Joanna Krawczyk, fot.: Lidia i Wiesław Pawłowscy

TO IDZIE
MŁODOŚĆ

P
rzy trochę wietrznej, ale o dzi
wo dobrej pogodzie, jako że 
w Białce zwykle albo leje, albo 
sakramencki upał, po raz 22 
rozegrany został największy 
w Europie festiwal arabskiej młodzieży - 

Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arab
skich Czystej Krwi. Tegoroczna edycja 
zgromadziła 104 konie, mniej niż w latach 
ubiegłych, ale z pewnością bardziej prze- 
selekcjonowanych, co niewątpliwie ko
rzystnie odbiło się na jakości.

HERE COMES |

YOUTHS I
n a bit windy, but otherwise surpris
ingly good weather (because the 
Bialka show is renowned either for 
rain or a scorching a heat), the largest 
in Europe festival for Arabian young
sters - the Junior Spring Arabian Horse 

Show - was held for the 22nd time. This 
year’s edition gathered 104 horses, less 
than in previous years, but definitely more 
carefully selected, which undoubtedly had 
a positive effect on the quality.
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Zarówno w opinii sędziów, jak i licznie zgromadzonych obser
watorów ocena prezentowanej w tym roku młodzieży była bardzo 
wysoka, co przełożyło się na przyznane przez jury sędziowskie 
noty. I tak na 104 konie (38 ogierków i 66 klaczek) 50 uzyskało 
noty powyżej 40 pkt., w tym klaczki aż 37 ocen wyższych niż 40 
pkt., co stanowi aż 56%! O jakości klaczek można śmiało użyć 
francuskiego, jakże trafnego określenia „creme de la creme”.

Tak jak dla hodowcy oczekiwanie na źrebię jest najważniej
szym wydarzeniem roku i w efekcie nadzieją na spełnienie ma
rzeń i odpowiedzią na właściwą koncepcję kojarzenia, tak dla pol
skich miłośników i sympatyków konia arabskiego wiosenny pokaz 
w Białce jest wielkim świętem, wyznaczającym poziom krajowej 
hodowli. Jak sądzę, tegoroczna odpowiedź brzmi - TAK! Jakość 
polskiej hodowli ciągle rośnie i jest to powód do wielkiej satysfak
cji. Odnosi się wrażenie, że hodowcy prywatni podchodzą do de
cyzji hodowlanych w sposób coraz bardziej przemyślany i celowy. 
Poza ścisłą czołówką hodowców, którzy coraz wyżej pną się nie 
tylko w klasyfikacji krajowej, ale również zagranicą, coraz częściej 
uczestnicząc i z coraz lepszymi rezultatami w pokazach nie tyl
ko w Europie, ale i w krajach zamorskich, rosną w siłę hodowcy, 
którzy na prestiżowych pokazach byli dotychczas mniej widoczni.

Jury sędziowskie to znane już z wcześniejszych pokazów 
w Polsce panie: Christina Valdez y Colon de Carvajal - Hiszpa
nia, Irina Stigler - Rosja oraz panowie: Mark Ismer - Niemcy i Ce
des Bakker - Holandia. Z pewnością sędziowie nie mieli łatwe
go zadania, gdyż najtrudniej jest sędziować pokaz, gdzie jakość 
koni jest wysoka, a poziom bardzo wyrównany. Wymaga to od 
sędziów szczególnie wielkiej znajomości eksterieru konia, de
tali w budowie, również kończyn, właściwej oceny prawidłowo
ści ruchu zarówno w stępie, jak i w kłusie, a przede wszystkim 
ogromnej koncentracji, pamięci i umiejętności porównywania.

Both in the opinion of the judges and the numerously gathered 
spectators the evaluation of this year's presented group was very 
high, which was reflected in the marks of the judges. And so out of 
the 104 horses (38 colts and 66 fillies) as many as 50 received total 
scores surpassing the 40 point mark, among which were 37 fillies, 
which constitutes as many as 56%! The quality of the fillies can be 
aptly described in French as “creme de la creme".

As to a breeder awaiting the foal is the most important event in 
the year and as a result a hope to fulfill his dreams, as well as an 
answer regarding the mating concept, that to the Polish enthusiasts 
of the Arabian horse is the Junior Spring Show in Bialka - a great 
celebration, which sets the standards of domestic breeding.

I presume that this year's answer is YES! The quality of Polish 
breeding keeps on increasing, which is reason for huge satisfac
tion. It seems that private breeders approach the subject of breed
ing decisions in a very though out and purposeful way. Beside top 
leaders among private breeders, who are on their way up not only 
in the domestic ranking, but also abroad, participating more and 
more frequently with better and better results both in Europe and 
overseas, others who have so far been less visible at prestigious 
shows are also becoming noticed and growing in strength.

The jury panel consisted of judges previously known from Pol
ish shows: ladies Christina Valdez y Colon de Carvajal from Spain, 
Irina Stigler from Russia and gentlemen Mark Ismer from Germany 
and Cedes Bakker from the Netherlands. The judges definitely 
did not have an easy task, as it is the hardest to evaluate shows 
where the quality of the horses is high and very even through
out. This requires the judges an especially good knowledge of 
the equine conformation, the details of the build, also of the legs, 
a proper evaluation of movement both in walk and trot, but most 
of all a huge concentration, memory and ability to compare. May-
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be that’s why it may seem that the English 
comparative judging system, developed 
over decades, is the best. It seems that at 
times our judges also fell into the trap of 
“too much of a good thing”, because judg
ing evenly does not always mean judging 
accurately enough.

The fillies championships were com
pletely swept by Michałów Stud, outdoing 
other rivals by an impressive triplet victory. 
The title of Gold Junior Champion Mare 
was awarded to Wieża Mocy (QR Marc 
(US) - Wieża Marzeń/Ekstern), Polish Na
tional Junior Champion and European 
Bronze Junior Champion from 2011. With 
the show’s highest score (44,5), including 
six “10s”, this strikingly beautiful filly, who 
wowed the crowds with movement and 
presence, was unanimously chosen as 
Best in Show. It will be interesting to see 
how her career will develop this year,

The silver medal and title of Reserve 
Champion, as well as the bronze was 
awarded also to two year old stablemates 
of Wieża Mocy - the very typey, fantasti
cally moving Emandilla (Om El Shahmaan 
(US) - Espadrilla/Monogramm (US)) - 
43,5 and the extremely feminine, charm
ing Diara (Eryks - Diaspora/Ganges) - 43 
points. The latter’s presence among the 
medalists is especially heartwarming, as 
she is the daughter and granddaughter 
of Polish-bred stallions: Eryks, currently

the most effective son of Gazal Al Shaqab 
(QA) and Ganges, one of two of the best 
sons of Monogramm (US).

The Top Five also included the superbly 
presented, bearing elegant movement, 
yearling El Siena (41,17), daughter of the 
rather intensively used by private breed

ers and to good result, HDB Sihr Ibn Mas- 
sai (DE) of an unusual, little known inter
national pedigree and El Aria by Ararat, 
bred by Strusinianka of Beata and Marek 
Błaszkiewicz. It should be noted that Mr 
and Mrs Błaszkiewicz are also the breed
ers of the famous El Piatzolla by WH Jus- 
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Może dlatego wypracowany przez dzie
siątki lat angielski system porównawczy 
uważany jest za optymalnie najlepszy. 
Wydaje się, że nasi sędziowie wpadali nie
kiedy w pułapkę „za dużo dobrego”, gdyż 
sędziować równo nie zawsze oznacza wy
starczająco precyzyjnie.

W klaczkach „wzięła" wszystko Stad
nina Koni Michałów, dystansując konku
rentki robiącym wielkie wrażenie triple- 
tem. Złotą medalistką - Czempionką Wio
sennego Pokazu w Białce została dwulet
nia Wieża Mocy (QR Marc (US) - Wieża 
Marzeń po Ekstern), Młodzieżowa Czem- 
pionka Polski i druga Wiceczempionka 
Europy z roku 2011. Z najwyższą notą po
kazu - 44.50 pkt., w tym sześć dziesiątek, 
ta piękna, oszałamiająca urodą, ruchem 
i prezencją klaczka została jednogłośnie 
wybrana Najlepszym Koniem Pokazu. 
Ciekawe, jak ułoży się jej tegoroczna ka
riera zagraniczna?

Medal srebrny i tytuł wiceczempionki 
oraz medal brązowy sędziowie przyznali 
również dwuletnim towarzyszkom stajen
nym Wieży Mocy - pełnej wyrazu, o świet
nym ruchu Emandilli (Om El Shahmaan 
(US) - Espadńlla po Monogramm (US)) 
- 43.50 pkt. i niezwykle żeńskiej, urokliwej 
Diarze (Eryks - Diaspora po Ganges), 43 
pkt. Obecność tej ostatniej w grupie me
dalowej cieszy szczególnie, jako że jest 
ona córką i wnuczką ogierów polskiej ho
dowli: Eryksa, aktualnie najbardziej sku
tecznego syna Gazala Al Shaqaba (QA) 
i Gangesa, jednego z dwóch najlepszych 
„polskich” synów og. Monogramm (US).

tice, bronze medalist from Białka 2011, 
who managed to surpass none other than 
Wieża Mocy herself in the Top Five. Behind 
El Siena placed the delicate, extremely 
typey, yearling Euzona (Om El Bellissimo

W pierwszej piątce znalazła się również 
doskonale zaprezentowana, o eleganc
kim ruchu, roczna El Siena (41.17 pkt.), 
córka dość intensywnie i z dobrym skut
kiem używanego ostatnio przez polskich 
prywatnych hodowców ogiera niemieckiej 
hodowli HDB Sihr Ibn Massai (DE), o nie
typowym, mało znanym międzynarodo
wym rodowodzie i klaczy EL Aria po Ara
rat, hodowli ZPH Strusinianka Sp. z o.o., 
Beaty i Marka Błaszkiewiczów. Warto przy

(US) - Euzetia/Etogram) bred by Janów 
Podlaski, granddaughter of Om El Shah
maan (42,87). This was unfortunately the 
only horse from Janów Podlaski who found 
itself in the Top Five. The stud brought an 

pomnieć, że państwo Błaszkiewiczowie 
są także hodowcami słynnej El Piazolli po 
WH Justice, brązowej medalistki w Białce 
2011 r., która w Top 5 wyprzedziła samą 
Wieżę Mocy. Za El Sieną uplasowała się 
delikatna, bardzo typowa, roczna, janow
skiej hodowli Euzona - 42.87 pkt. (Om 
El Belissimo (US) - Euzetia po Etogram), 
wnuczka Om El Shahmaana. Był to, nie
stety jedyny koń ze Stadniny Koni w Ja
nowie Podlaskim, który znalazł się w Top 

excellent group of youngsters to the event, 
but one couldn’t shake the impression that 
a lack of form and noticeable fatigue of the 
horses resulted from an excessive ‘‘speed
ing up” of their conditioning.

What’s interesting is that the fillies' 
championships were dominated by rep
resentatives of the bay coat color. One is 
simply itching to ask “where are the Sakla- 
vis of yesteryear”?

The title of Junior Champion Stallion 
went to the two year old Equator from 
Michałów (43,17), son of QR Marc (US) 
and Ekliptyka by Ekstern, being a result 
of a very successful crossing of QR Marc 
with an Ekstern daughter, similarly to Wieża 
Mocy. This beautiful, very masculine, with 
superb movement, looking to be a chief 
sire in the future, has been aptly climbing 
up the success ladder. It should be noted 
that last year Equator was chosen Reserve 
Champion and silver medalist in Białka and 
claimed the bronze during the National 
Show in Janów Podlaski. We will definitely 
be following his further career.

The silver and title of Reserve Champion 
was awarded by the jury to the yearling grad
uate of the reliable, with a fully established 
position in Polish breeding, Chrcynno-Pal- 
ace Stud of the Poszepczyński family - the 
colt Psyche Keret (Khidar (BE) - Psyche 
Victoria/Ekstern) (41,17, including a “10" 
for type). A true son of the hugely popular 
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5. Stadnina przywiozła znakomitą stawkę 
młodzieży, ale odnosiło się wrażenie, że 
niedostatek kondycji i zauważalne znuże
nie koni wynikało z nadmiernego „przy
spieszenia” w ich przygotowaniu.

Co ciekawe, czempionat klaczek zdomi
nowały przedstawicielki maści gniadej, to
też chciałoby się spytać, „gdzie są Saklawi 
z tamtych lat”?

Czempionem Ogierów został dwuletni 
Equator z Michałowa (43.17 pkt.), syn QR 
Marca (US) i Ekliptyki po Ekstern, będą
cy wynikiem, podobnie jak Wieża Mocy, 
udanego połączenia QR Marca z córką 
Eksterna. Ten piękny, bardzo męski, o ka
pitalnym ruchu, „patrzący” na czołowego 
ogier bardzo ładnie pnie się po drabinie 
sukcesów. Warto przypomnieć, że w roku 
ubiegłym Equator został wiceczempionem 
i srebrnym medalistą w Białce oraz zdobył 
brąz podczas Pokazu Narodowego w Ja
nowie Podlaskim. Na pewno będziemy pil
nie śledzić jego dalszą karierę.

Srebro i tytuł wiceczempiona jury przy
znało rocznemu wychowankowi nieza
wodnej, o silnie już utrwalonej w polskiej 
hodowli pozycji stadninie Chrcynno-Pałac 
państwa Poszepczyńskich, ogierkowi Psy
che Keret (Khidar (BE) - Psyche Victoria 
po Ekstern), 41.17 pkt., w tym dziesiątka 
za typ. Nieodrodny syn wielce popularne
go w Europie Khidara, w pięknym typie, 
o ślicznej głowie - Keret przyciągał wzrok 
elegancją i stylem.

Ku wielkiej radości hodowcy i właści
ciela Piotra Podgórnego brązowy medal 

in Europe Khidar, literally a chip off the old 
błock, bearing a beautiful type and lovely 
head, Keret drew attention with elegance 
and style.

To the great joy of breeder and owner 
Piotr Podgórny, the bronze medal went to 
the chestnut, refined and very good mover 
yearling Gotico (WH Justice (DE) - Ginga/ 
Galba (DE)) (41,17).

Only at fourth place we find the winner 
of the three year old colts' class, our well 
known acquaintance Maran (FS Bengali 
(DE) - Missouri/Wachlarz) (41,83) bred by 
Tarnawka Stud’s Czeslaw Witko. This real, 
very correct, harmonious and handsome 
three year old, the best son of FS Bengali, 
already has a slew of titles to his name: 
bronze medalist of the anniversary 20the 
edition of the Junior Spring Show in 2010, 
the same feat repeated in 2011, gold med
alist of the Polska-Arabia Horse Festival in 
Warsaw and bronze medalist of the presti
gious Tulip Cup in Holland of 2011.

The Top Five also included another three 
year old, a son of an Ekstern daughter 
(Eksterna) and QR Marc (DE), the extremely 
handsome and charismatic Emarc (41,33) 
bred by Falborek Arabians of Krzysztof 
Goździalski. Emarc had already scored 
a successful debut in 2010 at the All Nations 
Cup in Aachen (5th place) and the Prague 
Intercup (2nd place), whereas in 2011 at the 
Polska-Arabia Horse Festival he gained the

silver medal and title of Warsaw’s Reserve 
Champion. As they say, Emarc is the “dark 
horse” of the Białka show in 2011 and can 
only go places from here.

With the high quality of the presented 
youngsters in mind, we were left hungry 
for more, wanting to subject the horses 
with scores above 40 points to yet another 
comparison, so that we could select the 
“cream of the crop”, at least in a Top Ten. 
Many great horses, who did not make it 
into the Top Five, had their faithful follow
ers, who despite their best efforts could 
not conceal their disappointment.

A very good overall performance was 
delivered by Białka stud, with its gradu
ates highly evaluated. As a result the stud 
took home two class wins - by the year
ling Perfinka (Esparto - Perfirka/Gazal Al 
Shaqab (QA)) (42) and the three year old 
Camilla (Piaff - Calineczka/Metropolis NA 
(US)) (42,5).

By analyzing the results of breeding de
cisions made by mare owners in 2010 it 
turns out that the trend to utilize „fashion
able” and popular foreign sires, so-called 
„champion-makers”, is still going strong 
and even increasing. The opinions on 
whether this is good or bad are divided. 

It’s obvious that everyone wants to breed 
a World Champion. But we can only hope 
that Polish breeders will always remember 
where they came from, respect the Polish 
tradition and the founding guidelines of 
the Polish breeding program, which is “the 
bold and beautiful" horse and will make 
their choices by focusing not only on an 
extreme type and pretty head, but also 
on a correct build, strong and proper legs 
and regular, dynamic movement.

It must be said that the organizers of this 
year’s Białka show rose to the challenge 
and there was visible progress in terms of 
the show’s setting, organization, a beauti
fully published catalogue. The public was 
also taken care of, who was much more 
numerous, especially on Sunday, than in 
the previous years. However despite nu
merous monitories, the matter of poor sta
ble conditions in the indoor arena remains 
an unsolved problem and the grudges of 
the owners are fully justified. Let’s hope 
that next year the problem will be elimi
nated and it will only get better. Białka de
serves to be spoken of only well.

Detailed results of the 22nd Junior 
Spring Show in Białka can be found on 
www.janow.arabians.pl 
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r
zdobył kasztanowaty, szlachetny, z bardzo 
dobrym ruchem, roczny Gotiko (WH Justi
ce (DE) -Ginga po Galba (DE)), 41.17 pkt.

Dopiero na czwartym miejscu znalazł 
się zwycięzca klasy ogierów trzyletnich, 
dobry znajomy Maran (FS Bengali - Mis
souri po Wachlarz), 41.83 pkt., hodowli 
SK Tarnawka Czesława Witko. Ten real
ny, bardzo poprawny, harmonijny i uro
dziwy trzylatek, najlepszy syn FS Ben- 
galego, ma już na swoim koncie kilka 
tytułów: II Wiceczempion, brązowy me
dalista jubileuszowego XX Wiosennego 
Pokazu - Białka 2010, ten sam wynik 
powtórzony w 2011 roku, również zwy
cięzca i złoty medalista I Warszawskiego 
Pokazu w Łazienkach i II Wiceczempion 
prestiżowego Pokazu Tulip Cup 2011 
w Holandii.

Do czołówki Top Five wszedł również 
kolejny trzylatek, syn córki Eksterna - Eks- 
terny i QR Marca (DE), wielkiej urody i cha
ryzmy - Emarc (41.33 pkt.), hodowli stad
niny Falborek Arabians Krzysztofa Goź- 
dzialskiego. Emarc „zaliczył” już udany 
debiut w 2010 roku w Pucharze Narodów 
w Aachen (5. miejsce) i Prague Intercup 
w Pradze (2. miejsce), a na I Warszaw
skim Pokazie Arabia Polska 2011 zdobył 
srebrny medal i tytuł Wiceczempiona War
szawy. Jak mówią, Emarc to „czarny koń" 

białeckiego pokazu 2011 i dalej może być 
tylko lepiej.

Mając na uwadze wysoki poziom zapre
zentowanej młodzieży czuło się niedosyt 
i chciałoby się, aby konie z ocenami po
wyżej 40 pkt. poddać jeszcze jednej pró
bie porównawczej, tak aby móc wyłonić 
„najwyższą półkę" w składzie co najmniej 
Top Ten. Swoich wiernych fanów, którzy 
nie ukrywali zawodu, miało wiele świet
nych koni, które znalazły się poza czoło
wą piątką. Bardzo dobrze zaprezentowała 
się stadnina w Białce, jej wychowankowie 
zostali wysoko ocenieni, w efekcie bilans 
stadniny to dwie wygrane klasy przez 
roczną Perfinkę (Esparto - Perfirka po Ga- 
zal Al Shaqab), 42 pkt. i trzyletnią Cami- 
lię (Piaff - Calineczka po Metropolis NA 
(US)), 42.50 pkt.

Z analizy rezultatów decyzji hodowla
nych podjętych przez właścicieli klaczy 
w roku 2010 wynika, że w dalszym ciągu 
utrzymuje się, a nawet rośnie, trend w kie
runku używania „modnych" i popularnych 
ogierów zagranicznych, tzw. „champion 
makers". Opinie są podzielone, czy to 
dobrze czy źle. Jasne, że każdy chce wy
hodować czempiona świata. Należy mieć 
jednak nadzieję, że polscy hodowcy za
wsze będą pamiętać „skąd ich ród", sza
nować polską tradycję i założenia polskie

go programu hodowlanego, czyli „piękny 
i dzielny” i selekcję prowadzić nie tylko 
w kierunku ekstremalnego typu i ślicznej 
główki, ale także w kierunku prawidłowo
ści budowy, mocnych i poprawnych koń
czyn oraz regularnego, dynamicznego 
ruchu.

Należy przyznać, że organizatorzy te
gorocznego pokazu w Białce stanęli na 
wysokości zadania i zanotowano pro
gres, jeśli chodzi o oprawę, organizację, 
pięknie wydany katalog. Zadbali tak
że o publiczność, której - szczególnie 
w niedzielę - było znacznie więcej, jak 
w latach ubiegłych. Mimo jednak wie
lokrotnych monitów, do tej pory ciągle 
nierozwiązanym problemem pozostaje 
sprawa fatalnych warunków stajennych, 
na które „skazane" są konie ulokowane 
w krytej ujeżdżalni, toteż żale właścicieli 
koni są jak najbardziej słuszne. Miejmy 
więc nadzieję, że w przyszłym roku pro
blem zostanie usunięty i będzie lepiej, bo 
przecież inaczej być nie może. Białka za
sługuje na to, aby mówiono o niej tylko 
dobrze.

Szczegółowe wyniki XXII Wiosennego 
Pokazu w Białce można znaleźć na stronie: 
www.janow.podlaski.arabians.pl
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Dostatok (dż. A.Reznikov) - Koń Roku / Horse of the Year 2011

A
fter several months one can easily state, that the 
2011 season was exceptionally important for the 
development of international races in Warsaw. On 
the other hand it brought so long awaited stabili
ty of the situation. Significant was increasing the 
number of stakes races from 21 in 2010 to 26 ones. It was sure

ly caused by the need of fulfilling the interests of both breeders 
and owners. The organizers took under consideration a num
ber of races, limited for horses bred in Poland (PASB), now 
enlarged to 11, simultaneously offering an alternative program 
for foreign horses trained in Poland. It was especially visible 
in 3-year-olds, for whom held were pairs of almost equivalent 
races. There were the following ones: B.ZIENTARSKI MEMO
RIAL (B) 1800m and KOHEILAN I STAKES (B) (PASB) 2000m;
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D
ziś, z perspektywy kilku miesięcy, można śmiało po
wiedzieć, że rok 2011 był niezwykle ważny dla roz
woju międzynarodowych wyścigów konnych w War
szawie. Z drugiej strony, przyniósł tak potrzebną 
wszystkim i oczekiwaną stabilizację. Znaczącą różni
cą było zwiększenie gonitw poza grupowych z 21 (w roku 2010) 

do 26. Czym było to spowodowane? Wydaje się, że tym, aby za
spokoić interesy każdej grupy, czyli właścicieli i hodowców. Przy 
zwiększonej liczbie (do 11) wyścigów ograniczonych dla koni 
urodzonych w Polsce, tzw. „zamkniętych”, organizator zafundo
wał równoległy plan dla zagranicznych koni w polskim treningu, 
co najwyraźniej było widać w roczniku koni trzyletnich. Wymienić 
należy: MEMORIAŁ B. ZIENTARSKIEGO (B) 1800 m i Nagroda 
KOHEILANA I (B, PASB) - 2000 m, następnie kolejne pary bardzo 
zbliżonych gonitw: CELEBESA (B) 1800 m i BASKA (B, PASB) 
2000 m, SAMBORA (A, PASB) 2200 m i PIERROTA (A) 2000 m
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SAMBOR STAKES (A) (PASB) 2200m and 
PIERROT STAKES (A) 2000m; as well as 2 
Weight-For-Age Stakes on the end of the 
season, for 3-y.o. and older - EMBARGO 
STAKES (A) 2400m and THE CRITERIUM 
(A) (PASB) 2400m.

So Polish breeders had a choice, to 
what races should be entered their charg
es (available were all 26). In majority of 
cases they chose exclusive races for Pol
ish-bred horses, what was obvious, be
cause of a less demanding competition. 
Foreign breeders, however, should also 
be satisfied, because their horses had at 
their disposal a thoroughly planned pro
gram of 15 stakes races, in which they 
could take part in Poland, not being forced 
to go abroad.

The increase of the stakes' number 
surely made the past season more attrac

tive, meeting at the same time all selection 
and financial requirements, because the 
growing number of higher category races 
brought additional money to the owners.

The youth - i.e. 3-year-olds - made 
a good impression, what promised 
a strong competition in 2012. It was con
firmed by the results of 3-y.o.-and-older in 
the autumn. In the international EMBARGO 
STAKES, the winner, undoubtedly the best 
horse of the past season at Służewiec turf 
- DOSTATOK (RU) (Status (RU) - Dipona 
(RU) by Pas (RU)), bred by A. Belov, owned 
by M. Karaev - was followed by two 3-year- 
olds: SPIDERMAN KOSSACK (NL) (Nouga
tin (FR) - Speedy v. Kossack (NL) by Abitibi 
(FR)), bred by Kossack Stud, owned by 
Fortum Michal Romanowski; and NONET 
(RU) (Nitagor - Nonna (RU) by Nougatin 
(FR)), bred/owned by Tersk Stud. They de- 

oraz dwie gonitwy porównawcze na ko
niec sezonu dla 3-letnich i starszych koni - 
EMBARGO (A) 2400 m i PORÓWNAWCZA 
(A, PASB) 2400 m.

Polscy hodowcy mieli więc wybór, w ja
kich gonitwach ich wychowankowie będą 
uczestniczyć (mogły biegać we wszyst
kich 26). W większości przypadków wybór 
padał jednak na wyścigi dla koni wyhodo
wanych w kraju, ze względu na mniejszą 
konkurencję. Zagraniczni hodowcy rów
nież powinni mieć powody do zadowole
nia, bo ich konie miały zbudowaną infra
strukturę wyścigów poza grupowych (15), 
umożliwiającą ściganie się przez cały rok 
w Polsce bez konieczności wyjeżdżania, 
z powodu braku odpowiednich gonitw, za 
granicę.

Wzrost liczby wyścigów poza grupo
wych na pewno uatrakcyjnił miniony se
zon i był satysfakcjonujący pod względem 
selekcyjnym i finansowym, gdyż taka ilość 
wyścigów najwyższej kategorii to dodatko
we pieniądze dla właścicieli koni.

Młodzież, czyli konie 3-letnie, wywar
ły duże wrażenie i rywalizacja w sezonie 
2012 zapowiada się bardzo interesująco. 
Potwierdzeniem tego mogą być chociaż
by wyniki wyścigów koni 3-letnich i star
szych jesienią. W nagrodzie międzyna
rodowej EMBARGO, tuż za niewątpliwie 
najlepszym koniem minionego sezonu na 
służewieckiej bieżni - ogierem DOSTATO- 
KIEM ((RU), Status (RU) - Dipona (RU), 
Pas (RU)), hod. A. Belova, wł. M. Karaeva, 
finiszowały trzylatki: SPIDERMAN KOS
SACK ((NL), po Nougatin (FR) - Speedy 

feated such renowned stars, as KENTAU- 
ER KOSSACK (NL) (Marwan I (FR) - Vesna 
(RU) by Aswan (EG)), bred by Kossack 
Stud, owned by Fortum Michał Romanows
ki; EL WEIRON (SE) (Neiron (RU) - Eldora- 
na (SE) by Eldorado (SE)), bred/owned 
by PScherling, Klintes Araber; ADDING 
(GB) (The Wiking (US) - Value Added (GB) 
by Djamel (FR)), bred by Shadwell Arab, 
owned by Fortum Michał Romanowski.

The CRITERIUM results were more ad
vantageous for 3-year-olds. In the top five 
placed were three horses from that age 
group. The winner was the best horse in 
his age group, HYYAF AL KHALEDIAH (PL) 
(Tiwaiq DB (SA) - WFA Harmony (GB) by 
Djebbel (FR), bred/owned by Polska AKF. 
Fourth placed was CEKUR (PL) (Amarant 
- Cesia by Pers), bred by Robert Talarek, 
owned by E.Wyrwicz, whereas fifth placed 
was FIRO (PL) (Armani - Fira by Ganges), 
bred/owned by Krzysztof Grudziąż. Com
peted with them only ACHILLES (PL) (Am
arant Alpesa by Pesal), placed second in 
the Derby, bred by M. and S. Wiśniewski, 
owned by M. and S. Wiśniewski together 
with M. Gawryszewski; as well as the tal
ented CELTIS (HS Etiquette (GB) - Celta 
by Pasat), bred and owned by Janów Pod
laski Stud.

The already mentioned HYYAF AL 
KHALEDIAH had a dubious pedigree, but
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V. Kossack (NL), po Abitibi (FR)), hod. 
Kossack Stud, wt. Fortum Micha) 
Romanowski i NONET (RU), Nitagor - 
Nonna ((RU) po Nougatin (FR)), hod. i w). 
Tersk Stud, pokonując takie uznane ko
nie jak KENTAUER KOSSACK ((NL) Mar- 
wan I (FR) - Vesna (RU) po Aswan (EG)), 
hod. Kossack Stud, wt. Fortum Micha) 
Romanowski, EL WEIRON ((SE) Neiron 
(RU) - Eldorana (SE) po Eldorado (SE)), 
hod. i w). R Scherlinga, Klintes Araber, 
ADDING ((GB) The Wiking (US) - Value 

he was an undoubtedly talented racer 
- probably the first forerunner of racing 
successes of his mother stud, Al Khaledi- 
ah - Polska AKF. This branch of a Saudi- 
Arabian stud is located near to Płońsk. As 
the sheikhs usually breed and train their 
best thoroughbred horses in Ireland, Eng
land or France - maybe the Polish climate 
suits better Arabian horses. The more, that 

Added (GB) po Djamel (FR)), hod. Sha
dwell Arab, w). Fortum Micha) Romanowski.

Jeszcze lepiej dla rocznika koni 3-let- 
nich ułożyły się wyniki w Nagrodzie PO
RÓWNAWCZEJ. W pierwszej piątce zna
lazły się aż trzy konie 3-letnie: zwycięzca 
i najlepszy koń swojego rocznika HYY- 
AF AL KHALEDIAH ((PL) Tiwaiq or. ar. 
(SA) - WFA Harmony (GB) po Djebbel 
(FR)), hod. i w). Polska AKF, czwarty na 
celowniku - CEKUR ((PL) Amarant - Ce
sia po Pers)), hod. Roberta Talarka, wł. 

horses bred in Poland have usually better 
health, resistance and conformation.

HYYAF AL KHALEDIAH turned out to 
be the best 3-year-old at Warsaw turf, win
ning one second group race, THE CRIT
ERIUM, SAMBOR STAKES and KOHEI- 
LAN I STAKES. In the international BIAŁKA 
STAKES (A) 2000m and in SAMBOR 
STAKES he was placed second.

E. Wyrwicz i piąty FIRO ((PL) Armani - Fira 
po Ganges)), hod. i wł. Krzysztofa Gru- 
dziąża. Rywalizację z nimi podjęły tylko wi- 
cederbista ACHILLES ((PL) Amarant - Al- 
pesa po Pesal)), hod. i wł. M. i S. Wiśniew
skich oraz M. Gawryszewskiego i utalento
wany CELTIS (HS Etiquette (GB) - Celta 
po Pasat), hod. i wł. SK Janów Podlaski.

Trzyletnie konie to wspomniany już 
HYYAF AL KHALEDIAH, posiadający bu
dzące kontrowersje pochodzenie, ale

As the next one, mentioned should be 
VLY KOSSACK (NL) (Nougatin (FR) - Ves
na (SU) by Aswan (EG)), bred by Kossack 
Stud and purchased in the Netherlands, 
together with several other horses, by his 
trainer Michał Romanowski. He took part 
in 4 races, wining for three times, includ
ing two group races and BIAŁKA STAKES 
- the most significant race for 3-year-olds.
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niewątpliwie wyjątkowy talent do galo
powania. Ten ogier urodzony niedaleko 
Płońska, w oddziale saudyjskiej stadni
ny Al Khalediah - Polska AKF, może być 
pierwszą jaskółką wyścigowego sukce
su hodowlanego tej stadniny. Biorąc pod 
uwagę, że nawet szejkowie najlepsze ko
nie pełnej krwi angielskiej hodują w Eu
ropie, głównie w Irlandii, Anglii i Francji, 
podobnie może być z końmi arabskimi, 
którym idealnie odpowiada polski klimat.

In PIERROT STAKES he was placed third 
and it was the end of the season for him. 
Let us hope, that in the next season we 
would see him in a good health, because 
he was one of the pillars in his age group.

Another potential 3-year-old was SPI
DERMAN KOSSACK (NL), although he 
didn't reveal all his possibilities because 
of his nasty temper. He began his starts 
only in the end of July, but won both II 
and I group races. In BIALKA STAKES he 
fled from the starting-machine, but he won 
the CELEBES STAKES. By the end of the 
season he was placed 2nd in PIERROT 
STAKES, whereas in a Weight-For-Age 
race for 3-y.o. and older - EMBARGO 
STAKES - was defeated only by the almost 
unbeaten, 4-y.o. Russian colt DOSTATOK.

As the next 3-y.o. in this ranking, should 
be placed NONET - a big, leggy colt from 
Tiersk, who acquired already a certain 
experience, because in Russia he was 
raced as a 2-year-old. In June he defeated 
his rivals in EUROPEJCZYK STAKES (B) 
1800m and in a II group race. In BIAŁKA 
STAKES, however, he took too strong 
pace in the first part of the race, so he lost 
the chances for winning and was finally 
placed 3rd, following VLY KOSSACK and 

Świadczy o tym fakt, że te wyhodowane 
w Polsce stanowią zdecydowaną czołów
kę populacji światowej. Zaznaczyć trzeba, 
że polskie konie cechuje: odporność, po
prawność budowy i zdrowie.

HYYAF AL KHALEDIAH okazał się bez
dyskusyjnie najlepszym trzylatkiem na 
warszawskim torze, wygrywając wyścig II 
grupy, Nagrodę PORÓWNAWCZĄ, SAM
BORA i KOHEILANA I zajmując również 
drugie miejsca w międzynarodowej Na-

HYYAF AL KHALEDIAH. In revenge for 
that race, he defeated VLY KOSSACK in 
the PIERROT STAKES. His last start in the 
past season took place in the EMBARGO 
STAKES, when he was placed third, fol- 

grodzie BIALKI (A) 2000 m i Nagrodzie 
SAMBORA. W drugiej kolejności należy wy
mienić ogiera VLY’A KOSSACKA ((NL) No- 
ugatin (FR) - Vesna (SU) po Aswan (EG)), 
hod. Kossack Stud, zakupionego w Holan
dii wraz z grupą innych koni przez swoje
go trenera - Michała Romanowskiego. Bie
gał tylko czterokrotnie: trzy razy odniósł 
zwycięstwo w wyścigach II i I grupy oraz 
najważniejszym biegu dla koni 3-letnich 
Nagrodzie BIALKI, kończąc sezon dość 

lowing DOSTATOK and his peer - SPI- 
DERMAN KOSSACK.

Worth noticing was also the colt PEN
TAGON (DK) (Marwan I (FR) - Pengalia 
Kossack (NL) by Bengali d'Albert (FR)), 
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wcześnie z 3. miejscem w nagrodzie 
PIERROTA. Miejmy nadzieję, że w pełni 
zdrowia zobaczymy go w tegorocznym 
sezonie, ponieważ stanowi bardzo moc
ny punkt swojego rocznika.

Kolejny koń o bardzo dużych możliwo
ściach (z powodu trudnego charakteru 
nie pokazał pełni swoich możliwości) to 
SPIDERMAN KOSSACK (NL). Rozpoczął 
sezon dość późno, bo dopiero pod ko
niec lipca, zwycięsko przechodząc przez 
II i I grupę. Zwolniony z dyspozycji starte
ra w nagrodzie BIAŁKI, gdzie uciekł z ma
szyny startowej, by następnie wygrać 
wyścig o Nagr. CELEBESA. Sezon zakoń
czył plasując się na drugiej pozycji w na
grodzie PIERROTA i gonitwie porównaw
czej dla 3-letnich i starszych koni Nagr. 
EMBARGO, ulegając tylko najlepszemu 
na torze - 4-letniemu, rosyjskiemu ogie
rowi DOSTATOKOWI.

Kolejny trzylatek to rosyjski NO- 
NET. Ten rosły, długonogi wychowa
nek Tierska, dwuletnią karierę - dość 
przyzwoitą - miał już za sobą w Rosji 
i jako „rozbieganemu” było mu łatwiej 
„wejść w sezon”. W czerwcu rozgromił 
rywali w wyścigach II gr. i w Nagrodzie 
EUROPEJCZYKA (B) 1800 m. Zbyt moc
no poprowadzony w pierwszej części 
wyścigu stracił szanse na zwycięstwo 
w prestiżowej Nagrodzie BIAŁKI, koń
cząc na trzecim miejscu za VLY’EM 
KOSSACKIEM i HYYAFEM AL KHA- 
LEDIAHEM. Zwyciężając w Nagrodzie 

PIERROTA zrewanżował się ogierowi 
VLY’OWI KOSSACKOWI za poprzed
ni wyścig. Zakończył sezon udziałem 
w Nagrodzie EMBARGO, zajmując bar
dzo dobre trzecie miejsce za doskona
łym DOSTATOKIEM i rówieśnikiem SPI- 
DERMANEM KOSSACKIEM.

Następnym koniem godnym wyróżnie
nia jest ogier PENTAGON ((DK) Marwan 
I (FR) - Pengalia Kossack (NL) po Bengali 
d’Albert (FR)), hod. i wł. Krima Arabians. 
Nie do końca można rozpoznać jego ta
lent, gdyż bardzo późno rozpoczął starty 
- dopiero pod koniec września. Pomimo 
tego, do końca sezonu zdążył odnieść trzy 
cenne zwycięstwa w wyścigach II i I grupy 
oraz w ostatnim pozagrupowym wyścigu 
sezonu rozgrywanym 10 listopada - Na
groda CZORTA (B) 2200 m.

Nieco niżej, za dokonania w wieku trzy
letnim, trzeba ocenić wyniki kolejnych koni, 
jednak z olbrzymim potencjałem. Są to:

• WIELKI DAMATI ((PL) Ontario HF 
(US) - Wielka Dama/EI Amor), hod. 
Krzysztofa Zakolskiego, wł. J. Głowackie
go - triumfator trzech wyścigów, w tym 
w Nagrodzie PIECHURA (B) 2000 m oraz 
piąte miejsce w Nagrodzie BASKA.

• FIRO - zwycięzca wyścigów II gr. i na
grody AMURATHA oraz zdobywca pią
tego miejsca w prestiżowym towarzy
stwie w Nagrodzie PORÓWNAWCZEJ.

• KASIR AL KHALEDIAH ((PL) Tiwaiq 
or. ar (SA) - Katch Me (GB) po Dor- 
mane (FR)), hod. i wł. Polska AKF Sp. 
z o.o., zwycięzca dwóch wyścigów 

grupowych, plasując się na płatnych 
miejscach w Nagrodzie AMURATA (B, 
PASB) 2000 m - III m., BASKA, PIE
CHURA - II m. i CZORTA - IV m.

• PIRAT ((PL) Akbars - Parafraza/Arbil) 
hod. i wł. G. Sęczka - zwycięzca dwóch 
wyścigów pierwszej i drugiej grupy, za
jął dobre miejsca w wyścigach poza 
grupowych - trzeci w gonitwach BA
SKA, PIECHURA i CZORTA oraz czwar
ty w Nagrodzie SAMBORA.

• CEKUR ((PL) Amarant - Cesia/Pers) 
- zwycięzca dwóch grupowych wy
ścigów, zajął bardzo dobre miej
sca w ważnych gonitwach, był drugi 
w Nagr. SAMBORA i BASKA i czwarty 
w Nagrodzie PORÓWNAWCZEJ.

• IMPACT ((DE) Marwan I (FR) - Isy (PT) 
po Dajamo (PT)), hod. S. Schnakenber- 
ga, wł. J. i U. Appel - zwycięzca grupo
wy, drugi w Nagr. CZORTA, czwarty w N. 
PIERROTA, piąty w Nagr. PIECHURA.

• NESS ((RU) Status (RU) - Nahodchi- 
vaia (RU) po Diplomat (SU)), hod. i wł. 
Tersk Stud - pierwszy w wyścigu II gr., 
trzeci w Nagr. CELEBESA i czwarty 
w Nagrodzie PIECHURA.

Na uwagę zasługują także zwycięzcy 
dwóch gonitw: FURIANT ((PL) Drabant - Fuk- 
sja po Wojsław), hod. SK Michałów, wł. SK Mi
chałów i M. Janikowskiego i NORBIDII ((RU) 
Belfast (RU) - Nasmeshnica (RU) po Negasi- 
myi (SU)), hod. Veles Stud, wł. N. Melbarda.

Oddzielnie należy ocenić kla
cze w roczniku, w którym błyszczały 
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dwie wychowanki polskiego hodow
cy - pana Stanisława Wiśniewskiego: 
AMARANTKA ((PL) Amarant - Alpesa/ 
Pesai), wł. M. i S. Wiśniewskich, M. 
Gawryszewski, zwyciężczyni wyścigu 
II grupy oraz jak pokazała, nie bojąc 
się rywalizacji z najlepszymi ogierami 
w roczniku - Nagrody BASKA, druga 
w Nagr. AMURATHA, trzecia w SAM
BORA; druga z nich to drobniejsza 
i delikatniejsza PIAWELLA ((PL) Ak- 
bars - Pianistka po Aslan), wł. M. i St. 
Wiśniewskich, M. Gawryszewskiego. 
Zwyciężała trzykrotnie w wyścigach dru
giej i pierwszej grupy oraz w prestiżowej 
gonitwie dla klaczy - Nagr. SASANKI 
(B, PASB) 2000 m. Ponadto była druga 
w Nagr. KOHAILANA I i CELEBESA.

Na wyróżnienie zasługują również HN 
MIRA ((DE) Marvin El Samawi (DE) - 
Hatysa (DE) po Ainhoa Ahkarad (FR)), 

hod. i wł. Jutty Hietzscholdt - to pierw
sza biegająca córka doskonałego Marvi- 
na El Samawi, która dwa razy zwyciężała 
w wyścigach grupowych oraz zajęła pią
te miejsce w Nagrodzie CZORTA. Druga 
z klaczy to BODI GRACIA ((RU) Barkas 
(RU) - Bissau/Argon), hod. Veles Stud, 
wł. N. Melbarda, zwyciężczyni dwóch wy
ścigów II i I grupy.

KONIE 4-LETNIEI STARSZE
Niewątpliwie najjaśniej świecącą 

gwiazdą sezonu był 4-letni DOSTATOK 
(RU). Wyhodowany w Rosji, trenowany 
w Polsce przez J. Podkujkę, (ze wzglę
dów formalnych oficjalnym trenerem 
w Polsce był W. Olkowski). Na sześć 
startów zwyciężał pięciokrotnie: w mię
dzynarodowej Nagrodzie OFIRA (A) 
2400 m, KUROZWĘK (B) 2600 m, FIGA
RO (B) 2400 m, międzynarodowej Ml- 

CHALOWA (A) 2600 i Nagr. EMBARGO. 
Ten fenomenalny koń doznał jednak 
dotkliwej porażki w najważniejszym wy
ścigu sezonu - międzynarodowej Na
grodzie Europy o Puchar Szejka Zayeda 
bin Sultana Al Nahyana (G3, PA, A) 2600 
m. Usprawiedliwieniem słabego występu 
w tym wyścigu może być zbyt forsowne 
tempo podczas początkowej fazy biegu. 
DOSTATOK, ścigając się z francuskim 
MUQATIL AL KHALEDIAHEM ((SA) Ti- 
waiq or. ar. (SA) - Ty (FR) po Dormane 
(FR)), hod. i wł. Al Khalediah Stables, 
pokonał pierwszy kilometr w „folblucim” 
czasie 1.02,4. Po tak morderczym tem
pie stracił całkowicie szanse na odnie
sienie końcowego sukcesu.

Kolejny koń to KENTAUER KOSSACK 
(NL), który odniósł tylko jedno zwycię
stwo pod koniec sezonu w wyścigu I gru
py. Jednak jego ogólna postawa w prze
kroju całego sezonu nakazuje wystawić 
mu tak wysoką notę: trzeci w prestiżowej 
nagrodzie EUROPY za zagranicznymi 
końmi, drugi w nagrodzie MICHAŁOWA 
i FIGARO, trzeci w nagrodzie KURO
ZWĘK i COMETA, czwarty w nagrodzie 
EMBARGO. Również do udanych na
leży zaliczyć jego zagraniczny występ 
w czerwcu w Berlinie na torze Hoppegar- 
ten, gdzie zajął dobre IV miejsce na dy
stansie 2000 m.

Następny koń zasługujący na wyróż
nienie to 4-letni derbista janowskiej ho
dowli, ogier SABIR ((PL) Espadero - Sal- 
sa/Wojsław). Rozpoczął sezon od dru
giego miejsca w nagrodzie KABARETA 

bred/owned by Krima Arabians. His talent 
couldn't be fully recognized, because he 
began his starts only by the end of Sep
tember. Nevertheless, he won 3 races, in
cluding those of II and I group, as well as 
CZORT STAKES (B) 2200m, held on No
vember 10th.

Successively ranked horses had slightly 
poorer results, but anyway with a great po
tential. They were the following ones:

WIELKI DAMATI (PL) (Ontario (US) - 
Wielka Dama by El Amor), bred by Krzysztof 
Zakolski, owned by J. Głowacki - the winner 
of 3 races, including PIECHUR STAKES (B) 
2000m, placed fifth in BASK STAKES.

FIRO - the winner of second-group races 
and AMURATH STAKES; placed fifth in THE 
CRITERIUM, in an impressive company.

KASIR AL KHALEDIAH (PL) (Tiwaiq DB 
(SA) - Katch Me (GB) by Dormane (FR)), 
bred and owned by Polska AKF Ltd., the 
winner of two group races, placed in AMU
RATH STAKES (B) (PASB), 2000m - 3rd, 
BASK STAKES, PIECHUR STAKES - 2nd, 
CZORT STAKES - 4th.

PIRAT (PL) (Akbars - Parafraza by Arbil), 
bred/owned by G. Sęczek - won two I and 
II group races, placed in stakes - BASK, 
PIECHUR, CZORT 3rd, SAMBOR 4th.

CEKUR (PL) (Amarant -Cesia/Pers), the 
winner of two group races, placed second 
in SAMBOR and BASK STAKES, fourth in 
THE CRITERIUM.
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IMPACT (DE) (Marwan I (FR) - Isy (PT) 
by Dajamo (PT)), bred by S. Schnaken
berg, owned by J, and U. Appel; the group 
winner, placed second in CZORT STAKES, 
fourth in PIERROT STAKES, fifth in PIE
CHUR STAKES.

NESS (RU) (Status (RU) - Nahod- 
chivaya (RU) by Diplomat (SU)), bred/ 
owned by Tersk Stud, the winner of a sec
ond group race, placed third in CELEBES 
STAKES and fourth in PIECHUR STAKES.

Noteworthy were also winners of two 
races: FURIANT (PL) (Drabant - Fuksja by 
Wojsław), bred by Michałów Stud, owned 
by Michałow Stud and M. Janikowski, and 
NORBIDII (RU) (Belfast (RU) - Nasmeshni- 
ca (RU) by Negasimyi (SU)), bred by Veles 
Stud, owned by M. Melbard.

Fillies from the same age group should 
be estimated separately. Surely distin
guished themselves two charges of Pol
ish breeder Stanisław Wiśniewski: AMA- 
RANTKA (PL) (Amarant - Alpesa/Pesal), 
owned by M. and St. Wiśniewski, M. Gaw- 
ryszewski, the winner of a second group 
race and the BASK STAKES, in a strong 
competition against colts. In AMURATH 
STAKES she was placed second, where
as in SAMBOR STAKES - third. The oth
er one was more diminutive and refined 
PIAWELLA (PL) (Akbars - Pianistka by 
Aslan), owned by M. and St. Wiśniewski, 

M. Gawryszewski. She won for three 
times in II and I group races, as well as in 
SASANKA STAKES (B) (PASB) 2000m - 
a prestigious race for fillies. Moreover, in 
KOHEILAN I and CELEBES STAKES she 
was placed second.

Among the fillies noteworthy were also 
HN MIRA (DE) (Marvin El Samawi (DE) - 
Hatysa (DE) by AinhoaAkharad (FR)), bred 
and owned by Jutta Hietzscholdt. She was 
the first racing daughter of the outstanding 
Marvin El Samawi, winning twice in group 
races, placed fifth in CZORT STAKES. An
other one was BODI GRACIA (RU) (Barkas 
(RU) - Bissau/Argon), bred by Veles Stud, 
owned by N. Melbard, the winner of two 
second and first group races.

THE 4-Y.O. AND OLDER HORSES
The brightest star of the past season 

was undoubtedly the 4-y.o. colt DOSTA- 
TOK (RU). He was bred in Russia, but 
trained in Poland by J. Podkujko, al
though officially as his trainer reported 
was W. Olkowski. From his six starts he 
won five races, including the international 
OFIR STAKES (A) 2400m, KUROZW^KI 
STAKES (B) 2600m, FIGARO (B) 2400m, 
the international MICHALOW STAKES (A) 
2600m and EMBARGO STAKES. He lost, 
however, the most prestigious, interna
tional race of the season - the EUROPE 
PRIZE, for the Cup of the Sheikh Zayed 

Bin Sultan Al Nahyan (G3 PA (A) 2600m. 
The reason probably was too strong 
pace in the initial stage of the race. It was 
him, who forced such a speed, compet
ing with French-bred MUQATIL AL KHAL- 
EDIAH (SA) (Tiwaiq DB (SA) - Ty (FR) 
by Dormane (FR)), bred and owned by 
Al Khalediah Stables. He covered the 
first kilometer in a “thoroughbred” time, 
reaching 1.02,4. That lethal speed, how
ever, deprived him the chance of winning 
the race.

Just after him should be placed the 
4-y.o. Janow-bred Derby winner, SABIR 
(PL) (Espadero - Salsa/Wojslaw). In the 
beginning of the season he was placed 
second in KABARET STAKES, defeated 
only by the last year's Derby winner - 
CELTIS. The next trial for him was the OFIR 
STAKES, in which he was placed fifth, be
cause he was led in an understated way. 
His top form he acquired only for JANOW 
STAKES (A) (PASB) 2600m, which he won, 
defeating the best horses in the age group. 
After four weeks, in the DERBY (A) (PASB) 
3000m, he confidently defeated his rivals. 
His last start took place in WIELKI SZLEM 
STAKES (B), on the longest distance apart 
from the DERBY - 3000m - where he was 
placed second, defeated by the unpicked 
ADDING (GB).

On the next position should be placed 
ACHILLES, of an athletic built, who 



ulegając tylko zeszłorocznemu derbiście 
CELTISOWI. Kolejnym sprawdzianem 
była nagroda OFIRA, gdzie oszczęd
nie przeprowadzony zajął piąte miejsce. 
W nagrodzie JANOWA (A, PASB) 2600 m 
osiągnął już szczytową formę, wygrywa
jąc z najlepszymi końmi w roczniku, by po 
czterech tygodniach w wyścigu o błękitną 
wstęgę DERBY (A, PASB) 3000 m pewnie 
pokonać swoich rywali. Ostatnim wyści
giem utalentowanego czterolatka była 
gonitwa WIELKIEGO SZLEMA (B), gdzie 
na najdłuższym - obok Derby - arabskim 
dystansie 3000 m zajął drugie miejsce, 
niespodziewanie ulegając nieliczonemu 
ADDINGOWI (GB).

Następny koń z rocznika czterolatków 
to atletycznie zbudowany ACHILLES (PL). 
Nie odniósł żadnego zwycięstwa, lecz 
jego postawa w najważniejszych wyści
gach sezonu plasuje go na tak wysokiej 
pozycji. Występ w DERBY i jego walka 
z Sabirem na długo pozostaną w pamięci 
miłośników wyścigów arabskich. Oprócz 
drugiego miejsca w DERBY zajął drugą 
lokatę w nagrodzie PORÓWNAWCZEJ, 
był trzeci w Nagr. WIELKIEGO SZLEMA, 
czwarty w Nagr. OFIRA, JANOWA i KA- 
BARETA, jako najlepszy z koni polskiej 
hodowli zajął szóste miejsce w Nagrodzie 
EUROPY.

Na wyróżnienie zasługują również: 
pożyteczny EL FAR ((PL) Ekstern - El 
Fatha/Entyk), hod. i wł. SK Janów Pod
laski - zwycięzca trzech wyścigów gru
powych, zdobywca trzeciego miejsca 
w DERBY oraz ADDING (GB) - zwycięz

ca Nagr. WIELKIEGO SZLEMA, zdobyw
ca trzeciego miejsca w Nagr. MICHA
ŁOWA, czwartego w COMETA i piątego 
w KUROZWĘK.

Wśród starszych koni, oprócz wspo
mnianego ogiera KENTAUERA KOS- 
SACKA (NL), należy wyróżnić ośmiolet
niego ogiera NASCHA ((DE) Barour de

HODOWCY KONI
CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
WG ZAJĘTYCH MIEJSC
W SEZONIE WYŚCIGOWYM 2011 /

f THE RANKING OF
PUREBRED ARABIAN HORSE BREEDERS 
ACCORDING TO THE PLACES TAKEN 
IN THE SEASON 2011

Nazwa/Name Im. II m. III m. IV m. Vm.
B . m . /
Unplaced

Ilość StJ 
Number of 
Starts

Suma 
wygranych/ 
Sum of money 
won PLN

1. SK Janów Podlaski 41 42 49 48 19 150 349 439. 340

2. SK Michałów 25 24 30 32 31 134 276 217. 770

3. Veles Stud 13 20 16 7 5 29 90 114. 660

4.
The Kossack Stud
B.V.

10 6 7 3 1 3 30 154. 920

5.
Sheikh Mohammed 
bin Rashid al 
Maktoum

9 12 4 10 2 8 45 79. 205

6. Damis BT 7 5 11 13 20 39 95 60 .080

7.
Polska AKF Sp. 
zo.o.

7 3 3 5 3 26 47 118.600

8. Z. Górski 6 7 8 3 8 32 64 62.515

9. SK Białka 6 6 3 8 0 20 43 48.480

10. Tersk Stud 6 5 6 1 1 6 25 87. 800

Cardonne (FR) - Inschalla (DE) po Dja- 
mel (FR)), hod. i wł. Jutty Hietzscholdt, 
zwycięzcę Nagr. COMETA, który po 
4-miesięcznej przerwie biegał w Nagro
dzie EUROPY, a następnie w MICHAŁO
WA - w obydwu wyścigach zajmując 
piąte miejsce oraz zwyciężając w wyści
gu II grupy.
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Kolejny koń zasługujący na uwagę to 
EL WEIRON (SE). Zwyciężał dwukrotnie 
w wyścigach I i II grupy, zyskiwał także 
premiowane lokaty w wyścigach poza- 
grupowych: w Nagr. COMETA - był drugi, 
w MICHAŁOWA - czwarty, a w EMBARGO 
- piąty. Polski derbista z poprzedniego 
roku - CELTIS (PL), obniżył nieco loty, ale 
i tak pozostał koniem bardzo widocznym. 
Biegając w prestiżowych wyścigach na 
wiosnę zwyciężył w nagrodzie KABARE- 
TA, następnie był trzeci w Nagr. PORÓW
NAWCZEJ i FIGARO oraz czwarty w Nagr. 
KUROZWĘK.

Po raz kolejny klacze powinny być roz
patrywane niemal jak inna kategoria, po
nieważ żadna klacz z rocznika derbowe- 
go, jak i starsza, nie potrafiła dotrzymać 
kroku ogierom. Godnym ubolewania 
jest fakt, że dalej nie została utworzona 
„ścieżka dla klaczy". Istnieją wyścigi dla 
klaczy drugiej i trzeciej grupy, jednakże 
brak jest gonitw pozagrupowych. Na
groda SABELLINY (B) (PASB) 2000 m 
i GAZELLI, MLECHY i SAHARY (OAKS, 
A, PASB), 2400 m, to jedyne „jaskół
ki”, ale tylko pierwsza dla starszych jak 
4-letnie. Najlepsze klacze w roczniku są 
zmuszone rywalizować z mocnymi ogie
rami, żeby przygotować się do tych naj
ważniejszych dla nich w sezonie startów. 
Myślę, że na pewno duże zadowolenie 
całego środowiska zaangażowanego 
w wyścigi spowodowałaby zmiana wpro
wadzająca chociaż dwa wyścigi kategorii 
B tylko dla klaczy - na początku sezonu 

didn't win a single race, but in the major 
stakes he showed such a fantastic fight
ing spirit, that he deserved a high posi
tion in the ranking. His performance in 
the DERBY, when he strongly competed 
with SABIR, would for a long time remain 
in the memory of Arabian racing fans. 
Apart from the second position in the 
DERBY, he was also placed second in 
THE CRITERIUM, whereas in the WIEL
KI SZLEM STAKES he was placed third 
and in the OFIR, JANÓW and KABARET 
STAKES - fourth. In EUROPE PRIZE, as 
the best of Polish-bred participants, he 
was placed sixth.

Noteworthy were also: useful EL FAR 
(PL) (Ekstern - El Fatha/Entyk), bred 
and owned by Janów Stud, the win
ner of three group races, placed third 
in the DERBY; and ADDING (GB), who 
won WIELKI SZLEM STAKES, where
as in MICHAŁÓW STAKES was placed 
third, in COMET'S - fourth and fifth in 
KUROZWĘKI STAKES.

Among the older horses, apart from the 
already mentioned colt KENTAUER KOS- 
SACK (NL), distinguished himself 8-y.o. 
NASCH (DE) (Barour de Cardonne (FR) - 
Inschalla (DE) by Djamel (FR)), bred and 
owned by Jutta Hietzscholdt, the winner 
of COMET STAKES. After a 4-months-long 
break he ran in EUROPE PRIZE, later in 
MICHAŁÓW STAKES, placed fifth in both

CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ

Nazwa/ Name

SUM W OKRESIE
0 28.11.2011

THE RANKING OF PUREBRED ARABIAN 
PRODUCERS ACCORDING TO SUMS OF PRIZE 
MONEY PER HEAD OF THEIR PROGENY
IN A PERIOD FROM 01.01.2011 TO 11.11.2011

Startowało/ 
Number 
of raced 
horses

Zwycięzcy/ ”e7re^ch/
Winners * F,rs,lnthclr 

age group

Startów/ 
Number Suma/ Sum 

of Prize 
money/ PLN

Średnio na 

konia/Average

- -
1. Amarant (PL) 5 4 6 40 131 465 26 293,00

2. Marwan I (FR) 6 6 11 37 121 510 20 251,67

3. Tiwaiq (SA) 3 2 6 14 115 700 38 566,67

4. Ganges (PL) 16 8 8 110 104100 6 506,25

5. Akbars (RU) 5 4 7 45 103 990 20 798,00

6. Espadero (PL) 4 2 3 20 94 690 23 672,50

7. Status (RU) 3 2 6 17 94 250 31 416,67

8. Ontario HF (US) 8 6 9 54 93400 11 675,00

9. Al Maraam (IL) 11 7 10 92 86115 7 828,64

10. Nougatin (FR) 3 2 6 11 85 360 28 453,33

(czerwiec, lipiec) i pod koniec (paździer
nik, listopad).

Na wyróżnienie wśród klaczy zasługu
je najlepsza klacz poprzedniego sezonu 
- HERMA ((PL) Millennium (SE) - Hik- 
ma (DE) po Touwayssan (TN)), hod. B. 
Ziemiańskiego, wł. St. Niespodzianka. 
Niestety ta drobna kobyłka nie rozwinęła 
się. Rozpoczęła starty w wyścigach dla 
ogierów i klaczy - Nagrodzie KABARETA 

races. Moreover, he won one second 
group race.

Worth noticing was also EL WIERON 
(SE). He twice won in the first and second 
group races, being placed in pattern rac
es, as COMET'S - 2nd, MICHAŁÓW - 4,h 
and EMBARGO - 5th.

The last year's Polish Derby win
ner, CELTIS (PL), lowered slightly his 
results, but maintained his advantage 
to the rest of older horses. From the 
spring prestigious races he won KA
BARET STAKES, in THE CRITERIUM 
was placed third, the same in FIGARO 
STAKES, whereas in KUROZWĘKI s he 
was placed fourth.

Also in this age group the fillies should 
be estimated separately. None of them 
was able to keep up with the colts. The 
more it was a pity, that no “fillies' path” 
was set up. In the second and third 
groups there are separate races for fil
lies, whereas no stakes of that sort exist, 
except SABELLINA STAKES (B) (PASB) 
2000m and THE OAKS or GAZELLA, 
MLECHA AND SAHARA STAKES (A) 
(PASB) 2400m, but only the first one is 
assigned for 4-y.o. and older fillies. So 
the best fillies in their age groups had to 
compete with stronger colts in order to 
prepare for the most important starts of 
the season.

i JANOWA nie odgrywając w nich żadnej 
roli. W wyścigu dla 4-letnich i starszych 
klaczy Nagr. SABELLINY zajęła trzecie 
miejsce i pewnie zwyciężyła w OAKS. 
Zrozumiała była decyzja trenera i wła
ściciela w jednej osobie Krzysztofa 
Ziemiańskiego o niebieganiu tą drobną 
klaczą w Nagr. PORÓWNAWCZEJ i in
nych wyścigach jesienią ze względu na 
konieczność rywalizacji z najlepszymi 
ogierami na torze.

I think that all racing fans would appre
ciate introducing at least two races of “B” 
category, assigned only for fillies. They 
could take place in the beginning of the 
season (in June or July) and in the end of 
it (October or November).

Among the fillies noteworthy was 
the best filly of the last season, HER
MA (PL) (Millennium (SE) - Hikma 
(DE) by Touwayssan (TN)), bred by B. 
Ziemiański, owned by K. Ziemiański 
“Niespodzianka” Stable. Unfortunately 
she remained minute, didn' t develop 
more. That's why probably she came 
out of money in KABARET and JANÓW 
STAKES, the races for colts and fillies. 
In SABELLINA STAKES, the race as
signed for 4-y.o. and older fillies, she 
was placed 3rd, whereas she easily 
won THE OAKS. Her owner and trainer 
in one, Krzysztof Ziemiański, was right, 
when he didn't enter her to THE CRIT
ERIUM and other prestigious, autumn 
races, because in such a case she 
would have to compete with the best 
colts at the turf.

Worth noticing were also the following 
fillies from the same age group:

• ELGANA (PL) (Ganges - Ekstra/ 
Wojsław), bred and owned by Z. 
Górski - the winner of SABELLINA 
STAKES, who, however, in her further 
starts didn't regain her previous form;



Na uwagę zasługuje jeszcze kilka klaczy 
z rocznika derbowego. Są to:

• ELGANA ((PL) Ganges - Ekstra/Woj- 
sław), hod. i wł. Z. Górskiego - zwy
ciężczyni Nagr. SABELLINY, która 
w pozostałych startach nie potrafiła 
jednak odzyskać formy;

• FIRA AKBA ((PL) Akbars (RU) - Fira 
po Ganges)), hod. K. Grudziąż, wł. 
K. Urbańczyka, to klacz, która zajęła 
drugie miejsce w OAKS, była czwarta 
w Nagr. SABELLINY i zwyciężyła w wy
ścigu III grupy;

• DIRHEM ((PL) Wiek - Drabora po 
Borek), hod. Ryszarda Szpara, wł. 
Tadeusza Sobierajskiego, uplasowała 
się na drugiej pozycji w Nagr. SABEL
LINY i na trzeciej w OAKS;

• EL SARA ((PL) Saracen - Eugesta/Pe- 
sal)), hod. i wł. Janusza Ryżkowskie- 
go, klacz była czwarta w OAKS i zwy
ciężyła w gonitwie II grupy.

Wśród hodowców na prowadzenie wy
sunęła się Stadnina Koni Janów Podlaski, 
drugie miejsce wypunktowała w wyści
gach grupowych Stadnina Koni Micha
łów. W klasyfikacji zajętych miejsc prze
wagę uzyskali hodowcy, których najwięk
sza ilość koni brała udział w gonitwach. 
W tej klasyfikacji nie zmieściły się konie 
wyhodowane przez państwa M. i S. Wi
śniewskich. Ich kilka koni: ACHILLES, 
PIAWELLA i AMARANTKA wygrało łącznie 
5 wyścigów na sumę 111 865 PLN.

Potomstwo czysto - polskiego ogiera 
AMARANTA (PL), 1998 r. (Batyskaf - Ara-

• FIRA AKBA (PL) (Akbars (RU) - Fira by 
Ganges), bred by K. Grudziąż, owned 
by K. Urbańczyk, placed second in 
THE OAKS, fourth in SABELLINA 
STAKES, the winner of one III group 
race;

• DIRHEM (PL) (Wiek - Drabora by 
Borek), bred by Ryszard Szpar, owned 
by Tadeusz Sobierajski, placed sec
ond in SABELLINA STAKES and third 
in THE OAKS;

• EL SARA (PL) (Saracen - Eugesta/ 
Pesal), bred and owned by Janusz 
Ryżkowski, placed fourth in THE 
OAKS, winning one II group race.

In the breeders' ranking, the leader was 
Janów Podlaski Stud, whereas second 
placed was Michałów Stud, mainly due to 
their winnings in group races.

In another ranking, according to the 
places taken, the greatest advantage was 
achieved by the breeders, who entered 
the highest number of horses in the races. 
That's why the horses bred by M.and S. 
Wiśniewski - ACHILLES, PIAWELLA and 
AMARANTKA - despite their outstanding 
results, didn't fit in this ranking. They won 
together 5 races, with the sum of prize 
money reaching 111 865 PLN.

The progeny of the Pure Polish stallion 
AMARANT (PL) 1998 (Batyskaf - Arabia by 
Borysław), bred by Białka Syud, used at 
the stud of Mr. & Mrs. Wiśniewski, won the 

bia po Borysław), hodowli SO Białka, czo
łowego w stadninie państwa Wiśniewskich 
zgromadziło największą ilość pieniędzy, 
co w tak wymagającym towarzystwie jak: 
MARWAN I (FR), TIWAIQ (SA), GANGES 
(PL), AKBARS (RU), NOUGATIN (FR), wy
stawia mu jak najlepsze świadectwo.

Na uwagę zasługują również wysokie 
lokaty debiutujących od niedawna w roli 
ogierów: ONTARIO HF (US), 1999 (Mo
narch AH (US) - HF Orzonna (US) po Pep
ton (PL)), hod. H. R. Flammer, AKBARS 
(RU), 2000 (Nougatin (FR) - Arka (RU) po 
Karnaval (SU)), hod. Ornet - G.Belskij, AL 
MARAM (IL), 1998 (Imperial Imdal (US) - 
The Vision HG (US) po Thee Desperado 
(US)), hod. Ariela Arabians..

Wśród trenerów czempionat wyścigów 
arabskich przechylił na swoją szalę Michał 
Romanowski. Jego podopieczni zwycię
żali 29 razy. To za sprawą takich koni jak: 
KENTAUER KOSSACK, ADDING, TOLLE 
DUST, KING UTE, KWIKSLE, SPIDERMAN 
KOSSACK, PENTAGON, VLY KOSSACK. 
W nadchodzący sezon z tak dobrymi trzy
latkami trener może patrzeć z dużym opty
mizmem.

Drugie miejsce przypadło młodej trener- 
ce ze stajni z Janowa Podlaskiego - Darii 
Gutowskiej, która rozpoczęła w tym sezo
nie samodzielną pracę trenerską i zaliczy
ła ten „egzamin dojrzałości” z wyróżnie
niem. Wygrała najważniejszą gonitwę dla 
4-letnich koni - DERBY - ogierem SABI- 
REM! Konie z jej stajni zwyciężały 20-krot- 
nie, a najlepsze z nich to wspomniany już 
wcześniej SABIR, EL FAR, ETRUSK.

highest sum of prize money in a demand
ing competition with MARWAN I (FR), TI
WAIQ (SA), GANGES (PL), AKBARS (RU), 
NOUGATIN (FR), what proved their high 
quality.

Noteworthy were also high positions of 
stallions put to stud relatively a short time 
ago. They were, as follows: ONTARIO HF 
(US) 1999 (Monarch AH (US) - HF Or
zonna (US) by Pepton (PL), bred by H.R. 
Flammer; AKBARS (RU) 2000 (Nougatin 
(FR) - Arka (RU) by Karnaval (SU)), bred 
by Omet - G. Belskij; AL MARAAM (IL) 
1998 (Imperial Imdal (US) - The Vision HG 
(US) by Thee Desperado (US)), bred by 
Ariela Arabians.

The Championship of Arabian horses' 
trainers for 2011 had to be granted to 
Michal Romanowski. His trainees won 
for 29 times, especially KENTAUER KOS
SACK, ADDING, TOLLE DUST, KING UTE, 
KWIKSLE, SPIDERMAN KOSSACK, PEN
TAGON, VLY KOSSACK. So good three- 
year-olds are very promising for the com
ing season.

In the trainers' ranking second placed 
was a young trainer from Janów Podlaski 
racing stable - Daria Gutowska. In 2011 
she started to train horses on her own and 
passed that test with flying colors. She won 
the most prestigious race for 4-year-olds - 
THE DERBY - with the colt SABIR! Horses 
from her stable won 20 races, whereas

Niepokojący jest fakt, że w grupie 3-let- 
nich koni nie widać było koni na miarę 
SABIRA czy CELTISA, ale przepracowana 
zima w janowskiej hali może „wyczaro
wać” kolejną gwiazdę.

Trzecie miejsce z osiemnastoma wygra
nymi zapewniła sobie specjalistka od do
skonałego przygotowania do startu koni 
arabskich - trenerka Anna Nieora-Tchku- 
aseli. Jej pupile to przede wszystkim so
lidne i mocne konie rosyjskiej hodowli. 
Pomimo tego, że w tym sezonie nie było 
widać tu młodzieży, to niewątpliwie w nad
chodzącym sezonie należy czuć przed 
nimi respekt.

Czwarte miejsce wywalczył, wygrywając 
16 wyścigów, trener Krzysztof Ziemiański. 
Rodzimej hodowli HERMA zdobyła dębo
wy laur OAKS, a na sukces trenera pra
cowały m.in. takie konie jak EL WEIRON 
i IMPACT. Piąte miejsce i 12 zwycięstw to 
wynik trenerki Małgorzaty Łojek. Jej pod
opieczni zwyciężali w wyścigach najwyż
szej kategorii. HYYAF AL KHALEDIAH to 
zwycięzca czterech wyścigów, KASIR AL 
KHALEDIAH - dwóch wyścigów, poza tym 
warto podkreślić zasługi ELGANY czy DIR
HEM.

Wśród dżokejów bezkonkurencyjny 
okazał się Aleksander Reznikov, który 
zwyciężał na koniach arabskich 42 razy, 
deklasując rywali. Drugie i trzecie miejsce 
ex aequo (po 27 zwycięstw) zajęli Siergiej 
Wasiutow i Piotr Piątkowski. Czwartą lo
katę zajął Wiaczesław Szymczuk, a piątą 
- z wynikiem 11 wygranych wyścigów - 
Anton Turgaev.

the best of them proved the already-men
tioned SABIR, EL FAR and ETRUSK. A dis
turbing syndrome could be the absence 
in 3-year-olds the equivalents of SABIR or 
CELTIS, but after a winter training in the 
Janów hall another star might appear.

Third placed was Anna Nieora-Tsch- 
kuaseli with her 18 wins. She is a special
ist of preparing young horses for their first 
starts and her charges are mostly strong 
and sturdy Russian-bred Arabians. In the 
past season her 3-year-olds weren't no
ticeable, but they should be reckoned with 
for the next year.

Krzysztof Ziemiański, with 16 wins, 
was placed fourth. His best horse was the 
filly HERMA, the Oaks winner, whereas 
useful were also EL WEIRON and IMPACT.

Fifth placed was, with 12 wins, 
Małgorzata Łojek. Her charges won in the 
most prestigious races. HYYAF AL KHALE
DIAH won four times, whereas KASIR AL 
KHALEDIAH - twice. Underlined should 
be also the contribution of ELGANA or 
DIRHEM.

As the best jockey qualified was Alek
sander Reznikov, who won 42 races for 
Arabian horses. Second and third ex ae
quo placed were Siergiej Wasiutow and 
Piotr Piątkowski, with 27 wins each. The 
fourth position was granted to Wiaczesław 
Szymczuk, whereas the fifth one, with 11 
wins to Anton Turgaev.
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7A OF MARWAN (MINA-MARWAN AL SHAQ AB)

Contact: MINNESOTA ARABIANS

Breeder & Owner / Właściciel Sc Hodowca:

Małgorzata Sc Józef Pietrzak 

teł. + 48 500 216 816 

95-100 Zgierz / POLAND 

www.minnesota-arabians.pl



(HDB Sihr Ibn Massai - Wadi Vena / Gaspar)

Arni Arabians
Radosław Woźnica 

tel: +48 504 000 231 
e-mail: info@arniarabians.pl 

www.arniarabians.pl


