
Urszula i Jerzy Białobokowie
KWESTURA - „The Best”

W czasie mojej prawie czterdziestoośmioletniej pracy w Stadninie
Koni Michałów wśród urodzonych tu kilku tysiącach źrebiąt dwa
konie  były  moimi  ulubionymi.  To  dwie  klacze:  gniada  córka
Cometa - Warmia oraz kasztanowata córka ogiera Monogramm –
Kwestura.

Kwestura (Monogramm – Kwesta/Pesennik) urodziła się 10 lutego
1995 roku i już jako małe źrebię zwracała na siebie uwagę. Była
bardzo ładna, wyjątkowo miła i ufna lgnąc do ludzi. W stajni witała
nas cichym rżeniem licząc na smakołyk, kostkę cukru lub kawałek
jabłka. Po charakterystycznych odmianach na głowie łatwo było ją
wypatrzeć  w  grupie  rówieśniczek.  Jako  roczniaczka  trafiła  do
trenera Mariusza Liśkiewicza, który wielokrotnie prowadził ją do
zwycięstwa.
 

Fot. ze zbiorów własnych Urszuli i Jerzego
Białoboków

Sukces przyszedł natychmiast, bo w 1996 roku Kwestura została Czempionką Polski Klaczy Młodszych
na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim, a rok później Wiceczempionką Klaczy Młodszych na
Wiosennym  Pokazie  Młodzieżowym  w  Białce.  Jak  wszystkie  jej  rówieśniczki  w  1998roku  została
skierowana do treningu wyścigowego na PTWK na Służewcu i trafiła do Bogdana Strójwąsa, trenera
stajni Barrakuda. Biegała ambitnie osiem razy zawsze zajmując płatne miejsce. Po powrocie do stadniny
powróciła  do  treningu  pokazowego  i  w  1999  roku  została  Czempionką  Klaczy  Starszych  Pucharu
Narodów w Akwizgranie (Aachen). Był to wielki sukces, bo pokaz uważany jest za niezwykle trudny
i prestiżowy. W kolejnych latach zdobywa następne tytuły:

• w 2000 na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim - Wiceczempionki Klaczy Starszych;
• w 2000 w Vilhelmsborgu w Danii - Czempionki Europy Klaczy Starszych;
• w 2001 na Narodowym Pokazie w Janowie Podlaskim - Wiceczempionki Klaczy Starszych.

Sukcesy te  spowodowały wielkie  zainteresowanie  klaczą  i  w latach  2002 -  2005 Kwestura  została
wydzierżawiona  do  USA.  Tam  także  odnosiła  sukcesy  pokazowe  i  została  Czempionką  Klaczy
w Columbus (OH) w 2002 roku i Czempionką USA Klaczy w Louisville (KY). Wróciła z dzierżawy do
Michałowa i do treningów z Mariuszem Liśkiewiczem. Zaowocowały one wielkim sukcesem: w 2007
na  Salonie  Konia  w  Paryżu  Kwestura  została  Czempionką  Świata  Klaczy  Starszych.  Jej  występ
w Paryżu  wywołał  euforię  publiczności  gdy  z  podniesionym  ogonem,  fucząc  demonstrowała  swój
wspaniały kłus i bukiet arabski.

Sława jaką Kwestura okryła się w Paryżu skłoniła nas do wystawienia klaczy na aukcję Pride of Poland
w 2008 roku. Na ring wyprowadził Kwesturę Mariusz Liśkiewicz - klacz prezentowała się wspaniale
będąc u szczytu formy. Dała wspaniały spektakl, tańczyła płynąc nad ziemią i zachwyciła wszystkich.
Licytacja była emocjonująca i szczęśliwym nabywcą została stadnina Ajman Stud ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich płacąc za klacz rekordową kwotę – 1125000 euro. Dopiero w 2015 roku rekord ten
pobiła  janowska  Pepita,  córka  Eksterna.  Kwestura  zafundowała  macierzystej  stadninie  wspaniałe
centrum treningowe -  obszerną halę  i  dwie  stajnie  na łącznie  60 boksów. Nazywamy go ”Centrum
Kwestury”.

W barwach Ajman Stud prowadzona przez Franka Spönle Kwestura wróciła na ringi pokazowe zostając
w 2009 roku:

• Czempionką Klaczy Starszych na pokazie Krajów Arabskich i Morza Śródziemnego we francuskim
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Menton;
• Czempionką Klaczy Starszych Erlan Cup w Hasselt w Belgii;
• Czempionką Europy Klaczy Starszych w Weronie;
• Czempionką Świata Klaczy Starszych na Salonie Konia w Paryżu powtarzając sukces sprzed dwóch
lat.

W 2010 roku została Czempionką Klaczy Starszych na pokazie w Dubaju a w 2014 roku powróciła na
ring  w  Akwizgranie  zdobywając  ponownie  tytuł  Czempionki  Klaczy  Starszych  Pucharu  Narodów.
Ukoronowaniem  kariery  pokazowej  tej  niezwykłej  klaczy  było  przyznanie  jej  tytułu  Platynowej
Czempionki Świata Klaczy na Salonie Konia w Paryżu w 2014 roku. Kwestura zdobyła tym samym
wszystkie tytuły jakie arabska klacz może uzyskać.

W treningu Kwestura nie należała do klaczy łatwych. Miała swój charakter, który nie poddawał się woli
człowieka. Pokazywała się dobrze tylko wtedy, gdy sama tego chciała. Frank Spönle powiedział,  że
w swojej kilkudziesięcioletniej karierze nie miał konia z tak silnym charakterem, a w treningu miał ich
tysiące. Kwesturę można było opanować tylko po dobroci i sposobem. Zawsze dumna, zdawała sobie
sprawę,  że  jest  piękna,  podziwiana  i  gdy  chciała  to  dawała  znakomity  pokaz.  Jej  pozycja  na  stój
przyprawiała publiczność i sędziów o łzy i gęsią skórkę, a ruch dopełniał wszystkiego - tak dynamiczny,
że zdawało się iż klacz płynie w powietrzu. Takie spektakle jak pokazy Pilarki czy Kwestury pamięta się
do końca życia.

Wspaniała  Kwestura  nie  była  przypadkowym  brylantem,  który  urodził  się  jej  hodowcy  Ignacemu
Jaworowskiemu,  lecz  wynikiem  przemyślanej  koncepcji  hodowlanej.  Dyrektor  Ignacy  Jaworowski
poszukiwał  czołowego ogiera  z  linii  Witraża.  Podobał  Mu się  Negatraz (Bask – Negotka/Negatiw),
którego uważał za najlepszego syna Baska.  Będąc w USA z panią Izabelą Zawadzką zobaczył syna
Negatraza, kasztanowatego ogiera Monogramm (Negatraz – Monogramma/Knippel) i już wiadomo było
kto zajmie boks ogiera czołowego w Michałowie w 1993 roku. Po przyjeździe do Michałowa, ogier
prezentował się wspaniale, ale charakter miał trudny - gryzł i kopał. Masztalerz Krzysztof Skrzypek
włożył  wiele  pracy  w  skuteczną  resocjalizację  Monogramma,  który  po  dwóch  latach  dzierżawy
opuszczał Michałów jako łagodny i przyjazny ludziom koń. Koncepcja użycia Monogramma okazała się
wielkim  sukcesem.  Zostawił  on  w  Michałowie  stawkę  wspaniałego  potomstwa,  w  tym  Kwesturę.
W polskiej  hodowli  używani  byli  szeroko dwaj  jego synowie:  siwy Ekstern  (od  Ernestyna/Piechur)
i gniady  Ganges  (od  Garonna/Fanatyk).  O  genetycznym  potencjale  Monogramma  świadczą  trzy
”milionerki” aukcji Pride of Poland:

• córka Kwestura - 1125000 euro
• wnuczka Pepita - 1400000 euro
• prawnuczka Perfinka - 1250000 euro.

Potomstwo Monogramma umocniło pozycję Michałowa w światowej hodowli koni arabskich. Był taki
pokaz w Akwizgranie na którym ”Top Five” klaczy starszych stanowiły córki Monogramma urodzone
w Michałowie.  Dyrektor  Ignacy Jaworowski  zmarł  w  2004  roku  i  niestety  nie  dożył  największych
sukcesów swoich wychowanków.

Na zakończenie jeszcze parę słów o Kwesturze. Oprócz wspomnień ta wyjątkowa klacz pozostawiła
w stadninie ogiera czołowego Kabsztad po Poganin (Laheeb – Pohulanka/Pepton) i klacz Kasjopeję po
Eldon. Zdjęcia i portrety Kwestury pędzla Justyny Jaszczewskiej zdobią ściany naszego domu.

Mimo sprzedaży do Ajman Stud Kwestura większość czasu spędziła w Niemczech w ośrodku Franka
Spönle. Nadal tam przebywa. Jesteśmy wdzięczni Frankowi Spönle za regularne przesyłanie nam zdjęć
Kwestury i filmików z nią. Z radością stwierdzamy, że klacz jest w znakomitej formie jak na swoje 25
lat i nadal zachwyca.
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KWESTURA oo | klacz kaszt. | | hod. Stadnina Koni Michałów | ur. 10.02.1995

Kwestura oo
kaszt. 1995

Monogramm (USA)
kaszt. 1985

Negatraz (USA) 
gn. 1971

Bask (USA) 
gn. 1956

Witraż
Ofir

Makata

Bałałajka
Amurath Sahib

Iwonka III

Negotka (USA) 
s. 1967

Negatiw
Naseem

Taraszcza

Bigotka
Arcus

Bint Munira

Monogramma (RUS) 
kaszt. 1963

Knippel
kaszt. 1954

Korej Kann

Rixalina

Perfumeria Piołun

Florencja

Monopolia (RUS)
gn. 1956

Priboj Piołun

Rissalnra

Mammona Ofir

Krucica

Kwesta
s. 1986

Pesennik (RUS) 
kaszt. 1979

Kumir
kaszt. 1973

Mak Korej

Madila

Kapella Priboj

Kanitel

Pesnia
kaszt. 1969

Aswan (Raafat)
Nazeer

Yosreia

Ptashka
Priboj

Taktika

Kabała
s. 1978

Palas (RUS) 
s.1968

Aswan (Raafat)
Nazeer

Yosreia

Panel
Nil

Platina

Kometa
s. 1971

Elf
Aquinor

Ellenai

Cumparsita
Gwarny

Carmen

1996 - Champtonka Polski Klaczy Młodszych - Janów Podlaski / Polish National Junior Champion Filly - Janów Podlaski

1997 - Vicechampionka Młodzieżowa Klaczy - Białka / Reserve Junior Champion Filly Białka

1999 - Championka Klaczy - Aachen - Puchar Narodów / hampion Mare Aachen All Nations Cup

2000 - Vicechampionka Polski Klaczy Starszych - Janów Podlaski / Reserve Polish National Champion Mare - Janów 
Podlaski
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2000 - Championka Europy - Vilhelmsborg (Dania) / European Champion Mare - Vilhelmsborg (Denmark)

2000 - Vicechampionka Świata - Paryż / World Reserve Champion Mars Paris

2001 - Vicechampionka Polski Klaczy Starszych - Janów Podlaski / Reserve Polish National Champion Mare Janów Podlaski

Fot. Stuart Vesty, za zgodą Państwa Białoboków
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