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Riyan Cell: 480.650.0731

George Z Cell: 352.857.3384 
georgeztrainingl@aol.com

For information on these crosses 
and those we have on the ground contact us. 
We invite your inquiries.

Frank Hennessey Cell: 313.407.2070
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Hennessey Arabians
CONTINUES ITS DEDICATION TO PRESERVING
the Arabian horse and all its splendor.

We proudly await the arrival of this 
CAREFULLY SELECTED CROSSES IN 2013.

RD Enzarra x Bey Ambition 
Clio Belize x Jaipur el Perseus 
Magniloquence VA x H Mobility H 
Forbidden Love LL x ZT Martweyn (ET) 
H Zandra H x Emigrant PASB 
Amba x Shahim al Nakeeb 
H Emandila H x SF Veraz 
Lorenza el Yllan x Falcon BHF 
H Amba-Reyn H x ZT Marwteyn 
Hemyhra Serondella x Rohara Emir 
H Ekzquissite H x Jaipur el Perseus 
Jamaara x ZT Marwteyn (Partners with Riyan Rivero) 
Diya Forx x WH Justice (Partners with Psynergy Partners)





IX
„Była długa, na niskich, delikatnych, suchych, przepysznie foremnych nogach, które stawiała 

miękko niby po kobiercu i z dziwną gracją... Szyja jej była płaska, długa i zgięta w pałąk, główka mala 
i ogromnie mądre, głębokie oczy, osadzone w nadzwyczaj szerokich kościach czoła. Oczy te były 
pełne sądu, pewności siebie i - przysiągłbyś: dumy. Cienka skóra, przez którą znać było wszystkie 

żyły, suche ścięgna i mięśnie, była ubarwiona miękką aksamitną sierścią. Biała grzywa, obfita, bujna 
i wzdęta, burzyła się, a nie strzyżony nigdy ogon świetnie od tułowia oplsadzał. A ruchy! Wiła jak wąz: 

można nią było zawrócić na stole. Umiała pląsać w miejscu, wolno i lekko, 
iść do ręki jak pieszczone dziecko*.."

IF»- ' (Stefan Żeromski - „Popioły”)

„She was long, on short, delicate, dry, splendidly shapely legs, wTuch-she set sdftly as though on 
a carpet and with a strange grace... Her neck was even, long and bowed in to an arch, the head small 

and hugely intelligent, deep eyes, set in extremely wide forehead bones. These eyes were full of 
judgment, self-confidence and - you’d swear: pride. Thin skin, through which could be seen all veins, 

dry tendons and muscles, was embellished with a soft velvet coat. A white mane, voluminous, thick and
bulging, was ruffled, and a never trimmed tail was wonderfully flagged. And the moves! She writhed like 

a snake: you could’ve turned her around on a table. She could dance on the spot, slowly and lightly, 
approach a person like a cuddled child..."

(Stefan Żeromski - ‘‘Ashes’’)
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4ĆA7ACM Lidia Pawłowska

...W HOLANDII

Podczas Tulip Cup w Deurne micha- 
łowska EMIRA (LAHEEB (IL) - EMBRA/ 
MONOGRAMM (US)), dzierżawiona 
przez Ajman Stud, zdobyła tytuły Czem- 
pionki Klaczy Starszych i Najlepszego 
Konia Pokazu. Klacz wyróżniona została 
także nagrodą Most Exotic Head.

...W HISZPANII

W sierpniu w Sant Joan de les Aba- 
desses (prowincja Girona) odbył się mię
dzynarodowy pokaz klasy B - Arabequ- 
us. Czempionką Klaczy Starszych zosta
ła michałowskiej hodowli EBLA.

...W BRAZYLII

Na pokazie Expo Grande Arabian Show 
w Campo Grande w Brazylii z sukcesem 
zadebiutował polski ogierek - PRIMERO 
MARC (QR MARC (US) - PORUTA/MONO- 
GRAMM (US)) ze stadniny Zalia Arabians 
Katarzyny Dolińskiej-Witkowskiej i Roberta 
Witkowskiego. PRIMERO MARC zdobył 
tytuł Czempiona Ogierów 2- i 3-letnich, 
w obu wypadkach wskazany na zwycięz
cę jednomyślnie. Zdobył również nagrodę 
specjalną za najpiękniejszą głowę. PRIME
RO MARC od dóch lat jest dzierżawiony 
przez stadninę Haras Engenho.

...W RPA

Pod koniec marca w Parys odbył 
się Czempionat Republiki Południowej 
Afryki. Michałowskiej hodowli GEOR- 
GETOWN (GAZAL AL SHAOAB (QA) - 
GEORGIA/MONOGRAMM (US)) został 
Czempionem Ogierów Starszych RPA 
oraz zdobył tytuł Wiceczempiona Supre
mę Ogierów.Wygrana w Czempionacie 
RPA to największy sukces tego zdobyw
cy ponad 60 tytułów.

...I NA BLISKIM
WSCHODZIE

W połowie marca odbył się najwyższej 
rangi pokaz organizowany w Zjednoczo
nych Emiratach Arabskich - Dubai Inter
national Arabian Horse Championship. 
Tytuł czempionki Klaczy Starszych tej 
prestiżowej imprezy zdobyła janowska 
PIANISSIMA (GAZAL AL SHAOAB (QA) 
- PIANOSA/EUKALIPTUS).

...W DANII

Miesiąc po triumfie w Tulip Cup. EMI
RA powtórzyła sukces, zdobywając złoty 
medal klaczy starszych pokazu klasy B 
w Vilhelmsborgu. Podczas rozgrywane
go w tym samym czasie Czempionatu 
Danii tytuł Wiceczempiona Ogierów Star
szych zdobył janowski ALBANO (ENZO 
(US) - ALENA/EMIGRANT), dzierżawio
ny przez Turban Stud. Jego, urodzona 
w Danii półsiostra TU ALA BELLISSIMA 
(PO OM EL BELLISSMO (US)) zdobyła 
brązowy medal klaczy młodszych.

...W BELGII

W lipcu w Brecht w Belgii odbył się 
Emerald Trophy National C-Show. Czem
pionem Ogierów Starszych został wy
hodowany w Białce ABBAR (SALAR - 
ABBA/PESAL).

...W NIEMCZECH

Dwa medale czerwcowego pokazu Ba- 
iractar Memoriał w Marbach zdobyły klacze 
polskiej hodowli. Pochodząca z Michało
wa ERABEA (PIBER - ELANDRA/MONO- 
GRAMM (US)) została Czempionką Klaczy 
i Najlepszym Koniem Pokazu, a wyhodo
wana w dawnej państwowej Stadninie Koni 
w Kurozwękach EUSKARA (ARARAT - EU- 
GLENA/BANAT) zdobyła srebrny medal.

...WE WŁOSZECH

W maju w Pietrasanta, podczas poka
zu L'Arte del Cavallo (klasy B) tytuł Wice- 
czempionki Klaczy Młodszych zdobyła 
GIZELDA (EKSTERN - GINERVA/WER- 
BUM) hodowli Stanisława Sławińskiego, 
należąca do Waldemara Bąka.

...WE FRANCJI

W marcu, podczas pierwszego pokazu 
sezonu rozgrywanego w Europie Albi In
ternational tytuł Wiceczempiona Ogierów 
Starszych zdobył wyhodowany w stadni
nie Bełżyce Arabians PIWOSZ (ARBIL - 
PIWNICA/ELDON).

W kwietniu na pokazie Arabian Trophy 
Rhone Alpes w Chazey sur Ain koło Lyonu 
trzyletnia PIA EL ALI (ALISHAAR EL BRI 
(AT) - PANDOZJA / EKSTERN) Waldemara 
Bąka wygrała klasę. Wyhodowana w Jano
wie Podlaskim ELWINGA (HS PIRANDELO 
(GB)- ELEKCJA / ETOGRAM) została brą
zową medalistką klaczy starszych. Takie 
samo trofeum w kategorii juniorek zdobyła 
JOSEPH’S EKSTAZIA (EKSTERN - ELI- 
MEJA / GAZAL AL SHAOAB (QA)), wyeks
portowana in utero w 2009 roku.

W czerwcu roczny ogierek GARDENS 
(EKSTERN - GINERVA / WERBUM) Stani

sława Sławińskiego został brązowym me
dalistą pokazu Festival du Cheval Arabe na 
zamku Ittenwiller w Saint Pierre. Drugie miej
sce w swojej klasie zajęła jego sześcioletnia 
półsiostra GINGA (PO GALBA (DE)), nale
żąca do Piotra Podgórnego. Wyhodowana 
w Michałowie EBLA (GAZAL AL SHAOAB 
(QA) - EBERIA / ECAHO) zdobyła srebrny 
medal klaczy starszych. Także w czerwcu w 
Lamballe brązowym medalistą ogierów star
szych pokazu Breizh Arabian Horse Show 
został wychowanek SK Michałów, EPICEN
TRUM (EKSTERN - ESCALONA / ELDON).

W sierpniu w Caillac podczas pokazu 
Fête du Cheval Arabe Wiceczempionem 
Ogierów Starszych został EDIN (LAHEEB 
(IL) - EDINA / EGON) hodowli SK Micha
łów. Dwa tygodnie później EDIN został 
wiceczempionem międzynarodowego 
pokazu klasy B w Vichy.
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...W SZWECJI
W lipcu w Blommeród odbył się pokaz 

Scandinavian Open. Wychowanek stadni
ny Falborek Arabians, ALTIS (WH JUSTI
CE (US) - ALBIA/PERS) został Wiceczem- 
pionem Ogierów Starszych. Brązowy me
dal w tej kategorii zdobył michałowskiej 
hodowli ZIGI-ZAN (PADRONS PSYCHE 
(US) - ZAGROBLA/MONOGRAMM (US)).

W lipcu Wiceczempionem Ogierów Star
szych międzynarodowego pokazu Mid- 
nihght Sun International w Overkalix został 
wyhodowany w Janowie Podlaskim 26-let- 
ni ETMAN (GIL - ETRURIA/PALAS (SU)). 
Srebrny medal klaczy starszych zdobyła 
inna wychowanka Janowa, POLIFONIA 
(PRIMO (SE) - PEPESZA/EUKALIPTUS).

...W FINLANDII

W sierpniu w pokazie klasy C w Fors- 
sa, FIGURANTKA (EKSTERN - FIROSET- 
TA/ELDON) ze stadniny Czepie Arabians 
została Czempionką Klaczy Starszych 
i Najlepszym Koniem Pokazu. Dwulet
nia GIZELDA Waldemara Bąka została 
Czempionką Klaczy Młodszych.

...W USA
Na początku czerwca podczas Czem- 

pionatu Regionu I w Del Mar w USA tytuł 
Czempiona Ogierów zdobył wyhodowa
ny w Białce HUN (GAZAL AL SHAOAB 
(QA) - HULA/PENTHAGONN (DE)), na
leżący do Lindy Mars.

Na początku lipca podczas Czempio- 
natu Regionu XI w Springfield, w stanie 
Illinois janowski POGROM (QR MARC 
(US) - PĘTLA/VISBADEN (SU)), dzierża
wiony przez Midwest Arabian został jed
nogłośnie wybrany Czempionem Ogie
rów, zdobywając też najwyższą ocenę 
pokazu. Tym samym zakwalifikował się 
do Czempionatu USA.

...W CZECHACH

Po raz trzeci polscy hodowcy liczną 
ekipą stawili się na imprezie w Pradze, łą
czącej Czempionat Czech, międzynaro
dowy pokaz klasy B Prague InterCup oraz 

ieafiliowany przez E.C.A.H.O. czempio
nat Prague European Cup (z nagrodami 
pieniężnymi).

W czempionacie klaczy młodszych po- 
azu klasy B Polsce przypadły w udziale 

az dwa medale - złoty dla janowskiej PA- 
LATINY (QR MARC (US) - PALMETA/ECA- 
■ ’O) i brązowy dla WABII (AL LAHAB (IL)

WASA/WH JUSTICE (US)) ze stadniny 
llborek Arabians. W czempionacie klaczy 
arszych brązowy medal zdobyła janow

ska PILAROSA (AL ADEED AL SHAOAB 
QA) - PILAR/FAWOR), a w kategorii ogie- 

rów starszych srebrny medal zdobył kolejny 
reprezentant SK Janów Podlaski, POGANIN 
iLAHEEB (IL) - POHULANKA/PEPTON). Do 
finałów zakwalifikowały się także janowski 
ALMANZOR (EL NABIŁA B (HU) - ALAN- 

TINA/EMIGRANT) oraz ETNODRONS PSY
CHE (PADRONS PSYCHE (US) - ETNO- 
GRAFIA/ALOES) Pawła Redestowicza. Na
grodę specjalną za Najlepszy Ruch Pokazu 
otrzymała FLORENCJA (OSET -FLORENA/ 
PALAS (SU)) Andrzeja Wojtowicza, która za 
ten element została oceniona na 3 x 20.

Podczas Prague European Cup wice- 
czempionką klaczy młodszych została Pa- 
latina, brązowy medal zdobyła janowska 
EUZONA (OM EL BELLISSIMO (US) - EU- 
ZETIA/ETOGRAM), a tytułem Top Five zo
stała wyróżniona ESIMA (ALTIS - EMAN- 
TA/PAMIR) ze stadniny Falborek Arabians. 
W czempionacie ogierów młodszych brąz 
otrzymał PRIMANUS QATAR (ABHA QA
TAR (ES) - POGORIA/EKSTERN) Kata
rzyny Dolińskiej-Witkowskiej i Roberta Wit
kowskiego. Czwarte miejsce w Top Five 
zajął ESPIMAR. Srebrny medal zdobył syn 
michałowskiej PALANGI, PANTHOS. Czem
pionat klaczy starszych wygrała wychowan

ka SK Michałów POLONIA, reprezentująca 
Belgię. Brązowy medal zdobyła FLOREN
CJA, a tytuły Top Five zdobyły EUROPESA 
(PSYTADEL (US) - EKSTERA/EKSTERN) 
i ANTALIA BAY DD (EL AMIN (BE) - SARAH- 
Bl BAY JC (BE)/KUBINEC (SU)) Wojciecha 
Parczewskiego. Czempionem ogierów star
szych został POGANIN. Jego stajenny ko
lega EQUIFOR (GAZAL AL SHAQAB (QA) 
- EQVIRIA/PERS) zdobył tytuł Top Five.

Także w Czempionacie Czech medale 
zdobyły konie polskiej hodowli. Wiceczem- 
pionką Czech Klaczy Młodszych została 
trzyletnia EKTESA (AA ASSAL (IL) - EKLE- 
MIRA/EMIGRANT) hodowli Lecha Błasz
czyka, a brązowy medal zdobyła roczna 
ERAPANI (ETNODRONS PSYCHE - ERU- 
DYTKA/EMIGRANT) hodowli Pawła Rede
stowicza. Ponadto czempionat klaczy star
szych wygrała ARISTA (EMIGRANT - ARIS/ 
ELDON) wyeksportowana w 2000 roku 
w łonie matki, janowskiej ARIS.
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THE CHRONICLE
THE SPRING AND SUMMER SHOWS transl.: Krystyna Chmiel

...IN THE MIDDLE EAST

In the middle of March held was the 
highest-rank show in the United Arab 
Emirates - Dubai International Arabian 
Horse Championship. The Champion 
Mare title of that prestigious event went 
to Janów-bred Pianissima (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Pianosa / Eukaliptus).

...IN SOUTH AFRICA

In the end of March in Parys the South 
African Republic Championships took 
place. Its Senior Champion Stallion be
came Michalow-bred Georgetown (Gazal 
Al Shaqab (QA) - Georgia I Monogramm 
(US)). He also got another title - of the 
Supreme Reserve Champion Stallion. 
Together he got more than 60 titles, but 
his greatest success was winning of the 
South African Championship.

...IN BRAZIL

In the show Expo Grande Arabian 
Show at Campo Grande, Brazil, a Polish 
colt Primero Marc (QR Marc (US) - Poru- 
ta I Monogramm (US)), bred by Zalia 
Arabians, had a successful debut. Prim
ero Marc won his age group and gained 
a title ofChampion Colt (2- and 3-y.o.). In 
both cases he was elected unanimous
ly by four judges. He got also a special 
award for the Most Beautiful Head. Since 
the Autumn 2010 Primero Marc has been 
leased by Haras Engenho Stud.

...IN THE US

In the beginning of June, during the Re
gion I Championships at Del Mar (USA), 
the title of Champion Stallion was won by 
Bialka-bred Hun (Gazal Al Shaqab (QA) - 
Hula/ Penthagonn (DE)), owned by Linda 
Mars. It was the second Champion's title 
for Hun, who has already won it as a 3-y.o.

In the beginning of July the Janów- 
bred colt Pogrom (QR Marc (US) - Pętla 
/ Visbaden (SU)), leased by Midwest 
Arabians, was unanimously elected the 
Champion Stallion of the Region XI, at 
Springfield, Illinois and qualified to the 
US National Championships.

...IN FRANCE

During the first show of the European 
season, held in March Albi International, 
the title of Senior Reserve Champion 
Stallion was granted to Piwosz (Arbil - 
Piwnica / Eldon), bred at Bełżyce Stud.

In April, in the show Arabian Trophy 
Rhone Alpes, at Chazey sur Ain, near to 
Lyon, the 3-y.o. filly Pia El Ali (Alishaar El 
Bri (AT) - Pandozja I Ekstern), owned by 
Waldemar Bąk, won her class, Janów- 
bred Elwinga (HS Pirandelo (GB) - Ele
kcja I Etogram), got the Bronze Medal in 
Senior Mares.

In June the yearling colt Gardens 
(Ekstern - Ginerva I Werbum), bred by 
Stanislaw Sławiński, won the Bronze 
Medal of the Festival du Cheval Arabe 
Show, organized in the Ittenwiller Cas
tle at Saint Pierre. His 6-y.o. half sister, 
Ginga (by Galba (DE)), owned by Piotr 
Podgórny, was placed second in her 
class. Michałów-bred Ebla (Gazal Al 
Shaqab (QA) - Eberia I Ecaho) got the 
Silver Medal in Senior Mares.

In August, at Caillac, during the Fete 
du Cheval Arabe Show, the title of Senior 
Reserve Champion Stallion was granted 
to Edin (Laheeb (IL) - Edina I Egon), 
bred at Michaldw. Two weeks later Edin 
became the Reserve Champion of an In
ternational B-Class Show at Vichy.

...IN DENMARK

A month after her victory in the Tulip 
Cup, Emira repeated her success, win
ning the Gold Medal in Senior Mares in 
the B-Class Show at Vilhelmsborg. At the 
same time held was the Championship of 
Denmark. Its Reserve Champion granted 
was Janow-bred Albano (Enzo (US) - 
Alena/Emigrant), leased by Turban Stud. 
His half sister, born in Denmark, TU Ala 
Bellissima (by Om El Bellissimo (US)), 
won the Bronze Medal in Junior Mares.

...IN SPAIN

In August, at Sant Joan de les Abadess- 
es (the province of Girona), took place an 
International, B-Class Show - Arabequus. 
Its Senior Champion Mare granted was 
Michalow-bred Ebla.

...IN BELGIUM

In July, at Brecht, held was the Emer
ald Trophy National C-Class Show. Its Se
nior Champion Stallion claimed was Ab- 
bar (Salar - Abba / Pesal), bred at Bialka.

...IN FINLAND

In August held was a C-Class Show at 
Forssa. Its Senior Champion Mare and 
Best In Show became Figurantka (Ek
stern - Firosetta / Eldon), bred at Czepie 
Arabians. 2-y.o. Gizelda, owned by 
Waldemar Bąk, was claimed the Junior 
Champion Mare of this show.

...IN SWEDEN

In July at Blommerod held was the 
Scandinavian Open Show. Some med
als were granted to horses with Polish 
origin. Altis (WH Justice (US) - Albia I 
Pers), bred by Falborek Arabians, won 
the title of Senior Reserve Champion 
Stallion. Bronze got to Michalow-bred Zi- 
gi-Zan (Padrons Psyche (US) - Zagrobla 
/ Monogramm (US)).

...IN THE NETHERLANDS

During the Tulip Cup at Deurne 
Michalow-bred Emira (Laheeb (IL) - 
Embra / Monogramm (US)), leased by 
Ajman Stud, won the titles of Senior 
Champion Mare and Best In Show. She 
was also distinguished with the special 
award for The Most Exotic Head.

In the class won by Emira placed third 
was 19-y.o. Euskara (Ararat - Euglena 
I Banat), born in the former State Stud 
Kurozwęki, later standing at Bialka, in 
2004 exported to Belgium.
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... AND IN CZECH REPUBLIC

For the third time Polish breeders' nu
merous team attended the event in Prague, 
ombining together the Czech National 
rampionships, the International B-Class 

Show Prague Inter-Cup and Prague Eu- 
jean Cup, not affiliated by ECAHO be- 
use of granting money awards.
In the Junior Championships of B- 
ass Show Polish team gained two med- 
3 - Gold for the Janow-bred Palatina 

:QR Marc (US) - Palmeta / Ecaho) and 
Bronze for Wabia (Al Lahab (IL) - Wasa / 
'. H Justice (US)), bred at Falborek Arabi
cs. In the Senior Mares Championships 

e Gold Medal was won by Janow-bred 
r d owned Pllarosa (Al Adeed Al Shaqab

QA) Pilar I Fawor). In Senior Stallions 
th Silver Medal awarded was Poga- 

■in (Laheeb (IL) - Pohulanka I Pepton). 
From second places to the finals qualified 

iow-bred Almanzor (El Nabila B (HU) - 
intina / Emigrant) and Etnodrons Psy

che (Padrons Psyche (US) - Etnografia / 
Aloes), owned by Pawel Redestowicz. The 
Special Award for The Best Movement of 
the Show was granted to Florencja (Oset 
- Florena I Palas (SU)), bred by Andrzej 
Wojtowicz, given 3 x 20 for this element.

During the Prague International Cup the 
title of Junior Reserve Champion Mare was 
granted to Palatina, whereas the Bronze 
got to Janów-bred Euzona (Om El Bellis- 
simo (US) - Euzetia / Etogram). To the Top 
Five entered also Esima (Altis - Emanta / 
Pamir) from Falborek Arabians. Within Jun
ior Stallions Championships the Bronze 
got to the yearling Primanus Qatar (Abha 
Qatar (ES) - Pogoria I Ekstern), bred and 
owned by K. Dolihska-Witkowska and R. 
Witkowski. Espimar, placed fourth, entered 
the Top Five. The Silver Medal was hand
ed to the som of Michalów-bred Palanga, 
Panthos. The Senior Mare Championship 
was won by another Michałów charge, 

Polonia, now representing Belgium. The 
Bronze was given to Florencja, whereas to 
the Top Five entered Europesa (Psytadel 
(US) - Ekstera / Ekstern) and Antalia Bay 
DD (El Amin (BE) - Sarahbi Bay JC (BE) / 
Kubinec (SU)), owned by Wojciech Parc
zewski. The title of Senior Champion Stal
lion was granted to Poganin, whereas his 
stablemate Equifor (Gazal Al Shaqab (QA) 
- Eqviria I Pers) entered the Top Five.

In the Czech National Championship 
Polish horses were also awarded with med
als. 3-y.o. Ektesa (AA Assal (IL) - Eklemira 
/ Emigrant), bred by Lech Błaszczyk, was 
claimed the Czech Reserve Champion 
Mare, whereas the Bronze got to a year
ling filly Erapani (Etnodrons Psyche - Er- 
udytka I Emigrant), bred by Paweł Redes
towicz. Moreover, the Senior Mares Cham
pionships were won by Arista (Emigrant - 
Aris / Eldon), exported in 2000 in utero of 
Janów-bred Aris.

IN ITALY

During the B-Class Show L'Arte del 
>allo, held in May at Pietrasanta, the 
of Junior Reserve Champion Mare 

i given to Gizelda (Ekstern - Ginerva 
:>um). bred by Stanisław Sławiński, 

1 ed by Waldemar Bąk.

...IN GERMANY

Two medals of the Bairactar Memorial 
show, held in June at Marbach, were won 
by Polish mares. Erabea (Piber- Elandra 
/ Monogramm), bred at Michałów, got 
the titles of Champion Mare and Best In 
Show, whereas Euskara (Ararat - Eugle
na / Banat), born at the former State Stud 
Kurozwęki, gained the Silver Medal.
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POSTĘPY W DZIEDZINIE BADAŃ 

i jak mogą być NAD GENETYKĄ KONI 
pomocne hodowcom koni Część II

tekst: prof. Matthiew Binns
tłum.: Krystyna Chmiel
fot: z archiwum prof. Matthiew Binns'a 
Photos from the archives of prof. M. Binns

From 2011 WAHO Conference
Doha, Qatar,
- Professor Matthew Binns

Professor Matthew Binns, is one of the world's leading equine geneti
cists. 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 equine genetic research. One can remember Professor 
Binns was a guest speaker at the 2004 WAHO Conference in Warsaw.

So again, as part of the Genome study, when we were develop
ing this chip to look at genetic markers, we wanted to test whether 
that chip worked across a lot of breeds. I told you that the se
quence came from a Thoroughbred horse, we then looked for mu
tations in, I think it was another ten breeds, including the Arabian, 
and then we wanted to test the chip on more breeds and initially 
fourteen and now more than twenty breeds have been genotyped. 
The Arabian horse was in this data set and the Arabian horse 
samples, which came from Dr. Cecilia Penedo at the University 
of Davis, was a smallish number. There were probably 25 horses, 
included some Polish, Spanish, Crabbet/Egyptian and domestic 
American Arabians. So Dr. Penedo produced a mixture for us to 
look at. This work is on-going, so I am still trying to collect samples 
of Arabian horses from different geographic regions, and I would 
like to thank some of the delegates who are providing me with 
those samples. If you have access to some of the samples which 
come from unusual populations, we would very much like to ana
lyse them and look at the extent of genetic variation in your breed 
and how it relates to other breeds. This project, by the way, is an 
international collaboration led by Dr. McCue and coordinated by 
the University of Minnesota.

Now, as a Thoroughbred person who is versed in the history, 
I like the history of breeds and I have looked at the early studbooks 
and read the books on the origins of the Thoroughbred, I was very 
surprised to see the distance between Arabian horses and Thor
oughbred horses. History tells us that three Eastern horses, one of 
which at least was probably an Arab, were the foundation stock for 
the Thoroughbred breed (slide no.11). And if you go to Newmar
ket and you look in the Museum, there are big posters showing 
the paintings of the three founding stallions, and it is accepted that 
the Arab was an important founder of the Thoroughbred. And yet 
this genetic material says there is not much relationship between 
those two. That is very strange.

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

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

Wracając do badań nad genomem, gdybyśmy chcieli szukać 
w naszym chipie markerów genetycznych, chcielibyśmy także 
sprawdzić, czy ten chip pasuje również do innych ras. Badając tę 
sekwencję w pełnej krwi angielskiej, o której mówiłem, szukaliśmy 
także jej mutacji. W tym celu przebadaliśmy początkowo dzie
sięć ras, w tym arabską, potem zwiększyliśmy ich liczbę do 14, 
a w chwili obecnej mamy już ponad dwadzieścia ras o zbadanych 
genotypach. W naszej bazie danych znajdują się również konie 
czystej krwi arabskiej, ale liczba ich próbek jest mała. Dostarczyła 
ich dr Cecilia Penedo z Uniwersytetu Davis i pochodziły one od 
25 koni z linii polskich, hiszpańskich, Crabbet, egipskich i amery
kańskich „domestic”. Dr Penedo sporządziła dla nas zestaw tych 
próbek. Prace nad nimi są w toku, a ja nadal poszukuję nowych 
próbek DNA koni arabskich pochodzących z różnych regionów 
geograficznych. Byłbym więc wdzięczny, gdyby ktoś z Państwa 
Delegatów dostarczył mi takich próbek, a jeszcze lepiej - gdyby 
ktoś miał dostęp do izolowanych populacji. Chętnie poddalibyśmy 
je analizie, aby przekonać się o skali zmienności genetycznej Pań
stwa ulubionej rasy i jej związków z innymi rasami. Na marginesie, 
projekt ten jest przygotowywany we współpracy międzynarodo
wej, pod kierownictwem dr McCue, koordynowany przez Uniwer
sytet stanu Minnesota.

Jako „folbluciarz”, dobrze obznajomiony z historią tej rasy, prze
czytałem pierwsze tomy ksiąg stadnych i różne książki o pocho
dzeniu koni pełnej krwi. Tym bardziej zaskoczony byłem tak wiel
kimi różnicami między nimi a arabami. Przecież historia uczy nas 
o trzech koniach orientalnych - protoplastach rasy pełnej krwi an
gielskiej (ryc.11), z których przynajmniej jeden był arabem czystej 
krwi. W muzeum wyścigów konnych w Newmarket wiszą wielkie 
portrety tych ogierów i nie da się zaprzeczyć, że arab był jednym 
z głównych założycieli rasy pełnej krwi angielskiej. Niemniej jed
nak, z zebranego materiału genetycznego wynika, że te rasy nie 
mają ze sobą wiele wspólnego. Dziwne, prawda?

Nie wiem dotąd, a chciałbym wiedzieć, czy te konie arabskie, 
których próbki DNA posiadamy, są reprezentatywne dla całej po
pulacji koni tej rasy. Dlatego staram się zgromadzić jak najwięcej 
próbek, a szczególnie zależy mi na izolowanych populacjach, bo 
może się okazać, że są gdzieś pojedyncze osobniki wykazujące 
większe podobieństwo do koni pełnej krwi. Tego jeszcze nie wie
my, a posiadane przez nas dane mogą być interpretowane w róż-
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ny sposób. Na przedstawionym drzewie 
genealogicznym koni araby umieszczone 
blisko rasy Saddlebred, więc przypusz
czam, że w historii tej rasy araby przyczy
niły się do jej wytworzenia. Ciekawe, że na 
początku tego tygodnia miałem sposob
ność przyjrzeć się dzikim osłom somalij- 
skim w rezerwacie Al Wabra. Nie figurują 
one na tym drzewie genealogicznym, ale 
mamy dobrze opracowaną filogenezę dzi
kich koniowatych, więc umieściliśmy tu 
konia Przewalskiego, a dla osłów domo
wych wydzieliliśmy osobną grupę. Naoko
ło zgrupowane są rasy pierwotne. Widać 
stąd, że zaczynamy już uzyskiwać rzetel
ne informacje na temat powiązań między 
rasami.

Wreszcie przedstawię chyba najciekaw
szy dla Państwa sposób opisywania ras, 
jaki nazywamy analizą grupową (slajd ten 
nie został redakcji udostępniony - przyp.

A N
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11. Pochodzenie koni pełnej krwi i angielskiej / Origins of the Thoroughbred

I wonder, I don’t know, and that is why 
we are trying to get more samples, wheth
er the Arabian horses which were sampled 
do not reflect the full extent of the Arabian 
horse breed, and that’s why we wish to 
get samples from isolated populations, it 
may be that there are some Arabian hors
es who would actually be in this kind of 
space, much closer to the Thoroughbred. 
We don’t know. There are many ways of 
looking at this kind of data. Presenting 
what is called a phylogenetic tree and 
again the Arabian horse is here, it is very 
close to the Saddlebred so I would as
sume that the history is that the Arabian 
horse has contributed genetics to the Sad

red.). W obrębie rasy analizujemy głównie 
pojedyncze osobniki, dlatego każdej rasie 
jest poświęcona oddzielna przegródka. 
Konie arabskie są w tej żółtej kratce, na 
samej górze. Przechodzi przez nią mniej 
więcej 25 linii, z których każda oznacza 
konkretnego konia, a czysty odcień kolo
ru żółtego oznacza zamkniętą populację. 
W tym kontekście araby są rzeczywiście 
„rasą czystą”, oczywiście w cudzysłowie. 
Zaledwie kilka małych plamek innego ko
loru wskazuje na pokrewieństwo z innymi 
rasami. Ten rodzaj analizy polega na tym, 
że możemy określić genotyp dowolne
go konia i stwierdzić, jak dalece jest on 
skonsolidowany i czy zawiera fragmenty 
substancji dziedzicznej pochodzącej od 
innych ras. Nie wyciągamy tych wniosków 
na podstawie 17 markerów pochodzących 
z rodowodu osobnika, ale na podstawie 
55 000 markerów, które są przyporząd- 

dlebred. And the Thoroughbred is over 
here. Interestingly I saw some Somali Wild 
Asses at the Al Wabra Wildlife Preservation 
earlier this week, where they are breed
ing them. We don’t have that one on here 
but we have looked at the wild equids as 
well and have got a better phylogeny for 
those, so the Domestic Ass was used as 
an out-group here and Przewalski’s Horse 
is here. The ‘old breeds’ are round here. 
But you can see that we are starting to get 
real information on what is the relationship 
between these breeds.

The last way to look at breeds, I think 
is perhaps of the most interest to you, is 
what we call Cluster Analysis (that slide 
is not available). We can say that within 

kowane do wszystkich chromosomów. 
Na przykładzie rasy Quarter Horse, która 
powstała w drodze krzyżowania, widzimy, 
że żółty kolor pochodzi od pełnej krwi an
gielskiej, która jest rasą dość jednorodną. 
Musimy też wziąć pod uwagę, że w naszej 
analizie koni arabskich opieraliśmy się na 
różnych liniach krwi: polskich, hiszpań
skich itd. Nie mamy dowodów potwierdza
jących zmienność pomiędzy tymi liniami, 
ale sądzę, że gdyby się bardzo różniły 
- odpowiednia klatka byłaby oznaczona 
różnymi kolorami. I to podsumowuje, cze
go jeszcze dowiedzieliśmy się o rasach 
od naszego ostatniego spotkania w roku 
2004. Myślę, że wkrótce dowiemy się jesz
cze bardziej interesujących faktów.

Zamierzam teraz poruszyć dwa za
gadnienia związane z moją pracą doty
czącą genetyki cech użytkowych u koni 
pełnej krwi angielskiej. Szczególnie in
teresujący dla Państwa może być temat 
predyspozycji dystansowych. Przebada
łem w tym kierunku więcej niż tysiąc koni 
pełnej krwi, z czego ponad dwustu zwy
cięzców gonitw klasycznych i imiennych, 
czyli czołówkę w swoich rocznikach, bo 
takie wyścigi wygrywa jeden na pięćset 
koni. Wyodrębniliśmy 18 zwycięzców go
nitw najwyższej rangi i większość ogie
rów czołowych w tej rasie. Analizowałem 
tę bazę danych pod względem różnych 
cech, ale teraz chciałbym skupić się na 
dystansach. Pytanie badawcze, jakie po
stawiłem, brzmiało: „Czy jesteśmy w sta
nie znaleźć różnice genetyczne między 

a breed, if we look at individuals, so in 
each box here is a breed, and the Arabi
an horse is up here in the yellow box on 
the top. There are probably 25 lines going 
down the box, each of which represents 
an Arabian horse. The purity of colour is 
an indication of how close the breed is. 
So the Arabian horses are very, it is a pure 
breed, "pure” in inverted commas, pure in 
this kind of context. There are only a few 
blobs of colour which are closer to other 
breeds in this analysis. But the idea is that 
we can take any individual horse and say 
‘How close is he, what is his make-up and 
does he contain bits from other breeds’. 
And this is now based on extensive data, 
it is not based on 17 markers from the 
parentage kit, this is based on 55,000 
markers that very adequately span all the 
chromosomes. You can see on here some 
breeds such as the Quarter Horse, which 
we know is a mixture and in this case the 
yellow comes from the Thoroughbred, you 
can also see here that Thoroughbreds are 
a pretty uniform breed. And I think anoth
er thing to think about here is that I said 
that there were these different bloodlines 
which fell into the analysis of the Arabian, 
the Polish, the Spanish and so on. There is 
not much evidence for huge variation with
in those different lines of Arabian horses, 
I think if they were very distinct we would 
see some different colours within this
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koniem, który potrafi wygrać wyścig na 
dystansie 1400 m i krótszym, a takim, któ
ry wygrywa na dystansach od 1600 do 
2000m?”, braliśmy pod uwagę także dy
stanse dłuższe niż 2000 m. Odnaleźliśmy 
tylko jeden szczególnie mocny marker, 
który znajdował się na chromosomie z 18 
pary. Posługiwanie się markerami ma tę 
zaletę, że jeśli znajdziemy coś godnego 
uwagi, możemy przy pomocy sekwencji 
genomu konia stwierdzić, jaki gen się 
pod tym kryje. W tym przypadku ziden
tyfikowaliśmy gen znany pod nazwą mio- 
statyny, co oznacza enzym występujący 
w mięśniach. U innych gatunków, np. 
u bydła, wpływa on na wzrost umięśnie
nia. I tak, bydło rasy błękitnej belgijskiej 
posiada szczególnie dobrze rozwinięte 
umięśnienie, dzięki mutacji genu mio- 
statyny. Teoretycznie więc konie o zdol
nościach sprinterskich powinhy mieć le
piej umięśnioną partię zadu. Znany jest 
gen odpowiedzialny za to, wiemy też, że 
mutacje tego genu mogą wpływać na 
zmianę struktury włókien mięśniowych, 
w kierunku zwiększenia udziału włókien 
szybko kurczliwych. Zgodnie z logiką na
leżało więc szukać w tym miejscu genu 

S Num SNP Gndr Beyer Grd Dis
85 GG fe 93 G1 <=7
94 GG fe 103 G1 <=7
99 GG m NA G1 <=7

112 GG m 110 G1 <=7
114 GG fe 108 G1 <=7
120 GG m 115 G1 <=7
123 GG fe 105 G1 <=7
131 GG fe 95 G1 <=7
134 GG m 116 G1 <=7
140 GG m 114 G1 <=7
147 GG m 116 G1 <=7
150 GG fe 98 G1 <=7
151 GG fe 102 61 <=7
152 GG fe 88 G1 <=7
158 GG m 116 G1 <=7
159 GG fe 99 G1 <=7
163 GG m 114 G1 <=7
166 GG fe 102 G1 <=7
167 GG m 116 G1 <=7
223 GG m 117 G1 <=7
518 GG m 114 G1 <=7
136 GG fe 112 G1 <7
108 GG m 113 2G1 <=7
187 GG m NA 2G1 <=7
203 GG fe 88 2G1 <=7
206 GG m 108 2G1 <=7
258 GG m 111 2G1 <=7
205 GG fe 104 3G1 <=7
207 GG fe 71 3G1 <=7

odpowiedzialnego za różnice między 
sprinterami a stayerami. W odnośnym lo- 
cus znajduje się wiele genów. Przypusz
czam, że jest tam miostatyna, ale jeszcze 
tego nie udowodniłem. Podobne wyniki 
otrzymano bowiem w dwóch innych gru
pach. Genetyka cech użytkowych nie 
zna jeszcze odpowiedzi na wszystkie py
tania, a pewne jest tylko to, że nasze wy
niki mogą być prawdziwe, ale mogą też 
nie być.

Co z tego wynika? Przebadaliśmy 29 
koni wygrywających gonitwy najwyż
szej rangi lub plasujące się na płatnych 
miejscach (ryc.12). Wszystkie były ho- 
mozygotyczne pod względem genu de
terminującego zdolności sprinterskie. 
Potencjalny zwycięzca musi więc mieć 
określony genotyp, w tej dziedzinie nie 
ma przypadków. Tymczasem gonitwy 
klasyczne w USA rozgrywane są na dy
stansach od 1700 do 2400m, a mimo to 
około połowy zwycięzców ma genotypy 
sprinterów (ryc.13). Konie dobre na śred
nich dystansach są heterozygotyczne 
pod względem tego genu (tj. AG zamiast 
GG), podczas gdy osobniki 
o genotypie AA są stayerami.

6?

6?
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A jakie to ma znaczenie dla arabów? 
Zgromadzone dane dowodzą, że ma 
(ryc.14), bowiem np. Ouartery, które ści
gają się na dystansie 1/4 mili, czyli 400 m, 
w 85% są homozygotyczne pod wzglę
dem „sprinterskiego” genu, tylko 3% tej 
populacji ma genotyp „dystansowy”. 
Wśród koni pełnej krwi angielskiej, które 
biegają na dystansach od 1000 do 2400 
m lub więcej (w gonitwach pucharowych) 
rozrzut jest równomierny - proporcje mię
dzy końmi posiadającymi geny „krótko- 
i długodystansowe” wynoszą mniej więcej 
1:1. Mało tego, w USA i Australii liczeb
ność sprinterów jest wyższa niż w Anglii, 
ponieważ w USA i w Australii gonitwy krót- 
kodystansowe są wyżej dotowane, a więc 
i ich zwycięzcy wyżej cenieni. Przewaga 
genotypów „sprinterskich” jest tam więc 
wynikiem selekcji. Natomiast 90% koni 
arabskich jest homozygotami pod wzglę
dem genu warunkującego predyspozycje 
dystansowe, podczas gdy tylko 5% - pod 
względem jego sprinterskiego allela.

A zatem, konie arabskie były i są pre
dysponowane do pokonywania długich

13. Rozkład genów „sprinterskich" w genotypach 
amerykańskich zwycięzców nagród klasycznych 
/ Distance SNP genotypes in U.S. classic winners

S Num SNP

116 GG

126 AG

133 AG

173 GG
445 AA

447 GG

451 AG

138 GG

330 GG

449 AG

456 AG

458 GG

484 GG

498 GG

501 AG

Gndr

M

M

Beyer Grd

109 G1

109 G1

102 G1

110 G1

NA G1

NA G1

NA G1

112 G1

114 G1

NA G1

NA G1

NA G1

NA G1

NA G1

NA G1

~ half the Kentucky Derby winners are homozygous for the sprint allele

Quarter Horse

GG (Sprinter)

-85%

AA (Distance)

~3%
12. Rozkład genów odpowiadających za zdolności sprinterskie w geno
typach koni wygrywających lub plasujących się na płatnych miejscach Thoroughbred (US) ~30% -18%
w gonitwach najwyższej rangi / Distance SNP Genotype ot G1 winning
and placed sprinters Arabian ~5% -90%

block here. So that concludes what we 
know about breeds, what we have learned 
about breeds since my last talk to you in 
2004, and I think there is more to come 
there that will be of great interest.

Now I am just going to cover a couple 
of areas which relate to my work studying 
Performance Genetics in Thoroughbreds. 
Particularly the first one, I think, for racing 
distance, should be of interest to you. So, 
I have done a study where I have more 

than 1,000 Thorough
bred samples, more 
than 200 have won 
Grade 1 or Group 1 
races, that means they 
are the best Thoroughbred racehorses 
there are. Only about one in 500 Thor
oughbreds becomes a Grade 1 winner, it 
is a very elite group. We have 18 individu
als who won the very best races in Amer
ica, we have many of the most important 
stallions in the breed, and so on. I have

14. Rozkład markerów genetycznych odpowiadających za 
zdolności dystansowe w innych 
gene marker in other breeds

rasach / Distribution of distance

analysed this data set in many ways and 
I want to focus on distance. So we looked 
at the Grade 1 winners, we looked at these 
elite racehorses and said ‘Can we find any 
genetic differences between a horse who 
can win a race at 7 furlongs and under, 
and at 8 furlongs to 10 furlongs. We also
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dystansów, często w ekstremalnych wa
runkach. Tymczasem wczoraj np. od
były się przynajmniej dwa wyścigi dla 
arabów na dystansie 1400 m, jeden na 
1200, a najdłuższy, o ile pamiętam, miał 
2000 m, a może tylko 1700. Zmuszając 
araby do biegania na takich dystansach 
wymagamy od nich czegoś sprzeczne
go z ich biologią. W takich warunkach 
przewagę mają osobniki posiadające 
genotyp sprinterski lub średniodystanso- 
wy, ale nie wytypowałem, jak dotąd, elity 
arabów najlepiej przystosowanych pod 
tym względem. Do jeszcze ciekawszych 
wniosków można byłoby dojść, gdyby- 
śmy poddali takim badaniom zwierzęta 
biegające na różnych dystansach, ale

15. „One white foot buy him, 
Two white feet try him, 
Three white feet look about him, 
Four white feet do without him.”

looked at 10 furlongs plus. And there was 
one incredibly strong marker and it was 
on horse chromosome 18, and the beauty 
of the sort of system we have now is that 
we use these markers and if we find a hit, 
we can use the horse genome sequence 
to look what gene is immediately under
neath it. And in this case, right under the 
peak, was a gene we call myostatin. This 
is a muscle enzyme, and in other species 
such as cattle it is known to have an ef
fect on muscling - there is a cattle breed 
called the Belgian Blue which has huge 
muscling, and that it is due to a mutation 
in the myostatin gene. So it seemed to 
make sense that sprinters in Thorough
breds tend to have very large powerful 
hind-quarters, reflecting more muscle. 
This gene is also known, it is also known 
that mutations in this gene can change 

bardzo bym się zdziwił, gdyby poprzed
nie uogólnienie w innych warunkach się 
nie sprawdziło. Możliwe, że allel sprin
terski pochodzi od koni pełnej krwi, ale 
nie przypuszczam, aby na tym etapie to 
miało jakieś znaczenie. Byłoby natomiast 
technicznie możliwe opracowanie „prawi
deł wyścigowych”, dopuszczających do 
udziału w gonitwie tylko osobniki homo- 
zygotyczne pod względem genu AA, bo 
tylko wtedy miałyby one naprawdę równe 
szanse. Tym, co decydowałoby o zwycię
stwie, byłaby normalna zmienność se
tek innych genów odpowiedzialnych za 
sprawność fizyczną organizmu. Myślę, że 
wynikają stąd ciekawe wnioski dotyczące 
wyścigów dla koni arabskich.

the fibre type, so you can get more fast
twitch fibres. So it was a logical gene to 
find at a place where, in sprinters, to find 
a gene for the difference between sprint
ing and staying horses. There are a lot 
of genes at this locus and I think it is my
ostatin but I haven’t proven it is. The same 
results have been found by at least two 
other groups, that this is real. There will 
be things in performance genetics which 
are complicated and we think they are true 
and they may not be true, they may not 
replicate. This is definitely real.

And what is the effect of this? We looked 
at 29 Grade 1 winning sprinters, winners 
and placed horses (slide no 12). They 
were all homozygous for, they all had two 
copies, of the sprint allele. If you wanted 
to win an elite sprint race, you had to have 
a particular genotype. In a really simple, 
clear way. 29 out of 29. You don’t get that 
by chance. If you look at the Classic races, 
there is a mix. Classic races in the United 
States are run over a mile and 1/16 up to 
a mile and a half. And we see about half 
the horses are still sprinters, and that is in

Przejdźmy teraz do piątego najważ
niejszego punktu mojego wystąpienia. 
Chciałbym krótko przedstawić problem 
mapowania cech bardziej złożonych, to 
znaczy determinowanych przez więcej 
niż jeden gen. Muszę przy tym wspo
mnieć o białych odmianach na kończy
nach. Przepraszam, że przytaczam tu 
głównie przykłady z dziedziny hodowli 
koni pełnej krwi, ale mają one także zwią
zek z arabami. Wyżej portrety trzech ogie
rów - założycieli rasy pełnej krwi: Byerley 
Turk, Darley Arabian i Godolphin Barb. 
Jak Państwo widzicie, Godolphin Barb 
miał jedną białą nogę, a Darley Arabian 
trzy, co oznacza, że odmiany od początku 
były w tej rasie akceptowane. Powstał na
wet „koniarski” wierszyk, który słyszałem 
kiedyś w Anglii i dotyczył koni pełnej krwi, 
ale nie wiem, czy nie odnosi się także do 
arabów:

„Jedną nogę ma białą - kupujże go 
śmiało.

Gdy na dwóch białych chodzi - spróbo
wać nie zaszkodzi.

Gdy i trzecia przypadnie - przyjrzyj mu 
się dokładnie.

Gdy białe wszystkie cztery - niech idzie 
do cholery! ’’1

Przypuszczam, że takie przysłowia po
wstały na bazie słusznego spostrzeżenia, 
że róg kopytowy na nogach z białymi zna
czeniami jest zwykle słabszy niż na no
gach bez odmian. Jasne, że posiadając 
wierzchowca z jedną białą „skarpetką", 
miało się większe szanse uniknięcia pro- 

teresting (slide no. 13). And then the others 
are the middle distance horses, they arę 
heterozygous, they are an A and G instead 
of a GG, and then some of them are AA’s. 
The AA’s are good for distance racing.

Now you might ask, is this relevant, is 
this really relevant for Arabian horses? 
And data has been accumulated (slide 
no. 14) - if we look at the distribution of 
the mutation in this gene, if we look at 
Quarter Horses which run a quarter of 
a mile, 2 furlongs, 85% of those hors
es are sprinters, they are homozygous 
sprinters. Only 3% of those have the 
distance genotype. The Thoroughbred, 
which runs from 5 furlongs up to a mile 
and half in top races, and longer in some 
of the Gold Cups, but the elite horses 
are running in that 5 furlong to a mile 
and a half bracket, they are pretty well 
balanced, the frequency of the sprinting 
and staying forms of their markers are 
about 50:50. Another thing which tells 
you that this is real is that the frequency 
of the sprinters are more common in the 
USA and I think in Australia, than they 
are in England. Sprinting is more val
ued in the USA and Australia - well, we 
could get into a discussion about that - 
but there are countries where sprinters 
are more valuable, the races for sprint
ers are more valuable. And this is the ef- 
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blemów z kopytami, niż kiedy koń miałby 
¡ch wszystkie cztery. Na portrecie sław
nego wyścigowca ECLIPSE (ryc.15), jed
nego z najbardziej zasłużonych ogierów 
pełnej krwi, pędzla Stubbsa, widać wyraź
nie jedną wysoką, białą skarpetę - może 
dlatego ECLIPSE znalazł jednak nabywcę!

W latach 90. ukazał się cykl, skądinąd 
bardzo dobrych, artykułów niejakiego prof. 
Woolfa z dziedziny tradycyjnej genetyki, 
opierającej się na analizie rodowodów. Na 
podstawie rodowodów koni arabskich ba
dał on mechanizm dziedziczenia białych 
odmian na kończynach. Nie znam profe
sora osobiście, chyba nie prowadzi on już 
badań naukowych, ale te prace były rze
czywiście na wysokim poziomie. Dowiódł 
w nich, że odmiany na nogach i na głowie 
nie są determinowane przez jeden gen, 
lecz przez kilka. I rzeczywiście, odmiany te 
bywają często asymetryczne. Na przykład 
wspomniany przed chwilą ECLIPSE miał 
wprawdzie jedną nogę białą, ale za to trzy 
maściste, mimo że komórki we wszystkich

[1] Podobny „koniarski wierszyk" był od wieków znany 
w Polsce, ale przypisywał poszczególnym odmianom inne 
znaczenie:

„Jedna biała pędna - nic niewarta szkapina.
Gdy dwie białe posiada - będzie dobra dla dziada.
Trzy białe pędny - koń z królewskiej stadniny.
/i gdy dojdzie i czwarta - poślij konia do czarta!" 

Zgodność dotyczy jedynie przypadków wystąpienia 
wszystkich czterech odmian, co potwierdza inne polskie 
przysłowie:

„Cztery nogi białe, a piąta łysina - jeśli koń jest dobry, 
wielka to nowina!" (przyp. tłum.)

1
16. Efekt przypadkowości - odmiany u bliźniaczek jednojajowych / Stochastic events - white 

markings in identical twins / photo courtsey of Prof. Twink Allen

czterech nogach miały taki sam garnitur 
chromosomowy i ten sam genotyp. Tak 
właśnie rzecz się ma z cechami złożony
mi - nie tylko genetyka przesądza o tym, 
czy koń będzie miał kończyny z odmiana
mi czy bez. W pewnej mierze jest to dzie
ło przypadku, a także wpływ środowiska. 
Obecność odmian świadczy o braku ko
mórek produkujących pigment, zwanych 

melanocytami. Powstają one w trakcie 
rozwoju zarodkowego i przemieszczają 
się po całym ciele, począwszy od rdzenia 
kręgowego i przenosząc barwnik. A tam, 
gdzie nie dotrą, powstają odmiany.

Genetyka na tym poziomie może być 
nieco skomplikowana, więc aby uprościć 
tę materię - na tym slajdzie (ryc.16) wi
dać dwie klacze bliźniaczki jednojajowe,

17. Mapy chromosomów 262 koni z odmianami i 147 bez. Na 3 chromosomach zagęszczenie 
prążków jest statystycznie istotne / All samples (262 with white legs, 147 without) Three 
chromosomes, ECA2, 3 and 16 have associations with genome wide significance

feet of selection, we see more sprinting 
genotypes.

The interesting thing, I hope, for you is 
that if we look at the Arabian horse, 90% of 
them are homozygous for the distance al
lele. And only 5% of them are homozygous 
for the sprinting allele. My perspective on 
the Arabian horse has always been that it 
is an endurance horse, it is a horse that 

will run long distances and it has very, very 
special properties of being able to do that 
under extreme conditions. Yet when we 
go and look at Arabian racing, last night 
I think there were at least two 7 furlong 
races and I think there was a 6 furlong 
race, and the longest I think was a mile 
and a quarter, a mile and 1/16 perhaps. 
My hypothesis would be that the Arabian 

horse really is a distance horse and that in 
racing, racing them over short distances, 
you are really asking this individual to do 
something that it is not actually best suited 
to do. If you are asking it to run 7 furlongs, 
it is not naturally suited to do that. And the 
ones who have the sprint genotypes, or 
the middle distance genotypes, are going 
to have quite an advantage. Now I have 
not typed elite winning Arabian horses, it 
would be very interesting to do racing ani
mals that race over different distances. But 
I would be very surprised if this finding did 
not hold up. It may be, we don’t know, that 
the sprinting allele actually was introduced 
from Thoroughbreds, I don’t think it mat
ters at this point. It would be possible to 
frame a race and say, we will only allow in 
animals who are, this race is only open to 
animals who are AA homozygotes, so we 
have animals competing on a level basis. 
And the range of other genes, the normal 
variation of hundreds of genes which con
tribute to athleticism is what will then de
termine the winner. So I think there are re
ally interesting implications for Arab horse 
racing.

So now I will move on to the fifth topic 
of my talk. I just want to talk briefly about 
mapping complex traits. When I say com
plex traits, these are traits where more than 
one gene contributes to the trait. And I will
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18. Na tych chromosomach nie widać genów odpowiedzialnych za wystąpienie odmian 
No obvious candidate genes in this region of ECA2

19. Geny determinujące odmiany występują na pozycjach 20,089,154-20,170,128 
MITF located at 20,089,154 - 20,170,128

20. Geny determinujące odmiany występują na pozycjach 77,730,011 - 77,809,756 
KIT located at 77,730,011 - 77,809,756

wytworzone w drodze podziału zarodka. 
Mimo ich identycznych genotypów, jedna 
siostra ma cztery nogi z odmianami i sze
roką łysinę, a druga trzy “skarpetki" i wą
ską łysinę. A zatem wkradł się tu pewien 
element przypadkowości! Profesor Woolf 
określił udział czynników genetycznych 
w powstawaniu odmian na nogach, na 
około 68%. Czyli to, czy koń będzie miał 
białe nogi czy nie, w około 2/3 zależy od 
genów, a w 1/3 od innych czynników, np. 
środowiskowych. Profesor poczynił na ten 
temat wiele interesujących obserwacji, 
np. konie maści kasztanowatej mają wię
cej odmian niż konie inaczej umaszczone. 
Występowanie znaczeń na niepigmento- 
wanej skórze jest także uwarunkowane 
płcią, pojawiają się one częściej na koń
czynach przednich i po lewej stronie niż 
po prawej. Okazuje się więc, że ten pro
blem stanowi intrygującą zagadkę.

Występowanie białych znaczeń było już 
obiektem rozległych badań także u innych 
gatunków ssaków, szczególnie u myszy. 
Wynikami tych badań posługujemy się 
w genetyce porównawczej - ten mecha
nizm został lepiej poznany u człowieka, ten 
u myszy, a jeszcze inny u psa... Rezultaty, 
jakie otrzymujemy, są nieraz zaskakujące. 
Na przykład wiele genów odpowiedzial
nych za przekazywanie białych odmian 
u innych gatunków (najlepszym modelem 
pod tym względem są myszy), nie wystę
puje u koni. A zatem u koni istnieje zupeł
nie nowy mechanizm, którego nie udało 
się wykryć u myszy. Dla genetyka stwarza 

just mention a little about white leg mark
ings. Again, I am sorry I deal with the Thor
oughbred but the examples are relevant to 
you. These are the three founding stallions 
we talked about, the Byerley Turk, the Dar- 
ley Arabian and the Godolphin Barb. I illus
trate them here because, as you can see, 
the Godolphin Barb has got one white leg, 
the Darley Arabian has got 3 white legs. 
So white legs were in this breed right from 
the beginning. There is also, I don’t know 
if it is a horseman’s rhyme that applies to 
Arabians, but I have heard it in England for 
Thoroughbreds, and it is this:

“One white foot, buy him.
Two white feet, try him.
Three white feet, look well about him. 
Four white feet, do without him.”

I think the logical basis for that riddle is 
that the hoof is not going to be as strong 
in individuals with white feet, and that you 
might get away with one white foot but 
by the time you have four white feet, the 
chances are one of those hooves is go
ing to have a problem. This is a picture by 
Stubbs of the famous racehorse, Eclipse 
(slide no. 15), and he had one very long 
white sock - so at least they would have 
bought Eclipse - he was probably one of 
the greatest Thoroughbreds.

In the traditional genetics, looking 
at pedigrees and looking at records of 
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to nowe wyzwanie - czy potrafię zmapo- 
wać cechę białych odmian? Stanowią one 
stosunkowo prosty przykład cechy złożo
nej (poligenicznej), więc jeśli nie poradzę 
sobie z tym, jak mógłbym porywać się na 
mapowanie cechy dzielności wyścigowej 
u koni pełnej krwi? W genetyce nazywamy 
takie zjawisko „potwierdzeniem reguły” - 
jeśli nie mogę przeprowadzić jednego do
wodu, to nie dam rady i drugiemu.

Wiele genów odpowiadających za 
umaszczenie zwierząt determinuje także 
inne cechy (efekt plejotropowy), w tym 
czasie także poważne defekty lub choroby. 
I tak, białe ubarwienie sierści bywa sprzę
żone z głuchotą, niewydolnością okrężni- 
cy, a czasem może prowadzić do zejścia 
śmiertelnego. Równocześnie wciąż odkry
wamy nowe geny, które mogą wywoływać 
inne interesujące efekty. W odniesieniu do 
koni posiadamy bogatą dokumentację fo
tograficzną. Na zdjęciach dobrze widocz
ne są nogi, więc możemy stwierdzić, że 
262 badane osobniki mają na kończynach 
białe odmiany, a 147 nie. Przeanalizowali
śmy te dane i choć nie chciałbym katować 
Państwa setkami wykresów, spróbuję jed
nak przemycić ten jeden.

Na slajdzie (ryc.17) mamy porównanie 
chromosomów koni z białymi odmianami 
z chromosomami koni nieposiadających 
odmian. Patrząc od dołu, rozrysowane 
są chromosomy począwszy od pierwszej 
pary, aż po 32. Na chromosomie 16 wy
stępuje wyraźne zagęszczenie prążków 
i mamy 3 chromosomy, na których to zja- 

white leg markings, there were a series 
of really good papers by a gentleman 
called Professor Woolf in the 1990s. 
I have never met this man and I presume 
he is no longer active in this research 
field, but he did that research using Ara
bian horse pedigrees and data and they 
are extremely good papers. He con
cluded that white coat colour markings, 
leg markings and also white facial mark
ings, are not caused by a single gene. 
There are several genes involved. And if 
you think about it, asymmetry of those 
markings is common. I just showed you 
Eclipse, he had one big white leg. He 
had three coloured legs. All four legs 
have the same genetic make-up, all the 
cells in those legs have the same make
up. And this is the kind of thing we see 
with a complex trait, it is kind of confus
ing. Genetics does not determine abso
lutely whether a horse has white legs 
or not. There is a randomness, there is 
an effect of environment. And the white 
legs reflect an absence of the cells that 
produce colour, cells called melano
cytes, they are formed early in embry
ogenesis and they move through the 
body, they start in the spinal cord and 
they spread out and they colour, they 
produce melanin and the colour. So it 
is an absence of these cells which gives 
you the white legs.

wisko jest statystycznie istotne. Przy obec
nym stanie techniki mapowania możemy 
spojrzeć na każdy chromosom i sprawdzić, 
jakie geny znajdują się w tych największych 
zagęszczeniach. Odpowiednie markery 
oznaczone są czerwonymi kropkami, więc 
na chromosomie 2 mamy je z obydwóch 
końców. Nie znajdują się tam jednak geny 
odpowiedzialne za występowanie białych 
odmian u jakichkolwiek innych gatunków 
zwierząt. Natomiast na chromosomie 16, 
w miejscu, gdzie występuje szczególnie

Just to really bring home that this level 
of genetics is slightly confusing, this slide 
(no. 16) shows two identical twin mares, 
made by embryo splitting. And you can 
see that this one has four white legs and 
a fairly broad white facial marking, and her 
genetically identical sister has three white 
legs and a much narrower white facial 
marking. So there is a random element in 
this. Professor Woolf found that the genet
ic contribution to white legs was about.68. 
So 7/10 of whether a horse has a white leg 
is down to genetics, and about 1/3 is down 
to other environmental factors. There are 
lots of interesting observations, such as 
the background colour, whether a horse 
is chestnut or not - chestnut horses will 
have more white than non-chestnuts; sex 
can have an influence on white markings; 
they are found more frequently on the front 
rather than the back legs; they are found 
on the left side more than on the right. It is 
sort of an intriguing puzzle.

And white markings have been really, re
ally extensively studied in a lot of mamma
lian species, particularly mice. And we can 
use and we do use comparative genetics, 
what is known from man, what is known 
from mice, what is known from dogs. And 
it was quite surprising that many of the 
genes known to give white markings in 
other species, particularly the mouse, the 

duże zagęszczenie markerów, znajduje się 
gen znany pod nazwą MITF, który wykryto 
u osobników posiadających odmiany. To 
potwierdza słuszność naszych doświad
czeń. Wreszcie, na chromosomie 3 mamy 
dwa takie zagęszczenia, ale tu sytuacja 
jest bardziej skomplikowana, bo w jed
nym znajduje się zidentyfikowany już gen, 
a w drugim takiego nie ma.

Posiadając tak fantastyczne narzędzia 
i techniki badawcze oraz tak rozległą 
bazę danych możemy już z powodze- 

best model, did not seem to be involved 
in the horse. It is quite unusual when we 
find something new in the horse that has 
not been found in the mouse. So, I wanted 
to do a study - again I have this mass of 
data - can I map white legs? Can I map 
a complex trait? Because I am trying to 
map Thoroughbred racing performance, if 
I can't map white legs as a kind of simple 
complex trait, I am not going to be able 
to map racing performance. So it is what 
we call a Proof of Principle experiment. If 
I can’t do this, I can’t do that.

It is also interesting that many of the 
genes for coat colour have other effects 
and they can cause some fairly severe 
diseases. White coat colour can lead to 
deafness, it can lead to problems with 
the colon, it can be lethal. So if we do 
find new genes, they may have other 
biologically interesting traits associ
ated with them. We had good photos 
from a lot of horses so we could see 
their legs, 262 with white legs, 147 with
out, and we analysed all this data that 
we got, and this is - I have not shown 
one of these graphs, I have resisted the 
temptation to batter you with a hundred 
genetic graphs, but I thought I would 
just slip in one (no. 17). This is compar
ing horses with white legs against hors
es who don’t have white legs. Along the
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22. Rozkład markerów genetycznych odpowiadających za wysokość w kłębie ogierów 
Genetic edge: markers for height. Identified two loci associated with male height

niem mapować bardziej złożone cechy 
(ryc.18, 19, 20). I tak, wiemy już, że na 
ujawnienie się cechy białych odmian 
w znacznym stopniu wpływają czte
ry geny, z których dwa znajdują się na 
drugim chromosomie, jeden na trzecim 
i jeden na szesnastym. Działanie dwóch 
z nich jest wzmacniane przez dwa inne. 
Oznacza to, że także badanie dziedzi
czenia dzielności wyścigowej, podobnie 
jak innych złożonych cech koni arab
skich, może być uwieńczone sukcesem. 
Przykładowo ktoś pytał mnie o odpo
wiednie mechanizmy dotyczące wad 
kopyt czy wad pokroju. Otóż, rozwój 
współczesnej technologii umożliwia roz
poczęcie badań w tym zakresie i myślę, 

bottom is each horse chromosome from 
1 all the way up to 32, and these bars 
are on this chromosome here which is 
chromosome 16, there is a massive 
peak. We actually find 3 chromosomes 
with very strong peaks, which are statis
tically significant. As I said, we can look 
at each chromosome and know what 
gene is underneath it. So what are the 
markers on chromosome 2? This is one 
end of chromosome 2, all the way down 
to the other, each red dot is one of these 
genetic markers, you can see just the 
density of information and you can see 
that the statistical significance of white 
legs comes up and there is a lot of mark
ers at the end here. There is no obvious 
gene under there. So whatever in that 
region is contributing to white legs, has 
not been found in any other species. On 
chromosome 16, there is a peak here, 
and right underneath it, there is a gene 
called MITF, which has been found to 
give white markings, that gives you 
some confidence again that the experi
ments are working. And lastly, on chro
mosome 3, there are actually two peaks, 
it is a complicated one, there is a peak 
in here where there is a known gene and 
there is a peak here where there isn’t.

So, having these fantastic tools and 
all this data means we can successfully 

że najbliższe dziesięciolecia przyniosą 
znaczącą poprawę w dziedzinie zdrowia 
zwierząt.

Jeśli Państwo pozwolą, poświęcę chwi
lę na przedstawienie wyników moich ba
dań nad dzielnością wyścigową koni peł
nej krwi. Wykryliśmy już wiele markerów 
odpowiedzialnych za różnice między 
czołówką każdego rocznika a osobnika
mi plasującymi się na szarym końcu. Na 
podstawie tych markerów podzieliliśmy je 
na grupy A, B, C i D. Niebieskie i czerwone 
wycinki diagramu kołowego (ryc.21) ozna
czają konie, które wygrywały lub zajmowa
ły płatne miejsca w wyścigach najwyższej 
rangi. Jak widzimy, 85% takich koni zalicza 
się do genetycznych kategorii A i B. Na- 

map complex traits (slides no.no. 18, 19, 
20), and in this case white leg markings 
are largely explained by four genes, 
one of these on the second chromo
some, two on the third and one on the 
sixteenth. And a couple of those have 
been validated by other groups. And so 
it does validate the approach of study
ing racing performance. It also means 
that we can study other complex traits 
in Arabian horses. If you have particu
lar traits, I know somebody was asking 
me about hoof problems, conformation 
problems, it does mean that the tech
nology is such that it has opened a door 
to make many new projects possible. 
And there should be really significant 
improvements in health over the next 
ten years or so.

If you would indulge me for just one 
minute with this. This is the result of the 
racing performance study. So we did find 
a lot of markers which would distinguish 
between elite Thoroughbred racehorses 
and very poor racehorses. And so we 
grade our horses A, B, C and D based 
on genetic markers. These are the Grade 
1 winning and placed horses - if you just 
look at the blue and the red slices of this 
pie chart (slide no.21), you can see that 
in the elite horses, about 85% fall into 
our top genetic categories. These are 

tomiast z grupy koni o słabych wynikach 
zaledwie ok. 50% kwalifikuje się do tych 
kategorii. Jest jeszcze grupa D - to konie, 
które nie mają szans wygrania ważniej
szych wyścigów. Jak widzimy, w genetyce 
cech użytkowych miał miejsce znaczny 
postęp. Taka sama strategia jest możliwa 
do zastosowania w wyścigach koni arab
skich, trzeba tylko wykonać badania, aby 
zidentyfikować odpowiednie markery.

Co ciekawe, elita światowych hodow
ców nie zdaje sobie jeszcze sprawy ze 
znaczenia badań genetycznych, które tu 
zaprezentowałem. I tak, na aukcji w Keene- 
land wiele koni pełnej krwi, które osiągnęły 
ceny rzędu od 500 000 do miliona dolarów, 
genetycznie należą do kategorii D, a więc 
nie mają szansy na wygranie wyżej doto
wanych gonitw. Ich nabywcy uważają się 
jednak za znawców przedmiotu i zakwalifi
kowali te konie na podstawie ich pokroju 
oraz rodowodów. Chętnie założyłbym się 
jednak, że nie ugrają one na torze zbyt wie
le! Genetyka daje nam możliwości, jakie in
nymi sposobami byłyby nieosiągalne.

Inną cechą, jaką zajmowaliśmy się, jest 
wzrost, chociaż nie jestem pewien, czy dla 
hodowców arabów jest to cecha istotna. 
Zidentyfikowaliśmy dwa geny determinu
jące wysokość w kłębie. U ludzi wzrost jest 
cechą poligeniczną, dotychczas odnale
ziono 25 genów odpowiedzialnych za jej 
poziom, ale jest to zaledwie mały ułamek 
większej całości. Natomiast u koni pełnej 
krwi w dużym procencie determinują tę 
cechę tylko dwa geny, choć są one sko- 

the very poor racehorses under here, 
and only about 50% of the horses fall into 
that A, B category. And when we have 
D horses - D horses can’t win the big 
races. So we have made quite a lot of 
progress in looking at genetics and per
formance. If people were interested in 
finding markers for performance in Ara
bian horses, for horse racing, the same 
strategy is available. You would just do 
the work, and you will get some markers 
which would help identify some of the 
better racehorses.

One of the interesting things about 
these markers for performance is that the 
best horsemen in the world can’t see the 
genetics that we are picking up. Several of 
the horses which have sold for $500,000 
to a million dollars at the Keeneland Sale 
have been genetic ‘D’ horses which are 
not going to win elite races, and they have 
been bought by some very good judges 
looking at the conformation of the horse, 
and they had very good pedigrees. But 
I would be happy to wager those horses 
won’t win good races. So with genetics, 
we can do things that you can't do any 
other way, we can find things you can't 
find.

One of the other traits we looked at 
- I wasn’t sure whether it was commer- 
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relowane z wieloma innymi. Przy dwóch 
genach możliwe są cztery kombinacje, ale 
na tym slajdzie (ryc.22) możecie Państwo 
zobaczyć, z iloma allelami „wysokości" są 
one skorelowane. Jeden z genów, który 
został zidentyfikowaliśmy, by) badany tak
że przez zespół dr Samanthy Brooks, któ
ra ma jutro referat.

Myślę, że w przyszłości będziemy w sta
nie naprawdę zrozumieć powiązania mię
dzy różnymi rasami koni, ale uprzedzam, 
że może przy tym zostać otwarta niejedna 
puszka Pandory, jeśli np. w koniu, należą
cym do rasy uważanej za czystą, odnaj- 
dziemy nagle odlew pełnej krwi! Dlatego 
nie radziłbym Państwu zaglądać w rodo
wody sięgające zbyt daleko wstecz. Na 
chwilę obecną mogę stwierdzić, że konie 
arabskie wpisane do ksiąg stadnych są 
czystej krwi, a poczynając od lat 80. - te, 
które miały zbadaną grupę krwi, można 
uważać za mające udowodnione pocho
dzenie. Osobiście polecałbym większą 
elastyczność, a na przeszłość lepiej spu
ścić zasłonę miłosierdzia.

Sądzę także, że niedługo będziemy 
w stanie zmapować geny determinujące 
schorzenia i wady o podłożu genetycz
nym. W chwili obecnej identyfikowane są 
markery genetyczne odpowiedzialne za 
dziedziczenie określonych chodów, na 
przykład u koni poruszających się pięcio
ma chodami, kuców islandzkich czy Paso 
Fino. Niektóre z ich oryginalnych cech 
mają podłoże genetyczne, które jest obec
nie możliwe do zbadania.

cially interesting to you as Arabian horse 
breeders - is that we have got a couple of 
genes for height. And in humans height 
is a very complicated genetic trait. They 
have found about 25 genes but that only 
accounts for a small proportion of the 
variation in height. In Thoroughbreds, 
two genes account for a lot of this, there 
is correlating between the number of 
genes, if you have two genes you have 
four possible combinations, four possible 
‘tall’ alleles, and you can see here (slide 
no.22) it is just plotting out the correlation 
between how many tall alleles you have in 
the height of the horse and one of these 
genes we found has also been validated 
by Dr. Samantha Brooks’ group - she is 
talking to you tomorrow.

My thoughts on the future are that 
I think we are going to really, really un
derstand the relationships between differ
ent horse breeds. And that might open up 
some cans of worms, if you really can say 
that this horse has got a bit of Thorough
bred in it. I would actually encourage you 
not to look backwards. I would say that 
horses in the studbook are Arabian hors
es, horses since the 1980s which were 
blood-typed have the correct parentage 
and actually I would say: be inclusive, 
rather than starting to worry tod much 
about the past.

Na koniec chciałbym podkreślić, że 
wysoko cenię sobie różnorodność orga
nizmów żywych. Widziałem bardzo dobry 
filmik nawiązujący do tematyki inżynie
rii genetycznej u ludzi. Występuje w nim 
para dyskutantów - mężczyzna i kobieta. 
Na początku facet wygłasza triumfalnie: 
„Dzięki projektowaniu genomu człowieka 
nie będzie już więcej ludzi z wadami gene
tycznymi! „Takich jak Stephen Hawking? 
" - replikuje kobieta. „A/e nie byłoby wte
dy ludzi chorych psychicznie!” - poprawia 
się natychmiast mężczyzna, ale babka nie 
pozostaje mu dłużna: „Takich jak Vincent 
Van Gogh?". „Ani niepełnosprawnych fi
zycznie!” - nie ustępuje jej partner. „Ta
kich jak Franklin Delano Roosevelt, który 
jeździł na wózku?". W ten sposób kobieta

THOROUGHBRED
BREEDING
PEDIGREE THEORIES 
AND THE SCIENCE 

OF GENETICS

23. „Hodowla, rodowody i genetyka rasy 
pełnej krwi angielskiej”

I think we will be able to map some real
ly interesting diseases, complex diseases. 
People are already finding genetic mark
ers for some of the gaits, you know the 
5-gaited horses like the Icelandics and the 
Paso Finos. There are genetics underly
ing some of those really interesting horse 
traits that are now amenable to study.

I have told you how much the price has 
come down for sequencing the whole ge
nome. I think it will be common, perhaps 
in five years’ time, that many of you in this 
room will have had the sequence of your 
horse available, and have a very good idea 
then of certain characteristics of it. What it 
is particularly suited to do.

The last thing I will say, just to reiterate, 
is that I would cherish diversity. And there 
is a very good cartoon related to human 
genetic testing, and the guy on the top is 
saying “Possible outcome of the Human 
Genome Project? No more genetically 
imperfect people! ” and the lady replies 
“Like Stephen Hawking? ” He says “Well, 
no more depressed people! ” She replies 
“Like Vincent Van Gogh? He says “Well, 

zbija jego kolejne argumenty, więc gość 
rozpaczliwie próbuje znaleźć nowe: „/ nie
widomych by nie było!". „Takich jak Stevie 
Wonder?”. „A/e na pewno nie rodziliby się 
ludzie z dysfunkcjami wielonarządowymi!". 
„Tacy jak Helen Keller?”. Po tej wymianie 
zdań partner kapituluje, aby w końcu przy
znać: „No cóż, może rzeczywiście płynie 
z tego jakaś nauka?" - „Na przykład taka, 
że każdy medal ma dwie strony!” - dopo
wiada kobieta.

Rzecz w tym, że każdy osobnik ma wła
sne, niepowtarzalne geny i należy się do
brze zastanowić, nim któregokolwiek wy
eliminujemy. Oczywiście powinniśmy kon
trolować sytuację i unikać mnożenia zwie
rząt z wadami genetycznymi. Nie byłbym 
natomiast zbyt rygorystyczny w stosunku 
do nosicieli tych wad.

Nie jestem pewien, czy Państwa za
interesuje mój ostatni slajd (ryc.23), ale 
przedstawiłem na nim moją książkę, któ
rą napisałem w zeszłym roku razem z To- 
nym Morrisem. Jest on światowej sławy 
znawcą koni pełnej krwi, a książka nosi 
tytuł: „Hodowla, rodowody i genetyka rasy 
pełnej krwi angielskiej". Zawarliśmy w niej 
historię rasy, a ja spróbowałem omówić 
schematy kojarzeń stosowane przez ho
dowców koni pełnej krwi i zbadać je pod 
kątem naszej współczesnej wiedzy gene
tycznej. Myślę, że wiadomości te byłyby 
interesujące również dla hodowców i mi
łośników koni arabskich. Bardzo dziękuję 
Państwu za uwagę.

no more physically challenged people” 
and she replies “Like Franklin D Roosevelt, 
in his wheelchair? ” So he says, “Well, no 
more blind people! ” and she says “Like 
Stevie Wonder? ” And he says “Well, no 
more people with multiple handicaps! 
and she replies “Like Helen Keller? In 
the last exchange, he says “Well, maybe 
there's a lesson here". And she replies 
“Like - ‘there’s two sides to every coin? ”

There are wonderful genes and variants 
in every individual. We should be careful of 
excluding any individual. We should man
age the situation and I am sure there will 
be discussions, we should avoid produc
ing animals with genetic defects, the ac
tual disease. But I would not be too hard 
on the carrier individuals.

My last slide (no.23) is, if any of you 
have found this interesting, I wrote a book 
last year with a guy called Tony Morris, 
who is one of the world experts on Thor
oughbred horses. “Thoroughbred Breed
ing: Pedigree Theories and the Science of 
Genetics”. We covered the history of the 
Thoroughbred horse and I dealt with the 
breeding systems that have been used 
by breeders and tried to analyse it in ge
netic terms, what we know about genetics. 
I think it will have some relevance for those 
of you interested in the subject of Arabian 
horses. Thank you very much.
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Co to znaczy AHU?
Rozmowa z Łukaszem Goździalskim

- autorem projektu ArabHorse Universe

-
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What Does " 
the AHU Mean?

A Chat with kukasz Gozdzialski
- the Author of the Arabhorse Universe Project

tukasz, in the last issue of ARABY 
MAGAZINE published was an intriguing 
advertisement, attracting attention with 
its interesting layout. It informed about 
the project ARAB HORSE UNIVERSE, 
which is going to revolutionize all branch
es of the Arabian horse “industry”.

You are its author, so, please, say us, 
where did the idea come from and what 
inspired you to create such interesting 
and all-purpose offer?

Let's start from some explanations.
The Internet Service ArabHorseUni- 

verse wasn't created in order to revolu
tionize the Arabian Horse show industry in 
the Web, but to facilitate and standardize 
the publication of shows in an easy way; 
in other words - to make easier entering 
a horse for a show without manual filling 
an entry form.

The show organizers would get a tool 
ALL IN ONE, including publication of an 
info about a show, without “manual” edit
ing of the catalog, to a fast publication of 
show results in the Web - all proceeded in 
an electronic way, using an installed sys
tem application.

I descend from the family, in which tradi
tion was highly priced and passed on by 
generations. Does it have anything to do 
with the Internet service? Yes, it does, be
cause as an author and originator of the 
project I'd like to combine the tradition 
and achievements of ECAHO founders 
with today's rules with something new, 
but friendly and easy to use.

The beginning wasn't simple. Working 
together with a leading programmer we 
didn't know, how to amalgamate that all. 
The more, that we were conscious about 
the necessity to obey the ECAHO rules, 

that should be thoroughly precised for 
the aim of the Internet service. The deep
er we sank in the subject - the more we 
met hard-to-solve problems of technical or 
computer science field.

A team consisting of several persons 
worked for a long time to shape the pro
gram, as it looks now.

We would be grateful for more details 
about headwords emphasized in the ad
vertisement. For example: how could show 
organizers, exhibitors, trainers, judges, 
horse breeders and owners, vets, photog
raphers and artists use the program?

In my opinion the ArabHorseUniverse. 
com service has a broad range, versatility 
and possibilities. For the time being, no
body suggested such solutions, so I dare 
to state, that the Service is unique in an in
ternational scope. It supports 6 language

Panie Łukaszu, w ostatnim numerze 
ARABY MAGAZINE ukazało się intry
gujące i zwracające uwagę, ciekawe 
graficznie ogłoszenie - ARAB HORSE 
UNIVERSE - informujące o projekcie, 
który ma zrewolucjonizować w sieci 
„przemysł” pokazów koni arabskich we 
wszystkich jego dziedzinach. To Pan 
jest autorem tego projektu, proszę nam 
więc powiedzieć, skąd ten pomysł i co 
Pana naprowadziło na stworzenie tak 
ciekawej i wszechstronnej propozycji?

Może na wstępie kilka słów wyjaśnień... 
Serwis Internetowy ArabHorseUniverse. 

com został stworzony nie po to, aby zre
wolucjonizować w sieci „przemysł” poka
zów koni arabskich, ale przede wszystkim 
ułatwić i ujednolicić w prosty, przejrzysty, 
nieskomplikowany sposób publikację po
kazów w internecie, a tym samym spo
wodować, łatwiejsze zapisanie konia na 
pokaz bez konieczności ręcznego wypisy
wania zgłoszeń. Organizatorzy pokazów 
otrzymują narzędzie „all in one": od publi
kacji informacji dotyczącej pokazu w sie
ci, poprzez zaniechanie „ręcznego” reda
gowania katalogu, gdyż wszystko będzie 
odbywać się elektronicznie, aż do szybkiej 

publikacji wyników pokazu w internecie, 
z wykorzystaniem wbudowanej aplikacji 
systemowej.

Pochodzę z rodziny, w której ceni się tra
dycję, a co ważne, przekazuje ją dalej z po
kolenia na pokolenie. Ktoś spyta, co to ma 
wspólnego z serwisem internetowym. Jako 
pomysłodawca i współautor tego projektu, 
chciałem połączyć właśnie tradycję i doko
nania wielu ludzi, którzy stworzyli ECAHO 
i zasady dziś obowiązujące, z czymś „no
wym”, absolutnie przyjaznym i prostym 
w obsłudze. Na początku nie było łatwo. 
Pracując wspólnie z programistą prowa
dzącym początkowo nie wiedzieliśmy, jak 
to wszystko połączyć, tym bardziej, że mie
liśmy świadomość, że procedury i reguły 
ECAHO muszą być bezwzględnie spełnio
ne, a w przypadku korzystania z serwisu 
internetowego dokładnie sprecyzowane. 
Im bardziej się zagłębialiśmy w temat, tym 
bardziej napotykaliśmy na kolejne trudne 
do rozwiązania pod względem technicz
nym i informatycznym zagadnienia. Aby 
serwis ArabHorseUniverse.com mógł mieć 
dziś właśnie taki „kształt”, zespół kilku osób 
pracował nad tym projektem przez bardzo 
długi czas.

Bylibyśmy wdzięczni za rozwinię
cie wymienionych w ogłoszeniu haseł. 
W jaki sposób będą mogli korzystać 
z programu organizatorzy pokazów, wy
stawcy, trenerzy, sędziowie, hodowcy, 
właściciele koni, lekarze weterynarii, fo
tografowie i artyści?

Zakres, wszechstronność i możliwo
ści serwisu ArabHorseUniverse.com są 
w moim pojęciu bardzo szerokie. Jako, 
że nikt dotychczas podobnych rozwiązań 
nie zaproponował, ośmielam się twier
dzić, że serwis ten jest unikalną propozy
cją w skali międzynarodowej. Obsługuje 
6 wersji językowych: angielski, niemiec
ki, francuski, włoski, arabski oraz polski. 
W przypadku szerszego zainteresowania 
innymi wersjami językowymi jesteśmy 
otwarci na ich wprowadzenie. Serwis 
ArabHorseUniverse.com zawiera panele 
administracyjne dla:

• ECAHO.
• Organizatorów Pokazów.
• Wystawców Koni.
• Narodowych Organizacji Konia Arab

skiego zrzeszonych w ECAHO.
• Trenerów.
• Fotografów.
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Tym samym odpowiada procedurom 
przeprowadzania pokazów zgodnie z zasa
dami ECAHO, może tylko z jednym małym 
wyjątkiem - konie zgłaszane są na pokaz 
w sposób elektroniczny, ale za to w pełni 
identyfikowalny, tzn. umożliwiający w spo
sób precyzyjny sprawdzenie, kto danego 
konia zapisywał i na jaki pokaz. Aby ko
rzystać z serwisu ArabHorseUniverse.com 
i przeglądać zawarte tam informacje, reje
stracja nie jest obowiązkowa.

Postaram się teraz w jak najbardziej 
zwięzły sposób podać najbardziej istot
ne informacje, dotyczące podstawo
wych funkcji poszczególnych kont użyt
kowników. Zacznę, w moim pojęciu, od 
najważniejszego, czyli Organizatora Po
kazu.

ORGANIZATOR POKAZU
Organizator Pokazu zaledwie w kilkana

ście minut jest w stanie sam we własnym 
zakresie, bez pomocy osób trzecich, opu
blikować w sieci organizowany przez sie
bie Pokaz, niezależnie od jego katego
rii. Organizator Pokazu jest właścicielem 
wszystkich treści i informacji publikowa
nych przez siebie w serwisie ArabHorse 
Universe.com bądź posiada odpowiednie 
umocowania prawne do ich publikowania.

Należy tu podkreślić, że z dużą sta
rannością podjęliśmy wszelkie kroki, by 
sprostać dość skomplikowanym procedu
rom, jakie należy spełnić, aby dany Pokaz 
otrzymał afiliację ze strony ECAHO.

Organizator Pokazu, po dokonaniu Re
jestracji Pokazu w serwisie ArabHorseU- 
niverse.com, powinien uzyskać zgodę 

Narodowej Organizacji Konia Arabskiego 
danego kraju na przeprowadzenie Poka
zu oraz zgodę organizacji nadrzędnej, 
jaką jest ECAHO. Cały przepływ informa
cji dotyczących Pokazu odbywa się au
tomatycznie poprzez specjalnie do tego 
celu stworzony serwis ArabHorseUniver- 
se.com Panel Administracyjny. Dopiero 
po uzyskaniu akceptacji tych dwóch Or
ganizacji i otrzymaniu Unikalnego Nu
meru Afiliacji ECAHO zarejestrowany Po
kaz staje się pełnoprawnym i zgodnym 
z przepisami ECAHO. Jednak, co ważne, 
Pokaz zostaje upubliczniony w sieci od 
razu po jego rejestracji w naszym serwi
sie (natychmiastowa promocja), widnieje 
jednak informacja, czy Pokaz nadal cze
ka w kolejce na nadanie numeru afiliacji 
przez ECAHO czy już ten numer otrzy-

I
 Widok karty pokazu i jej rozmaitych opcji / View on the 

show card panel with it’s various options

SHOWS RULES COMMUNITY CONTACT MY SERVICES

XXII WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI

SHOW AFFILIATED BY ECAHO ( 12345 )

SHOW DETAILS

CLASS CATEGORIES

CHAMPIONSHIPS CATEGORIES AND SPECIAL AWARDS 

TYPE OF SHOW FACILITY

ADMIN PANEL

versions: English, German, French, Italian, 
Arabic and Polish. If there was a broader 
interest for other language versions, we'd 
willingly introduce them.

The ArabHorseUniverse.com Service 
contains Administrative Panels for the fol
lowing subjects:

• ECAHO
• Show Organizers
• Exhibitors of Horses
• National Arabian Horse Organizations 

being ECAHO members
• Trainers
• Photographers.

So it obeys to ECAHO rules except the 
fact, that horses are entered for a show in 
an electronic way, but they are fully iden
tifiable, enabling to check, who entered 
a given horse and for what show.

Nobody has to register in order to use 
the ArabHorseUniverse.com Service and 
browse its data.

Now I'll try to give the most essential 
information in brief, concerning the basic 
functions of separate user's accounts. 
Let s start from the most important (in my 
opinion) user, i.e. the Show Organizer.

THE SHOW ORGANIZER
The Show Organizer is able in several 

minutes, with no assistance needed, to pub
lish his show in the Web, regardless its cate
gory. The Show Organizer is an owner of all 
data published in the ArabHorseUniverse. 
com Service or is established according to 
the law to publish it. It should be empha
sized, that we thoroughly made all efforts to 
meet all complicated procedures of apply
ing for the ECAHO affiliation for a show.

After the registration of a show in the 
ArabHorseUniverse.com Service, the 
Show Organizer should obtain a permit 

28 Araby / Wywiad



mat. Nadany numer afiliacji jest zawsze 
widoczny na Specjalnej Unikalnej Karcie 
Pokazu.

ORGANIZATOR POKAZU IIEGO SPECJALNA. 
UNIKALNA KARTA POKAZU.
Specjalna Unikalna Karta Pokazu jest to 

zbiór wszystkich najistotniejszych informa
cji, które dotyczą danego Pokazu.

Unikalna Karta Pokazu umożliwia oso
bom korzystającym z Serwisu ArabHor- 
seUniverse.com uzyskanie wszelkich nie
zbędnych informacji dotyczących danego 
Pokazu (patrz ramka):

ORGANIZATUR POKAZU I JEGO 
PANEL ADMINISTRACYJNY.
Poprzez Panel Administracyjny Orga

nizatora Pokazu Organizator Pokazu ma 
możliwość edycji swojej Karty Pokazu, 
a w szczególności dodawania, usuwania, 
bądź zmiany Kategorii Klas Pokazu czy 
Kategorii Czempionatowych bądź Nagród 
Specjalnych. Organizator Pokazu jest 
w posiadaniu Listy zgłoszonych na Pokaz 
koni, która nie jest dostępna dla osób trze
cich do momentu, aż dany koń zostanie 
oceniony przez sędziów i zejdzie z ringu.

Dzięki specjalnej technologii oferowanej 
przez serwis ArabHorseUniverse.com, Or
ganizator Pokazu ma możliwość łączenia 
poszczególnych klas, jeżeli zgłoszonych 
koni jest zbyt mało w danej klasie bądź ich 
dzielenia, jeśli jest ich zbyt dużo. Po za
mknięciu Listy Koni Organizator Pokazu ma 
możliwość zamieszczenia Listy Koni Poka- 

from a National Arabian Horse Organiza
tion from the given country and a permit 
from ECAHO. When the show was accept
ed by those two organizations, it would 
get the Unique ECAHO Affiliation Number 
and could be registered according to the 
ECAHO rules. Just after registration in our 
Service, the show could be immediately 
published in the Web with an info, whether 
it has already got the affiliation number or 
it still waited for it. The Affiliation Number is 
placed at the Special Unique Show Card.

THE SHOW ORGANIZER
AND HIS SPECIAL UNIQUE SHOW CARD.
The Special Unique Show Card is a col

lection of the most important data con
cerning the given Show. It enables all us
ers of the ArabHorseUniverse.com Service 
to obtain all needed data concerning the 
given Show, such as:

THE SHOW ORGANIZER AND HIS/HER 
ADMINISTRATIVE PANEL.
Through the Administrative Panel the 

Show Organizer may edit his Show Card, 
including especially adding, withdrawing 
or changing of Class Categories, Cham
pionships Categories or Special Awards.

The List of Entries isn't accessible to 
anybody except the Show Organizer un
less a given horse has already been 
judged and left the ring.

Karta pokazu
• Nazwa Pokazu oraz Logo Pokazu 

(plus dodatkowo zdjęcia: 5 sztuk).
• Data Pokazu.
• Kategoria Pokazu.
• Opis Pokazu.
• Program.
• Imiona i nazwiska: sędziów, człon

ków Komisji Dyscyplinarnej oraz 
ring stewardów.

• Dane Organizatora Pokazu - w tym 
dane kontaktowe.

• Kategorie rozgrywanych klas.
• Kategorie Czempionatów oraz pla

nowane Nagrody Specjalne.
• Rodzaj Infrastruktury Pokazu (Te

ren Otwarty - Pokaz na Zewnątrz, 
Pokaz Halowy).

• Warunki i cennik dla sponsorów 
i reklamodawców.

• Warunki rezerwacji miejsc, cennik.
• Usługi (ilość miejsc parkingowych, 

internet, restauracja i inne).
• Opłaty (wpisowe, box, parking).
• Dane bankowe.
• Pliki do ściągnięcia:.doc,.xls,.jpg,. 

pdf (Dodatkowe Przepisy, Informa
cje dla Sponsorów itp.).

• Oceny sędziów i wyniki na żywo 
(Scoring - Points Live Update) w trak
cie trwania Pokazu dla poszczegól
nych Klas i w Czempionatach)

Unique Show Card
• The Name and Logo of the Show, 

plus additionally 5 pictures
• The Date of the Show
• The Category of the Show
• The Description of the Show
• The Program
• The Names of Judges, DC-Mem- 

bers and Ringstewards
• The Show Organizer's Data and 

Contact Details
• The Categories of the Classes held
• The Categories of Championships 

and planned Special Awards
• The Kind of Infrastructure (the In

doors or Outdoors Show)
• Conditions and price list for spon

sors and advertisers
• Booking conditions, price list
• The range of services (parking 

places, access to the Web, restau
rants and others)

• Entry, stall and parking fees
• Bank Data
• Files to Download: .doc, .xls, .jpg, 

.pdf (Additional Rules, Info for 
Sponsors etc.)

• Point Scores Live Update During

• Możliwość sprawdzenia na Mapie, 
gdzie znajduje się Pokaz oraz wskaza
nie i wyliczenie trasy przejazdu w km.

• Sprawdzenie Warunków Atmosfe
rycznych w lokalizacji, w jakiej od
bywać się będzie Pokaz.

• Możliwość korzystania z usługi LIVE 
STREAM do telewizyjnego przeka
zu na żywo przez internet.

• Możliwość Rezerwacji Hoteli dla 
wszystkich uczestników pokazu.

• Możliwość sprawdzenia połączeń 
lotniczych oraz rezerwacji biletów.

Organizator Pokazu ma również do dys
pozycji Specjalny Panel do zapraszania:

• Sędziów (Lista A, Lista B, Sędziowie Kra
jowi lub inni, o ile będzie wymagane).

• Komisji Dyscyplinarnej (Lista A, Lista B).
• Ring stewardów.
• Poprzez prosty wybór Sędziego 

z bazy Sędziów Sędzia ten otrzymuje 
zaproszenie do sędziowania danego 
Pokazu ze wszystkimi niezbędnymi 
informacjami. Sędzia może zwrotnie 
przesłać swoją decyzję o przyjęciu 
zaproszenia. Organizator Pokazu 
może również poprzez nasz serwis 
SPRAWDZIĆ i ZAREZERWOWAĆ:

• Pobyty w Hotelach.
• Bilety Lotnicze.

the Classes and Championships
• Travel Map of Access to the Show 

Site, Estimation of the Route in km
• Checking the Weather Conditions
• Using the Live Stream Service for 

TV Transmissions
• Booking of Hotels for all Participants
• Checking of Air Connections and 

Ticket Booking

The Show Organizer has also the Spe
cial Panel at his disposal, in order to invite:

• Judges (from the List A, List B, Na
tional List of others, if required)

• DC-Members (List A or List B)
• Ringstewards.
• A Judge picked from the Judges 

Database automatically obtains an 
invitation for the given Show, to
gether with all necessary info. The 
invited Judge may send back his 
decision, whether he/she accepts 
the invitation or not.

• The Show Organizer may also check 
and book through our Service:

• Hotel Rooms
• Air Tickets _______________ J 
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zu w Katalogu ze wszystkimi niezbędnymi 
danymi (nazwa konia, maść, data urodze
nia, hodowca, właściciel, trener/prezenter).

Serwis ArabHorsellniverse.com daje 
możliwość Organizatorowi Pokazu wpi
sywania cząstkowych ocen, jakie dany 
koń uzyskał od Sędziów, do specjalnie 
do tego celu stworzonej aplikacji, któ
ra pozwala ujednolicić i jednocześnie 
zautomatyzować przesyłanie Szczegó

łowych Wyników Pokazów Klas oraz 
Czempionatów do Biura ECAHO. Ozna
cza to, że Szczegółowe Wyniki Poka
zu mogą być dostępne dla ECAHO, 
jak również na Karcie Pokazu, jeszcze 
w tym samym dniu, w którym zakończył 
się Pokaz. Należy podkreślić, że nasza 
Aplikacja służąca do obliczania punk
tów obejmuje system punktacji do 10, 
jak również do 20, uwzględniając przy 

tym jedno miejsce po przecinku dla pół- 
punktów, natomiast wynik rezultatu koń
cowego danego konia uwzględnia dwa 
miejsca po przecinku. Jesteśmy obecnie 
w trakcie tworzenia dodatkowej aplikacji 
związanej z prezentacją wyników w po
równawczym systemie sędziowania.

Z poziomu Panelu Administracyjnego 
Organizator Pokazu ma możliwość edycji 
swojej Unikalnej Karty Pokazu.

ADD JUDGE

DEMO 
PHOTO

Demo Training Center
Trainer DEMO
Demo Training Street 16
Demo Training City 161616
Urated Kingdom

Tet -44 00 000 000
Fax -44 00 000 000
Emet trainin g-centerQdemo com

Facetlook, www facebook/demo-training-centercom

Descnption
Demo Tranrg Center Description

Services

r/ Marketing

'S Horse nsurance

** Other

1. Karta fotografa / Photographer Card, 2. Karta sędziów / Judges,
3. Szczegółowa wyszukiwarka / Detailed search engine, 4. Karta 
trenera / Trainer Card

Thanks to a special technology, offered 
by the ArabHorseUniverse.com Service, 
the Show Organizer has a possibility to ar
range separate classes together, if there 
were too few entries in a given class, or 
divide classes with too many entries. After 
closing the List of Entries, the Show Or
ganizer may place it in a Catalog together 
with all data needed (the horse's name, 
color, date of birth, breeder, owner, trainer/ 
handler).

The ArabHorse
Universe.com Service enables the Show 
Organizer to publish the partial point 
scores, assigned to a given horse by the 
Judges, in a special application. With 
its help one can standardize and auto
mate sending the Detailed Show Re
sults in Classes and Championships to 
the ECAHO Bureau. It means, that the 
detailed show results can be accessible 
for the ECAHO and in the Show Card in 

the same day, when the show is over. It 
should be emphasized, that our Point 
Calculating Application may be used 
as well for 10, as 20-point system, con
cerning also the halves of points, to one 
decimal place, whereas the final result 
of a given horse will be accurate to two 
decimal places.

We are just working at an additional ap
plication adapted for presenting results
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WYSTAWCA KONI
Użytkownik - Wystawca Koni jest wła

ścicielem wszystkich treści i informacji 
publikowanych przez siebie w serwisie 
ArabHorseUniverse.com, bądź posiada 
odpowiednie umocowania prawne do 
ich publikowania. Poprzez Unikalny Pa
nel Administracyjny Wystawcy Wystawca 
ma możliwość dodawania nieograniczo
nej liczby koni do swojej bazy. Podawane 
przez Wystawcę dane konia są wyjątkowo 
szczegółowe, gdyż zawierają następujące 
informacje:

• Nazwa Konia.
• Pochodzenie Konia.
• Maść Konia.
• Płeć Konia.
• Datę Urodzenia.
• Kwalifikacje Konia do danego Poka

zu (jesteśmy w trakcie automatyzacji 
tego procesu).

• Dane Hodowcy (Imię, Nazwisko, Kraj).
• Dane Właściciela (Imię, Nazwisko, Ad

res, Kraj).
• Dane Trenera (Nazwa Centrum Trenin

gowego, Imię, Nazwisko, Kraj).
• Kopie Plików Paszportu Konia (plik 

o rozszerzeniu.pdf lub.jpg).

Wystawca Konia po dokonaniu Reje
stracji do bazy, ma możliwość:

• Edytowania Danych Konia.
• Zapisania konia na dowolnie wybrany 

Pokaz, który widnieje w bazie Serwisu 
ArabHorseUniverse.com.

• Sprawdzenia, kiedy i na jaki Pokaz 

of comparative judging. From the level of 
the Administrative Panel, the Show Organ
izer has a possibility to edit his/her Unique 
Show Card.

THE HORSE EXHIBITOR
To the user being the Horse Exhibitor 

belong all data, published by him/her in 
the ArabHorseUniverse.com Service or 
the law approval for their publishing.

Through the Unique Administrative 
Panel the Exhibitor may add an unlimited 
number of horses to his/her database. The 
data added by the Exhibitor may contain 
such details, as:

• The Horse's Name
• The Horse's Ancestry
• Color
• Sex
• Foaling Date
• The Horse's Qualifications to a given 

Show (we are just working at automa
tization of this process)

• The Breeder's Data (First Name, Last 
Name, Country)

• The Owner's Data (First Name, Last 
Name, Address, Country)
The Trainer's Data (the Name of the 
Training Center, Name, Country)

• The Files containing the Copy of 
a Horse's Passport (.pdf or.jpg)
The Horse Exhibitor, after Registration 
to the Database, has a possibility to: 

koń został zapisany (Historia Zapisów 
Konia).

• Tworzenia Historii Wyników Konia (je
steśmy w trakcie automatyzacji tego 
procesu).

Najbardziej istotną sprawą jest to, iż 
Wystawca Konia nie musi za każdym ra
zem wypisywać żmudnych formularzy. 
Zapisanie w formie elektronicznej konia 
na dany, wybrany przez Wystawcę Konia 
Pokaz, trwa zaledwie kilkanaście sekund. 
Wystarczy, że Użytkownik tylko raz wpi
sze konia do swojej własnej bazy. Ten sam 
koń może zostać zapisany na wiele do
stępnych pokazów, po wpisaniu do bazy 
w Panelu Administracyjnym Wystawcy Ko
nia. Należy również zwrócić uwagę na fakt, 
iż Organizator Pokazu otrzymuje komplet 
informacji na temat zapisanego konia oraz 
przede wszystkim datę oraz imię i nazwi
sko osoby, która dokonywała zgłoszenia, 
łącznie z telefonem kontaktowym oraz ad
resem elektronicznym tej osoby.

Aby „wilk był syty i owca cała”, posta
nowiliśmy, iż ogólnie przyjęty i wymagany 
przez ECAHO formularz „Entry Form” bę
dzie uzupełniał się automatycznie w trak
cie wypełniania formularza elektroniczne
go i będzie dostępny dla Wystawcy Koni 
oraz Organizatora Pokazu w pliku.pdf. 
Zatem Wystawca Konia może go również 
wydrukować, odręcznie podpisać i wysłać 
faksem, o ile ECAHO nie zaakceptuje tylko 
i wyłącznie Elektronicznej Formy zapisy
wania Konia na Pokaz, choć wierzymy, że

• Edit the Horse's Data
• Enter the Horse to any Show regis

tered in the database of the ArabHor- 
seUniverse.com Service

• Check, when and to what Show was 
the given horse entered (the History of 
Entries)

• Check the History of the Horse's Re
sults (we are just working at its autom
atization).

Above all, the Horse Exhibitor will not 
have to fill entry forms manually any more. 
Entering the horse to any Show in an 
electronic form may last only several sec
onds. A horse must be registered in the 
Exhibitor's own database in his/her Ad
ministrative Panel only once. Afterwards 
the horse may be entered to several avail
able shows.

Moreover, the Show Organizer gets the 
complete data about the entered horse, 
containing, above all, the entry date and 
name of the person entering the horse, to
gether with the phone number and e-mail 
of that person.

In order to satisfy all participants we de
cided, that the generally accepted and re
quired by the ECAHO “Entry Form” would 
be automatically supplemented during 
filing of the electronic form and accessi
ble for the Horse Exhibitor and Show Or
ganizer in a form of a pdf file. This way 
the Horse Exhibitor might print it, sign it 

jest to jednak tylko kwestia czasu i dobrej 
woli ze strony ECAHO.

NARODOWE ORGANIZACJE KONI ARABSKICH
Najkrócej rzecz ujmując, Narodowa Or

ganizacja Koni Arabskich, każdego kraju 
zrzeszonego w ECAHO, otrzymując do
stęp do własnego Panelu Administracyj
nego, ma możliwość akceptowania, bądź 
odmowy wydania zgody na organizowa
nie Pokazu przez Wnioskodawcę.

Panel Administracyjny Narodowej Orga
nizacji Koni Arabskich zawiera:

• Listę Pokazów oczekujących na zgo
dę bądź odmowę Organizacji Narodo
wej (Nazwa Pokazu, Preferowana Data 
Pokazu, Alternatywna Data Pokazu, 
Kategoria Pokazu, Kraj).

• Listę Pokazów przetworzoną przez Or
ganizację Narodową (zgoda na Pokaz, 
bądź jej brak).

• Listę Pokazów Afiliowanych przez 
ECAHO (Nazwa Pokazu, Data Osta
teczna, Kategoria Pokazu, Kraj).

• Listę Pokazów, które nie uzyskały Afi
liacji ECAHO.

• Dodatkowo Organizacja Narodowa 
otrzymuje aktualizację wyników odby
tych pokazów.

• Możliwość Exportu każdej z ww. List 
do Excela.

• Standardową Aplikację do wydawa
nia zgody dla Pokazów w kategoriach: 
Krajowe, Czempionaty Narodowe, 
Międzynarodowe oraz „Title”.

manually and send by fax, if the sole elec
tronic Entry Form wasn't accepted by the 
ECAHO. Nevertheless, we believe, that it 
is only an issue of time and good will from 
the ECAHO side.

RATIONAL ARABIAN HORSE ORGANIZATIONS
To say it in brief, National Arabian Horse 

Organizations of all ECAHO membership 
countries, getting the access to their own 
Administrative Panel, at the same time get 
the possibility to accept or refuse permis
sion for organizing a show by an appli
cant.

An Administrative Panel of a National 
Arabian Horse Organization of any coun
try contains:

• A List of Shows waiting for permission 
or refusal of a respective national Or
ganization (Name of a Show, its Pre
ferred Date, an Alternative Date, Cat
egory of a Show, Country)

• A List of Shows processed by a Na
tional Organization (a permission for 
a Show or lack of it)

• A List of Shows Affiliated by the EC
AHO (name of a Show, its Final Date, 
Category and Country)

• A List of Shows without the ECAHO Af
filiation

• Additionally a National Organization 
gets actualized results of the shows 
held
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TRENER
Tak naprawdę Panel Administracyjny 

Trenera ma mu posłużyć do zareklamowa
nia jego usług w naszym serwisie. Jest to 
usługa nieodpłatna, ale za to wydaje się 
być interesująca, gdyż zawiera dość ob
szerny pakiet informacji, takich jak:

• Nazwa Centrum Treningowego (Dane 
Kontaktowe, Tel., Fax, email, www, Fa
cebook).

• Krótki Opis.
• Oferowane Usługi (trening, marketing, 

ubezpieczenia i inne).
• Galerię Zdjęć (5 Galerii po 5 zdjęć każ

da, czyli 25 sztuk zdjęć).

FOTOGRAF
Panel Administracyjny Fotografa służy 

również do tego, aby fotograf mógł się

Widok strony głównej wersji testowej projektu / Main page of the project’s beta

• Possible is Exportation of each List to 
Excel Program

Each National Organization gets 
a Standard Application for issuing permis
sions for organizing shows in the following 
categories: Nationals, National Champion
ships, International Shows and Title Shows.

THE TRAINER
The aim of the Trainer's Administrative 

Panel is promotion of his activities in our 
Service. This promotion is free, but con
tains a broad file of data, as follows:

• The Name of the Training Center (Con
tact Data, Phone, Fax, e-mail, www, fa
cebook) 

„pochwalić” swoją twórczością. Jest to 
również usługa nieodpłatna, obejmująca 3 
Galerie po 10 zdjęć każda.

Jednak, co wyróżnia nas od innych ser
wisów internetowych?...

Przede wszystkim to, że każdy fotograf, 
który wykonuje również zdjęcia na Pokazach, 
ma możliwość „podpięcia” swoich zdjęć pod 
dany Pokaz. Zdjęcia te wyświetlają się wtedy 
na Unikalnej Karcie danego Pokazu.

Słyszeliśmy, że projektem zaintere
sowane jest ECAHO i że prowadził Pan 
już wstępne rozmowy z prezesem orga
nizacji. W jaki sposób mogłoby ECAHO 
z tego programu korzystać?

Tak, to prawda. Najkrócej ujmując, in
formacje zawarte w Panelu Administracyj
nym ECAHO to zbiór wszystkich najistot-

• A Short Description
• An Offer of Services (training, market

ing, insurance and others)
• A Photo Gallery (5 Galleries 5 pictures 

each, i.e. 25 pictures together)

THE PHOTOGRAPHER
The Photographer's Administra

tive Panel may help him to praise him
self with his art. This service is free and 
embraces 3 Galleries 10 pictures each. 
What distinguishes our Service from 
others, is that every photographer, tak
ing pictures in shows, has a possibility 
to insert his works to a Unique Card of 
a given Show. 

niejszych informacji, zarówno tych pocho
dzących od Organizatorów Pokazów, jak 
i Wystawców Koni. Wiele bardzo istotnych 
informacji, jak również opisy funkcjonal
ności, zostały przedstawione w wysłanej 
do ECAHO Oficjalnej ofercie współpracy 
w dniu 15 sierpnia 2012 roku. Oferta zo
stała wysłana do Pana Jaroslava Łaciny 
- prezesa ECAHO oraz wszystkich człon
ków Komitetu Wykonawczego i określała 
szczegółowo proponowany przez nasz 
serwis zakres współpracy.

Podaliśmy również cenę za licencję 
roczną dla ECAHO, której wartość to 1,00 
euro netto + 23% VAT (słownie: jedno 
euro netto + 23% VAT).

Należy nadmienić, że zwróciliśmy się do 
ECAHO z gotowym produktem, który jest 
produktem w formie i zakresie jego stoso
wania równym dla wszystkich bez wyjątku. 
Mam nadzieję, że ECAHO przychyli się do 
naszej propozycji - jest przecież organi
zacją, która przez wiele lat udoskonalała 
przepisy, zasady, wprowadzała zmiany.

Obecnie dostępna w sieci jest wersja 
BETA - DO TESTOWANIA przez potencjal
nych i przyszłych Użytkowników. Sami rów
nież, jesteśmy w trakcie testów finalnych 
naszego produktu. Ostatecznie czekamy 
jednak na oficjalną odpowiedź ze strony 
ECAHO Mamy nadzieję otrzymać odpo
wiedź niebawem, gdyż praktycznie serwis 
jest już gotowy i czeka tylko na uzupełnie
nie również już gotowych regulaminów, 
oczywiście w zależności od decyzji ECAHO.

We heard that the ECAHO got inter
ested in that project. You negotiated 
with its President, didn't you? How 
could the ECAHO use that program?

It's true. To say it in brief, the data em
braced by the ECAHO Administrative Pan
el are collected from the Show Organizers 
and Horse Exhibitors.

Many significant data, as well as func
tionality descriptions, were introduced in 
our Official Co-operation Offer, sent to the 
ECAHO on Aug.15,h 2012.

The Proposal was sent to Mr. Jaroslav 
Łacina - The ECAHO President - and all 
members of its Executive Committee. It de
termined in details the range of co-operation 
suggested by our Service. We evaluated the 
price for our yearly license as One Euro net + 
23% VAT. We offered to the ECAHO a ready 
product, with a similar scope of application 
for all users without exceptions. We hope that 
ECAHO accepts our proposal - after all, it is 
an Organization introducing many changes 
to its rules and improving them by the years.

Currently in the Web available is the BETA 
version, for testing by its potential and future 
Users. We are still testing our product, but 
above all we are waiting for the official re
sponse from the ECAHO. We hope to get 
it soon, because our Service is practically 
ready, like its rules, waiting only for supple
mentation according to ECAHO decisions.

32 Araby / Wywiad



Arab Horse universe

FOR SHOW ORGANIZERS
' PUBLISH AND PROMOTE YOUR SHOW WORLD WIDE IN JUST 10 MINUTES ... 

YOU GET YOUR OWN UNIQUE SHOW CARD ...

FOR HORSE EXHIBITORS
ENTRY HORSE TO THE SHOW IN ONLY 15 SECONDS ... 

YOU GET A FAST AND SIMPLE WAY TO SEARCH SHOW ...

FOR TRAINERS, JUDGES, DCS, VETS, PHOTOGRAPHERS, ARTISTS, HORSE BREEDERS AND OWNERS,FOR EVERYONE ...
ARABHORSEUNIVERSE.COM
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W każde zdjęcie wkładam

CZĄSTKĘ SIEBIE
Należy Pani do ścisłego grona czo

łowych fotografów specjalizujących się 
w koniach czystej krwi arabskiej. Trud
no wyobrazić sobie jakikolwiek duży 
pokaz bez Pani obecności. Proszę opo
wiedzieć naszym czytelnikom, dlaczego 
właśnie araby? Co zafascynowało Panią 
w tych zwierzętach i kiedy poczuła Pani, 
że to właśnie tę rasę chce Pani oglądać 
przez swój obiektyw?

Konie arabskie były i są moim przezna
czeniem, ponieważ urodziłam się i wycho
wywałam wśród nich. Mój ojciec, lekarz 
weterynarii i prawdziwy hipolog, był jed
nym z pierwszych prywatnych hodowców 
w Niemczech. Hodował konie od końca lat 
50. Obecnie rodzinną tradycję kontynuuje 
mój brat, który zajmuje się prowadzeniem

Rozmowa z Iriną Filsinger
tłumaczenie Joanna Krawczyk, 

zdjęcia z archiwum Iriny Filsinger

hodowli, podczas gdy ja realizuję swoje 
„końskie” przeznaczenie przez fotografo
wanie tych najpiękniejszych z pięknych. 
Gdy zaczynałam swoją przygodę z fo
tografią w wieku 16 lat, nie miałam żad
nych wątpliwości, że koń arabski wraz ze 
swoją urodą, charyzmą i usposobieniem 
jest tym, co chciałabym uchwycić na fil
mie. Zawsze poruszały mnie wyjątkowe 
chwile i niezwykłe wrażenia z odwiedza
nych miejsc, które miałam okazje oglądać, 
dzięki licznym zawodowym podróżom. 
Chętnie dzielę się tymi niesamowitymi 
odczuciami z innymi właśnie za pośred
nictwem fotografii. Jeśli chodzi o konie, 
to uwielbiam ujęcia, na których udaje mi 
się uchwycić cale zwierzę, nie tylko jego 
głowę. Dla mnie na dumę i piękno konia 
arabskiego składa się wiele cech, nie tylko 

szczupaczy profil głowy. Cała jego posta
wa tworzy swoisty arabski „bukiet”.

Czy pamięta Pani pierwszego konia 
arabskiego, któremu zrobiła Pani zdję
cie?

Moimi pierwszymi „modelami” były na
sze własne konie. Muszę przyznać, że nie 
ma nic trudniejszego niż fotografowanie 
własnego zwierzęcia, ponieważ ma się do 
niego bardzo emocjonalny stosunek i do
skonale zna się jego osobowość i zacho
wania. O wiele łatwiej jest fotografować ko
nia, którego zobaczyło się po raz pierwszy. 
Toteż już na samym początku mojej nauki 
fotografowania poznałam jedną funda
mentalną zasadę, że fotografując należy 
tworzyć obraz, czyli koń i jego otoczenie

Irina, you belong to the world elite 
of Arabian horse photographers. It 
would be difficult to imagine any big 
Arabian horse event without your 
presence. Could you be so kind to tell 
us and our readers - why Arabians, 
what fascinated you in those animals 
and when did you realize that it is ex
actly that breed that you want to see 
through your camera?

Arabian horses were my destiny, I was 
born into them. My father, a vet and true 
horseman, as well as one of the first pri
vate breeders in Germany, had bred 
horses since the end of the 50s. Now it 
is my brother who is doing the stud and 
bloodstock breeding, while I'm enjoying 
my way of destiny which is to photograph 
the most beautiful horses with my camera. 
When I started my interest in photography 
as a 16-year-old girl, there was never any 
doubt that the Arabian horse and its beau
ty, charisma and spirit is what I wanted to 
capture. I was always fascinated by spe
cial moments and loved to share them 
and my impressions from the wonderful 
opportunities I had from traveling. I enjoy 
presenting what I saw to people who also 
love and enjoy the Arabian horse and to 
share it with them. And until today, I love 

to capture the horse in its full appearance, 
not only just a head, as for me, the pride 
and beauty of the Arabian horse comes 
from all specific characteristics and not 
only the head or a dish - it is the overall 
presence.

Do you remember the first Arabian 
whom you took a photo of?

My first ‘‘models" were our own horses. 
But I can tell you, nothing is more difficult 
than to capture on camera the your own 
horse, being also emotionally so close, 
as you know so well all its moments and 
charisma. To photograph a horse that you 
just met is normally easier than one you 
know best. So I had some really good les
sons in my beginnings - and even one 
more very important one. That you really 
need to shoot the picture and horse. It 
was still the old (analog) time when we 
photographed on negatives or slide films, 
and what you shot, you had. Nowadays 
computers allow to change everything af
terwards.

You document the most prestigious 
shows but you also take photos of hors
es in their natural habitat. What are the 
places you most prefer?

As everybody knows or can understand 
by my work, I fell completely in love with the 
Arab countries since I made my first trip to 
the Middle East as to Qatar. Since then my 
life has changed and I feel that somehow 
I have a special affinity to the desert, love 
the sand under my bare feet, the colors and 
the blue sea, and there I feel like in my sec
ond home. Unfortunately the show sched
ule is currently so tight and so demanding 
over the last few years, that I am just rush
ing to these areas from one show to the 
next, only to return straight back in the night 
after the championships to do all the post 
work on such show materials for the pub
lications and to pack and rush to the next 
one... So there is no time anymore to stay 
one more day to enjoy the area and see the 
horses and farms, or to feel the sand under 
my feet, and even not enough time in gen
eral anymore to do what I also love - the 
private photo sessions. I am really miss
ing this time when I could enjoy and shoot 
some extra days and the special moments 
and scenes.

Very often one has an impression that 
your photos have a soul and you appear 
to sense the Arabian horse in a magical 
way. Can you tell us which of your pho
tos you value the most?
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- tło. To były dawne czasy, kiedy zdjęcia 
robiło się na filmie bądź slajdach. W efek
cie miało się to, co udało się uchwycić. 
Dziś komputery umożliwiają zmianę każ
dego elementu podczas obróbki cyfrowej 
w postprodukcji.

Wykonuje Pani reportaże z najbar
dziej prestiżowych pokazów, ale w Pani 
port folio są również zdjęcia koni w ich 
naturalnym środowisku. Które miejsca 
na świecie są Pani pod tym względem 
najbliższe?

Jak powszechnie wiadomo albo co 
można zauważyć w moich zdjęciach, cał
kowicie zakochałam się w krajach arab
skich. Moje życie zmieniło się od czasu 
pierwszej podróży na Bliski Wschód, 
a konkretnie do Kataru. Od tego momen
tu odczuwam fascynację pustynią, uwiel
biam gorący piasek pod bosymi stopami, 
wyraziste kolory i błękitne morze. Czuję, 
jakby to był mój drugi dom. Niestety kalen
darz pokazowy jest obecnie tak napięty, 
że od kilku lat przyjeżdżam do tych miejsc 
tylko na dany pokaz, po czym wracam 
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natychmiast wieczorem po zakończonym 
czempionacie, siadam do obróbki zdjęć 
do różnych publikacji, przepakowuję wa
lizki i pędzę na kolejny pokaz. Tak więc 
nie ma już czasu na pozostanie choćby 
dnia dłużej, rozkoszowanie się okolicą, 
obejrzenie koni i stadnin lub po to, by po
chodzić boso po piasku. Nie ma również 
czasu na to, co również sprawia mi wielką 
przyjemność - prywatne sesje zdjęciowe. 
Z rozrzewnieniem wspominam czasy, gdy 
mogłam poświęcić parę dodatkowych dni 
na sfotografowanie wyjątkowych chwil 
I scenerii.

Bardzo często można odnieść wraże
nie, że Pani zdjęcia mają jakąś głębię, 
można to nazwać duszą, zaś sposób, 
w jaki oddaje Pani piękno konia, jest nie
mal magiczny. Czy jest jakieś zdjęcie, 
które ceni Pani najbardziej?

Najbardziej cenię te zdjęcia, na któ
rych - dzięki wspólnym wysiłkom - uda
ło nam się stworzyć wyjątkowy moment 
i wydobyć najlepsze cechy danego ko
nia. Należy zawsze mieć na uwadze to, 
że pracujemy ze zwierzętami, żywymi or
ganizmami. Trzeba podchodzić do nich 

w sposób naturalny i z odpowiednim sza
cunkiem, tak aby dały z siebie wszystko, 
chociaż czasami wymaga to naprawdę 
dużych nakładów pracy ze strony eki
py. Zdarza się też, że w danym dniu koń 
odmawia współpracy i nic z tego nie 
wychodzi. Pamiętam wszystkie historie 
i wysiłki kryjące się za każdym zdjęciem, 
co czyni je tym bardziej wartościowymi. 
Ale nie byłabym w stanie wykonać tych 
zdjęć bez dodatkowych rąk - stajennych, 
prezenterów i zawsze obecnych pomoc
ników. Sesja zdjęciowa to zawsze praca 
zespołowa. Fotograf jest jedynie osobą.

The photos I value the most are those 
where I know we got the best out of 
a horse - where our efforts created a spe
cial moment and we managed to get that 
shot. We are working with animals and liv
ing creatures, so we should respect them 
and always work fair and natural with them 
to make them give us their best, although 
sometimes this is hard work or not the right 
day. I also know all the efforts or stories 
behind my pictures, which are sometimes 

special essentials. But most of those great 
pictures would not work out without the help 
of many hands - helpers, grooms, handlers. 
A photo shoot is always a team work. The 
photographer is just the person who leads 
the idea and plans what to do with the 
horse, where to go or where to place it, and 
capturing with the camera what I see and 
feel. And I am thankful for each shoot where 
we can get the cooperation of the horse and 
all those involved - the handler, the groom

or just a helper. I am also thankful for each 
day we have the right weather and light, for 
each client or cooperating party which give 
me the chance, time and freedom to realize 
what I wish and imagine to create a special 
shot, whether of a specific horse or in a spe
cial location or scene. Working from your 
heart through your eye takes a lot from you 
and you give a part of yourself, your mind, 
sensitivity and feeling, and bring it in the pic
ture, but you also get a lot in return! Your
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eye is the key to and from your soul - you 
capture what you see and feel! And I know 
when I get the shot! Which of my photos 
I value most? All those that I could realize 
by what I said before!

For years you have been coming to 
Janow Podlaski to attend the annual Pol
ish Arabian Days. What attracts you in 
Poland and the Polish Arabians?

In Poland I always feel a nice and warm 
atmosphere, like it’s sort of a family re
union. And even though my family back
ground are straight Egyptians, I really love 
and enjoy the Polish horses who have 
their own identity and type. We can find 

a well preserved history and bloodstock 
that is interesting to see and follow up in 
their lines and families. The Polish studs 
have and develop their own look of Ara
bian horses, and each stud has it’s own 
identity, and it is interesting to follow their 
programs. It's interesting to see every year 
the offspring, the new stallions the Polish 
studs are using, to see the young horses 
maturing - that’s fascinating, especially 
when you look at it from a breeder’s point 
of view.

Is there something you would like to 
tell your fans and admirers?

Please try to photograph the picture you 
are taking. There is nothing that gives you 

more pleasure, pride and satisfaction than 
spending the time and effort to shoot the 
horse in true reality - searching for a right 
place and locations, bringing the horse 
to that spot - so that it shows off the best 
of its individual beauty. It might be easier, 
faster and perhaps pleasing the specific 
ego of individuals to design the pictures 
and horse later on by computer, to bring 
out a better look or one of those ‘dream 
horses’ we saw before in the paintings, but 
at the end - we are breeding horses, not 
pictures. The horse should look like what 
it is, not what is made and altered by com
puter work. Always enjoy what you do and 
do it with passion, respect and love - and 
you will succeed! 
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która ma pewną wizję co do tego, jak koń 
ma wyglądać, gdzie ma stanąć i na jakim 
tle. po czym stara się uchwycić aparatem 
to. co widzi i czuje. Jestem niezwykle 
wdzięczna za każdą sesję, w której udaje 
nam się namówić konia i wszystkie obec
ne osoby: prezentera, stajennego czy 
postronnego pomocnika do współpracy. 
Jestem również zawsze wdzięczna za 
każdy dzień z dobrą pogodą i oświetle
niem, za każdego klienta, który daje mi 
czas i swobodę realizowania moich wizji 
i daje szansę stworzenia wyjątkowego 
ujęcia, czy to konkretnego konia czy też 
konkretnej lokalizacji bądź scenerii. Pra
cuję nie tylko oczami, ale i sercem, co 
potrafi być szalenie wyczerpujące, po
nieważ w każde zdjęcie wkładam cząstkę 
siebie, swojej wrażliwości i emocji. Oczy
wiście dostaję bardzo dużo w zamian! 
Uważam, że oko jest furtką dla duszy - 
uchwyci to, co widzi i czuje fotograf. Do
skonale wiem, kiedy udało mi się uchwy
cić „to” ujęcie. Które z moich zdjęć cenię 
najbardziej? Wszystkie te, które udało mi 
się zrealizować zgodnie z tym, o czym 
mówiłam!

Od wielu lat jest Pani stałą bywalczy- 
nią Dni Konia Arabskiego w Janowie 
Podlaskim. Co pociąga Panią w Polsce 
i polskich koniach czystej krwi?

W Polsce zawsze panuje miła i przyja
cielska atmosfera, za każdym razem mam 
wrażenie, jakbym przyjeżdżała na rodzin
ne spotkanie. Choć wywodzę się z rodziny 
związanej z końmi z linii „Straight Egyp- 
tian", bardzo lubię i doceniam polskie ko
nie, które charakteryzują się własną tożsa
mością i typem. Za każdym osobnikiem 
stoi niezwykła, dobrze zachowana histo
ria, którą można odczytać z poszczegól
nych przodków w rodowodzie wiele poko
leń wstecz. Polskie stadniny wykształciły 
własny typ konia arabskiego, przy czym 
każda z nich hoduje konie w osobnym 
„charakterystycznym” dla siebie stylu, dla
tego też śledzenie ich programów hodow
lanych jest niezwykle ciekawe. Oglądanie 
co roku nowego przychówku czy ogierów 
użytkowanych w danym sezonie lub też 
bycie świadkiem dojrzewania młodzieży 
jest fascynujące, zwłaszcza z punktu wi
dzenia hodowcy.

Czy chciałaby Pani przekazać coś 
swoim sympatykom?

Chciałabym, by zdjęcie było faktycznym 
odzwierciedleniem rzeczywistości, by po
wstałe obrazy były dokładnie tym, co za
rejestrowała matryca aparatu. Nic nie daje 
więcej przyjemności, powodów do dumy 
i satysfakcji niż poświęcenie czasu i włoże
nie wysiłku w sfotografowanie konia w rze
czywistości - szukanie odpowiedniego 
miejsca i planu zdjęciowego, przyprowa
dzenie konia na to miejsce, tak by ukazał 
swe naturalne piękno. Projektowanie zdję
cia za pośrednictwem komputera jest być 
może łatwiejsze, szybsze i zapewne zado
wala ego niektórych właścicieli, ponieważ 
pozwala uzyskać lepszy wygląd konia lub 
też „konia marzeń”, jakiego znamy z ob
razów, ale koniec końców hodujemy ko
nie, nie obrazy. Koń jaki jest, każdy widzi 
i tak powinien wyglądać na zdjęciu, a nie 
być upiększany oprogramowaniem gra
ficznym. Należy zawsze wykonywać swoją 
pracę z pasją, szacunkiem i zamiłowaniem 
oraz czerpać z niej przyjemność - wtedy 
na pewno odniesie się sukces!
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Dla masztalerzy i pracowników Państwowej Stadni
ny Koni w Kurozwękach Teresa Dobrowolska była zawsze 
Naszą Panią Inżynier. A miało to swoją szczególną wymo
wę i znaczenie. Można zaryzykować twierdzenie, że tytuł 
inżynierski znaczył kiedyś więcej, jak dziś tytuł profesora. 
Oznaczał on gruntowne wykształcenie nie tylko zawodowe, 
ale i ogólne. Inżynierami byli i tak się do nich zwracano, 
wszyscy wielcy koniarze tamtych lat, jak między innymi 
wieloletni dyrektor stadniny koni w Janowie Podlaskim — 
mż. Andrzej Krzyształowicz. Do grona tych ludzi, dla któ
rych takie cechy jak odwaga, niezłomność, uczciwość, honor 
1 prawdziwy patriotyzm, były wartościami nadrzędnymi, 
należała Teresa Dobrowolska.

Niestety odeszła od nas w dniu 29 czerwca 2012 roku w swo
im wymarzonym domu na przełęczy dukielskiej, z przepięknym 
widokiem na góry Beskidu.

Tymi słowami pożegnał Teresę na cmentarzu w Korczynie w dniu 
2 lipca Jerzy Białobok, dyrektor Stadniny Koni w Michałowie:

„Zgromadziliśmy się na cmentarzu w Korczynie, aby pożegnać 
naszą koleżankę, hodowcę koni angloarabskich i arabskich 
w Stadninie Koni Kurozwęki - Teresę Dobrowolską.

Z końmi związana była od zawsze, zaczynała karierę zawodową 
w Stadninach Koni Bielin i Samborzec, aby później przez 36 lat 
związać się ze Stadniną Koni w Kurozwękach na dobre i na złe.

Jako hodowca przeżyła z kotuszowskimi końmi (stadnina zlo
kalizowana była w oddziale Kotuszów) wiele. Zorganizowana 
w 1948 stadnina koni angloarabskich, po wielu latach pracy nad 
ujednoliceniem typu i pokroju, w roku 1973 ulega rozwiązaniu, 
konie zostają przekazane do stadnin Walewice i Prudnik, a na

40 Araby / Pożegnania
i



ich miejsce przychodzą konie czystej krwi 
arabskiej z Michałowa i Janowa Podlaskie

go
Hodowane w Kurozwękach angloaraby 

odznaczały się doskonałymi cechami użyt
kowymi, twarde i wytrzymałe szczególnie 
w zaprzęgu, co stanowiło w dawniejszych 
czasach podstawę komunikacji w gospo
darstwach rolnych. Wiele ogierów trafiło 
do stad ogierów dając potomstwo użytko
wane w sporcie.

Araby związane były z Panią Teresą 
przez 25 lat w Kurozwękach, gdzie pracę 
hodowlaną trzeba było zaczynać od nowa. 
W bardzo krótkim czasie udało się wyrów
nać i poprawić różnorodną grupę klaczy 
arabskich używając dobrych ogierów czo
łowych: BANAT, BANDOS, PAL AS, ALGO- 
MEJ, EUKALIPTUS.

Po kilkunastu latach pracy hodowlanej 
wyhodowano świetną grupę klaczy matek, 
które reprezentowały stadninę na poka
zach zagranicznych zdobywając czempio- 
naty prestiżowych wystaw, w tym czem- 
pionat Europy i świata. Do dzisiaj mam 
w głowie ich imiona: EUFORIA, CZATA, 
CYRENAJKA, EJNIA, GRUSZA, EUTROFIA, 
ELŻUNIA, CALISJA, WIORSTA, WIZYTA, 
ZADYMKA.

Z konsekwencją prowadzona praca 
hodowlana, nie tylko w kierunku urody 
i poprawności, ale również, podobnie jak 
w hodowli angloarabów, przywiązywa

no wagę do dzielności i utrwalenia cech 
użytkowych, zaowocowała zdobyciem 
czterokrotnie Nagrody Derby. Derbiści 
z Kurozwęk to: MAHOŃ, ELEMENT, TRAF, 
EMAEL.

Teresa Dobrowolska należała również 
do pionierów i twórców rajdów konnych, 
gdzie przez 27 lat wraz z klubem PODKO
WA organizowała rajdy turystyczno-towa- 
rzyskie, które przerodziły się w sportową 
dyscyplinę rajdów długodystansowych. 
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Pracownik Stadniny — jeździec Stanisław 
Rycerz zdobył dwukrotnie tytuł Mistrza Pol
ski w tej dyscyplinie na koniu HERB w la
tach 1995 i 1996.

W ciągu 25 lat urodziło się w Kurozwę
kach prawie 750 źrebiąt, a 500 koni prze
znaczono na eksport.

Pani Teresa miała to szczęście, że nie 
doczekała w Kotuszowie momentu likwida
cji stadniny. Odeszła na emeryturę zabiera
jąc ze sobą dwa ulubione konie CZORSZ
TYNA i EPOSA, aby dalej być blisko koni

Engineer
The grooms and other workers of 

Kurozwęki State Stud always called 
Teresa Dobrowolska “Our Mrs. Engi
neer”. It had its special meaning and 
significance, because at that time the 
engineer's degree was equally respect
ed, as the Professor's title nowadays. It 
indicated not only a thorough education, 
but also the highest professionalism. 
All great horsemen of that time gained 
the engineer's degree and were so ad
dressed, as, for example, the Director 
of Janów Podlaski Stud, Eng. Andrzej 
Krzysztalowicz. To the circle of those 
people, who highly esteemed such vir
tues, as courage, honesty, steadfast
ness, honor and patriotism, belonged 
also Teresa Dobrowolska.

Unfortunately, she left us forever. On 
June 29lh2012 she passed away in her 
dreamhouse on the picturesque Dukla 
Pass, with a wonderful view at Beskidy 
Mountains.

The Director of Michałów Stud, Jerzy 
Bialobok, during her funeral at Korczyna 

Cemetery on July 2nd, gave the following 
farewell speech:

“We gathered here, at Korczyna Cem
etery, to pay the last tribute to our col
league, the breeder of Arabian and Anglo- 
Arabian horses at Kurozwęki Stud - Teresa 
Dobrowolska.

She was associated with horses for 
ages, beginning her professional career at 
Bielin and Samborzec Studs, whereas lat
er she stuck with Kurozwęki Stud through 
thick and thin. With her horses, raised at 
Kotuszów farm, she went through many 
difficult periods. The Anglo-Arabian stud, 
organized in 1948, after many years of 
work at standardization of the horses' type 
and conformation, was closed down in 
1973. The horses, transferred to Walewice 
and Prudnik, were afterwards replaced 
by purebred Arabians from Michałów and 
Janów Podlaski.

The Anglo-Arabians bred at Kurozwęki 
distinguished themselves with excellent 
performance traits, as toughness and 
stamina in harness, what was of a high 
significance for small farmers years ago. 

Many stallions were qualified for stallion 
depots, siring progeny of a good sports 
quality.

The breeding work with Arabian horses 
at Kurozwęki should be started anew and 
Teresa did it, being bound with them for 
25 years. In quite a short time the diversi
fied broodmares' band was standardized 
and improved, using such leading sires, 
as Banat, Bandos, Palas, ALgomej and 
Eukaliptus.

After several years of efforts bred was 
an excellent group of broodmares, repre
senting their mother stud in foreign shows, 
gaining such prestigious titles, as World 
and Europe Championships. I still remem
ber their names: Euforia, Czata, Cyrenajka, 
Ejnia, Grusza, Eutrofia, Elżunia. Calisja, 
Wiorsta, Wizyta, Zadymka.

Consistently improved was not only re
finement and correctness of conformation, 
but also fixed were the performance traits, 
as racing ability. It resulted in winning the 
Derby for four times. The Derby winners 
from Kurozwęki were the following colts. 
Mahoń, Element, Traf and Emael. 
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i czerpać przyjemność z jazdy konnej. Cale 
zawodowe życie Pani Teresy Dobrowol
skiej było związane z końmi orientalnymi, 
z którymi przeżyła chwile zarówno dobre, 
jak i trudne, wnosząc znaczący wkład 
w rozwój hodowli koni arabskich i przy
czyniając się do promocji polskiego araba 
w świecie.

Pani Tereso, w imieniu polskich hodow
ców koni arabskich bardzo Pani dziękuję 
za całe życie pracy dla koni i z końmi.

Niech te Kotuszowskie araby będą z Pa
nią na pastwiskach niebiańskich na za
wsze...”.

A tak wspomina Teresę Dobrowolską 
Władysław Guziuk, Dyrektor Stadniny Koni 
w Kurozwękach w latach 1978-1998:

„Miłość do przyrody i do zwierząt Pani 
Teresa wyniosła z domu rodzinnego, a za

interesowanie hodowlą koni, jak wiele razy 
podkreślała, odziedziczyła po matce. Te 
młodzieńcze zamiłowania spowodowały, 
iż po maturze rozpoczęła studia rolnicze 
w Krakowie, a po ich ukończeniu podjęła 
pracę w państwowych stadninach koni.

Warto podkreślić, że we wczesnych la
tach pięćdziesiątych, a więc »w głębokim 
PRL-u«, kobiecie nie było łatwo uzyskać 
etat kierownika stadniny w państwowych 
ośrodkach hodowli koni. Śmiało można 
powiedzieć, że była jedną z pierwszych 
kobiet w Polsce, które przełamały hege
monię mężczyzn w zawodzie hodowcy 
koni i utorowały drogę dla licznej rzeszy 
następczyń.

Poza zawodowymi pasjami, takimi jak 
hodowla koni, jazda konna, turystyczne 
rajdy konne, wyścigi, rajdy długodystanso
we, sędziowanie pokazów koni arabskich, 

znajdowała czas także na wyprawy samo
chodowe (była świetnym kierowcą). Wraz 
z przyjaciółmi wędrowała szlakiem starych 
polskich dworków, dworów, pałaców, które 
ocalały z pożogi wojennej i przetrwały do 
przemian ustrojowych. Bardzo leżała jej na 
sercu troska o to, aby te pomniki naszej hi
storii i kultury ziemiańskiej nie ulegały de
wastacji i jak najdłużej służyły przyszłym 
pokoleniom Polaków.

Pani Teresa była także znakomitą panią 
domu, prowadziła go na bardzo wysokim 
poziomie. Jej dom był zawsze otwarty dla 
licznych przyjaciół i gości odwiedzających 
stadninę w Kotuszowie. Pamiętamy jej nie
powtarzalną kuchnię, a szczególnie mazur
ki i różnorodne konfitury.

W pracy była bardzo obowiązkowa. Kon
sekwentnie wymagała od podwładnych 
rzetelnej pracy. Stworzyła zgraną załogę

Derby 1991 - Puchar dla hodowców zwycięzcy - ogiera Emael 
Teresa Dobrowolska i Władysław Guziuk-Tor Wyścigowy 
Służewiec w Warszawie / Trophy for the winner - stallion Emael
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Teresa was also a pioneer of endurance 
riding. Within the “Podkowa” Equestrian 
Club she organized pleasure endurance 
rides, later turned into sports long-distance 
races, for 27 years. In 1995 and 1998 the 
stud worker Stanislaw Rycerz, riding Herb, 
twice won the Endurance Championship 
of Poland.

During the activity of Kurozw^ki born 
were nearly 750 foals, from whom 500 
were exported.

Teresa was lucky enough to get retired 
before the closing down of Kurozweki 
Stud. She moved to another place, taking 
with her the horses Czorsztyn and Epos, 
together with her favorite cats. She en
joyed horses and riding, so she continued 

doing it. The whole professional life of Te
resa was associated with Oriental horses. 
She contributed a lot to Polish Arabian 
horse breeding and to its promotion.

Teresa, on behalf of Polish Arabian 
horse breeders I thank you for your life
long work for horses and with horses. Let 
the Arabians from Kotuszów accompany 
you on Heavens pastures forever.

Władysław Guziuk, the Director of 
Kurozwęki Stud in the years 1978-1998, 
recalled Teresa Dobrowolska like that:

“The love for nature and animals Teresa 
acquired from her family home, whereas 
her passion for horses was surely inher
ited after her mother. That's why she took 

up agricultural studies and after graduat
ing got a job in State Stud Farms.

One should emphasize, that in the ear
ly fifties, in Poland ruled by Communists, 
state horse breeding authorities weren't 
keen on hiring women in their breeding 
centers. Teresa was one of the first women 
in Poland, who succeeded to overcome 
the male supremacy in that profession. 
She opened the door to career for her nu
merous followers.

Apart from her professional interests, 
as horse breeding and riding, endurance 
router, racing or show judging, she has 
always found time for car trips (she was 
an excellent driver). She liked to trace, to
gether with her friends, old Polish manor 
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masztalerzy, z którą osiągnęła wiele sukce
sów w hodowli i konkurencjach jeździec
kich.

Podczas uroczystego wiosennego 
przeglądu Stadniny Koni w Kurozwękach 
w 1996 roku, połączonego z ceremonią 
pożegnania pani Teresy odchodzącej na 
emeryturę, dziękując za ciepłe słowa skie
rowane pod jej adresem przez przedstawi
cieli Wydziału Hodowli Koni Ministerstwa 
Rolnictwa i hodowców z państwowych 
stadnin koni, powiedziała: »Nigdy nie 
przypuszczałam, że zwykłe, codzienne 
wykonywanie obowiązków hodowcy, 
kierownika stadniny mogą być tak po
zytywnie ocenione. Dziękuję za te słowa 
uznania. To utwierdza mnie w przekona
niu, że warto było poświęcić całe moje 
życie hodowli koni- Wydaje mi się, że te 

słowa najpełniej pokazują, jakim człowie
kiem była Pani Teresa.

W ostatnich miesiącach życia Pani Te
resy, od czasu zdiagnozowania choroby, 
wspieraliśmy ją w walce o powrót do zdro
wia. Jak zawsze pełna optymizmu i energii, 
z wielką determinacją i dzielnością pod
dawała się kuracji zalecanej przez lekarzy. 
Bardzo chciała żyć. Niestety, choroba po
stępowała. Nad ranem 29 czerwca 2012 r. 
Pani Teresa odeszła na zawsze.

Pożegnanie Pani Teresy na cmentarzu 
było hołdem złożonym tej godnej szacun
ku, niezwykłej osobie przez ludzi ze śro
dowiska koniarskiego: Jej współpracow
ników, przyjaciół, koleżanki i kolegów, pra
cowników stadnin państwowych.

Spoczęła w grobie rodzinnym w Kor
czynie koło Krosna, miejscowości poło
żonej w malowniczym regionie, w którym 

się urodziła, spędziła dzieciństwo i lata 
młodzieńcze.

Zawsze czuła się bardzo związana ze 
swoją małą ojczyzną, dlatego po przej
ściu na emeryturę zakupiła drewnianą wil
lę w Teodorówce koło Dukli i zamieszkała 
w niej z córką Marysią i zięciem Darkiem. 
Oczywiście razem z nią do Teodorówki 
pojechały jej ukochane zwierzęta: konie 
CZORSZTYN i EPOS (w ostatnich latach 
dołączył staruszek HETMAN) oraz ukocha
ne koty. Czuła się tam spełniona i szczęśli
wa".

Jakże trudno pogodzić się z myślą, że 
Ją pokonała choroba, miała tylko 81 lat!

Cześć Jej pamięci!

Teresa Dobrowolska była Honorowym 
Członkiem Polskiego Związku Hodowców 
Koni Arabskich.
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Na Jubileuszu dyrektora Ignacego Jaworowskiego - Stadnina Koni Michałów

L J

houses, courts and palaces rescued from 
the ravages of the war and weathered un
til the system transformations. She took to 
her heart the fate of those monuments of 
our history and the landowners' culture.

Teresa was also a perfect house
wife. She maintained an „open house” for 
her numerous friends and guests visiting 
Kotuszow. Her cuisine was unforgettable, 
especially the tarts and preserves.

At work she was dutiful and the 
same she demanded from Her subordi
nates. She created a well-integrated team 
of grooms, who contributed to breeding 
and riding successes of the Stud.

Her retirement was celebrated during 
the spring inspection of the KurozwQki Stud 

in 1996.Thanking for some warm farewell 
speeches given by the breeders and officials 
from the Ministry of Agriculture, she sum
marized: “I'd never imagine, that a normal, 
every-day routine of a stud manager's work 
could be so positively estimated. Thank you 
for the acknowledgements that confirmed 
my opinion, that it was worth to devote all 
my life to horse breeding.” It shows, what a 
kind of a human being she was.

We were with her, when she struggled 
with the illness. She was full of optimism 
and energy, eager to live, diligently accept
ing the prescribed treatment, but it proved 
impossible to stop the progresses of the 
illness. Teresa passed away at dawn, on 
June 29th, 2012.

She was buried in a family tomb, in 
Korczyna near to Krosno, in the region, 
where she spent Her childhood and youth. 
Just after being retired, she bought a ro
mantic, wooden villa at Teodorowka near 
to Dukla and lived there with her daugh
ter Marysia, son-in-law Darek, her favorite 
horses (Czorsztyn, Epos and the oldie 
Hetman) and, of course, her beloved cats. 
She was happy there...”

The more is hard to accept, that the ill
ness defeated her in the age of only 811

Rest in peace, Teresa!

Teresa Dobrowolska was nominated for 
a Member of Honor of the Polish Associa
tion of Arabian Horse Breeders.
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Is the sire line 
oí Irorairi i D;
threatened wiirj
s/.íjrjoíJürj jíj Pokrjd?

In the end of 2001 a team within the Pol
ish Arabian Horse Breeders Society was ap
pointed by the Ministry of Agriculture in or
der to elaborate a breeding program for the 
purebred Arabian horses. As a member of 
that team (together with the President Iza
bella Pawelec-Zawadzka and Prof. Marian 
Budzyński), I had the honor to be a co-author 
of the program, assuming preservation of 8 
sirelines and 15 damlines in our broodmares' 
band. In 2001 it was possible, because all 8 
sirelines had their representatives in the Pol
ish Arabian horse population (Tab.1).

Eukaliptus, gr. 1974 (Bandos - Eunice 
by Comet) - the first Polish National Cham
pion Stallion - was used in Polish breed-

_____________________
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tekst i tłumaczenie: Krystyna ChmielCzy rodowi

Ibrahima
grozi w Polsce zagłada?
JAK DALEJ
ROZWIJAŁA
SIĘ
SYTUACJA?

Pod koniec roku 2001, na zlecenie Mi
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ze
spół ds. Hodowli w tonie Polskiego Związ
ku Hodowców Koni Arabskich opraco
wał Program Hodowli Koni Rasy Czystej 
Krwi Arabskiej. Miałam zaszczyt (obok 
prezes Izabelli Pawelec-Zawadzkiej 
i prof. dr hab. Mariana Budzyńskiego), 
być współautorką tego programu, który 
m.in. zakładał zapewnienie kontynuacji 
8 rodów męskich i 15 rodzin żeńskich. 
W roku 2001 było to możliwe, gdyż ród 
Ibrahima reprezentowało wtedy 9 ogie
rów (12,50%), co dawało mu III miej
sce pod względem liczby przedstawi
cieli w polskiej hodowli, których miało 
wszystkie 8 rodów (tab. 1).

Og. EUKALIPTUS s. 1974 (BANDOS 
- EUNICE po COMET), pierwszy Naro
dowy Czempion Polski, był użytkowany 

w polskiej hodowli w latach 1979-2000 
z przerwą na dzierżawę w USA (1980- 
83). Łącznie czyni to 19 sezonów roz
płodowych, w ciągu których krył w Ja
nowie Podlaskim, Michałowie i Kuro- 
zwękach. Pokrył 298 klaczy, od których 
odsądzono 185 źrebiąt, z czego do ho
dowli (polskiej lub zagranicznej) wcielo
no 41 ogierów i 92 klacze.

Potomstwo jego cechowało się dużą 
urodą, „bukietem" i typem arabskim, 
przejawiającym się szczególnie w wy
razistej głowie (przynajmniej w czasach, 
kiedy nie żądano od arabów „pyszcz
ka konika morskiego”) i powłóczystym 
spojrzeniu ogromnych, ciemnych oczu 
bez widocznego białka. Nic więc dziw
nego, że w przeprowadzanych w róż
nych okresach rankingach wartości 
hodowlanej pod względem cech po-

ing in the years 1979-2000, being in 1980- 
1983 on lease in the US. Together it made 
19 mating seasons, when he was serving 
mares at Janów Podlaski, Michałów and 
Kurozwęki. He was bred to 298 mares, 
out of whom weaned were 185 foals. From 
them 41 stallions and 92 mares were after
wards used for Polish or foreign breeding.

His progeny distinguished itself with 
a great refinement, plenty of type and ex
pressive heads (at least in days, when too 
exotic" heads weren't required from Ara

bians) with a smoldering glance of large, 
dark eyes without a visible white. No won
der. that in different rankings he obtained 
so high levels of breeding value indicators 

for conformation traits, as RGV (Rela
tive Genetic Value) 508,61 for type and 
674,27 for head and neck. Even for legs 
his advantage of progeny against its 
peers reached 0,22 points, with RGV 
263,50. His weak point, however, was 
the topline, because he often passed on 
too soft back.

In 1986-2008 more than 20 sons 
and daughters of Eukaliptus captured 
the Champion or Reserve Champion

rlow ińe 'jiiuśi
PART II 

titles of prestigious Polish and foreign 
shows. Among them appeared Grafik, 
gr. 1996 (out of Gaskonia by Probat 
(SE)) - Champion of Poland, Reserve 
Champion of Europe and World Top 
Ten Stallion; Emanacja gr. 1986 (out of 
Emigracja by Palas (RU)) - Polish and 
Nations 'Cup Champion Mare, Junior 
Champion of Europe and World Reserve 
Champion Mare; her full sister Emigrant
ka 1985 - Junior and Senior Champion

Ion devylopyd? 
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krajowych osiągał tak wysokie wartości, 
jak RGV (względna wartość genetyczna) 
508,61 za typ i 674,27 za głowę z szy
ją (co dawało mu I miejsce w rankingu) 
i WH (wartość hodowlana, czyli przewaga 
potomstwa nad rówieśnikami w zakresie 
ocenianej cechy) 0,66 za typ (II miejsce 
w rankingu). Mało tego, również w zakre
sie ocen za nogi, przy ogólnie niskim po
ziomie tej cechy u koni czystej krwi uczest
niczących w pokazach, uzyskał I miejsce 
pod względem wartości hodowlanej 
(WH=0,22) i II miejsce pod względem 
FłGV (263,50)’. Jego słabym punktem była 
natomiast linia górna, gdyż często przeka
zywał miękki grzbiet, nieraz przez kilka po
koleń (co jednak dziś nie zniechęca użyt
kowników ogiera WH JUSTICE, również 
obciążonego tą wadą).

Wyniki nie dały długo na siebie czekać. 
W latach 1986-2008 łącznie ponad 20 szt. 
potomstwa EUKALIPTUSA zdobyło tytuły 
czempionów lub wiceczempionów presti
żowych pokazów krajowych i zagranicz
nych. Wśród nich znaleźli się tacy rekor
dziści jak dziesięciokrotnie dekorowany 
najwyższymi trofeami (w tym Czempio- 
nat Polski, Wiceczempionat Europy i Top 
Ten Czempionatu Świata) og. GRAFIK s. 
1996 (od GASKONIA po PROBAT (SE)), 
siedmiokrotnie - EMANACJA 1986 (od

[1] - Chmiel K. i wsp., Ocena wartości hodowlanej 
ogierów czołowych czystej krwi arabskiej pod 
względem cech pokrojowych, Rocz. Nauk Zoot., 
T. 29, z. I, 7-17, 2002.

Tab. 1. Przynależność do rodów męskich ogierów używanych w polskiej ho
dowli koni czystej krwi arabskiej w roku 2000 (za PASB, T.XIV, dod. V)

The shares of purebred Arabian leading sires used in Polish breeding in 
2000, according to sirelines.

Lp. Ród męski Szt. %

KUHAILAN AFAS or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 20 27,78

KUHAILAN HAIFI or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 17 23,61

IBRAHIM or.ar. imp. 1907 do Antonin 9 12,50

BAIRACTAR or.ar. imp. 1817 do Weil 8 11,11

SAKLAWi I or.ar. ur. 1886 w Egipcie 8 11,11

KRZYZYK or.ar. imp. 1876 do Jarczowiec 5 6,94

KOHEILAN ADJUZE or.ar. imp. 1885 do Babolnej 3 4,17

ILDERIM or.ar. imp. 1900 do Slawuty 2 2,78

Razem 72 100,00

EMIGRACJA po PALAS (RU)), Czempion- 
ka Polski, Pucharu Narodów, Młodzieżo
wa Czempionka Europy i Wiceczempion- 
ka Świata; ESKLAWA 1985 (od EKSTAZA 
po CELEBES), Czempionka Polski, Euro
py, Blommeród International i Ajman czy 
czterokrotnie - pełna siostra EMANACJI, 
EMIGRANTKA 1985, Czempionka Polski 
i Europy Klaczy Młodszych i Starszych 
oraz GRENLANDIA 1988 (od GETYNGA 
po PALAS (RU)) - Czempionka Polski 
i Towerlands International. To wielokrotnie 

koronowane potomstwo EUKALIPTUSA 
wyszło z SK Michałów, gdzie po raz pierw
szy pokazał swoją klasę reprodukcyjną, 
zanim po powrocie do macierzystej stad
niny odnalazł najodpowiedniejsze dla sie
bie partnerki. Szczególnie EMIGRANTKA 
i EMANACJA (zwłaszcza EMANACJA) po
siadały wyjątkowy czar i charyzmę - coś 
zwiewnego i ulotnego, jakby obłok ledwo 
dotykający ziemi.

EUKALIPTUS bowiem jak wino - z wie
kiem nabierał jakości i wtedy kiedy był już

Mare of Poland and Europe; Esklawa 1985 
(out of Ekstaza by Celebes) - Poland's, 
Europe, Blommerod International and Aj
man Champion Mare; Grenlandia gr. 1988 
(out of Getynga by Palas (RU)) - Polish 
and Towerlands International Champion 
Mare. That crop of multi-awarded progeny 
was born at Michałów. From them espe
cially Emanacja was full of an exception
al charm and charisma - resembling of 
a fleeting, ethereal cloud.

Eukaliptus, like wine, gained in value 
over the years. The more sparingly was he 
exploited for reproduction because of his 
age - the more valuable pearls he sired. 
At Janów, bred to Pinia gr. 1984 (Probat 
(SE) - Pilarka), he sired bay Pianosa 1998, 
the Junior Champion Mare and Senior Re
serve Champion mare of Poland, with an al
most ideal topline and a fantastic trot. Who 
guessed from the beginning, that she would 
become a dam to the unbeaten Pianissima, 
bay, 2003 (by Gazal Al Shaqab (QA))?

At Michałów he combined well with the 
“E” line, whereas at Janów - with the “A” 
line. His best partners proved ł sisters, 
daughters to meritorious Algeria - Albig- 
owa, bay, 1987 (by Fawor) and Algora, 
bay, 1988 (by Probat (SE)). Algora got 
two bold and beautiful stallions, full broth
ers - Aslan, bay, 1998, the Junior Reserve 
Champion Stallion of Poland and Alwaro, 
grey, 2000, a Champion of the Autumn 
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Show at Janów. Out of Albigowa, in turn, 
came two full sisters - Altona, grey, 1999 
(the class winner at Białka) and Amra, 
grey, 2000, the Junior Champion Mare 
of Poland and Best In Show. They estab
lished sub-lines of daughters and grand
daughters (including also grandsons) in 
a specific type. Combined especially well 
with Ecaho, Ekstern and Gazal Al Shaqab 
(QA), obtained were mares and fillies of 
a moderate size, but very feminine and 
dry, with tiny heads, sweet glance, long 
necks, horizontal toplines and a flying trot 
with a high tail carriage. They often turn 
completely grey after assuming original 
transitional shades...

Seemingly ethereal, Eukaliptus com
pleted an average race career, sufficient for 
an Arabian - 2 racing seasons, 13 starts, 2 
wins, coefficient of success 1,02. His per
cent of raced progeny and an average Cs 
per head of progeny were even higher than 
average values for the whole Polish popu
lation - 72,97% and 1,21, respectively. He 
sired one Oaks winner - Atencja, chest., 
1991 (out of Arena), bred at Kurozwęki, 
Cs 3,16; one “nominated Derby winner” - 
the colt Padus, bay, 2000 (out of Parafra
za), bred at Janów, who was granted with 
the title, because the real winner was dis
qualified; the colt Harbin, grey, 1993 (out 
of Haifa), bred at Janów, who was always 
placed second behind the unbeaten Druid, 

still his coefficient of success reached 7,17. 
Besides, many horses sired by Eukaliptus 
got more than average racing results. For 
example, Pianosa, a dam to the “ethereal” 
Pianissima”, got Cs 2,38, whereas from his 
14 sons put to stud in Poland only 3 ones 
achieved Cs lower than 1,00.

In the period, when the number of pri
vate breeders in Poland rapidly increased, 
many of such owners purchased Eukalip
tus sons because of their good rideability, 
but the scope of their use in breeding was 
hard to estimate because the population 
was significantly dispersed. I had two of 
his sons on lease - Werter 1996 (out of 
Walkiria) from Michałów, the Emerald Tro
phy Reserve Champion, and Alwaro 2000 
from Janów. Currently at Polish state studs 
standing are Aslan and Alwaro at Janów, 
whereas Grafik at Michałów, but they are 
hardly serving any mares - they mostly 
start in competitions under saddle. In fact, 
that sub-line distinguished itself with a high 
performance versatility. Also the stal
lion Argus 1996 (out of Armenia), bred at 
Michałów, owned by K. Grudziąż, showed 
dressage skills, whereas two horses of my 
breeding, Eomer 2003 (Werter - Efrema), 
now in Belgium, and the filly Pointa 2007 
(Alwaro - Pawica), owned by R Lis, reveal 
an endurance talent. The more such ver
satile stallions shouldn't pass away with
out leaving any descendants behind. 



coraz oszczędniej eksploatowany z uwagi 
na wiek - płodził prawdziwe perły. Od kl. 
PINIA 1984, ze znakomitej linii „P” (PRO- 
BAT (SE) - PILARKA), dał gniadą kl. PIA- 
NOSA 1998, Czempionkę Klaczy Młod
szych i Best in Show w Białce, później 
Wiceczempionkę Polski Klaczy Starszych, 
posiadaczkę jednej z najbardziej zbliżo
nych do ideału linii górnej oraz fantastycz
nego ruchu. Kto wtedy mógł przypusz
czać, że ta klacz zostanie matką niepobi- 
tej na ringach PIANISSIMY, gn. 2003 (po 
GAZAL AL SHAOAB (QA))? Okazało się 
też, że tak jak w Michałowie z przedstawi
cielkami linii „E”, w Janowie EUKALIPTUS 
najlepiej łączył się z linią „A”. Optymalnymi 
partnerkami dla niego stały się I' siostry - 
córki zasłużonej ALGERII: ALBIGOWA gn. 
1987 (po FAWOR) i ALGORA gn. 1988 (po 
PROBAT (SE)). Z tych połączeń wyszły 
dzielne i urodziwe ogiery - pełni bracia 
ASLAN gn. 1998 i ALWARO s. 2000 (od 
ALGORA), zdobywcy tytułów: Wiceczem- 
piona Polski Ogierów Młodszych (ASLAN) 
i Czempiona Jesiennego Pokazu w Jano
wie (ALWARO), a od ALBIGOWEJ pełne 
siostry AMRA 2000 (Czempionka Polski 
Klaczy Młodszych i Best in Show) i AL- 
TONA 1999 (zwyciężczyni klasy w Biał
ce) - założycielki sublinii o specyficznym 
typie. Ich córki są drobniutkie, o sylwetce 
w formacie leżącego prostokąta, ale bar
dzo suche, mają malutkie głowy, słodkie 
spojrzenie, długie szyje, idealnie poziome 
linie górne i ruch z wyraźną „fazą zawie
szenia” i zarzucanym na grzbiet ogonem.

Przeważnie też długo siwieją, przyjmując 
oryginalne umaszczenia przejściowe.

Mimo pozorów zwiewności i eterycz- 
ności, EUKALIPTUS zaliczył typową dla 
araba średnią karierę wyścigową (2 se
zony biegania, 13 startów, 2 zwycięstwa, 
współczynnik powodzenia 1,02. Procent 
objęcia jego potomstwa próbami dzielno
ści był nawet wyższy niż średnia krajowa 
(72,97%), podobnie jak średni Wp na sztu
kę - 1,21. Rozrzut tej stawki pod wzglę
dem cechy dzielności był dość duży, ale 
znalazła się w niej OAK-sistka - kurozwęc- 
ka kl. ATENCJA kaszt. 1991 (od ARENA) 
- Wp 3,16; „derbista z mianowania” PA- 
DUS gn. 2000 (od PARAFRAZA), któremu 
przypadł tytuł po dyskwalifikacji og. Feda- 
in, a wp w związku z tym wzrósł do 7,94 
i „cień” niepobitego DRUIDA - HARBIN s. 
1993 (od HALFA), „wiecznie drugi”, o wp 
7,17. Poza tym wielu potomków EUKA
LIPTUSA osiągnęło wyniki znacznie wyż
sze od średniej - nawet PIANOSA, matka 
„eterycznej” PIANISSIMY, miała Wp 2,38, 
a z 14 ogierów używanych w polskiej ho
dowli tylko 3 miały Wp < 1,00.

W okresie intensywnego rozwoju ho
dowli prywatnej (lata 90.) dużo ogierów po 
EUKALIPTUSIE, szczególnie z Kurozwęk 
(np. CAŁUS, CAMUS i FLORET), z uwagi 
na ich dobre cechy wierzchowe, rozeszło 
się do drobnych właścicieli. Sama dzier
żawiłam dwóch jego synów - michałow- 
skiego og. WERTER 1996 (od WALKIRIA), 
Wiceczempiona Emerald Trophy i janow
skiego og. ALWARO 2000, ale z uwagi 

na rozproszenie tego materiału trudno 
śledzić, czy zachowywana jest za ich po
średnictwem ciągłość rodu. „Na stanie” 
SK Janów Podlaski znajdują się aktual
nie ASLAN i ALWARO, a w SK Michałów — 
GRAFIK, ale na razie sprawdzają się głów
nie w konkursach pod siodłem. To dobrze, 
bo nawet w okresie mody na typ pokazo
wy nie należy lekceważyć walorów użytko
wych synów EUKALIPTUSA. Oprócz wy
mienionych, także og. ARGUS 1996 (od 
ARMENIA), wł. K. Grudziąża, wykazał się 
zdolnościami ujeżdżeniowymi, a mojej ho
dowli EOMER 2003 (WERTER - EFREMA), 
obecnie w Belgii i kl. POINTA 2007 (ALWA
RO - PAWICA), wł. P. Lisa, przejawiają zde
cydowany talent do rajdów długodystan
sowych. Tym bardziej nie można dopuścić 
do sytuacji, kiedy tak wszechstronne ogie
ry zejdą z tego świata bez pozostawienia 
następców.

Filarem drugiej sublinii męskiej wywo
dzącej się od BANDOSA można śmiało 
nazwać og. PEPTON s. 1977 (od PEMBA), 
ogiera zarówno bardzo dzielnego wyści
gowo (przez trzy lata rekordowa wartość 
Wp wynosząca 8,67, zwycięstwo w Nagr. 
Porównawczej i pierwsze miejsce w rocz
niku urodzenia), jak urodziwego (Czem- 
pion Polski Ogierów Starszych). W polskiej 
hodowli użytkowany był w latach 1983- 
1998, z przerwami na dzierżawę w USA 
(1986-1988 i 1997), czyli przez 14 sezo
nów. Brutalne metody treningu pokazowe
go, jakim został poddany w USA, odbiły 
się na jego systemie nerwowym, wskutek
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czego, kiedy w maju 1988 uczestniczył 
w testach zrównoważenia nerwowego, ja
kim w zespole kierowanym przez prof. M. 
Budzyńskiego poddaliśmy wszystkie za
rodowe konie arabskie w stadninach pań
stwowych, otrzymał bardzo niską punkta
cję. Oczywiście w tym przypadku była to 
nerwowość nabyta, nieprzekazywana na 
potomstwo.

PEPTON krył w Janowie Podlaskim, Mi
chałowie i Kurozwękach, sporadycznie tak
że klacze prywatne - łącznie 193 klacze, od 

których urodziło się 119 źrebiąt. W polskiej 
hodowli użytych z tej liczby zostało 5 ogie
rów i 51 klaczy. Próbami dzielności objętych 
zostało 89 szt. (74,79%), a średni Wp na szt. 
wyniósł 1,39, a więc po części przekazał 
swoją dzielność. W jego progeniturze zna
lazły się dwie OAK-sistki urodzone w Micha
łowie - GENEZA s. 1983 (od GIZELA), Wp 
6,55 i ESTEPONA gn. 1984 (od ESTRELA), 
Wp 4,09. Podczas stacjonowania w Kuro
zwękach spłodził jednego zwycięzcę Nagr. 
Porównawczej, trzeciego w swoim roczniku 

og. ELEIN s. 1986, Wp 4,73. W tym samym 
roczniku siódmą lokatę w rankingu zajął inny 
kurozwęcki syn PEPTONA, og. WŁODARZ 
s. (od WIORSTA), który nie wygrał wpraw
dzie klasyków, ale z 21 startów w 3 sezo
nach wygrał 6, osiągając Wp 3,63. Począt
kowo wyeksportowany do Szwecji, w 2003 
został reeksportowany przez B. Tomaszew
skiego, prezesa spółki „DAMIS”. Pochodzą 
po nim 3 konie o wybitnych walorach wierz
chowych, wyrównane pokrojowo i bardzo 
wszechstronne - osiągające sukcesy w tak 
różnych dyscyplinach jak ujeżdżenie i rajdy. 
Są to: og. WIRTUOZ gn. 1998 (od WIOSEN
KA), urodzony jeszcze w Szwecji oraz ciem- 
nogniade wałachy: EDINET 2005 (od ELLI- 
LA) i ORSK 2005 (od ORIETA) - widoczne 
zwykle na czołowych miejscach w różnych 
konkurencjach Sportowych Mistrzostw Pol
ski Koni Arabskich, klas pod siodłem Jesien
nych Pokazów w Janowie, a także otwartych 
zawodów dla koni różnych ras.

Najbardziej utytułowanym synem PEP
TONA i kontynuatorem sublinii męskiej 
okazał się ECAHO 1990 (od ETRURIA), 
hod. SK Janów Podlaski, urodzony pod
czas trwania kongresu E.C.A.H.O. w Pol
sce, czemu zawdzięczał imię, nadane 
przez uczestników. Kiedy osiągnął doj
rzałość, dostrzegano w nim nawet podo
bieństwo do założyciela polskiej linii rodu 
- SKOWRONKA. Podobieństwo tym więk
sze, że tak jak protoplasta, był homozygo- 
tą pod względem maści siwej, przekazując 
na potomstwo jej mlecznobiały odcień.

Na torze osiągnął wyniki powyżej średniej, 
przejawiając przy tym wytrwałość bardzo

Another blood strain, descending from 
Bandos, was based on Pepton, grey, 1977 
(out of Pemba) from Janów, an outstanding 
racer (the Critérium winner, first in his age 
group, with a record-setting value of Cs 8,67), 
as well as the Senior Champion Stallion of 
Poland. In Polish breeding he was used for 
14 seasons, in the years 1983 - 1998, ex
cluding his stay on lease in the US. In Poland 
he was serving mares at Janów Podlaski, 
Michałów and Kurozwęki. He was bred to 
193 mares, siring 119 foals, from whom used 
in Polish breeding were 5 stallions and 51 
mares. Raced were 74,79% of the age group, 
obtaining an average Cs per head 1,39. He 
sired two Oaks winners born at Michałów - 
Geneza, grey, 1983 (out of Gizela), Cs 6,55, 
and Estepona, bay, 1984 (out of Estrela), 
Cs 4,09. Standing at stud at Kurozwęki, he 
got one Critérium winner, placed third in his 
age group, Elein, grey, 1986, Cs 4,73. In the 
same age group placed seventh was another 
Pepton son bred at Kurozwęki, Włodarz, grey 
(out of Wiorsta). He didn't win classics, but 
was raced 21 times in three seasons, win
ning for 6 times and obtaining Cs 3,63. He 
was exported to Sweden, but in 2003 he was 
purchased back by B. Tomaszewski of DA
MIS Company. Especially his three sons re
vealed similar conformation and outstanding 
performance traits, achieving successes as 
well in dressage, as in endurance and “Plea

sure” classes. They are: the stallion Wirtuoz, 
bay, 1998, born in Sweden, out of Wiosenka 
and two dark-bay geldings: Edinet 2005 (out 
of Elila) and Orsk 2005 (out of Orieta), highly 
placed in competitions for Arabian horses 
and open ones.

The especially multi-awarded Pepton 
son, appointed for his continuator, proved 
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Ecaho, grey, 1990 (out of Etruria), bred 
at Janów Podlaski during the ECAHO 
congress held there, so named after it. 
In a common opinion, he resembled the 
sireline founder - Skowronek - with his 
milky-white color, large, dark eyes, short, 
reasonably dished heads and deep, wide- 
set jowls. He passed on those traits, being 
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pożądaną u arabów (skrót kariery: 2/20/2, 
indeks 1,29-1,5-1). Natomiast jego potom
stwo (zarówno w Janowie, jak w Michałowie 
i Białce) zasłynęło raczej z urody, również 
przypominającej SKOWRONKA. Wcześnie 
siwiały „do białości”, oczy miały duże i czar
ne, partie pyskowe krótkie, z wciętym (choć 
nie przesadnie) profilem, a ganasze głębokie 
i szeroko rozstawione. Toteż sam ECAHO, 
poza Czempionatem Polski, wszedł do Top 
Ten Czempionatu USA, jego córka PALMETA 
2001 (od PILICA), hod. SK Janów Podlaski, 
odznaczająca się wyjątkową subtelnością 
i finezją, zaczęła od Czempionatu Polski Kla
czy Młodszych i Best In Show, poprzez zwy
cięstwo w Czempionacie Europy do tytułu 
Czempionki Polski i Najlepszego Konia Po
kazu w Czempionacie Narodowym w roku 
bieżącym. Należy mieć nadzieję, że na tym 
nie koniec sukcesów tej klaczy. Michałow-

homozygous with regard to the color - just 
like Skowronek.

He achieved more than average race re
sults, distinguishing himself with a stamina 
desired in Arabians (2 seasons, 20 starts 
and 2 wins, the index of use value 1,29-1,5- 
I). In his show career he captured the titles 
of Polish National Champion Stallion and 
US National Top Ten, whereas his daughter 
Palmeta 2001 (out of Pilica by Fawor, bred 
at Janów Podlaski), exceptionally subtle 
and refined, whose career ranged from the 
Junior Championship of Poland through 
the Championship of Europe and the title of 
National Champion Mare and Best in Show 
at the Polish National Championships in 
2012. Michałów-bred Emanda 1996 (out 
of Emanacja), a result of a top-crossing 
with a mare, who embodied maximum 
of sweetness and charm - reached the 
World Championship, whereas her daugh
ter Emandoria 2004 (by Gazal Al Shaqab 

ska EMANDA 1996 (od EMANACJA), bę
dąca produktem „kojarzenia szczytowego” 
z klaczą uosabiającą maksimum słodyczy 
i wdzięku, sięgnęła jeszcze wyżej - zdobyła 
Czempionat Świata, a jej córka EMANDORIA 
2004 (po GAZAL AL SHAQAB (QA)) zaliczyła 
prawie wszystkie „korony” pokazowe - Pol
ski, Europy, Pucharu Narodów, Młodzieżowy 
Czempionat USA, jedynie w Czempionacie 
Świata zajęła drugie miejsce.

Typowany na jego następcę SALAR 
2000 (od SABA), nieduży, ale bardzo uro
dziwy i typowy - II Wiceczempion Polski 
Ogierów Starszych, Czempion Wessex 
Arabian Show w Wielkiej Brytanii - karie
rę reproduktorską zaczął w Białce, gdzie 
nie zachwycił potomstwem, ale to o ni
czym nie świadczy, gdyż mógł po prostu 
nie pasować do klaczy Wałeckich. Karie
rę wyścigową zakończył z wynikiem nieco

(QA)), achieved almost all show crowns 
except just that one - she was claimed the 
Reserve World Champion Mare.

Salar 2000 (out of Saba) was predicted 
for his descendant, but he began his stud 
career at Białka, where he hardly produced 
something valuable. He simply didn't 
match Białka mares, but it didn't indicate 
anything wrong with him. He gained the 
titles of Second Reserve Champion of Po
land and Wessex Arabian Show Champion 
Stallion. His race results were slightly more 
than average, but the greatest success
es he achieved in Arabian horse sports, 
as well in Dressage and Showjumping, 
as Pleasure Classes. With Aleksandra 
Owerko, who was not only his fan, but per
fectly fitted him, they made such a tight 
team, that in all equestrian competitions 
of Arabian horses they just had to bring at 
least several awards. His special admirer 
was the Dutch judge Toto Modderman, 

powyżej średniej (Wp 1,12), ale najwięk
sze sukcesy zaczął odnosić w konkuren
cjach sportowych, zarówno w ujeżdżeniu, 
skokach, jak i klasach „Pleasure”. Z za
kochaną w nim Aleksandrą Owerko stwo
rzył idealną parę, która w każdej kolejnej 
edycji Sportowych Mistrzostw Polski Koni 
Arabskich, w klasach pod siodłem Jesien
nego Pokazu w Janowie, a przedtem także 
na Mistrzostwach Europy w Stadl Paura, 
zawsze musi zaliczyć przynajmniej kilka 
zwycięstw. Szczególny zachwyt wzbudził 
u holenderskiej sędziny Toto Modderman, 
która w 2011 r. przyznała mu zwycięstwo 
w klasie „Type and Conformation". Jego 
„skowronkowaty” pokrój (czysto biały od
cień maści siwej, ogromne oko i nozdrze, 
imponująca odsada ogona), w połączeniu 
z wszechstronną, tak pożądaną dla araba 
dzielnością użytkową, zasługuje na szan
sę przekazania następnym pokoleniom.

Oprócz ECAHO, w Polsce było używa
nych do hodowli i potomstwo dało jeszcze 
trzech synów PEPTONA. PERLIK 1990 (od 
PESTKA), drobny, ale bardzo dzielny i wy
trwały wyścigowo (biegał 4 sezony z wyni
kami nie niższymi od średniej), był dzierża
wiony przez hodowców prywatnych (Hanna 
Sztuka, Andrzej Strumiłło i niżej podpisana), 
aż w końcu nabyła go spółka „Damis”, gdzie 
ma dożywocie. Ogier ten był nieco trudny 
do utrzymania w kondycji, ale przyjemnie 
chodził pod siodłem i przekazywał szcze
gólnie urodziwą głowę - krótką, z olbrzy
mim okiem i nozdrzem. W spółce „Damis” 
znajduje się również inny syn PEPTONA, 
ALGOR gn. 1997 (od ALGORA). Andrzej 

who claimed him the winner of the “Type 
and Conformation” class of the 3rd Arabian 
Horse Sports Championships of Poland, 
Janów 2011. His “Skowronek-like” looks 
together with a versatile use value, desired 
for an Arabian horse, should get a chance 
to be passed on to the next generations.

Also three other Pepton sons were used 
for breeding and left behind some progeny 
In Poland. Perlik 1990 (out of Pestka) was 
of rather short and fine stature, but very per
sistent at turf (he ran for four seasons with 
at least average results). He was leased 
by some private breeders (Hanna Sztuka, 
Andrzej Strumiłło and me), whereas finally 
the DAMIS Company purchased him and 
provided a life tenancy for him. The stallion 
was hard to maintain in a good condition, 
but made a pleasant mount and passed on 
a short, shapely head with large, expressive 
eyes and nostrils. By the DAMIS Company 
owned is another son of Pepton - Algor, 
bay, 1997 (out of Algora). Andrzej Wojtow
icz used at his stud a good racer Sarma
ta, grey, 1992 (out of Sarmacja), with a Cs 
4,37, later exported to Brazil and elected 
a Champion Stallion of that country.

A “narrow strain” (see Part I), descending 
from the stallion Enos, grey, 1975 (Bandos 
- Enora), exported at relatively early age to 
the United States where he was claimed the 
US and Canadian National Champion Stal-
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4 gracje z Michałowa / 4 graces from Michałów - od prawej I from the right - Emigracja 
(Palas (RU) - Emisja/Carycyn) z córkami I with her daughters: Emigrantka (Eukaliptus), 
Emanacja (Eukaliptus) i wnuczką / and grand-daughter Emilda (Pamir - Emanacja).

Wojtowicz użytkował dzielnego wyścigowo 
og. SARMATA s.1992 (od SARMACJA), wp 
4,37, który następnie został sprzedany do 
Brazylii i zdobył czempionat tego kraju.

Og. ENOS s. 1975 (BANDOS - ENORA), 
eksportowany w młodym wieku do Sta

nów Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuły 
Czempiona USA i Kanady, pozostawił je
dynie „wąski strumyczek krwi” (patrz część 
I), a dokładnie pięcioro źrebiąt, z których 
tak naprawdę liczyło się tylko dwoje - kl. 
BETA s. 1982 (od BATALIA), Wiceczem-

pionka Polski Klaczy Starszych 1986 i og. 
PERS s. 1982 (od PENTODA). PERS nie był 
użytkowany w naszej hodowli długo, gdyż 
padł w stosunkowo młodym wieku 12 lat. 
Posiadał natomiast kilka cech charaktery
stycznych, którymi „stemplował” większość 
swego potomstwa. Były to: bardzo dobry 
charakter i chęć do współpracy z człowie
kiem, wyjątkowo wydajny ruch, szczególnie 
w kłusie, z długim wykroklem i fazą zawie
szenia, horyzontalna (choć nieraz zbyt dłu
ga w partii nerki) linia górna, zwykle dosyć 
„słuszny” wzrost i niestety prosty profil, 
ale przecież nie można mieć wszystkiego! 
W stopniu szczególnym te cechy posiadały: 
białecka kl. FRASKATA 1993 (od FRASQU- 
ITA), janowski og. ENTYK 1991 (od ENKRA- 
CJA) - ojciec m.in. pięknej karej janowskiej 
klaczy EL FATHA, ulubiony wierzchowiec 
prof. A. Strumiłły, a także białecki derbista 
OSTRAGON 1994 (od OSEŁKA), wp 10,88. 
odznaczający się tak efektownym i efektyw
nym ruchem, że najlepsze wyniki uzyskiwał 
w klasie „Liberty”, gdzie mógł swobodnie 
się zaprezentować. O ironio, ten ogier był 
jednym z trzech reprezentantów rodu IBRA- 
HIMA w Polsce, po których w 2011 r. zostało 
zgłoszone jakieś potomstwo!

CO NAM ZOSTAŁO Z TAMTYCH LAT?
Ilościowo, wydawałoby się, sytuacja nie 

wygląda źle, jeśli idzie o liczbę ogierów 
z rodu IBRAHIMA, dostępnych w ofercie 
hodowlanej. Na sezon 2011/2012 zgłoszo
no takich ogierów 19, w tym reprezentują
cych tak „boczne” linie tego rodu, jak sy- 

lion, consisted only of 5 foals, from whom 
really valued two - the mare Beta gr. 1982 
(out of Batalia) - the Reserve Champion 
Mare of Poland - and the stallion Pers gr. 
1982 (out of Pentoda). He wasn't used for 
a long time, because he died in the early 
age of 12, but he distinguished himself 
with some characteristic traits, passed on 
to the majority of his progeny. They were, 
as follows: a kind character combined with 
a good rideability, long and floating trot, hor
izontal topline (sometimes too long in loins), 
good size and - unfortunately - straight 
head, but one can't have everything. Those 
trait appeared especially in Fraskata 1993 
(out of Frasquita), Białka; Entyk 1991 (out 
of Enkracja), Janów Podlaski - a sire to the 
beautiful, black mare El Fatha and a favorite 
mount of the Professor Andrzej Strumiłło); 
and the Derby winner Ostragon 1994 (out 
of Osełka), bred at Białka, with coefficient 
of success 10,88 and such a free, effective 
movement, that he obtained the best results 
in “Liberty” classes, where he could move 
unrestrained. Ironically enough, that stallion 
was one of three representatives of the sire- 
line of Ibrahim DB, who sired any progeny 
entered into PASB in 20111

WHAT REMAINED FROM THOSE YEARS?
As far, as the number of stallions is con

cerned, the situation doesn't look tragic. 
For the season 2011/2012, as available for
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Tab. 2. Ogiery - ojcowie przychówka zgłoszonego w 2011 r. według rodów męskich
The sires of the progeny entered in 2011 according to sirelines

Lp. Ród męski Szt. %

SAKLAWI I or.ar. ur. 1886 w Egipcie 48 41,38

KUHAILAN HAIFI or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 19 16,38

KUHAILAN AFAS or.ar. imp. 1931 do Gumnisk 11 9,48

BAIRACTAR or.ar. imp. 1817 do Weil 8 6,90

ILDERIM or.ar. imp. 1900 do Sławuty 8 6,90

KRZYŻYK or.ar. imp. 1876 do Jarczowiec 7 6,03

LATIF or.ar. imp. 1909 do Francji 6 5,17

Inne 4 3,45

IBRAHIM or.ar. imp. 1907 do Antonin 3 2,58

KOHEILAN ADJUZE or.ar. imp. 1885 do Babolnej 2 1,72

Razem 116 100,00

nowie og. MAKIUR LIP (SF VALENTINO - 
MURIKA), hodowli włoskiej, wywodzący się 
w IV pokoleniu od og. SALON 1959 (NEGA- 
TIW - SONATA), ojca użytkowanego w Pol
sce og. NAMIET 1969. Dla hodowli bardziej 
miarodajne jest jednak wykorzystanie roz
płodowe tych ogierów, przekładające się 
na liczbę stanówek i zgłoszonego przy
chówka, a w tym względzie sytuacja wyglą
da tragicznie, co ilustruje tabela 2.

Także i w tym zestawieniu widać wyraź
nie coraz bardziej miażdżącą przewagę 

breeding, offered were 19 stallions from 
the sireline of Ibrahim DB, even including 
such “side strains”, as two sons of Makiur 
Lip (SF Valentino - Murika), bred in Italy, 
belonging to the fourth generation of de
scendants of Salon 1959 (Negatiw - So
nata), bred at Tersk, a sire to Namiet 1969 
used in Poland. What counts, however, 
that is reproductive utilization of those 
stallions and in that field the situation 
seems to be tragic enough (tab.2).

In that balance sheet the advantage of 
Saklawi I sireline is smashing, whereas 
the representation of a sireline such valu
able for our breeding, as of Ibrahim DB, 
is lower than the share of imported stal
lions belonging to blood strains unknown 
In Poland, named as “Others". It can be 
summed up by the following statement: 
“What Bolshevik swords weren't able to 
accomplish, it would be completed by the 
invisible hand of the market”. Let's hope 
it would prove too pessimistic!

In order to increase a chance of win
ning Halter classes one can breed to stal
lions from the “fashionable” bloodlines”, 
but the more should be emphasized, 
that in many countries most shows offer 
a higher percent of Performance class
es. Moreover, it wasn't a long time ago, 
when also Halter classes were won by 
horses in a completely different type. In 

ogierów z rodu SAKLAWI I, podczas gdy 
ród tak zasłużony dla naszej hodowli jak 
wywodzący się od IBRAHIMA or.ar., zje
chał na pozycję niższą niż różne importy 
wynikające z „wolnej amerykanki” rynko
wej, oznaczone jako „inne”. Można skróto
wo podsumować tę sytuację: „Czego nie 
dokonały bolszewickie szable, dokończy 
niewidzialna ręka rynku”, co oby okazało 
się nadmiernym czarnowidztwem!

Można zrozumieć politykę: „Kryjmy tym, 
co da nam większą szansę wygrania po

order to protect oneself against chang
ing trends, it would be a wise policy to 
hold some other bloodlines in reserve. 
The more, that we have, at least for the 
time being, at our disposal stallions com
bining good looks and use value in one, 

kazu”, jeśli mamy na myśli pokazy w ręku, 
które - o czym nie każdy u nas wie - w wie
lu krajach stanowią tylko „wierzchołek góry 
lodowej”. Tym bardziej trzeba przypomnieć, 
że w niedawnej przyszłości także klasy 
w ręku wygrywały konie w zupełnie innym 
typie, a na okoliczność zmieniającej się 
mody lepiej się zabezpieczyć, mając w od
wodzie różne prądy krwi. Szczególnie, jeśli 
do dyspozycji są ogiery, które posiadają ce
chy obecnie mniej pożądane, lecz w prze
szłości kształtujące wysoką pozycję pol
skiego araba na świecie - dzielność i urodę 
w jednym, a z roku na rok młodsze się nie 
robią, podczas gdy dobra przydatność pod 
siodło mogłaby zwiększyć pokupność nad
wyżek „pokazowej” młodzieży.

Zakończmy jednak optymistycznym ak
centem - w sezonie 2012 SALAR pokrył 5 
janowskich klaczy!

I
IMegatiw z Izabellą Pawelec-Zawadzką / 

Negatiw and Izabella. Janów Podlaski 1968

whereas sufficient results under saddle 
are highly priced now and can increase 
merchantability of youth surplusses. After 
all, let’s conclude with an optimistic ac
cent - in the reproductive season 2012 at 
Janow 5 mares were bred to Salar!
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I

jest mój
tekst: Nancy i Greg Gallun 

tłumaczenie: Krystyna Chmiel 
zdjęcia z archiwum Gallunów

W życiu człowieka zdarzają się przy
padki, które przeobrażają je gruntow
nie, raz na zawsze. Takim „przypadkiem” 
było przybycie Pianissimy na naszą farmę 
w roku 2004. Po raz pierwszy zobaczyłem 
„Penny" w Janowie, jeszcze jako odsad- 
ka, wśród jej stajennych koleżanek i ko
legów. Miało to miejsce w pewien desz
czowy dzień pod koniec kwietnia, kiedy 
wraz z Jerzym Zbyszewskim i dr Markiem 
Trelą chodziliśmy po stajniach. Pianissi- 
ma znajdowała się na końcu swojej grupy 
wiekowej - wyjątkowo udanej stawki. Wy
starczyło jednak, żeby się odwróciła i spoj

rzała na nas, a obaj z Jerzym stanęliśmy 
jak wryci. Po prostu nas zatkało, ale już 
po chwili szepnąłem do Jerzego: „Czy ona 
jest naprawdę taka piękna? ”, a on jeszcze 
cichszym szeptem odpowiedział: „Jesz
cze bardziej! W tym czasie dr Trela stał 
około 5 metrów od nas, a kiedy spojrzeli
śmy w jego stronę - na jego twarzy pojawił 
się porozumiewawczy uśmieszek. Nigdy 
dotąd nie zdarzyło mi się, aby młody koń, 
widziany po raz pierwszy w życiu, wywarł 
na mnie aż takie wrażenie!

Kariera pokazowa Pianissimy jako rocz- 
niaczki, uwieńczona zdobyciem przez nią

1
„potrójnej korony”, potwierdziła to moje 
pierwsze wrażenie. Ponieważ udało się 
nam wynegocjować warunki dzierżawa 
Pianissimy od drugiego roku jej życia, 
przybyła ona na naszą farmę w Kalifornii 
w grudniu 2004. W lutym następnego roku 
na pokazie w Scottsdale w pięknym stylu
wygrała swoją klasę, pokonując ponad 30 
klaczek. Wystarczyło to najzupełniej, aby 
zakwalifikowała się do Czempionatu Naro
dowego USA, mającego się odbyć w paź
dzierniku w Louisville (Kentucky). Do koń
ca życia nie zapomnę, jak przywitała ją pu
bliczność w Louisville. „Penny” otrzymała

Pianissima
There are things that happen in one’s 

life that will change it forever. When Pianis
sima arrived to our farm in 2004, was one 
of those “things”. I remember when I first 
met “Penny” when she was just weaned 
and living with all her Janow bred stable 
mates. George Z, Dr Treia and myself 
walking around the barns on a very rainy 
day in late April. She was the last filly on 
the long row of an excellent foal crop. As 
she turned to look at George and I, we both 
stopped and stared. We both were stunned. 
I said very quietly to George “is she really 
that beautiful?” he answered back also very 
quietly “more". Dr Treia was standing some 
5 meters away waiting, we looked his direc
tion and he was smiling with a very knowing 
grin. I don’t recall ever being hit by a young 
horse like that at first meeting.
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Her Show record as a yearling con
firmed the first impression (Triple crown). 
As Pianissima was leased by the Pride of 
Poland group late her two year old she 
arrived to our farm in California December 
2004 At the Scottsdale show that next 
February she won her age group out of 30 
plus fillies in excellent fashion, this was all 
we needed to qualify for the US Nationals 
to be held in Louisville Kentucky in Octo
ber. The reaction to her by the audience 
in Louisville was unforgettable, standing 
ovations are hard to come by, Penny got 
a good one. Along with El Dorada be
ing US National Champion Senior Mare, 
Pianissima won the Junior Mare National 
Championship!

A sweep for Poland and we were the 
lucky people that got to show them. As 
this was the last year that the US Nation
als were to be held in Louisville, there was 
a larger than normal audience to say a fi

nal good bye to Freedom Hall. With this 
big turnout we had a steady stream of visi
tors to see these Polish stars. Penny and 
Ellie (El Dorada) greeted all with the same 
dignity befitting their super star status. With 
the showing done for now Penny enjoyed 
some months in the California sun and 
pasture grass.

When Marek Treia asked if I would 
show Pianissima at 2008 Al Khalediah 
Show in Saudi Arabia and through the 
2008 year I immediately said yes! 2008 
Penny captured champion mare unani
mously and high score at every show. 
Al Khalediah, Polish Nationals, All Na
tions Cup, European Championship 
and World Championships in Paris. As 
Pianissima held every major title avail
able in Europe and the US National 
championship there was not much left 
for her to do.

Again Marek Treia asked if I would pre
sent Penny in Dubai in 2012. As she had 
not shown in almost 4 years it seemed 
a great venue for her show. She made the 
trip in excellent fashion and overcame be
ing the only horse in the European quar
antine barn at the show. She was literally 
alone besides her human team with her. 
I have never known a horse male or female 
to have the strength and confidence that 
she has. Most other horses would have re
ally stressed being so isolated. She nev
er looked sideways. That is the big point 
about her is not only a mare of amazing 
beauty she has a inner strength that is also 
unmatched. Marek said it perfectly, when 
someone questioned her ability to race. 
“She may not run the fastest but everyone 
else will be behind her at the finish!’’.

No truer words said about her.
The one thing that will always sep

arate Pianissima from so many other 
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taką owację na stojąco, jaka mato komu 
się przytrafia. Ten czempionat byl wielkim 
świętem dla Polski - El Dorada zdobyła 
tytuł Czempionki USA Klaczy Starszych, 
a Pianissima - Klaczy Młodszych!

Mieliśmy szczęście, że dostąpiliśmy 
zaszczytu prezentowania tych polskich 
gwiazd. Mało tego - w tym roku Naro
dowy Pokaz po raz ostatni odbywał się 
w Louisville, więc więcej widzów niż za
zwyczaj chciało skorzystać z okazji obej
rzenia gali w Freedom Hall. Cała ta ludz
ka rzeka kierowała się przede wszystkim 

mares is her courage and determina
tion in all aspects. When it was time to 
show she obviously did so with great 
results, more importantly we were for
tunate to see her as a mother as well. 
She foaled with great instincts, having 
just the right blend of protection and 
yet let her foals have some independ
ence to learn on their own. On her last 
foaling here in California she produced 
a very elegant bay filly by Eden C for 
Jandw. As the foaling date was very 
late (July) we opted to foal her out 
ourselves as opposed to sending her 
to the clinic. As the foaling date came 
close we all here were getting nervous 
as we had the responsibility of watch
ing the world most famous mare foal. 
As if she had a script she foaled on 

w stronę „Penny” i „Ellie” (El Dorady), 
które z godnością przynależną ich pozycji 
supergwiazd przyjmowały hołdy. Na tym 
zakończył się sezon pokazowy, więc po 
czempionacie „Penny” mogła przez kilka 
miesięcy odpoczywać na pastwisku w sło
necznej Kalifornii.

Nic więc dziwnego, że kiedy w 2008 r. 
Marek Trela zaproponował mi prezento
wanie Pianissimy na pokazie Al Khalediah 
w Arabii Saudyjskiej - od razu się zgodzi
łem. W 2008 Pianissima wygrywała z wy
soką punktacją wszystkie pokazy, w któ

rych uczestniczyła i jednogłośnie przy
znawano jej tytuły czempionki. Oprócz Al 
Khalediah, wygrała Czempionat Pucharu 
Narodów; Polski, Europy i Świata, a że 
miała już za sobą zwycięstwo w Czempio
nacie USA - niewiele pozostało już jej do 
zdobycia.

Tymczasem Marek Trela w 2012 ponow
nie zaproponował mi zaprezentowanie 
Pianissimy, tym razem w Dubaju. Miejsce 
wydawało się idealnie dobrane, zważyw
szy, że przez prawie 4 lata nie uczestni
czyła w pokazach. Podróż zniosła bez
problemowo i wcale nie stresowała się
pobytem w stajni kwarantannowej dla koni 
z Europy, gdzie była jedynym koniem. Wy
starczyło jej towarzystwo swoich ludzkich 
opiekunów. Nigdy przedtem nie widzia
łem ogiera ani klaczy tak pewnych siebie 
i mających takie mocne nerwy jak ona. Nie 
oglądała się nawet na boki! Ta wyjątkowa 
klacz porażała nie tylko swoją urodą, ale 
także niespotykanie silną psychiką. Bar
dzo trafnie podsumował to Marek Trela, 
kiedy ktoś w rozmowie z nim zakwestio
nował jej dzielność użytkową. Powiedział 
wtedy: „Może nie biegłaby najszybciej, ale 
i tak na celowniku wyprzedziłaby wszyst
kich! ”, Nic dodać, nic ująć!

Pianissima przewyższała inne klacze 
wyjątkową odwagą i determinacją we 
wszystkim, w czym uczestniczyła. Pod
czas pokazów dawała z siebie maksimum 
tego, na co ją było stać, ale równie dobrze 
sprawdziła się w roli matki. Świetnie roz
winięty instynkt macierzyński nakazywał 

schedule and even a decent hour of 
night. Watching her with this filly was 
amazing as she truly was the perfect 
mother! What else would you expect 
from her.

When we would have visitors to the 
farm for various reasons, the question 
always was brought up, Can we see Pia- 
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jej chronić źrebięta na tyle, ile było potrze
ba, dając im równocześnie wystarczająco 
dużo swobody, aby mogły zdobywać wła
sne doświadczenia. Jej ostatni przychó
wek urodzony w Kalifornii to elegancka, 
gniada klaczka po Eden C, która została 
własnością stadniny w Janowie Podla
skim. Termin wyźrebienia przypadał do
piero w lipcu, więc zrezygnowaliśmy z wy
syłania jej do lecznicy i zdecydowaliśmy 
się sami odebrać poród. W miarę zbliżania 
się terminu mieliśmy coraz większą tremę, 
gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z ciążą
cej na nas odpowiedzialności. Bądź co 
bądź, mieliśmy przyjąć źrebię najsławniej
szej klaczy świata! Na szczęście jej poród 
przebiegał „podręcznikowo” i o przyzwo
itej porze. Miło było patrzeć, jaką wspa
niałą okazała się matką dla swojej klaczki 
- zresztą, czego innego można się było po 
niej spodziewać?

Naszą farmę odwiedzało wielu intere
santów, ale niezależnie od powodu ich 
wizyty, zawsze padało pytanie: „Czy mo
żemy zobaczyć Pianissimę?". Na taką 
popularność dobrze sobie zapracowała. 
Z biegiem lat straciłem rachubę, ile setek 
czy tysięcy zdjęć telefonami komórkowy
mi zrobili jej wielbiciele. Co roku, zaraz po 
Pucharze Świata w Las Vegas, odbywa się 
Santa Ynez Farm Tour - wycieczka połą
czona ze zwiedzaniem stadnin. Zwykle na 
naszej farmie gości wtedy około 70 osób, 
dla których urządzana jest parada ogierów 
i koni pokazowych, a potem goście mogą 
dowolnie poruszać się po stajniach i wy-
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biegach. Tym razem tylko mała grupka 
wycieczkowiczów uczestniczyła w takim 
swobodnym zwiedzaniu, podczas gdy 
większość otoczyła zwartym kołem wy
bieg Pianissimy! Zwiedzający ustawiali się 
w kolejce, aby zrobić sobie zdjęcie z „Pen- 
ny”, która chętnie pozowała. Mówiono mi 
potem, że zdjęcia z tego „dnia otwartego” 
kursowały po Facebooku. Kto chciał zo
baczyć „Penny”, potrafił do niej znaleźć 
drogę!

Trudno opisać, jak dumni byliśmy z tego, 
że mogliśmy mieć u siebie tak nadzwyczaj
ną polską klacz. Taka Pianissima rodzi się 

tylko raz! Żałujemy, że nie ma jej już z nami 
w Kalifornii, ale równocześnie cieszymy się, 
że w Janowie czuje się tak samo dobrze jak 
u nas. Tęsknimy za nią, ale miło pomyśleć, 
że wróciła już do ojczyzny po tym, jak od
mieniła nasze życie raz na zawsze.

Nancy i ja czujemy się zaszczyceni, że 
mogliśmy dzielić radość tych wspaniałych 
chwil przeżytych wspólnie z Pianissimą 
i wszystkimi jej fanami. Czy to na ringu 
pokazowym czy poza nim, czas spędzo
ny z nią był niezapomnianym przeżyciem 
i cieszę się, że mogę o tym pisać.

nissima? Her celebrity is well deserved. 
I have lost count over the years howev
er there are hundreds if not thousands 
of mobile phone pictures of Penny with 
admirers from around the world. There 
is a hosted Santa Ynez farm tour that 

takes place in the days following the Las 
Vegas world cup show. Normally there 
are 70 or so visitors at our farm on this 
day. Following our stallion and show 
horse presentation the guests are free 
to walk through the barns and paddocks 

to see up close and personal any and all 
horses they wish. As I walked through 
the barns there were only a handful of 
people walking about, I asked one of 
my staff where all the people had gone? 
He pointed to the paddock outside that 
had Pianissima in it! There was a recep
tion line formed around Penny as she 
posed for pictures. I am told facebook 
was alive with Pianissima pictures from 
that open day. People always found their 
way to her.

We cannot really put into words the 
pride we share with Poland over this 
amazing mare, there is only one Pianis
sima. While we miss her presence her 
in California it is so great to see her at 
Janow ruling over the stud there just as 
she did here.

We all miss her so much not having 
here with us, however knowing that she 
is back at her home is a great feeling as 
well. She is indeed one of those things 
that will change you forever.

It was truly a honor for both Nancy and 
I to be able to share this special moment 
with Pianissima and all her “Team”! Writ
ing about our time with “Penny” in and 
out of the show ring is very easy for me, 
as all our time together was so great.
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POWRÓT 00 DOMU ___________________ COMING BACK HOME

Kiedy w dniu 12 sierpnia 2012 roku PIA- 
NISSIMA „odbierała” z godnością Trofeum 
WAHO, przyznane Jej jako „wybitnemu 
przedstawicielowi swojej rasy” - Dyrek
tor Stadniny w Janowie Podlaskim Marek 
Trela powiedział: „ To jest ostatni występ 
Pianissimy przed publicznością na ringu 
pokazowym. Klacz wraca na swoje miej
sce w stadninie, będzie rodzić źrebięta 
i cieszyć się razem z koleżankami stajen
nymi swobodą i wolnością na rozległych 
janowskich pastwiskach”.
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When on 12th August 2012 PIANISSIMA with dignity was receiving the WAHO Tro
phy awarded for „the outstanding representative of the Arabian breed” - Marek Treia, 
Director of the Janów Podlaski State Stud said: „ There is the last appearance of PIA
NISSIMA in front of the public at the show ring. The mare returns to her place in the 
stud, she will produce foals and enjoy with her stablemates the freedom on the vaste 
Janów pastures”.
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Koni
Arabskich

Aleksandra Owerko i / and Metropolis NA (US) 
- Polish Historical Costiume Junior finals winner

C.J.W. Modderman van Dorssen
Autorka —pani Toto Modderman jest 
przewodniczącą Komisji Sportowej ECAHO, znanym 
w Europie autorytetem w dziedzinie jeździeckich 
dyscyplin sportowych, sędzią międzynarodowym, 
hodowcą koni sportowych półkrwi, Schagya i koni 
arabskich czystej krwi od 1970 roku.

Pod wieloma względami IV Sportowe 
Mistrzostwa Polski Koni Arabskich prze
wyższały zeszłoroczne. Międzynarodowy 
charakter imprezie nadało uczestnictwo 
dwóch austriackich zawodniczek upra
wiających jazdę w stylu western i jednej 
Niemki jeżdżącej w stylu klasycznym. 
Zwiększona liczba uczestników, do 61 par, 
świadczy o rosnącym w Polsce zaintere
sowaniu użytkowaniem arabów pod sio
dłem.

National 
Open Sports 
Championships 
Poland
The author — Ms. “Toto”Modderman - is 
a Chairperson of the ECAHO Sports Committee, 
a well-known authority on equestrian events in 
Europe, an international judge and a breeder of 
part-bred sports horses, Schagya and purebred 
Arabians since 1970.

The 2012 Sports Championship in many 
ways surpassed the previous year's event. 
There was even an international hint with 
the participation of two Austrian Western 
riders and a German Classic rider. The en
thusiasm for equestrian sport in Poland is 
growing and this could be seen in the large 
number of participants, 61 combinations.
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Barbara Kristen (AT) i I and Avellana Qahira (AT) - Native 
Costiume International Championships winner

Katarzyna Stawiska i I and Barbarossa - Polish Historical 
Costiume Senior gold medal winner

Not only has the number of participants 
increased, but the quality has improved, 
as well. This can only happen with enthu
siastic organisation and instruction. That 
is why many thanks are due to the Riding 
Club in Janów Podlaski, to the executive 
board of Janów Podlaski Stud, and to the 
many volunteers who are indispensable 
for such a big event. In Janów there is a re
ally good team for this headed by Anna 
Stefaniuk, the Chairman of Riding Club 
and Artur Bieńkowski, the trainer.

The number of classes had been ex
panded with many Western classes (West

ern pleasure, trial, reining, freestyle reining, 
pole bending, a barrel race, and, for West
ern and Classic riders, hunter pleasure). 
There was also an introduction to Endur
ance with a short endurance ride; a good 
initiative, but a lot of time-consuming work. 
Just like last year, the Classic classes were 
divided between young people and adults, 
in two rounds on Saturday and Sunday.

A weekend is really too short for so 
many classes with so many participants, 
so the decision was taken to start at the 
very early time of 7.00 a.m. with the semi
finals youth dressage, the same FEI test 

as last year, P-1. Salar by Ecaho with Alek
sandra Owerko - the last to start - was 
a convincing winner with, a very neatly 
ridden test. A good second was Eluks by 
Europejczyk with Magda Orlikowska and 
third Prado by Gazal Al Shaqab (QA) with 
Weronika Raczkowska. Immediately af
terwards, the adults rode the P-4 test; un
fortunately there were quite a number of 
cancellations. The class was won by Gala- 
had by Werbum with Sławomir Przybysz, 
a well-balanced relaxed test with plenty of 
forward movement and beautifully on the 
bit. Galahad was also the last to start in
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Wzrosła nie tylko liczba zawodników, 
lecz również ich poziom wyszkolenia, do 
czego przyczynił się nie tylko entuzjazm 
organizatorów, ale i dobry instruktaż. Po
dziękowania należą się za to zarówno Klu
bowi Jeździeckiemu Janów Podlaski, jak 
kierownictwu stadniny i wszystkim wolon
tariuszom, bez pomocy których nie obe- 
szłaby się tak szeroko zakrojona impreza. 
Ekipą z Janowa kierowali: prezes Klubu 
Jeździeckiego Anna Stefaniuk i trener Ar
tur Bieńkowski.

Rozegrano większą liczbę klas niż 
w zeszłym roku, gdyż doszły jeszcze kon
kurencje westernowe (Western Pleasure, 
Trail, Reining, Pole Bending, Barrel Ra- 
cing), jak również klasa Hunter Pleasure, 
zarówno dla jeźdźców klasycznych, jak 
j westernowych. Po raz pierwszy wpro
wadzono do programu jedną pętlę rajdu 
długodystansowego, co było pożyteczną 
inicjatywą, ale jej przygotowanie wyma
gało wiele pracy. Podobnie jak w zeszłym 
roku, konkurencje w stylu klasycznym 
rozgrywane były w oddzielnych klasach 
dla juniorów i seniorów i składały się 
z dwóch przejazdów - półfinału w sobotę 
i finału w niedzielę.

Przy tylu tak licznie obsadzonych kla
sach weekend okazał się za krótki, toteż 
półfinały juniorów w ujeżdżeniu rozpoczęły 
się już we wczesnych godzinach rannych
- od 7:00. Juniorzy mieli do przejechania 
ten sam program FEI, co w zeszłym roku
- P-1. Startujący jako ostatni SALAR (po 
ECAHO) pod Aleksandrą Owerko w bar

dzo przekonującym stylu wygrał konkurs, 
z niewielką przewagą nad ELUKSEM (po 
EUROPEJCZYK) pod Magdą Orlikow
ską. Trzecie miejsce zajął PRADO (po 
EKSTERN), dosiadany przez Weronikę 
Raczkowską. Bezpośrednio po tej klasie 
seniorzy jechali konkurs P-4, ale wielu 
zawodników się wycofało. Klasę wygrał 
GALAHAD (po WERBUM) pod Sławomi
rem Przybyszem, bardzo zrównoważony, 
a przy tym rozluźniony, chętnie idący do 
przodu i akceptujący wędzidło. Także i on 
startował jako ostatni, a więc sprawdziła 
się biblijna maksyma: „Ostatni będą pierw
szymi". Na drugim miejscu uplasował się 
EDINET (po WŁODARZ) dosiadany przez 
Agnieszkę Romszycką, a trzeci był ECHO 
ADONIS (po AL MARAAM (IL)) pod Sławo
mirem Przybyszem. Po rozegraniu konku
rencji ujeżdżenia przed zgromadzoną na 
hali publicznością przedefilowali uczestni
cy rajdu, zanim wyruszyli w trasę.

W półfinale Classic Pleasure juniorów 
wystartowało 11 par reprezentujących 
dobry poziom. Zwycięzcą został METRO- 
POLIS NA (US) po CONCENSUS (US)), 
dosiadany przez Aleksandrę Owerko, 
z którą tworzyli piękną parę i trudno było 
się domyślić, że ten ogier liczy sobie już 
16 lat. Jako druga sklasyfikowana zo
stała MANDRAGORA (po GASPAR) pod 
Magdą Kowaluk, a jako trzeci ALERT (po 
PIAFF) i Weronika Raczkowska. W klasie 
seniorów Classic Pleasure, na 13 startu
jących par, zwyciężył ECHO ADONIS - 
siwy ogier, który dobrze zgrał się ze swo

im jeźdźcem, Sławomirem Przybyszem. 
Drugie miejsce zajął GRAFIK (po EUKA
LIPTUS) pod Krzysztofem Cyrą, a trzecie 
- EDINET pod Agnieszką Romszycką. 
Wszyscy zawodnicy w tej klasie osiągnęli 
wyniki powyżej 60%, co dobrze świadczy 
o ich wyszkoleniu.

Następną konkurencją była Western 
Pleasure, w której wymaga się czegoś 
zupełnie przeciwnego niż w Classic Ple
asure. Konie muszą poruszać się wolnym 
tempem w cztero- dwu- i trzytaktowych 
chodach z nisko noszoną szyją i prawie 
nie ruszając głową. Klasę Western Pleasu
re wygrała AVELLANA QAHIRA (po ML LI
BRETTO (ES)), dosiadana przez austriac
ką zawodniczkę Barbarę Kristen. Drugie 
miejsce przyznano ELPENOROWI (po 
PIAFF) i Paulinie Wojtulek, a trzecie - BEL- 
FEGOROWi (po Fiołek) pod Ewą Skwar- 
czyńską-Wierzchosławską.

Miejsce wolnych, zebranych chodów 
zajęły teraz „szybkościówki”. Po zmianie 
wystroju hali rozegrano klasę Pole Ben
ding (W2), czyli slalom między tyczkami. 
Sześć startujących w tej konkurencji par 
zademonstrowało swoją sprawność fi
zyczną i iście arabski temperament. Walkę 
o pierwsze miejsce stoczyły HAXAN (po 
MURAT-NUR), dosiadany przez Aleksan
drę Szubart i EXMOOR (po WACHLARZ) 
pod Ewą Skwarczyńską - Wierzchosław- 
ską. Wygrał HAXAN, a trzeci był WIRCHAN 
(po PERLIK), z Szymonem Połednikiem 
w siodle. Miło było patrzeć, że dla koni 
udział w konkursie był nie tylko wysiłkiem,

that class. The last shall be first!! Edinet by 
Włodarz with Agnieszka Romszycką came 
second and Echo Adonis by Al Maraam 
(IL) with Sławomir Przybysz was third. Af
ter the dressage, the participants in the 
endurance class entered the ring to show 
themselves to the public before setting off.

The programme of semi-finals contin
ued with the Classic Pleasure Youth, with 
11 combinations of good quality. The win
ner was Metropolis (US) by Concensus 
(US) with Aleksandra Owerko. This eques
trienne and her stallion - nobody would 
know he was 16 years old - formed a re
ally good team. Second was Mandragora 
by Gaspar with Magda Kowaluk, third Alert 
by Piaff with Weronika Raczkowska.

The adult Classic Pleasure class (13 
entries) was won by Echo Adonis with 
Sławomir Przybysz, a grey stallion who 
also formed a good team with his rider. 
Second was Grafik by Eukaliptus with Kr
zysztof Cyra and third Edinet with Agniesz
ka Romszycką. All competitors scored 
above 60%, which is a good indication of 
the quality of the class.

After this came the Western Pleasure 
classes, clearly very different from Clas
sic Pleasure. The horses have to move 
•n a slow, collected tempo with correct 
9aits, four-beat, two-beat and three-beat, 
with a low neck and very little head move
ment. Western Pleasure (class C) was

won by Avellana Qahira by ML Libretto 
(ES) with Barbara Kristen from Austria 
followed by Elpenor by Piaff with Paulina 
Wojtulek and Belfegor by Fiolek with Ewa 
Skwarzyriska-Wierzchoslawska (third).

Patrycja Mroczkowska i I and Pegasus - Wiceczempion Polski 
Ogierów Starszych / Polish National Reserve Champion Stallion

After this measured pace it was time 
to watch some speed and the hall was 
quickly rearranged for the Pole bending 
class (W2). Six well-trained Polish combi
nations showed the athletic prowess and 



lecz i przyjemnością. Tego nie dało się 
powiedzieć o koniach startujących naza
jutrz w wyścigu wokół beczek - niektóre 
z nich niechętnie wychodziły do drugiego 
nawrotu. W tej konkurencji pierwsze dwa 
miejsca zostały obsadzone w odwrotnej 
kolejności - wygrał EXMOOR, który osią
gnął krótszy czas.

Tymczasem rajdowcy powrócili już z tra
sy. Wszyscy pięcioro bez trudności ukoń
czyli przejazd, co dobrze wróży na przy
szłość. Wygrała Anki Lundberg (Szwecja) 
na klaczy EROTA (po ARARAT), otrzymu
jąc maksymalną ocenę 15 pkt. Miejmy na
dzieję, że ta pozytywna inicjatywa będzie 
w przyszłym roku kontynuowana i zwięk
szy się liczba startujących. Następna kla
sa nosiła tytuł Hunter Pleasure, a więc 
sama nazwa wskazywała na jej „myśliw
ski” charakter. Kto kiedykolwiek uczestni
czył w konnych polowaniach, ten wie, jak

Agnieszka Romszycka i / and Edinet 
- Dressage Senior silver medal winner
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“turbo” of the Arab pure-bred horse. After 
an intense and increasingly fast battle be
tween Haxan by Murat-Nur with Aleksan
dra Szubart and Exmoor by Wachlarz with 
Ewa Skwarczynska-Wierzchoslawska, 
Haxan emerged victorious, Wirchan by 
Perlik with Szymon Polednik was third. It 
was good to see the pleasure the horses 
showed during their efforts. This was not 
so apparent in the barrel race next day, 
where some horses showed unwillingness 
to start again. This time the two equestri
ennes finished the other way around, with 
Exmoor the winner with the fastest time.

All this took us to the point where 
the endurance riders were due back. 
All five of them completed the course 
without problems - a good beginning. 
The winner was mare Erota by Ararat 
ridden by Anki Lundberg from Sweden 
with a maximum score (15 pts.) Hope
fully this good initiative will be contin- 

dalece walka z nerwowym koniem potrafi 
zepsuć jeźdźcowi całą przyjemność. Tym, 
czego wymagamy od wierzchowca w tej 
konkurencji, jest rozluźnienie, swobod
ny, długi wykrok i utrzymywanie lekkiego 
kontaktu z naszą ręką bez niepotrzebnych 
ruchów głowy. Te wymogi spełniał ALERT 
(po PIAFF) pod Weroniką Raczkowską, 
toteż zasłużenie wygrał klasę. Amazonka 
okazała mu zaufanie, oddając długą wo
dzę, za co zrewanżował się jej długim, 
elastycznym stępem. Weronice należą 
się brawa, zważywszy, że w poprzednich 
konkursach miała z tym ogierem proble
my. Drugie miejsce przypadło silnej pa
rze ECHO ADONIS i Sławomir Przybysz, 
a trzeci był AR PACO (po PS PACOS) pod 
Edytą Paczuską.

Podczas przerwy obiadowej na hali 
ustawiono parkur dla skoczków, gdyż za
raz po przerwie zaplanowany był konkurs 

ued next year with more competitors. 
After this came Hunter Pleasure (class 
H), the title explains what is required of 
horse and rider. All who have hunted on 
horseback know how dreadful it is to 
be lumbered with a nervy horse all day 
long. Easy supple movements with long 
strides, and a light contact with little 
head movement is what you really want. 
Alert by Piaff with Weronika Raczkowka 
was the deserving winner in this class; 
she confidently gave her horse a longer 
rein, resulting in a lovely long walking 
stride. Bravo Weronika, particularly after 
your experiences earlier in the morning. 
Second was the strong combination of 
Echo Adonis with Sławomir Przybysz 
and third Arpaco by PS Pacos (IT) with 
Edyta Paczuska.

The lunch break was used to build the 
show jumping course, first for the youth 
class. After lunch, the judges were driven 

skoków juniorów. Sędziowie wjechali na 
halę luksusowym chevroletem - kabriole
tem, z którego mogli pomachać rękami do 
licznie zgromadzonych widzów. Niestety, 
w konkursie juniorskim startowało tylko 
czterech jeźdźców, ale za to wszyscy go 
ukończyli. Troje zawodników miało czy
ste przejazdy, więc trzy pierwsze miejsca 
przyznano ex aequo. Na tych miejscach 
znaleźli się: Jagoda Niewiadomska na 
EMPERADORZE (po MONAR), Kinga Kli- 
nicka na GARDEI (po ESCULAP) i Tomasz 
Olszewski na kl. MISTRA (po ENGAR). 
Szkoda, że tak mało użytkowników koni 
arabskich decyduje się na nich skakać. 
Prawie wszystkie konie tej rasy radzą so
bie w tej konkurencji pod warunkiem, że 
ich trenerzy znają i rozumieją charakter 
arabów. Są to wrażliwe konie, które łatwo 
można zniechęcić.

Konkurs skoków seniorów był rozgry
wany na podwyższonych przeszkodach. 
Także i w nim nie wystartowało zbyt wielu 
zawodników, bo tylko sześciu. Wszyscy 
ukończyli konkurs, ale tylko dwoje miało 
czyste przejazdy. Pierwsze i drugie miej
sce ex aequo zajęli więc: atletycznie zbu
dowany i doskonale umięśniony wałach 
WALOR (po ASLAN) pod Darią Klimecką 
i og. PEDAGOG (po PILOT) pod Krzysz
tofem Karczmarzem. Na 3. i 4. miejscu, 
również ex aequo, zostali sklasyfikowa
ni: PERUWIANKA (po HS ETIQUETTE 
(GB)), dosiadana przez Adriana Stypuł- 
kowskiego i GALAHAD pod Sławomirem 
Przybyszem.

back into the hall in one of the splendid 
Chevrolets, allowing them to wave to the 
many spectators. Unfortunately, the youth 
Show Jumping class only had four en
tries, but they all reached the finish, three 
of them with a clear around were classi
fied 1 - 3 ex aequo - Emperador by Monar 
with Jagoda Niewiadomska, Gardeja by 
Esculap with Kinga Klinicka and Mistra by 
Engar with Tomasz Olszewski. It remains 
a pity that so few riders dare to partici
pate in show jumping with their Arab pure- 
breds. Almost all these horses can jump 
well, provided they receive good training 
from someone who understands the Arab 
pure-bred character well. They are sensi
tive horses and are easily insulted.

The jumps then had to be raised for 
the Senior class. There were not many 
entries here, either, only six of them, 
but they too all finished the course, 
although there were only two clear 
rounds. The strong and beautifully 
muscular gelding Walor by Aslan - an 
athlete with Daria Klimecka followed by 
Pedagog by Pilot with Krzysztof Karcz
marz were classified 1 - 2 ex aequo. At 
the 3rd and 4th place ex aequo were clas
sified Peruwianka by HS Etiquette (GB) 
with Adran Stypułkowski and Galahad 
with Sławomir Przybysz.

It did not take long to take the jumps 
down and the programme quickly con-
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Demontaż przeszkód nie potrwał długo 
i na ringu pojawili się juniorzy uczestniczą
cy w klasie Native Costume. Zgłoszono sie
dem par i wszystkie wystartowały. Widać 
było, że jeźdźcy włożyli dużo pracy w przy
gotowanie kostiumów, tak aby kolorystycz
nie harmonizowały z maścią konia. Wszyst
kie kombinacje barwne tworzyły malowni
czy obraz i trudno było wybrać najlepszą. 
Rozstrzygające okazało się kryterium naj
bardziej prawidłowego zaprezentowania 
konia w stępie i galopie. Na tej podstawie 
wyłoniono zwycięską parę - ogiera ME
TROPOLIS NA (US) i Aleksandrę Owerko. 
Na drugim miejscu sklasyfikowano og. 
GASLER (po EUKARIONT) pod Klarą Ko
zerą, a na trzecim - og. PRADO (po EKS
TERN) pod Weroniką Raczkowską. W kon
kursie seniorów uczestniczyło 13 par, które 
również stworzyły barwne widowisko. Zwy
cięstwo wywalczyła AVELLANA QAHIRA 
dosiadana przez Barbarę Kristen z Austrii, 
której udało się świetnie dopasować kolor 
i styl stroju do rzędu konia. Drugie miejsce 
zajął BARBAROSSA (po GAZAL AL SHA- 
QAB (QA)) i Katarzyna Stawiska, a trzecie 
-GALAHAD pod Sławomirem Przybyszem. 
Jeździec GALAHADA wykazał szczególnie 
dobry gust, trafnie dobierając kolorystykę 
swego stroju tak, aby pasowała do kaszta
nowatej maści konia.

Polską specjalnością jest niewątpli
wie klasa „Polski Kostium Historyczny”. 
Podobnie jak w zeszłym roku, niektórzy 
zawodnicy zaprezentowali wyjątkowo 
eleganckie i gustowne stroje. Ta klasa 

tinued with Native Costume Youth. There 
were seven entries and all were present. 
It was a really delightful surprise to see 
these fantastic combinations. An enor
mous amount of time and effort had ob
viously been put into producing the cos
tumes, one more splendid than the other, 
with beautiful colour combinations to fit the 
colour of the horses. It was very difficult to 
make a choice. The winner was Metropolis 
NA (US) with Aleksandra Owerko, a strong 
combination, as the ridden part - just walk 
and canter - plays an important role in the 
judging. Second was Gasler by Eukariont 
with Klara Kozera, third Prado by Ekstern 
with Weronika Raczkowska. The Senior 
class had 13 participants and these also 
made for a colourful and tasteful display. 
The victory here went to Avellana Qahira 
with Barbara Kristen from Austria with 
a dazzlingly beautiful colour combination 
between the horse and its tack and the 
rider’s costume. Second was Barbarossa 
by Gazal Al Shaqab (QA) with Katarzyna 
Stawiska, third Alvorada by Metropolis 
NA (US) with Aleksandra Kowalska, third 
Galahad with Sławomir Przybysz. There 
was a particularly good choice of colour 
for Galahad’s rider’s costume, to match 
the horse’s chestnut colouring.

A typically Polish addition was the 
Historical Polish Costume class. Just 
>ike last year, this produced a few truly 

naprawdę cieszy oko! Szczególnie uro
kliwie zaprezentowała się wśród junio
rów Aleksandra Owerko dosiadająca og. 
METROPOLIS NA (US), z którego umasz- 
czeniem świetnie współgrała jej długa 
i szeroka suknia. Ogierowi zdawały się 
nie przeszkadzać powiewające i szelesz
czące przy jego bokach fałdy spódnicy. 
Drugie miejsce należało do og. GASLER 
dosiadanego przez Klarę Kozerę, a trzecia 
była MANDRAGORA pod Magdą Kowaluk. 
W klasie seniorów zwyciężył BARBAROS- 
SA pod Katarzyną Stawiską, za nim upla
sował się ECHO APOLLO pod Sławomi
rem Przybyszem, a trzeci był WERSO do
siadany przez Agnieszkę Kołek-Kowieską. 
Ta konkurencja jest atrakcyjna zarówno 
dla uczestników, jak i dla widzów. Zawod
nicy z dużym wyprzedzeniem obmyślają 
swoje kostiumy, a widzowie zastanawiają 
się, który z nich zostanie najwyżej ocenio

elegant combinations. It is a really won
derful class. Amongst the youth was the 
very elegant winner Metropolis NA (US) 
with Aleksandra Owerko, who was beau
tifully attired in her long and wide dress 
which fitted so well with Metropolis’ col
our. Metropolis himself was not at all put 
out by the long fluttering skirts. Second 
was Gasler with Klara Kozera, third Man
dragora with Magda Kowaluk. The adult 
class was won by Barbarossa with Ka- 
tarzyna Stawiska followed by Echo Apol
lo by Piaff with Slawomir Przybysz and 
Werso by Etnodrons Psyche with Ag
nieszka Kolek - Kowieska.This competi
tion is really very attractive for both par
ticipants and spectators; the participants 
need to think about their attire a long 
time in advance and the spectators get 
to watch an exciting competition as to 
which of these colourful combinations 
will win first prize. It would be good to 

ny. Warto zastanowić się, w jaki sposób 
można by tę widowiskową klasę prze
transponować na grunt pokazów w in
nych krajach. Na zakończenie pierwszego 
dnia mistrzostw rozegrana została klasa 
Western Horsemanship (W3), wygrana 
przez DECAHO (po ECAHO) pod Dorotą 
Kuską. Za nim uplasowały się BELGEOR 
pod Ewą Skwarczyńską-Wierzchosławską 
i BAIKAL (po BALATON) pod Austriaczką 
Doris Pfann.

Jakby mało było atrakcji, wieczorem 
w pomieszczeniach przy hali odbyła się 
uroczysta kolacja dla zawodników, spon
sorów, osób oficjalnych i towarzyszących. 
Był to również dzień rozgrywania ćwierć
finałów Piłkarskich Mistrzostw Europy, 
więc na ogromnym telebimie można było 
równolegle oglądać transmisję meczu 
Polska-Czechy. Co ciekawe, nawet prze
grana polskiej reprezentacji nie zakłóciła 

spend some thought on how this elegant 
class could be “translated” to shows in 
other countries. The first day ended with 
Western Horsemanship (class W3). Win
ner was Decaho by Ecaho with Dorota 
Kuska followed by Belfegor with Ewa 
Skwarczyriska-Wierzchoslawska and 
Baikal (by Balaton) with Doris Pfann from 
Austria.

The long day of competitions finished 
in good time to prepare for the evening 
programme, a dinner. In the party room 
in the big hall for all competitors, offi
cials, sponsors and volunteers. It was 
also the semi-final of the European foot
ball championship, with Poland play
ing against the Czech Republic, and 
this could be watched on a special TV 
large screen. Remarkably enough, this 
did not adversely affect the convivial 
dinner, not even when the Czech Re
public’s team won the match. The fes- 
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radosnego nastroju wieczoru. Któraś z za
granicznych zawodniczek zauważyła na
wet, że gdyby Polska wygrała ten mecz, 
impreza nie miałaby sobie równych! Już 
w zeszłym roku zaobserwowałam takiego 
sportowego ducha u gospodarzy. Wiado
mo, że zwycięzca może być tylko jeden, 
więc nie zawsze chodzi o to, aby wygrać 
- ważne jest, aby dołożyć starań.

W zeszłym roku Marek Suliga i jego cór
ka Joanna uraczyli nas prawdziwą ucztą 
duchową, dając popis wspaniałej muzyki 
i śpiewu. W tym roku nie mogli wystarto
wać, gdyż ich ogier WANGELIS nie od
zyskał jeszcze formy po kontuzji. Ojciec 
z córką przyjechali jednak do Janowa, 
aby wziąć udział w imprezie towarzyskiej, 
dając przy tym dowód, że prawdziwi miło
śnicy koni stawiają na pierwszym miejscu 
dobrostan swojego czworonożnego part

nera, nie zmuszając go do startów przed 
zupełnym wyzdrowieniem.

W niedzielę konkurencje znowu zaczę
ły się od 7 rano, gdyż musiało wystarczyć 
czasu na rozegranie finałów i dekorację 
zwycięzców. W klasie Type and Confor- 
mation wzięło udział 17 koni, ale ani jeden 
z nich nie stanął do konkursu „All-Around”, 
czyli na najbardziej wszechstronnego konia 
zawodów, chociaż znalazłoby się kilka, któ
re spełniały warunki. Stanowczo jest to te
mat do przemyśleń na przyszły rok! Klasę 
wygrał CHIMERYK (po ERYKS), drugi był 
SALAR, a trzeci EURYKLES (po EMIGRANT).

Zaraz po tym konkursie rozegrano fi
nał ujeżdżenia juniorów według progra
mu P-4. W końcowej ocenie kolejność 
była taka sama jak poprzedniego dnia, 
z wyjątkiem trzeciego miejsca dla ogiera 
EURYKLES. Ostatecznie konkurs wygrał 

SALAR pod Aleksandrą Owerko, srebro 
uzyskał ELUKS pod Magdą Orlikowską, 
a brąz - EURYKLES dosiadany przez Ewe
linę Żołnę. Seniorzy w tym roku jechali w fi
nale program trudniejszy niż w ubiegłym, 
kiedy obowiązywał poziom P-9, a obecnie 
N-1. Ukończyli w tym samym porządku 
co w półfinale, tylko z nieco niższymi oce
nami. Złoto przypadło w udziale GALA- 
HADOWI dosiadanemu przez Sławomira 
Przybysza, srebro otrzymał EDINET (po 
WŁODARZ) pod Agnieszką Romszycką, 
a brązowy medal - ELBARADAY (po ETO- 
GRAM) pod Martą Wołtosz.

W finale Classic Pleasure kolejność 
pierwszych trzech miejsc była taka jak 
w półfinale, zarówno dla juniorów, jak 
dla seniorów. Nie ma w tym nic dziwne
go, jeżeli oba konkursy oceniali ci sami 
sędziowie.

Daria Klimecka i / and Walor - Show jumping Senior gold 
medal winner

Slawomir Przybysz i I and Galahad - Dressage Senior gold 
medal winner

tive atmosphere continued in spite of 
the Polish team's defeat, leading to one 
of the foreign competitors remarking 
on how sporting our hosts were. This 
could have been the party of a lifetime 
If the Polish team had won! This was the 
same sporting spirit which I had experi
enced the previous year: it is not always 
possible to win - there can be only one 
winner - but you put in the effort for the 
sake of the sport.

Last year’s musicians Marek Suliga and 
his daughter Joanna again provided the 
wonderful music with plenty of singing. 
Unfortunately, they could not join the com
petition this year, as their horse Wangelis 
was still recovering from an injury. Never
theless, they had travelled to Janow just 
to be part of this very sociable event. True 
horse lovers think first of the welfare of their 
four-footed friend, waiting for complete re
covery before competing once again.

Sunday morning started early again at 
7.00 a.m., to be able to complete the long 
programme with finals and medals giv
ing ceremony. The Type and Conforma
tion class had 17 entries, but no-one took 
part in an all-round competition, although 

several could have qualified for it. Perhaps 
something to think about for next year? 
Winner was Chimeryk by Eryks with fol
lowed by Salar with and Eurykles by Emi
grant.

Immediately following this was the 
second round of dressage for the youth, 
test P-4 in the same order as the day 
before except the third place taken by 
Eurykles with Ewelina Żołna. This led 
to the final results of gold for Salar with 
Aleksandra Owerko, silver for Eluks with 
Magda Orlikowska and bronze for Eu- 
rykles with Ewelina Żołna. The adults 
had asked to be allowed to ride a more 
difficult test than last year’s P-9, which 
became the N-1. They ended up in the 
same order as during the first round, 
though with slightly lower scores. The 
final results were gold for Galahad with 
Sławomir Przybysz, silver for Edinet by 
Włodarz with Agnieszka Romszycka and 
bronze for Elbaraday by Etogram with 
Marta Wołtosz.

In the second round of Classic Pleasure 
the order of the first three places remained 
the same as in the first round for both di
visions; not such a surprise when both 

rounds are judged by the same people.
The final results for Western Pleas

ure, Hunter Pleasure, Pole Bending and 
Barrel Race also remained the same as 
for the first round. Nevertheless, it had 
been a very exciting demonstration for 
the spectators, of which there were a re
markably large number on both days. 
During Reining freestyle, the competi
tors have to give their imagination free 
rein, resulting in a potentially interesting 
spectacle. Of the two entries from Aus
tria: Baikal with Doris Pfann and Avel
lana Qahira with Barbara Kristen, Bai
kal was the winner, with his rider look
ing like a boxer - fast turns and lots of 
speed.

After the lunch break came the second 
round of show jumping, first the youth 
then the adults, just like the previous 
day. Again, the youth did very well, two 
clear rounds, but unfortunately 8 faults 
- two poles down - for Emperador with 
Jagoda Niewiadomska, who had a clear 
round the previous day. Tomasz Olsze
wski and Kinga Klinicka both had clear 
rounds and there had to be a jump-off 
for the medals. Both combinations had
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Podobnie w finałach Western Ple
asure, Hunter Pleasure, Pole Bending 
i Barrel Racing (wyścigu wokół beczek) 
powtórzyły się wyniki z półfinałów, ale 
dla licznie przybyłych widzów obie ry
walizacje były jednakowo atrakcyjne. 
Szczególnie widowiskowy okazał się 
konkurs Reining Freestyle, pozostawia
jący duże pole dla wyobraźni uczest
ników. Brały w nim udział dwa konie 

z Austrii - BAIKAL pod Doris Pfann 
i AVELLANA QAHIRA pod Barbarą 
Kristen. Z nich zwycięzcą został BA
IKAL, który wykazał większą szybkość 
i zwrotność.

Po przerwie obiadowej rozegrane zo
stały finały skoków przez przeszkody, 
najpierw juniorów, a potem seniorów. 
Konkurs juniorów zakończył się dwoma 
czystymi przebiegami, ale Jagoda Nie

wiadomska na EMPERADORZE, która 
w półfinałach pojechała czysto, tym ra
zem miała dwie zrzutki, czyli 8 punktów 
karnych. O medale walczyli więc Tomasz 
Olszewski i Kinga Klinicka z czystymi 
przejazdami. W rozgrywce oboje mie
li po 4 punkty karne, ale Tomasz na kla
czy MISTRA uzyskał lepszy czas i zdobył 
złoty medal, a srebrny przypadł Kindze 
na klaczy GARDEJA. Jagoda Niewia-

4 faults, though Tomasz on Mistra had 
the faster time and gold medal against 
Kinga’s on Gardeja, silver. The bronze 
went to Emperador with Jagoda Niewia
domska. I did miss last year’s competitor 
Adam Grzegorzewski. Hopefully he will 
remain loyal to the Arab pure-bred horse 
and will not forget the good experience 
he had with them.The adult show jump
ing was very exciting. There had been 
two clear rounds - Walor by Aslan with 
Daria Klimecka and Pedagog by Pilot 
with Krzysztof Karczmarz - on Saturday. 
Galahad with Sławomir Przybysz and 
Peruwianka with Adrian Stypulkowski 
both had 4 faults, so anything could still 
happen. Peruwianka had a clear round, 
Walor had 4 faults and Galahad also had 
a clear round. Three competitors with 
4 faults in the finals led to the need for 
a jump-off. Peruwianka dropped out, 
Galahad had 8 faults and Walor knocked 
down one pole, 4 faults. An exuberantly 
happy Daria Klimecka on Walor won the 
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domska, startująca na EMPERADORZE, 
uzyskała brązowy medal. Osobiście czu
łam się zawiedziona, że w tym roku nie 
wystartował Adam Grzegorzewski. Miej- 
my nadzieję, że pozostał wierny koniom 
arabskim i zdobyte na nich doświadczenie 
nie poszło na marne. Mocnych wrażeń do
starczył również finał seniorów. W sobo
tę dwie pary - WALOR (po ASLAN) pod 
Darią Klimecką i PEDAGOG (po PILOT) 
pod Krzysztofem Karczmarzem - miały 
czyste przejazdy, podczas gdy po 4 punk
ty karne uzyskali GALAHAD pod Sławo
mirem Przybyszem i PERUWIANKA pod 
Adrianem Stypułkowskim, a więc w finale 
wszystko mogło się zdarzyć. Ostatecznie 
PERUWIANKA i GALAHAD przeszły parkur 
czysto, a WALOR zrobił jedną zrzutkę, czy
li do rozgrywki stanęło troje zawodników 
z 4 punktami każdy. W rozgrywce PERU
WIANKA została wyeliminowana, GALA- 
HAD dostał 8 punktów karnych, a Walor 
4 (jedna zrzutka). To zadecydowało o zło
tym medalu dla Darii Klimeckiej, która za
reagowała wybuchem żywiołowej radości. 
Srebrny medal uzyska) Sławomir Przybysz 
na GALAHADZIE, a brązowy PERUWIAN
KA pod Adrianem Stypułkowskim.

Następnymi konkurencjami były We
stern Trail i Western Horsemanship. Prze
szkody do trailu, ułożone z drągów, mają 
ściśle ustalone wymiary, a konie arabskie 
wykazują dużą cierpliwość i dokładność 
w ich pokonywaniu, nie ustępując innym 
rasom, nawet Quarterom. Austriackie ko
nie: BAIKAL pod Doris Pfann i AVELLANA 

gold, with silver for Galahad with Sła
womir Przybysz and bronze for Peru- 
wianka with Adrian Stypulkowski.

After that came Western Trial class 
(W6) and Western horsemanship. The 
trial course had to be meticulously built 
to the right measurements. It was inter
esting to see how quietly and carefully 
the horses negotiated the obstacles with 
poles. This most certainly requires both 
patience and trust. The Arab pure-bred 
horse can certainly hold its own against 
other breeds in the Western sport, too, 
even against the Quarter horse in some 
disciplines. The two Austrian partici
pants, Baikal (AT) with Doris Pfann and 
Avellana Qahira (AT) with Barabara Kris
ten, demonstrated how experienced 
they were in this class and won first 
and second prize. Third was Elpenor 
with Paulina Wojtulek. National Western 
Pleasure Horsemanship was won by 
Decaho with Natalia Napierała, second 
was Elpenor with Paulina Wojtulek and 
third Belfegor with Ewa Skwarczyńska - 
Wierzchosławska while the international 
winner was Baikal (AT) with Doris Pfann 
(AT), second was Decaho with Dorota 
Kuska and third Elpenor with Paulina 
Wojtulek.

For the Western Reining Pattern (W7) 
there were only three participants. The 

QAHIRA pod Barbarą Kristen miały w tej 
konkurencji największe doświadczenie, 
więc zajęły odpowiednio I i II miejsce. 
Trzeci był ELPENOR pod Pauliną Wojtulek. 
Mistrzostwo Polski w Western Pleasure 
Horsemanship zdobył DECAHO dosia
dany przez Natalię Napierałę, drugi był 
ELPENOR pod Pauliną Wojtulek, a trzeci 
BELFEGOR z Ewą Skwarczyńską-Wierz- 
chosławską w siodle. W rankingu między
narodowym pierwsze miejsce zajął BAIKAL 
(AT) pod Doris Pfann, drugie DECAHO 
pod Dorotą Kuską, a trzecie ELPENOR 
pod Pauliną Wojtulek.

W konkursie Western Reining Pattern 
(W7) uczestniczyło tylko troje zawodni
ków. Podłoże w janowskiej hali nie jest 
bowiem odpowiednie do rozgrywania 
konkurencji westernowych, szczególnie 
reiningu, gdyż nawierzchnia nie jest wy
starczająco śliska, aby prawidłowo wyko
nać sliding stop. Startujący dali z siebie 
wszystko, aby wykonać coś przynajmniej 
przypominającego oryginalny program. 
Klasę tę wygrał BAIKAL, drugi był DECA
HO, a trzecia AVELLANA QAHIRA. BAIKAL 
otrzymał także specjalną nagrodę dla naj
wyżej ocenionego konia w klasyfikacji All- 
-Around w II Otwartych Mistrzostwach Pol
ski Western i Rodeo dla Koni Arabskich. 
Jest to koń bardzo doświadczony, gdyż 
startował już w Sportowych Mistrzostwach 
Europy Koni Arabskich od początku roz
grywania tej imprezy.

W finale Native Costume ranking junio
rów nie uległ zmianie, natomiast wśród se- 

surface of the hall is a modern sandy 
surface which is not really suitable for 
reining, being non-slip, which makes 
executing a sliding stop impossible. 
The participants tried their utmost to 
show at least something of what “rein
ing” is all about and again it was Bai
kal (AT) with Doris Pfann who won the 
class, with Dorota Kuska on Decaho in 
second place and Avellana Qahira (AT) 
with Barbara Kristen third. Baikal (AT) 
was honoured with a special trophy for 
the highest classified All - Around horse 
at llnd Polish Open Western and Rodeo 
Arabian Horse Championships. He has 
been taking part in the European Sports 
Championships for Arab pure-breds 
since they first started - a very experi
enced horse!!!

Then followed the Native Costume Fi
nals (class E). First the youth with no 
change in the final order, then the adults 
where the second round did lead to 
a slight change. Avellana Qahira (AT) won 
the finals, but was given an extra prize as 
she is a foreign competitor. Galahad with 
Slawomir Przybysz ended up third above 
Alvorada with Aleksandra Kowalska, giv
ing Galahad the bronze medal.This meant 
that Barbarossa with Katarzyna Stawiska 
won the gold, the silver medal went to 
Galahad and the bronze went to Alvorada. 

niorów doszło do niewielkiego przetaso
wania. W finale wygrała tę klasę AVELLA
NA QAHIRA (AT), ale będąc koniem obcej 
hodowli nie mogła otrzymać tytułu Mistrza 
Polski, tylko nagrodę specjalną. W tej sytu
acji złoty medal przypadł w udziale ogiero
wi BARBAROSSA pod Katarzyną Stawiską, 
srebrny otrzymał GALAHAD, a brązowy - 
ALVORADA.

Podobnie w klasie Polski Strój Histo
ryczny wyniki finału juniorów nie różniły się 
bardzo od wyników półfinału. W drugim 
nawrocie seniorów WIRTUOZ zdobył nieco 
więcej punktów niż WERSO, ale nie wpły
nęło to na klasyfikację końcową. Złoty me
dal i tytuł Mistrza Polski Seniorów w tej kon
kurencji otrzymał BARBAROSSA, srebrny 
ECHO APOLLO, a brązowy - WERSO.

Wysoka frekwencja zawodników 
w Sportowych Mistrzostwach Polski Koni 
Arabskich jest niewątpliwie wynikiem na
silonych działań Klubu Jeździeckiego Ja
nów Podlaski, Polskiego Związku Hodow
ców Koni Arabskich i kierownictwa Stad
niny Koni w Janowie Podlaskim w kierun
ku promowania sportowego użytkowania 
arabów. Dołożono też wszelkich starań, 
aby wszyscy uczestnicy, dosiadający koni 
należących do Stadnin Skarbu Państwa 
czy hodowli prywatnej, czuli się dobrze 
w Janowie i świetnie się bawili.

W ciągu tego weekendu spędzonego 
w Polsce doszłam do wniosku, że Polacy 
traktują użytkowanie wierzchowe arabów 
bardzo poważnie. Powinni w tym zakresie 
dawać przykład innym narodom.

In the second round for Historical Pol
ish Costume there was no change for 
the youth in the finals order. Amongst the 
adults, Wirtuoz with Katarzyna Kowalczyk 
gained a few more points than Werso, giv
ing her third place. This slight change in 
the number of points did not, however, 
lead to a different final order, which was 
gold for Barbarossa, silver for Echo Apollo 
and bronze for Werso.

The large number of entries for this 
National Sports Championship with Arab 
pure-breds is without any doubt the re
sult of the enormous efforts made by 
the Janow Riding Club, the Polish Arbi- 
an Horse Breeders Association and the 
executive board of Janow Podlaski to 
promote the sport. Every effort was also 
made to ensure that all participants, both 
from all the national studs and from pri
vate breeders, had the most enjoyable 
time possible.

One thing became crystal clear to me 
this weekend in Poland: they take sport 
with Arab pure-breds very seriously in
deed. May this be an example and an in
spiration to others!

The complete results of the Champion
ships were published on the website 

www.janow.arabians.pl/pl/pokazy/mpa- 
2012/2012_mpa relacja.php
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DNI KONIA ARABSKIEGO

ŚWIĘTO
tekst: Izabella Pawelec-Zawadzka 

tłumaczenie Joanna Krawczyk 
zdjęcia L.W. Pawłowscy

KONIA
I
 PALMETA - Narodowa Czempionka Polski Klaczy Starszych

2012 / Polish National Senior Champion Marę

THE GALA
OF THE HORSE

I
n times past, during the interwar period as 
well as long after World War II, state stallion 
depots hosted equine festivities in August, 
officially called the Gaia of the Horse. It was 

a gala for the depots’ staff, breeders, officials 
as well as a numerously gathered local pub
lic. These events had everything: parades, 
shows, show jumping competitions, carriage 
driving, various horse games and activities 
about which little is known today. These days 
the “Arabian community”, as we call ourselves, 

also has its gala in August in Janów Podlaski 
- the Gala of the Arabian Horse. Thank good
ness that the tradition is not lost and that the 
Polish Arabian Horse Days have for 34 years 
been drawing crowds, including many from 
abroad. This year's venue also had a lot go
ing on, such as the main event, the 34"1 Polish 
National Arabian Horse Show with its wonder
ful setting, a larger with each year collection of 
special awards, riding shows and a breeding 
parade of Janów Podlaski Stud.

K
iedyś, za zamierzchłych czasów, 
czyli w okresie międzywojennym, jak 
i długi jeszcze czas po II wojnie, za

wsze w sierpniu w państwowych stadach 
ogierów odbywały się konne imprezy zwa
ne oficjalnie Świętem Konia. Było to święto 
zarówno dla pracowników stad, hodow
ców, jak i też licznie zgromadzonej, miej
scowej i przyjezdnej publiczności. Cze
go tam nie było: parady, pokazy, zawody 
w skokach, zaprzęgi, tandemy, rozmaite 
konne gry i zabawy, o których dzisiaj mało 
kto cokolwiek wie. A my - „arabiarze” rów
nież w sierpniu w Państwowej Stadninie 
Koni w Janowie Podlaskim mamy swoje 
święto - Święto Konia Arabskiego. I Bogu 
dzięki, że tradycja nie ginie, a Polskie Dni 
Konia Arabskiego już od 34 lat przyciągają 
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tłumy ludzi, w tym wielu z zagranicy. I tym 
razem wiele się działo. Przede wszystkim 
„gwóźdź" programu, czyli XXXIV Narodo
wy Pokaz Arabskich Czystej Krwi z całą 
jego wspaniałą oprawą i co roku większą 
kolekcją nagród specjalnych oraz pokazy 
pod siodłem i parada hodowlana stadniny 
w Janowie.

Narodowy Pokaz zgromadził tym razem 
121 koni, czyli o 20 więcej jak w roku ubie
głym, przybyło klaczy zarówno w grupie 
młodzieży, jak i seniorek, co z pewnością 
dla hodowli jest objawem pozytywnym.

Sędziowie, no cóż, jak zawsze i wszę
dzie - jednym się oceny podobały, innym 
nie. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek wy
stawcy, hodowcy czy tak zwani „obserwa
torzy” byli zadowoleni, zawsze ktoś wy
grywa i przegrywa. Decydujących się na 
uczestniczenie w jakiejkolwiek konkuren
cji obowiązują pewne zasady i „pokrzyw
dzony” (w jego mniemaniu) nie powinien 
ostentacyjnie wyrażać swojego niezado
wolenia. A szczególnie, jeśli to dotyczy 
tak „królewskiego sportu” jak konkurencje 
konne. Nie do pomyślenia bowiem jest, 
aby swoje niezadowolenie (nasuwa się tu 
porównanie z oceną w tak pięknej dyscy
plinie jak ujeżdżenie czy jazda figurowa na 
lodzie) zawodnik czy właściciel konia oka
zał w sposób daleki od dobrego wychowa
nia i zwyczaju, np. nie kłaniając się po wy
konaniu programu czy nie wyjeżdżając lub 
nie wychodząc do dekoracji. Warto przy
pomnieć, że ciągle jeszcze na angielskich

This time the Nationals gathered 121 
horses, with 20 more than in the previous 
year. There was an increase in the number 
of mares both in the junior and senior cat
egories, which is definitely a positive sign 
for any breeding.

The judges - as always and everywhere, 
some liked the awarded marks, others 
didn't. I don’t ever remember exhibitors, 
breeders or simply the spectators being 
pleased, there is always a winner and there 
are always those defeated. In any kind of 
competition there are rules by which the 
person deciding to participate must abide 
by and when “mistreated” (in his opin
ion) shouldn’t ostentatiously manifest his 
discontent. Especially in regard to such 
a royal “sport" as equine competitions. It is 
unheard of that a competitor (dressage or 
ice skating also comes to mind as a com
parison) or horse owner should display his 
dissatisfaction in a highly unmannerly way 
by not bowing after the end of his presen
tation or not coming out for the decoration 
ceremony. It should be noted that at Eng
lish shows the handler and judge bow to 
one another as well as to the public after 
the horse’s evaluation, while the gentle
men raise their bowler hats. Even a person 
classified at the last, 45th spot, is as happy 
as the winner, because it is not about win
ning, but about being there - just that is an 
ennoblement all in itself! 

pokazach prowadzący konia i sędzia po 
zakończeniu oceny kłaniają się sobie i pu
bliczności, a panowie uchylają meloników. 
Nawet sklasyfikowany na ostatnim 45. 
miejscu jest równie zadowolony jak zwy
cięzca, gdyż nie chodzi o to, aby za wszel
ką cenę wygrać, ale wziąć udział - samo 
to już jest nobilitacją!

Aby się nie wydawało, jak niektórzy 
uważają, że sędziowie to ludzie przypad
kowi i nie znają się na koniach, może war
to przybliżyć naszym Czytelnikom sylwetki 
sędziów XXXIV Czempionatu Polski. I tak: 
Peter Pond (Australia) - jeden z najwybit
niejszych hodowców koni w Australii, zało

PRIMERA - Narodowa Czempionka Polski Klaczy 
Młodszych 2012 / Polish National Junior Champon Marę

Because some seem to think that the 
judges are accidental persons and know 
little about horses, it seems worthy to ac
quaint our readers with the profiles of the 
judges of the 34th Polish Nationals. And so: 
Peter Pond (Australia) - one of the most 
prominent horse breeders in Australia, 
founder of the renowned Forest Hill Arabian 
Stud in 1968 initially focused on half-breds 
and Anglo-Arabians, later on pure bred Ara
bians, a breeder of many Australian cham
pions also in the performance classes, an 
acclaimed expert and international judge, 
Vice President of WAHO. Christine Cha
zel (France) - one of the most renowned 
breeders in France, she began with Anglo- 
Arabians and Shagya horses and has been 
breeding Arabians since 1974, focused on 
shows and endurance, an ECAHO judge 
(A-ranked) since 1986, organizer of the 
World Championships in Paris and shows in 

życiel w 1968 roku znanej stadniny Forest 
Hill Arabian Stud, początkowo koni pół
krwi i angloarabskich, następnie arabskich 
czystej krwi, hodowca wielu czempionów 
Australii również w klasach użytkowych, 
uznany autorytet i sędzia międzynarodo
wy, Wiceprezydent Światowej Organizacji 
Konia Arabskiego WAHO; pani Christi- 
ne Chazel (Francja) - jedna z najbardziej 
znanych hodowców we Francji, zaczynała 
z końmi angloarabskimi i Shagya, od 1974 
roku hoduje araby, kierunek pokazy i rajdy, 
sędzia (kat. A) ECAHO od 1986 roku, or
ganizatorka Czempionatu Świata w Pary
żu i pokazów na Bliskim Wschodzie, czło- 

the Middle East, a member of the ECAHO 
governing board. Ferdinand Huemer (Aus
tria) - owner of the well-known La Movida 
Arabians stud, breeder of half-breds and 
Anglo-Arabians followed by Arabians since 
1986, breeder of a number of international 
champions, organizer of the Weis Interna
tional Championships, an ECAHO judge (A- 
ranked) since 1991, a twice in a row Presi
dent of ECAHO. Jaroslav Lacina (the Czech 
Republic) - horse breeder since 1992, Ara
bian horse breeder since 1996, an ECAHO 
judge (B-ranked) since 2001, President of 
ECAHO since 2010.

Surely not all of the marks awarded by 
the judges were satisfactory and this year s 
jury panel did not avoid some slips and tum
bles, but a judge is human after all and has 
his moments of distractions and “eclipses . 
I know this from experience. But let s get 
back to the horses.
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This year's National Show belonged to 
Janów Podlaski Stud, which made up for 
the losses in Białka and took home three 
gold medals, one silver, two bronzes, three 
Top Five titles, the title and trophy of Best in 
Show (Palmeta) and many special awards: 
from the Polish Arabian Horse Breeders So
ciety for “Most Beautiful Mare” (Palmeta), 
from Shirley Watts of Halsdon Arabians for 
“Best Head” (Primera) and from the ARABY 
Magazine quarterly for “Best Breeder”.

The National Show „likes” to verify the re
sults from Białka and this time was no dif
ferent. The change atop the podium from 
the Junior Spring Show was due to the fact 
that the champion from Białka, Michałów’s 
Wieża Mocy, could not compete in Janów 
as being the champion from last year, but 
Janów had something else up their sleeve
- the three year old Primera (Eden C (US)
- Preria/Ararat), which they sensibly did not 
bring to Białka. This lovely bay granddaugh
ter of Pipi and great-granddaughter of Pilar
ka had very much matured over the last year 
and bloomed like a beautiful flower. Primera 
had no trouble at all reaching for the title of 
champion. It should be reminded that Prim
era is already the owner of the Polish Nation
al Reserve Junior Champion title and Scan
dinavian Junior Champion from the Open 
Show in Blommerod in 2010. It can be ex
pected that both fillies will compete against 
each other in the autumn of this year at the 
most prestigious shows abroad and that it 
will be a fascinating duel. Another Janów 
pupil to be found among the leading fillies 
with a Top Five title was the very expressive, 
graceful and elegant moving Potentilla (Ek

stern - Panonia/Eukaliptus), who won her 
class here and was third in Białka.

As always the biggest emotions were de
livered by the Senior Mare Championships 
and the parade of the most beautiful repre
sentatives of Polish breeding. Unanimously, 
to the joy of breeders and numerous fans, 
the judges chose Janow’s Palmeta (Ecaho 
- Pilica/Fawor) as the most beautiful and 
best Polish mare of 2012. Finally! This Eu
ropean Champion from Verona in 2005, who 
usually only “brushed” against the podium 
of the Polish championships, is the quintes
sence of femininity, maternity and exactly 
like the mare described by Stefan Żeromski 
in “Ashes” (see the editorial page). Palmeta 
is the most classic mare in Polish type and 
all credit goes to the judges that they were 
able to see and appreciate this.

The Top Five of the senior mares also in
cluded the following from Janów: the ever 
improving Sefora (Ekstern - Sawantka/ 
Pepton), Polish National Junior Champion 
from 2006 and Champion Mare from Weis 
in 2009, who for the second time had to set
tle for a bronze medal. But no worries, as 
everything is still ahead of her. Right behind 
Sefora at fourth spot placed the very typey 
Pilarosa (Al Adeed Al Shaqab (QA) - Pilar/ 
Fawor), a mare who is simply described 
as “Arabian" and everyone knows what is 
meant.

A challenge awaited by all breeders are 
the stallion classes, current and future chief 
sires. It’s a good thing that some breed
ers have already begun to understand the 
concept of selection and the idea behind 
a breeding show.

And here once again it was Janów Pod
laski who led the pack. The Top Five includ
ed as many as three of its graduates: the son 
of Palmeta - Palatino (by Pesal), Pegasus 
(Gazal Al Shaqab (QA) - Pepesza/Eukalip- 
tus) and Salar (Ecaho - Saba/Etat). It is not 
often that the top podium is taken by both 
mother and son. For the breeder it is a great 
satisfaction, proof of the mare’s breeding 
value and a successful mating. The victory 
of Palatino is the more pleasing, as not only 
did he mature from an “ugly duckling” to 
a beautiful swan, but he is the son of Pesal, 
one of the most valuable Polish sires of re
cent years, who in my opinion should never 
have left Poland. Credit goes to Janów Pod
laski that they were able to lease Pesal for 
a short while and, although one should nev
er be happy about someone’s misfortune, 
there is hope that the stallion might have 
forever returned to Poland due to the prob
lems of his present owner. An excellent per
formance was delivered by Pegasus, who 
is clearly “drying” with age and gaining fi
nesse. Large, robust, with a long, beautifully 
shaped, highly set neck, a lively, large eye 
and superb movement. The Top Four (as 
there were only two stallion classes) closed 
off with Salar, who was second in class be
hind Pegasus. Salar is a very typey stallion, 
perhaps slightly in the “older” type, who has 
plenty that can be liked about him. He did 
his best and it is obvious that working under 
saddle is doing him plenty of good - he has 
great muscles, is very balanced and moves 
in a very energetic way.

It’s obvious that behind the successes’ 
of the horses stand live people. During 
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nek Zarządu ECAHO; Ferdinand Huemer 
(Austria) - właściciel znanej w Europie i na 
¿wiecie stadniny La Movida Arabians, ho
dowca koni półkrwi i angloarabskich, od 
1986 koni arabskich, hodowca szeregu 
czempionów międzynarodowych, orga
nizator pokazu Weis International Cham
pionships, sędzia (kat. A) ECAHO od 1991 
roku, Prezydent ECAHO dwóch kadencji; 
Jaroslav Łacina (Czechy), hodowca koni 
od 1992, koni arabskich od 1996, sędzia 
(kat. B) ECAHO od 2001 roku, Prezydent 
ECAHO od 2010 roku.

Z pewnością nie wszystkie noty sę
dziowskie były satysfakcjonujące i tego
roczni sędziowie nie uniknęli potknięć, ale 
przecież sędzia też człowiek i miewa mo
menty dekoncentracji i „zaćmienia”. Znam 
to z autopsji. Ale wróćmy do koni.

Tegoroczny pokaz narodowy był poka
zem Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, 
która szybko po Białce „odrobiła straty” 
i „wzięła” trzy złote medale, jedno srebro, 
dwa brązy, trzy tytuły Top Five, tytuł i tro
feum Best in Show (PALMETA), nagrody 
specjalne: PZHKA - „Dla Najpiękniejszej” 
(PALMETA), pani Shirley Watts, Halsdon 
Arabians - „Najpiękniejsza Głowa” (PRI
MERA) i kwartalnika Araby Magazine dla 
„Najlepszego Hodowcy”. Czempionat Na
rodowy „lubi” weryfikować wyniki z Biał- 
ki i tym razem również nastąpiły pewne 
przesunięcia. Zmiana na podium medalo
wym Młodzieżowego Czempionatu Klaczy 
wynikła z faktu, że czempionka z Białki, 
michałowska WIEŻA MOCY jako ubie

the last couple of years Janów stud has 
been able to create a wonderfully cooper
ating team, starting with the employment 
of the American trainer Gerard Patty, who 
set up a direction of training until the ar
rival of Paweł Kozikowski and Joanna 
Wojtecka. This latter pair turned out to be 
a bullseye - Paweł, a talented and effective 
trainer and handler received the award for 
Best Handler. Joanna, loving horses with 
all her heart (with the feeling being mutu
al), devotes every moment to them. Both 
are hard working and very committed. It is 
apparent that a good atmosphere and co
operation among the Janów grooms is the 
key to successful results.

Treading on the heels of Janów stud, this 
time with less luck, was Michałów. However 
proving absolutely peerless was the Junior 
Champion from Białka, the splendid Equa
tor (QR Marc (US) - Ekliptyka/Ekstern). This 
young stallion, bearing a striking appear
ance and impressive movement, was shown 
with great skill by Mariusz Liśkiewicz, whose 
presence in the show arena is enough 
to have the horse do what he asks. We 
would very much like to hear about Equa
tor in Aachen, Moorsele and Paris in the au
tumn. The director of Michałów Stud, Jerzy 
Bialobok, collected the challenge trophy for 
Best Junior Stallion (last year awarded to 
Pogrom) with an unfeigned smile. The next 
success for Michałów was the silver medal 
and title of Polish National Reserve Cham- 

głoroczna Czempionka Polski nie miała, 
zgodnie z przepisami, prawa startu, na
tomiast stadnina w Janowie miała swoje
go „asa w rękawie" - trzyletnią PRIMERĘ 
(EDEN C (US) - PRERIA po ARARAT), 
której rozsądnie nie przywiozła do Biał
ki. Ta prześliczna, gniada wnuczka PIPI 
i prawnuczka PILARKI bardzo się przez 
rok rozwinęła, wydoroślała i rozkwitła jak 
piękny kwiat. Bez trudu PRIMERA sięgnę
ła po tytuł czempionki. Przypomnijmy, że 
PRIMERA ma już za sobą tytuły Młodzie
żowej Wiceczempionki Polski i Młodzieżo
wej Czempionki Scandinavian Open Show 
w Blommerod w roku 2010. Można się 
spodziewać, że obie klaczki zmierzą się 
jeszcze jesienią tego roku na najbardziej 
prestiżowych pokazach zagranicą i bę
dzie to fascynujący pojedynek. W czołów
ce młodych klaczy - Top Five - znalazła 
się jeszcze POTENTILLA z Janowa, pełna 
wdzięku i ekspresji, o eleganckim ruchu 
(EKSTERN - PANONIA po EUKALIPTUS), 
która tu wygrała klasę, a w Białce była trze
cia.

Jak zawsze najwięcej wzruszeń dostar
czył nam Czempionat Klaczy Starszych 
i parada najpiękniejszych przedstawicie
lek polskiej hodowli. Jednomyślnym wer
dyktem jury, ku radości hodowców i licz
nych fanów, za najpiękniejszą i najlepszą 
polską klacz 2012 roku uznano janowską 
PALMETĘ (ECAHO - PIANOSA po EUKA
LIPTUS). Nareszcie! Czempionka Europy 
z Verony w 2005 roku, która zwykle „ocie
rała” się jedynie o podium czempionatu 

pion for El Saghira (Galba (DE) - Emira/La- 
heeb (IL)). She and Palmeta were the two 
highest scored horses of the show (92,67 
points). Furthermore El Saghira was one 
of three horses (beside Equator and Eryks 
by Gazal Al Shaqab out of Emmona by 

Polski, jest absolutną kwintesencją żeń- 
skości, macierzyństwa i dokładnie taką, 
jak opisał arabską klacz Stefan Żeromski 
w „Popiołach (patrz strona redakcyjna). 
PALMETA to najbardziej klasyczna klacz 
w polskim typie i chwała sędziom, że po
trafili to dojrzeć i docenić.

W pierwszej piątce klaczy starszych 
znalazły się z Janowa również: coraz lep
sza SEFORA (EKSTERN - SAWANTKA 
po PEPTON), Młodzieżowa Czempionka 
Polski 2006 i Czempionka z Weis 2009, 
tym razem już po raz drugi musiała zado
wolić się medalem brązowym. Ale nic to, 
wszystko jeszcze przed nią; tuż za nią na 
czwartym miejscu uplasowała się bardzo 
typowa PILAROSA (AL ADEED AL SHA- 
QAB (QA) - PILAR po FAWOR), taka klacz, 
o której jak się mówi „arabka”, to wiado
mo, o co chodzi.

Wyzwaniem, na które czekają hodow
cy, to klasy ogierów, aktualnych lub przy
szłych reproduktorów. Dobrze, że nie
którzy hodowcy już rozumieją, na czym 
polega selekcja i pokaz hodowlany. I tu 
ponownie laury zebrała stadnina w Ja
nowie. W Top Five znalazło się aż trzech 
jej wychowanków: syn PALMETY - PALA- 
TINO po PESAL, PEGASUS (GAZAL AL 
SHAQAB (QA) - PEPESZA po EUKALIP
TUS) i SALAR (ECAHO - SABA po ETAT). 
Nie często się zdarza, że na najwyższym 
podium stają matka i syn, dla hodowcy 
to ogromna satysfakcja i dowód wartości 
hodowlanej klaczy i udanego połączenia. 
Szczególnie cieszy zwycięstwo PALATINO,

Monogramm) that received two “20s” for 
movement. This young five year old mare 
of extraordinary beauty, maturing in a very 
nice way, is definitely the best daughter of 
Galba, not speaking of her highly decorated 
dam. She herself also possesses significant
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EL SAGHIRA - Narodowa Wiceczempionka Polski 
Klaczy Starszych 2012 / Polish National Reserve Senior 
Champion Marę

PERFINKA - Narodowa Wiceczempionka Polski Klaczy
Młodszych 2012 / Polish National Junior Resen/e 
Champion Marę

jako że z „brzydkiego kaczątka" wykluł się 
piękny łabędź, jest on synem PESALA - 
jednego z najcenniejszych polskich repro
duktorów ostatnich lat, który, jak uważam, 
nigdy nie powinien opuścić Polski. Chwała 
Stadninie w Janowie, że udało się jej PE
SALA na krótko wydzierżawić, a obecnie, 
mimo że nie należy się cieszyć z cudzych 
niepowodzeń, w związku z problemami 
jego obecnego właściciela, miejmy na
dzieję, PESAL już na zawsze wrócił do 
Polski. Doskonały występ miał PEGASUS, 
wyraźnie z wiekiem zaczyna „wysychać” 
i nabierać finezji. Duży, kalibrowy, długa, 
pięknie ukształtowana, wysoko ustawiona 
szyja, żywe, wielkie oko i kapitalny ruch. 
Mógłby z powodzeniem zaśpiewać: „Ja je
stem macho...”. Czwarty w Top Four (tylko 
dwie klasy ogierów) był drugi w klasie za 

PEGASUSEM - SALAR, ogier bardzo ty
powy, może trochę w „starym” stylu, który 
„da się wszystkim lubić”. Starał się bardzo, 
widać, że doskonale robi mu praca pod 
siodłem, jest umięśniony, zharmonizowa
ny i bardzo dobrze energicznie się rusza. 
W rozgrywce czempionatowej młodych 
ogierów, od czasu Białki bardzo poprawił 
roczny BAROK (OM EL BELLISSIMO (US) 
- BAIDA po BALON, który zajął trzecie 
miejsce i zdobył brąz. Jest to śliczne stwo
rzenie, trochę może delikatny i potrzebuje 
czasu, ale z pewnością o nim usłyszymy.

Jest oczywiste, że za sukcesami koni 
stoją ludzie. I tak, w ostatnich latach Stad
ninie w Janowie udało się stworzyć znako
mity, doskonale ze sobą współpracujący 
„team”, poczynając od zatrudnienia ame
rykańskiego trenera Gerarda Patty, który 

ukierunkował sposób i metody treningu 
aż do przybycia do stadniny Pawła Kozi- 
kowskiego i Joanny (Asi) Wojteckiej. Para 
okazała się strzałem w dziesiątkę: Paweł, 
utalentowany i skuteczny trener i prezen
ter otrzymał nagrodę dla Najlepszego Pre
zentera Pokazu, Asia - kochająca konie 
z wzajemnością poświęca im każdą chwi
lę, oboje pracowici i ogromnie zaangażo
wani. Jak widać, dobra atmosfera i współ
praca w zespole janowskich masztalerzy 
przynosi efekty.

Stadninie w Janowie „deptał po pię
tach”, tym razem z mniejszym szczęściem, 
Michałów. Niemniej, absolutnie bezkonku
rencyjnym okazał się Młodzieżowy Czem- 
pion z Białki, kapitalny EQUATOR (QR 
MARC (US) - EKLIPTYKA po EKSTERN). 
Ten młody ogier o wspaniałej prezencji,

achievements, such as the titles of UK In
ternational Junior Reserve Champion from 
Towerlands in 2010 and Junior Reserve 
Champion from Stróhen in 2011. The roy
ally bred Emandilla (Om El Shahmaan (US)
- Espadrilla/Monogramm (US)), Resen/e 
Champion from Białka, where she received 
a second to Wieża Mocy score of the show, 
gained the bronze medal.

Especially pleasing are the greater and 
greater successes of the youngest state 
stud - Białka. Claiming the title of Pol
ish National Junior Reserve Champion 
of 2012 by the year old Perfirka (Esparto
- Perfirka/Gazal Al Shaqab (QA)) is a su
perb achievement. Even more so, as the 
filly easily won her class with a high score 
of 91 points and is the granddaughter of 
the Queen of Białka - Perforacja by Ernal. 
Elegant, full of charm, with a large dark 
eye and excellent movement — we can 
only hope that she will remain at the stud 
and be the heir to her famous granddam. 
A class winner from the Junior Spring 

Show, the three year old Camilia (Piaff - 
Calineczka/Metropolis NA (US)), landed in 
class with Primera and therefore had little 
chances. Despite a second spot in class 
she managed to secure a Top Five title.

Beautiful performances were delivered 
by the private breeders. The state studs are 
clearly feeling the “private breath” down 
their necks which is good, as any kind of 
competition is always inspiring and moti
vates greater effort.

The greatest successes this time 
around were scored by Falborek Arabi
ans of the Gozdzialski family. The title of 
Polish National Junior Resen/e Champion 
Stallion and a silver medal was awarded 
by the jury to the 3 year old colts’ class 
winner - Emarc (QR Marc - Eksterna/Ek- 
stern). This handsome stallion, gifted with 
extraordinary charisma, has something 
captivating about him - very expressive, 
proud, as though aware of his value. We 
should definitely keep our fingers crossed 
for his further successes. Falborek’s fillies 

also fared pretty well, namely: the very 
lovely Perlahaba (Al Lahab (IL) - Pernacja/ 
Ekstern), one of two fillies (beside Primera) 
who received a “20” for type and as result 
the title of Top Five; Esima (Altis - Emanta/ 
Pamir), second in class behind Emandilla; 
and Wabia (Al Lahab (IL) - Wasa/Ekstern), 
also second behind the victorious in their 
class Perlahaba. The breeders from Fal
borek have every reason to be proud By 
running their stud in a consistent manner 
and with great commitment they have ob
tained valuable mares of their own breed
ing, already in the second generation.

Great joy, as seen on the photographs, 
was brought to the breeders and owners 
(Strusinianka of the Blaszkiewicz fam
ily) of the only private bred mare in the 
Senior Top Five - El Piatzolla (WH Justice 
(DE) - Enya/Ekstern). El Piatzolla is eve
ryone's favorite and definitely the best 
daughter of WH Justice bred in Poland. 
She has fortunately inherited the best 
traits of her sire (excellent type and beau-
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EMARC - Narodowy Wiceczempion Polski Ogierów 
Młodszych 2012 / Polish National Reserve Junior 
Champion Stallion

EL MARAN - II Narodowy Wiceczempion Polski Ogierów 
Starszych 2012 / llnd Polish National Reserve Senior 
Champion Stallion

imponującym ruchu, z wielkim kunsztem, 
jak zwykle, przeprowadzony przez Mariu-
sza Listkiewicza, który wystarczy, że jest, 
bo i tak koń wszystko zrobi, o co go Ma
riusz poprosi. Chcielibyśmy bardzo usły
szeć o EOUATORZE jesienią w Aachen, 
Moorsele i Paryżu. Dyrektor SK Michałów 
Jerzy Białobok z niekłamanym zadowo
leniem odebrał specjalną nagrodę prze
chodnią (w ubiegłym roku otrzymał ją PO
GROM) dla Najlepszego Młodego Ogiera 
Polskiego Narodowego Pokazu. Kolejnym 
sukcesem SK Michałów był srebrny medal 
i tytuł Wiceczempionki Polski dla EL SA- 
GHIRY (GALBA (DE) - EMIRA po LAHE- 
EB (IL)).Ona i PALMETA to dwa najwyżej 
ocenione konie pokazu (92.67 pkt.), po
nadto EL SAGHIRA należy obok EOUATO- 
RA i ERYKSA (GAZAL AL SHAOAB (QA)

- EMMONA po MONOGRAMM (US)) do 
trójki, jaka otrzymała po dwie dwudziestki
za ruch. Ta młoda 5-letnia klacz, wyjątko
wej urody, bardzo pięknie dojrzewająca, 
jest zdecydowanie najlepszą córką ogiera 
GALBA, nie mówiąc o wielce utytułowanej 
matce, sama też posiada na swoim koncie 
tak znaczące sukcesy jak m.in. tytuł Mię
dzynarodowej Młodzieżowej Wiceczem
pionki Wielkiej Brytanii, Towerlands 2010 
czy też Młodzieżowej Wiceczempionki, 
Stroehen 2011. Wiceczempionka z Biał- 
ki, gdzie uzyskała po WIEŻY MOCY dru
gą ocenę pokazu, dwuletnia, o „królew
skim” pochodzeniu, EMANDILLA (OM EL 
SHAHMAN (US) - ESPADRILLA po MO
NOGRAMM (US)) zdobyła medal brązowy.

Cieszą bardzo coraz większe sukce
sy najmłodszej państwowej stadniny -

w Białce. Zdobycie przez roczną PERFIN- 
KĘ (ESPARTO - PERFIRKA PO GAZAL AL
SHAOAB (QA) tytułu Młodzieżowej Wice
czempionki Polski 2012 to duży sukces, 
tym bardziej satysfakcjonujący, że klaczka 
łatwo wygrała klasę z wysoką notą 91 pkt. 
i jest wnuczką „królowej" Białki - klaczy 
PERFORACJA po ERNAL Elegancka, peł
na wdzięku, ogromne ciemne oko, świetny 
ruch - należy mieć nadzieję, że pozostanie 
w stadninie i będzie następczynią swojej 
słynnej babki. Zwyciężczyni klasy z Białki, 
trzyletnia CAMILLA (PIAFF - CALINECZKA 
po METROPOLIS NA (US)), tu trafiła na 
PRIMERĘ i raczej nie miała szans. Mimo 
drugiej pozycji w klasie nie udało się jej 
wejść do Top Five.

Piękny występ dali hodowcy prywat
ni. Stadniny państwowe czują już wyraź-

ty), but also the strong assets of her dam 
and maternal sire Ekstern - correct con
formation and superb movement. Where
as El Piatzolla’s charisma and charm 
come from her patron, the creator of the 
Argentinean tango. The other horses of 
the Błaszkiewicz family were also highly 
ranked. El Siena (HB Sihr Ibn Massai - 
El Aria/Ararat), fourth in the Junior Spring 
Show Top Five, here second in class be
hind Potentilla. She is a very beautiful filly 
with a pretty sculpted head set on a long, 
swan-like neck, who unfortunately did 
not make it into the Top Five this time. El 
Eado, El Piatzolla’s full brother in good 
type and bearing a nice head was third in 
Equator's class.

The 4 year old Elmaran (Al Maraam (IL) 
~ Ekstera/Ekstern) brought huge satisfac
tion to his breeder, Wojciech Parczewski 
and the entire lovely family. Bearing an 
°nginal coat colour resembling that of 
milk chocolate, Elmaran took to the po
dium with a bronze medal. He is a very 

real and correct stallion, in good type. It 
will be interesting to see how his future 
will play out.

The always successful up to now Chr- 
cynno-Palace Stud suffered some ill luck 
this year. The very good-looking mare Psy
che Kreuza (Ekstern - Pallas-Atena/Ecaho) 
lost the second place in class to Janow’s 
Alabama by just 0,5 points for type. Similarly 
Psyche Keret (Khidar (BE) - Psyche Victo- 
ria/Ekstern), who placed third in class be
hind Michalow’s Emirzo by 0,17 points. The 
breeders could not conceal their disappoint
ment, but that's the way it is, sometimes you 
lose by the proverbial nose.

That’s just a couple thoughts and re
marks about the medallists and Top Five 
honourees. I would like to mention many 
others, as they also deserve it, however 
it would take plenty of room. The judges 
surely had a hard task, as it is usually dif
ficult to choose from an excess of good. 
On the other hand the judges were very 

sparing in their evaluation and did not ex
aggerate with the high marks. One could 
count the awarded “20s” on the fingers 
of one hand. Although perhaps it was 
not such a bad thing, as there is a lot of 
talk lately that the judges do not use a full 
scale and hand out marks between 18 
and 20. For that reason half points have 
been introduced and ECAHO encourages 
to use a wider scale of marks.

But back to the reflections on breeding 
- what clearly sticks out is that the major
ity of the highest ranked horses descend 
from two damlines: Janow’s P line of Pie- 
wica and Michalow’s E line of Estokada. 
Among the 20 horses in the Top Fives as 
many as 9 (Premiera, Perfinka, Potentilla, 
Perlahaba, Pomian, Palmeta, Pilarosa, 
Palatino, Pegasus) belong to the former, 
while 5 (Emandilla, Equator, Emarc, Emir
zo, El Saghira) to the latter. The numbers 
would be even higher if we would take into 
consideration the top fives in the classes. 
This attests to the great strength and po-
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Szczęśliwi hodowcy klaczy EL PIATZOLLA - Top Five Polskiego Narodowego 
Czempionatu Koni Arabskich 2012 / happy breeders of El Piatzolla - Top Five - 
Polish National Arabian Horse Show

nie oddech prywatnych koni na plecach. 
I bardzo dobrze, bo konkurencja jest za
wsze inspirująca i zmusza do większego 
wysiłku.

Największe sukcesy odniosła tym ra
zem stadnina państwa Goździalskich - 
Falborek Arabians. Tytuł Wiceczempio- 

na Polski Ogierów Młodszych i srebrny 
medal jury przyznało zwycięzcy klasy 
ogierów 3-letnich og. EMARC (QR MARC 
- EKSTERNA po EKSTERN). Ten obda
rzony wyjątkową charyzmą urodziwy mło
dy ogier ma w sobie coś urzekającego, 
z ogromnym wyrazem, dumny, wynio

sły, świadomy swojej wartości. Należy 
trzymać kciuki za jego dalsze sukcesy. 
Doskonale też spisały się młode klaczki 
z Falborka, a mianowicie: wielkiej uro
dy PERLAHABA (AL LAHAB (IL) - PER- 
NACJA po EKSTERN), która jako jedna 
z dwóch klaczek (obok PRIMERY) otrzy
mała dwudziestkę za typ i w efekcie ty
tuł Top Five; ESIMA (ALTIS - EMANTA po 
PAMIR), druga w klasie za EMANDILLĄ 
I WABIĄ (AL LAHAB (IL) - WASA po EKS
TERN) również druga za zwycięską w tej 
klasie PERLAHABĄ. Hodowcy ze stad
niny Falborek mogą być dumni, konse
kwentnie i z dużym zaangażowaniem pro
wadząc stadninę dochowali się cennych 
klaczy i to już własnej hodowli w drugim 
pokoleniu.

Z wielką radością, jak widać na zdjęciu, 
przyjęli sukces, jedynej klaczy prywatnej 
hodowli w grupie Top Five seniorek, EL 
PIATZOLLI (WH JUSTICE (DE) - ENYA 
po EKSTERN) - jej hodowcy państwo 
Błaszkiewiczowie (ZPH Strusinianka). EL 
PIATZOLLA jest ulubienicą wszystkich 
i z pewnością najlepszą córką ogiera WH 
Justice polskiej hodowli. Odziedziczyła r a 
szczęście najlepsze cechy swojego ojca, 
czyli doskonały typ i urodę, ale też mocne 
strony matki i dziadka EKSTERNA - po
prawną budowę i doskonały ruch. Chary
zma i wdzięk EL PIATZOLLI pochodzą od 
jej patrona, twórcy argentyńskiego tanga. 
Pozostałe zaprezentowane przez państwa 
Błaszkiewiczów konie również uplasowały 
się wysoko. EL SIENA (HB SIHR IBN MAS-

I
EMANDILLA - II Narodowa Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych 2012 / llnd 

Polish National Junior Reserve Champion Marę

tential of the female element, which was 
of such importance to the Bedouins. It is 
worth to follow their example by protect
ing these families and their most valuable 
representatives.

To close off the Janów part of the Arabi
an Horse Days, when the emotions have 
calmed down, the stud hosts a breeding 
parade on Monday morning. It is worth 
staying in Janów when all is quiet and 
peaceful and witness a show so very dif
ferent to the ones over the past two days. 
The chief sires, the mares with foals at 
foot in their natural environment, a warm 
commentary spoken with the calm voice 
of Director Marek Treia - all this creates 
a one of a kind atmosphere. Janów Pod
laski presented 21 mares with foals by 
stallions used at the stud in 2011. The 
greatest excitement and huge applause 
was caused by two fillies still with their 
dams by Eden C (US) (Enzo - Silken Sa- 
ble/Genesis C): Paternawith her dam Pin- 
ga and Patria with Palmeta. What a sweet 
dessert!

And now before us are the thrills of the 
autumn „classics” in Aachen, Moorsele and 
Paris. The best of luck to everybody!

(Detailed show results can be found on 
www.janow.arabians.pl)
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SAI - EL ARIA po ARARAT), czwarta w Top 
Five w Białce, w Janowie druga w klasie 
Za POTENTILLĄ. To bardzo piękna klaczka 
o ślicznej rzeźbionej głowie, osadzonej na 
długiej łabędziej szyi, niestety tym razem 
nie udało jej się wejść do Top Five. Dwulet
ni. rodzony brat EL PIATZOLLI w dobrym 
typie, z ładną głową EL FADO był trzeci 
w klasie EQUATORA.

Ogromną satysfakcję sprawił swojemu 
hodowcy panu Wojciechowi Parczewskie
mu i jego miłej rodzinie 4-letni ELMARAN 
(AL MAARAM (IL) - EKSTERA po EKS
TERN). Oryginalnej maści koloru mlecznej 
czekolady ELMARAN „stanął” na podium 
z tytułem II Wiceczempiona Polski i brą
zowym medalem. Jest to bardzo realny, 
w dobrym typie ogier i ciekawe, jak ułoży 
się jego przyszłość.

Brylująca do tej pory stadnina Chr- 
cynno Pałac jakoś nie miała w tym roku 
szczęścia, można nawet powiedzieć, że 
miała pecha, gdyż skądinąd bardzo uro
dziwa i doskonała klacz PSYCHE KREU- 
ZA (EKSTERN - PALLAS-ATENA po ECA- 
HO) przegrała w rozgrywce z janowską 
ALABAMĄ drugie miejsce w klasie zaled
wie o 0,5 pkt. za typ. Podobnie PSYCHE 
KERET (KHIDAR (BE) - PSYCHE VICTO
RIA po EKSTERN), który uplasował się na 
trzeciej pozycji w klasie za michałowskim 
EMIRZO z różnicą 0,17 pkt. Hodowcy nie 

potrafili ukryć swojego rozczarowania, ale 
cóż, tak bywa, czasem przegrywa się tyl
ko o „nos”.

To tylko kilka słów o medalistach i Top 
Five. Chciałoby się napisać o wielu innych 
koniach, gdyż na to zasługują, zajęłoby 
to jednak niestety zbyt dużo miejsca. Sę
dziowie z pewnością mieli niełatwy wybór, 
zwykle trudno jest wybierać z nadmiaru 
dobrego. Z drugiej strony sędziowie byli 
bardzo oszczędni w ocenach i nie przesa
dzali z wysokimi notami, dwudziestek było 
jak na lekarstwo. Chociaż, z drugiej stro
ny, to może i lepiej, gdyż dużo się ostat
nio mówi o tym, że sędziowie nie używa
ją skali i w praktyce oceny zamykają się 
w dwóch punktach od 18 do 20. Dlatego 
też wprowadzono połówki punktów i ECA- 
HO zdecydowanie rekomenduje stosowa
nie szerszego wachlarza ocen.

Wracając do rozważań dotyczących ho
dowli - wyraźnie rzuca się w oczy pewna 
prawidłowość, że większość sklasyfikowa
nych najwyżej koni wywodzi się z dwóch 
rodzin żeńskich: janowskiej linii „P” - od 
PIEWICY i michałowskiej linii „E" - od 
ESTOKADY. Wśród 20 koni Top Five do 
tej pierwszej (P) należy aż 9 (PREMIERA, 
PERFINKA, POTENTILLĄ, PERLAHABA, 
POMIAN, PALMETA, PILAROSA, PALA- 
TINO, PEGASUS) a do drugiej (E) - 5 
(EMANDILLA, EQUATOR, EMARC, EMI- 

Rz°. EL SAGHIRA), wśród czołówki klas 
znalazłoby się jeszcze więcej. Dowodzi 
to ogromnej siły i potencjału pierwiast
ka żeńskiego, do czego tak wielką wagę 
przywiązywali Beduini. Warto ich naślado
wać chroniąc te rodziny i najcenniejsze ich 
przedstawicielki.

Na zakończenie janowskich Dni Arab
skich, kiedy opadły emocje, w poniedzia
łek rano odbyła się Parada Hodowlana 
Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. War
to zostać w Janowie, kiedy już zapanuje 
spokój i być świadkiem pokazu jakże in
nego jak podczas dwóch poprzednich dni. 
Ogiery czołowe, klacze ze źrebiętami lu
zem, w ich naturalnym środowisku, ciepły 
komentarz spokojnym głosem dr Marka 
Treli - niepowtarzalna atmosfera. Janów 
zaprezentował 21 klaczy ze źrebiętami po 
ogierach używanych w stadninie w 2011 
roku. Największe poruszenie i ogromny 
aplauz wywołały dwie klaczki pod matka
mi po ogierze EDEN C (US) ENZO - SIL- 
KEN SABLE po GENESIS C): PATERNA 
z matką PINGĄ i PATRIĄ z PALMETĄ. Jak
że słodki deser.

A przed nami wielkie emocje jesiennych 
„klasyków” w Aachen, Moorsele i Paryżu. 
Wystarczy życzyć wszystkim po prostu 
szczęścia!

Szczegółowe wyniki pokazu znajdują 
się na stronie www.janow.arabians.pl
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tłumaczenie Joanna Krawczyk, 
zdjęcia Lidia i Wiesław Pawłowscy

GARSC

REFLEKSJI

A HANDFUL 
OF 
REFLECTIONS

For years there had not been such a 
difficult auction at Janow Podlaski as this 
one. Difficult not because of the financial 
outcome, which in the end turned out to 
be pretty satisfactory, or an insufficient 
quality of the horses, as this year’s group 
was very even and good. On the surface it 
appeared that the mechanism seemed to 
work. It’s like someone took out one part 
of a puzzle made out of many pieces. The 
picture, seen from a distance, appears 
complete and untouched, but the entire 
construction of the puzzle has been dis
turbed. And in order to feel the comfort 
and pleasure of looking at the complete 
work, that missing piece has to be found.

Od wielu lat nie było w Janowie Pod
laskim tak trudnej aukcji jak tegoroczna. 
Trudnej nie ze względu na wynik finan
sowy, który w rezultacie okazał się pozy
tywny czy niewystarczającą jakość koni, 
bo tegoroczna stawka była wyrównana 
i dobra. Pozornie mechanizm zadziałał. 
To tak jakby w wieloelementowych puz
zlach ktoś wyjął jeden fragment. Powstały 
obraz z dystansu wygląda na pełny i nie
naruszony, ale cała konstrukcja układanki 
zostaje zaburzona. I aby znowu poczuc 
komfort i przyjemność z oglądania dzieła 
kompletnego, dopracowanego w szcze
gółach, trzeba niestety ten brakujący ele
ment znaleźć.
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Janowska aukcja - już 43, to nie tylko 
istotna impreza handlowa, która pozwala 
wielu hodowcom, ze względu na wysokie 
ceny sprzedawanych koni, na dalszy roz
wój i rozmach. Nie sposób jest przecenić 
jej znaczenia promocyjnego, kulturowego, 
socjologicznego wreszcie politycznego. 
Była i nadal jest prawdziwym oknem na 
świat, zapewniającym zdrową „wymianę 
powietrza” w obydwie strony. Oczywiście, 
przez ponad cztery dekady bywało róż
nie. Mijały lata „złote”, niebywałej wręcz 
koniunktury na polskie konie i nieprzebra
nego strumienia dewiz wpływającego do 
kraju, bywały lata trudne, a nawet niebez
pieczne, kiedy pod znakiem zapytania sta

ło przeprowadzenie samej imprezy. Ostat
nie dwanaście lat to mimo wszystko czas 
stabilnej pozycji aukcyjnej sprzedaży, 
z niewielkimi wahnięciami. Ludzie, zwią
zani bezpośrednio z samą imprezą, po
woli zaczęli wierzyć w jej dobrego ducha 
i nieprzemijalność. I chociaż od kilku lat 
ogólnoświatowy kryzys jak pies zza płotu 
groźnie szczerzy kły, chociaż informacje 
docierające z różnych stron wskazywa
ły na spadek cen, nadmiar koni na rynku 
i trudności ze znalezieniem nabywców, 
wydawało się, że i tym razem aukcja Pride 
of Poland oprze się przeciwnościom losu.

Oczywiście nikt nie pozostawał głuchy 
ani ślepy na sygnały z zewnątrz. Tym bar
dziej, że już sprzedaż ostatnich dwóch lat 
poruszyła czułe struny i była dość wyraź
nym drogowskazem nadchodzących ten
dencji z jednej strony, a z drugiej przypo
minała o realiach panujących cen.

Wyłączając fajerwerki cenowe lat 2008 
i 2009, spektakularne sprzedaże KWESTU
RY, PINTY i FALLADY, wyniki roku 2010 na 
poziomie 1.200.000 euro i 2011 na poziomie 
1.700.000 euro, przy dodatkowym niewy- 
wiązaniu się klienta z Australii z powziętych 

zobowiązań, sprowadziły oczekiwania do 
bardziej zdroworozsądkowych rozmiarów. 
Dlatego też, zakładając, że nie będzie łatwo, 
począwszy od zeszłego roku, zmniejszano 
liczebność oferty głównej. W 2009 roku za
wierała ona 36 koni, w 2010 - 35, w 2011 
już 31, w 2012 „ciężar gatunkowy” niosło 28 
klaczy. Za to pojawiły się w niej gwiazdy, na 
które wielu hodowców przez lata spoglądało 
łakomym wzrokiem, uznając za nieosiągal
ne. Zarówno hodowla państwowa, jak i pry
watna, zmierzyła się z trudną rzeczywisto
ścią i zdając sobie sprawę, że przesycony 
i słaby rynek nie zareaguje na przeciętną 
propozycję, zaoferowała naprawdę wyrów
naną, dobrą stawkę. Koncentrowała się ona 

na koniach młodych, o zróżnicowanych, cie
kawych rodowodach, często wybitnych ka
rierach pokazowych i hodowlanych. I przed 
aukcyjny szum, zaciekawienie wywołane po 
ukazaniu się katalogu, wizyty potencjalnych 
klientów i agentów, wskazywały na słusz
ność podjętych decyzji. Oczywiście, jak za
wsze przed samą aukcją i, jak zawsze, w ty
powo polskim stylu, wskazany był umiarko
wany optymizm. Co kraj, to obyczaj... I jak 
co roku na rozpoczęcie licytacji czekały wy
pełnione po brzegi trybuny janowskiej hali, 
kolorowy, falujący sektor VIP i podenerwo
wani wystawcy, czyli w tradycyjnej normie.

Na pierwszy ogień poszła michałow- 
ska DIORAMA, siwa, ośmioletnia córka 
ogiera GAZAL Al SHAQAB, która pomimo 
toczącej się początkowo dość wartkiej li
cytacji, nie osiągnęła zadowalającej ceny. 
Zdążyliśmy się już jednak przyzwycza
ić do swoistego tempa i melodyki aukcji. 
Klienci potrzebują czasu, aby nabrać roz
pędu i w ciągu ostatnich lat zdarzało się 
już dosyć często, że koń z numerem jeden 
schodził nie sprzedany. Wystawiana z nu
merem drugim, urodzona w Białce CYMRA 
po EKSTERN od CYFRA po PESAL, napo- 

Kupić czy nie kupić? 
To buy or not to buy?



dni konia Arabskiego 
tkała już podatniejszy grunt i znalazła na
bywcę z Arabii Saudyjskiej za realną cenę 
20.000 euro. Ale prawdziwe emocje wzbu
dziło dopiero pojawienie się EJRENE...

Urodzona w Michałowie, gniada, nieduża 
klacz o porcelanowej, wręcz nierzeczywistej 
głowie stanowiła jedną z głównych atrakcji 
tegorocznej aukcji. Od niemal pierwszego 
pojawienia się na czempionatach uznawa
na za jedną z najurodziwszych córek ogiera 
GAZAL Al SHAQAB urodzonych w Polsce. 
Żyła dotychczas otoczona aurą wyjątkowe
go zjawiska. Oczekiwano za nią ceny wyso
kiej, ale nie absurdalnej. Licytacja ruszyła 
od 200.000 tysięcy euro i toczyła się ener
gicznie do 400.000. Przy kwocie 440.000, 
na skutek niezrozumienia wzajemnych 
intencji pomiędzy klientem a prowadzą
cym sprzedaż Scottem Benjaminem, klacz 
została odesłana do stajni niesprzedana. 
Wprawdzie powróciła na ring na zakoń
czenie aukcji, klient potwierdził ogłoszoną 
wcześniej cenę 440.000 i ostatecznie EJRE
NE pojedzie do Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, ale z fantastycznej hali janow
skiej jakby ktoś wypuścił powietrze. Atmos
fera wyraźnie siadła i chociaż aukcja toczyła 
się dalej, a kolejne konie zmieniały właści
cieli, tego elektryzującego napięcia, pewnej 
gorączkowości i niespotykanej nigdzie in
dziej aury nie dało się przywrócić.

Świetna janowska BENITA po ENZO od 
BOGINI po ARBIL znalazła nabywcę w Pol
sce, niezwykle urodziwa i utytułowana 
GATAKA po EKSTERN od GWARKA po 
MONOGRAMM, hodowli i własności Agniesz-

The Janów Sale, already the 43rd edi
tion, is not just an important trade event, 
which allows many breeders to further 
evolve due to the high prices of the sold 
horses. Its promotional, cultural, sociologi
cal and political significance cannot be un
derestimated. It was and still is a true win
dow to the world, providing a healthy “ex
change of air” both ways. Of course, over 
those four decades there were ups and 
downs. There were “the golden years”, 
an extraordinary boom for Polish horses 
with an uninterrupted flow of foreign cur
rency. There were the more difficult, even 
dangerous years, when it was not known 
whether the event would take place at all. 
In spite of all, the last twelve years have 
been a time of steady selling with small 
fluctuations. The people who are closely 
involved with the event have slowly began 
to believe in a good spirit watching over 
the sale and its everlastingness.

And though for several years the world 
crisis fiercely bared its teeth like a dog 
from behind a fence, though news and 
information from various corners of the 
globe indicated a decrease of prices, an 
excess of horses on the market and diffi
culties with finding buyers, it seemed that 
once again the Pride of Poland Sale would 
defy all adversities.

Of course no one remained deaf or blind 
to these signals coming from the outside.

The more so, as the sales from the last two 
years were a clear indication of what was 
to come and were a reminder to everyone 
about the reality of current prices.

Excluding the price fireworks of 2008 
and 2009 and the spectacular sales of 
Kwestura, Pinta and Fallada, the results 
from 2010 at 1,2 million euro and from
2011 at 1,7 million euro (where addition
ally the client from Australia did not fulfil 
his buyer obligations) deflated the expec
tations to a common sense size.

That’s why, fully expecting the sale to be 
tough, the main list offer was reduced in 
number, starting already from last year. In 
2009 the main list consisted of 36 horses, 
in 2010 - 35, in 2011 only 31, whereas in
2012 the “responsibility” was carried by 
28 mares. But these included stars which 
many breeders had for years looked at 
with a craving eye, considering them unat
tainable. Both state and private breeding 
had to face the difficult reality and being 
aware that the saturated and weak mar
ket will not react to a poor offer, both pre
sented a really even, good quality group. 
It focused on young horses, with various 
interesting pedigrees, often exceptional 

show and breeding careers. The hum sur
rounding the auction prior to the event, 
the interest aroused after the publication 
of the catalogue, the visits of potential cli
ents and agents indicated the rightness of 
the taken decisions. Of course, as always 
before the auction and according to Polish 
tradition, a moderate optimism was advis
able. Every country has its own customs...

And as always the beginning of the sale 
was awaited by jam-packed stands, a col
ourful VIP sector and nervous exhibitors. 
A traditional norm.

First to break the ice was Michalow’s DI
ORAMA, an 8 year old daughter of Gazal Al 
Shaqab, who despite a lively bidding did not 
reach her reserve price. However we have al
ready gotten used to the auction's pace. The 
clients need time to pick up on the speed and 
it was quite common in previous years that Lot 
1 stepped off the arena unsold. The second 
offer, CYMRA by Ekstern from Bialka, found 
more solid ground and a buyer from Saudi 
Arabia for the realistic price of 20 thousand 
euro. But the real emotions were brought out 
with the appearance of EJRENE...

The Michalow-bred bay mare with a por
celain, almost unreal head, was one of the 

80 Araby / Hodowla



r

ki Wojtowicz, pojedzie do Arabii Saudyjskiej. 
I kiedy wreszcie przyszedł czas na kolejną 
wyczekiwaną bohaterkę i główną atrakcję 
aukcji - niebywale wręcz urodziwą i rewela
cyjnie wyglądającą ETNOLOGIĘ po GAZAL 
AL SHAOAB od ETALANTA po EUROPEJ
CZYK z Janowa Podlaskiego, wydawało się, 
że wcześniejszy entuzjazm znów zawitał pod 
strzechę. Taką klacz chciałby w swojej staj
ni posiadać każdy, nic więc dziwnego, że 
walka o prawo posiadania Etnologii ruszyła 
dość energicznie. Powróciła dawna magia, 
niezrównana janowska publiczność kwito
wała każde przebicie ceny gromkimi brawa
mi. Z pojedynku zwycięsko wyszli hodowcy 
z Anglii, którzy nabyli ETNOLOGIĘ za 370.000 
euro. Trochę zawsze żal, kiedy tak fantastycz
ny koń opuszcza polską hodowlę. Cieszy na
tomiast fakt, że resztę życia spędzi otoczona 
miłością i troskliwą opieką w zaciszu pięk
nych stajni stadniny Halsdon Arabians.

Licytacja ETNOLOGII i kilka numerów 
później dość dynamiczna sprzedaż BIRUTY 
po EKSTERN od BAJADA po PAMIR, którą 
za f 00.000 euro nabył ten sam klient, były 
jednymi z ostatnich przejawów ożywienia 
na tegorocznej Pride of Poland. Pozostałe 
konie sprzedawały się za przyzwoite ceny, 
ale bez fajerwerków. Bardzo solidna białec- 
ka HERLINA po EKSTERN od HEROLDIA 
po EUKALIPTUS, za którą klient zapłacił 
45.000 euro, resztę życia spędzi w klimaty
zowanych stajniach zbudowanych na pia
sku Arabii Saudyjskiej i pewnie już nigdy 
w życiu nie zobaczy rosnącej trawy. Po
dobnie jak atletyczna ESPINEZJA po PSY-

TADEL od ENTAGA po GANGES, ze Stad
niny Koni Falborek Arabians, sprzedana za 
50.000 euro. Na 28 klaczy z oferty głównej 
zaledwie 8 nie znalazło nabywców. Z 27 
klaczy Selection Sale właścicieli zmieniło 
13. Wynik tegorocznej sprzedaży to około 
1.500.000 euro, co w dzisiejszych czasach 

należy uznać za absolutny sukces finanso
wy. Gwiazdy nie zawiodły. Nic się nie prze
wróciło, prądu nie odłączono, zatorów nie 
było. A jednak, jak po wypiciu łyżki octu, 
pozostaje kwaśny posmak w ustach. Licy
tacje ciągnące się przydługo i bez tempa, 
brak atmosfery, niemrawe reakcje klientów,

main attractions of this year’s sale. Since 
almost her first showing she was consid
ered one of the most beautiful daughters 
of Gazal Al Shaqab born in Poland. She 
lived surrounded by an aura of an unbe
lievable phenomenon. The price expected 
for her was high, but not absurd. The bid
ding started off with 200 thousand euro 
and moved up dynamically to 400 thou
sand. At 440 thousand euro, due to a mis
understanding of mutual intentions be
tween the buyer and auctioneer Scott Ben
jamin, the mare was sent off to the stables 
unsold. Although the mare returned to the 
arena at the end of the auction, the client 
confirmed the previously announced price 
of 440 thousand and Ejrene will ultimately 
head off to the United Arab Emirates, the 
atmosphere became deflated, as though 
someone pulled a plug. Though the auc
tion went on and subsequent horses 
changed owners, that electrifying feeling 
was gone and completely unrestorable.

The fantastic Janow-bred BENITA by 
Enzo out of Bogini by Arbil found a buyer in 
Poland, the extremely charming and high
ly decorated GATAKA by Ekstern out of 
Gwarka by Monogramm, bred and owned 
by Agnieszka Wojtowicz, will travel to Saudi 
Arabia. And finally came the moment of the 
second heroine and attraction of the sale 
- the remarkably beautiful and astounding 
ETNOLOGIA by Gazal Al Shaqab out of

Etalanta by Europejczyk from Janów Pod
laski. It seemed that the enthusiasm once 
again filled out the indoor facility. There’s 
not a person who wouldn’t want a mare like 
that in their stables so it was not surprising 
that the bidding for Etnologia was very en
ergetic. The previous magic returned, the 
public greeted every higher bid with loud 

applause. Victorious in this battle were 
breeders from the UK, who purchased Et- 
nologia for 370 thousand euro. It is always 
a pity when such a fantastic horse leaves 
Polish breeding. However it is very uplifting 
that she will spend her life surrounded by 
love and care in the calmness of Halsdon 
Arabians.
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The bidding of Etnologia and several 
lots later the dynamic sale of BIRUTA by 
Ekstern out of Bajada by Pamir, for whom 
the same client paid 100 thousand euro, 
were the last signs of vivacity at this year’s 
Pride of Poland. The remaining horses 
sold for decent sums but with no fire
works. The very solid Bialka-bred HER- 
LINA by Ekstern out of Heroldia by Euka
liptus, for whom the client paid 45 thou
sand euro, will spend the rest of her life 
in the air conditioned stables built on the 
sands of Saudi Arabia and will probably 
never again see the grass. Similarly to the 
athletic ESPINEZJA by Psytadel out of En- 
taga by Ganges from Falborek Arabians, 
sold for 50 thousand euro. Out of the 28 
main list mares only 8 remained unsold. 
Among the 27 mares offered at the Selec
tion Sale as many as 13 changed owners. 
The result of this year’s sale is around 1,5 
million euro, which today must be consid
ered a financial success. The stars did not 
disappoint. Nothing collapsed, the power 
was not shut off, there were no hold-ups. 
And yet... like drinking a glass of vinegar, 
something leaves a sour taste in your 
mouth. Biddings which took forever and 
lacking pace, no atmosphere, a dull re
action from the clients, who for various 
reasons were a much smaller group than 

the year before, the confusion surround
ing Ejrene, all these factors and probably 
many more had an influence on the over
all post-auction impression. Rather unfor
tunately, the date of this year’s event was 
chosen in the middle of the Ramadan - 
a holy ninth moth of the Muslim calendar 
during which everyone above the age of 
10 cannot eat or drink from sunset to sun
down. This significantly affected the pres
ence of clients from the Middle East, for 
whom travelling was complicated by reli
gious restrictions.

Either way it was different than in the 
previous years. Not to say worse, but dif
ferent. Could it be that the virtual up to now 
crisis finally shrouded even the Janów is
land with its cold breath? Should all of 
what happened above be considered as 
a warning of upcoming lean years?

“A correct auction, but lacking a story of 
its own”, summed up Barbara Mazur from 
Polturf, the organizer of the event. But the 
Janów auctions are known for forming 
parts of this history. Not only that, they are 
known for creating it!

Difficult times motivate to work even 
harder and face adversities. And changes 
have a refreshing influence on various pro
jects. So maybe it is time for a change... 

których z różnych względów było znacznie 
mniej niż w zeszłym roku, zamieszanie przy 
sprzedaży EJRENE, wszystkie te czynniki 
i pewnie wiele innych wpłynęły na ogólne 
poaukcyjne wrażenie. Dość nieszczęśli
wie tegoroczny termin imprezy przypadł 
w okresie Ramadanu, czyli świętego dzie
wiątego miesiąca kalendarza muzułmań
skiego, podczas którego wszystkim powy
żej 10 roku życia od wschodu do zachodu 
słońca nie wolno ani jeść, ani pić. Fakt ten 
wpłynął dość znacząco na obecność klien
tów z Bliskiego Wschodu, którym religijne 
obostrzenia komplikowały podróżowanie.

W każdym razie było inaczej niż przez 
ostatnie lata. Jeszcze nie gorzej, ale inaczej 
Czyżby dość wirtualnie odczuwany dotych
czas kryzys owiał zimnym podmuchem 
i janowską „wyspę”? Czy zebrane w ca
łość wydarzenia można uznać za pierwsze 
ostrzeżenia nadchodzących chudych lat?

„Poprawna aukcja, ale taka trochę bez hi
storii" - podsumowała wydarzenia Barbara 
Mazur z firmy POLTURF, organizująca im
prezę. Ale przecież dotychczasowe aukcje 
dobudowywały fragmenty historii, ba, one 
ją tworzyły.

Trudne czasy mobilizują do większego 
wysiłku i stawiania czoła przeciwnościom. 
A zmiany wpływają ożywczo na różne projek
ty. Może więc przyszedł czas na zmiany?...
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Nazaret Arabians

ELMARAN (Al Maraam - Ekstera) one of the BEST POLISH STALLION

© SHOW RESULTS:

2012 YEAR

I
 BRONZE MEDAL CHAMPION STALLION AT THE 34TH POLISH NATIONAL ARABIAN HORSE SHOW

- JANOW PODLASKI (PL)

Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the International Days for Arabian Horses B-Show - Strohen (DE) 
Top Five Stallions at the Arabian Breeders Cup - Berlin (DE)

2011 YEAR

Class Top Five (stallions 4-6 years old) at the European Championate in Verona (IT)

Í
 Bronze Medal Champion Stallion at the Ladoire Intercontinental Cup Deavile (FR)
Senior Champion Stallion Polska-Arabia Horse Festival - Warsaw (PL)

Class Top Five (Stallions 4-6 Years Old) at the Tulip Cup - Deurne (NL)

I 2010 YEAR

Class Top Five (Three Year Old Colts) at the International A Show - Weis (AT)
I 2009 YEAR

¡
Bronze Medal Champion Colt at the International A Show - Weis (AT)
Class Top Five (Two Year Old Colts) at the Polish National Show - Janów Podlaski (PL)

2008 YEAR

Scandinavian Open Junior Reserve Champion Stallion - Blommeród (SE)

¡
Contact: Nazaret ARABIANS

tel. +48 500 068 644 

I Fresh and frozen semen available info@nazaret-arabians.pl

CA, SCID CLEAR www.nazaret-arabians.pl
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Black Arabians

Show Training & Breeding

www.silvatica-black-arabians.pl e-mail: marta_napiora@tlen.pl

tel.: +48 605 212 414 fax +48 42 651 63 60


