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W ubiegłym roku pokazem zamykającym całoroczną rywalizację koni arabskich był czempionat świata
w Paryżu, który wyznaczył na najbliższy czas wzorzec konia arabskiego. Wcześniej w Weronie (13-14
październik) nasze konie zdobyły uznanie sędziów i przywiozły 10 medali w tym złoto dla og. Vinci
hodowli  Waldemara  Bąka  w  czempionacie  ogierów  młodszych,  a  także  michałowska  El  Esmera
w czempionacie klaczy młodszych i janowska Primera w czempionacie klaczy starszych. 

Wyniki te pozwoliły przypuszczać, że na prestiżowym jubileuszowym paryskim pokazie polska hodowla
też zaznaczy swą obecność. Niestety tym razem musieliśmy się zadowolić tylko 9 tytułami „top ten”.
I nie  byłoby  co  do  tego  pokazu  wracać,  gdyby  nie  wyhodowany  przez  Jerzego  Białoboka
w michałowskiej stadninie og. Equator (QR Marc x Ekliptyka), który został platynowym czempionem
świata. Jego ojcem jest znany og. QR Marc będący synem Marwana Al Shaqab i wnuczkiem Gazala Al
Shaqab. I właśnie ten ostatni w finale narodowego pokazu w Katarze jako 4-latek zwrócił uwagę swą
charyzmą polskich hodowców, w tym Izabeli Pawelec-Zawadzkiej i Marka Treli. Co prawda przegrał on
wówczas ze swoich stajennym kolegą og. Al Adeed Al Shaqab. Ale to jemu zaufali nasi hodowcy. 

Dwa lata później zawitał do naszych stajni. Co ciekawe, w jego rodowodzie w linii żeńskiej przeważają
polscy przodkowie, reprezentuje on rodzinę klaczy Wołoszka ze Sławuty. Gazal Al Shaqab reprezentuje
ród męski Saklawi I. W 2017 roku został platynowym czempionem świata w Paryżu .Pozostawił on
o nas wiele znakomitego potomstwa, w tym legendarną Pianissimę, Emandorię,  Pingę,  Perfirkę.  Ale
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synem, który przysporzył rodowi sławę jest wyhodowany w katarskiej stadninie og. Marwan Al Shaqab
urodzony w 2000 roku, który także ma wielu polskich przodków, w tym legendarnego Baska. W 2002
roku  został  młodzieżowym  czempionem  świata,  a  w  2008  czempionem  Pucharu  Narodów
i Czempionem Świata  Ogierów Starszych.  Przez  6  lat  z  rzędu od 2007 do 2012 otrzymał  on  tytuł
najlepszego  reproduktora.  Użyty  został  bardzo  wcześnie,  bo  jako  2-latek  zaczął  swoją  karierę  na
Majorce u Marjety Salas. Przez lata jego potomstwo trafiło do hodowli w Europie i obu Amerykach.
Najlepsi jego synowie to Marajj, Banderos, Abha Palma i znany w Polsce QR Marc (od Swere Dreams
po Magic Dream). Wyhodowany został przez Vicki i Louisa Doyle'ów W Kalifornii w stadninie Quail
Ridge Arabians, z której wywodzi się znany ogier QR Excel. QR Marc urodził się 28 lutego 2005 roku.
Jako roczniak został wiceczempionem USA i został zakupiony przez stadninę Rohara Arabians państwa
Rohann i Karla Hartów z Florydy, którzy zajęli się jego promocją. Wypatrzyła go znana hodowczyni
Christine  Jamar  Demeersseman,  która  spowodowała  że  zainteresował  się  nim  Paul  Gheysens,
z przedsiębiorstwa  deweloperskiego  Chelamco  Group,  który  kupił  go  za  4  miliony  dolarów.  Cena
stanówki oscylowała wówczas w granicach 4 tysiące dolarów, a pokrył on około pół tysiąca klaczy. 

W 2008 roku został w Paryżu wiceczempionem świata, przegrywając ze swoim ojcem. I w tymże roku
pojawił się on w polskiej hodowli, a precyzyjniej zostało użyte jego nasienie. W 2009 roku pierwsze
jego  potomstwo to  klacze  Palatina,  Piacenza,  Eferada,  ogier  Pogrom,  Waranga,  Warma,  czy  Wieża
Marc'a, a później  także Zigi Zana, Zimmarc, Cheronea, córka El Dorady El Dora i oczywiście nasz
bohater Equator. Jego matką jest klacz Ekliptyka, która reprezentuje znaną linię Milordki. Jest ona pełną
siostrą  ogiera Esparto i  córką znakomitego ogiera  Ekstern.  Rodzina ta  wywodzi  się  on legendarnej
Estokady 1951, która dała też czempionkę Europy w 1973 klacz Estebna 1961 oraz Eskapadę 1960,
z której powstała dynastia czempionek. Ekliptyka jest też matką klaczy Enobara, która została sprzedana
za  4  tys.  euro  w  ubiegłym  roku  oraz  El  Belissimę  po  og.  Ascot  DD,  która  została  narodową
wiceczempionką Polski  klaczy młodszych i  drugą  wiceczempionką Polski  2021.  Sublinia  Ekliptyki,
z której  wywodzi  się  Equator  to  Ekliptyka,  Ekspozycja,  Esperancka,  Espaniola,  Esencja,  Estebna.
Z sublinii Eskapady pochodzi Emandoria Platynowa Czempionka Świata 2018 roku, której matka to
Czempionka Świata  z  2001 roku,  a  jej  poprzedniczki  to  utytuowane Emanacja,  Emigracja,  Emisja,
Eskapada. 

Equator urodzony 25 marca 2010 roku w 2011 jako roczniak wygrał swą klasę na wiosennym pokazie
w Białce i  został  wiceczempionem ulegając janowskiemu og. Pomian. Na janowskim pokazie został
drugim wiceczempionem Polski. Później było już tylko lepiej. W 2012 został czempionem wiosennego
pokazu  ogierów  młodszych  w  Białce  i  Czempionem  Polskich  Ogierów  Młodszych  oraz
Wiceczempionem  Świata.  W  2014  wygrał  z  opromienionym  sławą  USA  og.  Pogrom,  zostają
Czempionem Polski ogierów starszych, wygrywa też pokaz na Festiwalu w Al Khalediah. W tymże roku
zostaje też drugim Wiceczempionem Świata w Paryżu. Równie owocny jest rok 2015. W Aachen zostaje
Wiceczempionem Świata Narodów i Czempionem w Weronie, a w Paryżu Wiceczempionem Świata.
W 2017  zostaje  wiceczempionem  Świata  Ogierów  Starszych.  W  2018  Wiceczempionem  Ogierów
Starszych w Dubaju,  a  w Szarjah (ZEA) Międzynarodowym Czempionem Ogierów Starszych.  Aby
wreszcie  w  Paryżu  zostać  Złotym Czempionem.  Wcześniej  wydzierżawiony  w 2016  roku  do  USA
wygrał  prestiżowe  pokazy  w  Scottsdale,  Las  Vegas  oraz  został  viceczempionem  USA na  pokazie
w Tulsa przegrywając z ogierem Marajj, co przekreśliło szanse na Trójkoronę. 

Wcześniej  zdobyli  ją  2013  Pogrom,  2014  Wieża  Mocy,  2019  Perfinka..  W  2021  roku  na  aukcji
janowskiej został sprzedany za 450 tys. euro do Al Rajhiat Stud z Arabii Saudyjskiej. Na czempionacie
Świata został Platynowym Czempionem. Szkoda tylko, że nowi właściciele nie poprosili do dekoracji
jego hodowcy J. Białoboka, czy jego pierwszego trenera M. Liśkiewicza. Właścicieli może być kilku,
ale hodowca jest tylko jeden. W Polsce Equator był oszczędnie użyty, a z jego potomstwa wyróżnia się
og.  Donk,  zwycięzca  ogierów  3-letnich  na  Czempionacie  Polski  w  Janowie  czy  og.  Kwarc,
wiceczempion ogierów rocznych Białka 2015. Zaznaczyła swą obecność klacz Pontia wiceczempionka
Białki z 2015 roku, a także znany og. Dastam, Czempion Ogierów Rocznych 2015 roku z Białki i drugi
Wiceczempion Polski Janów 2017. Urodzony w SK Zalia Arabians og. Equalion jako 2-latek wygrał
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Czempionat  Ogierów  Młodszych  Kauber.  Dobrze  pokazało  się  potomstwo  Equatora  na  pokazie
w Scottsdale w 2019 roku, gdzie jego syn Momayz Aljassimya zdobył złoty medal w Czempionacie
ogierków Młodszych, a jego córka Mona Lisa Aljassimya zajęła drugie miejsce w klasie i była w top
5 Czempionacie  Klaczy  Rocznych.  Pozostałe  jego  potomstwo  na  tym  pokazie  było  w  pierwszych
piątkach w swoich  klasach.  Co ciekawe,  pozostawił  tam też klacz  Platinia  od znanej  nam Perfirki.
Equator, jak sam nie biegał, to jego potomstwo można było zobaczyć na torze, gdzie najlepiej pokazał
się  Ajevio  wygrywają  23  tys.  zł  czy  Camal  Galb  13  380  zł.  Equator  ujmował  zrównoważonym
charakterem  i zaufaniem  do  ludzi  czy  obsługi.  Spokojnie  chodził  pod  siodłem  i  współpracował
z prezenterem. 

Equator. Fot. Magdalena Muraszko-Kowalska.

Widać było różnicę, jeśli wcześniej należało „ucywilizować” tak znanego og. Monogramm czy Vitorio
TO.  Prezentuję  on  urodę  michałowskich  arabów.  Atletyczny,  w  dużych  ramach,  ale  nic  nie  stracił
z arabskiego bukietu. Duże oko, piękny rysunek wysoko osadzonej szyi, świetna górna linia, odsada
ogona i dobry ruch. Realny, piękny koń. Należy oczekiwać teraz jak zostanie on użyty w swoim nowym
domu, albowiem chcielibyśmy usłyszeć o sukcesach jego potomstwa.

Polscy zdobywcy platynowego medalu świata:
2013 Pianissima (Gazal Al Shaqab – Pianosa/Eukaliptus) - SK Janów Podlaski, Czempionka Świata 2004 i 2008
2014 Kwestura (Monogramm – Kwesta/Pesennik) - SK Michałów wł. Ajman Stud Czempionka Świata 2007 i 2009
2015 Pinga (Gazal Al Shaqab – Pilar/Fawor) - SK Janów Podlaski, Czempionka Świata 2012
2018 Emandoria (Gazal Al Shaqab – Emanda/Ecaho) - SK Michałów, Czempionka Świata 2005 i 2013
2021 Equator (QR Marc – Ekliptyka/Ekstern) - SK Michałów, Czempion Świata 2018
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