
Roman Pankiewicz 
Ród ogiera Kuhailan Haifi

Og. Kuhailan Haifi oryginalny arab sprowadzony do Polski w 1930 r. z Półwyspu Arabskiego: założyciel 
najcenniejszego obecnie rodu męskiego w Polsce

Stadnina w Gumniskach wywodziła  się  z  najstarszej  polskiej  hodowli  koni  czystej  krwi arabskiej  ze
Slawuty.  Po  całkowitym  zniszczeniu  stadniny  w  Sławucie  podczas  rewolucji  i  I  wojny świa  towej,
Gumniska uważały się za jej spadkobiercę. W związku z tym ówczesny właściciel Gumnisk. Roman ks.
Sanguszko, nic mając możliwości zakupienia do swojej stadniny cennego materiału w Europie (Bogdan
Ziętarski kierownik stadniny w Gumniskach objechał w tym celu prawie wszystkie ważniejsze stadniny
hołdujące konie arabskie w Europie), a przy tym naśladując Slawutę, która wysyłała wyprawy po konie
do Arabii, w 1930 r. zorganizował podobną wyprawę. Na jej czele stanął B. Ziętarski, wytrawny znawca
koni.  Przywiózł  on do Polski 4 klacze i  4 ogiery,  z których Kuhailan Haiti  or.  ar.  (oryginalny arab)
i Kuhailan Afas or. ar. założyły bardzo cenne rody w Polsce.

W czasach,  gdy miała  miejsce  wyprawa,  nie  tak  łatwo było  zna  leźć  cenne  konie  w Arabii.  Konie
przedstawiane  do zakupu w zachodniej  części  Półwyspu Arabskiego nie  zadowalały B.  Ziętarskiego.
Wyprawa już długo trwała, a ten wybitny znawca ciągle jeszcze nie miał reproduktora dla Gumnisk, jak
również i dla Babolny (stado to skorzystało z okazji i zwróciło się do B. Ziętarskiego z prośbą o kupienie
i dla nich ogiera czołowego). Wyruszył więc do centrum Półwyspu Arabskiego, do miejscowości Jauf.
Podróż była bardzo trudna ogromne upały w dzień, noce prawic mroźne. Dotarł wreszcie do koczowiska
szczepu Wielkiego Trybutu Rouallah, gdzie dotychczas nie stanęła jeszcze stopa Europejczyka. Drugiego
dnia po przybyciu, miejscowy szeik zdecydował się po kazać swoje reproduktory.

B. Ziętarski tak opisał tę scenę: Wreszcie słyszę rżenie, prowadzą ogiery, dreszcze mnie przechodzą, czy
rzeczywiście dobre, czy znowu zawód i daremna strata czasu... Podprowadzają gniadego. Nogi się pode
mną ugięły,  toż  to  koń jakiego szukam,  niewielki,  suchy,  nu doskonałych nogach,  ani  śladu krowiej
postawy. Szyja długa, łeb szlachetny, chociaż niezbyt mały, nozdrza rozdęte, cienkie, ruchome, wspaniała
odsada ogona. Pierwszy raz przy kupnie konia doznałem uczucia, że mdleję. Tymczasem tysiące myśli
przechodziło mi przez głowę. Czy zechce sprzedać. Czy w razie sprzedaży będzie możliwa dostawa o 800
km do Damaszku... Kieruję się tak, aby jeszcze raz podejść do gniadego ogiera, co udoje mi się dopiero
przed południem. Jednak pierwsze wrażenie było trafne. Koń dobry zupełnie. Był to Kuhailan Haiti, który
został  zakupiony jeszcze  tego  samego dnia,  późnym wieczorem.  W drodze  powrotnej  został  jeszcze
zakupiony Kuhailan Zaid or. ar. dla Babolny.

Zakup ogiera Kuhailan Haifi or. ar. można tylko przyrównać do zakupu, jakiego dokonał prawie 100 łat
wcześniej, bo w 1845 r. Juliusz hr. Dzieduszycki. Przywiózł on wówczas do kraju Gazellę or. ar. Mlechę
or.  ar.  i  Saharę  or.  ar.,  które  założyły  wspaniałe,  istniejące  do  dziś  rodziny.  Kuhailan  Haifi  odegrał
ogromną rolę w hodowli polskiej, a w II połowie XX w. także w hodowli światowej.

Kuhailan  Haifi  zaczął  stanowić  klacze  w stadninie  gumniskiej  już  w 1932 r.  Roman ks.  Sanguszko
udostępnił  tego ogiera  pozostałym hodowcom koni  czystej  krwi arabskiej.  Wykorzystały to  Pełkinie,
Breniów, a przede wszystkim Janów.

Gumniska uzyskały po nim og. Kuhailan Haifi I ur. 1934, sprzedanego w 1938 r. do Babolny oraz trzy
klacze, które nie odegrały roli w hodowli.

Pełkinie otrzymały po nim gniadego og. El Haifi (od Pomponia II po Mazepa I) ur. 1935. o wymiarach
153—185—19,5 cm. Mimo że Pomponia II była zapewne najcenniejszą klaczą pełkińską, skoro wysiano
ją do tak wartościowego ogiera jak Kuhailan Haili. to El Haifi zawiódł jako reproduktor. Rozpoczął on
swoją działalność w 1944 r., kryjąc klacze pełkińskie, a następnie stanowił w latach 1947—49 w Nowym
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Dworze, a w 1950—52 w Albigowej. Był to duży, wysokonożny koń, o wadliwej budowie kończyn, którą

to  wadę często  przekazywał  swemu potomstwu,  nawet  ją  potęgując.  Pozostawił  4  ogiery i  5  klaczy.
Z jego potomstwa Czeremcha 1949 wygrała Oaks. a Rej Assan 1953 dwa razy Nagrodę Porównawczą.
Córka og. El Haili, Czaruta 1949, dała użytego w hodowli Carradora ur. 1960.

Og. Ofir (Kuhailan Haifi — Dziwa pa Abu Mlech) ur. 1933 r. w Janowie Podlaskim, do 1939 r. krył w macierzystej stadninie, ojciec m.in.
Witraża i Wielkiego Szlema

Breniów po Kuhailanie Haifim uzyskał bezcenne klacze, które niestety zaginęły w 1941 r., oraz ogiera
Sumak 1934, sprzedanego w 1938 r. do Wioch.

Swą klasę reproduktora objawił jednak Kuhailan Haifi  dopiero w połączeniu z klaczami janowskimi.
Stanisław Pohoski, kierownik stadniny w Janowic, dobrał mu najcenniejsze matki i nigdy tego nic musiał
żałować. Z piękną Dziwą (po Abu Miech),  w której  rodowodzie znajdowały się  wszystkie  ówczesne
cenne ogiery i klacze, dał epokowego  Ofira gniady, ur. 1933 o wymiarach 148—180— 19 cm. Dziwa
dała jeszcze kilka cennych koni: Jezupoła 1928 i Sadyka Paszę 1936, użytych do hodowli w kraju oraz
Takiego Pana 1937 użytego  z  powodzeniem w Tiersku.  W połączeniu  z  nieco  słabszą  Frygą  II  (po
Rakszysz),  Kuhailan  Haifi  dał  gniadego  Pamira 1934,  który  był  gorszy  od  Ofira.  W Janowic  dał
Kuhailan Haifi dwie córki: Odę 1933 i Oazę 1933, które również zasłużyły się. w hodowli czystej krwi
arabskiej.

Ofir był określany przez współczesnych mu hodowców jako „hucuł z ładną głową”. Mimo to Stanisław
Pohoski nie zawahał się dać mu już w pierwszym roku jego stanówki w Janowie aż 17 klaczy, podczas
gdy ogiery stanowiące równolegle z nim otrzymały: Lowelas — 9 klaczy, a Enwer Bey tylko jedną. Ofir
był bezsprzecznie najcenniejszym ogierem, jakiego udało się wychować polskim hodowcom w okresie
międzywojennym.

W 1939 r.  w Janowie klacze zaczął  stanowić również Pamir.  Przydzielono mu córki  i  wnuczki  Abu
Mlecha.  Widocznie  St.  Pohoski  nie  chciał  dopuścić  do  inbredu  na  Abu  Mlecha,  chociaż  tę  metodę
hodowlaną  czasami  stosował.  Na przykład  córka  Kuhailana  Haifiego,  Oaza,  została  pokryta  Ofirem,
a otrzymaną klaczkę nazwał Wnuczką Haifiego; Kuhailan Haili był jej podwójnym dziadkiem.

Niestety, Ofir wraz z całą stadniną janowską został wywieziony w 1939 r. do stadniny w Tiersku (ZSRR).
Używany tam w latach 1940—48 pozostawił 3 ogiery i 16 cennych klaczy, z których najwspanialszą
okazała się urodzona jeszcze w Janowie w 1939 r. Mammona, matka wielu kapitalnych ogierów i klaczy,
założycielka  najcenniejszej  obecnie  rodziny  w  Tiersku.  Swego  rodu  Ofir  w  Tiersku  niestety  nie
przedłużył.
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Z potomstwa Ofira w Polsce pozostały niedobitki: 4 ogiery, z których Wyrwidąb pozostał (po ewakuacji)
w Niemczech, gdzie przemianowano go na Wind, Witeź II, który został wywieziony z Niemiec do USA
przez generała Pattona jako zdobycz wojenna w 1945 r. oraz Witraż i Wielki Szlem użyte w Polsce.
Wszystkie te ogiery urodzone w 1938 r. uratowały się dwukrotnie: pierwszy raz, gdy ich nie ewakuowano
do Tierska i drugi, gdy podczas ewakuacji w Niemczech cudem przeżyły dywanowe bombardowanie
Drezna.

Z córek Ofira uratowały się trzy: Wilga 1938, Ofirka 1939 i Zalotna 1939. Były to przepiękne klacze.
Dwie pierwsze założyły bardzo cenne rodziny (Wilga jest m. in. babką wspaniałego Cometa). a trzecia po
urodzeniu bliźniąt zajalowila i musiała być wyeliminowana z hodowli. Jak typowe było potomstwo Ofira
świadczy fakt, że w 1941 r. podczas przeglądów chłopskich koni na spędach, jego córka, która jako źrebię
zaginęła w 1939 r., została natychmiast rozpoznana, mimo że była zabiedzona i niedożywiona. Nazwano
ją dla upamiętnienia tego momentu Ofirką.

Ciekawe,  że  konie  wywodzące  się  z  tego  jakże  cennego  rodu  nie  znalazły  należytego  uznania
w ówczesnych czasach ani w ZSRR, ani w Niemczech, ani nawet w USA (mimo że Witeź II zdobył
Wieczysty Puchar Kelloga - nie został w hodowli wykorzystany). Jedynie w Polsce ród ten od samego
początku cieszył  się  należnym mu uznaniem, do hodowli użyto bowiem obu ocalałych synów Ofira:
Witraża i Wielkiego Szlema — ogiery jakże różniące się typem i urodą. Wielki Szlem — mały atleta
o bardzo prawidłowej budowie, urodziwy. Witraż — bardziej smukły, wyższy, niedorównujący swemu
półbratu poprawnością budowy, ale znacznie go przewyższający klasą i urodą. Po wojnie Witraż krył
w Albigowej, a Wielki Szlem w Nowym Dworze i gdy w 1956 r. wymieniono je ze sobą, to okazało się,
jak trafny był ich pierwotny przydział.

Wielki Szlem (od Elegantka po Bakszysz.) gniady ur. 1938, o wymiarach 147- 191 - 19,5 cm, był synem
klaczy, którą śmiało można było nazwać perlą polskiej hodowli. Dała ona użyte do hodowli takie ogiery
jak: Jaszmak. Lowełas, Opal, Rosomak, Skarabeusz i Wielki Szlem, a tylko dwaj z nich byli synami
jednego ojca. Elegantka dawała dobre potomstwo z każdym ogierem. Również jej córka Kamea 1929
założyła cenną rodzinę.

Wielki  Szlem zaczął  kryć  klacze  w  1940  r.  w  Pełkiniach,  następnie  stanowił  klacze  janowskie  (na
ewakuacji w Niemczech), a od 1947 r. działał w Nowym Dworze. W latach 1956—57 był reproduktorem
w Albigowej.  W Pełkiniach i  Nowym Dworze spotkał  on bardzo różne klacze,  między którymi były
również słabsze pod względem urody i exterieru. Jego ogromną zasługą było wyrównanie tego materiału.
Ogółem Wielki Szlem dał 51 klaczy i 10 ogierów, z których Mlech Pełkiński, Anarchista, Czardasz, Czort
i Duch zostały użyte do hodowli w kraju.

Córki Wielkiego Szlema okazały się bardzo cennymi matkami, dając wicie ogierów użytych do hodowli
w kraju. I tak Gahdar 1942 dała Abu Afasa, Mira 1942 — Mir Saida, Gwara 1946 — Gwarnego, Angara
1947  —  Araxa,  Bint  Munira  1948  — Badr  Bedura,  Cerekiew  1951  —  Carycyna,  Dyska  1950  —
Dramata, Ellenai 1956 — Eleuzisa, Elfa i Elbrusa.

Wielki  Szlem  przekazywał  na  potomstwo  dużą  dzielność  wyścigową.  Z  jego  potomków  nagrody
klasyczne wygrali: Omar — 1944 Derby, Czardasz 1949 — Derby i Porównawczą, Czort 1949 -  2  razy
Porównawczą, Don Lambro 1950 — Derby, Dyska 1950 Oaks, Kochana 1952 — Oaks.

Mlech Pełkiński (od Hilla po Kaszmir) gniady, ur. 1942 w Pełkiniach, stanowił klacze tylko przez jeden
rok w Nowym Dworze.  Pozostawił 3 klacze,  z których Mufta  1946 dała  ogiery:  Muzułmanina 1957
sprzedanego do USA i Majdana 1958 sprzedanego do Egiptu, obecnie znajdującego się również w USA.
Mufla została sprzedana następnie do Anglii.

Anarchista (od Bomba po Kuhailan Zaid or. ar.) gniady, ur. 1947 w Janowie, o wymiarach 146—178—
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19,5 cm. Krył klacze w Michałowie w lalach 1958 i 1960, a następnie klacze hodowców prywatnych.
Pozostawił 5 klaczy, z których Esterka 1959 i Fatma 1961 wygrały Oaks, u Czatanoga 1950 dała ogiera
Czeremosz 1970. Fatima i Czatanoga to jedne z cenniejszych klaczy okresu powojennego.

Og. Wielki Szlem (Ofir — Elegantka po Bakszysz)  ur.  1938 r.
w Janowie  Podl.  Działał  jako  reproduktor  od  1940  r.  kryjąc
w Pełkiniach, w Janowie Podl., w Nowym Dworze i w Albigowej.
5  jego  synów  użyto  do  hodowli  w  kraju,  a  były  to:  Mlech
Pełkiński, Anarchista, Czardasz, Czort i Duch (fot. W. Puchalski)

Og. Czort (Wielki Szlem — Forta po Kuhalian Abu Urkub) ur.
1949 r. w Nowym Dworze, najcenniejszy syn i godny następca
Wielkiego  Szlema.  Krył  klacze  w  macierzystej  stadninie,
a następnie  w Janowie.  W  Polsce  użyto  do  hodowli  4  jego
synów:  Krezusa,  Sabbata,  Banzaja  i  El  Paso  (fot.
M. Raczkowski)

Og.  Bask  (Witraż  —  Bałałajka  po  Amurath  Sahib)  ur.  1956
r. w Albigowej,  sprzedany  w  1956  r.  do  USA,  gdzie  zdobył
championat  tego  kraju  i  zyskał  przydomek  „Objawienie
Ameryki", dając bardzo dobry przychówek

Og. Aladdinn ur. 1975 r. w Szwecji z polskich koni: jego ojcem
Jest  Nureddin  (Witraż  —  Norma  po  Hardy),  a  matką  Lalage
(Gerwazy  —  Lala  po  Amurath  Sahib).  Obecnie  jest  jednym
z najcenniejszych przedstawicieli rodu Kuheilana Haifi w USA,
dokąd został sprzedany

Czardasz (od Baza po Kuhailan Zaid or. ar.) c. gniady, ur. 1949 w SK Nowy Dwór, o wymiarach 152—
185—19,5 cm.  Wygrał  Derby i  Nagr.  Porównawczą,  dał  również dzielne  potomstwo,  które wygrało:
Frajter 1966 Porównawczą, Finisz 1967 — Derby i Porównawczą. Czardasz w latach 1964—66 stanowił
klacze michałowskie, a następnie hodowli prywatnej. Pozostawił 4 ogiery i 10 klaczy. Jego syn, Doman,
ur. 1965, sprzedany do Szwecji — zajął I miejsce w klasie ogiery w wieku ponad 12 lat na „Salonie
Konia” Paryż 1978. Z córek Czardasza, Zamieć 1965 i Platyna 1966, znajdują się obecnie w stadninach,
gdzie dały już bardzo cenne potomstwo.

Duch (od Bojaźń po Kuhailan Zaid or. ar.) gniady, ur. 1949 w Nowym Dworze, o wymiarach 147—180—
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19,5 cm. Stanowił klacze tylko przez jeden rok w Michałowie. Pozostawił 2 klacze i ogiera Litaur 1956.
Następnie działał  w półkrwi na terenie  woj.  kieleckiego,  gdzie  pozostawił  dużo cennego potomstwa,
zwłaszcza klaczy.

Najcenniejszym synem Wielkiego Szlema, nieomal godnym jego następcą ukazał się gniady Czort (od
Forta po Kuhaiłana Abu Urkub) ur. 1949 w SK Nowy Dwór, o wymiarach 152—174—19 cm. Forta była
jedną z najcenniejszych polskich klaczy. Dała ona aż 9 doskonałych klaczy oraz 9 ogierów, z których
Czort, Equifor i Ferrum zastały użyte do hodowli w kraju, a 6 zostało sprzedanych na eksport. Czort był
bardzo dzielny na torze wyścigowym: wygrał 2 razy Nagr. Porównawczą. Dał również wielu zwycięzców
nagród klasycznych: Santa 1965 — Oaks oraz Derby. Krezus 1963 — Derby i Porównawczą. Alga 1964
— Oaks i Porównawczą, Sabbat 1964 — Derby, Bajra 1966 — Oaks, Elfur 1966 — Derby, Pierrot 1968
— Derby i Porównawczą.

Czort stanowił klacze w Nowym Dworze i Janowie łącznie przez 14 lat. Pozostawił 15 ogierów i 27
klaczy. W hodowli krajowej użyto następujących jego synów: Krezusa, Sabbata. Banzaja i El Paso. Jego
córki dały również wiele ogierów użytych w kraju: Algoa 1964 — Aloesa,  Rokada 1965 — Relaxa,
Pemba 1964 — Pcpi i Peptona oraz Enora 1965 — Enosa.

Krezus (od Kreolka po Nabór) c. gniady, ur. 1963 w Janowie, był ogierem czołowym w macierzystej
stadninie przez 6 lat. Pozostawił 9 klaczy i ogiera Ellorus. Jedna z córek Krezusa, Orgia 1971, okazała się
wybitnie  dzielna  na  torze.  wygrywając  Oaks,  Derby i  Porównawczą.  Ellorus (od  Ellora  po  Witraż)
gniady, ur. 1972 w SK Janów Podlaski, o wymiarach 148—168—18 cm. zdobył tytuł II wicechampiona
Polski na pokazie w Janowie w 1980 r.  Byl ogierem czołowym w macierzystej stadninie w latach 1977—
80. Do hodowli użyto dotychczas jego 7 córek. W 1980 r. został sprzedany do USA.

Sabbat (od Sabellina po Abu Afas) gniady, ur. 1964 w Janowie, stanowił klacze w Michałowie w latach
1969—71. Pozostawił 7 klaczy.

Banzaj (od Bandola po Witraż) siwy, ur. 1965 w Janowie. Stanowił klacze w Michałowie w 1971 oraz
w Janowie w 1972 r., a następnie został sprzedany do USA. Pozostawił 2 ogiery i 7 klaczy.

El  Paso (od  Ellora  po  Witraż)  gniady,  ur.  1967  w  Janowie,  o  wymiarach  150—172—19  cm,  był
najcenniejszym synem Czorta. Matka El Paso, córka kapitalnego Witraża, dała 4 ogiery, z których do
hodowli w kraju zostały użyte: El Azrak. El Paso i Ellorus oraz Elfur użytkowany w Tiersku. Ellora dała
także aż 7 klaczy, z których część zasłużyła się już w hodowli.

El Paso stanowił klacze w latach 1972—75 w Michałowie, a w 1979—81 w Janowie, zaś w latach 1976
—78 w USA, dokąd został wydzierżawiony. Zdobył tam championat ogierów tego kraju. Ogółem El Paso
pozostawił 4 ogiery i 28 klaczy, a jego syn Fason jest obecnie używany w Białce,

Potomstwo El Paso było wielokrotnie nagradzane na różnego rodzaju pokazach. I tak Wizja 1973 jest
championką klaczy USA; Wilejka 1977 — wicechampionką Polski klaczy młodych z 1982 r.,  w tym
samym roku zajęła II miejsce w klasie klaczy w wieku ud 4 do 8 lat na pokazie w Szwecji; Celtyk 1976
— wicechampionem Polski ogierów z 1981 r.; Cadyk 1973 zajął I miejsce w klasie ogierów w wieku 9—
13 lat na pokazie w Szwecji w 1982 r. Wśród młodzieży na torze i w Janowic znajduje się jeszcze sporo
potomstwa El Paso, tak więc listy ogierów i klaczy po tym reproduktorze, które zostały włączone do
hodowli lub odniosły sukcesy na pokazach, nie można jeszcze zamknąć. Sam El Paso został sprzedany
w 1981 r. do USA za 1 mln dolarów.

W Polsce ród Kuhailana Haifiego or. ar. kontynuuje się raczej przez potomków Witraża, a nic Wielkiego
Szlema. Obecnie używany jest  tylko jeden ogier z odgałęzienia  założonego przez Wielkiego Szlema.
Mowa  tu  o  synu  El  Paso  —  Fasonie (Od  Fladra  po  Celebes)  gniady,  ur.  1976  w SK  Michałów,
o wymiarach 144— 183—18,5 cm. 

5/9



Jest to bardzo urodziwy ogier, który ma w swoim rodowodzie tylko raz Wielkiego Szlema, a dwa razy
Witraża, któremu zawdzięcza też swoją urodę.

Og.  El Paso (Czort –  Ellora po Witraż)  ur.  1967 r.  w Janowie
Podl. Najcenniejszy syn Czorta. Stanowił Klacze w Michałowie,
Janowie  i  w  USA,  dokąd  został  w  latach  1967-1978
wydzierżawiony. W 1981 r. został sprzedany za 1 mln dolarów do
USA. Syn El Paso – Fason jest obecnie używany w Białce (fot.
Z. Raczkowska)

Og. Witraż (Ofir – Makata po Fetysz) ur. 1938 r. w Janowie Podl.,
najurodziwszy  syn  Ofira  i  najbardzier  zasłużony  w  hodowli.
Karierę stadną rozpoczął w 1941 r., krył w Janowie, Albigowej
i Nowym Dworze. Do hodowli w kraju użyto tylko 4 jego synów:
Como, Banio, Celebesa i Muharyta (fot. W. Puchalski)

Og.  Celebes  (Witraż  —  Canaria  po  Trypofis)  ur.  1949
r. w Albigowej.  Krył  w  Michałowie,  a  następnie  w  Janowie,
pozostawiając wiele cennego potomstwa, min. 5 ogierów użytych
do hodowli w kraju: Melona, Etapa, Algomeja, Aloesa i Pepi

Og. Aloes (Celebes — Algoa po Czort) ur.  1973 r.  w Janowie
Podl., champion Polski ogierów z 1982 r., stanowi klacze od 1977
r.  Jego  syn,  Fanatyk,  jest  obecnie  ogierem  czołowym
w Michałowie (fot. Z. Raczkowska)

Teraz,  omówię  drugą  gałąź  rodu  Kuhailana
Haifiego założoną przez  Witraża (od Makata  po
Fetysz) gniady, ur. 1938 w Janowie, o wymiarach
153—180—19 cm. Był to najurodziwszy syn Ofira,
najbardziej też zasłużył się w hodowli. Jego matka,
Makata,  bardzo  urodziwa,  poza  nim  zdążyła  w
Polsce pozostawić jeszcze Teherana 1937 i w 1939
r.  odeszła  do  Tierska,  gdzie  wszelki  słuch  o  niej
zaginął;  nie  figuruje  w żadnej  z  ksiąg  stadnych
wydanych w ZSRR.

Witraż  karierę  stadną  rozpoczął  w  macierzystej
stadninie w 1941 r. 
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Następnie  przeszedł  z  grupą  klaczy do nowo utworzonej  stadniny w Albigowej,  a  w 1956  r.  został
przeniesiony do Nowego Dworu, gdzie zakończył swą karierę. Ogółem pozostawił 13 ogierów i 23 klacze
najwyższej jakości.

Witraż był koniem bardzo nerwowym, trudnym pod siodłem, a przy tym bardzo ambitnym. Jeździłem na
nim codziennie przez wiele lat. Dogadaliśmy się po jakimś czasie. To on nauczył mnie mocnego siadu w
siodle,  dość  często  wyrażając  ochotę  pozbycia  się  mojej  osoby.  Mimo  że  ciągle  próbował  swoich
sztuczek, nie udało mu się to ani razu. Był bardzo spostrzegawczy i nigdy nie przeoczył najmniejszego
przedmiotu, który mógłby mu dostarczyć pretekstu do rzucenia się w bok, lub wręcz do zrobienia „w tył
zwrot” na tylnych nogach. Po jakimś czasie przyjąłem następującą taktykę postępowania z nim: wzrok
miałem  w  owych  czasach  bardzo  dobry,  zauważywszy  więc  coś  co  mogłoby  go  „przestraszyć''
puszczałem wodze zupełnie luźno, podczas gdy moi poprzednicy dawali mu o tym sygnał ich skracaniem.
Witraż dezorientował się, nie wiedząc jak się zachować. Mimo tych obustronnych psikusów lubiliśmy się
i nigdy go nie zdradziłem dla innych wierzchowców, które zawsze traktowałem jako dodatkowe. Mam też
do dziś wyrzuty sumienia, że na mój wniosek ogier ten odszedł do Nowego Dworu, ponieważ chciałem
wypróbować Wielkiego Szlema na albigowskich klaczach. Witraż,  po rocznej  działalności w Nowym
Dworze okazał się niepłodny (w Albigowej dawał 100% źrebności) i musiał zakończyć swoją karierę
życiową.

Jego potomstwo było bardzo podobne charakterem do ojca. Chociaż na ogół nieźle spisywało się na torze
wyścigowym,  to  jednak  system  nerwowy  tych  koni  nie  wytrzymywał  większego  obciążenia.  Toteż
jedynie jego córka Kantaryda 1950 potrafiła wygrać nagrodę klasyczną — Oaks.

Córki  Witraża  okazały  się  nieocenionymi  matkami.  Siedem z  nich  dało  aż  13  ogierów  użytych  do
hodowli w kraju: Eleonora 1944 — El Trypoli, Arfa 1947 — Arragona, Almifara i Ariela. Bandola 1948
— Bandosa, Banzaja i Banata, Celina 1949 — Chazara. Ellora 1950 — El Azraka. El Paso i Ellorusa,
Egeria  1951  —  Ego.  Z  córkami  Witraża  mogły  jedynie  konkurować  córki  Cometa,  które  jednak
reprezentowały nieco inny typ i urodę.

Synów  Witraża  użyto  do  hodowli  w  kraju  niestety  tylko  czterech;  byli  to:  Como,  Banio,  Celebes
i Muharyt.

Como (od Bona po Kuhailan Zaid or. ar.) skarogniady, ur. 1949 w Albigowej, o wymiarach 147—177—
18,2 cm. Był bardzo urodziwy, ale niestety w owym czasie stadniny arabskie miały za zadanie między
innymi produkować ogiery na punkty kopulacyjne do stada ogierów. Como był na to za drobny. Stanowił
tylko dwa lata i w dodatku otrzymał do pokrycia tylko kilka klaczy. Pozostawił mimo to dwa ogiery
i klacz Forsycję 1954, która założyła w kraju cenną rodzinę.

Banio (od Bałałajka po Amurath Sahib) Siwy, ur. 1951 w Albigowej, o wymiarach 151 — 172—18,7 cm.
Urodą nie dorównywał co prawda swojej siostrze Bandoli, zwanej królową za jej piękno, ale w hodowli
zapisał się dodatnio, minio że stanowił klacze tylko przez 1 rok w Nowym Dworze, a pokrył ich bardzo
niewiele. Pozostawił 1 ogiera i 2 klacze. Jego córka Sekwana 1959 dała wicechampiona Polski — ogiera
Set, który od paru lal kryje klucze w Michałowie. Banio nie wytrzymał konkurencji z używanymi w tym
samym czasie  w Nowym Dworze:  wybitnie  urodziwym Cometem uraz  z  burdzo  dzielnym na  torze
wyścigowym Czortem i dlatego został wycofany z hodowli.

Muharyt (od Munira po Kaszmir) gniady, ur. 1957 w Nowym Dworze. Stanowił początkowo klacze
hodowców prywatnych (p. Dębska, p. Ou. p. Braur), a w lalach 1977—78 został użyły na niewielką skalę
w Janowie. Przedtem działał przez wiele lat w klubach jeździeckich i na skutek nieracjonalnego używania
miał zdeformowane przednie kończyny. Pozostawił 6 klaczy, z których urodą wyróżnia się Murat Hanum,
ur. 1974 w Dobrowie.
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Epokowym synem Witraża okazał się gniady Celebes (od Canaria po Trypolis) ur. 1949 w Albigowej,
o wymiarach 145—180—19 cm. Ogier ten początkowo został przydzielony do PSO w Drogomyślu. Był
jednak dla hodowli terenowej za mały. Sprzedano go więc do cyrku, gdzie przebywał około 14 lat, bo aż
do 1967 r., wytrzymując mordercze życie w wagoniku. W wieku 17 lat zaczął karierę ogiera czołowego
w Michałowie, wymieniony z cyrkiem na młodszego ogiera. Były kłopoty z użyciem go do hodowli —
no  bo  jakiś  tam  cyrkowiec  raptem  sięga  po  najwyższą  godność  ogiera  czołowego.  Woziwoda  lub
dorożkarz — historia zna takie przykłady, ale cyrkowiec? Na szczęście ludzie decydujący o jego użyciu
dali się przekonać, czego nigdy później nie musieli żałować.

Matka  Celebesa.  Canaria.  dała  poza  nim
5 doskonałych  klaczy  oraz  ogiera  Karmin  1952
sprzedanego  w 1956  r.  do  RFN,  zasłużonego  dla
tamtejszej hodowli.

Celebes  w  latach  1967-  68  stanowił  klacze
w Michałowie, a następnie zabrał go Janów, gdzie
działał  do  1977  r.  Do  wieku  28  lat  spełniał
należycie swoje obowiązki reproduktora, do końcu
pełen zdrowia i humoru. Minu że przedstawiał typ
atlety,  byt  bardzo  harmonijnie  zbudowany
i urodziwy. Przepięknie się przy tym ruszał. A jak
ładnie stawał dęba, której to sztuki nauczył się w
cyrku.

Celebes  pozostawił  aż  16 ogierów i  44 klacze,  z
których dwie dały już ogiery użyte do hodowli w
kraju: Algeria 1971 — Algierczyka, Fladra 1969 —
Fasona.  Córka  Celebcsa,  Alwernia  1974  wygrała
Oaks, a jego syn Sart 1976 — Nagr. Porównawczą.
Na 6 dotychczas rozegranych championatów Polski
aż  3  razy  champiunkami  klaczy  zostały  córki
Celebesa. Elewacja w 1979 r., Ekstaza w 1981 r. i
Algeria  w  1982  r.  Aż  5  jego  synów  zostało  już
użytych do hodowli  w kraju,  są to:  Melon.  Etap,
Algomej, Aloes i Pepi.

Melon (od Mantyla po Grand) gniady, ur. 1969 w
SK Michałów,  o  wymiarach  154—173 —19 cm.
Był użyty w Kurozwękach w latach 1975—77, a
następnie został sprzedany do USA. 

Og. Etap (Celebes — Etna po Faher) ur. 1971 r. w Janowie Podl.,
najurodziwszy syn Celebesa, stanowił klacze w Janowie od 1976
r, niestety padł już w 1979 r.  Pozostawił po sobie wicechampiona
Polski z 1982 r. — ogiera Set, kryjącego obecnie w Michałowie
(fot. Z. Raczkowska)

Sam  rosły,  poprawnego  eksterieru.  z  kapitalnym  ruchem,  nie  grzeszący  jednak  wybitną  urodą,  dał
podobne do siebie potomstwo. Jego synowie wygrali; Rozbójnik 1976 — Nagr. Porównawczą, a Element
1978 — Derby. Pozostawił 1 ogiera i 16 poprawnych klaczy.

Etap (od Etna po Faher) gniady, ur. 1971 w Janowie, o wymiarach 150—172—18 cm. Jego matka dała
poza nim jeszcze 3 ogiery: Eternita używanego obecnie w Janowie oraz Etnografa, który po użyciu go
w kraju został sprzedany do Szwecji, a także sprzedanego do Francji (obecnie w USA) Etana. Etna jest
również matką 7 kapitalnych klaczy (Etruria championka świata. Paryż 1982, Equitana — championka
Polski młodych klaczy, Janów 1982)

Etap  był  najurodziwszym synem Celebesa.  niestety  padł  już  w  1979  r.  Stanowił  klacze  w  Janowie
w latach 1976—79. Pozostawił, jak dotychczas, 11 klaczy i kasztanowatego ogiera Set (od Sekwana po
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Banio) ur. 1977 w Janowie, o wymiarach 154—186— 19 cm, który stanowi klucze w Michałowie od
1981 r. Set jest wicechampionem Polski z 1982 r., zajął również II miejsce w swojej klasie na Pucharze
Europy,  Akwizgran  1983.  Z  córek  Etapa:  Candela  1978  zdobyła  tytuł  championki  Pucharu  Europy,
Akwizgran 1983, a Beliza 1979 zajęła III miejsce w klasie klaczek rocznych i dwuletnich na pokazie
w Janowie w 1981 r.

Aloes (od Algoa po Czort) gniady, ur. 1973 w Janowie, o wymiarach 150—181—18,5 cm. Zdobywca
tytułu championa Polski ogierów, Janów 1982. Stanowi klacze od 1977 r. Dał już 11 klaczy, wśród nich
wspomnianą wyżej Equitanę 1980. Algoa poza Aloesem dała 3 cenne klacze i została sprzedana do USA,
nie zdążywszy w Polsce w pełni się wykazać. Aloes wywodzi się z bardzo cennej rodziny, która okazała
się  również  dzielna  na  turze  wyścigowym.  Wydaje  mi  się,  że  to  on  przedłuży  odgałęzienie  rodu
Kuhailana Haifiego or.  ar  poprzez Witraża.  Obecnie w Michałowie jest  używany syn Aloesa,  gniady
Fanatyk (od Fatima po Negatiw) ur. tamże w 1978 r o wymiarach 150 —167—18,5 cm, w większych
ramach i nie mniejszej urody jak ojciec. Jego żeńska strona rodowodu pozwala przypuszczać, że będzie to
wyjątkowej klasy reproduktor.

Algomej (od Algonkina po Pietuszok) gniady. ur. 1973 i. w Janowie, o wymiarach 153—186—19,5 cm.
Stanowił klacze w Polsce w latach 1978—79, a następnie został wydzierżawiony do Szwecji. Jego matka
dala  w  sumie  3  ogiery  i  6  klaczy,  z  których  Estyma  zajęła  III  miejsce  w  klasie  klaczek  rocznych
i dwuletnich, Janów 1980. Syn Algomeja - Deficyt 1979 został sprzedany w 1983 r. do USA za 609 tys.
dol.

Pepi  (od Pemba po Czort) gniady, ur. 1975 r. w Janowie, o wymiarach 153—189—19 cm. Jego matka
dała poza nim Peptona użytego do hodowli w kraju i Pembrusa sprzedanego do USA. Pepi stanowi klacze
od 1980 r.

Należałoby wspomnieć  jeszcze  o  ogierach Bask i  Aladdinn.  Bask  (Witraż  — Bałałajka po Amurath
Sahib) gniady. ur. 1956 w Albigowej, został sprzedany w 1963 r. do USA. Zdobył championat tego kraju,
a odznaczywszy się  kapitalnym przychówkiem otrzymał przydomek „Objawienie Ameryki”.  O Basku
i sukcesach jego potomstwa w USA w „Koniu Polskim" pisało wielu autorów, nie ma więc potrzeby tego
przypominać.  Aladdinn po Nureddin (Witraż — Norma po Hardy)  od Lalage (Gerwazy — Lala po
Amurath Sahib) gniady, ur. 1975 w Szwecji z polskich koni, został sprzedany do USA, gdzie zdobył
championat tego kraju i jest uważany za jednego z najcenniejszych przedstawicieli rodu Kuhailana Haifi
or. ar. w USA.

Ród  og.  Kuhailan  Haifi  jest  najbardziej  „kuhailański"  z  obecnie  używanych  w  Polsce.  Uosabia
w najdoskonalszej  formie  wszystkie  te  cechy,  które  łączą  się  z  pojęciem  kuhailan  —  najczystszy
i najlepszy. Zarówno męskich jak i żeńskich przedstawicieli tego rodu charakteryzuje modelowa budowa,
suchość,  szlachetność  i  inteligencja,  doskonały  charakter,  ufność  w  stosunku  do  człowieka,
wytrzymałość,  odporność,  doskonałe  wykorzystanie  paszy,  mleczność  instynkt  macierzyński.
Charakterystyczna  maść  —  gniada.  Z  czynnych  obecnie  w  Polsce  rodów  jest  najżywotniejszy
i najsilniejszy  genetycznie.  W polskich  stadninach  koni  arabskich  aż  74  klacze  są  to  córki  ogierów
wywodzących się z lego rodu. 
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