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PIANISSIMA  (Gazal Al Shaqab  - Pianosa / Eukaliptus) 2003 – 2015

Potomstwo:
2007 – EVG Piassondra (US) po Pershahn El Jamal (BR)- w USA

2007 – Nismat Albidayer (US) po Ames Charisma (US)- w USA

2008  - AJ PENELOPE (US) po El Nabila B (HU) – w dzierżawie w SK Janów (2014-2016),  ponownie w 
Polsce – kupiona w 2020 r. przez  Klikowa Arabians

                 2015 – Penologia po Pogrom –  urodzona w SK Janów, sprzedana  w 2016r.

                 2016 – Pelin po Pogrom – urodzony w SK Janów, sprzedany w  2020r.

2008 – PA Encore (US) po Enzo (US)- w USA

2009 – PIA (US) po Ganges – urodzona w USA, własność  SK Janów

                 2014 – Pio po Kahil Al Shaqab
                 2015 – Pimenta po Pogrom – sprzedana w 2017 r.

                 2016 – Piola po Ascot DD
                 2017 – Pikiet po Ascot DD
                 2018 – Pia Mari po Pogrom
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                 2019 – Primadoria  po Emerald J  
2011 – PIANOVA (US) po Eden C (US) – urodzona w USA, własność SK Janów, sprzedana w 2019 r. do 
Klikowa Arabians,  padła we wrześniu 2020 r.

                 2016 – Perlena po Pogrom - przekazana w ramach rozliczeń do SO Białka w 2017r. 

                 2017 – Pianos po Pogrom
                 2018 – Polanica po EKS Alihandro
                 2019 - Pirento po Pomian
2011 – Royal T Phorte (US) po Eden C (US) - w USA

2012 – PROMETEUSZ (US) po FA El Shawan (US) – urodzony w USA, własność SK Janów, sprzedany 
w 2017 r. bezpośrednio z USA  bez wykorzystania  w  polskiej hodowli  

2015 – PAMINA  po Pogrom  - w SK Janów

                  2020 – Platina  po Piaff

Marek Trela  pisze o rodzie Gazala w Janowie Podlaskim; o użyciu jego wnuka Kahila 
Al Shaqab i jego potomstwie; ale szczególnie interesujący jest fragment o Prometeuszu 
(FA EL Shawan - Pianissima/Gazal Al Shaqab) :

..." Kolejnym synem Marwana Al Shaqab , który mnie zachwycił był  FA EL Shawan.
Sędziowałem tego konia w Las Vegas i dosłownie zauroczył mnie swoją proporcjonalną
budową,  dużą  urodą  i  dobrym  ruchem.  Nie  miałem  najmniejszych  wątpliwości,  że
powinien wygrać ten pokaz i tak się też stało. Sędziując go marzyłem o skojarzeniu go z
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Pianissimą. Nie wiem dlaczego, ale czułem, że coś ciekawego może z tego wyniknąć.
Okazja nadarzyła się niebawem, gdyż ogier ten przebywał w USA, a w stadninie Grega
Galluna,  była  wówczas  Pianissima.  Udany  zabieg  transplantacji  zarodka  zaowocował
urodzeniem się ogierka, którego nazwaliśmy  Prometeusz.  Ogromnie liczyłem na tego
ogierka,  ale  na  jego  ewentualne  sukcesy  należało  dość  długo  poczekać.  Urodził  się
niestety we wrześniu, więc właściwie nie miał szansy na starty jako roczniak i również
jako  dwulatek,  gdyż  zawsze  byłby  o  ponad  pół  roku  młodszy  od  konkurencji.
Postanowiliśmy poczekać z nim do czasu dorosłości i dopiero wtedy rozpoczynać starty
w pokazach, oczywiście w tzw. międzyczasie w miarę możności pozwolić mu zarobić na
utrzymanie  i  trening  stanówką.  Nie  było  to  zbyt  łatwe,  gdyż  młody  ogier  był  w tej
dziedzinie niezbyt skuteczny, lecz jednak źrebięta się rodziły i niecierpliwie czekaliśmy
na niego w Janowie.  Oczekiwanie to  było tym bardziej  uzasadnione,  gdyż obydwoje
wybitni rodzice niestety tragicznie i młodo zeszli z tego świata na skutek skrętów jelit. W
dodatku  syn  FA EL  Shawana,  którego  spotkałem  w  stadninie  Gallun  Farms  jako
dwulatka,  odwiedzając  tam  półrocznego  Prometeusza,  okazał  się  wybitnym
reproduktorem. Potomstwo ogiera FA EL Rasheem odnosi obecnie wielkie sukcesy na
pokazach charakteryzując się wspaniałą urodą, poprawną budową i piękną długą szyją.
Ostatnio okazało się, że Prometeusz został sprzedany jako zbędny w polskiej hodowli..."
(Świat Koni – kwiecień, 2018)
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