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Urodził  się  17  grudnia  1952  roku  w  Śremie,  województwo
poznańskie.  Ojciec  Stefan.  Matka  Emilia  z  domu  Grabowska.
Siostry Hanna i Krystyna. Żona Urszula z domu Laufersweiler. Syn
Emil. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu – zootechnika.

W  listopadzie  2007  roku  w  Stadninie  Koni  Czystej  Krwi
w Michałowie,  magister  inżynier  Jerzy Białobok  powiedział  coś
bardzo ważnego.

-  Z  dyrektorem  Ignacym  Jaworowskim,  niekwestionowanym
twórcą  Stadniny  Koni  w  Michałowie,  pracowaliśmy  razem
dwadzieścia  pięć  lat.  Jaworowski  należał  do  tych  niewielu
hodowców  koni,  jakich  znałem,  który  potrafił  przyznać  się  do
własnych błędów.

Nikt  w swoich  decyzjach  hodowlanych  nie  jest  nieomylny.  On,
jeśli  jakaś  kombinacja  rodowodowa się  nie  udawała,  potrafił  to
powiedzieć  i  szybko  ją  poprawić.  To  jest  cecha  dość  rzadka
u hodowców. Są uparci i trzymają się jednej linii. A nie jest sztuką
mieć dobre pomysły. 

Jerzy Białobok na aukcji koni czystej
krwi w Janowie Podlaskim. 

Z klaczą Gaskonia.

Najważniejsze jest, by pomysł się zmaterializował.

W  Michałowie  to  się  udawało.  Stadnina  miała  zawsze  dobrą  grupę  klaczy.  Była  dyskusja  przed
stanówką, co i czym trzeba pokryć. Był uparty, ale dawał się przekonać. Harmonia była.

Był rok 1977. Młody hodowca Jerzy Białobok interesował się zawsze końmi orientalnymi. Ciągnęło go
do koni czystej krwi. Żeby je poznać, trzeba było trafić na staż do stadnin arabskich. Były tylko dwie -
Janów Podlaski i  Michałów. Inżynier Białobok przyjechał na Tor Wyścigów Konnych na Służewcu.
Rozmawiał  z  dyrektorami  Andrzejem  Krzyształowiczem  i  Ignacym  Jaworowskim.  W  Janowie
Podlaskim praktykantów było dosyć, Jaworowski powiedział, że może przyjechać do Michałowa. Był
15 sierpnia 1977 roku.

W rodzinie Białoboków związków z końmi nie było. Ojciec, Stefan był genetykiem. Interesowały go
drzewa leśne. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, doktorat zrobił przed 1939 roku na
Uniwersytecie w Berlinie. Dziadek Jan Kanty Białobok pracował w Instytucie Naukowym w Puławach
i zajmował  się  drzewami  i  krzewami.  Jest  świerk  srebrzysty,  błękitny  nazwany  Białobok
nieprzekraczający dwa i pól metra wysokości.

- Mój ojciec, powiedział Jerzy Białobok, pracował naukowo i był profesorem Polskiej Akademii Nauk w
Instytucie w Kórniku. Jakaś tradycja hodowlana więc była. Konie robocze w Kórniku służyły do pracy
w  szkółkach  w  kórnickim  gospodarstwie.  Moja  matka  ukończyła  szkołę  ogrodniczą  w  Poznaniu
i pracowała  w  Kórniku.  Dziadek  po  kądzieli,  Tadeusz  Grabowski,  był  profesorem  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, następnie w Poznaniu prowadził Katedrę Romanistyki i zajmował się literaturą okresu
Romantyzmu. Mnie pochłonęły konie.

Pierwsze jazdy były w Kórniku, gdzie kierownikiem gospodarstwa był ziemianin ze wschodu, Andrzej
Waśniewski, doskonały jeździec. Studia zootechniczne. W Poznańskiem było dużo koni. Napisał pracę
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magisterską,  monografia  Stadniny Koni  w Posadowie  w ostatnich  dwudziestu  latach.  W Posadowie
praktykował. Miał się u kogo uczyć, gdyż głównym hodowcą była wymagająca

inżynier Anna Ganowicz, zamykająca jakby czas istnienia Stadniny w Posadowie.

Gdy władze likwidowały Stadninę, pojechałem do Posadowa. Udało mi się zabrać resztkę powozów
i uprzęży.  Z  pięciuset  koni  został  jeden  kulawy.  A przecież  stadnina  była  nastawiona  na  kierunek
sportowy. Anna Ganowicz nie wahała się używać w hodowli koni wielkopolskich ogierów pełnej krwi.
Było  to  z  powodzeniem  stosowane  przez  inżyniera  Władysława  Byszewskiego  w  Stadninie  Koni
w Mosznej.

Po studiach praktykował w Stadninie Koni w Liskach. U doktora Jacka Pacyńskiego poznawał konie
trakeńskie.

-  Przyjął  mnie  na  praktykę  półroczną,  a  po  miesiącu  byłem  na  jego  pogrzebie.  Siedziałem
w gospodarstwie Przewarszyty, którego kierownikiem był jeździec Wszechstronnego Konkursu Konia
Wierzchowego Ryszard Dysarz, po latach hodowca i dyrektor w Stadninie Koni Nowa Wioska. Justyna
Dysarz, córka, jest świetną dresażystką.

Aukcja koni czystej krwi w Janowie Podlaskim. Po niej odchodzą do ludzi. Z lewej Jerzy Białobok, 
w środku Wieża Babel, z prawej Mariusz Liśkiewicz.

W Michałowie, kierowanym przez inżyniera Ignacego Jaworowskiego inżynier Białobok był stażystą,
praktykantem,  młodszym  zootechnikiem,  zootechnikiem,  koniuszym,  starszym  specjalistą,  głównym
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specjalistą, a od 1997 roku, po przejściu Ignacego Jaworowskiego na emeryturę, dyrektorem Stadniny.

Stadnina Koni Michałów to ziemia, około sześciuset czterdziestu hektarów w 2007 roku, to czterysta
koni,  tysiąc  sztuk  bydła,  krów dwóch ras  czerwonej  Jersey i  czarno-białej  Holsztyńsko-Fryzyjskiej.
Oborą opiekuje się znakomita Urszula Białobok, która potrafi nie tylko krowy hodować, ale pięknie o
nich  opowiadać.  Ziemia  daje  owies,  jęczmień,  kukurydzę,  jako ziarno i  masę  zieloną  na  kiszonkę.
Produkty ziemi są dla zwierząt. W Michałowie urodziło się ponad dwa tysiące siedemset źrebiąt. Kiedy
przybył do Stadniny klaczy było sześćdziesiąt, w 2007 - sto dwadzieścia.

-  Podczas  mojej  bytności,  powiedział  hodowca  Jerzy  Białobok,  urodziło  się  półtora  tysiąca  koni.
Niektóre stały się końmi wybitnymi, pięknymi i dzielnymi wyścigowymi. Rocznie na świat przychodzi
w Michałowie około siedemdziesięciu, osiemdziesięciu źrebaków. Połowa to klacze, połowa ogierki. Do
hodowli trafia siedem, osiem klaczy i jeden ogier. Selekcja jest ostra. Każdego roku, w połowie sierpnia
jest aukcja koni w Janowie Podlaskim. Aukcje koni w Michałowie są co miesiąc.

Konie  z  Michałowa  odchodzą  do  ludzi.  Na  świecie,  szukającym  koni  czystej  krwi,  pięknych,
zdobywających  mistrzostwo  w pokazach,  pod  siodłem,  w konkurencjach  sportowych  wymyślonych
przez człowieka. Za pięknego konia bogaci kupcy ze Stanów Zjednoczonych płacą dużo. Rekordy cen
związane są z Dianą, która odleciała do Stanów sprzedana za milion dwieście tysięcy dolarów.

Liczby są płynne. Do 2007 roku Stadnina Koni Czystej Krwi w Michałowie ma

ponad  sto  championów,  w  pokazach  krajowych,  europejskich,  światowych.  Championat  Świata  -
dziewięć razy, Championat Europy - szesnaście razy i Championat Polski -pięćdziesiąt jeden razy. Konie
są sprzedawane i  są  pokazywane co roku w Janowie  Podlaskim na  aukcji  i  Paryżu na  Światowym
Salonie Konia. Tam niektóre zostają mistrzami świata. W historii zwycięzców pojawiają się coraz to
nowe imiona. Niektóre są znane jak klacz Zagrobla, jak Emandoria, Emira, El Dorada. Wymienienie
paru  imion  bywa  krzywdzące  dla  tych,  które  są  nieprzedstawione.  Hodowczyni  koni  ze  Stadniny
w Kurozwękach, Teresa Dobrowolska, powiedziała, że hodowca musi być jednaki dla wszystkich koni.
Często  surowy.  Hodowca  Jerzy  Białobok  powiedział  jednak,  że  bardzo  lubił  Emanora,  championa
Stanów Zjednoczonych, który był pokazywany w ręce i w siodle, bardzo ładną Dalidę. Gepard, syn
Pamira, derbista na torze wyścigowym wygrał wiele nagród.

Liczącym się sukcesem Stadniny w Michałowie do 2007 roku było wyhodowanie ogiera Druid, który na
Torze  Wyścigów Konnych na Służewcu nie  tylko wygrał  Derby,  ale  i  trzynaście  innych wyścigów.
Odjechał do Turcji sprzedany za pięćset tysięcy dolarów.

Konie i ludzie Michałowa. Jest ich dużo. W pamięci Stadniny jest Tadeusz Wojtal, koniuszy, który był
pierwszym prezenterem koni czystej krwi na pokazach, a lepiej konie pokazuje się, jeśli samemu się na
nich jeździ. Tym jeżdżącym jest teraz Mariusz Liśkiewicz.  Instruktorem jeździectwa w prowadzonej
sekcji sportowej jest Magdalena Helak, córka Stanisława Helaka, medalisty mistrzostw Polski na koniu
Cietrzew w Skokach przez Przeszkody.

- Nasza Stadnina przeszła bez bólu czas zmian strukturalnych w rolnictwie. Rozłożyliśmy je na cztery
lata. Tak dyktował rozsądek. Każde zmniejszenie liczby pracowników, zastępowanie ich pracą maszyn
jest delikatne. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa. W tej spółce ważną postacią jest moja żona, Urszula,
która w Michałowie była już hodowczynią przy boku Ignacego Jaworowskiego, nim ja do Stadniny
przyszedłem piętnastego sierpnia 1977 roku.
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