
Marek Trela
Janów Podlaski 1939-1944
________________________________________________________________
Fotografie w tekście to oryginalne niemieckie karty pocztowe z lat 1939-1944.

We wrześniu 1939 roku Stadnina Koni w Janowie Podlaskim
przeżywała  okres  rozkwitu,  chyba  największy  w  swojej
historii. Poziom stada matek był niebywale wysoki, co szeroko
opisywały  w  prasie  krajowej  i  zagranicznej  autorytety
hodowlane odwiedzające w tym czasie Janów.

Janowskie  konie  czystej  krwi  nie  tylko  cieszyły  się  najwyższą
renomą w kraju, ale i zdobywały uznanie daleko poza granicami.
Rozpoczął  się  eksport  do  wielu  krajów Europy,  a  stawki  koni
sprzedanych  w  1937  i  w  1938  roku  do  USA  zainicjowały
zainteresowanie polskimi arabami na kontynencie amerykańskim
i pozwoliły tamtejszym hodowcom po raz pierwszy poznać ich
wielką wartość.

Niestety,  po raz kolejny w historii  Stadniny,  ten tak wspaniały
okres przerwany został przez działania wojenne.

Wypadki towarzyszące wybuchowi drugiej wojny, opisane przez
ówczesnego  zastępcę  kierownika  stadniny  inż.  Andrzeja

Państwowa Stadnina Koni Janów
Podlaski - słynna Stajnia Zegarowa

Krzyształowicza,  opublikowane  zostały  w  poprzednim  numerze  „Arabów".  Lektura  wspomnień
uczestnika tych wydarzeń ukazuje całą grozę sytuacji. w jakiej się znalazła stadnina. Heroizm załogi,
próbującej  uratować z pożogi jak najwięcej koni,  na niewiele się przydał,  ostatecznie dane im było
przeżyć tragedię utraty całego stada.  Konie z takim trudem uratowane w czasie ewakuacji,  stały się
obiektem bestialskiego rabunku.

Ze stada 32 klaczy zarodowych z 1939 roku pozostała w Janowie jedynie Najada. która nie pozwoliła się
rabującej  tłuszczy wyprowadzić  z  boksu,  dopiero  -  nocy została  zabrana  przez  gospodarza  Zarębę
z pobliskiej wsi Buczyce. Odnaleziona 9 stycznia 1940 roku po-wróciła do stadniny.

Stan klaczy czystej  krwi arabskiej  w SK Janów Podlaski na 31.01.1939 r. i  data wcielenia do stada
matek (grubym drukiem - klacze uprowadzone do ZSRR):

1. Gazella II - 5.05.1920; 2. Bajka - 12.12.1923; 3. Dziwa - 27.01.1926; 4. Elegantka - 18.10.1926;
5.  Fryga II  -  3.02.1928; 6.  Federacja  -  3.02.1028; 7.  Kewa -  18.07.1930; 8.  Halina – 6.02.1931;
9. Huryska - 6.02.1931; 10. Ikwa - 20.02.1932;  11. Jaskółka II -  30.01.1933; 12.  Konfederacja -
27.01.1934; 13. Kahira - 27.01.1934; 14. Krucica - 27.01.1934; 15. Kamea - 27.01.1934; 16. Laka -
7.03.1934; 17. Limba - 19.03.1934; 18. Maskota - 3.02.1936; 19. Mulatka - 3.02.1936; 20. Makata -
3.02.1936; 21. Nirwana - 29.02.1936; 22. Nowina - 29.02.1936; 23. Najada - 25.02.1937; 24. Narada -
25.02.1937; 25. Niezgoda - 25.02.1937; 26. Oaza - 25.02.1937; 27. Oda - 25.02.1937; 28. Okaryna -
3.02.1938; 29. Płotka - 3.02.1938; 30. Paproć - 31.01.1939; 31. Poganka - 31.01.1939; 32. Prypeć –
31.01.1939;

Niemieckie raporty podają, że w najbliższej okolicy stadniny odnaleziono jeszcze dwie roczne klaczki:
Wierną i Wilgę, oraz źrebię od klaczy Makata - Zalotną. Klaczki te prawdopodobnie uciekły w czasie
rabunku, a losów Makaty, która zaginęła bez wieści pozostawiając samotne źrebię, lepiej się nawet nie
domyślać.  Prawdopodobnie  nigdy  nie  dowiemy  się,  co  stało  się  zarówno  z  Makatą,  jak  i  innymi
klaczami, które zniknęły z Janowa, lecz nie pojawiły się w rosyjskich księgach stadnych. Ze wspomnień
dyr. Krzyształowicza wiemy, że klacze Laka i Oda zginęły tragicznie w czasie ewakuacji, lecz nic nie
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wiadomo o losach Federacji, Jaskółki II, Maskoty, Makaty, Okaryny, czy Poganki. Ich losów można się
domyślać czytając opis zagłady janowskiej Stadniny.

Klacze arabskie przed stajniami, po prawej nieistniejąca już
stajnia ogierów

Ogiery arabskie w wołyńskim zaprzęgu „bałaguła“ 

Ogrom strat, jakie poniosła Stadnina, obrazuje wykaz
koni  wpisanych  do  rosyjskiej  księgi  stadnej  jako
„sprowadzone” z Polski w 1939 r. (patrz - Tab. 1)

Wkraczające do Janowa wojska niemieckie nie zastały
żadnych koni, jedynie resztki rozgrabionego majątku
i zdewastowane  stajnie.  Okupacyjny  komendant
stadniny  natychmiast  przystąpił  do  przygotowania
obiektu  na  przyjęcie  koni  odnajdywanych  przez
masztalerzy,  wysyłanych  w  tym  celu  na  trasę
wcześniejszej ewakuacji. Udało się odnaleźć w sumie
53 konie, w tym czystej  krwi jedynie 4 klaczki i 13
ogierków.

Uratowane ogierki to:

Lotos  (Farys  II  -  Dziewanna po Bakszysz),  Teheran
(Lowelas-Makata  po  Fetysz),  Towarzysz  Pancerny
(Enwer  Bey -  Kasztelanka po Koheilan  I),  Trypolis
(Enwer Bey - Kahira po Farys II), Tymian (Lowelas-
Dziewanna po Bakszysz),  Warchol  (Lowelas  -  Laka
po Farys II), Werset (Lowelas - Oda po Kuhailan Haifi
or.  ar.),  Wiąz  (Ofir  -  Limba  po  Bakszysz),  Wielki
Szlem (Ofir - Elegantka po Bakszysz), Witeź II (Ofir -
Federacja po Burgas or. ar.), Witraż (Ofir - Makata po
Fetysz),  Wojski  (Lowelas  –  Krucica  po  Farys),
Wyrwidąb (Ofir - Jaga II po Koheilan I)

Stopniowo wracała młodzież rozpierzchła w popłochu
w czasie  ewakuacji,  a  stado  klaczy odbudowywano
zakupami  oraz  sprowadzaniem  klaczy  wcześniej
wybrakowanych z Janowa i odsyłanych do majątków
rządowych.

8 sierpnia 1940 r. jako pierwsze przyjechały do Janowa klacze Norma i Okupacja, odkupione za sumę
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6000 zł każda od Administracji dóbr w Samborcu, dołączając do cudem ocalałej Najady. Siwa Okupacja
ur. 1933 (Fetysz - Federacja po Burgas) sprzedana z Janowa w 1937 roku, przyszła ze źrebakiem Arbiter
po og. Flisak i oprócz urodzonego w 1942 r. ogierka Cicero (po Trypolis) nic po sobie nie pozostawiła,
a już po wyzwoleniu, 30 lipca 1945 r. została wybrakowana i sprzedana. Norma natomiast okazała się
bardzo płodną klaczą rodząc 15 źrebiąt, z przerwą na rok 1945, w trzech stadninach: Janów Podlaski,
Samborzec i Albigowa. Najcenniejszymi potomkami Normy były: ogier Nureddin 1953 (po Witraż),
sprzedany do Szwecji ojciec ogiera Aladdin, szeroko użytego w Ameryce Północnej, oraz klacz Enorme
1944 (po Trypolis), matka ogiera Erystawi (po Witraż) również kryjącego w Szwecji.

Następne klacze czystej krwi, jakie sprowadzone zostały do Janowa, to Cecylia i Saga. Obie odkupione
od Administracji dóbr w Biaice przybyły 21 sierpnia 1940. Siwa Cecylia 1921 (Bakszysz, Anielka po
Amurath  Weil),  ani  w  Janowie  do  czasu  jej  sprzedaży  w  1935  roku,  ani  w  Białce,  ani  ponownie
w Janowie niczym się nie zapisała, rodząc kilka źrebiąt malej wartości. O tym, jak Saga znalazła się
w Białce  nic  nie  wiadomo,  być  może  trafiła  tam z  końmi  ewakuowanymi  z  toru  wyścigowego we
Lwowie,  choć  to  mało  możliwe,  gdyż  jednak  zapłacono  za  nią  sumę  3000  złotych,  więc
prawdopodobnie została tam wcześniej sprzedana.

Hans Fellgiebel powożący węgierską piątką klaczy arabskich 

Gniada Saga (Hardy - Jaga II po Koheilan I) stała się jedną z cenniejszych klaczy zarówno dla Janowa,
dając matkę Celebesa - klacz Canarię, jak i dla SK Klemensów, rodząc tam doskonalą Estokadę, oraz dla
Michałowa, gdzie urodziła czołowego og. Sędziwój. 

W ten sposób, do końca 1940 roku zgromadzono w Janowie 5 klaczy czystej krwi, co wygląda żałośnie
w porównaniu ze stanem z 1938 r., ale było to jakimś krokiem naprzód w porównaniu do tragicznej
końcówki roku 1939.
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Już od jesieni 1940 roku komendant stadniny, mjr. Hans Fellgiebel urządzał tzw. Hengstparady, gdzie
przy udziale licznej publiczności, składającej się ze specjalnie na ten cel zgromadzonych niemieckich
żołnierzy i okolicznej ludności, prezentowane były ogiery Stada Ogierów a także klacze w ręku i pod
siodłem oraz w różnych zaprzęgach.

31  stycznia  1941  stadnina  wzbogaciła  się  o  kolejne  klacze  arabskie.  Przybyły  wówczas  zakupione
w Wodzisławiu, hodowli  A. Wołk-Łaniewskiego z Bronie: klacz Elsissa źrebna ogierem Morocz i jej
córki po ogierze Amurath Sahib: trzyletnia Lala i roczna Amneris, za które zapłacono w sumie 2250
RM.

Elsissa  była  córką  klaczy  Arabia  -  pierwszego  źrebięcia  czystej  krwi  urodzonego  w  Janowie  po
pierwszej wojnie światowej - i pochodziła od importowanej z Radowiec klaczy Anielka.

Córka Elsissy, klacz Lala już po wojnie dała w Klemensowie Elę (po Miecznik), a ta w Michałowie
w 1960 r. - ogiera Espartero (po Nabór). Druga córka Lali - Lafirynda, sprzedana Patrycji Lindsay do
Anglii, z ogierem Gerwazy urodziła klaczkę Lalage 1963, która z kolei trafiając do Szwecji, do stadniny
Erica Erlandssona dala ogierka Aladdin (po Nureddin), Czempiona USA.

Kariera hodowlana klaczy Amneris również zajaśniała pełnym blaskiem dopiero po wojnie dzięki dwóm
jej synom - ogierom Aramis 1962 (po Nabór) i Aqtunor 1951 (po Miecznik). Aąuinor użyty w Janowie
dal sześć ogierów hodowlanych, z czego trzy: Eleuzis, Elf i Elkin z klaczą Ellenai.

Ogiery arabskie w tandemie Stado klaczy na nadbużańskich pastwiskach 

Połączenie to było niezwykle szczęśliwe, gdyż zapewniło kontynuację rodu w Polsce,  oraz sukcesy
pokazowe i hodowlane hodowcom na świecie. Eleuzis okazał się cennym ogierem czołowym dzięki
synom Engano oraz Partner.  Ogier  Elf,  użyty głównie w Michałowie,  dal  trzy ogiery:  Czeremosza-
wiceczempiona  USA,  Eskimosa  i  Eufrata.  Elkin  sprzedany do USA zdobył  tytuł  Czempiona  USA.
Ponadto urodziły się w Janowie: Exelsjor 1963 od Eleonory, matki Ellenai, użyty w Szwecji, Mors 1966
od Moreny, sprzedany do ZOO Rostock w NRD, oraz czynny w Janowie Tryptyk 1965 od Tryńczy,
ojciec Czempiona Polski- Parysa i derbistki Sarenki.

Wraz z grupą klaczy z Wodzisławia przywieziona została do Janowa z Kraśnicy klacz Iwonka III. Klacz
tę zakupiono od Anny Bąkowskiej za sumę 2050 RM.

Iwonka  III  przyszła  źrebna  ogierem Amurath  Sahib  i  17  marca  1941  urodziła  w  Janowie  klaczkę
nazwaną  Bałałajka.  Siwa  Bałałajka  była  w  swoim  życiu  dziewięciokrotnie  kryta  ogierem  Witraż
i z połączenia tego urodziła czynne w hodowli klacze Arfa i Bandola oraz ogiery Banio i Bask.

4/7



Arfa  urodziła  w  Albigowej  ogiery:  Argos  1957,  Arragon  1959,  Almifar  1960,  i  Ariel  1961
w ograniczonym stopniu użyte w hodowli, oraz klacze: Abhazja, Arwistawa i Harfa. Rodzona siostra
Arfy, Bandola okazała się epokową klaczą stadną, wzorem urody i typu arabskiego oraz przez długie
lata ulubienicą oraz modelem artystów malarzy i fotografików odwiedzających Janów. W czasie swego
35-letniego  życia  urodziła  Bandola  14  źrebiąt  po  11  ogierach.  Pomimo  urodzenia  cennych  klaczy
hodowlanych, zapisała się jednak w hodowli polskiej jako matka wybitnych ogierów. Spośród synów
Bandoli użyte w hodowli zostały: Bajram 1959, Barysz 1960 w USA, Banzaj 1965, Banat 1967 oraz
oczywiście  Bandos  1964.  O  tym  jak  ceniona  była  ta  klacz  na  świecie  świadczyć  może  to,  że
amerykańska  rzeźbiarka  i  znana  hodowczyni  koni  czystej  krwi  Marsha  Parkinson, właścicielka
Canterburry Farm,  ofiarowała  janowskiej  Stadninie  statuetkę  przedstawiającą  Bandolę  z  inskrypcją:
„Bandola Queen of Poland”.

Kolejnym  nabytkiem  uzupełniającym  skromny  dział  czystej  krwi  była  klacz  Pieszczota,  wcześniej
wybrakowana z Janowa, odkupiona od  Ireny Zakrzewskiej z Gałęzowa za sumę 7000 zł. Urodzona
w 1934 córka ogiera Hardy i klaczy Huryska po Abu Miech przybyła do Janowa 13 marca 1941 roku.
W Janowie najcenniejszym przychówkiem Pieszczoty była klacz Epizoda 1944 (po Trypolis),  matka
Epigony i babka pięknej Eunice (po Comet).

Sokolnik na arabskiej klaczy Imatra Wyjazd na polowanie z sokołem 

26 czerwca 1941 przywieziono do Janowa z Pferdedepot SS w Rejowcu klacz Sokorę (Hardy - Halina
po Abu Miech) urodzoną w 1936 r. w Janowie. Trudno jest dzisiaj dociekać, w jaki sposób klacz ta
znalazła się w Rejowcu - być może była ewakuowana z toru wyścigowego we Lwowie? Po wojnie, już
w Albigowej urodziła ogiera Semen 1956 (po Laur), późniejszego czołowego w stadninie w Tiersku.

Sprzedana z Janowa do stadniny w Dobużku klacz Nigerja urodziła tam w 1938 roku klaczkę Lituanię
po Kaszmir. Odnaleziona po zawierusze wojennej, lub odebrana właścicielom, trafiła Lituania do Białki,
a  stamtąd 24 sierpnia  1941 roku -  do  Janowa.  Niestety,  ani  w Janowie,  ani  w Hostau,  gdzie  wraz
z innymi klaczami została wywieziona, nic do hodowli nie zostawiła.

Pod koniec 1941 roku trafiły do Janowa jeszcze trzy klacze czystej krwi. 19 listopada, jak zanotowano
w dokumentach,  przyszły  z  Bialki  sanguszkowskie,  urodzone  w  Gumniskach  klacze:  Warna  1936,
Zbroja 1937 i wyhodowana w Zabawie - Zmora 1937. Warto przyjrzeć się rodowodom tych klaczy, gdyż
z  jednej  strony  są  one  całkiem  dla  ówczesnej  janowskiej  hodowli  obce,  ale  za  to  prawie  czysto
francuskie,  co nie było przez polskich hodowców specjalnie cenione.  Warna (Nedjari  [FR] -  Habda
Inzihi or. ar.) łączyła krew francuską z pustynną, importowaną z Arabii; urodziła dwa źrebaki, w tym
klaczkę Eviva 1944, wcześniej nazwaną przez Niemców Entwarnung, która nie zaistniała w polskiej
hodowli. Pozostałe dwie klacze to czysto francuskie: Zbroja (Kartoum - Porta po Nedjari) i Zmora (Caid
- Bad po Diab). Zbroja dala Europę, która po wojnie trafiła do Niemiec, zaś Zmora, hodowli stadniny
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w Zabawie, dała Eleonorę (po Witraż).

Do stada matek włączone zostały klaczki uratowane w 1939 roku: Wierna i Wilga. Na koniec 1941 roku
janowska stadnina posiadała 16 klaczy 3-letnich i starszych i jedną 2-letnia, co w porównaniu do pięciu
rok wcześniej było wyraźnym wzrostem.

W 1941 roku urodziły się w Janowie cztery źrebięta czystej  krwi arabskiej  - trzy klaczki i ogierek.
Klaczki to: Bałałajka (Amurath Sahib - Iwonka III) ur. 15 kwietnia, Bajadera (Morocz - Elsissa) ur. 22
marca i Barkarola (Rozmaryn - Saga) urodzona 30 maja, sprzedana w tym samym roku za 3000 RM.

Rok 1942, pomimo utraty stawki klaczy odesłanych do Hostau i wystąpieniem zakaźnego ronienia, które
spowodowało stratę 32 źrebiąt półkrwi i czystej krwi, okazał się ważnym hodowlanie, gdyż urodziły się
późniejsze cenne matki stadne, bez których trudno dzisiaj wyobrazić sobie naszą hodowlę. Te klacze, to
matka Cometa - Carmen (Trypolis - Wilga) ur. 19 lutego i Canaria (TrypolisSaga) ur. 16 maja - matka
Celebesa.  Pozostałe  dwie  klaczki  to  również  córki  Trypolisa:  Cordoba (od Normy)  ur.  21  kwietnia
i Clarissa (od Elsissy) ur. 27 marca. Cordoba była użyta w hodowli, a Clarissa została sprzedana 13
lutego 1945 roku.

30 września 1942 odeszła do Remonteamt Hostau grupa dziesięciu klaczy, składająca się z trzech klaczy
półkrwi arabskiej, jednej angloarabki, jednej chowanej , w czystości i pięciu czystej krwi (Iwonka III,
Lituania, Sokora, Wierna, Zalotna). Z tej stawki w grupie koni wywiezionych po wyzwoleniu do USA
znalazły się Iwonka III i Wierna. W ślad za klaczami, na podstawie rozkazu szefa stad i stadnin na
terenach okupowanych  Gustawa Raua, który zaznaczył, aby koniom towarzyszyli specjalnie dobrani
żołnierze eskorty i najlepsi janowscy masztalerze wyposażeni w paszę dla koni na 8 dni, 28 listopada
1942 roku pojechały pociągiem do Hostau ogiery Witeź i Ali Said.
Na koniec 1942 roku stado matek liczyło 12 klaczy stadnych.

Rok 1943 był znów rokiem kryzysowym, gdyż urodziły się jedynie dwa źrebaki, czystej krwi: Divina
01.01.1943 r.  (Witraż-  Cecylia  po Bakszysz)  i  Darwin 15.03.1943 (Witraż-  Warna po Nedjari).  Ani
klaczce, ani ogierkowi nie dane było zaistnieć w hodowli.

Działalność hodowlaną w przedostatnim roku wojny przedstawia Tab. 2.
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W roku 1944 urodziło się 11 źrebiąt czystej krwi: 8 klaczek i 3 ogierki. Ogierki nie odegrały żadnej roli
hodowlanej, lecz klaczki zapisały się bardzo pozytywnie. Zdecydowanie najcenniejszymi z nich były
Eleonora i Epizoda.

Eleonora  (Witraż  -  Zmora)  dała  z  ogierem Wielki  Szlem Elwirenę  1954,  matkę  Engracji  1960 (po
Comet), która z Bandosem dala dwie piękne córki: Energię 1972 i Enklawę 1974, z Czortem - Enorę,
matkę doskonałego Enosa 1975 (po Bandos), z Eleuzisem - pięknego Engano 1970, oraz z Palasem -
urodziwego Emala 1975. Córka Eleonory po Wielkim Szlemie - klacz Ellenai 1956, mimo niewielkiej
urody, dala ważne dla hodowli ogiery Eleuzis 1962, Elf 1963, i Elkin 1966 (po Aąuinor) i ogiera Elbrus
1965 (po Mir Said).

Elipsa 1962 (Pietuszok - Eleonora) dala z Celebesem klacze Elizję 1970 i Elsinoe 1974, a Elka 1960 (po
Faher) urodziła Elektrodę - matkę pięknej, karej EIfiny, jednej z najlepszych matek stadnych w Janowie.

Epizoda  (Trypolis  -  Pieszczota),  poprzez  Eunice  oraz  jej  liczne  (16  źrebiąt)  potomstwo,  takie  jak:
Eukaliptus, Euben, Euros, Europa, Euni, Euterpe, wpłynęła w wielkim stopniu na hodowlę w Europie,
Stanach Zjednoczonych i Australii.

W okresie okupacji komendantami stadniny janowskiej byli kolejno: Egon Grimm w latach 1939-1940,
Hans Fellgiebel w latach 1940-1944 i Oberst v. Bonnet 1944—1945.

Przedwojenny  hodowca,  twórca  wspaniałego  janowskiego  stada  Stanisław  Pohoski,  aż  do  swojej
śmierci w 1944 roku przebywał w Janowie, a rady jego dotyczące hodowli koni były zawsze ogromnie
cenione.  Na  opinię  Pohoskiego  komendanci  niemieccy wielokrotnie  się  powoływali  w  regularnych
raportach  przesyłanych  do  Gustawa  Raua  stacjonującego  w  Łodzi.  Asystentem  w  stadninie,  a  od
odwołania H. Fellgiebla - kierownikiem stadniny, czyli osobą odpowiedzialną za sprawy hodowlane, był
inż. Andrzej Krzyształowicz.

Hans  Fellgiebel  otaczał  opieką  polskich  pracowników  stadniny,  chroniąc  ich  przed  wywózkami
i represjami. Ciekawostką jest, że po wyzwoleniu, w roku 1956, goszczony był w Polsce i w Janowie,
jako gość Ministra Rolnictwa, a jako przewodnika i opiekuna oddelegowano ówczesnego inspektora
ZHK inż. Andrzeja Krzyształowicza.

Zbliżająca się do Janowa Armia Czerwona spowodowała ogromny popłoch wśród wojsk niemieckich
i gwałtowną ewakuację, najpierw 13 lipca 1944 - Stada Ogierów do PSO Łąck, a następnie 16 lipca
zapakowano do 34 wagonów podstawionych na stacji kolejowej w Białej Podlaskiej 244 konie stadniny.
Poprzez  Gostyń,  Poznań,  Żagań,  Zgorzelec  dotarła  stadnina  do  niemieckiego zakładu treningowego
w Sohland w Saksonii. 12 sierpnia dołączyło do niej Stado Ogierów, ponownie ewakuowane z Łącka.
Tak zaczyna się kolejna tułaczka janowskich koni i towarzyszących im ludzi, którzy zdecydowali się nie
opuszczać swoich podopiecznych ryzykując zdrowie i życie swoje i swoich rodzin.
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