


Izabela Rajca-Pisz

STADNINA KONI JANÓW PODLASKI



Izabela Rajca-Pisz

STADNINA KONI JANÓW PODLASKI

VOLUMEN
Warszawa 2005



© Copyright by Izabela Rajca-Pisz
© by Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2005

Redakcja i korekta
Mirosława Łątkowska

ISBN 83-7233-131-6

Oficyna Wydawnicza VOLUMEN
Adam Borowski
ul. Konstancińska 3a m 59
02-942 Warszawa

Wydanie drugie poprawione

Okładka: Fot. Edyta Trojańska-Koch

Konsultanci
Izabella Pawelec-Zawadzka
Jacek Łojek
Piotr Hass-Sandej

Skład: Empestudio (22) 818 55 12
Druk: Efekt s.j. (22) 618 57 07

4



Przedmowa

„W ciągu 130 lat swego istnienia (1817-1947) oddała stadnina 
janowska krajowi wielkie usługi. Skupiał się w Janowie zazwyczaj naj
cenniejszy materiał zarodowy jaki kraj posiadał. Stąd elita promienio
wała na kraj cały... ”, tak pisał w swoim dziele pt.: Dzieje Państwowej 
Stadniny w Janowie Podlaskim 1817-1939, wydanym w 1948 roku 
wielki hipolog prof. Witold Pruski.

Dzięki materiałom zebranym przez Profesora jeszcze przed II wojną 
światową i zapiskom Jego, jak sam pisze, ocalałym „zhekatomby Warsza
wy 1944 roku” dawna historia Stadniny w Janowie Podlaskim, najtrud
niejsza do odtworzenia, stała się znana. Monografia ta stała się wkrótce 
białym krukiem. Kolejną publikacją monograficzną stadniny była wydana 
w roku 1967 przez Zjednoczenie Hodowli Zwierząt Zarodowych z serii 
- „Monografie stadnin państwowych” - praca autorstwa wieloletniego 
zasłużonego Dyrektora stadniny Andrzeja Krzyształowicza.

Od tego czasu minęło 37 lat, w ciągu których działa się najnow
sza historia stadniny, a przytoczone słowa prof. Witolda Pruskiego 
są ze wszech miar nadal aktualne. Autorka niniejszej monografii pod
jęła nie byle wyzwanie i zadała sobie trud nie tylko przypomnienia 
dziejów najdawniejszych, ale i nakreślenia dokonań stadniny w ostat
nim czterdziestoleciu. Chwała jej za to, gdyż od dawna odczuwa się 
brak ogólnie dostępnych popularnych wydawnictw tego rodzaju.

Pięknie wydane albumy są marzeniem każdego, ale nie dla wszyst
kich są one dostępne. A właśnie ta publikacja ma szansę trafić „pod 
strzechy I o to chodzi, gdyż wszyscy Polacy powinni wiedzieć - i być 
z tego dumni -jak wspaniałym pomnikiem polskiej kultury jest Stadni
na Koni w Janowie Podlaskim - kultury hodowlanej z naszym skarbem 
narodowym, bezcennym stadem arabskim czystej krwi i czołówką eu
ropejską stada anglo-arabskiego - architektury z unikalnym na świę
cie zespołem zabudowań stajennych - przyrody z kolorowym dywanem 
nadbużańskich łąk i bogactwem Podlaskiego Parku Krajobrazowego 
i wreszcie - pomnikiem ludzi, którzy z największym poświęceniem ra
towali z pożogi dziejów skarb ich największy - KONIE!

Izabella Pawelec-Zawadzka
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Janów Podlaski

Janów Podlaski to niewielka miejscowość w województwie lubel
skim położona na Równinie Łukowskiej 20 km na północ od Białej 
Podlaskiej na malowniczych, prawie nieskażonych cywilizacją tere
nach nadbużańskich. Niedaleko stąd Bug wyznacza granicę z Bia
łorusią. Nieco na północ od Janowa Podlaskiego roztacza swe uroki 
Podlaski Park Krajobrazowy.

Historia Janowa Podlaskiego sięga początków XV wieku. 
Z dokumentu donacyjnego wielkiego księcia litewskiego Witolda 
z 1423 roku wynika, że już w XIII wieku istniała tu wieś Porchów, 
którą książę wraz z licznymi innymi posiadłościami leżącymi po obu 
stronach Bugu darował biskupom łuckim.

Książę Witold w 1428 roku wybudował w Porchowie pierwszy 
kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy, który jed
nak spłonął po kilkudziesięciu latach. Odbudowano go w 1522 roku, 
a w XVIII wieku zastąpiono kościołem murowanym.

Po zniszczeniu przez Tatarów Łucka i okolicy ówczesny biskup 
łucki Jan Łosowicz osiadł w dobrach kościelnych biskupstwa, swą 
siedzibę obierając w Porchowie. Wieś zyskała na znaczeniu i zaczęła 
się rozwijać.

W 1465 roku biskup Jan Łosowicz uzyskał od króla Kazimierza 
Jagiellończyka przywilej nadający wsi prawa miejskie. Zmieniła ona 
wówczas nazwę, stając się odtąd Janowem Biskupim. Dzisiejsza na
zwa Janów Podlaski przyjęła się dopiero w 1816 roku.

Siedziba biskupia w Janowie była drugim ośrodkiem rezyden- 
cjalnym biskupów łuckich i mieściła się w tutejszym zamku (w po
łudniowo-zachodniej części miasta), który został niemal całkowicie 
zniszczony w czasie najazdów szwedzkich i odbudowany dopiero 
w latach 1770-1780. Do dziś zachowały się jego fragmenty.

Do XVII wieku dzięki kolejnym przyznawanym mu przywile
jom miasto rozwijało się. Powolny schyłek świetności miasta datuje 
się od najazdu szwedzkiego w 1657 roku, a liczne nękające miasto 
pożary również przyczyniły się do jego marginalizacji. I tak, liczba 

7



domów z 500 (stan z 1570 roku) zmniejszyła się po trzecim rozbiorze 
Polski do 180, a mieszkańców - z 5000 do 1500.

Z Janowem związany był ks. biskup Adam Naruszewicz, histo
ryk i poeta, który osiadł tutaj na stałe w 1788 roku, dwa lata później 
obejmując biskupstwo łuckie. Z inicjatywy Adama Naruszewicza 
powstała m.in. w Janowie fundacja dla sierot i kalek zwana szpitalem 
oraz gospoda dla podróżnych - „Praga”, niestety już nieistniejąca.

W tutejszym parku biskup wybudował pawilon ogrodowy (około 
1790 r.), który stał się ulubionym miejscem jego pracy. To tutaj opra
cowywał tezy Konstytucji 3 Maja. Miejsce to nazwane zostało później 
„Grotą Naruszewicza”, istnieje do dzisiaj. Zmarłego w 1796 roku bi
skupa Adama Naruszewicza pochowano w podziemiach janowskiej 
Kolegiaty św. Trójcy.

Kościół ten został wzniesiony w XVIII wieku. Jego budowę 
w miejscu dawnych dwóch świątyń pod tym samym wezwaniem 
rozpoczął w 1714 roku biskup Aleksander Wyhowski, a w 1735 roku 
zakończył Stefan Rupniewski. Źródła podają także inne daty ukoń
czenia budowli, m.in. Józef Pruszkowski w monografii Janowa, 
wydanej w 1897 roku, pisze o zakończeniu budowy w roku 1728. 
W 1741 roku kocioł św. Trójcy został podniesiony do rangi kolegia
ty, a później także do godności katedry (w latach 1818-1867 i 1918— 
-1924). W 1924 roku siedzibę biskupów podlaskich przeniesiono 
do Siedlec, a kościół Świętej Trójcy stał się ponownie kolegiatą 
na dawnych prawach i przywilejach. W roku 1867 władze rosyjskie 
zlikwidowały diecezję janowską (czyli podlaską), a w 1869 roku 
za czynny udział mieszkańców w powstaniu styczniowym Janów 
został zdegradowany do osady z wójtem na czele. Ponownie pra
wa miejskie otrzymał dopiero po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę. Po II wojnie światowej ponownie je utracił i nie odzyskał 
do dnia dzisiejszego.

W latach 1939-1944 miasteczko było lokalnym ośrodkiem ruchu 
oporu.

Do innych zabytków Janowa należą m.in.: przykościelna dzwon
nica oraz gmach Seminarium Duchownego wzniesione z inicjatywy 
biskupa Franciszka Antoniego Kobielskiego w 1745 roku. Pierwot
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nie w dzwonnicy umieszczono pięć dzwonów różnej wielkości. Dwa 
z nich zostały przeznaczone przez Rząd Narodowy na działa w czasie 
wojny polsko-rosyjskiej w 1830 roku. Powyżej umieszczono zegar 
wieżowy, ponad nim, w kopule, ulokowano dodatkowe dwa dzwony 
bijące kwadranse.

Zabytkowe budynki stadniny są usytuowane około 2 km na pół
nocny wschód od Janowa Podlaskiego w miejscowości Wygoda.
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Historia Stadniny

pełna krew angielska, angloaraby półkrwi, czysta krew arabska, 
półkrew arabska

Wojny napoleońskie, a zwłaszcza kampania w 1812 roku, niemal 
całkowicie pozbawiły koni państwa europejskie. Druzgocące straty 
w tej dziedzinie spowodowały, że wiele krajów, pragnąc odbudować 
hodowlę, przeznaczyło znaczne fundusze na sprowadzenie materiału 
zarodowego ze Wschodu, a także z Anglii. Zaczęto tworzyć stadniny 
państwowe, które miały stać się fundamentem tej odbudowy.

Na ziemiach polskich pierwsze starania zmierzające w tym kie
runku podjęto zaraz po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku.

6 października 1816 roku na wniosek Rady Administracyjnej Kró
lestwa Polskiego Aleksander I, car Rosji podpisał dekret o założeniu 
państwowej Stadniny Koni i Stada Ogierów, mianując jej dyrektorem 
Wielkiego Koniuszego Koronnego Aleksandra hr. Potockiego.

Dekret przewidywał również premiowanie najlepszych koni 
na corocznych pokazach wojewódzkich.

17 maja 1817 roku zapadła decyzja ulokowania stadniny w Janowie 
Podlaskim, będącym już wówczas własnością skarbu państwa. Ponie
waż jednak w tym czasie obrane miejsce było dzierżawione przez nieja
kiego Nieprzeckiego, rząd zerwał tę umowę i oddał Janów w użytkowa
nie dzierżawne Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.

Natychmiast przystąpiono do prac nad budową stajni oraz obiek
tów pomocniczych w folwarku Wygoda pod Janowem Podlaskim. 
Czas naglił, gdyż niebawem miały nadejść z Rosji pierwsze konie, 
przydzielone przez cara Aleksandra I.

Powstającej stadninie car przekazał ze swych stajen 50 ogierów 
i 100 klaczy, ale ich ostatecznego wyboru miał dokonać koniuszy hr. 
Wacława Rzewuskiego, lekarz weterynarii Jan Ritz.

W tym celu wyruszył on przez Petersburg do Moskwy. Ponie
waż jednak nie wypełnił całego etatu ze stajen carskich, w drodze 
powrotnej zbaczał z kursu w celu dokupienia koni od prywatnych 
hodowców.
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Jan Ritz stawił się w Janowie 18 grudnia 1817 roku z transportem 
liczącym w sumie 187 koni. W tej liczbie znajdowały się 54 ogiery, 
100 klaczy oraz 33 młodzieży trzyletniej. Ze stad carskich pochodzi
ło 25 ogierów i 90 klaczy.

Spośród 100 przybyłych do Janowa klaczy 63 było duńskich, 
30 angielskich, 3 meklemburskie, 2 arabskie oraz po jednej tureckiej 
i neapolitańskiej.

Jeśli chodzi o ogiery, to pod względem rasowym przybyłe stado 
reprezentowało w 50% pełną krew angielską. Pozostałą część sta
nowiły konie arabskie, perskie, tureckie, duńskie, meklemburskie, 
kaukaskie i neapolitańskie. Ogiery umieszczono w stajniach zloka
lizowanych przy zamku w Janowie Podlaskim, a klacze i młodzież 
w folwarku Wygoda oddalonym od miasteczka o 2 km (tu, gdzie 
obecnie znajduje się stadnina).

Ponieważ zarówno stajnie ogierów, jak i miejsce ich usytuowania 
zostały skrytykowane pod niemal każdym względem, wskutek naci
sków podjęto decyzję o przeniesieniu ogierów na Wygodę.

Na siedzibę zarządu stada, którego głównym inspektorem został 
Jan Ritz, wyznaczono janowski zamek biskupów podlasko-siedlec- 
kich. W 1820 roku lokalizacja ta stała się przedmiotem sporu pomię
dzy zarządem stada a Kościołem rzymskokatolickim, który pragnął 
przeznaczyć zamek na siedzibę biskupstwa podlaskiego. Spór został 
rozstrzygnięty na korzyść stadniny, której zarząd pozostał w zamku 
janowskim aż do 1915 roku, kiedy to ewakuowano konie do Rosji. 
Po odzyskaniu niepodległości i odbudowie Janowa w 1919 roku sie
dzibę zarządu przeniesiono na folwark Wygoda.

Na początku 1819 roku przystąpiono do organizowania punktów 
kopulacyjnych. Wszystkie ogiery podzielono na dwie grupy, z czego 
najlepsze I klasy, wówczas zwane „celne” (dzisiaj czołowe), użyt
kowano tylko w stadninie. Było ich wtedy 6-8. Do drugiej grupy 
należało 100 ogierów „prowincjonalnych”, dziś określanych punkto
wymi, które służyły do krycia prywatnych klaczy.

Począwszy od 1822 roku, na życzenie cara Aleksandra I do staj
ni dworskiej w Belwederze dostarczano koni hodowli janowskiej. 
W 1824 roku stanowisko ujeżdżacza i kierownika stajen w Belwede
rze i Łazienkach powierzono Fryderykowi Trippenbachowi.



W 1819 roku do janowskich stad zakupiono 2 ogiery, a rok póź
niej jeszcze jednego ogiera i 11 klaczy, głównie orientalnego pocho
dzenia, ze stad hr. Wacława Rzewuskiego, Eustachego Sanguszki 
i Naryszkina (imienia nie udało się ustalić).

W 1822 roku zakupiono 3 ogiery, z czego 2 arabskie od hr. Wa
cława Rzewuskiego: Alabadżaka i Tuissana. Spośród nich najwar
tościowszy okazał się niezwykłej urody Alabadżak, który wywarł 
znaczny wpływ na janowskie stado półkrwi. Jego córki i wnuczki 
krzyżowane z ogierami pełnej krwi dawały cenne potomstwo. Po
tomkowie Alabadżaka w latach 40. i 50. XIX wieku bardzo dobrze 
spisywali się w gonitwach rozgrywanych na warszawskim Torze 
Mokotowskim.

Kolejny zakup siedmiu ogierów półkrwi w Anglii w 1823 roku 
me przyniósł janowskiej hodowli pożytku. Dopiero następna wypra
wa Aleksandra Potockiego w towarzystwie lek. wet. Filipa Eberhar- 
da w 1825 roku okazała się znacząca. Zakupiono wówczas 5 ogierów 
i 7 klaczy o dużej wartości hodowlanej. Były to pierwsze konie pełnej 
krwi, które wywarły wpływ na janowskie stado. Najlepszym z im
portowanych ogierów okazał się Sorcerer, ur. w 1818 roku, po któ
rym wiele koni biegało na torze wyścigowym w Warszawie, m.in. 
późniejszy reproduktor w Janowie, ogier Papageno ur. w 1838 roku.

Jeszcze w tym samym roku 1825 Janów zasiliło kilka koni z Wo
łynia i Podola, jednak nie przedstawiały one większej wartości.

W 1829 roku Aleksander Potocki zorganizował kolejną eks
pedycję do Anglii, skąd przywiózł 4 ogiery, 6 klaczy i 2 wałachy 
Wszystkie przypuszczalnie półkrwi angielskiej. Ogiery i jedną klacz 
przydzielono do Janowa, a pozostałe konie do stajni carskiej w Ła
zienkach. Niestety, one również nie odegrały większej roli.

W czasie powstania listopadowego w 1831 roku stado janowskie 
ewakuowano i przeprowadzono w Kaliskie i Krakowskie. Konie po
wróciły jednak do Janowa jeszcze w tym samym roku.

Po upadku powstania rozwiązano mieszczącą się w Warsza
wie Dyrekcję Generalną Stad i Stacyj Stadnych, której podlegały 
wszystkie sprawy związane z hodowlą koni w Królestwie Polskim. 
Ponieważ nie prowadzono wówczas żadnych prac organizacyjnych 
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dotyczących hodowli ogólnokrajowej, struktura ta sprawowała nad
zór jedynie nad stadem janowskim i stacjami prowincjonalnymi. 
W połowie 1832 roku, po rozwiązaniu Dyrekcji, stado janowskie 
podporządkowane zostało bezpośrednio Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Policji.

Reorganizacja ta stała się powodem ustąpienia ze stanowiska 
pierwszego dyrektora stadniny w Janowie, Aleksandra Potockiego, 
który sprawował tę funkcję od 1816 roku.

Z końcem czerwca 1832 roku Rada Administracyjna na główne
go Inspektora Generalnego Stad i Stacyj Stadnych w Królestwie Pol
skim (z siedzibą w zamku biskupim w Janowie Podlaskim) wyzna
czyła Józefa Dulewskiego. Po jego śmierci w 1846 roku stanowisko 
to objął dotychczasowy podinspektor lek. wet. Filip Eberhard.

Od 1818 do 1832 roku włącznie ogierami janowskimi pokryto 
26 795 klaczy, co daje średnio 1786 klaczy rocznie!

W 1832 roku Rząd Tymczasowy wyznaczył etat 120 klaczy stad
nych, 8 ogierów „celnych” (czołowych) oraz 192 ogiery „prowincjo
nalne” do obsługiwania 8 województw.

Po rezygnacji Aleksandra Potockiego zorganizowano jeszcze 
cztery ekspedycje do Anglii w celu zakupu materiału hodowlanego 
pełnej krwi. Najlepszym nabytkiem tych wypraw okazał się ogier 
Redcar, który stanowił w Janowie przez 17 lat (aż do końca swoich 
dni), pozostawiając liczne, dobrze biegające potomstwo.

W 1840 roku zbudowano szosę łączącą Wygodę z Janowem Pod
laskim. W 1841 roku wzniesiono nową murowaną stajnię dla ogierów 
czołowych, a w 1848 roku oddano do użytku stajnię „Pod zegarem” 
z przeznaczeniem dla 40 ogierów „prowincjonalnych”.

W latach 1844-1845 usypano wały ochronne zabezpieczające 
stado przed powodzią.

W lipcu 1848 stadnina liczyła ogółem 484 koni, w tym 7 ogierów 
„celnych”, 163 punktowych, 100 klaczy-matek i 214 młodzieży.

W ciągu trzydziestu lat konsekwentnej pracy hodowlanej prowa
dzonej w raz obranym kierunku, wykształcił się typ konia angloarab- 
skiego półkrwi, o wyraźnych cechach pokrojowych przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. Był to typ pożądanego w tamtych czasach
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urodziwego, szlachetnego konia wierzchowego albo lekkiego zaprzę
gowego. Konie janowskie przedstawiały wysoką wartość zarówno 
pod względem użytkowym, jak i hodowlanym, wynikającym z usta
lonego typu. W celu pozyskiwania takich koni używano reprodukto
rów orientalnych, pełnej krwi oraz pochodnych tych ras powstałych 
w wyniku ich skrzyżowania.

„Złoty okres” stadniny janowskiej przypadał na lata 30. i 40. XIX 
wieku, ale już na przełomie tych lat zaczęły się ujawniać (początko
wo sporadycznie, a z czasem coraz częściej) objawy wydelikacenia 
pogłowia w wyniku nadmiernego dolewu pełnej krwi angielskiej. 
Stało się tak przede wszystkim z powodu niewłaściwego posługiwa
nia się ogierami tej rasy, które ponadto nie zawsze należały do traf
nych zakupów dokonanych w Anglii.

Wraz z zainicjowaniem wyścigów konnych w Warszawie 
w 1841 roku w Janowie rozpoczęła swą działalność stajnia wyści
gowa. Począwszy od tego roku, konie janowskiej hodowli uczestni
czyły w gonitwach rozgrywanych na warszawskim Torze Mokotow
skim, sześciokrotnie odnosząc zwycięstwo, a trzykrotnie plasując się 
na drugiej pozycji. Doskonale sprawdził się wspomniany angloarab 
Papageno, a także Regulator, Monitor i Renner.

W 1848 roku generalnym dyrektorem stada urzędującym w War
szawie mianowany został August Potocki, syn Aleksandra - pierw
szego dyrektora.

Decyzje nowego dyrektora nie wpłynęły korzystnie na janowską 
hodowlę, a nawet ją wypaczyły. Zamiast starannego doboru ogierów 
tych samych ras, od 1851 r. zaczęto sprowadzać duże, ciężkie konie 
półkrwi, takie jak: yorkshiry, clevelandy, a także kłusaki orłowskie

W 1857 roku August Potocki wraz z Filipem Eberhardem zaku
pił dla Janowa z Niemiec i Anglii 13 koni różnych ras. Wśród nich 
był arabski ogier Dżelabi i 3 arabskie klacze ze stada królewskiego 
z Wirtembergii oraz 2 ogiery i 7 klaczy cięższej półkrwi, jak co- 
ach horse, z Angin. Wszystkie te konie, o tak zróżnicowanym typie 
krzyżowano między sobą, co zniszczyło dorobek kilkudziesięciu lat 
i ukształtowany model konia janowskiego półkrwi.
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Zmiana koncepcji hodowlanej doprowadziła też do zaprzestania 
hodowli koni wyścigowych i do zawieszenia działalności wyścigo
wej stada, którą odnowiono dopiero w 1877 roku.

W 1864 roku na skutek niepokojących decyzji hodowlanych 
do Janowa wysłano specjalną komisję, która przeprowadziła analizę 
stada i w konsekwencji wybrakowała aż 98 koni.

W 1867 roku sprawy hodowli koni powierzono kompetencji Głów
nego Zarządu Hodowli Koni w Petersburgu, wcielając tym samym 
stadninę i stado janowskie do rosyjskich stadnin państwowych. Jed
nocześnie zmniejszono etat klaczy ze 100 do 60 oraz liczbę ogierów 
stacyjnych ze 100 do 80. W tym samym roku językiem urzędowym 
w stadninie stał się rosyjski, a koniom zaczęto nadawać rosyjskie imio
na. Stanowisko dyrektora w tamtym okresie sprawowali kolejno Alek
sander Meszczerski i Borys Sivers, obaj niewprawieni w hodowli.

I. Jeden z ogierów punktowych - Estampe (Ellik xx - Ruzsiennaja), 
ur. w 1878 roku w Janowie Podlaskim. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki 
imienia prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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Poprawa sytuacji w stadninie nastąpiła w 1881 roku wraz z nomi
nacją na dyrektora Aleksandra Nierotha. Zaprzestał on krzyżowania 
ras praktykowanego przez poprzedników i ustalił dalszy kierunek 
hodowli mający na celu bardzo staranny dobór reproduktorów pełnej 
krwi angielskiej. Poprzez konsekwentne realizowanie swych założeń 
przywrócił janowskiej stadninie dawne znaczenie.

Wobec coraz większego zainteresowania wyścigami i ho
dowlą koni pełnej krwi angielskiej Aleksander Nieroth rozpoczął 
w 1887 roku budowę sześciu stajen przeznaczonych dla klaczy peł
nej krwi przysyłanych do Janowa w celu stanowienia czołowymi 
ogierami. Ich liczba znacząco wzrastała.

Aleksander Nieroth był wielkim miłośnikiem koni pełnej krwi 
i w stadninie wykorzystywał ogiery tylko tej rasy. W konsekwen
cji doprowadziło to do sporego nasilenia tejże krwi w rodowodach 
koni janowskich, a tym samym wydelikacenia pogłowia i niewielkiej 
przydatności janowskich ogierów do uzyskiwania koni przeznaczo
nych dla rolnictwa, co w tamtych czasach nie było bez znaczenia. 
Dlatego też w 1913 roku po śmierci Aleksandra Nierotha janowska 
hodowla przybrała raczej kierunek „wyścigowy”.

W sierpniu 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, stadninę 
i stado ewakuowano do położonej w głębi Rosji guberni charkow
skiej i rozmieszczono w tamtejszych stadach Biełowodskich: w Der- 
kulu, Strelecku, Limarewie i Nowoaleksandrowsku.

Z początkiem 1915 roku zdecydowano o powrocie ogierów 
do Janowa i rozstawieniu ich na stacjach rozpłodowych. Tak też się 
stało, ale po zdobyciu przez Niemców Warszawy, latem 1915 roku 
stado ogierów ponownie ewakuowano i ulokowano w tych samych 
miejscach co poprzednio.

Niestety, tym razem ogiery przepadły bezpowrotnie. Znaczna 
ich część wyginęła podczas rewolucji w Rosji w latach 1918-1920.

Krew janowskiej hodowli przetrwała jedynie dzięki rodzinie kla
czy Koalicja, ur. w 1903 roku, którą nabył w Janowie Podlaskim 
Franciszek Wężyk do prywatnej stadniny w sąsiednim Nosowie, 
gdzie została wcielona do hodowli. Dała ona tam m.in. klacz Giocon
da, której córka Sevilla była matką dwóch derbistów: Madryt i Wi- 
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sus. Rodzina Koalicji kontynuowała jedną z najstarszych janowskich 
linii żeńskich wywodzących się od klaczy Cypressa (po Rosolio xx 
i od duńskiej klaczy Hekla), sprowadzonej do Janowa w 1817 roku 
ze stadniny w Bronnicach pod Moskwą.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powołano w 1919 roku 
prowizoryczny Zarząd Stadnin Państwowych, który od razu przystą
pił do organizowania stadnin i stad ogierów, dokonując zakupów ma
teriału zarodowego.

Koni w Janowie nie było wówczas wcale. W czasie wojny wszyst
kie stajnie i pomieszczenia gospodarcze na terenie stadniny uległy 
dewastacji i wymagały odbudowy. Uporano się z tym szybko, do
prowadzając obiekt do jako takiego porządku i jeszcze w 1919 roku 
stajnie zaczęły się stopniowo zapełniać.

Po rozpadzie monarchii Habsburgów, ze względu na panujący 
na terenie całych byłych Austro-Węgier nieład i dezorganizacje, 
stadniny w Austrii zmuszone były do wyprzedaży koni. Dzięki temu 
pojawiła się okazja do tanich zakupów koni przeznaczonych do roz
rodu i podtrzymywania szlachetnej krwi. Do polskich stadnin trafiło 
wówczas 241 koni hodowlanych (pochodzących głównie ze stad
nin: radowieckiej, piberskiej, babolniańskiej i innych), które łącznie 
z przejętymi poaustriackimi stadami ogierów w Lublinie, Miechowie 
i Krakowie nadały kierunek polskiej hodowli. Dzięki temu rozpo
wszechniła się też w Polsce cenna krew koni pochodzących ze stad
nin w Radowcach i Babolnie. Spośród zakupionych koni, z których 
wiele było krwi orientalnej 54 przeznaczono do Janowa.

Ogiery przybyłe z Lublina, a także z Miechowa i Krakowa, gdzie 
Austriacy utworzyli w czasie wojny prowizoryczne stada, przeważnie 
sprezentowały krew radowiecką i babolniańską, ale znaczną grupę sta
nowiły także konie pełnej krwi angielskiej. Zapoczątkowały one utwo
rzone niezależnie od stadniny janowskiej stado ogierów, które do końca 
1919 roku tymczasowo umieszczono w pobliskiej Cieleśnicy.

Sukcesywnie zaczęły powstawać działy zajmujące się hodowlą 
koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej, półkrwi arab
skiej i półkrwi angloarabskiej.

Pierwszymi klaczami czystej krwi arabskiej sprowadzonymi 
do Janowa były zakupione w Austrii: Anielka (Amurath - Belgia), 
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ur. w 1909 roku, oraz Siglavi Bagdady (Siglavi Bagdady or.ar.- Mal
ta), ur. w 1908 roku. Były to klacze urodzone w Radowcach, ale wy
wodzące się ze starej sławuckiej linii założonej przez klacz Milord- 
ka, ur. w 1810 roku.

Jeszcze w tym samym 1919 roku z Państwowego Instytutu Go
spodarstwa Wiejskiego w Puławach odkupiono 3 klacze czystej krwi 
arabskiej chowu radowieckiego. Były to: Hebda, Hermitka i Koalicja.

W grudniu do stada przybyły pierwsze ogiery punktowe prywat
nej hodowli: Bankier, Szkot, Wojsław.

W 1920 roku na Wołyniu zakupiono 2 klacze: Elstera i Kalina, po
chodzące z byłej stadniny Potockich w Antoninach. Obie wywodziły się 
z linii klaczy o imieniu Szweykowska, urodzonej około 1800 roku.

W tym samym roku przybyły cztery bardzo cenne klacze ze stad
niny Dzieduszyckich w Jezupolu. Były to Gazella II (Kohejlan 
or.ar.- Abra), ur. w 1914 roku; Miecha (Kohejlan or.ar.- Pisanka), 
ur. w 1914 r.; Pomponia (Zagłoba - Kadisza), ur. w 1902 roku i Zu- 
lejma (Kohejlan or.ar.- Pomponia), ur. w 1914 roku. Wszystkie wy
wodziły się w prostej linii od znakomitych klaczy arabskich: Gazel
la, Miecha i Sahara, sprowadzonych przez Juliusza Dzieduszyckiego 
z Arabii w 1845 roku. Klacze te stały się fundamentem hodowli 
czystej krwi arabskiej w Janowie. Nieco później dokupiono również 
klacz Fontanna (Lenkoran - Sława), ur. w 1906 roku, pochodzącą 
ze stadniny Sanguszków w Sławucie. Pod koniec 1920 roku stadnina 
posiadała już 13 klaczy arabskich.

Jeśli chodzi o ogiery czystej krwi arabskiej, to kolejno przybywały 
do stada: Amurath III (Amurath - O’Bajan), ur. w 1910 roku w Radow
cach; Bakszysz (Ilderim or.ar. - Parada), ur. w 1901 roku w Sławucie 
ks. Romana Sanguszki; Abu Miech (Miech I - Lania), ur. w 1902 roku 
w stadninie Władysława Dzieduszyckiego w Jezupolu.

W dziale pełnej krwi angielskiej pierwszymi końmi, które skie
rowano do stada janowskiego, były zakupione w Austrii: ogier Hu- 
bertus (Royal Lancer - Honey Moon), ur. w 1908 roku oraz 3 klacze: 
Fairy Sands (Oberon - Norah Sandys), ur. w 1902 roku; Kleinod 
(Joyful - Luxury), ur. w 1904 roku i Vesprée (Le Samaritain - Ve- 
spers), ur. w 1906 roku.
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Następny materiał zarodowy przybył w postaci ośmiu klaczy peł
nej krwi pochodzących z byłego stada rządowego im. Michała Ła- 
zarewa. Klacze te zostały przyprowadzone w 1918 roku na wyścigi 
do Odessy przez Ryszarda Zoppi (późniejszego kierownika działu 
pełnej krwi w Janowie, a potem dyrektora w SK Kozienice), skąd 
w czerwcu 1919 roku przybyły do Polski. Były to: Chrysothemis, 
Dźwina II, Emaille, Fantazja, Fea, Francja, Gamma, Lezginka.

W listopadzie 1919 roku Janów otrzymał następną partię mate
riału zarodowego pełnej krwi zakupionego w Austrii przez Mini
sterstwo Spraw Wojskowych i oddanego Ministerstwu Rolnictwa. 
Wśród przybyłych koni znajdowały się 3 ogiery: Morganatic, Cara
bas i Polish Galloway oraz 20 klaczy pełnej krwi.

W pierwszym po wojnie sezonie rolę czołowego reproduktora 
pełnił wspomniany wyżej Hubertus, zastąpiony potem przez Mor- 
ganatica, Carabasa oraz wydzierżawione od Fryderyka Jurjewicza 
ogiery: Fils du Vent i Liege. Fils du Vent niedługo potem został za
kupiony przez Zarząd Stadnin Państwowych.

Do janowskiego działu półkrwi przydzielono dość znaczną liczbę 
importowanych z Austrii klaczy i młodzieży. Wśród nich znalazły 
się m.in.: Amurath Gidran, Astarte, Austria, Danusia, Darmocha, 
Furioska EL Bedavi, Furioso XIII-4, Gazlan III, Hera, Przedświt 
XIII-4, Szarotka, Szarża. Pod koniec 1919 roku do Janowa przekaza
no również 6 klaczy z austriackiej źrebięciarni w Kleczy Dolnej pod 
Wadowicami.

W styczniu 1920 roku janowska stadnina liczyła 103 konie, w tym 
47 klaczy i 8 ogierów.

Dyrektorem stadniny w tym czasie był Edward Land, a stada 
Zdzisław Poklewski-Koziełł.

Odbudowie stadniny i stada przeszkodziły jednak działania wo
jenne na froncie polsko-rosyjskim w 1920 roku. W lipcu tegoż roku 
ponownie ewakuowano stadninę, a po trzech miesiącach konie po
wróciły na Wygodę. Po zakończeniu wojny ostatecznie sfinalizowa
no odbudowę obiektu. W tym celu uruchomiono tartak i cegielnię. 
Stadnina zaczęła na nowo funkcjonować ze stanem nieznacznie tylko 
pomniejszonym, który stopniowo uzupełniano. W 1921 roku w Anglii 
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zakupiono 3 klacze pełnej krwi z likwidującej się tam filii rosyjskiej 
państwowej stadniny im. Michała Łazarewa: Volę, Serenadę, Reine 
Fiamette. Potem dotarła stamtąd jeszcze klacz Chorok Bridge.

W styczniu 1922 roku stadnina liczyła 8 ogierów, 93 klacze-mat- 
ki i 53 źrebięta, stan stada ogierów wynosił zaś 113 reproduktorów.

W październiku 1924 roku dział pełnej krwi został przeniesiony 
do Kozienic, gdzie stworzono nową stadninę, której dyrektorem zo
stał Ryszard Zoppi. Na nowe miejsce przewieziono koleją 6 ogierów, 
w tym 3 czołowe: Manton, King’s Idler i Ballyheron; 22 matki oraz 
19 odsadków. W Janowie pozostawiono jeszcze 4 klacze, które w se
zonie 1925 miały być stanowione ogierem Fils du Vent.

W czasie prowadzenia kierunku hodowlanego pełnej krwi Janów 
dochował się m.in. znakomitej klaczy Fala III (Mości Książę - Dźwi- 
na II), ur. w 1924 roku, która wygrała gonitwy: Oaks, Rulera, Derby, 
oraz klaczy Dunkierka (Fils du Vent - Francja), ur. w 1922 roku, 
zwyciężczyni w Middle Park Plate, Oaks i St. Leger.

Od czasu likwidacji działu pełnej krwi w Janowie nastawiono się 
na hodowlę koni czystej i półkrwi arabskiej oraz półkrwi angloarab- 
skiej, z przeznaczeniem dla wojska.

W dziale czystej krwi arabskiej zarysowały się dwie zasadnicze 
grupy rodowe matek. Jedna wywodziła się z jarczowieckich linii żeń
skich (hodowla Dzieduszyckich), a druga ze sławuckich (hodowla 
Sanguszków). Pozostała, nieco słabiej reprezentowana grupa klaczy 
pochodziła z linii radowieckich, weilowskich, jugosłowiańskich.

W latach 1919-1939 w Janowie stanowiły ogiery czystej krwi 
arabskiej: Abu Miech, Almanzor I, Amurath III, Bakszysz, Burgas, 
Enwer Bey, Farys II, Fetysz, Flisak, Ganges I, Hardy, Koheilan I, 
Lowelas, Mazepa II, Ofir oraz chowane w czystości krwi Muezin 
i Marosz. Wśród nich najlepszymi okazały się: sławucki Bakszysz 
(Ilderim or.ar.- Parada), ur. w 1901 roku, który przybył z Austrii, do
kąd przed wojną został sprzedany przez ks. Romana Sanguszkę; Abu 
Miech (Miech I - Łania), ur. w 1902 roku w stadninie w Jezupolu, 
należącej do Władysława Dzieduszyckiego, a który przybył do Pol
ski wraz z ogierami: Bakszysz i Koheilan I (Koheilan IV - Gazal), 
ur. w 1922 roku w Babolnie na Węgrzech. Niewątpliwie najcenniej
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szym i najbardziej zasłużonym w hodowli okresu międzywojennego 
był Ofir (Kuhailan Haifi or.ar- Dziwa), ur. w 1933 roku w Jano
wie Podlaskim. Dał on tak znakomite potomstwo jak m.in. Witraż, 
Wielki Szlem, Witeź II (wszystkie z rocznika 1938). W 1939 roku 
Ofir został wywieziony do stadniny czystej krwi arabskiej w Tiersku, 
na północnym Kaukazie.

Dział półkrwi hodował konie głównie w typie radowieckich 
schagya. Podwaliny stworzyły klacze i ogiery pochodzące z byłych 
stadnin austro-węgierskich, przeważnie z Radowiec. Większość koni 
wywodziła się z rodów schagya, dahoman, amurath itp.

Najbardziej zasłużonymi reproduktorami w janowskiej ho
dowli półkrwi były ogiery z linii Schagya takie jak: 60 Schagya X
- 21 (Schagya X - 287 Gazlan III), ur. w 1910 roku; 518 Schagya 
X-25 (Schagya X - Amurath), ur. w 1911 roku, oraz 532 Schagya 
(Schagya - Amurath), ur. w 1908 roku. Wszystkie trzy były hodowli 
stadniny w Radowcach. Ponadto bardzo dobrze sprawdziły się w ho
dowli ogiery: Muezin, chowany w czystości krwi (Ali Pasza or.ar.
- Sarolta), ur. w 1912 roku w Sławucie Sanguszków, oraz angloarab- 
ski Kredyt (Manton xx - Cena), ur. w Janowie w 1929 roku.

Do połączeń z klaczami półkrwi arabskiej wykorzystywano rów
nież ogiery czołowe pełnej krwi angielskiej używane w dziale peł
nej krwi, który w 1924 roku został przeniesiony do Kozienic. Były 
to między innymi: Fils du Vent i Morganatic, Mości Książę, Manton, 
King’s Idler czy Carabas.

Obok chowanych „w czystości” koni typu schagya i dahoman 
w latach międzywojennych wykształcił się typ angloaraba janow
skiego, o wzroście 153-158 cm, odpowiadającego wymaganiom sta
wianym koniowi wierzchowemu.

W tym czasie stadnina dostarczała wiele wartościowych ogierów 
dla hodowli terenowej, podnosząc równocześnie swój poziom. O ja
nowskie ogiery zabiegali hodowcy z całego kraju, a komisje remon
towe ceniły konie „z krwią janowską”.

W okresie międzywojennym liczebność stada ogierów wahała się 
między 120 a 160, głównie ras szlachetnych z przewagą krwi anglo- 
arabskiej, częściowo wschodniopruskiej. Niewielką grupę stanowiły
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2. Ogier Maur xo (Schagya X 21 - Fata Morgana), ur. w 1931 roku w Janowie 
Podlaskim. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Czesława Sikory.

3. Ogiery szwedzkie na tle stajni „Pod zegarem”. Fot. N. Pełczyński. Ze zbiorów 
Biblioteki imienia prof. Witolda Pruskiego, SGGW. 
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ogiery zimnokrwiste takie jak: ardeny, belgi, norfolk-bretony, a także 
szwedy zwane gudbrandsdalami, które po raz pierwszy sprowadzono 
do Polski w 1928 roku i ulokowano właśnie w Janowie.

W 1929 roku udało się do Polski zakupić stadninę beberbecką, 
będącą w likwidacji. Ogółem do Polski trafiło wówczas 172 konie, 
z czego 74 do Janowa. Materiał zgromadzony w Janowie przekazano 
następnie do Racotu, gdzie w końcu 1932 roku utworzono dział ho
dowli koni typu „beberbeck”.

Sprawami hodowli zajmował się w tym czasie Stanisław Po- 
hoski (w latach 1924-1934 jako zastępca kierownika, a w latach 
1934-1944 kierownik), dzięki któremu stadnina osiągnęła wysoki 
poziom jakości materiału hodowlanego. Po I wojnie światowej praca 
prowadzona była przecież od podstaw - całe dawne janowskie stado 
przepadło w czasie rewolucji w Rosji.

Konie czystej krwi arabskiej janowskiej hodowli brały udział 
w gonitwach od chwili ustanowienia wyścigów dla koni arabskich 
w 1927 roku. Od tego momentu do wybuchu II wojny światowej

4. Znakomity koń wyścigowy Kaszmir oo (Farys II - Hebda), ur. w 1929 roku w Ja
nowie Podlaskim. Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.
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sześciokrotnie wygrały Derby i St.Leger, czterokrotnie Nagrodę 
Produce i Oaks. Pierwszym zwycięskim koniem był Flisak, który 
w 1928 roku wygrał Derby rozgrywane na torze lwowskim. Następ
nymi zwycięzcami gonitw były takie konie jak: Hardy, Ikwa, Jago
da, Kaszmir i Labirynt. W gonitwie dla klaczy — Oaks — triumfowa
ły: Ikwa, Kostrzewa, Mulatka i Ramajana. Koniem, który najlepiej 
spiawdził się na torze, był Kaszmir (Farys II — Hebda), m.in. zwy
cięzca Derby, Nagrody Produce i dwukrotnie z rzędu St.Leger. Ogó
łem na 18 startów 17 razy był pierwszy. Z klaczy najszybsza okazała 
się Ikwa - oaksistka i derbistka.

Konie półkrwi przechodziły trening i próby dzielności w innej for
mie, a mianowicie klacze pracowały w gospodarstwie rolnym, natomiast 
ogiery trenowano w Zakładzie Treningowym, jaki powstał w 1936 roku 
w Kozienicach, a rok później także w Janowie Podlaskim.

Wybuch II wojny światowej zastał stadninę janowską w pełnym 
rozkwicie. Liczyła wówczas 273 konie, z czego 32 klacze czystej 
krwi arabskiej, 11 chowanych w czystości krwi arabskiej, 32 półkrwi

5. Zaprzęgi wielokonne w Janowie Podlaskim w okresie międzywojennym. Zdjęcie 
pochodzi ze zbiorów Czesława Sikory.
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arabskiej, 23 półkrwi angloarabskiej, 3 półkrwi angielskiej i 2 czystej 
krwi angloarabskiej. W tej liczbie znajdowało się też 9 reprodukto
rów i 2 próbiery. Samo stado liczyło 140 ogierów punktowych.

We wrześniu 1939 roku zarządzono ewakuację wszystkich koni 
na tereny wschodnie. Ewakuacja przebiegała pieszo i wiele koni, szcze
gólnie młodzieży zaginęło. Większość została rozproszona, a te które 
ucierpiały podczas drogi, pozostawiano w dworach i gospodarstwach 
chłopskich. Niebawem okazało się, że od wschodu podążają wojska 
sowieckie, zdecydowano więc o powrocie do Janowa. Niestety, stado, 
które powróciło do Janowa zostało zagrabione przez armię czerwoną.

W ewakuacji brał udział m.in. ówczesny dyrektor Stanisław Po- 
hoski i przyszły dyrektor stadniny - Andrzej Krzyształowicz.

W październiku 1939 roku Stadnina Koni i Stado Ogierów prze
szły pod zarząd Wehrmachtu. Przez prawie całą okupację funkcje 
komendanta stadniny i stada pełnił Hans Fellgiebel, który był przy
chylnie nastawiony nie tylko do pracowników stadniny, ale w ogóle 
do Polaków.

Z myślą o odtworzeniu hodowli Niemcy wraz z pracownikami ja
nowskiej stadniny przystąpili do gromadzenia materiału wyjściowego.

21 grudnia 1939 roku do Janowa powróciło 19 młodych koni, 
które zostały odnalezione na trasie ewakuacji. Konie te zostały ulo
kowane w stajni „wyścigowej”. Wśród nich znalazły się niezwykle 
cenne ogiery czystej krwi arabskiej, takie jak: Witraż (Ofir - Maka
ta), Wielki Szlem (Ofir - Elegantka), Witeź II (Ofir - Federacja); 
czystej krwi arabskiej klacz Wilga (Ofir - Jaskółka II), a także klacze 
półkrwi arabskiej: Teoria (Mamaj - Liga), Terlica (Mamaj - Lanca) 
i Złota (Schagya X-3 - Korona) oraz angloarabska Temida (Marosz 
- Westfalka). Poza tym do Janowa sprowadzono konie wybrako
wane ze stadniny przed 1939 rokiem i znajdujące się w majątkach 
prywatnych i państwowych (Samborzec i Białka) na terenie całego 
kraju. Ponadto w 1941 roku do stadniny janowskiej przydzielono kil
kanaście klaczy półkrwi arabskiej ze stadniny Inocenzdvor w oku
powanej Jugosławii oraz kilka klaczy angloarabskich z okupowanej 
Francji. Dzięki wszystkim tym działaniom przywrócono i utrzymano 
dwa prowadzone przed wojną kierunki hodowlane.
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Pod koniec 1942 roku stan ilościowy janowskiej stadniny przedsta
wiał się tak samo jak w momencie wybuchu wojny, mimo że w sezo
nie 1941/42 utracono niemal 50% źrebaków w wyniku ronienia zakaź
nego. Zgromadzone konie legitymowały się pochodzeniem zbliżonym 
do koni hodowanych tu przed wojną, aczkolwiek ich wartość była 
znacznie niższa i prezentowały zróżnicowanie budowy i typu.

W czasie okupacji, począwszy od 1940 roku, w Janowie czyn
nych było 7 ogierów, z czego 3 czystej krwi arabskiej (Amurath Sa
hib, Trypolis, Witraż), 2 półkrwi arabskiej (Efendi, Kwestarz), 1 pół
krwi angloarabskiej (Stolnik) oraz 1 pełnej krwi angielskiej (Jawor 
II). Poza ogierem Amurath Sahib, urodzonym w Breniowie i Jawo
rem II urodzonym w Golejewku wszystkie pozostałe reproduktory 
były przedwojennej hodowli janowskiej.

Jeszcze w 1941 roku, na polecenie głównego komendanta stadnin 
państwowych Rzeszy Gustawa Raua kilka koni arabskich z Janowa 
przeniesiono do stadniny w Hostowni w Czechosłowacji, skąd później 
trafiły do Bawarii. Były to m.in. Witeź II, Lotnik, Wierna. Po zakończe
niu wojny zostały one w 1945 roku wywiezione do USA przez armię 
amerykańską, co niewątpliwie przyczyniło się do rozsławienia polskiej 
hodowli koni czystej krwi arabskiej, ale osłabiło krajowy potencjał ho
dowlany w okresie odbudowy pogłowia po zniszczeniach wojennych.

W 1943 roku gestapo wykryło na terenie stadniny konspiracyjną 
działalność Armii Krajowej, aresztowano siedmiu mastalerzy, z któ
rych sześciu zamordowano.

W związku z nadchodzącym frontem wschodnim 13 lipca 
1944 roku wywieziono z Janowa do Łącka stado ogierów, a 16 lip
ca podjęto ewakuację całej stadniny. Konie wraz z 55 janowskimi 
pracownikami wyruszyły z Białej Podlaskiej transportem kolejowym 
do Saksonii. Miejscem pobytu były zakłady remontowe Wehrmachtu 
w Sohland niedaleko Libawy.

W lutym 1945 roku, kiedy armia sowiecka przekroczyła Odrę, 
stadninę oraz stado, liczące łącznie 400 koni, ponownie ewakuowa
no, tym razem marszem pieszym. Niestety nocne przejście ogierów 
stada i części ogierów czołowych stadniny (klacze z przychówkiem 
i młodzież szły inną trasą) przez ulice Drezna zbiegło się z jednym 

26



z alianckich nalotów. Zginęło wówczas 21 koni, a ponad 80 rozbie
gło się po ulicach płonącego miasta. Wśród szczęśliwie ocalałych 
znalazły się niezwykle cenne: Witraż i Wielki Szlem.

Kolejnym etapem ewakuacji było Torgau nad Łabą, gdzie uloko
wano już wcześniej konie ze stadniny w Kozienicach i Stad Ogierów 
w Białce, Bogusławicach i Dębicy. Stąd janowskie konie przetrans
portowano koleją do wojskowych zakładów remontowych w Schón- 
bóken-Grabau, gdzie trafiła również w 1942 roku stadnina z Racotu. 
Konie z Janowa ulokowano w folwarku Netelau.

W maju 1945 roku, zaraz po zakończeniu działań wojennych, 
na terenie brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec utworzony został 
Zarząd Stadnin Polskich w Niemczech, którego zadaniem była opie
ka nad przebywającymi w Niemczech stadninami i stadami, które 
łącznie liczyły około 1500 koni.

W marcu 1946 roku przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa 
z Warszawy, wraz z inspektorem Zarządu Stadnin Państwowych 
Stanisławem Schuchem wspólnie ustalili plan powrotu polskich koni 
do kraju. W maju tego samego roku Henryk Harland i Kazimierz 
Bobiński, z wytwórni szczepionek w Wirtembergii pozyskali oko
ło 50 klaczy, które pochodziły ze Stadniny Koni w Babolnie. Wy
mieniono je za konie robocze i mniej wartościowe konie hodowlane 
z polskich stadnin. W ten sposób stado janowskie zasilone zostało 
cennymi klaczami czystej krwi, półkrwi, a także lipicańskimi.

Repatriacja polskich stadnin rozpoczęła się w sierpniu 1946 roku 
drogą morską. Stadnina janowska powracała do kraju partiami, 
od września do pierwszych dni listopada 1946 roku. Wraz z ostat
nim transportem, który dotarł na miejsce 4 listopada, przybyły ogiery 
czołowe: Witraż, Wielki Szlem, Amurath Sahib, Efendi i Waćpan.

Ze względu na to, że w ostatniej fazie wojny budynki w Jano
wie kolejny raz uległy zniszczeniu, konie umieszczono początkowo 
w Posadowię, skąd później - z powodu tamtejszych niezbyt sprzyja
jących dla arabów czystej krwi warunków - zostały one przeniesione 
do nowo powstałych stadnin w Albigowej, Nowym Dworze i czę
ściowo Michałowie (Klemensowie). W Posadowię pozostały nato
miast konie półkrwi arabskiej i angloarabskiej, które w 1950 roku 
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powróciły do odnowionych stajni w Janowie lub, co dotyczy półkrwi 
arabskiej, zostały ulokowane w innych stadninach.

Pozostałe budynki odrestaurowano później. W latach pięćdziesią
tych powstały również budynki mieszkalne dla pracowników, a w la
tach 1960-1963, w miejscu trzech zniszczonych w lecie 1944 roku 
wzniesiono także budynek mieszkalno-administracyjny.

W 1950 roku do stadniny janowskiej przydzielono gospodarstwo 
Zamek zlokalizowane w samym Janowie, które należało do niej przed 
1919 rokiem, a później zostało zwrócone kurii biskupiej, która była 
właścicielem zamku jeszcze przed rozbiorami. W 1964 roku stadnina 
przejęła kolejne gospodarstwo - Kijowiec.

Utworzone w 1945 roku, na wzór lat ubiegłych, Stado Ogie
rów zlikwidowano w 1952 roku i przeniesiono do istniejącego 
od 1930 roku stada w Białce, w pobliżu Krasnegostawu. Od tego cza
su w Janowie mieściła się tylko stadnina, która obok hodowli konia 
szlachetnego prowadziła również przejściowo dział doświadczalny 
w oparciu o konie typu kopczyk podlaski. Dział ten został ostatecz
nie zlikwidowany w 1956 roku.

W latach 1952-1960 w Janowie istniał Zakład Treningowy dla 
młodych ogierów półkrwi angloarabskiej, do którego przyjmowano 
konie tej rasy ze wszystkich stadnin koni małopolskich z rejonu. Za
nim zakład ten uruchomiono w Janowie, wcześniej (od 1950 roku) 
działał on w Białce. W 1960 roku został przeniesiony z Janowa 
do Stada Ogierów Biały Bór.

W okresie działalności Zakładu Treningowego na terenie stadni
ny janowskiej istniała sekcja jeździecka. Dwa razy do roku rozgry
wano wówczas zawody, wykorzystując do tego celu parkur znajdu
jący się naprzeciw stajni wyścigowej.

Wraz z przeniesieniem Zakładu Treningowego do Białego Boru 
w 1960 roku zapadła decyzja o powrocie czystej krwi arabskiej do stad
niny. Jeszcze w tym samym roku powróciły wszystkie araby czystej 
krwi ze stadniny w Nowym Dworze, a rok później z Albigowej.

W 1961 roku Janów posiadał 42 matki stadne, w tym Ofirkę, za
łożycielkę znanej biegającej rodziny, z której m.in. pochodziły do
skonałe klacze wyścigowe: Orla i Orgia, a także słynną matkę stadną 
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Bandolę, przedstawicielkę rodziny Miecha or.ar. Z tej rodziny po
chodziła klacz Sabellina, która zapoczątkowała wyjątkową, kilkupo- 
koleniową linię wyścigową. Według stanu na rok 1967 janowskie 
stado matek prawie w 70% pochodziło z rodzin jarczowieckich za
łożonych przez klacze Gazellę, Mlechę i Saharę. Resztę grupy sta
nowiły rodziny sławuckie, wywodzące się od klaczy Szweykowska 
i Woloszka oraz w niewielkim stopniu inne.

Ogierami, które znacząco przyczyniły się do odbudowy hodowli 
arabów czystej krwi w Polsce po 1945 roku, byli synowie Ofira: Wi
traż i Wielki Szlem.

W latach 60. nastąpił znaczny rozwój mechanizacji rolnictwa, 
co spowodowało, że hodowla koni półkrwi zaczęła zmierzać w kie
runku zmiany typu z zaprzęgowego na tak zwany wszechstronnie 
użytkowy, o cechach lekkiego, szlachetnego konia nadającego się 
zarówno do zaprzęgu, jak i pod siodło.

Wszystkie janowskie konie półkrwi przed włączeniem do ho
dowli poddawane były próbom zaprzęgowym. Nawet najlepsze po- 
krojowo i rodowodowo klacze, jeśli nie wykazywały się dzielnością 
podczas tych prób - nie były wcielane do stada podstawowego.

W połowie lat 60. spośród ogółu ogierów zakwalifikowanych 
do sprzedaży około 70% stanowiły konie, w których żyłach płynęła 
„krew janowska”, wielu przyznano medale.

Z początkiem lat 70. podjęto kroki zmierzające do zwiększenia 
kalibru i wzrostu janowskich angloarabów poprzez użycie masyw
niej szych ogierów pełnej krwi, a także rasy wielkopolskiej o pocho
dzeniu trakeńskim. Taka polityka hodowlana wpłynęła bardzo nie
korzystnie na typ janowskich koni. Po kilku latach zaniechano tych 
praktyk i przystąpiono do przywrócenia dawnego typu szlachetnego 
konia angloarabskiego o cechach wierzchowych.

W połowie lat 80. janowska hodowla angloarabów półkrwi 
przybrała nieco inny, nowy charakter idący w kierunku otrzymania 
nowoczesnego dzielnego konia o dobrym ruchu i predyspozycjach 
skokowych. Momentem przełomowym okazało się sprowadzenie 
do Janowa i użycie francuskiego ogiera angloarabskiego - Kwartet 
(ex Quatouor Charriere).
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Funkcje dyrektorskie i kierownicze, począwszy od momentu za
łożenia stadniny w Janowie w 1816 roku, kolejno sprawowali:

1816-1832 Aleksander Potocki
1817-1826 Jan Ritz
1826-1832 Ignacy Zwierzyński
1832-1846 Józef Dulewski
1848-1861 August Potocki
1846-1862 Filip Eberhard
1862-1864 Stanislaw Potocki
1865 Zygmunt Wielopolski
1862-1866 Karol Toliński
1866-1875 Aleksander Meszczerski
1875-1881 Borys Sievers
1881-1913 Aleksander Nieroth
1913-1915 Andrzej Czaplin
1919-1928 Edward Land
1928-1934 Zdzisław Poklewski-Koziełł
1934-1944 Stanisław Pohoski
1938-1944 Andrzej Krzyształowicz - z-ca kierownika
1939-1940 Hans Grum
1940-1944 Hans Fellgiebel
1944-1945 F v. Bonnet
1944-1946 Andrzej Krzyształowicz - kierownik
1946-1952 Andrzej Krzyształowicz - z-ca dyrektora d/s hod. koni
1947-1949 * Czesław Hincz
1949-1950 * Tadeusz Tarkowski
1950-1957 Jan Szawliński
1956-1958 Andrzej Krzyształowicz - z-ca dyrektora d/s hod. koni
1958-1991 Andrzej Krzyształowicz - dyrektor
1991-1993 Janusz Wawiórko
1993-2000 Michał Maciejewski

Od 2000 roku do chwili obecnej dyrektorem Stadniny Koni Janów 
Podlaski jest dr Marek Trela.
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* Czesław Hincz i Tadeusz Tarkowski sprawowali funkcje dyrek
torów w okresie, kiedy konie janowskie przebywały w Pasadowie. 
Konie półkrwi od 1946 do 1950 roku, a czystej krwi od 1946 do 1947, 
kiedy odeszły do stadniny w Albigowej, Klemensowie i Nowym 
Dworze.

Do najbardziej zasłużonych dyrektorów janowskiej stadniny na
leżał Andrzej Krzyształowicz, nestor hodowli polskiej, światowy 
autorytet w dziedzinie hodowli koni czystej krwi arabskiej, człowiek 
legenda. Z Janowem związał się w 1938 roku, będąc zastępcą ówcze
snego kierownika, znakomitego hodowcy Stanisława Pohoskiego, 
ale już wcześniej, w 1937 roku, odbył tu trzymiesięczną praktykę. 
Podczas II wojny światowej Andrzej Krzyształowicz dwukrotnie to
warzyszył janowskim koniom w ewakuacji. Był wspótwórcą odbu
dowy hodowli czystej krwi w okresie powojennym. W 1958 roku 
został mianowany Dyrektorem Państwowej Stadniny Koni w Jano
wie Podlaskim, którą to funkcję pełnił do 1991 roku, kiedy przeszedł 
na emeryturę, jednak nadal uczestnicząc w życiu stadniny i służąc 
pomocą. O niezwykłym talencie hodowlanym Andrzeja Krzyształo- 
wicza świadczą liczne sukcesy janowskiej stadniny. Należą do nich 
między innymi 22 tytuły Championów Polski, wielokrotne zwycię
stwa w championatach rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, 
Szwecji, Norwegii, Finlandii, Belgii, Francji, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Kanadzie i Brazylii. Wyniki te stały się niepodważalnym 
dowodem osiągnięcia w Janowie Podlaskim światowego poziomu 
hodowli koni arabskich. Wychowankowie Andrzeja Krzyształowi- 
cza święcili triumfy na torach wyścigowych, wygrywając dziewięt
naście razy Derby, siedemnaście razy Oaks, osiemnaście razy Nagro
dę Porównawczą.

Dyrektor Andrzej Krzyształowicz zmarł 19 września 1998 roku. 
Został pochowany na cmentarzu w Janowie Podlaskim.

31



6. Andrzej Krzyształowicz - dyrektor SK Janów Podlaski w latach 1958-1991. 
Fot. M. Gadzalski. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda 
Pruskiego, SGGW.
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Stadnina dzisiaj

W grudniu 1994 roku Stadnina Koni Janów Podlaski z gospodarstwa 
państwowego przekształciła się w spółkę i zarejestrowana została 
pod nazwą Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o.

W 1999 roku do Janowa przybyło 11 klaczy ze zlikwidowanej 
stadniny czystej krwi arabskiej w Kurozwękach.

Janowska stadnina prowadzi równolegle hodowlę w dwóch dzia
łach rasowych. Pierwszym z nich jest dział czystej krwi, drugim zaś 
- dział angloarabów półkrwi, hodowanych głównie pod kątem róż
nych dyscyplin sportu jeździeckiego.

Stan całego stada liczy obecnie około 460 koni, z czego zde
cydowana większość, bo około 310 koni, to czysta krew arabska, 
a 120 - to półkrew angloarabska. Stado podstawowe czystej krwi 
liczy 60 klaczy matek, a dział półkrwi angloarabskiej ma ich 40. 
W ogólnej liczbie koni należących do stadniny, poza stadem pod
stawowym używanym w hodowli i reproduktorami znajdują się też 
źrebięta, młodzież, ogiery a także konie w treningu na Torze Wyści-

7. Klacze powracające z pastwiska. Fot. Edyta Trojańska-Koch.
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gowym na Służewcu w Warszawie. Ponadto w stadninie jest kilkana
ście fiordów i arabofiordów oraz około 10 koni rekreacyjnych.

Stadnina gospodaruje na obszarze 1750 ha. W skład przedsię
biorstwa wchodzą obecnie 4 folwarki: Piaski, Pieczyska, Zamek 
i oddalone od Janowa o 2 km Pożary, gdzie znajduje się wychowal
nia młodzieży męskiej, tj. rocznych i dwuletnich ogierków. Łącznie 
stadnina dysponuje 11 stajniami przeznaczonymi dla koni ras czystej 
krwi arabskiej oraz półkrwi angloarabskiej.

Konie czystej krwi arabskiej poddawane są próbom dzielności 
na torach wyścigowych na Służewcu w Warszawie oraz na Partyni- 
cach we Wrocławiu. Trening rozpoczynają w wieku 2,5 roku.

Od 1995 do 2003 roku na Służewcu istniała firmowa stajnia stad
niny janowskiej pod nazwą „Janów Podlaski”.

Jeśli chodzi o angloaraby półkrwi, klacze przeważnie biegają 
na Wrocławskich Torach Wyścigów Konnych Partynice lub oddawa
ne są do Zakładu Treningowego w Białym Borze, a wybrane ogiery 
przechodzą test studniowy w Zakładach Treningowych w Bogusła- 
wicach bądź są przysposabiane do pracy pod siodłem i sprawdzane 
w sporcie.

8. Klacze arabskie na padoku. Fot. Katarzyna Dolińska.
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Zabudowania

Wszystkie zabudowania stajenne usytuowane są wokół olbrzymiego, 
prostokątnego dziedzińca, który tworzą kwatery padoków i niewiel
kich wybiegów trawiastych.

Stajnia ogierów czołowych (nr 8)
Została wybudowana w 1841 roku jako pierwsza murowana stajnia, 
według projektu znanego włoskiego architekta Henryka Marconiego, 
który był m.in. twórcą warszawskich budynków: pałacu Paca, hotelu 
„Europejskiego”, siedziby Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 
na pl. Małachowskiego oraz kościoła w Wilanowie.

Stajnia jest budynkiem na planie wydłużonego krzyża, nakrytym 
dachem spadzistym z blachy (dawniej dachówką). Wewnątrz mie
ści stajnię boksową dla 18 ogierów czołowych (zwanych kiedyś cel
nymi, czyli I klasy wartości hodowlanej) oraz maneż stanówkowy 
(gdzie kryte są klacze), który jest usytuowany poprzecznie wzglę
dem stajni. W pomieszczeniach na parterze i na piętrze utworzone 
zostało muzeum, które gromadzi cenne pamiątki.

Stajnia „Pod zegarem” (nr 7)
Powstała w 1848 roku jako druga stajnia murowana, również według 
projektu Henryka Marconiego.

Jest to wydłużony budynek zwieńczony spadzistym dachem, kry
tym obecnie blachą, a kiedyś dachówką. Nieznaczna część poprzecz
na wbudowana jest na osi budynku i stanowi dominantę w postaci 
wieży zegarowej. W dolnej części wieży znajduje się główna brama 
wiodąca do wnętrza stajni, w górnej oryginalny zegar, wykonany 
w 1835 roku w Hanowerze. Został on zakupiony w roku budowy 
stajni za 365 rubli. Wieżę zegarową wieńczyła niegdyś wieżyczka 
z dzwonem wybijającym godziny. W czasie I wojny światowej zo
stała ona zestrzelona i nigdy jej nie odbudowano.

Pierwotnie stajnia przewidziana była dla 40 ogierów punktowych 
tzw. prowincjonalnych, a więc niższej II i III klasy. Przeważnie sto
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ją tutaj fiordy i arabofiordy bądź konie wierzchowe i zaprzęgowe. 
Obecnie w stajni znajduje się 20 stanowisk i dwa boksy utworzone 
poprzez połączenie dwóch stanowisk.

W jednej z oficyn zlokalizowana została powozownia, której ko
lekcja liczy 11 rozmaitych pojazdów, a także różnego rodzaju uprzęże. 
Część pojazdów stanowiła własność stadniny w Posadowię, jednak 
po jej likwidacji w 2001 roku zostały one przekazane do Janowa. Są 
to m.in.: mylord - wykonany na przełomie XIX i XX wieku w Berli
nie, amerykan w stylu węgierskim i sanie zielone, pochodzące z tego 
samego okresu oraz bryka pocztowa wykonana dla Stadniny Koni 
Posadowo w latach 70. XX wieku według wzoru z 1845 roku. Z ko
lekcji posadowskiej pochodzą również sulky z początku XX wieku.

9. Stajnia „Pod zegarem”, rok budowy 1848. Fot. Izabela Rajca-Pisz.

Stajnia tzw. „Woroncowska” (nr 9 i 10)

Została wybudowana w 1885 roku według projektu architekta pe
tersburskiego Suzora (imienia nie udało się ustalić), a z inicjatywy 
ówczesnego, zasłużonego dla stadniny i stada dyrektora Aleksandra 
Nierotha. Stajnię nazwano „Woroncowską” na cześć głównego za
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rządzającego Stadami Państwowymi w Rosji - I.Woroncowa-Dasz- 
kowa, który wyasygnował kredyt na jej budowę.

Jest to budynek murowany zbudowany na planie litery „U”. Za
łożenie jest symetryczne z dominantą w centralnej części, którą sta
nowi maneż.

Pierwotnie stajnia dysponowała 85 boksami przewidzianymi dla 
ogierów i matek stadnych. Maneż przeznaczony był do stanówek 
i lonżowania starszych ogierów.

Stajnią „Woroncowską” początkowo określało się cały kompleks 
składający się z obecnej stajni nr 9 nazywanej dzisiaj „Wyścigową”, 
maneżu oraz stajni nr 10 o charakterze biegalni, która nazywana 
jest dzisiaj „Woroncowską”. Stajnia „Wyścigowa” (nr 9) posiada 
część boksową (21 miejsc), przeznaczoną w zależności od potrzeb 
dla koni powracających z treningu wyścigowego bądź klaczy oraz 
biegalnianą, z której korzystają klacze jałowe. Stajnia nr 10 posiada 
trzy biegalnie i cztery boksy. Przeznaczona jest dla klaczy anglo- 
arabskich ze źrebakami. Po odsądzeniu źrebaków klacze przeprowa
dza się do innych stajni, a odsadki jeszcze przez jakiś czas pozostają 
na biegalni.

10. Młodzież na tle stajni „Woroncowską”. Fot. Izabela Rajca-Pisz.
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Dawny lazaret

Jest to murowany narożny budynek składający się z dwóch prosto
padłych względem siebie, równych ramion. Jest on utrzymany w tej 
samej konwencji co omówione powyżej stajnie nr 9 i 10. Został 
wybudowany także z inicjatywy ówczesnego dyrektora Aleksandra 
Nierotha w latach 1895-1896, na podstawie projektu architekta Su- 
zora. Do I wojny światowej był to szpital dla koni, obecnie mieszczą 
się tu mieszkania dla pracowników stadniny.

Stajnia nr 5

Powstała pod koniec XIX wieku na planie litery „T”. Nakrytą wielo- 
spadowymi dachami konstrukcję szkieletową tworzą słupy murowa
ne z cegły, pomiędzy którymi umieszczone są drewniane bale two
rzące ściany. Całość wzniesiono na podmurówce z kamienia polnego 
i cegły, z wydzieloną częścią mieszkalną.

Stajnia mieści trzy biegalnie przeznaczone dla młodzieży żeń
skiej arabskiej i angloarabskiej (roczniaki i dwulatki arabskie oraz 
roczne angloaraby).

Stajnia nr 6

Została wzniesiona mniej więcej w tym samym czasie co stajnia nr 5, 
w tej samej konwencji architektonicznej. Budynek mieści dwie bie
galnie: dla odsądzonych i niskoźrebnych klaczy angloarabskich oraz 
dwuletnich klaczek angloarabskich. W jednej z części stajni wydzie
lono pomieszczenie dla koni rekreacyjnych. Jest tu 16 stanowisk, 
z niektórych częściowo utworzono boksy.

Stajnie tzw. „Prywatne” (nr 1, 2, 3, 4)

Wzniesiono je jeszcze za czasów Aleksandra Nierotha na początku 
XX wieku dla prywatnych klaczy przywożonych do krycia oraz dla 
młodych koni.

Zbudowano je tanio, ale bardzo praktycznie. Wszystkie cztery 
stajnie są bliźniacze, rozplanowane na rzucie prostokąta z wysunię
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tym ryzalitem w części centralnej i nakryte czterospadowym dachem. 
Mają murowane narożniki oraz równo rozmieszczone murowane 
słupy, pomiędzy które wstawiono drewniane ściany z bali. Całość 
opiera się na podmurówce z kamienia i cegły.

Stajnia nr 3 po zniszczeniach wojennych została odbudowana 
w latach 40.

Stajnia nr 1 to tzw. „Porodówka”. Posiada 16 boksów dla klaczy 
wysokoźrebnych, które pozostają tu jeszcze przez jakiś czas po roz
wiązaniu (około tydzień), a potem przechodzą do 17 boksowej staj
ni nr 2, przeznaczonej dla klaczy arabskich ze źrebiętami. W stajni 
nr 3 na dwóch biegalniach także stoją klacze ze źrebiętami.

Stajnia nr 4 dysponuje 17 boksami dla klaczy-matek po odsądze
niu potomstwa.

Pozornie stajnie „Prywatne” są wybudowane w jednej linii, 
ale w rzeczywistości każda kolejna jest nieco cofnięta w stosunku 
do poprzedniej. Takie rozplanowanie umożliwia swobodny dojazd 
i rozładunek siana, słomy i owsa.

Za stajniami, w miejscu pastwisk zwanych dzisiaj kursem, daw
niej istniał treningowy tor wyścigowy.

11 • Stajnie „Prywatne” w okresie powojennym. Zdjęcie ze zbiorów Czesława Sikory.
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Zabytkowymi budynkami są również m.in.: spichlerz o konstruk
cji murowanej ze ścianami osłonowymi pomiędzy słupami z bali 
drewnianych, zbudowany w XIX wieku i odbudowany w latach 20. 
XIX wieku oraz drewniana stodoła na fundamentach z cegły nakryta 
dachem mansardowym, pochodząca z lat 30. XX wieku.

Dawniej istniały jeszcze stajnie: „Rozjazdowa”, przeznaczona 
dla koni zaprzęgowych zlokalizowana naprzeciwko stajni „Woron- 
cowskiej” oraz „Kamionkowa”, w której stały ogiery.

Zaraz za bramą wjazdową do stadniny, po lewej stronie znajduje 
się budynek, w którym mieści się dyrekcja Stadniny Koni Janów Pod
laski, Dom Gościnny i jadalnia. Powstał on w latach 80. XX wieku.

12. Stajnie „Prywatne” dzisiaj. Fot. Katarzyna Dolińska
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Plan Stadniny Koni Janów Podlaski opracowany na podstawie karty ewidencyjnej (bia
łej) nr 141, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

Legenda do planu Stadniny Koni Janów Podlaski
1. Dom Gościnny „Wygoda” oraz jadłodajnia (bud. lata 80.).
2. Budynek biurowo - mieszkalny ( 2 połowa XX wieku).
3. Stajnia „Czołowa”, nr 8 (rok bud.. 1841).
4. Stajnia „Woroncowska”, nr 9 i 10 (rok bud. 1885).
5. Dawny lazaret dla koni (lata bud. 1895-1896).
6. Elewatory.
7. Spichlerz (koniec XIX wieku).
8. Dawna obora, obecnie stajnia (koniec XIX wieku).
9. Nowa obora.
10. Stajnia nr 5 (koniec XIX wieku).
11 ■ Stajnia nr 6 (koniec XIX wieku).
12. Stajnia „Pod zegarem”, nr 7 (rok bud. 1848).
13. Dawny dom felczera, ob. budynek mieszkalny (rok bud. 1937-1938).
14. Stajnia „Prywatna” nr 4 (pocz. XX wieku).
15. Stajnia „Prywatna” nr 3 (pocz. XX wieku).
16. Stajnia „Prywatna” nr 2 (pocz. XX wieku).
>7. Stajnia „Prywatna” nr 1 (pocz. XX wieku).
Obecnie w okolicach obiektu 1 i 2 powstaje kryta ujeżdżalnia.
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Polskie araby w świecie

Historia eksportu i licytacji koni sięga początku XIX wieku, kiedy 
to zaczęto wysyłać za granicę pierwsze araby czystej krwi polskiej 
hodowli. Pierwszym sprzedanym koniem był ogier o imieniu Rze
wuski, pochodzący ze stadniny hr. Wacława Rzewuskiego. Ogier ten 
został zakupiony w 1800 roku przez stadninę Weedern w Prusach 
Wschodnich.

Następnie w 1858 roku rosyjska stadnina w Strelecku nabyła 
w awucie ogiera arabskiego Obejana Srebrnego, ur. w 1851 roku 
w Kochanówce, który zapoczątkował w Strelecku cenny ród. W latach 
80’ St^dnina sPr°wadziła urodzonego w Sławucie Cypriana.

. roku jarczowieckiej hodowli ogier Beni Bagdad trafił do Ba- 
bolny, a rok później sułtan Abdul Azis w stadninie białocerkiewskie 
należącej do Bramckich zakupił dwa ogiery: Janak i Jarzmo, a także 
0 klaczy arabskich, 8 kom wierzchowych i 6 zaprzęgowych, formu

jąc w ten sposob stadninę czystej krwi pod Stambułem. Także z Białej! 
Cerkwi do Hiszpanii został sprzedany ogier Van Dyck, który odegrał 
znaczącą rolę w hiszpańskiej hodowli koni arabskich. W 1912 roku ko
misja hiszpańska zakupiła do stadniny państwowej w Jerez de la Fron
tem znakomitego Ursusa, który wywarł ogromny wpływ na hodowlę 
koni arabskich czystej krwi i ugruntował cenny ród męski w Hiszpanii 
i me tylko. Wymienione przykłady są jednymi z wielu.

Z pewnością zainteresowanie polskimi arabami nie byłoby tak 
znaczące, gdyby me wysoka jakość materiału zarodowego będąca 
wynikiem konsekwentnej pracy hodowlanej bazującej na oryginal
nych arabach sprowadzanych z Arabii. Z początkiem XIX stulecia 
rozpowszechniły się wyprawy po zakup cennego materiału hodow
anego bezpośrednio od Beduinów. Korzystano również z usług 
andlarzy, którzy sprowadzali konie na zamówienie i dostarcza

li je wprost do stadnin. Nabywcami były głównie arystokratyczne 
domy Sanguszków, Dzieduszyckich, Branickich, Potockich. Jedne 
t«dJCjewleJryCn kon1’jakie trafiły do Europy w XIX wieku’ spro
wadził Wacław Rzewuski. H 
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Ksaw!reLVRr °° 7““ da Gama ~ Hela)’ UE w 1898 roku w Uzinie, hod. 
skich 7 r ■ k'eg0- dłużony reproduktor w hiszpańskiej hodowli koni arab- 

w,,“ld“ p“k"80 -D”wieki poiskiei 
•udosKicn (i //»-1978) i jej sukcesy na swiecie ”,

. D° najsłynnieJszych koni wyeksportowanych za granicę należy 
niniJ .k07°aek (Ibrahim or-ar- - Jaskółka), ur. w 1909 roku w stad-

■ t°ZCfa P°t0Ckieg° W Antoninach, na Wołyniu. W 1913 roku 
cz itk,?11 Zwtał Sprzedany do Angiii, gdzie zyskał sobie rozgłos, po- 
równip) °. iUdZiał W Wielu wVstawach i pokazach, a później 
stmlii uJd ° znakomity reproduktor. Jego potomstwo trafiło do Au- 

, iszpami, Afryki Południowej, Syrii, USA, Węgier i ZSRR. 
arabv7^rere ini?dzyw°jennym, począwszy od roku 1929, polskie 
również nTkitwe^d^Nr0^^CzechosłowacJi 1 W?gicr’aPóźniej 
w hodowli i?u d° Nlerruec- Cztery zakupione ogiery zostały użyte 

wschodmopruskiej oraz w słynnej stadninie w Trakenach.
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W 1937 roku 6 klaczy arabskich, w tym 4 hodowli janowskiej 
po raz pierwszy wyeksportowano do USA. Rok później amerykań
scy hodowcy zakupili 10 następnych koni czystej krwi, w tym 4 ja
nowskie.

II wojna światowa przerwała świetnie rozwijający się w okresie 
międzywojennym eksport i towarzyszące mu wystawy hodowlane 
i prezentacje. W latach odbudowy hodowli po wojnie (1945-1955) 
sprzedano kilka koni do krajów bloku wschodniego.

Bardzo znaczącą rolę w popularyzacji polskiej hodowli w świę
cie, a zwłaszcza w USA, odniósł janowski Witeź II (Ofir-Federacja), 
ur. w 1938 roku, który nie zdążył powrócić do kraju, gdyż w 1945 roku 
został wywieziony z Bawarii przez dowódcę wojsk amerykańskich, 
generała George’a Pattona, do Stanów Zjednoczonych. Obok wielu 
wyróżnień, jakie Witeź II uzyskał w tym kraju, zdobył również Wie
czyste Trofeum Kelloga (Kellog Perpetual Trophy). Stał się także 
założycielem cennej linii męskiej i amelioratorem rasy czystej krwi 
arabskiej.

W 1958 roku przybyła do Polski hodowczyni z Anglii, Patricia 
Lindsay, która zakupiła kilka klaczy. Niebawem dwie z nich uzy
skały na wystawach championaty i zostały sprzedane do USA, roz
poczynając pasmo sukcesów polskich arabów za granicą. To oczy
wiście wiązało się z gwałtownym wzrostem zainteresowania tą rasą 
w Stanach Zjednoczonych, a co za tym idzie — również wzrostem 
wartości. W 1959 roku następne konie trafiły za granicę.

W 1961 roku, kiedy araby powróciły do Janowa, następne 3 kla
cze zakupili kupcy z Anglii, a dwie trafiły do Szwecji. W 1961 roku 
po raz pierwszy po wojnie sprzedano 9 koni do Stanów Zjednoczo
nych. Było to 7 klaczy oraz 2 ogiery. Rok później kupcy z USA 
podwoili tę liczbę, a w 1963 roku zostały sprzedane za ocean 22 ja
nowskie araby. Z roku na rok liczba zainteresowanych rosła.

Triumfy polskich koni na licznych wystawach międzynarodo
wych rozsławiły rodzimą hodowlę, rozpoczynając jej złoty okres.

W 1963 roku ogier Bask (Witraż-Bałałajka), ur. w 1956 roku 
w SK Albigowa, został sprzedany do najsławniejszej stadniny hodu
jącej araby - Lasma Arabians w Arizonie, należącej do dr Eugene La- 
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Croix. Rok później jako pierwszy w historii importowany koń - Bask 
- uzyskał tytuł Championa USA. W 1967 roku wszedł do Top Ten 
najbardziej popularnych reproduktorów, a w 1982 roku uplasował 
się na pierwszym miejscu tego rankingu.

W 1972 roku sukces odniósł Elkin (Aquinor-Estebna) janow
skiej hodowli, który zdobył tytuł Championa USA, a także Kanady. 
W 1977 roku ogier Banat dzierżawiony przez Patricię Lindsay zdo
był tytuł Narodowego Championa Wielkiej Brytanii.

W 1976 roku na centralnej wystawie koni arabskich w USA 
w Louisville (Kentucky), w grupie reproduktorów, gdzie o nagrody 
ubiegały się aż 122 ogiery - tytuł Championa Narodowego USA zdo
był będący w tym czasie w dzierżawie janowski El Paso (Czort-Ello- 
ra), ur. w 1967 roku. Został on sprzedany w 1981 roku przed aukcją 
w Janowie, osiągając cenę miliona dolarów. Była to najwyższa cena, 
jaką osiągnięto za konia czystej krwi arabskiej w Polsce. Dla pol
skich koni arabskich nastał czas korzystnej koniunktury i wzrostu 
proponowanych za nie cen, ale cenowy rekord za El Paso w Polsce, 
jak dotąd, nie został pobity.

Cenowe apogeum osiągnięto natomiast na aukcji „Polish Ova
tion” przeprowadzonej w USA wiosną 1985 roku. Rekord pobiła 
Penicylina, za którą zapłacono 1,5 miliona dolarów; na michałow- 
ską Dianę wydano 1,2 miliona. W Stanach Zjednoczonych panowała 
wówczas wyjątkowo sprzyjająca koniunktura, na którą wpływ miała 
m.in. możliwość odpisów podatkowych. Gdy jeszcze w tym samym 
roku w USA zmieniono dotyczące koni przepisy skarbowe, ceny za
częły spadać i już nigdy nie wróciły do wcześniejszego poziomu.
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Aukcje i pokazy w Janowie Podlaskim i nie tylko

Pierwszą aukcję w Janowie Podlaskim jako główną formę sprzeda
ży koni zorganizowano w 1970 roku. Od tej pory stały się one naj
ważniejszymi wydarzeniami związanymi z promocją koni arabskich 
w swiecie. Aukcje te są częścią Letniej Gali Koni Arabskich, która 
każdego roku, w połowie sierpnia ściąga do Janowa wielu kupców 
z zagranicy. Impreza ma charakter promocyjno-handlowy i należy 
do największych tego typu na świecie. Organizowana jest przez trzy 
stadniny czystej krwi arabskiej, przy współudziale firmy zajmującej 
się działalnością promocyjno-eksportową „Polturf ’ s.c.

Początkowo przygotowywaniem i prowadzeniem aukcji zajmo
wało się przedsiębiorstwo państwowe „Animex”, a później do roku 
2001 Spółka „Polish Prestige”.

Wraz ze zmianą partnera handlowego aukcjom, które przez pe
wien czas nosiły nazwę „Polish Prestige”, nadano nową nazwę- Pri- 
deofPoland”. ’ I

Pierwszą w kolejności imprezą trwającej 5 dni „Gali” jest Mię
dzynarodowy Arabski Dzień Wyścigowy na Służewcu w Warszawie, 
podczas którego odbywają się międzynarodowe gonitwy koni czystej 
krwi arabskiej. Następnego dnia odbywa się Polski Narodowy Pokaz 
Kom Arabskich Czystej Krwi, określany również Championatem 
Narodowym. Trzeci dzień „Gali” to Aukcja „Pride of Poland”, a dwa 
ostatnie przewidziane są na wizyty w Stadzie Ogierów i Stadninie 
w Białce oraz w Stadninie Koni w Michałowie, gdzie odbywają się 
parady hodowlane.

Polski Championat Narodowy w Janowie Podlaskim (Polski Na
rodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi) po raz pierwszy odbył 
się w 1979 roku i zapoczątkował coroczny cykl imprez. Wkrótce za-B 
częły się również odbywać pokazy młodzieżowe. Pierwszy z nich 
miał miejsce w Stadzie Ogierów w Łącku, w maju 1983 roku. Nal 
stępny pokaz zorganizowano po pięcioletniej przerwie, w Białce.l 
Po kolejnej pięcioletniej przerwie pokaz wznowiono w 1993 roku 
w Stadninie Koni Michałów, gdzie był kontynuowany do 1996 roku.

acja ogiera Harbin oo (Eukaliptus - Halfa), ur. w 1993 roku w Janowie
P„_J| V j r . w 1UKU W JdlK
Podlaskim - podczas Championatu Koni Arabskich. Fot. Katarzyna Dolińska.
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Aukcje i pokazy w Janowie Podlaskim i nie tylko

Pierwszą aukcję w Janowie Podlaskim jako główną formę sprzeda
ży koni zorganizowano w 1970 roku. Od tej pory stały się one naj
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stadniny czystej krwi arabskiej, przy współudziale firmy zajmującej 
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Rok później impreza powróciła do Białki, gdzie odbywa się corocz
nie jako Wiosenny Młodzieżowy Pokaz Koni Czystej Krwi Arab
skiej. W ramach pokazu do rywalizacji przystępują roczne i dwu
letnie konie zarówno hodowli państwowej, jak i prywatnej. Ponadto 
w miesiącach letnich organizowany jest Pokaz Koni Arabskich Czy
stej Krwi w Warszawie, a jesienią Międzynarodowy Championat 
Koni Arabskich w Poznaniu.

Wymienione imprezy należą do największych tego typu w Pol
sce, ale należy zaznaczyć, że w wyniku rosnącego w Polsce zainte
resowania końmi czystej krwi oraz rozwoju prywatnych stadnin re
alizuje się coraz więcej imprez o tym charakterze. W ostatnich latach 
do kalendarza weszły pokazy w Bełżycach, Falborku i Krynicach.
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16. Ogier Eurykles oo (Emigrant - Eutona), ur. w 2001 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Katarzyna Dolińska
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Wyścigi

Wyścigi koni arabskich w Polsce zainicjowane zostały w 1927 roku, 
stając się jednocześnie sprawdzianem dzielności, a także jednym z ele
mentów selekcji hodowlanej. Konie janowskie biegały od momentu 
ich ustanowienia. Stadnina posiadała własną stajnię wyścigową, która 
zajmowała czołowe miejsca w wyścigach koni arabskich. Do wybuchu 
II wojny światowej Janów miał na swoim koncie 6 zwycięstw Derby 
i St.Leger, po 4 zwycięstwa Oaks i Produce.

Konie czystej krwi arabskiej, hodowli Stadniny Koni w Janowie 
Podlaskim wielokrotnie odnosiły sukcesy na torach wyścigowych. 
W okresie powojennym, począwszy od 1947 do września 2004 roku, 
triumfowały 22 razy w Derby i tyleż samo w Oaks (Nagroda Gazelli, 
Miechy i Sahary) oraz 20 razy w Nagrodzie Porównawczej.

Wyścigi odbywają się na Torze Wyścigów Konnych na Służew
cu w Warszawie, a od 2003 roku także na Wrocławskim Torze Wy-

17. Tor Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie. Przed gonitwą, 
bot. Izabela Rajca-Pisz.
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ścigów Konnych „Partynice”, gdzie po wieloletniej przerwie wzno
wiono gonitwy koni czystej krwi arabskiej.

W sezonach wyścigowych 2001 oraz w 2002 SK Janów Pod
laski zajmowała pierwsze miejsce pod względem sum wygranych 
wśród około dziewięćdziesięciu hodowców wystawiających swoje 
konie do wyścigów. W sezonie 2003 SK Janów Podlaski uplasowała 
się na drugim miejscu według sum wygranych przez konie czystej 
krwi arabskiej. Konie półkrwi hodowli SK Janów Podlaski biegają 
na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych.

18. Na padoku. Fot. Izabela Rajca-Pisz
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Rodziny klaczy czystej krwi arabskiej

Stado matek czystej krwi arabskiej w SK Janów reprezentuje 14 ro
dzin żeńskich.

Rodzina klaczy GAZELLA or.ar.
Klacz Gazella wraz z Mlechą i Saharą została zakupiona w 1845 roku 
w Arabii do stadniny Juliusza Dzieduszyckiego w Jarczowcach. 
Z czasem przedstawicielki tych trzech rodzin trafiły do Jezupola. 
Wszystkie trzy klacze założyły niezwykle cenne rodziny czynne 
do dzisiaj.

Rodzina Gazelli trafiła do Janowa w 1920 roku poprzez klacz 
Gazella II. Rodzina ta należy do najcenniejszych linii klaczy, jakie 
są obecne w stadninach czystej krwi arabskiej. Wywodzą się z niej 
tak znakomite ogiery, jak: Witraż, Wielki Szlem, Negatiw, Comet. 
Klacze są mocne, dzielne, a także urodziwe.

Z rodziny tej pochodzi Ofirka (Ofir-Fryga II), ur. w 1939 roku w Ja
nowie Podlaskim. Podczas pierwszej ewakuacji stadniny w 1939 roku 
klacz zaginęła, jednakże na początku lat 40. została odnaleziona w te
renie przez Adama Sosnowskiego.

Ofirka stała się założycielką cennej biegającej rodziny, dając 
„Trójkoronowaną” klacz Orla (po Pietuszok) - zwyciężczynię Der- 
by, Oaks i dwukrotnie Nagrody Porównawczej w 1965 i 1966 roku, 
oraz oaksistkę z 1951 roku - klacz Adis Abeba (po Amurath Sahib). 
Córka klaczy Orla - Orgia (po Krezus) zwyciężyła Oaks, Nagrodę 
Porównawczą oraz Derby w 1975 roku.

Syn Ofirki i ogiera Pietuszok - Orzeł - znalazł się na liście Top 
Ten Stallion w USA oraz w Kanadzie. Zdobył także tytuł Narodowe
go Championa USA „English Pleasure”.

1965 roku Derby wygrał urodzony jeszcze w Albigowej syn 
Waczy Worskla- Wosk

Córka Worskli - Wilma, dała znakomitego ogiera Wiking (po 
ap), który po sprzedaży do USA i odniesionych tam sukcesach 

wyścigowych uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu naj-
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19. Klacz Ofirka oo (Ofir - Fryga II), ur. w 1939 roku w Janowie Podlaskim - 
założycielka cennej biegającej rodziny. Fot. Archiv. Edwards. Zdjęcie pochodzi 
z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, pt.”Janów Podlaski und die 
polnische Araberzucht”.

lepszych reproduktorów czystej krwi na świecie. Suma wygranych 
osiągnięta przez jego potomstwo przekroczyła 5 min dolarów.

Z rodziny tej pochodzą również bardzo urodziwe klacze: Angola, 
Antwerpia, Celna.

Angola (Palas-Adriana) dała wyjątkowo piękną córkę Anegdota 
(po Eldon), która zdobyła tytuł Championki Polski Klaczy Młod
szych w 1999 roku oraz Vicechampionki Klaczy Pokazu w Warsza
wie w 2001 roku.

Obecnie rodzinę Gazelli reprezentuje także Olita (Ecaho-Orawa) 
- Championka Skandynawii i Najlepszy Koń Pokazu z Blommeród, 
która w 2004 roku na Salonie Konia w Paryżu znalazła się wśród 
dziesięciu najlepszych klaczy świata.
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20. Klacz Olita oo (Ecaho - Orawa), ur. w 1996 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Katarzyna Dolińska.

Rodzina klaczy MLECHA or.ar.
Jest to obecnie najliczniej reprezentowana rodzina w stadzie. Pocho
dzi z niej wiele wspaniałych koni, wśród nich słynna Bandola (Wi- 
traż-Bałalajka), ur. w 1948 roku w Albigowej, jedna z najwybitniej
szych klaczy w historii polskiej hodowli koni arabskich, nazywana 
»Legendą Janowa”, „Królową Janowa”.

Dała ona w swej karierze hodowlanej 5 ogierów czołowych oraz 
4 klacze wcielone do stada. Między innymi matka ogierów: Ban- 
<Jos (sprzedany w wieku 18 lat do USA za 806 tys. dolarów) i Ba
nat (Champion Wielkiej Brytanii w 1977 roku, sprzedany do USA 
za 525 tys. dolarów w 1984 roku), a babka ogierów: Eukaliptus 
(Champion Polski Ogierów Starszych z 1979 roku) i Balon (Vice
champion Polski Ogierów Starszych z 1994 roku oraz Champion 
Polski i Najlepszy Koń Pokazu z 2003 roku). Jej córka Beatrice (po 
Pietuszok) w 1967 roku zwyciężyła w Oaks arabskim. Ogółem w Al-
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21. Klacz Bandola oo (Witraż - Bałałajka), ur. w 1948 roku w stadninie w Albigo
wej - zasłużona matka stadna. Zdjęcie pochodzi z archiwum Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa w Warszawie.

bigowej i Janowie Podlaskim Bandola dała 16 źrebiąt. Do krainy 
wiecznych łąk odeszła w wieku 35 lat.

Matką Bandoli była Bałałajka (Amurath Sahib-Iwonka III), 
ur. w 1941 roku, hodowli Anny Bąkowskiej z Kraśnicy, która dała 
także wybitnego ogiera Bask (po Witraż), ur. w 1956 roku, sprze-i 
danego do Stanów Zjednoczonych, gdzie wielokrotnie triumfował 
na wystawach, zdobywając m.in. tytuł Championa USA w 1964 roku. 
Bask wyznaczył nowy standard rasy arabskiej w tym kraju.

Rodzina ta dała aż 5 pokoleń klaczy triumfujących w Nagrodzie 
Derby, co jest ewenementem w świecie. Pasmo rodzinnego sukce
su rozpoczęła w 1958 roku Sabellina (Abu Afas-Sabda), hodowli 
Nowy Dwór, wygrywając Derby i Oaks. Ona też stała się założy
cielką unikalnej linii wyścigowej. W 1964 roku sukces Sabelliny 
powtórzyła jej córka Santa (po Czort), również hodowli SK Nowy 
Dwór, a w 1968 roku brat Santy - Sabbat, urodzony już w Jano
wie, zwyciężył Derby. Następny sukces odniosła janowska Sasanka 
(Almifar-Santa), która wygrała Derby, Oaks i Nagrodę Prównawczą 

w 1972 roku i dała późniejszą oaksistkę z 1984 roku - klacz Sanna 
(po Wist) oraz derbistki: Sarenka (po Tryptyk) i Saszetka (po En- 
gano), także zwyciężczyni Oaks. Sasanka była też matką wybitne
go konia wyścigowego Monarch AH (po Wiking). Saszetka z kolei 
dała klacz Sarmacja (po Gil), która triumfowała w Derby i Oaks. 
Derbistką, oaksistką i zwyciężczynią Nagrody Porównawczej była 
również w 1979 roku późniejsza Championka Europy, klacz Arra 
(Bandos-Arba).

Z rodziny klaczy Miecha or.ar. wywodzą się także: Samarra (Ar- 
ragon-Sala), pierwsza w Oaks i Nagrodzie Porównawczej, oraz ogier 
Sanos (Magnat-Santa), który wygrał Derby w 1974 roku.

Ponadto w 2001 roku pierwsza w Oaks była klacz Sawannah, 
córka Sarmacji i doskonałego konia wyścigowego Monarch AH 
(Wiking-Sasanka). Wygrała również Nagrodę Porównawczą, Na
grodę Europy i była druga w Derby. Sawannah, janowskiej hodowli 
urodziła się w USA, dokąd jej matka, Sarmacja (Gil-Saszetka) zo
stała wysłana do stanówki ogierem Monarch AH. Sawannah sprze

wym [)CZ a*’e"‘na 00 (Abu Afas - Sabda), ur. w 1954 roku w stadninie w No- 
pocho I Uo,/CZałożycielka wybitnej linii wys'cigowej. Fot. W. Kozika. Zdjęcie

Z1 ze zblorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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Z1 ze zblorów Biblioteki prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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dano do Arabii Saudyjskiej na aukcji „Pride of Poland” w Janowie 
w 2004 roku, za sumę 135 000 Euro. Rodzony brat Sawannah, ogier 
Saracen, to także dobry koń wyścigowy.

Sarmacja dała też dobrego konia wyścigowego Sarmata 
(po Pepton), który w 1999 roku został sprzedany do Brazylii, gdzie 
w 2001 roku zdobył tytuł Championa Narodowego.

Z innej odnogi rodziny wywodzi się oaksistka Cerkaria (Fer- 
i urn—Cerekiew) oraz Bok (Elbrus — Bokata), który wygrał Derby 
w 1976 roku.

Od klaczy Miecha or.ar. wywodzi się także wybitny koń wyści
gowy i Champion Polski Ogierów z 2004 roku - Harbin (Eukaliptus 
- Halfa), ur. w 1993 roku.

Rodzina klaczy SAHARA or.ar.
Rodzina klaczy Sahara trafiła do Janowa Podlaskiego w 1920 roku po
przez potomkinię protoplastki, klacz Zulejma (Kohejlan or.ar.—Pompo- 
nia), ur. w 1914 roku, która okazała się matką cennych klaczy stadnych.

Dała ona między innymi klacz Dziwa, która była matką epoko
wego dla polskiej hodowli ogiera Ofir (po Kuhailan Haifi or.ar.), 
ur. w 1933 roku w Janowie. Większość potomków Zulejmy trafiło 
za granicę, zasilając tamtejsze hodowle. Wśród nich znalazły się m.in. 
Lotnik, wywieziony do USA i Mammona, która trafiła do Tierska.

Z rodziny tej pochodziła Eunice (Comet-Elwirena) wyhodowana 
w stadninie Nowy Dwór. Była to bardzo urodziwa, szlachetna klacz, 
która w Janowie zapoczątkowała dynastię niezwykle cenną dla ca
łej polskiej hodowli. Pozostawiła ona m.in. wspaniałego Eukaliptusa 
(po Bandos), Championa Polski Ogierów Starszych i ojca champio
nów. Jego rodzona siostra, klacz Europa, uzyskała tytuł Championie 
Polski w 1987 roku, a następnie z ogierem El Paso dała znakomite
go, niepobitego na torze wyścigowym, „Trójkoronowanego” Euro
pejczyka, który uzyskał także tytuł Championa Polski. Potem został 
sprzedany do USA, gdzie odnosił sukcesy hodowlane.

Innym przedstawicielem rodziny, który znakomicie sprawdził się 
na torze wyścigowym, był syn klaczy Kreolka i ogiera Czort - Kre- j 
zus, zwycięzca Derby i Nagrody Porównawczej.

Z rodziny tej wywodzi się także m.in. klacz Eula, która została 
Młodzieżową Championką Polski w 1998 roku, Championką Pol
ski Klaczy i Najlepszym Koniem Pokazu w Janowie Podlaskim 
w 2000 roku oraz zwyciężczynią Top Ten Kanady w 2001 roku.

Rodzina klaczy MILORDKA

Klacz Milordka urodziła się w 1810 roku w stadninie w Sławucie 
należącej do książęcego rodu Sanguszków.

Rodzina Milordki jest obecnie jedną z najstarszych rodzin w Pol
sce. Do Janowa trafiła po I wojnie światowej poprzez klacze przy
byłe ze stadniny w Radowcach: Anielka, Hebda, Hermitka, Koalicja 
oraz Siglavy Bagdady.

Przedstawicielami tej rodziny były reproduktory: Enwer Bey 
oraz Fetysz, a także świetne konie wyścigowe, takie jak: Kaszmir, 
Damaszek czy Haszysz.

Erich Flade ”*Ter’ ^J9c’e pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
• P ■ anów Podlaski und die polnische Araberzucht".
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i urn—Cerekiew) oraz Bok (Elbrus — Bokata), który wygrał Derby 
w 1976 roku.

Od klaczy Miecha or.ar. wywodzi się także wybitny koń wyści
gowy i Champion Polski Ogierów z 2004 roku - Harbin (Eukaliptus 
- Halfa), ur. w 1993 roku.

Rodzina klaczy SAHARA or.ar.
Rodzina klaczy Sahara trafiła do Janowa Podlaskiego w 1920 roku po
przez potomkinię protoplastki, klacz Zulejma (Kohejlan or.ar.—Pompo- 
nia), ur. w 1914 roku, która okazała się matką cennych klaczy stadnych.

Dała ona między innymi klacz Dziwa, która była matką epoko
wego dla polskiej hodowli ogiera Ofir (po Kuhailan Haifi or.ar.), 
ur. w 1933 roku w Janowie. Większość potomków Zulejmy trafiło 
za granicę, zasilając tamtejsze hodowle. Wśród nich znalazły się m.in. 
Lotnik, wywieziony do USA i Mammona, która trafiła do Tierska.

Z rodziny tej pochodziła Eunice (Comet-Elwirena) wyhodowana 
w stadninie Nowy Dwór. Była to bardzo urodziwa, szlachetna klacz, 
która w Janowie zapoczątkowała dynastię niezwykle cenną dla ca
łej polskiej hodowli. Pozostawiła ona m.in. wspaniałego Eukaliptusa 
(po Bandos), Championa Polski Ogierów Starszych i ojca champio
nów. Jego rodzona siostra, klacz Europa, uzyskała tytuł Championie 
Polski w 1987 roku, a następnie z ogierem El Paso dała znakomite
go, niepobitego na torze wyścigowym, „Trójkoronowanego” Euro
pejczyka, który uzyskał także tytuł Championa Polski. Potem został 
sprzedany do USA, gdzie odnosił sukcesy hodowlane.

Innym przedstawicielem rodziny, który znakomicie sprawdził się 
na torze wyścigowym, był syn klaczy Kreolka i ogiera Czort - Kre- j 
zus, zwycięzca Derby i Nagrody Porównawczej.

Z rodziny tej wywodzi się także m.in. klacz Eula, która została 
Młodzieżową Championką Polski w 1998 roku, Championką Pol
ski Klaczy i Najlepszym Koniem Pokazu w Janowie Podlaskim 
w 2000 roku oraz zwyciężczynią Top Ten Kanady w 2001 roku.

Rodzina klaczy MILORDKA

Klacz Milordka urodziła się w 1810 roku w stadninie w Sławucie 
należącej do książęcego rodu Sanguszków.

Rodzina Milordki jest obecnie jedną z najstarszych rodzin w Pol
sce. Do Janowa trafiła po I wojnie światowej poprzez klacze przy
byłe ze stadniny w Radowcach: Anielka, Hebda, Hermitka, Koalicja 
oraz Siglavy Bagdady.

Przedstawicielami tej rodziny były reproduktory: Enwer Bey 
oraz Fetysz, a także świetne konie wyścigowe, takie jak: Kaszmir, 
Damaszek czy Haszysz.

Erich Flade ”*Ter’ ^J9c’e pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
• P ■ anów Podlaski und die polnische Araberzucht".
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V I

24. Klacz Koalicja oo (Koheilan IV - 238 Amurath), ur. w 1918 roku w Radow- 
cach. Archiv Edwards. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
Erich Flade, pt.”Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

Od Milordki wywodziła się klacz Parma, będąca prawnuczką Wal
ny, zrabowanej z Janowa w 1939 roku. Parma (Aswan-Pokaznaja) zo
stała zakupiona w stadninie w Tiersku w 1968 roku, zasilając hodowlę 
arabską w Janowie, gdzie pozostawiła 6 ogierów zakwalifikowanych 
do hodowli: Partner, Parys, Pasat, Polonez, Pamir oraz Patrol.

Pamir (po Probat) uzyskał m.in. tytuł Championa Polski Ogierów 
Starszych oraz Najlepszego Konia Pokazu w 1993 roku, a także zdo
był Puchar Świata w Sztokholmie w 1990 roku. Oprócz urody Pamir 
wykazał się również dzielnością na torze wyścigowym, wygrywając 
m.in. Derby w 1988 roku. Jego syn Batyskaf (od Bajeczka) powtórzył 
sukces ojca, zarówno w Derby (1994) jak i w Championacie Polski 
Ogierów Starszych w roku 1996, kiedy to uzyskał także tytuł Najlep
szego Konia Pokazu. W 1997 roku został sprzedany do Turcji.

Parma dała również wartościowe córki: Partytura, Partitia, Para
bola i Parafraza.
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Rodzina klaczy SZWEYKOWSKA
Protoplastka rodziny, klacz Szweykowska urodziła się około 
1800 roku w Sławucie, należącej do książęcego rodu Sanguszków. 
Rodzina tej klaczy jest najstarszą spośród 4 zachowanych do dzisiaj 
rodzin sławuckich. Łącznie w Sławucie ugruntowało się 12 rodzin, 
jednak w 1918 roku 8 z nich wygasło.

Od protoplastki wywodziła się klacz Werbena (Wojski-Kalina 
Wnuczka) - oaksistka z 1949 roku, oraz Laur (Lotnik-Kalina) - der- 
bista z 1950 roku.

Z rodziny tej pochodziła też m.in. Fantastka (Palas-Fanza), 
ur. w 1975 roku, która w roku 1985 uzyskała tytuł Championki Kla
czy Starszych, a także Farba - Championka Skandynawii, Szwecji 
i Norwegii w 1986 roku, oraz Fajka (Palas-Fatima) - Vicecham- 
pionka Klaczy Młodszych z 1982 roku i Championka Holandii 
z 1990 roku.

Rodzina klaczy WOŁOSZKA

Klacz Wołoszka urodziła się w 1810 roku, w stadninie sangusz- 
kowskiej w Sławucie. Do Janowa trafiła poprzez klacz Ellora (po 
Witraż), ur. w 1950 roku w Albigowej. Dała ona w Janowie ogiera 
El Paso, który został sprzedany za rekordową cenę 1 min. dola
rów do Stanów Zjednoczonych, gdzie wcześniej, podczas dzierża
wy m.in. zdobył tytuł Narodowego Championa USA. Ellora dała 
również reproduktora - El Azrak, który był ojcem wspomnianego 
wyżej Banata. Ponadto jej syn Elfur (po Czort), w 1970 roku wy
grał Derby. Spośród żeńskiego potomstwa Ellory najwartościow- 
sza okazała się Elewacja (po Celebes), która w 1979 roku została 
Pierwszą Championką Polski.

Z rodziny tej pochodziła również Etna, matka zasłużonych kla- 
czy: Etiopia, Etencja, Etruria i Equitana. Najwartościowsze z nich 
t0 Equitana (po Aloes), Championka Klaczy Młodszych z 1982 roku, 
oraz Etruria (po Palas) - Championka Klaczy Młodszych Salonu Ko- 
nia w Paryżu z 1978 roku, Championka Świata z 1982 roku, Cham- 
P>onka Polski Klaczy Starszych w 1988 roku i Vicechampionka Eu- 

J
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25. Klacz Ellora oo (Witraż - Elza), ur. w 1950 roku w Albigowej. Archiv J.E. 
Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, pt. 
„Janów Podlaski und die polnische Araberzucht’'.

ropy. Matka m.in. siwego ogiera Etogram (po El Paso), który został 
trzykrotnym (1991, 1992, 1993) Vicechampionem Polski Ogierów 
Starszych, a także Championem Polski Ogierów Starszych i Najlep
szym Koniem Pokazu w 1994 roku. Etruria dała również Ecaho (po 
Pepton) - Championa Polski Ogierów Starszych z 1995 roku, który 
został sprzedany do USA, gdzie odnosi sukcesy.

Etruria pozostawiła w stadzie cenną klacz Esparceta (po Fawor) 
- matkę trzech obiecujących ogierów takich jak: Espadero (po El- 
don), Esculap (po Primo) i Eksport (po Europejczyk), który został 
Vicechampionem Brazylii.

Córka Equitany - Empala (po Palas) w 1991 roku zwyciężyła 
najważniejszą gonitwę dla klaczy, czyli Oaks arabskie (Nagrodę Ga- 
zelli, Miechy i Sahary).

Od klaczy będących przedstawicielkami rodziny Wołoszki po
chodzą ponadto takie ogiery jak: Etap, Etat, Ellorus, Eternit.
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26. Klacz Etruria oo (Palas - Etna), ur. w 1975 roku w Janowie Podlaskim. Fot. J. 
E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
pt. ..Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

Rodzina klaczy SZAMRAJÓWKA

Protoplastkarodziny, klacz Szamrajówka urodziła się w 1810roku 
w Szamrajówce, najstarszej powstałej w 1778 roku stadninie hodu
jącej początkowo konie orientalne, a potem czystej krwi arabskiej. 
Stadnina ta została założona przez Hetmana Wielkiego Koronnego 
Franciszka Ksawerego Branickiego w chutorze Szamrajówka, nale
żącym do dóbr białocerkiewskich na Ukrainie.

Rodzina Szamrajówki trafiła do Janowa w 1930 roku poprzez 
.acz Kewa (Siglavi Bagdady II - Kalga), ur. w 1923 roku, hodow- 
1 księcia Odescalchi w Inocenzdvor w Jugosławii. Dała ona w Ja

nowie klacz Włodarka, która jednak jako roczna została zrabowa- 
a w 1939 roku. Po wojnie rodzinę tę odtworzono dzięki zakupowi 

JeJ trzyletniej córki, klaczy Piewica z Tierska (w 1956 roku). Dała 
°na bardzo cenne dla hodowli córki: Pentoda, Pierzga i Penza, matkę 
s ln, °^era Penitent (po Partner) - Championa Polski Ogierów Star- 
d c z 1985 roku, który po sprzedaży do USA pozostawił bardzo 

re potomstwo w stadninie Dunromin Arabians.

61



Wnukowie Piewicy sprawdzili się doskonale jako reprodukto
ry. Byli nimi: Pepi, Pepton, Penitent, Piechur, Pers. Ogiery Piechur 
i Pepton okazały się ponadto dzielnymi końmi wyścigowymi. Pie
chur (Banat - Pierzeja) wygrał Derby, Nagrodę Porównawczą i Ja
nowa, a Pepton (Bandos - Pemba) Nagrodę Porównawczą, Janowa, 
a także zdobył tytuł Wyścigowego Konia Roku 1981.

Ostatnia córka Piewicy, klacz Pentoda (po Bandos), Vicecham- 
pionka Klaczy Starszych w 1983 roku i matka jednego ogiera czo
łowego i sześciu bardzo cennych klaczy stadnych, dała m.in Penici- 
linę (po Palas), która ustanowiła najwyższą cenę w historii polskich 
aukcji, tj. 1,5 min dolarów na aukcji „Polish Ovation” w 1985 roku 
i jeszcze w tym samym roku zdobyła tytuł Narodowej Championki 
USA. Ponadto Penicilina była także matką Vicechampionki Klaczy 
Młodszych z 1984 roku - Pektyny.

Pentoda dała również klacz Perełka (po Ernal), zwyciężczynię 
Championatu Klaczy Młodszych w 1989 roku. Jej córkę Persenków-

27. Klacz ze źrebakiem na pastwisku. Fot. Katarzyna Dolińska.
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kę (po Eldon), jako dwuletnią zakupili państwo Watts z Wielkiej 
Brytanii, do swojej stadniny Halsdon Arabians. Persenkówka zdoby
ła Championat pokazu w Weis w Austrii oraz Vicechampionat poka

zu w Vilhelmsborg w Danii.
Inna córka Pentody, urodziwa Pestka (po Probat) została sprzeda

na do Brazylii na aukcji w 2000 roku.
Z rodziny tej pochodzą córki klaczy Pierzga: Pierzeja - matka 

wspomnianego Piechura (po Banat), wybitnego konia wyścigowe
go, Vicechampiona Europy, Championa Wielkiej Brytami, a także 
zdobywcy Pucharu Narodów w Aachen, oraz klacz Pieczęć, która 
dała ogiera Piruet (po Probat) - dwukrotnego Championa Świata, 
trzykrotnego Championa Europy, a także Championa Francji.

Najznakomitszą córką Pierzgi była Pilarka (po Palas), Narodowa 
Vicechampionka Klaczy Młodszych z 1980 roku oraz Championka 
Świata z 1981 roku i Europy z 1987.

28. Klacz Pilarka oo (Palas - Pierzga), ur. w 1975 roku w Janowie Podlaskim. Fot. 
E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 

Pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.
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29. Doskonała przedstawicielka rodziny Szamrajówki - klacz Pianissima oo (Gazt 
Al Shaąab - Pianosa), ur. w 2003 roku w Janowie Podlaskim. Fot. Katarzyna Dolińska.
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Pozostawiła ona klacze: Pianola (po Bandos), Championkę 
Klaczy Młodszych (rocznych) z 1983 roku, oraz Pinia (po Probat), 
Championkę Klaczy Starszych z 1990 i 2001 roku, a także Vice- 
championkę z 2000 roku.

Przedwcześnie padła Pinia pozostawiła Pianosę (po Eukaliptus), 
która została Młodzieżową Championką Polski i Najlepszym Koniem 
Pokazu w Białce w 1999 roku. Córka Pianosy, Pianissima (po Gazal 
Al Shaqab) w 2004 roku została Młodzieżową Championką i Naj
lepszym Koniem Pokazu w Białce i Falborku, Championką Polski, 
Europy - Moorsele w Belgii, Świata - na Salonie Konia w Paryżu.

Zdobywając Championat Pucharu Narodów, Europy oraz Świa
ta podczas jednego sezonu, Pianissima osiągnęła prestiżowy tytuł 
„Trójkoronowanej”, wieńcząc w ten sposób rok 2004, będący pa
smem sukcesów, tak samej klaczy jak i janowskiej hodowli.

Pilarka była także matką Pipi (po Banat), Championki Polski Kla
czy Starszych z 1989 roku, Master Open w Ostendzie w 1989 roku 
i jednej z najcenniejszych janowskich matek hodowlanych. Do uty
tułowanego potomstwa klaczy Pipi należą: Pilot (po Fawor) - Mło
dzieżowy Champion Polski z 1988 roku oraz Międzynarodowy 
Champion Blommeród i Champion Wielkiej Brytanii w Towerlands 
z 1996 roku; Pistacja (po Probat), która uzyskała tytuł Vicecham- 
pionki Polski Klaczy Młodszych z 1990 roku i Vicechampionki Pol
ski Klaczy Starszych z 1993 i 1994 roku.

Inna córka Pipi, Pikardia (po Alegro) w 1994 roku została Vi- 
cechampionką Wielkiej Brytanii, Vicechampionką Pucharu Świata 
oraz Międzynarodową Vicechampionką Blommeród, a klacz Pilar 
(po Fawor) Championką Klaczy Młodszych z 1997 roku.

Syn Pipi, Piaff (p0 Eldon) zdobył tytuł Młodzieżowego Vice- 
championa w 1998 roku, a Championa w 1999 roku. W 2002 roku 
został Vicechampionem Ogierów Polski i Championem Holandii.

Wnuczka Pipi, klacz Palmeta (Ecaho-Pilica) w 2003 roku zo
stała Championką Klaczy Młodszych i Najlepszym Koniem Poka- 

w Warszawie, Vicechampionką Europy, Championką Klaczy 
lodszych w Białce, a także Championką Polski Klaczy Młodszych 
ajlepszym Koniem Pokazu w Janowie Podlaskim. W 2004 roku
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Palmeta zwyciężyła w klasie klaczy trzyletnich na Championacie 

Europy w belgijskim Moorsele.

Rodzina klaczy SELMA
Protoplastka rodziny, klacz Selma urodziła się w 1865 roku, w stad- | 

ninie księcia Abbas Pasha w Abbasii pod Kairem, w Egipcie.
Potomkini Selmy, klacz Sardhana (Nureddin-Selima), | 

ur. w 1924 roku, została w 1928 roku sprowadzona z Anglii do nowo 
tworzonej stadniny czystej krwi w Ujeździe, w Wielkopolsce. Klacz 
tę wraz z 3 innymi klaczami i ogierem Rasim zakupił założyciel stad- I 
niny Wilhelm Bicker od Lady J. Wentworth z Crabbet Park w An
glii. Do Polski rodzina Selmy powróciła w 1968 roku, poprzez zakup 
ze stadniny w Tiersku klaczy Tiwiriada (Aswan-Trapiencja), o pol
skich korzeniach. Po likwidacji stadniny w Kurozwękach, do Jano
wa trafiła klacz Zamiana, która powiększyła tutejsze nieliczne grono 
reprezentantek tej rodziny.

Rodzina klaczy CHERIFA or.ar.
Klacz Cherifa została importowana około 1870 roku do Francji. 
Do Polski w 1930 roku przybyła jej potomkini klacz Bad (Diab or 
ar.-Guenina), ur. w 1929 roku we Francji.

W Janowie rodzina Cherify rozprzestrzeniła się poprzez wnucz
kę Bad, klacz Eleonora (Witraż-Zmora), która okazała się doskonałą 
matką stadną. Spośród jej potomstwa najcenniejsze okazały się kal- 
cze: Elwirena, Ellenai, Elka, Elipsa, oraz ogier Exelsjor (po Aquinor), 
który został sprzedany do Szwecji, gdzie z klaczą Bogoria, polskiej 
hodowli dał Borexiç, matkę znakomitego reproduktora Probata, za
służonego dla ojczystej szwedzkiej i polskiej hodowli.

Córka klaczy Elwirena, Engracja (po Cornet), była matką m.in- 
bardzo dobrych ogierów: Ernal (po Palas) oraz Engano (po Eleuzis) 
który uzyskał tytuł Championa Europy. Poza tym dwie córki En- 
gracji - Energia i Enklawa, odnosiły sukcesy na pokazach. Pierwszą 
z nich sprzedano na aukcji „Polish Ovation” w Scottsdale za 750 tys 

dolarów.
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Z rodziny Cherify pochodzą także synowie klaczy Ellenai. Elf, 
Eleuzis, Elkin - Champion USA z 1972 roku, oraz znakomity koń 
wyścigowy Elbrus (po Mir Said), który wygrał Derby w 1969 roku.

W hodowli półkrwi doskonale sprawdził się ogier Elsing (El Pa- 
so-Elsinoe), który w SK Walewice dał szereg koni sportowych.

Rodzina klaczy SEMRIE or .ar.
Protoplastką rodziny jest klacz Semrie or.ar. (Koheilan-Em-Argub), 
ur. w 1896 roku, która w 1902 roku została importowana do Babol- 
ny. Do Polski rodzina ta trafiła w 1946 roku poprzez dwie klacze 
hodowli babolniańskiej: Baza (Kuhailan Zaid or.ar.— 22 Kemir 1928) 
oraz Brda (Mersuch 11-21 Siglavi-Bagdady III 1930). Obie urodzo

ne w 1934 roku.
Wszystkie janowskie klacze reprezentujące tę rodzinę wywodzą 

się od Bazy oraz jej córek, wnuczek i prawnuczek: Bajdara, Bajka, 
Baśń i dwóch córek Baśni: Bajeczka i Bazylea. Sama Baza, z ogie
rem Wielki Szlem dała w SK Nowy Dwór derbistę i zwycięzcę Na
grody Porównawczej w 1953 roku - ogiera Czardasz.

Bajeczka pozostawiła w stadninie 5 klaczy, a także dała znakomi
tego ogiera Batyskaf (po Pamir), który uzyskał tytuł Championa Pol
ski Ogierów Starszych oraz Najlepszego Konia Pokazu w 1996 roku. 
Batyskaf był także doskonałym koniem wyścigowym - zwycięzcą 
Derby i Nagrody Porównawczej w 1994 roku, zdobywcą tytułu 
Wyścigowego Konia Roku. Koń ten łączył w sobie wszelkie pożą
dane zalety w hodowli czystej krwi, takie jak urodę, tzw. „bukiet , 
zdrowie, wytrzymałość i dzielność. W 1997 roku został sprzedany 
do Turcji za 450 tys. dolarów.

Rodzina klaczy SCHERIFE or.ar.
Założycielka rodziny, klacz Scherife or.ar. (Siglavi - Gehelt-El- 
'Scharif) została importowana do Babolny w 1902 roku.

Do Janowa Podlaskiego rodzina ta trafiła w 1946 roku po- 
przez klacz Bulwa (Kuhailan Zaid or.ar. - 12 Siglavi-Bagdady), 
ur. w 1937 roku, hodowli babolniańskiej.
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Bulwa należała do grupy klaczy uratowanych przez polskich ho
dowców w czasie II wojny światowej z fabryki szczepionek w Niem
czech. Rodzina klaczy Scherife podtrzymana została dzięki wnuczce 
Bulwy, klaczy Algonkina (po Pietuszok), ur. w 1961 roku, która dała 
Aleksję — matkę oaksistki Alwernia (po Celebes) i babkę klaczy Alejka 
(Palas-Aleja) - Championki Polski Klaczy Starszych w 1993 roku, 
oraz doskonałą Algerię (po Celebes) - m.in. Championkę Polski Kla
czy Starszych w 1982 roku, matkę wielu wspaniałych klaczy, takich 
jak: Albula (po Fawor) - Championka Klaczy i Najlepszy Koń Poka
zu Młodzieżowego w Bialce, Championka Polski Klaczy Młodszych, 
Najlepszy Koń Pokazu w Janowie. Wszystkie wymienione 4 tytuły 
Albula uzyskała w jednym, 1995 roku. Algeria dała również klacz Al
meria (po Probat) - Vicechampionkę Klaczy Młodszych z 1985 roku.

Z kolei córka Almerii, Alba, w 1994 roku zdobyła tytuł Vice-1 
championki Klaczy Młodzieżowego Pokazu w Michałowie.

Od klaczy Scherife wywodzi się także znakomita klacz wyści
gowa Algoa (Czort-Algonkina), zwyciężczyni Nagrody Gazelli, 
Miechy i Sahary (Oaks) oraz Nagrody Porównawczej w 1968 roku. 
Na uwagę niewątpliwie zasługuje też klacz Borexia, ur. w 1968 roku I

30. Klacz Alejka oo (Palas - Aleja), ur. w 1985 roku w Janowie Podlaskim. Fot. J. 
E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

31. Klacz Algeria oo (Celebes - Algonkina), ur. w 1971 roku w Janowie Podla
skim. Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

w szwedzkiej stadninie Blommeród. Była ona córką ogiera Exel- 
sjor, janowskiej hodowli, a także albigowskiej Bogorii, zakupionej 
do stadniny w Blommeród w 1965 roku. W swej rodzimej stadninie 
Borexia dała doskonałego Probata, który wywarł ogromny wpływ 
zarówno na szwedzką, jak i polską hodowlę.

Z rodziny tej pochodzą również ogiery czołowe, takie jak: Aloes, 
Algomej, Algierczyk, Alkazar, Aleppo, Alegro i Alt. Aloes (Cele- 
bes-Algoa) w 1982 roku został Championem Polski Ogierów Star
szych oraz Championem Szwecji w 1984 roku, a Algomej (Celebes- 
Algonkina) - Championem Szwecji z 1982 roku i Vicechampionem 
olski Ogierów Starszych z 1985 roku.

Alegro (Probat-Algeria) w 1994 roku zdobył tytuł Championa 
o andii, a Alt (Pamir-Alejka) był dwukrotnym Vicechampionem 
zwecji i Międzynarodowego Pokazu w Blommeród.

Do młodszych przedstawicieli rodziny należy Aslan (Eukaliptus- 
or S°ra) - Vicechampion Polski Ogierów Młodszych z 2000 roku, 
NaJ ^mra (Eukaliptus-Albigowa) - Championka Klaczy Młodszych, 

aJ epszy Koń Pokazu w Warszawie w 2001 roku, a także Młodzie- 
' Wa Championka Polski z 2002 roku.
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Bulwa należała do grupy klaczy uratowanych przez polskich ho
dowców w czasie II wojny światowej z fabryki szczepionek w Niem
czech. Rodzina klaczy Scherife podtrzymana została dzięki wnuczce 
Bulwy, klaczy Algonkina (po Pietuszok), ur. w 1961 roku, która dała 
Aleksję — matkę oaksistki Alwernia (po Celebes) i babkę klaczy Alejka 
(Palas-Aleja) - Championki Polski Klaczy Starszych w 1993 roku, 
oraz doskonałą Algerię (po Celebes) - m.in. Championkę Polski Kla
czy Starszych w 1982 roku, matkę wielu wspaniałych klaczy, takich 
jak: Albula (po Fawor) - Championka Klaczy i Najlepszy Koń Poka
zu Młodzieżowego w Bialce, Championka Polski Klaczy Młodszych, 
Najlepszy Koń Pokazu w Janowie. Wszystkie wymienione 4 tytuły 
Albula uzyskała w jednym, 1995 roku. Algeria dała również klacz Al
meria (po Probat) - Vicechampionkę Klaczy Młodszych z 1985 roku.

Z kolei córka Almerii, Alba, w 1994 roku zdobyła tytuł Vice-1 
championki Klaczy Młodzieżowego Pokazu w Michałowie.

Od klaczy Scherife wywodzi się także znakomita klacz wyści
gowa Algoa (Czort-Algonkina), zwyciężczyni Nagrody Gazelli, 
Miechy i Sahary (Oaks) oraz Nagrody Porównawczej w 1968 roku. 
Na uwagę niewątpliwie zasługuje też klacz Borexia, ur. w 1968 roku I

30. Klacz Alejka oo (Palas - Aleja), ur. w 1985 roku w Janowie Podlaskim. Fot. J. 
E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

31. Klacz Algeria oo (Celebes - Algonkina), ur. w 1971 roku w Janowie Podla
skim. Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.
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Aslan stanowił w Janowie w 2003 roku, a w 2004 roku zajął boks 
ogiera czołowego w Białce.

32. Klacz Amra oo (Eukaliptus - Albigowa), ur. w 2000 roku w Janowie Podla
skim. Fot. Katarzyna Dolińska.

Rodzina klaczy UKRAINKA
Protoplastka rodziny, klacz Ukrainka, urodziła się około 1815 roku 
w Sławucie. Do lat 40. XX wieku rodzina ta nie wydała żadnego 
wybijającego się potomstwa, dopiero klacz Forta, ur. w 1943 roku 
okazała się bardzo wartościową matką. Wśród 20 koni, jakie wydała 
na świat w Gumniskach, Klemensowie i Michałowie, znalazł się je' 
den z najznakomitszych reproduktorów w hodowli czystej krwi arab
skiej - ogier Czort, ur. w 1949 roku w Nowym Dworze. Pozostawiła 
także szereg dobrych klaczy wcielonych do hodowli, a także dwóch 
derbistów: Eąuifor i Finisz, oraz dwie oaksistki: Dyska i Fatma.

Rodzina ta została wprowadzona do Janowa poprzez klacz Flan
ka, ur. w 1997 roku, która została tu przydzielona po likwidacji stad

niny w Kurozwękach.
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Z linii tej wywodzi się także używany w Janowie, michałowskiej 
hodowli Fawor (Probat-Fatma), który swoje najcenniejsze potom
stwo dał właśnie w stadninie janowskiej.

Rodzina klaczy ROD ANIA or.ar.
Założycielkę rodziny - klacz Rodania or.ar., ur. w 1869 roku, impor
towano do Anglii w 1881 roku. Wywodząca się od niej klacz Pienocz- 
ka (Powodok-Naturalistka), ur. w 1952 roku została importowana 
do Polski z Tierska w 1956 roku. Rodzina ta rozpowszechniona była 
głównie w Michałowie. W innej stadninie, w Kurozwękach, jej re
prezentantką była Nejtyczanka (Banat—Newada), ur. w 1975 roku, 
która łącznie dała 20 źrebiąt. Wśród nich znalazło się 5 córek wcie
lonych do stada matek oraz ogier Nimb. Po likwidacji stadniny kuro- 
zwęckiej w 1999 roku do Janowa trafiły 3 klacze będące przedstawi
cielkami rodziny Rodanii. Były to dwie wnuczki Nejtyczanki: Nitra 
i Nowalia, oraz prawnuczka - Nirwana.

Rodzina klaczy ADJUZE or.ar.
Protoplastka rodziny, klacz Adjuze or.ar. (Koheilan Adjuze-Sche- 
cha), ur. w 1876 roku została importowana do Babolny w 1885 roku. 
Do Polski rodzina ta trafiła w 1946 roku poprzez klacz Bryła, ho
dowli babolniańskiej (Kuhailan Zaid or.ar.- 24 Koheilan IV), 
ur. w 1939 roku, także zdobytą podczas II wojny światowej z nie
mieckiej fabryki szczepionek. Jej prawnuczka, klacz Braga, urodzo
na w Janowie w 1964 roku została sprzedana w 1982 roku do USA. 
Z linii Adjuze or.ar. wywodziła się oaksistka z 1970 roku — Bajra 
(Czort-Bajdara).

Po wielu latach nieobecności tej rodziny w stadninie janowskiej, 
Po likwidacji stadniny w Kurozwękach przybyła jej wychowanka, 
klacz Brandy, która jest córką cenionej w Kurozwękach Braminki.
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Najbardziej znaczące dla hodowli 
janowskiej ogiery czołowe czystej krwi arabskiej 

uszeregowane według rodów męskich

Ród ogiera KUHAILAN HAIFI or.ar.

33. Ogier Kuhailan Haifi or.ar. (Kuhailan Kharas - Kuhaila Haifi), ur. w 1923 roku, 
hod. Khelef el Aouad, Arabia. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana Pan
kiewicza pt. „Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.

Założycielem rodu był ogier Kuhailan Haifi (Kuhailan Kharas - Ku
haila Haifi), ur. w 1923 roku, hodowli Khelef el Aouad, Arabia. 
Sprowadzony w 1931 roku z Arabii przez księcia Romana Sangusz- 
kę do Gumnisk. Kilka lat po sprowadzeniu ogier ten padł przedwcze
śnie, pozostawiając jedynie cztemaścioro potomstwa. Książę Roman 
Sanguszko pozyskał tylko 3 jego córki i jednego ogiera. Najlepszy 
przychówek uzyskała stadnina w Janowie, która wysłała swoje kla
cze do stanowienia ogierem Kuhailan Haifi, w wyniku czego urodzi
ły się bardzo wartościowe ogiery: Ofir i Pamir, a także niezła klacz 
Oda, matka późniejszego reproduktora Werset.
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OFIR (Kuhailan Haifi or.ar. - Dziwa), ur. w 1933 roku w SK
Janów Podlaski.
Jest on uważany za najlepszego ogiera, jaki był użyty w Janowie 
w okresie międzywojennym. Pozostawił z klaczami janowskimi do
skonałe potomstwo, jak m.in. urodzone w tym samym 1938 roku 
ogiery: Witraż, Wielki Szlem, Witeź II i Wyrwidąb. Ofir stanowił 
w Janowie tylko trzy sezony, w latach 1937-1939. Potem został 
uprowadzony do Tierska, gdzie krył od 1940 roku do końca swoich 
dni w 1948 roku. Nie pozostawił tam jednak tak dobrego potomstwa 
jak w Janowie.

Syn Ofira, Witeź II (od Federacja) nie powrócił do kraju po II 
wojnie. Wypatrzony w Bawarii przez generała G. Pattona został 
wywieziony wraz z 13 polskimi i węgierskimi końmi, jako zdo
bycz wojenna do USA. Ostatecznie Witeź II znalazł się w po
siadaniu Mr. E.E. Hurblutta w Kalifornii. Za oceanem zdobył 
m.in. tytuły: Grand Champion Stallion w Southern w Kalifornii 
w 1951 roku, a dwa lata później Pacific Coast Champion Stallion 
(odpowiednik późniejszego Narodowego Championatu USA). 
Ponadto przyznano mu tzw. Wieczyste Trofeum Kelloga (Kel- 
log Perpetual Trophy). Stał się założycielem cennej linii męskiej 
i odegrał znaczącą rolę jako ojciec championów. Dzięki karierze 
Witezia II w Stanach Zjednoczonych zwrócono uwagę na polską 
hodowlę czystej krwi.

Także Wyrwidąb nie powrócił po wojnie do kraju. Pozostał 
w Niemczech i jako ogier czołowy pod zmienionym imieniem — 
Wind - był używany w państwowej stadninie w Marbach.

Witraż i Wielki Szlem powróciły do Polski i kontynuowały ród 
Kuhailana Haifi, przekazując charakterystyczny typ kuhailan.

Ofir był również ojcem klaczy Ofirka, założycielki cennej li
nii hodowlanej i wyścigowej. Jej córki: Orla (po Pietuszok) i Adis 
Abeba (po Amurath Sahib) doskonale spisały się na torze. Pierwsza 
z nich triumfowała w Derby, Oaks i dwukrotnie w Nagrodzie Porów
nawczej, a druga wygrała Oaks.
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34. Ogier Ofir oo (Kuhailan Haifi or.ar. - Dziwa), ur. w 1933 roku w Janowie Pod
laskim. Fot. Archiv Bruno Furrer. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. ć. 
Johannes Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

35. Ogier Witeź II oo (Ofir - Federacja), ur. w 1938 roku w Janowie Podlaskim.
Fot. Archiv Edwards. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. H.c. Johannes 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polonische Araberzucht.”
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WIELKI SZLEM (Ofir - Elegantka), ur. w 1938 roku w SK
Janów Podlaski.
Po wojnie, Wielki Szlem wraz z końmi powracającymi z Niemiec po
czątkowo umieszczony został w Posadowię, a później trafił do Nowego 
Dwom i Albigowej, gdzie krył przez półtora roku. Padł w wieku 21 lat.

Wśród potomstwa, jakie pozostawił, znalazło się 5 ogierów 
użytych w hodowli krajowej oraz dużo cennych klaczy wcielonych 
na matki, m.in. Ellenai, która dała ogiera Elkin - Championa USA. 
Niewątpliwie najlepszym jego potomkiem był Czort (od Forta) - oj
ciec El Paso.

36. Ogier Wielki Szlem oo (Ofir - Elegantka), ur. w 1938 roku w Janowie Podla
skim. Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht".

Wielki Szlem dał sporo znakomitych koni wyścigowych, w tym 
trzech derbistów, ogiery: Omar, Czardasz, Don Lambro i dwie oak- 
sistki: Dyska i Kochana. Ponadto Czort i Czardasz wygrali Nagrodę 
Porównawczą.
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WITRAŻ (Ofir - Makata), ur. w 1938 roku w SK Janów 
Podlaski.

W 1947 roku Witraż trafił z Posadowa do Albigowej, a pod koniec 
życia do Nowego Dworu. Podobnie jak Wielki Szlem nie powrócił 
po wojnie do Janowa, ale poprzez swoje cenne potomstwo wywarł 
wpływ na hodowlę janowską, i nie tylko.

37. Ogier Witraż oo (Ofir - Makata), ur. w 1938 roku w Janowie Podlaskim. Ar-
chiv Ingę Theodorescu. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

Był to ogier harmonijnej budowy, bardzo urodziwy i szlachetny. 
Wszystkie te cechy przekazywał swemu potomstwu. Pozostawił wie
le znakomitych córek, z których za najcenniejsze uważa się klacze: 
El lora, Bandola i Arfa.

Najsłynniejszym jego potomkiem był Bask (od Bałałajka), 
ur. w 1956 roku w Albigowej, który nie zdążył być użyty w Polsce, 
gdyż został sprzedany do USA zaraz po zejściu z toru wyścigowego- 
Szeroko rozsławił za oceanem polską hodowlę. W 1964 roku Bask 
został pierwszym w historii importowanym koniem, który uzyskał 
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tytuł Championa USA. W 1977 roku cena stanówki tym ogierem 
wynosiła 10 tys. dolarów. W roku 1982 Bask zajął pierwsze miejsce 
w rankingu reproduktorów w USA.

Jego potomstwo odznaczało się wielką urodą, wybitnym ruchem 
i wspaniałym charakterem. Spośród czterech synów Witraża użytych 
w polskiej hodowli najbardziej zaznaczył się Celebes.

CELEBES (Witraż - Canaria), ur. w 1949 roku w SK Albigowa.

Ten harmonijnie zbudowany ogier o wielkiej urodzie i wspaniałym 
ruchu, ze Stada Ogierów w Drogomyślu, z powodu niskiego wzrostu

• Ogier Celebes oo (Witraż - Canaria). ur. w 1949 roku w Albigowej. Fot. J. E. 
ade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, pt. 
anów Podlaski und die polnische Araberzucht”.



trafił w młodości do cyrku, gdzie występował przez 12 lat. Ponieważ 
jednak był ostatnim dostępnym dla hodowli polskiej synem wspania
łego Witraża, zdecydowano się go wykupić i wcielic do hodowli.

Początkowo trafił do Michałowa, a po dwóch latach do Janowa, 
gdzie dożył sędziwego wieku 29 lat. Pomimo późno rozpoczętej ka
riery reproduktora (działał od 1967 do 1977 roku) wniósł znaczny 

wkład w polską hodowlę czystej krwi. , , . . D . . .
Pozostawił 5 ogierów użytych w hodowli polskiej. Były . 

michałowski Melon (od Mantyla) - sprzedany pozmej do U , 
janowski Etap (od Etna) - ojciec rn.in. słynnego Wikinga. Cham- 
piona Wyścigowego w Polsce i w USA. a także lidera ojeow kom 
wyścigowych, oraz ogiera Set (od Sekwana) - Yieechamprona 
Polski z 1982 roku; Algomej (od Algonkina)- Vicechampion o 
ski i Champion Szwecji, sprzedany do USA w 1983 roku; Aloes 
(od Alcoa) - Champion Polski Ogierów Starszych i Champion 
Szwecji, w 1987 roku wyeksportowany do USA ojciec imm. 
znakomitego ogiera El Ghazi, który został sprzedany do USA 
championa i ojca championów; Pepi - dz.ęk, dz.erzawte użyty 

W hodowli szwedzkiej. . ,
Celebes dał również wiele doskonałych klaczy, z których więk

szość wyeksportowano do USA, Niemiec, Francji, Szwecji, Belgu 

i Kanady.

CZORT (Wielki Szlem - Forta), ur. w 1949 roku w SK Nowy 

Dwór.
swoją wyjątkową dzielność wyścigową przekazywał potomstwu 
Sam wygrał dwukrotnie Nagrodę Porównawczą (1952, 195 ) y 

drugi w Derby. , uCzort przez rok stanowił klacze w Nowym Dworze, a w lataj 
1959-1972 w Janowie Podlaskim, gdzie dał 4 ogiery, które uzy 
w hodowli krajowej: Krezus (ojciec „Trójkoronowanej” Orgii) a 
bat, Banzaj i El Paso. Niewątpliwie najlepszym z nich był s y 

na cały świat El Paso. . 0
Aż trzynastu synów ogiera Czort sprzedano za granicę, z czeg 

trzech po użyciu w krajowej hodowli. Pozostawi! on także znacz 
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grupę klaczy, z których zdecydowaną większość wyeksportowano.
Jego potomstwo wygrało łącznie: 3 razy Nagrodę Porównawczą 

(Algoa, Krezus i Pierrot), 5 razy Derby (Santa, Krezus, Elfur, Sabbat, 
Pierrot) i 3 razy Oaks (Santa, Algoa, Bajra).

4

39. Ogier Czort oo (Wielki Szlem - Forta), ur. w 1949 w stadninie w Nowym 
Dworze. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda Pruskiego, 
SGGW.

Najsłynniejszym koniem i reproduktorem wyścigowym okazał 
się syn Czorta — Sambor (od Sabellina), ur. w 1965 roku, który wy
grał w Stanach Zjednoczonych Championat Koni Wyścigowych oraz 
międzynarodowe Derby w Oklahoma City (1969), a także uzyskał 
tytuł „Legion of Merit”. Do tej pory znajduje się on na pierwszym 
miejscu pod względem liczby odniesionych zwycięstw w wyścigach 
na świecie. Stał się również założycielem najsilniejszej linii wyści
gowej ogierów w Stanach Zjednoczonych.

Inny syn Czorta, ogier Etan (od Etna), ur. w 1965 roku, został 
^icechampionem Kanady oraz Top Ten Stallion USA w klasie „En- 
glish Pleasure”.
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EL PASO (Czort - Ellora), ur. w 1967 roku w SK Janów 
Podlaski.
Po zakończeniu treningu wyścigowego El Paso przez 4 sezony krył 
w Michałowie. W 1975 roku, po daremnych próbach zakupu, zo
stał wydzierżawiony hodowcy amerykańskiemu Eugene LaCroix 

na okres 3 lat.

40. Ogier El Paso oo (Czort - Ellora). ur. w 1967 roku w Janowie Podlaskim. Fot. 
M. Gadzalski. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda Pru-

skiego, SGGW.
Na początku 1976 roku koń ten stał się rewelacją prestiżowe

go pokazu All Arabian Horse Show w Scottsdale. Niedługo potem 
w Louisville, w Kentucky uzyskał tytuł Championa Narodowego 
USA. Po powrocie do Polski przez 3 sezony stanowił w Janowie. 
To właśnie El Paso w 1981 roku, tuż przed mającą się odbyć aukcją 
w Janowie został sprzedany do USA, za rekordową wówczas cen?

miliona dolarów.
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Wśród pozostawionego w kraju potomstwa znalazło się 5 ogie
rów użytych w hodowli krajowej. Dziewięciu jego synów sprzedano 
za granicę, w tym 4 po zastosowaniu w rodzimej hodowli.

41. Ogier Europejczyk oo (El Paso - Europa), ur. w 1982 w Janowie Podlaskim. 
Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich 
Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

W janowskiej stadninie El Paso pozostawił m.in. znakomite
go ogiera Europejczyk (od Europa) - Vicechampiona z 1987 roku 
1 Championa Polski Ogierów Starszych z 1988 roku. Europejczyk 
był także niepobitym koniem na torze. W ciągu dwóch lat wy
grał 8 gonitw, w tym Nagrodę Porównawczą w 1985 roku, Derby 
w 1986 i Nagrodę Janowa. W 1998 roku został sprzedany do USA.

Innym doskonałym synem El Paso jest Etogram (od Etru- 
ria) - Champion Polski Ogierów Starszych i Najlepszy Koń Po- 
azu w 1994 roku oraz trzykrotny z rzędu Vicechampion (1991, 

1 1993). W tym samym roku został Championem Babolnej. 
fe*er ten po wydzierżawieniu do Szwecji uzyskał ponadto tytuł 
anipiona Norwegii, Szwecji i Blommeród.
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szereg dzielnych kom sportowych.

i or i roku w Janowie Podlaskim- ?,?? ■- «■ '

nie und die poiniscbe Araberzucbl -

METROPOLIS NA (US), (Consensus - NDL M-tini^ue), 
“w 1996 roku, hodowli Mike Nichols Arab>ans (USA).

Ogier ten zdobył tytuł ChamPJ™a “^“oku.^ukże Top Ten 

z najlepszych przedstawicieli rodu ui a Negatraz i Gdańsk-
który swą krew przekazał'poprzez . ut2ulowanych synów ogier» 
SSSSSSŁ-.Ł—«*

W rodowodzie ogiera Metropolis NA trzykrotnie pojawia się 
klacz Mammona (Ofir-Krucica), która została w 1939 roku, u boku 
swej matki uprowadzona z Janowa Podlaskiego do Tierska w ZSRR. 
Była to jedna z najcenniejszych klaczy w hodowli czystej krw, arab
skiej. Sprowadzenie Metropolisa NA do Polski miało na celu zasi e 

nie stada krwią tej klaczy.

u

43. Klacz Mammona oo (Ofir - Krucica), ur. w 
Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana 
koni czystej krwi arabskiej 1918-1939 .

1939 roku w Ja
Pankiewicza pt. „Polska hodowla

Dziadek ogiera Metropolis NA, Monogramm (Negatraz Mo 
nogramma), ur. w 1985 roku, hod. Patterson Arabians w 1993 roku 
został wydzierżawiony do stadniny w Michałowie, gdzie stanowi 
Przez dwa sezony, pozostawiając fenomenalne potomstwo. W tej 
sPorej grupie znalazły się m.in. tak utytułowane konie jak: Ekstern, 

Ganges, Zagrobla, Kwestura, Fallada.
W 2000 roku w Janowie używany był syn ogiera Monogamm 

~ Furiat. Metropolis NA stanowił w sezonach 2002 i 2003.
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Ród ogiera IBRAHIM or.ar.
Ogier Ibrahim (ur. w 1899 r.) został zakupiony w 1907 roku w Ode
ssie od arabskiego handlarza koni arabskich, Hadzi Ali, do stadniny 
Józefa Potockiego w Antoninach na Wołyniu.

44 Ogier Ibrahim or.ar., ur. w 1899 roku, zakupiony w 1907 roku do stadni
ny'w Antoninach. Protoplasta rodu, ojciec światowej sławy Skowron^ Archi 
Edwards. Zdjęc.e pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Ench Flade, 

pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht .

Najsławniejszym synem protoplasty rodu był Skowronek (od 
Jaskółka), ur. w 1909 roku w Antoninach, w 1913 roku sprzedany 
do Anglii, gdzie wzbudzał ogólny zachwyt na wystawach i poka
zach Okazał się również doskonałym reproduktorem, ojcem cham
pionów i ogierów użytych w hodowli, dzięki którym rozsławił rod 
Ibrahima w wielu krajach świata: w Brazylii, ZSRR, Stanach Zje

noczonych i Australii. .
Dla koni pochodzących z rodu Ibrahima znamienna jest si 

maść, doskonały typ arabski i długa szyja.
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45. Ogier Skowronek oo (Ibrahim or.ar. - Jaskółka), ur. w 1909 roku w Antoni
nach -jeden z najsłynniejszych koni arabskich wyeksportowanych za granicę. Ar
chiv J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich 
Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

NEGATIW (Naseem - Taraszcza), ur. w 1945 roku w stadni
nie w Tiersku (Północny Kaukaz).
Negatiw był synem Naseema (Skowronek-Nasra), urodzonego 
w 1922 roku w Anglii (hodowli J. Wentworth) i sprowadzonego 
wraz z 5 innymi ogierami i 19 klaczami w 1936 roku do Tierska 
w ówczesnym ZSRR, gdzie dał doskonałe potomstwo.

Do Polski trafił w 1962 roku, w ramach wymiany na ogiera Se- 
TCen (Laur-Sokora), który m.in. wygrał Derby i dwukrotnie Nagrodę 
Porównawczą.

Ogółem Negatiw dał w Polsce aż 19 synów sprzedanych póź- 
nieJ za granicę. Pozostawił on także wiele córek, spośród których 
zdecydowaną większość wyeksportowano. W Janowie Negatiw dał 
jednego z najsłynniejszych ogierów czystej krwi arabskiej polskiej 

odowli - ogiera Bandos (syna klaczy Bandola).
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46 diner Neeatiw oo (Naseem - Taraszcza), ur. w 1945 roku w stadninie w

polnische Araberzucht”.

BANDOS (Negatiw - Bandola), ur. w 1964 roku w SK Janów 

Podlaski.
Bandos był szeroko użyty w stadninach w Janowie Podlaskim, Mi
chałowie i Kurozwękach. Jego kariera reproduktora trwała 14 lat

W Janowie stanowił w latach 1970-1977, a także w sezonie 
1982. Siedmiu z jego synów użyto w hodowli polskiej. Byb “ m jn. 
janowskiej hodowli: Wist (wyeksportowany do Brazylii . EukahP 
tus (wydzierżawiony do USA w latach 1980-1983). Enos (sprzedany 
do IJSA) Eternit (wydzierżawiony do Francji w latać 
„mZlon (dzierżawiony do USA w latach 1985-1987. a następnie 

sprzedany). Dziesięć ogierów po Bandos.e, w tym dwa po użyciu 

W hodowli krajowej wyeksportowano za granicę.
Bandos pozostawi! także w Polsce bardzo dużą grupę córek, 

z których więcej niż połowę wyeksportowano do USA, Szwecji, K 
nady, Holandii, Niemiec, Wioch i Brazylii. Najwyższą cenę osiągnę 
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ła klacz Energia, która została sprzedana w USA, na aukcji „Polish 

Ovation” w 1985 roku za 750 tys. doi.
Bandos dał w Janowie dwie Championki Polski Klaczy Młod

szych: Winda i Pianola; dwie Vicechampionki Klaczy Młodszych. 
Enklawa i Pektyna; dwie Championki Polski Klaczy Starszych: Arra 
i Europa; jedną Vicechampionkç Polski Klaczy Starszych - Pentoda. 
Trzy wspomniane wyżej ogiery - Championy Polski Ogierów Star
szych: Eukaliptus i Enos oraz Pepton, który zdobył rowmez dwukrot
nie z rzędu tytuł Vicechampiona. Ponadto Enklawa w 1979 roku zo
stała Championką Europy Klaczy Młodszych, a Arra - Championką 

Europy Klaczy Starszych (Paryż 1983).
Poza urodą i „bukietem arabskim” potomstwo Bandosa wyka

zywało się również dzielnością na torze wyścigowym. Ogier Ka
baret (od Kreolka) był pierwszy w Derby w 1977 roku, klacz Arra 
(od Arba) wygrała Nagrodę Porównawczą (1978), Oaks oraz Derby 
(1979), a Pepton (od Pemba) zwyciężył w Nagrodzie Porównawczej 
i Janowa, a także został Wyścigowym Koniem Roku 1981.

Pepton w swej macierzystej stadninie dał świetnego Ecaho (o 
Etruria) - Championa Polski Ogierów Starszych z 1995 roku oraz 
reproduktora użytego w polskiej hodowli. Był także ojcem dzie - 
nych koni wyścigowych, m.in. ogiera Sarmata (od Sarmacja), który 
w 1999 roku został sprzedany do Brazylii, gdzie w 2001 roku zdoby 

tytuł Championa Narodowego.
W 1982 roku, Bandos, w wieku 18 lat, został sprzedany do USA 

za 806 tys. dolarów.

EUKALIPTUS (Bandos - Eunice), ur. w 1974 roku w SK 
Janów Podlaski.
Ogier ten, jako pierwszy w historii zdobył tytuł Narodowego Cham
piona Polski Ogierów Starszych na pierwszym zorganizowanym 
w naszym kraju w 1979 roku Narodowym Pokazie Kom Arabskich 
Czystej Krwi. Funkcje reproduktora pełnił do 26 roku życia, pozo
stawiając w hodowli wiele wspaniałych synów i córek. Przez wiele 
lat stacjonował w SK Michałów. W międzyczasie, w latach 1980- 
'1983 był dzierżawiony przez amerykańską stadninę Lasma Ara-
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47. Ogier Eukaliptus oo (Bandos - Eunice), ur. w 1974 roku w Janowie Podla
skim. Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johann . 
Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht .

bians, a przez dwa sezony 1989-1991 zajmował boks ogiera czo
łowego w Kurozwękach. W macierzystej stadninie w Janowie kryl 
w latach 1992-1994, by powrócić już na stałe w 1997 roku.

Najbardziej zasłużył się w Michałowie, gdzie dał całą plejadę 
znakomitych matek i klaczy odnoszących liczne sukcesy na cham- 
pionatach krajowych i międzynarodowych. Spośród nich koniecznie 
należy wymienić słynne siostry. Emigrantkę i Emanację, oraz klacze 
Esklawa, Grenlandia i Larissa. Ponadto Eukaliptus dal w Michałowie 
obiecujące ogiery takie jak: Grafik czy Esperanto.

W Janowie Podlaskim pozostawił m.in.: klacz Pianosa (od Pinia) 
- Młodzieżową Championkę Klaczy w Białce i Najlepszego Konia 
Pokazu w 1999 roku, a także Vicechampionkę Klaczy Starszyc 
z 2004 roku; klacz Amra (od Albigowa), która w 2002 roku zdoby a 
tytuł Młodzieżowej Championki Klaczy i Najlepszego Koma Pokazu
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48. Ogier Aslan oo (Eukaliptus - Algora), ur. w 1998 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Katarzyna Dolińska.
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na Służewcu. Eukaliptus dal także ogiera Aslan (od Algora) - Vice- 
championa Polski Ogierów Młodszych, użytego jako ogier czołowy 
w Białce, a w 2003 roku w macierzystej stadninie.

Inny syn Eukaliptusa, Harbin (od Halfa) - Wyścigowy Koń Roku 
1999, w 2004 roku został Championem Polski Ogierów Starszych 
i zwycięzcą w swojej klasie. W tym samym roku ogier Padus (od 
Parafraza) wygrał Derby. Na torach dobrze sprawdził się także Cal

deron (od Celna).
Eukaliptus odszedł na wieczne pastwiska w wieku 27 lat 

w 2001 roku.

49. Ogier Harbin oo (Eukaliptus - Halfa). ur. w 1993 roku w Janowie Podlaskim. 

Fot. Katarzyna Dolińska

ECAHO (Pepton - Etruria), ur. w 1990 roku w SK Janów 
Podlaski.
Champion Polski Ogierów Starszych i zwycięzca Pucharu Naro
dów w Aachen - w klasie ogierów 4-6 letnich. Boks ogiera czo
łowego zajmował w Michałowie, Białce i Janowie Podlaskim. 
W Janowie Podlaskim stanowił w latach 1999-2003, pozostawia
jąc wśród potomstwa klacz Palmeta (od Pilica), która w 2003 roku
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50. Ogier Ecaho oo (Pepton - Etruria), ur. w 1990 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Edyta Trojańska-Koch.

została Championką Klaczy Młodszych i Najlepszym Koniem Po
kazu w Warszawie, a także Vicechampionką Europy w Moorsele, 
Championką Klaczy Młodszych w Białce oraz Championką Polski 
Klaczy Młodszych i Najlepszym Koniem Pokazu w Janowie Pod
laskim. W 2004 roku Palmeta zwyciężyła w klasie klaczy trzylet
nich na Championacie Europy w belgijskim Moorsele. Inną znako
mitą córką Ecaho jest Olita (od Orawa), która ma na swoim koncie 
Championat Skandynawii w Blommeród i puchar dla Najlepszego 
Konia Pokazu. Ponadto, na Salonie Konia w Paryżu w 2002 roku 
znalazła się na liście wśród dziesięciu najlepszych klaczy świata — 
World Top Ten. Na pokazie w Janowie Podlaskim w 2004 roku była 
druga w swojej klasie. Podobnie wypadła Alhambra (od Albigowa) 
~ w klasie klaczy dwuletnich.

Z potomstwa Ecaho na uwagę zasługuje również ogier Salar (od Saba). 
W 2003 roku Ecaho został sprzedany do USA, gdzie zajmuje czoło- 
We miejsca na pokazach.
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51. Ogier Salar oo (Ecaho - Saba), ur. w 2000 roku w Janowie Podlaskim. 

Fot. Katarzyna Dolińska.
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Ród ogiera KRZYŻYK or.ar.
Protoplastą rodu był ogier Krzyżyk or.ar., który został zakupiony od Se- 
fer Paszy Kościelskiego, polskiego emigranta, generała wojsk tureckich 
mieszkającego w Wiedniu. Krzyżyk został importowany z Wiednia 
w 1876 roku do stadniny Juliusza Dzieduszyckiego w Jarczowcach.

Jest to najstarszy polski ród. Jego kontynuatorami w Janowie sta
ły się takie ogiery jak: janowskiej hodowli Enwer Bey (od Koalicja), 
ur. w 1923 roku i jego syn Trypolis (od Kahira), ur. w 1937 roku oraz 
albigowskiej hodowli Faher (Trypolis-Ferha), ur. w 1953 roku i El 

Azrak (Faher-Ellora), ur. w 1960 roku.

BANAT (El Azrak - Bandola), ur. w 1967 roku w SK Janów 
Podlaski.
W latach 1974-1977 Banat był dzierżawiony przez Patricię Lindsay 
z Anglii. W zamian za Banata do Polski przybył ogier Burkan, repre

zentujący ród Ibrahima or.ar..
Już w pierwszym roku pobytu w Anglii, Banat został Champio

nem Wystawy Królewskiej oraz Championem Wielkiej Brytami.
W Polsce był użytkowany w 1974 roku i ponownie w latach 

1978-1984. W 1984 roku został sprzedany do USA.
Spośród synów Banata - Czako, Arbil i Gabaryt zajmowały bok

sy ogierów czołowych w Janowie Podlaskim. Czako, po krótkim 
użyciu został wyeksportowany do Niemiec, a Arbil dał ogiera Wa
chlarz, urodzonego w Michałowie i użytego w Janowie Podlaskim, 
a także ogiery - Wiek i Equin, stanowiące w hodowli prywatnej. 
Córka Arbila - Eula (od Euterpe) była Championką Klaczy Młod
szych w 1998 roku, a w 2000 roku została Championką Polski Kla
czy Starszych, zdobyła także tytuł Najlepszego Konia Pokazu.

Arbil (od Arba) był czołowym w Michałowie, Janowie Podlaskim 
'w Lasma Arabians w USA. Ceniony zarówno w kraju, jak i za granicą.

Trzeci syn Banata — Gabaryt (od Gambia) — został Vicechampio- 
nem Ogierów Młodszych, Championem Pokazów w Marsylii i Cannes 

1988 roku. Na aukcji w 1994 roku został sprzedany za granicę.
Z potomstwa ogiera Banat wyróżnił się także Piechur (od Pierze-
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52. Ogier Piechur oo (Banat - Pierzeja), ur. w 1979 roku w Janowie Podlaskim.
Wybitny koń wyścigowy. Fot. Piotr Hass-Sandej.

ja), ur. w 1979 roku, znakomity koń wyścigowy, zwycięzca Derby, 
Nagrody Janowa, Porównawczej i innych gonitw. W 1983 roku uzy
skał tytuł Konia Roku. Po zakończonej karierze wyścigowej sprze
dany do USA, od razu został Championem Top Ten. W 1988 był 
dzierżawiony przez stadninę w Michałowie.

Zakupiony do stadniny Halsdon Arabians państwa Watts zdobył 
tytuł Vicechampiona Europy, Międzynarodowego Championa poka
zu w Towerlands w Wielkiej Brytanii, a także Championa Pucharu 
Narodów w Aachen.

Z córek Banata wyróżniły się Pipi i Orchidea.

Ród ogiera ILDERIM or.ar.

Ogier Ilderim or.ar., ur. w 1894 roku wraz z dwoma innymi ogiera
mi: Arslan i Dżejlan, w 1900 roku został importowany ze Stambu
łu do stadniny w Sławucie, księcia Romana Sanguszki. Pierwszym 
synem Ilderima, sławuckiej hodowli, urodzonym w 1901 roku był
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^c£ie^akSZySZ °°JIlde,:im or-ar- -P^dafu;. w 1901 roku, hodowli sla- 
hodowk LZ ę pochodzi z książki autorstwa Romana Pankiewicza pt. „Polska 
hodowla kom czystej krwi arabskiej 1918-1939”.

^ksz>s/ (od Parada), który dał w Janowie ogiera Fetysz (od Siglavy 
Bagdady), ur. w 1924 roku. S y
^ Kontynuatorem rodu w Janowie był Miecznik (Fetysz - Koali- 

' U1- w 924 roku, janowskiej hodowli oraz urodzony w 1951 roku 
dosk™ i”8™16 AqUin°r (Miecznik - Amneris), który dał w Janowie 
głośne«4 °giera EIeuzis’ a Potem również jego rodzonego brata, 

roku-k,óry zosta’Narodowym cham- 

W Z1T0 "admienić’ że syn IIderima or.ar. - Bakszysz był obecny 

RamzesX fenomenalneS° reproduktora, angloaraba półkrwi, 
ty w T XX ’ J°rdi)’ Ur W 1937 roku’ który został uży-
na eurone7k W®St.falskieJ’ holsztyńskiej, wywierając ogromny wpływ 
okazał sfe ą ? ? “ Sportowych- Najsilniejszym ogniwem 
trwały wni T J ynny Ogier Ramiro- Bakszysz wywarł również 
nego wvżp' W 113 ° °W^ trakehsk4 poprzez swego syna, wspomnia- 
Lowela. 1 °181e,ra FetySZ <sPrzedany do Traken w 1936 roku) i wnuka 

Koheilan I-Elegantka). Oba ogiery stanowiły zarówno w Ja-
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54. Ogier Fetysz oo (Bakszysz - Siglavi-Bagdady), ur. w 1924 roku w Janowie 
Podlaskim. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana Pankiewicza pt. „Polska 
hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.

nowie Podlaskim jak i w stadninie w Trakenach. Fetysz, jako jeden 
z nielicznych ogierów czystej krwi arabskiej, założył linię męską, któ
ra do dziś przetrwała w hodowli półkrwi. Właśnie od Fetysza wywodzi 
się słynny trakeński skoczek Abdullah, który po zakończeniu kariery 
sportowej bardzo dobrze sprawdził się jako reproduktor.

Najważniejszymi ogierami z rodu Ilderim or.ar. w hodowli czy
stej krwi w SK Janów Podlaski są:

AQUINOR (Miecznik - Amneris), ur. w 1951 roku w SK Kle
mensów.
Ogier ten stanowił w stadninach w Janowie i w Michałowie. W Ja' 
nowie w latach 1960-1966 pozostawił bardzo urodziwe potomstwo. 
Ogier Elkin (od Ellenai) w 1966 roku zdobył Championat USA i Kana
dy, a trzy lata później Eleuzis (od Ellenai) został Vicechampionem Ka
nady. Spośród synów ogiera Aquinor w Polsce użyto ogierów: Eleuzis,
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Elf oraz Tryptyk, który dał wartościowego syna o imieniu Parys (od 
Parma) - Championa Ogierów z 1984 roku, sprzedanego do Szwecji.

55. Ogier Aquinor oo (Miecznik - Amneris), ur. w 1951 roku w Klemensowie. Ar
chiv J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich 
Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

w 1964 roku, również do Szwecji wyeksportowano rocznego 
ogierka Exelsjor (Aąuinor - Eleonora), który okazał się epokowym 
°gierem. W 1966 roku uzyskał tytuł Narodowego Championa Szwe- 
CJ!. Użyty w stadninie w Blommeród dał klacz Borexia, matkę Proba- 
ta (po Pohaniec), Narodową Championkę Szwecji w 1974 roku.

ELEUZIS (Aquinor - Ellenai), ur. w 1962 roku w SK Janów 
Podlaski.
Eleuzis dał m.in. dwa ważne ogiery użyte w Janowie Podlaskim, 

yty to: Engano i Partner.
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Fneano (od Engracja) stanowił krótko, gdyż został sprzedany 

ka w Szwecji Bngano zdążył dać jedynie dwa ogiery użyte później 

dzierżawiony przez SK Janów Podlaski.

1970 roku w Janowie Podlaskim-
Dr. Dr. h. c. Johannes Erich56 Ogier Partner oo (Eleuzis - Parma) ur. w

Fot J E Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa 
Hadt pt. Janów Podlaski und die polnische Araberzucht .

dłużył ród ogiera Ilderim or.ar. w Polsce. Da'“n ""^y'Xdszyd> 



samego roku oraz Argentyna (od Arra), która w 1999 roku została Vi- 
cechampionką Klaczy Starszych. Z synów ogiera Partner na uwagę 
zasłużył siwy Penitent (od Penza), który w 1985 roku został Cham
pionem Polski Ogierów Starszych. Zdobył również tytuł Championa 

Europy. Sprzedany do USA.
Najsłynniejszym synem Partnera był wielokrotnie tynkowany 

Pesal. urodzony w 1991 roku w Bialce, który w sezonie 2004 zajął 

boks ogiera czołowego w Janowie.

f
■ 4

57. Ogier Espadero oo (Eldon 
Fot. Katarzyna Dolińska.

- Esparceta), ur. w 1997 roku w Janowie Podlaskim.

Wnuk Partnera - Champion Polski i Europy oraz Vicecham- 
pion Wielkiej Brytanii - Eldon (Penitent-Erotyka), ur. w 1985 roku 
hodowli michałowskiej dał w Janowie m.in. klacze: Anegdota (od 
Angola) - Championkę Klaczy Młodszych z 1999 roku; Androme
da (od Aneksja) i Pescara (od Petra); a także ogiera Piaff (od Pipi) 
- Vicechampiona Polski Ogierów Starszych z 2004 roku i zwycięzcę 
w swojej klasie. Eldon jest również ojcem Espadero (od Esparceta), 
zwycięzcy Derby, użytego w janowskiej hodowli.
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58. Ogier Piaff (Eldon - Pipi), ur. w 1997 roku w Janowie Podlaskim. 

Fot. Katarzyna Dolińska
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Ród BAIRACTAR or.ar.
Protoplasta rodu ogier Bairactar or.ar., został importowany 
w 1817 roku do Weil, gdzie dał m.in. ogiera Amurath (od Koheil 
III), ur. w 1881 roku, ojca sprowadzonego do Polski ogiera Amurath 
II (od Fatme or.ar.), ur. w 1907 roku w Radowcach. Ten z kolei dal 
ogiera Amurath Sahib (od Sahiba), ur. w 1932 roku w stadninie Te
resy Raciborskiej w Breniowie. Drugi spośród trzech użytych synów 
Amurath Sahiba w polskiej hodowli - Gwarny - był ogierem czoło
wym w Janowie Podlaskim.

59. Ogier Amurath Sahib oo (Amurath II - Sahiba), ur. w 1932 roku w stadninie 
Teresy Raciborskiej w Breniowie. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana 
Pankiewicza pt. „Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.

GWARNY (Amurath Sahib - Gwara), ur. w 1953 roku w SK 
Klemensów.
Ogier ten dał w Janowie dwóch synów: Argo i Balon. Argo (od Arba), 
Ur- w 1976 roku, Champion Polski Ogierów Starszych z 1986 roku, 
Pozostawił w Janowie kilka cennych klaczy. Później został sprze
dany do Szwecji. Drugi syn, Balon (od Ballada), ur. w 1979 roku
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60. Ogier Balon oo (Gwarny - Ballada), ur. w 1979 roku w Janowie Podlaskim- 
Fot. Katarzyna Dolińska.
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Vicechampion Polski Ogierów Starszych w 1994 roku i trzykrotny 
zwycięzca w swojej klasie w latach 1998,1999 i 2002, w 2003 roku 
zdobył tytuł Championa Polski oraz Najlepszego Konia Pokazu.

W 2001 roku Balon zajął boks ogiera czołowego w swej macie
rzystej stadninie.

WOJSŁAW (Tallin - Wilejka), ur. w 1986 roku w SK Michałów. 
Dzielny koń wyścigowy, Międzynarodowy Vicechampion Blom- 
meród w Szwecji (Skandinavian Open), Champion Polski Ogierów 
z 1991 roku, a także zdobywca tytułu Wyścigowego Championa Re
produktorów z 1997 roku.

Po zakończeniu kariery wyścigowej stanowił (od 1991 roku) 
w polskich stadninach w Michałowie i Janowie Podlaskim, z prze
rwą przypadającą na lata 1995—1996, kiedy był dzierżawiony przez 
Strawberry Banks Farm.

Najwięcej cennego potomstwa pozostawił w SK Michałów, gdzie 
dał m.in. wielokrotnie tytułowanego w kraju i za granicą ogiera Ema- 
nor, a także wybitnego konia wyścigowego Druid czy zwyciężczynię 
Oaks w 1996 roku, klacz Estelka.

W Janowie Podlaskim Wojsław zajmował boks ogiera czołowe
go w sezonach 1999 oraz 2001, pozostawiając m.in. ogiera Eroll (od 

na), drugiego w klasie ogierów dwuletnich (Białka 2004) oraz do- 
* onałą klacz wyścigową Salsa (od Sarmacja), która w 2004 roku 

ygrała Oaks i gonitwę o Nagrodę Sabelliny.
FarW 2002 r°kU WoJsław został wydzierżawiony do Cantenbury 
w Malfield w USA’ należącej do Marshy Parkinson, dokąd 

3 roku został sprzedany.

s RUID Wojsław - Dalida), ur. w 1993 roku w SK Michałów. 

negom/Chal°Wskiej hodowli Wojsława (Tallin - Wilejka), dziel- 
Narod °nia wyscigoweg°’ wybitnego reproduktora, Polskiego 
skonał°We?0 ChamPiona Ogierów z 1991 roku. Druid jest do- 
zwycj?T1 ordem wyścigowym, mającym na swoim koncie m.in.

s wo Derby w 1997 roku, dwukrotnie Nagrody Porów
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nawczej i Nagrody Europy (1997 i 1998). Druid kryl w Jano
wie podczas jednego sezonu 1998. Rok później został sprzedany 
do Turcji za cenę 500 tys. dolarów.

Ród ogiera KUHAILAN AFAS or.ar.
Założyciel rodu ogier Kuhailan Afas or.ar. przybył do Polski z Bah- 
rainu w 1931 roku jako roczniak wraz z innymi końmi sprowadzo
nymi z Arabii przez Bogdana Ziętarskiego dla stadniny książąt San
guszków w Gumniskach. Po II wojnie światowej ród ogiera Kuhailan 
Afas or.ar. kontynuował jeden z dwóch jego synów - Bad Afas (od 
Bad), ur. w 1940 r. w Zabawie, który w stadninie w Nowym Dworze 
dał jednego z najpiękniejszych arabów wyhodowanych w Polsce, si
wego w hreczce Cometa.

61. Ogier Kuhailan Afas or.ar. (Kuhailan-Wadhnan - Kuhailat Afas), ur. w 1930 roku, 
hod. szejk Hamad bin’ Isa al Khalifa, Arabia. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa 
Romana Pankiewicza pt. „Polska hodowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.
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COMET (Abu Afas - Carmen), ur. w 1953 roku w SK Nowy 
Dwór.

62. Ogier Comet oo (Abu Afas - Carmen), ur. w 1953 roku w stadninie w Nowym 
Dworze. Fot. J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johan
nes Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.
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Ogier ten był ojcem niezwykle żeńskich, urodziwych, cen
nych klaczy hodowlanych. W stadninach w Nowym Dworze, 
Janowie Podlaskim i Michałowie stanowił w latach 1958-1964. 
Niestety, padł przedwcześnie w wieku 11 lat. Pozostawił jednak 
wiele ogierów, z których wszystkie wyeksportowano za granicę. 
Dwa z nich: Czester i Bajdak, zdobyły tytuł Top Ten Stallion 
w USA i Kanadzie.

W Janowie Comet dał ogiera Meczet (od Mimika), który zdobył 
tytuł US National Champion Park Horse w USA w 1972 roku.

Spośród synów Cometa cztery były użyte w Janowie: Ego (od 
Egeria), Badr Bedur (od Bint Munira), Carrador (od Czaruta) i Ca- 
rycyn (od Cerkwią). Ogiery te nie wniosły jednak do hodowli warto
ściowego materiału.

Ponieważ ród zaczął wygasać, postanowiono wyszukać za gra
nicą jego kontynuatora. W wyniku poszukiwań, w 1979 roku zdecy
dowano się na czteroletniego wówczas Probata, który zdążył pozo
stawić w szwedzkiej hodowli późniejsze fenomenalne matki stadne: 
Prusja - Młodzieżową Championkę Szwecji z 1982 roku, oraz Pru- 
snega - Młodzieżową Championkę Szwecji z 1983 roku, a także 
Championkę Danii, Norwegii i Szwecji z 1985 roku.

Tytuł Championek Narodowych wywalczyły także Prośba (w 
1990) i Nautica (1997).

PROBAT (SE), (Pohaniec - Borexia), ur. w 1975 roku 
w stadninie Blommeród w Szwecji.
Ojciec Probata, Pohaniec był synem Cometa urodzonym w 1965 roku 
w Michałowie, nigdy nie użytym w polskiej hodowli. W wieku 5 lat 
został sprzedany do Szwecji do stadniny Blommeród, gdzie wywarł 
ogromny wpływ na hodowlę, dając wielu championów.

Matka Probata, Borexia (od Bogoria) była córką janowskiej ho
dowli Exelsjora (Aquinor-Eleonora), który jako roczniak został sprze
dany do Szwecji, gdzie okazał się epokowym ogierem. W 1966 roku 
uzyskał on tytuł Narodowego Championa tego kraju. Używany 
w stadninie Blommeród dał najlepszą z córek Borexię - Narodową 
Championkę Szwecji z 1974 roku.
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Probat stanowił w Polsce (będąc w dzierżawie) w latach 1980- 
-1984 i w 1986 do początku 1987 roku, pozostawiwszy w sumie 
174 źrebięta w stadninach w Michałowie i Janowie Podlaskim. 
W 1988 roku został sprzedany przez stadninę w Blommeröd za 3 mi
liony dolarów do stadniny Lasma Arabians w USA.

W Janowie dał stawkę cennych klaczy matek. Wśród nich znala
zła się Pinia (od Pipi) - Championka Klaczy z 1990 roku, Vicecham- 
pionka z 2000 roku i Championka z 2001 roku, m.in. matka klaczy 
Pianosa (po Eukaliptus) - Młodzieżowej Championki i Najlepsze
go Konia Pokazu w Białce w 1999 roku, oraz Almeria (od Algeria) 
- Championka Klaczy Rocznych z 1985 roku i Młodzieżowa Vice- 
championka z tego samego roku, w 1996 roku sprzedana do USA.

Probat dał również klacze: Algora (matkę Aslana - Młodzie
żowego Vicechampiona Polski) oraz Pistacja (od Pipi) - Młodzie
żową Vicechampionkę Polski z 1990 roku, Championkę Klaczy 
z 1993 i 1994 roku oraz dwukrotną Vicechampionkę Polski Klaczy 
Starszych z lat 1993 i 1994.

Pozostawił także dzielnego konia wyścigowego, ogiera Borysław 
(od Borowina), ur. w 1984 roku, który wygrał sześć gonitw pozagru- 
powych, w tym Nagrodę Porównawczą i był drugi w Derby. Oka
zał się też ojcem dobrych koni wyścigowych: Garland, Ekscelencja, 
Estetyk (zwycięzca Grand Premio di Grosetto we Włoszech) oraz 
klaczy Abisynia, Arika i ogiera Estorian.

Najbardziej utytułowany syn Probata to Piruet (od Pieczęć), 
ur. w 1983 roku w Janowie. W 1990 roku po dwuletniej dzierżawie 
został on sprzedany do Francji, gdzie w 1995 roku zdobył Cham
pionat Narodowy, a następnie w 1998 roku Championat Włoch. Był 
również Międzynarodowym Championem w Bordeaux i Marsylii 
(1989), trzykrotnym Championem Europy (1989, 1995, 1999), dwu
krotnym Vicechampionem (1992, 1999) oraz dwukrotnym Cham
pionem Świata w Paryżu (1989, 1995).

W SK Janów Podlaski stanowili synowie Probata: Gil (ojciec ja
nowskiej derbistki z 1990 roku - klaczy Sarmacja) i Fawor - micha- 
łowskiej hodowli, oraz janowskie ogiery: Alegro i Pamir, o których 
będzie jeszcze mowa.
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FAWOR (Probat - Fatma), ur. w 1981 roku w SK Michałów
Boks ogiera czołowego w Janowie Podlaskim Fawor zajął zaraz 
po zakończeniu kariery wyścigowej. Po roku został wydzierżawio
ny na cztery lata do USA. W 1990 roku powrócił do polskiej ho
dowli, z przerwą na półroczną dzierżawę w Wielkiej Brytanii. Zdo
był tytuł Pierwszego Młodzieżowego Championa Polski, Europy 
i Świata w 1983 roku oraz Championa Polski Ogierów Starszych 
w 1990 roku.

63. Ogier Fawor oo (Probat - Fatma), ur. w 1981 roku w stadninie Michałów. Fot. 
J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.

W Janowie pozostawił doskonałą klacz Albigowa (od Alge- 
ria) - Młodzieżową Vicechampionkę z 1988 roku i Młodzieżową 
Championkę z 1989 roku, klacz Albula (od Algeria) - Champion- 
kę Klaczy Młodszych i Najlepszego Konia Pokazu z 1995 roku, 
oraz klacz Pilar (od Pipi) - Młodzieżową Championkę Polski 

z 1997 roku.
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64. Ogier Esculap oo (Primo - Esparceta), ur. w 1999 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Katarzyna Dolińska
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Inna córka Fawora - Esparceta (od Etruria) jest matką trzech obie
cujących ogierów takich jak: Espadero (po Eldon), Esculap (po Primo) 
i Eksport (po Europejczyk), który został Vicechampionem Brazylii.

Fawor dał również ogiera Borek - dwukrotnego Championa wy
ścigowego, oraz ogiera Pilot (rodzonego brata klaczy Pilar) — Cham
piona Ogierów Młodszych z 1988 roku, a po sprzedaży za granicę 
Championa Skandynawii w Blommeród i Championa Międzynaro
dowego Pokazu w Towerlands. W sezonach 2000 i 2001 został wy
dzierżawiony ze stadniny Halsdon Arabians państwa Watts i zajął 
boks ogiera czołowego w macierzystej stadninie.

65. Ogier Alegro oo (Probat - Algeria), ur. w 1983 roku w Janowie Podlaskim. Fot. 
J. E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.
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ALEGRO (Probat - Algeria), ur. w 1983 roku w SK Janów 
Podlaski.
Ogier ten został Championem Holandii w 1994 roku. Stanowił w Ja
nowie Podlaskim i w Białce. W Janowie pozostawił kilka bardzo 
dobrych klaczy, spośród których najlepsza okazała się Celna (od Ce
duła). Dał także dwa ogiery czołowe: Eurol (od Europa) - Vicecham- 
piona Polski z 1995 roku, oraz Angor (od Angola) - Vicechampio- 
na Polski Ogierów Starszych z 1999 i 2001 roku. Oba ogiery użyto 
w prywatnej hodowli.

W 2002 roku Alegro został wyeksportowany do stadniny Vlasak- 
ker Arabians w Holandii.

PAMIR (Probat - Parma), ur. w 1984 roku w SK Janów 
Podlaski.
Dwukrotny Vicechampion Polski Ogierów Starszych w latach 
1989 i 1990, a w roku 1993 Champion i Najlepszy Koń Pokazu, zdo-

66. Ogier Pamir oo (Probat - Parma), ur. w 1984 roku w Janowie Podlaskim. Fot. 
J- E. Flade. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. Johannes Erich Flade, 
Pt- ..Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.



bywca Pucharu Świata na wystawie w Sztokholmie w 1989 roku, 
a także doskonały koń wyścigowy - zwycięzca Derby oraz Nagród 
Sambora i Bandosa —Wyścigowy Koń Roku 1988. Pamir został sze
roko użyty zarówno w Janowie Podlaskim, jak i w Michałowie, Biał- 
ce i hodowli prywatnej.

Potomstwo Pamira łączy w sobie urodę z dzielnością na torze. 
Jego janowski syn Batyskaf (od Bajeczka) został zwycięzcą Derby 
i Nagrody Porównawczej w 1994 roku i Championem Polski Ogie
rów Starszych i Najlepszym Koniem Roku 1996. W 1997 roku Baty- 
skafa sprzedano do Turcji za 450 tys. dolarów.

Triumfy święcili również - Alt (od Alejka), który został dwu
krotnym Vicechampionem Szwecji i Międzynarodowego Pokazu 
w Blommeród, oraz Epikrates (od Epoza), który w 2004 roku na po
kazie w Janowie Podlaskim zajął drugie miejsce w swojej klasie.

Obecnie w hodowli państwowej stanowi inny syn Pamira, Piber 
(od Pilina).

Pamir został sprzedany za 100 tys. dolarów na aukcji „Polish Pie- 
stige” w 2000 roku. Zakupił go wówczas do swej stadniny w Brazylii 
P. Biłyk, polskiego pochodzenia.

Ród ogiera SAKLAWII
Protoplasta rodu ogier Saklawi I, urodził się w 1886 roku w Egipcie.

W 1964 roku Nikita Chruszczów, który przybył do Egiptu na oko
liczność wmurowania kamienia węgielnego pod budowę tamy As 
suańskiej został obdarowany przez ówczesnego prezydenta Egiptu 
sześcioletnim ogierem Raafat (Nazeer - Yosreia) z rodu Saklawi I, 
urodzonym w El Zahraa. Ogier ten został wpisany do rosyjskiej księgi 
stadnej jako Aswan (od Assuan). Początkowo nie był używany w ho
dowli, jednak później szczęśliwie trafił do stadniny w Tiersku, w któ
rej dominowały konie o znacznym natężeniu krwi janowskiej. Właśnie 
z klaczami wywodzącymi się z Janowa dał najlepsze potomstwo.

W latach 1956-1974 z Tierska sprowadzono do Polski 9 ogierów 
i 13 klaczy. Wśród nich znajdowało się także potomstwo Aswana, 
w tym trzy córki: Tiwiriada i Parma (obie ur. w 1966 roku) oraz Nie 
pogoda, która niestety po dwóch latach padła, a także dwa ogiei y • 
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gnit, ur. w 1958 roku i Palas, ur. w 1968 roku. Magnit działał w Polsce 
przez cztery lata, pozostawiając 7 klaczy, Palas zaś został użyty na sze
roką skalę i wywarł ogromny wpływ na polską hodowlę.

PALAS (Aswan - Panel), ur. w 1968 roku w stadninie 
w Tiersku (dawny ZSRR).

Palas przybył do Polski w 1973 roku i od razu zajął boks ogiera czoło
wego w Janowie Podlaskim. Ogier ten został szeroko użyty w polskiej 
hodowli wnosząc nową, cenną krew ogiera Saklawi I, założyciela rodu.

W Janowie Palas pozostawił m.in. ogiera Gondolier (od Gona- 
gra), ur. w 1974 roku - Championa Ogierów w Polsce i w Europie 
w 1980 roku. Ogier ten trafił do stadniny Magness Arabians w USA 
zapisując się bardzo pozytywnie w hodowli. W 1982 roku uzyskał 
tytuł Championa Świata w Paryżu.

Drugi syn Palasa - Haracz (od Harmonia), ur. w 1976 roku był Cham
pionem Polski Ogierów i Vicechampionem Europy z 1983 roku oraz 
Championem Szwecji i Europy (Leiden) w 1985 roku. W 1986 roku 
sprzedany do USA. Palas dał również w Janowie ogiera Ararat (od Arra), 
ur. w 1985 roku, który zdobył tytuł Championa Polski Ogierów Star
szych w 1999 roku i zaznaczył się w hodowli, dając m.in. ogiera Emi
grant, ur. w 1991 roku w Michałowie - dwukrotnego Vicechampiona 
(1997 i 2000) oraz Championa Polski Ogierów Starszych w 2002 roku.

Inny syn ogiera Palas - Perkal, który nie był użyty w polskiej ho
dowli, został sprzedany do USA i wielokrotnie plasował się w pierw- 
szeJ dziesiątce pokazów narodowych w USA i Kanadzie.

W janowskiej stadninie Palas pozostawił także doskonałe klacze. 
Wśród nich najcenniejsza okazała się Etruria (od Etna), ur. w 1975 roku 
' Młodzieżowa Championka Europy i Świata z 1978 roku, Cham- 
P>°nka Europy z 1979 roku, Świata z 1982 roku oraz Championka 

°lski z 1988 roku i Vicechampionka Europy; matka takich ogierów 
Cz°łowych jak: Etogram i Ecaho.
j Inna córka Palasa, Pilarka (od Pierzga), ur. w 1975 roku zosta- 
a Championką Polski Klaczy Młodszych w 1980 roku, następnie

987 roku Championką Europy, Championką Świata w 1981 roku, 
°bywczynią Pucharu Świata w 1991 roku, a w 1992 roku, w wie
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ku 17 lat, Championką Wielkiej Brytanii oraz Championką Wszech 
Ras. Pilarka była także matką cennych klaczy stadnych.

Z córek Palasa wyróżniły się również: Perfidia - Championką 
Niemiec z 1994 roku, Fajka - Championką Holandii z 1990 roku, 
oraz Penicylina (od Pentoda) - najdroższa klacz na aukcji „Polish 
Ovation” w Scottsdale w 1985 roku, kiedy to została sprzedana 
za 1,5 min dolarów osiągając najwyższą cenę w Polsce uzyskaną 
za konia. Championką USA z 1986 roku.

Na torze wyścigowym wykazały się: Euzebia (od Europa) i Pa
ragon (od Partita), zwyciężając Nagrodę Porównawczą, oraz Empala 
(od Equitana), pierwsza w Oaks.

SANADIK EL SHAKLAN (El Shaklan - Mohena), ur. 
w 1983 r., hodowli Om El Arab w USA.

Ogier ten co prawda nigdy nie stanowił ani w Janowie, ani w ogóle 
w Polsce, ale zostało sprowadzone jego nasienie, co umożliwiło wpro
wadzenie do polskiej hodowli nowych, cennych genów. W Janowie uro
dziło się po nim sześć źrebiąt, w tym siwa Andaluzja (od Antwerpia).

LAHEEB (Imperial Imdal - AK Latifa), ur. w 1996 roku, 
hodowli Ariely Arabians w Izraelu.

Ogier ten został wydzierżawiony od Ariely Arabians z Izraela w sezo
nie 2000. Jest przedstawicielem najcenniejszych linii egipskich arabów 
czystej krwi. W 1997 roku zdobył on tytuł Młodzieżowego Championa 
Ogierów w Izraelu, a w 1999 roku został Młodzieżowym Vicecham- 
pionem Europy w Weronie. W latach 2003 i 2004 Champion Izraela.

Laheeb pozostawił w Janowie 13 źrebiąt, w tym bardzo dobre 
klacze: Ariadnę (od Argentyna) i Siklawa (od Siewka). Obie kla
cze uczestniczyły w Championacie Klaczy Młodszych, plasując się 
w pierwszej piątce. Z ogierów wyróżniły się: rokujący nadzieje ho
dowlane, Poganin (od Pohulanka) - Młodzieżowy Vicechampion 
Polski i Młodzieżowy Champion Pokazu w Warszawie z 2002 roku, 
oraz Perseusz (od Pepesza), który uzyskał tytuł Młodzieżowego 
Championa Międzynarodowego Pokazu w Poznaniu w 2002 roku.
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GAZAL AL SHAQAB (Anaza El Farid - Kajora), 
ur. w 1995 roku, hodowli Al Shaqab Stud w Katarze.

67. Ogier Gazal Al Shaqab oo (Anaza El Farid - Kajora), ur. w 1995 roku, ho
dowli Al Shaqab Stud w Katarze. Fot. Barbara Mazur.

Gazal Al Shaqab jest wnukiem słynnego Ruminaja Ali, a synem 
klaczy Kajora, której rodowód w znacznym stopniu jest polski i do
wodzi przynależności do rodziny klaczy Wołoszki. Kajora uzyskała 
tytuł Narodowej Championki USA w 1982 roku.

Sam „Gazal” zdobył m.in. Championat Młodzieżowy Kataru 
w 1996 roku. W 1999 roku został Championem Kataru, a w 2001 roku 
Championem Świata.

„Gazal” był dzierżawiony przez Janów ze stadniny Al Shaqab 
w sezonie 2002.

Pozostawił bardzo dobrze zapowiadające się potomstwo. Do
skonale zaprezentowała się roczna Pianissima (od Pianosa), która 
w 2004 roku została Młodzieżową Championką i Najlepszym Ko
niem Pokazu w Białce i Falborku oraz Championką Polski Klaczy 
Młodszych i Najlepszym Koniem Pokazu w Janowie Podlaskim. Zo
stała także Młodzieżową Championką Europy z Moorsele w Belgii 
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i Świata na Salonie Konia w Paryżu, zdobywając tym samym tytuł 
„Trójkoronowanej”. Bardzo dobrze zaprezentowały się także inne 
roczne córki ogiera Gazal Al Shaąab, takie jak: Anarchia (od Aneg
dota), Etnologia (od Etalanta), Belgica (od Belladona), Czamota (od 
Czartawa) i Pieta (od Pilar). Na uwagę zasłużyły również młode 
ogiery: Equifor (od Eqviria) - zwycięzca w swojej klasie ogierów 
rocznych, Pegasus (od Pepesza) i Alken (od Albigowa).

Gazal Al Shaqab pozostawił także rokującą nadzieje stawkę źrebiąt 
w Michałowie i Białce. W 2004 roku michałowski Drabant (od Demona)

68. Ogier Equifor oo (Gazal Al Shaąab - Eqviria), ur. w 2003 roku w Janowie 
Podlaskim. Fot. Katarzyna Dolińska.

został Championem Polski Ogierów Młodszych na pokazie w Białce. 
Gazal Al Shaqab został szeroko użyty tak w hodowli państwo

wej, jak i prywatnej.

Ród ogiera KOHEILAN ADJUZE or.ar.
Założyciel rodu ogier Koheilan Adjuze or.ar., ur. w 1876 roku został 
sprowadzony z Arabii do słynnej węgierskiej stadniny w Babolnie 
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około 1880 roku. Pierwszym przedstawicielem z tego rodu w Polsce 
był Koheilan I, ur. w 1922 roku w Babolnie. W Janowie Podlaskim 
stanowił w latach 1926-1937, dając szereg bardzo dobrych koni, ta
kich jak m.in. Lowelas, który został użyty w hodowli trakeńskiej; 
Jaszmak - zakupiony w 1936 roku przez stadninę w Topolczankach; 
a także doskonałą klacze: Ikwa - zwyciężczyni Derby i Oaks, oraz 
derbistkę - Jagoda.

Po drugiej wojnie światowej kontynuatorem rodu był ogier Lot
nik, ur. w 1938 roku, jego syn Laur, ur. w 1946 roku (od Kalina) oraz 
wnuk - Chazar (Laur-Celina), ur. w 1956 roku, który był ostatnim 
przedstawicielem rodu w Polsce.

Ród Koheilana Adjuze or.ar. bardzo dobrze ugruntował się 
w stadninie w Tiersku, gdzie trafił poprzez uprowadzonego z Polski

69. Ogier Koheilan I oo (Koheilan IV - 10 Gazal), ur. w 1922 roku w Babolnie 
na Węgrzech. Archiv Edwards. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Dr. Dr. h. c. 
Johannes Erich Flade, pt. „Janów Podlaski und die polnische Araberzucht”.
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70. Ogier Jaszmak oo (Koheilan I - Elegantka), ur. w 1928 roku w Janowie Pod
laskim. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana Pankiewicza pt. „Polska ho
dowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.

71. Ogier Lowelas oo (Koheilan I - Elegantka), ur. w 1930 roku w Janowie Pod
laskim. Zdjęcie pochodzi z książki autorstwa Romana Pankiewicza pt. „Polska ho
dowla koni czystej krwi arabskiej 1918-1939”.
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syna Koheilana I, ogiera Piołun, ur. w 1934 roku, który dał tam Pri- 
boja, ojca wspaniałego Pietuszoka.

PIETUSZOK (Priboj - Taktika), ur. w 1954 roku w stadninie 
w Tiersku (Północny Kaukaz).

W 1958 roku podjęto próbę odbudowy rodu Koheilan Adjuze or.ar. po
przez import ogiera Pietuszok. Początkowo, w latach 1958-1960 stano
wił w Albigowej, a po przeniesieniu stadniny - do 1968 w Janowie.

W sumie dał dla hodowli polskiej 5 ogierów, z których wszyst
kie sprzedano na eksport. Ws'ród nich znalazł się także Wosk (od 
Worskla), ur. w 1961 roku w Albigowej, użyty w polskiej hodowli, 
a w 1975 roku, po zwycięstwie w Derby sprzedany do Kanady.

Pietuszok pozostawił również stawkę klaczy, jednak z wyjątkiem 
jednej wszystkie zostały wyeksportowane za granicę, głównie do USA.

W Janowie Pietuszok dał dzielnego konia wyścigowego - Orzeł 
(od Ofirka), ur. w 1963 roku, który zdobył tytuł Top Ten Champio- 
natu Narodowego w USA w 1969 roku, Kanady w 1973 oraz w tym 
samym roku Narodowego Championa „English Pleasure”. Znakomi
tą klaczą wyścigową okazała się córka Pietuszoka - Orla (od Ofirka), 
która w 1966 roku, jako 4-letnia wygrała Derby, Nagrodę Gazelli, 
Miechy i Sahary (Oaks) oraz była dwukrotną zwyciężczynią Nagro
dy Porównawczej - w 1965 i 1966 roku. Po wcieleniu do stada matek 
dała „Trójkoronowaną” klacz Orgia (po Krezus) - pierwszą w Der
by, Oaks i Nagrodzie Porównawczej w 1975 roku.

Inna córka Pietuszoka, Beatrice (od Bandola) w 1967 r. wygrała 
Oaks, a Algonkina (od Alga) była matką wspaniałej klaczy Algeria 
(po Celebes), ur. w 1971 roku - Championki Polski z 1982 roku.

Po wyeksportowaniu synów Pietuszoka za granicę ród wygasł 
po raz drugi.

VISBADEN (Naftalin - Presnia), ur. w 1983 roku w stadninie 
w Tiersku.
Ogier ten co prawda nigdy nie stanowił w Polsce, ale w 1993 roku 
wysłano do niego (do stadniny w Babolnie) z Janowa kilka klaczy.
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Celem tego przedsięwzięcia było ponowne wprowadzenie rodu 
Koheilan Adjuze or.ar. do polskiej hodowli. Z tych wyjazdowych 
stanówek urodził się między innymi ogier El Vis (od Etnografia), 
ur. w 1994 roku, bardzo dzielny koń rajdowy, zdobywca tytułu Mi
strza Polski w kategorii juniorów i młodych jeźdźców pod Sebastia
nem Sakowiczem.

72. Jedna z klaczy hodowlanych na przystajennym padoku. Fot. Izabela Rajca-Pisz
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Rodziny klaczy półkrwi

Obecnie w SK Janów Podlaski stado klaczy matek reprezentuje dzie
więć rodzin. Są to:

Rodzina klaczy CYPRESSA (Rosolio xx - Hekla)
W 1817 roku, kiedy założono stadninę, w grupie 100 klaczy różnych 
ras do Janowa przybyła „duńska” klacz Hekla wraz z córką Cypressą. 
Obie pochodziły ze stada w Bronnicach pod Moskwą. Rodzina, któ
rej założycielką była Cypressą, co prawda przepadła w czasie pierw
szej wojny światowej, ale udało się ją odtworzyć dzięki prywatnej 
hodowli, z której trafiła początkowo do stadniny koni w Mosznej, 
a później poprzez klacz Asamę także do Janowa.

Asama została w Janowie pokryta arabem czystej krwi stając się 
założycielką odłamu półkrwi wywodzącego się od protoplastki ro
dziny, klaczy Cypressy.

Przedstawicielki tej rodziny są maści gniadej i ciemnogniadej, ty
powe i doskonale sprawdzające się użytkowo. Do najwartościowszych 
reprezentantek rodziny należą anglo-arabskie klacze: Assaka (Oregon- 
"Assuntaj, która zwyciężyła w 1999 roku Derby półkrwi, rozgrywane 
na torze wyścigowym we Wrocławiu, oraz Asyria (Cynik-Asturia), ur 
w 1997 roku, która powtórzyła ten sam sukces w 2000 roku.

Rodzina klaczy 52 AMURATH GIDRAN-10, xo (Amurath 
Gidran o - 35 Nonius XXVII)
Klacz Amurath Gidran importowano do Janowa Podlaskiego z Au- 
stro- Węgier w roku 1919. Klacze z tej rodziny są kalibrowe, lecz mało 
typowe. Oprócz przedstawicielek o czysto angloarabskim rodowodzie 
stadnina posiadała także dwie klacze z krwią trakeńską: Tali i Tajgę, 
/’siaj rodzina ta jest nieliczna. Wywodzi się z niej klacz Tanganika 

eritas-Tabulcza), która została Vicechampionką koni angloarab- 
r ’c * zajęła pierwsze miejsce wśród klaczy starszych na Międzyna- 

owym Championacie Koni Schagya i Angloarabskich, organizo- 
anym w Neustadt/Dosse w Niemczech w 2004 roku.
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13. Klacz 52 Amurath Gidran -10, xo (Amurath Gidran o - 35 Nonius XXVII). 
hodowli radowieckiej importowana do Janowa w 1919 roku. Zdjęcie pochodzi 
ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

Rodzina klaczy HERA o (Sheraky 11-167 Amurath),
ur. w 1910 roku w Radowcach.
Klacz Hera została importowana do stadniny w Janowie w 1919 roku 
z Radowiec w Austrii. Obecnie jest tylko jedna przedstawicielka tej 

rodziny, angloarabska klacz Kareta (Szal-Karagana).

Rodzina klaczy GWIAZDA x
Protoplastka rodziny, klacz Gwiazda, została importowana do Jano
wa w 1919 roku z Austro-Węgier. Z rodziny tej wywodzi się znako
mita matka stadna Plajta (Sferit-Plejada), która pozostawiła w stad
ninie aż 20 źrebiąt (w tym późniejsze klacze-matki), zapewniając 
tym samym ciągłość linii. Przedstawicielki tej rodziny przeważa 
charakteryzowały się gniadą maścią, doskonałym ruchem, dobrym 
zdrowiem i prezentowały tzw. „stary typ angloaraba.

Z rodziny tej wywodzi się zwyciężczyni Derby z 1998 roku, klac 
Plecionka (Oregon xx-Platyna), ur. w 1995 roku, która po zakończe
niu kariery wyścigowej została włączona do stada janowskich matę
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Rodzina klaczy 120 KADINA XXV o

Klacz Kadina została sprowadzona w 1941 roku z Jugosławii 
i założyła rodzinę, która okazała się dla Janowa niezwykle cenną. 
Jej reprezentantką była klacz Artemis o, babka ogiera Artemor (Eros 
xx-Artemiza), ur. w 1969 roku, który na Olimpiadzie w Moskwie 
w 1980 roku pod Janem Kowalczykiem zdobył złoty medal indyw- 
dualnie i srebrny zespołowo.

Od klaczy Artemis wywodzi się także Askar (Kwartet-Arsena), 
ur. w 1987 roku, który był uczestnikiem Olimpiady wAtlanciew 1996 roku, 
a także wielokrotnie brał udział w Mistrzostwach Polski w konkurencji 
WKKW, plasując się w latach 90. na czołowych miejscach. Startował pod 
Bogusławem Owczarkiem i Dariuszem Sulowskim.

Ogier ten został uznany w hodowli oldenburskiej, westfalskiej, 
reńskiej i trakeńskiej w Niemczech.

Konie wywodzące się z rodziny klaczy Kadina XXV charaktery
zują się wielką urodą, bardzo dobrym charakterem, a także doskona
le sprawdzają się w zaprzęgu i pod siodłem. Jedną z reprezentantek 
rodziny jest Ariadnę, zwyciężczyni Championatu Klaczy Małopol
skich na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w 2000 roku. 
Jej córka, Adriatica (po Jalienny) w 2004 roku zdobyła drugie miej
sce w grupie klaczy rocznych na Ogólnopolskim Championacie Koni 
Małopolskich w Bialce.

Także w roku 2004, inna klacz - Arieta (Autokrata-Arleta), zajęła dru
gie miejsce w klasie klaczy starszych podczas Międzynarodowego Cham- 
Pionatu Koni Schagya i Angloarabskich, który odbył się w Niemczech.

Rodzina klaczy TIRANA o
frotoplastka rodziny została zakupiona w czasie okupacji w Kiełczynie.

Obecnie jest to najcenniejsza janowska rodzina w hodowli półkrwi, 
szystkie janowskie przedstawicielki rodziny wywodzą się od klaczy 

moza (Cztownik-Emocja), która dała m.in. doskonałą klacz angloarab- 
s ą Emerycha (Ermitaż-Emoza) - matkę ogierów: Emetyt, Emir i Efekt, 

doskonałej klaczy Ekspansja (po Veritas)-Championki i Najlepsze- 
fe° Konia Pokazu w Bialce w 2002 roku.
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Z tej linii pochodzi również klacz Emarilla (Decoration-Emfaza), 
ur. w 2001 roku, która została Młodzieżową Championką Koni Anglo- 
arabskich i zwyciężczynią w klasie klaczy młodszych podczas Międzyna
rodowego Championatu Koni Schagya i Angloarabskich w Niemczech.

Drugie miejsce zajęła Empatia (po Decoration), córka klaczy Eminen
cja, która dała trzy zwyciężczynie w swoich klasach na pokazie w Białce 
w 2004 roku - właśnie Empatię oraz klacze Emina (po Divisor) i Esencja 
(po Jalienny), a także ogiera Ekspens (po Veritas), który był najlepszy w 
grupie ogierków rocznych w 2001 i drugi w 2002.

Konie pochodzące z tej rodziny wyróżnia wspaniały ruch i do

skonały charakter.

Rodzina klaczy BAŚKA o (Schagya XXV - Schagya XIX), 
ur. w 1936 roku w Babolnie (Węgry).
Zaraz po wojnie Baśka została uratowana z wytwórni szczepionek 
w Niemczech, skąd trafiła do Janowa. Protoplastka rodziny była bar
dzo drobna i cienkokostna, ale klacze wywodzące się od niej są w po
żądanym typie i odznaczają się doskonałym ruchem.

Z rodziny tej wywodzi się m.in. Dratwa (Oregon - Drwęca), która 
w 1998 r. uzyskała tytuł Championki Klaczy Małopolskich na Krajo
wej Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

Rodzina klaczy BAWIALNIA o (Kuhailan Zaid or.ar.-NN), 
ur. w 1937 roku w Babolnie (Węgry).

Bawialnia, podobnie jak klacz Baśka, została zdobyta drogą wy
miany z niemieckiej wytwórni szczepionek. Jej przedstawicielka, 
klacz Baszkiria (Emir-Basetla) uzyskała tytuł Championki Klaczek 
Rocznych Pokazu Koni Małopolskich w 2003 roku.

Obecnie rodzina ta nie jest liczna.

Rodzina klaczy CELINA uszlachetniona
Klacz ta została zakupiona do janowskiej stadniny ze względu na sio 
katą maść, w celu prowadzenia hodowli koni tego typu. Klacz Hałwa, 
wywodząca się z tej rodziny, została sprzedana do Wielkiej Brytanii,
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gdzie odnosiła sukcesy na pokazach, uzyskując m.in. tytuł Championki 
Wielkiej Brytanii w klasie Palomino & Coloured w 2003 roku.

Rodzina klaczy SZAJKA o (Schagya X - Amurath), 
ur. w 1909 roku w stadninie w Radowcach (dawne Austro- 
-Węgry, a obecnie rejon Bukowiny w Rumunii),

Rodzina ta wyróżniła się w okresie powojennym. Reprezentowana była 
w Janowie Podlaskim przez Teorię (Mamaj-Liga), ur. w 1937 roku, któ
ra pozostawiła w stadninie kilkanaście klaczy i ogierów. Wśród żeńskie
go potomstwa najcenniejsza okazała się Amnestia (Waćpan - Bojarin), 
ur. w 1947 roku, która dała dwa wysoko notowane ogiery punktowe.

Rodzina ta wygasła w janowskiej stadninie.

Rodzina klaczy AUSTRIA o(Amurath oo - Gazlan III),
ur. w 1909 roku w Radowcach (dawne Austro-Węgry, a obecnie 
rejon Bukowiny w Rumunii).

W 1919 roku zakupiona do stadniny janowskiej.
W Janowie Podlaskim była reprezentowana przez klacz Luba VI 

półkrwi angloarabskiej (Locamo - Ewa), ur. w 1938 roku. Klacze 
wywodzące się z rodziny Austrii były kalibrowe, o odpowiednim 
wzroście i wytrzymałości, ale nieco nadpobudliwe.

Niestety, rodzina klaczy Austria nie przetrwała do dnia dzisiejszego.

74. Klacz Austria o (Amurath oo - Gazlan III), ur. w 1909 roku w Radowcach. 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Witolda Pruskiego, SGGW.
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Najważniejsze ogiery w hodowli półkrwi

Do najważniejszych ogierów użytych w janowskiej hodowli półkrwi 
należą:

EQUATOR xo (Olgierd - Ikwa), ur. w 1939 roku, w Smordwie.

Początkowo był ogierem punktowym w Państwowym Stadzie Ogie
rów Gniezno. Na jego użycie zdecydowano się z uwagi na niezwy
kle cenny ród, z jakiego się wywodził (linia Schagya 60), oraz to, 
że był synem znakomitego, sprawdzonego reproduktora Olgierd, 
który niestety zginął w czasie wojny. W Janowie Equator stanowił 
w latach 1951-1956, pozostawiając 19 ogierów wcielonych do stad 
ogierów oraz 21 bardzo urodziwych klaczy-matek. Dał ogiera Cza- 
townik, który zajmował boks ogiera czołowego w Janowie. Equator 
był ogierem, który zasłużył się w janowskiej hodowli powojennej, 
w znacznym stopniu przyczyniając się do zmiany sylwetki janow
skich koni półkrwi. Jako pierwszy wniósł do stadniny pożądane 
cechy takie jak: chęć do współpracy, spokojny charakter i wysoką 
wartość użytkową.

DIAPAZON SCHAGYA o (103 Schagya X 12 - Cimarosa 
Schagya), ur. w 1934 roku w Rosi.
Dał wiele ogierów wcielonych do hodowli, w tym 2 ogiery czołowe: 
Czeczot i Czeluskin. Jego potomstwo było wyłącznie siwej maści. 
Niestety, nie wniósł do stada walorów użytkowych.

WAĆPAN o (Marosz - Matrona), ur. w 1938 roku w SK 
Janów Podlaski.
Był to ogier bardzo urodziwy i szlachetny, jednak ze względu na nie
co lekki kaliber do stada wcielono jedynie 7 córek. Kilku synów 
ogiera Waćpan było czynnych jako ogiery czołowe w Stadzie Ogie* 
rów w Białce. Podobnie jak Diapazon Schagya, Waćpan nie wniósł 
do janowskiej stadniny większych wartości użytkowych.
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Ogier Waćpan o (Marosz - Matrona), ur. w 1938 roku w Janowie Podlaskim. 
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Czesława Sikory.

BŁYSZCZ xo (Łabędzi Śpiew - Łuna XVI), ur. w 1948 roku 
w SK Walewice.

Janowie stanowił w latach 1958—1962. Pod względem kalibru 
i budowy przedstawiał typ konia zaprzęgowego, ale wykazywał duże 
zdolności skokowe. W latach 1953 i 1954 pod jeźdźcami Aleksan
drem Chajęckim i Kazimierzem Szurajem zdobył Vicemistrzostwo 
Polski w skokach przez przeszkody.

Swemu janowskiemu potomstwu przekazał siwą maść (bez wy
jątku), nieduży wzrost, ale także predyspozycje do skoków. Był on 
raczej ojcem synów niż córek. Dał szereg ogierów, za które stadnina 
w latach 1961-1964 uzyskała od Ministerstwa Rolnictwa trzy złote 
medale, jeden srebrny i dwa brązowe.

Jego synem był między innymi ogier Plon (od Plomba), 
ur. w 1966 roku, który ukończył Zakład Treningowy w Kwidzynie 
z oceną wybitną, uzyskując I lokatę wśród 31 ogierów. Później byl 
użytkowany przez Sekcję Jeździecką przy Stadzie Ogierów w Gnieź- 
n’e, gdzie dosiadali go różni jeźdźcy, głównie Andrzej Matławski 
1 Tadeusz Szymoniak. Koń ten dosiadany przez wymienionych
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zawodników trzykrotnie zajął I miejsce na Jeździeckich Mistrzo
stwach Polski w skokach juniorów rozgrywanych w Sopocie (1967, 
1969 i 1970), a na CHIO w Olsztynie w 1968 roku pod Andrzejem

Matławskim zajął II i IV miejsce.
Córką Błyszcza była Lutnia (od Luśnia), ur. w 1963 roku, która 

startowała w konkurencji skoków w SJ LZS przy Stadzie Ogierów 
Bogusławice, gdzie dosiadali jej różni jeźdźcy. M.in. zajęła I i V 
miejsce na CHI w Warszawie w 1969 roku pod Kazimierzem Sońtą. 
W 1969 roku została wyeksportowana do Libii.

76. Ogier Błyszcz xo (Łabędzi Śpiew - Łuna XVI), ur. w 1948 roku w waiew.- 
cach. Fot. W. Pruski. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki imienia prof. Wito a

Pruskiego, SGGW.

SCHAGYA X-32 o (Schagya X-352 - Schagya 11-12), 
ur. w 1951 roku w stadninie w Topolczankach (dawna CSRS, 
obecnie Słowacja).
Ogier ten dawał potomstwo poprawne eksterierowo, o cechach wyso 
kiej wartości użytkowej. W latach 1963-1964 jego synowie zdobyli 

na pokazach dwa złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy.
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77. Ogier Schagya X-32 o (Schagya X-352 - Schagya 11-12), ur. w 1951 roku 
w stadninie w Topolczankach. Fot. W. Pruski. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblio
teki imienia prof. Witolda Pruskiego, SGGW.

MARTEN xxoo (Orientale - Maboyna), ur. w 1952 roku w SK 
Pruchna.
Ojciec Martena, Orientale, pełnej krwi angielskiej, był założycielem 
cennego rodu w stadninie w Pruchnej, z którego wywodziło się wiele 
koni sportowych. Matka zaś, Maboyna, była klaczą czystej krwi an- 
gloarabskiej importowaną z Francji. Do Janowa Podlaskiego Marten 
przybył po wieloletnim użytkowaniu hodowlanym w Pruchnej, gdzie 
dał doskonałe potomstwo.

W Janowie także sprawdził się jako reproduktor, pozostawiając 
m.in. świetnego ogiera Higrot (ex Hirgot), ur. w 1966 roku (od Hi
giena), który startował w konkurencji skoków reprezentując barwy 
SJ CWKS Legia-Warszawa, gdzie dosiadany był przez Stefana Mig- 
dalskiego i Mariana Kozickiego. W 1975 roku na CSIO w Nowym 
Jorku i Toronto zajął pod Marianem Kozickim III miejsce i trzykrot
nie IV. Łącznie w konkursach klasy „C”i wyżej zdobył 60 nagród 
(od I do VI miejsca).
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Dał on także ogiera Barak (od Baranica), który zajmował boks 
ogiera czołowego w stadninie w Walewicach i w Janowie. Pierwsza 
janowska stawka trzech ogierów po Martenie uzyskała w 1966 roku 
srebrny medal. Ogólnie rzecz biorąc, potomstwo tego ogiera by o 
kalibrowe, o nieco dużych i ciężkich głowach, przez co odbiegało 

typem od innych janowskich koni.
Marten zasłużył się także jako ojciec wspaniałych klaczy-ma- 

tek. Wśród janowskiego potomstwa pozostawił Tarninę, której 
syn Tarnik (po Walezjusz) został sprzedany do Wielkiej Brytami, 
gdzie dał doskonałego konia Tamarillo (od Mellita xx). Kon ten 
dosiadany przez Williama Fox-Pitta w maju 2004 roku zwycię
żył w jednych z najtrudniejszych na świecie zawodach WKKW 
(CCI***), które rozegrano w Badminton. Wcześniej para ta wy 
orała CCI** w Blarney Castle (2001) oraz zdobyła drugie miejsce 
w Badminton i brązowy medal zespołowo podczas Mistrzostw 
Świata w Jerez de la Frontera. Ta sama para uczestniczyła tez 
w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach, gdzie Wielka Brytania 
wywalczyła srebrny medal drużynowo.

Marten dał ponadto m.in. klacz Emulsja - matkę ogiera Embar
go (po Dahoman IX), ur. w 1971 roku, startującego w konkurencji 
ujeżdżenia oraz klacz Barcza, która dała ogiera Barok (po Kwartet) 
- zwycięzcę Zakładu Treningowego w Kwidzynie, uczestnika wie
lu międzynarodowych konkursów WKKW, a także Vicechampiona 
Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Warszawie.

SAUMUR xx (Aquino - Sorbona), ur. w 1958 roku w SK 
Kozienice.
To jedyny reproduktor pełnej krwi w Janowie, który do 1977 roku miał 
pozytywny wpływ na pogłowie koni półkrwi w stadninie. Pozostałe 
ogiery pełnej krwi nie wykazały się w janowskim dziale półkrwi.

Potomstwo ogiera Saumur było bardzo urodziwe i prezentowa o 
nowoczesny typ angloaraba. Ogier ten pozostawił w stadzie kilka war 
tościowych klaczy, dał też m.in. ogiera Sekwestr (od Sekwana oo , 
ur. w 1967 roku, który zajmował boks czołowego w SK Walewice.
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CZATOWNIK xo (Equator - Czata), ur. w 1957 roku w SK 
Janów Podlaski.

Był to koń masywnej budowy, który dał sporo klaczy zasłużonych 
dla janowskiej stadniny, m.in.: Piastowa (od Plajta), Placenta (od 
Plajta), Emoza (od Emocja).

DAHOMAN IX o (Dahoman IV - Schagya VII-2), 
ur. w 1954 roku w SK Topolczanki (Słowacja).

Kalibrowy, mocno zbudowany koń o wydajnym ruchu. Bardzo 
dobrze sprawdził się w hodowli w swej macierzystej stadninie. 
W Janowie pozostawił wspaniałą stawkę kalibrowych, urodziwych, 
gniadych klaczy stadnych, o doskonałym ruchu i świetnym charak
terze. Jego córki przekazywały potomstwu dzielność i predyspozy
cje skokowe.

Dahoman IX dal w Janowie m.in. wspomnianego już konia Em
bargo (od Emulsja), ur. w 1971 roku, który startował w konkurencji 
ujeżdżenia w barwach WLKS Swoszowice oraz LKJ Prudnik, dosia
dany przez kilku zawodników, ale głównie przez Danutę Marszałek.

Inny syn Dahomana IX, Ermitaż (od Eri), ur. w 1969 roku, jako 
ogier czołowy w macierzystej stadninie dał konia Plankton (od Pla
cówka), ur. w 1982 roku Plankton startował z powodzeniem w kon
kursach międzynarodowych, m.in. zajął I miejsce w 1991 roku pod
czas CSI w Moskwie oraz IV na CSIO w Gerze, w tym samym 
roku. Użytkowny był w Bielsko-Podlaskim Klubie Jeździeckim 
i w KEW Łódź; dosiadany przez wielu jeźdźców w tym przez Grze
gorza Kubiaka.

Dahoman IX dał także siwego ogiera Chryzotyl (od Chryzeida), 
ur. w 1970 roku, który wykazywał się doskonałym ruchem i pre
dyspozycjami do skoków. W Janowie stanowił u schyłku życia nie
spełna jeden sezon, pozostawiając dwóch synów zakwalifikowanych 
do stad ogierów oraz jedną klacz włączoną do stada matek.

W połowie lat 70. w wyniku braku możliwości wykorzystania 
odpowiedniego ogiera pełnej krwi stadnina janowska stanęła wobec 
konieczności użycia w dziale półkrwi konia z domieszką innej rasy.
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Zastosowano więc dwa ogiery wielkopolskie z krwią angloarabską. 
Były to:

CIECIERUK wlkp. (Błyszcz - Ćma), ur. w 1954 roku w SK 
Liski.

Na jego użycie w janowskiej hodowli półkrwi wpłynęły m.in.: typ, 
kaliber oraz dobry ruch. Został użyty w celu podniesienia wzrostu. 
Niestety, nie sprawdził się dobrze jako reproduktor, gdyż okazało 
się, że nie odpowiada on genetycznie janowskim klaczom i daje nie
zadowalające potomstwo. Z uwagi na zatracenie typu zaniechano 
jego użytkowania i po dwóch sezonach Ciecieruk powrócił do Stada 
Ogierów.

HIERONIM wlkp. (Surmacz - Halszka), ur. w 1971 roku 
w SK Liski.

Hieronim pod względem pokrojowym był koniem pożądanym. Po
nadto miał dobry, wydajny ruch i wykazał się wysoką dzielnością 
w Zakładzie Treningowym. Dosyć mocno ugruntował się w rodowo
dach i potrzeba było wiele czasu, by „wyczyścić” rodowody janow
skich klaczy z domieszki innej rasy z krwią trakeńską.

Hieronim dał w Janowie m.in. klacz Floryda (od Floza), 
ur. w 1978 roku, która startowała w konkurencji WKKW oraz w skokach 
w LKJ Gdańsk Owczarnia pod Danutą i Lechem Nieczyporukami.

MARKIZ wlkp. (Ront - Markiza), ur. w 1971 roku w SK 
Nowielice.

Był użytkowany w celu uzyskania potomstwa, o bardzo pożądanej 
wówczas (w latach 70. i 80.) srokatej maści. Pochodził z linii znako
mitego ogiera Rittersporn, pełnej krwi angielskiej, który był ojcem 
słynnego reproduktora koni sportowych, angloarabskiego ogiera 
- Ramzes. Markiz dawał potomstwo kalibrowe, ale nie w pełni za
dowalające.
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ERMITAŻ xo (Dahoman IX - Eri), ur. w 1969 roku w SK 
Janów Podlaski.

Był to ogier kalibrowy, gniadej maści, z dobrym ruchem. Pozostawił 
szereg wartościowych klaczy wcielonych do hodowli oraz kilkana
ście ogierów włączonych do stad ogierów. Jedną z najlepszych jego 
córek była wspomniana już Emerycha (od Emoza) — matka ogierów 
czołowych: Emetyt, Emir i Efekt.

BARAK xo (Marten - Baranica), ur. w 1964 roku w SK Janów 
Podlaski.

Barak prezentował tzw. stary typ angloaraba, w nieco mniejszych 
ramach. W swej macierzystej stadninie stanowił u schyłku życia, po
zostawiając kilka ogierów zakwalifikowanych do stad ogierów oraz 
stawkę wartościowych klaczy hodowlanych. Potomstwu przekazy
wał ciemnogniadą i skarogniadą maść, pożądany typ, wspaniały ruch 
i niezbyt duży wzrost.

URISTE xo (Fontenoi - Linotte), ur. w 1975 roku we Francji.

Janowie stanowił jedynie sezon, pozostawiając stawkę pięciu sy
nów zakwalifikowanych do hodowli.

HIPOKRYTA xo (Markiz - Hidżra), ur. w 1977 roku w SK 
Janów Podlaski.
J en srokaty ogier stanowił w Janowie przez cztery sezony, pozosta
wiając kilka klaczy oraz dziewięć ogierów tej samej maści zakwali
fikowanych do stad ogierów.

EROS XX (Turysta - Eroika), ur. w 1964 roku w SK Golejewko. 

Ogier ten nie wpłynął co prawda znacząco na hodowlę janowską, 
ale dał w Janowie Podlaskim słynnego angloarabskiego konia spor
towego - Artemor (od Artemiza), ur. w 1969 roku.

Do końca 1978 roku Artemor był użytkowany przez JLKS So- 
Pot, później w drodze wymiany został przeniesiony do SJ CWKS 
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Legia Warszawa i dosiadany już wyłącznie przez Jana Kowalczyka. 
W 1980 roku brał udział w Olimpiadzie w Moskwie, zajmując pod Ja
nem Kowalczykiem w konkurencji skoków pierwsze miejsce indywi
dualnie, zdobywając tym samym złoty medal oraz srebrny zespołowo. 
Ponadto Artemor wielokrotnie uczestniczy! w konkursach międzyna
rodowych, plasując się na czołowych miejscach. Na 97 startów ogółem 
aż 42 razy zajął pierwsze miejsce, 13 razy - drugie i 6 razy trzecie.

Inny syn Erosa, Sekator (od Sekwana oo), ur. w 1971 roku, został 
sprzedany do Niemiec, gdzie w 1975 roku zdobył Championat wśród 
angloarabów.

KWARTET (ex Quatouor Charriere) xo, (Arlequin - Balise), 
ur. w 1982 roku w Francji.
Z uwagi na znaczny wzrost zainteresowania końmi sportowymi, po
stanowiono w SK Janów użyć odpowiedniego ogiera, który mógłby 
dać pożądane potomstwo. Ponieważ stadnina nie mogła pozyskać ta
kiego konia w Polsce, zaczęto prowadzić poszukiwania za granicą. 
W roku 1985, dzięki korzystnej transakcji wiązanej udało się spro
wadzić z Francji angloaraba o doskonałym pochodzeniu sportowym. 
Był to Quatouor Charriere, którego zakupił dla Janowa amerykański 
hodowca koni arabskich, otrzymując w drodze wymiany arabskiego 
ogiera czystej krwi o imieniu Al Banat.

Quatouor był koniem gniadym, rosłym, mocno zbudowanym, 
z dobrym ruchem, lecz z wadami kończyn. Nie przedstawiał wybitnej 
urody, ale jego sylwetka była mimo wszystko harmonijna. Prezento
wał inny typ aniżeli klacze janowskie, okazał się jednak znakomitym 
reproduktorem, który „dopasował się” do stada janowskiego, dzięki 
czemu stadnina uzyskała zamierzone efekty hodowlane. Najważniej
szymi cechami, jakie ugruntował wśród potomstwa, są: dzielność 
i przedyspozycje do skoków przez przeszkody.

W Janowie otrzymał nowe imię - Kwartet. Stanowił tu w latach 
1986-1992, pozotawiając 34 ogiery, z których wszystkie zakupiono 
do Zakładów Treningowych oraz kilkadziesiąt klaczy. Część z nich 
została wcielona do janowskiego stada matek półkrwi.

Piętnastu jego synów odnosi sukcesy, startując w dyscyplinach: 
WKKW, skokach, ujeżdżeniu i powożeniu. Zdecydowanie najlepiej
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78. Ogier Kwartet (ex Quatouor Charriere) xo, ur. w 1982 roku we Francji. 
Na zdjęciu z Adamem Sosnowskim - byłym Naczelnikiem Wydziału Hodowli 
Koni. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Piotra Hass-Sandeja.

79. Emetyt xo (Kwartet-Emerycha), ur. w roku 1988 roku w Janowie Podlaskim. 
Fot. Katarzyna Dolińska.
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sprawdzają się w pierwszej z wymienionych dyscyplin. Do najbar
dziej znanych synów Kwarteta należą: Askar, Barok i Emetyt (uzna
ny dla Księgi holsztyńskiej i holenderskiej NRPS).

Kwartet zakończył życie w wieku 16 lat podczas sezonu stanów- 
kowego, ulegając wypadkowi.

Był to dotychczas najlepszy użyty w Janowie reproduktor pół
krwi, sprawdzony pod względem potomstwa wykazującego się 
w sporcie konnym.

80. Syn Kwarteta, ogier Barok xo (od Barcza), ur. w 1987 roku w Janowie Podla
skim. Fot. Katarzyna Wiszowaty.

OREGON xx (Dakota - Oseina), ur. w 1986 roku w SK Moszna.

Jeden z najlepszych synów Dakoty. Córki Oregona bardzo dobrze 
sprawdzały się na torach wyścigowych, na przykład w 1998 roku zaj
mowały wyłącznie płatne miejsca. Dwie spośród nich triumfowały 
w Derby półkrwi, na wrocławskim torze wyścigowym. W 1998 roku 
wygrała Plecionka (od Platyna), a rok później Assaka (od Assunta). 
Ponadto w 1998 roku klacz Dratwa (od Drwęca) uzyskała tytuł Cham- 
pionki Klaczy Małopolskich na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodow
lanych w Warszawie, a w 2000 roku sukces ten powtórzyła jej półsio- 
stra Ariadnę.
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81. Ogier Oregon xx (Dakota - Oseina), ur. w 1986 roku w SK Moszna.
Fot. Katarzyna Wiszowaty.

ARCYKSIĄŻE xxoo (Campetot - Arabella), ur. w 1989 roku 
w SK Pruchna.
Był to urodziwy angloarab czystej krwi reprezentujący typ nowocze
snego konia sportowego. W połowie swego pierwszego sezonu sta-

82. Ogier Arcyksiąże xxoo (Campetot - Arabella), ur. w 1989 roku w SK Pruchna. 
Fot. Katarzyna Wiszowaty.
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nówkowego w Janowie, w 1993 roku, niestety utracił on płodność. 
Zdążył jednak pozostawić jedną niezłą córkę oraz dwa ogiery, z któ
rych Emir zajmował boks ogiera czołowego w macierzystej stadninie.

SZAŁ xxoo (Cynik - Szałwia), ur. w 1985 roku w SK Pruchna.

Kalibrowy, urodziwy ciemnogniady ogier w dobrym typie, sprawdzo
ny w sporcie. Startował w barwach LKS Biały Bór, gdzie był dosia
dany głównie przez Mariusza Szkołudę. Na swoim koncie miał tytuł 
Mistrza Polski w WKKW. W Janowie pozostawił rosłe, prezentujące 
dobry typ potomstwo, które jednak posiadało pewne wady budowy.

CYNIK xx (Saragan - Cydonia xx), ur. w 1974 roku w SK 
Kozienice.
Na decyzję o użyciu tego ogiera w janowskiej stadninie wpłynęła 
pozytywna ocena dzielności sportowej jego potomstwa. Boks ogiera 
czołowego zajmował w sezonach 1996-1997. Jego potomstwo do
brze sprawdziło się w treningu wyścigowym. Najlepszą córką Cy
nika okazała się Asyria (od Asturia), która w 2000 roku zwyciężyła 
Derby półkrwi na wrocławskim torze wyścigowym.

VERITAS (ex Quidam D’or) xo (Vidoc-Isis d’Or), 
ur. w 1982 roku we Francji.
Ogier ten z Francji trafił do Niemiec, skąd został wydzierżawiony 
do Janowa w sezonach 1997-1999, w zamian za syna Kwarteta - 
ogiera Emetyt (od Emerycha), którego wcześniej zakupiono do Sta
da Ogierów w Bogusławicach. Veritas był gniadym, kalibrowym, 
masywnym i urodziwym ogierem o predyspozycjach sportowych. 
Dobrze sprawdził się w WKKW, a także uzyskał pozytywną ocenę 
potomstwa w Niemczech. W Janowie dał sporo urodziwych koni.

Jego syn Ekspens (od Eminencja), jako roczniak w 2001 roku zajął 
I miejsce w swojej klasie podczas Młodzieżowego Championatu Koni 
Małopolskich w Białce. Rodzona siostra Ekspensa, dwuletnia klacz 
Estyma zdobyła w tym samym czasie tytuł Vicechampionki Klaczy. 
W następnym roku Ekspens był drugi.
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W 2002 roku klacz Ekspansja (od Emerycha) uzyskała tytuł 
Championki Klaczy Małopolskich i Najlepszego Konia Pokazu 
w Białce. Rok później z wynikiem bardzo dobrym ukończyła próbę 
dzielności dla klaczy w Zakładzie Treningowym w Białym Borze. 
W 2004 roku, inna córka ogiera Veritas, klacz Tanganika (od Tabul- 
cza), na Międzynarodowym Championacie Koni Schagya i Anglo- 
arabskich w Niemczech została Vicechampionką Koni Angloarab- 
skich i zajęła pierwsze miejsce wśród klaczy starszych.

W 2001 roku pięciu synów zgłoszonych i zakwalifikowanych 
do Zakładu Treningowego ukończyło test studniowy z wynikiem 
dobrym bądź bardzo dobrym. Jeden z tych ogierów - Pilade, trafił 
do Stada Ogierów w Białce, a następnie został zakupiony przez Sta
do Ogierów w Redefin w Niemczech.

EMIR xo (Arcyksiąże - Emerycha), ur. w 1993 roku w SK 
Janów Podlaski.
Był to duży, urodziwy ogier o dobrym ruchu, który posiadał pre
dyspozycje do konkurencji skoków przez przeszkody. Ukończył test 
w ZakladzieTreningowym, uzyskując ocenę wybitną.

W Janowie Podlaskim stanowił w sezonach 1998-2001, godząc 
zadanie reproduktora z karierą sportową. Co roku wiosną powracał 
do Stada Ogierów w Białce, by kontynuować trening sportowy. Nie
stety, padł przedwcześnie, w wieku 7 lat.

W 2002 roku, podczas Młodzieżowego Championatu Koni Ma
łopolskich w Białce roczny syn Emira - Aspan (od Ascota), zdobył 
tytuł Championa Ogierków. Rok później córka, Baszkiria (od Ba- 
setla) została Championką Klaczek, a Aspan Vicechampionem w 
swojej grupie wiekowej. Kilku synów ogiera Emir ukończyło stu
dniowy test w Zakładzie Treningowym (m.in. Hangar, Banknot).

ASKAR xo (Kwartet xo - Arsena), ur. w 1987 roku w SK 
Janów Podlaski.
To jeden z najlepszych synów Kwarteta. Wykazywał się wspaniałym 
ruchem i możliwościami skokowymi. Występował w barwach na
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szego kraju na Olimpiadzie w Atlancie w 1996 roku w konkurencji 
WKKW. Niestety, z uwagi na błąd jeźdźca na krosie został wyelimi
nowany. Askar reprezentował polską hodowlę w centrum hodowli 
w Stacji Ogierów Bóckmanna w Niemczech. W 2003 roku został 
uznany dla rasy trakeńskiej i zajął boks ogiera czołowego w trakeń- 
skiej stadninie Gorlo w Westfalii.

W sezonach 1998 oraz 2000-2002 na niewielką skalę użyto mro
żonego nasienia tego cennego ogiera w celu utrzymania jego genów 
w stadninie janowskiej. W 2003 roku jego janowski syn Villaret roz
począł starty w WKKW. Askar padł w Niemczech w maju 2004 roku, 
w wieku 17 lat.

VIS VERSA xo (lago C - Nette et Bien), ur. w 1987 roku 
we Francji.

Stadnina w Janowie Podlaskim zdecydowała się na jego zakup i użycie 
w hodowli, ponieważ ogier ten posiadał wspaniały sportowy rodowód, 
a także sam mógł poszczycić się sukcesami. W Janowie stanowił w se
zonach 1999-2001, pozostawiając grupę dobrego potomstwa. Na uwagę 
zasłużył Drop (od Dratwa), który jako roczniak w 2003 roku uzyskał ty
tuł Championa Ogierków oraz Najlepszego Konia Pokazu. W 2004 roku 
w klasie klaczy trzyletnich triumfowała Herca (od Hiriana).

W latach 2002-2003 Vis Versa odbywał trening sportowy w Sta
dzie Ogierów w Białce, a w sezonie 2004 ponownie zajął boks ogiera 
czołowego w Janowie.

DECORATION xo (Matcho - Dunka), ur. w 1985 roku 
w Niemczech.
Ten urodziwy ogier prezentujący wspaniały styl skoku zakończył 
próbę dzielności w Zakładzie Treningowym w Marbach, uzyskując 
najwyższe noty za skoki wśród koni ze swego rocznika. Odnosił tak
że sukcesy startując w tej konkurencji. Zdolności skokowe i ujeżdże- 
niowe przekazał swemu potomstwu.

W janowskiej stadninie stanowi! (został wydzierżawiony 
z Francji) w sezonie 2000, pozostawiając kilkanaście urodziwych, 
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poprawnie zbudowanych źrebiąt. Wśród nich znajdowała się cór
ka Emarilla (od Emfaza), która w 2003 roku została Championką 
w kategorii klaczy dwuletnich i Vicechampionką Klaczy Młod
szych podczas Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich 
w Białce. Inna córka ogiera Decoration, klacz Tamaria, otrzymała 
nagrodę specjalną przyznawaną dla Konia o Najbardziej Staropol
skich Cechach. Rok później sukces w swojej klasie odniosła Empa
tia (od Eminencja) .

W roku 2004 cztery córki ogiera Decoration (Emarilla, Empatia, 
Pliszka, Tamaria) ukończyły próbę dzielności dla klaczy, przeprowa
dzaną w Zakładzie Treningowym Biały Bór, uzyskując ocenę bardzo 
dobrą, a syn Baryt (od Bawełna) ukończył test studniowy dla ogie
rów małopolskich w Bogusławicach z drugą lokatą. W 2004 roku 
na Międzynarodowym Championacie Koni Schagya i Angloarab- 
skich, dotychczas rozgrywanym jako pokaz narodowy triumfowały 
dwie, już wspomniane trzyletnie córki ogiera Decoration: Emarilla, 
która uzyskała tytuł Championki Koni Angloarabskich i zwycięży
ła w klasie klaczy młodszych, oraz Empatia, która uplasowała się 
na drugim miejscu.

ZOON xo (Fordon - Zoometria), ur. w 1978 roku w SK Walewice. 

Ogier ten startował w konkurencji WKKW. W Janowie Podlaskim 
stanowił w sezonie 2001, pozostawiając grupę poprawnego, urodzi
wego, prezentującego pożądany typ potomstwa.

JALIENNY xo (Enny - Caline D), ur. w 1975 roku we Francji. 

Jalienny co prawda nie stanowił bezpośrednio w SK Janów Podlaski, 
ale ze względu na jego walory, głównie sportowe, w roku 2001 użyto 
jego mrożonego nasienia w celu wprowadzenia cennej krwi do ja
nowskiego stada. W 2004 podczas Championatu Koni Małopolskich 
pierwsze miejsce w klasie klaczy dwuletnich zajęła jego córka Esen
cja (od Eminencja), a Adriatica (od Ariadnę) była druga w grupie 
klaczy rocznych.
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FIRST DES TERMES xo (Fol Avril - Etoile Estivale),
ur. w 1993 roku we Francji.
Ten posiadający wybitnie sportowy rodowód ogier stanowił w Jano
wie w sezonie 2002, ale jego potomstwo przybyło tu wcześniej wraz 
z dwoma klaczami-matkami, ze zlikwidowanej wiosną 2000 roku 
stadniny działającej przy Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

DIVISOR xx (Revlon Boy - Dicorsa), ur. w 1995 roku w SK 
Moszna.
To gniady, mocno zbudowany koń, który stanowił w SK Janów 
Podlaski w sezonie 2004, z przeznaczeniem krycia klaczy zaawan
sowanych w krew arabską. Pozostawił w Janowie klacz Emina (od 
Eminencja), która w 2004 roku okazała się najlepsza wśród klaczy 
rocznych na Championacie Koni Małopolskich w Białce.

EFEKT xo (Veritas - Emerycha), ur. w 1999 roku w SK 
Janów Podlaski.
Po ukończeniu testu studniowego w Zakładzie Treningowym w Bo
gusławicach z pierwszą lokatą, Efekt rozpoczął trening sportowy 
w CWKS Legia Warszawa, gdzie dosiada go Eugeniusz Koczorski. 
Właśnie pod tym jeźdźcem w 2003 roku koń ten zdobył tytuł Vice- 
mistrza Polski Młodych Koni w kategorii czterolatków.

Pierwsze potomstwo Efekta z rocznika 2003 okazało się popraw
nie zbudowane, z dobrym ruchem.
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Turystyczna oferta stadniny

Stadnina Koni Janów Podlaski organizuje jazdy rekreacyjne, 
przejażdżki bryczką, ogniska, a także zwiedzanie obiektów stadniny 
(z przewodnikiem) i prezentacje koni.

Dom Gościnny „Wygoda”, który dysponuje 30 miejscami noc
legowymi, organizuje zjazdy, szkolenia i imprezy okolicznościowe, 
zapewniając także pełne wyżywienie. Na miejscu funkcjonuje jadal
nia, która serwuje domowe posiłki nie tylko dla gości hotelowych, 
ale także dla wszystkich chętnych.

W sezonie letnim działa kawiarenka na wolnym powietrzu oraz 
sklepik z pamiątkami i smakołykami.

Dom Gościnny „Wygoda”,
21-505 Janów Podlaski, Wygoda 2
Tel. 083 341 30 60 E-mail: biuro@wygoda.sim.pl

Stadnina Koni Janów Podlaski Spółka z o.o.
21-505 Janów Podlaski

woj. lubelskie
tel. 083 341 30 09, fax 083 341 33 60

Office @ j anow.arabians.pl.
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Objaśnienia skrótów 
zawartych w tekście

oznaczenia rasowe

xx - pełna krew angielska
oo - czysta krew arabska 
xxoo - czysta krew angloarabska 
x - półkrew angielska 
o - półkrew arabska
xo - półkrew angloarabska - rasa małopolska
or.ar. - oryginalny arab 
wlkp. - rasa wielkopolska 
NN - pochodzenie nieznane

inne skróty

CCI - Międzynarodowe Zawody WKKW 
CCN - Zawody Narodowe WKKW 
CHI - Międzynarodowe Zawody Konne
CHIO - Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne
CSI - Międzynarodowe Zawody w Skokach przez Przeszkody 
CSIO - Międzynarodowe Oficjalne Zawody w skokach przez 

Przeszkody
P, N, CC-2, CC-3 - klasy konkursów jeździeckich określające 

stopień trudności.
WKKW - Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego

KS - Klub Sportowy 
LKJ - Ludowy Klub Jeździecki 
LZS - Ludowy Zespół Sportowy
SK - Stadnina Koni 
SJ - Sekcja Jeździecka
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Autorka niniejszej monografii podjęła nie byle wyzwanie i zadała 
sobie trud nie tylko przypomnienia dziejów najdawniejszych, ale 
i nakreślenia dokonań stadniny w ostatnim czterdziestoleciu. 
Chwała jej za to, gdyż od dawna odczuwa się brak ogólnie 
dostępnych popularnych wydawnictw tego rodzaju. (...) wszyscy 
Polacy powinni wiedzieć i być z tego dumni jak wspaniałym 
pomnikiem polskiej kultury jest Stadnina Koni w Janowie 
Podlaskim (...)

Ze wstępu Izabelli Pawelec-Zawadzkiej


