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• Kawalerja w oslonie,

Zanim zdamy ecbie ap"awl; z uafuK. j.ltie moi e nam w a . tonie
oddac !caw.feria, tre ebe w .lr::r6eie natanow ie , ill; nad cberekterem
dzi,'.ni. oetcncweao. przy rodegloici n u zych a ranic ugadnienie
01l0n1 wainern jelt dl. duiej cz~.ci naszej armji, Nie uleaa w"tpli·
woad. ie .kej. 0 , Ionow8 bedeie przy.tolowywac , i ll; do warunlcow
w ja k.ich bll;dzie dzi. lac, zaleinie ad tf eh warunlr.ow bedeie , ill;
kazt.ltowafo radanie oafon y. WymaKania .tawiane oJonie bll;d,
zaleine a d zamienen operacyjnych i z wi"zanych z n iemi p lanow
koncentracyjnych.

A wie c .zad anie oalony W pOlzczegolnych n au ych reien eeb
,ranicznych bll;d" pod pewnemi wza:lil;dami c d mienne, z...dniczy
ich jednak chuakter bedeie ten u rn.

W arty!c.ul e niniejuym biore pod uwagll;. dl. upron c2Cnia
kwealji. o.ton~ mohiJizacji i koncenltacji n a p ocz,' llu wojny i 10

w warunkech, gdzie przeetrzen d ie manewru odwrotowego ieet
doi': a l,:boka np. na nau ych kre. ach weehcdnieh. Wypadki elc:cji
oslonowej mog~ zajic i w ci~K'u wojnJ'. uc::egolnie rechewe], n p .
w eeeeie przegrupowani. armji. jednak o.Iona mobilizacji i kon·
centracji jeat najbardziej charakleryatycznlt . ze wealedu na przJ'·
8olowawcz, faz~ wojenn, i atan w jakim znajduje ai,= atmj •.

Jak ie zadan i. rna dziaranie oalonow e w atoaunku do mobili·
zac ji i koncentrac ji }

I) Z ebeepieeeenie m obiJizacji i koncentrac:i.

2) Doatarczcnie wi.domok i 0 nieprzyjadelu.

To a, dwa Qgo]n e. z:aaadnicze obowita'Zki i z:a d a nia oalony
K"idy z nich uwiera w aobie poazczeKolne d.l.ze zadanill.. wy·
plywaj"ce ko neekwentnie z tych zaaadniczych.

A wiee np. z uhezpiecnni. wynik . ebcwieeek uuieme eli
wienie wywiadu nieprzyjaciel ,lti ego i t. d.

Naczelne Dcwedetwo potreebuie CIUU dla przeprowadzeni .
mobilizacji i koncenlr.cji. Odd,i.Iy wydzielone do o,Iony muult
fe n cu. dac.



J.lcie . rodki po.i.d.i" oddzi. ly, by .petnie to ud.nie ~

I) SWII . il,: beiewa, o yli zdolno. t I t.wieni. o p ora .
2) Przel tnen wiiOk.z4. lab mniejl z" n lcinio ad warunkow.
Nigd y nie wyzuc:r:a . io zbyt wlelkleh . it do dzia l.ni. oslo-

nowego. Say ee nie _II jencze: :r:mobiliz ow a ne . pozatem muai .il;
ie . koncentrowat dl . prz eprowadzeni. decydu j, cej bitwy. Do o.Iony
w~n.C1:. ail; .il,. Izczu ple , cbliceon e n a jekonomiC%niej.

o ile pnestnto . Ioj"ea do dy.pozycji dl. manewru odwro.
lowea:o je.t wiolr.na. . il. od dzi.16w maze bye mniejna, manew r
adwrotowy ma z• •toeowanie, w p clnym 2'naczeniu. W wypad llu.
irdzie przntrzen jelt pfytk• • opor oddzi.row ollonowych m Uli bye
wic:lr:lZy, oporem mu. imy Cia, zy .kiwa c. mni e] zai m anewre m
a dwratowym.

Zdolnoi c O pOfU azc:zuplyc:h odd tiatow nie be daie zbyt du ia.
a wiee eele be jewe , jak ie eebie b~d, m ogty ataw ia e, b~d, og ra
nieeeee. To znac:zy, b~d, one m og:ly bel:wzgl~dni e atawi ae opor.
a nawet niaz czyc nieprzyjac:iela nie puer..taj , c:ego ich aily , w etc
aunku zaS do wi.;lr: a:rych ail nieprzyjacielakich b.;d, .to.owal)' inn,
t.lr.t)'k Q• Pami~taj,c 0 awem zad.niu doatarezania wyiazemu do
wOdztwu jaknajwi~cej ez,au. b~d, powatrzym)'wal)' maueruj, cee o
nieprzyjaciel., b~d, opbznialy ;eao m anz, Itoluj,e maneWl' ed
wretcwr, Nie mon ail; d a c zniazezyc. bo e deloni.. mobiJiza cjt:
i koncentracill;. a Wil;C nie mog, aill; da c :r.willza c w bitwie z prae
waiaj" cJm nieprzyja ciel em. T o grozi niemoiliwoi cill wy coEania aill;,
cZJli kata.trol, . Niem nie j nie mog, pozwolic nieprzy jacielo wi
awobodnie naprz6d muzerowac, bo wtedy nie apelniaj, zadan ia
zYlkania CZalU. MuulI one wykonyatu i,c teren cill lille ata wac na
drodze maszeruj"cych koJumn nieprzyjacielakich i zmuszac je do
marazu oatroznego, zmuuac je do rozwijania awych czolowyeh
c zlo now dl. przelamywania oporu, do pnygotowan ia ud eree nie,
ktorego oddzialy o.tonow e nie prz yjm uj... le ee unika j, ao p rzez
mane wr w eteee, by kil lr.. Ir.ilometrow w tyle ZftOWU powtorzyc te n
u rn proceder.

W ten apoa6b zy.lr.uje ail; c.z.., nie willi'l c ail; w decyduillc'l
bitwe·

S .rczuploac ail wyznacl'onych do oalony na ld a da in ne ;eazcze
ogr.niczenie. To oaunicrenie wy.tl:puje berdae dobitn ie w Polsce .
maj,cej tak dlugie granice. Oddzi.ly 0 ' onowe bl:d, mi _'y o g:ro mne •
pa.y dziabit, gdzie niema mowy 0 objl:ciu ca' ej p rze .trzcni. na w et
prz, pomoc:y n ajbardz ie j ko rdo no we lilo ugrupo w. nia . A przeciei
naleiy unilr.ac u lilrupowania Itordonow e go. nal eiy w gt,b ai.; g:ru'
p ow.c. Nieuniknio nl\ s taje sic decyzja ujc;:cia . we m ugru powa niem
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tylia najwainiejszych kierunlt6w. na innych ora_Dizuj"c ty lko wedle
moinoKi wywi.d.

Cb.r.ktery.tylu, wiee dzi.lani. 0,Ionowe80 na gl,bazym te
ree ie operacyjnym jeat walk•• opor Itawiany wieluzym eilem uie
pn:yj.ciel. przez mniejaze 0 wiele oddzialy wl..ne, w,.tnea_i,ee
lie: zwi.,zania w decycluj"cej walee, pr:r.yczem te oddziaty maj"
nienbezpiec%one ,lr:rzydl. . Poz. zy.kaniem cz..u, maj. te cd
clzialy clruai %u.dnic%y eel. zyakaDie wi.domotici 0 nicprzyj.eielu.

Pncznacuj,c do tego rodaeiu clziatani. piechole. nieme ait
moinotia wykonylt.nia za••dnic:zych eeeh rei breel. Nie moi na
wykorryltac jej zdolnotici Itawiani. dlugotrwalcio oporu. adyi
nie moina lie wi"zac w beio, b, nieumoiliwiac .abie cdwrctu,
"elbe by nie wYkonywac ao w warunkach. naraiaj,cych na cit;ikie
.traty. Sit)' udereen icwei piechoty rowniei nie moina wykorzy.tac.
Idyi udereenie je. e beecelcwe w Iym wypadku. Nie bt;dziemy
uderzali bataljonem na dywizjt;. albo dywi&iil na arm;t;. I Wit;c te
uaadnicze laic. eenne wldciwoid piechoty nie rnaj, .poaobnoid
do reawiniecia aie. Piechota wykorzy.ta pnydzielonll artylerje. by
n. jaknajd. lu ej odleKloici wz illc pod Olien nieprzyjaciela, w miar,.
n i jee o zblii:ania .ie uiyje .wych cit;:i:kich Ic.ar.binow m.uyDO·
wyeb. r:r:.dko dopulZcu j,c go w .trd,. ietetnie ekuteeenego dzia
I.nia zwyklych hrabinow. Bedeie mu.i.la . we g'ro. oderwac od
nieprzyjaciela. pozo.tawiajllc przy nim odd:r:ialy wywiadowcze.
N.klada to ha ni,. o bowi, zelt wielkie; ruchJiwoici. Ru chliwoic
ta ma aranice w eilaeh fizycznych pieehure, ktoremu prbcz boju•
•tawia aie juzc:r:e wielkie wymaaania pod wza1edem wylrwaloi ei
w mu.zu. A haleiy pamielac 0 tern. ie ten piechur kilkakrotnie
w ciuu dnia muei nieprzy;acielowi . tawiae opor, hiektore z" c d
dlialy bed, w .t.lej Z hieprzyjacielcm . t, czhcMci. Ruth zd bedzie
. ie odbywal niel,lko po o.i odwrotu. ale i w boczhych kierunlcach.
czy to d1a zarnlthi~cia pewnych prujic, czy to dla obaad:r:cnia lub
opu.zc:r:onia pewneg'O odcinka terenu, ktory .illl nco)' bedele nie 
proporcjonalnie duiy w alo. unku do dy.ponowanyC'h . it i bt;dzie
padua' za .ob, koniecznoie duie; ruchliwoici .

Widzimy will;c. i. prz), uiyciu piechoty do oalony w warun
Inch przez ha . wyiej olndlonych nie ma . it; moinosci wyzy.kania
w pelni jej ch araktery.tyc:r:nych ulel, natomint jej oaraniczona
ruchhwoic .tajc .i, pawn, niedoaodnoicill i braldem.

Popatrzmy teraz pod Iym hlem widzenia na kawalerie .
Mimo 0 wiele leoe:r:.ego wypo.aieni. kawalerii w irodki oaniowe.

aniieli to bylo przed wOjDlt. rna ona mniej zdolnoici do .tawiania
oporu aniieli piechota. P iechota ma nad . ni, dui il pn:ew.lI~ tak
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pod wzglc:dem przeprowadzeni. dlugotrwale; abrony, j. 1t lei: po d
wzgJl;dem m oi noaci rozwini~ci. m etodyczneeo. dluiuy en. ll'w a 
j~ceKo wy aitlc.u ud ereeniewege. Ned ht prawd, nie bc:dt; aie dlui ej
z. al_nawi. t, - udowodniac ;ej nie .rzeba. M. naromi..t lc awaJer;a
du i , przewagc: nad piech o tlt pod wzgl ,.dem azyb ltoici przenoaumi.
Ii.; z mie; K a n a m iejeee, pod wzgl.;dem ruchl iwoid.

T. jej zdolnCJ sc Ipnwia, ie manewr til. n ie] jel t latwiejazy
aniieli dl. pi echoty, latwiejucm .i,. atajc oderwanie . ie od nie

p rzyjaciela i latwiejaz:em p rzep ro wad zenie wywia du .
Wymieniam te za...dnicze cechy lc. awa lerH, by na ich po d

ata wie atwierdzic. i e w %adaniach oslonowyeh to. co jeat . l.boici.
l ei broni nie ataje iei na przeszkod:rie d o ape lnia nia :re dan ia . ..
W okreilonych warunlcach nle wymag. ai, a d n ie j wytrwania
be:rwt al,dnego na atanowiaku, nie w)'maga ait; ad ni ej zn ilJZc:re nia
niepr:ryjacieJ. . M a ona p n e p row a dz ic "'allu; nie doprowadzai_c
do rozatf2ygni,ci•• ma t)'llco zmuaic niepr:ryj aciela do rozwinit;cia
aie. by go przyprawic 0 at ra te ceeeu . W akcie lej wallei, w tym
momencie, moiliwosci je j n ie atoi " n ii ej anii eli rnoiliwolici p ie 
choly. To co jeat pluaem pieehcty edpe de j_k o aaa, Ic.torej n ie
mozna wyltorzyatai:.

Natomia. t zed_nia, klore ._ d o ap etnia ni. p rz ed ekeem eei
apecj alnej w.lld i po nim 0 wiele latwiej mag, bye rozwi,zane
p rzez kawalerjq a niieli pnez p ieebote.

Preed walln, :
a ) Rcepeenenie. Do lej cz)'nnolici w wypadku, ady p ie 

chota jut u iytll do oalony. juda mu.i bye przydzielona :
b) t..Ilcznoi e. Jeili weimiemy pod uwagt; przeatrzenie n ie

proporcjonalne do rozpofZlldulnych . il , berdeo . I. bo
rozwiniqt" .iee teJegr_ficzn" i telefoniczOlI i aabolai. to
dojdziemy do przekonania. ie lIonny be d eie na jczesciej
uiywanym i n_jpewniejazym . ro dk ie m ' , cznolici rniqdzy
poszez e llolne m i czlonami oalon)'.

c) Niazcze nie . Szc:resoJnie tam, s dlie dok.onuje ait; zn iazc:ren
w re jo nach le illcych nie na o ai manewru edwretoweao,
dle uniemoiliwienia oaltrzydlen ze atro ny nieprzyjaciela
Ir:onne patrole pionier.kie ° wiele latwiej i pewniej wy
wi"i" aiq z zadaDia a nii e li aape n y nawet pnewoi eni
na wozach. •

d) Wreazcie ob •• dzenie pewnego odcinlc.. w terenie moze
bye u.1r.utecznione przez kaw.lerj~ azybciej aniieli przez
p ie ch ot l;'
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Przestrzen obl adzon- przed waUul . przez oddzialy bedaie
w stolanlta do ich I ii z relrUly bardzo dui e. Celem bowiem jelt
ale eilne ebeedeenie odcinlta, lea peeeclwetewlenle maazerujllcemu
niepn,.jacielowi moiliwie azerolto rou:illan i~ t eao Ironto ognioweao.
b,. ao wprnwadzic w blild co do lit. Ittore mu ai~ przeciwstawiajll.
jakotei by go Iprowoltowae do dalekieh obeji e. W ten Ipolob
bowiem ~Iku;e li~ cn l .

Po walee zaf :
a) Grol IiI trzeba oderwac u,.bko ed nieprzy;aciela. by

nie dac li~ przygwoi dzic do terenu i treebe az,.bko
zniltnll c. by li'=i w lyle przygotowac na newe przyj'=icie
jego.

b) Przed nieprzyjacielem i na jeao Ikrzydl. ch trzeba po
zosta wic drcbnieieee oddzialy dl. utrzymania konlaklu. .
I rozpoznanla.

Przewaa~ kaw.lerH nad piechot" w tych wszYltkich czyn
noiciach Itanowi kon, podstawa iei ruchliwosd. T. rucbliwosc
tei ulatwia w du zej mierze eebrone Ikrzydel wlalnego ugrupo
waniL Te Ikrzydla 'laS b'=id" z reguly niecparte, mun" bye
obronione w'alnem uKTUpowaniem.

To uarupowanie dokonane l a ami piechoty. jest a wiele cieiaze.
mniej elaltyc.zne. 0 wiele wieee] naraione na nielpodzianki I na
uwiktanie . ie w . ytuacji bee wyj icia.

Z dotychczasowych roz••i an wyci"gam wniolek. ie tam
adzie je st gleboka przeltrzen do manewru odpowiedniejull jelt
do uiycia w oslonie kawalerja aniieli piechota.

Paza wzgl'=idami natury taktycznej przemawiaj" jencze za tern :
a) uyblta gotowo' e mobilizac:yjna Ir:awalerji
b) moiliwoic uybltieao domarlm do rejoeu ollony na

wypadelt naltoczenia wojn " w cbeeereeh pozbawionJ'ch
linij " olejowyeh.

Nie poruu am pozlidanych ewenlualnych zmian organizaeyj
meh nasz)'ch zwi, zkow Ic awaleryjlk ich. gdyi to nie le zy w ramaeh
niniejlZeao art,kulu .

7I AWALl'aJA '" OlUjlS,,::\r . 2 (0 )
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Mj, . Sat. Ceo. MACHALSKI.

Kawalerja w naszych regulaminach.

Z a I' 0 n .,.

Reaulamin aluiby polo wej po i wil;ca cat, IWOl' IX cz~.c tym
dzialaniom wojcnnym, ktorc III marzenicm kaidcgo prawdziwcgo
lcawalerzJaty i chlub, nalZej broni. Nie moiemy li~ tu w zorowac
na reR\llaminuh armi; eecbednieb. Tam inne warunki wytworzyly
inne apoaoby wallc.i. Nalt~p.twem i~.tej eieei kolejowej jest to.
ie pOlZczegolne linj. keleicwe Ittacily na Iwej wainoiei. I'dyi
w razie unlr.od:r:eni. ;edne;. moina z latwo.d, kierowli: lueh na
.,.iednie linje. W Iyeh warunkach .traty pcnieeicne przJ wJko
naniu 2aaonu nie ato;1t w iadnym Itolunltu do malej Iloaunkowo
wainoki oli",gni~tego eelc. Ineae; u n.. ne weehedeie, edEie
E powodu b ardzo nadkie; eieci kclejewe], kaida linja nabiera
IzcJ:eI'OlnellO :r:nacunia. T u przerwanie jedynej n ieta:r: linji komu"
nikacji moie mice w ensie bitwy dee,duj"ce znacunie, dEi'
w wi~kazei mieree jeazeze nii dawniej ; poniewai nowoaeana walka
poehlahia aiepreebrsne iloi ci amunicji. Oproc2: pnerwania pol,
"en kolejowych zallony mogll mice jeazcze na celu i podeleeie
komunikacJ; na dtOllach hilJcb. I tu .ptawa pnedltawia si~ ina·
cui na zachodzie. nii na wlchodzie. N. zacbodzie a-;sta liec
koleiowa pokrywa c.ly knj, dOltawy kelejewe si~Raj" moiliwie
blialeo Irontu. przez co akrau li4; znacznie odlegloic Itaeji w,la
dowczej od woj.k wa1czllcycb. a tern aamem i .trera dowozu
kolumn taborowyeb. prowiantowyeb i amunicyjnych. W tej wilskie j
slo.unll:owo .trefie. w pobl iiu [rcntu walezlleeao nieme okazji dl.
dzi.t.n wil;lr:sz)'cb iedncetek kawalerji. !ctore n ie mog" tam :rna 
leic doac mie;eca do rozmaehu. Inacze; ne wlehodzie ; ..deie drori
bite w ekelieecb baaniatyeh i malo zaludnionyeh stanowi" alownll
arterjt:. na ktorych wre iyde calej ermii, Oroai pokrywaj, aie
wielokilometrowemi Ic:olumnami taborowemi. ktore z trudem posu..
wai,e .i~. dowoill niezb-;dne ma.y iywnoki i aml,1nicji. Droa4;
.am" unkodzic trudno, n.leiy zatem uezynie cal. przeatnen I.k
e tebeepleeena, ie niepr.,jaeiel nie odwaiy li4; po.)'lec .woich



tranaportow iaaeeej, j,1t .1lko pod 0,1001, berdee ,iJorch oddti.·
tow, ktorych potem uhr.knie na Ircncie, P om imo b.rdzo lic:r:nyc.h
uaaowan niepnyjaciel nie oailurnie .wego eelc. a bytno8c tych
oddzi.lbw nie przclZkodzi kawalerJi w jej .kcji. Kilk. celnych
.trnrow danych w nocy i )dlk. 8Tanatow rl;cznych mag, ""'rod
lego tlaltu wywolae panilr:t:_ Malo dy.cyplinowana zbjet.nina
furmlnow cywilnych. prow.d:r:~c,.ch pod wod y rzuci ail; wnet do
ueieceki, ' amui,e drag':! i zbij.jllic ,it: w bezku.altne m••y ludzi.
Ir.o ni i wozow. Z••koczona naglym napadem piechota nie zawa:r:e
bedeie mi.l. ez.. zorientowac .il; w trcdnei .ytuac ji. PerniClam
jeeeeee o-obilic:ie z wain,. ' wi••owe; . , tu aeic . ..dzie n a tyl.ch
ko1umn)' ••borowe w panlc:r:nym a.rech u lIt.czaty mi l;dzy IIOb ,
formalne walki na urn lerzyk .ltawalerja nieprzyjacielaka w po
b liiu · .

Rtm. Szt. G en. P rag Iowa Ie i, charakteryzui!,c Iront wachodni
w awoim bardeo cennym arlykule _Znacz enie ju d y w wojalru
poJ.ltiem-. berdeo atuunie podkresla to roinico obydwoch teatrow
wojny: wachodnie ao i zachodniego. 0 ile Da fronc ie zachodnim
routrzygat ° zwycil;atwie w wiel kiei mierze przemyat wojenny.
a jednolity ro w atrzeleclti od morza po A lpy nadawal pewn e obli·
eze cale j walce, 0 tyle na (roncie wachodnim jeueze pnez dtuKle
lal a n ie bodziemy moaH o przec ail; na ayatemach rewew etree
leekieh ed morza do moru. W n .ltym Iy.remie obronnym po.
:loatan. zawne luki, pnez ktare Itawalerja bodzie mOl'la p-ee
dOltac aio . Stwieedeeiee estern cdmienne w arunlti Ironlu wKhodniel'o
m uaimy te i i przewid yw a c maiJiwo8c dziaran Itawalerji w wiokl~ym.

atylu I. j. zagonaw.
Zagony ., to wyprawy dale ko idece na tyly przeciwnika

i dzi.laj"ce na jeao por"czeni.. by w ten lpo.ob oddziatywac na
biea wypadlr.6w i wywnec I woj wplyw na decyzjo wodz• . Mie jace
przejecia prze z front muei bye Itarannie w)'brane, by uji c uwedee
niepuyjaciela . W ielkie pUlzcze leline na wechedeie i zachodzie
ulal"'iaj, to t rud e e zadanie. W.zellr..ie przygotowania naleiy uezy·
nie IZ)'blr.o i w tajemnicy, demonatrujllc nawel na inn)'ch miejacaeh
Irontu. Nie talt w kaidym razie. jalt to ucxyniono przed ZlKonem
na Koroaien. przed wykonaniem " torego toczyly aio killtudniowe
dyaputy miodzy Lwowem, a Rownem.

Maraze 0 He moino8ci hale i y wykonae W DOCY. kryj"c eio
w cu.ie d nia w la..ch. Seide zachowanie tajemniey wne1kich.
PrzY80l0Wan jelt podataw, powodzenia. Kierunku za Ko nu nie
powinni wiedziee nawet podwladni. a n i pned alc.cj,. ani w czaaie
• kcji. JeieJi nieprzyjaciel odk". rn n..ze zamiar,. naleiy dzia·
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lac tak szy bko, by weeel kie nieprzyjaci elakie pruciwdzialania
pnyn ly zapozno.

Raz pnedoltawazy .it:; przez (rant, zallon nie napotk, w it:;k.·
n ych trudnoi ci. Rozlegle ela py z w. zelkimi zaklada mi i za p a.ami
dl. utrzymania no woczeanej armji ata no wi" wdeiecene pole popiau
dla ami.lej 1r:awale rji. Natura lnie truba umiec. chdec i odwaiyc
li t:; na rr zyko. Jako ob.ad~ etapu znajduje my ,"wykle b ataljon,
etapowe, zloione z lcdei ataryeh, m alo odpornyeh. do tego przez
pcceccie . toa unkowej pewnolici i monotonnoi ci .luiby wertewni
czej ui pioo)'ch w awe; czujnolici. Lc deie tac y dad z" lit:; napewno
zaakoczTc. Jedna ld e maloltkowe zwycie;atwa. jak rozbicie m alydl
oddzialOw maruderow nie powinnT dowodce; jazdy ani ne;ci c. ani
za dowolnie. Rownie i nie powinien d . e ait:; 00 Ik ut ie do ataku
n. jak, . wi(jk. z, kolumne; maneruillc, w poczuciu pewnoK i I:a
fronlem bel: troalr:i i ubezpieeun. Z takiero napadu m Oil" aie;
wywi, za e niepoi"dane walki, wyoiku ktoryeh trudno pnewidziec.
balazlazy . i(j raz w kontakcie I: ni eprzyjacielem trudno ait:; wy

cofae, tembardziej, i e wrcolanie l i(j jut d l. . pieazonej ju d,
b.rdzo lrudne i maze nawe t doprowadzie d o Ide;aki. jeieJi e nee
,icmie n. cierajltlcy nieprzyjaciel nie da jui doai"i c koni. Walk;,
'akie nie dadz" wielkie] li:orzyaei. gdyi atr.ly zadan e nieprzyja·
cie lowi nie Itanowi, pnwie iadnego uszc:zerbku dl a wojllt walez,,·
creh. a i10ic jcncow, ktoryeh moinaby brae p n: y takim napadzie
Itanow i Iyl ko preed edce, z ktorym elewiedomo co POCZltlc. Kdyi
nie moina ich wzi" lic ee lob" . jak rowniei nie m oina Ieh wazyat·
kich zi ladzie, by nie ata nowi li bal..tu obei,iaj"eeKo ru chtiwoie
k01umn, . Takie walki moK" Iylko uniemoiliwic wykon. nie wlaja·
we Ko zadania. Najkorzystniej pned.tawia ait:; napad n. jedn, ee
atacyj ro:rdzielczycb. kla re I:uwyc zaj zn ajduj" .i~ na koncowycb.
punktach linij ko1ejowyeh , gdzie odb,wa .il; przeladowywa nie na
Itolumny ta borowe, a dzie . " znac:zne . Id ady i waraztaly reperac,.jne.
monee jui . ta nowie 0 lyle pow.iny eel, .by w,.konanie Zleonu aie;
opl.cilo .

Aby miee za l ob" korzy.e nieapod zianki. naleiy tnymae m..~
Iwej ju d,. zda1a i d opiero ol tatniej noey przed n. padem odbyc
Ilown~ cz~.c dziel-.crj przeatneni. a 11m napad wykonac z bn a·
. kiem dnia. I tuta j Idlka celnych . tr:ralOw .rmarni. h i eneraicz:n,
stalt spieazonej judy wYltarczy, by jui za kale. minut oailurn"c
Iwoj eel. T u znowu lc.i1ka Kod zin wyat.rczy dl. pn e pro wadze nia
w,datnych ap ul toazen. Je ieli jed nak te zniazeze nia rnaj" bye. dIu·
lotrwale, 10 muaz , one jui w pokojowyeh cz..ach b) e atudjowane
i c.wiczone ch ocby tylko teoretyeznie. Rownocl:e linie ze zniazue·

,
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Diem zapu6w powodu;e ail; reepreeeenie 'dabow, ktore potrzebui..
Dieraz dlugiego cz..ekreeu, by podj"c na oowo pract. Pun. praer
wanie tej pracy moina b.,dzo ekuteeenie utrudnic norm.lne nope
trunie, !tlore moze ,i4; odbic na woj.1r.ach walc:zllcych 0 wlele
dollr.Jiwiej. nii znilZezenie ••mega mallazynu

Prsed nap.dem naleiy zniazczyc wneilli. Ihodlr.i ',c200'ci
dolr.oIa miejac:a nap.du. by :r:apobiec pawiadomieniu i 2 ..Ierme
w.aiu .,.iednicb oddzi.tow. Nalei,. rownie:i przerwac. przez wy
daieJon. poprzadnio mar. oddzi.ly, pol,eztnialr:olejowe 1/11 punktach
dOle od JevJych od miejec napadu, by utrudnic pnybycie od.ieezy
poeiltllami. P o nap.dlr:ie naleiy n.tychmi.., zebrac z cal, anerRi.
i bezwzglt;dnoici.. wny.tltie oddzi.',. Die dopulZczajllc do rabunku
i pijanatwa i natychmiaat ualltpie a miej.ca, by uile walki a ed
aiectlt . 52yblde i umieietee w,.colanie ai, po takiern uderzeniu
w roj 01 atawia najwyine nieraz wymaaania wodrowi. 7 Br. Judy
pod Malinem w r. 1920 drollo przyptacite uchybienie w tym
wrl'l,dzie.

o ilo ullony maj" miee pcwedeenie, 10 mu.,.1t bye imiato
i eneraieenie peeeprowedeone, oru muult prowadzit daloko wBt"b
ob....ru nieprzyjaciela. Jako pnyldad: 800 km. w 10-14 dnlach
(raion gan. Staaua w wojnie lece.yjnej), co wyniuie okoto 60-70
km. na d.&ien. By talde pn:e.uzenie codelennie pnebywac. mu.imy
wyll:onat dlugie przealrzenie II:lulem, a tu wnelkie pewedeenie
uleiy od nCZC!Bblow wproat drobiaagowego wyazkolenia jeidica
i konia. Specjaln" uWIg, naleiy zwrocic na kueie koni. temher
daiej, ie dowodca ngonu nie moie po d rodze zoatawiat w Inaju
nieprzyjaciehkirn gTom.delt jeidicow z lI:onmi odp.nonemi lub
bee podkow. Z rego wynika tei koniecznoit odpcwiedniegc tre
ningu w czauch pokojowych, nietyllc:o biegow dyatanaowych PO"

;edynczych oficer6w Da wyhranych koniach, leu calych oddtia16w
konno. leieli oddziat.v nie I' edclne do lakieao wylilku, jak po
konanie pnellneni 60 do 80 km. dziennie. to lepiej ich do ".0"
now weale nie uiywac. Pieebete i arlylerja d ..i" ultawieanie do
powi,katenia awej lily oaniowe;i my z a' k a w a I e 1'Z y' c i po
winniimy d .. :i:yc do jaknajleplzego wy:tyakania
n •• ze; najwybitniejazej cech,. t. j. laybkoici.

N.jlrudniejlz" rucz.. zagonow jelt powrOI. Najlepsz1m 'rod·
kiem okarato Ii, mylenie iladow i odwritt na innej drodze. By nie
wpdc w zaladzk.;. Ineba bt;dzie Ii.; po.tuRi.at lic:r:nyrni i dohn.
platn1mi I :pie ga mi. Pomimo to jell 1'I'ecz.. pewn... ie odwrot taki
nie zawn. lit; uda i liczyc mUlimy ail; a lern, ie zaaon rnoie ai,
zakonczyc wz:i~ciem do niewoli caleRo oddziaru po wykonaniu
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zad.nia. To tei: nie n.leiy ryzykow.c go dla bl.hych eefew, lub
tei Iylleo dla ujl:cia judy, Ie lora jel!ll chwilowo beza, nn., . Ie
t,h::o wtedy. ady o'lilignil;ly reecltet opt.d at.wkl;.

01. azcz-:aliwego pr:reprow.dzeni. zagonu kceieeeee je.l
obr. nie odpowiednieao celu w odeewiedniei ehwili, jedne i druaie
Ieee necz4 neeeelneao dowadztw•. To tei powinien byc t.m atarn"
gener.l kaw.lerji. ktoreso eedeniem byloby czuwan ie nad tern, b,
hw.ler;. nie by la rozpran.na i zu i,ta dle pod rzt:dnych eelew,
Jego rzeczlI byl uby wy« ue z ogolnego preebiegu oper ac:yj wojennych
edpcwiednie momenty I punkty nedajllce .i~ do dziel.n wiel leich
m•• kaw.lerji i wted, te maay hm .kierowac. powierza j, c aemO
wykonanie mlodym dowodcom w eile wieku i pelnym enerlil'j i.

Berdee trudny problem przedatawia nopalrzenie .aciego da·
leke ail:K.jllceao ugonu w iywno,e. amunicjt: i .pr:r:-:t techniczny.
Kolumny laborowe muu ., bye ograniczon e do minimum i byc
w .tanie po.uwac ail: klu.em w rownem temple z innemi odd,i.l.mi.
Wl!Izelkie bagaie odp.daj, oczywiicie•• apf2:t:1 techniczny naleiy
ogr.Diezyc do r.djo.t.cji (a nawet i tt: moine za.tllpic Kolt:biami
poczlowymi i a.molol.mi) i .przc;lu kenieeeeeeo do przepr.w.
ROIChod:ric. .i, lu bedeie jedynie 0 ' rod ld przepr.wy dla .rtyJerji.
adyi odd,i.ly kon ne munll przeji c neki wpl, w. Zywnolic rowniei'
Ineb. ograniczye. pomimo ie zupelne wyiywienie prewientem z Ittaiu
bedeie cz-:.to niemoiliwe. pozatem wl.kiwoki zedania i ko niec:zno'c
utn ymania 10 w I. jemnic:y :r.mu.z,c bl;d, dowodce jndy do .ku
pieni. awych sil i zrezygnowania z wYllylania daleko id,cych od
dzi.low relr:wizycyjnych. Konie mUllzlI b,c przyzwycz.;one do p••zy.
ludziom zai wyllt.rez" na najgoraze CUllY czlery kOh.erwy mi~llne

i . uehary. ZrellZtll nowocze.na chemja dOlltarczy nam nepewno
cdpewiednic .\condenaowan" :iywn oilc dla ludzi i koni. W koncu.
poniewai rozchodzi .i, tu ty llco 0 kil lr.udniowe eper ecie, to kilka
dni gtodu nie z.azkodzi i nie bedeie iadnem nieezezeilciem. Od
wrctnie nawet, glad maze bye bodicem do pred.zeiro wykonahia
zed.nia.

Lepie] 200 km. odbyc w trzech dni.ch i iye z t elr0 co
.ie ma pny aobie. nii odbyc It: 'am" dron w dzie.ic;ciu d ni. ch
i bye zmu.zonym wozic do tego 'l'a sob, n . 7 dni i ywnoaci w ko
lumn. ch t.borowych. 1I0sci arodkow .anitarnyeh dadzlI lli.; oirraninye.
gdyi rannfch trzeba b~d:lie po pierwnem opa trzeniu pozostawie
nieprzyjacielowi. Najlrudniej przed.t.wi. aic; aprawe z.op.lneni.
w .municjo. Tu powinno jedn.k 250 n.boi pr:r.y iolnierzu i d rugi
WGZ .municyjny wY'larczye. gdyi nie b.;dz:ie ai.; roz.chodz:ito
o dtugie wal ki. lec%. r.exej 0 krot lcie napady ogniowe.
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Poaelg.

Punkt ten 2.oltal najltarannleJ opr.cowany w nowym Regula·
minie kawalerji. to :rnsczy, ie jeat w uloid pnepiuny z: re gula
minu franeuakiego i dlatego preedetewie 1warl ll ealoie. Mo inaby
jellZcze dodae. ie jeieH w eeeeie bilwy i Ilwej a1u::ji na akrz"dlaeh
nieprzyjadela udalo ail; jeidl'ie do.tae na I"Iy umji, 10 uda~

nil!m jej bl;dzie utn:ymae ail; W Iym rejonie u wuelll:, een~,

a dyi wlaani e tam jelt jej miej.c:e, z kloreR'o moi e umienic ehwi
lowe niepowod:renie nieprzyj. del a w zupelo" kll; lIkl;. Przede
wnyatkiem nikt ehc:tni e nie wal c:r:y, m , j, e zaaroione plecy i iui
aam odalo••Inalow, tub ob'old p~kaj..ey ch . ,rapneH na tylaeh
mog. Ilpowodowae niezdecydo wan e oddz ialy do odwrolu. Nie
zdola dokonae tego Itawalerj a IrzymaDa w en,ie bitwy jako odwod

Zupl!Inie pewee eebeepleeeenie etapu przecJ udereeniem eil
nych oddzialOw kawalerji nieprzyjadelakiej nie da .il; uakurea-nie.
Trudno bowiem wymaaae .by oddzialy. na aile i odpornoki kloryeh
pole&,amy, aiehy trwa'y mie.i.eami wz:dlu! linij kolejowych, rrudno
tei umoenic naleiycie waz:yatkie wni1iwe punkly elapu. Najaku
eeeen iei przec:iwdzialac mozna takim uaonom prz:ez ruchome ed
wody, Ir.tore ze awe; atrony uult.j, tej Ir.awalerji. ktora przedoat.l•
• i~ prreJ: front i atarai, a i~ i, znilzezyc. }eieli jednalt dzial.IDoic
talrieh oddzialOw rna bye akuteczn., to muaz, one byc 0 wie!e
.ilniej.ze od .amej Ir.awalerji nieprzyjaciela. I jui w tern posredniem
dzielaniu abltOrbuj"eem znaczm, iloee oddzialOw frontowyeh dla
ubezpiec:r:enia etapciw, widzimy wielkie znaezenie ullonow.

Ci,gle rozwijej,ce .il; letnictwc i w tej dziedzinie wkucza
w afert: dzi.lan kawaleryjakich, .!.:tore alanowify dotyehcz.a wyl,cznlt
demene kawalerji . Lotnictwo zam ieru w przyadoic:i wykonywac
tekil! zagony, preewczae ne u m olo lach pa.azl!r.kich, uiywanych
w cuaic pokoju oddzi.ly piechoty i wyl,dowuillc je na tylaeh
nieprzyjac:iele. Wobee wiellr.ich trudno'c:i przedoatania ail; Ir.awalerji
pnez front nieprzyj.cieJa, wykonanie tyeh udan przez lotnikow
.ydajlll .il; na pierwazy fLUt oka nadzwyczaj lalwe. Warunlr.iem
powodzenia jednaHe (obolc. po.iadania nieebednei iloaci ..molotow)
jeat bezwzgll;dna puewalla w powietnu, a jeieli rozwoj lotnietwa
n••tllpi po obu II t ronach walcl'qezych z rown, energj" to moze
dojsc do tego, ie przedoltanie Ilil; talrich ee weeeeh atron widzia
nych rna. aamolotow w powiett:ru b~dzi e jen c:r e 0 wiele trudniej 
nem do preeprewedeenie, nii przedo..anie .il; ltawalerii, kryjllcej
aic: po la..ch na Iylach nieprzyj.dela. Wi :bimy eeeem, ie i w tei
dziedzinil! nil! moina kawalerj i :raatlflpie lotnietwem.
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za Irentem. Takiei kawalerji msdne jui bedzie wyprzedzic cof.i,e,
ai, piechote. [e] pokill .koncz1 aie: frontalnym icier.niem .ie
z tylnemi atr.iami nieprryjaciel.. a nie tak i1e aie nie nad.je do
bezpoirednieao icierania aie z tylnemi ,tt.iami j.1t Itawaleria.
Kaida pozycja zmulu hw.lerie do apieszania aie: i podjecia w.lki
z Ir..t.binem w reku, pne:r. co zattac. Dna awlt najwybitniejazlI
wartoiC. to jell aw, lZybkoic. Tylka kewaleri•. Ittor. tela'.
w rownolea1ym poicillu wypnedzic cofaj,ce aie !ta1umny i zamknllc
im draKe edwreeu , moie liczyc na pewne pcwcdeenie. Newer
naibardzie; upon",dkowany odwrot preemieni .ie w ccieeeke i pe
ploch. jeieli tnajdzie nieapodziewanie droge adwtolU zamlr.niettt
,ilnym ogniem k.rabinowym i arlylerji. O~en z tyaillca karabinow.
Ir.tor,. naala w ciemnoiciach noc,. zablyinie z arzbielu wzaon:a, za
Ir.torem cofajllca ai~ kolumoy apodziewajll aie: znaldl: oalone: i ..".,.
pocz,c, rozpran. dzicai"tki ty.ie:cy. By to o.i,rn,c. naleiy pro
wadzil: pokig poproatu w najdziltazej nawet formic. do kreau ail
koai i ludei. Tu muai zapa' iofnieraki przczwycie:iye jeidica.i ke
olan:a.

W o.tatnich aa.ach mooi,. aie: obszernc dr.put,. i rozprawy
aed wart08ci.. kawalerji. Jedni dochodz.. do wniosku. ie kawalerja
at.la aie: .r:be:dnll. drudzy zaS chetac bronil: znac:zeni. kawalcrji.
przed.tawiajll jej warloil: w ..byt Ir:onyatnem iwietle. Jedno i l:Irullie
jest :rle i moie m ice z poczlltlr:iem woiny niemile naah;patwa. je
zeli bowiem wtel:ly dowodca piechoty wcimie Ir:awalcrzyatll; za
tlowo i oczelr.iwac bedeie od niclO rzeczy, Ir:torc ten obiecal
a w rzec:zywiltoaci wylr.onal: nie moie. to be:dzie niemile i do
tldiwia uakoczon,.. Skwapliwie pnychyJi aill; wted,. do nielr.orzr
ItRego mniemania 0 dzialalnoid kawalerH, Ir.tore wyczylal w ja'
kimi nieprzych.,ln.,m dla kawalerji artylr.ule. Nie moina aie: dziwii:.
jeieti wtedy trad :lauEanie do awej kawalerji i nie uiywajllc iei,
treei z nill kontakt. Talc. apraw)' jednak pojmowac nie moina.
Idyi w rzeczywiltoici dowOdca piechoty bedzie uwaze rad. jcili
bc:dzie czul Iwoich jeidi cow 0 mile przed 'Obll na wywiadzie, bo
to rnu pozwoli zaiywal: spokoju i uwolni go od Iroski przcd za
a"oc.zeniem, z druKicj zai atrony kaidy kawalenYlta odetchnie.
ady parly pnez ni eprzyjadela b~dzie mogl oprzee aie: 0 piechole:
lub znaleil: achronienie :ra jej linillmi.

T erainiejsze zadania Ir.awalerji nie I" inne. jalr. w dawnych
clu.ch. Iylko niektore bardziej efektowne momenly cornc:ly lie:
wstecz. a inne Ikromniejne. dawniej mniej waine. WYlt,.piJy na
pierwazy plan. DJa wypelnienia tych udan nie moze hye niady
za duio k.walerji i wlzellde obliczenia .toll,1nlr.u iloilci kawalerji
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ka.aJerji
i war unlti

bezw.foieio.1I leori,. 0 i10iki
tyJko rodzimy .tan hodowli !toni

MJa . llXT.OI: "', MACHA-LIlI'"
do piec:hoty ... t,llto
w .rmji at.Dowie maze
finaneowe.

Konczltc meie uwagi, pragn"lbym podlueilic jencze iedne •
• mianowide to, ie zarowno RelrUlamin .luiby polowej j.1e i ee 
KUlamin kawalerji um.lo podkre.ila eneeeeme ••rloici mor. lne j
dobrej Ir.awalerii. Kawalerja. to bron efektu mor.loega, wi Dn.
:utem ••ma bye wain, ad wnelkic.h wetr:r:"nien moralnyc:h. uwn.
gola•• rzuc:ic .i~ na pnewaiaj,c:ceo wro&,a, by r07nieic go kapy·
'am, awych koni. nawet edyhy mi.l. pnytem I'ginlloc. Tyllc:o wted,.
oai,gniemy zwycit:.two nad pnewai.j.c:emi .almi nauych w roaDw
i tylko w ten lpoabb adiyj, dl. nauej jndy awietne dni Kircholmu..
Chocima. Wiedni. i Samo-Sierry.
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Bitwa pod Jaroslawicami 21.VIII.19 14 r."
W 5 T t: P.

Bitwa pod Jaro.rawiumi wycla ail; moze niejednemu 1! ezy·
telniltow br.hym epizodem w wielltich zmaganiach miljonowyeh
armij, bfahym talt ze WZIIIl;du na ilo.c wojalr, bior,eyeh w niej
udzi.r, j, k rowniei dla eelew i rezahatow pnr:ez ni, oaittlPli!:tych.
Bitwa la iednak 2'uluguje na neugoln, uw.g~ ze atrony It.idego
oEicera, intereluj,cego .il; hi.tori. wojny, a n czegolnie rozwojem
takt,lti judy i jelt wainytn i pouezah,eym momentem, pewneao
roduju .memento" dl, wyia1!,eh a l ice r ow kaw, lerji, bl;dlleych na
kieruj"eych atanowillraeh, a mogllcyeh ail; 2naleU Itiedy. w pc
dobnej sytuaej i. j,1e. IIp-nerar Zaremba pod Jarolrawieami. Poza 
tern :la.ruauje ana n. azczeg61ne w1!gl~dy. · j.ko jedyne ewarte
stucie dwbch wil;kezyeh jedDoatele. kawaleryj. na bial" bron. w wei
eie . wiatowej i bod.j oatatnia aza ria kewelerii w atarym I tylu,
nalezllcym w dziaiej l :ryeh cuaach rozwoju technile.i i aily ol[Dio
wej, orAZ nowoczean7eh pojl;c 0 l.kt7ee i zad . niach kaw.lerji do
niedeweei , ale jedna k ju z pne.zlo i d i jako taka maze aluzyc ota
pfzedmiot azerazych omowien i krytyki fachowej.

o ile na naazym w. ehodnim fronde le onne at.rei. wrec=z
blfd, mialy pewno jeazcze nieraz :reato.owanie. to jednale. apoabb
ic=h prze prowadze nia i rozwinilfde bl;dzie u ••dnicee inny. Celem
wldnie unikni~cia bfedow, jakie doprow.dzily do klll;ald auatrj.
ek_ .. dywizjl; kawalerji pod Jaroalawicami, debree bedeie bitwl;
tlf d oldetJnie po:rn.~ i :zb.d.c.

Ogoln••ytuaeja bcjowe od I.VIII do 20.VIII 1914 r,

Au . I r j a c y .

4-te dywizj. kaw.lerii au.trTiackie; zebr.'. ai~ na druai dzien
po mobilizaeji w Podhorcach na pb'noe od Zloczowa. IS pulk
dragonow n.1ezlley do dywiz.ji b,' nara:tie przyd zielony do 2 dy-

.) Praco; powyin. waie...en . io: ee W.I.I.du lIa tiekawy cha,...I. r je dn.j
• pi"'.":reh • • Itt. wio; tt..:rch j.d..o.I I.lji• • loC'zo 1 ..a I'oez••I.. w"j..,.
,..i••o....i. (P rz)'p. R..d.\.
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O golna eyruacje dnia 20.Vill 191 .. r,

Au etr jac,..

W godzinsch prudpoludniowych 20V III w S uchow o li olrzy '
m al dowodca 4 dywizji kawalerji gen. 7.remb. wiadomo'c, i e
nieprzyjacieJtld korpue judy I' arl,lerj.. i piechot4 prukroe:ryl
a ra nic fO pod Nowo - AJelcaincem i biwaleuje w rejcnie Zaloziec.
Poniew a i odelzialy c beepieeeaieee pod Zaloicami m u.ialy .i~ eef
nflc, gen. Zaremb a zlIalarmowal dywizjfO i pornanerow a l preee
Podlr:amicn do Krcehewe z zami.rem powatrzymania nieprzyjaciela
i niedopuazczenia do go lin ji keleiewei Z loc:zow - Z horow. Obie
brygadr noco.aly w Kruchowie i N ueeceeeh . Zam i. re m do wodey
dywizji, nil naetl;pny dzien. brIo zaekoczyc nie.pocJziew.nie
niepn:yjaciela, co bylo konieczne ze wZKIt;du na jego pnewaRf;
Iiczebnfl laic pod wzgl~dem judy jalt i arlylerji. Owa bataljony
3S p ulku piecholy wyru . zy l,. rano % Suchowoli i noeowaly w nocy
z 20 na 21.VlJI w Pe repelnikach i H arbuzowie. ubezpieczaj"c dy·

wizji judy i powrncif do .wei d ywi%ji dopiero 16.VIIJ po dui ych
i for.ownych przemanzach, t.1t ie dywizja do telD C:UIU d zi. t. l .
t11lto w . kl.dzie trzech pullr:ow,

Z edeniem 4 dywizji kawalerji bylo. w Iltc :r:noici :r oddzialami
trT.nicznemi, iandarmerj.. i s tn i " ee ln•• oehr.nile ar.nice na od
cinku ad Bereereeeke do Newese Alelc:. irica. Szcngblnie nale
i.lo nie dopulieie niep rz yj. c:iel . do zbliienia . il; do Zloezowa
i Zborowa, j.ko atacy; ekwipunkowych i weinreh cC!!ntrow mobi
liu cyjnych. Wypadki ad I do 16 .ierpni. by'Y bel azezegolnego
znaczen i•. W tym ceeeie eelem ub ezpieczenia Brcdew przed ewen
tualnem na t.reiem. o b• • dzono Ie miejacow"sc dwoma .zw.dro~

nami 9 pullc:u dr.gonow, jednym b.t.ljonem 3; punr.u la nd w ery
orn. jed nJl baleri .. II konneao dywizjonu. 16.VIII przed.il;wzifO' .
4 dywizj. Icawalerji wypad w kierunku Dubn. z rownoezellnym
wypadem zaloai Brode w n. R.dziwiUow. Po OSilla nifOciu linj i
rzeczki Pl..eewke i .konetatowaniu lam wifOknych . it lc:.waJerji
i pleehety ro.yj.kiej. dywizj a wycof. l. .i~ do S ucho wo li. Kdzie
pozostara na poetoju do 20.VIII.

Roejanie.

10 dywitj a ltawaIerji hr. Kellere po killeu d robniejuych ak
cj ac:h bojowych w rejcnie Zb. raia zo.tala pnc n uco na w reio n
Ztoczowa. ee lem enera ieenei altcH w I,ano'ci z 9 dywizjll Ita ....a ·
Jerji w Ir:ierunlc:u na Zborow - ZlocJ'ow.
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Re e j e e i e .

Deie 20.VIII 9·la i lG-ta dywi zje Ir.awa1erji przeprowadzily
natarcie w rejonie Z.loice - Wertellr.a celem Ifofl ow.nia nelr:i
Serel i zawl. dn i-:cia pnepr. wami. 9 dywizja at . kow ala Z aloi ce.
10 dywi :rja Wert elltl;. Po odnuceniu alabych uherpiec:ren au . tria
clr: ich obie dywi:r:je ::ra jl;ly Ie miejflCOwo. ci. 9 d,.,.,i2ja Itawa lerji
IIp~dziia noc: J' 20 na 21 w Zafoicacb. 10 d,.,.,i7:ja kawalerji noco·

wizil: h waJerji ad wechcdc. ~1.tn przeprowadzily on e bee be
.aiu (Iorni,try u wceeeh) Zami.rem dowodey dywizji w dniu
21.VIII bylo rahle 0 lI'odzin ie 4~ej rano pozycj~ ukryt. w re jcnie
na poludnie ad H atbuzow. i cpieeeiae ait: obydwoma babljonsrni
35 pulltu piechoty 0 wie ' Herbueewc-Obydre raalr:oczyc nieprz,·
iaciel. w ez..ie JCIID manzu z O lejow. w Ir.ierunku na Zborow,
lub Zloc:r:ow.

o Rodz. 22 otrzymano w Kruchowie z dowodztwa 11 kee
pUIU w e Lwowie n••h; p u jIllCY telegram : .Silny mie naDy o d d zi. l
nieprzyjac:i elalti 7 lie7n" jazd, i deia la mi poam '" .il; przez O lcjow
na Zborow. P atrole teee odd:r:i.lu ., dwa ki m. ad HnH kol e jo wej
Zberew - Ptuchow. Z Brzei.n jedno.tld 11 d ywirji p iechoty 2 0 ·

. Ial, eklerowene na Zberew, dok,d przybl;d, dzi' w nocy. Z Tar·
nopola [edne dywizja jndy zost. t. wyd.na do Zborowa. 4-ta
dywizja kawalerji p re e rwi e pOlltoj wczeanym rankiem i pollunie . il;
na ZboroW' z ud.niem d%i.tani a n . tyty nieprzyj. del.1tie. POi '4
dane n.willu nie t, eznoi ei telefe nicenei "- T ernepele m - Z bere
....em i P tcehewem". Telegram powyiazy otn-,.mano W' kwaten:e
.. dywizji kawaleryjaleiej w Kruebcwie w nocy 20 na 21 0 Rodzi·
eie 20.20.

Z rozlenu tcao wyniltato, ie nieprzyjaeiel w jaanll nee lu il;
i,COWIi mOKl ail; 7.ujdowa c jui w maeezu na Zhorow i Zloczow.
Nie bran o w r ecbube. ie rozt.tane wyw iad,. ubezpieczajlllce pe
winny byl, co. donie.c. 0 ewenlu.lo1m rucbu nie pnyjaciel. w kie
runlcu poludniowym a d Zaloziec.

W zwillzku z POWY7SZym rozle.ze m. zOllral,. wyalane tl'7,.
parrole wywi.dowcze eelem .lconlltatowani., czy nieprzyjaciel opu·
k if Z . loice, • rownoczeenie emieniony zOllt.l pierwotn,. pl an
uiyci. obu bat.lionow 35 pulku piecboty, kl6re u mi. at do wlli
Harbu70w - Obydra 70wta l,. akierowane na wIChodni Ir:ra j I:.opu·
..,an, co byro w zwillzku z planem dowodc:y dywizji u jt;cia po·
z)'cji wyczekui"ce; pny w!'gonu 418, dogodnej % jello punktu
widzenia 2'8fo","no dla .kcji w kieru nku na Z .foi ce. ja k i n.
m••zeruj,cego w kic runlr:u poludniowym na Z borow niepnyjaciel• .
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.) c.... Zn. mb. wielolt,o t nie podlneel • • ie deeyaj~ I'll po."i,,1 pod wplyw",m
n.leld, uef. ntab u mj ,a M.llon a.

.al. w Bi.loglowach, Z.d.nie 10 dywizji h wa lerji na dzien
21.VIIJ pole.ato na W)'wiadzio w reienie Zborow - Zloczow i ani
neuniu linii kcleiewei mic;dz, lemi miejacowosti..mi. N. pln.°n.
chad mi.'. aio • lem umem :red. Riem po.uwBe 9 dywizja Ic:.w. ·
lerji W o goln)'m kierunku na Zloczow. N. poludnie od 10 dywizj i
kawalerji d zial.t. w rcjanio Tarnopol. 12 dywizja Itawalerji . W i.-.
domo8ci 0 niepnyjacielu byly b.,dzo .,.bc; wedlui wi . domosci
w,wi.dowcow cywilnych oczeltiwano o goJne go . il ncga c poru nie
przyj.del. na lin;i Zborow - Zloczow. W tych warunkach 20at.1
w)'dany fozke. marnu na daien 2 l.VlIi.

Nt . 2 Ie )

Sytuecje ogolna 21.VIII do godz. 8.30 rano.

Au. t r j .. c y.

Po otrz)'mani u telegramu z d owadztwa JI korpu.u 0 p rze
aunieciu aio Ro. j.n w kierunku Zborow.. Ken. Z. rem b. wy.tat
o ,odz. I· e; w noey 3 patrole wywiadowcze na 1 roaei.niec. O le
jow i Beewiee. ce lem odnalezienia niepnyjaciela. a akierowawny
obydwa bataljony .1S-s o pulku piecholY na wlIChodni Itra j t.opu
aza n. wyrunyl z dywizj, 0 K'Odz. 4.30 przez NUl%eze na wzgorre
" 18. celem n il;da tam pozycji wyczekuj,eej a i do wyjdnienia
aytuacji. • .k"d uwaiat za . moiliwe dzial.nie lak w kicrunltu
Zeteeiee, 0 He Ro.janie ich [eeeeee nle 0J:lu. cil i. jak rowniei oa
ich prawc . ltnydlo w razie rozpOCZlQt CKO iui ma ra7U na Z be re w.
o godz. 6-ej dywir ja .ta n~la rozezlon kow ana i uk",ta ad wschodu
za wzgonem 41 8. gdzie sen. Zare mba zatnymal ail;. oeukuj, c
na wiadomoid od rozeatanych pat roli.

Nie otnymawszy iadnych meldunltow. doworlca .. dywizji
k.walerji wy.J.' ponownie 2 p.trole wywi.dowcze w kierunku na
Oleiew i przez Bzowice do Terncpole dla nawi,zani. I, cznoici
z 8 dyw izillt It.walerji. orn patrol I, czn ikowy do Z borewe , celem
nawi,zania I,c-zn oi d z 11 dywi zj, pie cbcw . U1ciajltoc naleianiom
awoj ego nef. eere b u, .ieb,. Di~ nie apo i nic do e wentua Jnej a kcji
w reienie Z bceewa. • rownoezeinie n ie mog,e . ilQ doczekac wi..
domoi d od wy.lanych patrol i. co da walo pole do myilenia. ie
Olejow je at wo lny a d nieprzyjac.iel. i i e po. zedl on jui w kierunku
poludn iowym n a Zberew, dowodca dywizji niechlQtnie -) deeyrluje
. il; na maraz w kierunku poludniowo · wltChodnim. ee lem pagoni za
nieprzyjaciele m . Maraz odbywa .ilQ w dwoeh n utach obolt aiebie
(brygade doppelkolonne). kieruj, c ail; m il;dzy Jaroalawicami i Ma-

..
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Re e i e e i e.

Po e dpereiu oddzialOw .u.trj.ckic:h z Zaloziec i Wertetki.
w dniu l O.V III 9 dywit: ia ka"". le rji noeowale w Zaloic:ach. 10 dy
wizjll I&:awalerji - w Bialolltowech . Zad.nie 10 dywizji kawalerji
na dzien l l.V III poles" o na wywiadzie w rejonie Zloczow - Z bo
row i zniazezeniu linji kolejowej rnit;dzy terni miejacowo'ciami. N.
pillnoe w kierunku w.chodnim d zialac miala 9 d,wil ja Ir.awalerii.
W osolnJ'm kierunlr:u n. Z toczow. zd na poludnie w rejonie Tar
nopola i n. Ju ierny 12 dywizja kawalerii. Wi.domoici 0 nieprzy'

IISr. 2 <e)

nitowk~ na Kodubinee. Rownoezeanie wy.t.ny I:oatal rozku do
oba bata ljonaw 3S pulku pieebotJ'. n . ob..d eenie wiKbodnieflO
kr.iu M.nilowki. N. wy.okoi ci Keberewiee dowOde. dywizii otn.,
muje meldunek ad p. tro lu l" e%Dikowego ee Zborewe, i e W okoJi cJ'
Zborowa Diem. i nie bylo i l.du nieprzyjaciel•• ani rowniei wlaanJ'c.b
woj.k. Widz,e. i e pnJ'puazczenia je s o (sen. Zaremb,.) byl,. z pe
u"tku pra wdziwe. i ie niep"J'jaciel jest ieeeeee w rejonie Olejo.a
i Zaloziee. dowodca d J'wizji zawraea w poprzednim kierenku, z n 
miarem zaj~ia przy pierw.zej ,poaobnoiei z po.rotem atanowjak.
na wzsarzu 4 16. ezut bowiem krytyun" .,.tuaejt; w da ne; ebwili,
pr:rez nadatawienie awych ty lOw niepnyjadelowi i pnn je llo do'
minuj,ce ata nowi.ko na wzs orzech na poludnie od O lejowe. Dy
wi:rja zawrbciwazy . tant;le mit;dzy Jaroalawic:ami a Manilawk,.
W uirlUpow eDiu bardzo ideaDioDem .) prawie w meeie, frontem
n. polnoeDY wach od . W pierwaz ej linji 13 i I pulk \llanow. w dru'
Kiej 15 i 9 pulk. drallanow. P ierwotny aklad brys.d I:oatal pemie
azany. pullti za i ata ' , w linji kolumn azwadronowych (kolonnenli
aie), arty ler;. rroebe wprzod ne lewc od pierwazes o rzulu oltolo
KruPy etert. My. l" dowodcy dywizji bylo . kiero wec 9 pulk drailo
now na pOinocny w. ch od ad Jeroat.wic. leu do tearo jui nie do. zlo .
ezy to z powo du .tybltiellO biegu ""ypadkow. czy tei niewylto nani.
rozlu zow ze .trony do""o dcy 9 pulku dr asonow. W Ir:ai:dym ,ui.
ao dz. 8.30. ze l taie 4 dywizit; kawalerii ugrupowan, prewie w Iwar
tej m••ie n . miejeeu wyi cj pod anem. przyczem 0 tejie pone PO '
a,1 :r. J.roala wic wyehodzic w kierunlr:u weebednim i :r14czyl ait;
I d;rwi'lj, jej ta bor bojow y t. j. kolumna amunic)'jna. oddliel .ani·
tarny i Itompanja tclesraficzne. ktore widae nie otrzymaly i ad nel o
rOl kuu w chwili zawroeenia dywiz ji :t pcwrctem w kierunku pOt.
nocno u chodnim. i maazerow.'y dalej za dywizj, w .Irono Zho
rowe.
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P ierweee fa za boju c d gode. 8. 30 do godz. Hl-ej .

Au . t r j a e y.

O bydwa bat.ljony 35 pullr:u pieehoty. wyru.zywuy z Pere
pelnilc. i Harbuzowa. id, c ze arabym ubee pieeeeeiem zoata'y n.
w,.aokoic i wzgona Jamny 416 z..koceene naglym oiniem a ' tyl e rii
od atrony Oleiewe, i nie zd,iywazy . i(; w zupelnoici ro zwin4c.
byl)' tozproazone i zmunone do a dwrotu w kierunlr:u Lipnilr:
i Jaroalawic . 0 godl:. 8.30 d owodea 4 dywizji kawalerji. etoj4c
mi(;dzy awoj, artyJerj, a 13 pulki em u'anow. (azlr: ie laj uelyn al
gwaltown4 ka nonad(; w Ir.ierunku pOlnocno-wlIChodnim. Ir.torej eobie
z pocz,tku nie mogl wytlomaczyc. Dopiero ulr:azuj4ey lIi(; na pc 
lodniowym etcku W l lJO:Z_ jemn e ueice . jlley 35 pulk piechoty.
wyjdnil mu powod tej . t rze laniny. W pewnej ch wiJi cala dywizja
wraz z do wo de,. zapomia wazy 0 wl.anej . , Iuaeji, ptzYa l, da' • •i(;
temu widowi.ku. i dopie ro po niej.lr:im cn,ie gen. Z aremba po.ra'
rozlr:az do dowodey piechoty, nakazuj, c mu zbiork(; na w.chodnim
Ir:raju Wolezkowiec J. W tymie momeneie a rtylerja ro ayj.l.c.. prze ·

Nt. % (tl )1'''1.&. tI:n. fl U I. ~ r. a:n GIiOfUC~ 1

jacielu by'y bardlo IZczuple. Po odparciu pl.cow elr. .ulIlrjac lr.ich.
oczekiwano .i1niejszeao opom pod Z borowem i Z loezo wem, klore
to miejKOwosei wedlul' wiadomo'ci a rentaw cywilnych. mia'y bye
ailnie ob..dzone. Poza'em wiedziano 0 blillr.iej obecnoici wil;k ·
82ych ul'f\lpowaJi ju dy aUlItrjac:lr.iej, dot,d jedna k nie udalo .il;'
prz:y pomocy wywiadu uatalie ich mie jllca przebywa nia . Z temi
wiadomoiciami 10 dywizja Ic.awalerii wyrulZy'a l l.Vl lI, 0 godz.6-ei
rano z Bia'og:low dr og, Bzowice - Beremowc:e, z zamiare m pn:e r·
wania linji kolei c we] w reienie P' uchowa. mil;'dzy atacj , P ' uchow
i Zborow. Wywiady wy,'ano 3 godziny przed odmarn em w Ir.ierun·
lcac.h Zloczow, Zberew, Jezierna.

9 dywild a Ir.awale rji ",,)'runyla doaye pOi no to . wych kwetee
i oai' lIn, wn y Olejow, ata n(i ra w jego ukolicy na d ' ui ny udpocz,·
ne lr. . 10 dywizj. Ir.awalerii m.azeruj, c: p rzcz Beewice, oai ' lln4;" a
o ludz. 8.30 awoha IIlra i , przedni, ( I pulk O remburekie b koukow
i I baterj_) wierzchole k O.trel'o Garbu. Ptzy attaiy preednie] zn. j
dowa' ail;' dowodc a d )'w izj i ee ewcim uefe m n tabu.

N. O.trym Carbie, 0 IIdz. 8.30 olrzymal gen. hr . Ke lle r mel
d unek od patrolu 10 pulku huzarow, ze 0 aed, 7.30 wi(;lf aze aily
ka waler;i a uatt jaclr: ie j znajdowa'y .il; na pOlnoe od w. i Ja ro.l.wie.
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nio"••witj oaien -J n. .tojllCIt ja1: na dteni judl; au.trjackll. zma·
IIOwan, na przeatrzeni [ednege kilometra. Pierwaze nnpnele p~

leaj", u pulka mi pierwllZej linji, tran.j,c w irodek oddzialu uni·
latneao dywizji. i .:r:uz, c ""rod nieao .pu.tollZenie i panikl;. T.bo".
zaczl;ly natychmi a.t za wtacat lIil; z powtotem do Jaro.rawie. Tym
czuern nr.pnele :r.cz~ly padac pomi~d:ru pulkam) i w'rod baterji,
padeZ&1I ady putk i IItoj , na bael.n08C z dobytemi nablami, 1I0towe
do lIZatiy Da niewidocznego nieprzyjaciela, a attylerja ptowadzi
pojedynek z a rtyleD' ni e przyj . ciel .k.. . Po paru ..Iwach a fanatow
i nr.pneJi, k ro re tram,. w k arabin m.uynowy I pulku ulanow
i 9·ty dra aonow. oraz zapalily aterty ~rzy ktorych atara . rty lerja.
juezDe konie k.ra binu man ynoweao J pulku ulanow, wyrywaj,c
ail; w paniee i galopuj,e w nietadzie poci,gaj.. za aoh. lIZwadron
za azwadronem, uchodz4C eoniz nybazym tempem w kierunku
Jaro.lawje. Kto'. gdziei z tylu pod al Itomendl; .w tyl maraz·
(umltertachwen ken) i c.l. rna.. judy t. j. I, 13 pulk ulanow
i 9 dragoDOw ruuyly galopem w witzit.. ulic~ Jato.tawic. i na
przelaj przez row b aghiaty cill(l'tllley ,il; ed Jaro.tawie do Strypy.
Wytworzyl til; ogolny ch ao. i umieazanie. Potl;gowane ailnym
oKniem a ttylerji rOlllyjakiej . Stoaunkowo zwarlJ'm %o.tal Iylko
1S puUr: d ra gonow. Idory nie otrzymal be:r:poirednio ognia .rlylerji
i atoi ..e w tyle na akr:r:ydle nie zodal Wcifurni~ty w oaoln.. ueieceke,
(pr.trz . zlr:ie 2). Dow odea dywizji. widz.. c oio1ne umieazanie
i ueieeeke, przyl, czJI ail; do I , pulltu dragonow i wra:r: :r: nim
udal ail; za cofaille~mi puUc:ami. d awny rozka:r: ceemctnionej arty
lerii hatefjami ptze rwac oaieD i wyeofae .i~ droill okrl;zn, na
wac:hod i POIDOC od Jaroalawic. w Iderunku wzaorza 410 pod asIan,
dlugiego azw.dronu 13 pulltu ulanow. Poniewai dowodea dywizji
poprzedDio wezwal do eiebie, .toi ..e przy .terluh, wazystkich do
wodcow d.o d owodcow eewedre nu wl..eenie --) wiee w eeeeie eemie
. zania odd zialy byly bez kierownictwa. co pr.wdopodohnie ZWil;'
It.zylo nie porz"dek, ktorego Die byto komu oranowac. Dopieto
na wac:hod od Ja roala wie, dowodey dogonili awole oddzialy i za
C2.flili je porz..dkowac. 0 ile nie hyly onc jui poprzednio ptzez
mlodazych ofice row uhrane. Dowodca dywizji wydawny poprzed~

nio jeazcze w czaaie paDil.: i rozkaz 0 zhioree Da wzaorzu 418, udal
il; tam 20 awoim nlabe m r za IDi. rem dziala nia , poiniej po upo·
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.. Pf'Ll . 8:n. li I !f. JII:.IlIY ti aoSI Cll Nt. ! (8)

n,.dkowaniu dywiEji pne:r: m. h. Upnill i wzaone Jamny na pra.e
akr:tydto nieprzyj.ciela. W ee••ie teaa prze.uni~ci••i,:/ za w 'J'i(orze

4J8 Ul;i1c rozbitych bat.ljanow ze w7gorn Jamal', wycof.'. sit:
w my' t rozk.azu dowode,. dywizji w kierunku na Jarotlawic:e 
Wolczltowce i wid zlI,e narzuj,cych koukow. uj~l. ne :r:boczu wzao
ru 106 po:r:ycj~ frante m na poludniowy wachbd. 70at. l. jedn.k
przez kand,1I. I.w~ przejechana i ro%bil ., 8.8.i.;IIC jencze GpOr
w ••mych Ja rotlawicaeh. !nne drcbnieieee oddzialy cbu b.t.ljo
nGW 35 pullr.u piechoty ob..dzily Waln .kowce. gdzie puez: krotki
a ee wylwonyl••il; wal k. oaniow8 ze .pienon" jud.. roayjl'k,.

W caeeie tej wel ld piechoty pulki kcnne przeauwaly ai.; ••chod
nim breegtem Strypy. w kienmku 4 18. Na przodzie na .arnej Ko
ree .padzi.tego ebceee, ma.zerowal 13 pulk ulanow, z nim 1!t pulk
dragonow i artylerja, ktorej jedna balerja alaOll;'a na pozyt'ji mie
dzy wzgorzem 410. WolczJcowcami. pod pnykryciem 2 .,:wadronu
13 pulku ul a now . I pulk ulanow bee rozlcuu pomaszerowal ai
do Iclwerku W olezkowce 2. na druK' .tron~ kotliny blotnillej,
ci"gn"cej lit; na pOlnoc od wzgorza 4 18. 9 pulk dragonow pree,
nedllzy w Wolczlcowcach ha drug" Ilron~ Stry py, manerowal
rownoJegle z I pulkiem ulanow i dol4czyl lit; pbzniej do hieeo
kola Eolwa rku W olczkowce 2. Bateri e na wz80rzu 410 otwony'.
ogien n a .zariujlflcych kozakow, oraz oltrze liwa'a Itanowi.ka arlr
le rji rOlyj.kiej na Berymowee. Dowodea dywizji wraz z obu bZ')'·
..adjerami i sztabem, znajdowal .it; preed I~ pulkiem dr88onow
na zachbd od . a mej eechy 418. b..d,c przygolowany na atak nie 
przyjad et. k i od weehcdc I . i- cd atrony lolwarku Lipnik i wzgon 
Jamnei. i n ie wiedz4c 0 zbliiaj4cej ,i,.. oel stron)' Ja ro.lawic i be
d , ce j jui w bnpoiredniej bliakoici 10 dywaj i k aw alerji, oru cd
bywaj" cej .i.. w te j eh wili walce renlek Iwojej piechoty z till
dywizjll '

R c e jan i e .

9 dywiz'ja lc.awalerji .toj4ca na odpoezynlcu w Oleiowie, zo'tala
nali[le zaalBrmowana marazem au.trjackie; piechoty w bezpoired
niej hli,kosei t . j. z H a rbuzowa, w kierunku na Jamny. A rtylerja
wyjechawny na pozrei,... wz i..la zwartlfl kolumn,.. Auatr jakow pod
barelzo ,Imteczny agien j rOJ'proazyla j4. I p<dzajlflc w .Itierunku
pOfnocno uchodnim. rownoC%elnie IpielZone oddzialy pulkow judy
pocz(ly powoli pOluwBi .i~ w . I.d za coEaj,c4 lie piec:hot,.
W leji e c:bwi.li przyszty meldunki 0 wieknej maaie judy a Ultrj.c:
kioj.lloj..,c:e j w rejonie na pofud niowy w.chbd ad Jaro.l.wic . Na
tychmia.t a rtylerj. przenio.t. I,..oj OK'ien w tym kierunku, i po



pewnym u a.le konnic. au.uj.cka poc.zt;la poapiuznie wycofywac
.it; w kierunku pOlnocno zachodnim za wie' Jara.lawice.

W ch wili otrzymania meldunku 0 rcelekoweniu au.ttj.ckiei
kawalerji. dowodca 10 dyw izji It.waletji u.l,..zal ogien artyletyj .ki
od pOlnocnego zaehodu. W yni klo z tego, ie . ily niepnyjaciel.tiej
k.w.lcrji••t. rly . it; z maueruj~ c.... h.rdziej w prawo 9 dywizj" Ita ·
walerji. ktora wedlug wiadomotic.i gen. Kelleee, powinna byla eku,
ratnie wyc.hodzic z Olejowa. Zorjentowawny.it; w .ytuacji. widac
zrent" bylo ge.ty !tun i ruch poazczeiolnych kolumn w reienie
J. roalawic, dowodca 10 dywizji kawalerj i powzi",l bly.kawicz:n"
decyz:je. i wyd al na. tcpuj",cy rozk.~ _cala dywizja emieni kieru
nek m u nu n. zachod i . zyb kim tempem . pieazy na pomoc 9 d,
wizji lc.awalerji, .taraj l\e . it; o.krzydlic nieprzyjacieJa od polu·
dnia".

Celem ub ezpie u enia tego manewru. na lewym . ltrzydle od po.
ludnia zOlltaly deteeecwene dwa u wadrony 1 pulku huzarow, IUOre
w eeaeie man zu Itryly dywizje od .trony Z borowa. Stanowity one
za razem oalone artylerji. ktbra . t ane l. na pozycji olcolo wzgorza 426
miedzy O.trym G erbem a Berymowk" i ostrzeliw.la rejon ugrupo·
wani" aUll trjackie j kawale rji. o ru c:ofajllC4 . i" piec:hote. Powzillwaz,
decJ%jc. dewedce dywizji zaczJlI z calli enerm, wprowadzac j"
w czyn. Oddzialy manarow.ly klu.em preee pcle, po awieiy c:h
riy.kaeh. co powodowalo ro :zcilUlanie . ie pulltbw i emeceenle Itoni.
Pod Jar ost awieami judy auatrjad:iej jui nie z8llt.no i pulk i dalej
kontynuowaty . woj fOllowny ma,.z . Po przejieiu pol.mi bee dro;
oltolo S kilometrew . trai praednia, I pulku l.oultow Oremburalcich.
okr"iaj"c: Jarost awice c d pOlnocnego wsebcdu, natlc.nela . i l; na
auat rjack, piechote i rozpocze1a z ni, walke. Znajduj"ey .il; prz,.
kozakaeh dcwedee dywizji. widz"e tyraljere pieehoty niepnyjaeiel •
•kiej na poludniowo wsehodnim ebeceu wzgona 406 i wideee za
nilll c bl cki kurzu i we wazy.tkie IItrony aalopuj"c.ych jezdzeow.
uwai a l. ie w rejon ie Wolc.zkowiec znajduje .i~ grot au.trjaclc:iej
judy i po.tanowil j" natyehmiaat zaatakowat nie ceekejec nedei
' cia 9 dywizji kaw.lerji. ktorej straie przednie zaeze1y .ie ultazy.
wac na wzgorzu Jamny. lama zas dywizja z powodu p oinego wy.
ruu enia nie opuicita je lZeze w e.loid Olejowa. W tym celu
wydal roz kaz Itozakom: .Kozaey zaatakuj. n.tychmiaat linj4 pie·
ehoty aUltrj. ckiej w . i1e I bat.l janu i przejechawazy jill zajmlll wid
Wolc:.z lr.owce-. Kouey, po krotldej walce. rozprolZyli piechot,= po.

nOlZllle jednak pewne . traty i zaj"wazy Jaroslawiee . kierowali ai4
na Wolczkowee. Konna artylerja otrzymal. rozkaz . woim ognieI'D
podtrzymac nar:!l; koz.alr.ow. ui " Iowne aily dywizji mi.ty uyblto
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na dci, rifUaC. Pod Wolczkoweami, bronionemi przez reaztld piechoty,
wytworzyla ai~ hotlta wailea ogniowa.

W tym eeeeie do miej.ca poeecju dowodcy dywizji wzgorze 406
podeszlo lifO' dywizji t. j . dregcni, ulani i huzany, zaS czolo
9 dywizji Itawa lerji o.ilJgn~lo wachodni brzeg I..ku Hultalowce .
Gen. Keller wydal rozleaz dcwedey brygady gen . Marleowowi dalllZego
marszu dolinami i wkl~.loiciami lerenu w kierunltu . k, d pochodzily
wyat.zalr artyleryjlkie ekie re wene na lawe; kozack, t , j. w kieeunkc
pOlnocno zachodnim na wzgorze 41 8. Dcwedce dywizji wraz ze
ntabem, ordmanaami i keewciem (I pluton Oremburakich koza·
I,;ow posuwal .i", peeed gro. dywizji od wzgona do wzgona cele m
ceebietei cbeerweeii la k w kierunku marazu, iak i e keii ltouekiej
Itierowanej pnez Jarostawice DB W olezltowce.

Druge Ia ze bcju. - S zarz. I zderzenia .

Au e t r i e e j-.

Dowodca 13 pulleu ulanow·) m..ze ruj,e na gnbieeie wzgo rza
4 '8 zauwai:yl p ie rwazy jazde; roayjsk, j d. l rozkaz do rozwiniecia aie
w prawo. PuUe: lozwin,l ai~ . t c:pe m i ruuyl w kierunku nieprzy<
je eiel e . Po chw ili dc wed ca pulku przyazedl do preekcnenie . ' ). ie
le p ie j bedeie zaa teltowec nieprzy;aciela od jego pre wego Ihzy d.le ,
• rownoezdnit: zauwai:ywazy nB akraju leeu m . h. Lipni1r. jci dicow
roayjaJtich i chcec przeprowadzic awoj pulk w kicrunlr.u po'noeno~

weehcdnim, nalcaza' Itolumnc; plutencwa w lewc, co usltutcezniono
w galopie . W tejae chwili dowbdca I azwadronu ja d"cy na kODCU
(dziaiejazy gen. Wojak Pclekieh Kicin ak i) za uwaiywazy w beepc
'rednie; bli alcoiei niepreyieeiel e, d.l 0 tem znat glo.em dowodcy
dywizjonu meicrowi Vidale, ktory be z rozlta zu. n. wl . am, odpo
wiedzialnoi c. f10ntuje znowu na wlIchad i lIzariuje nil Rosja n obu
swoimi eew e d ron e mi, pc dcaae gdy tny inne eewedecny ponieaione
przez kcnie po stro mym abcceu wzgorza, I"duj" w blocie kOllioy
pomill:dzy 418 a Wotczltowee 2, i zmieaza ne w nieporz,dlm abie
raj" aic: na pblnocn ej atrcnie tei kotliny, ale"d przygl"daj~ sic; b ee
czynnie, wsrbd przelc:lenatw cficerew i i olnie rzy, walce lI woich ko
kllow na wzgorzu 418, nie bedec jui w ata nie wzi,c beapcsred
.iellO w niej udziafu. W lej .ylu.cji dowodca .. dywizji ltawalerji.

e) B.apo_. edoi. ..ai.al. i ob..r...."j. a Ulo r•

• e) R.port bojo"'Y d.ty path pGlIt . hr. ! p. oo thi••o Oa dra ai daie6 p o hitwie.



.J 5&<:1.",,010_ ,. opi. mj•• 1..U U 8 . u~l. ...t. bu .tl b,,....d,.
H ) We eit" .. opi." pp,,'l.. Sliwi il. l.ie..o. mi. 110 b"c rt"u ...dr~o J: do.. odc•

•• cui• • c••• o j.dR. 1. .. Ii.d"".. o pi.;_ . IIi r porc , j. d "m p " l i .."I.ic.i.Inoilla. MOwl ••tem t"llI:o 0aoln'" a p.zer Riu 11Ilji . "."j.~iej. pn l.

-'l d " ..o W"tpli jM I• • b ,. do l e.o c u.nym.l .i ~ • • • •ty .."II: .
I.c.llrc" d.on o• • Ie b.,d.iej ,1: .. "i. b ylo ad.odO....

..., W.Jlo• .10'" Z••e... b,. i mi•• Le......
- .) Opi. mi'. Leu•••.

.....) Ni. 01••• I.••a,ji. pomimo ••p.ucu" I . .. . Z . . . ...hJ'. Pot. :•• d. o "••i. lo
1u"1". I ia.Jcla KrOL

Gen. Zaremba ual,szal naKle na lewo ad eiebie OdKlol' walki i uj rzal
preed sob, n. j.kie 900 kro ko w wychyl.jllC4 li~ Jinj~ judy rOlyj
skie j. Nie majltc ualu na wydanie rozkazow. kanl trltbic .do
azariy~ i ataille na eeele 15 pulltu draKonow. rzudl si~ wrez
z calym n ta be m do azariy na zbliiailteego a i~ nieprzyjaeiela. [eeecee
przed Izarilt 13 pulk ulanow. azwadron karabinow muzynowyeh,
15 pulk dragonow poauwailtee li~ w kierunku pOlnocno-wlchodnim.
zauwaiywazy Roaian Itan.;'y na pozycj i przy krzyiu na wlchod
od .fIB dzia'ailte ekutecmie ewoim cgniem na prawe akrzydlo
(10 pulk dragonow) roz.wini.;tej linji rosyjlkiej. 15 pulk dragonow.
atoi~cy n. atro mym zachodnim zboczu 418. z wiellc.im wy.ilkiem *)
wydobywa sit; z Itotliny na wzgorze i IIzariuje rcewinietemi 8%...,8 ·

dronami. w radzaju kalumn)' ezwad'onow razwinil;tych. uformowa
nych achodami w prawa. Udeezenie po pro wadzo ne z gory powo·
duje cofanie Ii.; ROljan. zdezorganizowanych cZl;sciowo jui poprze

dnim udcrzeniem 13 pulltu ulanow i cdpvehe ieh powoli w kierunku
weehodnim, przyezem zwart)' oddzial dragonow pebal ail; w powatalll
w srod ku maay walczlleych luk.; ••). Sytuacja w tej chwili byl. dl.
Austrj.kow na odeinku lamej azariy bardzo korzylltna. Szwadrony
aUlltrjackie widzl!lc chwiei4cych lIif; Roajan pOC'Zl;ly coraz silnie j hac:i
alr..c. zuoelnie beewiednie, gdyi weeelkie kierownictwo uatalo •••).
,dy naKle od fro ntu zatl'zymal ich ailny ogier.. .rtylerji ....). puy
rownoezesnym silnym udereenic nowych oddzialOw roayiaklch od
p'.wcgo skrzydla. Sitll bezwladnoici cala krl;C:IICa ail; w !tOlko
masa zosta'a eepchniete tym oatatnim udereeniem w kierunku
pOlnocnym i Zftcz(la epuazczae aif; po zboczu 418 w c:oraz to szyb.
uym tempie. Pcweduie to coraz to iwahowniejezy odwrot Auetrja
leow. ktorzy w bezladnych kupeeb .....) elarali ai( przebrnllc bloto
w krerunku Wolczkowce 2 scia a ni preez jazd( roayjakl!l ai do aranicy
blota. dalei zas oghlem art,lerji i karabinow maazynowyeh.

Podcz.s eei akcji 1najduj,cB ail; nB pozycji baterja II dywizji
.,tylerji Ir.onnei. zostela nagle zagrozona pr7.ez jazd( roayiak"
(10 pulk huzarow i I aotnia kozalcow ) od prawego .krzydl. i od
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tylu . DowOdca dywi:rjonu. nukajlley pomoey nie mogl jej nigd.t:ie
'l:naleii, sdyi dowodea dywi:zji by' nangaiowany w anriy, :rai
I pulk u lanow i 9 pulk dragonow, 8toj~e za blotem bezczynnie,
:zdezorjentowane, nie byl,. w atanie w kro czy c na cua do walki.
W ailnym ogniu artylerji nieprzyjaeieJskiej, zdejmuj'lca ai~ baterja,
ktora s tala Da w:zgorzu 410, uciekajtlle przed zbliiajtllcemi ai~ do
Wolc:zkowiec ko:zakami, doprowad:zila do przewrocenia aio kilku
dzial i jaazczy 8), Ittore tOCZl!lC ail; Z gory przygniotly lud:r:i i ltoDie.
Baterja re, a reeeei jej res:r:lki dopadni4;le przez Ir.ozakow na polu
dniowym eboceu w %.golla 4 18 zo s ta la d ceeceetnie wyci4;la. U 8 be
lerja pod leekiem zaataltowana a d frontu preee apieszo nych huu
row. a z tylu pr:r:ez koukow, to.tajc VI kr6tkim ceaeie zdobyta•
• jej pnodJc.i i jeedni u chodztllcy w atro nq pneprawy u folwarku
Beeodnle wpadli rowniei D. ko:r:akow, ktany jui :r:ajl;li przcprawl;.
Baterja la Irad ca l)' aprzl;1 artyleryjaki i Iylko n iewielu ludzi uzbro
jon)'ch w p istolel)' pnebito sil; na drugi. bneg Strypy. Sz wa d ro n
drugi 13 pulku ulanow pozoslajlley jako przykrycie obu 11 eh bateryj,
jui poprzcdnio zd e m ora lizo wany o gniem arlylerji, na w idok pree
lalujtlleych od prawego sknydla leozakow, zamiast uderzyc na nieh
j tyIn .poaobem dac cua baterjom n. wyeofanie ail;, o&,amil;ly
panikll wycofa. aic: preed nicmi na druKi bneg Sirypy, jeeeeee
preed :r: aj l;ciem pnez kozalr.ow praepraw na Strypie, nie atawi. j.e
z.dne ilo oporu i pozolltawiajtllc baterje ich lcecwi.

Pr:re :r: cal1 czu tej alccji , I pu'k u'an6w at.' w rozwini4;tym
uyku. front em na waehod, n • • kr. ju W olcJ'kowic 2. gdzie rawniei
porz.dkowa'y ail; j uatawia'y 3 nwadrony 13 pu.ku u'anow ede
:zorganizowane po przehyciu b'otnialej kotliny. 9 putk dr.Konow,
obchod%lIcy bloto ad zachodu zblii.' ail; rowniei do cechy 373
Wa:zyatkie te oddzi.ly. t. j, 13 azwadronow, staty bezczynnie przy
gl.dajtlle ail; akcji na w:rgorzu 418 i nie wiedeac co robie . Od u ••a
uariy 15 p ulku dr.gonow do tej chwili, nie pad' i.den rozkaz ani
:u atrony dowodey dywizji . ani ze alrony iadnego z brys.djerow,
ktorzy brali udzia' w walee wrl;CZ w az erellach 15 pullr.u
drago n ow.

ROljan ie.

MalZeruj,c w k ierunku atna ' o w arlyleryj.lr:ich z la.ku na za
chOd od 418 dowodca d ywizji ze nt.bem i Icon woje m eta n tll ' na
poludniowym brzegu ja ru eUtl n llcego ai4; z W oIoc1' lr.o wiee n a wachod
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(kola ecehy 4 (0) i alamlltd dojrza' na odleg'oK nieca'clo ki leme
Ira przed IIOb" artyle rj~ auatrjaelt" . atrzel.i"e" w kierunk u Jaro':a·
wre, Na w. ehod od b eteeii w kierunku 418 :tobaezy' alo;,,('e zwarte
"anne oddzia'r przygotowuj"ee . it: widccenie do uariy. Ujrzawa:ty
to gen. Keller wyda' nalychmiastowy rozlc.a:z: do natareia i trebecae
uKTali 'Ow pcehed", Pul ki poauwaj,ce aill; jarem mill;dzy 4 10 a 406
poczIl;'y rozwijae ai-: i wyrownywai w Ic.ierunku 418. Na prawo od
atanowis"a dowode)' pn eazli draaoni i utani. na lewc hunny.

W ehwili, gdy huzany prze:ehodzili ,,"010 dowodey dywizji
lenic: wyda' im uatny roz,,"az: ..Trzymai .il; achodsmi za lewym
, h zydtem dywizji, azariowBe na prawe aknydlo nic plzyjaciela" .
Na prawo ad dragonow na wzgorzu mil; dzy 418 a 406 atanl;fy na
pozyeji k.rabin)' maa:r:ynowe. Dopicro wynurz),ws:r.y aill; z zaK'l;
bienia puU:i uj tz aly nie:przyjacieJa i z okrzykiem ..hurra" rzu ei'y aill;
do nariy. Prewe akn ydlo dragonow doatalo ait: nagle: ~ od ogien
nie pfZyjaeielakieh k. m. eo zmuaito ieh do lekkiej rejlcrady w lewo,
Jeu wnet znow aill; uporz" dkowa li. Tymc:zaaem hu zany pcdebc
dzili jui od atrony 1'achodniej do podDoia .'8.Pierweee !in ia I. i
dragoni i ulani byli na 300 krakow ad wiencholk.a 418 gdy z za
W%ginza pokuala ait: w ga lopic pierwaza linja AUSlrjakow i w lejie
chwili naal"pilo zwarcie ait: d weeh mas judy, (10 dra gonow
z dwoma azwac:Jronam i 13 ulanow).

Pnypunezajll('. ie ee alrony aU81rjaekiej I'\dzyla de auriy
cal. dywiz ja Iifen. Keller kanl tr,bie aygnal ••wazyaey " i ..po pi e
redniemu uatupu" ebcee podc:i"gn"i bl;dllce w przykryciu arlylerji
azwadrony huzarow *). jedna" te aygo . low nie uafyazaly i ne pole
bitwy nie przybyly. Prewie i e rownoezeinie z udereeniem p ierw
uej linji auatrjac:kiej (2 8zwad rony 13 utanow) naetllpito udereenie
drugiej linj i. (5 azw.dronow 15 draKoDow) ktore jednalr. bylo prze
prowa dzone 0 lyle poiniej, ee wi a rlo ai~ w rozatrojon" jui mast:
Rosjan i apowodowalo awoj" ail" wygi,=c:ie .it: le ji e w kierunku
weehcdnim, przyczem lewoakrzyd'owe azwadrony '0 ulanow zosla'y
oa!cn:ydlonc przez prawoaknydtowe azwadrony 15 dragonow. W y·
Ii~cie ail; Iinji roayj.kiej z kaid4 ehwil" robilo ait: will;kaze i zbli·
ialo aie do miejec.a poatoju dywizji, pnyc:zem z maey waJez"cych
poczt:1i wyauwac aie pojedynczy jcidicy rOl yjaey uciekaj" c w kierunku
poludniowo-waehodnim . przez 10 Iw orzyli wolnll przestrzen w klorll
wdoczyl aio zwarty oddzial auatrjacki galopujlley na tyly dywizji .
W Iym ezaaie dwa azwadrony 10 pulku huzarow przeltroczywazy
w azyltu rozwinit:tym !cotlin t: na poJu dnie od 41 8 powoli wyeho·
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dzily na arebiet, adeie %obaczyly ai4; w beepceredniei bli.koici pr.·
wello a'crzydla i 1,Iow nieprzyjacieJa (15 pulk dr.Konow), Zaol Ito·
zaey alakujllcy Wolc:rkowce zait:1i most na Strypie. a jedna .otnia
odlllczywuy ai4; w kierunku plnccnym dopadla colajllcl!II aie w p • •

nice z ceehy 4'0 bat('rje auatrjack.. i wycieb. jl!ll dceeceernie . Po'
preednie jui rreeci donaki dywizjon artylerji Itonnej pod oalon.ll
dWc>ch eewedrenew 10 pulku huzarow stan,1 na pozycji kolo eeehr
406 otwierajl!llc ogien na .rtyler;e auatrjaclt" na zachbd od wzgb
na 418.

Sylu.cja na w:zgorzu 418 byl. ell. Rosjan wielzian. z miejK.
poetoju gen. Keller. bardzo krytyc'l'na z powodu przerwania pierw
szej linji i wymagala natychmiaatowej decyzji. T rudno olere.lic
dlugosc Irwanil. aamej wahi wr4;CT, ktarll ogolnie ( kre. ta jl!ll z oby·
dwach atron na 5 do 10 minut. Po tym czasie 10 pulk dragonaw
i 10 puUt ulanow parte z gary przez 13 pulk ulanow i 15 puik
dragonow austrjadc:ic:h chwialy 8i~ i coraly pcwoli w kicrunku
rniejece postoju utabu 10 dywizji kawalerii n i w luke powatal.
pomi4;dzy 10 pulkiem dragonow i 10 pulkiem ulanaw wtloczyl aie
zwart, cddeie! judy austrj.dc.iej ga)opujl!llC na wschod a). Widz"c
krytyczny moment gen. Keller rzucit na prawe s krzydlo teae od 
dzialu (azwadron). posuwah,cego sic< w bezpoiredniej bliskoici od
ntabu. awoj eeteb, ordynansow lJojowych i konwaj razem oltolo
60 jeidicow, atanowi,cych jego olltatnill przypadkow, reeerwe,
a ktony z lurjl!ll udenywazy na slc:n:yd lo galopuj,cego oddzialu
apycbaj, go w kierunku pOlnocnym. Rownoczeilnie artylerja-J
ognieen zaporowym powlltrzymafa ped tegn oddzi.fu w kterunku
Jaroslawic. Auatrjacy zawrociwazy w kierunku pOfnocnym. iciaani
byli dalej ogniem k. m. j kewelerj• .

Rownoczesnie 7. t, akci. nastllpifo na prawym skrzydJe ude 
reenie dwoeh azwadronow 10 puUr:u huzaroW" kcore z rozwini~tytR

eetandarem, galopem wiarly aie na tyfy i prawe .krqdlo 15 pulltu
drag-onow" lI

) i "Zepchnl;ly je w zupelnosei w kieeunku pOInocnym.
Cwaltowne to udereenie ewertej muy na skrzydlo zdp.zorgani1'o·
wanei jui walk, linji aUlllrjackiej. zadec.ydowato 0 zwycil;'lItwie
i 7mullilo do odwrotu Austrjakow. lc.torzy r.bani i Hoci uchodoz.
w kierunku Wolczlc.owce 2, Poicig trwal tylko do blota "Z powod.
przemeczenia koni oraz zwartych oddzialOw auatrjackich atoj,eye"
kolo WoIczkowce 2, ktore w azariy udzialu dOllld nie braly. Szybko

. , DoUad.. ,. op i••• d lu. p ulk.. S liwiilab " . o.
··1 pJlflr. Sliwiil.lri ni t' 0 I.m .. is ••" 0 _ 1... .

••• j up. b o jowy lim. Barbo wj t'u .
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..) ' .p. rolm. 8.,100wien . p p l k. Sliwi.. . ki 0 t em ni c: nie ....po"'ina.
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Au atrj acy.

Z dezorganizowana rna.. jazdy zc Itromego zbocza atoczyl.
lie w bloto lcotliny, na pOlno c. od 4 18. gdaie uatal konny poid,
Rosjan. a ro:rpocz.;lo ail; dzia la nie olilJlia karabinowego z l• • ku na
nchod od 418 zajl;tego prze z szwadro n 10 pulku hurazow. General
Zaremba. nie moglle w zamicaz.niu edneleee (I?) •••) 9 p - dragonow
i I p. ulanow, wyd.l rozkaz zbierania lIi~ w Koltowie. uwai ai",e,

"

godz. 12.30
Kewalerji

Sy tuac je 0

.. Dywizji
T rzecia fa za boju.

w ch wili odwrotu

:ir. 2 (61

podeilllR'ni~ta artylerja wyjechawny ctwereie na w:r:lilorze 4 18 otwc
nyla ogieh na te odd:r:ialy zmus:r:aj,c je do natychmia.towclilo 00.
wrotu w Iderunku Dworzy.k..

Po przeprowadzonem uderzeniu na praw e Illtrzydlo 1; pulku
dr_ioDow dcwedce dywizjonu 10 pulltu huzarow (rotmistrz Barbe
wicz ) olrzym.l rozk..z·) od dcwedey dywizji . zad o w a nia na arly
ler;.; auatrjaek, .toj,elt pod laskiem Da zachbd od 418. Zebrawuy
jeden az wad ro n zwr6c:il on w kierunku £olwarlm Beecdnie, seine
po chwili ujrzawezy w bezpoiredniej bliakoaei ezynn, baterj.;. za
n.riowal jlt W azyku luinym. Z powodu zaeieklej obrony Ie;
baterji huzarzy zmuszeni byli l ie .pie.zyt. i zawladnc;Ji baterj, pny
pomoey nadeszlyeh cd atrony Wolczkowiee kozakow··}. poezem,
pozoatawiaj,e poacia: n uchcdeacemi jaszczami. kozakom zaj~li

lasek. zna jduj,ey .il: tui za balerj, . skll d ogniem z kar.binow ' d 
iali co£aj,cyeh ai.; przez bloto w kierunku zeehod ni m Austrjakow.
W caeeie zajmowania Wolczkowiec [edna sotnia kozakow z inieja·
tywy . weao dowbdey . Iyu,e odglo.y walki .kicrowala ail: w kic
runku pOlnoenym. gdzie z poc:r:,tlc.u dopadla uchodz,clt baterj~

aUltrjaek, ze wzgbrza 410 zaS potem z tylu ude rzy' a na drug,
b.ter;1: pod I• • kiem, pcdce• • gdy pewna je j CZ~8C obakoez,.la
ecfeiece .i~ przodki i jaazcze tej baterji, wybijaj,e deeeceemie ich
obalu8l;. Jen ne inne czt iei konkow, n;llwazy przeprawl; PUcz
StryPl; kofo £olwarku Bezodnie, uD icmoiliwily wazellti odwrot cof. 
j,cym . il: w tym lI:ierunlc.u rozbitkom aUltrjacJdm.



Ro . j .. n i e .

W pogoni za eo(. j"e, ail; ju d , a uatrjad" kanny poseig trwa'
. yllto na linji blcre, w kotlinie n. polnoc od 418. gdyi: na d. lazy
poieia: nie pozwal.lo emeeaenie koni, oru ohecnoic w rejonie
W oIczlro wce 2 i Dworzy.le. wifOlcazych zwartych oddzialow judy
a uatrjaclc.iej . Dal.:r:y poseis: p rowadzila artylerja. Ietora w azybkim
tempie wyje eh a'. nil odkryt, pozycjl; n. 418. atrzel.i4c ai n.
male.yma lne odleglosd. Rownoczesnie eofaj,eych .it; w dolinie
Auatrj. kow seigal cgnie rn 1tarahinowym .%Wad ro n 10 pulku huza
rkw z I••ku na zaehbd od 4 18. Szw.drony poczl;Iy .il; zbierac
i pon:,dlr.owac na wzgorzu 04 18 podeza. gdy od . tron, m, h. Lipnik
do pr.we go .krzydla 10 d ywizji ka w alerji pcdeeete eeolo 9 dy·
w izji kewe lerii, Ze WZa:1l;du nil zlJliiaj"ce .il; ad lItrony Zborowa
tyraljerki p iechoty aUlItrjaekiej 2'aezl;to .pieaznie zbierac r.nnyeh
i gnebac ubityeh. poczem pod oalonfl 9 dywiz ji kewalerii, 10 dy
w izja kawBlerji odenl. na nodeg i odpoczynek do Z.loziec.
9 dywizja Itawalerii nocowala w Olejowie.

ie bee tych pulkaw i artylerji , ktora cat. wpad'. W rece Reejen,
nie moze si c; w i.;c.ej pneciwatawiac zwydc;akiej jeidzie rosyjakie j.
Oddzi.ly zwarte jui: pe pre ednic , ja k rown!ez inne uailui4ce zOfga·
nizowae siC; m ic;d:r:y Wofczkowce 2 i Dworzy.k• • zoat_I" emueeone
ogniem a rtylerji rOlllyj.lde; do dalezego apieaznego cdwretu. Olien
. rtyltlryi.lti da' aic; odclue .i do w1'gorza ..fte Kamie ncu.

W tym ca eeie na wzgon:ach na poludnie a d Wolczkowiec
ultent,. aic: tyraljerki atrai,. preednie] I I dywizji picchoty a d
atron)' Zborowa . S sma dywizja jednalt i .dnego jui udzi.ru w .I[(~jl

nie wzic;l. zajmujllc tylko pbina pc pot o puazczone przez Roajan
po bojo wiako. 8 dywi7.ja kawalerji 0 tej pone mnie jwiece j oaieurru;l.
atraz4 przed ni4 Jdkowce i rownie i iadnego udzi.lu w . kc:ji dnia
te go jui n ie wzit;la .

Reereuee ne addzi.l, 4 d ywi zji k awal e rji ::r:hier.ly .it; w Kohe
wie i w kierunku na Ztceeew. Cala dywi:rja .koncentrowala ' 14;

wi ecec rem i noco"".I. w rejenie Sa.ow - Bia lykamien .

:"rOr. 2 (dtPI'I.II:. szr. UF-N. ,n :KZT ll!u.>n.rll..
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RazC!!m Dsolh e atraty dywi zji oprou pi echoty - 25 oEicerow.
339 u erea owych. 8 dzi.l z juza.mi.

I , T. j . . ..,.Iey oli t.Towi. bioT,ey ud~i ..1 w u arb . Z..b,ty dowodc:.
n w adrOIlu.

U } W t em dowodea dyo.....

Auatr j al; Y

S T R A TY

11"'4 POD U at*l.A\\ ICAMI'r. Z (0)

R o e j . ni e.

150 ludzi ra hoych i zabitych z czego obydwa n wadrony 10
pulltu huu rGw okolo 10 Judzi.

Stceunkowc duze . lfe'y pODiaa' 10 pulk. dr.gonaw cd 0atlla
kat. binow m u zynowych i I pulk erenburski Konkaw od ognta
f4;cznych kat.hinow.

S traty w a • •ie ••mego zdenenia wynosit, z k. idej strony
40 do SO jeidicow, co w atoaunku do liezhy b iorllcych u d zi.l
w welee okoto 1800 jeidicow jest Hczb , oi. k... wynon lte. eeled wie
S' /, _ Dowodei 10, ie ..mo ud e rzenie m..y jud,. nie bylo eilne.
ze w chwili edereenie jeidicy watrzymywali mimowoJi tempo
1 al ii sredniemi ehedemi za awoimi dowodcami t . j .•wjei duli-

ZABICI RANNI W NIEWO LI

eft e, Ine,e,_ oli. I.lte,.,_ Olie , / Nere "

8ztab dywi2:ji · · · I I 1 - I -
IS dr.gon6w • · I 40 6 6 2 74

11 ulano w · • • 10) 4 4 0) 2S 2··) 109

9 dr.Konow · · - - - 9 - 14

I ulanow • • · · - - - - - -
I. 3 bal. . · · I 22 1 lS 2 I ~

4 67 14 7S 7 197

35 pulk piecboty. · I 1 28 1 12J I1 289
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jedni w drugieh . a nie .uderzali", pc czem natychmiu t I twon yl,
til; bezladne kupy, zamialt iednei lilnie;luj linji prllcej drug,
J abu " . ktorej jeidiey :laataJi zirllieceni. lub poczeJi predz e; u wr.·
cae ad jeidiow Itrony lilniejlZc; . Pceetem wiekeee ttraty aUltriackie
w atareiu reeeeem tJoma czlt lie biernym zachow.nie m jeidicow
a Ultriacltich. co zgodnie potwie rd za;1I .1:lYley uczeltnicy walki ze
Itrony rOlyj.kiej, przy rownoczeanej wi-:k , ze j ruchliwoici jeidic:ow
rOlyj,kich i ich w ie kn e; wprewie w ui yciu bi.le; broni. Paz.tem
duzy procent , trat nalei y przypiaac na enl cofania lie 15 pulku
dr_eonow i 13 pulltu ur.now przcz linio blola miedzy I..kiem
i Wolakowce 2 W o KOiu Izwadronu 10 pun .u huurow, pn:7czem
dr_ lloni cor.i"cy .il; bJiie; lello l••ku mueie li ponieic w ie keee
.traty.

• 10 ,","", •



Organizacja i dzialanie lqcznoSci
w kawalerji podczas wojny,

Ze wz a11l;du na to, ie Ita walerja walczy prz ewai nie na
will; lr.tz)'ch cdeinkeeh, aniie1i pieehere i mUli bye . ak ugru pa wana.
by mbe niezwlocanie przejsc z walki Itonne; do wallti pienej
i cdwrctnie, jalt rowniei ae wzg1cdu na je j Ipecjalne zadania.
(rozpoznanie. ubeapieceenie. zagon) ' , cznosc w ka wale rii powinn..
miee niece odmienn, araanizacj<. wynikaj,ell z powyinyeh w'ak i
wOSci judy i dOllolowaml do nieh . Naogo' ora anin eja l llcznoici
w kawal erji powinna bye bardz iej udol ltona l o nll i bo
g al l z II mal e r j a I n i e...niieli w piechccie, adyi obolr. tzybltosd
dziatania tllcznase jeat nieodzownym warunltiem powod.zenia Ita . a ·
lerji we w,zY llltich iei chi..la niach .

O ltatnia franculh inltrukeja 1'lC%nosci z 1924 r. podltrdla.
ie !&:a walerja powinna bye cbflcie wYPolaiona w srodlti l'le7noic:i
Izybkie i 0 dui1m promieniu dziatania. edelne zapewnic zarownu
wlpOldziatanie jedncetek zaangaiowanyeh na tzerokieh odcinkacb,
j.k rowniei pneeylanie wainych i pi lnyeh w iadomoi ei na d uie
odleglosci.

Jeieli zaS pnyjmiemy pod uwage 10, ie z a I a d n i e z 1 m
e r e ee m kawa lerji i e e t j e j I :r: y b k o ic. to wid'limy ii
nieodzo wnym warunkiem pcwcdeenie dla wazYl tkich dzialan h 
walerji je l l jaknajlzyh&z e prze.ylanie informaeji, meldunkew i ro z
Ir.azow.

Jeieli rozpalrzymy dzialanie kawalerji na froncie weehcdnieo,
'idzie z:nala'lla ona jaknajazeraze zaalolowanie z powodu warunkow
lereno wyeh i komuniltaeyjn,.eb, to zobaezymy. ie w wieltazosci
wJpadkow dzialania jej nie przynioaly Iyeb Itorzysci. na jaltie
liceceo, oraz. ie nie za waze wypetnita ona po'tawjone iei :r:adanie.
najezc:i cie j z powodu braltu t" eznoi ci. lub nieumiejetnegc jej. .
zOfllanlzowanla.

Z e ten br ak l" ez.nosci u niemoi liwial naleiyte wyk.onanie
Ilrateaiczne i la ltlyezne dzialari Itawalerii. a prz ez 10 bardzo
ezC:l lo powodow al nieumieje tne iei uiycie. swiada1 cat,. aze rell

p...... 5. 1. C••• WA CUW DAHLEN. •
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falllOw. ktoremi jest przepelniona hlatorja walk. dzi.l.ri Jr..we·
lerji na froncie wachodnim.

N. poc%lltku wojny iwiatowei, paden. wt.rgni,ci. Rosjan
do Prue WltChodnich. wielke m••• Itawaterji. w aile 114 eewedrc
now. 48 k, m . i 54 dzi.' (lr:orpua Il't!D . Chana Nachiczewanakieilo)
nie by'. wyltony.tana trllto altutkiem br.lc.u ',cIno.d.

C.l. ta It.w.Jerj_ nie w::ti«:l. n.leiytcgo uc:lzialu VI bitwie,
mog"c wyjac na Iyly VIII .rmji niemieckiej gen. Pritwitza i epe
wedowee w ten apoabb 1t1,.It, Ie; armjil a pozost.'. bezczynn~.

co przyczynilo ,ill; W n••tepetwie do pogromu II armji rOlllyj.kiej
len. Sam.onowa.

Ten br.k '.cznoici z 1c.awalerj,. a przez to je; bezezynnoic.
apowodowa' fownicz to, ii pozwolil. ona nawet nieiieenei nie
mieclciej kawalerji (I i 2 dywizji kawa1erji) rozwin,c ai.. na t,.t.ch
xx: korpuau i . iac tam panilr:~, paraliiuilicil dz ialanie roayj .lr:iej
armii len. Rennenkampfa.

Kiedy gtowne ail, armji Samaonowa by" olr:r,ione i podde
wal,. .il< w leeie Napiwodzkiem. wielkie maa, kawalerji. nalezllcej
do annjl sen Rennenlr:ampfa znajdawab ail; na tylach Niemcow,
pod Alleneteinem, a 7) wiorllt ad miejllu Ir:ataalrofy Samaonowa;
Ir:awalerja ta bl;dllc pozbawiona IlIcznosci. nie wiedzial. a tern co
ai~ daieje w ....iedniej armji. a przez to nie moala p08pienye jej
% pomoc:".

W czaaie wojny nie umiano r6wniez naleiycie organizowae
lliunoki podcza. rozpoznan kawalerji. . kutlr: iem ceego wiede
moid nadzwyczaj waine. ktore mogly wywnee .any wplyw na
przebieg operacji i przewai:ye nieraz nal~ zwyci.;.twa. przycho
dzity z tak eneeenem opoinieniem. zc eupelnie traca,. .w, wart08C.

Rozpatruny cbeenle w jalUe Srodki 'lIezno8ci Itawaler;. pO·
winns bye wypo.aion. w na.zych warunkach. b,. apro. tac awemu
zadeniu i aby miee naleiycie zorganizowan, i aprawnie dualajl!lcil
lllczn08i: we wszyatlc.ich awych dzialaniach.

Pn:y dowedetwie w ielkiej jedno.tld kewalerii (dywizji lI:.wa
lerji lub aamodzielnej brygady) powinien bye konny oddzial 'lIu
noSci. 0 duiym aUadzie lieeebnrm, obficie nopetnony: w srodlr:i
redio, aparaty 8wiedne i rakiety. aemochody. motocykle i rowery,
oraz w nieebedee .rodki Iele~aficzne i telefcnieane.

Wiellde korzyki die utrzymania '.C:ZDosci z kawelerj•• i_Ie
rowniei i w obr.;bie aamej lr:aweJerji, mog. oddec aoltbie pouto
we i platowce.

Orgenizaeja t2lunosc:i za pomocll powyi.zych dwoch 8rodkow
powinna by~ azczegOlowo obmysJona i alcru pula tnie przeprowa-



dzon. ; prxydzi.l zea tych irodltow do poszczeB61nych jednoltelt
kaw.lerji bedeie ulei.l od .ytu.cji' w.mnltow. w j.lr:ich It••a·
lerja dzi.'ac bcdzie.

Za.adniczym jednak bodklem 14cznoki w It.walet!l. j.k wy~.

pOwladlj, .ic prawie jednogloinie ""zyIC' ",spOfcuini . peel. 1ii ei
I,anoici. ktony Itudjuj" to zagadnienie I nuk.i, rozwilluni*
kwe.tji 'lIcznoici w k.walerji. jut bezaprzeeznie r a d j e.

Stolownie do wldciwaici taktyunyeh Jr.awalerji. oraz epeeebu
jej nirda. radjo.tacje. ob,'uauj,ce kawalerj-:. powinny po.iada~

m.czn~ mchliwosc t , j. powinny byc lekkie•• jednoczeSnie powin
n,. miee doatateezny prcmien dzialania.

Nad roewiaeeniem lego zagadnienia i pollilezeniem .yeh dwbch
. teez przeeiwnych ezynnikow. praeuj" obecnie Rajlepal radjotele
ITafiicl woj.ltowi.

Ze wzglt:du n. wieUd rozwoj radjotechnilti moina l podzlewat
.i~, ie w niedalelr:iej przyado6ei, bll:clil etwerecne radjostacje lek
ki~ a wytnymale. b. ruchome, • 0 duiym atolunltowo promieniu
dzi..lanil. ktare bt;d, przeznaczone dla obJugi wielkich jeclhoslek
hwelerji; opr6cz tych atacji powlt.n. m.le r.djoltacje jueene,
Ir.tore bed. z powodzeniem obalugiwac mnlejeee jednoatki II:.wa
lerii, jak n. p. pullti.

Jednakie. pomimo naj1ep azych ulet technieznyeh, r.djoalacje
kawaleryj.kie nie oddadz, iadnych u,lug, Jeili btd, uiywan.
w .po.ob niewt.,ciwy. a mianowieie: umia,t towanyuy~ uwue
i w,zlQdzie dowOdzlWU danej jedno.tki. btd, pcecetewiene w l,.le
np, prz), teberee, jak 10 .il;' nieraz zdanalo w ostatnich wo)#
nacho

Jako prtykJad nieumiejetnego poalugiwania ,ill: radjotelegra
'em moina pnytouyc ngon nauej I dywit:ji kawalerji na Ko
ziatyn . DI. eelow lllcznoici dywizja ta ott~ym..la radjoatacjt Nr. 11.
leer: pozo.tawila jll pny tahorze, akutkiem eeege, podczaa Iwego
1:&gonu. nie miala l"cznosci za pomoc'l radJo .

W tyrn wypadku iednak brak t.emoici odbil ait mniej ujemnie
na pr:zehieau . amych dz ialan. iak ~dczaa ugonU 8 dywizji eeer
wonej Itozacltiej, wykonaneK'o W l ierpniu 1920 r, na m, Str,j.

Pny wymerazu tej dywizji radjoatacja pozoatala przy tabone
dywttji. akutkiem neglego jej wyrunenia. Dywizja wiec hie mogla
prze.,lac wladomoSci 0 pn.ebiei(U nlohu. ani ottz,myw.c rozka·
toW i informacji z dow6dztwa atmji .

W rezuhacie nlon odbyl ai, po linji najmniejazego oporu
z nauej Itrony. a d,......izj. oddalil. lie od miej.ca glowneg"O
uderuni. i udenyla przez to w proinit
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j.k jui zsznaczyliiimy pepreednie, wlelkie utlugi mog. oddet
dl . ' l\cznoici w kawalerji golt;bie pc eet cwe i pl.to wee.

Jedna1tie ',c:zootic za pomoc, Kof,.,bi poa.towych wymeg_
Il tar.onego i uprzedniego pny gotowa n i. , zwluzcza :ze w zgll;du na
koniec.znoi t przyl woj enia gofcbi. adyi w przeciwnym fuie Die
bedeiemy mogli ich uiyt .

T .k np., U 0 .. umierzano przydzielic golcbie poc:r:towe
.1 dywiz ji ltaw.lerji przed jej zlIgonem ne Kozie lyn : okualo aic
to je dn. " niemniliw e. ponie wai Kolcbnik polowy, znajdujllcy sic
w Zwiahlu. by' za krodeo na mieiecu, . ltudc.iem c:r:ego gof«;bie
nie pnyswoi'y sic do okolicy i nie mogly bye uiyte padua. za
IlOnu. gel,. i nie traf i'yby do . wego go,,.,bnik• .

Ui ycie platowcOw dl. ' lIie:r.noi ci w kawalerji moie oddet
rowniei ogromne ualugi , choe nastr,. cn powaine trudnceei, glbwnie
co d o wu je mnego rozpoznawania .i,. ptatowca i kawalerji. orn
ee do znalezienia terenu dogodneKo do ledcwenie : bee tego
oatatniego l" cznosc bedeie Iedneetronne, I . j. tylkc cd plalowca
do aiemi.

Moi e Ii ,. zdenyc. i e jedncetka kewalerii bedeie zmuazona
zmienic I woj, marazrut,.. e nawet kie ranek marazu. By ulatwic
rozpoz.nanie wla. ne; kawaler; i przez samolo t i odwrctnie, teeebe
U8talic .tarennie ich znaki roepceneweee, oraz .ygnal,••by unikn"c
przez to pomyfek. ktine mog, bye fata lne w skutk ech.

T ak n. p . w caeeie udanego zagonu WiJ enaki e; Bryg ady judy.
w aklaclzie 13 i 23 pulku ulanow w og01nym lrie ru nku na Kowno
w liatopaclzie 1920 r.• nie uatalono znakow i aygnllOw rozpo:r.naw p

u)'ch dl a aa mo)otu. C dy zobaczono unosz4cy ai,. platowiec. (mall:
rozpoznawczy. na akrzydlac h, byl i le widocm y :r: powedu wyaoko ' ci
mgly). leawalerja myslllc, ii jee t to wlasny )otn ile. zacze'a dawae
mu aygna',. zebra wny aie w czworobok i zapaliwuy. PrzYKotowane
w tyrn celu, p«:czki a'omy oblane nart,,: gdy ujna' to lotnik, zrzucil
par«; bomb, poniewaz byl to platowicc liteweki.

Ka walerja w dalazym cillgu zagonu unik.'.lolnikow, a zoba
cz,.wszy ich zdalek. . lub us'yu a wu y azum ailn ika, kryla si,. p o
I..ach. by tyrn spoeobem nie %dradzi t kierunku awego maruu.
W n yst1co to pochodz ilo stt\d, ie .ygnaly rozpozna wcze me
byl, naleiycie u.ealone.

W idzimy u tcm, ie I"anost za pomoct\ p'ato wcow muai bye
sta ra nnie obmy'lona i przygoto wana w e wny. tkic h. najdrobni.ej
sz1ch szcugOl.ch. gd,.z inaczej n ie tyl ko nie odd. i.dnyc h u.rug,
lecz moze wr,.cz przeciwnie wywolac fa talne alcu tlci. rwl..zcza
;e. li lotnictwo niepn:yiac ie la na dan)'TD obsurze je.t .ilne i cz)'nne .
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Z.lladnienie I. czn otki w Ir:a walerji dzie li .ie. jale. w ' '''e dzie
zrentll. na 2 dzialy. roinillee ai.; dobitnie mi.;dzy aobll. a rmano
wide: na zagadnie nie 14cznot ei denei jednoatld z Dew e m wyi nem
i na zagadnie nie ' lI czn08ci w ebrebie danej iedncetki.

Rozpa trzm y kc lejoo poazezegolne d zialania kewalerii, u wzgl.;d
ni. j. e w nalZych ro zw a i a n ia ch oba w. pomniane powyiej dzialy.

~czno'~ n. po. toju.

Na po.toju telefcn eteje .i.; pod.ta wo wym ' rodkie m h,cznoici.
powoduje bowiem zaolZez.;dzenie lu d zi i koni i umoiliwia pny~

towanie .il; do wymerezu, weglednie do welki, xa wczasu, nie epie
. zllc ai.; i nie przem.;czaj4c IlIczn ikow, ktony na e kree marn ow
i wal k powinni b ye w ypoezl;ei. by moe naleiycie peJnie . wllt nader
od powiedziaInllt i ueillti1iwllt aluib.;.

przy d luiazym pcetcju kawalerji. . ie c lelefoniezna powinna
bye wybudowana przynajmniej ai do dcwedetw pulkow wlllczn ie .
Na Iuollr:otrwalym poaloju. wzgll;dnie na ncclege, ui ycie telefonu
muai bye z natury rzeczy ograniezone i jest moi:liwe tylko wtedy,
je.li "odld telefoniezne bede wy.la ne zawezasu, naj le p iej razem
z kwaterunltowym. gdy marn odbywa .i.; zdala od ni e przyjaeiela,
lub przy .traiy preedniei, ady marn odbywa aie w pobliiu prze
eiwnilr:•.

Na pcetcju naleiy oaraniezye . Iuibll; I, eznikow do min imum.
ui ywajllc ich ty llto ta m. gdzic n ie moina za.tllpic przez telefen.

Po nie w ai jednoetki kewelerji, w czaaie poato ju, zajm ujll zwy
kle d uzy obuar. a przez to ieh dowodztwa All roareccone, odazu
h nie Ittorycb moie naatr.;czye duie trudno'ci. zwla.zeza za.
w nocy i w terenie nieznanym. konieezne jellt p rzeto oznaczae
m. p. dowedetw i central te lefonieznyeh przy pomocy znaltow rozpo
znawczych. Ittoremi •• w dzien tablice z napi.ami wza l. wiech)'
i c.bor'aiewki. w nocy 2:8S let. rnie.

T e znalti rozpomawcze powinny bye debrae znane waz1at
kim goncom, by uniltnllc bllldzenia. a przez to n iepotrzebnei atraty
n a. u i marnowania ail.

~ezno'c o p tyezna zn.jdu;e rowniei duse zalliollowanie na
poatoju. 0 ile warunki teeencwe na to pozwalai4 i 0 ile mamy do
.ye (.laau na nalezyte jej zoraanizowanie. to znaczy: na atarann)'
wybor lItanowi.lt. d la atacji Bwietlnych i doHadne zawia do mienie
o tern zaintere.owanych je d no. te lt.

L , cznoi.c danej jednoetlti z dowodztwem przeloionem bywa
zaladniczo zapewniona .taraniem i ' rodltami jednoatki wyzlZei
'" pewnyc::h je dn.k wypa d lta ch. n. p. gd,. dana je d no-tka zn.jd uj e
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t , cznoie podcza. manzu.

Podua. mereeu kawalerja utn:ymuje r,c:r:noi e z pn:e'oionemi
dowbdztwami wr",czaj,c Ii I; . w razi e pctreeby, do iatniej"cych Iinji
.tstyeh, a w razie ich braku, zapomoc, t,cznikbw, wypo•• i onyc.h
w szybkie bodki lokomoe;i (mctecykle, . amoc::hody), jak r6wniei
r.a pomoell gol4;bi poutowyc::h i radio .

W pewnyc::h w arunk. ch wakazanem jeat etworeeeie taneucha
irOneDW k onnych. ezyli lak ew. St.tafet ro:r:atawnyeh .

Wie1kie jednoatki !cawalerji (dywizje Icawa1erji i ..medeielne
brygsdy kawaletji) utnymuj, l,c:r:noic mil;d ry aob, :r:a pomoe,
r, unik.6w fta •• moc::hodach, mOloeyk.lach i rowereeb, orar jeidi·
eew meldunleowy eh i rad jo.

Uiywaj,c rad jo pedeeee marszu, naleiy lie:rye ai~ r te rn, ie
r.djowywi.d nieprzyjaciela pracuje i moie wsleazac zupetnie
d o1::ladnie ki~runek mar.tu na aze j lcawalerji; wynika .h,d konieez-

.ie w pobliiu tt•• telegrafiemych. lub telefonicznych. bieenltcych
w tyr, maze .it; ana wr.cty~ do nich dl. n.wh,uoi. ',cznoki
z dow6dttwem pnelozonem,ptzcz ('0 uJ.lwi. ana mu pr.c~ i u·
o.zcz~dr. .ily i .rodld.

W tym wypadltu maze dana jedDo.tlta wyltorzyatac rowniei
It"t; .t.r.. dl. r,cznoid tele fc nleenei w ewoim obreble, 0 ile ozy·
.lta na to zezwolenie Izefa r,cznoid jednoatlci wyi.zej.

Ruchliwoic nt.bow Itawaleryj.ltich i Itrotltotrwaloie ich pc
.to;ow. nie poz,...I. ui,.""• .: ei"zlr.ich .par.tow Hughe.·.. Ir.tore
wymagaj, .t.tannic budowanych i utrzymanych linji. oraz Ir:aido
raeewo d luliej rCKUlacji ..mego .paratu. Uiywa . it; wiee wk••
w.lerji lekkich .paratow Mor.e. lak rw. typu Itawaleryj.kiego.

N. pcetoju radjotelcKTaf zasadnic:r:o nie powinien bye uiJ'.
,.,eny do nadewania meJdunleow. lub rozle.zow, adyi zdradzac moie
miejeee po.toju: powinien bye uiywany tylleo dJa odbioru i aluzby
podaruehowej.

W wyj,tleowyeh wypadkuh moze bye uiywany, za eeewcle
niem lufa ll\uno'd jedno.tki pn:e'oionej.

Spos6b uiyda r. djot elearafu jest zrea:r:t, zwyltle rc.ulowanr
raleznie od aytu.cji lalc:tycznej w I . zw. plenie uiycia radjotele
jp'afu, (plan t, u noi d ).

Jui: w eaeeie po.toju Itorzyalnem jest wyznauye r,eznilr.owyeh
dcwedetw, klony powinni udae .il; do awyeh jednoatelr. i wy!r:on:y·
alae CUI pOltoju dla blii:szego zaznajomienia ail; z niemi, co im
owromnie u'at,..i pbiniejaq ieh roll; _
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t4cztloic podcz•• rozpoznania.

Pode:r.•• rozpoznan ia glowne eadenie Itawalerji eta ncwi poezu
Ieiwanie wiadomo sci na wieltszll odleKtolic. i prze.lanie ich zainte
resowanemu dcwedetwu.

Kawalerja pracuje wawaae w.zYltltiemi Iwemi .ilami [edynie
w ceJu zdohycia wiadomoliei. ktoryeh pOl zulcuje za pomoq zwi.·
dow i walki. •

Jednaki e wl.ieiwe rozp01nanie. w ieist,m :r:naezeniu teRO
slowa. poJega nietylko na poll%ukiwaniu wiadomoici i ich zdobr

noic ogTaniczenilll w miart moinoici ui,cia radjo i zalt,pienia ao
innemi lirodkami.

Dla ulrz,mania l,eznoici w,iuego dowodr:twa z le:awalerj,
podaae maruu. platowce mog, zawue oddac eenne u.lugi.
W wit;kuoid wypadlc.ow 'lIlczno;c ta bedeie jednak jedno.tronn,
(u pemeea radjo i meldunkew cit;iarkowych.) ee wt':gll';du na trod.
noic:i tlldowania platowcow w Ierenie nieznanym i plalowiec bedele
pernil pnewainie rolt orKanu infonnacyjnego wyiuego dowodztwa.

01. u pewni enia l" cznolici wewnatre aamej Ic.awalerji. beleee
wicy prc ponuja wypoaaienie wielkich iedncetek Itawalerji w ape
ejalne oddziary letnieee, ktorych .prztl i pereenel moal by bye
pr:zewoiony na umochoduh citiarowych. mog"cych pOluwae .ie
'.zem z leawaler;, i w reeie potneby mog" by~ Diyte dla celo'W
l,cxnoid. urOwno jale: dla eelew wywiadu. a nawel i walki,

W obrebie mniejl zych jedno.te k kawalerji utnyttlujemy I,cz
nolie glOwnie pny pomocy llleznikow I. j. jeidieow meldunkewj-ch,
eyle:liltow i moloeyld i.tow, 0 ile I la n drag pozwala n.. ieh uiyde.

Ptaca jeidicow ,.meld unkowyeh padenl manzu je.t trudna
i uei,iliwa. poniewai oduukanie uybleo po.uwajltcyeh .ie dowoddw
polltow leawalerji je.1 n ee ZIll nielalwlt_

Ponadto wielltoli~ pr:r.emarazu i u ybkoil:. r: i_It, jeid:r.iec mel
dunkowy muei aie poron ae. wplywa ujemnie na . tan fizyezny ke
nia. Nie moina wiec wyznaczal: do lej .luib,. oddzi.low znuio
nych. len odwrolnie oddzialy i . iei e i moiliwie na najlepsryeh
koniaeh .

Ola l, cEnoid becee ei :r. jednoelkami ' 4.iedniemi. w ekreele
zblii ania ait do niepnyjaeiela. lub ad, poeuwamy .it w terenie
nieznanym. gd:r.ie mamy do cz:rnienia % Judno.d, wtogo u,polobion..
w.leazanem je.t wy.lal! patrole i podjazdy l,cznikowe.

W olcre.ie tym 14cznikowi dowodztw zaczynaj, odeiTJwal!
powain, role.
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eiu, leee rowniei poleR'a na pn e.laniu ich na tz.., czyli na naWllt
zaniu i utn:ym aniu '"eznollid.

By oprzec naue rozwaiania nlll konkretnym przykladzie, roz
patrzymy dzi.lanie dywizji kawalefji podczas rozpo:znania .

Pcdeeee ro:rpoznania dywizja kawalerji pr.cuje n.jpierw ed
dn.lami lekkiemi. azybkiemi. 0 nieeneceuej aile beiowej, k.tore
mo&,,, wazl;dzie ail; przeiliz&,n"c, mOil" w.zl;dzie dotreee, wazyatko
wypatnyc i zdobye w ten apoabb b.rdzo eenne wi.domoaci. Od
dzialami temi aq pod;azdy i patrole, oraz pojazdy aystemu .auto~

ehenille", na dobrych zsi drollach samochody panceme.
Jeieli podjazdy i patrole nie napatykaj" powainiejszego oporu

ae strony preeciwnike, mogtlceio udaremnie ich wysilki i nie pc
zwolit tym epceobem uzy. ka t potrzebnych wiedomoaci, to glowne
sily dywizji Icawslerji poauwaj, aic: w pewnej odleilloid za nimi
W ullfUPDwaniu. pozwalaj"cem weaprzec oddzialy rozpo:znawcze
w Itai dem miejecc i w !f..idei chwili.

Z arowno aily Illownc jak i oddzialy rcepoenaweze, poauwaj,
sic: s!f.o!f.ami . Po kaidym ekcku oddzialy te z:atrzymuj" sic: na pe
....ien cu s. paduas !f.tofego naplywaj, wiadomoici od oddziaro'W
podleglych. i q natychmiast prz:esylane do dowodztw wyiuych.

W iadomol d . ktorych nie moina otrzymac u pomcea zwiadow.
lIZys!f.uje aic: w razie pctreeby przez walkc:.

W miart; zbliiania aic: do nieprzyjaciela oddzialy. ugrupowane
z pocz"tku na atosunlcowo duiych peeeetreeniech, bl;d" sit; skupiac
w kierunku aily glownej, majltc na celu b~di zdobycie eebie peeej
lida. b"di: ebedeeie za pcmoca walki sil i ugrupowania pnedwnik.a.

W nie!f.torych .ytuacj.ch dywizja kewalerii mua, nawet neete
r.c w ezyku pieeeym, na etceunkowc weekim Ircncie.

Jednakie wllZystkie te wiadomoici uzyskane podens rozpoz~

aania, %arowno w wa lce jak i bee walki, b«;d" m ialy eneeeenie
ty llto wteeceee, jeieli bt;d, przekazane zainleresowanemu wyiue
InU dowodztw u na czaa.

Jeieli z:alli nedeide Z opbinieniem. a w tym ceeeie aytu.cj.
ail; emieni, 10 nie odpewiedelee pr.wdtiwemu stanowi rzeuy.
bl;d" one beewenesetewe. lub nawet Wlt;CZ eekcdliwe, gdyi mog~

wprowadtic w bl"d dowodr:twa.
Wynik.. st~d Itonieeznoie posiadania podens zwiadow azybk.o

i apr.wnie dzial.j,cej lllezno",ci.
Podcz.. rozpoznania 'ltc::r:noic jeat utrudniona. pnez dwa

u ynniki, a mianowide:
1) przez odlealollic mit;dzy oddzial.mi danej jednoatki. or.z

przcz od lealo ",c jej ..mej od wyisuKo dowod::r:tw.,
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2) przez uybkoic, z jah dana jedncetka poruua au: w te.
reme.

Dywizja kawalerji peeeeebuie wlee irodkow ll;cznoiei 0 duiym
promieniu dzialania. ktore moglyby bye st:ybko uruchamiane w ra
eie potrzeby pnealania meldunkew, ialt i rownie:i: uybko ewieiete
w razie kontynuowania dzialan .

Srodlr:ami tymi bl;dll : red]c, optyka, gol(bie poeerewe, je:i:dicy
reelduekcwi, motocyklitici i cykliici. oral: aamochody paneerne.

Dewedetwe dywizji kawalerji rozmieszcza awe lirodki lllcznolici
na oai lllcznotici, "tara przewainie nie b(dzie wytlr:nitta przez linje
telelceicme. lecz oa k'brei beda porus:zae .ic cylr:li.ci. rnotoeyklilici
i jeidiey meldunkcwi, or.z na Ittorej znajdowae aic bed" etecje
lIygna1izacyj iwietlnej i radjo.

Ws:zyatltie te .rodlti powinny bye zgrupowane w pewnyeh
punktaeh. ktore zaJe:i:nie od .ytuacji. bed••tho tirodlr:.ami '.cznoid
albo wy•.•1&:I.d. meld.

Oddzialy pedleg!e powinny nawi~zyw.e ' ..cznoie z tymi pun '
It.ami. za pcmcce awych lirodlr:ow.

Jeieli dywizja kawalerji jellt ebfieie wyposazona w .rodlr:i
',eznoici. to moina bl;dzie oraanizowae procz glOwne; oai 'llez
no'ci. pornocnicze oeie ',eznoici. odpowiedeiece glOwnym kierun
Ir:om rozpoznania.

W rozpoznaj"eej dywi:z:jl kawalerji. wya. aklad. meld . odegryw.
epeeielnie wa:in, role. Bedac wyaunicta naprzod od miejaca po
etcju dowodey dywi:zji i znajduj4c lie w obszarze pOl1:uJr:.iwania
wiadorno'ci. z;biera ie ona, aeareguje, uzgadnia i przeayla do do
wOdztwa dywizji.

Dowedca takie; wya. ."'ad. meld. powinien bye, wedlu&,
.,e!lO zdania. cfieee II odzialu ntabu dywieji, maj.ey do awej pc
moey. jako doredce technieenegc, olicera l,unoiei .

Oprocz w.pomnianych powyiej ualu!l j.kie wya. sIded. meld.
eddeje, umoiliwia one oddzialom C'lolowym dobre i uyblr:.ie pree
alanie wiadomoad, zdohytych przez nie.

Wy.. skl.d. meld. orgenizuje sic zawaz.e n. eei lltc::r.noici.
II'lniejwiccej n. wy&Olr:.oad dowedetwe bryged,lr:..walerji, Jub inne&,o
oddzi.tu kewalerii, pracujllcego na o.i llleznoiei, • utrzymuje ai~

z nill 'Ileznosc za pomoq telefonu (wyltorzyatujllc w mi.rl; moi~

boid istniej.ce linie at.le, lub budujltc wleene Iinie keblcwe),
n pomoclI radio, optyki. eemcehodew, motocykli rcwerew, je:i:d:i:
row meldunkowyeh i !lolchi pocztowych.

Brysad. kawalerji organizuje awlt lllcznolie podcza. zwiadow.
'W podobny .poabb. z til tylko roinic... ii jej oi ' ..cznoiei bcdzie
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wypouiona mnle) ebficie w irodlti U,emoici, ktore praeweeme
b~d, zgrupow.ne W oirodlt.ch t,eznoid, ew. W. S. M.

Wt..nych polllczen drutowyeh bryaady kawaler;i nie buduill
-nrylde podeza. rozpoznania.

Z umemi oddr.i.tami zwi.dowczemi utrzymuje .i~ tllcznoi~

za pomOCIl jeidieow meldunltowych, oraz cykli.tow, motocyltli.tow
i .amochodow pancernych. jeili drog) na to pozwofll '

Be-dec w.kazanem je.t przydzielac do oddzialu ewiedoweee
ao, poru.njlleego .i~ w pobliiu drogi ielaznej. lub no.y, maillcej
tra.y. ltilku telegr.fieto.... wzgl~dnie telefoni.tow lconnych. wypo
.aionych W odpowiedni ' Przl;t technicz:ny. Perecnel ten pow-inien
bye dobrze WJ'nltolony by moe. w razie potrzeby, naleiycie wyo
Itorzy.tac linje . tale dla prze.lania meldunkew, tub tei dla pod.tu
ehania lcorellpondencji nieprzyj.ciela.

W tym W)'padku ....oniecr.nym [est, by dowodey oddziatow
wywiadowczych znali nematy iatniejllcyeh pofllcJ:en drutowyck
lIzematy te mog, oni otrzymac od ueEa tlllcznoici dywizji Ita....
lerji, ktory otrzymuje takowe ad neEa lllcznoici jedno. tlc i prze
'oionei. Jub tez n pomocll wywiadu.

Starann)' wybOr miejaca po.toju dowodtzwa i urniej~'na jelo
zmiana. odgrywajlllce wogole dui, rolf; w organiucji lllcznaici••,
azczelolnie waine paden. zwia ow.

Dowodca moie interwenjowac w bitwie t)'l1co za pomoc,
'rodkow lllcznoici. Minf:ty jui cuay. Ir.iedy mogl on prowad2oil
o.obiicie wielkie mB'y Itawalerji do l!lzari)'. Jalt naprzykl.d, Itrol
neapolita6.lti Murat; ebecnie moie on .prawowae lilwe dowodztwo
trllco znajdujJlc lili~ w miejacu. gdzie rozporzllldu w'2oy.tkiemi
irodkami l,cznoici.

Kenieeenem jeet, aieby dowbdu mi.t pewnoic. ie znajdzie
na nowem miejecu peetcju irodki llllcznoiei jui dzialajllce. a pn.ez
10 pozwala;lIIce mu nadal lilprawowae dowodeenle, unim opuici
.we mieieee pcetoiu, gdzie jego llleznoic dJ:iala.

Woj.kowa literatufa francu.1ca mowi wpro.t. ie SEtab Ir..""a
lerji zupetnie n i e moie p r e e o w e e na k e n i c, ie pracuje
al e w e e m e e h c d a i e, a p r e e o w e e moie dobrze Iylko
btdllc na m i ej e e u zawczaau i doltladnie ""ybranem,
ora2o znanem. ° ile moino'ci. wny.,kim podwladnym i pod wzlljf·
dem l,cJ:noiei nalei:,.cie zorgani2oow.nem.

Dowodztwo dywizji je.t wr~cr. zwi,ul1o z oll i", t,eznoid.
wzdtui ktorej po.uwa . io ono. przyczem to posuwanie powinno
.i~ odbywac motliwie najrzad20iej i to . ltokami, cZl;.to'~ i wlelkoU
ktofych uleiy od .ytuacji. w jakiej .it dana Jednottka :r:najduje.



1:.4czno'c w walee.

••

W okreeie l-bliiania sic; zanim naatllpi . tycznosc z nieprzyja
eielem l,el-no8c wewnatra kewalerji bedaie pn:ewainie zapewniana
pru :z I,cznikow. wypoaaionyeh w szybll:ie ti rodlti loko moeji. (rno
tocyld e...mochody. rowery) 0 ile atan droK na to pozw.la. tub

Zdala od nieprzyjuiela akolri te a. nielieene i wielld e;
w pohJiiu nieprz,iac:iela ataj, ai<; eZ4;st.zemi i Itrotazemi.

Nermalnie dowodztwo dywizji praencei ,ai<; do wy• . altlad.
meld., gdzic ' . cznosc je.t jui zorganizowana i funkcjonu;e .prawnie ;
uma zai wya. . klad. meld. pOlluwa .it: naprzod i zajmuje nowe
Itanowisko.

Powyiaze zarz,dzenia nie powinny krt:powac osobiate; ruehli·
wosci dowodcy dywizji i jeio Interwencii osobistej w . amych od
dn.lach rozpoznawczych, jednaltie wlka:r:ane jest. hy te wyjazdy
OJ'Tlniezy' on jedynie do wypadkow rzeczywiltej pdtrzeby. gdyi
zwykle dezorganizuj", one '.eznoic i utrud niaj", w ten lpoabb
n lok.zta't dowodzeni• .

Z wyiazem dowodztwem dywizjalca waJerji prowadz"ca zwiady
moie utrzymywac l",cznosc. eeleenie ad sytUICji, DI lin jach teJegra
ficzDych i tele£o nicznych ZI pomoc", Morse. 19b telefonu. Do ·
wOdztwo wyisze. w miln; moino. ci. buduje pol",czenia drutcwe
do miejl cI postoju dowodztwl dywizji kawalerji, lub tei urz",dza
dl. niej j.lI:i. o'rodell: ' ",eznolici.

Ponadto dywizja lI:awaterji utrzymuje '"anotic z dowodztwem
prze'oi onem za pomoC:1I radjo, regularnych lotow pletoweew, oraz
aot4;bi pocetowycb, II:lore pobieee z polowego gof4;bnill:a jedno.tlti
prt eloi onej.

Oprocz tych i rodkow moina za.toaDwaC motocykle i eamo
chady. oraz sztafelY rceerewne, je.1i atan drog nie pozwaJa na
uiyd e 2-eh pierwazyeh ' rodkow.

W wyj"tkowyeh wypadkaeh. gdy wszyatll:ie lirod ll: i zawiod,Io
i ady zaehodzi obawa wSlizani4;cia sit: oddzialow nieprz:yjacie1aJdeh
na obazar znatduj"ey lil; mi4;dzy pncloionem dowodztwem. a do
wode, dywizji, "'Yayla si.; podjazdy l,czDikowe. wypoaaione
W cdpowiednia silc; 0llniowII .

T.k np. padena oper.eyj w Pruu ch Wl eh odnich w 19 14 r·
dowod ea VI Icorpuau ro.yjalciceo. gen . maeowienererialci. wyalal
w noey % dn. 14 na IS . ierpnia pcdiaed t, eznill:owy, w aile plutonu
dugonow. ktory dost.rezyl meldunek do annji i przywiozl I tamt,d
rozkl zy. choc mUlial przebijac ai.; pr:zcz lI:awllerj.; nieprzyjaeiet.kll.

);r. 2 (C1 )
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ewentualnie nlafety rozatawne.
wymienionych i.rodkow loko-

klory
my'li

IiJO przez eedjctelefcn,
bezpoiredni~ wymianll;

tei pnez jeidicow mcldunkowych.
jd'i nie bedeie mozna uiyc wyiej
moe)r.

Srodlci te jednak bl;dll zwykle uiywane rownolegle.
Po n.wi~z.niu atycznoid bcjcwe] z niepnyjadelem. nowo'

powstailles Iytuacja wymaga apr.woej i intenaywnie dzi.l.jllcej
fllcznoici. Ir.tor. umoiliwi.t.by jalr.najprl;dsze prze.yfanie meldun
kow i ro:r.kazow. • wiec kierowanie akcill. gdyi j.1t wiemy, do
wade. prowadzlIc w.lk~ za pomoca Iwych zalobow moie kiero·
wac ni.. i nadawac iei pozildany obrot awemi 'rodkami '.eznaid.

W wypadlc:u, gdy dywizja kawalerji walczy pieno obok pic
choty. uiywa ona ewe .rodki lllcznojci wcdlug tych ..mych l.a..d,
co i piecbota.

Jednakie aiee lllcznosci Itawalcrji pcwinne bye bardziej ai-:tka
i wiece] rczbudcwane, nii w piechecie, by umoiliwic kawalerji
w lcaidej chwili przej.cie z walld w nyku pienym, do walld
w nylcu konnym.

Podeeee walki w uyku konnym aytu.c;a zmienia aif; n iemal
blyakawicznie.

Niem. CzaIU. ani na redagowanie dlugich meJdunkow, ani na
ieh przeaylanie w apo.ob powolny.

W walce Ic.awalerji w szyJr.u lc.onnym. lc.aida ehwile jeat bar'
dzo cenna. Przeoczenie wla ieiweKo momentu moie bye powodem
niepowodzenia 19b lc.l(alc.i .

Wynika wiec sh,d koniecmoic zOfganizow.ni. lllczno'ci j.Jr..
najlJZybszej, ktorej uruchomienie i ewieiecie trwa jakoajkrocej.

Srodkami l,cznoi.ci najszyb.zej bll;dll dle jedno.telt mniej
nych, do brygad wtacmle. I..cmicy i raleiety, kt6re rtad.j, .i~

doekcnele, jako aygnaly ella ceneeeenia rozpoczt;cia pewnych .ltc,j.
j.k np. wyrueeenie do ataku. rozwinit;cia .if; law" i t. p . oraE
mog, znaleac wielkie natolowanie dla I,cznoaci z artylerj,.

W wyzszych zai iedncetkech, od brygady w gOff;. prude
wuyatkiem - radjotelegraf, a czaaami aygnalizacja i.wielln•• w pc

my.lnrch warunkach terenowych.
Jednaltie radjotelegref wymega nyfrowania i dea:z.yfrowania

meldunkew, co zabiera etceunkcwc duzo ensu. t.k cenneao pod·
ez•• waUd w azylcu konnym.

Poi"danem byloby za.t'lpienie
nie wymaga uyfrowania i umoiliwie
i rozkazow mi(dzy dowodcami.

Niestety jednak, przy obecnym atenie techniki radjolelefon
nie zapewnia tajemnicy.



4 czno.t pode..a poaeiau.

WapOlczeeny ZAion kewalerii, lub tei pokrewne mu dzialanie
kawalerii, xnajduj,eej ail; na jakiemil akrzydle, nie jea t i nie powi~

nien bye operacj" ..mcdeielee, Ieee powinien bye akcj, zwi, zanll
bardzo i dille z oKolnym celem dzialania i powinien WJraiat . il;
w pos'aei operacji na ty'ach nieprzyjaciela.

W pierweeym bowiem razie dowodztwo ZBiJonu. nie bl;d,c
lorjentowane 0 em ieneeh zachodz4cych w oi'olnej .ytuaeji i nie

..Nr. Z (6)

Jedynem wiee racjonalnem rozwi, zanie m tej !eweatji by'ob,.,
w obecnych warunkach etwe ree nie apecjalnego kodu .kroconego
dl. hwalerji, ktory by.by proaty. krotki i wyczerpuj,cy, a przea:
to u'arwi' by u atoaowanie radjotelegTafu.

Laczno' c pomi~dzy dowodztwem przeto:ionem. a jednoatlt,.
wyiaz, kawalerji i odwrotnie jeat utuymana za pomoc, platowcow.
a-olebi pocztowych i radjoteJegt.fu, ktory jale widzimy, ataje ai~

pe d e t e w c w y m irodkiem t, czno ici w k e w e l e r }I
p o dc z a a w alki.

W ekreeie wallei t",eznikowi dowodztw a", najbardziej po
trzebni i uiyeie ich ata je l il; kcniecanem, a przez to wyJanie ich
jest obowi,zkowem

Poicill rna na celu ja knajazeraze wykonystanie pcwcdeenie,
oai,gn il;tego w walce. Zadaniem iegc jeat pl;dzic przed .ab4
nie przyjecie la, nie pozwolit mu z.tnymae ail; na d'u:iej w j.kiemi
mieiecu , cel em ata wia nia oporu. wzgll;dnie zorganizowania ail;.

Wynika z tego, ie oddzialy iciga j,ce muaz, dzia'ac eeer
gicznie i n ybko. atakowac (k onno 19b pieazo) amia' o i beeweeled
nie, nie ty lko nie obawiaj,c ail; rego, i e mog, ail; znaleic CZB••mi
na tytach niepreyjeciela, a nawet powinny one d,iye do tego. by
przerwac [inje komunikacyjne nieprzyjaeiela, dezorgani:rowat jeao.a,.. aiej"c tam panik «;.

O czywiarem jeat, i e w tych warunkach jedyne mi. moiliwemi
I~cznoiciami - a.. t,cznicy i radjo.

Jako '4cznikow wyayla .i«; jeidicow, cyltliatow, motoeyltliatow
i ewentualnie lotnikow : ei oatatni zw'aszeza mog.. oddac cenne
ualuai wyiuemu dowedetwu, gd y:i: mog, oni, niezaleinie od nrycl.
ladan '4eznoici. informowae dowodztwo 0 przebiegu poieigu
i pow.taj,eej aytuacji. na zaaadzie wtalnej, bezpoiredniej cb
aerwaeJI.
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otrzymujl\c c dpewiednieh dyre: klyw od dowodztw. pre eloionego
z:munone btdzie dzi.I.': n. wla.nl\ r<Ie.;, . ku t leiem CUKO. pomimo
chwilowyeh powodzen. U i on ma ze ail; ,leonez1e uderzeniem
w proini~.

Jako pnyklad powyinego - moze poaluiyc Uion 8 dywizji
kozac:k iej annji eeerwc nei ° ktorym juz wapomnialem na m. Stry;
w 1920 r., ktory pomimo KI.;bo ltieRo w yjacia na nasze tyl y, n ie
odellTal p owainiej szej roli, ekutkie m hr.ku ' , a noi ei z przeloionem
ewem d cwedetwem.

ZallOh aby mhgl pnynieic nale zyt e korryici i odnieic epo
deiewene suleeeay, powinien odbywac ai~ w icislej i bezuatan
ne j ' . unoi d z dcwedetwem przeloionem. t. j. dzial.c W Il\cznoaei
z Klciwn. operaej. na froncie.

Jednakie zoraanizowae ll\cznoac podce.. zagonu jest neez,
bardzo trudna, gdyi I, anoi e naz ewn, trz: rnuei dzi.lac poprzez
ob. zar za jcty preez nieprzyjaeiela. a r, ezno i c wewnatre zagonu
jeat berdec utrudniona przez atyhkosc poruazen • • mego ngonu
i konieeznoic eechewanie tajemnicy, I&:tore a, podstawowemi wa
runlr.ami d la oaillgniccia momentu ee ekeceenia, a j.1e wiemy, mo
ment ten, bed.c atoaow nie wybr anym i na leiycie wyzyakanym.
deie nam pewnoie i rl;ltoj me eukeeeu,

W ugonach. dawniejezyeh wojen, w wieknoiei wypadkow.
hie bylo prewie weale ',anoici micdty dewcdetwem ngonu,
a pl'2'eloionem dowedetwem i nie wiedeieno nic 0 dzialaniu wl..nej
Ita wal erji na .ylaeh nieprzyjaeiela, od chwili przerwania jego Irontu,
ai do powrotu kawalerji z zagonu. W owych ezaaach moina
bylo prze.ylae meldunld jedynie przez tajnyeh agentow, iyez liwlI
ludnotit miejecowe, lub pr:rez fancu ch ntafet rozs ta wnych; jednakie
aztaEety roeete wne mogly bye uiyte tylko pcdce•• zagonow nie
a lcbokieh., oddzielonyeh od wlasnyeh woj.k prze20 elebe odd2oialy
niepr2oyjaeiela .

Obeenie pOl iadamy i rod ld '.cznoiei, za pomoe, kt orych mo
zemy poro2oumiewac. l ie pcned alowami nieprzyjac:iela. Jednalcie
uiycie tyeh . rod kow wymaga . ta ra nnej i a2ocz:egolowej organizaeji.
eelem unikni~ciazawodu W ieh dzialaniu. o ta2o pomylek. mog,cyeh
mie e fatalne ekutki,

Do i rod kow tyeh 20alieumy rad io i aoll;bie poe2otowe. Radjo·
telegraf, jalt wi emy, zapewnia azybkie przesfanie, oraz odehra nie
wiadomosei i ro2olcazu. Jednaltie w zaatolowaniu do ugonu pO""
.iada on powaine bral&:i, a mianowicie : z:d radza kierunelt n gonu,
wymaga szyfrowania i deazyfr~wania meldunkow, oraz zwijania
i tonlawiania ataeyj. n.. co przy azyhkim tempie marazu nie

PPLI. U T. (lEN. "' ''CIA W l.IAHU " Sr. 2 (II)
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zawtze mamy do.y': ca aeu, czego przyldadem moie .luiyc za gon
nauej I dywizji kawalerji na Koziatyn w 1920 r.

Z Iyeh wZKI~dow nale iy go uwaiae za . rode k nader cenny,
ale Iylko pomocniczy, Itlorego tneba uiywae calednie, 0 ile moino'ci
nie . to.owae na poczllliku zagonu, by nie zdradzic kierunku zagonu,
a przez 10 nie . Iraeie momenlu za.koezenia; a wiec n.leiy go
uiyc ewe ntue lnie wtedy, kiedy . a m zagon i jego kierunek nie ' Il
jui tajemniclII dla niepray jeciela.

Platowiec moie zape wnic dcekcnale IlIIczno. c. dowOdztwa
prze/oionego z za gonem. pod warunkiem Iedoe k, ie lotnictwo
wla .ne o .i~ inie przewaKII; w powieln:u nad nieprzyjadelem; po
eedre tneba zorganizowac t~ IlIIeznoac berdec atara nnie pod
wzgll;dem technicenym, to znacz.y : aciale i doUadnie uatalie ' Yi n aly
rozpoznaweze dla woj.1t i dla p/atowea, w przeciwnym bowiem
ruie nie unikniemy przykryeh pomytek.

Tak np .. podez.. wepcmnienege zagonu na Koziatyn, tabor
I D. K.• b«:dq,c u akoczonym przez podllla: pancerny beleeewieki
na . t. Reja, rozpierzcht .i~.

W trekeie leKo nedlecie! natz lotnik, wy.lany przez Neceelne
Dcwedetwc dla nawilllunia Illlczn08ci; nie zorjentowawazy . i ~ na
lei ycie w . ytuacji i 2.obaczyw.zy p ienchajlllcyeh iolnieny, aernel
dow.1 on, ii D. K. zo.tala rozbita i rozpronon ~.

Cdy uiywamy dla eelew Illlczn08ci platowea, zachodzi zawaze
obawa, i e bedeie on zmu.zony wyl,dowac w obazarze nieprzyja.
ciela i do.tanie .il; W jeeo r~ce, peeez co moie mu do.rarczyc
cennyeh informaeyj .

T.k np. poden. demowei wojny boleeewiekiei, gen. Mamon·
tow utnymal ' , eznoi c, podens .wego zagonu, za pomOCIII platow·
cow. Jednakie [eden :r: jeeo lotnikow wy1llldowal przez pomylkc:
u Budiennego i z przejl;tyeh dckumentew udalo .i~ bolazewikom
odt.onyc plan d;tialania .bialyeh-.

Rbwniez pouczaj,eym przylc.ladem. ze He :r:oreanizowsna llllcz.
f10'C Z8 pcmcce platowcow, maze ujemnie wplywac na wynilc. u·
gonu .luzye moze w.pomniany jui zagon Wilen.kiej Brygady Judy,
w .klad:r:ie 13 i 23 pulku ulanow.

Zagon ten rownie:i: nie zo.tal podlull' mnie naleiycie wykorzy·
Itany z powodu braku Illczn08ci.

Aby zapewnic lllleznoac w odwrotnym Ic.ierunku. to :r:naay od
aameKo zaeonu do wyiazego dowodztwa, tneha aby:

1) 101nilc. mogl wy1llldowac w pobliiu dowodztwa :r:agonu.
2) albo. sby zagon rozporzlldzat w'a.nemi platoweami.

Nr. a (tI) flRli.\ 'rI I1AC.u. I D%.l-'U"'IE U,CL'i OIlO Yo" I AIIL4.LERJI ,.
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Pierweee z tycb. rozwi~zan jell uci, i Jiwe , ee wZi'IC;du ma trud 
noie I~dowania w terenie nieznanym, cn u mi nienadaj~cym l ify
zupelnie do I"dowania. Druaie u s - wymag.loby pnydzielenia
oddzialu lotniee egc, wr&z: Z [ego teborem, do kewelerii, Spoaab ten
jelt bardziej ryzykowny i mniej pewny, ze wzglc;du na 10, i e od
dziat taki magthy nad,iyc za k.awalerj" jedynie z wielkl\ trudno
ki" , a w pewnych wypadkach mogt by bye naraiony na utrat~

ca tego epreetu le tniceegc .
Wydaje l it: wiec, ie I polbb pierweey jest prak.tyc,niejazy.

Trzecim itodkicm l,cznosci pcdcea e zagonu II~ aolc;bie pocz
tewe. Srodek ten jellt prawie niezawodny w dzi.taniu i ma tc;
wyilzosc nad radjo i platowcem. ie nie zdr. dza kierunku poru
I zaDia aic; zagonu.

Wymaga jednakie pn yawojenia gol.;bia, a wiec 7 - IO-d nio
wego pobytu goliO-bnjlta na odcinku Ircrau, z ktorego zagon ma
wyruszye.

Ponadto, poniewai gol.;bie mog~ bye przelrzyrnywane tylko
dwie debv. uiycie icb jest moiliwe tyllto w pierwII"'ych dniach za
gonu. lub podezal krotkotrwalych ugonow. gdyi dowoienie i wie 
iych got.;bi, (np. za pomoce platoweow) ie ll trudne do wykonania
w praktyee

Jak widzimy wiee, i aden z ty eh treecb arod k6w t~ cznoiei . am
przez aic; nie wyltareza. Jedynie przez umie;c;tne ich kombinowe
ni e i uaycie ich w zaleineeci od aytuacyj i warunk6w, moiemy
zapewnie eprawnie d ,ialaj"c" l,c:znoi c .

W ebrebie lIameao zagonu, zaleinie od a,tuacji. b.;dziemy
organizowae l~cznoic podobnie jalt w merazu, iak podcnll zwia
dow i wreeeeie ialt pcdeeee walki, z I, rozniq [ednek, ie t, ez'
noic pcdeeee zagonow wymaga wi«:k.azej iloici i ro dlcow l,clnoici.
otaz wi.;kllzego i lepiei w711zkolonego perecnelu - wypadnie mu
bowiem nieraz praeowac b. inten.ywnie i w warunkaeh nader
ni epomyilnych.

Sprz:.;t h ,cznoici. uiywany przez Itawalerj,:, pcwunen odl'n.·
czae Ii,: wielk." trw.losei". gdyi weaelkie naprawy, I= odct.. aZJb
kiege manzu, b.;d, niemoiliwe. Dotyezy to zw laazcza radjoatacji,
ktore powinny bezwzgll;dnie nad,iye za Itawaleri" w k.idym te 
renie i po uatawieniu pr.cowae nstychmialt. bez w7gl,.du na od
byty przemaraz.

Od Ize ra l, eznoi ei. oprbcz dobrze przy.wojonej wiedzy Ischo
wei, wymsaa .i~ podeu. zagonu. aruntownej znajomcMei takt7ki
jazd,. duiej inicjatywy i uybkie; orjentae;i. Irdyi jedynie te wl.~

-
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KRONIKA SPORTOWA.

WIOSIlNNE MlIiDZYNARODOWE ZAWODY 1(Q:\NE
W POZNANI U.

Podaj em;y prKPplir og6lDIl or•• progrAm u.wod6" u rl~d!ODY ll b .laranllw
.WleJkopoJiklego Klabu Jaldy KonoPj- ktore odb,;dl\ lit 'lit' dDlaob :!O. 23 I U
maJa e, b.

Pr l,pt" o~6IDfI.

t. W,rok S~,1 1I6. ole podles. apel atlJt.
2. W kon knrsa eb mo.ltl\ bra6 udllal nl 6- letnleil I Itart-Iroh konllob

wtldklego poehodzenll ' I' J eadi oy (panle I p.n owl.) w,dlug paregr. 281 1232
U.t...., 'ro.... Zach. Hodo.. ll i.\.onl 'lit' Pctsce; b) on eerowlll ClITDneJ elutb,. I re .
aerwoweJ Il.rmJI palllal ej ; 0) oflcero wle .r.1J obc!lch ......,odacb ml~dz1Darlr

dO·7t h.
S. Zar,b Y (mlano.anla) do wu.'lltkteh . ...od6. mlJ" wplJll~ do 1~ m-.Ja

Ig2~ r. go da oy 12·eJ w poludnle 'lit' 8ekret....JAclll Wlkp. gt Judy Konoej .., Po
oulu, uHcI Waif iI. J6Id a 12 mj r. lit. geD. llaebafl1l:l.

WlaAticllI1.lub j ego pelnomoenlk hpllnj¥, konla do kenk u reu j l "l odpo
" It dlll. loy l a pra.d l l"oM I lkbloac podufob laol.g6low, do1ycII\Cyeb karJer)'
I poohodllnla koo la. W upille wlnol blC podant: a' lm lt: I nu.lllI:o ,,1.
..Jc1.e1l1la konta. lub za plluj ¥'lgo. b) nn"a lI:.onl&, c) wid::, pi lle I m~ (7·1eto!e
1 I tarue mutu poollt jako pefnolll11l le), d) poab odJlQle koola (mole bre
I nle wlad omeJ, oral ",lnD1 byc do l4cIOoe l lA" ld VI pelneJ '41"1011:0*131. ZiP",.
"' 111110e PQCI1" I tllillgra'em bl;d" watne 0 ti e nadejdl\ do l ekrlltarjllotu prsed
lrodl , l ~.~ 'II' da lu 13 maja. ZaPl.1, kUlre ole nOI,.ol" ..ad~6 po.,tllrm . fma
ganlom. nle mvg" bIt Prl1j~te. PUJ sapi. 11I oaldl w milo" motnokl wymlen lc
holt: 1 ou"lllI:o Jlli rJica, II:t.Orr ma doal. oIlt koola w danfm konkufllie. Pano·
"Ie oficero"l" mogtl wymleo lt wed tog t yc..eola raogt: 1 pu lk, 'III' kt6fJm slut".

.... 01. lI:.atoiego mlano.an.~o 1I:onla wplaca m~anuj "cl wru :I .. . pb. m
rowo.owartoli6 r. &1 clla 01010011:6_, 10 .t dla SuSClI.

6. Konkurenol J eidt 4 b.1 wrrownanla VI~I, C. a w,..j"tklem mUllarl '. P• •
nle VI cl emo)'ch a fDUll nlraa b. Wojskolrl w mundanf'. Gentl emenl w cu r_ oor m
tu rdu."I., bl.IJeh llpodnlac h, buta.eh I e ••t11pll.ml, 'II' e,.lI ndu,e lu b eaapeo. rnr
Jaid .11I w&orowej, 01''' podc... polralu konla mrjU1J.k lego duawolouy J 8.1
e)emut l ordut t dtUKIe II podnll!. N. cbu ramlonach b~d" nAlnaClOnll n. prze
put.c'h nomll!'J' llod1og progn,mu.

Obo1JIlt:lnJltCem Jest Iloolia nle I klllhm.nle anglellkle (old. dowolna za
...,.j"tki llm jady mandoweJ I ...oroweJ. W t1m Vl1pAd lr: U oOO"I".oj& a_ Jk le
'll'elhilSlo 1 munutoll • labcosaldcm). 1awoonlcr ohowll\ 'kni . " pUld . . ...nd.ml
lItawlt . I ~ Dr. w':IIwanle prnd komllJIt: ~d.iowlllrl\. orRoaenl e tl Ji e j l 8t ai llod
,,01.10('.

e. WI'ay. tlll e pnllilkod, u.tawlonl ~ be. 04\(016.... .
Wymll17 pnllllt6d PQll.oI w ..amnk.ch l . wod6_ , nle ato l uj lt: II( do

plo16w (hurdlel.
Pr(,bowan le jaad,.. pUI ' puell.kody n a placn .a'll"od6w I na tone J u t

" I broclor. e. PnellMklzen l1 tillfo u lI'&:r.O, Jail: I nil IMlollowan l• • I~ do ro.po·
rlllid.e1a ,,"ollpCld.r:r.. turu 1100148'& la l obll pozb.wieole pnw. uO'l..tnICls.nl.
VI ......lldllC!l lak j lld",c. J ak I koola.
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7. Jllsd lleo nil odpowladaJl\o1 w,magat111l1 w.ruakoln podolal uwodlt..
mUll bnwaf11t1kowo u dallr 'Jgnal pIal', alOO tor natrebmla.t opaiel!. Jei ·
astee, kt6f'1 po dan,.m I,.gn ale na aoai: nlr:otl.o'liaia praeblea:o. utrJ Il bat&, .0
"t an lll posb....loDy prawa uo~.tnlo:r.enl. 'It' u ...odaeb.

8. J eidj ey ..,.Idol.. pnlld .....od.ml lI~d l lom ud , l.t Ironl I otnymoJ,
namery wedfag prograunz . Jddicy op6tnl'J~Y I I, I: ",J• •dem w ••rantl bel
samc:ldo..,awanla I , dt:lom prlyel1Qf, mo~ b1C wylr:lucltlQl u ... pOb A..odn lot....

9. I'Orll\dll1e leol'Jnego .,Jalda I rOl pooa"llla sawodltwol nacsoD, tH;:dlle
dlwonll:lem lab trl\b k". Na pier. .., IfRUal j eid'lteo .Iuln .rJecb&6 .. au aukt,
Q& drugl rOlpooSllC praeblcg. po t raeelm ukotl.olJc tako"1.

10. l~olg'7wta prJ7 . l ly.tlr:loh sa"odacb poillga na powU.,..nlu I uwsgl~ ·

nlealem c.uo.
II. WI IIlIlr:le protesty wtllieldell lr:oal I jdd' eOw ,,'nay bf6 aleladane

na pljmle. 'II' sapleolfiitGwaDf eb L:oper taeb, do •• tnurjato Wltp. Klabn Judy
KOUDeJ W (l11\gU U god'lin. Prl7 prot llitaob n.I It, dol¥ lr6 100 at klUIlJ l,
.lr: t6ra aMl anle .wrocoDI\, 0 lie soltaul. ulnana I lull no46 protutu. 0 li t! pro
teal lOat&nle salo&ony pned sa"odaml nl eetullno8t I Jego ..lalen do,,'' '6 t en,
pl'Ieohrlro 1r.t6remu pro\elll 10lltal wllllll lllonJ. PrJ7 prot• • laob saloionfob po
ro..tn1lnl~0Iu sa..odltw ,,"luleD dowieU Jego .l ulI.no~1 prol fl lltuj¥ y.

Jr. J.:idte7, kt6nr sdob,11 pt.rw. 14o drag.. I truel" nagrod~ wlnDI Jj • .
...I~ .I~ !ronn o prvd lI~dsl.mL prsed rOIJlOCatclem Dl8t~pnlcb ... od6., • celn
otnl maa la oloak I .,el~ :lt..a (!rolrard,).

U. PropolrcJe mOIA bye po ..plynl(clu mlano..ai1 pru l 7.ar&llid lImlenlont'
U. Kon' e Itawlon. na ...OOf mog" bye bezplatnle Dmlt'lil Clon. na

mlfJaeD. J.dnato..ot fnrat nt e bl:dlill dOlltarolOay.

Pra eplay dla .~dsllt. dla w' I"' lt tl cb . a w o dltw.

Podo. .. Judy fran pnultody 01&1 bl}dde u"lIgl~do lon1 t f lto Pl'l7 rol_
gr,,, tacb. 8Z1btllM: wl,.klle 0111 btd.. wll~t. rod raObDbf:. W.I,alkl . b1tdr
PDpelnlone ~ .. OClentu. pnnUaml tarneml w.dlulf nlll'~puJ¥ego Id oel a:

uDad et tonla s J etdi~m - 6 pun ktltw.
roal¥lenlll . It jeidsoa s Iroa lem - .., klno'I,
etr¥enle prlUlelkod" lub j .J Clll~8cI, la b "padol~Cl le do wodl pn.dnleml

nogaml - • punUy.
tG ..mo lyl neml aog.ml - 2 punkt,..
pler.'l e sa traymaole ale, odmowlenle prseeskod r,lub wylamanle - 3 fl .
drugl• •aulymaole 81~. odmowlsn lll prae.llkod" lnb _ylamaoh, - li p.,
tnoele .aul)'manl. lI'e. odmowl. ole prl8l1lrodf, lub ,,)'Iamanl. - dr-

It ,,·allfllluJo.
Jet.1I . le lClIIc leo ti. wywr6et .10Jat. Inb cbo rl\Kl.."t e, rachnJe all) to jato

...ylamanle, • pne.lItod . mUll byc ponDwDle wlll~la I koro 101unl. nl tawlon• .
PflY pod..6JoeJ, lub PDtr6Jn.J pra••l kod&l. lI~dll a u plluje ...w lkl. reJ,u1tatr
Jalrlc:kolwlek . ...

J ehU lroD u t n ym. al ~ ml~" dwoma prllllllko,huni (podw6Jo" lub po
t r6Jnlll praulkodd m. rDl poIl11llt dail l ' atokl I mleJIO&, gd ll e Iron . la o..1 po·
ml~dJr prll'8ltodaml.

Pl'lf kombfnowanrcb pntlSJ.lrodal'! h racboJe .I~ tyl lrO naj ...f nl'JuJ bt~ .

Jete U kon .rJdJle I plICa osnaesoDt'go, JOlltaj. wrlr: lnol ouy.
~esna l uma satUJmanl. lie, odm6wlenla prslll i kodl lub " 1laman l3

italY I I' Dle t11ko na j edn eJ I t.J ..meJ praellllr:od ll., leel Ib loro..o dl. ealego
praebhgn, Dp I pler ......e wylAmaul. Pl'led b..rJertt S pkt., plerwlle odmlt..ltnlt
pl'lenkooy pr'lt'd row. m (I ptt., pler.n . wllamanle prud walena powotoje
"1k1nelenle Iroul ...

Og61 n f p r o gram • • wod o ...
1. Zawodl uJetdl;llnla konla. jl&ll. " Iorowa. Prog ram JaldJ wsorowej

odpowlada .ymag.nlom 1. ...od6.. njetdbala konl ua oll mPJadl te w Paryb .
2. Z.wody lr:onl a mJ'lhnlctago. Za"OOy Ilcladljll I I, I lraeeh odr~bnreh

..ymagat: &) j ald a m. n..&ow&, b) jl"l& .. tflru l•• 0) Jald a praes pnenkod,..
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3. lUfl!a, Darodo" . ",,", kODDe. J aad a pnel praeazlrod , oclbfdd. ,I,::
1-' 0 dal. prae..kodl dO J20 ellI. " , -okoeel I I uerokHd.
210 dDla praen.kod, do ISO e• . ..-,.o1F:okt I I ....n 1F:.I.
J.IO data pnd ll1F:ocl, do UO em. "fllOkNeI I I .nrc1F:.1.

, . Z.re....ae """1 kODDI: a , dla pail, b lilt. pad" n o ")'101£0 I
t! I'rclfoecl.

~. Stolfi param!. (Pri x eoupl .).
e. pok.. konla. (Huaten .abo").
7. Po1F: .. pojud6".
fl. Poh., "ojslfow-e.

pO!l!oo lt',6IDfI IIUDklr r r ogralllu olDowh.ne obllerallj " dal ' 1fj O.lt~,!.
r'Cl('IUl ..1¥&Ono I.kte. . Cafoil programu "1dana fllaraDDIe.
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SPRAWOZDANIA.

SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE Z NmlERU "ilEVUE DE
CAVALERIE", ZA MIF,sL\C STYCZE,,· LUTY 192, a o x .

SUDl"f ..Revue- . & t. mhllll4ce . ....Ier. pne••inlll artrkul, 0 trd ol hteto
rJe&DeJ. ora...konnenl, an aUI ,. n" wtjltO r , gulamlDD nlemteokh·go. Z&cKDt od
tego oltatnlego.

Antol' Itwlllrdu, ill pn.erl.,. u-go replamlnu _1\ an. logiel'D e do franeU lp
klelb. Metodr• • adanla i lpo.6b 01:1011 1I:•••lerJI ' 4 Idllo t7oane, Wal ta pe
leg. n& maoe . ro • • nlu Ir:onno I dzlatanlu ognlem pn , pomoer DowoeZII.D1Ch
udosll:unale6. ,.. t1m ukresle.

Ten ,pol6b tlj~c11t. sad" k.walerJ I nle mleckleJ nat u• • autoro wl prlan1f',
elJ arganla_oj_ j eJ Illolie odpowlada uoh .... lom trek-lain wenaltklego. r eu aU,
'ff kt6rrUl -It oab fl a wo1a ,wrcl~lcO'" w .rt, lulle UIO natuuJe pa6ltwu DIe
mlllClr:lemu ot.nr m, waIlle IweJ aU, abrojneJ w)'I¥lDle do e116.- bes pleeslil.ltw"
publlnnlgo I obrony granlc. Wal .lkte ... prargotowanla mobllllAc)'jlle I Ia
cuplle 11\ lraktatem u.k.l.ne (art. 118).

Xlemof uratdo.o po.lllnf pOliladae 3 dfwllje kawaJelj l, podllelone lIa
S d. upullI':owe brygadr . PDI II': m••kladae .111 cilereeh 11_&I.I rollow, ... adro IlU
"pHowego I plutcnu I oderema O. K. M. l"' lema i adoej . Imlnklo lot.nlct.le
lo1f&rl.llll\Mm, elolgacb, cr t lll t&llh. plonlereeb, O!"R.D&ch 11\Clooed , 0 ktoryeb
..n.~dJJ.e .Ipomln. regulllmlD nl . mlect l.

W neCllwllto.cl, "edlng (abel moblllracyj Dleb otllnl:ir.acln dJ . llj l ta"14
lerrjltleJ u aauych lacbodo leh ..",lldow poleg n na kb brrg&d&&lh dwopul.
ko_ yeh. Ya w I.,olm rOlpon¥renlu JU lek frJeh It K. I 72 Co K• .M. U Irmlt
polowycll. DJ l poDuJe proal tegc bat.aljuDem 0 k b kompanjaeh I kompalli.
K. Y., WOiOOlli na aU(lClb oll;iaro"7ebl bataljoulm Clrtllstllw I ~oh kompaoj(
1 k h leli:oji K. M. a tnlch K. 1d. hidl, lekejl mlotaclf min, 50th grup K. M.
po 12 u tulI: lI:aidl I gruPf au t pan;;eroreh, poa.I . lonej lIa tnr l ell:<'J. po • • ota,
t . j . 13 ani pa oeernyoh.

D7.IIJ ' nlemleeka Jilt prool tego bogato "7ponion. w artrllrJ~ , peale.
waJ ma do Biehle vn)'dal eloDr polk t'j bronl, Ikladl\jlllo7 I I,: .. .:s-ob ba te r)"J
tODo)'eb, 2-eh blterrj Il kld oh b.uble polowl0h I I-ej bat crjl 10 em. dll al, porn
..aDlch ,,111\ t rlUorOw, oru oltery b. te rJe ua allt ach. pOilad a elkadr,: ODler·
. 1<'1jolll IntnlcUli, oddllal 11II0:looilci I oddlll r ploDlerd w.

810rlllo pod u.aK~, it Sleme)" .. sW)'m reKula mlDle I II'rACb wojcDD1Clh
utY. &J1II Jako podljta.~ operacj l . :rilj wlm1elllonlll orltau l la('j~ d)"ll'!zjl, ulor
podllrdla, it ch\i4 oat nlllwIlItpll wle do Itw orsenla 'Ie ...ej ka.ale rj l pot~lDego
'roOa dll "'alli: t. Je,t prsell:ool.ll)'m, j e VI r&lle I brojnego Itonfilll:tu I niemi,
,,~Icdll 0&!1 bynaj :llDlej nle b~d4 mlell koooley pu ••lddaorj prael trlUat
"'fflial ~kl , .kt6reJ ro1. mi" . lire ogr.olcsoll1\ do plfDleola sloi by pollc1JneJ·.

a.nhl) eleka.,ml art ykutaml t.ego Dum, ru Iraneust lego .Pnegl1\du .ca
'fl1errj. kl ell'o· &4: . Pu60Jg ISO' r. Jenl_O ra mmool" I .l'rotoplaed ..mocbod6....
pUloemyeb- WarioAt t10b IIklcllw P0la .tron1\ laebowlli poleg. na aHtru
<,yJDem uj J:elu Ij ....lat r,rlell lo. cl. AutoN1fle podkrd laJlt 'Itt powtaraalnoiol
wypadll:6. hl. tofJc.nye I orll for m . 1p(tl.a1fodDlet wa IUdltlego. PodpiNn'mu
pud pllr.I~1m a rtlku1em puUto.o lko'lf l Aodlbert jednemo I Dajl Dakomltllyoh
t aw.lony,tllw Iranou.k leb, nle '1\ jednakje obee 1II01OI1C1D8 Irlllu llClJe. Pod·
b d ll, ttl t I. natn ra Ind.'" Die lIImlcDta 'WOJe] gl~boll:lej tru et I dlat.ego me
todJ .alk' POl01t.ajQ Iden'Jolue ad ",tckOw. 2.e6, DmleJ~tnle pro • • d,16 WOJD~
w Pf&1.,l oio l nal e:l, .)'knrIJdac doil"huJo.tnl., pn ekl ""Do OI'D dlleJaml mi·
n loDJch I m.ga t'!. .I~ lu,bko~t: 1.



N, pl.lleoulla Il:ampanJa 1~ r. j eal wedlng pulltownlk' Audlbert typowym
WJOrf m W'1kou p tanl. powadleola. Po Jenle .amlare m Napoleona brIo znJ...
ezenle . rmJl pru. llhlJ I dlatego c. IJ plan poiclgu br l trlko wl konanlem lej
deC'l'JI wada&.

PrJe.lduj,o. je celem Prulll.ko. btdu. owon. 8lbr. Bfrlln. lub . rell·
cle Od,)'. e e••rs ~tanowll aaJ,e te po" C'j e nlm bl do Dleh dOlledf ClofaJ¥Y
l it nll'pr&ljacll l, a to ... eelu Dill d. nra mu motllo'ol ponowDego lo~ant&O.a

al a l it . 01. u. ltnleolnlenta . " ego r..mluu N.poleon roldllelU .we IU, nl\ t rl)"
j(rupy. Po o,t i lll....n'j od.rotu nJeptlJjaellla, w kterull.lI:u na Rrlurl- Y:agd, ·
bnrg, n. oa'ie poto1gu audl Karat lie I.oj.. lta.alerJ... la Dim NI, I Sooll.
~. prawo od leJ oal _ . Bernadotte I D&\'oot, kleruJ~o ' It n. ro~pra. , Blby.
W od wod.ale 1111 LanDes I Angerean .

J ut to doU'YDa Augula Com'e', glouI\ca. !e l polecltlilltwa pro... d1lt
bard:r. ltJ smull nit i lJ4elf wOOlo" le.

OplenJ~ Ill; nl tem aunowl_ka t Polk o_nlt ADdJ~rt t W'lerd.I, h
hl, torJa daJe n..m moiDO~ lU18tonla pr. ...~d~oleb IQtla ml bU,. , d ll~kl DIe
ImleuDo.kJ1 podl ta... ad akt woJeDDf'J.

St08UJ4e metodl porOw.a"C114 wzgltdem dl la la il. taw.lerJI trueualll' J
... nblt'gllJ wOJDII , .. d oweJ, eutce dowoda., te w,peh1l1a on a ...If:bto~ Jadao
.yma«aOlcb pnes teorJ~ Direl. ttJ branl. WywlI,u'a Il l; naleilcle:r. 0110
Dollt l r o :r. P Oi D .. .. G:r. y 0 b. nle . &wlod la .. o. l 0 Die, l.ou g6lnleJ podOl&!
, Iyonego ••1~cl lfO do mona-, puyll:l71t'aj"" J eden a DaJwh:kll)"oh mane.r6 w
cl&.o... DowoiytDYCh. W. p ol d 11.1.1...." Iee a laDeml bronlaml pran ...pel.
a la nl. praer., ultllmyw&rlle IlIe. nato l l rUCbr oskn l dl-.1 l\oe. Wre. &.CIle 'fI u l'ljaeb.
o p 6 i 0.1 aj ~ 0 l o b aprodala atawiU llD je wJm"A'&D.lom.

Aotor nle wepomlDa 0 walee na bla 1\ broil I n U't,., 1F.t6r e da.Dlfj bJlr
Itt6wueml eeohaml .att t onn1eh. Btwlerdu natomlut. te Ilawalerja w wid
ktrj wojDle at e mlala jedfDle apolobooicl .utollowanla jednej Ie , wJeb ehs
rAlltr rJ , tJoID111b Ialet, UO.,. ult'dd~a .w,j e' J btoael, rtlobUwokl 1 Idolllo~el

Mllne. ro. anla, mlanowiel, . rto r". l a DI a po w od l.o la . p o_o lga
Sa It: okollol nde .'oiylr el, .Jpadkl polltJollle. kt6re . poww owaly 1&.

wt_. l eDle bronl w ebwtu , gdr armj e niemleelli tl ." besladd_ I H emora lllo.ane
oolalf .It pod GrammoDI I Bruhellt: pned lielgaJ¥em! j _ I Plandr/I IWfCIt:I'
Il feml armjaml fran eoatteml. Gram mont . ta lbl sIt "tedJ be••" tp enla drug,
Jln~ I Aoentaedtem dla NlemcO• .

~a lIohr lko . OJDY _.lltoweJ wrhnYltAUle dowodleal. pn n t ••"lerJt
wyd...alo elt bye nlemotebaem. s tafy front, obej maJ4c1 I obu elron eo.kllo
lDr Uo. , pAS rowO • • pun1r:tO. oporn, Dmoootl ll, naJeioD11lh drut.ml kolel. ...
\1ml, olbnrml. t10it arlylerJI wau lkloh kallbrow, .alka powleltlDa, ga'r,
cu:ofgl 1 .,lIel1r: l. teohnltJnll odoskon.lenla metod pro.adlenf. wojDI . - powr-
ete . ,kloeu l, I, eweol ll.lno~. Pogll\d teo' jedoa U e b71 t posolltallte mylD7m.
Po prn l.manfu IlIlJI ob"oon1eh Hfndeoburga, Woth.m. Z, gfrrda. gdy . nllll,
Sl tOOU II sapor1 ba polat'h SpmpAUjl I FlandrJl, rOl poGJt la alt mo'flll wojoa
mane'u o. .. ... 01" ."ant'a alt na pler wal)" plan rol. ka.alu j l. Tak....m.
(:ae ka J" I " ehwll l moblUaacj l, ponlew" o. nlfj ~dd. I.hl obo...I ~"k prse·
. Ianlanl . I U rj . op6Znlaj¥a.

We"lk. pu r sJla woJu I'tJlpoemle alt okreae m ....Ik mohomlob, kt.Ore
btd' wymaga1l bruni tOwnld rtloho.roh, tdolnyeh do m.ne.ro.... nla t w.lkl
olfnlowej . T~ broDI, btdu e ka• • llrja .fPo-aIton. w nowotrtne ' rook! teClh
nlelne, ' llna '.r m ognlem, mog¥. praeol...lawle najaldowl, lab .r.on¥ na
1'1010 IWlch odd.laIO. 'mlenllono'n" 1.1l0Dt. Konnloa po.lnna al~ ai, 'Jrbk,
..H I P P o-m l o b . n I o . n ,,-- bronl", ... part, . IID~ plecho14. wOtOD~ D.a ..mo·
Ilbod~b, .wlnneml elOlgaml. 0 odOlkooalonrch g4111enloaob, . nl.ml f.anoer-
n. ml, brstreml w loole pl.towc.ml, .. wleloma kar.blo.mt m" '1D ;JWem •

Tn sa:zn"olre .rpada, h pulkowDlk Aadlbfr l praY' ''.Ja Jddde eecby
bronl 0.111 t7th ..hJppo-meohanIClnllr. leol nnlwllraalneJ. PoRI~ ten zrl'lu~

uat.1I1 alt . pawDej ml.ne oheente ekoto " r mA,lJ'• • It od nlej n.wl~11wllDla
trw_ lep tonl . Un • nleprs1Jacielem 1 utn, manla pl~u boJa. Genera l Serda
w swr m artyknle. amleszezon1m w lenlJm rotu w . Brlloofe" - aa1eca nawel
dodanle do hidej d,....1Ij1 ka.alerrjlklej tutu 164. " , pnll"oiouycb na
.ouoh.
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Plan ten po'tlt'IOdI .I~ rn. komlcl! dl1tlll eelewemu rOlcllonllowa.nlu .rmJl
." potclgu, W.., .tkle rodaaJe bronl nmieJc1n1e w.p6ldllafa', 'It' " , lI:oo&o.[u
zaml. fo dowOdor. K.....lerJ. pod ",odllll Wafata...sparta .rl1lerJ.., oollutl
"lola I M_ ue I lly ptalol.nlt.. ",h".I. Jeo nte daj'tO 1m motnoliGl, 0.1101,:11:1 el~ .
'71D _'radom IIkuplenla ale I lorganllowanla. Piech ota. pro• • d IOD& pratt
Lannn Augenan, ..&d•••la pl'Wlatom ctol1 deo)'dnJIlee. Kampanj a ta It...tee-
,Iu , I.e . awet tat 'mlat. t aw"lerJ J-II:II byla tODDlo.a ceMn k. , \1'JPrl.duh~
t,lko 0 pa til god,tn korplllI L..uBe'· 1I:161'J' ooprawda lIedl 60 kim. oa dobt .
Ta . toluakowo blbta odleglo86 g16wD7011 an 00.1 Ja."d, aamoddelneJ mla l.. n&
celn dat JeJ ulyohdl.\ulo......,patele wurlUr:Mh roduJ6w bronl VI chwlli
odpo..ttdnteJ .

0 119111 te mu Hohenloe, bronll\oy e't VI twieMIT Prenllow, maj~y u punkt
hllaorn nil poddae .1, .JI40IuI8 ka1l'aJerjl Murat'a, hpUnluje w ebwlll ,ja
.llln~ 110: pod muraml mlul.a korpulD Warllalka Lanni • . Poddaj e 'I, I 10.000
plechoty,. G pu tlraml t awalerjl, 60 armat.tml I I k lada 'II . top .",ycl~lc4w
60 l atandu6• •

W padohDr Ipollob a rmj a oesanit l sdobyla mlasta Magdlburg, Berlin.
S.&Cl lleJn, pnrolem armJa ~ru.h .IOlital a tomplelnlll rOlhi t. W tym po~olgu

Sipoleoo ole d••al 1I'1lAlbnleDIa .w1m wOj sll: ODl, t lorDJIlO II. l a.ad" , ie .010
Dill Ju t lrobtonlm. dopOU pOlol lajl 00' do wyll:on. ol. ... W rU D,lta.cle wojnA
I Pru..ml brla l all:onolOlla w pralletl\'fU SO dnl, praJfl l:llm .... ' I. to 1'0.000 j eD
cOw I 2M ....t.a.ndarow. 0 loJ h mpaB,j 1 puwll'ddAI lIelae: . Cuara Kwhdn"l
I PruIY prl n taf) Iltnlee· .

Arl111:ul ° aDtenatacb u mocbGd6w opuoenooych Puruclolka ,I. Pcueea
ruurt prllnoll oas w najodlogl'J..e dl l. dl loy prsonloacl. 11,'1 prao_ odn la
w nlm JOlt ta ..ma, co I W poprilldnlm, mian owlllil ntllImleoDoi6 mlltod ..alkl
w dlleJ&CIb, Prl1 r6wnol.gl",m udolltonalenlu I pl'lt tu teobolclDl gO. Zae, ,,tt t
•• moebud6 .... paooerDYllu au tor opatruj ll 'It najda wnl.j lJlYllb Oluac h bllllorJ I
E1J11,t u, ,\ N J rJ I. PersJI, (JroeJI I RIY mu. Wtl d1 pnrhieraly one pOlta6 w°z 0 ....
w0 j on 0 1 0 h. Irt6rych l adanl. m brio Jakllllj bUt. 1I podeJilole do wroSI dla
tl n nc. oJa go . traala ml 1 dlldaml pu.a luun lk6w lub ....16(:lnIUw. Plalll:o
rHibJ eglpet l tl uchowaly nam "Izerun.t luri1 IIwadroDu taklob woz6w
I IIlkuJ:r,Joh w Jedll ej lIoJI ~ lIl reg l OI'guJJ&clel'lI: ll.

rfa d aloby tu dodlt, h 110011', tt r. tall: lilt dal1 .... l oatt RI1m lal1om
podlll" woJen Panlck-Iob, powlnn, bI t u.. al;aDe jato pra"lory osolgOw.

Bgtpa111. wOl l ..ojeDn• .010111 woinle. 11uCIOlkl, uyrrJl kl. woin lc~
I tflecb hlC&0Ik6..... Nowocl eloy pano ers DU lyob aut byl wtedy IMLl\ploD~
pnes 1III:II:Ie tarOle, oblll~l~te .tor...

Staroi, tn. WOl l bojowll rOlpoezJnaly bltwf, podjddiaj 'liO Jaknajblliej
do praeolwnl.lr:a I ratqo go ' ln ala ml,1eoa nl e dl1ala'1 DlgdJ pUll uderlu le.
Peraowte pod woo", UarJDua ..prowadllll t. 100wacJt preeolw bopll tom Alell: .
~andra Macedonlltlego w blt wlo pod Arbell aml, Itlel doznall doUcllw.j porai lel .
Oujuu DaMoli .....oJo twadrJgi (upnlfgl Clworbwe) .. dlld1 I kOly prtru e·
ploo. do dlUI.. 011 I IJrpryeb, pocaem nuoll Je w 1I0ilr.1 200 oa ••eregl OrekO_ .
AI.band.r, prltlwlduj'liO to, U81rkowal IW" .lynD, rallngf w "lku luioJ ID
.. hu I pUtt6b, t e I dola' a ona nDIII:D"t a.dllrlenla. rozpt;dlonllml el _ 6rt a ml,
1Dk.n40)'ml wprod pn od aloble. Zaku cl .... b" lOwe IbroJ . bopllol, I welDt dl n
lfIemJ lancaml praeblJall t onle. kl.Ore padaj ~ 1I',...raeall "oly. Bltwa pod
AnlHollaml . konoll la ,It l up.ln. m rOlbllll em Oa rJuna I , deoldo.ala u pod
boJu PenJL

Bardlo clet a w, opll melAldy walkI prly pomoo~ .010W pOlolltawll J ul
JUlI Ceur ", I W1 1lb ko m' Dtanaob ° woJnle Ollllotle . T.o rool aJ prow, du ,
nl. wojoJ dal mu l it we &Da ll:l podo".. j ego ehp. Jojl w BretanJI. w latach
~·tlch pried Cbrlltull m.

Porulllolt PQ.ooaucourt PO,o.D,,,,Uj. reg ulamln \/o'altl fran eulk lcb A. M. C.
Il amoehodow pAnllernyoh) I metodaml .oi ywaDeml pnlll wOl1 bretolilkhl.
P,aDIlUIII:I reg Dlamln pra ephmJ' 1 A. M. C. prlllD.olooe oa ....p.rel. nab roll.
powlooy cletd w utr,clu, U do Ollt . rnleJ IlbWill, pGDlem uybko podJech a6 0."
dub" 6dlelil'loU dla IInalu. bl skUlllcllloleJ rallt .11O&ol on1 1m eeC·. Celar
1,,*" L. IY. . ...J eh komenta" ,. pl. u : .Wy.plan., II.dlllll oa 1I'olaeh ukry",aj lt
, l~ w luaell. iii do ol ta lnlej chwlli. Xa rOlkn 'I.riowanla w,.latuj ll gllo-



pem do puo U u, .. t t6rego mogq ce lol. lratiM I wted1 lanueaJIt pn eel wolb
.weml I lraal.ml",

Resulamln franeullll l ok rdl.. rol ~ lII.moebod6w pane.rn,eh w rOlpol.n&.Dlu.
lJaJIt 0 0. blldat dragl W r6Jo)'cb klerunheh. InfurmuJ/te d· lwo 0 8rt UAl"JI ere
pn :rJ"elela .

Brewitec)'cl , ",ed tug Ceura, . tolO••1I n."t~puj¥1t t&ll:tlk~. _ DJ:I~kl ' W" J

..... leIJI I WOlOm, ltt6r. pOluwa,11l Ill~ pflud lah Illla ml, ~ 001 dMII: OOal .
uiwladomleol 0 nur:leh ruchlWlh. Ka.at.rja . ... flJml ka, .."ltru~na tJmt
el,~leml gw.llowot'ml oa1lrol. ml. polu"a I r~ rUlllD • p l eebo~ l wall:utell: l l g o
"lty OUl.e, Id\O wl ",at t ' J maslel ' Jd :b1 61e pe, ponlewet ole maj , roapoaol
Dt'gO pned IOblt pola'",

O••dd ei ct. wt.1I: 6w t emu et "'1.pt""e ...., lI:o,.)'.t, .....\I • • e WOI" d1a
lll ybkiego . prowadlent. oddal.lJw pleohotl na pole blt w, w lD l.Jaea dowolo l .
"'" oelu de e)'d nj,eego udenenl•.

Celli I' pille 1.. IV. 23. .Z pocz"tll:u bareuJ' ... r6infoh II:leru n_.eh , II"
1'UI0 ....yml I tr.-I.ml samluaan le w " engaeb pn eehrnl k6w. S ut('pnle. lelll:a
kuj¥ • W016 .., 1401' II ~ w oddl l&lr pl ' II', wa le1l4O wlOosolaml. Woinloe us
tl.wracaj l'j CJlem do olept"JJ&Qlel a, . t OJIIIO w poblltu. by ut al . M ••olm corule
61, I uote(l&k, w ralle oael. ku ...ro,L Z"lnnoM I SWNtoOit ...ow.... !t01l.1
I lodsl J~lt sd umlewaJ\O. ··

Wltl ll: l w6d1 It&totytooAcI Jakim byl o.&&r, alelllll'le purln.J_ 'I~ , h
Jeg o Iwylll~!llI:le legjoDl bJly .."kOOIOllO talrtJrl\ bretoil e"k6w, k16r. b,., .
ptqesyllll kll t u pot••et . J edaakte doda,1e, Ie ..Ce..ar w taileu ....yel'.rl·.

Artykul t t l ll ..mego a amera ..Rcvu~· 0 waree .ut paoeernyoh • IIU9 r .
ua rroncte fraoou!Jklm, ... ddellll ....te I of~ol,.wle. "' rmownle I t"lenb.. :Ie
tlll:tyka I laroil toJch _" OIOW boJowreh· J..t .. r6w nrm po..odseolem eteeo
wan" oboenlo, co Irelltq wtdllmJ _e "uJllltleb InoJob rod ll\1&e b brool

Pomelol t de Ponoau eol:lrt " eo cay , ....6j nll: lc prr:rfuueun'em, . 1 gd)'b1
lIta ro.,t al wod zo..le Jak nektur. Cesar albo Ram &e. rlA'llyl rlluel6 oklem .. . , i )'o
Ollmpu, lo b Sf,:bl Hade.n, o a wap6lese .uq wallt,: aanyeh alit pancernJah . bl . 
wllltpleoia pOln altby ... nleJ metod y Iiolo...ao e ptlel IItch nlegd, . W dalek leJ
prl8u'06el.

PUllwQI~ docl.6 11:1111.1. .16" od I leble, " . pr....ch pllrul.loDyob pun "1·
mlenlone ....t r ll:n ly . k evu.·,

WOJn. uo. dowiodla t6.... 01d n iOlmlllfln06el sa••d ...111:1 VI rllwolueJ I
datejow. Budle nn1. dll" laJ lllo awem l t&cu.nkaml prleetwko OU I, nape. oo nle
podeJnew. t, h ••knnlll 11I01.00, znane pr llfld !O-Iom& " Iell:aml. .

Le g J 0 DJ po ll It I e podobole do lIw, ell(:lec.. OaUl, pr~d !to 0fl1l:o~ 1,.
II, 11 wrai~n la , w,wartego o a ole IrU n te najar.d, ro ebom)'ob katabln6w
ma1J'1 00.7cb. Dlal e Otty. po'relrulqce nail draewoaml IJt&ndar6.....1' p6.
polllrleh, d am aly moo najddZ6 W' wll('bod nlob, Jak oleRdyl pra ..&o1'1 lob, "n,
....1'(l.J"~e legJODem refmaklm. wD{)II:l.\Cym kufturt Willcinego 1I1uta do u6_
0.1111 I Oerm anJl, "wJol~i7 1y ludJ oporue t, j pot~dle.

100wl eJo Uratejf lcll1t1 I tall:tyuloe ." bllfto rjl -oJen polega,1111 trlko . 1.
po ttpo.e m lIwltll:danlu od l'8'lotel, Ikuteo:ulego rat eala pneo!..nl•••a pomoc,
Ildotlkonalon:rcb cor.. bardl tej 'rodk6w tecbnlczoJoh, LeOI pomlmu to . deer
duJ\Oym ezyo oltlem bUew pozoltAnle ""'11111 udeuenle w~el. Jat to bJto ..a
('l ae6_ 01l0wlell:. JulI:tnto"rgo, WllOl¥ego aloll: l..., I olol.oego Itamle ni.

Slt uka WOJt'OD& f.0RI.ds bardzo mal o .kIJom.16 .. leorelyelo:rch IUId
m~todolo~tclnloh waill . Napr6ino donulIl••llbyi mr elt w oirJ j aklchkolwlek
ab,tralc7j olch, fIlolonezolch poetulat6w. Jelt to ...1a6cl wl. r lflm loelo ponte
"at wlmaga Irllo 801,,'ego I dokl.doego Itolo...ola kllku bard III prrmlf, ..nrcb
ptzepla6w.

OI6. nem! II n leh alii I bJlr uWllle:
,,\\"111I 1116 11 pl'lodu, 04"rl&6 l' Ill:nJdet lub IJlu"•
• Nac!llrd ... lItI.be punllty pruel.nlka pl'le.....JllCeml Inaml-.
• LlIozy6 mane...r • Itt4 (goia-,
. Utr ..ymJwa6 . tatlll I~Jnoi6 OII,:dl y oddllallml·•
•Dlla l ~ 6 prlel lI.atoclenlo i IMldakl·,
.Rolpoc~tlt CII JD.DO.c doprowad l . 6 do kob.ea I t. p.• ,
8retem)' wa lk l a le lImleoll,j, II,: od wlekow. O.lell:0006oa bron I . rodkt

lecbnlclDe DIIJ ol llwlaJlI w.ajelllotl n ll l cz. nl e .I~ o a dal~., odle!' lo'e, leol dee1
dnj¥fm poaol la,11 lawne 6npoindnle lltarele I wrogfem.

!'il' . It V,MIl" 1'I 1 .~ ~ r, Z (G)



Harold TItoIllJMOIi "V"r , - .Jedno,ika wlorowa kawalerjt blelp.n... ler.
J edDo. lk, It (1161 - palko _ 2 .Iwadroay lInJo .... I I .sw. k. m. a pUlka

bUlIr6_ krbla), ut won ono I~ 81,IIoia 11120 r. .. oOOzle Carabancbel 6 "ID. Da
uehOd od Madrrtu, j ako jednolttt do. wlldcsalu l\, praeoJ~ I¥za le z••trael·
nlel~ IIkel llll k.wal .rjl . l eanOltk~ .. :r:oro~" r,lechoty l alrae lalell\ eakolllj artyl.rjl.

Byla ona W Yaroko od I lerpDI. do Illtopada 11121 r.

"

lAfMl.Ui. pplk. S p. a t

:-Or. 2 (6)

5talo.46 . "jtD d.lerdu, il prawa pl~cl jelt naj l ktlU caa lej ltsym ' pOIlO_
b'lIl t Olltn;rganla l parOW mltda, aarodamL Ten ebjalll' j .d llI'y..ota Dy lattem.
ie . poleolen.t ... ladsll:ll klerujl\ l it w . yclu al e latelle.. tem, leu Dlenuroo,
aem po~aDlem. trattajlllc .1, wlajemal. J at o _rodkl o.lryrnl~l. cor' l wltll:·
I~go dobrob,lu be. wl3l~du n. Inttre., wlp6ba..odDI1I:6w. w~ny ebecne
" row.dlODe pod baslem 1m r all.ma ekoDamhu:neSo. b,Dajmale ai, I a·
..lcKkolwlek Idullat,Cltn,Cb po~~et. POlllo. eg6lDym paiJ.~twom cbo II 0 pod • •
dlnle tIlon0r,lu na rJ ukl abyto, 0 n&r. ocanle obc'ym ..-"wor6.. I.ej prodokcjl.
LtIdl il0li6 u e moi" doja6 do pUItonanla. ttl "fuelwJ m J IJ eelem jed podbOl
,nr,rody. Od1by ....yenl••ylllki j ej byl1 ate ka odn.ja ,wanlu I dOllkuna·
leo 0 corel Inbtelnteju, oh I p080W!W wn jemnego ItPlenl&, Ili3a aOilely Uj 1h
die ujanmlel'lle natury. jyele De aUI1m globle etaloby lit pre.dopodobnle
loointm. Wt td1 l olldaby ..alke kllUl, pnn co b,leby routn1pltla ugadka
toeJ.ln l .

Stany Zjedooczooe A. P.

•TilE CAvALRY JOURNAL'

Waszyngt.oo. Llpi ec 192.. r,

Jlilknl G. Hollida6 ppllt. - ..M.nu t a bor6w I dywJzjl ka_alerJ I podell'
tIla.oewr6w. I le rplen - paidal ernlk U2S-.

ZadaDl.m 1.abor6.. dywla1j o1eh b,lo &aopatr'l ol" obu lItron pC'dcUIJ m...
Dewrow w rura" pall wo I prowjant, prae8tr&enl ad Port BII81 do Karla I po•
• rot.m.

Tabol")' tl I lF: ladaly I I, a d..60b kompanlj woaowYllb I 3 oddalal6w ju
"(:.lDJch.

Pn ..tr leD. od Port BlIP do Marsa ..,noltl~OI\ 211mil anglelltleh ($37.l1 l1:: m.)
pn eb,wal1 ODe w 10 doL

Po pnJbycia do Matza mOl leno IlI'r lr.onat • maru" d la prlewlealeDla
q.lan1eb ladauUw. J .dea tatl maret. "JDotI~J II. km. w,..!r:oaano w ctvu
I ! goddu I It! mlDOt (l~aDle s odpoc:l1Dkaml).

Jak It wierdi ll, raporty I do_Odey I dywlsJI kawalerJI or aa ppt. P• .Y.
BUiton'. z !r:.ltermlltraoltwa 8 okrtgu korpula. Itan .... I .r~t byl bardlo dobrr
(olltdalny pneprowadsoDo .. godllut po pr lybyeta laborn Da ml.Jec. praelDa·
cunle ): nle bylo prewle w"ele odparun - dd~kllltaraDDlo dopal owan.j apn~!)'
po_hao, h byl, d Dle kled, tlbory robU, w pn eclwa . f; godltn - 109 km;
be, _agltdu na cl,:iltlo dugS (~c.u dnllcaa).

Zwlerl, la wygl"dal1 raczko.
PoJouo codaleunle p~ed ol!m..,...em, jak ro..nl e! I Da pray.tan" acb.
Na h id. p6lbmpanJl wo16. byl j edeD w6ll. wod~ I Jeden w6lla dran ·em.
PrI~e1ttna ...lIta 'adDD ll n, (w6a eadelotoDDJ) .OIU 600 kg.
Z. w&gltdo nato, 1:0 mul, Juca.ne prUDO.:14 . 108unko..o mnlej, Ich ui,·

tecanoj 6 dl& duiJeh jednoatet k. ...lerj t I oa dobry'eh drogaeb maleJt. II. moly
jUe&.D" mog~ puenl"e6 11.000 kl .• la .am. lIoU uprz,l:ona do III _016_ prle
wlnl . 22.120 ig_

Autor opleraJ40 'It oa pOlll'yiu)'cb daalch. doebod ll do W0108ku, ie
t.len~ta Jaune D.dIJ" 81,: do oddalal6w w1dal.lol11ob .. teleoaeb g6rs1el,ch.

•



.TIIE CAvALHY ·JOURNAL"

Sufem t.ej Jed lloltkl Jea1 krol; . Iaielwle do wv.l' '''' '' apr.wuje ppllr. SU I
Baiza. ll_jor (Comcndante maJor), Jeet odpowle\lIlalollD . & adlDlohtraeJt: I we..•
.D. ~trr.QJ _rtlglme- .. IIlwadrooacb. J ' j{o J.Io8 ttJ}C4 j ut kapl tan. W. on pt6cl " go
a4Jutut.a oso bl,t.go I kllitu oflee row, petnlI\(lJ l:& obowl41k1 adJuta.o.W.....

Major (Jere de AI"ma.} dOWOllI1 tne ma I lwad ron. ml I j." od po wl edllalul
I. pJanT .'8Ikolenl-. .'Illkolenl e (munt... I e WIOZIIDla t.&IUTol ne). " ojb~ ,t,,
J_nn, 1 oporr.'td. l nle.

Ul broJenl1l .kl.da lie 11 laneT. BlabU, plaloleta. I kat.blnk...
Lanea dlogokl 2,7 m. PoprudDIO I bambulu, oboenill ee .hU (rurl pluta)

I po...od u Ir:CMl I t6• • pro • • dIe DI. bambu1:IU-
Siabl. rz: do ch:elal ll:luela, wu, l¥l nle Ie 11&10'" poohWIl okolo 3 tu;.
Platole Campo -lJIro WL IVl6 r., 'aUbe, (t mm, dll. wh:clu. tn alowr .

W plllwletr t e uibroJe nl ~ tJlko oleklou , lJeregtlw l (0 oflotrMh ole mowllO ).
Karablnek llauaer ' WI. 1910 r.• hUber '1 Mm; ONSOOJ prae l leee rUllo:.

lu b " eute rale "rlY I lodle.
Koule "et, rat - wll'&I,nldl'. 'r.ooo, kle, alllltlllkte pfllDflJ I pOlkrwl.

angl ()-ar.bJ I anglo - . r.bo· hlll.pa nJ.
Orlcerowle I p,oJalnle ceDI.. konle _':8'I.rlll:le.
SJ;w.d ron t . M. po8lada pewntt 11 0,,6 t unl anglo . ' rabG.blupail.kJth

pait~ two.,ch aall:lad6w remonW.. w Aleol.. (C6rdo".).
W ell\!rU 60 Id. Ht" puJa ollllMnt• • 71Okl . topleil roawoJu hodowU kon l.

dal~k l W'l iltom takleh auwrJtet6w J. t : V• •quer, Torre r, IUoo I lJermlnd.r dll
Gutto, pr&ODJ.~eych nlnmordo.aole oa d wJ two r.enlem lnaJo.eR:o lJ pu konla
dl . ka.alerJ I 1.ktl.! .

Aotor se epee alum uaoanl.m podkr. ilA ....'.okl pOllom wltdar f llChl)
wl'j oflcer6w h lllpa l t1c b, Ich wyaokl. pocaucl. huneru I " .IIpan lal, es pri t
de corps.

x-. Z (6 )to

I'aidzil folk, IPgt r.

R. G H. HfllDGrd _ V,... "pllr. _ ..A. Dgl. l&ka t ....lerJ. p.laeo...• .
KI'Il'lll rj . t.a st: lad• • I~ • traeoh polko. (I I 2 gwardJl praJbooantj

I b ole.lkl.go pulko gWlrdJ l kounlj - 1_ l oego powI.eohole . BIU. I ~lebt.101.) .

Pnltl te utwonone w IMI r., "IIi naj lt.ars l eDlI pnlk'ml t lerJ I angl.ej..
I lrleJ. Zacbo_ oJ.. eae ltare trlLd,eJe bardso g ur llwte . Slldantliw nlema 8'
tJ lko kaprale, (od po'll'lada IllriAa\owt eo do ... d , I lD.nkej l, J.1t a8odoe a da_a..
Dom.Dllator, IJlrt). Ka waierJ ' podleg. belpoilredolo roaku om d wora kro
1. .., UeRo.

Pn, Jmuj e li t do nlej ludd wnosto od 1 ,71~ m. dQ 1,822 m., wagt DI.
w1tlr:neJ od 8J kg.

Korpu. ofle.re lr:t • llaJ_,i ll,eb tl u apolaelel'lItwa, maj llC'l eh po... Hb,
2M),.] etDl", t rad7t"Je dsrelnojlll I ..lerDoscl pt.IdeSA8 "oJn, I poioJu, spn7JI _,
t_oneoln . peejalol••UneKo e.prit de corp-'.

Ka..al erja pataco"l brata odda l .. blt .le pod DeUlngeo .. woj nle hln.
pan.t ltJ. pod \V. t. rIOG. 'It' .:g1pel. 1882. polod nloweJ AfrytelsglJ- l900r. w wlelu
blt_aeh "oJaJ ol ta ta 'ej . ..Dluell- pr6e. Itgo - 'II' bit_Ie pod Warburg (1760)
1- Be.u mout I Wlllemi (179'1 .

W 101-1 t."ale rJa palaeowa oi.on,'a 7 br1g.d~ kawal.rjl a a fronde
fr ancn.klm. JtJ tadr, .f.la..lalr lIcane jedDolU I t. m.. Cylt1l8WW, plecholr
batalJon I 2 baterJe artJl.rJl Pumlrno to ..plrt d. corpi ntra)' maDu Da 0.1.·
JJ tJ ID pu..luml • .

Spel"Ja lnJ rod~ Ilotby (w tlliJaeb Dorm&1nJch). warty palaeowe orll
lIlaly ~ t.aa IIczebuJ (-100 tonU. uundota .,ll tol.nle; W olttgu .ImJ pojw1llea
sle j .d. D mle8111iCl D' 81toleola Ind,wld ualnl.

Po dwulelDlm pobleJe .. Lond,nll'. pult 1d.1. do WlndlUD n,I . \:' aa m
okrel , gdJ le warunltl wYld:ol. nla. 'II' bardlo dob re. poJ;walaJ" .I~ nllpr.wl6
ub6jol' wpl,. LondJQtl.

•
}". l owfSV' , ktl. - J lpoli,U.j alulby...Japou1t. Siitoia Kawalerjl".

J apo6 ..11a l alrol. 1i: ....lerJI w Nar., hlnt) ( ' 2 km. ud TullJo), d alell . If; na
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" mlnnt
20 •an •
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2~g
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W .\ 0 A

U godlln

••
""" .

Itral ..all VI cll\1 U rald 'a I otb ys ll:anlr J.J w pan;

Peggy
DorIn,1I
LUlu Hu.~ltl

t'athtlntler •
}laJot S.

Clt ka WIIi J e. .. t.bel"
dnl po ut oiu":l'nlu h gQt:

IP.:{ 2~,X (wlet:lIt.l re m) 20 X (ranD) 27.X (ranD)

Patbtluller • 110 ~ g, t IS) k", 'IlO '" i P7,) kg.
M.Jor S. • . '". ... ~22,~ • esc
Uroulle 0 101 ." • ' SO • ..., •
BlUr Brandoll 632,6 ~

..,. 6?Z.~

11onw,II 007,~ • . 110 nZ,a •
.,.

•
Pl'~g, . ' 92,6 .. • •0 •

.,.
• m •

1.I111&n Rusll' li 6.a:!,.'J " see .,.
•

.,.
•

Sa apMJalDIIi u wagt: ulllnguJa 1.I~hlenle "agi o ' 0 k~ . •DoD..en
• 30 J':uddn po uk oncleDlu r std'u.

l'c~lltnlc, rahl'u nrr60Ul u ... gt:, il marl "'y clt:tar 0 wlela w1t:eeJ c1t:.ty
hmlo'tll' l nli i,.,. or.1 h 79,6 k g. _at,ee opo r&.\tdllnlll (ilodio I ealJID ko m.
plft t' ID) jut IIllJlepalle.

•

StyczrD. I g26 r.
Raid ft4 ~ntll~oIt ..19~4 · - j.48(),kllomelro.., raid, .., gr.I, olltalnle t. !D•

.. IP:U r.. przel .I~rj.nl. Samaele Y. Iolathe_ol';. I " pulku k . .....ltrJI aa elui
"'tIl'tJ 1I latnleJ klaclr .Peggy- ..agl i82,6 kg .

RaId t.rwa pl(6 t20-2.5 pU drJernlka) dnl,
R. ld uclt:1o 10 toni, . klluel ylo - 7, rellta odpAdl. I powodu wrClt'r

panla lub alitoduD cltl~sn1cb .

C U.1I irwanla JII.I)':

2 tun)': I (l'OOIDI ) dla poruoJ.Dlk6w I Z (o'mlomleall;cI DY) dla poruemlk6w
I hpltao6..... Hlew' h u n I, U MI' aroblU &:/;01;811,,18 dobre po!jt~Pl. mog,
pOIOlll~ JOIIIOI. roll: n lr:uf1ll, . ,islej aallo l, Jud,.

Xa lI:un&ch t:Jeb w,k ladaJ't ( tun 't>: t.1I:1111:1 h ••lerJI I branl POlltasOD)'cb.
tt ratrgJl, muut rf Irawaledl, dowodlr nla odd,t,tem, 0 oponl¥1.r.eDlu. 0 ItteaDOSel,
ekwlLaoJl, (teorJ _ I praUyka), hlppologJl. s luib, remont6w.

Na pler.... 17m kunlll podsh wo.,ml .~: d :wUll.eja I prsedmtuty t ra ll: lu
J\08 0 konl u, ' .lI:t111:& l lano ..1 g l" ..81 Iftudj um k ut<lu 2.

W, .u.:olenle .. 51kola t . ....lerj l. J aponolyey oparll na do~..I.dcl enl'lIb
WOJDl 'Iwlalo. el . '-t ore wlkual1 konleCLQoi6 nleptll:d. w. W81J~tlr:lm eo ,la-
i7C1J K. ...ltrJI Jato bron •

_W, cllli8' I roelDt'g o raport u SltJa K• ••ltrJI (gt D" mJra W. A, Holbrook'. )
do Sekretana WoJD1" ,

W e1QU rokn I O~ ."rllkle pa lkl kawalerJl, mlalf peine eta tl nil.·
rego 'lf,eb.

Oaje II~ odel u. 16 Jeaac..a brak kool.
OllcerO'tIl' reler., k. ... ler ll tI,10:

:to eaer .ea 1023 •
SO ('ltr.ca 102' . . , ,

•



•

• IlELI.UNA· ,

x-, Z 1&)---~ t>lil'W01.1." NIA
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Eli A. J/dMid: ,t", -Vr. - J~ p\lktor Otlnera lQ1••kooleclooAO odpowlednltj
. ta ndarylhcj l .)"~atol'Dla~ .

Opler"'~c .l~ n& wlunyeh 8poatrsdeolach, autQr doc hod.1 do _0108ko.
konleuanego wprowadlenh It.ndlryucjl wlnllolenl&. Z. odpuwledolt ,I.&n
darJ l soj J; odpo ..ledllalnym ..edlug .utora, jelt t yillo do_ M OL

Autor podkre.l. Iplcj . lo. ~oaeltole wJutolenl. Jr adl6w armJI rflgularnej.
j .\:o In. trultoro 'oll" ,Ila g...rilJI nArodowl'J 1 reler.. lorganllo...nJ.b.

Wi/li,,,,, lI",di,., Co:a"'~" ,,".-Hl';",- llhlurJ. t ....lerJl alnt'7lta.6111de/,
Kongre . ..t.... le, d•.11 U eterwea 1832 r .• baLalJoo lI:oon'J pleebo J dis

hJ,jb1 n. lachod olcb II:renoh c,.wUb&tJI.
POCtlItto..o oddlia ' ten sklsdar .I~ I 000 tudat.
W roll: ~inl'J prlemlano.ano go Da pulll: drl goobw - bl l &0 plllr.U 1

;lnl ll: Am8l'JlI:snall:lej li:awllujl ngularn8J .
W ISle r. ut..orlOno drug! PUlk dr. gooOw, .
W rotD 1&11 ...,..ttle pullt l 1I•••lerJI. olnJlDal, . "pOl oill DUln tr.CJ~.

p!'lyolym plerwny pol ll: I1 r.go06... losts' pnemllloo••OY Da plu.ny pulk
.......I. rj l.

Proci I IllI ..n orgulz.~,Jol0b g.ner.1 C..r ter olD.w l.Jenon bard:w j,..c.
~hoc trt ilclwle dJleJe ch:l:llicb walt plerwnego pu lka drllgo.G6w I IDdJaaaml.

8. K . KocAo:llu~~.li.

.Bellon.·. pl. mu l uane j uj u n.. nletyl ~o .... alu aeh woj.ltO.... , cb. leu
J:l :eJtdnot rotDle wlbuduJItC. IW~ tr.'el~ po......, ne Ialnleft'so..aol. I ••rOd
~~ lec 18 b..hTl c)'wllDego, fOIpoo~lo no., rot kaleodarlowy na me"m. II:tbt,.
, ..",n let po.laleD ••r6et6 aa elebl e uw"K~. Nomer t8D l'iJlpOCllrDa pr aca KIn.
d, ... Thalll'ego .Pol.k. elY (rlDcu,"a doktryn. wojenuo . rol.aiajillca poru
nulle ..e . ndDlo.,m oomer te ..Bellcay" a rollu ubh'glego Jlnu geo. d,• .
Romera aag.dolenle, ca,. I jaklm IIlUllmom powlnn" nree u au, I I wrgl,:du na
l u p810le pod wlelom. wagl,d.ml odmlenoe w&runkt, IruoDllt .. Instrutej. tall: _
f)'Clloego otJcla wleltlcb Jt doOlltell. Zagldll;l enl e d is prow.lhtola ....utoal.
:lycb pnlt1z1rch dal.laa wagIIHkl, t...owej, kt6" po.IUDO I mu, 1 b,t poddlne
~ru ntow oej u aUale, ArtJIi:u D&.'!It~pn,. mJr. S. O. z".adlktelto .Juaoae
o ro aelQ'ltJ pneltraenl I ogr.nleaon,ch . lIach", rolp.trajlllc1 sagadD lenle ma·
nt wfa odwroto.O::II"O, wlbud:al nle.lttpllwle 81erotle aalnlereto."nto, gdlj roJ '
"' atan l•••e optera . utor na. Pr1l1kladlll. nUlego odwroto I roltu I II ~o. In.U·
zuJ,.e poes,tt o..e bl,d, UJCo od.rotu i poinleJ..e &" &IIl,h eOI. do ope r.cj t
.... ru....tleJ. Prae. jell tem olell: ....... te 11 u.. tUl'J rleCI1 .. I~ie elt n lej .,..
liDolrot ole I oltd."llo w)'IIIIIl b l'l*k'l m.ru",lh pn.ud.klego ..Roll: I g20~ .

lIj r. dr. a eruga ogla.... niewtelill e. I~ .. olekawe t1tudJum p, t.•Udal..'
r.djo.t at'j t ....arthW'lttej .. bltwle 0 War. u .., .. r. 11120-. opltluj\C" jak radJo.
*:IOJI wara..w.ll:.. ktOr. n.'. d logoi c r. , polowyob etacTJ bolueW'lotleb,
dOl troll a el,: do ; red ntej dl ugoiei tyc.li la l I - poca)'D~1tC' od godstny III dol.
IS I lerpot. IV2o, .... cl~gu 20 god.ln nad ......la nleu,t.nole ral. ml gMoilloelll1
I bardlo wlelk" eDefldill wrJlttk l & rolm. lt7eh o&uopl.m It p.. ul.ajl\C .. ten
_pos6b J edult r"CIDose Dl lc;dlf r"~lj"kl,m nao leloelD dow6dd.'m • p01Doou8ml
armj . ml bolazewlck lernl, r:o • dutym . topolu Pfl701)'01l0 . If do teh 1l1l:..kl .

Artylut oatatnl par. Kuu elewsl ifllfO . Bwoluej.....d uirola ca.olgow
vd plerwnego lob &u tOAo......nt . dnt . 1) .IX.I0J1 r., IIfora to dllt12 an l{lel.k l plk.
FuHn n.ll•• plerwI.,m dol em nowtJ l'potl bl!JlorJI ..,ojenlleJ. po d&leil. bll w,
;KId Arnltns 8 VIIlUH8 r. ktOry Lud.odorrr nuy ..... dorem blobl ee...,.hl'a
S lt mtl'ckll go, VI' II: torym 330 ('Iafgo" W' ClI"gll l millut prterW' lllo r01:, eJe
nlf mlt ckle.
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.PRZEOqO WOJSIWIV Y· .

Rubr,ta aX.. ('llllIls- lawlera omu.lenle tak almlec:au <go obocn te laga'! .
nlenla oobroul po« rau lct a kpL S. U. Hluterhorra orn oma_la nml.raeUle
Wojakowego luatytuln Naukow()oWyd••ulC'lego . )'daol. bogato Uuetro.anego
ddela _0 wojlll:o poLltle m Wdoblt! dl lllej .auJ - d la a.lu jomlool••polee£en.llt.....
I i , el.m I praeaml woj ata • CIl l' te m 601(lej",ego ..apol lUla Iyl h obo CtfL
olt u. abroDT panetWA.

Kronltl franen.ka. ro'ljskAt be lgiJ ~ Ir. I c:seohollowacta. prr.eg ll\d b rcct
I Ilntb uru . pr••osdaota u mllr:aj " n umer, w lr:t6rylD 1.,.0& J.ucae n,ugt •
..roo_Iou rnb" .-. ..Puegl"d 'M l ea l ~"n, " pUlr. mJr. B. a. Wlatra, p06wl~oua
olj••*nlljlllym aagadolenl um I ..... rl'llrlfnlom ehw tu. W obeenrm ..P'rJeg)~ :d.

ml"l~elD,m" o m6.loQo projekt, usta. 0 nll:1l1'&tlro"'aUlq wojllla t organlaat'Jl
oajwyu&)'C'h wl'dl .oj8kow,c:h.

PKl lIll! . _\1l WOJ~IOWYSr. 2 t tl}

Kwarlalnlk PO'wl~llony 'It'ojaltOw.j 101.11 obe.j. wydAoy pn n
Woj. kowr Inlltytut Nau kowo.WyaawnloIY. Odddal II Sztabu
Oener.lueKo I TowarlYlt • • Wledl Y Wojalro...j. pod red. lroj"
ppllr:. S. O. St.ranllo aoweclrlego. - Iuzlt S. - Kok drugL

Noll" ze.zyt .Prltglltd n ","oj eko"' 20- aksul .1~ I .wh:klJloneJ obj~tolle t
(18 . flm.l)' drutn) I II ma",l . nader olelrs"1 I a!ltoal ne ~agad Dlen ll... VI "lib..
• Ienlu _Praneu~ lr. lelrk. dJ wb j . u moebodow." plora pit . S. O. J en ego Bla
1l1D1lcle'l:0, I DlIj dnj eml Wlczerpuj ¥l! wladoIDoAct 0 b j nowIJ j ednolltte talr:tyo'l: .
neJ, ... blt.klm 1..1" lku I pow,&" , m .rlykulem '" d ill. Oaflt1;pnel aWI.lkle J ed .
nORtll:l s l,bll:le we Wlosltch- or.1 .Wlelll:le JedDo.ttl lek kllt poza Pranej ,
I Wloch aml", .. t.t h • W. p6ldsl.lau le lotn let",. & wlel lr: l. ml j lcfn051ll:aml t a ·
Il'Il IArJ I", na r,laano pnes wlcwll: l. go ppllc. lotulta Perre jeeuee. P. OIodll:Ow, epe
rjall. tllo -ow 0<111:1. om. .. I. _t. U r elDe u*,ole brout pllllcerd Toh-, n. Iclbn w d II_
. leJII'j .(o,.'JI l " r6eollo ,zcl."g6In, n".g~; franeolllll: l pi li'. Olvllrge rOlpatraJ
. IAJI'ad nleu ll ' 1)'l ru". kr6reKO In ac l ent e pod ll:rd ill . ollt. la l", WOJD" • W. .Ii
ClljUin (Rollj. 8owleeh) - . Orgull.ej f ' "elnoiel armJI - . Dyp r. Ini . v, ft,'s
.lnK Informnj. 0 al ll8to8o",anlu t lenu p1r nu.go· ) .1.;0 o . j ell:ollomloznlljslll l!' lJ
materJ.m "rbuebo",ego; lem.um le.ta. leola ae uDdel IraDl'ollr:leh (w ODrae
pit". S. 0 Ja nnlln U,,~lorowaklego) jettl .7100.10ull I .0Jlll '.I.t(l"ej ..Iagad ole
Il!e lasw.owanla dl m6w na polu ....Ik l Jall:o 'rodkA mullo.aol.".

Z Innyoh art,kul6w natelly wymlenlll: kpt. H. ),fo,.1 (Pn nCljl)-..Poeb .ala
dogm.tylmn 'It'Oj~Ir:O WfIl:O- . Irl!n. mjr. Ilr W. R. lroualdlt (Anglja, - .Pn obl. g
p" ynltj woj ny" AlIonlm INlen:tflr ) - • Wply w oll...."ro. II .lnycb I lu 6. oa
rrow.dl enl e dllal a il. woj.nnyeh I w.lk~. gen. DroulI&ellu (Franoj a' - . KlIlI:a
,16. 0 podalale lelrlll' J art1 1erj l w dr wlljlllnJo. ej ", Air - Command"r. Clark
R. H. (A. Ds lJa) - .Znl eaeol e 1" lolat . a D7wUnego j ako r. z.rwy .11 lo'nlelrc ~.
poll.... . oJrJ", le.I••lenlf : _Zag.dnlenll ...oJbl obemlelD'J- pillra kpL Pueb• .

Z" 11' ulupe )nlaj't= •WI.domo~1 r6toe" 1M notat.k) z r61o)'ob dlled l lt..
. njai o","oiltll or lll .BtblJogr.rj.- U82 notatkl), SO OU aopIIIlD. 1& pllnal wj obI. t e
dualy lit laop.tnone w .koro.ldle nealowe, umoillwlaJ ltOe "'rllull:anll i ,lI.
Dfj Dol .lkt.

Ze wllrl~ n na bogaclwo I r6tnorodoo"c \.reiol "Pn egl'ld WoJllrowy" mot l
:lAlotel"lllow.c Dletrl ko dOf y So"le Wuj l tOW' , All I 8 U I1IZ1 ko la apol eeseit.stw••
~lDbard ll'J, ic ntebJ ....lt! nll ll:a olloa (2 Jo t 20 gr.) lta.l. go ... nt:dl1e o.J~
hilll,rh ..ydl"Dlolw polllkit h.
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ir.dal at.lIm K.ltgarnl WoJl koweJ,
.. ro.l .. . 1I.:1.du map In.tytoto WOJ.
l) ea JagfrlloDs ll':L
•

,"PI ~",,07.0" S I.'

.LOT POLSKI" Nr, 19.

POOll D.aj"", od uln lrJ t. r go num'ro .Pr.egl..d Ka.ale,.,.Jlli:l. lamleru. ogla.
n at u.da ola • tali: t r li:l lra.alrrJI. R~d, on. oper tCl na Jed-o.m u lotenlu 1.11'61.
DlIm. ktONl .Ianowl J edooel dule treiC plrr••uogo.

Tematr Pde bfdll prolltCl. pl.lolruaj\C ad sael.bla dr"bjllra",alerj' prs~j d ll
l.lUlI~pnle na mulejue jCldDOIttl, .br muc da6 pod",tawt do d11ku1rJ taktY01
Dycb, twtos'6. apllIl:AC)'!Dlch, g ler "ojeDolch I t. p. pn . prowadaao l en rn.dfl.
"" . rlltk IClm .. nlulreb j.duOItlcacb ...... I.rJI. . . ... n loalnl. talcl Cl I .. brrgllo.

-deeh, oral dr.wlajaeb.
Zadan a Ie maj~ r6 ..ntd n. eetu wl budl ll! ,alat.reeo.anla do UII:0

roduju pr ac w6r6d Clllo. rdw mlodll.reh. d.J\O 1m moiaod6 umodal.IDl'glJ al l'
pelal'Dla I POlfl~bleola lI.yob _ladomo6cl lak tr caftr eb.

Rox.... I ~••nl•• _ rill as .~g610••m om6.llIolpm. ~dlt oglalllane '\II' kat
-drat D..t~paflD Dum' n e.

H. I_ l8ka tJ eb, Ir. lOn y Daddl, lOlw llll lUlla najbardlleJ tratn., ~tan,

kddoruo....o ogtOtllOUCl w .Prlflgl¥IICl Ka.al.ryJlkl m"',
Ter mla oad'rlaala roswlliuD ..dania Nr. J uply.a s dnl'm 10.VI. b. f .

U WAO A.;

Potn . bne map1 mo)ina otr
Ware...... :'\0"". S wil.l Nr. 60,
d:o....o . O.ogra(lc.npgo, Warna

KwlttDlowl unmer Loin Poll kleA'o uwlefA wtele clpka.,eh .,I, t ul6_
urow no dla rallhowet... I l....111:6...

Rolpoer;yna go ar1, 'rol .Sp&doohroD7 lololcle- pion lipt ~lI'lltteoldtgo
wyJ_ala'I\", .. bardlO prU!JrlJ~t ,. lpo.6b ra dule I airel' (eKO punr1t,CIIoego
pn7rs~n. b-:dllCtgo eq to . 0I1&lnl\ dU k" rat nnli.o - dl" lolnl liL

;t h lel l potlhmy opls alirob.eJI JaloleJ fl••••n'J looploglem, pued,,&-
wl .J~l llpoe(tb JeJ " , ),; onlnla.

..Lilt angleltU- I ..LI.t el.eeltu.lowaek la bardu oblltlfnl. komentuJ" pe
1It1 1r: ~ 101010111 'yeb dw6cb palilh r, popler. )1tC .....,,1100 aaengle m oyfr. OaleJ
el r l. my opla Istololet• • tct a tet.... .. Nlelllclech, I ktOnga I.two mattm,. .If
pnekonu r: l lat . oole pMlJgoto wuJ, tam pUolo...

0.1••Techntk.- .awler. eb.r.kt.r)'.t1k~ ,lInlt& Jotnleugo, DO"' f!J kon
.tru kej t . Lorralll OI. t rlcb - <1M) lUI. plora Ini. B. Kalllt.erL

bala' . Lot1llot.wo .0Jllko.,- d.,••Mr kol la t. W. MIl.nrkl••te... ..St.nll-
lanl• .., ....tee poW'l.tnDeJ·, Jlrled.tawlaj¥)' trnndDo~1 1 kompllhrJ. poJ t dl D.
U. loto lo.leb•

•:>:yele w bf~ ldtaeb· pnrnlO8lo, 8_011 .ado'lfolen lu amat.or<tw .enueJI opl.
wpomnlen Ihruktora 58 1.\';011 pUOlO., prle~h\a.laj~7 dole I nledole Inllnk
tor. I uGsalOlll', or.. rOtn. DI~prle..ld.I.D' n l. b•• pleeJI•••t .... Olrob-.J¥I nil
nleh na katdr m k rot u.

Kronllra ml~d'"D.rO<l.owll. tabel. r~kordltw I Rlnldru L'g l Obrony Po_teo
t n ueJ Pa61t ... dop. ' ul.j.. ealo'&el.

••



OMYI:.KI DRUKU
w Nr. J (5) ..Pnegl~du Kawaleryj.kiego" % roku 1915.

Str. 47 Rozd:t.i.l "W.tc:p", wieeee 3,.-ci. :r.ami. at .odwodu" winno
bye . o d wro tu". Wieru 4.11'. zami•• t .,.'.hoici'· winno
bye ..atalo' d " , Wieraz 7-my, za m i•• t .,zmieni.jl\ce
eie" wiono bye .zmieniac . 11:''' '

Rozdzia l hUh:pny, zamilllt " a bra Da gU Die' winien Dosie
tytul ..os'on. QTanic",

Sir. 4tJ Rozdz:iat ..Rc epeene nie " , Wlern 80m)', umi.at .bran
n.jmnicj rywalizujllca" wmno bye ..bron najwic;cej
rywalizuj,ca".

Str. 49 Wieraz 33-C1. zami.at "rozdzielono ,bwnoczeanle kew e
Jerico;" winno bye " po d zie lo no rownoczei.nie kewelerie".

Str. 52 Rozdzi.l .. W. pOld:Ei.'. nie w bitwie '0wie ree 32·gi. zamiast
..mi ejece porlu dowedetwe" w inno bye ..mieieee pcetcju
dewedetwe".

Sir. 53 Wienz jl-ci. umiast ..2: cbwila r02:ci,a:nic;cia sic; VI u yku"
winno bye "z ebwila rcewinieeia .ic; w . zyku". Wiersz
~7·my. umiaat ••r02:pOrz4du;IIC daleko" winno bye
••rozpoznaj,c de lekc".

S:r. H Wi ersz I I·ty, zamia.t ..scislych granic zac hodnich" wtnno
bye ..ki.lych frontow eechc doich".
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LORNEtK I POLOW E PRVI MATOWE
I TEATRALNE. DALEKOMIERZP" BINOKl E,
MONOKLE, INSTRUMENTY RYSUNKOWE
I MIERNICZE. KRIYWOMIERZE, lICtNIKI
no MAP, KOMPASY, MIARV. RARO.""ETRY

LOTNICZE I T. P.

WYTWORNJA CZAPEK WOJSKOWYCH

W. WI KIN 5 K I
WARSZAWA ZELAZnA 36.

T elefonl/: 189-78 I 401-62
WYO AJNOSt: 50.000 M IES If;CZNIE

WA RSZAWA

OR" Z 0 W I E S SZWEDZK '

..ECHO" Weibull. ...ZWYCIl;;ZCA i ..ZI:.OTY
DESZCZ" i inne zboia eiewne i aprow izacyjne.

Przy odpowlednlth gwarantjat h ~redyt dlugoterminowy.

CE~ N I K I NA NAS ION " WAR ZYWNE
WYSZt.Y z ORUKU

I WYSyt.AMY GRA TlSO WQ I FRI\NCQ

nI ~ lO ft I WAKl fW. R~ LnElK WIAT~ WE

G. GERLACH ~S~O~~;K~C:~
MA6lZYB oPnmo-UlHmznt

SPa Akc. "A Ii RIC 0fa AU

__ _.- .,1



SPOLDZIELCZA WYTWOR"'A UBRAft I BIELlZrtY
I -cr. " p. • W4I.SZ,nl'l t.

KonTko,... n telef. ZS806 Krv.cu 19 tele! 168-00
51.1"" • Wi.lopol.- Nr. 11'

HlrM_ t.. llilal . ...1. 1I1eUI.. - ,a1'" 1•• au b l.., 1I..-J"'J' ....... " 41. <1.1..,1- III1J_
. 1. 1_J1a<'11 ..",,,,",,,... J..1r .....1•• ' ,.,... :rrll. "' al" - er,,"n - ..,.knJ ..&4>"....., .

KRAWIEC WOJSKOWY
byl, hoi"" e-rdTi.ki".o .konomianallo 5!owllnytlleui. O l ice,';w ro"i.ldch

B. MORAWSKI i J. MAZUREK
NOWY ~WIAT 11. C£NY PRZYSTI;PNE.

SPECJALNY WYROB WSZELKIECO RQOZAJU: I
KUF R6w PODR6ZNYCH. WALIZ IT. P.
• • - _ . ARTYKUI'..6W RYMARSKICH • • - ••
A R6wNIElI DOHA'IIA DL" WOJSK ORAZ PRZYJMUJE
Sl~ W5ZELKIE REPERACjE W ZAKRES WCHOOZACY

BOLESlAW KONA RSKI
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