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Stadnina Koni i Stado Arabów w Janowie Podlaskim (na wschód od Warszawy)
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Janów Podlaski, założony w 1819 roku, był pierwszą polską Państwową Stadniną Koni. Jako Stadnina
Koni i Państwowe Stado Ogierów było podczas drugiej wojny światowej ściśle związane z nazwiskiem
a swojego kierownika w latach 1940-1944, podpułkownika Hansa Fellgiebela.  Jego ocena brzmiała:
„Czym Trakehnen  dla  Niemiec,  tym Janów Podlaski  dla  Polski  -  nigdy niewysychającym zdrojem
najszlachetniejszej, najczystszej krwi, który z rodzimego konia zrobił to, czym dziś jest: praktycznym
angloarabem  o  dużej  łatwości  w  utrzymaniu,  mocnych  kościach,  silny  i  wytrwały  o  dobrych,
elastycznych chodach i najlepszym temperamencie; koń wszechstronny par excellence.”

Ta stadnina była już wcześniej w wielkim niebezpieczeństwie. Leży ona tylko o 4 km na południowy
zachód od linii Bugu blisko granicy z Białorusią, około 40 km od białoruskiego Brestu na wschodzie
i 150 km od Warszawy na zachodzie. Ziemie wokół Janowa Podlaskiego były już w 1944 roku zajęte
przez partyzantów. W lasach miało się ukrywać ponad 1000 „sowieckich bandytów”, którzy wysadzali
mosty,  ścinali  maszty telegraficzne i napadali na przechodniów. 13 maja 1944 roku stadnina została
zaatakowana  z  powietrza.  Spadające  bomby  zapalające  i  burzące  trafiły  między  innymi  stajnię
z ogierami reproduktorami. 1 lipca komendant wyprowadził z punktów krycia 95 ogierów rozpłodowych
i ulokował je w pobliskich placówkach terenowych. Pozostałe skoncentrowano w centralnych punktach
państwa, aby umożliwić ich szybki ewentualny wymarsz.

5 lipca po raz pierwszy omówiono szczegóły ewakuacji z naczelnym dowódcą 2 Armii, generałem broni
Weißem. Rau i Fellgiebel podzielili całe pogłowie koni na dwie grupy - pierwszą liczącą 216, a drugą
230 koni. 16 lipca o 14:00 rozpoczęła się ewakuacja stadniny. Następnego dnia pociąg z 50 wagonami
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(Flade pisze: „Przed lokomotywą jadą trzy wagony z piaskiem, będące zabezpieczeniem przed atakami
na szlaku kolejowym”) opuścił stację kolejową w Białej Podlaskiej pod dowództwem podpułkownika
Flade z  245 końmi.  Początkowo błędnie skierowane do Łącka,  gdzie  miały dotrzeć rodzime ogiery
rozpłodowe. Ostatecznie 19 lipca pociąg dotarł do Reichenbach koło Zgorzelca. Stamtąd było jeszcze
około  5  do  10  km marszu,  które  konie  musiały  pokonać,  by  dojść  do  Sohland  am Rotstein.  170
rodzimych  ogierów  rozpłodowych,  które  ulokowano  tymczasowo  w  Łącku,  zostały  załadowane
8 sierpnia 1944 roku, a 12 sierpnia dotarły do Sohland.

Sohland  było  znaczącym  Wojskowym  Zakładem  Remontu  Koni.  Jego  oddziałami  w  Bischdorf,
Herwigsdorf  i  Kemnitz  dowodził  pułkownik  Friedrich  von Bonnet.  Ten  58-letni  rolnik  i  właściciel
zamku  Klingenburg  w  Bawarii  powrócił  do  czynnej  służby  i  zastąpił  kierującego  stadniną
emerytowanego  generała.  Podporządkowano  mu  stadninę  w  Janowie  Podlaskim,  ponieważ  jej
komendant Fellgiebel, brat generała oddziałów wywiadowczych Ericha Fellgiebela, został aresztowany
w Berlinie pod zarzutem zatajenia informacji o zamachu na Hitlera. Pułkownik von Bonnet miał tym
samym do wykonania istotne zadanie, przy jego realizacji pomagał mu weterynarz sztabowy dr Krapp
i były polski koniuszy Krzyształowicz.

Ludzie odpowiedzialni za konie wychwytywali aktualne wiadomości z brytyjskiego radia, koniec wojny
wydawał się bliski,  postanowiono więc odczekać w Sohland. Pod koniec stycznia,  po niesamowicie
wykańczającym marszu po lodzie i śniegu dotarły konie hodowlane z Kozienic, a 1 lutego dołączyło do
nich  około  100  ostatnich  ogierów  z  Bogusławic.  Niestety  brakowało  miejsca,  paszy  i  personelu.
Pułkownik  von  Bonnet  był  rozdarty  pomiędzy  rozkazem  przekazania  żołnierzy  oddziałom,
a koniecznością  przywrócenia  do  zdrowia  wycieńczonych  koni.  Pomimo  braku  materiału  udało  się
jednak  zadziwiająco  szybko  rozwiązać  największy  problem,  jakim  było  podkucie  kopyt.  Rau
zredukował pogłowie ogierów z Janowa o 49 koni, które – oficjalnie „pod warunkiem zwrotu” – zostały
przekazane wojsku bądź rolnikom. Również stado matek klaczy i źrebiąt zostało zmniejszone, „żeby
można było wykarmić najlepszy materiał” (tak Fellgiebel informował w swoim raporcie po wojnie).
Pozostało 75 matek klaczy i 105 młodych zwierząt.

13 lutego 1945 roku w związku ze  zbliżającym się  przemarszem wojsk Armii  Czerwonej,  należało
przeprowadzić 340 koni z Janowa w kierunku Torgau. Stacją pośrednią miało być Drezno. W wagonach
przewożono 51 źrebiąt. Pułkownik von Bonnet jechał na czele kolumny ogierów, które dosiadano bądź
prowadzono „w ręku”. Konie ze stadniny hodowlanej miały do przebycia około 30 km dziennie. Ze
względu na brak odpowiednich kwater i tym samym złe warunki noclegowe pułkownik von Bonnet
zdecydował się po odpoczynku przejechać konno do Drezna. Musiał pokonać około 75 km w ciągu 24
godzin. Na miejscu, kolumna dostała się pod ostrzał bombowy miasta w nocy z 13 na 14 lutego. W lesie
„Weißer  Hirsch”,  gdzie  było już wielu uciekinierów i  szukających schronienia mieszkańców, osłonę
znaleźli  też  ludzie  i  zwierzęta  pułkownika.  Niektóre  z  ogierów  uciekły,  inne  zostały  ranne  bądź
zgładzone. Czteroletni ogier półkrwi „Allegro” sam odnalazł drogę z powrotem do Sohland. Zranione
zwierzęta przekazano do szpitala dla koni w Dresden-Klotzsche, który szykował się do wymarszu do
Plauen w Vogtland.  Kolumna,  w dwóch rzutach,  wyruszyła w dalszą trasę dopiero po kilku dniach
przerwy.

19 lutego wyruszył pierwszy, a 20 lutego drugi rzut. Po trzech dniach i dwóch noclegach pokonano
około 90 km trasy. Stajnie przewidziane dla koni były przepełnione. Położone poza miastem kwatery
zapasowe i dwie kryte ujeżdżalnie stały się kryjówką, masztalerzom pozostały jedynie stajnie. 24 lutego
konie z Janowa stały znowu razem w koszarach Seydlitz.

Pułkownik  von  Bonnet  wrócił  do  Sohland.  Kiedy już  chciał  wyruszyć  z  końmi  i  resztą  personelu
w drogę na Zachód, NSDAP zagroziło mu rozstrzelaniem. Tymczasem nadciągali Rosjanie. Wyruszył
mimo  to  i  dotarł  aż  do  Zittau.  Został  jednak  schwytany przez  nich  i  wzięty  do  niewoli.  Rodzina
dowiedziała się, iż został uwięziony na Kaukazie. Dobrowolnie zgłosił się do pomocy przy budowie
dróg, a w końcu zmarł wycieńczony przez czerwonkę. Wiadomość o jego śmierci nigdy nie dotarła.
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Konie z Janowa w Grabau

10  marca  1945  roku  330  koni  z  Janowa  wraz  z  uratowanym  materiałem  załadowano  na  dworcu
towarowym w Torgau na 52 wagony towarowe i  cztery wagony platformy.  Po dotarciu na dworzec
w Bad Segeberg konie rozdzielono do przewidzianych dla nich zagród. Ogiery wysłano do Cleverhof,
a konie  hodowlane  do  Nettelau  i  Schönböken.  Kierownictwo  objął  weterynarz  dr  Albat,  któremu
pomocą służył dr Krapp. Polski koniuszy z Janowa Podlaskiego Andrzej Krzyształowicz, był ważnym
kierownikiem,  a  że  mówił  po  niemiecku  został  łącznikiem  z  polskim  personelem.  Wspierał  nowo
powstałe  kierownictwo  stadniny  do  czasu  aż  pierwsze  angielskie  jednostki  osiadły  w  Szlezwiku-
Holsztynie.

Do tego czasu grupa z Janowa musiała wytrzymać jeszcze dwa miesiące razem z niemiecką ludnością
i polskimi  rodzinami  masztalerzy  z  Racotu,  mając  do  dyspozycji  nędzne  zapasy  żywności,  przy
częściowym braku prądu i  stacjonując w ciasnych pomieszczeniach.  Rotmistrz Clemens von Nagel-
Doornick,  kierownik  stadniny  Grabau-Schönböken,  rozumiał  położenie  polskich  rodzin  i  aż  do
kapitulacji próbował czynić ich życie do pewnego stopnia znośniejszym.

Komendanci stadniny i stada:

podpułkownik Grimm od 1939
podpułkownik Hans Fellgiebel 1940-1944
podpułkownik Blaha, od 15 maja 1944 „oddelegowany” jako zastępca do Janowa Podlaskiego, po
20 lipca 1944 urzędujący komendant stadniny
pułkownik F. von Bonnet, 1944/45 w Sohland am Rotstein
dr med. wet. Krapp, Grabau

Stan we wrześniu 1939 (wg Flade):
Stadnina Koni: 103 klacze, 159 młodych, 11 ogierów

Państwowe Stado Ogierów: 140 ogierów
Sezon krycia 1940 : Stadnina Koni - 50 klaczy, 10 ogierów; Stado Ogierów - 67 ogierów
Sezon krycia 1942 : Stadnina Koni - 101 klaczy, 4 ogiery; Stado Ogierów - 150 ogierów
Sezon krycia 1944 : Stadnina Koni - 120 klaczy, 7 ogierów; Stado Ogierów - 179 ogierów

Stan w styczniu 1945, podczas ucieczki: 206 koni

Źródło: "Z Końmi Między Frontami" - Brandts Ehrenfried, Logos Press
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