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PiefWlZY zeazyt . PrzeIlI.du Ie waleryj.\tiego" po pnezw y
d~ieniu znacznych trudno' ci opu.zeza pr..~. a b,lohy nien. tu r. l
ne m, Il'dyby Genera lny In. pelttor lej broni nie zloiyl u jego kolebki
Itilku alOw 2&ch~ ty•• lttoremi [edeeceeanie potreebe te eo. z wielu
atron niedeeenienegc mieail;czn ilc•• podkreilic p rallll ie .

Juda polak. ad ni epamil; lnych ez..Ow odgry.al. i odi'rywac
mu,i.l. w hiatorji n..zych wcien nader wybitn. role. Poloienie
geogr.ficzne Ir.uju. rozleKle jego o bazary przy bard ro mi e rnych
komunik acjach . wreeeeie ee m c ulpol ob ienie Iudneeci i jej realne
potr:r.eby aprawily, ie nietyllto woj , ltowl mf6di n..za leu i 17.Craze
wantw,. apoleczenltwa dOli,daly kani l. lu bo w l ly .ie: ad wie kew
w jei'O hodowli. a a d y nadar%yla . it: potneba w oje nna , umiaty
wyimienicie uzyc tego a%laehetncgo zwier%~cia ku .kuteeznej cbre
Die Ruezpolpolitej. N ie obey nam ee tern, Polakom, ku lt Izaeg61ny
konia i kunlzt n al e zyte go iegc uzycia, a tradyej, ui w it:eony a ni
mun ltawaJe ryjl ki nioitl n n ni etyl ko poprzez D ziltie Pola w har~

esch cif;zkieh z rownie lotnym w rcaiem, n ietylko pf;dzil naa preee
oaromne potseie Sarm a ekie j ni ziny, lee!': m uaial olinic sw iat ealy
ezaau epopei Wielltiego N apolec ne, a przyapony' i o atatnio
w naazych walkach z beleeew ike mi niem.'ych. choc niedoeenie
nyeh jeeeeee dzii kor:r:yici.

Jedynie iwietna i liczna Itawal er;a reku 30 'go nie zdata' a ,
jalt zreaztll ea'., dzielna annja ode grac te j roli, jui tyl ka z winy WO~

deew, jalta ait: iei wielo krotnie nanuea'a. A wapomn~ mi mo
ebedem, i e nawet ku k oncowi pierwazej nieszczf;i1iwej b itw ,. ne
polach Crochowa mog'a jazda polaka zam ienic ieeecee w oatatniej
chwili Idt:alc~ na walne zwyci~l'two, gdyby kiero.ana rdoln, r~ kll ,

a raucona ailo, wo lll na zdezorga oizowan, walk, i d ebuazuj lle:t\
% tru dem u achylku d nie poprzez te renewe przeazkody pieebote
roay;.klll, byle mogta rozb ic t~ nier gra bnlll , zm~ezon, m.a~ awymi
w lrtkiemi konmi, atratowac ;, killtun.atu tyai, ca mi Itopyt. rozniesc
na pat.au(';h polalc.ich, talt atrasznych dl. Roajanl

Po wlze cz.ay Ita waler;. nal7.a rozporzlldzala d oako nal7m
m atedalem a i w . rmjach uborczyeh Polacy at anowili zawaze elit~

ka wa le ryjaklll , ce nio nll waz~d~~miemie i we w azelkieh u w o-
dach pon.d wyru w ybitn , _ • ~flif ,.,i~e, i e na ai m lodzi kaw. -
Jerzyki ualynf;li juz i tera • zwyczej trudnych w arunkow

-
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ora l: .:Jotkliw lI! i' o bra 1c:u odpowiedn ich do le llo leoni, na Idllr:u mil:dI:Y·
nuodowych zawodach aportowyc.h i i e a~ newer powai ny m i
konlcurentami do ro~grywki 0 p .,lml; Ol im pj.dy tea oroanej. A ogol
judy n"z ~i 1!':dota l rowni d t" : wlelk ie poczynic postt;PY, i ll! walor
iei WGjs'cowy z d ni.em kaidym coral: powai nie j Sif; wzmaga.

L ece te wredecne taJcnta tneba jesecae naleiyeie piel«:Kno
wat i rozw iiat, trzeba je wlasnie z porn lell nowego pi.rna It..tal
cit i n s newoeaeene kierowat to ry . Trzeb il z xa patem • zarazc m
i dui~ ahneaacj4 przclwycie iyc nil te] d rodzc ow watrl;t je idi ca
na .-rego do pi ara i nluezy c a,) . ,by nietylko u rn kon yat al z wlat ·
n ego eree ob cyeh d ()awiadcz e ni" lece polrafit a i~ niem podzielic
i Z llZC"aZ It wa" tw4 kolegow etytclnilr:.ow.

Olatello to mic l ill;cznik. kt ory obecnie ujrzet Dl il i wi l d o dzienne,
po'wiecony wyl.czni e apraworn kawalerji i I'tllez oncj z ni. orga
nieenie a rtyle rii konnei. winien przemawiac pnedcwn y.t..iem do
sere i uczuc t e; nancj aportow ej mtodzieiy. Ir:.lor. jui miala prae
""a i nic apoao bnosc i wiel kle IZczeseic moe pillt h i.to rje csrree m
awei uabli, leee w od powiedniem w)'Tai a hiu awyc h my'li i zapa
trywali cwicl:'Yc aill; muai .

Wymiana zdari, dy.ka. ja rzcC'lowa n. lamach apeej.).
n ego pi. ma. lPform owanie .i~ latwie jaze przy pornoc:y d Tugich
o tern, co bylo or_z 0 tern. jak bye pcwiene, wreeecie oma wia nie
og6lnyc:h ugadnien ka waleryjlkich. przyczyni••ill; z pew noi c:i. do
c:oraz gl~b8Zego ereeumi enie i.toty IImej judy i jej nieodeewnrcb
petreeb.

Lece i yczytb ym przedewal:yatleiem nowemu pi.mu, aby po tr a 
fila weeiecic u intercaowanie ai~ operacyjnem, a n czegolnie
taklyeznem uiyciem judy nowoiytne:j i .by :r.dania ide ra illice ai~

byly bod.i:cem nawet i dla mloduyeh do lenltywow.nia coraz
i"te" .ywniej.zego teao, ie t a lr:. powiem, , aporta t.ktycznego to .

Slui lli c .taruym i mlodym kawalcrzy . tom ora%pobrat:rmczym
a rty Jerzye tom, jako pole na jodpowie cl nie jl7.C do uelaJenia nale.i:yt)'ch
upatryWt n, niechie ..Pnegillid kawalery jalci " Przycz7ni .i~ do
przyaotowania judy naue; takie;, aby O jczywa z niei nie tylko
ehlube Ieee i w kai:dr.j potrzebie wybitny poiylclt zaw. zc mi ce mogla.

Tru,}UluJl«c.Zdr6j, 10 cz«r/lJcU / 924. R OZ W ADDU-SKI, gm. hlonl
Gero. In, pkt. "aw.



OD REDAKCJI

Po wielu trudach i zebiegach kawalerja nasza roz
poczyna wydawonie s wego o rganu. Narodziny [ego
zawdzi~czamy wylqcznie dobrej woli oficer6w naszych
oree bra tnie] narn artyJerji, ich cflernosci i zrozumieniu
potrzeby powstania czesoplsme, maj4cego nft ce lu zogni
s kowanie nesze] my§li zawodowej.

Rzecznikiem jej bedzle . Przeglqd Kawa leryj.ki ·, po
zbawiony wszelkich kcteryjnych nelectetosct, obcy wply
wom zewnetrznym, niezale~ny od jakichkolwiek dokteyn.
Zadaniem jegJ beda le wzmocnienie jut istniejqcej s p6jni
dla wyIworzenia wsp61nej ideologji polskich kawalerzysl6w.

Ze.p61 nasz s ktade .i~ z przedstawiclell r6tnych
.zk61. Niedawno minione wojny daly bardzo obfity i r6~

norodny materjal doswiedczelny w aekresle nasze] bronl,
Czas i dawne metody wytworzyly w jej dziedzinie pewne
utarte 5zlaki. pilnie strzeione przez zwolennik6w posu
wania sit; ustalonem i drogam]. Tek s tare, jak i nowe
zasady wymagajq bezstronnego zbadania i oceny. Stano
wisko kawelerjl polskiej w tych zagadnieniach jest nle
zmiernie watne ze wzglt;du ne r6inorodno§6 zadan,
Jakie Jq oczekujq. . Przeglqd KawaleryJski· pragnie byt
Irybunq, skad b~dq rozbrzmiewaly w te] dziedzinie glosy
na.zych kawalerzyst6w.

Bran nasza rna przed soba skornplikowene zadanie,
Welczymy konno i pleszo, ponlewez metody wojny wap6l·
czesnej wylworzyly takle warunkl bitew. Mamy wycho-



W8e W tych dw6ch kierunkach mlode pokolenie zolnie
rzy - kewelerzystow, wyewiczye z85l~py koni . Sq 10 ze de
nie wielkie, trudne, wymagajqce pracy i uje dnostnjnienia
zapatrywaJi.

Zamilowanie do sporlu konnego, ~w ielne legendy
i tredycje przeszlo~ci. Iqczqce pojecle .jet dtc8· ze .18
nem rycersklm, z8 staniajq nam czestokroc beaposrednte,
mniej efektowne zad enl e,

M8my wielki pociqg do zwycleskich wawrzynow 08

stadjonech konkursowych lub polach wy~cigowych i zdo
bywamy [e, dzl~ki wrodzonym lalenlom naszych rnietrzow
sportu konnego. Lecz 5q to plekne kwiaty, wyroste sa~

morzutnie w do§c [eszcze mglistej atmosferze, otaczajq
eej podwaliny neazego zawodu. Zycie za' narzuce nam
w pierwszej linji ciCh4, nierez cif;ikq prece konstrukcyjnq
i organiz8cyjnq.

Dzieje naszej kawnlerji ad chwili odzyekante nle
podleglo~ci dowiodly, te lej pr8CY sprostac mozemv,
nawet w czasie kryzysu wojennego.

Dle om6wienia i sharmonizowania tych wysilk6w
. Prze gJqd - otw ie ra swoje lamy. Komitet Redekcyinyewrece
si~ z gorqcym apelem do dobre] woli wszystkich tOW8
rzysz6w broni, proszqc 0 wsp61dziatanie w tworzeniu
pods taw nesaegc zawodu,

Pros imy wazystkich czytelnik6w 0 nadsyfanle a rty
ku16w z dziedziny teorji i pr8ktyki kawalerji, historji pu/
kow, wspumnleri wojennych, sprawozdan. z konkurs 6w
i zewodow konnych. Bedzie to MI/8twiejsz8 i nejpoey
teczniejsze droga do wypowiedzenla sie wszys tkich zain
teresowanych zagadnieniami organizacji j UiyciD kawa..
lerji, a co Z8 tern idzie - do wytworzenia jesne] i s tete]
doktryny,

Komlld Redakcyfng.
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KawalerJa polska w doble obecnej stol ne rcedrcm Nie
okrdJ ill jmy dotad wyratnle stencwtske naslego w sorewte uaytecz
nosel te] bronl I Jel re stosowenle. tile wfemy, kogo stuchec, komu
wicrzye. I kogo nesledcwac. Czy tym, kt6rzy redukuj~ sw~ kewe
lerjc: (Francia. I\nglja). ely tyrn, kt6rzy JII stale powlt=kszalll (Rosja,
a w pewnym stopnlu I Nlemey: traktat wersa lskl nauuel! Im
16.(X)J ka.,valerji ne 100.000 wojska).

Nte S4 to zagadnlenla tak berd zc prcate, gdyi, JlIkdmy sit!;
przckonall, nle mcme stworz)'c kawaler] l podczes mcbtltzecjt. Ke
walerjll powinna bye. tak przygotowana do woJny, Ie tylko 1/, goddny
powrnnc J~ oddzlcillc od stanu gotowoscl bojowe]. Ot6i dleteqo
muslmy podkrdlle. jedn~ kerdyneln"" strcne, kt6re odr6inla nesze
werunkl wsehodn le ad zachodntch.

Jest nill ogromna rozcll2glosc nllsze) wsehodn ieJ graniey, gdzitl
ole mot e bye. mowy 0 cillg'yeh fronteeh I beapleczenstwle skrzy
de' cpertych 0 jekld terencwe praeszkcdy. Z8wsze bt;d~ przerwy
w uqrupowentach wc lsk. rewsee beda mlejsce zajf:te nie jednakowo
sUnlc I to wszystko daje kawalerJI pterwazenstwc I molnose wyko
nystanla swolch pcdstewowycb element6w dzlalanla Nasz olbrzyml
front wschodnl rozdzlelony jest przez btota Pinskie na dwa aupelnle
nlezalel:ne od clnkl. Jak na p6lnocy t4k I ne potudnlu preestreen les t
tek szeroka, ie tylko InicjatywlI, ruchem I manewrem poszczeg6/·
nych armlj wclne bedefe wygrana . a gdzle jest ruch I rnanewe, tam
musi bye. t kllwalerJllI .

Nte mcjem redenlem Jest ckreslente lIosct nleabedne] kewelerjt.
Do tego III powolane Inne czynnlkl; [ednekze musze zaznaezye., ze
kawaler]t na wschodzfe mamy za malo. Nte pozwaleje no to nesze
szezuple !rodkl Ilnansowe, leee dlatego chcletbym podkresltc, w jaklm
kierunku powlnien Ise. lej rozw6j. aby mogla wypelnle swoje zadanie
w obltceu zewsze Iiczmejszego wrcge ,

Czego nauczyta nes cstetnle wojna? Przed wojnQ swlatowlI
wszyscy byli zdenle. Ie role samodzlelnej kawalerJI lest przedew
u ystklem zwtllczanle kawlllerJi nleprzyj4eielskiej i zupelnle slusznie
pravpuszczalt, i e neJwlt!:ksze rezultaty moi na oslll.gnllC: wefceec
konno. Dlatego widllmy, ie w wyszkoleniu kawalerjl calego swiat a
naJwil!:ceJ uwagl poswlf:eono wyrobleniu wlc:kszyeh Jednostek w e wo
Jucjae h l wartyml szyka ml.

Musztra konna celeml pufkaml. brygadaml. dywtzjaml byla
przeprowadzana jak najskrupuletnlej w szeroklc.h tempach I w kai4

dej miejseowoscl; wladanie bronlll bialll bylo doprowadzone do per·
fekel!. Starano sic: przekonac. swolll kawalerjc:. ie lwycicstwo bf:dzle
po stronle tego. kto plerwszy uderzy i wykorzysta zwartosc: I szyb4

Nr. t

aE~ERAt. R6MMEL.

ROLA KAWALERjI
W PRZYSZl:.Ej WOjNIE
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• .PRZ EO L I\D K A W A lER Y J S K I- Nr. I

kosi przy zderzenlu. St"d pcwstetc pewn e lekceweaenle II newer
mlechecenle do walkl \II szyku pieszym, Ignorowanie 09nla artyle
ryjsklego I zaniedbanle w wyszkc lenlu strzelecktm.

Na odmle nnem stenowtsku sta la kawelerje nlemlecka, kt6 ra
do roku 1914 przcdc wete \II wyglasztJniu I stosowanlu wymlenlo
nych pcqladow, lees nledlugo przed roapoczect em wojny otrzymala
taJne tnstrukcle, ae brentejace przy jmowanla walkl konnicy \II szyku
pleszym. Co z tego wynlkto1 Ot6t Sprzym ierzenl pray pterwszych
spctkentech spostrzegll, i e cele przedpole welkl POZOShlW.IIlo \II reku
kawalerJI aktywneJ, kt6 ra. rzucajqc si~ z fur]", zmusn la przedwnlka
do spleszante sit; I do odp.e renla lIhl1f6w ognlem.

DrugQ cenne wskez6 wkQ bylo, ie tere.f:nle]szl1 welke kewe ler]!
prowedzJ s ic dwoJeko. Obok szwedronu spleszonego mole byt
szwed rcn albo pluto n kon no, w zeleino!cl od mleJscowosc.l, slty,
e przedewszystkle m ste nu more lnego. w [ektm zn81dllie sl«; prae
c1wnlk; .f:e ewc lucje konno ceterru dywlzjeml morlfwe SI1 ty lko
wtedy, ktedy nicprzyjeclel Jest zupetnle rozblty, e co neJwai nle]sze
kledy nle ma dcbre] artylerjt.

NejwlckszQ zdobyczll. wojny swlatowej byla s lla I potCga
ognla. Wszyscy pernleramy, jek feteme kadry dobo rowego ple
chu te glnt.:1y ne drutech, kt6re ptecho te szturmowala bee przy·
qctcwente artylerj!. Gdyby Nlemcy m elt h; potCgt.:, czyi utywallby
tak lch gt.:stych szyk6w w roku 1914 " Teoretycmte wszyscy przy ·
puszczelt, t e ogler'! bedale odgrywlIl pte rwezorzedne role, ale nlkt
nle wiedztel, te oglen bedzl e mlal aneczenle rozstrzygajQce. Dlatego
tet nte moina winIe keweleraysto w, kt6 rzy przyjc:ll jako dogmat. te
tylko szarta konna rozstrzyga bttwe. Jut po krlku mfeslacech wotny
spostrzeg ll o nl, t e na slle ogn la, potacroneqc z ruchern ka walerJI
spleszone] lub kcrmo, polega uiycle keweler]t I ie tylko w wyjllt·
kowych werunkech moiliwl1 Jest welke konno. Dow6dztwo l aS
ntermeekre stwle rdzilo tet. fe przyzwyczajajQc ke weletie tylko do
walkl plesze], nre mlalo mofncscl utycla lej kcnnc, gdy chodz lto
o wykorzystanle zwyctes twe

Ot6t z tego wszystk lego muslmy wyclCl;gac nestepujace wnfoskt.
Co do uzbrojenla - ke welerla, pcee dobreml, wytra ymateml, wclQg·
nlete mi w marsze r6inemi ternpaml konml, musl posladec pctetne
srodkl ognle, a wlt.:c : dobry karabin , karablny maszynowe . rt.:czne
i cic:ikie . doskon cslQ i ruchliwQ artylerit.: kon n." samochody pance rne
I lekklego typu kawaleryJskle czolgl.

Nalei y )ed nek postawlc tu jeden warunek: wszystkie te
srodkl ognlowe musIlI bye tak se mo ruchllwe jek I kawalerja . bo
ty lko ne szybkoscl przeooszenle s it.: z mlejsce na mlejsc:e I na
ruc:hliwosct polega uiyc:te kawalerjl. Nastcpnie musl bye tei ZDcho..
wana harmonJe rnh;dly ternl srodk~ml I sam" Jazdll. eteby nle
noble I: nleJ jedynie przykrycla dla wlas nyc:h srodk6w ognlo wyc:h.

W nasze) organlzac)1 ten ostetnl wzglQd nie byl wzit.: ty pod
uweg t.: w dostetec:zne) mlerze. to tet brygady oeSl e s., przeladowe ne
oddllela mi pomocnlczeml.

Wojoa swlatowa wykazale, ie znaczenle kewalerJI na wojnle
nle zmniejszylo sit.: i rola jej nle zmlenila sit.:. Jek przedtem tek.



7.P RZEG LI\D t<: A WALE R YJSK I·Nr. I- - - -
I teraz powtnne samodzle lnle prowadzle rozpozna nle. zapewnlllC
ostone mobiliza c)l I kcncentreclt I walczye. J edynle srodkl. kt6
reml kawalerJa rcaporzedae , musee bye nowoczesne.

Zbadajmy na czem bedale polegalo utycie kawa lerjl podcres
zwiedcw. Przed wo]n!! swtetcw a rozpoznanle polegalo na tern, te
jednostkl kawale rjt w szykach lutnych starely sl~ przenl knee, wslll;knll;C
w praerwy oddzlat6w nlepuyjaclelsklch. przedcstac s te na tyly,
celem zebrenle dokladnych wladornosct W Innych wypadkach ka
welerja , ! cill;galllic na steble oglen, po lntensywnoi cl lego SZldziia
o slle oddzlat6w nlepn yjacielsklch.

W wojnle swletc we] I w wojnle przyszlel takle zwiady bede
ceesto nlemoillweml I kawalerja tylko w walee bedne mogla zdcbye
potrzebne wladornosct.

Przeclwnicy kewaler]! preewldule, i e [e] role rczpomewcze
bedale spelnialo lotnictwo.

Ocaywtscte, ie [eke orga n rozpoznania, kewalerje nie tllok
predkc dostarcza wladcrncsct )Elk lotnlctwo. Lotnik mote znllo lete
nlep~YJlloclela, ale nfe aewsze polnformuje. czy da ne rniejsccwosct
Sll zajc;te, Jakim rcdzejem bronl, jak sle przedstawla tloscfc wc nle
przyjeclell nigdy nie jest w moino!c1 walecta [enca . Kawalerja zas. prae
clwnle, bedac mnle] szybktj: nli lotnictwo a dui o wlece] ruchltwa
nli ptechcta, dysponujac w klloidym momencle wszystkleml sweml
srodkaml, jest ml~dzy nlml posredntm rodzajem brent, J e j srcdk t
technlczne daJlI moinose prowedzenta zwiad6w te k ae pcmo ca rna
newru, [ek i przez welke. J ednostkl kawalerjl samcdatelne], wysu
nle te prred st rd przedn ll( plechoty ne jeden lub dwa dnl ma rszu ,
musz4 skfercwae koJumny wlesne) plechoty na pozycje nlepray
[aclelskle, odnale1C: przerwy, u!. talle IInjt: n leprzyjaclelsklego oporu
i )ego skrzydla. J ednem stcwem, cbcwtazktern kaweler]! Silo me
dzlelnej jest scls le Informo wanle dcwodcy Jednostkl operacyjneJ, kt6·
rem u pcdlega, ulatwlejl(c mu zebrenle element6w ntezbednych die po
wZ I~c1a decyzjl.

Z te] roll wyplywa znowu kwestja s ily kawalerjl samodzle lnej.
Zadanie. [ekte me tutaJ ke welerje do speJnle nlll. wymaga pewnego
zgranla sl~ mh:dzy dc wodce e rm]1 I dow6d<q kewalerji se mcdnelne].
Musl ana bye na tyle sllnll; I aecpe tracna w srodkl pc mc crucae.
llby nle by~ rozbitl( i m6c walczyc. samodzlelnie at do nadejscla
wlasnej plechoty. 3-)' pulkcwa bryglldllo tego zllda nla nle jest w moinosc!
wypel nle, chyba 1e w bezposrcdn lej 14cznoscl I przy wsp61dzialaniu
straiy przednlch pleehoty, lecz w tym wypadku zwlady jej b~dll

sp6tn ione.
Jedyn le 6-clo pulkowa dywlzJa b~dzle mogle, znejdujl(c st~

o dwa dnl ma rszu prze d jednostkaml plechoty. wypelnie to zadll·
nle. InformuJl(c dow6dztwo arm)l. kawe ler)a sklerowuje wlasOlI
plechot~ I stopnlowo przez nlll zas tll;plona, przechodd do nowe) fazy
swej dzlafalnoscl .

SCiQgnllwszy swoje meekl sl~ kawa lerja rezcrw4 ruchliwl(.
kt6 ri!l dow6dca armJI mot e I fo: 0 no....ych zadan. Mo1e o na
wydac bltw,= nleprzyjecle.low _ ~ ach. gdyi majl(c s il~ ognlow4
I ruchliwose moie spetnlc ~o .J n tak sarno jak I piechota.. ~

~~",.,.:
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Wszystko zaleiy ad sytue c]! I Jeieli bedne kon tecmose utycl.ll lego
cennego rcdreju branI. to musl bye uiyty. R jaka wdzl«:;czna role
nesuwe sit: kawalerJI w chwth, gdy nfeprzylactel Jest rozblty,
kiedy trayme sl~ ostatkiem swotch sll. lub lei zlIczyna·odwr6t.
Wtedy kewalerle musl wykazac elll., swojQ wertcse. Rzuce sit: ana
w posc:lg lub etekuje eachwla ne jui odd ztety, by zlamac Ich op6r
I stWOfZyC sobie przejecre na tyly, lu b let. cbchodeec [e I prze
nlkaJQc w przerwy, menewrem zmusic do pospluznego odwrotu
I ladae 1m jaknajwi~ksle strety,

W tel sytuacJI wysh:pujQ na plerwszy plan srodkl cqntcwe,
slczeg61nleJ samochody penceme. ele procz ognia Jest tu honorowe
miejsce dis saebl! I laney. PowyiSlY cherekter walkl tak ckresle
gen. Lllvlgne . Dellvttle: _Jeieli muslcle wlllczye pteseo, rrcbtcte, co
mcfecle - ele )eieli moiecle walczye konno, zroblcle, co aechce 
ete". W tym mome ncie poznaje sill: warto!e pu lk6w . Kllwelerzysta
musl scbte upraytomnte, ie to jest chwlla, dle kt6rej on tyle pre
ccwet, ie nle moina wtencaes zrebe sl~ plerwszeml streteml,
kt6re mueee bye mecme, ale ktore bll:dll okuplone strete mi nte
przYlaclelskleml. Putk, brygada. newet dywlzJa ptechcty, kt6rych
oddzlaly bc:dll aechwlene szari" kawllleryj skll. bede tem se mem
skrdlone z ecle welki. To Jest moment gry _va benque"; kto
nle czuje sill: ne s tlech, nlech leple] nle slui y w kewalerjf, kt6ra
Jest tll bronte po!clgu a earaeem ryzyka. c.d.n.

eeeeeess .

•
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Rofmlllirl Sst.bu a anaralne, .. Z. t OqAWSKI.

Ruchliwosc jako cecha wspolczesnej
kawalerji, *)

Doiwiadc ;tenia kaide; wo;ny przynon, nowe naulti i nowe
wnio.lti. znajduj"ee petem awaj odKloa W lalttyee wojalt. Ewelueie
calttyk i, odbywaj,ca ail; nieemienaie przez ealy ezaa historji
weien, jest :laWSU wyniltiem nowyeb .rodkow ieh apoaobaw wallti.
Ittore byly ..sto.awane podcz.a dai.I.il wo;enn,.ch i Ittore wted,.
p rzeazl, ge ner. ln, pt'ob,= .we; w.rtoic:i.

Boaat. w :tmi.ny natury teehnicznej i mor.lne; epolt. wiel
kie; wojn, euro~ej.\r.ie; mu.i.l. wywn:ee wielki wplyw n' ew e 
luei,= t.lr.tylr.i . Pedeeee te j wojny zmienily awo; wYKl,d w.:r:y.tkie
je j czynnilti.

T eehni J.:a wojeon. uezy nil. wiellr.i . J.:olt n.przad w ci'lIU cere
reeh l. t trwania dzi.I.n wojennyc h. On. at.l. . i,= glOwnym. ae
wzgll;du na .we e e eeee n ie i z••teeeweeie, czyoniltiem wojny i be]u,
Pod wplywem zmia n. ja kie w nie; zanly, n••t,pil, zmi.ny w.po
aob.ch dzial.oia woj.1t i w ieh uiydu. Nawel zewnctrzny :wra:I,d
wojny i boju zmienil .il; dzil;J.:i temu w beedee radykaln,.
. po.ob.

DJatego tei hiatoria wielkie; wojny be.hie nB dlugi e laca nie
wyezerpan, kop.lni, .a!tubwelt i n.uk. J.:lare :itB.lo.ow.ne w tall:
tyee wale.i, nowe metody dzi.'ani. wojalr. oraz ncwe pnad y
i Itierunki w ieh uiyw.niu. PrzYKotowanie nowej wojny muei . it;
opnec na pilne m zbad.niu i opracaw.hiu doiwi.dezeil oac.tniej,
j.ko pod. lawy newe] talttyJ.:i i reaulaminaw.

T e ee m e lezy atoauj" ai~ rawniei w ealei awe; rozeilla'oki
do talttylti Ir.aw.lerii. Moina pewiedeiee, ie ebedenie wuyallr.ich
d a nyeb. mog,cyeb miec wplyw na zag.dnienia uiyda dzi.I.n
k.w. le rji. ju t n czegalnie w. inem ell. przyszlosci te j broni.

Hi.tori. wojny europe j.kiej obfituje w wiele pnyltla dow
udzialu Jt.w"le,ji w d J:ialani.ch wo;ennyeh. Studjowanie Iyeh przy"
Irl. dow bee wZll-:du na ieh charakte r i n. przebieg, nawet a:dyby
nie byly za ko nezone rezuJtatami pomy.Jnymi dJ. Ir.awalerji. daje
el uio n.uk i n• •uw. wnioalti, pozwalaj,ce Ir.awalerzy. tom p.tnec
z dui, otuch. w pn:y.zlo. c.

Pa nuj, ce o a olne mniemanie. ie wojna oatathia zlekeewa:iyla
zne cu nie Itawalerji i jei wplyw na przebiell dz.i.lan wojennych.
tneb. zaliczy c do kat eeorji nieporozumien. wywolanych prze:r.
pobieine Iraklowanie apr.wy. Doltladne .tudj_ acwierdzaj, nie 
zb ieie. ie rol. Ir..walerji we wapOlezeane; wojnie n ie zmnieJazyl.
aie. a odwrotnie w wielu nawet w7padlr..ch zn.czenie je j wz roalo .

• ) WykJlld .lIt~ p n, do tak f,kl b .alerll, WYQIOlJony w Oncenll iel Sah le
Ka. ll le r11 w Orudall&dz u,
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Je l t to tern p ew nie ju y o bi e w, i e nowe uebreienie ka walerji rc a
wi~l:Uje jej rece do dzi. lani. , newet w b ardzo .kompliltow anych
.,-tuacjach.

j e ee to jui t.ki 10. k a w,lerji, ie pomimo iatnie n ia ad ty.i~cy

[at, ni e ledwie a d tych cz..ow, gd ,. Iudzkosc rozpocz~'. p ie rwl z-,
wajn!;, pomi me, ie po.i.d, U lob" n e regi czynow. Itanowi" cych
ehl e be h iato rji wcje nnej, Iit. i d.. n o w. wajna at , wi. na porz" d lr.u
daiennym pylenie: CZ1 kawalerja jelt poiyteczu, czy nedal jell
potrzebna w azeregach .rmji.

Fe raln , dat,. kla r. po ta:r: p ierwazy to prt.nie pOltawil., jelt
rok 1346. w Ittorym ukan lo , it: pi erweee dzi.lo na po lu bitw y .
O d tej ch wili eilurle w zr..ta j" ce zn ac:re nie ognia dl. pne b iel(U
boiu I ta jc ai(; a10 wnym wrogiem ittnienia ka w alerji. Kaid . nowa
w ojn a prz,.noli ae ltOb" wzmoienie lil; j~Ko i:m ie rcionoi:nej l ily
i utrudnia d iliaranie Itawale rji.

Po d o 'wiadezeniaeh woiny Ic.awal erj. wprowadu. reform,.
w Iwej taktyce. m ejece umoiliw ic iei d zialania w dalnych woj·
n acho Jednalt p ra wie zawn e reformy te naltl;puj" w wolnieieee m
tempie, nii e wolucja te ehniki wei en e ei i w newe] wciaie jaz d a
apotylea l il; z n ielpodzianltami, . tawiailllcemi j" znow w trodn"
Iy tuac jl;.

Tekie Itanowi,ka widzimy pucz caly ci" K hi atorji nOWOi ) l
ne] ai do n..zyeh ezalow. N ie b ee znac:r en ia jell faltt. i e w Iym
dlugim e k reele d:riej6 w ' w i.la tylko dwa razy zn l jd uje Itaw a le rja
' w ie tni ejlze d la eieb ie ebwile. Za Ir.aidy m rn em '"c7" lil; one
I. imieniem wodza, klory umial w plyn"c na . tan carej IZtuld wcj
Iltowej.

Po raz pierwazy za Fryder,. lra Wiellr.i~Ko 1r.awalerja umie
i m oie dzial.c i wplywa na preebieg wojny; drugim raz e m jell to
"mo podcz.. weiee napoleonl lr.ich. pedee.. operacyj prow adzo·
nych prz:ez ;:ywego boga w ojny .

Trzeba bylo zjawicnia ai,=! tak ailnych indywid ua lno ic:i. ieb y
umial,. one w zruazyc b iegie m h i, torji h "ia ta . aby z..toltOw anie
!c a wa lerji i je j d 7ial. n ie mogl,. u blYlnl\c pelnym bl..lr. iem chwal,..

G d y pne jdziemy d o czalow now"ych i o bniiymy "kall; wy ·
magan. 10 lpotkamy jelzae Ineci przykl.d. i(dy Itawalerja alala
aie narz,d:riem decydujltcem operacji i i(d y jej p owodzenia Iub
po raild I ta nowit y 0 IOl ie w o;ny.

B,lo to po d cz.. w o jn,. pOlnoeno·amerykan,lr.iej, Jecz i tym
razem powod:r:enia jn dy Irzeba z1l\c%yc % olr.azaniem . ie nowye h
imi o o jej i wie lny ch dowodco w: Morgana i Slua rt •.

W ten Ipo.ob hwaleri. dOlrwala d o roleu 19 14. do ehwilj
w ybuchu wielkiej wojny, m aj " cej ogam"c cat" E uro pt; i zung ai o 
wac prawie w az)'ltkie n arody i wia.a.

Tym r&Ze m poczlttelt 1915 rolc.u I la nowi drug, dalt; epokow"
w hi.torji judy, klor" wywarla falalny wptyw na dalne jei 10.'"
Jell to poczl\tek woin)' poz;ycyjnej.

Zniknelo pole bitwy, znikn<;la przulrun. a z nita m oinoi c
ruchu le j najwainie juej ce chy ltawalerji. bl;d"cej I'rawie i e jej
broni!t. Wojna przybral. po. tae dwoch puow . najeionych ku ltObie
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eiemia, betonem i ielaurn. l il;lIajllcych k u eobie ty lko a.1m
ognle m . Choeisi prteltrun. dziel"cs te d we p..y, n iersz licql.
tylko n iewil!le letl! k metrew, jedna k iadn e i y cie ladekie nie
mogro bezkarnie mif: d z)' n iemi . if: u kan e .

Ule wa i:elaza i ognia b y rs Ipoaabem. j. kiln bron il l il; pr7l!·
ciwnik preeeiw ruehe w i.

Z,07um ialem jelt, ie prz)' t .kim Itanie nee%y. ktory powo·
dowal cillille d " i enie do z..tflp il!nia czlowieka p n ez n iewrailiwJt
na ogien mu'zynl; , leawalerj a nie mia'a i nie mogla mie e n ic do
roboty: [ei dziatalnosc nie magI. zn aleac eobie pols do nllO
10WanJL

Okree buczynnosci k lwalerji trwal tak d lugo . ie g d y wreezcie
w 1918 roku w n ie lpodziewany Ipo"ob nkonczyl eie. lid, pewneeo
d ni. %nikn"l niept:r~byty dOI"d pa. fottyfikacji i u kazalo l il; c:2:y"te
pole • na ni em moin08C ruchu na przod. to nnim %dolano zdac
eebie Ipr,wl; % pe wretu do normaln ych IPOIOhOw d l ialan. do
. arunko w wojn y w e%Y. lej iej po.taci. wojna ail; .lconC7yla.
Konlec ten prlynedl ta k. limo azybko i raptownie , jsk w yjscie
na wol n4 przeltrzen z olere.ow fortyfikaeji.

Zani m paychilc. :iolnie r7y, r.um z n im i I koltni . l . W I""yeh
npatrywa niac h. w wile oci i przygnl;b iajllcej jednoatajn08ci okop6w.
zdol.ta .ie ro:rpreiyc i n.bra e IiI i enera ji do iycia i d:r:iala nia .
7n ik nela moin08C wslczenis .

Pod wplywem te e o I tanu ptychicznf'go . p n:y b ite io wepcmnie 
niami okrelu wojny pozyeyjne j, gd'lie tylko zelazo i ogien RU'y
tole. rozpatrywac zaeZt;IO do;wiadezenia w iellr.iej wojny. a razf'm
% ni mi-prace Itawal"rj i. Nic wiee d 'llwnl!go. ie ten rodzaj brent,
ktorego atatll a tmolfor". w jalr.iej i yje i obra ea . it;. je.t rueh i p r:r:e·
Itrz~ ri. wyda l s it; przeiytkie m d is oceu patn "cych prre% o kulsry
""Ipomn ieri teio czaau , llied y nie mozna bylo wycbylic glowy
ponad okop. b y n ie bye naraionym na ' m ie rc.

Zach6d E uro py stta cit wiar~ w eneeeenie f UehU dla w ojny
i w moi no. e jego u 7ywania. Pi~kn e obru y pe dzllcych cwafe rn
jei cJi c6w st . ty lil; snachroni2mem dis umyslOw. ktore przez d lullie
lata karmily aie tyll1:o niewielu mdrami wylr.o panej ziemi, za
ehowui"eej ludzkie iycie pod I wojem przykryciem.

Z Itawalerji ehcia no zrobic n owy Ks tu n ek ko nMj piechoty .
T e pogl"d, znajdowaly s ie w pe'nym rozkwicie swego p ano

wan i.. IId y n a druaim 1r.rancu Europy rozpGCzt;la . it; nowa wojna.
Wojna Pol.k i 0 . we atan ice. Wuy.tko to . czego brakowalo pnez
u te ry lata wojny pozyeyjnej na 2:achodzie tutaj %oalazlo li~
w nadmi an e . O lbn ym ie przeltrzenie, na ktorych dziataly bard 'lo
nielic:2:ne armje . daw.ly wielkie pole do rochu. do manewro.
W pierwuym okresie wojn a nie wyei"Kn~ls at" d odpowiednieh
w niolltow. Remin il cene;e wojny zachodnie j, byly ju:r:cze talr. . ilne.
i o w U Ylllr.ie pierwau paraazenia nalzyeh woj.1r. cechuj" nidmiafose
i dob rowolne oiTaniczenie I ""yeh :r:amiarOw.

T em ailnie j odbily . it; te remini. ceneje n. uiyciu i d :r:ia la
ni.ch hwalerji. Uiywa nie jej cechuje na k.idym Ir.roku nied o
wierzani" w jej .ily. nicpewno' c. czy moie Dna wypetn ic olny·



mane zadani., wohec pot~ai oania noweao uzhrojenia. Br.k wie
domoici 0 czynach kawalerji w ubieglej wojnie bardziej ieeecee
poll;gowaf te ...bawy.

T ekie eame w"tpliwoid iatnialy zteazt, ta1d:e wewn,tn
w azereeach kawaJerji i dzi.l.nia iei byly peIne nidmialoici.
Kawal erja nie poaiadala doalatecznego rozmaehu i d" ienia naprzOd.
k lore muai bye jej n ajwamiejull eeehe. Uiywan, byla w ma'yeh
jednoatkach, olrzymywala zadani. 0 hardzo oiITaniczonych rozmi.·
reeh, wreazcie ee zadania wykonyw.la w apo.ob pelen otltroinoici.
ktory . wi . d u , l 0 zw,lpieniu w aWIl a i t~ ,

Dopiero poja wie nie ai,= na polatim froncie Ir:onnych maa
Budieeneae. ktory nie znaiduj,c ail; niad y pod demoralizuj"cym
wplywem wojny w okopach pu yazedl pelen rozmaehu azerokil:h
pr:r:eatrzeni polud niowej Roaji. pow.wolilo nam otulttln,i: ai~ z pay·
chozy olcopOw.

Budei ait: u naa ntaDewr. • [ednceeesnie z nim kawalerja
rozpoc:zyna awe prawdziwe i ycie . Wojna nalza lI:onezyai,= i mia lym
i nieuatt;pujf:lcy m co do pi c; lr.noici. kl .aycznym wzorem dzialani .
kawalerii. zaaone m korpuau n..ze j jazdy na K oroalen.

W eem dziala niu moina widziei: aymhol otullinil;eia ail; z pod
azkodliwych oparow okreeu wojny, &Wale,cego jej nalurl; , jakim
byl olere. aiedzenia w olto pa ch i powrotu kaw.lerji n.ezej do
apoao bOw dzialania, a' ano wi" eych podal aw~ i jedyn, raejf: jej
ellZyateneji. do rueh liwoic i.

S ull:ceay ja ld e oai,g:n«:la z poer,ltu na nanym fronde jude
8 udiennego a, ch.rall:lery..lyezne d la zj.,wiak newei poataei wojny.
WapOlczeane armje. II:lore mohili:r:u;, c.l~ ludnoii: zdoIn, d o n o '
nenia bton i. rnaj, duio wapOlnego co do aw e go ala nu mor.lneeo
z milicyjnemi woj skami. P reeent iofnier:r:y arm ji atalej , klor:r:r ai,=
zna jduj, w ie; azeregaeh, be deie l ak niUy. ii wyalarezy aeled wie
na ala be obaadzenie k.drow. Glown, aite armji ~d. atanowili
ret.en.iid. ktony kiedyi. czc;ato nawet jui dawno. odb,.li aluib~

pod. utandarami. Z wyukol e nia. jakie kiedy' oluymali. po:r:oatalo
jui ni ewiele i la do w. Zblorowi.lI:o Iyeh Judzi nie b/'fd7ie poai.dalo
lej aily odpornej. ktor, daje ici.l. org.nizacja. o pieraj,ea . ic na
dluKiem wapolnem cwiczeniu aic i zaula niu wzajemnem. N.tomi••t
bcdzie poaiad . la wiele cech wap6lnyeh z p.yeholoKi, durnu.

KawaIerj .. z najdzie zawue doaod ne . po . ob oolici do wylll, 
piet lia prze elw ta kim w ojakorn i duio apoaobnoici do oailurnil;eia
iwic:tnych rezuhatow.

S zyki bajowe wapOlczeanej p iecholY jencze bardr iej obni;'a j,
Olo u ln, ie j o dpornoic na nieapodziewane zjawi.ka. Jeneral Ha·
milton w . wr eh pa mil;tn ilr.aeh z roayjaleo ~ iapotiakie j woiny mowi.
i e obaerwow.1 b rygadc piechoty japonakiej Oll:oulr.i, podczaa gdy
al.kowala ona Rosjan.

..Widzllc tycb iofnier:r:y, jak w pozornym, len nie laktyC'J.nym
nieport.,dku pokryli cal, doline. ze akupioo" uw.n zwrocon,
pned .iehl." z nah:ion,.mi n erwami. oczeku;lIcyeh apolkani.
z nic:pnyjacielem. klory by. pned nimi. po raz pierwuy zrozq·
mi.lem. i e klIka roayjaltieh atwedronow, umiei~lnie doprowadzo·
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nyeh n. .ltnydlo J.ponezyltow. k ierowanych J.ln:ez Smiare llO
i zdeeydowanego dowodec:. nd.loby Idc:akc: br"R.drie OJca.alr::i.
wtedy. lid, Dna wPyatkie awe nerwy i muakuly n.pr~iyl. dl.
pokona ni. piechoty przeciwni lt. - .

Jeieli nmi..t Itamych, dyt cyplinmunyeh i d oaleon.le wy
cwi cJ'o nych :i:olnieny Ok. .. ki poatawimy wapOlezean .. zmohiliro
wan" pieehcte annji uzbrojonello nercdc, w ktorej azereg.c:h
apotkamy mo:i:e zaledwie co pi__ tego Itadroweg o iolniena. to re
zultat nieepodsieweneac rjawienia ail; kewelerii na iei akrzydlach
bc:dtie jearcze wiek"7-". Doakonalu. ni z d.wniej bron pal na . ktorej
dzial.nie UWaze je at n leine od atanu paychiczne go ludzi o beru
guj..cyeh jilt, ni e bl; d 'l! ic mogla zrownow.iyc mor.lncKo watn"'nie
ni• • jakie wywrze nieepodeiewene ,.jawienie . if; ncwego preeeiw
nik •• ze atron,. najb.rdziej wrai:liwej i najmnicj bronionej .

Sfaba odpornoic mcrelne, ktora z nalury rzeuy muai cechow..t
pnYl7le ermie, jeat powodem. dl. ktorello It.w.ler;. b.rdziej te eae ,
ni:i:: kiedyltolwiek. nie moie uw.i . e ewe i roli za akonuon,.

leat to tern po wni e jaze . oie w ogolny m poatc:pie wojakowym
Itawa e rj. nie pozoat.l. w tyle za innemi bro niarni i przyawoil.
ecbie wuyatltie zdobycu w.pOlczeanej teeheiki weieeeei . Nowe
uebreienie hw.lerji. za o p. tru nie je; w wielkie iloici broni ••
m ceeynej, nil' Ir.rc:puj,c ruchow pozwal. jei n. I"we nato.owa
m e przez ni, .poaobbw dzi.lani.. odpowi.daj,cych l.;aide j a,
tuaeji. O beeni e Itaw.lerj. rozporz"dza ail. ognia. niewiele uatl;pu~

j"e, aile rbwnorzl;dnych jednoatek pieehoty, goruje z.. n.d ttt
o l tatni__ zdolnoiei, do azybltich i daleltich poruazen. M. wiee
w aw e m n;ltu wazyatkie elementy, potrzebne do zorganizow.nia
i przeprow.dzenia r"danego manewru.

Hr. 1 .P R ZEOl.I\ D KAW ALE R YJS KI - "

• • •
Jeat on. t.kZuad nicztt eeche Itaw.lerji je lt ruchliwolic..

wdna. re .tanowj iei glOwn" raej~ bytu.
Kaw.lerja . .lt to ra by nie byl. ruehliwe, atrad podatawl; ewe]

eK?y.teneji. nie bedeie w atanie odegrac na woinie :iadoej rell,
n ie wykona iadnego z otrzyrnanych ndan. Hiatorj_ lr..walerji jelt
iednoezejnie hiator;" je j ruchliwoliC'i.

Od najd.wnioejnych enaow pr:r:yc:r:yn, powatania kaw.lerji
b,to d"ir.uie do zwic:kncnia ruchliwu lIci pierwotnych pieazy cb wo
jownileow. Ittorych w tyro celu poaadzono n. konie. Przez caly
C'i"g wiekow epoka IIwietnych dZlalan kawalerji je8t epolc, naj
wil;kszej jeJ ruehliwo'd.

Pierwolnie je J ruchliwo'c 'fo ata je wykonyatan. dl. z:apewnie
ni. bezpieezen.alwa in nym rodujom broni. Kaw.lerj. otrzymuje do
",ykon.ni. zedanie. letore i o b ecnie at.nowi char.kteryatycJ:ne j~j

pr:le:lnaczenie. Je at o rganem. zapewniajllcym ubezpieezenie do
wodey_

Aby to zedanie moel. naleiycie wykonae. mu.i wylr:orzyatae
e.lkowide aw'l :r:dolnoic latwC'go i Izybltiego poruauni. ail;_

N.atl;pnie, Ed , zmiana nanl;dzi "'ah.i wplym;ta n. z..adni.
CZ'l zmiano w a jJoaob.ch prow.dzeni. boju i gdy udo.konalona



bron pain. nie pozwolil., .by It.waler;_ Ilf.'. decyduj"'C4 rol~ prz)'
rontrzyganiu walki. wtl!ldy .,lko dzi«:lc.i awej ruchtiwasci mogl.
kawaler;a paz-aatac jednym Z Ij:lOwnych rodza jeiw b runi.

• Po eepehnieciu z pol. bitwy piechcty, Itawalerja zoat.l. or
e an e m teatru woin,.. Nie m ai'IiC routrrygac bitwy, p ro we d ee n e]
pne2. piecbcte dweeh przedwnilu)w. teraz natomiast odil'tywa
wiell'lI tol<: w ich przygotowaniu . A by to wylc o nRc. mufti.'. za·
chuwat 7dolnoac do ruchl iwasci tym t Rze m jUl: na wielkich prze
atrzeniach wapolczunych leatrow woiny.

Od Ic:awalerji dawnych cuaow nie wfm_galo .i~ wyltany•••
ni B tekich wyailkow, do j.lcich muei bye p n Yllo to wa n a w.pOtc2:e ~

.na nam hw.lerja. Pol. bitew r mienily ealkewieie . woj wYlif1" d.
\l.'ojllta weleeaee rozpronyly I i.; na wiele Itilometrow wI'Zerz
i wel.b, znikntly w uluyciu terenu, I taly lit niewidocznemi i nie
uchwytnemi. Poruszenia kawaJerji, prOcz telifo. ie bl;d. ialt naj
b ardziej zdecydowane i pr2:eprowadzone ., wielltim rO'lmachem Ita 
waleryjllc.im, mun. bye wyltonywane na olbrzymich pne.trzeniacb.
Wapolaeana .leawaleria mUli bye pn)'Kotowana do :lwaIczani. wiel
kich Irudow marazowych, zwlaazcza, ie nowoiytne uebreienie, dceter
czaj.ce jej c b ficie narzl;dzia broni o lifniowej. niewatpliwie zwi.;lr.azylo
te eic;iary nieebedee, Ittore Itawalerj. muei prowadzie ze lob• .

Odlegloki, jakie 'Nypadnie jej poltonywae, bed. b.rdzo wiel
kie. W zmocnienie lily o bron n e j. wywolane plzez udoakonalohl'
wepOlczeln" bron pain". wymaea aby porulIzala l ie; wielkiemi ma
sami, gdyi Iylko wted)' bedzie pOliadae d Olt,teczn" 'ile; do po
konania n apotkanego operu-

Aby zobac2:Yc jak wyel.da ruchliwoac nowo:iylnej kawalerji,
ro:r:patrzymy porul:r:enia korpulu judy franculkiei. dowodzonego
przez geneula Sordet, Itlore naat"pily w pie rw azy ch d niach
aierpnia 1914 roku zara-z po wypowiedzen iu wi elkie] wojny, oru
ruehy innego !torpulu. wykonane ju:i prty koncu wOJny.

Calont: pOlnocnego Ikrtydla ulJlupowania armij franculkich
w 19 14 r . mial It.nowie korpu.. zl oi ony z 3 dywiz)'j luwaler;i
(I , 3 i 5-ej), Irzech kom pan ii kolarzy, 9 bateryj artylerji konnej ,
d owodzon,. przez generala Sordet. Dnia 6 licrpnia korpua ten zakon
czy' aw, konc::entrac::j.; w rejonie Mezierea-Sedan.

W tym aaaie dowod~two haneu.kie po.i.dafo jui wi.do 
moid 0 zebra n iu .i~ wie lkicb lil Niemcow przed granie. belg ijlk" .
o wyltolowaniu :i. d , n ia ze Itrony niemieckiej do BelKji. aby dal.
woln e przejic::ie woiakom niemieckim przez awe terytorjum. wreude
w iadomem jui: bylo rozpoa.;cie n at areia N iem eow na Liege, po
otrzymaniu od Be1i'ji odpowiedzi odmownej n a Iwe propozyeje.

Z.danie korpuau Sordet:
I . Pneprowadzic zwia dy ail niepnyjaciela, ktore a, na

wacbodniej aranicy Be1a ii.
2. Powat rzymae marl z kolumn nieprzyjacielak ich.
3. Uwol nil: te n rejon o d kawal erii p rzeciw n ik a .
Wezesnym rankiem dnia 6 - 1(0 aie rp nia korpua rozpocz,t marsz

w kierunku na Liege . ktore bylo ailn ie atakowane przez Niemc::Ow,
8-go aierpni . (0 aodz. 21) korpua znajdow.1 ail; prawie w rejonie

.. .PRZ E G L I\ O KA .... A LER YJ S K I· Nr. 1
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twierd l 7. 0 24 km od nie j w [inji powietrznej. Petrele i ped
judy Il.orpu. u by'Y W odle2' oici 6 IE:m od mi..ta w lE:ontalE:cie
z 2 dywi7j, kawalerji nie mieckiej. W nocy, pod wpJywem alar·
mu j" c:ych wiadomoici 0 nybk.iem po.uwaniu ail; Niemcow za 'U ch6d
i po alwierdzeniu w rejcnie Lieae wie lkieh aa niemieekieh , kta..
rym korpua nie by' w atanie prze ci wdzia'a c. ae nera ' Seeder wyda'
ro:r:k.az e dw retu, a 9·ao wieeeorem ata n,,' w re jcnie Beaura ing
i o d pocr ,,' tem do dnia 10-1l0 po eeeereeb dni. eh marazu W ciltgu
tych dni pnemasz:e rowar 26) krn. robi, c dzie nnie .rf':dni prze
marn 65 km.

l\.larne odbywa'y aie: w berdee ttuJnych w. run k.a ch. podena
wielkieb upa tow. A ni jeidiey. ani konie nie by'Y przyzwyczajone
do tak wielkieb trudow. zjakiemi .polka'y aic: natychrni••t po wyjSciu .
w pole .

T o tei Itorpu. ponio.l oaromne atr a ty w kcnieeb. Jui pod
en. pierwnej dn iowki Io-go . ie rpnia 25 'I. lE:oni mueieno U IU

nltl: z a:reregow. Nie moi na blJo jednek bet: konca zmniej
.ue iloici "abel w szeregach. To tei o dea'ano na ty'Y tylko
konie eie:iko ranne. calkowicie n iezdolne do aluiby. R~ut. mu
aiala nadal pe'nie ewe zedania.

O nia l l-go korpu. znow w yru azyl w droge:. tym raze m
w innym zupelnie kie run lcu . w preet na zach6d pod Nec febsteeu.
gdzie wrzal. bi twa i po zrobien iu z i on, 110 km powrOc:il na.tl;p·
nego dnia na dewne miejeee, n ie wzilt wny i.dn ego udzialu
w beju,

T. oatalnia droga korpuau byl. jui ae:ato znaczona trupa mi
kon.kiemi. padlemi :r: wycienczc nia . Nie tylko 12'0'" byl, pelne
Iru pOw padlyeh kc ni, Ieee w pnydroinyeh rowach byto ge:lto
wid ac opun ezone pnez . wyeh jeidie6w bie dn e zw iene:la. z ranami
na irzbiecie od odparzenia ato i..ee emut nie z c pueacacnemi lbami.
a:r.ukajlte mie jece , 5(dzie m aj. iycie zakonezyc. O to . m utny o bru
zlego man erowa nia kawalerji.

W ci.uu dwoch na. te: pn yeh dni korpu. byl :unu. zony ed
poezywai:. ehociai naoko' w n a la gorltc. walka. w kl ur e j bat
dziej nii ki edykolwiek potrzebny by l hidy k.r.bin. kaida azabla.
Epilogiem .mulnej e popei ge nerala Sord et byl Taport dowo·
d't!tlceg ,,> poailkow ym korpuae m a ng;e1.kim. i'en. Frenc h•• do awego
mini.tra wojny. w klC)rym pierwazy piau , ie . na rea:r.cie" Fra ncun
odehra)j Ilener. lowi Sordet dowodzlwo . wej jazdy. Jed e n z powai
nfeh krytykow woj.kowyeh . Iunnie nazwal dzi.la nia ge ne rala
Sordet "biegiem p.lro!owym. w yk onanym przel: caty korpu." .

Widzimy wie:e jude: wapOlczeanlt nie mnioj ru chliw•• nii by'a
ni.. dawniej . Wykonywala ona duie przemaflze dzienne - bez
celu i ze zlymi wynilcami. Smutne rezubaty tyeh porulZ~n. to
tylko wyn:k niedo.tateczneao przygotowani. i wyazkolenia do odbr
wani_ . dlugich przem.rlZo .... orn dego ich pneprowadzani. i !tie·
rowan. a .

Z. duie etapy, zbyt wielka .zybkose, ci"gle biwaki z kon..
m, nierouiod'anemi. podcz:.. kloryeh ani ludzie. ani konie
me mieli neczywi.lego odpoczynku. bralt dozoru w e wazyatkiem. I

I
I
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• zwl..zc% a b,a lr. p row-iantu i fu raiu: oto przyczy ny tyeh a iepewe
dzen. Wuyatlt ie one Dalei, do rz~du tyc h. ktare moina u. un, t
prz,. dobryeh eheeiech i c dpe wied nlem przygolowaniu .

W idzimy przyU.d nowoi ytne j Ir:awalerii. Ir.tor. ehee bye rueh
Ii"", . lea Itlbrei nie uc%yniono ruchliw lt, pcd ee.. poltojowe Ko pny·
lEolowsnia do wojny.

Z dol nost kawalerji do pracy u lei y przedewaz,...tld e m ad
o d powiedniego PrzYKotow a nia jej do lego cel u, Um iejl;tnoit edby
wani. manzow n ab ywa ail; 1.1r. ..rno d rag, t wiczen i nltaleni• •
j . 1t i .....zy.llr.ich innych czynno'ci bojowych. Prace nad przYlIo·
tcwaniem do maraz';w jest rownie wain't . j.1t wyn kolenie w welce ,
bo bee umie jetnie wykonanego marazu-do ""aUt i nie deideie ail;,
lub eenim bedeie a na ro:rpocz l;ta. nie wyatarczy ail do jej peae
prcwe d eeeie .

P rzytoc:rony wy i:e j p rz,klad swiadcry jalt na jdnbitniej 0 tern,
ie ujemne re:rultaty marazow korpuau generala Seeder byly t,lko .y
nikie m breku pr%J'gotowania do wyltonywan ia po ruszen: ' wiada"
o tern wymownie te re:rultaty, jal.: ie ta aama I.:a.alerja (l'aneualu
oai, gnl;la w Ir.illca lat pbzniei. jako rezuh at uailnego azkolenia ail;.

Ruelly korpuau I'en. S ordet od 5-16 aierpni. 1914 r.

Tablica marazow.

Data l Rejon odmarazu I Rejon przyb, cia Pnemaraz dzienn y

6/8 / Mezie re a-Sedan Paliaenk.-Bert rix 50 km
7/8 Paliaenlc- Bertri:ll: Honnoy- Charl y 42 km i red nio
8/8 Honnoy- ell.,l,. Villera- le T emel e 98 km - )65 km

- OuU. t d:riennie
9/8 Vill en -leTemple Beauraing·H onnoy

- O uffe t
10/8 O d poczyn ek Odpoczynei:
11 /8 Beauraing-Honnoy Ud ereenie n a Ne uf- 120 km 60 km

chiteau
12/8 Beau ra inlif-Honnoy
13/8 Odpoc:rynek Odpoczynek
14/8 O dpoczynek. Odpoczynek
15/8 Beauraing·Honnoy Fl c re e nee tS km

I I 10 dni 1410 km

Srednio 4, km
deieneie .

Nieudane dzia lani. e enerala Sordet zoatar, eupefnie erehebil lte
wane przez ruchy zreformowanej Jr:.awaler ji fn nculi:iej . w yko nane
w t, 1918. \



Wted,. kawalerja byla calkowicie J:modern izowana. zaopa·
trzona w nowoiylne uzbrojenia ol'n iowe. a Wil;C poa1a d aj"e. 7n acz
nie wil;k.ze obci..ienia ekwipunku i uzbrojenia nii w 19 14 ro ku .
Pomimo 10 je j zdolnosc marazowa byta %na cznie w il;lc:a:.c. nii pod
cza . rorpatr;rwanycb w,.:i:ej dzialan na POC1'4tku wajn,..

W ioen4 19 18 reku, na zaehodnim Ireucie Nie mcy rozpoczl;1i
oatatn ie awe udereenie , d o ktorego napr4;iyli wnyatkie aily i ktore
mialo bye decyduj"eem dl. wcjny.

Front angielalti zoat.t w m.rcu przelamany w dolinie rzeki
O iae'y. W ere b ioealuke weianl;l, ail;. jalt ldin, wielkie m.ay wojak nie 
mieekieh , maazerui"cych do P ikardji, i w miar</ po.uwahia ai4; na
eeebe d <:oraz bardziej rozazenaj"cych przeatrzen woln". powat.l"
mil;dzy armj, franeu.", i .neiel.lut.

Dl. zalatania te; luki, dowodztwo francuakie pn e znae1:y lo
druei Ir.orpua Ir.awalerji. ktory w Iym aaaie pozoatawal na cdpc
czynltu w Normandji. Korpua ten alaI w rejonie d·Aum.le, ed:rie
cwiclyl , it; po preezbrc je niu i nadaniu jei d%ie fnncualtiej ncwej
orll'an iza eji; za. larmow any przem. ....e row.1 . zybko do St.nworde
we fJandrji i n atyehmiast rozpocz,1 boj. W ei,lirU 60 1I'0dzin ke r
pua pr1:ebyl 200 I.:;m. naat(pnie atoczyt zaci(le wlliki z po . u
waj"eymi ail; naprzOd Niemeami, powatrzymuj4c ieh, dopoki n ie
zd.. :i:y l, pode jic odwody pieeboty.

Za lt!dw ie po pewnym ullabilizowaniu ai4; frontu kawalerja
zOltala akierow ana z powrolem do .wego miejsca pobytu w Nor·
mandji i zd"i yla tam przybyc. sdy nowa kata.trofa apotkala front .
Tym ra1:t!m Ni emey przc rwa li go w rejonie Chemin del Demee,
podeuli do la.ow ViUe r. - Lee-Ce u e re ee. ak" d jui prawie bezpo
. re d nio zagraiali Paryiowi.

DruSi korpu•• znow za a l. rmow a ny, epieeenie m.neruje. Peee
byw. 2~ O km w trzy doby i prz yehod zi na aaa, aby wapOldzi.~
lac w powaluym.niu marna Niemcew n.przOd.

T e dzi.lani. kawalerii, zupelnie zmodernizowanej co do uebee
je n ia . uopatr1:onej we wlzyatlcie nowoiytnc . rod lci wallr.i cgniowej,
iwiadez4. Ii ruchliwoie kawalerji przy 7mianie uebrcjenie nie emniei
u yl• • il; i jt!at ja le d.wniej cech", ktora aama Itanowie b4;dzie
o powodzeniu jej dzialania.

Zt! zmian4 warunl.:;ow prowadzeni. bit,.,.,.. ktora w tym cza. ie
na za chodzie poai.dala nienaluraln4 fonn4; wojny pozycyjnej, zmienil
ai4; ezaaowo apo.ob prowad1:tmia boju przt!Z k.waleTj4;, 1t!Cl: nie
ulealy i ad nej zmianie jej podatawowe cechy charalr.tery.tyczne.
jak d awniej, tak i terez, pod,law" dzialani. kawalerji byl. jt!j zdo)
nolic do lIzybleit!lI'o i daJekiego maut!rowania, umiejl;tnie wylt~
nyatan a.

Warlolic wyailltu. jal.:;i Itawalt!rja francu.lta wyleonala paden.
dzi.lail 1918 roku, wyat,pi wyrainiej, edy pr%eatudjujemy t.blicl;
marazow dwnch dywizyj. wchod1:~cych w .kl.d 2 Itorpuau kaw.lerH.
o ktor~io dlialaniach mowiliimy wyiej .

T .blice niiej przyloczone przt!d.tawiaj" poru.zenia 3 i 6 dywizji
kawalerji, wylton'Dc w Icr,tyeznyeh dniach Icwietni. 19 18 raku.
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Ruc:hy 3 dywizji j udy :

D. .. O dmarn godz. przyhyde godz.
Preemeree

dz ie nny

12/4 Richemene 12 AiJly · Ie· H t - Clo- 2Z 48 km
19 18 eher

13/4 Ai.lIy · le • Ht • Clo- 6 Ruieeeeuville 14 55 km
cher

14/4 Roiaaeaovi11e 6 Niellee-lee-Blequln 14 35 km

15/4 Nielles-lee-BlcquioI 6 Nomarea-Cappel 12 46 km

C alkowity przemaraz wynoail 186 km w 72 godz.
Straty marazowe nie przeno,il, .3-4 Ir.oni na pulk.

Ruehy 6 dywizji judy :

O dm a r az

Boi. Dinghem . 23
60 km

72 km

56 km

22 km

rs
17

12

6

I j'pnem....CoetL
dzie nny

Auai-le-Cheteeu

Fe uqaenb ergnee

Boia Dingbem •

przy b ye i e

Bimae· de - Bee
achepe , . •

. .
Auxi ·l c-Chite ao 8

Feuqc eebe rgnee 8

I Bia nay.

Data

I Z/4

13/4

14/4

14/15
IV

Callto wity przemaraz wyno,it 210 km w 68 godz.
Strat,. m arnowe nie przenoaily 7 Ir.oni 11 a pul l&: .

Berdee wydatn e rezuh aty trado w obu d ywizyj 'tanowi" de
kawy kontra.t :r. omawianymi w yiej . kutkami marazo w korpuau
general. Sordet w 1914 roltu .

tro dla pewedeenie, k tore te rn Itawalerj. freDeulka e ei..an ~la
W Iwyeh mernaeh. lei, przedewnYltkiem w jej o rira nizAcji. By"
one oai,gni~te przez:

ewiekeeenie odleglaici mi~dzy e:rlonami kclumn,
emnieieeenie obci,ienia I.:onia przez preeweeenie ra cji awaa

I czelici n aboja w puy pomocy Icalumn a.mochadow yeh,
powalne tempo m arazu nie przeI.:raezaj~ce 6 - 7 km na

i'odzinl;.
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eeeete uiy waDie manzu pieazcgo. zwlancza podcza. nocy .
Umieieme zorganizowanie m an zu i jego przeprowadzenie za

chowalo kawalerji francu.kie; ruchliwolic. ktora IItata .io glown"
przyClyn" powod eeni e jej dzialan i ktor e; brak w r, 191 4 uC'l'ynil
j, wowcza. bezuiyteczm, .

Oeteteic omowiony przyJc la d liwiadczy dobitnie , ie zmienion a
p , .tac w.polc:r:e.ne j Icawalerji, ebficie wypo..ionej w bron ognio
wIt. nie przeukad'l'a w i.dnym razie :rachowaniu peeez ni, ruchli
wosci w ritwnym atopniu, w jakim po. iada ' a j" dewn iej .

Na QOCzl\t le:u wielldej wojny Itawale ria francu.ka poniost.
duio wic:kaze .traty w kcniech n ii w ludziach. Straty t e byl y lak
w ielkie, ie korpu. gener.l. Sordet pue.tal chwilowo ietnie jako
bcicwe jedno.dra.

Przyczynlt ich byly wy. a ki i"dane cd Itoni, w .kali preeche
dzllcej ich .ily; w eok u 1918. pomimo zwi.;ltn eni. obci,ienia It• •
walerji prnz now" bron. Ironie wytn ym .ly eneeenie lepiei wiel kie
trudy. j.kim mu .i,ly podol.c. dziiCki umiejeenemc preeprewedee 
niu dzi.lan.

Ze i rod Jcow nr.dczych preeciw .tratom W' koniach trzeb.
z.altcentowae d"ienie do 'l'mniejuenia deiaru. jaki mu.ia ly one
diwigac na scbie pedez.. marezu. O.il\gniete 10 zo.talo przez
pu ewoi enie cZl;lid obci, ienia na umochodach OfaZ przez CZl;lte
. pien anie oddzialOw.

Pierwny ze Ipolobow ulatwiania Ir.oniom znon enia trudow
nie rawue bedeie mogl bye atoaowany, bo nie zawu e pozW'oli
nan. lIytuacja bcjewe. D,ui'i natominl je.t n lkowide w rekeeh
d~wod~w lr.a wale ryJak. ich i od nich tylko zaleiy umieietne jei'O
uzywanle.

W kaidym razic treebe pamietac. ze ebeiaeee ie konia
i je i di ca jeet I1Mwnrm weeaiem ru chliwolid kawal erji.

Zal1adnienie obcill ienia wybija aic: ebecnie na pierw.'l'y pl an
z pomil;d'l'Y innych trudnolid , apotykanych przy zwil; knaniu ruchli ·
woici kawalerji. Rozwil,nnia tege zagadnienia p ot%ukiwano rit i 
n emi d,ogami ; moie 0110 bye o.i,gnic:te przez zmiany wprcwe 
dzone w d woch innych altladowych czynnikach ruehliwoaci, a mia
nowide pn ez pednieeienie wart oid konia i jego wyewiczenie do
mar8Z0W oraz cdpowiednie 'l'miany w wy.zko1eniu kawale rzy.tow,
i ze.polow kawalerji w p okonywaniu Irudow marnowyeh.

W tym Iderunku. jale: wid'l'ieliimy wyie; na pT'l'yldadzie 2 kor
pu.u i. tdy Irancullltiei. moina o.i, an" e wie llti e re'l'ultaty, pomimo
2naC'l'neaO zWiekuenia obcilllienia Ironia.

Pnyloczone przyklady doprowadnjll do n. ' lopuj"cych wnio·
. kow, ch. raklery'l'u jl\cych wyrain ie na jwazniejar , z cech Ic a ·
waleri i.

Ruchliwoi c pozo.tala jale. dawniej podatawowl\ cechl!l w.pOI·
«e.nej Ic:aw.lerji. Nowe uzhrojenie je;. ktorc znaeznie wzmo·
glo .ilo ognio.1l wa polcze.nej Itaw.lerji i ber Ir.toreao nie moat.·
by ona ukane . ic: we w.pOfczeanej wojnie , ma jednak. Rtanice,
ktorych nie wolno przekroczyc.



T" granic"jeltnie o.r.bienie ruchl iwoici kaw.lerii. Die odebranie
JeJ zaoloo id do wykonywania n ybkich i d alekich porul2en . K.·
walerj. eileie uebeeiene w najnown o Ih od ki oRn iowe. leu ccie
i . l. preee to , nie b~dzie mogl. wykorzy.tat po .i.danej .ily. K. ·
w.Jerj. malo ruchliwa. ma w e wapotaunej weinie maie; tJnych
do pe wcdeenie, oii kied,.ltolwiek da wniej.

Ju t to te mbardzie j w e ioem. i e w warunkach eewei wainy
wl pOlczeanej k awale rji w1padnie wy konywac duio wic; ktr e ,.,y
.ilki manzowe nii d awnie j. Tes te d 'li. la il woiennych bedeie eei
mow.r wielld e p reeetreenie•• Ita wale rj_ bedaie m Uli.r• • il; peru
uae przed ewnyatlr:iem na ealej pnclIhzeni teatru waj ny.
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Nr. 1 .P Rz~al.ljD KAW "'LE kYJ~ KI·

Sprawozdanie.

"

O. BRANDT. podpulkownlk. Studlen Dber ntuultllChe Ka~

vallerle aul Orund der Krieeurtabrunetp, OUent Worlt.- Cbar
IOtltDbufl~ "24.

W dzietku objQtosei aa st rou au tor j a800 i reeectwte ze9tawi••
oa podstawle doswtadczf'6 Z ostatnich woten , og61ne wnioski co
do uiycia wi~kszychjednostek kawalerji (dywlzyJ. so rpneew, armij
konnych). 0I6wo" nwag~ antor tntaj zwraca na stoeunx l Jakie
panowaty na Ieoncie wschodnim. \Vobf'c og rornnycb przestrzeul.
frontu, kt6remu brak gtebokosct, da leJ ze wzgledu na utrnd
DIoDe komuDikacje, kawalerJa sLrah'giczna n&wschodzle odg ry.
wala i odeg ra j eszcze donlosllt role.

Zadania i:awalerJi wsp61czesnej nie zmienlly siQ wcale w po
rdwnantu z tern co bylo w wojn eeh dawnieJszych. Kawale rja Vi' dal
szym clagn bedate mustale rozpoznawat przeciwnlka (Da weche
dz!e lotnletwo Die mose zasu.,pM kawalerjl), oslaniat wlasne sll,..
wsp61dzlala6 w bltwle pray rozBtrzygDi~ciu. wykonysta6 powo
dzenie i 0810016 cdwrdt. Zgodn te z t,.mt pogladaml autor erne
wia nn5 t~puJ"ce tf'maty: cetoee granicy, rospoznante, pojedyoek
kawalerjl, wsp61dzlallmlo w bitwie, kawalerja Jako edwod. POSC IR'
i edwret, zagony. Za g16wne Jed nak zadanie wl~k81ych jednoetek
kawale rji I nter uwa:l:a j aknaj aktywni t>j sze wsp61dzialanie w buwte
przez udeeeeete DB czuly pUDU frontu przeclwntke. WS~Y8tk le

Inne zadanla b~d" zadanlami drugorzednemt , maJ"ceml Da celn
bl\dz seworeenre mot1lwie dogodnych warunkew dla bltwy alba
jak posclg. 'Z ll.mleniaj l\cy klQskf2 przecl wnlke w znlszczenle.

W przyszlosci r6wntet kawalerJa mote wywnet rolstrzyga
jllcy wplyw na wynik bltwy. przez wyz.ysklnie sweJ ruchliwoJc;,
t rafiajl\o nieapodziewa nie w sla be i czule mlej eee przeciwnlka.
Pocil\ga to U Bobt\: kODiecznoat tworzenla wieJk ieb jedno
atek kawalerj l. W pnyszlej wojnle Dalt'ty sl~ liczyt z pojawienlem
na polu waitt wlqk8zych mas Ja.zdy, calych armij konnycb. Ole
kawe Jest, !~ autor na poparele ewrcb wnios kdw przytaeza prze
dewszystkiem doswladczenla z wojny poJsko-bolszewickieJ 1920,
omawlaj 2\c dzlalanie Budlennego, Jal[ r6wDiel operacJe naszej dy
wlzJl kawalerji w kw letnlu i majn U20 (zagOD na f(ozlatyn).

W pnyszlasci kawalerJ& czt;stolcro6 bedzte staDowlia
strateglczDy odw6d neczetnego dow6dztwa. Zagony Die st racily
9wego znaczenla: zawsze b~d ll: moiliwe do przeprowadzenla, cho~

Die Dlaleil\ one do codziennY('lh zada6 kawalcrJi.
Z powytszych twl~rdleJi Autor wychlga wn loski co do orga

nizacJi i wyszkoleDle kawalerJi w czasie pokojn.
Aby kawalerja mogla wypelnl~ OZDaCZODe powy!eJ role 'v prz.\'"

8zleJ woJ nle, k onl('czDem Jest orgaDizowanic w CZlsic polcoJu



Hr, 1

_jl\O&DlIJdonl08leJaze ngadnie
t: poz.nanie.

ir , Szt, Gen. T. RoJvc! ".

.P RlEQ L",D KAWALERYJ SK I-

...I~k.,yeh jednostek judy (dy...l,yj k.....lerjl). Po d....nemu

... wyszkolenJu k.".le"15ly DIldy polotyf JakDaJwl~k"y Daelsk
na sprawnos6 w jddteDlu i ujetd:tanin k ODJ. Kawalerja b~dzlf'
mogla wykorzysta6 S WI\ nlijw&tnieJszI\ wlftll etwo8~- r.u:hli lDOle 
tylko wtedy jelell b~dzi. mi.l. dobryeh j etd!c6... I dobrze uJ d 
decne konle. R6wnle:t doniosl e zn.ezenle pos lada wY8~kolenie

kawalerji w wake ptesaej.
Szkoda tylko. ie w swych rozwd aniach autor Die zaj,1 BI~

bllteJ sprawI\ zaopatrzenlatalc wielkleb mas Jaldy. Przeeiet za.opa
trzenie kawale rJi bedale nleodll\czlI le zWi"zane z JeJ taktycznem
utyciem.

K.i,tk. ppulk.Brand
nia ltawalerJl , lIsluguJe

)* E 'OC2£W4l
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Drukarnla !llntltenhl' a SpraY!' WoJ~kO"'YCl h .


