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Urszula Białobok

Zdjęcia z archiwum Stadniny Koni Michałów

Córki ogiera El Paso. Fot. Marian Gadzalski.

Druga  pod  względem  liczebności  to  rodzina  Gazella  or.  ar.  1845  Jarczowce  licząca  aktualnie
20 przedstawicielek.  Sławni  przodkowie  to:  Comet,  Negatiw,  Abu  Afas,  Wielki  Szlem,  Elegantka,
Gastronomia, Ofirka i Taraszcza.

W 1959 roku przychodzi z SK Albigowa klacz Porfira (RU) kaszt, ur. 1953 r. (Priboj - Operetka (RU) po
Ofir) hodowli Stadniny Koni w Tiersku, wzmacniając rodzinę o nową sublinię. Z niej pochodzą takie
znakomitości jak Pliszka 1973 z córkami Plisą i Premią (tysięczne źrebię w stadninie), Premiera 1989
z Primawerą, Panika 1996 z Pa-langą i Polonicą.

Druga sublinia przez Gazetę II 1914 (Koheilan or. ar. - Abra/Anvil (DE) - Ofirkę 1939 - Gastronomi-
1946 (Marabut - Ofirka / Ofir) hod. SK Janów Podlaski (przybyła do Michałowa w 1963r, odkupiona
z prywatnych rąk od Pana K. Gałuszko) - Gilzę - Gizelę do znakomitej Georgii po Monogramm (US),
matki najbardziej utytułowanego ogiera w RPA - Georgetown 2004 po Gazal Al Shaqab (QA) - (2.500
źrebię  urodzone w stadninie,  zwycięzca  wielu  pokazów,  o  wynikach których  można  by napisać  co
najmniej  doktorat!)  i  czempionki  Świata-  Galilei);  świetnej  Grenlandii  i  Gaskonii  -  klaczy,  która
w wieku 19-tu lat została w r. 2006 czempionką Polski. 

Do dzisiaj, Gaskonia w świetnej formie przebywa w Stadninie na zasłużonej emeryturze - skończyła 26
lat. Należy dodać, że w tym samym roku czempionem Polski został jej syn Gaspar, a vice czempionem
drugi syn Grafik. Gaskonia została wybrana też najlepszym koniem pokazu.

Kolejna sublinia, najstarsza w Michałowie, to linia idąca od klaczy Miriam 1946 (Miech Pelkiński -
Gahdar/Wielki Szlem) hod. Nowy Dwór przez Manillę, Mitrę - Martynę - Martynikę do Mata Hari i jej
córki Mesaliny. Rodzina bardzo nieliczna, ale dobra gatunkowo.
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Plisa. Palanga.

Od Adis Abeby przez Amharę 1961 po Nabór (RU) - Artemidę - Arterię - Armenię -Anakondę do jej
córek Argolidy i Adeliny prowadzona jest kolejna sublinia w tej rodzinie, ale najbardziej związana ze
mną emocjonalnie, to linia prowadząca od Jaskółki I11928 (Koheilan I - Gazella ll/Koheilan or. ar.) hod.
SK Janów Podlaski, przez Wilgę - Carmen -Cumparsitę - Kometę - Kabałę - Kwestę - po jej córkę,
wspaniałą,  niezwykle  utytułowaną Kwesturę  -  młodzieżową czempionkę Polski  1996 i  Białki  1997,
młodzieżową  czempionkę  Aachen  1997,  wiceczempionkę  Polski  i  Świata  oraz  czempionkę  Europy
2000,  wiceczempionkę  Polski  2001,  czempionkę  USA  2002,  czempionkę  świata  2007  oraz
zdobywczynię  wielu  najbardziej  prestiżowych  tytułów  w  rękach  nowego  właściciela  Ajman  Stud,
rekordzistkę aukcji w 2008 roku, sprzedaną za 1.125.000 do ZEA, matkę Kasjopeji i babkę Kraśnicy,
matkę czołowego utytułowanego ogiera Kabsztad.

Z rodziny tej pochodziły również: używany w stadninie og. Gedymin 1968 (Gwarny

- Gastronomia), kontynuator, tak jak i ojciec, rodu Bairactara or.ar. oraz jego półbrat Grabiec 1964 po
Branibor, eksportowany w 1973 r. do Monako, który występuje w rodowodach najbardziej cenionych
francuskich ogierów wyścigowych a także czempionka USA piękna Kawalkada córka Penitenta.

Aktualnie  boks  ogiera  czołowego  zajmuje  Ganges  1994  (Monogramm  (US)  -  Garonna/Fanatyk)
czempion Skandynawii 2000, czempion Polski 2001 i vice czempion USA 2003. Daje konie urodziwe,
prawidłowe, o doskonałym ruchu i dzielne wyścigowo.

Konie z tej rodziny nieźle radziły sobie na torze wyścigowym:

• Granat 1960 (Grand - Gazella) - Porównawcza 1964
• Pardwa 1967 (Kord - Porfira) - Oaks 1971
• Geneza 1983 (Pepton - Gizela) - Oaks 1987, Porównawcza 1986
• Garonna 1985 (Fanatyk - Gizela) - Oaks 1989 (matka og. Ganges)
• Gepard 1991 (Pamir-Giza) - Derby 1995, Porównawcza 1995 (rekordzista toru na dystansie 3000
m - czas 3’31.5”, trener Mirosław Stawski, dżokej Wiaczesław Szymczuk)

Dzięki kilku, w bardzo niewielkim stopniu lub w ogóle nie spokrewnionym ze sobą subliniom, klacze
z tej rodziny różnią się maścią i typem, stanowiąc tym samym doskonały materiał genetyczny do dalszej
pracy hodowlanej.

Aktualnie w stadninie do najwartościowszych klaczy z tej rodziny należą: Galilea, Georgia, Mata Hań,
Palanga i Primawera.
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Ciekawie zapowiadają się młode klaczki, wśród nich: Mia Rosa 2010, Goltra 2012 i urodzona w 2013
roku Galeńda od Galilea po Shanghai E.A. (ES) - Czempionka Klaczek Rocznych - Białka 2014.

Galilea. Fot. Erwin Esher.

Selma or. ar. 1865
Ahhas Pasha

Rodzina ta jest w Michałowie od 1960 roku, kiedy to przybyła z SK Mieczownica gniada Potencja (RU)
ur. 1952 (Pribo/(RU) - Taktika (RU)/7aA7 Pan), hod. SK Tiersk, zwyciężczyni polskich Derby w 1956
roku.

Miałam przyjemność ja oglądać w Michałowie. Nijak nie przypominała araba, była w typie półkrwi,
dość szlachetna, w dużych

ramach, z dobrym ruchem. Źrebna ogierem pełnej krwi angielskiej Gawor, urodziła bardzo eleganckiego
og. Suspetos, którego zakupił do USA Leon Rubin.

Potencja dała w Michałowie 5 klaczy: Pa-goda po Branibor z klaczką Pilica odeszła do Francji w 1970
roku, w miarę urodziwa Podwika po Comet i Patyna po Czardasz odeszły do USA, Pochodnia po Sajdak
do SK Kurozwęki.
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Ignacy Jaworowski i Izabella Zawadzka - z Kawalkadą w stadninie Dunromin Arabians Audrey i Arnolda Fisherów. 
Fot. A. Sobieszak.

W Stadninie  została  klacz  Potęga  po  Czardasz,  która  przez  swoją  córkę  Paschę  1973  po  El  Paso
i wnuczkę Passę 1980 po Eukaliptus, założyła rodzinę czynną do dzisiaj. Passa jako dwulatka została
młodzieżową wiceczempionką świata, Paryż 1982. W 1995 roku urodziła po ogierze Wojsław gniadą
Pasję - kontynuatorkę rodziny, a sama została z powodu kłopotów zdrowotnych sprzedana na zasłużoną
emeryturę.  Aktualnie  w  Stadninie  znajdują  się:  Piękna  Pani  2003  po  Ekstern  wraz  z  urodziwymi
córkami: Piękną Damą i Pasjenzą. Sublinia o którą warto powalczyć.

Zupełnie inaczej ma się druga nitka idąca od klaczy Złota Iwa 1958 (Arax - Cesima/Witraż), która trafiła
do  Michałowa  22.08.1963  roku.  Odnaleziona  przez  Romana  Pankiewicza  i  kupiona  od  hodowcy
i właściciela Jerzego Maryańskiego. 

Pamiętam ją doskonale, nigdy nie przyzwyczaiła się do stada, pasła się i chodziła zawsze oddzielnie.
W Michałowie dała 5 córek: Zamieć 1965 po Czardasz i Zięba 1974 po Negatiw (RU) trafiły do SK
Kurozwęki, Zbroja 1967 po Kord odeszła do Niemiec, w domu zostały gniada Złota Jesień 1977 po
Gedymin i siwa Zazula 1972 po Negatiw (RU) - wiceczempionka Europy w 1981 roku i czempionka
Pucharu Narodów, Aachen 1984,. Zazula dała 3 córki: dwie po ogierze Probat (SE) - Zulę i Zuelę oraz
Zgubę po Enrilo  (bardzo  żałowałam,  że  Enrilo,  wyeksportowany do USA,  nie  został  użyty szerzej
w Michałowie). Żula z Monogrammem dała w 1994 roku fenomenalną, wielce utytułowaną Zagroblę -
młodzieżową wiceczempionkę klaczy 1995, 1996, młodzieżową wiceczempionkę Polski 1995 i 1996,
wiceczempionkę  klaczy  młodszych  Pucharu  Narodów,  Aachen  1996,  międzynarodową  czempionkę
pokazu w Babolnej 1998, czempionkę klaczy w Aachen 2000, wiceczempionkę Europy 2000, 2007,
czempionkę klaczy USA 2003, czempionkę świata w Paryżu 2000. Jej córka Zigi Zana po QR Marc do
tej pory zdobyła w roku 2010 tytuły: młodzieżowej czempionki Polski (2010) i Europy (2010 i 2011),
Międzynarodowej Czempionki Klaczy Młodszych, Weis (2011).

Pisząc o tej rodzinie nie można zapomnieć o córkach Żuli - Zuzannie po Wojsław, Zalecie po Piechur
i Zatoce po Arbil oraz jej złotej serii: Złotej Księdze, Złotej Wieży i Złotej Gazie.

Aktualnie w Stadninie znajdują się: Zagrobla z córką Zigi Zana po QR Marc (DE) i dwie córki Zmowy
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(rodzonej siostry Zagrobli) - Zenga po Emigrant i Zigana po Gazal Al Shaqab (QA). Kończy tę liczną
grupę klacz Zuzelia (Zazula - Zuela - Zenobia), śliczna siwa w hreczce córka Werbuma ze świetnym
siwym ogierkiem Zwinger po Kahil Al Shaqab (US) urodzonym jako źrebię nr. 3250, na zakończenie
sezonu wyźrebień 2013.

Gaskonia.

Szwejkowska ~ 1800 Sławuta.

Rodzina mająca duże znaczenie dla Michałowa. Liczy 213 lat udokumentowanej hodowli. Klacze z tej
rodziny charakteryzują  się  dużym bukietem,  prawidłowym eksterierem,  suchością  i  bardzo  dobrym
ruchem.  Doskonałe  matki.  W  stadninie  znajduje  się  aktualnie  14  klaczy  z  tej  rodziny  w  typie
mieszanym, różnych maści.

Sublinia założona przez klacz Werbena to linia liczna i bardzo zasłużona dla stadniny. Jej córka Wadera
1957  po  Doktryner  dała  10  źrebiąt,  w  tym  dwie  klacze  które  założyły  cenne  rodziny  i  odegrały
w stadninie znaczącą rolę. Były to: złoto-gniada Warmia 1963, uważana za najpiękniejszą córkę Cometa
i siwa Wenera 1970 po Negatiw. 

Warmia urodziła 11 źrebiąt w tym dwa ogiery czołowe - używanego w Białce og. Woroblin po Gedymin
i używanego w Białce i Kurozwękach og.Wermut po Probat (SE) oraz klacze: Widawa 1968 po Gwarny,
Waćpanna 1978 po Bandos oraz cztery siostry po czempionie USA, janowskim El Paso, - Wizja 1973,
czempionka USA, Wistula 1974 sprzedana na aukcji Polish Ovation za 510 tys $, Wersja 1975 i Wilejka
1976. Z córek Warmii najbardziej zasłużyły się Wizja i Wilejka.
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Kwestura. Fot. Stuart Vesty.

Wizja dała z Arbilem Wiaźmę, matkę kilku Wież: Babel po Laheeb (IL), Wiatrów po Ganges, Marzeń po
Ekstern  i  Elfów  po  Ganges  i  babkę  wielce  obiecującej  trzyletniej  Wieży  Mocy  -  młodzieżowej
czempionki  Polski  2011,  brązowej  medalistki  czempionatu  Europy,  Verona  2011  ;  młodzieżowej
czempionki Europy, Moorsele i świata 2012; i Czempionki Breeders World Cup Klaczy Starszych, Las
Vegas 2014. Na uwagę zasługuje też córka Wizji i Tallina (RU) Wizjera 1988 i jej córki Wenessa po
Egon, Wilga, Wadi Haifa, Wesoła Nowina po Ekstern oraz syn Gazala Al Shaqab (OA) - Wadi Nur,
dzielny wyścigowo, czołowy w stadninie w sezonie 2012 i 2013. Nie sposób wymienić tu wszystkich
zasłużonych koni z tej bardzo plennej rodziny.

Kasztanowata  Wilejka okazała  się  doskonałą  matką  dając  15  źrebiąt  w tym z  ogierem Tallin  (RU)
czołowego ogiera Wojsław, kiacze Wilenkę i Wilniankę po Tallin (RU):, Wybrankę po Piechur, Worsklę
po Eukaliptus.

Wenera daje z Gedyminem Wenedę, a ta z Palasem (RU) Wendetę 1981, która kryta trzykrotnie Tallinem
(RU) dala dwie dobre klacze: Warsowię matkę czołowego ogiera Wachlarz, Wernerę i znanego ogiera
Wagram eksportowanego do Argentyny w 1992 roku. Z Piechurem dała Werdę, matkę czołowego ogiera
Werbum. a z Faworem Wiperę i z Wachlarzem Widetę - kontynuatorki tej znaczącej rodziny.

W stadzie młodych klaczy wyróżniają się dobra Wagira po Enzo, świetna Waranga po QR Marc (US),
bardzo dobra Witonia po Enzo (US) i świetnie ruszająca się Wieża Róż po Ekstern.
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Aktualny stan tej rodziny w stadninie obrazuje wykres (rysunek 1).

Rysunek 1. *Aktualnie w stadninie.

Klacze wracające z pastwiska. Fot. Marian Gadzalski.
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Druga sublinia  tej  linii  żeńskiej  od klaczy Fanfara prowadzi  przez jej  córkę klacz Fregata 1957 po
Rozmaryn i dalej przez dwie córki Fregaty: piękną Famę po Nabór i Fladrę po Celebes. Fama pokryta
ogierem Gedymin dała  urodziwą Finezję,  a  ta  siwą Frejlinę  po  Pepton,  matkę  ogiera  Fernando po
Monogramm (US). Fladra, niezbyt urodziwa ale silna genetycznie stworzyła rodzinę (Fletnia - Felicja -
Felicjana)  reprezentowaną  dzisiaj  w  stadninie  przez  dwie  córki  Felicjany  po  Ekstern  -  Fellenę  po
Emigrant i Fermatę po Poganin.

Sahara or. ar.
1845 Jarczowce

Rodzina ta trudna chociaż ciekawa liczy aktualnie 7 klaczy. Wszystkie w typie saklawi, dość urodziwe,
niektóre w starym typie, ale rodzina warta dalszego utrzymania. 6 z nich wywodzi się od najbardziej
znaczącej  dla  tej  rodziny siwej  córki  Nabora  (RU)  i  Daribby -  Daszawy 1958  Słynne  jej  zdjęcie,
autorstwa Marka Ga dzalskiego, do dzisiaj znajduje się w sekretariacie Stadniny. Daszawa dała urodziwą
Dagmarę po Negatiw (RU), eksportowaną do USA - znalazłam ją w rodowodzie ogiera Vitorio TO (US)
(nieliczne, ale bardzo dobre źrebięta w Michałowie w 2013r.), fantastycznie ruszającą się Dację po El
Paso, eksportowaną do USA, Top Ten w Narodowym Czempionacie Kanady 1980 r., Dambora po Badr
Bedur,  używanego w niewielkim stopniu w hodowli krajowej  (mój czołowy wierzchowiec,  następca
Dramata).

Rodzinę przedłużyła bardzo urodziwa córka Daszawy i Elfa - Dębica 1972, która dała Dębówkę po
Eternit, a ta z Probatem (SE) nieocenioną Dąbrowę.

Rodzina przetrwała dzięki dużej liczbie klaczek, które urodziły: Dąbrowa - 6 i jej córka Dąbrowica po
Endel  -  3.  Dwie córki  Dąbrowicy -  Dębowa Góra po Laheeb (IL)  i  Dombra po Eldon przedłużyły
rodzinę dalej.

Dzisiaj  w Stadninie  znajdują się:  Dombra,  jej  córka  Dżakarta  po  Piruet,  trzy córki  Dębowej  Góry:
Dębowa Polana po Eldon, Dębowa Łąka i Dębowa Wola po Gaspar i... ozdoba stadniny, bardzo piękna
z doskonałym ruchem Norma po Gazal Al. Shaqab (QA), córka Niny po Monogramm (US), królująca
obecnie Czempion-ka Polski i Najlepszy Koń Narodowego Pokazu 2013. Jej babka WN Nastasea (US)
po Nabór (RU) została  podarowana Stadninie  Michałów przez D.  Wrigley Chauncey i  przybyła  do
stadniny 19.03.1992, niestety padła zostawiając w stadninie tylko jedną córkę Ninę, matkę Normy.

Ukrainka ~ 1815 Sławuta

Rodzina licząca 7 klaczy, o dużych zdolnościach wyścigowych, dziedziczących te predyspozycje po
skarogniadej klaczy Forta ur. w 1943r. w Gumniskach, {Kuhailan Abu Urkub - Porta/Nedjari (FR)),
przybyłej  do Michałowa w 1953r.  Większość klaczy z  tej  rodziny charakteryzują się  silnym typem
kuhailan, niektóre już w typie mieszanym kuhailan - saklawi, często występuje maść kara i skarogniada.
Forta w swojej karierze hodowlanej urodziła 20 źrebiąt (19 po kolei, rok przerwy i 20-te). Rekord ten
został pobity dopiero w 1992 r. przez kl. Parma, importowaną z Tierska do Janowa, która dała 21 szt.
potomstwa.

Na wyścigach zasłużyły się dla tej rodziny, urodzone w Michałowie:

• Fatma c. gn. 1961 (Anarchista - Forta) -Oaks1965 r.
• Finisz c. gn. 1967 (Czardasz - Forta) -Derby 1971 r.
• Dunajec c. gn. 1968 {Branibor - Dyska) - 2/10 (6-2-1) AP + 3 - Porównawcza 1968, łeb w łeb z klaczą
Algoa z SK Janów Podlaski, Porównawcza 1969. Używany w hodowli półkrwi w SK Racot.
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• Forsa s. 1970 (Negatiw (RU) - Fortunata) -Oaks1974
• Figaro s. 1971 (Negatiw (RU) – Fortunata) - Porównawcza 1977
• Dracena s. 1988 (Penitent - Dymisja) - Oaks1992

Zagrobla. Fot. Stuart Vesty.

Kilka klaczy z tej rodziny odeszło do nowo powstałych Stadnin w Kurozwękach i Białce.

Dobrze  pamiętam dwie  siwe w hreczce  córki  Cometa:  Dysputę  i  Fellukę.  Comet  dokonał  niezłego
wyczynu,  gdyż  wcześniej  klacze  z  tej  rodziny  były  generalnie  mało  urodziwe.  Dysputa  urodziła
w Michałowie 14 źrebiąt.  Została sprzedana na aukcji Polish Ovation za 300 tys. $ w wieku 20 lat.
Najlepsze potomstwo dała z Negatiwem: Drwęca, Debata, Donna i ogiery Dewajtis eksportowany do
Brazylii w 1977 roku oraz Dyskurs eksportowany do USA w 1980 r.

Negatiw (RU) był drugim opatrznościowym ogierem dla tej rodziny. Dał on z Fatmą urodziwą Fabiolę,
a ta z Probatem (SE) piękną, gniadą Fanaberię ur. w 1982 r. Fanaberia dała w Michałowie 11 źrebiąt

w tym: Fortissimę po Fawor, Falladę po Monogramm (US) - czempionkę Polski 2003 i wiceczempionkę
świata, Paryż 2001 - sprzedaną za 465 tys. Euro do Belgii w 2009r.; gn. Fanarię po Cyprys sprzedaną
w Polsce i Fantazję po Wachlarz. Sama źrebna ogierem Ganges została wyeksportowana do Brazylii.

Córka Forty - ciemnogniada Fatma po Anarchista, urodzona w 1961 roku była bardzo ważną klaczą dla
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tej rodziny. Prawidłowa, ale mało urodziwa dała 16 źrebiąt, w tym po Celebesie - Fata Morganę, po
Negatiwie (RU) Fatimę, Fabiolę i Feminę, po Magnicie (RU) siwą Fatrę, po Bandosie słabsze Filipikę
i Frazę,  po  Peptonie  niezłą  Furorę.  Pokryta  Probatem  (SE)  urodziła  w  1981  roku  kapitalnego
skarogniadego ogiera Fawor - czempiona świata ogierów młodszych w Paryżu w 1983 roku.

Wizja. Fot. Marian Gadzalski. Wilejka.

Kolejnym ogierem, który dobrze połączył się z tą rodziną był Gazal Al Shaqab (QA), dając z Fantazją
śliczną Filistię oraz dwie skarogniade klacze będące aktualnie w stadninie: Foggia od Fortissima oraz
Formia od Fortuna po Monogramm (US). W stadninie jest też dobra siwa córka Fallady Farsala po
Laheeb (IL).

Program wyścigowy reprezentują: Fuksja po Wojsław od Furora po Pepton oraz Demeter po Wojsław od
Drabora po Borek, kontynuatorka drugiej linii wywodzącej się od Forty poprzez klacze: Dyska - Dessa
-Defilada -  Dymisja -  Dracena -  Drabora.  Dracena,  oaksistka 1992, wysiana do USA do krycia  og.
Monarch (US) (Wiking - Sa-sanka/Almifar), niestety padła przy wyźrebieniu w 1996r.

W rezerwie hodowlanej  pozostają  niezła  Flaminia po Gaspar  od Filistia  po Gazal  Al  Shaqab (QA)
i pięknej skarogniadej maści Forlanda po Eden C (US) od Formia po Gazal Al Shaqab.

Klacze z  tej  rodziny byty bardzo płodne.  Przewinęło się ich przez stadninę wiele.  Chcąc dokładnie
opisać tę rodzinę trzeba by zająć całe łamy kilku wydań „Araby Magazine"

17. Rodania or. ar. imp. 1881 Crabbet

Weszliśmy w posiadanie tej rodzinyw 1956 r, kiedy to z Toru Wyścigowego we Wrocławiu przyszła do
Michałowa siwa klacz Pienoczka (RU) ur. 1952 r. po Pawo-dok (RU) od Naturalistka (RU) po Naseem
(GB) hod.  SK Tiersk.  Zapis  w kartotece klaczy brzmi:  wartość użytkowa wszechstronna,  budowa -
wysokonożna, długie pęciny, w osiągnięciach w próbach dzielności wybitna, jedna z najlepszych klaczy
ZSRR na Torze Wyścigowym Wrocław 1956r.).

W  Michałowie  dała  jedno  źrebię,  siwą  Planetę  ur.  1958r  po  Nabór  (RU)  -  i  chwała  jej  za  to!
Z Michałowa, ze względu na kłopoty z zaźrebieniem odeszła do SK Nowe Jankowice.

Planeta dała 5 źrebiąt, w tym prawdopodobnie najlepszego syna Cometa, ogiera Pohaniec (ojca szeroko
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używanego  w  Polsce,  wybitnego  Probata  (SE))  eksportownego  do  Szwecji  (Stadnina  Blommerod
Arabstuteri) w styczniu 1970 roku z Toru Wyścigowego; siwego Polonusa po Gwarny eksportowanego
w 1974 roku do USA, siostrę Pohańca Paletę eksportowaną do USA w 1967 roku i siwą Platynę ur.
w 1963  roku  po  Czardasz.  (Planeta  zginęła  w  1970  roku  w  wypadku,  podczas  wyprzęgania  jej
z bryczki).

Warmia z córkami. Fot. Marian Gadzalski.

Platyna - stosunkowo brzydka klacz z dużą, ciężką głową - okazała się świetną matką. Dała niezłą Plajtę
po Gedymin, eksportowaną do USA w 1978, świetną siwą Persję po Namet (RU) (USA 1980), dobre
dwie córki po Burkanie (GB): Pilawę i Pogoń, sprzedane następnie do Szwecji i USA, Paterę po Bandos
i wybitną Pikietę ur. 1982, po Probat (SE) sprzedaną do USA w 1990, następnie odkupioną przez Shirley
Watts do Halsdon Arabians, matkę karego og. HS Pirandelo (GB). Sama Platyna odeszła do Kurozwęk
w grudniu 1986 roku.

Patera ur.1978, niewielka, siwa klacz z dużym wyrazem, urodziła 5 źrebiąt, w tym 4 klacze: Pokuta po
Palas (RU), Pretoria i Palestra po Penitent i Pruderia po Tallin (RU). Pretoria odeszła do Francji w 1993
r. zostawiając siwą ur. 1991r. Pustynną Tarczę po Pamir założycielkę linii Pustynnych. Palestra (jako
źrebak prawie kara jak wszystkie konie z tej rodziny) teraz mleczno-biała, piękna córka Penitenta dała
6 źrebiąt w tym 5 klaczy. Prognozę 1990 po Etogram (eksp. Szwecja 1996), zasłużona dla tamtejszej
hodowli i Palisa-dęa po Fawor (eksp. USA). Z Monogram-mem dała dwie rewelacyjne siwe klacze: ur.
w 1994 r Palestynę i w 1995 r Palmirę. Sama Palestra miała duże kłopoty z zaźrebieniem się przez wiele
lat. Odeszła do ZEA w 2002 r.

Z  dwóch  sióstr  lepiej  rodzącą  okazała  się  Palmira.  Urodziła  Prawicę  2001  po  Ararat  (eksp.  Wlk.
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Brytania), piękną Pistorię 2004 po Gazal Al Shaqab (QA) i moją ulubioną siwą Parmanę ur. 2008r. po Al
Maraam (IL). 

Wieża Wiatrów. Fot. Jerry Sparagowski. Maskota. Fot. Jerry Sparagowski.

Chociaż sama założycielka rodziny była świetną klaczą wyścigową, żadne z jej potomstwa nie wykazało
się na wyścigach, ale za to odnosiły sukcesy na licznych pokazach w kraju i za granicą. I  tak: Pikieta -
wiceczempionka Polski 1987, czempionka Pucharu Narodów, Aachen 1997; Palmira - wiceczempionka
świata, Paryż 2003, czempionka Polski i Pucharu Narodów, Aachen, 2007; Pistoria - czempionka Europy
klaczy młodszych 2007, wiceczempionka Europy 2011; Pustynna Róża - wiceczempionka Polski klaczy
młodszych  2000;  Parmana  -  młodzieżowa  wiceczempionka  Polski  i międzynarodowa  czempionka
klaczy młodszych Stróhen 2010.

Aktualnie  w  stadninie  znajdują  się:  Palmira  z  córkami  Parmaną  i  Pistorią  oraz  Pustynna  Róża  po
Emigrant  z  córkami:  Pustynnymi  Rosą,  Malwą  i  Fiestą,  wszystkie  po  Ekstern,  Wśród  młodzieży
wyróżnia się córka Pustynnej Rosy - obiecująca Pustynna Noc 2012 po WH Kaneko MS (US).

Semrie or. ar. imp. 1902 Babolna

Angara przybyła z SK Klemensów w roku 1954, została wybrakowana i sprzedana. Jesienią 1953 r.
z Toru Wyścigowego we Wrocławiu przychodzi siwa Darda ur. 1950r. po Amurath Sahib od Brda (HU)
po Mersuch II (HU), hod. SK Klemensów, która faktycznie stała się założycielką rodziny klaczy Semrie
w Michałowie. Urodziła 12 źrebiąt, w tym klacz Druchnę 1957 po Rozmaryn, Dornabę po Nabór (RU)
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(czempionka USA 1966), Dratwę 1966 po Badr Bedur oraz ogiery: Dardir 1959 (eksp. w 1965 r. do
Szwecji - czołowy w Blommeród Arabstuteri, czempiona świata, Paryż 1973), i Dar 1963 po Cornet
(eksp. USA 1967).

Forta.

Druchna - mocna, maści kasztanowatej, średnio urodziwa, dała po Comecie Drużynę, o wiele lepszą od
matki. Ta, pokryta Negatiwem (RU) dała siwą Dewizę, matkę m. innymi ogiera Deficyt po Algomej -
rekord ceny za konia sprzedanego na cichej sprzedaży - 609 tys $ oraz klacz Diana po Probat (SE) -
sprzedaną na aukcji Polish Ovation za 1.200 tys $. Niestety linia ta nie ma kontynuatorek w Stadninie.

Dratwa dała piękną Draperię po Gedymin, a ta z Probatem (SE), jedną z najpiękniejszych jego córek -
Dalidę - równie urodziwą co dzielną, w 1985r wygrała Nagr. Derby i zajęła trzecie miejsce w Nagr.
Janowa (Przychówku)  i  w  Oaks.  W stadninie  dała  12  źrebiąt  w  tym:  og.  Dakota  po  Europejczyk,
dzierżawionego do USA, następnie sprzedanego do Chile, og. Dobryń po Arbil sprzedanego do hodowli
w Polsce, ogiera Druid 1993 r. po Wojsław z fantastyczną karierą wyścigową: biegał na torze 3 sezony
15 x, 13 x pierwszy (1996: Nagr. Sambora, Nagr. Porównawcza; 1997: Nagr. Ofira, Ka-bareta, Janowa
(Przychówku), Derby, Europy, Porównawcza, 1998: N. Figaro, Europy), 2 x II (1996 - Nagr. Białki,
1998 - Nagr. Porównawcza). Był pierwszym michałowskim derbistą, który zajął boks ogiera czołowego
w SK Janów Podlaski. Krył również w macierzystej stadninie. Sprzedany do Turcji na aukcji Polish
Prestige w Janowie Podlaskim w 1999 r. za rekordową cenę 500 tys $.

Dalida z Arbilem dała urodziwą Dzię-cielinę, z Wojsławem pożyteczną Dajanę, z Monogrammem (US)
świetnie się ruszającą Demonę (klacz w dużych ramach, ale trochę w typie półkrwi), a z Gangesem
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typową Diasporę. Nie mogę nie wspomnieć pięknej kasztanowatej ur. w 2002 r. Dobrej Nowiny córki
Gangesa i Dzięcieliny, fenomenalnej klaczy z predyspozycjami pokazowymi, niestety uśpionej w 2005 r.
w wyniku kontuzji odniesionej na torze wyścigowym.

U wodopoju. Fot. Stuart Vesty.

Aktualnie w stadninie znajdują się Daga córka Dajany i Gazala Al Shaqab (QA), Drzewica (Ganges -
Dzięcielina), rodząca głównie ogierki, Dama Kier po Gazal Al Shaqab (QA) - Demona z córkami Dama
Karo i Dama Pik po Enzo (US) i Dama Trefl po Albedo.

Rodzina aktualnie niewielka ale na pewno warta utrzymania.

Wołoszka ~ 1810 Sławuta

Z trzech klaczy przedstawicielek tej rodziny, które trafiły do Michałowa tylko Laguna dała trzy córki:
Laszkę po Miecznik (przybyła z TW Wrocław 01.12.1956, wybrakowana i sprzedana w 1957 do POZH
Wopławka, odkupiona w 1966, w 1973 z najlepszą swoją córką Leliwą odeszły do SK Kurozwęki);
Lawendę i mało urodziwą Liwię, obie po Doktryner (Liwia chodziła w zaprzęgu z Planetą). 

Lawenda dała cztery córki, najurodziwsza była Leszczyna po Comet, eksportowana do USA, pozostałe
niczym się nie zasłużyły, natomiast Liwia pokryta og. Espartero dała niezłą Legendę, ta pokryta tierskim
Nametem (RU) dała Lidę, a ta z Palasem (RU) niezłą Lindę. Z kolei Linda z Wojsławem dała Lorettę,
a z Eukaliptusem doskonałą Larissę - młodzieżową wiceczempionkę Polski 1993, czempionkę Polski
klaczy starszych 1997. Syn Larissy po Gazal Al Shaqab (QA) -Lissar został w 2011 r. czempionem Danii

14/18



i  brązowym  medalistą  Scandinavian  Open,  Blommeród;  w  r.  2014  zdobył  tytuł  wiceczempiona
Normandie  Arabian  Horse  Festival,  Saint-Lo  i  brązowy medal  w  prestiżowym pokazie  Tulip  Cup,
Deurne. Larissa odeszła w 2005 r do USA.

Dysputa.

Aktualnie w stadninie znajduje się urodziwa Laranda od Larissa po Ekstern z dwoma córkami: Loggia
2011 po Alert i roczną kasztanowatą Ligurią po El Omari.

W rezerwie hodowlanej mamy ur. w roku 2006 Lanckoronę po Poganin od Luanda po Emigrant i jej pół
siostrę po Eksternie kl. Lawinia 2008.

Znaczenie tej rodziny dla Michałowa niewielkie, ale utrzymać ją ze wszechmiar należy.

Miecha or. ar. imp.
1845 Jarczowce

Długo była reprezentowana jedynie przez klacz Doliwa (Comet - Deljal Wielki Szlem) 1965, wnuczkę
Akry. Doliwa urodziła w Michałowie 15 źrebiąt (ale tylko trzy klaczki), z których żadna nie nadawała
się aby kontynuować tę rodzinę.
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Fallada. Fot. Lidia Pawłowska.

W 1963 r. przybyła z SK Strzegom klacz Tryguza 1958r. (Trypolis - Ambara/Wielki Szlem) hod. PSK
Albigowa, eksportowana do USA w 1967 r. Zostawiła w Stadninie dwie klacze: Tykwę po Espartero
i Tradycję po Czardasz, ale żadnej z nich nie udało się przedłużyć linii Miechy. 

Dopiero przybyła w dniu 13.10.1998 r. z SK Kurozwęki klacz Tripla (Eukaliptus - Trema/Gwarny) 1992
przedłużyła tę rodzinę przez swoją córkę Teneryfę po Poganin, ur. 2006. 

Teneryfa w 2012r urodziła po Ganges kaszt, klaczkę Tataria. Jest nadzieja, że mimo wszystko rodzina ta,
z trudem, ale się utrzyma- chociaż przez 60 lat stadninie się to nie udało, a warto, bo to rodzina, z której
pochodzą takie sławy, jak Bask, Bandola i jej wielce zasłużeni w hodowli, nie tylko polskiej, synowie -
Bajram, Barysz, Bandos, Banzaj i Banat oraz założycielka słynnej, polskiej dynastii wyścigowej klacz
Sabellina i jej syn Sambor.

Adjuze or. ar. imp.
1885 Babolna

Rodzinę  tę  pozyskaliśmy w 2005 roku,  kiedy to  20 września  przybyła  z  SK Janów Podlaski  klacz
Brandy  (Penthagonn  (DE)  -  Braminka/Elef)  1996  wyhodowana  w  sprywatyzowanej  w  1998  r.  SK
Kurozwęki. Wymieniliśmy ją za Furinę, córkę Druida i Fortuny po Monogramm(US) z rodziny klaczy
Ukrainka.

Brandy długo aklimatyzowała się w Michałowie, gdyż, delikatnie mówiąc, miała trudny charakter. 
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Dalida - zwyciężczyni Nagrody Derby 1985, Warszawa, Służewiec.

W Janowie zostawiła 4 niezłe klaczki, u nas jedną, siwą Barrakudę po Ekstern. Najładniejsze jej źrebię,
Bettina po Esparto ur. 2012, niestety padło... co zrobić, los bywa czasami złośliwy, ale nie zrażamy się.
Brandy kryjemy w 2013r. ponownie Esparto, a Barrakuda, jej córka, jest źrebna Kahilem AI Shaqab
(QA).

Kończąc opis rodzin żeńskich uważam, że najważniejszą dla Michałowa jest linia klaczy Milordka, ale
pozostałe  też  są  bardzo  ważne  i  dalej  będziemy z  nimi  pracować  z  wielką  przyjemnością  i  dużą
odpowiedzialnością.

Zdaję sobie sprawę, że wiele klaczy w opisach rodzin pominęłam, ale chcąc opisać dokładnie wszystkie
rodziny potrzeba wiele czasu ale i bardzo dużo miejsca. Przeglądając kartoteki klaczy miałam wiele
przyjemności, bo w ciągu 44. lat mojej pracy w Michałowie przewinęło się ich przez moje ręce wiele,
a konie które w nich figurują pozostaną w mojej pamięci na zawsze.

Do powstałej w 1973 r. Stadniny Koni w Kurozwękach odeszło 11 klaczy z przychówkiem z rodzin:

• Gazella - Meluzyna, Arkona
• Miecha - Trema
• Sahara - Maczuga
• Milordka - Gwardia, Gejsza
• Wołoszka - Leliwa
• Selma - Zamieć, Zięba, Pochodna
• Semrie - Danina
•          Rodania - Platyna
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• Ukrainka - Ferenike, Fenicja

Do założonej w 1981 r. Stadniny Koni Białka (przy Państwowym
Stadzie Ogierów) odeszły 4 klacze z rodzin:
• Ukrainka - Fatma, Fabiola, Flotylla, Drumla
• Gazella – Mekka

Założyły tam swoje podrodziny i  historię  można pisać od nowa
albo w dalszym ciągu. 

Nie  sposób  wymienić  wszystkich  tytułów,  jakie  uzyskały
w czempionatach  michałowskie  konie,  toteż  zainteresowanych
odsyłamy na stronę www.michalow.arabians.pl/pl/pokazy/ (przyp.
Redakcji) 

*) Numery Rodzin żeńskich i Rodów męskich zostały nadane przez
dr.  Edwarda  Skorkowskiego  w  jego  Tablicach  genealogicznych
polskich  koni  arabskich  czystej  krwi,  kontynuowanych  przez
Zdzisława Rozwadowskiego i Romana Pankiewicza. W stajni. Fot. Stuart Vesty.
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