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OD AUTORA

O swoim dziadku Witalisie Bieleckim – w tamtym czasie, do pewnego
czasu – właściwie wiedziałem niewiele, tylko tyle, że jest-był dyrektorem
Stadniny Koni Walewice i, że do 1960 r. mieszkał razem z babcią żoną Janiną
w Walewicach w pięknym pałacu w stylu klasycystycznym rodu Walewskich na
terenie którego znajdowała się też min stadnina koni.
W latach 1955 – 1958 jako dzieciak w gronie wnucząt ale tylko w okresie
wakacyjnym – letnim spędzałem wspaniałe chwile na zabawach i psotach w
Walewicach u dziadka Witalisa. Spaliśmy w pałacu w pokojach gościnnych, a
babcia pitrasiła nam smakołyki, wspominam bajeczne dżemy i konfitury jakie
babcia robiła z owoców z przyzamkowego sadu, receptury jeszcze swojej matki –
a my te smakołyki pochłanialiśmy – ciasta też piekła pyszne.
Pamiętam na środku zamkowego korytarza na piętrze na ścianie, wisiało
trofeum wielki łeb odyńca-dzika, niejednokrotnie straszący nas, my dzieciaki
wieczorem tu przechodząc baliśmy się przejście z pokoi do kuchni.
Pamiętam też z tamtego okresu, przeuroczą postać rymarza stadniny,
często przebywałem u niego w pracowni, lubiłem zapach skóry i patrzeć jak i co
robi mistrz. Znał dobrze dziadka Witalisa i opowiadał abym się nie bał, że tego
strasznego odyńca-dzika upolował ktoś ze stadniny i zaklął go żeby był dobry dla
ludzi i już nie straszył, więc nie ma się czego go bać. Dzik jest nadal w pałacu.
Na środku parku przed pałacem rosły potężne i wiekowe dęby, jak
przeskrobaliśmy coś to uciekaliśmy na nie i ich rozłożyste gałęzie. Dziadek
wiedział o tym i przychodził ze szpicrutą, liczył do 10, zawsze ostatni dostawał
jakieś tam lanie, więcej było przy tym krzyku. Wyspecjalizowałem się w łażeniu
po drzewach – na samo liczenie czasami przybiegała babcia w gronie kilku
masztalerzy i prosili aby nie był taki surowy dla wnucząt.
Dziadek był tak dobry jak i stanowczy-surowy, i bardzo lubiany przez
swych pracowników, tak wytworzył się rytuał dyscypliny i prośby. Podziwiałem
dziadka, był dobrze zbudowany, silny i jak wspaniale jeździł konno, jak jechał na
koniu, wydawało się, że płyną, a jak wchodził do stajni to konie mu się kłaniały
a on nawykiem zawsze coś im dawał, gładził je i do nich coś mówił, a one go
słuchały – masztalerze mówili, że z nimi rozmawia i je czaruje.
Woził nas też często dziadek lub masztalerze powozami po regionie –
zapamiętałem też nazwy niektórych ciekawych małych miejscowości – środa,
piątek, sobota (nie wiem czy jest tam cały tydzień) – i w tych miejscowościach
regionalne barwne, huczne i kolorowe jarmarki.
Dziadek nam opowiadał, że Walewice leżą między piątkiem a sobotą i, że
pałac powstał nad rzeką Mrogą. Teraz wiem jak ta rzeka się nazywa, ale wtedy
jako dzieciaki biegaliśmy po wodzie chlapaliśmy się i wygrzewali na mostku.
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Frajdę nam też sprawiało, jak masztalerze przypędzali do rzeki tabun koni a one
piły wodę i w niej się tarzały, parskały, itd.
Pod koniec 1960 r. dziadek Witalis przybył do Chełma, i zamieszkał tu z
babcią Janiną u swojej starszej córki Marii. Właściwie do 1970 r. sporadycznie
odwiedzałem dziadka Witalisa bo też uczyłem się i pracowałem – dalej było
wojsko, studia – i dziadek poszedł do Nieba. Pamiętam, że dziadek Witalis miał
wiele ciekawych i cennych pamiątek, herb, zdjęcia koni, dyplomy, albumy okute
w złoto itd., i czasami snuł swoje dawne opowieści i tyle – i jakoś wkoło niego
nic się nie działo. Po ostatniej przeprowadzce dziadka wszystko gdzieś przepadło,
szkoda bo to były bardzo cenne rzeczy – wtedy nie wiedziałem, że takie cenne.
Pamiętam, że w latach 1963 – 1969 w naszym domu w Chełmie przy ul.
Mickiewicza 16a, odbywały się tak można określić cykliczne przyjacielskie
spotkania jako dawne szlacheckie biesiady w których uczestniczyły osobistości
polskiego świata koniarzy, ze stadnin i ministerstwa. Gospodarzem był mój
ojciec Witold, oczywiście bywali dziadek Witalis i Kazimierz Guziuk w tym
czasie był dyrektorem Stada Ogierów w Białce i inni niektórych nazwisk nie
pamiętam a inne to tajemnica. Głównym tematem tych spotkań były wspomnienia
o koniach, ciekawe przygody koniarskie o Stadninie Koni na Wygodzie i
Oddziale Nettelau. Jak się okazało to mój ojciec, dziadek i Guziuk pracowali w
Stadninie na Wygodzie. Ojciec tylko od chwili okupacji do wywozu koni do
Niemiec (dla alibi w czasie okupacji). A dziadek Witalis i Guziuk byli na
Wygodzie początkowo masztalerzami a następnie koniuszymi, a od 1944 r. byli
w obsadzie opieki nad Janowskimi końmi wywożonymi do Niemiec i w tzw.
Oddziale Nettelau, następnie w 1946 r. powrócili do kraju z pozostałymi i
ocalałymi końmi (będę o tym pisał dalej). Były to wówczas dla mnie tematy
abstrakcyjne, ale jakieś wątki z tych spotkań zapamiętywałem. Okazało się, że
Kazimierz Guziuk był naszej rodziny jakimś pociotkiem.
Nadmieniam, że prawie w tych samych latach 1966 – 1969, mój ojciec
Witold (będąc dyrektorem MZBM w Chełmie), organizował też turystyczne
wycieczki pikapem i Żukiem dla pracowników MZBM po okolicy i min do
Stadniny Koni Janów Podlaski Wygoda. Jednak powodem głównym tym eskapad
na Wygodę, były spotkania z siostrą Marią żoną Andrzeja Krzyształowicza
(czyli do mojej cioci i mojego wujka), w tym czasie dyrektora tejże Stadniny.
Utkwiły mi bardzo w mojej pamięci wizerunki koni, stajnie, boksy, okólniki, itd.
Pamiętam, wujek Andrzej oprowadzał nas po swoim królestwie, masztalerze
salutowali mu, a koniki na widok wujka w boksach lub na okólnikach przybiegały
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do niego, radośnie rżały jakby się mu kłaniały, wujek zawsze sięgał do kieszeni
wyjmował kostki cukru i na otwartej dłoni dawał im, a one wdzięcznie ruszały
chrapami i melodyjnie rżały – a są to konie najlepsze na świecie, dzięki właśnie
naukowego chowu wujka Andrzeja Krzyształowicza. Zawsze po takiej
bajecznej eskapadzie, długo w domu trawiłem to wszystko co widziałem – te
można powiedzieć boskie konie.
W latach 1972 – 1976 studiowałem na Akademii Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej. Często też w wolnych chwilach wpadałem z kolegami do
Stadniny Janowskiej Wygoda, a wujek często mnie oprowadzał lub wyznaczony
masztalerz – konie mnie oczarowały. Z chwilą przekroczenia bramy Stadniny
czułem się jak bym był w świecie baśni z tysiąca i jednej nocy. Sylwetki koni
wprowadzały mnie stan zachwytu i duchowo-estetycznej narkozy – to się nie da
opowiedzieć, to trzeba samemu zobaczyć i przeżyć.
W 1982 r. w okresie wakacyjnym (tyle razy opowiadałem swojej żonie o
stadninie itd.) że, zabrałem swoją żonę Marię i nasze dzieci Agatkę i Jacka po
raz pierwszy na wycieczkę na Wygodę. Żeby zobaczyła uroki Wygody, stadninę,
koniki i jak się da spotkać z ciocią Marią i wujkiem Andrzejem – udało się, Było
spotkanie z ciocią i wujkiem. Po rozmowie z ciocią wujek oprowadził nas po
stadninie. Moja żona był oczarowana i zaczarowana. Była to moja ostatnia wizyta
na Wygodzie – następnie przyszły, praca, dzieci, codzienne życie kartkowe, itd.
Aż tu nagle 14 lutego 2006 r. – otrzymałem list od Pana Romana
Pankiewicza z Poznania następującej treści:
Szanowny Panie.
W 1949 r. odbywałem praktykę wakacyjną w PSK Posadowo.
Zaprzyjaźniłem się wtedy z Panem Witalisem Bieleckim. Zaprosił mnie nawet do
siebie, do domu i pokazał masę zdjęć z czasów kiedy stadnina była w Niemczech,
a nawet dał mi jedno zdjęcie głowy ogiera Amurath Sahib, które powiększyłem i
wisiało nad moim łóżkiem aż do czasów gdy musiałem zmienić mieszkanie na
dużo mniejsze. Jestem od 25 lat na emeryturze i zajmuję się pisaniem książek o
arabach. W roku ubiegłym wydałem II tom Rejestru Ogierów Arabskich. Teraz
pracuję nad Rejestrem Klaczy. Potrzebne są mi do tego bardzo zdjęcia klaczy
arabskich, które były w Niemczech. Prawdopodobnie zdjęcia takie znajdują się
wśród zdjęć, które posiadał Pan Witalis. Gdzie obecnie znajdują się te zdjęcia ?
Czy Pan je posiada, czy ktoś inny. Byłbym bardzo wdzięczny za użyczenie mi ich
do zamieszczenia w książce, oczywiście z podaniem czyją są własnością.
Wydawca książki oczywiście chciał będzie zapewne zapłacić za użyczenie zdjęć.
Bardzo proszę o kontakt. Mój adres : Roman Pankiewicz Osiedle Stefana
Batorego 28 m 3. 60 – 687 Poznań, tel. (0 -61) 82 18 634. Po 20-tej zawsze jestem
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w domu. Będę niezmiernie zobowiązany za pomoc w wykorzystaniu
interesujących mnie zdjęć.
Byłem treścią tego listu zdumiony. Jeszcze tego samego dnia po godz. 20
zadzwoniłem do Pana Pankiewicza – rozmowa nasza trwała chyba ze dwie
godziny. Wspominał szukał od jakiegoś czasu kontaktu z Witalisem Bieleckim
lub z kimś z jego najbliższej rodziny. I właśnie był w tej sprawie na Wygodzie i
ktoś z rodziny Krzyształowiczów dał mój adres – jak to on określił wnuka
aktywnego. W trakcie rozmowy przedstawił mi wiele spraw, sylwetkę mego
dziadka Witalisa. Mówił też, że Pan Witalis był zawsze elegancki i bardzo się
podobał kobietom, lubił jeździć konno i powożąc, sprawiało mu to wielką
przyjemność, czasami dawał popisy jazdy konnej, a z psem nigdy się nie
rozstawał. Koń był zawsze dla niego na pierwszym miejscu. Byłem oczarowany
co mówił o moim dziadku Witalisie, przyznam, że do tej pory, niby wiedziałem
dużo o dziadku, a tu tyle. Po tej rozmowie przeprowadziłem swoje śledztwo w
sprawie zdjęć. Przez rok szukałem wszelkich śladów, nic nie wyszło, dziadek
przeprowadzał się dwa razy i wszystko przepadło – skląłem rodzinę u której
dziadek mieszkał, że do tego dopuściła.
Aż tu jakby nagle latem 2007 r. – przedzwonił do mnie Pan Lesław
Kukawski z Trzcianki (Pańska Łaska). Też szukał dojścia do mojego dziadka
Witalisa Bieleckiego – i będąc na aukcji koni na Wygodzie, otrzymał namiary na
wnuka czyli na mnie i wręcz kategorycznie zażądał wszelkich informacji o
koniuszym Witalisie Bieleckim, tak się wyraził, ponieważ pisze biografie, o
dyrektorach i koniuszych Polskich Stadnin zasłużonych koniarzy, a ja słuchałem.
Byłem też oczarowany tym faktem – ruszyłem swoją machinę penetracji
– dwa lata prowadziłem śledztwo-autorskie, kwerendy, rodzina, archiwa, stadniny
gdzie pracował, ale teraz większość ludzi mało to obchodzi. Jednak zdobyłem
wiele, właściwie to dzięki Panu Kukawskiemu – zmusił mnie do tego.
W międzyczasie dzwoniłem też do w\w Panów czy jeszcze czegoś nie
wiedzą o dziadku. Pan Kukawski, mi oznajmił, że otrzymał list z Walewic od
Pana Jerzego Pietraszewskiego, który pracował w Walewicach z Witalisem
Bieleckim od samego początku czyli od 1951 r. – z listu wynikały same
pochwały, jeden szczególik mi utkwił w pamięci z listu Pietraszewskiego, pisał:
dyrektor Witalis Bielecki był bardzo religijny i w swoim gabinecie miał figurkę
Matki-Boskiej. Gdzieś w latach 1952-1953 podczas wizytacji, zapytano go
dlaczego ta figurka stoi w jego gabinecie. Po pewnym czasie do gabinetu zawitał
jakiś tajniak, i oznajmił, żeby tą figurkę zlikwidował, bo jak nie to będą
konsekwencje, dyrektor Witalis Bielecki odpowiedział, możecie mnie odwołać,
a figurka tu będzie stać – dużo wtedy ryzykował, było to nawet bohaterstwo –
władza w tym czasie była okrutna (zdarzenie to rozniosło się po stadninie i
okolicy). Było jeszcze kilka wizytacji. Jednak mimo tego, figurka stała dalej, nie
został odwołany (choć ubecja knuła), a nawet co roku otrzymywał nagrody, za
wzorową postawę i wkład w pracę. Wśród załogi i najbliższych, uchodził jako
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twardy i prawdziwy Polak. Po rozmowie a Panem Kukawskim, rozanielony
zadzwoniłem do Stadniny Koni w Walewicach.
W Stadninie Koni Walewice bardzo pomogła mi Pani Monika Golis
Specjalista ds. finansowo-kadrowych, w rozmowie z nią uzyskałem wiele
cennych informacji o losach mojego dziadka Witalisa Bieleckiego: kiedy
dziadek przeszedł na emeryturę, w jakim archiwum mogę otrzymać akta osobowe
dziadka, że jest w Walewicach jest Pan Jerzy Pietraszewski który jest skarbnicą
wiedzy i pracował z moim dziadkiem – będę jeszcze o tym pisał dalej.
W sierpniu 2009 r. opracowaną biografię dziadka Witalisa Bieleckiego i
zdążyłem dopasować i wsadzić ją do swojej kolejnej pozycji książkowej pt.
Zasłużeni chełmianie dla kultury fizycznej i turystyki; słownik biograficzny część
druga i po egzemplarzu wysłałem do panów R. Pankiewicza i L. Kukawskiego.
Po jakimś czasie przeprowadziłem jeszcze kilkanaście rozmów. Z Panami:
R. Pankiewiczem, L. Kukawskim i J. Pietraszewskim – temat dziadek.
Najwięcej rozmów było z Panem Pankiewiczem, ze sposobu rozmowy i
tonu jego głosu wnioskowałem, że chyba zaprzyjaźniliśmy się – zawsze mówił
spokojnie i biło od niego ciepło. Po każdej rozmowie byłem bogatszy w
wiadomości o dziadku Witalisie, o koniach, hodowli itd. Pan Pankiewicz
przysłał mi też sporo materiałów dotyczących historii min stadniny Janowskiej i
takie inne które mnie interesowały. W międzyczasie dowiedziałem się, że Pan
Roman Pankiewicz był jednym z największych autorytetów w Polskiej Hodowli
Koni Czystej Krwi Arabskiej.
Sporo też o dziadku dowiedziałem się od Pana Jerzego Pietraszewskiego.
Po zdobyciu tych wszystkich nowych wiadomości o moim wielkim
dziadku Witalisie Bieleckim, uzyskanych min i od ww. mistrzów, a jest ich tak
wiele, że postanowiłem napisać nawą jednostkową biografię dziadka.
Piszę, a czas pędzi i lata też lecą. Na początku 2020 r. przedzwoniłem do
ww. Panów, może coś mi jeszcze dopowiedzą – a tu cisza szok – dowiedziałem
się, że Mistrzowie odeszli: Lesław Kukawski zm. 2016 r. – 86 lat, Roman
Pankiewicz zm. 2016 r. – 92 lata, Jerzy Pietraszewski zm. 2019 r. – 99 lat, zrobiło
mi się smutno. Wszyscy byli koniarzami i dumą Polski i cząstką jej kultury, trzeba
o nich pisać – wtedy pamięć o nich żyje jako wzór dla potomnych – Amen.
Jestem im bardzo wdzięczny, dzięki ich inspiracjom i opowieściom
starałem się bardziej poznać historię koni i słynnej Stadniny Janowskiej oraz
dzieje koniarskie mojego wujka A. Krzyształowicza i ojca Witolda a przede
wszystkim dziadka Witalisa Bieleckiego – o którym będzie ta biografia.
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WITALIS BIELECKI
1892 – 1976

Koniarzem był z dziada pradziada. Wywodził się z Polskich rodów
szlacheckich, osiadłych na dzikiej Ukrainie od końca XVI w., tu w granicach
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jego przodkowie walczyli o te ziemię na chwałę
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej jako dowódcy chorągwi lub regimentów,
zasiadali też w radach wojennych. Swoje dobra mieli obok najpotężniejszych
polskich rodów magnackich min w miejscowościach: OŁYKA, BRODY, TROKI
i WIŚNIOWIEC.
Koń stał się ich dumą rodową, a jeździectwo namiętnością też poniekąd
zawodem szlacheckim, a następnie ziemiańskim – na koniu służono w obronie
ojczyzny, na koniu wędrowano po polach pilnując prac rolnych, konno
wyruszano często na łowy które z kolei były podstawową rozrywką tej grupy
społecznej – jeździectwo stało się więc sztuką bycia szlachcica-ziemianina z
naturą i koniem.

*
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Był sportsmenem, zawodnikiem i trenerem jazdy konno, opanował
też sztukę posługiwania się białą bronią i strzelecką.
Był też:
- pracownikiem Referatu Hodowli Koni przy Ministerstwie Rolnictwa
i Dóbr Koronnych oraz Zarządu Stadnin Państwowych w Polsce;
- koniuszym w PSK Janów Podlaski „Wygoda” 1928-1944;
- pracownikiem Oddziału Nettelau ratujący Polskie konie zrabowane
i wywiezione do Niemiec 1944-1946;
- koniuszym w PSK Posadowo 1946-1950;
- dyrektorem PSK Kadyny 1950-1951;
- dyrektorem PSK Walewice 1951-1958;
- znawcą i konsultantem hodowli koni, organizatorem aukcji i parad
konnych, sportowych pokazów i zwodów hippicznych;
- społecznikiem;
- tworzył też folklor i regionalizm oraz ruch wycieczkowy i
krajoznawczo-turystyczny w Walewicach
i w regionie – min powożenie na bryczkach.

*
Urodził się 5 lipca 1892 r., na Ukrainie na pograniczu Wołynia, Podola i
Naddnieprza w Karolówce powiat Berdyszew, Ziemia Kijowska (w herbowej
rodzinie szlacheckiej, wówczas podupadającej jak i ówczesna Polska) wyznania
rzymskokatolickiego.
Był synem Jana i Henryki z domu Moszkowska – swoje rodzinne dobra
posiadali w miejscowościach, OŁYKA, BRODY, TROKI i WIŚNIOWIEC.
W domu rodzinnym wychowywany był w duchu wartości moralnych i
patriotycznych oraz szacunku do pracy i obrony ojczyzny. Od młodości
fascynowała go historia, militaria i konie, które znajdowały się w rodzinnym
dworku. Miał też rodzeństwo: dwie urodziwe siostry Konstancję i Zofię i brata
Antoniego.
Konstancja – poślubiła S. Kossakowskiego oficera z otoczenia cara (jego
dziad i ojciec był dozorcą i wizytatorem szkół Departamentu Lubelskiego z polecenia
carskich władz zaborczych) – (a ich syn Henryk był generałem WP i walczył pod Monte
Casino, miał też za to wiele kłopotów od zsowietyzowanej władzy PRL – był też członkiem
Sztabu Generalnego) – po odzyskaniu niepodległości od 1918 r. zamieszkała w

Warszawie.
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Zofia – poślubiła Edwarda Szklińskiego profesora słynnego polskiego
Liceum Krzemienieckiego. Ich dobra, znajdowały się w miejscowości OŁYKA i
RYCZYSZCZE – po 1918 r. zamieszkała w Krakowie.
Antoni – ożeniony z Anielą Konopnicką. Był rotmistrzem ułanów Wojska
Polskiego stacjonował w garnizonie w Trembowli, tu mieli swoje dobra. W latach
1925 – 1939 był pracownikiem Ministerstwa i Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. W latach 1935 – 1939 był jednym z grona doradców generała
Władysława Sikorskiego – po 1918 r. zamieszkał w Warszawie.
Pierwsze nauki pobierał systemem szkoły domowej, nauczała rodowa
guwernantka – a z powodu tzw. sytuacji politycznej edukację ukończył w Litynie
w 1909 r. na poziomie szkoły średniej. Do 1 kwietnia 1910 r. przebywał w
rodzinnym dworku, pomagał ojcu przy pracach w majątku i przy koniach.
Był urodziwy i elokwentny dobrze zbudowany i wysportowany, zgłębił i
posiadł sztukę fechtunku i broni palnej oraz tzw. tubylczą medycynę. Znał się na
koniach i bardzo dobrze jeździł konno, miał maniery przywódcze, wzbudzał
szacunek i respekt. Był członkiem i uczestniczył w towarzysko-politycznym
życiu kresowej szlachty Polskiej. Był dobrym myśliwym, brał udział w tzw.
polowaniach szlacheckich. Organizował też szlichtady słynne szczególnie na
kresach wśród szlachty Polskiej. Władał rosyjskim i niemieckim słabiej francuski,
znał też gwary tubylcze ukraińskie, tatarskie i kozackie.
Utrzymywał kontakty z przyjaciółmi z „Sokoła” Polskiego. Brał udział w
gonitwach i popisach jazdy konnej ze strzelaniem w których uczestniczyli min
Kozacy, Tatarzy i ludy Ukrainy. Najważniejsze odbywały się koło Kamieńca
Podolskiego (potężnego zamku i twierdzy nie do zdobycia) a w 1911 r. jedną z
takich gonitw ze strzelaniem i fechtunkiem wygrał.
Jego młodość kształtowała się na pograniczu jakże dzikich wówczas
terenów Wołynia, Podola i Naddnieprza. Poznawał tajemnice tej ziemi i tych
lodów która była i jego i bezkresne stepy, po których hulali Kozacy, Tatarzy
włącznie z niektórą zdziczałą szlachtą polską zbiegłą tu na banicję na kresy przed
karą króla Polskiego.
W podróżach po rozległych i dzikich stepach, koń stał się jego wielkim
przyjacielem a czasem namiętnością. Rozległe stepy były przez wieki terenami
ciągłych okrutnych walk wyzwoleńczych tych ludów a i potyczek bratobójczych
na „lachy sąsiady”. Był to też czas zmierzchu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
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jako wielkiego mocarstwa, gdzie jej granice od XVI w. obejmowały i te tereny i
sięgały aż do Smoleńska, Połtawy czy Kudaku (kresowej twierdzy zbudowanej
przez hetmana koronnego w 1635 r.). Były to czasy tajemniczo-romantyczne a
wojny przerażająco okrutne. Wiele przeżył tu w tym czasie, zawsze czując się
Polakiem, dlatego jego charakter był twardy, był też wielkim patriotą.
Chcąc się usamodzielnić i zdobyć większe doświadczenie i uznanie
społeczne, od 1 kwietnia 1910 r. do połowy 1913 r. pracował też w Dobrach
Kołodeńskich jako Dozorca-Nadzorca Lasów magnackich. Właścicielem w tym
czasie części tego majątku i lasów był hrabia Groholvi (nie wiem czy prawidłowo
rozszyfrowałem nazwisko), który powierzył mu też opiece swoje konie – panowie
zaprzyjaźnili się.
Należy wspomnieć, że szlachta-magnateria Polska zamieszkała tu na
kresach – Ukraina itd., była jakby powiedzieć prawem dla siebie, wchodziła też
w posiadanie majątków różnymi metodami, min nominacją króla, kupowała,
dziedziczyła, czasami najeżdżała siłą. Można powiedzieć kto był silniejszy tego
prawo, mawiano też na kresach „Szlachcic na zagrodzie równy Wojewodzie”.
Pod namową i stawiennictwem hrabiego – kontynuując dalej swoją
edukację – zdał maturę przy słynnym Liceum Krzemienieckim. Ukończył też
funkcjonujące jakiś czas rolnicze kursy specjalistyczne wchodzące w programzakres Szkoły Rolniczej.
*„Twórca słynnego Polskiego Liceum Krzemienieckiego (1805-1833)
zwanego „Atenami Wołyńskimi” Tadeusz Czacki (1765-1813), w sporządzonym
w 1803 r. projekcie „O gimnazjach w wołyńskiej guberni i innych dla obojga
płci” zaleca uprawianie „przyjemnych talentów” do których zalicza, muzykę i
niektóre sztuki gimnastyczne, zwłaszcza pływanie. Liceum Krzemienieckie, jako
polska placówka, promieniowała i działała do 1914 r.
Następnie w tymże 1913 r. (unikając represji) został wcielony do wojska
rosyjskiego do Carskiej Artylerii Konnej. Służbę odbywał w doborowym carskim
garnizonie sztabowym w Kamieńcu Podolskim, do listopada 1918 r. w stopniu
kaprala. Za honorowo-wzorową służbę dowódca proponował mu stopień
oficerski i służbę dla cara – odmówił jako patriota (a w Rosji zaczęły się robić
czasy okrutne pokłosie Rewolucji Październikowej), planował powrót do Polski.
Na początku 1918 r. zrzucił mundur carski i natychmiast w styczniu 1919
r. gotował się do ewakuacji do Polski.
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W krótkim czasie po zrzuceniu ruskiego munduru zawarł związek
małżeński, ze szlachcianką panną Janiną z domu Zawadzka herbu Rogala.
Panna wykształcona, znała francuski, grę na fortepianie i prace szlachciance
PRZYSTAŁE. Do pomocy służba i rodzinna guwernantka – ród Zawadzkich od
wieków służył Rzeczypospolitej. Z tego związku mieli i wychowali dwie córki:
Marię (27 listopad 1918 – 1991) i Danutę (24 styczeń 1923 – 2019).
Na przełomie 1919 r. z grupą przyjaciół i z rodziną, żoną Janiną i roczną
córeczką Marią, przybył do Polski w poszukiwaniu miejsca do egzystencji – w
tym czasie toczyła się jeszcze „wojna polsko-bolszewicka” (po 14 maja 1920 r.,
Armia Czerwona przeszła do kontrataku – dlatego też w obliczu zagrożenia
nawałnicy hord bolszewickich, z Ukrainy ewakuowano wszelkie urzędy polskie,
inni ewakuowali się sami).
Po przybyciu do Polski, miał chwilowe kłopoty egzystencjonalne.
Następnie zamieszkał z rodziną u przyjaciela w pobliżu Białej Podlaskiej, gdy
sytuacja unormowała się, wraz z urodzeniem drugiej córki Danuty w 1923 r.,
zamieszkali sami rodziną w wynajętym domu.
Był wrogiem bolszewizmu był zwolennikiem i popierał wszelkie idee
Józefa Piłsudskiego. W latach 1920 – 1926 pracował jednocześnie w lasach przy
wyrębie drzewa i budowie drogi oraz w lasach hrabiego dawnego przyjaciela
pilnując je jako dozorca (miał też z hrabią jakieś interesy, który swoje dobra miał
w kilku miejscach). Po tzw. przewrocie majowym : w latach 1926 – 1928
pracował w państwowym Majątku Rolno-Hodowlanym w okolicach Białej
Podlaskiej, miał też do czynienie z chowem koni. Jego marzeniem była praca
w słynnej Stadninie Koni Janów Podlaski Wygoda.
*
18 grudnia 1817 r. do Janowa Podlaskiego, zwanego też niegdyś Biskupim
(siedziba biskupów łuckich), dotarło 187 koni rasy i maści różnej, sprowadzonej
tutaj półrocznym marszem z Rosji przez Jana Ritza, lekarza weterynarii i
późniejszego inspektora powstającej właśnie stadniny, której pierwszym
dyrektorem został Aleksander hr. Potocki z Wilanowa, Wielki Koniuszy Koronny.
Pierwsza na ziemiach polskich – Państwowa Stadnina Koni Janów Podlaski
Wygoda – otrzymała chwalebne zadanie: odnowy i uszlachetnienia pogłowia koni
w kraju, przetrzebionego okrutnie wojnami napoleońskimi. 54 ogiery, 100 klaczy
i 33 sztuk młodzieży, ulokowano tymczasowo w lokalach zastępczych może nie
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sprzyjających hodowli – mimo groźby eksmisji ze strony duchowieństwa i mimo
zmiany ludzi stadnina przetrwała do dziś.
*
Dnia 1 czerwca 1928 r. Witalis Bielecki otrzymał etat w Państwowej
Stadninie Koni Janów Podlaski Wygoda w randze podkoniuszego. Zamieszkał
też w Janowie Podlaskim z rodziną, a córki Maria i Danuta w tutejsze szkole
rozpoczęły swoją edukację i życie młodzieżowo-towarzyskie – były też
harcerkami i należały do wielu szkolnych kół naukowych. Natomiast żona Janina
prowadziła dom i nadzorowała rodzinne gospodarstwo – mieli możliwości
zatrudnienia pomocy w pracach domowo-gospodarczych.
Następnie wyróżniony za wzorową i fachową pracę w hodowli konia,
awansował w 1931 r. na koniuszego. Janów Podlaski zwany też niegdyś
Biskupim, był pierwszą i największą na ziemiach polskich państwową stadniną
koni słynną na cały świat.
*Od 1924 r. Janów Podlaski specjalizuje się w hodowli koni czystej krwi
arabskiej – tu stworzono polską szkołę hodowli koni, słynną na cały świat.
*Koniuszy tytuł szlachecki – w Polsce piastowskiej mianowany przez króla
jako zarządca stad i stajni królewskich; w XVII w. został jednym z dygnitarzy
państwowych; w hierarchii dworskiej koniuszy sytuował się za miecznikiem a
przed kuchmistrzem; od czasów Zygmunta I osobno Koniuszy Wielki Koronny
(urząd dworski I Rzeczypospolitej) i Koniuszy Wielki Litewski. Koniuszy w każdym
okresie dziejów – był zarządcą wszystkich min królewskich, państwowych lub
indywidualnych stajni i stadnin*.
W Państwowej Stadninie Koni Janów Podlaski Wygoda poza pracą i
obowiązkami koniuszego, współorganizował i uczestniczył w szkoleniowych
akcjach, pokazach i paradach koni oraz sportowych zawodach hipicznych.
W 1932 r. na jakiś czas był oddelegowany, jako koniuszy z kilkoma
masztalerzami do powstałego w 1930 r. Państwowego Stada Ogierów w Białce
koło Krasnegostawu (obok Chełma), doradzając w rozruchu stadniny i rozwoju
hodowli koni.
*W grudniu 1938 r. rozpoczął pracę w Państwowej Stadninie Koni Janów
Podlaski Wygoda w charakterze zastępcy kierownika Stadniny, a po czterech
miesiącach został jej kierownikiem inżynier Andrzej Krzyształowicz, (szlachcic,
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ukończył Uniwersytet Poznański wydział Rolniczo-Leśny, w 1937 r. odbywał tu
praktyki a pracę dyplomową pisał właśnie o Janowskich koniach – ojciec jego był
administratorem w majątku Czartoryskich koło Jarosławia).
*UWAGA:
Wiele znaczących faktów dotyczący właśnie losów Stadniny Janowskiej
ludzi i koni od 1938 r. do rabunku-ewakuacji koni do Niemiec w lipcu 1944 r.
uzyskałem też ze wspomnień Kazimierza Guziuka i mego ojca Witolda
Kozłowskiego, którzy w tym okresie pracowali w stadninie ratując się przed
niemieckimi represjami, oraz córek Witalisa Bieleckiego – Marii i Danuty które
w tym czasie pracowały w szklarni na Wygodzie.
Należy podkreślić, że pracownicy Państwowej Stadniny Koni Janów
Podlaski Wygoda – byli to ludzie wyjątkowi, szanujący pracę o dużej kulturze
osobistej, praca tu była dla nich zaszczytem. Wygoda w oczach okolicznych
mieszkańców jawiła się jak coś w rodzaju nadbużańskiego „Eldorado”. Pensja
masztalerza jako pracownika państwowego wynosiła 95 zł. miesięcznie, zniżka
na kolej, mundury służbowe sukienne co 2 lata, płaszcz sukienny co3 lata, co roku
nowe buty skórzane (ujeżdżający), po 25 latach pracy gwarantowana emerytura.
Każdy masztalerz mógł posiadać gospodarstwo, w którym zatrudniał parobków.
Jak dom pod blachą – mawiano w Janowie – to na pewno masztalerza. W
hierarchii społecznej Janowa pracownicy ze Stadniny stanowili elitę – dlatego z
pokolenia na pokolenie trzymali się stadniny.
1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa – działania wojenne
częściowo zniszczyły stadninę. 11 września 1939 r. większość koni ewakuowano
na Wołyń, niektóre nie wytrzymywały trudów marszu więc pozostawiano je po
dworach i wsiach – po jakim czasie właśnie część koni wróciło na Wygodę – inne
przepadły. Wojna brutalnie zahamowała dynamiczny rozwój stadniny, której
konie zyskiwać już zaczęły duże zainteresowanie europejskich i światowych
ośrodków hodowlanych.
Nastąpił czas okrutnej wyniszczającej okupacji niemieckiej, hitlerowskiej.
Od października 1939 r. władzę nad Państwową Stadniną Koni Janów Podlaski
Wygoda objął Wehrmacht zmieniając nazwę na Hauptgestut Janów Podlaski,
jako niemiecka instytucja naukowa, a komendantem instytucji-stadniny został płk
Hans Fellgiebel. Wehrmacht szybko uporządkował uszkodzenia stadniny i zaczął
ją rekonstruować w oparciu o Polskich masztalerzy i odbudowywał jej dawną
renomę. Dzięki płk Fellgiebelowi Polaków traktowano dość dobrze. Należy
pamiętać, że polscy masztalerze byli fachowcami o wysokich kwalifikacjach, i
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znali doskonale konie i warunki hodowlane w janowskiej stadninie. Podkreślić
należy, że pracownikom stadniny powodziło się stosunkowo nieźle, nie oddawali
oni kontyngentów, w ramach deputatu otrzymywali ziemniaki, mogli posiadać
świnie i krowę. Biedniejsi masztalerze musieli dorabiali rzemiosłem i drobnym
handlem wyplatali koszyki z wikliny, rzeźbili, itd. – i handlowali z Niemcami.
Mimo represji okupanta – Wygoda jawiła się jako oaza szczęścia.

*UWAGA:
Mimo, że płk Hans Fellgiebel jako Komendant rządził w czasie okupacji
Państwową Stadniną Koni Janów Podlaski Wygoda – to inżynier Andrzej
Krzyształowicz był nadal, największym ich konsultantem i autorytetem w
hodowli koni – dalej był też może nieoficjalnie kierownikiem całej załogi
Stadniny Koni Wygoda – i to było przez całą załogę wiadome i respektowane.
Jesienią 1941 r., komendant stadniny płk Fellgiebel bardzo wysoko ocenił
wszystkich pracowników janowskiej stadniny. Nie wszyscy Niemcy byli źli –
jednak szczególnie od samego początku okupacji nieludzki był wachmistrz
Wehrmachtu Hans Schulz, miał jakiś tam nadzór nad polskimi pracownikami na
Wygodzie i pędził ludzi do pracy nie pozwalając na odpoczynek – zawsze znalazł
jakiś tam powód do ukarania co sprawiało mu chyba osobliwą przyjemność,
szczególnie gdy nie miał co palić lub wypić.
*Wspominał Tadeusz Bochenek – kiedy jesienią 1941 r. zacząłem pracę
jako młodszy masztalerz w Stadninie Koni Janów-Wygoda wtedy już Hauptgestut
Janów Podlaski, nie przepuszczałem, że przepracuję tu 35 lat. Dokładnie 24
października zgłosiłem się do ówczesnego komendanta Hansa Fellgiebla, który
powiedział, że obowiązki mogę podjąć już nazajutrz. Po przydział czynności
polecił zgłosić się do koniuszego Stanisława Więcka, Polaka. Zacząłem pracę i
byłem z niej zadowolony. Do moich stałych zajęć należało codzienne czyszczenie
koni, ruszanie ich na kółku, zaopatrywanie w siano i słomę, pasienie i dbanie o
wygląd stajni. Niemcy dążyli do odtworzenia stanu stadniny z jej okresu rozkwitu,
dlatego chętnie zatrudniali Polaków. W tym czasie w stadninie pracowali zemną
już cenieni i doświadczeni koniarze min : Bolesław Urbańczyk, mój ojciec
Franciszek, Władysław Siedlecki, Antoni Żołyński, Zbigniew Wawryniewicz,
Witalis Bielecki, Antoni Biedawski, Jan Rudasz i Andrzej Krzyształowicz.
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W 1941 r. z końcem lata odbyły się w Janowie Podlaskim jedne z
większych pokazy konne w których pod wodzą Hansa Schulza wachmistrza
Wehrmachtu wystąpili Polacy pracownicy z Wygody od lewej (zdjęcie): Andrzej
Krzyształowicz, Makowski, Józef Malinowski, Stanisław Pohl, Witalis Bielecki,
Józef Jagodziński, Kazimierz Kardacz, Mieczysław Zieliński, Henryk Siwiński,
Kazimierz Guziuk, Hipolit Urbańczuk.
W 1942 r. w stadninie było około 300 koni czystej krwi arabskiej i półkrwi
angloarabskiej, i te rasy decydowały o kierunkach hodowli – tak było też w
latach międzywojennych.
Europejska sława Janowa cudowne tereny nadbużańskie duże pastwiska
soczysta trawa i położenie geograficzne miasteczka – znacząco zadecydowały o
popularności stadniny wśród wyższych oficerów niemieckich i władzy III Rzeszy,
którzy zjeżdżali tutaj często i licznie w różnych celach. Omawiano tu też
szykowany późniejszy zamach na Hitlera – dokonany 20 lipca 1944 r
*Refleksje autora nad związkami familijnymi :
W Państwowej Stadninie Koni Janów Podlaski Wygoda: poznali się i
pobrali (1942) moi rodzice Danuta Bielecka córka Witalisa z Witoldem
Kozłowskim (w latach 1939-1944 był on tu masztalerzem w 1943 r. urodził się im
pierwszy syn Jarosław). Natomiast siostra Witolda, Zofia Kozłowska poślubiła
Andrzeja Krzyształowicza kierownika Stadniny (w rok później urodziła się im
pierwsza córka Jaga). Dla przypomnienia ojciec Witolda Kozłowskiego Antoni –
był zarządcą rolniczo-hodowlanego majątku Biskupiego.
Związek małżeński – był to warunek aby w czasie okupacji i pracy na
Wygodzie nie podlegać nakazowi wywozu do pracy do Niemiec (szczególnie dla
samotnych kobiet). W czasie okupacji córki Witalisa Bieleckiego Maria i Danuta
pracowały na Wygodzie w szklarni w ogrodnictwie – i tak toczyło się życie w
Stadninie na Wygodzie w czasie okupacji.
W latach 1942-1943 były przypadki udzielania przez masztalerzy pomocy
jeńcom różnych narodowości zbiegłym z okolicznych obozów niemieckich.
1 grudniu 1943 r. Gestapo wykryło w Janowie działalność AK (która
według Niemców miała istniała od 1941 r.). Od tej chwili ludność była nękana
łapankami, rewizjami i aresztowaniami, strach też zakłócił spokój na Wygodzie.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że podczas okupacji do swego ślubu
grudzień 1942 r. Danuta młodsza córa Witalisa Bieleckiego, jako harcerka
związała się z ruchem oporu konspiracyjnego Regionu Janowskiego, jako
łączniczka i informatorka AK.
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Wiosną 1944 r., zbliżał się szybko front ze wschodu, słychać było echa
ruskiej artylerii, coraz szybciej zbliżała się też klęska Niemiec – co szczególnie
ucieszyło nie tylko pracowników na Wygodzie.
Niespodziewanie w maju 1944 r. wynikiem przesuwającego się frontu ze
wschodu płk Fellgiebel oznajmił i nie ukrywał tego faktu, że konie będą szybko
ewakuowane na zachód – jak wszystkie z Polski rabowane i wywożone do
Niemiec – wśród załogi Stadniny Wygoda nastąpił strach i poruszenie.
Jak powiedział tak – 13 lipca 1944 r. wywieziono z Janowa stado ogierów
a w 3-dni później na tułaczkę udała się stadnina, przechodząc marszem do Białej
Podlaskiej. Tu załadowano konie i ludzi do wagonów kolejowych – i tak
rozpoczęła się tułaczka ludzi i koni Janowskich do Niemiec. W czasie podróży
żona Witalisa Bieleckiego, Janina wysiadła i została w Poznaniu – a córki Maria
i Danuta podążyły swoją drogą za mężami.

Wygodę opuściło 240 koni, a z punktów kopulacyjnych 150 ogierów.
Wraz z końmi wyjechało 55 Polaków – w tym masztalerze i obsługa, wspomnieć
należy, nie wszyscy masztalerze i pracownicy stadniny Wygoda udali się na tą
tułaczkę – każdy mógł w każdej chwili zbiec z transportu, tym bardziej, że
ofensywa armii sojuszniczych potęgowało wśród Niemców wielkie zamieszanie
a nawet strach, chaos, panikę dlatego Niemcy w popłochu uciekali na zachód.
Polscy masztalerze i obsługa w trakcie tułaczki nie odstępowali od koni, bo w ich
oczach konie były to zaprzyjaźnione z nimi indywidualności, a nie tam jakieś
zwierzęta. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że bez polskiej opieki klacze, ogiery i
młodzież przepadną bez wieści na ziemi Niemieckiej. Dlatego ich obecność
dawała nadzieję, że konie przetrwają wojnę i wrócą na Wygodę – cały czas byli
też w niepewności, czy po przekroczeniu granicy nie zastaną rozstrzelani i
zastąpieni załogą Niemiecką tym bardziej, po aresztowaniu pułkownika. Jedynie
Andrzej Krzyształowicz wraz z końmi na tułaczkę zabrał żonę Marię i maleńką
córeczkę Jagę. Bardzo dobry dla Polaków okupacyjny komendant Janowa płk
Hans Fellgiebel nie dojechał do Saksonii, bo w drodze został aresztowany przez
Gestapo i podejrzewany za udział w spisku na Hitlera skazany na 10 lat twierdzy
– wojnę przeżył i po latach odwiedził Stadninę Janów Wygoda i był tu mile witany
– doszło też do spotkania z Witalisem Bieleckim.
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*UWAGA: Wiele znaczących faktów dotyczących właśnie losów
Stadniny Janowskiej konkretnie ludzi i koni podczas tułaczki po Niemczech w
latach 1944 – 1946 oraz pobytu koni w Posadowo do momentu rozdzielenia ich
po stadninach na terenie Polski po 1946 r., uzyskałem ze skąpych notatek
dziadka Witalisa Bieleckiego oraz od Kazimierza Guziuka i wspomnień
Tadeusza Bochenka – bo te przeżycia dotyczyły ich właśnie bo byli razem, no
może była troszkę ich inna interpretacja, poszczególnych zdarzeń-wydarzeń –
oni byli pracownikami Oddziału Nettelau – ratujące Polskie konie zrabowane
przez Niemców i wywiezione właśnie do Niemiec.
Ostatecznie stadnina dotarła do zakładu remontowego wojsk niemieckich
w Sohland k\Libawy w Saksonii, pokonując trasę kolejową: Biała Podlaska –
Warszawa – Poznań – Żagań – Zielona Góra – Zgorzelec – Reichenbach.
Podczas podróży ludzie spali razem z końmi gdzie popadło i na zmiany, gdyż
konie wymagały ciągłej opieki, a solidarność w grupie była nieodzowna. Tu na
miejscu warunki były dobre po wyładowaniu z wagonów, ulokowano konie w
obszernych stajniach, następnie poszły na pastwiska trawa była soczysta i dużo
paszy. Było ciężko, ale radzili sobie, wielu znało niemiecki to lata okupacji i
obcowania z Niemcami podczas pracy w Stadninie na Wygodzie mogli się
dogadać z Niemcami. Dobrze, że nie mieli znaczków „P”, dla Polaków, bo by
byli narażeni na aresztowania przez żandarmerię. Mieli troszkę swobody, chodzili
nawet do restauracji i do sklepów. Żandarmi często brali ich za Niemców, a
miejscowi nie skarżyli. Wyżywienie mogło być ale było za mało. Radzili sobie
podkradali pszenicę i robili z niej mąkę w niemieckim młynie gdzie obsługiwali
wywiezieni już Polacy. Za pracę otrzymywali po 150 marek miesięcznie, niby to
dużo, ale nic nie mogli kupić bez kartek. Kiedy mieli wolny czas od pracy
niektórzy wyrabiali bransoletki z końskiego włosia i inne ozdoby i wymieniali z
Niemcami min na papierosy i chleb. Gdy zabrakło płk Fellgiebla aresztowanego
po drodze przez Gestapo podejrzanego o spisek na Hitlera – w Saksonii nowym
komendantem stadniny został F. Bonnet – Francus Alzatczyk – który był dobry i
wyrozumiały dla Polaków, dlatego mogli sobie na wiele pozwolić. Nawet gdy
wykonałeś dobrze swoją pracę-obowiązki dziękował przez podanie ręki Polakom.
Drugim punktem dobrego traktowania Polaków był Gustaw Rau, główny
komendant stadnin państwowych na terenach okupowanych przez Niemców. Ci
ludzie sprawili, że Polakom w Sohland powodziło się znośnie. Był jeszcze też
inny przyjemny aspekt dla Polaków – fakt przegrywania wojny przez Niemców
co sprawiało, że Niemcy stroili dobre miny właśnie do Polaków, na wszelki
wypadek klęski hitleryzmu – i tak płynęło życie Polaków na tułaczce.
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Z radością przyjęli pracownicy-masztalerze Janowskiej Stadniny i inni
wieści o powstaniu na wyzwolonych terenach kraju rządu PKWN – choć tu w tym
czasie nie mieli pojęcia o zmianach ustrojowych w ojczyźnie. To, że nowa
zsowietyzowana władza PRL trzymała ścisłą cenzurę i wzięła naród za mordę –
to i o wielu sprawach prawdy o Polsce dowiadywali się z aparatu radiowego, które
zorganizował Krzyształowicz. Mimo tego albo dlatego też w dobrych nastrojach
przystąpili do Wigilii 1944 r. którą z wszelkimi polskimi tradycjami
zorganizowała jedyna kobieta tego zespołu Zofia Krzyształowicz, śpiewano też
kolędy, a najgłośniej śpiewała Jagusia córeczka Krzyształowiczów – marzono
też o powrocie do kraju. Stęsknieni za Polska i rodzinnym życiem, mieli tu jej
namiastkę, patrząc na małą Jagusię – a ona śpiewała często kółko graniaste,
nauczyła też tej melodii dzieci niemieckie podczas zabawy, które powtarzały za
nią nawet niezrozumiałe dla siebie słowa piosenki.
W lutym 1945 r. wojska sowieckie i polskie przekroczyły Odrę, zburzyło
to spokój w Saksonii a przerażeni Niemcy uciekając na zachód pociągnęli za sobą
konie i ludzi z Janowa. Wśród Polaków też był niepokój i pytania dokąd Niemcy
chcą ciągnąć tak delikatne i drogie konie, a tu wszędzie wojna, walki, pożary i
bombardowania przez alianckie samoloty – na szczęście byli to wybrańcy i
tworzyli wspaniały zespól na dobre i na złe.
W dalszym ciągu tułaczki – 13 lutego 1945 r., około 400 klaczy, ogierów
i źrebiąt mimo zimna marszem pieszym wyruszyło w kierunku Drezna – trasa
długa prawie 100 km. Mała grupa Polskiej załogi nie mogła dobrze sprawować
opieki nad taką ilością koni, dlatego władze niemieckie przydzieliły do pomocy
jeńców, narodowości prawie z całej Europy w tym nawet kryminalistów, oni nie
znali się na koniach i nie mogli zagwarantować prawidłowej opieki – szli bo bali
się o swoje życie. Ze względu na bezpieczeństwo koni cały tabun podzielono na
dwie grupy, na ogiery i klacze z młodzieżą. Marsz był koszmarny, wiatr, zimno
padał śnieg z deszczem – a tu klacze zaczęły się źrebić. Źrebaki sysaki aby miały
ciepło były wiezione na wydzielonych furmankach, co 2-godziny tabor postój,
aby nakarmić konie. Niemcy bojąc się nalotów, tłumnie uciekali w głąb Rzeszy,
tworzyło to zatory na drogach – powodowało to omijanie tłumów i dodatkowe
postoje. Dwie noce noclegowali po wioskach, spanie w stodołach i na wozach,
trzeciego dnia tułaczki pod Dreznem dowiedzieli się o bardzo intensywnych
bombardowaniach przez samoloty angielskie. W Dreźnie przybyłe pierwsze
stado 80 ogierów nadzorował min Jan Rudasz, napotkano tu naloty i ciężkie
bombardowanie z ostrzałem – sytuacja stawała się tragiczna. Pod ostrzałem i
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bombami jeden ogier padł dwa zostały ranne, kilkanaście z nich rozbiegło się ze
strachu od huku – komendant też został ranny. Polscy masztalerze narażając życie
nie patrząc na kule i bomby ratowali konie. Uratowano dwa słynne ogiery
„Witraża” i „Wielkiego Szlema”, 21 innych ogierów zginęło od pocisków. Na
szczęście żaden z masztalerzy nie został ranny. Dlatego nikogo imiennie nie
można tu wyróżnić bo wszyscy dawali z siebie ostatnie siły nie bacząc na ostrzał
– aby ratować konie. Drezno płonęło, aby uchronić jak najwięcej koni, z częścią
schronili się w pobliskim lesie, część ogierów rozbiegła się po ulicach. Przypadek
sprawił, że w lesie uratowali skoczka angielskiego. Myśleli, że w lesie będzie
spokój a tu co chwila wybuchały bomby, leje i powyrywane sosny – dalej
ewakuowali się lasem szukali jakiejś wsi – po drodze napotkali angielskich
skoczków. Wreszcie ukazał się wioska, a tu przed nią szeroki rów z wodą i wąska
kładka, na której z trudem mógł się zmieścić tylko jeden koń – były jednak bardzo
posłuszne, z trudem ale przeszły wszystkie. Kiedy wszyscy się przeprawili, nagle
usłyszeli po niemiecku – hasło – chcieli się wytłumaczyć, jednak kilku zabrano
na wartownię, leutnant zaczął sprawdzać dokumenty. W tym momencie żołnierze
niemieccy przynieśli znalezione przy nas spadochrony skoczków – (które
zabraliśmy aby z nich coś uszyć). Gdy zobaczył to oficer krzyczał do nas – wy
angielskie partyzanty, a dokumenty wasze fałszywe, jutro rano rozstrzelamy! Tak
znaleźli się w areszcie, byli już tam jeńcy, mówili, że groźbę spełnią. Gdy się
uspokoiło i leutnant gdzieś poszedł, siedzący na wartowni żołnierz niemiecki,
chyba Polak z Pabianic, wyjaśnił nam sprawę, że leutnant się chyba przestraszył,
i trzeba poczekać na majora. Po chwili zjawił się major, wysłuchał, sprawdził
dokumenty, przeprosił i dał glejt na drogę – wszyscy odetchnęli.
Zmęczeni ale waleczni, wreszcie dotarli do koszar w Morytzburgu, tu
naszych nie było. Przypadkiem spotkaliśmy tu naczelnika hodowlanego,
oberleutnanta Lipke którego znaliśmy bo już bywał w Janowie. Po rozmowie,
Lipke dał nam obstawę i pojechaliśmy, po drodze odzyskaliśmy 10 ogierów
arabskich, które się przedtem rozbiegły ze strachu. Gdy przybyliśmy do Drezna,
całe zdarzenie opowiedzieliśmy komendantowi płk Bonnetowi, ten nam za to
wszystko podziękował i dodał, że gdyby któryś z was nie znał niemieckiego, toby
nas wszystkich rozstrzelali. W krótkim czasie w Dreźnie jakoś cały Janów się
pozbierał, przeżyli jeszcze kilka bombardowań. Podczas kilkudniowego postoju
w koszarach kawaleryjskich wykorzystano ten czas na przegląd przekucie i
okucie koni. Tu mieli przygodę z okuciem klaczy „Bałałajka” czystej krwi
arabskiej, musieliśmy ją kuć, związaną na leżąco, wtedy była spokojna.
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Sprawy pielęgnacyjno-medyczne zajęły jeszcze kilka dni, następnie udali
się w kierunku Torgau nad Łabą 90 km od Drezna Pierwszy odpoczynek
zorganizowali w miejscowości Radebuhl, spotkaliśmy tu kilku oficerów polskich
– jeńców oflagu, od nich dowiedzieliśmy się o problemach, które mogą nas
spotkać po drodze.
Ze wspomnień Bochenka : gdy w drodze do Torgau bardzo zachorowałem
i miałem wysoką gorączkę, natychmiast koniuszy Witalis Bielecki zaprowadził
mnie do niemieckiego lekarza – dostałem leki w tym chininę i po kilku dniach
wyzdrowiałem – byłem mu za to bardzo wdzięczny.
Należałoby w tym miejscu wspomnieć o sprawach zdrowotnych i
higienicznych stanu załogi, że podczas tułaczki po drogach Niemiec trudno było
ludziom-załodze o zachowanie i przestrzeganie czystości, higieny czy nawet
zdrowej i świeżej żywności. Nękały ich wszy skazy skóry i różne choroby, te
wszystkie dolegliwości starał się leczyć medyk niemiecki wspomagany przez
sanitariusza weterynarii Aleksandra Klimkiewicza zwanego też „Wujaszkiem”.
Chorowały też źrebięta : przede wszystkim na zapalenie płuc na przeziębienie i
tzw. zołzę. Kiedy padł jeden ze źrebaków, a był dobrze odhodowany, a głód nas
nękał – byliśmy zmuszeni – trafił do kotła i został zjedzony przez nas (zresztą
konina jest dobra i często też jadana w normalnych warunkach).
Po trzech dniach wyczerpującego marszu wreszcie (co pozostało) konie
z janowa dotarły do Torgau, tu zostały ulokowane w koszarach kawalerii
niemieckiej – obok wcześniej już tu przybyłych polskich stad ogierów z Białki,
Dębicy, Bogusławic i Stadniny Kozienice przez Ryszarda Zoppiego. Były tu też
konie ze wszystkich ośrodków hodowlanych konia szlachetnego z Polski,
zrabowane i ewakuowane przez okupantów Niemców do Rzeszy.
Tu stadniną i stadem janowskim bardzo zainteresował się sam generał
SS Heinrich Himler (jeden z najbliższych współpracowników Hitlera), spodobały
mu się konie – dlatego ogiery i klacze z Wygody otrzymały pełny skład krytych
wagonów kolejowych na dalszą drogę-tułaczkę – zakończoną ostatecznie w
zakładzie remontowym w Schonbeken–Grabau, folwarku Nettelau w pobliżu
Kilonii. Tu już przebywała od 1942 r. kolejna Polska stadnina z Racotu pod
opieką Stanisława Stawińskiego jego syna Kazimierza, Czesława Matławskiego i
wielu innych pracowników.
Przybyły transport został podzielony jakby wiekowo, młode konie poszły
do Schonbeken, grupą opiekujących się min masztalerzy przewodził Tadeusz
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Bochenek, dalej Józef Matusz, Jan Wojciechowski, Stefan Mikszyca i Woźniak
(imię nieznane) – w tej miejscowości młode konie i masztalerze przebywali do
marca 1945 r. do zakończenia wojny. Warunki były tu odmienne od tych jakie
mieli w Sohland. Polakom nie wolno było opuszczać ogrodzonego terenu
stadniny, gdy ktoś to zrobił kara za to dwa tygodnie aresztu i ostrzyżenie głowy.
Wyżywienie było złe: czarny chleb, marmolada z brukwi lub czerwonych
buraków, odrobina margaryny i czarna gorzka kawa, rzadko trochę mięsa i
ziemniaków. Tak wyglądał upadek Rzeszy – złe jedzenie, w koło łuny pożarów,
spowodowane alianckimi nalotami w pobliżu Kilonii. Myśliwce brytyjskie
panowały na niebie i niszczyły wszystko, tabor kolejowy i samochody na drogach.
Masztalerze patrzyli na to z satysfakcją ale i z przerażeniem, żeby jakaś zabłąkana
bomba nie uderzyła w fabrykę min, która była w pobliżu stadniny.
Wreszcie nastąpiła kapitulacja Niemiec-Rzeszy. Na wieść o kapitulacji
Polacy wywiesili na stajni biało-czerwoną flagę, uszytą z dwóch ręczników (kolor
czerwony uzyskano przez zanurzenie tkaniny w prontosilu, środku służącym do
leczenie niektórych schorzeń końskich). Swoje bluzy masztalerze udekorowali
symbolicznie i narodowo biało-czerwonymi wstążkami.
Stadnina i stado janowskie znalazło się w brytyjskiej strefie okupacyjnej
– tu w maju 1945 r. powstał Zarząd Stadnin Polskich w Niemczech, powołany
z inicjatywy oficerów polskich zwolnionych z oflagów i roztaczających pieczę
organizacyjną nad około 500 pracownikami i niemal 1.500 końmi z polskich
państwowych ośrodków hodowlanych. Pierwszym szefem Zarządu został płk
Władysław Rozwadowski, którego jesienią 1945 r. zmienił na stanowisku płk
Stefan Zamoyski, wspomagany przez swojego następcę dr Henryka Harlanda.
Kierownikiem Stadniny Janowskiej oficjalnie mianowano inżyniera Andrzeja
Krzyształowicza.
W tym czasie Bochenek z końmi i z grupą masztalerzy z wynikłych
powodów zostali przeniesieni z Schonbeken do Cleverhoff. Tu zamieszkali u
Niemców, wyżywienie było dobre, za pracę otrzymywali marki okupacyjne,
wystarczało to na rozrywki w tym na kino. Otrzymali mundury angielskie z
naszywkami Poland, na beretach nosili polskie orzełki, czuli się pewniej. Życie
z stadninie toczyło się jakby zgodnie z planem – wiedzieli też o czynionych
przygotowaniach powrotu do kraju.
Pracownicy oddziału Nettelau (na zdjęciu od lewej): Jan Zieniewicz, 2 i
3 nieznani, Józef Matusz, Jan Mochnacz, Wacław Pachura, Witalis Bielecki,
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Stanisław Klich, Tadeusz Jankowski, Andrzej Krzyształowicz, Łukasz
Sawczuk, Longin Przybylski, Kazimierz Guziuk, Roman Michałowski, trzech
siedzących nieznani – wszyscy z załogi Stadniny Janów Wygoda w mundurach
z naszywką Poland (nie wszyscy w tym czasie pozowali do zdjęcia).
W marcu 1946 r. w brytyjskiej strefie okupacyjnej pojawiła się Polska
komisja-delegacja Ministerstwa Rolnictwa na czele z gen Leonem Bukojemskim
celem uzgodnienia z władzami alianckimi trybu powrotu do Polski koni i ludzi
wywiezionych do Niemiec, w składzie delegacji był też Franciszek Bochenek
koniuszy Stadniny Koni Janów Podlaski Wygoda, ojciec Tadeusza. Przywiózł
dużą ilość listów od najbliższych. Najważniejsze co jeszcze przywiózł to były
wieści ustrojowe, polityczne, i gospodarcze z Polski i zmiany jakie tu zachodzą –
a te nie był przyjemne i przyjazne – i nawet nie zachęcały do powrotu do Polski.
Informacje te z pierwszej ręki, miały wielkie znaczenie moralne, bo tu propaganda
zachodnia malowała w czarnych barwach obraz z Polski a nawet w krwawych.
Uległo jej wielu pracowników Janowa wynikiem czego część pozostała w
Niemczech a sporo wyjechało do Anglii lub Kanady. Sam Andrzej Krzyształowicz
miał wątpliwości słuchając tej propagandy, ale wrócił do Polski, i jak twierdził
po lachach – zrobiłem dobrze.
Do repatriacji koni przywozu z Niemiec do Polski, przydzielono Polakom
dwa stateczki żeglugi przybrzeżnej, które mogły jednorazowo przewieść 50 koni.
Do Lubeki wysłano Jana Rudasza, Czesława Krzewińskiego, Edwarda Daniluka
i Józefa Jagodzińskiego, aby zbadać czym i jak mają polskie konie płynąć po
morzu do Gdyni. Statki o nazwie „Helgoland” i „Askania” nie nadawały się do
przewozu koni – dlatego trzeba było je do tej przeprawy przystosować i
przebudować. Po przystosowaniu stateczków i bazy do przewozu koni –
przystąpiono do ich przewozu do Gdyni.
W sierpniu 1946 r. pierwsze polskie konie z Niemiec z portu Lubeka
popłynęły do Polski do portu Gdynia.
Konie Janowskie wracały partiami przez około dwa miesiące od września
do pierwszych dni listopada 1946 r., kiedy to z pokładu stateczku „Askanii”
zeszły mim ogiery czołowe: „Witraż”, „Wielki Szlem”, Amurath Sahib”,
„Efendi” i „Waćpan” – było to 4 listopada 1946 r.
- Po wojnie i okrutnej okupacji hitlerowskiej kraju i przeszło 2-latach
wyczerpującej i bohatersko-patriotycznej tułaczce ludzi i koni po drogach
Niemiec III-Rzeszy w walce o przeżycie i zachowanie zrabowanych polskich
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koni – grupa wytrwałych ludzi przywiozła konie jako dobro Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej z powrotem do Polski, a tu nie była jeszcze wolna Polska – tylko
bolszewicka rzeczywistość PRL Po powrocie do Polski – koni i ludzi – stadninę janowską jak i inne,
ulokowano tymczasowo w miejscowości Posadowo koło Nowego Tomyśla
region wielkopolska (ponieważ zabudowania Wygody uległy zniszczeniu jeszcze
podczas działań wojennych z 1944 r., a nadzorująca komisja Resortu Rolnictwa i
Reform Rolnych nie przygotowała stadniny – i Wygoda nie mogła przyjąć większej
ilości koni – po pewnym czasie uruchomiono tam stado ogierów).
*Posadowo – to rodowy majątek hrabiostwa Tyszkiewiczów w tym pałac,
zabudowania dworskie, parki i stadnina do hodowli małego stadka koni – w tym
czasie nie spełniało warunków dla rozwiniętej hodowli konia szlachetnego*.
Posadowo także nie spełniało warunków do hodowli konia szlachetnego –
początkowo stadniną kierował inż. A. Krzyształowicz. Brak miejsca w
stajniach, niewielkie pastwiska i nie sprzyjający klimat – to spowodowało, że po
roku konie czystej krwi arabskiej przeszły ze stadniny Posadowo, do Albigowej,
Michałowa i Nowego Dworu.
W wyniku wojny w tym czasie sytuacja w hodowli arabów była raczej
niedobra – podczas wojny zginęły 143 klacze czystej krwi – była to duża strata,
trudna do szybkiego wyrównania. Faktycznie jesienią 1946 r. (po odnalezieniu i
odzyskaniu) pogłowie klaczy liczyło zaledwie 52 sztuki.
Konie janowskie miały być na terenie majątku Posadowo rok, tymczasem
dopiero po czterech latach dotarły na swój rodzimy wschód na Wygodę. Był to
1950 r., kiedy transport dotarł na dworzec w Białej Podlaskiej (akurat w dniu
wymiany pieniędzy). Niczego nie można było kupić w sklepach, ani chleba ani
papierosa – ludzie zdenerwowani – więc Krzyształowicz poszedł do starosty,
przedstawił sprawę i ludzie dostali co trzeba. Gdy załoga zaspokoiła potrzeby
egzystencjonalne, kolumna masztalerzy i koni ruszyła-udała się na Wygodę.
Droga do Janowa i na Wygodę była bardzo zaniedbana, po sześciu latach
okrutnej tułaczki konie i ludzie nareszcie powrócili do domu. To co zobaczyli na
terenie Stadni Wygoda było przerażające, brakowało światła elektrycznego, po
wybiegach nie pozostało śladu, po ogrodzeniach także, między jako tako
zachowanymi stajniami rósł rzepak, zboże i zielsko. Wszystko trzeba było
zaczynać od nowa – wspominał Krzyształowicz. Po dwóch latach odnowy
24

Krzyształowicza przeniesiono do Warszawy na stanowisko Inspektora Hodowli
Koni w jednostce centralnej. Na Wygodę (do swojej pasji) wrócił w 1956 r. –
następnie 1 stycznia 1958 r. otrzymał nominację na stanowisko dyrektora
Państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim Wygoda. Niedługo potem
dzięki jego niemu staraniom wszystkie rozrzucone po Polsce konie czystej krwi
arabskiej, powróciły na Wygodę. Tak inż. Andrzej Krzyształowicz z początkiem
1960 r. rozbudowywał swoje królestwo na Wygodzie budując i remontując
budynki administracyjne, mieszkalne i stajnie – stając się twórcą hodowli konia
czystej krwi arabskiej, a Wygoda stawała się mekką konia w Polsce i na świecie.
Z racji tego, że Andrzej Krzyształowicz poślubił siostrę mojego ojca Marię
– to jakby na to nie patrzeć i rozważać, to był moim wujem-wujkiem.
Tu kończy się moja opowieść-historia o losach ludzi i koni
z Państwowej Stadniny Koni Janów Podlaski Wygoda
Wracam do Posadowa do losów mojego dziadka Witalisa Bieleckiego
i innych ludzi i koni którzy dzielili wspólny los po powrocie
do kraju z tułaczki po Niemczech w latach 1944 – 1946
– i jaki los ich czekał dalej.
Ludzie – masztalerze i załogi – Polskich Państwowych Stad i Stadnin
Koni którzy przeżyli w latach 1944 – 1946 tułaczkę ratując kradzione przez
Niemców konie i wywożone w głąb III Rzeszy – to:
Ci ludzie tzw. Oddziału Nettelau następnie po wojnie przywieźli te konieskarby narodowe z powrotem do kraju;
Ci ludzie – nieskażeni sowietyzmem – wybitni fachowcy najwyższego
uznania, stali się bohaterami i patriotami;
Ci ludzie byli też wysoko ocenieni, dlatego właśnie oni otrzymywali
nominacje na kierowników najcenniejszych zakładów chowu koni w Polsce.
Z początkiem 1945 r., tworzyły się właśnie w Polsce Państwowe Zakłady
Chowu Koni – zarządzające stadami ogierów i stadninami koni w Polsce.
Witalis Bielecki – w Państwowej Stadninie Koni Posadowo od 29
września 1946 r. do 15 października 1950 r. pełnił obowiązki koniuszego i
min odpowiadał za część koni poza janowskimi – a w tym czasie stadniną i
końmi janowskimi kierował inż. Andrzej Krzyształowicz. Po odejściu koni
janowskich zarządzał PSK Posadowo do 15 października 1950 r. Witalis
Bielecki sprowadził też do Posadowa swoją żonę Janinę.
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Naczelny (w tym czasie) Dyrektor Centralnego Zarządu Hodowli Koni w
Polsce lekarz weterynarii S. Kurowski ustalił z inżynierem Andrzejem
Krzyształowiczem, że Witalis Bielecki nie wraca do Janowa, będzie tworzył
nowe stadniny hodowli koni rasy szlachetnej nawet pomocne dla Janowa.
Między innymi – z tego samego powodu co Witalis Bielecki – w tym
samym czasie Kazimierz Guziuk został oddelegowany z Janowa i przeniesiony
i otrzymał stanowisko – kierującego Państwowym Stadem Ogierów w Białce.
Dnia 15 grudnia 1948 r. – wspierany przez Dyrektora CZHK – Witalis
Bielecki (w gronie masztalerzy), został wybrany delegatem z PSK Posadowo do
Poznania na I Centralny Zjazd Związku Zawodowego Robotników i
Pracowników Rolnych, brał udział w dyskusji. Z poparciem władz Zjazdu –
został członkiem tego Związku przy Nowy Tomyśl w PSK Posadowo.
Następnie – 26 kwietnia 1950 r., Dyrektor Centralnego Zarządu Hodowli
Koni w Polsce lekarz weterynarii S. Kurowski – odznaczył Witalisa Bieleckiego
w Poznaniu podczas ogólnopolskiego święta konia, za wkład pracy w hodowli
koni, medalem, dyplomem i tytułem „Dyplomowanego Przodownika Pracy”
– było to wtedy duże wyróżnienie zawodowe.
Jak wspominał Roman Pankiewicz w rozmowie ze mną Waldemarem
Antonim Kozłowskim autorem biografii i wnukiem Witalisa Bieleckiego –
jesień 2006 r. :
„W 1949 r. odbywałem zawodową praktykę wakacyjną w Państwowej
Stadninie Koni Posadowo. Zaprzyjaźniłem się wtedy z Panem koniuszym
Witalisem Bieleckim. Zaprosił mnie nawet do siebie, do domu i pokazał masę
zdjęć z czasów kiedy był tułaczce ze stadniną w Niemczech w latach 1944-1946,
a nawet dał mi jedno zdjęcie głowy ogiera Amurath Sahib, które powiększyłem
i wisiało nad moim łóżkiem aż do czasu gdy musiałem zmienić mieszkanie na
dużo mniejsze.
Pamiętam go też, jako koniarza całkowicie oddanego pasji konia i jego
hodowli. Człowieka zdyscyplinowanego o uroku osobistym atletycznej budowy z
dużym poczuciem humorem, podobał się kobietom. Uwielbiał jeździć konno,
powożąc bryczki, powozy i inne.
Podczas praktyk miałem z kolegami za zadanie opiekować się końmi i tu
mieliśmy przygodę-epizodzik z koniuszym Witalisem Bieleckim, który miał w
naturze rankiem doglądał konie. Raniutko idziemy do stajni a tu on znienacka
do nas spóźniamy się co – mimo, że przyszliśmy prawie na czas. Następnego
dnia my jeszcze wcześniej, i do niego znienacka, co spóźniamy się – było jeszcze
kilka takich niespodzianek z obu stron, następnie po którejś z kolei koniuszy
zaskoczony krzyknął do nas, a niech was diabli – i daliśmy sobie spokój.
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Z ciekawością obserwowałem koniuszego jak zachowuje się z końmi, jak
na jego widok (nie wszystkie może te bardziej zaprzyjaźnione) przychodziły do
niego i kiwały głowami on je specyficznie gładzi i jakby z nimi rozmawiał.
Podglądanie metod hodowlanych i obcowanie – z takimi ludźmi jak
koniuszy Witalis Bielecki, pozostaje w pamięci na wieki pozwala też wierzyć w
dobroć dla zwierząt i wyborze zawodu koniarza”.
Należy wspomnieć, że Roman Pankiewicz po latach został autorytetem i
cenionym koniarzem w kraju, (pisałem już o nim na początku).
Po odejściu z PSK Posadowo koni janowskich z A. Krzyształowiczem do
PSK Janów Podlaski Wygoda – koniuszy Witalis Bielecki kierował nią do 15
października 1950 r. A po wyprowadzeniu wszystkich koni do macierzystych
stad i stadnin (oraz zasilenie jednostkami innych stad i stadnin) w krótkim czasie
Państwowa Stadnina Koni Posadowo została rozwiązana – i nie istnieje.
Dnia 15 października 1950 r. decyzją Warszawy i Naczelnego Dyrektora
Centralnego Zarządu Hodowli Koni w Polsce S. Kurowskiego – Witalis Bielecki
z częścią koni z PSK Posadowo został przeniesiony do Państwowej Stadniny
Koni w Kadynach – gmina Tolkmicko, powiat Elbląg województwo Gdańsk –
jako zarządca tej Stadniny i otrzymał zadanie zorganizowania Zespołu Kadyny.
Dnia 15 stycznia 1951 r. mianowano go dyrektorem Zespołu ŻuławskoMazurskiej Państwowej Stadniny Koni Kadyny – wspomagany przez Biuro
Kadr i Szkolenia Okręgowego Zarządu Pracowników Gospodarstw Rolnych w
Gdańsku – za akceptacją Naczelnego Dyrektora Centralnego Zarządu Hodowli
Koni w Polsce S. Kurowskiego. Na stanowisku dyrektora PSK Kadyny
pracował do 1 grudnia 1951 r. Z misji mu powierzonej wywiązał się wzorowo,
zorganizował Zespół w Państwowej Stadninie Koni Kadyny i w nim wzorowe
zarządzanie, za to od Naczelnego Dyrektora Centralnego Zarządu Hodowli Koni
w Polsce S. Kurowskiego – otrzymał: medal, dyplom i tytuł „Wzorowego
organizatora i hodowcy koni w Polsce”, było to w tym czasie duże wyróżnienie
w kraju.
Dnia 1 grudnia 1951 r. Witalis Bielecki, zarządzeniem Naczelnego
Dyrektora Centralnego Zarządu Hodowli Koni w Polsce S. Kurowskiego,
awansował na stanowisko Dyrektora Zespołu Państwowej Stadniny Koni
Walewice – gmina Bielawy, powiat Łowicz, województwo Łódź. W dalszym
ciągu aktywnie udzielał się, był cenionym koniarzem. Wchodził do centralnych
organizacji w zarządzaniu i hodowli koni w Polsce. Uczestniczył w centralnych
naradach i kursach, które niejednokrotnie też sam prowadził.
*Walewice – to rozległy i architektonicznie zabytkowy arystokratyczny
majątek, leżący w otoczeniu urokliwych trenów krajobrazowych. Mieszkała tu w
latach 1789-1817 hrabina Maria Walewska z Łączyńskich, żona szambelana
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Anastazego Walewskiego, która w latach 1807-1810 miała związek-romans z
Napoleonem I, odwiedzała go europejska arystokracja. Na terenie majątku
znajduje się, klasycystyczny pałac z XVIII w., stylowe galerie i pawilony,
powozownia, zabudowania rzemieślniczo-gospodarcze i zabytkowy rozległy
krajobrazowy park, przez który przepływa urokliwa rzeczka Mroga dopływ Bzury,
na terenie majątku znajduje się stadnina koni.
UWAGA: Prowadząc od 2000 r. swoje śledztwo dotyczące biografii mego
dziadka Bieleckiego Witalisa natknąłem się w 2008 r. min i na współpracownika
dziadka za czasów jego dyrektorowania w PSK Walewice w latach 1951-1958,
Jerzego Pietraszewskiego koniuszego znawcę koni i przyjaciela dziadka który
też był dyrektorem w Walewicach. Pan Jerzy opowiedział mi o wielu faktach z
życia mego dziadka Witalisa dla mnie nieznanych – widocznie dziadek darzył
Pana Jerzego wielkim zaufaniem i w różnych rozmowach doszło do ich
ujawnienia (w tym czasie trudno było o przyjaciela, bo sowiecka władza miała
wszędzie szpiegów). Pan Jerzy opowiedział mi też wiele swoich spostrzeżeń o
dziadku Witalisie wynikły ze współpracy w tym czasie – są nieocenione a ja
byłem nimi zdumiony – będę o nich dalej wspominał. Uzmysłowiłem sobie jak
mało wiem o swoim dziadku.
*NADMIENIAM, kserokopie dokumentów z teczki osobowej Witalisa
Bieleckiego, otrzymałem 3 kwietnia 2008 r. z Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Warszawie – filia w Łodzi, ul. Północna 27\29, po
interwencji p.o. Pana Z-ca dyrektora (nazwiska nie podaję).
*Wiele też faktów zweryfikowałem – i będą dalej ujawniane.
Wychowanie rasowego i cennego konia pochłania dużo pracy, czasu i
wytrwałości – a i trzeba było mieć też dobry materiał genetyczny tak ogiera jak i
klaczy. Dlatego decyzją władz tworzących się po wojnie Państwowych Zakładów
Chowu Koni. Stadnina Koni w Walewicach która została okrutnie przetrzebiona
przez Niemców podczas okupacji, została zaraz po wojnie odbudowywana i
zasilana końmi z wielu stadnin w kraju.
W Walewicach min w latach 1951-1958 urodziło się wiele znakomitości
końskich cenionych w kraju, w Walewicach zjawiła się też siwa klacz Weczera.
Najsłynniejszym przychówkiem Weczery była urodzona w Walewicach
w 1955 r. Wewenda – ta siwa urodziwa klacz startowała z dużym powodzeniem
w (WKKW) Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, a w 60 latach była
też własnością Polskiego Związku Jeździeckiego.
*Źródło: Piotr Helon znawca i hodowca koni
Stadnina Koni Walewice).
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Witalis Bielecki inspirował wielkie akcje wśród okolicznej i miejscowej
ludności nad ochroną środowiska, zasobów okolicznych lasów i zbiorników
wodnych. Był członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, uczestniczył w
polowaniach, w których kultywował staropolskie szlacheckie tradycje łowieckie.
Powołał też w Walewicach Koło Łowieckie w którym prowadził gospodarkę
zwierzyną.
Miał psa „Foksa” (foksterier szorstkowłosy), wiernego przyjaciela i
towarzysza wszelkich wycieczek i podróży oraz wypraw do lasu i na polowania.
Talizmanem jego egzystencji była Figurka Matki Boskiej z którą się
nigdy nie rozstawał, towarzyszyła mu zawsze na dobre i na złe (znajduje się
obecnie w Chełmie przy ul. Bydgoskiej w domu w którym mieszkał i dokończył
żywota – opiekuje się wnuczka Ela).
Zawsze był wierny swoim rodowym zasadom szlachcica, Polaka-patrioty,
chrześcijanina oraz ideom J. Piłsudskiego. Mimo – wszędobylskiej w tym czasie
służby bezpieczeństwa – uroczyście obchodził w domu i kultywował w regionie
święta religijne i narodowe, na wzór jak mówił staropolskich szlacheckich –
szczególnie święta Wielkiejnocy i Bożego Narodzenia (w wielu świętach jako
wnuk uczestniczyłem).
Dnia 24 września 1953 r. Naczelny Dyrektor Centralnego Zarządu
Hodowli Koni w Polsce S. Kurowski – wyróżnił i nagrodził Dyrektora Zespołu
i Stadniny Koni Walewice Witalisa Bieleckiego – nagrodą pieniężną, medalem
i honorowym dyplomem za szczególne osiągnięcia w pracy w hodowli koni i
trzody oraz zbiorze zbóż. Dziękując Dyrektorowi Zespołu za operatywność jaką
się wykazał Zespół i najwyższym procentem wykonania omłotów i dostaw zbóż
szczególnie w lipcu 1953 r. – Dyrektor S. Kurowski przy współudziale Dyrektora
Witalisa Bieleckiego na podstawie zarządzenia Nr 106 Ministra Państwowych
Gospodarstw Rolnych z dnia 6 sierpnia 1953 r. nagrodził nagrodą pieniężną też
Agronoma Zespołu i Głównego Mechanika oraz Kierownika AdministracyjnoGospodarczego – (dla informacji nagrody wypłacała SK Walewice z funduszu
nagród).
Dnia 2 listopada 1953 r., Dyrektor Centralnego Zarządu Hodowli Koni w
Polsce S. Kurowski – wyróżnił Dyrektora Stadniny Koni Walewice Witalisa
Bieleckiego – z okazji święta nagrodą pieniężną w kwocie 400 zł., za osiągnięcia
w pracy zawodowej.
Wnioski (dwóch związków) o przeszeregowanie Witalisa Bieleckiego
Dyrektora Zespołu Stadniny Koni Walewice z grupy II do grupy I (pierwszej) z
dnia 30 lipca 1953 r., i z dnia 17 grudnia 1953 r.
Uzasadnienie (do wniosków) – Witalis Bielecki pracuje w Zespole
Stadniny Koni Walewice od dnia 1 grudnia 1951 r. w charakterze Dyrektora
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Zespołu, przez ten krótki okres pracy w tutejszym Zespole, podniósł Zespół co do
wydajności z hektara, pogłowia końskiego, produkcji zwierzęcej, wykonawstwa
plonów produkcyjnych i terminowych odstaw dla Państwa – wydajność w
Zespole najwyższa za rok 1952. Przy współudziale z aktywem Zespołu Witalis
Bielecki rozszerzył współzawodnictwo i otrzymał Zespół proporzec przechodni
Okręgu Łódź w roku 1952, i posiada go do chwili obecnej. W pracach społecznoagitatorskim bierze czynny udział, jest wzorowym pracownikiem. W załączeniu
również bardzo dobre osiągnięcia produkcyjne i w 1953 r. Zespołu SK Walewice.
Ciągle wzrasta też z roku na rok wydajność.
Zatwierdził wniosek – Instruktor Personalno-Szkoleniowy i Związek
Zawodowy Pracowników Rolnych i Leśnych PRL – Rada – Walewice PSK.
Od pierwszych dni pracy, aż do odejścia na emeryturę w Państwowej
Stadninie Koni Walewice – Witalis Bielecki jako dyrektor, odpowiedzialny był
nie tylko za stadninę, a w niej za hodowlę koni rasowych, produkcję zbóż i
hodowlę trzody zwierzęcej. Odpowiadał też częściowo za prowadzone prace
remontowe i rekonstrukcyjne majątku zniszczonego wojną.
Ponadto prowadził i organizował wycieczki konne i powozami – w ten
sposób tworzył szlaki krajoznawczo-turystyczne wzbogacając miejscowy folklor
i regionalizm. Kultywował obrzędy miejscowej ludności, organizował pokazy
koni oraz wystawy dorobku plonów zbóż i trzody. Współorganizował dożynki,
prowadził z gospodarzami z okolicy szkolenia na podstawie osiągnięć Zespołu i
Stadniny Koni Walewice. Zawsze wysoko był oceniany i nagradzany przez
zwierzchnie władze państwowe.
Witalis Bielecki – dyrektorem Zespołu i Stadniny Koni Walewice był do
30 czerwca 1958 r., na emeryturę przeszedł 1 lipca 1958 r. Jeszcze do połowy
1960 r. mieszkał z żoną w Walewicach, jak dotąd w skrzydle pałacyku.
Następnie przeniósł się do Chełma i zamieszkał u starszej córki Marii
która osiadła tu na stałe na Dzielnicy Dyrekcja przy ul. Bydgoskiej, młodsza
córka Danuta też mieszka w Chełmie.
Do 1966 r. udzielał się jeszcze na forum ogólnopolskich organizacji
związanych z hodowlą koni, jako konsultant, prelegent itd. Utrzymywał też
kontakty ze stadami i stadninami koni min w Białce i Janowie Podlaskim Wygoda
– bywał też na aukcjach koni.
Po 1966 r. jego pasją stały się spacery jako turystyka piesza której
poświęcał dużo czasu, i rodzinne spotkania na których snuł wnukom opowieści
związane z końmi, historią Polski. Do końca żywota imponował kulturą,
humorem, sprawnością i sportową sylwetką.
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Zmarł w Chełmie dnia 19 grudnia 1976 r. (w wieku 84 lat) i został
pochowany na zabytkowym Cmentarzu przy ul. Lwowskiej w Chełmie, żona jego
Janina zmarła 19 listopada 1968 r. – spoczywają razem w grobowcu.
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Witalis Bielecki z żoną Janiną

1

Pokazy konne w Janowie Podlaskim w 1941 r.
Na czele Hans Schulz, wachmistrz Wehrmachtu,
od lewej Polacy: 1) Andrzej Krzyształowicz,
2) Makowski,
3) Józef Malinowski,
4) Stanisław Pohl,
5) Witalis Bielecki,
6) Józef Jagodziński,
7) Kazimierz Kardacz,
8) Mieczysław Zieliński,
9) Henryk Siwiński,
10) Kazimierz Guziuk,
11) Hipolit Urbańczuk.

2

Pracownicy Oddziału Nettelau – Niemcy 1945 r.,
stoją od lewej: 1) Jan Ziniewicz,
2) i 3) nieznani,
4) Józef Matusz,
5) Jan Mochnacz,
6) Wacław Pachura,
7) Witalis Bielecki,
8) Stanisław Klich,
9) Tadeusz Jankowski,
10) Andrzej Krzyształowicz,
11) Łukasz Sawczuk,
12) Longin Przybylski,
13) Kazimierz Guziuk,
14) Roman Michałowski; wszyscy z załogi
Stadniny Koni Janów Podlaski Wygoda: (siedzą nieznani).

3

Zdjęcie pierwsze: „Witraż”, „Wielki Szlem”, „Amurath Sahib”, „Waćpan” i
„Sewila” oraz od lewej : Andrzej Krzyształowicz, Witalis Bielecki, Kazimierz
Guziuk, Henryk Sokoluk, Jan Zieniewicz na przejażdżce w Nettelau Niemcy.
Zdjęcie drugie: „Witraż”, „Wielki Szlem”, „Amurath Sahib” i „Waćpan”
oraz od prawej : Andrzej Krzyształowicz, Witalis Bielecki, Kazimierz Guziuk,
Henryk Sokoluk, na przejażdżce w Nettelau Niemcy – 1945 r.

4

Nettelau 1945 r. – Witalis Bielecki wyjeżdża na koniu ze stajni.

Witalis Bielecki na pastwisku w Nettelau marzec 1946 r.

5

Nettelau marzec 1946 r.
Witalis Bielecki na ogierze „Amurat Sachib”
wyjeżdża ze stajni na przejażdżkę

6

Witalis Bielecki z żoną Janiną

7

Witalis Bielecki na ogierze

8

List do autora biografii
Waldemara Antoniego Kozłowskiego
wnuka Witalisa Bieleckiego
od Romana Pankiewicza – 9. II. 2006

9

Walewice 1 wrzesień 1953 r.
Witalis Bielecki Dyrektor PSK Walewice w stroju galowym
(siedzi trzeci od lewej), z kadrą pracowniczą Zespołu i PSK
Walewice podczas uroczystości nadania odznaczeń państwowych

10

Walewice 1955 r. –
Dyrektor Witalis Bielecki podczas wręczania nagród po
zakończonych zawodach hippicznych.

11

12

Wołyń 1914 r. –
pismo panienki Janiny Zawackiej – Bieleckiej
przepis na piernik

13

Witalis Bielecki 1970 r. i jego córki Maria (1918-1991) niżej Danuta (1923-2019).

14

Figurka Matki Boskiej z którą się Witalis Bielecki nigdy nie rozstawał
Herb rodowy

15

Witalis Bielecki z żoną Janiną i córkami Marią i Danutą
i z częścią wnuków

16

