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Stado Ogierów 
w  Białce istnieje już 90 
lat. Powstało w  1928 
roku jako placówka ho-
dowlana, mająca przede 
wszystkim dostarczać 
najwyższej klasy ko-
nie polskiemu wojsku. 
Ważnym ich odbiorcą 
był Korpus Ochrony Po-
granicza, sformowany 
w  1924 roku dla zabez-
pieczenia wschodniej 

granicy Rzeczpospolitej przed agentami i oddziałami 
dywersyjnymi przenikającymi z  terenu Związku So-
wieckiego. 

W 1981 roku bardzo dobrze funkcjonujące sta-
do, posiadające wysokiej jakości pastwiska i  łąki, 
doskonałe stajnie i  doświadczoną załogę, działające 
w sprzyjających warunkach kontynentalnego klimatu, 
zostało wybrane przez Ministerstwo Rolnictwa na sie-
dzibę nowej państwowej stadniny koni arabskich.

Trzy cechy konia – siła, łagodność i  inteligencja 
– sprawiły, że przez tysiąclecia był on nieodłącznym 
towarzyszem człowieka, współdziałającym we wszel-
kich jego poczynaniach, także na wojnie. Dziś, w epo-
ce maszyn, nie musimy już korzystać z siły końskich 
mięśni. Człowiek może nawiązać z końmi bliższy kon-
takt, poznając ich fascynujący charakter, dzięki które-
mu zaskarbiły sobie jego miłość.

Stadnina w  Białce, położona w  sercu zielonej, 
cichej Lubelszczyzny, stara się zachowywać pamięć 
o  swych patriotycznych początkach i  rozwijać pry-
marną misję, do której została powołana, specjalizując 
się w hodowli koni półkrwi angloarabskiej (wyodręb-
nionych w 1962 roku jako rasa małopolska) i arabskiej.
Konie tej ostatniej rasy charakteryzują się harmonijną 
smukłą budową, długą szyją, gracją ruchów oraz ży-
wym temperamentem. Dzięki swojej odporności, wy-
trwałości i  odwadze, doskonale nadają się do jazdy 
i uprawiania sportu. 

prezes Zarządu Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

/ - / Piotr Serafin 

Nie sztuką jest kochać konie, sztuką jest 
czynić tak, żeby konie Ciebie pokochały.
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Okres przed II wojną światową i w jej trakcie
„Białka Państwowe Dobra” – taką nazwę początkowo nosiło stado ogierów, o którego założeniu podjęto 

decyzję w 1928 r. Na pomysł umiejscowienia nowego stada właśnie tam wpadł ówczesny naczelnik Wydziału 
Stadnin Państwowych, inż. Jan Grabowski (późniejszy profesor) – ten sam, który w 1919 roku sprowadzał kla-
cze do świeżo utworzonego oddziału arabskiego Państwowej Stadniny w Janowie Podlaskim.

W Janowie także znajdowało się Stado Ogierów, a najbliższe na wschodzie – aż w Sądowej Wiszni. W okre-
sie nieustającego zagrożenia ze strony Związku Sowieckiego potrzebne było na „wschodniej flance” jeszcze 
jedno stado – rezerwuar reproduktorów dla produkcji koni do kawalerii. Za najodpowiedniejszą rasę koni dla 
potrzeb armii uważano wówczas angloaraby, toteż 156 ogierów, jakie od roku 1930 (rozpoczęcia działalności 
Stada) do grudnia 1932 zgromadzono w Białce, posiadało następujący skład rasowy:

Tab. 1. Udział poszczególnych ras w grupie założycielskiej ogierów PSO Białka

Rasa I lość [szt . ] Udzia ł  [%]

Pełna  k rew ang ie lska 48 30,8

Pó łk rew ang ie lska 31 19,9

Pó łk rew ang loarabska 30 19,2

Pó łk rew arabska 29 18,6

Czysta  k rew arabska 10 6,4

Czysta  k rew ang loarabska 3 1,9

L ip icańska 2 1,2

Hucu lska 2 1,2

Kra jowy pospo l i ty 1 0 ,6

Razem 156 100

Białka – od Państwowych Dóbr
do Małopolskiej Hodowli Roślin
prof. dr hab. Krystyna Chmiel
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Ogiery te albo przybyły z istniejących już stad ogierów (Janów Podlaski, Sądowa Wisznia, Łąck) wraz z ob-
sługującym je personelem, z toru wyścigowego w Warszawie lub Krajowej Wystawy Koni w Lublinie. Do no-
wego stada przywieziono również z Poznańskiego ogiery pochodzące po ojcach z austro-węgierskich rodów 
Schagya i Gidran. W lipcu 1930 r. oddano do użytku 4 stajnie, mogące łącznie pomieścić 200 koni, i budynki 
mieszkalne dla pracowników – zachowane do dziś. Pierwszym kierownikiem stada został inż. Stanisław Hay, 
a w latach 1934-1939 przejął tę funkcję Kalikst Sosnowski, ojciec późniejszego Naczelnika Zjednoczenia Ho-
dowli Zwierząt Zarodowych, Adama Nałęcz-Sosnowskiego.

Gospodarstwo rolne podlegające PSO utrzymywało także grupę klaczy, które zostały matkami późniejszych 
ogierów punktowych. Wśród nich znajdowała się pochodząca z Państwowej Stadniny w Janowie Podlaskim 
klacz czystej krwi arabskiej Cecylja s. 1921 (Bakszysz – Anielka), przeniesiona do Państwowych Dóbr Białka 
w 1934 r. po urodzeniu 6 sztuk przychówka w Janowie. W Białce była kryta ogierami półkrwi – dała m.in. zasłu-
żonego w hodowli terenowej ogiera Ryngraf (po Schagya X-21). W czasie wojny trafiła z powrotem do Janowa, 
gdzie urodziła jeszcze 3 sztuki potomstwa czystej krwi, po ogierach Trypolis i Witraż. 

Wojenne losy białeckiego stada były podobne jak wielu innych państwowych ośrodków hodowli koni. Roz-
poczęta ewakuacja na Wołyń nie doszła do skutku z powodu inwazji sowieckiej 17 września 1939 roku. Konie 
wróciły do Białki i przez całą okupację stado prowadziło normalną działalność pod niemieckim zarządem. Po-
większyło się nawet o ogiery berberyjskie sprowadzone przez Niemców. Za sprawy hodowlane odpowiedzialny 
był ponownie Stanisław Hay, gdyż Kalikst Sosnowski, przygnębiony wojennymi klęskami, odebrał sobie życie.

Niemiecki komendant korzystał z doświadczenia Stanisława Haya i życie w Białce toczyło się normalnym 
rytmem do roku 1944. W  latach 1940-44 Stado obejmowało swym zasięgiem prawie cały dotychczasowy 
rejon, prowadząc 60 punktów kopulacyjnych obsadzonych łącznie 147 ogierami. Dopiero pod naporem zbliża-
jącego się frontu wschodniego Niemcy zarządzili ewakuację prawie wszystkich ogierów wraz z częścią załogi, 
najpierw w rejon PSO Bogusławice, później w głąb Niemiec do Torgau nad Łabą, a następnie do stada ogierów 
w Traventall (Szlezwik-Holsztyn)5.



10

W  ramach powojennej rewindykacji ogiery z  PSO Białka wróciły do macierzystego stada w  pierwszych 
transportach koni z Niemiec, w sierpniu 1946 r. Pierwszym powojennym dyrektorem PSO został lek. wet. Sta-
nisław Kurowski, późniejszy dyrektor Państwowych Torów Wyścigów Konnych.

Lata 1947-1980
W 1947 roku rozpoczęto w Białce pierwszy po wojnie sezon hodowlany, ale wskutek zmiany ustroju zmie-

niła się także koncepcja hodowli koni półkrwi. Nacisk został położony na produkcję koni dla potrzeb rolnictwa, 
gdyż sport jeździecki znalazł się na czarnej liście komunistycznych decydentów na równi z przedwrześniowym 
ziemiaństwem i kawalerią.

Już w 1950 r. stado liczyło 197 ogierów i obsługiwało 80 punktów, głównie w szeroko pojętym rejonie lubel-
skim. Aż do lat 60-tych lansowany odgórnie był typ „konia ekonomicznego”, mającego w pierwotnym zamyśle 
uzupełniać trakcję mechaniczną. Koń taki miał być lżejszy i tańszy w utrzymaniu, a za zaletę budowy uważa-
no krótkonożność i przyziemność, tzw. sylwetkę leżącego prostokąta6. Takie wymogi spełniały konie półkrwi 
arabskiej, licznie reprezentowanej wśród ogierów z PSO Białka, a uznawanej za najbardziej odpowiednią dla 
struktury agrarnej i klasy gleb w południowo-wschodniej części Polski. Największy udział tych ogierów stado 
odnotowało w latach 50-tych1.

Białka – od Państwowych Dóbr
do Małopolskiej Hodowli Roślin
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Tab. 2. Procentowy udział różnych ras wyjściowych pośród ogierów państwowych kryjących w rejonie lubelskim1

Rasa /  rok 1939r .  [%] 1959r .  [%] 1979r .  [%]

xx 13,0 3 ,1 2 ,7

oo 16,4 1 ,5 1 ,8

xxoo - 2 ,3 -

xo 26,6 58,4 90,0

o 18,1 22,3 4 ,6

x 25,1 6 ,9 0 ,9

Usz l .  xo - 3 ,1 -

Usz l .  oo/o - - -

Usz l .  x - 1 ,5 -

Usz l .  NU 0,8 0,8 -

W grudniu 1962r. rozporządzeniem PRL-owskiego Ministra Rolnictwa powołano Księgę Stadną Koni Ma-
łopolskich, łącząc tym samym w  jedną rasę regionalne typy koni wytworzone głównie na bazie półkrwi an-
gloarabskiej. Odtąd większość ogierów utrzymywanych przez PSO Białka (72,1% w 1979 r.) stanowiły ogiery 
małopolskie.

W  latach 1954-1979 liczebność ogierów na stanie PSO Białka wahała się od 136 do 167 sztuk. W 1980 
roku obsługiwały one punkty kopulacyjne na terenie ówczesnych województw lubelskiego, chełmskiego, tarno-
brzeskiego i zamojskiego. W 39 punktach znajdowały się po trzy ogiery, a w siedmiu jeden. Coroczny rozdział 
ogierów na punkty, nazywany w miejscowej gwarze „rozdziałką”, stanowił małe święto dla „ogierników”. Odpo-
wiedzialność za ten proces nierzadko przekazywano z ojca na syna przez kilka pokoleń.
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Na terenie obsługiwanym przez PSO Białka w omawianym okresie powstały lokalne ośrodki hodowli konia 
lubelskiego, szczególnie w powiatach: bychawskim, bełżyckim, hrubieszowskim, janowskim, kraśnickim, kra-
snostawskim, łukowskim i zamojskim. W powiatach bełżyckim, bychawskim i lubelskim występował stosunkowo 
duży dolew pełnej krwi angielskiej, w łukowskim i radzyńskim – koni mazurskich, hrubieszowskim i zamojskim 
– czystej krwi arabskiej. Najbardziej „angloarabskie” okazały się powiaty: krasnostawski, janowski i kraśnicki1.

Mimo początkowego „macoszego” traktowania sportu jeździeckiego przez władze komunistyczne, już 
w 1950 roku powstała w PSO Białka Sekcja Jeździecka LZS, której członkowie uczestniczyli na początku lat 50-
tych w Jeździeckich Mistrzostwach Polski. W latach 1965-75 Stado zajmowało się przygotowywaniem koni sku-
pionych od indywidualnych hodowców do sprzedaży eksportowej, głównie jako konie spacerowe i sportowe. 
Stado w Białce włączyło się również czynnie do cennej akcji zainicjowanej przez Zarząd LZHK, mającej na celu 
wstępne przeszkolenie w zakresie jazdy konnej grupy hodowców, aby mogli sami podjeżdżać własne konie do 
sprzedaży eksportowej. W tym celu w połowie lat 60-tych zorganizowano w Tarzymiechach k. Izbicy (pow. za-
mojski) roczny kurs, który prowadził jako trener ówczesny zastępca dyrektora PSO Białka Józef Mioduszewski1.

Od 1969 roku Stado nawiązało współpracę z Akademickim Klubem Jeździeckim oraz „Almaturem”. W efek-
cie tej współpracy, na terenie specjalnie wybudowanego ośrodka campingowego na terenie PSO, corocznie 
w tzw. „wakacjach w siodle” uczestniczyło wielu studentów polskich i zagranicznych. Jeszcze w pierwszych 
latach XXI w. ośrodek sprawiający wrażenie jakby czas się tam zatrzymał na latach 70-tych, służył jako baza 
noclegowa dla obsługi i wystawców koni uczestniczących w Młodzieżowych Pokazach Koni Czystej Krwi Arab-
skiej. Zachowały się jeszcze oryginalne napisy i zawieszki wykonane przez studentów na drewnianych domkach 
campingowych.

Na początku lat 70-tych powrócono do hodowli koni w typie wierzchowym, co wiązało się z podwyższe-
niem ich wysokości w kłębie i zmianą proporcji. Białka doskonale się wówczas sprawdziła, dostarczając koni 
o predyspozycjach sportowych5. Zmiany wymiarów ogierów utrzymywanych w Białce na przestrzeni lat ukazuje 
tabela 3.   

Białka – od Państwowych Dóbr
do Małopolskiej Hodowli Roślin
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Tab. 3. Średnie wymiary (w cm) ogierów poszczególnych ras i typów w PSO Białka w latach 1964-19796

Rok Wymiar
Rasa

oo xx m wlkp

1964 Wysokość w k łęb ie 152,3 157,5 156,1 157,1

Obwód k la tk i  p ie rs iowe j 179,4 183,0 185,9 187,6

Obwód nadpęc ia 19,40 20,25 20,25 20,80

1969 Wysokość w k łęb ie 152,8 157,8 156,5 157,7

Obwód k la tk i  p ie rs iowe j 180,7 185,0 185,8 186,2

Obwód nadpęc ia 19,5 20,0 20,4 20,9

1974 Wysokość w k łęb ie 150,8 160,0 158,0 159,9

Obwód k l .p ie rs iowe j 179,8 186,2 189,0 190,7

Obwód nadpęc ia 19,1 19,9 20,7 21,1

1979 Wysokość w k łęb ie 153,6 163,3 159,8 162,6

Obwód k l .p ie rs iowe j 180,0 190,7 189,2 190,2

Obwód nadpęc ia 19,7 20,5 20,9 21,4

Lata 1981– 2018 Stado Ogierów
Jeszcze w pierwszych latach XXI wieku na stanie PSO Białka corocznie wykazywano około 100 ogierów. 

Jednakże, w miarę zmniejszania się liczby koni w kraju, zmiany kierunku ich użytkowania, trudności z  uzu-
pełnianiem wysokokwalifikowanej obsługi i upowszechniania sztucznej inseminacji ulegała zmianie tradycyjnie 
pojmowana rola stad ogierów. Miejsce punktów kopulacyjnych obsadzonych przez pracowników PSO zajmo-
wały dzierżawy ogierów. Zmieniał się także ich skład rasowy, ponieważ, w celu stworzenia legalnej konkurencji 
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ogierów zimnokrwistych, włączano takie ogiery do stada. Często były to importowane reproduktory ardeńskie 
lub belgijskie, o gabarytach pozwalających na zwiększenie wymiarów pogłowia koni zimnokrwistych. Również 
w okręgu lubelskim ubywało hodowców kontynuujących tradycję użytkowania koni małopolskich, ze względu 
na większą opłacalność hodowli koni o większej masie ciała sprzedawanych na eksport rzeźny. Z podobnych 
względów wzrastała popularność koni śląskich, których przedtem nigdy nie użytkowano na tym terenie. Ogól-
nokrajowej tendencji wzrostowej chowu i hodowli koni małych i kuców wyszło naprzeciw wprowadzenie grupy 
ogierów huculskich. Przykładową strukturę SO Białka pod względem ras utrzymywanych reproduktorów w roku 
2010 ilustruje tabela 4.

Tab. 4. Skład rasowy ogierów w SO Białka w 2010r.

Rasa ogierów I lość [szt . ] Udzia ł  [%]

Czysta  k rew arabska 3 3,1

Pó łk rew arabska 1 1,0

Czysta  k rew ang loarabska i  pe łna  k rew ang ie lska 2 2,0

Pó łk rew ang loarabska 52 53,6

Trakeńska 1 1,0

Sz lachetna  pó łk rew 7 7,2

Ś ląska 11 11,3

Hucu lska 12 12,4

Z imnokrwis ta 8 8,4

Razem 97 100,0

Białka – od Państwowych Dóbr
do Małopolskiej Hodowli Roślin
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Światowy boom na polskie konie arabskie, jaki miał miejsce na początku lat 80-tych XX wieku, miał wpływ 
na podjęcie przez Ministerstwo Rolnictwa decyzji o powołaniu czwartej państwowej stadniny koni arabskich. 
Jako miejsce jej lokalizacji wybrano PSO Białka k. Krasnegostawu z uwagi na warunki geograficzno-klimatyczne 
sprzyjające hodowli koni orientalnych i tradycje tego miejsca, gdzie Państwowe Stado Ogierów działało z powo-
dzeniem już od roku 1930 i istniały dobrze zachowane budynki z tego okresu.

Dyrektorem SK Białka został Kazimierz Guziuk, a po nim jego syn, Andrzej Guziuk. Po jego śmierci, w 2001r., 
aż do 2010 roku stanowisko to piastował lek. wet. Jerzy Urbański. Następca, Marian Pacewski, pełnił tę funkcję 
do 2016 roku. W 2012 roku Białkę włączono w struktury Małopolskiej Hodowli Roślin, której prezesem jest Bog-
dan Szumański, a kierownikiem SO Białka i członkiem zarządu - Lucjan Cichosz. Funkcję głównego specjalisty 
ds. hodowli koni pełni Renata Kurzyńska7.

Pierwsze ogiery, hod. SK Michałów, przydzielono do SK Białka (stanowiącej oddział przy PSO Białka) 
w 1982r, a były to: Fason gn. 1976 (El Paso – Fladra), z rodu Kuhailan Haifi or.ar. imp. 1931 do Gumnisk i Woro-
blin gn. 1977 (Gedymin – Warmia), z rodu og. Bairactar or.ar. imp. 1817 do Weil.

Klacze stadne
Pierwsze 20 klaczy (w tym jedna klaczka-odsadek) przybyło do Białki w listopadzie 1981r. Wytypowane ze 

stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Kurozwękach, pochodziły z 10 rodzin żeńskich.. Były to: 
Albania s. 1976 (Gwarny – Aleksja), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Scherife or.ar. imp. 1902 do Babolny,
Cartagena s. 1978 (Muharyt – Candida), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Gazelli or.ar. imp. 1845 do 

   Jarczowiec,
Cewka s. 1976 (Celebes – Cerisola), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Bent-El-Arab or.ar. imp. 1885  

    do Babolny,
Czasza s. 1976 (Melon – Czarta), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
Darowizna s. 1981 (Partner – Donna), hod. SK Michałów – rodzina Ukrainki ur. ok. 1815 w Sławucie,
Debora s. 1979 (Aloes – Debata), hod. SK Michałów – rodzina Ukrainki ur. ok. 1815 w Słąwucie,
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Dzierlatka gn. 1977 (Gedymin – Defilada), hod. SK Michałów – rodzina Ukrainki ur. ok. 1815 w Sławucie,
Elsynora s. 1978 (Bandos – Ekstaza), hod. SK Michałów – rodzina Milordki ur. ok. 1810 w Sławucie,
Emka kaszt. 1976 (El Paso – Emalia), hod. SK Michałów – rodzina Milordki ur. ok. 1810 w Sławucie,
Fajka s. 1976 (Palas – Fantina), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Szweykowskiej ur. ok. 1800 w Sławucie,
Fronda gn. 1978 (Aloes – Familia), hod. SK Michałów – rodzina Ukrainki ur. ok. 1815 w Sławucie,
Fuzja gn. 1977 (Melon – Ferenike), hod. SK Kurozwęki – rodzina Ukrainki ur. ok. 1815 w Sławucie,
Makówka gn. 1978 (Melon – Maczuga), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
Maskotka s. 1978 (Bandos – Maskota), hod. SK Michałów – rodzina Sahary or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
Mekka s 1974 (Gwarny – Maskota) , hod. SK Michałów – rodzina Sahary or.ar., imp. 1845 do Jarczowiec,
Neska kaszt. 1978 (Czeremosz – Newada), hod. SK Kurozwęki – rodzina Rodanii or.ar., imp. 1881 do Crabbet  

    Park,
Nubia gn. 1979 (Algomej – Newada), hod. SK Kurozwęki – rodzina Rodanii or.ar., imp. 1881 do Crabbet Park,
Ostka gn. 1975 (Krezus – Ostrawa), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Gazelli or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec,
Pentoza gn. 1978 (Ellorus – Pentoda), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Szamrajówki ur. ok. 1810 w Białej  

    Cerkwi,
Wieczerza gn. 1976 (Tryptyk – Wieża), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar. imp. 1845 do Jarczowiec.

Najliczniej w grupie założycielskiej SK Białka była reprezentowana rodzina Ukrainki, pochodziło z niej aż pięć 
klaczy (25%). Rodziny kl. Gazella or.ar. i Sahara or.ar. były reprezentowane ex aequo przez trzy klacze (15%), 
a rodziny Milordki i Rodanii przez dwie klacze każda (po 10%).

W omawianym okresie SK Białka dokonywała dalszych zakupów klaczy, powiększając swoje stado matek. 
Liczebność stada matek znacznie się powiększyła po prywatyzacji SK Kurozwęki. Według stanu na 1999r. 
w Białce znajdowały się 44 klacze 4-letnie i starsze należące do 9 rodzin – był to już wynik selekcji posiadanego 
materiału3. Spośród linii założonych przez klacze z grupy założycielskiej niektóre wygasły, a w obrębie tych sa-
mych rodzin wytworzyły się inne, założone przez klacze ze sprywatyzowanej SK Kurozwęki.
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Należąca do grupy założycielskiej kl. Albania s. 1976 (Gwarny – Aleksja), z rodziny Scherife or.ar. imp. 1902 
do Babolnej, została w 1990 roku sprzedana Lechowi Błaszczykowi i u niego również dawała dzielne potom-
stwo. W Białce według stanu na 2018r. znajdują się klacze Afrodyzja gn. 2008 (Pegasus – Al Aga), stanowiąca 
IV pokolenie potomne poprzez córkę Albanii – oaksistkę Al Adha; Antalia s. 2009 (Eldon – Alberina), jej córka 
Antja s. 2014 (po Lawrence El Gazal) i półsiostra Antara s. 2012 (WH Kaneko MS – Antaja) – wywodzą się od 
Albanii przez kl. Arabella.

Linia kl. Pentoza gn. 1978 (Ellorus – Pentoda), z rodziny Szamrajówki ur. ok. 1810 w Białej Cerkwi, hod. SK 
Janów Podlaski, reprezentowana jest w chwili obecnej w Białce przez 10 klaczy. Spośród nich wyjątkową urodą 
(szczególnie zjawiskowym ruchem i „dziewczęcym wdziękiem”) wyróżnia się siwa kl. Perfinka 2011 (Esparto – 
Perfirka) Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych 2012, Czempionka Klaczy Młodszych Pucharu Narodów 
w Akwizgranie i Tulip Cup 2013, Wiceczempionka Europy i Świata Klaczy Młodszych w tym samym roku, Mię-
dzynarodowa Wiceczempionka  Klaczy Młodszych w Doha 2014.

W grupie przedstawicielek rodziny Gazelli or.ar. dwie klacze wywodzą się od należącej do grupy założyciel-
skiej kl. Ostka gn. 1975 (Krezus – Ostrawa), a pozostałe pochodzą od przejętych z Kurozwęk klaczy Cuma kaszt. 
1990 (Eukaliptus – Ciupaga) i jej pełnej siostry, kl. Cyma s. 1991.

W chwili obecnej wszystkie reprezentantki rodziny Sahary or.ar. wywodzą się od przejętych z Kurozwęk 
klaczy Euskara s. 1993 (Ararat – Euglena) i Eutrofia s. 1991 (Palas – Euforia). Nie jest już kontynuowana subli-
nia założona przez kl. Mila s. 2005 (Ararat – Malma), prowadzaca do założycielki stada – kl. Maskotka s. 1978 
(Bandos – Maskota), hod. SK Michałów, poprzez jej córkę, późniejsza Czempionkę Wielkiej Brytanii, kl. Maesta 
s. 1990 (po Partner).  

Reprezentacja rodziny Mlechy or.ar. pojawiła się w Białce dopiero po przejęciu z Kurozwęk sióstr Hulanka 
s. 1989 i Heroldia s. 1992 (Eukaliptus – Heraldyka), przekazujących efektowny ruch oraz zbliżony typ urody – 
mlecznobiały odcień maści siwej, z dużym, czarnym okiem i okrągłym nozdrzem.

Należąca do grupy założycielskiej kl. Cewka s. 1976 (Celebes – Cerisola), z unikalnej rodziny Bent-El-Arab 
or.ar., nie założyła w Białce linii ani sublinii. Dopiero Cudna s. 1984 (Eternit – Cedrela), od matki użytkowanej 
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najpierw w  Janowie Podlaskim, potem w  Kurozwękach, następnie sprowadzonej do Białki, reaktywowała 
w Białce tę rodzinę, kontynuowaną do dziś. 

Klacze stadne (4-letnie i starsze) wg stanu na 1999r.:

Albertina s. 1987 (Ernal – Albania), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Albina s. 1994 (Pers – Albertina), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Arabia gn. 1991 (Borysław – Arabella), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Arika kaszt. 1992 (Borysław – Arabella), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Aryjka gn. 1994 (Arbil – Arabella), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Cirka gn. 1994 (Borek – Cuma), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Ciupaga s. 1984 (Banat – Cyrkulacja), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Cyma s. 1991 (Eukaliptus – Ciupaga), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Edissa s. 1988 (Europejczyk – Elsynora), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Eina s. 1992 (Ararat – Ejnia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Eja gn. 1988 (Wigor – Elena), hod. SK Kurozwęki – rodzina Milordki
Ejnia s. 1980 (Algomej – Euforia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Ekosfera s. 1990 (Palas – Elektra), hod. SK Kurozwęki – rodzina Wołoszki
Ekspertyza s. 1991 (Wermut – Eksplozja), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Elżunia kaszt. (Palas – Elleida), hod. SK Kurozwęki – rodzina Wołoszki
Embola kaszt. 1992 (Balon – Embara), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emoza s. 1986 (Ernal – Emka), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emza c.gn. 1991 (Partner – Embara), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Esteria s. 1992 (Gabaryt – Elektra), hod. SK Kurozwęki – rodzina Wołoszki 
Etina s. 1991 (Palas – Ejnia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
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Euskara s. 1993 (Ararat – Euglena), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Eutrofia s. 1991 (Palas – Euforia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Falba s. 1994 (Pers – Farina), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Fawela s. 1989 (Eukaliptus – Furda), hod. SK Kurozwęki – rodzina Ukrainki
Flobia s. 1994 (Złotogłów – Florena), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Folia s. 1995 (Pers – Fatiha), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Fraskata s. 1993 (Pers – Frasquita), hod. SK Białka, rodzina Ukrainki
Fula s. 1993 (Partner – Florena), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Heraldyka s. 1982 (Palas – Haronia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar.
Heroldia s. 1992 (Eukaliptus – Heraldyka), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar.
Hulanka s. 1989 (Eukaliptus – Heraldyka), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar.
Nostalgia gn. 1987 (Partner – Nejtyczanka), hod. SK Kurozwęki – rodzina Rodanii or.ar.
Numidia s. 1987 (Ernal – Nubia), hod. SK Białka – rodzina Rodanii or.ar.
Nutka s. 1994 (Pers – Numidia), hod. SK Białka – rodzina Rodanii or.ar.
Oriana gn. 1988 (Europejczyk – Ostróżka), hod. SK Białka, - rodzina Gazelli or.ar.
Osełka sk.gn. 1987 (Palas – Ostka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Pagoda s. 1989 (Palas – Passada), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pasterka gn. 1991 (Borysław – Passada), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pentoza gn. 1978 (Ellorus – Pentoda), hod. SK Janow Podlaski, rodzina Szamrajówki
Per Pani c.gn. 1994 (Złotogłów – Petycja),hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perforacja s. 1986 (Ernal – Pentoza), hod. SK Białka - rodzina Szamrajówki
Pertycja s. 1995 (Pers – Petycja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Petycja s. 1989 (Palas – Pentoza), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Tamiza s. 1990 (Palas – Tania), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar. 
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W  tym okresie w  stadzie przeważały przedstawicielki rodziny Szamrajówki, występowało ich aż siedem 
(15,9%). Były już czynne w hodowli tak wartościowe matki urodzone w Białce, jak Perforacja czy Petycja. Klaczy 
z rodzin Ukrainki i Sahary or.ar. było ex aequo po sześć (13,6%). Zabrakło natomiast rodziny Szweykowskiej, 
przedtem reprezentowanej przez jedną klacz.

Klacze stadne wg stanu na 2005r.:

Oriana gn. 1988 (Europejczyk – Ostróżka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Osełka sk.gn. 1987 (Palas – Ostka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cirka gn. 1994 (Borek – Cuma), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Osika s. 1998 (Batyskaf – Osełka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cisa s. 1999 (Harbin – Ciupaga), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Orika gn. 2000 (Monar – Oriana), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Citroneta s. 2000 (Pesal – Cirka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Ekosfera gn. 1990 (Palas – Elektra), hod. SK Kurozwęki – rodzina Wołoszki
Esteria s. 1992 (Gabaryt – Elektra), hod. SK Kurozwęki – rodzina Wołoszki
Esfara gn. 1998 (Fawor – Ekosfera), hod. SK Kurozweki – rodzina Wołoszki
Elmina j. kaszt. 1999 (Harbin – Elżunia), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Ekonomika s. 2000 (Pesal – Ekosfera), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Eugesta s. 2000 (Pesal – Esteria), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Eusala s. 2000 (Pesal – Euskara), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eka gn. 2001 (Monar - Ekosfera), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Estrelia s.2001 (Pamir – Esteria), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Eusara s. 2001 (Pamir – Euskara), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eutrofia s. 1991 (Palas – Euforia), hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
Etina s. 1991 (Palas – Ejnia) , hod. SK Kurozwęki – rodzina Sahary or.ar.
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Malma s. 1996 (Balon – Maesta), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Melonia s. 1996 (Batyskaf – Meta), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eurita s. 2001 (Pamir – Eutrofia), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Pentoza gn. 1978 (Ellorus – Pentoda), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Szamrajówki
Perforacja s. 1986 (Ernal – Pentoza), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pasterka gn. 1991 (Borysław – Passada), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perfazja s. 1996 (Batyskaf – Peforacja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pereira s. 1999 (Eldon – Per Pani), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pokusa s. 1999 (Eldon – Perforacja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Panna gn. 2000 (Monar – Pasterka), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Petronia s. 2001 (Wachlarz – Per Panna), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Cyfra s. 1997 (Pesal – Cudna), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.
Emoza s. 1986 (Ernal – Emka), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emkira s. 1996 (Batyskaf – Emza), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Eklera s. 1998 (Ecaho – Emza), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emika s. 1999 (Eldon – Emoza), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Edia s. 2000 (Monar – Edissa), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Heroldia s. 1992 (Eukaliptus – Heraldyka), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar.
Hula s. 1996 (Penthagonn – Hulanka), hod. SK Kurozwęki – rodzina Mlechy or.ar.
Herca s. 2000 (Pesal – Heroldia), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Hulala s. 2001 (Pamir – Hula), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Fraskata s. 1993 (Pers – Frasquita), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Fula s. 1993 (Partner – Florena), hod.. SK Białka – rodzina Ukrainki
Floreta s. 1999 (Eldon – Flobia), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
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Fiszka s. 1999 (Eldon – Falba), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Fuzja s. 2000 (Harbin – Fula), hod. SK Białka – rodzina Ukrainki
Arabia gn. 1991 (Borysław – Arabella), hod. SK Białka - rodzina Scherife or.ar.
Albina s. 1994 (Pers – Albertina), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Abba s. 1997 (Pesal – Arabella), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Aisza s. 1998 (Ecaho – Albertina), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Al Borak s. 2000 (Harbin – Arabia), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Alberina s. 2001 (Pamir – Albina), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Nutella s. 1996 (Pers – Numidia), hod. SK Białka – rodzina Rodanii or.ar.
Noc s. 1997 (Pesal – Nuda), hod. SK Białka – rodzina Rodanii or.ar.

W okresie tym stado rozrosło się do 53 szt. Najliczniej reprezentowane były rodziny Wołoszki i Szamrajówki 
– po 8 szt. (15,1%), następnie Gazelli or.ar. i Sahary or.ar. – po 7 szt. (13,2%). Klacze w Białce w 2005 r. należały 
do 10 rodzin żeńskich.

Klacze stadne wg stanu na 2011 r.

Cirka gn. 1994 (Borek – Cuma), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Ciarka s. 2002 (Pesal – Cirka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Orelia gn. 2002 (Wachlarz – Oriana), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cirilla gn. 2006 (Ekstern – Cirka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Constanza s. 2007 (Perseusz – Caruza), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Citra s. 2008 (Eurykles – Citroneta), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cyrwila s. 2008 (Eurykles – Cyrolka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Estara s. 2002 (Pesal – Esteria), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Elfinja s. 2007 (Perseusz – Elmina), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
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Elocea s. 2007 (Salar – Eusala), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eupatoria gn. 1995 (Sinus – Eubia), hod. SK Kurozweki – rodzina Sahary or.ar.
Euspira s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Euskara), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Mila s. 2005 (Ararat – Malma), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eurynia s. 2006 (Perseusz – Eurita), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Everia gn. 2007 (Ararat – Eupatoria), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Perfirka s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Perforacja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perolia sk.gn. 2004 (Gazal Al Shaqab – Pereira), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Permila s. 2005 (Ararat – Perfazja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perra s. 2005 (Ararat – Pereira), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perylla s. 2005 (Metropolis NA – Perforacja), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Emoza s. 1986 (Ernal – Emka), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Eklera s. 1998 (Ecaho – Emza), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Egira s. 2003 (Emigrant – Emkira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emrida gn. 2005 (Ararat – Emkira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Esmeta gn. 2008 (Ekstern – Emika), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Herca s. 2000 (Pesal – Heroldia), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Hulala s. 2001 (Pamir – Hula), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Herlina s. 2005 (Ekstern – Heroldia), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Antaja s. 2004 (Ekstern – Abba), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Afrodyzja gn. 2008 (Pegasus – Al Aga), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Celina kaszt. 2003 (Metropolis NA – Cyfra), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.
Cymra s. 2004 (Ekstern – Cyfra), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.
Cella s. 2008 (Ekstern – Celina), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.
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Według stanu na rok 2011 klacze w Białce należały do 8 rodzin żeńskich. Najliczniej reprezentowane były rodziny 
Gazelli or.ar. ( 7 szt., 21,2%) i Sahary or.ar. (6 szt., 18,2%). Po sezonie 2009 ze stada ubyła rodzina Rodanii or.ar., 
a po sezonie 2010 – rodzina Ukrainki.

Klacze stadne wg stanu na 2018 r.

Cirka gn. 1994 (Borek – Cuma), hod. SK Kurozwęki – rodzina Gazelli or.ar.
Orelia gn. 2002 (Wachlarz – Oriana), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cirilla gn. 2006 (Ekstern – Cirka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Camparia s. 2009 (Pegasus – Caruza), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Angora gn. 2009 (Ganges – Anarchia), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Gazelli or.ar.
Cirlita c.gn. 2011 (Eryks – Cirka), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Orea gn. 2012 (Eryks – Orelia), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Cerika s. 2014 (Haytham Albadeia – Cyrwila), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Campania s. 2014 (Psytadel – Camparia), hod. SK Białka – rodzina Gazelli or.ar.
Efira s. 2008 (Pegasus – Esfara), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Elwina kaszt. 2008 (Enzo – Elmina), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Estufa s. 2009 (Piaff – Estara), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Elidia s. 2010 (Pegasus – Elmina), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Elfontana s. 2014 (Lawrence El Gazal – Elfinja), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Elwita gn. 2014 (Vitorio TO – Elwina), hod. SK Białka – rodzina Wołoszki
Euspira s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Euskara), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Everia gn. 2007 (Ararat – Eupatoria), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Eusita s. 2011 (Esparto – Euspira), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Ekarena s. 2012 (Fire Fighter – Eurynia), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
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Eltika s. 2013 (Haytham Albadeia – Elatha), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Ekaria s. 2014 (Fire Fighter – Euskaria), hod. SK Białka – rodzina Sahary or.ar.
Parilla gn. 2009 (Enzo – Perfirka), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perfinka s. 2011 (Esparto – Perfirka), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perika s. 2011 (Esparto – Permila), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Permaria s. 2011 (Esparto - Perolia), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perforia gn. 2013 (Vitorio TO – Perfirka), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pericola gn. 2013 (Kahil Al Shaqab – Pilarosa), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Szamrajówki
Pernata s. 2014 (LVA Maximus – Perylla), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Peluza s. 2014 (Fire Fighter – Perra), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Pelifa gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Peresta), hod. SK Białka – rodzina Szamrajówki
Perenella gn. 2014 (Pogrom – Primera), hod. SK Janów Podlaski – rodzina Szamrajówki
Eklera s. 1998 (Ecaho – Emza), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emrida gn. 2005 (Ararat – Emkira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Egita s. 2009 (Piaff – Egira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Egiria s. 2011 (Esparto – Egira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Bint Ermina kaszt. 2011 (Kabsztad – Ermina), hod. Athbah Stud – rodzina Milordki
Emersja gn. 2012 (Eryks – Emrida), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Emrisa gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Emrida), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Elfema s. 2014 (Lawrence El Gazal – Egira), hod. SK Białka – rodzina Milordki
Haftka s, 2008 (Pegasus – Husara), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Hermia s. 2008 (Pegasus – Herca), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Hergetia s. 2010 (Esparto – Hermiona), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Hepala gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Hermia), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Helina s. 2014 (Lawrence El Gazal – Hergetia), hod. SK Białka – rodzina Mlechy or.ar.
Afrodyzja gn. 2008 (Pegasus – Al Aga), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
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Antalia s. 2009 (Piaff – Antaja), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Antara s. 2012 (WH Kaneko MS – Antara), hod. SK Białka – rodzina Scherife
Antja s. 2014 (Lawrence El Gazal – Antalia), hod. SK Białka – rodzina Scherife or.ar.
Cytera s. 2009 (Piaff – Cyfra), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.
Celita gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Cella), hod. SK Białka – rodzina Bent-El-Arab or.ar.

Nastąpił wyraźny wzrost liczebności stada matek, wzmocnionego także przez zakup pięciu klaczy i klaczek 
z SK Janów Podlaski w 2017r. Najliczniej reprezentowana jest rodzina klaczy Szamrajówka (10 szt., 20%), na-
stępnie Gazelli or.ar. (9 szt., 18%) i Milordki (8 szt., 16%). Tabela 5 ilustruje zmiany zachodzące na przestrzeni lat 
w strukturze SK Białka pod względem rodzin żeńskich.

Tab.5. Struktura stada białeckiego wg rodzin żeńskich w poszczególnych okresach

R o d z i n a 1 9 8 1 1 9 9 9 2 0 0 5 2 0 1 1 2 0 1 8

S z t . % S z t . % S z t . % S z t . % S z t . %

U k r a i n k a 5 2 5 , 0 6 1 3 , 6 5 9 , 4 - - - -

W o ł o s z k a - - 3 6 , 8 8 1 5 , 1 2 6 , 1 6 1 2 , 0

S a h a r a  o r . a r . 3 1 5 , 0 6 1 3 , 6 7 1 3 , 2 6 1 8 , 2 6 1 2 , 0

G a z e l l a  o r . a r . 3 1 5 , 0 5 1 1 , 4 7 1 3 , 2 7 2 1 , 2 9 1 8 , 0

M i l o r d k a 2 1 0 , 0 5 1 1 , 4 5 9 , 4 5 1 5 , 2 8 1 6 , 0

R o d a n i a  o r . a r . 2 1 0 , 0 3 6 , 8 2 3 , 8 - - - -

S c h e r i f e  o r . a r . 1 5 , 0 5 1 1 , 4 6 1 1 , 3 2 6 , 1 4 8 , 0

B e n t - E l - A r a b  o r . a r . 1 5 , 0 - - 1 2 , 0 3 9 , 0 2 4 , 0

M l e c h a  o r . a r . 1 5 , 0 4 9 , 1 4 7 , 5 3 9 , 0 5 1 0 , 0

S z w e y k o w s k a 1 5 , 0 - - - - - - - -

S z a m r a j ó w k a 1 5 , 0 7 1 5 , 9 8 1 5 , 1 5 1 5 , 2 1 0 2 0 , 0

R a z e m 2 0 1 0 0 4 4 1 0 0 5 3 1 0 0 3 3 1 0 0 5 0 1 0 0
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Ogiery kryjące
Ogier Fason stacjonował w Białce w sezonach 1982-1984. Łącznie spłodził tam 17 szt. potomstwa, z czego 

najlepsze okazały się: dzielna wyścigowo (Wp1 = 2,78, ósme miejsce w roczniku) Arabella gn. 1983 (od Albania) 
i Delvana gn. 1985 (od Debora) oraz zasłużone potem w hodowli prywatnej Wiklina gn. 1983 (od Wieczerza) 
i Magnolia s. 1985 (od Maskotka).

Ogier Woroblin był również użytkowany w sezonach 1982-1984. Spośród 20 szt. jego potomstwa uro-
dzonego w Białce, 6 klaczy zostało niezłymi matkami stadnymi. Z nich Ostróżka gn. 1983 (od Ostka) została 
Wiceczempionką Polski Klaczy Młodszych, a Elsterna gn. 1984 (od Elsynora) dała w 1989 roku przyszłego wi-
cederbistę i ogiera czołowego El Amor gn. (po Wermut). 

W sezonie 1983 krył w Białce ogier Eternit s. 1976 (Bandos – Etna), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów 
Podlaski, wcześniej sprawdzany w Michałowie. Pokrył 7 klaczy, z których zaźrebiły się wszystkie. W stawce jego 
potomstwa znalazły się niezłe klacze stadne: Cudna s. 1984 (od Cedrela), Embara s. 1984 (od Emka) czy Miss 
s. 1984 (od Mekka). Eternit wrócił do Białki raz jeszcze w sezonie 1988. Pozostawił tam wtedy m.in. kl. Dzineta 
s. 1989 (od Dzielna), później sprzedaną prywatnemu hodowcy, jak również dzielnego wyścigowo ogiera Osjan 
s. 1989 (od Ostróżka) – piątego w swoim roczniku, o Wp = 3,45.

Białka była w 1983 r. „poligonem doświadczalnym” dla og. Haracz s. 1976 (Palas – Harmonia), z rodu Sakla-
wi I or.ar., hod. SK Janów Podlaski. Mimo niewątpliwej własnej urody (Czempion Polski i Europy), nie przekazał 
swoich pozytywnych cech i nie pozostawił urodziwego przychówka. Dał natomiast dzielnego użytkowo ogiera 
Alahar s. 1984 (od Albania), który na torze osiągnął Wp 2,90, a po karierze wyścigowej uzyskał imponujące wy-
niki w rajdach długodystansowych – lek. wet. Jerzy Urbański zdobył na nim Mistrzostwo Polski w tej konkurencji. 

Czako sk. gn. 1979 (Banat - Czapelka), z rodu Krzyżyka or.ar., hod. SK Janów Podlaski, stacjonował w Biał-
ce w sezonach 1984 i 1985.  Nadpobudliwość jaką wówczas wykazywał przeszła do legendy. Pozostawił tam 
kilka klaczy użytych w hodowli (Medina s. 1985 od Mekka, Dafnia s. 1986 od Darowizna, Fanny s. 1986 od 
Fajka, Florika c.gn. 1986 od Flotylla i Nuda c.gn. 1986 od Nubia), ale niczym specjalnym się one nie wyróżniły.

1 Wp = współczynnik powodzenia; szerzej o nim w rozdziale „Wyścigi”.
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Alkazar gn. 1980 (El Paso – Algeria), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. SK Janów Podlaski zajmował w Białce 
boks czołowego ogiera od roku 1985 do 1987. Niestety, syn Czempiona USA i „klaczy znoszącej złote jaja” nie 
odziedziczył urody ani po jednym, ani po drugim. Najlepszymi z jego potomstwa okazały się og. Cenzus gn. 
1987 (od Cewka), używany na małą skalę w hodowli prywatnej, oraz klacze Fauna s. 1987 (od Fajka) i Persefona 
gn. 1987 (od Pentoza). 

W latach 1985 i 1986 w Białce używany był Ernal s. 1975 (Palas – Engracja), z rodu Saklawi I or.ar., hod. 
SK Janów Podlaski, koń niedużego wzrostu, ale bardzo wytrwały (na torze biegał przez 5 sezonów). Tym, co 
przekazywał na potomstwo, był przede wszystkim fenomenalny ruch. W Białce pozostawił kilka urodziwych, 
wybitnie cennych klaczy, które nie tylko okazały się dobrymi matkami, ale dały potomstwo wykazujące wyma-
gane od araba cechy – urodę, dużą suchość, a czasem także dzielność. Najlepsze jego córki to: obdarzone 
fantastycznym ruchem i przekazujące go, jak również inne pożądane cechy pokazowe – Frasquita s. 1986 (od 
Fronda) i Perforacja s. 1986 (od Pentoza); dobre matki stadne Emoza s. 1986 (od Emka) i Numidia s. 1987 (od 
Nubia); oraz dzielna i wytrwała Albertina s. 1987 (od Albania).

Gabaryt s. 1982 (Banat – Gambia), z rodu Krzyżyka or.ar., hod. SK Janów Podlaski stacjonował w Białce 
w sezonie 1987. Pokrył 6 klaczy, z czego urodziło się tylko dwoje przeciętnej wartości źrebiąt. 

Białka była pierwszą stadniną, w której karierę hodowlaną rozpoczął w 1987 niepobity na torze Europej-
czyk gn. 1982 (El Paso - Europa), z rodu Kuhailan Haifi pr.ar., hod. SK Janów Podlaski. Użyto go z nadzieją 
na przekazanie dzielności wyścigowej, ale spośród jego czterech córek wcielonych w Białce do hodowli, tylko 
Oriana gn. 1988 (od Ostróżka) i Mantra gn. 1988 (od Maskotka) uzyskały współczynniki powodzenia większe 
od średniej rocznika (odpowiednio 1,53 i 1,49). Edissa s. (od Elsynora) i Medytacja gn. (od Mekka) w przyszłości 
dały natomiast dzielne potomstwo.

Aleppo s. 1983 (Probat – Aleja), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Janów Podlaski, był ogierem dzielnym 
wyścigowo – na torze spędził 3 sezony, startował w 16 gonitwach, z których 7 wygrał, a jego współczynnik po-
wodzenia wyniósł 3,78, co dawało mu IV miejsce w swoim roczniku. Cechował się ponadto miękkim grzbietem. 
W Białce krył w sezonach 1989 i 1990, otrzymując ograniczone stawki klaczy. Najbardziej wartościowym jego 
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przychówkiem okazał się og. Ar-Rahman s. 1990 (od Arabella), nie tylko dzielny, lecz także wytrwały. Cechy 
miękkiego grzbietu nie odziedziczył. Nabyty przez A. Wójtowicza, biegał na torze również przez 3 sezony, zamy-
kając karierę współczynnikiem powodzenia 3,01. Używany w hodowli prywatnej, dał potomstwo dzielne, a przy 
tym niepozbawione typu.

Etos s. 1982 (Bandos – Engara), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, był użyty w Białce w se-
zonie 1989 tytułem eksperymentu. Otrzymał jedną klacz (Wojenka 1982), która w 1990 urodziła niezłą kl. Wolty-
żerka, użytą potem w hodowli w stadninie macierzystej. Po tym sezonie Etos został sprzedany do cyrku.

Partner s. 1970 (Eleuzis – Parma), z rodu Ilderima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, krył w Białce przez 4 
sezony, 1989-1992. Najlepszym jego przychówkiem urodzonym w tym okresie okazały się og. Pesal s. 1991 (od 
Perforacja) – Czempion Polski i Holandii, Wiceczempion Pucharu Narodów – i kl. Maesta s. 1990 (od Maskotka) 
– Czempionka Wielkiej Brytanii. Pozytywnie wyróżniły się też og. Faust s. 1992 (od Fauna), używany w hodowli 
prywatnej, a także klacze stadne Emza c.gn. 1991 (od Embara), Fula s. 1993 (od Florena) i Pełnia s. 1993 (od 
Pentoza).

Eksperymentalny charakter miało użycie og. Wersal gn. (Pepi – Wenera), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. 
SK Michałów. W 1990 r. urodziła się po nim tylko kl. Ostenda gn. (od Ostróżka).

Borysław kaszt. 1984 (Probat – Borowina), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Janów Podlaski, stacjono-
wał w Białce dwa razy: w sezonach 1990-1991 i po przerwie w latach 1996-1997. Wartościowy przychówek dał 
jednak tylko w tym pierwszym okresie. Były to pełne siostry Arabia gn. 1991 i Arika kaszt. 1992 (od Arabella), 
dobre klacze stadne Cacanka kaszt. 1991 (od Carmen) i Pasterka gn. (od Passada). W późniejszych latach Bo-
rysław głównie dzierżawiony był hodowcom prywatnym. 

Balon s. 1979 (Gwarny – Ballada), z rodu Bairactara or.ar., hod. SK Janów Podlaski, dwukrotnie zajmował boks 
czołowego w Białce, w latach 1991 i 1995. Po jego pierwszym sezonie w 1992 urodziły się pożyteczne klacze 
stadne Embola kaszt. (od Embara), Emona s. (od Emoza) i późniejszy wałach Cudny s. (od Cudna) – znany jako 
osobisty wierzchowiec Daniela Olbrychskiego. W „drugim rzucie” dał urodziwą klacz Malma s. 1996 (od Maesta).

El Bak gn. 1986 (Alcazar - Elektroda), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hodowli szwedzkiej, został wydzierżawiony 
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na sezon 1991 ze względu na ojca po Czempionie USA i Szwecji – og. Aladdinn. Nie odziedziczył jednak jego 
urody, a na potomstwo przekazywał częściej pobudliwy temperament. W stadninie pozostawił dwie niezłe kla-
cze z rocznika 1992 – Fanta s. (od Fanny) i Flauta kaszt. (od Florena).

W sezonie 1992 użytkowany był og. Alegro gn. 1983 (Probat – Algeria), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK 
Janów Podlaski. W stawce 12 szt. potomstwa z rocznika 1993 większość stanowiły ogiery, do hodowli zostały 
użyte jedynie klacze Ar-Ara gn. (od Arabella) i Derba gn. (od Deri). Najbardziej wartościowy z tej stawki okazał 
się og. Oset sk.gn. (od Osełka), użyty w hodowli prywatnej, przekazujący rzadko u arabów spotykaną, „modną” 
maść, dużą suchość i sporo bukietu.

Pers s. 1982 (Enos – Pentoda), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, przekazywał przede wszyst-
kim dobry charakter, jezdność i fantastyczny ruch, czasem połączony z dzielnością wyścigową. W Białce sta-
cjonował w latach 1992 – 1995 i w tym okresie urodziły się: derbista Ostragon s. 1994 (od Osełka), o Wp 10,88 
i wykroku w kłusie, z „fazą zawieszenia”, nie mającym sobie równych – na pokazach zawsze otrzymywał za tę 
cechę maksymalne oceny, a szczególnie dobrze potrafił zademonstrować swobodny ruch w klasach „Liberty”; 
dzielne klacze Albina s. 1994 (od Albertina) – Wp 3,34 – i Nutella s. 1996 (od Numidia) – Wp 3,00; klacze o feno-
menalnym ruchu pokazowym Fraskata s. 1993 (od Frasquita) i Pertycja s. 1995 (od Petycja); używany na niewiel-
ką skalę w hodowli prywatnej og. Emon s. 1996 (od Emoza), o wysokich walorach wierzchowych – uczestniczył 
np. w pokazie jazdy bez ogłowia, tylko na przełożonym pod szyją sznurku „cordeo”; i niezłe klacze hodowlane 
Albia 1995 (pełna siostra Albiny) i Folia s. 1995 (od Fatiha). 

Arbil gn. 1981 (Banat – Arba), z rodu Krzyżyka or.ar., hod. SK Janów Podlaski, stacjonował w Białce w la-
tach 1993 i 1994. Najbardziej wartościowymi spośród jego potomstwa urodzonego w tym okresie okazała się 
oaksistka Aryjka gn. 1994 (od Arabella) o Wp 7,60 i niezła klacz stadna Wola gn. 1995 (od Woltyżerka).

Złotogłów gn. 1987 (Probat – Złota jesień), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Michałów, krył w Białce 
w sezonie 1993. Do hodowli pozostawił klacze Flobia s. 1994 (od Florena) i Per Pani c.gn. 1994 (od Perforacja).

Wermut gn. 1982 (Probat – Warmia), z  rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Michałów, użyty był w Białce 
dwukrotnie. Z jego przychówka urodzonego w Białce w latach 1988 i 1989 najbardziej wyróżniły się 2 ogiery: 
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Dziewierz gn. 1989 (od Dzierlatka) i El Amor gn. 1989 (od Elsterna). Oba były nieduże i suche, bardzo dzielne 
(Dziewierz wygrał Derby, a El Amor w tej samej gonitwie przyszedł drugi), ale różniące się pod względem cha-
rakteru. Dziewierz był nerwowy i trudny w obsłudze, natomiast El Amor, dzierżawiony hodowcom prywatnym, 
okazał się miłym i przyjaznym wierzchowcem rekreacyjnym, niewykazującym nadmiernej pobudliwości płcio-
wej. W stawce potomstwa urodzonego w 1995r. znalazł się m.in. dzielny wyścigowo og. Esej gn. (od Edissa), 
zwycięzca Nagrody Europy, o Wp 17,50, używany w hodowli prywatnej og. Nur gn. (od Nuda), klacze Al-Ada s. 
(od Al Adha) i Per Forma gn. (od Perforacja).

Batyskaf s. 1990 (Pamir – Bajeczka), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Janów Podlaski – derbista (Wp 
10,02), Czempion Polski, Best In Show i rekordzista aukcyjny - całą swoją karierę hodowlaną w Polsce odbył 
w Białce, choć stacjonując tam, pokrył także kilka klaczy własności prywatnej. W ciągu trzech sezonów (1995-
1997) spłodził kilka ogierów wykorzystywanych potem w hodowli prywatnej, niektórych bardzo dzielnych wy-
ścigowo, jak Major s. 1997 (od Meta) – zwycięzca Nagrody Janowa Podlaskiego, o Wp 7,35 czy Fiołek s. 1998 
(od Fatiha) – zwycięzca Nagrody Janowa Podlaskiego i Porównawczej, Wp 11,28; lub średnio dzielnych, a za to 
bardziej urodziwych, jak Palmer s. 1997 (od Petycja) i Plagiat s. 1997 (od Perforacja). Dał też wiele klaczy wcielo-
nych do hodowli, w tym Altina s. 1996 (od Albertina), Cyganka s. 1996 (od Cacanka), Emkira s. 1996 (od Emza), 
Melonia s. 1996 (od Meta), Perfazja s. 1996 (od Perforacja), Per Panna s. 1996 (od Petycja), Pawica s. 1997 (od 
Pasterka) i Osika s. 1998 (od Osełka). Klacze te były dość urodziwe i typowe, a niektóre (Melonia, Perfazja, Altina 
i Osika) miały współczynniki powodzenia powyżej średniej.

Dziewierz gn. 1989 (Wermut – Dzierlatka), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hodowli własnej, derbista o Wp 7,61, 
był nieduży, suchy, o dobrej linii górnej i prostym profilu głowy, ale z powodu pobudliwości nerwowej sprawiał 
trudności w obsłudze. Użytkowany w stadninie macierzystej przez dwa lata, dał kilka dzielnych ogierów, a od 
hodowli wcielono po nim dwie dość dobrze biegające klacze: Ormianka gn. (od Oriana), Wp 1,72; i Eris gn. 1997 
(od Emza), Wp 2,97, siódma w swoim roczniku.

Pesal s. 1991 (Partner - Perforacja), z rodu Ilderima or.ar., pochodzący z własnej hodowli, był chlubą Białki. 
Oprócz dużej urody cechował się ponadto dobrym charakterem i obie te cechy w większości przekazywał. 
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Pod względem siwej maści był homozygotą. Przekazał także swój model siwienia – źrebięta po nim często bie-
lały jeszcze pod matkami, po zrzuceniu pierwszej sierści. W Białce okazał się raczej ojcem matek – po trzech 
sezonach użytkowania (1996, 1999 i 2001) pozostawiono po nim do dalszej hodowli klacze Abba s. 1997 (od 
Arabella), Carina s. 1997 (od Cacanka), Cyfra s. 1997 (od Cudna), Citroneta s. 2000 (od Cirka), Ekonomika s. 
2000 (od Ekosfera), Emilenia s. 2000 (od Ekspertyza), Eusala s. 2000 (od Eusara), Herca s. 2000 (od Heroldia), 
Al-Aga s. 2002 (od Al Ada), Cyrolka s. 2002 (od Cyma), Husara s. 2002 (od Hula), Estara s. 2002 (od Esteria) 
i Ciarka s. 2002 (od Cirka).

Ecaho s. 1990 (Pepton – Etruria), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, Czempion Polski, Top 
Ten USA, użytkowany był w Białce w latach 1997 i 1998. Najbardziej wartościowymi spośród jego przychówka 
urodzonego w tym okresie były klacze Aisza s.1998 (od Albertina) i Eklera s. 1998 (od Emza), późniejsza matka 
wyjątkowo urokliwej klaczki Ekina kaszt. 2004 (po Ekstern).

Eldon s. 1985 (Penitent – Erotyka), z  rodu Ilderima or.ar., hod. SK Michałów, krył w Białce w roku 1998 
i 2005. Dawał konie zarówno dzielne, jak urodziwe, toteż w roku 1999 urodziła się po nim zarówno oaksistka 
Fiszka s. (od Falba), o Wp 8,08, jak Wiceczempionka Polski Klaczy Młodszych, Czempionka Klaczy Starszych 
Letniego Pokazu w Warszawie i Wiceczempionka Jesiennego Pokazu w Janowie – Emika s. (od Emoza), o pięk-
nej głowie i ruchu. Oprócz nich, dał także wartościowe klacze hodowlane, jak Firosetta s. (od Fraskata), Floreta s. 
(od Flobia), Pereira s. (od Per Pani) i Pokusa s. (od Perforacja) – również dobrze biegająca, Wp 1,97. Z „drugiego 
rzutu” w stadninie znajdowały się, wg stanu na 2010r., klacze Almatea s. 2006 (od Alberina) i Oresta s. 2006 (od 
Orika).

Fawor sk.gn. 1981 (Probat – Fatma), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK Michałów, krył w Białce w sezo-
nie 1998, ale dostał niewielką liczbę klaczy – w tych latach otrzymywał do krycia głównie klacze prywatnych 
hodowców. Ze stawki przychówka urodzonego w 1999 w Białce najwięcej urody wykazywały kl. Enigma k. (od 
Emza) i Orieta c.gn. (od Oriana).

Harbin s. 1993 (Eukaliptus – Halfa), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, na torze „wiecznie drugi” 
w swoim roczniku, pozostając w cieniu prawie niepobitego Druida. Po ojcu odziedziczył dużą urodę w połącze-
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niu z typowym dla jego potomstwa miękkim grzbietem. W Białce pozostawił dwie klacze hodowlane z rocznika 
2000: Al.-Borak s. (od Arabia) i Fuzja s. (od Fula).

Monar gn. 1993 (Wojsław – Mitręga), z rodu Bairactara or.ar., hod. SK Michałów, biegał w roczniku, w któ-
rym poziom zawyżały Druid i Harbin, ale i tak udało mu się osiągnąć Wp 1,73. Był ogierem poprawnej budowy, 
o bardzo dobrze związanej linii górnej (co przekazywał) i złotogniadej maści o metalicznym połysku. W Białce 
użytkowany był w dwóch sezonach, 1999 i 2000, i w tym okresie potrafił dać 4 pożyteczne, poprawne klacze: 
Orika gn. 2000 (od Oriana), Panna gn. 2000 (od Pasterka), Cirita gn. 2001 (od Cirka) i Eka gn. 2001 (od Ekosfera).

Etogram s. 1981 (El Paso – Etruria), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. SK Janów Podlaski, przewidziany był 
w wykazie ogierów użytych do rozpłodu w Białce, ale potomstwa w tej stadninie, w omawianym okresie, nie 
pozostawił.

Dzielny wyścigowo i urodziwy og. Pamir s. 1984 (Probat – Parma), z rodu Kuhailan Afas or.ar., hod. SK 
Janów Podlaski, został w 2000 r. przeznaczony do sprzedaży. Wiadomość ta szybko się rozeszła wywołując 
masowy napływ hodowców przywożących do Białki klacze pod niego. W sezonie 2001 urodziło się po nim 
łącznie 40 źrebiąt – zarówno od klaczy białeckich, jak własności prywatnej. W stawce przychówka urodzonego 
w Białce znalazł się dzielny wyścigowo og. Perkal s. (od Perforacja), Wp 4,94, użytkowany potem rozpłodowo 
w prywatnej stadninie, a także klacze Alberina s. (od Albina), Estrelia s. (od Esteria), Eurita s. (od Eutrofia), Eusara 
s. (od Euskara), Hulala s. (od Hula).

Wachlarz c.gn. 1990 (Arbil – Warsowia), z rodu Krzyżyka or.ar., hod. SK Michałów, używany był w Białce 
w latach 2000 i 2001. Najwartościowszymi spośród przychówka urodzonego w tym okresie wydaja się klacze: 
Petronia s. 2001 (od Per Panna), Caruza s. 2002 (od Carina), Perana s. 2002 (od Per Panna), Perta gn. 2002 (od 
Perforacja) i Orelia gn. 2002 (od Oriana). Obecnie w stadninie pozostała tylko Orelia.

Emigrant s. 1991 (Ararat – Emigrantka), z rodu Saklawi I, hod. SK Michałow, używany był w Białce w se-
zonie 2002. W stawce przychówka urodzonego w 2003r. najwiekszą wartość zdawały się przedstawiać klacze: 
Arvena kaszt. (od Abba), Egira s. (od Emkira) i Pelgrima s. (od Perfazja).

Ostragon s. 1994 (Pers – Osełka), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Białka, cechował się wyjątkowo efek-
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townym i wydajnym ruchem pokazowym, oprócz tego dobrą jezdnością i chęcią do współpracy z człowiekiem, 
ale przekazywał raczej typ konia półkrwi. Dlatego stacjonując w Białce, krył głównie należące do hodowców 
prywatnych klacze półkrwi i te arabskie, których właściciele liczyli na poprawę dzielności potomstwa. W 2010 
roku urodziły się w Białce dwa ogierki od pokrytych nim białeckich klaczy Caruza i Orelia.

Derbista Wiliam s. 1995 (Endel – Wilia), z rodu Saklawi I, hod. SK Michałów, krył w Białce w sezonie 2002, 
pozostawiając tylko kilka wałachów użytkowych..

Aslan gn. 1998 (Eukaliptus – Algora), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, użytkowany był w Biał-
ce przez dwa sezony: 2003 i 2004. Najpiękniejszą spośród jego urodzonych tam córek była Euspiria gn. 2004 
(od Euskara). Aslan potrafił w Białce dać również bardzo dzielnego, II w Derby, o Wp 7,62, og. Amadis kaszt. (od 
Arabia), który, jak na potomka drobnych rodziców, był dość rosły. 

Multiczempion Ekstern s. 1994 (Monogramm – Ernestyna), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. SK Michałów, 
był w  Białce szeroko użyty w  latach 2003-2005 i  2007, gdyż znacznie polepszał jakość młodzieży. Przede 
wszystkim dał ogiera czołowego, czynnego już w hodowli og. Celsjusz s. 2004 (od Carina), Czempiona Polski 
Ogierów Młodszych i Wiceczempiona Jesiennego Pokazu w Janowie, o modelowej linii górnej i dynamicznym 
ruchu. Po Eksternie urodziła się również w Białce stawka pięknych klaczy, którym przekazał swoje charaktery-
styczne cechy. Najlepszymi z jego córek były kl. Herlina s. 2005 (od Heroldia), a poza tym Antaja s. 2004 (od 
Abba), Cymra s. 2004 (od Cyfra), Halima gn. 2004 (od Heroldia), Perita gn. 2004 (od Perforacja) i Cirilla gn. 2006 
(od Cirka). W 2018 r. w stadzie pozostała z nich tylko Cirilla.

Ararat s. 1985 (Palas – Arra), z rodu Saklawi I, hod. SK Janów Podlaski, użytkowany był w Białce w sezonie 
2004. Z rocznika urodzenia 2005 wykorzystane w hodowli w stadninie macierzystej zostały klacze: Emrida gn. 
(od Emkira), Mila s. (od Malma), Nutelka s. (od Nutella), Permila s. (od Perfazja) i Perra s. (od Pereira).

Metropolis NA kaszt. 1996 (Consensus – Martinique), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. USA, stosunkowo 
najlepiej łączył się z klaczami białeckimi. Spośród potomstwa urodzonego w sezonach 2003 i 2005 dało się wy-
brać grupę osobników dziedziczących jego wspaniały ruch, a niemających tak miękkiego grzbietu. W stawkach 
tych znalazł się nawet ogier użyty w hodowli, Ekier kaszt. 2005 (od Emika), z powodzeniem startujący w konku-
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rencjach sportowych dla koni arabskich. Do hodowli w SK Białka użyte zostały także klacze Calineczka s. 2003 
(od Carina), Celina kaszt. 2003 (od Cyfra), najpiękniejsza w tej stawce Hermiona s. 2005 (od Herca) i Perylla s. 
2005 (od Perforacja).

Perseusz s. 2001 (Laheeb – Pepesza), z rodu Saklawi I, hod. SK Janów Podlaski, krył w Białce w sezonach 
2005 i 2006, pozostawiając duże stawki potomstwa wykazującego znaczny postęp hodowlany. Według stanu 
na 2010r. w stadninie znajdowało się 7 jego córek: Eurynia s. 2006 (od Eurita), a z rocznika 2007 - Constanza 
s. (od Caruza), Egazja s. (od Emkira), Elfinja s. (od Elmina), Fegora s. (od Fula), Orlika s. (od Orelia) i Penika s. (od 
Pereira). obecnej nie pozostała ani jedna z nich.

Salar s. 2000 (Ecaho – Saba), z rodu Ibrahima or.ar., hod. SK Janów Podlaski, był także użytkowany w se-
zonach 2005 i 2006. Najlepszym ze stawki jego potomstwa urodzonego w tym okresie okazał się og. Abbar s. 
2006 (od Abba), który na Wiosennym Młodzieżowym Pokazie w stadninie macierzystej uplasował się w pierw-
szej piątce, a na Jesiennym Pokazie w Janowie Podlaskim 2007 wygrał swoją klasę i uzyskał tytuł Wiceczem-
piona Ogierów Młodszych. 

W sezonach 2007-2010 w Białce jako czołowe użytkowane były następujące ogiery:

Eurykles s. 2001 (Emigrant – Eutona), z rodu Saklawi I, hod. SK Janów Podlaski;
Pegasus s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Pepesza), z rodu Saklawi I, hod. SK Janów Podlaski;
Poganin s. 2001 (Laheeb – Pohulanka), z rodu Saklawi I, hod. SK Janów Podlaski;
Celsjusz s. 2004 (Ekstern – Carina), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hodowli własnej;
Piaff s. 1997 (Eldon – Pipi), z rodu Ilderima or.ar., hod. SK Janów Podlaski;
Ekier kaszr. 2005 (Metropolis NA – Emika), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hodowli własnej;
Esparto s. 2002 (Ekstern – Ekspozycja), z rodu Kuhailan Haifi or.ar., hod. SK Michałow;
Eryks c.gn. 2003 (Gazal Al Shaqab – Emmona), z rodu Saklawi I, hod. SK Michałów (jego syn, Cefir c.gn. 

2011, od Celina, zdobył w 2015 tytuł Czempiona Polski Ogierów Starszych). 
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W latach 2007 i 2008 używane było mrożone nasienie og. Enzo kaszt. 1999 (Padrons Psyche – RD Bey 
Shahmpane), z rodu Saklawi I, hod. USA.

Najbardziej pozytywny wpływ na stado białeckie wywarło użycie ogierów Ekstern, Piaff i Esparto. Córka 
tego ostatniego, Perfinka s. 2011 (od Perfirka), obdarzona wyjątkową urodą i wdziękiem, stała się prawdziwą 
gwiazdą pokazów3.

W następnych latach, jako ojcowie wartościowego potomstwa, zaznaczyły się następujące ogiery:
Lawrence El Gazal s. 2008 (Gazal Al Shaqab – Lara El Ludjin), z rodu Saklawi I, hod. La Movida Arabians 

(Austria) – ojciec urodziwych klaczy z rocznika 2014: Celita gn. (od Cella), Helina s. (od Hergetia) i Hepala gn. (od 
Hermia).

El Omari kaszt. 2008 (Enzo – Embra), z rodu Saklawi I, hod. SK Michałów – ojciec uzdolnionych pokazowo 
roczniaków: og. Belmari kaszt 2017 (od Bint Ermina) i kl. Emanitia s. 2017 (od Ekarena), wysoko plasujących się 
na Wiosennym Młodzieżowym Pokazie 2018.

Ascot DD kaszt. 2011 (Glorius Apal – Lady Nina DD), z rodu Saklawi I, hod. DD Arabians (Belgia) – ojciec 
urokliwego ogierka Parillus gn. 2017, Czempiona Ogierów Rocznych i Best In Show Białka 2018.

Medalion c.gn. 2011 (QR Marc – Mata Hari), z rodu Saklawi I, hod. SK Michałow – szeroko użyty w Białce 
w sezonie 2017, dał 16 obiecujących źrebiąt (8 ogierków i 8 klaczek).

W sezonach rozpłodowych 2016 i 2017 używano prawie wyłącznie ogierów z  rodu Saklawi I. W sezonie 
2018 zastosowano większą różnorodność, gdyż niektóre klacze zostały pokryte ogierami: Forman sk.gn. 2011 
(Wachlarz – Formia), hod. SK Michałów, z rodu Krzyżyka or.ar.; Kuheilaan Afas Maidaan gn. 2007 (Shawaf 
Al Betaar – Kuheilat Aafas Nood), hod. The Royal Arabian Stud of Bahrein, z rodu Fellhaan Alshawaf, przez linię 
żeńską z rodu Kuhailan Afas or.ar.; Alert s. 2005 (Piaff – Andaluzja), hod. SK Janów Podlaski, z rodu Ilderima 
or.ar.; i Epicentrum s. 2002 (Ekstern – Escalona), hod. SK Michałów, z rodu Kuhailan Haifi or.ar. Na sezony 2019 
i 2020 przewidziane jest użycie dzierżawionego z Francji og. Epicentrum s. 2002 (Ekstern – Escalona), hod. SK 
Michałów, ze względu na dobre dopasowanie og. Ekstern i jego synów do klaczy z białeckiego stada.
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Wyścigi
Od początku działalności stadniny koni arabskich w Białce, jej wychowankowie poddawani są wyścigowym 

próbom dzielności. W zależności od tego, czy hodowla w stadninie przybierała kierunek wyścigowy lub poka-
zowy, osiągane wyniki bywały różne. Dla porównania kolejnych roczników urodzenia, przedstawiono poniżej 
konie hodowli SK Białka najwyżej plasujące się w swoich rocznikach, podając ich pozycje w rankingu według 
sum wygranych nagród i wysokość maksymalnego współczynnika powodzenia2 w karierze, a także wygrane 
przez nie gonitwy klasyczne.

1983 – kl. Arabella gn. (Fason – Albania), VIII, Wp 2,78
1984 – og. Alahar s. (Haracz – Albania), IX, Wp 2,90
1985 – og. Fuks gn. (Fason – Fuzja), II, Wp 8,09
1986 – og. Albańczyk s. (Ernal – Białeckie konie w obiektywie Albania), XX, Wp 1,92
1987 – og. Cenzus gn. (Alkazar – Cewka), IX, Wp 2,04
1988 – kl. Oriana gn. (Europejczyk – Ostróżka), XXV, Wp 1,55
1989 – og. Dziewierz gn. (Wermut – Dzierlatka), I, Wp 7,61, Derby
  – og. El Amor gn. (Wermut – Elsterna), III, Wp 5,04, II w Derby
  – og. Osjan s. (Eternit – Ostróżka), V, Wp 3,45
  – kl. Al Adha s. (Palas – Albania), VI, Wp 3,33, Oaks
1990 – og. Falco gn. (Aleppo – Fabiola), VI, Wp 3,46
  – og. Ar-Rahman s. (Aleppo – Arabella), VII, Wp 3,01
1991 – kl. Arabia gn. (Borysław – Arabella), XIII, Wp 2,17
1992 – og. Perfos gn. (Balon – Perforacja), XXVIII, Wp 1,67
1993 – og. Medyk kaszt. (Alegro – Medytacja), IV, Wp 3,48

2 Współczynnik powodzenia (Wp) – miernik dzielności wyścigowej konia, obliczany jako stosunek sumy wygranych nagród ocenianego osob-
nika do średniej sumy wygranych na sztukę w tym samym roczniku [ 2, 4 ]
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1994 – og. Ostragon s. (Pers – Osełka), I, Wp 10,88, Derby
1995 – og. Esej gn. (Wermut – Edissa), I, Wp 17,50, Nagr. Europy
  – og. Medytator gn. (Arbil – Medytacja), IV, Wp 5,42
  – kl. Al-Ada s. (Wermut – Al Adha), VI, Wp 2,95
1996 – kl. Nutella s. (Pers – Numidia), VIII, Wp 3,00
1997 – og. Major s. (Batyskaf – Meta), III, Wp 7,35, Nagr. Janowa Podlaskiego
  – og. Orszak gn. (Dziewierz – Osełka), IV, Wp 3,78
1998 – og. Fiołek s. (Batyskaf – Fatiha), I, Wp 11,28, Nagr. Janowa Podlaskiego, Porównawcza
  – og. Amarant s. (Batyskaf – Arabia), IV, Wp 4,0
1999 – kl. Fiszka s. (Eldon – Falba), II, Wp 8,08, Oaks
  – og. Fellow s. (Eldon – Fawela), V, Wp 3,62
2000 – og. Frant s. (Pesal – Fraskata), VI, Wp 3,60
2001 – og. Perkal s. (Pamir – Perforacja), III, Wp 4,96
  – og. Emos gn. (Wachlarz – Emza), V, Wp 3,87
2002 – kl. Perta gn. (Wachlarz – Perforacja), XIV, Wp 2,34
2003 – kl. Pelgrima kaszt. (Emigrant – Perfazja), XII, Wp 2,45
2004 – kl. Nurka s. (Aslan – Nutella), XXIII, Wp 2,05
2005 – og. Amadis kaszt. (Aslan – Arabia), II, Wp 7,62, II w Derby
2006 – og. Abbar s. (Salar – Abba), XXX, Wp 1,68
2007 – kl. Everia gn. (Ararat – Eupatoria), XXXVI, Wp 1,60
2008 – kl. Haftka s. (Pegasus – Husara), XIII, Wp 2,94
Z roczników urodzenia 2009-2011 nie było koni hod. SK Białka, które by osiągnęły Wp powyżej średniej 

rocznika, tj. >1,00.
2012 – kl. Orea gn. (Eryks – Orelia), LXV, Wp 1,02
Konie z roczników 2013 i 2014 nie brały udziału w wyścigowych próbach dzielności. 
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Wiosenne Młodzieżowe Pokazy Koni Arabskich

W 1983r. po raz pierwszy odbył się Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Arabskich w PSO Łąck. 5 czerwca 
1988r. powrócono do organizacji Wiosennych Młodzieżowych Pokazów Koni Arabskich Czystej Krwi, tym ra-
zem na terenie PSO i SK Białka. Potem nastąpiła kolejna, pięcioletnia przerwa. Dopiero w 1993r. zdecydowano 
się na kontynuację młodzieżowych pokazów, tym razem w SK Michałów, pod nazwą „Championat Michałowa”. 
Były one afiliowane przez ECAHO jako pokazy klasy C (podobnie jak czempionaty krajowe), ale określano je jako 
Wiosenne, gdyż zwyczajowo odbywały się w pierwszy weekend czerwca lub przypadający na przełomie maja 
i czerwca3.

Od 1997r. młodzieżowe pokazy wróciły do Białki, a więc roczne ogierki i klaczki rozpoczynały tam swoją 
karierę pokazową. Od 1995r. także na pokazach młodzieżowych rozpoczęto przyznawanie tytułu „Najlepszy 
Koń Pokazu (Best in Show)”. W latach 2000 – 2005 tytuły Czempionów, Wiceczempionów oraz Best in Show 
przyznawano oddzielnie koniom własności Stadnin ANR i prywatnej. Licząc od pierwszego, w 2018r. miał miej-
sce XXVIII Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej w Białce.

Zdobywcy tytułów Czempionów Ogierów i Klaczy Młodszych zazwyczaj do kolekcji dorzucali następne ty-
tuły w starszych klasach wiekowych, a następnie rozpoczynali równie błyskotliwą karierę hodowlaną, bowiem 
w polskim stadzie podstawowym można wyróżnić wielopokoleniowe „dynastie” zwycięzców pokazów. Młode 
klaczki musiały corocznie „zdobywać” o jeden pokaz więcej, bowiem start w Białce kończył się tylko zdobyciem 
Czempionatu Wiosennego Pokazu, a Czempionat Polski Klaczy Młodszych rozgrywany był podczas Pokazu 
Narodowego w Janowie. Od 2008 r. odbywa się tam także Czempionat Polski Ogierów Młodszych. Z powodu 
różnych składów sędziowskich nie zawsze tytuły uzyskane na tych dwóch pokazach się pokrywały, choć wy-
łoniona w Białce ścisła czołówka (od 2008 r. określana jako Top Five) zwykle tylko zamieniała się między sobą 
miejscami3.

W latach 2000-2004 w przerwie między klasami w ręku rozgrywano w Białce klasę pod siodłem (odpowied-
nik konkurencji „Pleasure” w pokazach zagranicznych). Polegała ona na tym, że jeźdźcy w zastępie (w później-
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szych latach pojedynczo) zmieniali chody na komendę prowadzącego, a oceniana była precyzja wykonania 
i współpraca z koniem. Jako novum, wprowadzono również znaną z zagranicznych pokazów konkurencję „Li-
berty”. Konie były tam wprowadzane pojedynczo na ring, a prezenter, po ustawieniu przed komisją sędziowską, 
zdejmował ogłowie i puszczał konia luzem. Oceniany był jego ruch w takt wybranej przez wystawcę muzyki 
i chęć współpracy z prezenterem, gdyż nienałożenie koniowi na powrót ogłowia w czasie powyżej 60 sekund 
skutkowało punktami karnymi, a w razie przekroczenia dalszych 45 sekund – dyskwalifikacją. 

Konkurencje takie wydają się stworzone dla arabów, gdyż dają możność zaprezentowania ich wrodzonej 
pojętności i przywiązania do człowieka, a równocześnie gracji ruchów. Niemniej jednak w tych latach w Polsce 
nie wytworzyła się jeszcze tradycja innego, poza pokazami w ręku, użytkowania arabów, więc w klasach tych 
brało udział zaledwie 2-7 uczestników. Po 2004r. zarzucono ich urządzanie z powodu niskiej frekwencji zgłoszeń3.

Do roku 2006 włącznie w pokazach młodzieżowych nie brały udziału konie trzyletnie, gdyż zakładano, że 
w większości znajdują się one w treningu wyścigowym. W tymże roku miał miejsce kryzys na torze służewieckim, 
kiedy to dalsze odbywanie się wyścigów stanęło pod znakiem zapytania. Dlatego od roku 2007 do programu 
pokazów włączono klasy ogierów i klaczy trzyletnich. Natomiast od 2013r. rozgrywane są oddzielnie Czempionaty 
ogierów i klaczy rocznych.

W latach późniejszych funkcję przerywników między klasami w ręku pełniły parady hodowlane SK Białka lub 
konkursy skoków. Coraz częściej jednak urządzano także pokazy specjalne, np. w 2006r. występy kostiumowe 
w wykonaniu Czesława Witki, Krzysztofa Czarnoty i Krystyny Chmiel na koniach arabskich (og. Mąciwoda i wał 
Nenufar), a w ostatnich latach – pokazy łucznictwa konnego.

Jeszcze kiedy Wiosenne Młodzieżowe Pokazy odbywały się w Michałowie, zaistniały tam konie z Białki. 
1993 – klasę ogierów dwuletnich wygrał Pesal s. 1991 (Partner – Perforacja). On też został Czempionem 

Ogierów Młodszych. Podczas pierwszego pokazu zorganizowanego w Białce w 1988r., jego matka zajęła trze-
cie miejsce w klasie klaczy dwuletnich.

1994 – klasę klaczy rocznych wygrała Fraskata s. 1993 (Pers – Frasquita), odznaczająca się wybitnym ruchem.
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1995 – klasę ogierów dwuletnich wygrał Oset sk.gn. 1993 (Alegro – Osełka).
W  1997 Wiosenne Młodzieżowe Pokazy wróciły do Białki, ale pierwsze zwycięstwo konia białeckiego 

w swojej grupie wiekowej miało miejsce dopiero w roku 2000, kiedy Cirkus s. 1999 (Harbin – Cirka) wygrał klasę 
ogierów rocznych. Następne odnotowano w 2003, kiedy klasę ogierów dwuletnich wygrał Orsetto gn. 2001 
(Wachlarz – Oriana). Co ciekawe, pochodził on z linii żeńskiej uzdolnionej raczej wyścigowo niż pokazowo.

W roku 2004 klasę klaczek rocznych wygrała Perfirka s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Perforacja), a w 2005 – 
Perolia sk.gn. 2004 (Gazal Al Shaqab – Pereira), o wybitnym ruchu, z fazą zawieszenia.

Kolejny sukces Białki miał miejsce w 2007r., kiedy klasę ogierów trzyletnich wygrał Celsjusz s. 2004 (Ekstern 
– Carina), wyraźnie późno dojrzewający, bo jako dwulatek był w swojej klasie piąty. W późniejszych latach konie 
białeckie nieraz wygrywały klasy, ale tytułu Czempiona w macierzystej stadninie nie udawało im się zdobyć aż 
do 2018r.

I tak, w 2008 roku klasę klaczy trzyletnich wygrała Herlina s. 2005 (Ekstern – Heroldia), a w 2012 na czoło 
w swoich grupach wiekowych wysunęły się wyjątkowo urokliwe klaczki, które później odnosiły sukcesy mię-
dzynarodowe – Perfinka s. 2011 (Esparto – Perfirka) w klaczach rocznych i Camilia s. 2009 (Piaff – Calineczka) 
w klaczach trzyletnich. W 2014 klasę ogierów trzyletnich wygrał Cefir c.gn. 2011 (Eryks – Celina). Podobnie jak 
Celsjusz – był bardzo samczy, a jego największymi zaletami okazały się linia górna i ruch. W tym samym pokazie 
w grupie klaczy trzyletnich zwyciężyła Egiria s. 2011 (Esparto – Egira). W 2017 klasę klaczy trzyletnich wygrała 
Celita gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Cella), a na „pudło” w Czempionacie Ogierów Rocznych dostał się Piękny 
Pan kaszt. (Glorius Apal – Parilla).

Dopiero w 2018 r. konie z Białki odniosły prawdziwy sukces w samej Białce! Klasę ogierów rocznych wygrał 
Belmari kaszt. 2017 (El Omari – Bint Ermina), a tytuł Czempiona Ogierów Rocznych – półbrat Pięknego Pana, 
Parillus gn. 2017 (Ascot DD – Parilla). Mógł otrzymać ten tytuł dzięki „otwartemu” (Open) systemowi przyznawa-
nia czempionatów, gdyż w swojej grupie wiekowej zajął III miejsce. Mało tego, ten słodki, ale jeszcze niedojrzały 
ogierek, jako pierwszy w dziejach pokazu koń wyhodowany w Białce, otrzymał jednogłośnie tytuł Best In Show!
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Polski Narodowy Pokaz w Janowie Podlaskim
Konie z Białki zaistniały na Pokazie Narodowym wcześniej niż w macierzystej Białce. Już w 1984r. kl. Ostróż-

ka gn. 1983 (Woroblin – Ostka), córka jednej z klaczy-założycielek białeckiego stada arabów, wygrała klasę 
klaczy rocznych. Była to szczęśliwa klasa dla białeckich roczniaczek, gdyż oprócz Ostróżki, do pierwszej piątki 
weszły także Carmina gn. (Woroblin – Cartagena), III miejsce i Dabrówka s. (Fason – Debora), na miejscu V. Mało 
tego, Ostróżka została także Wiceczempionką Klaczy Młodszych!

Niestety przez kolejne lata białeckie konie nie zdobywały laurów przy wyjątkowo silnej konkurencji wycho-
wanków Janowa i Michałowa. Dopiero w 1996 białecki Czempion Ogierów Młodszych, Pesal s. 1991 (Partner 
– Perforacja), już w kategorii ogierów starszych, zdobył Wiceczempionat, a w 1997 – Czempionat Ogierów Star-
szych oraz tytuł Najlepszego Konia Pokazu (Best In Show).

W 1998 roku zwyciężająca w Białce, fenomenalnie ruszająca się Fraskata s. 1993 (Pers – Frasquita), w Ja-
nowie musiała się zadowolić II miejscem w klasie klaczy 4-6-letnich, gdyż trafiła na mocną rywalkę – córkę og. 
Monogramm, którego potomstwo nie miało sobie równych pod względem ruchu. W 2000 roku klasę klaczy 
7-10-letnich wygrała pochodząca ze sprywatyzowanych Kurozwęk Euskara s. 1993 (Ararat – Euglena), a w 2001 
– świetnie ruszająca się Emika s. 1999 (Eldon – Emoza), z piękną głową i dużym okiem, wygrała klasę klaczy 
dwuletnich i Wiceczempionat Klaczy Młodszych.

W roku 2004 klasę klaczek rocznych wygrała Euspira s.2003 (Gazal Al Shaqab – Euskara), a w klasie klaczy 
11-letnich i starszych dwa pierwsze miejsca zajęły odpowiednio: Heroldia s. 1992 (Eukaliptus – Heraldyka), uro-
dzona jeszcze w Kurozwękach i Fraskata s. 1993 (Pers – Frasquita). 

W  następnych latach nieraz konie białeckie wchodziły do pierwszych piątek w  grupach wiekowych, ale 
w czempionatach nie było ich widać. Dopiero w 2007 Celsjusz s. 2004 (Ekstern – Carina), podobnie jak w ma-
cierzystej Białce, wygrał klasę ogierów trzyletnich i został Czempionem Polski Ogierów Młodszych.

W 2011 klasę ogierów rocznych wygrał Peron gn. 2010 (Esparto – Perolia), który również został Wiceczem-
pionem Polski Ogierów Młodszych. W 2012 roku Perfinka s. 2011 (Esparto – Perfirka) podobnie jak w Białce, 
wygrała klasę klaczek rocznych, ale oprócz tego zdobyła jeszcze Wiceczempionat Klaczy Młodszych.
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W 2014 roku  Cefir c.gn. 2011 (Eryks – Celina) powtórzył swój wynik z Białki, wygrywając klasę ogierów 
trzyletnich, a w 2015r. – klasę ogierów 4-6-letnich. W roku 2015 zdobył także tytuł Czempiona Polski Ogierów 
Starszych. W 2016 r. ponownie dała o sobie znać Euspira s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Euskara), tym razem wy-
grywając klasę klaczy 11-letnich i starszych. Do Czempionatu Ogierów Młodszych wszedł (z drugiego miejsca 
w klasie) finezyjny Elidus s. 2015 (HK Krystall – Elidia), otrzymując Srebrny Medal czyli Wiceczempionat Polski 
Ogierów Młodszych. Tytuł Wiceczempionki Polski Klaczy Starszych otrzymała Euspira. W porównaniu do cza-
sów, kiedy wygrywała jako roczniaczka, reprezentowała teraz piękny, „stary typ” araba – sucha, z głębokim 
ganaszem, osypana hreczką i z porywającym ruchem.

W roku 2017 klasę klaczy trzyletnich wygrała Celita gn. 2014 (Lawrence El Gazal – Cella), a klasę klaczy 
4-6-letnich – powracająca po sukcesach zagranicznych Perfinka s. 2011 (Esparto – Perfirka). Ona też otrzymała 
Brązowy Medal w Czempionacie Polski Klaczy Starszych (II Wiceczempionat Polski) i  specjalną nagrodę za 
swoją najbardziej rzucającą się w oczy cechę – Najlepszy Ruch Pokazu. Ta bowiem klacz nie rusza się zwyczaj-
nie, tylko tańczy!

Na XL Narodowym Pokazie Koni Arabskich w 2018 r. koniom z Białki nie dopisywało szczęście. W grupach 
wiekowych wchodziły najwyżej do pierwszych piątek, a cechujący się wybitnym arabskim „bukietem” roczny 
ogierek Belmari kaszt. (El Omari – Bint Ermina), który w macierzystej Białce wygrał swoją klasę, zaskakująco 
nie został uznany w pierwszej piątce. Najwyżej zaszedł Czempion Ogierów Rocznych i Best In Show z Białki – 
Parillus, gdyż zdobył Brązowy Medal i tytuł II Wiceczempiona Ogierów Młodszych.
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Sukcesy zagraniczne
Czempionat Świata rozgrywany podczas Salonu Konia w Paryżu

2004 – Top Ten Ogierów Starszych – Pesal s. 1991 (Partner – Perforacja)
2012 – Top Ten Klaczy Rocznych – Perfinka s. 2011 (Esparto – Perfirka)
2013 – Wiceczempionat Klaczy Młodszych – Perfinka

Czempionat Europy rozgrywany na zmianę w Moorsele (Belgia), Weronie (Włochy) i Vilhelmsborg 
(Dania)

2011 – Top Five w klasie – Perfirka s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Perforacja)
2013 – Wiceczempionat Klaczy Młodszych – Perfinka

Puchar Narodów rozgrywany w Akwizgranie, Niemcy
1996 – Wiceczempionat Ogierów Starszych – Pesal
2004 – Top Five Ogierów Starszych – Pesal
2013 – Czempionat Klaczy Młodszych – Perfinka

Międzynarodowe Czempionaty
Towerlands (Wielka Brytania)
1999 – Czempionat Klaczy Starszych – Maesta s. 1990 (Partner – Maskotka)
Drammen (Norwegia)
2006 – Czempionat Ogierów Starszych – Plagiat s. 1997 (Batyskaf – Perforacja)
Emerald Trophy, Belgia
2012 – Czempionat Ogierów Starszych – Abbar s. 2006 (Salar – Abba)
Tulip Cup, Deurne, Holandia
2013 – Czempionat Klaczy Młodszych – Perfinka
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St. Petersburg International, Rosja
2015 – Czempionat Klaczy Starszych – Pelmira kaszt. 2010 (Esparto – Pelgrima)
Deauville, Francja
2012 – Wiceczempionat Europejskiego Pokazu Hodowców Klaczy Starszych – Perfirka

Czempionaty Narodowe

Wielka Brytania – 1999 – Czempionat Klaczy Starszych – Maesta
Emiraty Arabskie
 2012 – Wiceczempionat Klaczy Młodszych Abu Dhabi – Egema s. 2010 (Esparto – Egira)
 – Czempionat Encouragement Klaczy Starszych – Camilia s. 2009 (Piaff – Calineczka)
 2017 – II Wiceczempionat Zjednoczonych Emiratów Arabskich Klaczy Starszych, Abu Dhabi – Egema
Arabia Saudyjska – 2014 – Czempionat PSAIAHF Klaczy Młodszych – Perfinka
USA
 2010 – Top Ten Ogierów Starszych – Hun s. 2003 (Gazal Al Shaqab – Hula)
 2019 – Czempionat Klaczy Starszych - Perfinka (I miejsce)
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CAMILIA 2009 siwa Piaff – Calineczka/Metropolis NA
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CEFIR 2011 c.gn Eryks – Celina/Metropolis NA
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CELITA 2014 gn. Lawrence El Gazal – Cella/Ekstern
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CELLA 2008 siwa Ekstern – Celina/Metropolis NA
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CELSJUSZ 2004 siwa Ekstern – Carina/Pesal
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EGEMA 2010 siwa Esparto – Egira/ Emigrant
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ELIDUS 2015 siwa HK Krystall – Elidia/Pegasus
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ELWITA 2014 gn. Vitorio TO – Elwina/Enzo
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ELZAMIRA 2016 siwa Glorius Apal – Elwina/Enzo
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EMIKA 1999 siwa Eldon – Emoza/Ernal
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EUSPIRA 2003 siwa Gazal Al Shaqab – Euskara/Ararat
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FABRYSZKA 2003 siwa Gazal Al Shaqab – Fula/Partner
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HULALA 2001 siwa Pamir – Hula/Penthagonn
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MILIAN 2014 siwa Lawerence El Gazal – Mila/Ararat
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NOC 1997 siwa Pesal – Nuda/Czako
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PERFINKA 2011 siwa Esparto – Perfirka/Gazal Al Shaqab
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PERON 2010 gn. Esparto – Perolia/ Gazal Al Shaqab
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PIĘKNY PAN 2016 kaszt Glorius Apal – Parilla/Enzo
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Białeckie konie w obiektywie

ELIDUS 2015 siwa HK Krystall — Elidia/Pegasu
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Białeckie konie w obiektywie
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HERGETIA siwa 2009 Esparto — Hermiona/ 
Metropolis NA
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Białeckie konie w obiektywie

CEFIR 2011 c.gn Eryks — Celina/Metropolis NA 93
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CEFIR. 2011 c.gn Eryks — Celina/Metropolis NA
MILIAN 2014 siwa Lawerence El Gazal — Mila/ 
Ararat
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Białeckie konie w obiektywie

PELUZA siwa 2014 Fire Fighter — Perra
97
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Białeckie konie w obiektywie

PERFORIA gn. 2013 Vitorio TO — Perfirka
EUSITA siwa 2011 Esparto — Euspira 
PERMARIA siwa 2011 Esparto — Perolia

99



100

Białeckie konie w obiektywie

MILIAN 2014 siwa Lawerence El Gazal — Mila/Ararat
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Białeckie konie w obiektywie

EGITA siwa 2009 Piaf - Egira /Emigrant
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PELUZA siwa 2014 Fire Fighter – Perra
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MILIAN 2014 siwa Lawerence El Gazal – Mila/Ararat
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MILIAN 2014 siwa Lawerence El Gazal – Mila/Ararat
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ELIDUS 2015 siwa HK Krystall – Elidia/Pegasus
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Sport w Białce

Sport jeździecki nierozerwalnie związany jest ze 
Stadem Ogierów w Białce. Klub sportowy o nazwie 
LZS Białka powstał już w 1950 roku z inicjatywy Kazi-

mierza Guziuka który to w w/w roku objął stanowisko 
dyrektora stada. Dyrektor Guziuk sam czynnie upra-
wiał jeździectwo, był zawodnikiem w  skokach przez 
przeszkody i na II po wojnie MP rozgrywanych w So-
pocie zajął XVI miejsce na angloarabskim ogierze Ar-
cymiły (po Łabędzi Śpiew). Już w 1956 roku dwóch 

wychowanków Białki wystąpiło na MP które odbyły 
się w Gnieźnie. Stanisław Ficek na Rapirze xx zajął VII 
miejsce w ujeżdżeniu, w skokach Jan Błaziak był XXI 
na Cugu. Warto wspomnieć także, iż Kazimierz Gu-
ziuk ukończył pierwsze po wojnie szkolenie dla trene-
rów które prowadził słynny jeździec major Leon Kon, 
a którego uczestnikami byli także inni wybitni jeźdźcy 
z Janem Kowalczykiem na czele. Znaczne uaktywnie-

Harlem – Jan Kowalczyk

Impas – Dariusz Sulowski

Huk – Marek Pawelec

Jarosław Skrzypek, Mateusz Staszałek
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nie sekcji nastąpiło w roku 1970, kiedy to funkcję za-
stępcy dyrektora objął Józef Urbański, który zajął się 
również w owym czasie treningiem zarówno jeźdźców 
jak i  białeckich ogierów. Swoje kariery zawodnicze 

rozpoczynali wówczas późniejsi reprezentanci Polski 
i członkowie Kadry Narodowej: Marek Pawelec i Jerzy 
Urbański. Obaj swoją przygodę zaczynali od skoków 
przez przeszkody. Podstawowym koniem pana Marka 

Berlin Bej
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był w  tamtych czasach małopolski ogier Harlem (po 
Sekwestr xxoo) który w latach 1984-87 dzierżawiony 
był przez klub CWKS Legia Warszawa  z przeznacze-
niem dla Jana Kowalczyka, z którym to w 1986 roku 
zdobył złoty medal MP w skokach. 

Kolejnym trenerem SJ został Andrzej Guziuk, 
który przez lata był kierownikiem stada, następnie 
obejmując po ojcu stanowisko dyrektora. To on za-
raził swoją pasją do WKKW większość ówczesnych 
młodych sportowców białeckich, i to dzięki jego stara-
niom w 1984 roku w stadzie zatrudniony został i objął 
funkcję trenera wieloletni członek Kadry Narodowej 
WKKW – Piotr Milbrat. Dzięki jego zaangażowaniu 
i pracy już w 1986 roku dwaj białeccy juniorzy Dariusz 

Bajt - D. Sulowski, Berlin Bej - J. Pawłowski

Dinar – Dariusz Sulowski

Sport w Białce
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Sulowski i Leszek Wygachiewicz wystartowali w MP 
w  Drzonkowie. W  1988 roku Sulowski zajmując IV 

m-ce na MP, dostaje się do Kadry Narodowej, dzię-
ki czemu 2-krotnie startuje w ME MJ w 1988 w Bel-
gii, a  rok później w  Niemczech (RFN). Za namową 
Andrzeja Guziuka pod koniec lat 80-tych, Pawelec 
przesiada się z siodła na kozioł i intensywnie zaczyna 
trenować powożenie zaprzęgami parokonnymi. Jego 

nauczycielem i  mentorem był wielokrotny medalista 
MP, Kazimierz Andrzejewski z  Bogusławic znany ze 
swojego kunsztu powożenia zaprzęgami czterokon-
nymi. Pawelec dość szybko awansował do czołówki 
polskich powożących, i już w 1990 roku w Łobzie zdo-
był srebrny medal MP. Czterokrotnie reprezentował 

Devin du Maury – Dariusz Sulowski

Aspan – Katarzyna Stąpor

Elaborat – Artur Karczmarek
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nasz kraj i  barwy Białki na MŚ, na któ-
rych to przyczynił się znacznie do zdoby-
cia przez polską drużynę brązowego me-
dalu zespołowo. Jego podstawową parę 
tworzyły ogiery sp Hrud i Wilajet (oba po 
Piołun). Podczas pierwszych MP w  raj-
dach długodystansowych, które odbyły 
się w  roku 1990, Wojciech Kowalik na 
arabskim Alaharze zdobył srebrny me-
dal, natomiast Jerzy Urbański  na Alba-
cie brązowy. Ten ostatni był  inicjatorem 
rajdów długodystansowych w  Białce, 
i w kolejnych latach 1992-93 na Alaharze 
zdobył dwa złote medale MP w tej dys-
cyplinie. W roku 1994 dokumenty upraw-

niające do szkolenia młodych adeptów jeździectwa 
otrzymał Dariusz Sulowski i  tym samym, został tre-
nerem wspomagającym Piotra Milbrata. W 1996 roku 
do Białki trafił z Kwidzyna utalentowany WKKW-ista 
jakim jest Jarosław Pawłowski, i razem z Sulowskim 
przez lata stanowią trzon białeckiego klubu. Z czasem 
obaj trafiają do Kadry Narodowej i zdobywają medale 
MP w tej dyscyplinie. Obaj brązowe: Sulowski dosia-
dając małopolskiego Dinara (po Kwartet AA). hod. SK 
Janów Podlaski, Pawłowski – Askara (po Kwartet AA) 

Baryt – Paweł Spisak

Nort – Jarosław Sulowski
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również wyhodowanego w Janowie. W kolejnych la-
tach obaj startują w ME Rolników WKKW. Sulowski 
w  1995 roku z  Dinarem w  Szwajcarii, a  Pawłowski 
w  1999 dosiadając Askara. W  latach 90. w  Polsce 

zaczynają być rozgrywane Czempionaty dla młodych 
koni, które później przekształcają się w MPMK. Wiele 
białeckich ogierów rokrocznie startuje w tych zawo-
dach niekiedy w dwóch dyscyplinach jednocześnie: 
w WKKW i w skokach. W 1998 roku białecki zawod-
nik wygrywa tę imprezę po raz pierwszy i  jest nim 

Dariusz Sulowski dosiadający małopolskiego ogiera 
Bajt (po Wiedeń oo)hod. SK Kurozwęki. Wygrywa 
w kategorii koni 6-letnich. Trzy lata później Jarosław 
Pawłowski sięga po to samo trofeum dosiadając rów-
nież małopolskiego ogiera Berlin Bej (po Elsing oo) 
hod. SK Walewice. Ogier ten zaraz po Harlemie, Di-
narze i Askarze, jest przez wiele lat żywą wizytówka  

Rodan – Agnieszka Pomorska

Ebonit – Mateusz Sarnecki

Berlin Bej – Kalina Herda
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białeckiego stada. W 2000r. wygrywa bezapelacyj-
nie Krajową Wystawę Zwierząt Hodowlanych na Słu-
żewcu gdzie prócz zwycięstwa w rasie małopolskiej 
zostaje Czempionem Czempionów z niepobitym do 
dziś wynikiem uzyskując 40 pkt. na 40 możliwych. 
W kolejnych latach medale z MPMK przywożą tak-
że Ebonit (po Jalienny AA), który jako 4-latek zajmu-
ję miejsce trzecie, a 2 lata później wygrywa jako 6 
latek. Także białeckie ogiery oddane w trening naj-
lepszym zawodnikom w Polsce odnoszą sukcesy. 
Wielokrotny MP w WKKW i Olimpijczyk Paweł Spi-
sak, najpierw wygrywa na białeckim Barycie (po De-
coration xo) MPMK 6-letnich, by parę lat później do-
prowadzić go do zawodów rangi ***, z MP włącznie.         Do tego samego poziomu zostaje doprowadzony 

Ebonit przez Kamila Rajnerta, który później odnosi 
sukcesy w konkursach rangi * i ** pod reprezentu-
jącym barwy Białki Mateuszem Sarneckim, i Aspan 
dosiadany na MP seniorów przez Katarzynę Stąpor. 
Czystej krwi anglo-arabskiej Katon (po Wiedeń oo) 
hod. SO Białka startował pod białecką zawodnicz-
ką Marią Orzechowską w konkursach skokowych 
do 140 cm, a następnie pod jednym z najlepszych 
jeźdźców młodego pokolenia Andrzejem Głoskow-
skim. Wyhodowany w Białce Nawis (po Vis Versa 
AA) startował w WKKW ** pod Janem Mossakow-
skim, Nort (po Berlin Bej) również rodzimej hodowli 

Harbuz – Amadeusz Fryga

Tacyt – Jarosław Sulowski
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był medalistą MP Juniorów WKKW pod Ksawerym 
Śnieguckim, oraz uczestnikiem Mistrzostw Europy. 
Wielokrotnym zwycięzcą MPMK WKKW był także 
sprowadzony z  Francji angloarabski ogier Devin du 
Maury (po Quatar da Plape) dosiadany podczas tych 
imprez przez Dariusza Sulowskiego, późniejszy brą-
zowy medalista MP Juniorów pod Aleksandrem Ka-
dłubowskim. Wiele białeckich ogierów po lub w czasie 
seniorskich karier sportowych służyło za nauczycieli 
białeckim juniorom. Wśród nich były m.in.: Barok (po 
Kwartet AA) IV m-ce MP Juniorów pod Jarosławem 
Wygachiewiczem czy wspomniany wyżej Berlin Bej, 
na którym w konkursach skoków do 140 cm starto-

wała Kalina Herda, która podczas Czempionatu Koni 
Małopolskich odbywającego się w  Białce, w  wieku 
15 lat, wygrała na nim konkurs potęgi skoku poko-
nując przeszkodę o wysokości 190 cm. Wiele ogie-
rów z Białki odnoszących sukcesy na arenie polskiej 
i międzynarodowej zostało sprzedanych za granicę. 
Były to min.: juniorski koń Sulowskiego Frencz wlkp, 
sprzedany do Finlandii gdzie był 4 na Mistrzostwach 
Kraju Seniorów w WKKW, Ambasador młp sprzeda-
ny do Włoch, gdzie startował w najtrudniejszych kon-
kursach rangi ***, czy Askar (olimpijczyk z Atlanty 96’) 
sprzedany do Niemiec do hodowli koni trakeńskich 
Gorlo.

Przez lata białeccy zawodnicy regularnie 
uczestniczyli także, prócz zawodów rangi ogól-
nopolskiej i  międzynarodowej, w  zawodach 
szczebla okręgowego z  Mistrzostwami Woje-
wództwa włącznie. Już w  1986 roku Dariusz 
Sulowski wygrał na małopolskim Impasie (po 
Fordon xx) Mistrzostwa Juniorów, a na Frenczu 
- Seniorów. W roku 1994 wygrał seniorskie na Di-
narze, a w 1999 na Bajcie. Także narybek białecki 
Kalina Herda oraz Jarosław Sulowski wygrywali 
w/w w kategorii juniorów: Herda na Berlin Beju, 
a  Jarosław Sulowski na Tacycie (po Veritas AA).

Nawis – Jan Mossakowski
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Kilkadziesiąt lat białeckiego klubu i  sportu za-
owocowało kilkoma medalami Mistrzostw Polski 
w trzech dyscyplinach jeździeckich (WKKW, zaprzęgi 
parokonne, rajdy) oraz aż 10 zawodnikami powołany-
mi do Kadry Polski:

WKKW:
•	 Dariusz	Sulowski	(junior,	senior)
•	 Jarosław	Pawlowski	(senior)
•	 Jarosław	Sulowski	(junior)
•	 Jarek	Wygachiewicz	(junior)
•	 Amadeusz	Fryga	(junior)

Zaprzęgi
•	 Marek	Pawelec

Rajdy
•	 Jerzy	Urbanski
•	 Wojciech	Kowalik
•	 Maciej	Wiącek
•	 Mariusz	Liśkiewicz

Przez ten czas przez klub przewinęło się kilku-
dziesięciu zawodników zarówno trenując w  stadzie 
jak i tych reprezentujących barwy klubu a trenujących 
u siebie w domach.

Eskada – Jarosław Sulowski

Kalabria – Artur Karczmarek

Sport w Białce
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Od 2017 roku ponownie prężnie działa sek-
cja sportowa. Należą do niej w  chwili obecnej: 
w roli trenera i zawodnika Dariusz Sulowski, jego 
syn Jarosław, juniorka Milena Kulanica startująca 
na kucach i Artur Karczmarek który to w 2018 
roku odniósł już pierwszy duży sukces wygry-
wając Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 
w skokach na małopolskim ogierze Elaborat (po 
Aspan).

W  chwili obecnej jeźdźcy białeccy dys-
ponują obiecująca stawką młodych koni rasy 
małopolskiej i stawiają sobie za cel starty w Mi-
strzostwach Polski Młodych Koni WKKW w naj-
bliższym sezonie, następnie powrót do dużego 
sportu, reprezentowanie barw w Białki zarówno 
w kraju jak i za granicą, tak jak robił to w latach 
uprzednich m.in. Jarosław Sulowski startujący na 
ME Juniorów w Szkocji.

Awans – Amadeusz Fryga

Juno – Dariusz Sulowski
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W  roku 1998 zrodził się 
na Lubelszczyźnie pomysł 
zorganizowania czempionatu 
koni małopolskich by porów-
nać pogłowie koni małopol-
skich z  województwa lubel-
skiego. Czempionat ten nie 
powstałby, gdyby nie grupa 

zapaleńców, miłośników i entuzjastów rasy małopol-
skiej, w której skład wchodzili hodowcy prywatni, ho-
dowcy ze Stadnin Państwowych, pracownicy OZHK 
Lublin i SO Białka. 

Dla wszystkich oczywistym było, iż pokaz ten 
musi odbywać się w Białce na terenie stada, i w tym 
roku tj. 2019 odbędzie się on po raz XXII.

Przez ostatnie 20 lat  ponad 1100 koni, 130 ho-
dowców z  kilku województw uczestniczyło w  naj-
większej i  najstarszej imprezie hodowlanej dla koni 
półkrwi w  Polsce. Młodzieżowy Czempionat Koni 
rasy Małopolskiej rozgrywany od 1998 roku przez lata 
ewoluował i rozwijał się wraz z hodowlą koni tej rasy. 
Po kilku latach starań oraz dzięki wysokiej jakości 
koni tam prezentowanych zyskał miano Narodowego 
i  został poszerzony o ocenę młodych koni zarówno 
w ruchu jak i skokach luzem. 

Przez lata czempionat ten służył hodowcom do 

Polski Związek Hodowców
Koni Małopolskich

Davinci – Dariusz Sulowski

Arszafira 

Mateusz Staszałek
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wstępnej oceny swojego materiału hodowlanego, 
i  nierzadko był przepustką zarówno dla klaczy jak 
i ogierów do dalszej kariery, zarówno hodowlanej jak 
i sportowej.

Rokrocznie podczas dwudniowego czempionatu 
na terenie stadniny odbywają się pokazy hodowlane 
i sportowe w których od wielu lat uczestniczą zarówno 
jeźdźcy jak i konie z Białki.

Trzykrotnie w latach 2013-1015 grupa koni biorą-
cych udział w Narodowym Czempionacie Narodowym 
Koni Małopolskich w  Białce uczestniczyła i  święciła 
triumfy wraz ze swoimi hodowcami na prestiżowym 
Czempionacie Koni Angloarabskich rozgrywanym 
podczas Wielkiego Tygodnia w Pompadour we Francji.

SO Białka (od 2018 roku pod nowa nazwą Stad-
nina Koni Białka) jest także miejscem gdzie swoją sie-
dzibę ma jeden z  najstarszych związków rasowych 
w Polsce: Polski Związek Hodowców Koni Małopol-
skich.

To w Białce właśnie odbył się po raz pierwszy 
w 2003 roku zjazd założycielski związku. Przez lata 
włodarze Białki oraz władze PZHKM pracują razem 
przy organizacji imprez hodowlanych, w tym najwięk-
szej imprezy rasowej w Polsce dla koni jaka jest Naro-
dowy Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Małopol-
skiej. Białka także jest Narodowym Centrum Hodowli 
Konia Małopolskiego w Polsce.

Hatteria II

Pasieka
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Białka z lotu ptaka
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