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Przedmowa

Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację książki Hodowla koni arabskich w Polsce. Klacze 
stadne i ich przychówek 1992–2006, która ukazała się drukiem na początku 2020 roku. Nowy 
tom, podobnie jak poprzedni, ma charakter bazy danych rodowodowych i zawiera infor-
macje o karierze hodowlanej 2205 klaczy stadnych użytych w hodowli w kolejnej dekadzie.

Lata 2007–2016 to okres dalszej konsekwentnej pracy hodowlanej w stadninach pań-
stwowych oraz rozwoju stadnin prywatnych, które rozpoczynały swoją działalność, korzy-
stając z koni kupionych w stadninach państwowych lub prywatnych albo też zagranicz-
nych. Jest to również czas wielkich sukcesów wychowanków stadnin państwowych na 
ringach wystawowych w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie. Wśród licznych medalistów 
tego okresu, rozpoczynających lub kontynuujących swoją karierę wystawową, należy wy-
mienić takie konie, jak: multiczempionka Pianissima oraz Pepita, Pinga i Pogrom hodowli 
stadniny w Janowie Podlaskim, Emandoria, Wieża Mocy, Kwestura i Equator hodowli stad-
niny w Michałowie, a także Perfinka ze stadniny Białka. Z kolei świat wyścigów koni arab-
skich zdominowali hodowcy prywatni, odnosząc tu liczne sukcesy dzięki koniom własnej 
hodowli, pochodzącym głównie po reproduktorach z Rosji, Niemiec i Francji, oraz dzięki 
koniom importowanym. Miarą ich znaczenia są wyniki gonitwy Derby; wśród dziesięciu 
zwycięzców urodzonych w latach 2007–2016 znalazło się ośmiu wychowanków stadnin 
prywatnych. Ważną rolę w polskiej hodowli zaczęła odgrywać saudyjska stadnina Polska 
AKF i jej konie, notowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich od 2008 roku, a także 
Al Khalediah European Arabian Horse Festival – międzynarodowy pokaz organizowany 
przez tę stadninę od 2014 roku. 

Ten okres spokoju i prosperity został nagle przerwany przez decyzje polityczne o od-
wołaniu ze stanowisk w dniu 19 lutego 2016 roku Marka Treli, prezesa stadniny w Jano-
wie, i Jerzego Białoboka, prezesa stadniny w Michałowie. Za symboliczne daty można też 
uznać 5 i 9 czerwca 2016 roku, czyli daty narodzin klaczki Fawella w Michałowie i klaczki 
Favorita w Janowie, z ostatnich kojarzeń zrealizowanych w 2015 roku za kadencji odwo-
łanych prezesów. W 2017 rok, w którym obchodzono 200-lecie stadniny w Janowie Pod-
laskim, państwowe stadniny weszły z niestabilnym zarządem i pogarszającą się kondycją 
finansową oraz znaczącymi stratami wizerunkowymi. Niniejsze opracowanie symbolicz-
nie zamyka 70-letni okres powojennej odbudowy polskiej hodowli i jej stabilizacji oraz 
rozwoju w ramach sektora państwowego i prywatnego.

Obecny tom, tak jak tom pierwszy, jest adresowany do naukowców zajmujących się 
hodowlą i genetyką koni oraz do hodowców i miłośników koni arabskich, dla których 
może stanowić cenne źródło informacji o hodowlanym dorobku polskich stadnin pań-
stwowych i prywatnych. 

Iwona Głażewska 
Gdynia, 18 lutego 2022 r.



Foreword

This book is a continuation of Arabian Horse Breeding in Poland. Brood Mares and Their 
Offspring 1992–2006 published in early 2020. This book, similarly to the previous one, is 
a pedigree database that contains data on the breeding careers of 2,205 brood mares in 
the subsequent decade. 

The 2007–2016 period saw further consistent breeding work in Polish state studs and 
the development of breeding in the private sector based on horses bred by state and 
private studs and imported horses. This is also a period during which horses bred by state 
studs achieved great success in the show rings of Europe, the USA, and the Middle East. 
Among the numerous medallists that either started or continued their show careers in 
this period, the horses that deserve mention include the multi-champion Pianissima, the 
mares Pepita and Pinga, and the stallion Pogrom from the Janów Podlaski stud; the mares 
Emandoria, Wieża Mocy, and Kwestura and the stallion Equator bred by the Michałów 
stud; and Perfinka, a mare from the Białka stud. Polish Arabian horse racing, in turn, was 
dominated by private breeders who achieved numerous successes in this arena thanks to 
the horses born in their studs, mainly to Russian, German and French sires, or to imported 
horses. One measure of their significance are the results of the Polish Derby race; of the 
ten winners born in 2007–2016, eight horses were bred in private studs. The Saudi Polska 
AKF stud and its horses, which have been listed in the Polish Arabian Stud Book since 
2008, and the Al Khalediah European Arabian Horse Festival, an international show organ-
ized by the stud since 2014, have both begun to play important roles in Polish breeding.

This period of stabilization and prosperity was suddenly interrupted by the politi-
cal decisions to dismiss Marek Trela, the president of the Janów Podlaski stud, and Jerzy 
Białobok, the president of the Michałów stud, from their respective posts on February 19, 
2016. Two fillies, Fawella at Michałów and Favorita at Janów, born on June 5 and 9, 2016, 
respectively, were the last offspring from matings realized in 2015 under the former presi-
dents, and their birth dates are also symbolic. The state studs began 2017, the year of the 
200th anniversary of the Janów Podlaski stud, with unstable management, deteriorating 
financial condition, and significantly damaged images. This book is the symbolical closure 
of the 70-year period of the post-war reconstruction of Polish Arabian horse breeding and 
its stabilization and development in both the public and private sectors.

Similarly to the first volume, this second volume is also addressed to scientists inter-
ested in horse breeding and genetics, Arabian horse breeders, and enthusiasts as it is 
a valuable source of information about the breeding achievements of Polish state and 
private studs.

Iwona Głażewska
Gdynia, February 18, 2022
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Informacje wstępne

Opracowanie, obejmujące lata 2007–2016, zostało sporządzone na podstawie informacji 
rodowodowych opublikowanych w dziesięciu dodatkach do tomów Polskiej Księgi Stad-
nej Koni Arabskich Czystej Krwi (PASB), począwszy od dodatku oznaczonego jako tom 
XVI-1 (z 2007 roku), a skończywszy na dodatku oznaczonym jako tom XVII-5 (z 2016 roku), 
co odpowiada tomom XVII i XVIII księgi stadnej. 

Sposób numeracji dodatków wymaga szerszego objaśnienia. Ostatni zwarty tom księ-
gi stadnej, numer XIII, dotyczący okresu 1987–1991, został opublikowany w 1992 roku. 
W następnych latach ukazywały się drukiem jedynie coroczne dodatki do tomów, tj. od 
dodatku I do tomu XIII z danymi za 1992 rok. Formalnie zawartość pięciu kolejnych dodat-
ków składała się na nowy tom księgi stadnej. Nazwy i numerację tych dodatków podawa-
no w brzmieniu „Dodatek m (od 1 do 5) do tomu N”, co wskazywało, że informacje z tych 
dodatków będą tworzyć treść tomu o numerze N + 1. Ten system oznaczeń dodatków był 
stosowany do 2001 roku, czyli do momentu wydania dodatku V do tomu XIV, w którym za-
mieszczono ostatnią część danych do tomu o numerze XV. Od 2002 roku nazwy dodatków 
zaczęto podawać w brzmieniu: „Tom XV-1”, „Tom XV-2” itd., modyfikując przyjętą zasadę 
nazewnictwa dodatków księgi stadnej, co z kolei może utrudniać prawidłowe odczytanie 
numeracji tomów. Jak dotąd (luty 2022 roku), ostatnim opublikowanym przez Redakcję 
Ksiąg Stadnych dodatkiem jest „Tom XVII-5”, który zawiera dane za 2016 rok, czyli ostatni 
zestaw danych do tomu XVIII.

Zgodnie z regulaminem hodowli koni arabskich (załącznik nr 1 do Regulaminu PASB) 
właściciel klaczy stadnej ma obowiązek przesyłać corocznie do Redakcji Ksiąg Stadnych 
formularz zgłoszenia klaczy, w którym należy podać informacje dotyczące wyźrebienia 
klaczy w danym roku (data urodzenia, płeć, umaszczenie i nazwa źrebięcia oraz nazwa 
ojca źrebięcia) albo informację o poronieniu, jałowieniu klaczy lub niepokryciu klaczy 
w roku poprzednim, a także o kryciu klaczy w danym roku (nazwa ogiera, data ostatniego 
skoku). Według informacji przekazanych przez Redakcję, od lat występuje narastający pro-
blem z prawidłowym zgłaszaniem klaczy, ponieważ część hodowców nie dopełnia tego 
obowiązku, przesyłając niekompletne informacje lub nie przesyłając informacji w danym 
roku. Dotyczy to nie tylko początkujących hodowców posiadających jedną klacz hodow-
laną, lecz także hodowców z utrwaloną pozycją i wieloletnim doświadczeniem w hodowli 
koni arabskich. Wśród najczęstszych uchybień związanych z przekazywaniem danych do 
Redakcji Ksiąg Stadnych można wskazać: niepowiadomienie o kryciu lub niepokryciu kla-
czy, brak informacji o urodzonym potomku albo o przyczynie braku potomka (jałowienie 
klaczy, poronienie itp.) pomimo zgłoszenia krycia w roku poprzednim, powiadomienie 
o urodzonym potomku pomimo braku informacji o kryciu klaczy w roku poprzednim, brak 
informacji na temat klaczy w księdze stadnej w danym roku.
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Podczas pracy nad niniejszą książką w opublikowanych dodatkach PASB wykryto 
błędne lub budzące wątpliwości zapisy. Obejmowały one zarówno nieprawidłowe dane 
dotyczące pochodzenia koni lub nazwiska hodowcy, jak również sprzeczne informacje 
o pochodzeniu źrebiąt (np. różne nazwy reproduktora, który pokrył klacz w roku poprzed-
nim oraz który został wpisany jako ojciec źrebięcia urodzonego w następnym roku). Sporą 
trudność w wyjaśnianiu tych zapisów stanowił brak sprostowań błędów przez Redakcję, 
ponieważ, wbrew wcześniejszym zwyczajom, począwszy od dodatku oznaczonego jako 
„Tom XV-3” (z danymi za 2004 rok) zaniechano zamieszczania sprostowań do opublikowa-
nych dodatków. 

Wątpliwości dotyczące reproduktorów zostały rozstrzygnięte w ramach konsultacji 
z Redakcją Ksiąg Stadnych. Niestety, nie było możliwości zweryfikowania i uzupełnienia 
brakujących informacji i takie przypadki zostały odnotowane w opracowaniu jako „brak 
danych” (łącznie 1357 przypadków w niniejszym tomie – dla porównania w pierwszym 
tomie odnotowano 357 takich przypadków). Z kolei puste miejsca w kolumnie „hodowca” 
oznaczają brak zgłoszenia klaczy do księgi w danym roku. Ponadto nie udało się uzupeł-
nić niekompletnych informacji dotyczących zakończenia kariery stadnej klaczy, a także 
eksportu klaczy, o którym, w przypadku pewnej grupy klaczy, wiadomo ze źródeł innych 
niż księgi stadne. Odnosi się to również do informacji o dzierżawie klaczy, które nie są 
podawane w księdze stadnej. Takie zapisy, na podstawie źródeł dostępnych w domenie 
publicznej, zamieszczono w opracowaniu jedynie przy kilku najbardziej znanych klaczach; 
pozostałe przypadki nie zostały opisane.

Ponadto niekompletne dane odnotowano w odniesieniu do szeregu klaczy wpisanych 
do PASB jedynie w roku wcielenia do hodowli i pierwszego krycia, bez stosownego wpisu 
o wyźrebieniu lub o braku potomka w roku następnym. Dotyczyło to 146 klaczy, w tym 
także kilkunastu klaczy wpisanych do księgi stadnej w kilku kolejnych latach, lecz za każ-
dym razem bez podania pełnych informacji. Ta grupa klaczy nie została uwzględniona 
w niniejszym opracowaniu, pominięto tu również 215 klaczy wcielonych do hodowli i na-
stępnie eksportowanych przed pierwszym wyźrebieniem. 

Generalnie, duża skala brakujących danych znacząco osłabia informacyjną wartość 
księgi stadnej jako źródła wiedzy o przebiegu kariery hodowlanej klaczy i reprodukto-
rów. Dotyczy to szczególnie braku danych pozwalających na rzetelne ustalenie odsetka 
jałowień, poronień, martwo urodzonych źrebiąt oraz upadków źrebiąt, co z kolei istotnie 
ogranicza możliwość dokonania kompleksowej oceny parametrów rozrodu klaczy stad-
nych i reproduktorów. Z punktu widzenia całej hodowli i jej rozwoju ważne jest także za-
niechanie krycia klaczy stadnych. Według informacji zawartych w opracowaniu, w latach 
2007–2016 odnotowano 2048 przypadków niepokrytych klaczy, w porównaniu do 659 
takich przypadków w okresie 1992–2006.

Łącznie niniejsze opracowanie zawiera informacje z lat 2007–2016 dotyczące 2205 kla-
czy stadnych, w tym 773 klaczy, które swoją karierę stadną rozpoczęły przed 2007 rokiem. 
W odniesieniu do tych ostatnich pod danymi o pochodzeniu każdej z klaczy widnieje wpis: 
(kontynuacja), co oznacza, że wcześniejsze dane są dostępne w pierwszym tomie opraco-
wania. Ponadto znajdziemy tu listę nazw 174 klaczy wcielonych do hodowli w 2016 roku, 
z podziałem na trzy stadniny państwowe i grupę hodowców prywatnych. 
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W tomie zamieszczono także listę 539 reproduktorów wraz z informacjami o ich po-
chodzeniu oraz o liczbie pokrytych klaczy i liczbie potomków zarejestrowanych w księdze 
stadnej. Do opisu pochodzenia zagranicznych reproduktorów wykorzystano dane opu-
blikowane w poszczególnych dodatkach PASB, natomiast brakujące informacje uzupeł-
niono na podstawie internetowych baz danych: www.allbreedpedigree.com, www.janow.
arabians.pl oraz www.ecaho.org, a także stron internetowych poszczególnych hodowli. 
Wpisując informacje o zagranicznych przodkach koni uwzględnionych w książce, przyjęto 
zasadę, że kraj pochodzenia przodka jest wskazywany tylko wtedy, gdy był inny niż kraj 
pochodzenia jego potomka. Z kolei nazwiska hodowców reproduktorów zagranicznych 
podano w brzmieniu, w jakim występują w księdze stadnej lub w powyżej cytowanych 
źródłach. Opracowanie zamyka lista 719 właścicieli klaczy stadnych (firm lub osób prywat-
nych) wraz z wykazem posiadanych klaczy oraz indeks nazw 5879 źrebiąt. 
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Introductory information

The volume covers the period of 2007–2016 and was prepared using pedigree informa-
tion published in ten supplements to the Polish Arabian Stud Book (PASB), from supple-
ment named Volume XVI-1 (2007) to supplement named XVII-5 (2016), which corresponds 
to volumes XVII and XVIII of the stud book.

The numbering of stud book supplements requires explanation. The last volume of the 
PASB, number XIII (Tom XIII) that includes data for the 1987–1991 period was published 
in 1992. In subsequent years, only annual supplements to stud book volumes were pub-
lished beginning with Supplement I to volume XIII (Dodatek I do tomu XIII) with data for 
1992. Formally, the contents of five supplements comprised the subsequent volume of 
the stud book. The names and numbering of these supplements are Supplement m (from 
1 to 5) to volume N, which indicates that the information in these supplements constitutes 
the content of PASB volume N + 1. This system was used until 2001 with Supplement V to 
volume XIV, in which the last of the data for volume XV was published. Starting from 2002, 
the names of the supplements are as follows: Volume XV-1, Volume XV-2 (Tom XV-1, Tom 
XV-2) etc., which means that the rule of naming the supplements was discontinued. This, 
in turn, could cause problems interpreting the numbering of the volumes. To date (Febru-
ary 2022), the last supplement published by the PASB editor is Volume XVII-5 (Tom XVII-5), 
with data for 2016, containing the last set of data for volume XVIII.

According to Arabian horse breeding regulations (Appendix 1 to PASB Regulations), 
the owner of a brood mare is obliged to submit a mare application form to PASB annu-
ally that includes information on mares foaling in given years (dates of birth, sex, color, 
foals’ name, and foals’ fathers’ name), and information regarding abortion, barren mares, 
or mares not covered in previous years, and information about covering mares in given 
years (names of stallions, covering dates). According to the PASB editor, problems regard-
ing breeders correctly reporting on mares have been increasing as some either submit 
incomplete data or fail to submit applications in given years. This is noted not only among 
beginner breeders with one brood mare, but also among breeders with established posi-
tions and many years of experience in breeding Arabian horses.

Failure to correctly report brood mares to the stud book leads to the following: a lack 
of reporting on covering mares or information that mares were not covered, no informa-
tion about new-born foals or of the reason for no foal births (barren mares, abortions, etc.) 
despite notifications of covering mares in previous years, information on new-born foals 
despite no information on covering mares in previous years, no data about brood mares 
in the stud book in given years. 

During the preparation of this book, erroneous or questionable data were detected in 
the supplements. This concerned both incorrect data on the origin of horses or the names 
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of mare owners, and also conflicting records of foal origins (discrepancies in sire names 
reported to have covered mares in previous years and that were entered as fathers of 
foals born in subsequent years). A major difficulty in explaining these situations was that 
the PASB editor failed to correct these errors. Contrary to previous practice, corrections of 
errors in the earlier supplements have not been published since Supplement XV-3 (data 
for 2004). Finally, doubts about foals’ fathers were verified in consultation with the PASB 
editor. Unfortunately, verifying and completing the missing information was impossible, 
and these cases are noted in the book as a lack of data (brak danych). In total, the phrase 
brak danych appears in the present book 1,357 times compared to 357 times in the first 
volume of the book. In turn, no data in the breeder column indicates that a brood mare 
was not reported in given years. It was also impossible to complete missing data on the 
end of breeding career of some brood mares or on their export. This also applies to mares 
that were leased abroad since this information was not included in the stud book. This 
also applies to mares that were leased abroad since this information was not included in 
the stud book. This information, which was based on data available in the public domain, 
is included in this volume only for a few of the best known mares while other potential 
cases of foreign leases are not noted. 

Incomplete data was also recorded for a number of mares entered in the PASB only 
in the year they joined a stud and of their first matings, without appropriate entries on 
foaling or the lack of offspring in subsequent years. This pertained to 146 mares, includ-
ing a dozen or so that entered the stud book in subsequent years, but the data for these 
entries was incomplete each time. This group of mares was not included in this study. The 
study also omitted 215 mares that were included in breeding but were exported before 
first foaling.

Generally, the large scale of missing data significantly lowers the informative value of 
the PASB as a source of knowledge about the breeding careers of mares and sires. This ap-
plies especially to the lack of data necessary to reliably analyze the percentages of barren-
ness, abortions, stillborn foals, and foal deaths, which, in turn, significantly limits the pos-
sibility of comprehensively evaluating the reproductive parameters of brood mares and 
sires. From the point of view of breeding on the whole and its future, breeders’ decisions 
not to cover mares are also very important. According to the data contained in this book, 
2,048 cases of mares not being covered were recorded between 2007 and 2016 compared 
to 659 cases in the 1992–2006 period.

In total, the book contains information from the 2007–2016 period on 2,205 brood 
mares, including 773 mares that began their stud careers before 2007. In these cases, the 
term kontynuacja (continuation) appears beneath the origin data of each mare, and this 
indicates that previous data are available in the first volume of the book. Furthermore, the 
list of 174 mares included in breeding in 2016 appears in the Brood Mares chapter. 

This book also contains a list of 539 sires, together with data on their origin and the 
number of brood mares they covered, and the number of offspring registered in the stud 
book. Data published in PASB were used to describe the origin of foreign sires, or, when 
these were unavailable, data was drawn from the online databases: www.allbreedpedi-
gree.com, www.janow.arabians.pl, www.ecaho.org, or, alternatively, data were obtained 
from information published on the websites of particular studs. When data on foreign 
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ancestors of the horses included in the book are provided, the principle applied was that 
the country of origin of an ancestor is given only if it is different from the country of origin 
of its descendant. The book concludes with a list of 719 brood mare owners (companies 
or private persons) and an index of 5,879 foals.
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Objaśnienia terminów i skrótów /  
Terms and abbreviations

brak danych a lack of data
eksportowana do exported to
hod. hodowca breeder / bred by
jałowa barren
kl. klacz mare (filly)
kontynuacja continuation
martwy(-wa) stillborn (dead)
niepokryta not covered
od od klaczy out of (a mare)
og. ogier stallion (colt)
og. nie cz. krwi arab. ogier nie czystej krwi arabskiej not pure bred Arabian stallion
or. ar. oryginalny arab desert bred Arabian
padł(-ła) died
po po ogierze by a stallion
pokryta covered
poroniła aborted
przychówek offspring
SA spółka akcyjna public corporation
SK stadnina koni stud farm
sp. j. spółka jawna general partnership
sp. k. spółka komandytowa commandite partnership
sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited company
w dzierżawie on lease
wcielona do hodowli included to breeding
wyeliminowana z hodowli eliminated from breeding
zgładzony(-na) put down
źrebię foal
źrebna (klacz) źrebna (mare) in foal

Umaszczenie / Coat colours

c.gn. ciemnogniade dark bay
c.kaszt. ciemnokasztanowate dark chestnut
c.s. ciemnosiwe dark grey
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gn. gniade bay
j.gn. jasnogniade light bay
j.kaszt. jasnokasztanowate light chestnut
k. kare black
kaszt. kasztanowate chestnut
s. siwe grey
sk. gn. skarogniade seal brown

Kraj pochodzenia lub eksportu koni /  
Country of horse origin or export 

Arabia Saudyjska Saudi Arabia SA

Argentyna Argentina AR

Australia Australia AU 

Austria Austria AT

Bahrajn Bahrain BH

Belgia Belgium BE

Brazylia Brazil BR

Czechy Czechia CZ

Dania Denmark DK 

Egipt Egypt EG 

Francja France FR 

Hiszpania Spain ES 

Holandia Netherlands NL 

Irak Iraq IQ

Irlandia Ireland IE

Izrael Israel IL 

Jordania Jordan JO

Kanada Canada CA 

Katar Qatar QA

Kuwejt Kuwait KW

Litwa Lithuania LT 

Maroko Morocco MA 

Martynika Martinique MQ

Niemcy Germany DE 

Norwegia Norway NO

Oman Oman OM

Paragwaj Paraguay PY

Republika Południowej Afryki South Africa ZA

Rosja Russian Federation RU 
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Słowacja Slovakia SK

Stany Zjednoczone Ameryki United States of America US/USA

Szwajcaria Switzerland CH 

Szwecja Sweden SE 

Tunezja Tunisia TN

Turcja Turkey TR

Węgry Hungary HU 

Wielka Brytania Great Britain GB 

Włochy Italy IT

Zjednoczone Emiraty Arabskie United Arab Emirates AE

Związek Radziecki Soviet Union SU
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mestic animals. She is the author of over a dozen scientific and popular scientific 
publications on Arabian horses, including an article on the genetic verification  
of the historical dam lines of Polish Arabians.

This book is the continuation of Arabian horse breeding in Poland. Brood mares and their 
offspring 1992–2006 and contains data on Arabian horses bred by state and private 
studs in the 2007–2016 period. It is a kind of pedigree database and contains in-
formation about 2,205 brood mares, 539 sires, and 5,879 foals born in this period. 
The volume also contains a list of 719 brood mare owners together with a register of 
the mares owned. The book is addressed to scientists interested in horse breeding 
and genetics, Arabian horse breeders, and enthusiasts for whom this book will be 
a valuable source of information about modern Polish Arabian horse breeding.

ISBN 978-83-8206-455-1

9 7 8 8 3 8 2 0 6 4 5 5 1
79,80 zł (w tym 5% VAT)


