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WZISLAW CIIRZA,STOWSKI rtm. Sll Ge.,.

Zasady natarcia konnego malych jednostek,

WSHP.

Jekkclwiek wielka jednostka kawaler ji w zasadzie utywa sic: na
skrzydle, to poszczeg61ne pododdzialy jej z chwila rozwinil:d a sit:
do walki znaid~ si-: w ewlaaku obust ronnym. Dlatega nie wolno nam
oll:ranicza~ .j~ wei, t do oma wiania walki w stereotypowym ..manewrze
na .krzyd lo" - rue zawsze pas daialenia jedncstkl walcaace]
w ZwilloZk u na to poewcli. fI.\ua imy w tym W%lIl~dzie wyjs~ ze sfcry
cg61nik6w, w kt6rej sil; abcaea j" ngula miny kawalerji, tarowno
wlasny, [ek armij obcych. Pcwsta je konlecancsc osobnegc preestu
djowania natarcia konnego dzia fania jed nostki w zwiaeku obustron
nym i osobeego - jednoslki z obu lub z iedaei strony we oparte j.

Niniejszy artykul jed pr6bl\ wysnucie pewnych regul dla kafdej
z nich z osobna.

Co si( tyezy terminologji. to s~dz(, :f:e ani sam fak t u:f:ycia Konia .
ani sam fakl u:f:ycia ei:nia nie mot e Ieeeeee slutyt za pcds tawe do
kwalifikaeji walk na konne, piesee ezy kombinowan e.

Walk. nowocaesne stale sil; tak doton", te wlesciwie w kat dym
wypadku klo! gdzici bedaie si~ posuwal konno. Zasadnieze r6! nice
wyloni.l\ si( jedynie z celu tyeb pomszel\ zaletnie ad tego, czy bedeie
to tylko konne menewrowenle, czy tet daeenie do . zad y. Podobnie
i utycie ognia be dzfe aif; etosowee wseedeie, a i.totne""6:f:nice wynikn"
dopiero z tego, do jakiego celu - sza rty, ezy Ie! sz lurmu len ogiel\
ma doprcwadele. Naj lra fniej przelo eharakleryzuje Iorme walki jej
kcmeowy rozstrzyga jl\ey a kt, t. [. uderzenie i we-die tego VI iakim
uyku to uderzenie si~ przeprowadza - oalety dawa~ walce Miano
konne] , lub plesze ].

Wa lkf;, gdzie szturm i su r!a sif; przeplata - nazwi.:my wobee
ftgo "walk" kombieowaea".

CZ Il SC I.
Natarcie kOIlD.l: VI zwhtzku.

Wu elka ieduostke, dfl!llca do zlamania oporu aepomoca Izady.
muei w dzialaniu ewem zachowac przedewuy.tkiem warunki powo
dunia luriy.
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I. Wsp6Idzi.I.llie o~uia i ruc:hu.

Jakiet to ~d~ w dobie obecne] warunki. gdy pole bitwy cha
rakteryzuie s:~ rozcalonkowaniem i zamaskowaniem walcaacych 
je ili we calkowitem ich ukrydem i gdy .la. kcsciec wseelkiego opor u
niepuyjacieIskiego - niezaleznie od tego. czy mamy do czynienia
z kawalerje, czy z plechota - sluzy morderczy ollier\?

W artykule "Szarta a rozw6j pot~gi ognia" (Bellona - sierpied
rck 1924) sta ralem si~ zasady til' ustalie i umotywowac.

Oto 1116wne z nieh:
I. Wsp6fdzialanie ogDia i konnego ruchu (szariy) .
II . Szyki deatoscwane do OgrUlll terenu i ce lu dzia lan.
111. W yzyskanie chwili.
IV. Manewr.
V. Uproszczone rozkazodawstwo.
" aida z: powytszych zasad poci:u1nie .la scba . zerel! kcnse

k""encyj , kt6re wplyn~ w mniej uym, lub wh::kszym stopniu na spos6b
walkl i C'krd llt, tern samem ;e; laklyk~.

Pcddaimy ill' wiec po kolei enallaie.

Nr. 4. 18)•

1. Pierwsza kcesekwencia tej zasady jest zaistnieuie na pew.
e ym odcinku organu ogma i c rgenu ruehu, cevli dw6ch eezeloaow,
podporeadkowenych dw6m dow6deom, ktorzy 54 podlegll [edeemu
dow6dey cal~ci. Bedele to wlnsciwy d-ee lej jednostki , w ramach
kt6rej wsp61dzialanie ognia i ruchu si~ odbvwe.

W piechocie, naog61 btorac, organy ognia i ruehu kcleinc zmie
niai .. swoie role : [eden element etr se la , podczas gdy drugi si~ pos uwe.
p6fniej pierwszy si,: posuwa, podcaes gdy drugi st.ne la i t. d. W spbl .
dzialanie ognia i ruehu mote s i~ t.u odbywec daieki ternu w ramach
drutyny .

W kawalerji elemenfem ognia - wY;l\wszy faezanki i bro nie
pomccnicae, mote by~ tylko oddzia l spieszony, podcaas, gdy elemen
lem ruehu kcnnegc mote by~ Iylko odd zia l konny. Poniewat koleine
spieszanie si~ i dosiadanie koni W saeregu skok6w naprz6d puy na 
tardu jest pod ogniem teehnicznie niemceliwe, wiec i kolejee zmie
nianie rbl eszelonbw ofnia i ruchu w kawalerji nie dalOOy si~ zas lo
scwae. Wprawdzie mote by~ dokonane wzmocnienie, lub oslabienie
Iednego Z nich kosztem druiliego w toku walki, ale ea lkowita wymiana.
,wlasz.cze wymiana kilkakrolna, 0 ile ehodzi 0 z.asad~. jesl niedopusz
cealna.

Co si~ tyez y strzelania z kcnie, nie moterny brat go w rachube ,
ze wegtedu Da znikoml\ skutecznos~ i psucie amunicji. Sirtelanie



Nr. 4 (8) Za..d, na tareia ltonneQo Dlalyc:b iedno.tek s

tekle mote bye wskazane iedynle W sluibie ewladcwcee] i ubeepie
ezajl\ce j, i to tylko gdy cbodzi nie 0 jakis realny wynik ogniowy, Ieee
o szybkie ozna jrnienie nlebeepieceenstwa,

Tek wi~ arealizcwenie wsp61dzialania agnia i ruchu w ramach
pewn ej jednostki, necleraiecei kcnno. wymaga przedew szystkiem pc
dzialu [e] na dwie odrebae i niezrnienne pod wzg1c:dem sweQ:o prze
znacze nia i roli ez,:ki: eszelon ognia i eseelcn ruchu (n aTt y).

2. Afeby ogie6 byl w atanie wespreee azari~, musi on by~

.kierowany na lega nieprzyjacieJa wld Die. Da kl6rego si~ rna uar.
10wa~ .

SI"d wniose k, te eszelon ognia musi by~ rozwini,:ly na odccaku
sarfy. to nie l;dzieindziej, do wseelkie] zas akeji willi"ce j, jako dru
Iforz,:dnt>i, nalety wydziela~ srodki ogniowe w ito$cl minimalne j.

Racca proste, ie te !rodki ~ni(Jwe nieprayieclelskie, kl6re flan
kUR dost c:py nasze j szarfy, rnuazq by~ r6wDiet weiqte pod ogied ,
bl\dl przez s",siad6 w. bl\dt przez ogiet\ wlasny.

J . Afeby dalalenie ogDia poprzedzalo ruch, - co jes t kardy~

nalnym warunkiem powodzenia -- musi esee lcn ("J!l:um wyprzedeie
eszelcn ruehu i za jll~ jaknajwezeiniej odpowiednie pozye je na
przedpclu.

W tym eelu eszelon ognia powinien posuwae si,: bardzo szybko.
a wiec klus, galop i wykona~ mauz zbliienia ia knaidale i w szyku
konnyrn. teby jednak m6c wysun~~ go w ten spos6b, nie na slepo,
Ieee na podstawie pe wnyeh dan yeh a tereai e i nieprzyjacielu, i, t eby
zapewni~ rou przytem minimum beepleczenstwa , treeba , t eby praed
rozwinieciem si( eszelonu ognia nastapilc rozwiniecie si~ w terenie
pewnyeh element6w styczDosci. Bez ",,-zglt:du na to, ezy to lM;da, p'l.
Irole, podjazdy, ezy elementy slraty przedniej, rcla ich bedaie utrzy.
manie konta ktu na najwainiejszyeh punktach i utrzymanie tyeh
punkt6w at do obaad zenia ich puez eeeelon ognia. Eseeloe styez
nosci mote powstec z ramienia dow6dcy eecieraiace] w swym pasie
mal ej iednostki, lub tet jeszeze wczesniei z ram ienia wyt:szego do
w6dey.

W tym ostatnim wypadku ta ez,:st eszelonu stycz nosci. kt6ra si,:
znajdzie w pasie dzialania nacierajC\ce j jednos tki, normalnie przeeha.
dzi pod row zy d-cy lej jednostki.

Z chwill\, gdy eszelon ognia osi~a stanowiska zajt:;le przez
eszeloll. slyemosd, d-ca tego osta lniego - 0 ile nie jesl wycofany do
odwodu - przeehodzi pod rozkazy d-cy esze lonu ognia, slut"c rou
od tlld wraz ze swym oddzialem jako bezposrednie przykrycie. Rzeez
ta ma szczeg61ne znaezenie wtedy. gdy eszelan agnia jes t przelado.
wany broni" maszynowl\. co w kawalcrj i jest zjawiskiem cz,:stem,



n. Szykl 1 ugrupowanla.

a) Co do ugrupowanla wtlqb.

Piechota grupuje si4;: w natarciu wgla,b, gdyl w szyku tym ude.
rza. Poniewai eszelOD ogma w kawalerji szlurmu nie przeprow3.du,
wi~ i gl4::boko!t ugrupo..... t.nia jest diad zb4::dna,. Co wl.;c~i hylaby
"I'.a w tym ·¥Ypadl.u llozkocm wa. ~dyt utrudnialaby mu \\ykonani~ Z3..

gdyt wynika z checi zachowania i aknaiwi~k1Zej Haid ludzl w esae
Ionle ruchu, preemaceonym do azari y.

4. At eby wywalczy~ przewag.; ogniow~, musl esaelon ogniowy
doii~ na od1eglos~ skutecenegc ognia, wykonujac w reaie potrze by
oste tnia cz(i~ marlzu zbJitania pieseo,

Naetepnie eszelon ogniowy muai pceiadae ea jpotemlei sze srod ki,
w szczeg6Inosci cat" - jd eli chodzi 0 regul~ - rozporzI\dzalfU\ brot\
mast.ynow". Ogiei\ muai bye szybki, celny i gwahowny, deby skroot
ens trwania walki ogniowe j i moiliwie przyipieszyt moment Inrty.
W ten spos6h zacbawam y dwie na jwi(kszE: zalely walki keene] 
zdolnojt do uukoczenia i krolkotrwalojt .

Nt . 4 (8,Z~bl .l.w Chru,ltowlki. ri m. SIL Gell,•

Drugim warunkiem powodzenia narty jest, aby szyki byty do
stcsowane do ognia. terenu i celu dzialaJ\.

OQ;6lne wymogi uykfrw w stosunku do oi nia alreszcza jll .i4;:
w has le "precz ze zwar toSch(. Co si.; ' yezy lerenu. 10 wplywa on na
szyki w sposcb zbyt r6t norodny, ieby motna bylc WY5nu~ jakid spre
cyzowane wnioski w te] mierze. Naogof dostosowanie kawal erjl do
tereau wymaga coraz wi-:kszego rozczlonkowania i rozpyJenia w nim,
sposcb u i u lety kazdorezowo od j~go uknlaltowania, pociecia
i pokrycle.

M6wiC\, te jetdziec z koniem [est celem zbyt wielkim w delsiei
sze j bitwie. Ot6J: to, co iezdeiec tracl pod tym wzgh::dem na wiel
kosd - zyskuje z naddetklem na ruchllwosci - trzeba tylko, t eby
w miejscach olwar tych slosowano wyl C\cznie szyki luine i ieby nie
krepowano poruszel\ drobny ch pododdziaf6w. J eteli Z&pt'wnimy szy·
kom islolnll gi 4;:tkos~, to kawalerja potrafi lak da lcce WYZYlka~ wszyst.
He Iahstcaci, wn4;:ki i pokrycia terencwe, ie bedese ..ginq~ w terenle",
pcdobnle jak ncwcczesna plechota.

Uwzgl4;:dnia jllc wymogi ognia i terenu musimy dbae 0 10, ateby
ugrupowanie nasze bylo celcwem. t. j. zmlenalo recj onalnie do osi.,g.
ni~ia celu, kt6rym jest w kat de j walce konne j rozbicie wroga aapo
moca szad y.

Rozpatrz.my naipierw pod tym Iqlcm wldaenia uszykowanie
eszelonu agnia [preeprcwadeaiac ana logjf; z walka. ogniowa. plechoty].
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dania : cbcac przyllo(" .....at llZar~ w najlu6lszym czuie I lowarzyu yt
je; .waltuwnym I skutecenym «gniem, trzeba byt w motnoSci roz
.....iD,,~ maxymalny ogie6 odrazu. Tem aamem (ru be odrazu dat do
pierwszego nutu wSl.yatkie i rOOki ogniowe 0 plaskim (one, czyli
ugrupowac esaelcn ognia kordonowo. (Ut ycie arty lerji przestud iu
[emy csobnc],

b) Charakt(lr utrupowania WU(lrz.

Doswiadcaenle piechoty ucay, te wazelki n ut ogniowy czy w 08·

lareiu, czy w obrcnie mual mice: og61ny cha rakter ,.grupowy", to zna.
C1.y, musi byt zgrupowa ny w pe wne .kupienie (z uwzglt:dnieniem
minimalnych ods t~p6w azyk6w lutnyehl , pomi~d1.Y kt6rymi istniej"
pn erwy. gdzie mamy jedynie I~crnoil! ogniowa,.

:.\<.<tna slwierdz.i~, Ie Vi kawalerji ta "grupuwoic" podcaee walki
konne j ~dzie podkreslcee [eszcze berdeie], gdyi w niekt6rych mie]
ecech przerwy musz2t byl! jeszeze wieksze. J est tu konlec ene ze
wzglcdu na pruwidywanl\ narb:. kl6ra wymaga. deby w eseelonie
<>gnia, walcza.eym na przedpclu, pozostaly dla nie j "korytarze".

Z drugie; .trony w piechocie czt:Sci t rautu pceuwe jace .ie:
w dane; chwili naprzOd stara;" si.; WY1.Ylkat podcza. ruchu martW(l
pola i tylko elementy ognia zaimuj~ dome ognic.we .tanowi,ka .

W kawaler ji w pneciwieJi.twie do powyiazego - wszys tkie
bee wy;"tku elementy .pieazonego n utu maj _ wyl~znie te stano
wiske, ktore I II dobre do dalekiealo obstraetu motliwie w kilku kie.
tunkac h, wszystkie gorlZe pod tym wztl~dem mie jsca pozostan"

. w nieobsadzonyc h prae rwech, zwlaszcza. t e to, co byloby wado\ dle
ogniowego . tanowiska. ~.t u let" dla korytarza i skry tej sza ri y.

Oczywiicie, te im . zeru e b4:d Clo. korytarze, tem bardzie j zgll:IZ
ceone b4:d" ogniowe grupy, zna jduj"ce si~ pomi,dzy nimi. Bedaie si.;
to, rzecz prosta, dok onyac Die kosatem odst~p6w pomi.;dzy streel
cami , be uyki luinc mUll" bye zaehowane, lea koszlem odst~p6w

pomi(dzy malymi [ed nostkemi, wchodeaceml w . klad jedne i J:rupy
ogniowej. Innymi slowy, odsl~py w ramach t grupy ogniowe j b(di\
unniejazone, odst~py zai pomi(dzy pOlZczeg61nymi grupami (kory.
tarze) ~dl\ zwi,kazone.

Mogloby .i( wydaw ee, ie . zarta , korytarzy w cuelonie ogoio.
wym nie potrubuje. W same; rzeczy. luiny Izyk konny zawlze m6gl.
by przejet'hac wskr6i wtuny lutoy lZyk pieszy, gd yby tego zanl.
potrzebl'l. J ednakt e is totaa potrzeba w tyro kierunku b-:dzie wy~t.

kiem, n,tumias l przyi~cie le j procedury jako rel,'!uly, byloby hardzQ
u kudliwc ; w6wc:za. rzut ogniowy musialby przerywal! ~ie4 w ehwili
mijania l{u prtez rzut konny, t. j. wluRie w chwili najpotrzebnieiue;.



Przcdwnie, przy systemie grupowym, grupa ogniowa mote
nadal tower zyszyt Izatty ewcim ogniem, kieruiac ~o na niepn:yja~

ciela szarfow. nego, tak dJuQ;o, p6ki eel nie zostanie zasloni~ ty, a na
J, t( pnie przencszae go na najblitsze .~siednie elementy.

W tell spos6b ogietJ w tym krytycznym dla 'latty momen cie
nie tylko si~ nie przerywa, ale nawel mote by~ wemocniony.

SklaJ gru py ogniowej bedele rbiny, zaldnie od wielkosci
jednostki organizacyjoej, wsp61dzialania ognia i ruchu, ad ilasa pn ,..
dzielonych do nie] ercdkew ogniowych. ad etos unku Hceebnego iei
esaelonu ruchu do jej eszelonu ognia, wresecie ad ilosd grup w cue.
louie agoia iedne] i l ei samej jednostki i st osunkowej wartoSci icb
stancwiska, ad czego znowu zaJdy wza jemny stosunek Iiczebny
ich obsady. Naimuieiseem skupieniem, kt6rego Die wolno rozrywat
[po uwzglttImenht maksymaln ych odstepew pomi ,:dzy stnelcamiJ.
iest - podcbnie jek w piechocie - sekcie. Tem samem najmnie is~

gruP4 ostniow, teore tycznie mole byt rownie! sekcja. W praktyce
iednak bedzte to rzadki wypadek, gdyt sekcia zdolna jest za pelnit
luk,: i zapewnic i, czoosc ogniowa , leca aie jest zdotna do wywoly·
wania p£lewagi ogniowci, nie mol e skutecznie wespreee szarty
ognlem z powodu swej slaboki i dJat$ samudzieln", ltrup' w esee
lonie <>gnia normalnie bye nie powinna.

TVI'0wym zespolem, ktory zdolny jest rol ,: powytszo\ wypelnit
Ina odcinku niezbyt szerokim) jest pluton c. k. m., 2 - 8 r. k. m.
i par.; pluton6w spieszonych kawalerzyst6w. Nadmierne awiekszenie
I1rupy ognlowe]. czyli skuplenie wil;kszej Ilosci ludzi i ' PTZl;tu na nie
wielkiej preestraeni, kryje jednak w sobie ntebeepteceeastwe kce
centrycznego ognia artylerji. - ° He nieprry jaciel j, posiada, ora.r.
trudnosci opanowania ogniem wszystkicb zak~Jk6w terenu w kary.
tareacb, kt6re w6wczas staj, sil; nadmiemie szerokie,

Zatem sila grupy ogniowej bedete sit: wechee ad J sekcji do p61·
szwadronu z przydeielona bronia automatyczn~, 1m drobnieisze grup."
tern ich bl:dzie wit:cej w eueJonie ognja i naodwr6t.

Ze wzglf:du na korytane, preed elelalece UUPV, Iedee d-ee pic
mote wydajnie kiercwae akcR ogniow" witkszej ilosci Jlrup ponad 3,
zatem eszelon ognia katde j z jedDostek walcl.o\cveh konno b,:dzie sif;
sklad.1 1. 1 do 3 grup, w to\eznej sile od 3 sekcji z broni4 maszynowq
do p61uwadronu, wyj ",tkowo do szwadronu z broni", maszynow, .

Przecbodzimy tern do sprawy uszykowania eszelonu ru cbu.

a) Charakt.r ugrupowan ia.

Skoro eszeloa agnia jest rozczlonkowany Da grupy, to n ee!.
prosta, i e i eszeloD ru ehu musi byt rozczlonkowany na grupy. Grup.,

Nr• ., i81•



Nt. f (8) Za..d, lIalarda konnello mal ,eh j.dnoltek •
te, kt6re ouwiemy strupami ruchu, b~d~ odpowiadat poecetawto
nym pomi~dzy grupami ognio-wypadowym korytarzom, tworaac wrn
z nimi rodzaj szachownicy, przyczem w zasadzie grupa oguiowa na
przedzle, cstania swym ogniem podsuwanie si~, a nastepnie surit:
adnosnej grupy ruchu, pozostawionej narnie, at do sposobnej chwiJi,
dylu.

Stwierdzili!my, te pod wcdsa "dow6dcy eeeelcnu ognia"
pewnei jednostk], mcee poecstewae jedna do trzech grup ogniowych,
a wiec i eeeelcn ruchu takie] iedncstki, mote si~ skladat z [ednej do
treech grup ruche. Poniewee eseelon ognia mote zawierat ad traech
seke ji do pOt szwadronu z cdpcwledala iloici~ broni maszynowej,
wi~e eseelon ruchu mote zawieraf od plutonu do 1 i pol szwadronu.
Stad [ednostka ramow", wspoldzialania ognia i ruchu bedaie sewed
ron, polszwadron lub dywizjon, wraz z prevdefelonemi ad hoc c. k.
m'ami w aile ad iednei drutyny do dwu plutoncw po 4 c. k. m. 
wyi<\tkowo do szwaclronu c. k, to. wlacmle.

Podobnie, jak stosunek Jiczebny eszelonu ruchu do eszelceu
agola nie mote byf stalym, lecz katdcrazowo ~dzie zaletet od
mn6stwa czynnik6w bojowych, r6wniet i wielko!t jednostki "ramo
we;" nie mote byt identyczni\ W r6tnych poszczeg61nych wypadkach,

W pierwnym rz~dzie bedeie to zale!ne od terenu. 1m teren jest
bardaiei nierowny, pokryty i pociety, tem mniejsze iednostki mog~

dzialat eamodaielnie - organizu jl\c 0& wlasnl\ r~kl; wsp6ldzalanie
ognia i ruchu. 1m teren jest bardzie j otwar ty i przejrzysty, tem bar.
dnej dzialanie konnegc oddrlalu zalety od s<\siadow i to zarowno
u nes, iak u nieprzyjaciela. Z tegc powodu w terenie otwartym
oddzialy, stanowtace samodzielne orl!anizmy mU5~ byt wieksee, a ich
odcinki obszerniejsze . Naogol ~~ one tern obsaernieieee, im wi~ksza

bt:dzie mo!liwost l1ankowania szariy przez nieprzyjaciela z baku.
Nas tepnie bedaie to zaletnem ad 01!61nej ilosci sil, wyenacac

nych do kcnnego natarcia.
.Jezeli sil jest malo, wowczas nawet na wzgl(dnie obszerny

odcinek terenowy, taktycznie niezaletny od odzial6w sC\siednich,
przypadnie jednostka mala, naprzyklad polszwadron z plutonem
c. k. m.

Odwrotnie, przy wielkiem nasyceniu terenu wojskiem w tym
umym odcinku amiesci si-: dywizjon, w:zmocniony szwadronem c. k.
m., ketresami, wzgl. innymi i rodkami pomocniczymi.

Zasada jest, ieby pasy natart dzielit wedlug konfiguracji terenu,
a na pasy wyznaczyt lakie iednostki, kt6rych sila b~dz.ie slosowan~

do szerokosci pasa, warunkow (erenU, sytuacji nieprzyjaciela, wreu
cie przedmiotu i zakresu nalarda, a nie naodwrot.
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S~d. jakkolwiek przec:i~lnie bicrac, lednOlltk~ ramow, ~zie
uwadron. to Die motn. dolt pneslrufat preed .nmatyrmem w tym
przedmiocie.

Juda poIska W Iwym rozkwicie Inmalyzmu ele Inala, gdyt
chor,gwie preed bitw, tworzyly Uftupowania bojowe emienne,
dostosowane katdorazowo do Iytuacji. Jak wiadomo zwaly sit one
IIhufcami" i w.pom.g.l~c .i., wzajemnie organizowaly manewr ns
wl as nt\ r t;:k t:,

Czy i teraz pulk id"locy do boju nie m6glby Iwarzft hufc6w?
Naprzyklad "huHec 16 12y" (dyOD plua 2 plutony c. k. m.) "hufiec

2.gi" (n:wadron plus pluton c. k. m.), "hufiec odwodowy", (u:wadron).
alba ..bufiec prawj-", "hufiec lewy", "huUec srodkowy", ..z'ylo",
"buJiee odwcdcwy", lub tet ..hufiec w chodni", "huflec uchodni"
i t. p.

Tnminolcgja zwi~d.. jasna i jale bardzo dl. poJsldq:o leawale
rZ)'1ty mit.1

Katdy hufiec (I WJj"tkinn odwodow*J crganizowatby w swym
pasie wlp6tdzialanie ognia i. rochu oral manewr na wla.~ r~k~,

tworaae w tym celu dwa eeeeleej- dulai-.ce grupami.
Jedne alowo wyraziloby w dobitny i zrozumialy lpos6b to,

na CO teraa potrzeha calego zdania: "jednostka ramowa wlp6ldziala
nia agnia i ruehu w walce keene]".

Przywr6bny wi(C to peeepi...kne alcwc, kt6re jest wyraum
aktualnego, lak tycznego pO;l;cla i jednoczeinie czarownem will;
ciem Itadyeji .knydlatefO rycentW'a, temhardziej, Ie '" Q8zwy,
kt6re obowi4.ZUA.

b] Unykowoni. 'aid.; z ".up ••:.lonu ruchu.

JeleU dla celoweQ:o utyda ognia, rezygnujemy z utrupowania
wlll~b w eseelcnie ollnia, 10 w eseeloele rucbu, dla eelowego prze
prowedeenl••uny, ugrupowanie wgl"b mu.imy zachowa~. Tyczy
ai~ to przedewszyslklem uszykowania katdej z grup ruchu i jut dla6
nleabedne I 2-ch powod6w:

1. Przeciwnik, na kt6rego sill; udeny, normalnle bedeie r6wnid
ugrupowany w gt"b: w piechccie ~d" to dalsze nuty ollniowe,
w kawalerji nieprzyiaciel.kiej - odwody keene.

2. Po puejSclu korytarza, frup& szutuj"ca b(dzie mUlier. eie
raz zm:enit kierunek pollczei61nych Ikledowycb cztki, atcby kie
rowa~ je ft. poszczeg61ne ohjckta nieprzyjacielskie. C1t:1tokrot
<:zt:ki grupy b4:d4. mwialy w pelnym Pt:dzie rozjeeba~ .i~ w Iym eelu
waeblarzowalo.

B...dzie 10 wykonalne t,lko wtedy, jehli clt:ici te ht:~ pc»U'Wa~
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li~ Darane przyna;mniej ugrupowane w ~l"b kilkoma rzutami, gdyt
w6wczas ZAchowuj~ one niez~dnil zwrotnoit i pcnlosa mnie jsze
sttatV·

Wreazcie przeciwnik maze ujawnit iakid eniazdo oporu w asta.
tnlei chwili, a wtedy tylko 2.gi, wzgl,:dnie 3-ci rzut szartuj~cej grupy
~dzie jellzcu w atanie dorafnie zwr6cif si~ przeciwkc niemu.

Przy szady na nieprzyjaciela ugrupow anego wgt<\b na prae
ciwstoku - niespodzianek taki ch nalezalcby sit; wystrzegat jeszcze
budziej.

Same uyki, iek to niejednokro lnie podkre!lalismy, musz<\ byf
lutne i gi~tkie.

8<dl\ wiec na jrozmaitsze kombinacje Hnji sekcji z kolumnami
na nairozmaitszycb, zaletnie ad terenu, ogma i innych warunk6w,
cdstepach i odleltloSciach.

J eaeli wetmiemy naimniejs~ grup~ ruchu , t . i, pluton i nai
wi~ks~, t. i, dywizjon, to najba rdzie j typowem wzykowaniem dla
pierwszej byJaby kolumna sekcji, a dla drugiej kolumna p6lszwadro
now, polszwadrony w lin;;' sekcii, przyezem odleglost pomi~dzy

poszczegolnemi rzutami tak ied ae], jak drug iej kolumny w Ierenie
otwart ym, ee wegledu na rouzut agnia serapnelcwego musialaby
wynosit 100 do 200 metro w. Odst (py mi~dzy sek.cjami nie mniej
JO mett6w. Oezywi4cie, :t:e cyfry powybu mai~ charakter iedynie
orientaeyjny.

Zasadniczym szykiem samego uderzenia zar6wno na piechcte,
ar tylerj" i_k i kawalerj~ jell ze wzJlIl;du oa Of!ied szyk harcownikami.

Dlatego eekcie t·go rroiu w terenie otwartym musialyby si~

rozwin<\f harcowoikami - ju! na odleglost co najmnie; 1.000 metrow
oct nieprzyjaeiela.

Sekcie tyloych nut6w robilyby to samo w miar~ tegc, jak
prz)"jtDt;>waly oll tat~czny kierunek uderzenia i wchodzilyby w sfer~

ekutecenego ognia niepn yjacieskiego.
W terenie falistym i pokrytym, eekcie staralyby si~ eechcwae

jaknajdtuzej szyk zwarty - kolumienkami, lub let rOlwini~tymi 
bo to zape wniloby im niezh,~ zwrotnoit .

J ako u.sad~ przy zmianie kierunku przez kaidy rzul trzeba
przyj<\t , ie nie dckonuje 5j~ to zajazdem rzutu jako celcsci, lecz
poprostu z:mian~ kierunku wu ystkich . kladowych eekcyi nar ae,
Powstaiace st!\d echody 0 He me hytyby pcteeebne, mo.:t:na wyrowny.
wat w nest epne] chwili.

W reguleminie obeenym podaje si~ csobnc szyki do szariy
na kawaleri~ , osobno na arlylerM, piecbol" karabiny maszynowe,
i t. d.



W rz eczywistosci ani r, k. m, ani c. k. m., ani .rtyler;a w bltwle
ni.Q;dy osamotnione nie beda, lecz zawsee tworzyf bl;da, wspalny sys tem
ogniowy ze strzeleami, t. j. piechat" w znaczeniu Idlleiszem. DI.tego
i podaial laklyki pod tym katem widzenia jest malo przydatny
w praktyce. Wprawdzie w wypadku kc mple tnegc eeskocaenia
w mars zu lub DB posloju elemen ty te molt" wv iatkcwc by~ c-emot
nicne, ale w6wczas wiasnle tadnych regut nie palrzeba : kewaler ja
szartujc nat ychmiast i w lakim nyku, w jakim jest. Wi~cej uchwytna
feUniee daje sit zauwatyc pomitdzy 5zart.q na plecbcte. a nartc na
kawa lerie.

W pierwsz ym wypadku nieprayiacie l jest wit ce j ugru powaoym
wgt" b, a wiec i u nas liczha rzut6w w katdej grupje rucbu powiona
bye w6wclAS slosunkowo wi~kl7.a.

W drugim wypadku niep reyiac iel ewykle bedeie ugrupowany
plyciej, a wiec liceba TZut6w naszych naog61 bedaie mniej sza. J eJ.
Dakie nigdy nie moze byt mnie j nit 2; pierwszy, przeznaczony do
uderzenia na rzut ogniowy nieprzyjacielskie j kawalerji i drugi 
prz ez naczony do ud erzenia na jego od wody konne, wzglt dn e prze·
znaczony do spotkania przeciwuderzenia tyeh odwcdew.

Przy szarty na piechot< sekcie wseystklch rzut6w wezeiniei,
czy p6f niej lu zui~ harcownikami.

Puy narty na kawalerj «: 1 r zut, t. i, ten, kt6 ry rna do ceynie
nia z rzulem spieszonym nieprzyjaciela uderza hareownikami , pod
czas , gdy eekci e dal ezycb rzut6w, uderzaj l\c oa adwody konne
odwrotnie I.wieraja. si~ po drodze w plutony, a jd eli jest cza. po
temu i nieprzyjaciel nie ugrupowal awyeb irodk6w agoiowyeb wgl~b.

to nawet w IZwadrony.
W teo sposeb na odwody kon ne maeewrujace I. poza Iwego

nutu spieseooego, jak z poza ,.ogniowej tarcey'', wedle Iecbowego
wyratenia obecnyeh pisarzy rosyjskieb, uderzymy mimo wseystkc
w szyku I.wartym, ale traje lit to moallwe dopie ro w chwiJ~ pote m,
gdy "tucza ognicwa" jest ju! zmieciona z powierzc hni .zar!..., bar.
cownik 6w 1 rzutu.

1 a k by wygJ...,dalo W og61nym I.arysie ugrupowanie i dzialanie
eszelon6w stycznoici, ognia i ruchu. Pozosta ie zastanowif .i, 0 sZJ·
kach i poruszaniu ai, koniowod6w. I

Poniewat ~ ODe na uslu gach element6 w .pie.zooych, wi,:c
po rul zenia ich mUI Ufo byf podporZ<\dkowanc po trztbom unlanD
ogoia.

J akie to ~d4 potucby?
- PrI.ed spieazanie m Ii, jesI.cze:
J) "dowiesf" rzut ~Diowy jak najbli:.f:ej do I t anowisk ogniowych.

12 Zdti,I•• Chu ... to.......I. rim. Szt. Gen. Nr. 4 (II
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2) zalrzyma~ sit: do spieszania w mleiscu ukrytem ad ognia.
a przyna jmniej od obeerwecil nieprzyjaciela.

- Po spieszeniu:
3) ucbroalc konie od strat i Z8cbowa¢ pcreedek, w tym celu

cofll4t si,: wlyt.
4J preeceeke e walk~ ogniow~ w miejscu bezpiecznem. a wi~c

alba ukrytem, albo dostalecznie odlegfem,
S) w przewidywaniu pcwrotu do koni pods uDo\t . it: poeownie

;aknajhtiiej do stanowisk ognicwych.
6) bye w slanie szyhko zblii y¢ s i~ w stosownej chwili i podac

konie w razi e potrzeby naw el pod ogniem nieprzyjaciel a.

WnioskL

ad 1. Warunek pierwszy wykonuie sit: jeszcze przed splesze
Diem - nalety on do le chniki maruu zblitenia w szyku konnym 
o kl6rej byla mowa powyi ej.

ad 2. La twle ] 0 ukrycie dla plulonu, nit dla sewedecnu. Spie
lZaji\c przeto grup ~ ogniowCl w szykac h rozczlonkowanych do sekcii
wlClcznie, motemy 10 erobie zacznie b1itej od nieprzyjaciela i tern
samem wygrat na uuic.

a d 3. Ateby cornlll: si,: wlyl z ukrytego, Ieee blisklcgo od nle
przyjaciela miejsea, gdzie nasb\pilo spieszenie, trzeba w wi.;kszo8ci
wypadk6w przebye pewna przestrzeJ1 ctwerta, ostrzeltwena ogniem
k. m. lub artylerii . Powr61 koniowod6w wsleez w tyeh warunkach
mote powinien byt podobny do matlzu zblitcnia naprz6d dcko
.!anym przed spieszeniem, a tem samem u:yki i manewro wanie konio
wod6w musU\ by¢ oparte na rozezlonkowaniu, gi,:lkoSci i inicja ly.
wie poszczeg61nych skladowych iednostek .

Ze wzgl,:du na 10, te sekcie a naw et plutony koniowod6w beda
poebewione przy (em manewrowaniu swych wlaSciwycb dowedcow,
walceacycb jut w sevku pieszym, oraz z powodu ploszenia si,: koni
ad ognia, mceliwem jes t ehwilowe rczpierecbniecie si< kilku sekcyj.
OJatego dow6dca kc.niowod6w powinien odrazu wskazat rniej sce,
wzgl~dnie rejon, wyzna ezony koniowodom hulea na czas walki
ogniowei.

ad 4. Praeczekec walke ogniowCl naldy w szykaeh lutoych
o He ogiet'l jes t mozliwy, i w szykac h zwartych, 0 He ogieJ1 jest wyklu
czony. W szykach lutnych iedncstka zaehowui'lea, zwarlost mimo
wszyslko bedaie sekeie.

W katdym wypadku rzecza pierwszorzednel wagi bedeie, ateby
dow6dea koniowod6w podtrzymywal pcdcaas tego okresu scisl"
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I"CZDoit z esee lonem ogDia. b"dt beepcsrednio, b"dt prz ez dcwedce
hulea.

ad 5. Posuwan ie si,: naprzod ku eseelencwi ognia. dckc euie sit:
na tyeh samych zasadach, co pierwolny manz zbliienia, z ~ rotnict\,
i e wrazie uzyskan. przewagi ogniowej w mh:dzyczasie przez wtuny
eseelcn ognia, stenie si~ on w6wcza. la twiejszym.

Cees to dow6dca hulca rozkd e wykaRat to zblitanie w nyh.
kim temple i beepcsred nlo l& posuwaj"cym siC ku przodowi eeee
lonem ruchu (narty), albowiem zwykle powrct koni do eeze lonu
OiDia - caikowicle, 19b czciciowo - nasl4pi beapcsrednic po
surty.

ad 6. Podanie ken! pod ognle m w mlejscu otwartern dokonuje
sit: tylkc w razie os ta tecznej potrzeby i nie inaczej iak w linji se kcji
czasami sze regi katdej sekcyj ne j koJ umienki Jul.uj" wgr"b na cd le
.tlosc 100 metrow do siebie.

OtzywEcie , ee sze reg koluroienki (c:zwotki koni puy splesaeniu
zwykfem i dw6jki przy spieszeniu emnlejsacnem] jes t nie rozerwalny.
Stanowi on wielki ee l. ktory w dodatku w chwiJi dosiadania koni
jest unie ruehomiony. Z tel!:o wzgl,:du wla ' nie zarowno spieszanie, iak
dosiedan!c pod ognicm jelt niezwykJe trudnem i dokonu;e si( tylko
w razie c:hwilowej depres]i u nieprzyjaciela, lub odwrccenia uwagi
w I tron( uarty.

Po zakonczeniu wsi.adani a pod ogniem, eeeelcn ognia nieewlocs
nie rzuea . i,: wtyl. alba na prz6d, zaJdnie od polo! enia taktyeznego
i terenowego crae nowegc zadania. luzuj" e w raele pot rzeby har
cownikami. Przywreceniem rucbHwo!c:i i stykow lutnyc:h zapobie
gamy dalsz)-m stntom.

Kwestie ugrupowania organo w zaopatrze nia. ewakuacji, I"ez p

nose! i t. d. pozos tawiam Da baku, nie chcae przecil\!ac artykulu.
Zreszt. tak dlugc, p6ki nie jes t ustalona taktyka netercia kcnnegc,
co jest smu lnym, leca prawdeiwym Iaktem, przedwczesnem byloby
precowac nad uregulowaniem ezynnojci watnych, lece dcstoeowa
nyeh z natury rzeezy do t.k tylei. ..J1 ne faut pas mettre 1a charrue
avant les boeuial"

Tyro ru em rzucam w ' wia t Dagi syste m te ktycm y, jesli wy;dzie
awyciesko z polemiki nie Irudnn bedaie dobudcwae l!n w szcze
g6lach.
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Pierwszy pulk szwolezerow w bitwie
pod Warszawll.

VI S T ~ P.

W dniu 6 ste rpnle Naczelne Dow6dttwo Wojsk Polskich po
wzi~lo. iek wiedcmo, DOWy plan daialenia , polegajl\cy na deeyzji
rozbicia w rOZltrzygai~c:ei bitwie gl6wnych Iii nieprzyjaciela i ura to
wania Warn awy preed nadci",ga~c~ nawal~ boleeewicka. W tym
celu pod ~Ion", przycz61ka Wanzawa-Modlin, srcdkcwegc biegu
Wid y, oru IV.ej .rmji wzdlut Wieprza, roepoceeto preereucenie
z poludnia wszystkich rozporll\dzalnych sil VI reiony , :r. kt6rycb mialy
l i,= rozpoc:Ult dwa uderzenia na p6lnocn.Jt, grup~ armji bol seewickie],

Gl6wne uderzenie szlo z: reionu Wieprz-D~blin , pod dow6dz
twem Manzalka Pilaudskiego, za i pomocnicze z rejcnu Modlina, pod
dow6dzlwem generala Sikorskiego.

W tym wlab le ckresie pierwlzy pulk szwold er6w, wchodUlCY
w sk lad 4. e; brygady judy, do wedzonei preee pulkownika Dreszera ,
po zwyci~sk ich, chat cil:tkich walk ach z jaz dt\ Budlennegc w re
[enie Brod6w i Bere stecaka, oral: pelnym trud6w odwrocie z pod
Kiicwe, - r05tal wyl,\crony ae skladu te] brygady i pner.naczony
do wzmocnienia oddzia16w lewegc Ikrzydla olenzywneQ:o ugrupowa
nia, t. [. V-e j armji generala Sikorskiego.

Ze wr~l~du, te akcja bclowe I-go pu lku sz woleter6w wi" t e
si~ jedynie z dzialaniemi V-ej ermji, dzialajt\cej w rejonie M.odlina ,
nie bl;dziemy .i~ wdawali w seersee rozpatrywania caloksztaltu
bitwy warszawsklej, wsz yst kim doktadnie znanej, lecz ograniczymy
Ii,: jcdynie do czynno'ci V-e j annji i to 0 tyle, 0 Ie S4 one potrzebne
do wyjd nienia oQ:61nycb ddala.6. pulku"],

OJ Z powodu u ybko'd . r: i. ll .. ul• • Iu: j. by l. prowldr:oll.•• orn I iale i

obl eno'ci w . !leit t . 1l dow6dey dywlr:jl punl . Dr,..er• • j. k I dey bryfady mjr .

Gfofo·...ldefo. rodlny ~rlcyille d.welle byly prawl. b,r: wri..tku 1,111.0 ul tlde

i d!alillo ai. ma molnok i dOllownlfO icb odlwonrnl• . Muut liq wi~e w I,m
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Sytaa cp oll6lna p reed wfmaru em z Wanuwy.

Odiazd I p. IZW. Z 4-ej brygady judy i wagonowanie odbywalo
lI i~ W ci~tkich warunkach, pod presi~ nadcil\ll!aj"cych oddzla16w
Budlennegc, w Krystynopolu i Kamionce Strumitowei mi~dzy 8 a 10
eierpnia, pOlzczeg61ne u s eszel ony zacz~ly przyby....ac do Warszawy
od 10 do 12 sierpnia, gdzie w kadrze, na ulicy Ula~kiej , odbywalo
li~ gor~czkowe uzupeinieuie ekwipunku, wcielenie do szeregOw po
uczegOlnycb ccbotnikcw, kompletcwenie koni i 1. d. J ednym slo
wem, pulk w krOtkim okresie ceasu, mi~dzy 12 a 15 sierpnie, w go
rae akowym temple przyprowadzal ,it: do pcreadku i chodat po-.
wierzehownie, goit rany, zadane mu w ciezkich przeprawach kern
panji kiicwskie] i walk z Budiennym. Szwadrony zost aly uzupelnione
do przecit:tnego stanu 95 szabel i pOliadaly po 2 taczanki katdy,
e szwadron karabio6w rneeeyncwych mial w ewcim skladzie poza
et etcweml, 8 k. m., trzycalowl\ ermetke gOr,k-., kt6 ra iut poprze
dnio oddala dute uslugi pulkowi, a w dalszym ci-.gu okazala sit:
rOwniet mecceniona. Szwadron techniczny, taezanek nie posiadaf.

Slosunki dow6dztwa przedstawia ly 5i~ na5 1~puj<\co : pulk. Ore
szer objtt,1 po ge nerale Karniekim oddzialy judy, zna;duitt,ce 5i, ne.
zach6d od Modlina, ktore otrzymaly nazwt: ..dywi zji p6Inocnej".
W sklad tei nowo-utworzonej dywizji wchodzila 9-ta brygada jazdy,
skladaj",-ca sit: z ip. szw., 201 p. sew. i 203 p. ul. oraz 8 brygada
judy, sktadaiaca sit: z 2-go p. ul., 115 p. ut . i 108 p, ul., poaatem
niezaldnie ad dywizji, ale w l~eznosd z ni",-, dzjalal od poludnia
211 p- ul. Szefem sztabu dywiz ji naznaezony byl mjr, S. G. Bogusz.
Dow6dztwo 9-tej brygady obj,,1 mjr. Glogowski Jan, dotychczasowy
dowedca I p. sew., kt6ry to pulk w dniu 12 sierpnia obj,,1 mi'. S. G.
Grobicki, b. eae l Sztabu -t-ei brygady judy w walkach z Budiennym
pod Brcdami.

Sklad korpusu ol icersklego oraz pcdoficerskiegc I p. szwol.
byl pierwszorzt:dny i zlo.t:ony ze slarych wytrawoych t olnieny,
ktOrzy eal" wojnt: czynnie na fronde przebyli i rozporzl\duli poza
od wag" i ch~d" do zwyci~stwa. duU\ doU\ doswiadceenia bcicwegc.

wypadku oa;raa ic:zyt da oa;6laych Ollfdld. biz do,lowacco pod.awaoia olrzyrny.

wa.. yc:b pUll d-Iwe pu tku z brya;adl i dywizil rodr.azllw.

Rowftid rozllu l d.c:y pul li.u by ly wyd.watl' z recuty ulla ia d· c:orn u wa·

droaow aa lDicjKU, fta pochtawic ma py i IIi, pozo,t.lo po a ic:h tadnyc:h doku.

II:Il'nt6w.
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Byl 10 czas na jwi~ksZf:go podeiecenle i najwi~ ksze j oliamoid
narodu, gdy wr6g . Ial u progu slolicy, a szeregi armji szybko uzu
pelmaly si~ ideowym i ofiarnym malerjalem, sklada j'lcym si~ z ochct
nikow wu~lkich warslw spol.cu6.slwa. I. p. n w. podadaj~cy od
pcceatku swello i s l nieni~ pnewag, material u inleligenlnego i Ideo
wego. a r.asadniczo wycbodzae tawsze zwyci~sko z naici~tszych

opresy; boicwych, nie potrzebowal tei moralnej pod pory, jaka b)'la
koniecene w owych czasac b dla wielu innych oddzial6w. J ednak
podniosly nastroj stolicy oddziala l ba rdzo dodatnlo na pulk, pod
noszllc jeszcze jcgo warlost bciowu.

1i)'la 10 naibardaiei doda lnia s trona dWl.ldnioVtt:Jfo poetoi u
w \'(.'nruawh:.

Dzid 15 sierpDia. (Szkic Nr 1).

Dnia IS.VIII. 0 godzinie 14-tei. pulk wyt'uszyl z Wan za wy.
tegoanr przee tiumnie zebrane rzesze publicencsci. Zdala od Pragi
dochodzil odgfos silne] kanonady. • Byl to dziefl najcil:tszych walk
pod Rad eymlnem, kiedy mleisccwcse ta zosta la utracona przez 11
d. p. na korzyit bolszewikew, orAZ chwila ciezklch przeciwna tart
10 oral lile wsko-Bialoruskich dy wizyj. Z powodu tego, pulk rna
sseruiac do Modlina. unuszony by. posu wee .i~ lZ0sct po lewym
braegu Wisty. Po przejiciu Wisty przez mOi l ponlonowy pod Mo-
dlinern jut w nocy, pulk zoslat zak wale rowa ny w Aleks androwie
Ina p6tnoc od Cylade li), przeszedlszy w Iym dniu 45 kilometrow.
Dow6dca pulku zoetal %awezwa ny do d-ey V armji, kt6ra W dniu
14.VllI. rcepcceela ofenzyw f( w kierunku na Ciechan6w (cz~jt judy
i 18 d. p.), oral na Nesielsk (bryllada Syberyjska, dywizja ochotnicee,
9 d. p.] . Dnin 15 VIII. oddzia ly te osi-.gn~fy Cicchan6w, oraz reeke
Wkrf;l. Bolszewicy w Iym dniu nie wiedzieli iesecze 0 grot"ccm im
niebeaplecseaatwle, a -4 arm;. scwiecka dale; prowedzila swoie na
tarde na zach6d, zajmuj"c Brodnlce i podchcdeac pod Wloclaw ek.
D-ca armii poinformowat w Nowym Dworze d-ee pulku 0 og61nej
sytuaclJ, oraz 0 swcich zamiarach De dni nestepne, kt6re polegac
m:al y na dalezem prowadzeniu bezwzgl,:dnego natareia w kieruoku
p61Docnrm l wschodnim, przyczem 18 d. p. mlal. przerwat pola,.
czenie m1tdzy IV a XlV arml" lowieck" i wru z dywizj'l jazdy
oslonit tyfy V . rrnii polskiei przed kontrat.kami i ewe ntualnemi
pr6bami przerwania si~ Da wsch6d 4 armii sowieckiei. ola 18 d. p.
i dywizji judy, k l6ra Da w. ch6d ad linji Ploflsk·Ciechan6w rozpo·
r~dzala fak tycznie tylko trzcma pulkami 9 br. j. z ied~ bate rj".
bylo 10 zadanie bardzo trudoe i odpowiedzialne. ,
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Odd 16 sierpni..

Dnia lego d- two bolszewickie, chcae uli yt silnie naciakanej
XV armp preee V anni~ pclska, sk ierowa lo na tyly lej ostatniej
IV armj~ sowieck•. Poniewat jednak IV annja zhyt dalekc jut aaen
gatowa la si~ w marszu ne zacb6d, Vi akcji le i mogly tylko wzi" t
udzial 18 i 54 d. p., enaiduiece 5i~ ne wsch6d ad Sierpca. Natarcie
tyeb dw6ch dywizyj z zachodu na wsch6d doprowadzilo Vi dniu
tym do opr6inienia Ciechanowa praee 18 d. p. i zagrotenie Plo6ska.
leia,cego beepoerednic na tylach V armji, ktbra w tym czasie ado
byta Nasielsk i rozbHa XV armj~ sowiecka. Zagrotenie przea bel
Izewik6w lewego skuydla V armji ad p61nocy i eacbodu bylo dla
da llZego cit\gu calei akcji hardzo groine i maglo stanowie 0 cetosci
zwych:stwa, gdyby nie Interwencia w najbardziej krytycznym rue
mencie odwod6w Naceelnego Dow6dztwa w skladeie .. d. p. i 1 p.
SZ W., kt6re aadeslly w sam czas, aby sytuaci~ uratowae i nie dopus
de do rozwini~cia chwilowegc sukcesu, uZYlkanego przez bel
seewike w.

Dnia 16.VlIJ. a godzinie 7.mej d-ee 1 p. sew. przed odmars zem,
na odprawie olicers kiei, wyjdnil og61ne polotenie, cherekte ryzujac
ie jako marsz mi~dzy dwoma fron tami nieprzyjacielskiemi, · zwr6
conemi czolem do siebie, co narata lo pulk na wszelkie mot.liwe
niespodzianki i zmuszalo do silnego ubezpieezenia lak w kierunku
merszu, [ek i na oba bck l. Zcetaloto uskutecznione przez wyetenie
odpowiednio silnych ' ), bo at do sily 1 plulonu, patroli, ubeepiecza
iacyc b flanki mars zowe. J ak o eel man zu, oznaczony byl Ciecban6w,
gdzie miano . ta nOle dnia lego wieczorem. Dut.y upal i ci~t.ka piasz.
cZylla drag., ut rndnial y bardz.o maraz, tembardziej, t.e naIetato
uwatae na tabory pulkowe, k t6rycb ze wzgI~du na og6In~, niewy
jdniona, .ytuacj~, nie mot.na bylo zbytnio pozostawiae w tyle.
Spowodowalo to, til' pulk przybyl do Nowego Miasta dopiero 0 Q: ().o
dzinie 14-ej. Wsz~dzie po drodze spotykano Uady ' wide j walki, oraz
drobne rozprou one oddzialki wlasne i bolszewickie. W Nowem
Miescie, do pulku stciacego Da dlunzym odpoczynku, przyjeehal
n eE sztabu dywizji jazdy z rozkazem natychrniastowej zmiany
w kierunku marszu na Plo.6sk, silnie alakowany przez bolszewikow
(18 d. p.). Pulk wyruszyl natyehmiast, przebywaja,c wi~ksz~ cz~~~

drogi z Nowe go Miasla do PlotJska klu sem. Dobra nosa ulatwita

'j W 6wcz..nycb warunk. ch wJ, l.nie p61 n.w.drODU n. boetne ubczpie

u eai. po lEa , (rdlll prndni.. i (J1nlllo dl . Uomodtid nie rna"eruj" n ll:O pulku.

uwatanc bylo t. ailne ubezpiecunle.
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Dzid 17 slerpnla, (Szkic Nr 2).

Rano 11.VIII przybyl do Cwiklinka d-ee brygady mjr. Glogow.
ski, praywozac z soba rozkaz akcji ofenzywnei w kierunku na
Baboszowo, przy wspetudetale 201 p. eew., przyczern pulk ten miat
dzialae lrontalnie przez Arcelin, zd 1 p. IZW. obe jsciem od p61nocy
przez Jarocin.

Dnia tego V annja ostatecz.nie przelamala op6r XV armji
sowieckiej, docbodza,c do rzeld Narew, zajmuj"c Pultwk i Serock,

bardzo Izybkie posuwanie s i~ w preecfwlenetwle do poprzedniej
drogi, odbytej pnewatnie stepem.

W pofowie drogi olrzymano rozkaz wydzieJenia iednego szwa
dronu w kierunku Ciecbanowa i wsparcia walcaecego tam 203 p. uJ.

Wydzielonym eoste! 3 IZwadron porucznika Jaroszewicza.
Tut pod Plo6skiem natkn,,1 si~ pulk na colejace si~ pospiesanie
labory 201 p. szw., od klOrych dowiedziano si~, te Ptcesk, atakowany
z trzech stron przez przewa!a~ce sily bclseewickie, lada cbwila
wpadnie w ich rece. Bvle to gOOzina 20-ta. Wpadail\cych [ek buna
do Plot\ska sewolezerow spotkal ea rynku, czekaiacy jut tam d-ee
dyw. plk. Drcseer, kl6ry przyjechal samochodem, daj"c im
rozkaz do netychmiastowego natareia w kierunku pelnccno-zacbcd
nim. Byl to najwytszV czas, gdvt piechota loddzialy rozmaitych
Iormacyi] cofala si~ w panice przez gl6wn" ulice, a pierwsi bclsze
wicy jut wkraczali do miasta.

I i 4 szwadron loslalV btyskewicenie spieszone i utorowaly
sobie drog~ ku preodowl, a poci.u!aRc z.a sob" piechote, run~ly jak
piorun na ZAskoczonyc h bolszewikcw. Sawedrcny 2 i techniczny
pozostaly w miescie , jako konny odwcd. Gwallowne przeciwnatarcie,
przy wspoludziaJe sUnego ognia k, ra., dwech samochodew pancer.
nyeh, craz armatki pulkowej , odrzucilo bolszewik6w at ta Cwiklin.
Wzi~lo pe wna Hose je6c6w i 5 k. m. z 154 p. p. 18 5 0 W. dywizji pie.
choty. Od [encew dowiedziano si~, te w akcii bral udzial calv
154 p. p. colaj" cy s i~ z pod Plocka. Straty wynosily 6 zabitycb
i rannych. Walka przecil\gnc:la 5i~ do god ziny 22-ej, poczem nast"pil
zupelDy spokoj, gdyt: w ciemnosci utracono beepcsredni kontakt
z nieprzyjacielem, kt6ry wvcolal 5i,: na Baboszewo i Sarbiewo. Z po
wodu bardzo ciemnej noey, utrzymywano z bolszewikami tylko luena
I"czno§e za pomoca pieszych patroli na linii Arcelin-Szymaki. Sewe
dron y zaj~ly na nocleg miejscowose C:wiklin i Cwiklinek, gdzie noc
spedece c zupelnie spcko jnie. Marsz doia tego razem z bojem wynosil
50 ktlometrew.

19Pierwu y pulk nwolder6w w bitwie pod War n aw..Nr• • (8)
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Ieee Ciechanow byl iesecee ciqle w r~kacb bolu.ewik6w 133 d. p.).
OceniA~C .ytuacj~. setab Irontu bolszewickieto wydal dnia teto ree
ka% odwrotu. wymacukc )ako rejon kODCenlracp lV.-ej armji Cie
chanbw. Przasnysz i Mak6w. leca rozku len widocz.nie donedt dnia
te~o tylko do 18 i 54 sowieckiej d. P.. tdyt reazl. IV armji je.zcze
Die zmieniala kierunku Iwe.Q;o natarcia, posuwa;"c lif; wei..! na
zach6d.

Akcja ofensywna ze Itrony 9 bry~ady mial. na celu przeciw
dzialanie manewrowi odwrotowemu bolszewik6w i niedopuszczenie do
wtargnitcia oddzial6w, ze Iwej .trony znowu, na tyly Vee; ermji
pclskie], co w reeultacie mUlialoby wywol.~ ailn" dywersit i mogla
zagrozit cal emu natarciu w kierunku na Przasoysz ze wZQ;I(du n.
duze IHy bolszewikow, zna;du;~ce sit jeszne n& ucb6d, od linji kc
leicwe] Hodlin-Mlawa. Po oQ61nem wrjentowaniu sill; w sytuacji
terenowe] z wysokiej .terty w Cwiklinie i dokladDcm om6wieniu
calci akcii ruch uczepny 9 brygady judy rozpoc~1 .i, 0 godL l1.ej.
(poprzednio jcucze .. nw. t p. uw.•Iracil .we~o dow6dc't porscz
nika Strojncwskiego, zabitefo w aasie wywiadu pozycji bclszewie
kie] pod Arcelinem. Sewedroa pc nim obj(1 par. - Sltpkowski) .

Pulk wyruuywuy 0 godz. 11 w kierunku na Jarocin, wysfal
jako prawcskreydtcwe ubeepleceenle szwadron technlceny, w kie
runku na Szyroaki. Mysl, przewodnia dow6dcy pulku bylo, oefoniw
szy sit jednym IZwadroncm od Sarbiewa, 0 kl6rym wiadomo bylo.
te jest silnie obsadzony piecbota bolseewicka, przez Jarocin uderzyt
ze slrooy p6lnococj na Baboszewo i odci",t odwr61 bclsaewikom ala
kowaoym z fronlu od Arcelina przez 201 p. IZW. W odleiloaci kllo
metra na p6lnocny zach6d od Cwiklina. kolwnna marswwa cetree
laDa zOlI.la oeniem niepnyjacielskim k, m. od .trony Jarocina i od
slrony Serbiewe. Dow6dca pulku rozwi~1 w kieruaku JarctCina
4. IZwadron. zaj w kierunku Dluiniewa t .zw. Szwadron lechniczny
walceac Da piecbote, odanial od .trony Smardzewa i Sarbiewa prawe
skrzydlo unykowania. Drugi szwadron i szwadron k. m. pozostaly
jako odw6d pulku. posuwa~c si't za pierwnym szwadronem. Po
kr6tkim oporz.e 4 IZwadron zajql Jarocin, biorl\c kilku jedc6w, a I
szwadron w .woim rozP'tdzie wysun~1 .i't at do Drutniewa, gdzie
napolkal .ilny opor bolszewicki. zbaczaiC\c pruz to zanadto na p61
noc z zuadnicngo kierunku nalarda i oiepotrzebnic przedlutai4c
front pulku. Tymcza.sem od slrony Smardzewa i Sarbiewa rozwini\l
sifj .itny atak boIszcwicki. poparty oeni~m artylerii. z t.rudnok~

powstrzymany przez IZwadron techniczny, wspierany otniem k. m.
i annalki pulkowei. Atakiem tym holnewicy cbcieli oslonit wido.
czae. a cofak,ce .i, w kierunku w.chodnim lic:zne tabory i .rlylerk.



Wkr6tc~ nap6r bolszewicki podtrzymany artylerj'l dal si~ rc:\wnid
odceuc od strony Baboseewa na 4 sewedrcn, la k, ee dow6c:lca pulku
zmuszony byl SWOi'l rezerwe, I. ;. 2 szwadron, skiercwae w luk~

mi~dzy 4 a J u wadron, gdyt nap6r len grozil obejsciem sk rzydd obu
Iych szwadron6w.

Okolc godz. 12 da l si, rownie! coraz berdele] odczuc nacisk
piechoty bolseewickle] ad s trony Sarbiewa na Szymaki. Tern samem
ruch pulku w kierunku zachodnim zostal powslrzymany i utworzyla
si~ walka ogniowa Irzech poszczeg61nych J!rup, przyczem szwadron
techniczny w Szymakach byl naibardziej zaangatowany. W czasic
t ywej akcji k, m. i ermetkl, kl6rej na nieszczl;5cie wkr61ce zabraklo
granalow, rannym eostal dow6dca sewedronu k. m. por. Busler, po
klorym dowedetwo Ob;'l1 pot. Rackman. Wog6te da wal 5i~ sllnie
odceuwee brak amunicji , szczeJl:ol nie szwadronowi lechnicznemu,
klory pod dcwcdetwem per. PJalonoffa prowadzi l najbardzie j ener
giczn" walk, ognio w", z silnie nacierail\cq plechota bclseewtcka.
Szwndronowi lemu musial utyczyc drugi szwadron ez,'f swoj~j

amumcp.
Rueh zaczepny ze . Irony bclseewickle] spowodowany byl tOZ

kazcm dow6dztwa Ircntu, w myi l kl6rego dywizje rozpocz,ly matsz
na wechod, z zamiarem praebicla sit do nakazanego rejonu koncen
Iracyjnego.

1ak wtee akcja 9 bryJ!ady jazdy spotkafa si~ na Iinji Arcelin
Jarocin z natarciem 18 ecwiecklei d . p., z kl6rej jedna bryl!;ada
..., g,stem ugrupowani u uderzyfa przez Arcelin na Cwilclin. chcac
przez Plonsk i Nowe Miaslo utorowee sobie drag, na wsch6d. Ne ta r
cie to spolka wu y si~ z nalarciem 201 p. sew, odepchnelo ie prze%
Arcelin na skra] Cwiklina , gdzie wywie.zala li~ zatarta walka ognio
wa, wspomallana z obu siron ar lylerit\.. Silne Iyraljery bclseewickie
poez~ly cbcbodeie Cwiklin od p6lnocy i od poludnia , zmusza;a.e do
cofania si", Iewe skrzydlo 201 p. sew. w da lszyrn d",gu na Plonsk,
sk",d wSzyllkie labory poez,ly ' it jut pcspiesanie wycofywaf w kie
runku Modlina. Sytuacja dta 1 p. I ZW . stawala si~ hardzo krylyczn~,

~yi Iewe foknydto bolseewtckie zacz,lo wciskaf ai, mi~dzy Cwiklin
:1 Szymaki, l!ro!l\c zupelnie: odd,ciem calemu pulkowi. Dow6dca
pulku 7e swel!;o slanowiska w Szymakach nie widzial calej akc;i
pod Cwiklinem. 2:D.sJoni~tej wzgOrzem, jednak z odglosu boiu, konsta.
lowal coraL dalsze posuwanie sit; boJszewikow w kietunku Plonska
oa tyly pul ku. przy r6 wnoczesnym nacisk u na pulk od zachodu
i p6lnocy. Syluacja dawnla si, coral bardz.iej napr,ionll. ltdy! na
wzgorzu na p61noc od Cwiklina poez,ly sit ukazywat pierws ze grupy
boIszewikow, zal!rai3.~c jut bezposrednio tylom pulku. 'Lt. wzgl-:du

Nr. 4 ,I) PierwflY pul1c u wold er6w w bilwie pod Waru awll 21
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oa silne zaan~a!awanie 201 p. saw. i ochrcne jego prawego skrzydla,
dow6dca pulku trwal jcSlczc Da swciem stanowlsku z decyzj.. e wen
tualnegc preerwenia si" do Plcaska, 0 ile by sytuac ;a stala si~ eupel
nie nic do ulrzymania. Nie bylo jut iadnego odwodu, kt6rym by
motna bylo aasaachcwee bobzewik6w, wchodaacych mi"dzy Szymaki
a twikJin, gdyt drugi sawadron choe iesacae beepcsre dnlc nie za an
,gatowaDy w boiu , nie m6g1 opusci¢ swegc s taoowiska ze wzgl~du

na beapiecae ns two 4 szwadronu w Jarocinie i 1 szw. w Dlutniewie,
kt ere z powodu eoraz bardziej rcrzwi jaj" ee j si" akeji bolszewiek ie j
z pelnocn egc wschodu magly zosta¢ eupetnie odclete od. pulku.
Z dow6dztwa hrygady nie bylo dotad tadnych rozkaz6w ani wiado
mosci. Pod presj" natareia bclszewickiego z lrzcch stron, dow6dca
puiku zde cydo wal s i~ wysla l: rozkaz do 1 saw. - wycofania si~

z Dlutniewa na skre] lasu mi(dzy Sz ymakami, a Dfuentewem, cclem
wi(kszego skoncentrowania pulku - gdy w lejte chwili godz. 16.30
przybyl z dow6dztwa brygady porucznik Olszewsk i z ustnym rozka
zem netychmiastcwego wycofania si~ pulku w kierunku na Plcesk
i rownoceesnej kon centracii na lew e sk rzydlo bcl seewlck le] piechcty,
naciera jace] na 20 J pulk szwoleter6 w - Cwiklinie. L4cznosl: brygad y
z pulkiem byle jut przerwana, gdyt por. Olszewski iadO\c do Szy
mak6w, musiaf sit przerywae przez agie6 balszew ik6w, tracac obu
ordynans6w, k ll>rzy z nim jechali.

Po otrzymaniu tegc ro zkazu dow6dca pulku powzil!4J netvcbmie
stow", poprzednio jut rozwazan"l, dceyzj( uderzenia calym pulkiem
w szvku konnym na tyraljcry bolseewickie, atakuiac Cwiklin, klerujac
l i~ na lewe skreydio i tyly atakujace] masy bolszewick iei. Uderze nie
to bylo 0 tyle trudne do przeprowadzenia, ie sewedrony, zaa ogato
wane w walce pieseej, musialy si( wpi erw oderwae od niepreyjaciela,
dosi"s~ koni i ugrupowac do now ego natareia w zupe lnie innym kie
runku. Nie moglo bye mowy 0 natareiu pierwszem, gdyi nie statczy.
loby na nie c145u, pan tern natarcie to mialoby na swych tylach
oddzialy bclszew ickie nacleraiace z zac hadu i p61nocy, do oslony u s
przeciwko nim zbyt malo bvlc sil. Poza tern pr.z:edwnatarcie to bylo
r6wnoczeinie przerwa niem s i~ przez picrscier\ olaczaj"cego nieprzy
jaeie1a, posuwaiC\cego Sil; w tym samym kierunku co i owo prze·
dwnatarcie.

Rozkaz do szarty byl bardzo kr6tki i brzmial: "Oderwa¢ si(
natyehmiast od nieprzyjaciela i dosiadlszy koni szariowal: na holsze.
wikow w slad za 2 szwadronem w kierunku oa Cwiklio". Na pr.z:e
prowadzenie jakiegos innego grupowania i wydauie 5Zczeg610wych
ro zkaz6w, nie bylo jut czuu. a ugrupowanie do szady wynikalo
sarno z siebie z chwilowego ustawienia szwadron6w. Pierws~ fall;
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szarty I tanowit drui(i szwedron, kt6ry jako I toj"cy w odwodzie, m6i('.i, natychmiut rozwin"t i runyl klusem "law,," na wzg6rze na
p6lnoc od Cwiklina, obsedeone tyraljer~ bolnewick~. z kl6rej ogic1\
docbodzil jut do Szymak6w. Za 2 IZwadronem trecbe naprawo od
Diq a 200 Iuok6w wtyle, jako druga fala nuzyl 4 Izwadron z Jam
cine. Za temi cbu Izwadronami pcsuwalc lit dow6dz.two pulku•
•ewadron k. m., laczanki oraz ranni, kt6rych jut nie mo!na bylo
popn ednio odeslat do Plodska, oru armalka pulkowa. Ur ntabem
jako tneda fala pod"tal I IZwadron, zd Izwadron tcchniczny kryl
tyly i Iewe Ikn ydlo tego ugrupowania od Itrony najwitkszego ua
cisku bolszcwickiego, t. j, od Sarbiewa. Teren wznosUlcy Iiit po
woli w kierunku Cwiklina przeorany byl kilku rowami, lecz nie
przedslawial tadnycb zasadniczycb przeszk6d dla l u riy, przyczem
kuu podnosZO\cy lit z powodu drugotrwalej . uuy ulalwial bardzo
cafe udanie. Wszyllkie fale ruszyly prawie r6wnoczeinie, z po
cZ<\tku klu em, potem i!:alopem, opr6c:z IZwadronu tecbnicenegc,
kt6ry run yl dopiero po preekroczenlu praee pierwny nwadron
Hnji J arodn-5zymaki. Preestrzen do przcbycia wynosila oketo
2-<:h kilomclr6w. Prawie natychmialt ballZcwicy rozpocz~1i o~ien

kara binowy i armatni. kl6ry podtrzymywala r6wnie! nasza artyl cria
nieupnedzona widocznic 0 motnoici sza rty wtasnei ju dy z tei strony
i wzitla posuwaiacych l it w kurzu IZwoldcr6w za bclaeewikew
(na IZczt{cie ogiet'l ten nie wyrzi\dzil du!ych strati . Szwadrony prze
iechawuy na wz.g6rzu pierwl~ linit bolszewik6w skierowafl4 ua pbl
noc malazllZY l i41 na tylacb nacierajO\ccj Da wscbed muy piechoty
ady jut z ..Herre" do uturmu, tratuj llc j" i nt.biltc znala.dy si41 na
linji 201 p. Szwoletcr6w. Szarta przeprcwadzona zoatala at do drOiti
Pl otJsk - Arcelin wzdlut cale] linji naciuaj-.ceio frontu piechoty
bolazewickie j, nie strczylo jut tylko lily i roepcdu na ekierowenle jcj
jeszcze na znaj duj",ce l iCl: pod Arcelinem dalsze odwody, kt6re zdolaly
lit wycofat z powrotem w kierunku na Baboszewo. Niebeepieczenstwo
natarcia bolszewickicSZo w kierunku na PI06.k w stalo tym eposobem
w ci~u kilkunastu minul zupetnie zlikwidowane, a zagroione . Hnie
tyly V armji tem samcm uratowane.

Czem dla dow6dcy V armji byla ta ak cja, je.t dow6d, !e nast(p
ne~o doia ~en. Sikorski, osobi icle przyhywlzy do Cwiklina na pole
bitwy, nadal pulkowi pi~ krzyty H Virtuti MiliWi". Byly to pierw
sze knyte w kawalerji pol.kiei ad roltu 1&31. Opr6cz. korzyici
taktycznycb . zaria pod Arcelinem jc.t jednym z najbardzicj wydat
nycb czyn6w kawalcryjlkich w roku 1920 i kulminacyjnym punktem
walki na lewem skrz ydle pol kicb armji. Od chwili tei bolsuwicy
cofaR l it jut w kierunku p6lnocno-wlChodnim bez myili przewod.



nie] broniac , it. lub przebijaRc tylko poszczeg61nemi iednostkami,
bez iakitto! skoordyecwanego wysUku. zd ze strony p6lnocnej d ywi
zii judy rozpoczyna si,: poscig celem added. iakna jwickuej iloid
od<hiaJ6w co laiacei sic IV .rmji sowieckiei. Zdobycz pod Areelinem
wynosH. 800 jeflc6 w. 21 k. m. i 2 armaty, zaj stra ty t p. saw.
same j n ed y wynosity 40 rannych i eebitych, w tern f aDny por,
Stepkoweki dowedca 4 IZW. i pot. Staniszewski oraz ,anoycb i ubi.
tyeh kiIkandcie koni. Wedlug raportu , tano do dow Odztwa brygady,
sta n pulku po natty 17.VIJI wieceorem byl De.tepU,",cy :

S.z.tab 25 l zabel. 1 I ZW. 65 l zabel, 2 n w. 60 szabel, 3 nw. 60
uabel - Inie bral udziatu w azuly), 4 IZW. 60 uabel, teche . 40
.zabel [K, M. 70} szabel, Raeem 310 saabel.

Po uk oeceonei wal ce pulk 0 godzinie 18 statt41 De nocle«
z powrote m w Cwiklinie wraz z 20 1 p, saw., kt6ry w pi~luj walce
poni6st dute Ittaty, mil;dzy innemi ci~iko rannego IweiO dowedce
mit. Kulesze.

Dziea 18 sierpni. lszkic Nr. 3}

Dnia l s..go sierpnia pulk wystat tylko patrc!e do Sarbiewe
i Smardeewa. POl a tem prewie ca ly dziefl uplynll,l spokojnie bee
tadnej akcii ani z naaaej, ani z bclseewlckie] atrony. W czasie tym
3 eew. po beeplodnei akcji, w rejonle na wach6d od Smardzewe.
pewrecil do pulku I traciwuy paru ludzi i koni we wlp6lnei lzariy
z 203 p. ulan6w, kt6ra jedaek zostata odparta ogniem piechoty bel
seewickie]. Dopiero pbtno po poludniu po przybyciu db Cwiklina
dow6dcy V a rm ji gen. Sikorskie ~o, kt6ry zor jenlowal ail: na miejscu
w sytuacp., zostalo oakazane delsae d.zialanie w kierunku p61nocnym
na Smardzewo, ce lem osloni~cia lewegc skrzydta oddzial6w nacie
ra~cych na Ciechan6w.

18 i 54 sowieckie d. p. cdepchniete od Ploliska z dutemi s tre
tamn i wid ocmle edezorientcwene, zachowywaty &if; r6wniet biernie
prze z caly deien, ceaek ujac widocznie daln ych rozkaz6w z dcwode
tw a IV armj i eowieckie] i zajmuja.c Iinje Baboszewc, Sckclniki, Mai~

dan, Smaedaewc.
Ze wzgl~du na warunki terencwe pod Smardzewem mys1" prze

wodni~ d-cy 9 brygady judy by lo ud~rzyt ad poludnia 20 1 p. UW.

wspomaganym dwoma szwadronami 1 p. u w., a obe-jst lewe Ik rzydlo

~r. .. " '"

, Z. 151 p. p. JOII.lo 60 ludJi . 155 Itruil nl., b.on. 159 i 158 ponio",

.aiejlU . tr-t.,.



Nr. 4 (8) Pierwuy pulk IZwolet..rOw w bitwi. pod Waru.w.,

bcleeewickfe ad wschod u, pun Wierzbowiec, grup" sktada i'\c,\ si~

z trsecb I.Iwadron6w 1 p. saw. pod dow6dJtwem d-cy pulltu.
Marsz tyeb tr eech szwadrcnew wr az ae sewedronem k. m. odbyt

sill w bardzo ci~tkich warunkach, w ciemna noe, wb 6d ulewnego
deszeeu, Po osi4gni~ciu lasu na potcdnie od Wierzbowca dano 0 tern
znat wystrzalem arma toim, peczem rozpoceeto sill obuatronne nater
cie. W grupie obchodowei I i 3 szwadron szly w pierwsze j lie ji,
szwadron techniczny w drugiei, koniowody pozostaly w Ieaie, Pomt
rno .ilnego ognla bclseewlckiegc, ohurlego nil kr6tk" mete, sewed
rony wdarly sill do Smardzewa; iednek ctoceone praewezejacemi
silami musialy . l~ wycofat z powrotem na pozyct.' wyj5ciowolt, do
Wierzbowca, zabierai<\e z so~ jako edobyca kilkuneet u jefte6w i 5
k. m., pcnoseac jedna k, jak na Iw6j stan, dute straty, gdyi at 23 ran
nych i zabitych m.i~dzy innemi ci~iko rannego por. Zura kowskiego.
Atak frontalny dwuch Izwadronow 201 p. U W. od kolonj1 Smardzewo
&OSlal ro wnie! odparty, przyczem zgimd. w 2 u wadronie . Ioj"cym
w odwodaie, wachmislrz Bilewicz odz naczony poprzednio wieezorem
przez d-ee armil krzytem ..Virluti Militari".

o ' wid e pa trole doniosty 0 wycofaniu silt boleeewikew ee
Smardzewa, ktory natych mia. t zaj'llo wYlyla~c podjaz.dy w i lad
ta cofaReym .i~ nieprzyjacielem. Praycayna niepowodze nla te] akcji
nccne] byl brak wywiadu prsed samem natarciem, na preeprowa
daenie kt 6rego nie bylo ceaeu, lak, ze prowadzone ono bylo z Wierz~

bowca poproslu na lIepo, w kierunku wprost preed siebie, W obcym,
przygolowanym do obrony terenie i .yluaeji zupeJnie nieznanej, a Ira
fila na najmocniej obaadzone mie jsce pozycji bolszewickiei, kryte
doekcnal e przez k rzytowy i f1ankuilt,cy ogieft k. m. z za rzeki.
o istn ieniu tyeh pozyeyj d-ee 1 p. SlW. nie mial iadnyeh wiadomoici
i dowiedelal sill dopiero 0 ich islni en iu w chwili otwarcia praee nie
ognia. 0 przekroczeniu gl~bokiej i stosunkcwo see rokie] eaecaki, na
p61nocy nie mogte byt mowy w danyeh warunkaeh z powodu nleane
iomo&ci okolicy i braku moetew 19b brod6w, na kl6rych zbadanie
jak poprzednio wspomnial em nie byto czasu.

Ddd. 19 . ierp nia.

POOezas gdy V armja rozwiiala~ swoje lukce.y w kierunku
wlchodnim i pOI nocnym uimuRc 18 d. p. Cieehanow, 9 br. jazdy
skonce nt rowala .i~ w rejonie Smardzewa wysyla~c we wszystkie
Itrony podjazdy. celem odnAlezienia nieprzyjadela. 0 kl6rym nie
wiadomo bylo, ezy cof"",1 liQ w .woim gros w kierunku p6lnocnym
ezy zachodnim. Kontakt z nieprzyjacielem utrzymywan y byJ przez.



Dzic6 20 lierpnia. (Szldc Nr 4).

caly CUI, iednak w ci~u c.lego dnia 19 lierpnia bolnewicy pree
lrwali jencze beeezynnie, nie wykazu~c tadnym ruchem awoich
zamiarow, pomimo ie byli naciskani rownid od .trony poludoiowo
zachodniej przez 8 br, j. z kierunku WyszoJ!rodu i Gory. Dzicr\ ten
zutyty byl Da doprcwedeenie do porsadku przetrzebionych w po
przednich bitwach .zwadron6w oraz uzupelnienie prowianlu
i amunicji.

Dnia tego brygada wyroszyla 0 godzinie 6 rano, przyczem
1 p. sew. kierowal .it przez Kempe do Lubcradaa, celem pol~czenia

..it z 20J p. u. Polaceenle to nalt"pilo 0 godzinie 12 w mieisco
woSa Mlock, gdzic od patroli 2 sewadronu id"cego W Itraiy preed
niej putku olrzymaDo wiadomoSt 0 witkszej kolumnic bolszcwickicj,
poruszaj~cei lit wraz z licznemi 1abor.mi drog~ z Sicrpca przcz
Gumowo w .tront Ciechanowa. Po porozumieniu sit: z d-ca 203 p. u],
postanowiono uderzyt na 1t koluma" przyczcm 203 p. u. mial dzia.
lat od poludnia i zachadu, zd 1 p. sewoleaercw od wschodu i polnocy
odcinai~c jci draft: od Cicchanowa. Picrw.zy IZwadron 1 p. szwole
icr6w .tanowit mial I"cznosl: miCdzy obu naciua~cemi grupami,
posuwaj"c si~ n. Lipy i Kruse.

Po wyjSciu z luu, na pelnoc od w5i Budziszki, zauwaiono na
lZosie pod Gumowem wit;ksz" kolumn~ wojsk mieszanych z tabo
rami. D.ca pulku wysyla;"'c J.ci uwadroa w obchOd od wschodu
celem zagrodzenia te! kolumnie drogi w stront Ciechanowa, roewi
nl\J 2 szwedron raucejac go Irontalnie w kierunku Gumowa i popie
ra~c jego akcj, ogniem armatki. Jednak 2 IZwadron, n.potkawary
pod Gumowem bagnis14 I~kc, mu.ial si~ cofn-.t w .ilnrm ogniu pie.
choty i .riyle-rU, .taraj"c .te obejU ba,no od uchodu.. Kolumna
bolseewick.. widz.,c kurz posuwa~ccgo .i~ w kierunku wschcdaim
J sewedronu zawr6ci.ta Da pOlnoc kieruAc si.. na Rudnit;.

D.ca pulku prowadZ'toc resztc pulku t. j. IZwadrony 4. tech
niczny i k. m. rouyl rewnelegle do nie] ataraillc sif; przcgonit jej
ceolc i odci"t j" od p6lnoc:y. Wyscitl tcn trwal at do wzgorza n.
polnoc od Rudoi. gdzie bolszcwicy uk-Ii porycic obronn" .Bnie ob.a.
dzon" k. m., porzuciwuy popnednio na drodze wi,uZ4. cz,st taboru.
Osadziwszy Rudni, IZwadronami 2 technicmym i k. m. d-ca pulku
.kicrowal obcbodem 4 szwadron celem uderzcnia na Icwe .krzydlo
pozycji boJszewickiej ad pOlnocy. 4 IZwadron przeprowadziwszy ten
mancwr bardzo Zttczaie i szybko, dotarl w azariy do pozycji nic·
przyjacielskiej, ktorej obsada wstala podnosz.,c rcce do Q:6ry. D-ca

Nr. 4 (I,JerlY OrobickL podpul"owllik Szubu OelleralnelO



Nr. 4 fS) "
uwadronu zwolnil tempo n ari y, gdy lui z pod noll ko6skich
z poza stojs.cej z podnicsionemi rekoma linji bclsaewickiei otworzyto
ogied '" k. m. szer~c w szwadronie spustoszenie i zmuszail\c go do
natychmiastowego cdwrotu. W czasie te] ekcji edradaieckiei zgin"t
d-ee u wadronu por, Bylecki, szwadron zas stracil w zabitych iran
arch kilkunastu ludzi i konl. Wylworzyta sit: silna walka ogniowa,
trwaiace ckolc dwuch Itodzin w caa sie kterei 2 szwadron zdobyl
jedno d zialo i 2 k. m. W tyro czasie 3 szwadron w posclgu bee Is,cz
naSci z pulkiem zajl\1 wid Pawlewke, edobywaiac 6 dziat i kilka
k. m. c rea kilkadelesiat woecw taborowych obchodaac tern samem
pozycj.; bclszewicka pod Rudnla od polnocnego wschodu. Z drugiej
strony pierwszy szwadron zajl\1 Chotum, bicrac kilkuset jencow.
kilka k. m. oraz gtup~ ablcrcwa z 20 komisarzy, ktOtzy opuscili
walceaca ieszcze pod Rudnia 54 d. p., Dywizja bolszewieka otoczana
w len spos6b ze wszyslkieh s trorn pocaela sit: wycolywaf na polnoe,
,cigaon cgniem karabinowym i k. m. szwadronu 2 i technicenego.
Otrzymawszy jednak rownie! z tegc kierunku ogien arlylerji od
dzia l6w d. P« posuwa jace sit: wzdtu t kolei Cieehanow-Mlawa, ale
i yla bron przed palrolem poscil:fowym 2 sewedrona. Zdobyez dnia
tego wynosila 7 dzial, 12 k. m., 1200 jefle6w, oraz znacana Host
woz6w taborowych.

Nee z 20 na 21 szwadrony spt:dzily [ak nastepuie: 2, 4. tecbnlcmv
i k. m. w Rudni, 3 szwadron w Pawlewce, 1 szwadron w Cholumie.
Akcil\ dnia tcs:o 54 sowiecka d. p. zostala calkowicie rozbi.ta i odpe
dzona ad Ciech anowa. Reszta dywiz ji, klora sit: nie poddala, roepro
szyla si,: po okolicznych lasach i byla wylapywana przez ludnosf
okolicana. Sytcacie szwadron6w w Rudni w czasie DOCy byla bardzo
trudna, gdyt do mAsy jetr.cow, ktorl\ oaletalo pilecwae, dochodzily
wci,,! Rowe oddzial)t sprowadeene przez palrole, zas w kaadei chwili
mOf,!t y nadci"l!nl\f nowe oddzialy bclseewick!e, kt6rym nalefalo sil:
przeciwstawic. Deezce i ailna mgta utrudnialy syluaci,: i Irzymaly
oa nogach pr zez cal" noc wszystkich i tak jut preemeceonych ludzi.
Dzie6 ten byl 1Io0Wym sukcesem dla pulku i rezultalem jego ener
~ieznego poicigu, zacmiony Iylko duiemi atra tami 4 szwadronu.

Dzie6 21 alerpnia. (5zkic Nr 5).

Rano 21 aierpnia pulk wyr uszyl przez Chotum do Czarnocina,
gdzie nasll\pilo poll\czenie z 201 p. szw. i 203 p. ul. Wedlug posiada
nyeh wiadomosei W Dow6dzlwie 9 brygady judy, duie kolumny hoi
szewickie colaly si~ przez Zurominek Da Mlawt:, naciskane od za
chadu i poludnia przez 2 putk ulanow. Celem zaatakowania ich
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i odclecie im odwrotu od Mlawy, dow6dca brygady zdecydowat si~

uden:yt na 2urominek od poludnia 203 pulki~m ulan6w, kieru~c

od wscbcdu 1 i 201 p. IZW. (bez 3 szwadronu I p. szw. , kt6ry pc
mimo rozkaz6w, nil' dot<\czyt li~ do pulku, prowedeac poscig w kte
runku p6tnocnym na wlasn~ rt:kfl, pod dowOdztwem dowedcy 1 p.
szw., przyc:zem Izwadron teehniczny I p, szw. pozosta' jako odw6d
dowOdztwa brygady.

Manewt ten celem zmuuenia nieprzyjaciela do opuszczenia
silne; pozyc~ na p6tnoc od wei Drogiuka tOZpocz~ty by. zbyt p6:tno,
a w rozmoktym terenie posuwanie s i~ bylo ogromnie utrudnione.
Noc zastala obydwa pulki w kotlinie g6rzystej mi~dzy wsiami l!!fna.
ce wc, Bialopole i Budy. Z powodu ctemncacl, oraz falszywych map,
pulki. posuwaiace si~ w szyku bcicwym, s.raeily zupelnie crjentecje,
a ostrzeliwane ee wuystkich s tron przez drobne oddzialy nieprry;a
ciela, ktcre rownid widocznie nie wiedzialy co robie, zmuszone byty
nccowee w wyiej wymienionej kotlinie w zwartej masie. Deeorien
lacja byla z powodu eiemnosci tak wielke, ie I szwadron maseeru
~cy oa eaele szyku bojowego poll\czyl sit; z 3 szwadronem posuwa
~cym sit; samodzielnie na prawo od obu pulk6w w kierunku wsi
Dunaj, zai 2 szwadron stanl\wszy 0 kim. od arlylerji bolszewickiei
pod wsi" Budy, a sl\dUl,c, i e to S<\ dziala stoRe e pod wsi<\ Drogiszka
rozwin,,1 si~ Irontem na 201 p. uw. Dcpierc po dlu.bzym cza sie wv
jdniono te nieporozumienia, Ieee oba pulki zmuszone byly z powodn
eupelnei dezorjentacji .p(dzit; noc pod golym niebem, ubezpiecze
~c si~ g~sto na wszystkie sttony i uekai: Yana dla wyja inienia
caJej sytuaeji.

Dnia 22 0 awlcie z powodu nadzwyczaj gt;l lej mJfly, kieruRc
si~ tylko gJosem Izczck.~cych pl6w. ebe pulki Iramy do wli 19na~

eewo, gdzie zalrzymaDo si-: celem ntlwi<\zania l<\czDclci, tak J od
dziatami wleeneml, jak i nieprzyjacielem. W tejie ehwUi mgta opadla
i lu zauwatono na 300 krok6w od Wli w kierunku p61nocnym bardzo
g(81~ okopan, Iyraljer.; bolszewick,. za kt6r~ widnialy ewarte 00
dzialy kawalerji i mas,. tabor6w na drodze turominek-Mfawa. Byty
to ut;ici 53 d. p. i 3 korpulu konnicy, naciskane ad strony poludnio.
wo-zachodniei przez 8 bry~adt; jazdy, a kt 6rych czolo pod Mlawl\
zostalo zalrzymane przez 18 d. p.

Z powodu krytycznej sytuacji, w jakie; sit; obydwa pulki
lak nagle znalazly, gdyt staly w zbitej masie, w male; wiosce
nie daRccj tadnej oslony przed ottniem nieprzyjadela, ani tet mol
RoSei ro%wini~da si.., r6wnoczesne!!fo wahani. i niepewnoSc1 ze strony
bolu ewickiei, wyslano parlalllentarza z ll\daniem. aby bolszewiey
niuwlocznie ztoiyli bro6. Korzystai.llc z ehwilowego zawiesnnia

I



Nr. t 18\ Piuwu., pulk uwole1erow w bi l_ ie pod Waruaw_

broni dowodca I p. szw. POCZ41 ostrotnie przegrupowywac w Igna 
cewie pO$zczegolne szwadrony. Gd y putraktac;e z bolszewikami
srly dose oci(tale i za uwaiono ruch konnych oddzial6w za ich Iron
tern, a IZwadrony ob u pulkow byly jut ugrupowane do ewentualne]
akcii , dana bolszewikom 5 minutowe ultimalum. Rcwnoceeenie pod
oslolk\ terena zostaly skierowane, Da prawe skrzydlo bolseewickie,
dwe IZwadrony 201 p. se w. do konnej l zarty, a 2 I -4 szwadron
1 uwole!erow ze wszystkiemi k. m. zaj,,:ly polnocny kral Ignecewe.
Na pierwszy strzal ze . trony bcleeewikew oba sawedrony 201 p . SZW .

ruu yly do $Zarty pod siln" cslona ogniowl\ ad slrony Ignacewa.
Unja boleeew lck e prysla natychmiasl poczem 201 p. sew. sklero
wal si~ Da tabory bolsaewickle pod 2urominkiem. a szwadrony t p.
I ZW. wraz z plutonem 8 d. a. k . ruuy)y w poscig za konnemi oddzia
lami W kierunku wei Dunaj. Pcdceas iednak, gdy kozacy uchodzili
dalej, szwolezerowie natkn~1i sit: na siln" i okopana, linj~ bclsze
wick", ktora Itawil. zaci~ ty cper. Po dlub zej walce ognicwe],
W czalie ktorej zgin,,1 Vi szwa dronie k. m. par. Nowclecki, a w -4
nwadronie byl raDny ppot. Nowinski. tyraliera bolszewicka zagro
iona na lewem swaim skrzydle przez 1 i 3 szwadron. ktore terae
dopiero na wi"zaly I"cznos~ z pulkiem. cofn ~la si~ w poplochu, po_
zostawiaj~c w rekach pulku 4 dziala z amunicia i llcme tabory.
Pomimo uhrania jeszcze we wsi Wylzycy oketo 400 je6cow, nie
motliwem byto z powodu zatrzymania pod Dunajem dopadniecie
uehodaa cych koaakew, klOtzy sealc ua Izart4 pod folwarkiem Wola
Nieredowo, preerwali upon: piechoty 18 d . p, i wymcrdcwawsay
prawie caly ba ta lion, ruszyli De wsch6d. J akikolwiek poscig za niemi ,
ze wlgl~du na zupe lne preemeceenie koni, kt6re 1edwo motna bylo
zmusic do slabego trucbta, byl zupelnie wykluczony.

Tak wtec poicilf nie mogl by~ w tym doiu w aupetnosci wy
kou )'stany. Gd yby ni l' warunki almosferyczne Vi nocy z 21 na 22
i mimowolne ranne abocze nle z eaeadniceego kierunku manzu,
l pcwcdu ml!ly, w kie runku na Ignacewo, kto wie, czyby doszlo
do owego przerwania . it: tyeh oddzial 6w kozack ich.

Odd 23 sierpnia.

Onia tego pulk wtaz z cal" polnocnt\ dywiz j" wyruszyl w poi;cil!
za cofai<\cym l i~ na wlch6d rozbitym nieprzyjacielem, leu poscig
ohzat sit: jut spo.tnionym, gdy! bolszewicy mieli z g6tll 12 Qad ri n
czasu, aby .i~ odsadzi~ ad woisk pokigowych. Niewiele im to po
moglo, Itdy! wpadli dalej na zapon: 1 armji pod Chorzelami 23.Vlll
i IV arrnii pod Kolnem 24.VIII i co z Dich nil' doslalo silll do niewoli,
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prsesztc granic~ pruska. J ednak t e stato si~ to jut bel. wspoludzialu
polnocnej dywizji, a wlec i 1 p. szw., kt6ry doszedlszy do Szumska,
staD.<\1 na nccleg w Dzierz5!owie, a 24.VIlI powreci! na odpoczynek
do W oli.Nieradowo. 5!dz.ie posloi trwat do dnia 1.1:1, 1. [, do czasu
Z8wagonowania na front poludniowy w rejon Chelma, celem poScigu
z.a Budiennym w kierunku Luck-Rewno.

Zdobycz za caly ten ezas wynosila : 2.400 jel'\eow, 14 dd al, 38
k, m. oral. berdao Hem e tabory. Straty wynosily: zabitych 4 ofice
row, 58 sewcleeero w. Rannych: 3 oficerew, 171 sewclezerew. Za
~inionych 9 szwolderow. Koni zabitych 21, rannych 24, z.aginio.
nych 7.

Uwaili o~6lne.

Call' okres walk w ceaste bilwy warszawskie] jest [ednem
z wydarze l'\ wat niejszych w dzie jach pulku, zwlaszcza biorac pod
uwag,: wielk" przewag~ liceebna nieprsyiaciela. Niestety, pomimo
wiek see] ilosci zdobyczy i duiych rezul ta tcw taktycznych, spcwc
dowal on znaczne s traty, gdy! z gor" 35·/. stanu bc jowego pulku,
co dowodzi ci~tkiego rodzaju tych walk i daje chlubne swiadectwc
o wertcsc! bojcwe] ea lcgo zespolu pulkowego.

J ak z powytszego zestawie nia widzimy, dzia lania pulku byl y
r6inorOOne i sk lada ly si~ prawie ze wszys tkieh zadad, jakie wchcd ea
w rachu be dla kaw alcrj i. •

Przedewszystkiem widzimy w bitwach pod Ptcesktem i Aree.
Hne m przeciwnalarcia, tak pieeae, [ak i w szyku konnym, charekte
ry styczne swoj", brawur.. i zaskoczenlem przeciwnika, zalely, kto..
remi pulk odznaczal si~ eewsze w czasle calei woiny. Nastunie
widzimy caly s.zcreg walk pieszycb, z kt6ryGlt najd~tsu\ byla bilwa
pod Smardzewe m. J ej niepomyilny wynik byl spowodowany ebie
giem okclicenosci od pulk u niezaletnych, ktore poprzednio jut cpl
sywalem, a ktore mog.. byt dla wielu dowcdccw przestrogll na
prz.yszloic. W obu wypadkaeh , tak pod Smardze wem, jak i Oro.
giszkoll, rozpoexynanie akcji pOtn.l\ pcra w terenle zupc lnie niezne
nym, doprowadzilo do calkowitegc, lub cz~sciowego. niepowodee
nia, co jest dowodem, te nie mot na I nie naleay przedsiebrae noc
nych akci i w terenie nieznan ym i poprzednio niezbadanym.

Tyczy si~ to lak akcji pieszei, iak i konnej. Rowniei marn e
nocne kawalerji powlnny byt przeprowadzone w warunkae h gwa
rantujollcych iekle Iakie beepleceeas two, gdyt kawalerzysla ostrze
lany w Doey Da koni u, jest bardziej bezradny, nit t olnterz piechot y.
Marne noene powinny byt uskuteczniane, 0 ile motna, zawsze za
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liniami piechoty, tub pod jakiem' ubezpieczeniem, gdyt inaczej mogoll
micl: skutki bardzo niepceedene. Kawalerzysta na koniu w ceasie
akcii bojowej w noey, posuwa si~ r6wnie wolnc jak plecbur, a wlec
w tym wypadku zysku na ceesie niema, a ryzyko bardzo duze,

Jednem stowem, akcja nocna, tak w szyku pieszym, [ak i ken
nym, powinna by~ zaw sze dobree przemySlana i przeprowadzona
w terenie poprzednio jut zbadanym, w innym bowiem wypadku
mote byt, i eawsee bedeie, naratona na katastrofalne niespOOzianki.

Co do samego poscigu, to ten przeprowadzony by! z calem
netefeniem sil, na jakie pulk m6g1 si~ zdobye. Cbarakterystyczna
strona tego pcscigu, te jest on raczej nie "poscigiem", lecz "wys.
cigiem" do granicy pruskle], kl6ry 0 tyJe wypadl na korzyst naszej
judy, te wszystkie oddzialy piechoty bolszewickie], znajduja,ce si~

na zach6d od lin]! kol [e we], Modlin.Mlawa, zostaly odciete i jedne
po drugich rozbite, lub waiete do niewoli. Odbywafo s i~ w tyro
Wfpadku kcleiee lapanie poszczeg61nych kolumn bolszewickich,
poeuwejacych sit: prostopadle, t. j. z zachodu na wscb6d, do kierunku
pokigu, id"cego z poludnia na p6lnoe. Zada nie to bylo 0 tyle trudne,
tc kolumny te pojawial: s i~ mogly tak z przod u, iek i z tylu pulku,
co nie pozwalafo na zbyl energiczne pos uwa nie si.; z zasadniezym
p6fnocnym kierunkiem postigu i pozwolilo na przerwanie sit: pod
Mlawll w dniu 22.VIII . gru py kozak6w z 3 k. k. Przerwanie to byto
spowodowane tern, t e kouey, idqe z eupetnie innego kierunku, bo
ad Brodnlcy, i to bez boiu, w kolumnie Dajbardziej ku p61noey wy·
5uni,=te;, mogli OIi.llgn.lll: Mlaw~ predee], nizeli 9 br. i., powstreymy
wana w swoim poscigu ci"glemi walkami z piechcta bolszewlcka.
Z lego tet powodu nie dcealo w ceaeie bitwy warsuwskiej do
stareia wrl;:cz na bial~ broJ\ z kawaleria bolszewicka. W jedynym
wypadku spotkania. l i~ z jazd... bolseewlcka pod 2uromiDkiem, ta
oslatnia wyeofala i ii; bez walki.

Z punktu widzenia taklycznego przeprowadzenia poszczeg61.
Dych ak eyj bojowych, to widzimy wseedaie wydatne wsp6ldzialanie
.,gnia i ruchu, charakterystyczne zwiollzanie frontalne sil" ogniow~

k. m. z r6wnoczesnem obe jsciem iednego, lub obu Ikr zydel nieprzy.
jacielskich przez oddzialy konne i dzialanie ich na tyly, jako za5ad~

aiczy i najbardziej Ik uteczny spol6b dzialania samodzielnej jednostki
jazdy.

Wysilek manzowy W okresie bojowym ad tS.VIII. do 23.VIII .,
t. j. za 9 dni (z czego jednak natety odliczyc dziefl t9.VIII., podczas
kt6rego pulk nie runal l il;: ze Smardzewa), wynosil okolo 200 kilo.
metr6w, tak, te przec1l;:tnie wypada po 2S kilometr6w na katdy
z 8 dni marszowych, nie wliczajollc w to boju oraz ruch6w okrt:tnych
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pceeceegelnych u wadron6w. W rzeczywistoici wysilek ten nie by.
r6wnomiernie rOEdzielony i obok malych maru ow, po 10 kllome
trow, iek 11. 18 i 21, w poeoetete dn ie marn e wynosily ponad 35
kilometeow.

Jak widzimy, wysilek manzowy cyfrowo nie byt stos unkowo
duty, Ieee d"gle pogotowie i eeekenfe, potem za' raptowne skoki
w cbwi l! odn alezienia jakieji kolumny bolsze wickie] i zwykly w tym
wypadku wyaciJf z nia, sta wialy ogrcmne wymagania fizyczne dis
ludzi i kcni.

Dzisleloose 1 p, SZW., w ramach calej akcji p61noc:nej dywiz ji
judy, moie bye dswianll za przykl.d ui ycia judy na akrzydle
Armii, z pocea tku dis ochrony tego .kuydla, potem zaj dis poicigu
i ostetecmego rozgromienia nieprzy;aciela. Zasluguje ona tern samem
na szczeg6ln, uwagt: katdego kawalerzysty, Interesujecego sit: spra
wami taktyk i judy i jej rozwoju oraz zastosowania w praktyce.

•



Zasada la PQwstala podcaas woiny i , po [e] eakceceeeh.., na nie]
opar to pogh,dy ewolucil lak tyki kawalcr ji. crez wszystkicb innych
rodaejow brant

Niezbedr-e zabezpieczenie przed skutkami ognia sl worzylo "po
zr"n" puslk~ pola bitew", charakterystyczn<\ dla obecnych walk. wsku
tek czego oddzialy keene, jake zanad to widoczne i dogodne cele, zo
staly przewatnie wypartc z placu boju.

To usuniecie nie jest ostateczne. Preenikliwosc stref boiowych
przedstawia si~ bardzo rotnie. Zalety ana od mieiscowvch warun
k6w terenowych, btedu lub siebosci przeciwnlke . oraa zmienne] kolei
bitew . W pcwnych chwilach motnoac manewrowania ru chem powiek
sza sill: nag le. Spiesme i gruntowne wykorzystanie tych momentew,
gdy sit: zdarzaj<\. rna bye pod stawa ut ycia kawaler ji.

W lym sensie nalezy roaumiec przepis Irancuskiegc regulaminu
gloszl\cy: " Kawale rja man ewru ie konno, watezy piesec".

By sprostee lerainie ju ym wymaJ2aniom kawalerja zostala odpo
.... iednio zreorganizowa",\ . Jest ona obecnie w Itanie rozpoczynac
i prowadzil: wal ke pree mcca daieki swej sile ogniowej . Na zachodnich
frontach meloda ta pozostanie iedvnie skutecma przy stardach ze
w~zy.tkiemi rodzajami broel, zaopatrz:onemi w sposob nowot ytny
w j rodki lechniczne.

Zmiany w taktyce, powslale wsku tek tych poJ21"d6w, rozpow
szechnily si-: szercko. Stresci mv Ie w kilku stowacb.

a} Pru zbrojMitl - zastosowano w kawaler ji bronie automa 
lynne lekkie, karabiny maszynowe, srodki I"cznosci, to jest narzedzt a
walki eeceepne] i obronne j, utywane w piechocie.

b) Otdlne . to.owanie walki w azyku pitllzym - dzill:ki przyswo
jeniu met od i techniki walk piechoty. Kawalerzysta w pieszym szyku
walczy iak piecbur. Powsl.la ana logja w walce obu broni istnie]e
at do drut yny bojowej (identyczna orJ2anizac;a iednei i drugie j).

To techn iczne pcdobieastwc w niczem nie zmnieisza ch arakte-

PpulltOWDill i1f1ll . frue. BARBE.

Wspolczesne poglady na kawalerje.

J. ..Sit. ami.. jeat najwainiejuym c:zynnikiem walki
w.p6tezesnej ".

••

3
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rystycznego rozmachu kewalerji, wymaQ;a trlko przygotowaDia. mai,..
cego ne celu stworaenfe pfOwnfO' O automat)'zmu w porunaniach, savb
kcsei, i dokted nosci [spieseanle si,:, orQ;anizac ia l,..cznoSc1, zaopalrze
nie, rotnego rod za ju poruseanla si,: koniowod6w).

C) ldolnoU prz)'swa;ania ,obifO . rodk6w pomocniczych - a mia,
nowicie :

artyleryjskich (lekki e ] i ci~tkiei artylerji).
czolgow,
oddzia lOw piechoty wspie rajace] .
Wielka jednastka kawaleryiska, zaopatnona i zorganizowana

w ten sposeb, zaangatowana w punkcie czulym d la praeciwnika, mote
rozwijae walk,: Die ryzykuj~c bye miesiona przez nleanacma nawel
kontr-ofeneywe nieprzyjaciela. Dawnie], pozbawiona tych srodkow po
mocniczych, kawalerja nie mOQ:la utrzymywat adoby tegc ter enu, redu
kujac ewe caynnoscl do przechcdeenia go. W nowoczesnem pc ieciu
bran ta sta te si( sHit. na kt6rlt dowOdztwo maze ticzye.

R ea 5 u m u j It c : Kewal erie, menewruiac, wykorzys tuje obe
cnie jakna jbardzie j swoitt ruchliwcsc i szybko!c.

W wake powinna d/tiye do posiadania przewagi ognicwe ].
Przy katdej sytuac ji d... t y do wyzyska nia aas kocaenie .

II. ..Zadania kawalerji zaaadDiczo nie ulegly zmi.anie".

Po zawieszeniu broni przyda tnoic kewaleri i w bitwaeh byl. aa
kwest jonowena. Lecz obecnie daje ai*: zauwalye coraz wieksea tenden
c ia wyzwo leDia z wratenia spowodowenego un ieruchomien iem konnicy
podceas stabilizaeji frantu. Przewidywanie rodzaju przysd ych opera
eyi prz ywr6cilo kawalerji jej de wna role , pod warunkiem zas tosowa-
Ilia sif: do wymaga6 walki o,tniowej. ""

Dlategc kawalerj a poeostaje za ws ze :
1) Broniq rozpoznania. Tu Iraeba podkrealle, te wywied ~1~.

boki naldy obecnie do awiacji. Kawalerja jest przeznaczcna d la bee
poired niego rozpoznania (wywiad plytki) . Obecnie, ehociai pas jc j
barcew jesl uszezuplony, iednakze nawiaaywenie konlaktu z wro
giem jest Irwa1sze i skuteceniejsze. W obecnei koneepcj i ezynnosc la
ma dodatni ekutek, ponie waz przeistacza pierwotne Iuekcie rozpo,
znawcze w akei,: oslcny, tub op6f nienia. Z tegc wyptywa, t e walka
z Lawalerjlt, przeciwnika nie powinna bye stawiana na pierwazy plan ,
jak si*: to niegdyt praktykowalo. Walka ta stracila sw6j eel. Zast~pi ",

jet l't:l.I cia w powiet rzu , lub let puy nadarzaj...cej .if: sposobnoSci nie
hodzie to kr6tkim epizodem sla rd a na bia~ ... broe. Ieee pojedynek K.
to\. i artyler ji.
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2) Kawol~ria id o bron prt ettu - eadeniem kawal erf je.t riJw.
noJeQ'le z poszu kiwaniem skuydel nieprzyjacieJa, nawi. zywanie z nim
konlaktu. POOCh. bitwy powinna ona czyhae na ewentua lne luki,
ktore powstaj. w lin ji ogniowe;, wykorzystywae te przerwy, aapcbie
t:a~c ich zamkni~ciu przez preeciwnika, lub udereajac od tylu. Jei
energiczna i szybka lnterwencie mot e sparalitowae akci~ wroga, zmu·
uaj4c go do modyfikacji swych plan6w.

3) Kawal~rja jako bron dowOdcy . W tym cbarekterze przejawia
SI C: tradycyjna rola kaw a.lerji z punktu widzenia utycia jei w poslad
reaerwy taktycznej i strateglcme] . Ten sposeb wycia, IZczeg61nie ie
skrawo i dodatnio uwyda tnil si~ na polach Francji i wschodnim Iron
cie. taden rodzaj broni nie podola tak dodatnio przeciwdzialaniu sylu
eciom krytycznym, lub let nie bedeie bardziej odpowiedni puy osta
tecznej realizacii zamiar6w dow6dcy. .Kewaler ie manewrowa jes t nie
ebedne". (Pu lkownik Audibert).

Rea 5 u m u i. c : Kewalerie nie powinna przyklejae sill: do
}!lOwnych sil, leca obowiazana jest wspiJldzialae w decyzji dow6dcy
przez beeposredni udz ial w bitwie . Akcia ie] odbywa si~ w Il\cznoici
z innemi broniami, a dera ddalalno'ci obejmuje ealces slreszczony
powytej .

III. ..Rot. kawalerji zwi~kaz••i l; 'w miar~ pne.uni~cia terenu
jej akcj i w kierunku wschodnim".

Pulkownik niemiecki Brandt wyci__ga t~ konsekwencie z do
iwiadczen woiny na frantach wschodnich. Konstatuje, te wspblezesny
sprz~l technicxny jest zanad lo uci"tliwy dJa kawaler]! w krajach pc
zbawianych normalnych drbg. P rzypomina , te w Jistopadzie 1916 r,
cykli 'ci v. Schulten zostali unieruchomieni w "czarnych biotech Se
rete". St.,d wyprowadza wniosek, i e tv lkc kewalerevsci, poebawicni
pomocnicaego spreetu Iechnlcmego, mag" bye utyci na zlych drogach
i przy zlej pogodeie.

Wydaie si,= bye niewatpliwem, ie ietdtcy polscy, rumunscv, ro
i Yisey powinni Hczye na ewe konie . Na tych obszarach beda mieli nie
jednokrotnie .posobnose stosowee z.askoczenie, oraz sze rokie prze
~trzenie d la zagon6w. Pr6cz tego trudnosci Iransportowe i wad liwe
irodki komunikacyjne uczyni4 prawidlowe zaprowiantowanie ruchliw
Itt j kawalerji bardzo problemalycznem. Mot na bez przesady przypu
ide, te po kHku dniach zapasy amunicH si~ wyczerpii\, nim cele IN:d,,,
osiU nit;lc.

Bt.:dl\c pozbawionym amunicji. je1dziec ujrzy sif; zDluszonym wy.
konae zwrot w Iyl, Jub tet udec sit: do Janey.



J6 PpulkowD.ik Barbe Nr. .. lal

Te pogl."dy wplywa j" na konce pcje uzycia kawalerji w srcdko
we; Europie. Zostaly one streszczone na kongresie moskiewskim
w 1922 r. Do nich przychylili ' il; wszyscy wytsi dow6dcy scwtecev
i slui4 za podstawy doktryny czerwonej kawalerii. Nie bedele po
zbawione karzyid porcwnanie jej z koncepcia Iran cuska, wyluu 
<'ZOO" wyte;.

Putkownik Domenech de Celles"] mowi" c 0 obecne ] kawaler ji
aowieckie j, twierdzi : "kawaler ja pozostanie bronia 0 znaczeniu decy
duiacern, aarownc pod wzglcdem taktycznym iek i stra tegicznym...
czlowiek i iego kod pcecstana glOwne mi czynnikami powodeenia''.

Czerwona kawalerja zwraca wiec bia le j broni jej pierwotne zna
czenie, podkresla wag,: akcj i spotkaniowei , d"i y do zakonczenia
wszelkiego starcia niczem nlepowstravmana szart".

J est to doktryna opar ta na ofenzywie, ktora jednaktc nasuwa.
nast~puj",c" relleksie. W 1914 r. zadna kawaler ja nie wykaza la sit;
mnie] aaczepna nit niemiecka, chociaz wyruszyla na wojn~ posladaiac
regulamln walki nader bojowy.

Nasuwa si~ wiec pytanie : czy kaw aler ja polska bedeie ieszcee
walczyla keene ? - Tak, leca tylko w wypadku. jes li, wbrew swoim
zapewnieniom, jej przeciwn icy przYim" l~ walke w chwili decydui ace].

Kawaleria polska pomimo ewcgo upodobania do walki konne],
tak dostosowane i d o je] lradyej i i pragnien, nie powinna lekcewazvc
walk! w pieszym szyku, klorej zastosowanie latwe i celowe ochroni j"
od wszelkich niespodzianek.

CZ GS C 11.

Cechy cha rakteryatyune kawalerj i.
•

Za podstaw~ naszych okreilen przyjmiemy kcncepcie francusk,,:
..W mancwrec ka w3!er ja wykoraystuie do oete tecmoeci sw" ruchll
WOK i szybko#c.

W wa1ce zape wnia sobie przew agl; ogniow",.
Przy katde j sposobnoki stara si~ stosowat zaskoezenie".
Walka: Pogl"dy wypowiedziane w poprzednim rozdziale wy.

sta rczak dla scharakteryzowa nia walki ogniowei, prcwedzcne ] preea
ka walerje. Technlcanle przedstawia s i~ ona jako bOj prowadwny
przez (od dziaJ plechoty.

Nie naldy zapominat , ze, z punktu widzenia taktyczne go. wa·
lunki rcepcceecia bo ju '" rotDe'.

'J WyilladowCil ta5ltyili hwalerji w W. s. W. w Wuu:a.-M lpnyp. R~· I ·

.'



Git:tkost wlasowa kawalerji. bedaca cecba charakterystycZJl.\
If" manewrowa nia, powinna bye aachowana przez caty czas walki.
Gi~tkost ta przejawia sif; jako la/wose zmiany Irontow nalard a.
Kawale rja poszukuje pocaatkowo seerokich front6w, kl6re powoduia
dekt eeskocaenia, wsku tek licznych punkl6w natarcia, lub tee przez
wykonanie oskrzydlenia. Gdy len pierwsev wysifek poaos taie bezsku
leeznym, nald y poszukiwae poaadanych rezultat6w dzh:ki zmianie
metod y i szyk6w natarcia.

Preed roepoceeciem natarda naldy okrd lac odcinki drug".
reedne i ki('rowac gl6wne uderzenie na punkt wybrany celem zasko
czenia pru ciwnika. W ten spos6h poczatkowv front- przeds tawia
cgnisko in tesywnych akcy i, koncentruiace w soble ogiefl i wysilki na
cierail\c,ch. Taka operacja jest uzalezni ona ad ruchliwosci rezerw
i dlalego moi liw"" wylacanie w kawaler ji.

Manf>wr: a) RuchliwoU . J est 10 zdolnosc cddaialu do szyhkiego
poruszania si4: w r6tnych terenach.

If; wlasciwost: zawdziecze keweler ia czynnikowi koe skiemu,
Stosowanie r6!nych chod6w warunkuje gi4:tkost ewolucji i powieksaa
szl'bkost porusaen pojedynceych iednostek, lub zespol6w. Przesaka
dza obserwacit nieprzy jacielskiej oraz znacznie zmniejsu strall'.

h) SzybkoU . - Powsta le z pol"czenia dw6ch ceynnikew. Pierw
szym z nich jest naturalnie ruchliwose, Leca byloby to wielkim blede m
awaiac. ie szybkost zale:t:y wylc\cznie od chyiosci koflskich n6g.
Doswiadczenie s twierdze , ie odleelosci majace by~ przebyte w szyb.
szych tempach nald y starannie wymierzyt, z oba wy pr~dkiego wy_
eze rpa nia i zniszczenia jedn ostek. W dobie cbecnei, i to we wszyst
kich kra iech, szybkoic kew alerii nle zaldy ad s talego przyspiesza
nia tempe, lub zmian y cbodew, J est ona 0 wiele wiecej rezultatem
spekulec ji myi.lowych. Dle tegc smialc mom a twlerdele, ie szybkoSc
strate:!iczna oddzialu kawaleryjskieJ!o jest uzaldnion" ad zdclncsci
prrewidywenia do w6dcy.

Wyobraiaj" scbie ewykle, ie im bardziej oddzial jest ruchomym.
tern mniej sze skutki za soba poci",gaj" pcczatkowe omylki w kierunku.
Rzeezywisto! t jes t zgola inn,, : w kawalerji dyspozycja tIe wydana
wyma~a wielkich wysilk6w, by j" zmienie w czasie potrzebv. Krazenie
w poblitu pole bitwy wycee rpuie wseelklego rodza ju bronie. Dle 00·
dzial6w konnych u s poci"ga to za sobe netychmlastcwa strat.; war
tosci, kt6ra, trudno poprawic. Aby wi~ m6c sprostac swemu zadaniu,
dow6dca kawalerji powinien uprzednio opracowat bardzo szczeg6l0wy
plan akcii. Plan ten powinien si4: opierat na zbadaniu terenu. analizie
zadania. przewid ywaniu sposob6w reakcji przeciwnika. Rezultatem
lej pracy jest cZ4:stokrot: bardzo zblitony do rzeczywistoscl obraz
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prz ysd ych operacy] . Na le j podstawie dow6dca wybier. kierunki ko
rz) stne dl a akcj i, kt6rvch nie pounnien zm;,niac nau'cot przy sposob.
noid korzyatnego uderunia w innym kietunku.

Cal. sdub pclege na tern. by zred ukowee kierunki natarcia do
liczby ;aknaimnie;szei. poniewaf im mnie j ied nostki pree ida kilome
trow w kur zu 19b btocie, tern bardziej b4:d4 zdalne d la walki.

e ) Zaskocunie. OsilUla sit: dzi~ki polaczeniu dwcch cevnnlkow .
taj emnicy i szybkosci.

Konleczncse I_jemmey craz sposobv jej uchowania rozumi4 sil;
same przez sit:_

Logiczny zwill,zek mh:dzy ..zas koczeniem tektycanem", a nyh
kos~ jest r6wnid OC'zywisty, jednakte trzeba blitej zbadae It: stron e
ugadnienia.

Uchwycenie momentu cdpowiedniego dla zaskoczenia jest jut
do wodem d05wiadcrenia dow6dcy, umiej-:tnosci oceny sytuac;i i do
brego eke. Za.angatowanie zas w chwili potl\danej wszystkich swoich
sil stwierdza jego moeny charakter. Szybkolt wchodei jako czynnik
poinie jszy w celu zrealizowania postaci akcii i ;e; intensywnoki. Nie
na1ety eapominec, ie kawaler ja 5taje si*: galopuj"cym karabinem rna
szynowym dopierc wtedy, gdy zakofaczy 5i-: manz xblitania.

exyi "Forma , intensywnost i chwila zaskoceenia mail\ byl: uaa 
letnione wyll\cznie od cbodew na jbardzie j karkotomnych1" - Pod
iadnym pozore ml Te czynniki 50\ iunkcjonalnym rezultatem umieiet
..ok; oountecta d~c'Yzii pruz dow6dcf i i~go podwladnych. po uprzed
nim gl~bokim na mvale.

Dletegc ruchliwo~ i szybkost kawaler ]t na lety pojmowat
w pierwszym rz-:dzie jako umie jqtne przewidywanie i zdolnost po
wzi~cia celowei decyz ji. Z tego ptyn ie , ie szybkoit otrzymywana
dzi~ki elemen towi kceekiemu usl *:puje mie jsca rueh liwosci, uybkosci
i zukoczeniu poi*: tym ta k, [ak ie stre5lcza powyhza analiz

Zakonczenie.

Pcrewnywee kewalerje do jetdt..ce] piecboty, znaezy lekcewe
iyf jej charakterystyczne melody dzialania i uslugi, kt6re mot e oddat
jako broa special ne.

Ze pewne, ie ewolueja kawa1er ji nie jest u kofaczona. Lees moina
byt przekonanym, ie kawaler ja przyszlosci zrotniczku je 5i*: coraz bar
dzie j z piechcte.



S. K. KOCHANOWSKI.

jazda Fryderyka Wielkiego.

ROZDZIAL I.

, OJ1anluqa. - Taktlc::mc zuadl Gilda. - Bitw1.

Fryderyk Wielki uzyskal od swe go c jca woiskc znakomicie
wyszkolone , karne, zaprawione do trod6w.

Ze wzglt:du Oft po trzeby tyciowe przeprowadzal on jednak
w ;elto organizacji pe wne zmiany. Tyczyl y siC one w pierwuym rz~

daie judy.
Aby je wyjasni~, musz~ chat pcblemie zaznaczy~, ie wojsko

pruskie skladalo si,= w owym czasie z dos~ dut ej Iiczby cudzoziem
c6w, werbowanych przewatnie pcdetepem, lub poprostu kupowanycb .
Bylo to wi~ wojsko wybitnie sklonne d o dezercii zwlaszcza w polu,
gdy trudy kampan ji i stnaly wprowadzaly pewne roepreeenie.

Tego rodzaju uslr6j wo jska ogromnie utrudnial wcine rucbow a.
sluib4: zwiad6 w i ube apiecaen: bee przeciet nie moina bylo powie
rzae tak trudeego i odpowiedz ialnego zadania oddzia lom, kl6re mogl r
wykorzys tae oddalenie ad sily glownej dla celc w dezercii,

Trzeba ie bylc Irzyma~ zawsze w awarte i masie, pod Scislym
doz ore m ofice row i podoficerew. Ta koniecznosc trzymania woiska
w zwartej masie, p01:nie i hyla bardec wain" przyczyn" nieprzyit:CiOl
u:yku tyraljerskiego. [Stosowenego mnie j wiece] w lym samym caesie
przez powstanc6w pelnocno-emerykanskich w wcinie 1. Anglj" i przez
armje Wielkiej Rewolucji) .

Fryderyk Wielki zdajClc sobie dokladnie sprawe zarowno z praw
dziwe; warlosd swego woj ska , [ak i z koniecmoaci manewru dla
uzyska nia zwyciestw, skierowa l swoj wzrok ku jeidzie, jake ku broni
szybkich ruchew i piorunuiacych rozstTZygni~e.

Znaf on dokladnie hlst orie sta rotytn.l\ i ;ej wielkich wadz6w
Hannibal a, Alek5andra W ielkiego i t. d. m6g1 wi4;c preestudjcwae
rol~ jazdy na polu walki i jei ogromne enaceenie dla wyniku samei
bitwy .

Postanowiwszy ucxynie z judy poteene narzt:dzie z.wyci~stwa.

Fryderyk Wielki mudal zmieni~ do pewnego slopnia [e] organizacj( ,
a taktyczne u sady ui ycia - llrunlownie.
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Aby juda ta byla pewna, aby motna by lo na niej pclegac Ulwsze
i wszedaie, trzeba by lo uzyska(: ku t emu zapewnienia moraine , tr zeba
wiec by lo utwcreyc ;4 z ludzi, ktbrzy dzj~k i tym czy innym wzgl ~

dam. byliby pnywi~zani do pa est wa i osoby krele .
Frvdervk Wielki tworzy elite swego wo jska - jud,: z posroo

pruskich wtascicielt ziemskich, a wiec z ludzi beaposrednio eeint erc
sowanych w pctedze, siewie i bogactwie paastwe pruskiego. Nailepsi
z nich sc\ przeznaczeni do huzarow.

Dezercja takiego iolnierza byta wiec ze wz~l(d6w moraln vch
nie do pomyslenia ; pr6cz lego zolnlerz - wlasciciel mbgl byt pew ny,
ee w razie deeercji ma;:ate k jego uJelfnie zaj(ciu na rzecz paflstwa,
a rodzina mote byt pociil,gni(ta do odpcwiedaia lnosci sadcwe] i nara
zit si( na nieprayjemncsci ze strany berdeo sp r(iystej i bezwzgl(dne j
ed ministracji pruskiej.

Z powyiszych wzgh:d6w Fryderyk Wielk i m6g1 bye pewny
swei judy, a zwlaszcza huzar6w. Nie bylo to jednak wszystko.
Treebe bylo iesec ee zrnienic wyszkolenie, dostosowal: organiz.acj~

do og61nej doktryny tak tyczne i i wychowae odpowiednio korpus
oficerski.

W yszkolenie jazdy za poprzednika Fryderyke W ielkicgo st alo
na bardzo niskim poziomie, dost wspomniec, i e nauka judy konnej
odbywala si( raz na tydziefl. 19b na dwa tygOOnie ; nic wiec deiwnego,
ze jetdicy nawet w umiarkowanym chodzie "calowali" aiernie. F ry
dervk Wielki zmienia ten oS%cz( dny spos6b i wprowadza nauke ken
ne i ju dy 5 razy na tydzi en , s tosujqc zarazem bardzo szerckc iazd~

w terenie : w ten spos6b wyrabia sobi e jetdic6w imialych, adecvdc
wanych i zgranych z koniem.

Organizuje on sw",- kewaler je w ten sposob, te Iworzy jude:
ci~i.k. , I redni.. i lekka.

J azd( ci~:tko\ slanowi 13-cie pulk6w kirasierOw po 5 szwadro
-n6w w katdym (og6tem 9.122 ludzi) i dziesi~l: tOwniet pi(Ciollawad .
ronowych 17.450 ludzi) pulk6w dragonow.

Lekka ;azd~ stanowi dziesi( c to-cio sewadronowvch pu tk6w bu
z.ar6w (1 0.110 ludzi) . Pr6cz tego istnie je [esecae 1 "busniacki" putk
ulan6w i [eden huzar6w zloiony z Polekew, umundurowanych w sltaj
dawny polski z malemi zmianami.

Uzbrojenie te j judy wygl" da nast~puj"co :

Kiras jerz y i dragom - palane i pistolety. Huza rzy - szable
i pistolety; "bosniacki" pulk huzar6w i "bosniacki" pu lk ulan6w 
lance; dragoni i huza rzy - karabinki. (dral!oni - z bagnetami);
w katdym szwadronie kirasjer6w - 10 karabin6w.

Szwadrony we wszyslkich pulkach liczyly 150 - 160 ludzi.
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podzielonych na cztery plutony, z wvfatkiem szwadron6w huearskich,
ln yplut onowych.

W szwadronech -t-plutonowych. dwa plutony tworzyly kcm
panj(.

Te trzy rodzaje judy byly tradycyjnemi, istnienie ich mialo
iednek lakte swe ueasadnienie w celech do jakich slutyly, wiec Fry
deryk Wielki zostawil re, jakkolwiek ideafern jego byte jazda
jednolital

Ideal ten doczekal si-: urze czywistnienia dopiero w wojskach
neszvch ceesew.

• Aby wiec lepiei uzmyslowic role tei judy; oraz wymagaoi<l
stawiaoe w ewiaeku z nill oHcerom, omowie przedewszystkicm

fryderyc jaoskll doktryne utycia judy.

-.~ ""--•__c..Clooc..~~

..- ..-.- ......- ,........
~:- ~~--.

Doktryna ta polegala Da rozstrzyga illcem znaczeniu broni bialei,
na 5zariy, podczas ktcrei nie wolno bylo utywac broni palnei.
'~yi"' tk owo podczas potcigu bron patna mogla miee zas tosowanie.

Nedeiac broni bia lei tak rozstrzy~aj8,ce znaczenie, Fryderyk
Wielki wywr6cil cal", do tychczas stosowana w Europie (z wyiatkiem
An~l ji i Polski) taktyk( jazdy, polegaj,\c", na "karakolu" to z. na
strzelaniu podczas szarty z pistolet6w. Wywr6cH, bo zrozumial, t o:
jazda nie jest bronia mog<\C4 w walce ogniowe] dac rozs ( r.zygni~ie,

rcabiiaiace pr zeciwnika. J azde swa szykowal on w trzech rzutach
(patn rys. 1) na fiance piechoty i na [edne] z nill wysokoici.

W picrwszym n ude sta ly szwadrony kirasjerow w szyku rozwi·
nletym z odstepami 10 _ 60 s ; w drugim - dragoni, r6wnid
w rozwinietym z odstepemi 60 "; w tr zecim - szwadrony huzarew
w kolumnach plutonowych.

Na eewne tranei fiance te] masy jazdy stawiano delesieciose wad
roncwy pulk huzar6w dla oskrzydtenia podczas szariy.
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Zadaniem pierweaegc rzutu byla szaria: tuta j tei stafy ci~tkie

szwadrony kira sjer6w, mOl!"ce zlama~ przeciwnika sw", kolosalna
mas_ cili:tkich koni i opancerzonych jetdtcow.

J ednoslki drugiego rzulu odgrywaly, w slosunku do jednos lek
pierwseegc, role uzupelniea, gdyt ich zada niem bylo netycbm ie
s towe zas l<lpienie jakiejkolwiek rozbite j jednostkt pierwszego
rzutu.

Tute] wiec stali dragoni niezbyt nadaj,\cy sit; do manewru, Ieee
za to mog,\cy w aupelnosci zas t..pi~ kirasier6w w lamaniu linji pne ~

ciwuika.
Zadanie traeciegc rsutu pclega!c na ubeepieczeniu tyl6w masy

szariuj"ce j.
Sevk te n ulegl zmianie w 1770 r., kiedy to zniesiono dale

sit;ciou wadronowy pulk huzarow na lIance i aeczetc drugi rlut
lls.lawia~ echcdemi za [edn.., lub obiema f1at: ka mi plerwszego; u j

trzeci - schodami za drugim W len spostb upraszcaajac Sty li,
awieks eano zarazem zdolnQsc man ewru rsutu treeciego (huza r6w do
oskrzydlefJ.l . J ednoslki tego n utu mogly wyjl\lkowo i to tylkc cze
se icwo brae udzial w posciau jut po eupetnern rozbiciu przeciwnika.

OJateao tuta j ustaw iono huzar6w, lekkich, zwinnych, pel
nych inic iatywy i strasznyc h w walce recm ei.

TworzyJi oni mase edolna do szybkiej zmiany frontu, a wit;c
do utycia w kaidym kierunku.

Poprzednio zazna czylem. ze zadaniem pie rwseegc reutu by'.
narta. a wiec zlamanie Hnil przeciw nika. 016t bezposredeio po tem
zlamaniu, pierwsze szeregi sawe dronew lego rzut u szly w poscig.
zaw sze jednak pemietaiac 0 ewentualnosci zbi6rki przy swych u wa
dronach. Byl to wiec poscig ograniczoay w ceasie i preestraeei i zu
pelnie slusmle, bo kirasjerzy nieszczcg61nie nada wali si~ do pokif::J
innego rod zaju.

Po rozbiciu jazdy przeciwnika, Slwadrony naiblitei jego pie
choty stciace, powinny natychmiaat szartowae na lIanki iei obu Tinjj.
Dow6dcy sewedrone w, po pierwsae] szarty, majl\ dziafa~ aupe fnie
semodeielnie, prac cil\gle przeciwnika, bee ogll\dania si~ na ~

sladow.
Ta wlainie samodai elnose dcw edce w szwadron6w byla wielk"

uowoscia. Byla kamieniem wt;gielnym ducha walki judy, kt6rym
naletalo przepcie wszystkich oficer6w judy.

W tym cel u Fry dervk Wielkl wyda je szereg instrukeyj dl..
swye h pulk6w judy.

Pierwsea z nieh byla Instrukcja z 1743 r. dla pulk6w huzar6w.
Jest ona bardzo ciekawa . gdyt wyznacza powa:.f:n~ rol ~ harcowni.
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Fryderyk Wi elki
w szyku pieszym

ncwei Instrukcil,
dobrze walczye

kcm. k(6rz y przed azari.-, maitl wywolac zami!;szanie w szere12acb
nieprzyjaciela, dzialaj"c w n yku lutnym.

Takie dzialanie harcownikami moilo bye hardzo skutecene,
zwlaszcza je:t:eli pn. ypomnimy sohie, te Fryderyk Wielki mial berde«
lotne dwa putki "bosniackie" huzar6w i ulan6w; ci os ta tni zwlan cza
jake maiecy we krwi "wyjddtanie na berce", byli bardzo niebee
pieczni dla cieeklch tofDierzy auslrjac kich i dla niezbyt bit nych
kozak6 w rosyjskich i austriackich pandur6w.

Haree byly ncwoscta w Europie zachodniej, gdyt trzeba pa
mi.;tlc, te dctychczas stosowaH ie t ylko Polacy l lud y wschodnie.

Byty one nowoscill (em nieprzyjemniejszt\, ie stosowane
w walce z nieprzyjacielem, bardzo malo ruchliwym i znaillcym pra
wie wyf"cznie Iz wy jatkiem Rosjan) Ii tylko musz tre formaIn"
i "chwyty" azabl".

W wydane i w (ymt e rok u
t "da, aby dragoni umieli r6wnie
jak konnym.

Zadanie to jes t bardzo wat ne, gdyt tylko wtedy jazda bedaie
mOlllo zajmowac kwatery i nie dac sil; na nich zaskoczyc, kiedy
bedaie mogla walczyc pieszo.

Molnose kwaterowania pozwoti na un ikanie biwak6w, jak e
bardziej meceacych dla ludzi i koni ze wzgl~du na post6j na swie
tern powiet rzu i koniecznosc cillglego pogotowia.

Dragoni, jako uzhro jeni w karahinki z baguetami, Dadawali Sil;
na jJe piej do walki pieeeei, na nieh wiec Stary Frye ewraca sw",
uwa~l;, ma~c na widoku ubeepieczeni e i obrone k waterunk6w.

Podstewowa, bo obowi" zujl\cl\ wszystkie rodzaje judy, instruk
ci-.. jed wydana w roku 1744.

W te] lnstrukc]! Fryderyk Wielki daje zakor\czony pogl-.d na rote.
maceenla judy, jej praktyczne ui ycie, a przedewszystkiem, na cecbf
dobrego cllce ra judy. Powiada on wyratnie, i e clleerowie iazd,. mg·
~ bezwzd~dnle uwu e surtOWBC pierwsl DB aieprzJiaclela i el e
pozwolic nitdr, . by przeciwnik natarl pierwu y.

To ekreilenie jest podstewa taktyki judy fryderycjat\skiei.
tkwi",cej poprostu we krwi katdel!o clicera ju dy.

Nie wolno ceekee! Trzcba zawsz.e by~ pierwszym w pot~inei

szarty. Kcni eczna jest wiec uybkose decyzji. orn ;ej smiale wy·
konanie.

Tei u ybkosci decyzji Fryderyk Wielki i",da za wsz.elk.~ cen~

cd swych olicer6w judy. A by .'las magla ona mie~ wartosc neczy
wist"" pezostawia swym oficerom jazdy wielk" samodzielnoU w bar.
dzo uerokich granicach. bo at do niewykonania rozkazu Kr6la. iak
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to mialo euet ece pod Zomdorfem (25.VIII.1758 r.], kiedy Zeidlita.
Die zw.i.~c na trzykrotny rozkaz Krn!. szariowania na praeei
wnika, przeczekal ai. Rosjanie nadstaw ia mu swe Hanke i dopiere
wtedv zdruzl101al ich udereeniem swyeh sawadrcecw, d..inc w ten
spos6b swemu Kr610wi ewyclestwol

Fryderykowi Wielkiemu to [ednak nie wyatareza, to lei w do
datku z 1748 r. do powyzei omewiane] instrukc ji z 1744 r., i",ca
on iesscte wif(kne; przeds iffbioTCZoi d ; zdf'cydowania. oraz szar
zowania, zwluzcza pierwszego TZU!U w uyku moiliwie zwarlyn1
(szwadrony bee odstcpow].

Dodatek ten wprowadza T6wnid pe wna zmian-: w szyku be
jowym jazdy, podczas walk w terenach hardzo pokrytych, kiedy
to jazda sta ie w 2-gie j lub 3-d e; linji og61nego szrku bciowego.
W ten spos6b ubezpieeza ona mas~ walceeca, nie zuifwa si, nie
potrzebnie w warunkaeh niekorzystnych, mot e wi~c eacbcwee cale
swe sily do doko6czenia zwyciestwe - bicia zdezorganizowanego
przeciwnika .

W wyt e j om6wiony spos6b Fryderyk Wielki przYl!otowal so-
hie, zorganizowal i wyszk olit narz,dzie zwyd,s twa utywane smialo,
stanowezo i w spos6b druzgoc~cy przez olicerew preedstebicrcavch,
samodzielnych, odwatnyeh do zuch walst wa i nieanaiacych niemo
aliwcsci.

Dla lepseego zobrazowania caloksztaltu roll t ego pot,tnego
nareed eie, wspomn, ieeacee przed podaniem pn:ykladbw taktycz.
nyche) 0 szyku oll61nym, szyku bojowym annji Iryderycjanskiej
i 0 je j ut yciu przez Wodta.

Schematycznie szyk bojowy armji wygl4dal nast,puj"co :

na prawem skrzydle - jazda w kilku rzutach; pierwsay rzut
na wysokcsci pierwszej lin ji - 20 rozwini,tych batal ionew,
z kt6rych katdy za jmuje 250-300 krok6w Irontu;

za pierwsz", - druga Hnia to ba ta l jon6w;

z.a Irodkiem drugiej Iinji kilka ba taljon6w grenad jerow" }
i kilk a szwadron6w (odw6d); ,

przed Irontem pierwsze j linji piechoty - linja drial batalie
nowych i pulkowych ; baterje pclowe na punk-tac h paeujq
cych;

'J W lIul~pllym lIum",rn ..PrZlrIlI~du Kawalery j. " i"''lll''.
..) B.bo ljon ,rltll.d j",row twon ono podcza. wojny "dy:tielt jllc w ob r( bi

pulkow piKholy u~l", hlr"'lIadjenlde) kllmpanj", z bataljollow Jinjow,ch.
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na lewem skrzydle kilka szwadron6w;

przed prawem skrzydlem pie rwszej linji piechoty - betal
jooy greoadjerskie.

Taki szyk bojowy sprawia Fryderyk Wielki zaraz pc wyborze
mieisce rO.lSlrzyga~cego - jednego ze skrzydel przeciwnika, gdyi
niema on odwod6w o)l6Jnyc h oraz pra~nie wyzysk ac motliwie nai
szerzej sil*: ognia roewinietvch batalionew. Po uszykowaniu skcenie
do ' ronlu nieprzyjaciela, armja posuwa si,: schodami od skrzydla,
kt6re mialo odegrac role laranu, sk tadaiacego sit: prawie z calei
rozporzadzalnej jazdy i batalicne w grenadje rskich. idacych przed
tern w straty przednie j.

W (en spos6b Frvdervk Wielki gromadzi w miejscu roz
strzygai"\cem, neilepsze oddz ialy, na wz6r Epaminondasa i Aleksau
dea W ielkiego. W schodzie - taranie bylo 40-60 szwadron6w i 6
do JO batal jon6w, stanowiacvcb kwia t armji pruskie j.

Cbcac aabeepiecaye sit: przed mozliwoiciot pueszkodzenia mu
w wykonani u tak ryzykownego ruchu wzdlut Iro nt u praecrwelka ,
fryderyk Wielki stosuie :

11 dzialania pozorne na odcinkach, na ktervch niema zamiaru
nacierec:

2) wyzyskan ie oslon terenow ych dla przeprowadzenia ruchu;
3) wysylanie czt:sci swei judy ku nieprzyjacielowi ;

pr6cz lego jest on zawsze golo w do awrccenie si,: Irontem ku nie
previacielowi. W tym celu znajduje on si~ czes tc przy jefdaic oste 
niajacej. co pozwa la nietylko na osobista obserwacie niepuyjaciela ,
leca daje zarazern motnosl: netvchmiestcwego wykonania powzte
te ll:o postanowienia, poniewai te oddzialy ju dy trzyma on sta le
w n:ku .

Opisany szyk boiowy zdaje si( wskazywac na bitwy, prcwe
dzone wed tu)l sz tywnego schematu, echema tu, kt6rego naczelay
w6dz nie zdola przystosowac do ckolicenosci, gdy bitwa jut roz
gorzeje i kiedy bataljony p6jd" do sztunnu. Tak iednak nie jest.
gdyi brak siTnych odwod6w Fryderyk Wielki aastepuie utyciem
(lias jazd y lSO-loo szwadron6w pod jednym dcw odca} do wvkcea
nia manewru oskrzydla i<\cego przez co armia zyskuje, bo jazda jest
zdoTna do przeprowadzenia manewru w dowolnym kierunku, zas
piechota uwoTniona dzi(ki temu z odwodu, zwj~ksza ilose strzelcew
la wiec i nat~tenia ognia) w pierwszej linji szyku.

Trzymail\c w swem reku ja.zd~ do ostatniej chwili, nie rOL
strzyga on tern samem z~6ry preebiegu bitwy w senate szlywnet'h
scbematu, rna wiec do osta tka moinosl: nietylko wszcz,:cia bitwy
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i wieie mi sHami, le ce i motn05~ manewru, daieki wldnie maeie
ju dy.

Jazdy swe] nie utywa on schematycznie, to let czesem szar
t uie Dna dopiero po zwil\zaniu przeciwnika ogniem piechoty i arty.
ler ji, ceasem [np. pod Rossbach) wali pierwsea. zanim ba tal icnv
piechoty i baterje artylerji u;m", stanowska; waH i lamie przeci
wnika.

Tak wiec chwila jej uiyda zalety od ckolicanosci, zas nie od
schematu. Co wiee jest sztywnego w taktyec rryderyc;ar\skiej, oto
Iylko przejscie do szyku boiowego oraz koncepcie na tercie na iednc
ze skrzydel przeciwnika.

Sarno wykonenle, sarna bitwe, jes t preca narz~dzia bardzo
l!i4:tk iego, poslusznego woli wcdaa i umoaliwiaiacego wsp6td zialanie
dowOdcow mi~dzy 50~, nawet bee rozkazu Kr61a (Driesse n i Zeidlitz
pod leuthen).

C. d. n.

•

,



ST. WOTOWSKI

Wyrobienie konia wojskowego.

Nadzwyczaj jest waine, aby wyrobienie wierechcwegc konia 
a lembardziej woisk owego - nie byic jcdnostronne. Kon woiskowy
powinien bye naJeiycie u jd d t ony, w zaslosowaniu do eakeesu
jego sae rokie] pracy. W yjddtenie konia woisk owego po winno odpo
wiadec obecnyro secroldm wymaganiom taktycznym. Nie wyslarcza
jut sam manei , do kt6rego przywi<\zywano lak du! " wag,:, szczeg61.
niej od XV do XIX wieku. Twierdzenie , it koe W sekote manetowej
wyrobiony. bedeie ned' w szerel!u rewnc z innemi konmi, bedaie
la t wiej wykonywal rotne zwroty, nawet Ilwaltowne, ~dt w t y' lub
oa bok, bedeie clufy oa dzialanie munsetuka, seenkli (lydek) - 010
wem, bedeie poddawal si~ tyczeniom iezdzca, nie mcze bye przyj~te

bezwzglf;dnie. A tvlkc wowc<tas moze bye bez eareutu, jdcli kof! nie
ma pyska zaci."'tni~tego na jedn ", strone, ucz~k m ieceulonych 19b
nadmiernie draallwvch, na dzialanie Izenkli odpowiada cbe tnie. stoi
epck cjnle przy wsiadaniu i zsiadanlu, odchodzi poslusznie ad innycb
kcni z plutoau leo iest weme], Czy li, wyrobienie kania szkolne Ijeieli
uiyj4; tego wyraienia) mcae bye powierzone t ylko jddtcom bardzo
tJmiej~tnym. laceacym wyceerpuiaco teorie z praktyk" i posiada~cym
duzo nabytego doswiedceenia.

Lekka reke, odpowiednie. wiasciwe, u:l: ywanie szenkl i Ia tern
bardelei os trbg), jelt wielkiej wagi. Bicrac jednak wyrobienie konia
sakclne za zupelnie "udan~", to nie mo:l:e bye ono ostatnim wyra zem
przygotowania wciekowegc konia. Powinien on bye wyrabiany
i w po lu, na dluzszych przestrzeniecb, ieby m6g1 ne brae dcstetecz
negc hartu, sily, a stopniowo wy traymalosci. Pc winien nawykn",e
rownid, do brania r6:1:nych pn esz k6d na wysokosc i szerokose, do
trudncsci, nierewnoscl grunlu. Ujddianie ee tem szkolne jest ,.po
cUltkiem" a polowe ,.dopelnieniem" w sze rokiem tegc stowe zna
czeniu. Ale wyrobienie konia aapomoca szkoly mand owe j i pola
nie jes t jesecae os te tnlem slo wem. Kon woiekowy powinic n nawy
kn~e do pl ywania, do przechodzenia brodcw - oraz do roinego
rodeaiu broni siecme] i palne j. Sot. to warunki konieczne i dcnlcstego
zn.czema .

Przy ui yciu konia w czasie kampanji aaldy wu ystko preewi-
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daiee, lnecaei iezdaiec mot e bye naratony, w da nym razie, na wielkie,
nawet smierte lne niebezpieczeaetwo.

Co do plywania, wiadomo jest , [ak latarzy i kozaey przyuezali
do niego ewojc konie i jak przeb ywali rzeki bC\dt stedeae na koniach.
bcldt lszersze) pl ynC\e obok nich , lrzymai,\e sil: OJ!ona lub grzywy.
Pamietne jest na zawsze przebycie w Dan ji w 1659 r; monkiej odnogi
przez Stefana Caam leck lego z drago6sk iemi i pa ncememi chore
gwiami. Praestrzen wody do preebycia do wyspy Alsen wyeosila
jak przestrzeri z Pragi do Wars zaw y. Trz y pulki przyj~lv udzial w lei
przeprawie. Konie plynftly pod jeidteami, cdpoceywalec w posrodku
wody na malej wysepce.

W J660 roku przebywa zn6w Czarniecki ee swemi chore
gwiami w sposcb nadzwyen jny wplaw rzek~ Druce, Idee pospie
smie praeciw Chcweasktemu, kt6ry niespodziewanie natarl na polski
Kmietavca oddaia t. - Przvtaczam dos lownie wyj"tek z pami~tnik6w

Imci Chryzostoma Paske. ustftp mnie j znany od "plawania" do wyspy
Alsen - przeprawa iednek przez rzeke byla bardzo trudna - i po
dziwiac nalezy nietyl ko bohaterska soUalose woiewody ruskie~o.

ale jego dowcip w chwilac b nlebeepiecaeas twa. Oto opis przeprawy;
..Poslal byl Czarnieck i przodem kilka chcragwi, te, skoro przysdy do
przeprawy pod samym Druckiem, czyli Od ruckiem . (00 to miasteczko
dwoia kc nazywaj '\l do rzeki Druce, na ktorc i byly masty, ale te jut
zas tali zrz ucone przez Moskali. Slanftli tedy nad rzeka i poslaH do
wciewodv, dail\c znac, ze slyehac strzela nie i bitwe iak"s. Zaraz tftdy
rysii\ posz lo woisko. zaraz domyililismy si~ , ie nie da rmo, pn.yi 
dziemy tedy do pneprawy nad Druckiem samym; d e. neka wpraw
dzie nie szeroka, ate dwoma nurtami idaie, dwa raz y zatem plywat
trzeba, jak po p61 staiania, gtl;boko i bystro, a zabrzetys to zaraz [ak
z piece. Moskale prostacv, spuscili sif: na to, ie mosty zrz ueili, wie
daieli tet ito, !e woiekc nasee ieszcee pod Seklowem i sukursu
za le m miee zadnego nic mogH Lilwini, nie kazaJi wiec cnei peze
prawy pilnowae, kt6rej mogJiby aebrcnie natetycie.

W ojew oda ruski : "Masci panowiel reece nie cie rpi zwloki;
moslow tu budowae nie masz ezasu, s lyszycie strzelanie, slyehae
i glosy moskiewskie. Jut to znae. ie nie nasi onyc h, ale oni nau ych
bij~ . Przeplywali smy man e i tu trzeba , Pana Boga wzil\wszy na "
pomoc. Za mnl\1 Pislolely, lad ownice za kolnien'" - "Sam tedy
woiewoda wprz6d skoczyl z brzegu i zaraz kol\ splynl\l. bo rzeka byla
bardzo glftboka. Przeptyni\1 wi~c i stan"t na dru gim brzel1u, a char,,·
~wie jed na za drugl\ plyn" ci:ho. poniewa! do tego mie jscl
gdz ie sit;; bili, nie bylo tedwie z pit;;tnastu st. ian, tylko ie :ta lau m,
przeto i nie mogli nas widziee. At. tu znowu woiewoda wola, stoiZ\c
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na brzegu: "Szeregiem, mosci penowie, sze regiem" - eo niepodobna
byto, bo nie kat.dy kof!. [ednakcw c plywaj [ed en si~ berdalei euwa,
drugi nie tak. Nan pierwszy towarzyu, Drozdowski , Mia) konia, co
go nie byl ! wiadom, a on plywal jakoS ddwnie na bok; skoro ted)'
tak uezynit, zaraz go woda zniosla z konia i poez"l ton,,~ , koaia
puSCi WSZYi jam go uc hwyci l za rami~, drugi towan:ysz z drugiej strony
i takeSmy go mit::dzy sob", plawili. Skorosmy go wynieili, at. m6wi
wciewode: "Made szez~scie, panie bracle, bo 5" tu wielkie ryby
i polkn"tby wa.. sz'ezupak ealkiem z paneerzem Ina to pr zymawiai4c,
i e to byl ehlopak malego wzrostu]. Jakieimy si~ przep rawili i przez
drug, tak" t odnogl;:, zaraz pulkownikowi Wroblewskiemu kalal wo
iewoda skoczy~ do bltwy, a sam zostal przy przeprawie innyeh pul
k6w. Idziemy ted y ry5i" . Moskale zdumieli si~, mysll\c, ezyt z nieba
5padU" .

Bitwa niemal pr eegrana, Kmielzyc ju! byl nawet w niewoli, uie
zadlugo zmienila si~ pcstae, Moskale pol~:t.n ie a niespodziewanie
napieranl, rabanl, rzueili sit: do ucieczki, a [ak wyrata si~ Imci Pasek
,.kome mieli srodzc ttuste i rozpicraly im s i~ " - tern poscig byJ
tatwiejszy i "t05my ich ci~li przez cztery wielkte mile".

Vict oria byJa zupe lna a gl6wnie si~ do niej przyczyaU. smiala,
juaaella przepraw8 wplaw przez ru k.; Drucz. Gdyby Czarnieeki
byl ceekal na pce ta wienle mostu, to z oddzialu Kmiezyca zlotonego
preewaanie z Litwin6w, nie byloby nawet _Iadu lub pozostalyby tylko
tmpy tub welect, powi"zani niewclnicy.

Wojewoda Stefan Czarniecki dokonywal ze IW. jazd.. . nie
oszcz" dzajl\e si~ nitdy - pomimo it mial jut z g6r" 60 tat skceczc
nych - rzeczy nadzwyezajn ych, niemal nieprawdopodobnyeh - ale
on byl bohaterem 0 :t.e lazne j woli.

SOl konie ad przyrody obdarzone wi~ks~ rub mnie jszl\ edcl 
noscUt do ptywaaia. Kca, kt6ry rzeezywi!cie dobrze i latwo plywa.
rna glow~, lZyj~ i grzbiet niemal ponad WOO", slaby plywak za.nurza
l i4; 0 wiele gl4; biej i tylko jego glowa ryluie l i~ ponad WOO". Nawy.
knienie i wprawa w ptyw aniu majCl duee znaczenie. Kotl stopniowo
przyzwyeuja si~ do i!:1~bi, mnie] wysila si~, umie jetnie ] z niOl walcev.
Bardzo jest watnem przyz wyeza jat konia do pr zeplywania pewnej
wodne; przestrzeni ,,00 brzegu do brz.egu". ZdarzaiCl s i~ nieiedna.
krotnie wypadki, it. konie w wodzie, aawet po dlut.lIzej chwili. nawra·
caj~ do tello brz.egu, z kt6rello wysdy. W razie odwrot u lub polloni
takie zaw raea nia bywaj" tragiczne. Konia w wodzie w~dzidlem kie
rowat nie moina a tembardziej sci4,gni4;dem silniejszem cugli, coby
Ipowooowalo iego l.8g l~bienie s i~ , Moina iedy nie nadawat kierunek
uderzeniem dloni po szyi {wi~i na prawo lew" r~k", a na ),,:W(l

•
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praw,,). Slowem - do plywania trzeba kama przyzwyc:z.ait i wloiyc.
wzbudzic ie-go poj~tnoSt. Peeeatkcwe ~wiczenia mog~ bye rcbione
~dt pny drugim doswiadcacnym koniu, prcwedaac na powodaic
pocz~tkuRcego, hitdi z cz61na dla nadawania kierunku. Kon bylbv
puuczony do wcdy na linee przywil\zanej do reemienne]. silDei
uzdeczki z nachrapnikicm, ale bez zalo1:enia w~dzidl.a . Preedewsayst
kiem oaldy cwlczenia plywania stopniowat. nie pnedluiat ich
zbylecznic, uwaiac jaka naukt. a nie prolH:. Dale do plywania nald y
wybierat cleple. Po wyjsciu konia z wody, dobrze go garSci" , lamy
wylrzet j dac mu troche cukru, trawy, jako aec hete.

Obznajomienie z bronia, sin alami. powinno bye r6wnie1 oparte
na stopniowe m nawykaniu do nich konia. Z pewnem adaiwieniera nie
ana jduje sit:, co do obznajamania z bronia, t adnych wsku6wek
w .Hipplce" Dorchostejskiego, pisanej iednak w roekwicie pclskiego
rycerstwa i jetdziectwa.

Dorohostajski opiera wyrcblenie wierechcw ego konia, a tent
samem bcicwegc, w znacenei miera e na szkole wloskiei. na zasadach
manetowych, osnutych na spotegowaniu w koniu gibkoLci, awroteotci,
zr6wnowatenia VI ruchach i cbodech. Metod,: t( uwafano w6WClas Z8

podstawcwa. Dorohostajski w rozdziale XU pisa f: "Spos6b do judy
ew iceenla koni lroj aki I i I; tylko zna jduie : [eden puy aiemi, zowi~ go
Wlosi a terra, druii z podnoszeniem, zowil!l, t o di me zzo area, trzeci
w skckech, ten in alto nazywail\. Te dwa posledniejsee 5", trudniejsze·)
nad pierwse y, ale :r:asi~ pierwn y do wcjennvcb dzia low zW)'C'za jniejny
i nad pcslednie pozytecznieiszy, nle tet i tamte dla wialu przvczvn,
zwlaszcza w lych krainach, gdzie pola rowiste albc skaliste ena jdo
wane bywaj", S.l\ lei. bardzo potyteczne". Dodaje jednak autor ,J(sidi
o koniaeh" - wydanej w Krakowie 1603 r . u Andrze ja Plctrkcw
czyka - "te polacy tego rodzaju judy niedcceni e ja". B..,dt co b"d i
og6lne pciecie Dcrchostaisklego 5t\ oparte na wYi imnastykowaniu
ciala konskiego, na nadaniu mu zr~znosci . Co do prz yzwycza jania
konia mlodego lub l~kliweio do zgielku, huku, wystrza l6w i t. p. daj e
rady dost og61nikowe i opiera eauke na praktyce - oto jego slcwa :
..W co nei sposcbne] katdy ko6 si.; wprawi, gdy na nim cees tc mi~

dzy Judtmi, mit:dzy r6!ne strzelby, ab o broni bl yskaniem, chociat
uprzejmie na to zasadzon~, mi(dzy kodmi zgiefkiem. jakim go po
ulicach, Jld zie kotlarze. kowale mieszkaj" , mi~dzy mlynami i IZU· -

. , Nalety .Jlio, kowat, •• t. dwa "ponulrti."u'· byl to rod za j wyhnj

.......d.ow.j u:lloly. _ III alto l,et, 1 .i", r. , IF: oll. mi i b,t mol. "rarodlF:jul ~ rami.

lowallia Wloch6w do l.onltun 6w hJppicra, t h.



mi..eemi rsekami w desecz, w wiatry, w niepogody, po leslecb, po
g6rach. nielylko w dz ien ale i w nocy z lagodnosci14 prze;ddi:ll. ~ 51':

~di, nacieraj'4c caasem to eda leke , to ebl iske na chor~wjc, na
b(bny i oa r6f ne zwierz.;ta, w h ide; krainie zwycza;ne, zaczem

• sarno dcswiedcaenie z laty, fakotd i w czlowieku, czem dale]. tern
i mit' ls! ,,",n j m~tniejszym onego czynit bedeie", S" to rady po czesci
ryzykowne. Mlody kon. w dodatku l(kJiwy, gdy odrazu wpa d nic
w zgielk . trze laniny, miCdzy abel' mu przedmioty, bywa oszolomicny,
adunany; zdarza si*: nawet, il unosi, PCdzi na celep, sebiia sic lub
kalen y, wpadaiac na fury, sln gany, drzwi dornostw i t. p . Wsk a.
zane ics t zatem stcpniowe os wa janie konia ze . tnalami, chcra
gwiami i bronia. Naetepnie zai jeidzif na nim na lety po drogach
i manowcach - ale przez dl u:bzy czas w towarzystwie starszycn.
ju! naleiycic wyrobionych i dos wledceonyeh koni.

Utywanie konia jes t zapewne dobr" Izkol" . ale powinno bye
popnedzone odpowiedniem przygo(owaniem. L~kl iwego. mtodego
konia lrudno cZl:.lokroe przymusie do przejicia w pcjedynke przez
most , obok mlyna z upustem. lub wia treku, do niezarzucania si~ na
wldck p~d~cych w jego strone woaow z pochodniami - obecnic
samochod6w - ora:r:: gdy jddziec wydobywa z pochwy seable, przy·
l/:otowywa broil do . tru lu. poczem rozlega . i~ bly.k i huk sltzalu.
S\ !.onie bojatliwe na wel z powodu wady weroku, trudno ie 00
zwycz.aie ad aereucenia s i~ , zat rzymania na widok nielylko mlyna
" wo.:lnym opustem, wietraka, ale nawet pryzm z utluczonych ka
mieni na mtym goociflcu. S" tei koaie za rzuc ai<\ce sil: Z nercwew,
po cd jechenlu z mie jsca na pewnil odleglose, s taj" przed pierwlzynl
wil:k. zym. wypukle jszym preedmiotem, zawracajC\c w strone stajni .
Konie tego rodzaju nejtrudnlej utywae w pojcdynke. w towarzystwie
14 niejako pociagnie te, a le co jest dziwne - te same konie wzbra
eiaiace sil;' przejse cbok niby to slrasznych dla nich praedmic tew,
mot na przyuczyt . pod wytrawnym jetdtcem. do brania plctow i ro
w6w. k leruiac [e w prostym kie runku na prsesekcde i zaczynaj"c
nauk,. od nlewj soklcb przesakod, Przy zarzuca niu si" ko ni Daldy
utero zdac lohic sptawl:. czy pochodU\ tylko ze zlego wzroku. czy
bojatni lub narowu. CZl;lle a umiej~ tne utywan ie koni zat:tucajtlcych
si~ - po ich naletytem wyjetdteniu. wyrobieniu czuda w pysku.
zwrotnosci na katd" rl:kt:. oraz wysuwania sil: naprz6d pod nacis~

kiem szenkli (lyd ek) , - mote wywrzec wplyw bardzo sku leczny.
Otrzask anic lto 'lia I. broni" pain" i . iecznq wymaga wylqczne j

nauki. Konic stopnio wo na wykaj" do blysk u os tna szabli. huku
wyllrza lu. powiewania Iztanda ru . chor"giewk i. bid a w b~bny, ale
podkreslic naldy. naw ykai" po pewnym okresie cusu i powt6rzo-

,.

"



nyeh ewiceeniecb. Wo~6ie danych w tym preedmiocie mamy malo.
Preecietne podreczniki ..0 jeidzie konnej" nie ujmui" si~ niemi.
Przytacz.am tu wyjl\tki Z cbseemlejsae] ksil\tki pulkownika Jana
Bobiaskiegc, wydanej w it:zyku rosyjskim w Petersburgu w t8J6 r .,
pod tytulem: "Kr6tki zarys hippologji i kurs judy konnej". Ol6!
w lei ksiazce znajdujemy rozdzial specialny (VI): "Jak naldy pray
zwycza jac konie do broni j nadac im smia losci w jetdzie polowej".

Co do pnyzwyczajenia kania do brent - a bierze autor pod
uwagt:; jut konia manezowc uiezdzonegc - znajdujemy: "kiedy mlody
kofl jut dobrze chodzi na munsatuku, to mcana na nim jeidzic w ma
eezu z nabl" zrazu nie wyciiutnitt., z pocbwy. Dop6ki ken Die na
wyknie do udereea i poruszen saa bli na jego baku, to naleiy do te go
CZ&$U jddzi~ tylko st4:pa i zebranym klusem. Pcceem zatrzymac kc
nia , poglaska~ go, nestepnle, wY; llw$ZY bardzo spoko jnie SLabt".
trzymae }q kilka sekund wysoko i opuseceac z baku glowy konia
w len sposeb, teby m6g1 widzie~ jej bcczna pcwierechnie. Jeteli
kod bedaie s i~ bardeo lekal , to nalety za raz podnid~ subl,: i uspo
koi~ go glosem a pcwtareae to tak dlugo, dop6ki nie nawykni e i nie
bedele stal zupelnie spokci nie. W ten sa m spos6b trzeba wsuwac
sza bl,: do pochwy, wY$(rzegajC\c sit: wszystkiego, co mogloby stra
$lye ko nia. W miare pn yzwycza jania sit: konia do szabli, jut jl\
predaei bedaie motna z pochwy wyjmowac, robi e ni" nad glowll
kania r6ine porvsaenia, a czasem udereac r~kajdci" po I~ku stcdle".

W ten spos6b pulkownik BobifJ.ski zaleea oswojenie kama
z saabla i jej poruezeniemi. A dodac naleey, it mniej wiece] til sam"
metod" treebe przyzwyczajac konia do laney, co jest pomlniete
w praytocecne] powytej ksi"tce. Co do obznajomienia konia z cho
rlltwi-., bebeem i strulami. aaleca rownie! rce poceecla nauki
w mandu·) i wyraia sit: : ,.Nauezyciel daje pclecenie ludziom pie
szym z chor~will i bebnem lSC naprzed, jetdziec postepuj e za niemi
w pewnym odstepie, s fopniowo prz:ybliiaille Sif; do nich, ale baczac,
teby si( kon nie prze$traszyl. Dopokl kofl nie uspokoi s i~ i nie
podejdzie blitej, ludzie piesi powinni stac spokojnie, konia zaj nalety
zatrzyma~. poglaskae go i da~ mu kilka ziam owsa . Poczem ludzic
piesi idC\ zn6w naprz6d. trzymail\e si ft: sciany manciu, a jetdzicc za
~mi" postft:puje . Zruu trzeba z1ekka uderzac w bf;ben i nie poruu ac
ehorlllZwiC\, a w miarft: jak ko6 do nich nawyka, moina !Iilnie j ud e
rza~ w ~bcn i porusza~ chor~gwil\ . KOD przyzwyczajony do posl u-
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szcnslwa bedete w ci<tlfu kilku dni pcdchodeie bcz obawy do obeych
mu preedmiotew. Naldy tylko baezyt, ateby w czasie nauki nie
byto dru ltielto s trachliwego, nieslornegc konia i wog61e hata su z ze
wn"t rz, albowiem gdy kon zwraca uwag~ praedewssvstkiern na iedea
przcdmiol, mole latwo prz estraszyl: sie. Pobudzenie mlaskaniem
i~zyka i sepicru tq nie jest wla kiwe, lepiej pcbnae konia naprz6d
utyciem szenkli.

Gdy kori jut nie okeeuie i adnej obawy 03. widok chor"gwi
i bebne, wowczas naJety pcleeie ludziom pieszym PO$t~powal: z temi
przyborami z boku i z Iylu, deby si( kon przyzwyezail do znosz enia
ze wuystkich steen ich widoku".

"OJa oswo jenia kcnla ze strza lami naldy eas tcsowae wiece]
oetrcmosci, Niektore konie, jut z natury me okaz.u il\ w ceasie strza16w
wi~k5Zej obawy, wi(kszos~ [ednak bardzo s i~ niepokoi, a pochodzi
to z roinych przyczyn. Niektorym nieprzyjemny jest zapach prcebu :
kcnle tego rodzaju wypada oswaiec cz(stem jego utyciem i la
f<'dnoscil\. lone anew obewia ja si~ tylko ognia w ceasie stnalow, nie
pokoil\ 5 i ~, ..d dzac przygotowanie do stn alu, a po strzale idol ~mJa I, )

naprz6d. Najwi(cej napotyka si( tru dnosct z ko6mi bci aeliwemi,
z nubyt podratnicnemi nerwami, wprawdzie, po preetamaniu pcwaz
nych trudnosci ~d14 wkoncu znosif w)'strzaly % pistoletu lub kara
biau, ale w caesie bardzo silnych s(rz a 16w zawsze okazu i., boiain
i niepok6j". "Kiedy kofl ~dzie podchodzit bee szczeg61nej obawy
do calcwieka, sto j14cego z pistoletem lub karabinem, w6wczas motna
zaCL\l: stn elal: slahemi nebcjeml, pcwieksaejac je stopnlcwo. W ten
sam spos6b pnyzwyczaja sit: konia i do strzat6w z boku i z tylu .

Nietetwo jesl oduczyt konie, cbawia jace si~ strzal6w. JU:f: w cza
sie przygotowania do str za lu. preebieeaja noilami. bystrc ogl,da jl\ si~.

JZcztg61niej konie niedcstatecznie [eszcze uiezdzcne. W takim raaic
teeeba zaniechat strzelania, a tylko jetdzit, teby s i~ konie lepiei
poddawaly dziataniu dloni i szenkll, pot em rozpoeza.c! znow streelanie,
iak gdyby s i~ nigdy przed nimi nie streeialc. JeieJi [ednek i nestepnie
k06 zarzuca sic:: i nie chce ata~ na miej scu w oczekiwaniu wystrzalu.
wtedy nalety polccil: pieszemu czlowiekowi trzymaj"cemu karabin
lub pistolel. .teby posh:powal naprz6d. daj llc ad czasu do CZAIU

wyslrzaty. a jeidziec feby jechal za nim w pewnem oddaltniu i s top.
niowo. o. tTCi nie przyblifal si(. W6wczas. czlowiek id"cy pie sl o, pel
daniu konio..... i garstki owsa , post;Iaskaws1Y go, znow pOjdzie nap rz6d,
• jddziec b4:dzie za nim W odstt:pie pod"ial:.

Pnewodnik nie powinien zatrzymywal: si(, ani dla wysuu )u.
ani nahi jania breni. nast~pnie zwalnia h oku, teby si( koJ1 pawoH
z nim zr6wnal , a gdy jut b(dzie blisko, to powinicn za trzymal: si~
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i d.,,~ mu tari~ own. Jdeli po k.ilku dniach jut kon nie okaauie obawy
i smiaJo posh:puje naprz6d, wtedy picsz y zalnymuje siC i straele".

W takich zarysach pulkownik Bobinski aalece przyzwyczajanie
kama do slrzaJ6w. Nauka jesl drobiaztowa, powclna, ale oparta na
IqodnoSci i cierpliwcsci . Draga to dlmsn, ale nie ryzykowna.
Wnioskowat nalety, it iedncczesnie bedaie obuczanych po kilkanaicie
rem oetowvch, mlod ych kcni . Pray wi~kszei iiczhie nabicraj~ konie
wit:kszej odwagi, jednak teo kt6re okazuj" nadzwyc:zajn'l, boja:f:liwmt,
sklonnoU do narowienia si~ , powinn y by~ osobno i specjalnie cbu
caaec, atcby przy w.p61nych ewiczenlech nic wywieraty na inn"
podnicca iacego, niekorzystnello wpivwu. Niema watpliwosct, ie
doktadne oswojenie konia z szeteslem rozwlnietvch chor ll,~wi, z hukicm
Jx:hn6w i wyslrzal 6w rna bnrdzo dcnlosle, powaene znaczenie. Nale
talo by td przyzwJ cza jae konie do widoku ~kaj"cych, odpowiedalo
przy gotowanych, nieszkodliwych rekiet . Na polu bitwy widoki 1C11"
rodzaju, gdy kceie z niemi nie sll otrzaskane, magll, wywolat paeike,
Co do broni palnej [kerabinew r6inego kalibrul , to przy jej h:
ram leiszem mechanicznem , uproszczonem nabijaniu, oswojenie z ni.-,
konia jest 0 wiele ta twleisze. Uog6lniaj"c iednak, widz imy, it "w yru
bienie" woiskowegc konia jest Irudne, skla da si~ z rot nych cz~sci,

a C'Z~~ c:i te dopiero z so~ zI"lczone mol:" wytworzyt poi"dan'l calost .
Kon wojskowy powinien byt odpowiednio przygotowany, wyrobiony,
a przygotowanie jcidioow powinno bye r6v.-nie:t: s laranne i specjalae 
wtedv wylwana si~ pot"dana spOjnoit. Knwah:rju w ten sposcb
poit:l.1., przy odpowiednicb wodaach, $mialych, a obemanycb dokladnie
z now01yt04 ..ta1dylu( "sHil, Ognill", mcee dokony....·a t czyn6w nad
zwycza;ny(.h,
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MI;;oZYNARODOWE KONKURSY H1PPICZNE W LO)/DYNIE
I WOJSKOWE W ALDERSHOT.

Ko/l , I. por. Kona C. S. K.

G. P, 5. K••,Zder"

I ··Cn..... holl. I intbo.,. pot . [}mocha.lld_to

..RcwdiW

I •.J.cek"

I ..Qui Vi,....

..Geneut' Kol'i . 1. r im. SUlkicto. 6 p. ul.

I ..Lump"

I "Banu i" x ee al. rtlft. Anlonowicze I C.S. K.

l ..Juku_,." Koll 15 p. 'II. por. Cl o.,kiego

I ..Mor ioul"

, ..f......

I ,.PiudOf"

I
Rtm. Kr6lil, i ~wlCl I p . 51wol. ,

POt . S'I'.uI,nd 2 p. • 1. • • • •

Rim. Dob~lall.ski :l p. Sz..·ol.

M1,d.yn.uodOWI koak1lflY hlppiu• • w Lo. d,..i..

J.k Fn neuli w Niui. Wloal w R.ymi.. o.l. ow ll w Brulu el!. a 51.ai
caney w Luetirai •• jail. inn. pand.a . urope;a" I• • b"di w awoich etell eaeh, b"di
l u w nl;ei l<:OWo'cia<:h . plteiabli. odpowiednich. urUldzai" w roko micdzyaaro
do..e kon ku"y hippicu• • I.k td i Anlllicy od u,re,u lal clynl" to w Londfllie.

Na t.relli. WTmietliOllycb p.ilatw. un"du.a. a, cz.,to.rot w In.yeh jenete
miel_cowuiociach nliCdlJDarodoWI lawody. t..dDI jeda u ai. a" tall laan•• nie
cical " , If,: taklm rOl'lo. ... I n i...ai, luie,o zllAcle..la. jak poWTt.i .ymle
nio••• a m.jllee lut ada...... ual.lon" alawc. To Id ... wII,I,d...a Illeroid ieh
rurn. I c""ukt. r oficialnn-reprel.lltacyjay. I rollu . a fok ~ickna .i, liczba
i jako,t jddfe6w. U 6rz J przewatnie W lmIaduraeh woiakowyeh. I laj ll oehoclO
drt 1] wod o.\•• jako pu,d, ta.iei.l, rotaych n"od6w.

Aeuf.lwi. k w " wie illiu roku obeene.o ,rupl aAuych kl wl lerzYlt6w bnl.
lid .ddal w llwodach nicejak ich. e&er plllC aa tllll ~I piefl~dl' II ouc~dftOkl
budj;clowych M.S. Woj, k.. I w,ield do Loadfllu mid byt do U konlow.y.
ied..k miai,ler, fen. Sikorak i podeaowil, by jencu w Iym role a pol,ey
h .. alerzy.d w~ i cl i "ddel w ..""odu b IOlldyt'la.ldch. Po powroci. ~ Nicei i u 
wedach "'aru:aw. le lch. Ikl. d jddfc6w i kOlli. 1II.;.,c,.ch WTi"het do Lond,.Du.
byl lIu l((lui.,ey:

Rtrn. Dziaduhki I p. Szwol.. •

P.,llt. R6mmel .

~~df'nl milii milno• • IlY : olt. l putk. R.wicI I Dep . 11. M. S. Woiak.
Trall.tporl. d otODY I 13 " oa i I 7 ordy aau6w. pod opi,k" rim. Oob rlafl llr. i••o,
od'ndl droe, moru., II Cd,6.,ke da ie II.VI. do Lalldy au przybyl 11.VI.



ZlIwody rozpoczc1y . ic U .VI. i Irwaly do dnia JO.VI. Do . llok6 w prtn
pnnzkody ud.z.illl .w61 l iloaily i bral , lIa.l~puj"c~ pail.hr. :

J ak I powyhzyeh eylr widat. puewaCa . iI an,ieJ.kic:b. n;'lylko co 40
",all'rjs lu ko l't. lr. ie.o. ale i co de Uo'ei, byts kolowns.

W lie zbi. 75 jd dkOw sOi ielRich pu••s 'aU ou ywiteie oliearowie.
Renla. 10 'eJltelmaoi , amu ollkl i wund. pocIofieerowl• • klOtzy na koniaeb
rn,doWJch, lIa r6wlli I oHeerami. btali udzial • a ajcicbzyeh probach. oiei~dl:lll
Iuoloj~ wyebodzlle lW'J'cicuo.

Oprun . ko"6. prz~1 przen kody... klorych jedJllie lIIollli'my qlDll it
.woj \ld, i. !. budzo wial. jeuell inoych pr6b. a rsczaj pok..6w• •klsd.lo .ic
.a londyt\ .ki. mi(dzynarodowe konkur.l' bippiczD' . Byly on e ni. lyle A wodami.
ile w,parli... l... corotl O", wy.law ... koni anfiel. ldeh pnerOtne lfo IJPu i prz~ZII' 
CI.lli..

Codzienai~, od lIodziay 9 do 12 w poludlli~ . mieli 'my rnotooU ob' fl'
wowanl", An l(lik6w. a uCl~i icb .ielkie(o I'lla••t.a i "uUu koai•• co objawialo
. i" i bylo aam pollazane .. pncrotaycb (onnacb.

Z(odaie I' olbrzymim proll:ramem za.odow. ktore podl'l~loao aa pc"".e
k.le,orj. i I. zw. ..kl..y", prz.d Il.uemi oczaml prze.un"lo . ie • 11M;!! 2.000
zapi..llych koni.

I tak: Imnia peillej Ir.rwi .nlliel.kiei i hunl.ry. kOllI. pnezaaclOII, do
,Polo". Ir.onlc IJPu ..Ponny", PokuY' uicWhnu, konll wierzchowe,o PUtz pIQje
i panOw. Keele z.puUow~ luktu.ow. i roboue. lelr.ki. i ", iefile. Pokuy Ir.luaa.
kow pruro;toelfo wlro.lu w odpowledllicb Jelr.kicll. do lello nlu pu u JI.czollY'tb.
ekwipat.eb I .pecjlll~;!! b u urt i ulotenie tyeb koa i.

Wreneie kon ie ei~tki.. plwow'l'Ilkic, fanl..tyczDyeh wpro.t rozmiu Ow
i hud oWT II . uebej aod&• • ni..lyeh.nei .il• • a pnedziwnie I.,odnelll u. po. ob ieDiu.

Powoi eDie. UPU;!! t. a aa.el ubi6r powot ;!!CC'O ekwipatem wla ' cieieta. b'"
brallY pod uW'lIe·

f>odziw ialelll 1'1 wielk. milo'e koai.. tro,kliwott , db. loJt I obe hodn .ie
. ie z: ebn , Zdumiew.tem ,it nad bo, aetwem k01l1 le , o kraju i nad lulUv.Mm
i &lIytkielll. jakl. ellyb. IY'lko • AD,lii. , polk.e moins .

Poku .ml powy inemi laiet . bylo cod.ied cale przedpoludni • . N.tomi..l
00 l OOz. 15-19 I od 2J_e; do p01n..j Doey. niera. do , odzin,.. I-ei. od b, waly si"
Mok i pU'1 pn~,zkody.

Nielr.tore . arunkl Iyeh konkul'SOw bY'ly tam dla II" now04cl" Z,oJl a ie_
. pod.i.n;!! .

Typ pnenkOd. leh \Islawien ie I .pecjahly udollodaiony . powb oa jetdta
nia. jakim sic poslu,uj;!! J'ddtcy all,iellC)', jwiadclY a lupeloem pnll ....h
lIiez.ro&umie o;u. le i d&ie zin:r 'pClr tu Ir.oo.nello. OdDiosl.m wrateDi. . ta
nil . ""nowiooo . iC taro II. pewllemi kOll iac:z.oemi w.runk.Oli. bill ktMych
uprawiaoie lelfO , porlu , taie .ic bezeelowlI .tr.tll eu .u. Konkur.y loodyd. lr. ie
odbywlly .i,. pod d.cllem lr.olo' llne,o budyaku ..Olympj. ... Tam let u.l.do
pomielZeren ie oKolo 800 koal. Opr6c1 dutej .,eIlY. jalta .i,. • tym budyuk'll
midci, In.jduie .i" tam ien eze m.la ujetdt alo.i.. prz.uaczolla dla uCle.lllik6 w
lawod6w. ee lem odbyw'llia codz iellllej poran lle j pr.cy I Iru .inIf6w.

Iddl eOw 11).4 kool 386

KrOllika . portcrwa

Ru l''''

An!!I;a . • jd dl e6w ts koni "'"Fr aIlt ja • " 1 o. 28

Wrothl'. "
,

"Pol.ka , 13

Bd'ia "
,

"
,

5l wee la , 5
51.aiearj a I •
PorluCalia . " I "

,

56
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Wok61 I1 l6waej . , t IlY. 100 krokow dl ujiq. i JO " . rold_i. u l idui... . il;
lotc I tryb'UI" mOll.llu pOllliek it & 'or. 5.000 widt6w.

Klomby Z 0Jlromnem ftUI6t.t....m jukrOlwych barW1lJcb "wiatow, ktOremi
oMoblollO dookof. an ne. dach "klaDy. obci.., ni, t, od wewn"tn blCltitll",
przcjuyst.. maleri... m.i..e.. illlitowac lu ur nieb., blitkoi c Irybull wlpalli..Ie
l>dd.orowIIlJch i orldutr • • wII:ydko to ra"clP . k l.d.lo .i"na c_Iott i " Imoaf.'e
lI .jlu~lni.j cyrkow...

Sl ue.oloie wienorem, lid,. 1. 80 t. mp fukawfeh t ....i..i..cycb ze u tuc. uja
lI i.b.. I plYllill fa na ' U Dc .i.llI, iloit , ..iatla, ...Iellanelu publicznoi t W obo wi'lz_
kl'W'YCb win::zorowyc b alrojlch lIor"co okl••ki.l l. h td, . kok.

W pnerwi. mi'Cdty lIodL 19 _ 21 r jawi. i" .i, DI ,-,.nit lak......lilil..o• • ai
II I pOTl nnych pokauch i pr6bl ch jdd1:cy wrll s k06m i. ekwipate i ich . ldci.
d ele. Tu nutiCpu je ienue jedna oltdnia probe I wTiCcunie na,r6d. poue_
ot.illtajlll l ie kolo..1ae podwoje cyrku. by wpu k ic dwie pb,tform r. u lotoae
katd.a w Cl:w6rk lll w,plnialych. ro. lyc h. klrl.ch ko ni.

Slutba ..Olympjr' w clerwoaei Iibe rji.. ja aped I iemi 1l"JZle wyro.la, . pnwi.
,i iC nybko I I winnie . Zaet, t e ludzie e! od III kilkuoallu, w jedollm i tem HomeR!
_iejlCu. wei , .. jeda. i te aame ata wiai lllo prlllu kod y. A po"iewat Aaltlic, 1111 koo ·
u rwat,lla mi. wiec i tu naplIWllo oic l ie eie sm illnilo od lIereltu lat, od CUIU
kied, obfl:ny nalz major EJIII, jako olicer rOlyiski ej ka.alerji, w roku 1911 bnl
ydzial w tycb U1 mych IIwoda ch i na Iwym ftPicco llo" miedlY ilule mi I dob"
••puiellll oaerode Kr61e JefZ eeO.

I d zil iej. jak prud lat y. pre wdopodobnie d oi te lime o.iem pnen k6d .
e ~c :

II Herda I dr.ul. m z t,lu;
21 pflenkoda II: 3 drllltk6w rlw ieuonych jedee na drultim.
3) na Imilll ie Iderunku mur I bial ll' o kamien ia limitaej ili.
41 bramka z lawecPIIl u dolu.
S) oa Imienle kieruoku plot pleciollY I uarej willlioy .
6) parka o IIIwienoay aad oizkim IDUfilOI I eaeeweee] ce,ly.
l) pow toruoie dwltiej.
8) br amka olimpljah .

Pfleukody I tlki.tami, wu yalki. plooowe WTl okoki od 140 - 160 c• .•.
dtultoki h idej I nich okolo 4 metry.

Pltelltowan ym wJ1lalazkleOl an;;id akiej hippikl. Die odladow aoym oa nCl iC '
kit oill'dlie, 'Il1o sa,rody I OOk6w kaidej pnen kody, ktore. w,tne od wld d ..-i
pflellkody, Iwonlllo okolo 4 meuowej dlugoi ei korylln. Podobnie wy, llllda, ilk
prunkod.. aluillloCi do rekord6w wlwy!. Bylo 10 ocl ywlicie ulllwleole dl .a Oil

rupelaie IbytllCln•• gd,i "'onie nltu 1111 aa olil61 doi e! pOalu.loe, a ~dlllc w riCk...
rzldko Io. ied y wylamujlll.

Natomi.at 0 kooiacb iAllych jetd.tcow lello powiedllee! oie moiaa.
Nu b,t clealo widzlalo ,i iC ..eenlelm.n6w ". oielylko WI frakach, kt6nr:y

..wilnl oi oa pyaku konil, l iedzlllC moiliwil aajwygodniej, iak w automobilu.
lIa ku,iu, I no,allli nlpu6d wylunietlmi i opartewi PlGeoo w alrzlminnac b, bJli
aouea i cierpliwie puel II nl iracnie ju e zwieuell .

Cllym wyailkiem i umieilliooici lllo takie,o jctdtdca . b,lo wyulowanie konia
1000m w kil nln"'. kurrtarll I prren.kod• . Tam wprow adziw n, Iwelilo rOllZI·
Ialelt0 rumalta byl l polloiny 0 j. , o akok. Zarw,cuj kod I !turytun ad«. lub
wylaOll t aie aie mlat ochoty, a bed .lllc do lello rodsaiu prac, wlO.lon, . pried samlllo
prleazkod, IIcbowaje ai, r. wTadl onlll mu iotel ieeocjlll' dai.lllc dla wluUdej pew.
lIata IIWCU 'U kolo. alDy i dobry akok. Pot em cZllami ro'poc',ol ,ie walk a
".bello idd.tca I do.konaly m "'oDiem. Ale III 10 '.III Id . poaob, i cbwyty ta..
dOlwolone. Pare wolt lub latuymad w par couue. "' najCZ iCk i-i pr red ..mil
pt'leszk odlll nie bylo bran. w r l chube Mcdow ; leo apol6b judy bTl na jcziClciej
pnktykowaDy.

Punk I, karDe ticlone byl, oulepujlllco:
SU' CIIoie tlkielT prudaiemi, lub tylnemi o0 li! ami p6t ltarDelt0 punktu. Sl rlll*

cellil puellkody r.ued niemi. tub t, lnl lJli oOli!ami 4 k. p. Slrillcenie pue.zkod y
prr.edniemi, lub ty neml 00glm1 2 p. k. I i 1I. ,a odm owl , ko"'. , IIlrryman ie lie
pu y pu.nltodlie lub w, lamani l I k. p. III_cia odmowa poku. u tuTmlnie l ie
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puy .pru u k ocb ia. dy.kwillilikac:ia. Puedlut.ni. normy ClUlI. d.,alr.walilikacj• .
Patcoun t-ardzo pro.t". w 6.emk4l . wytloiil 0,,"010 4SO 1&rok6w. CU nI

iI • ...,.konaai. probl at ud lo. bo 2 miouty. • j. d"c: kluu m motn . byla .j~"i. I piauyt.
W I,m w'~lli.l,. nl... ai.an.I1Jm Di m Ir.raiu. •polkalo 0..... willtl. milyeb

i raiemUyc h " i••podJianek . lJo t yeb tu,ich f1 i1I.t,1 piuwuy d. id k Ollikun6,,·
22 curwca, ktory wldoi. dlat ella byl dl. au mniej mil.. nie. podiiilnk". h ree
pocz,,1 I i, pr6bfl 0 ..jwitlUUl ",• • rode Krt'll. J.rn , o. Niewl ildomo z jakich to
. 1.10 lie pnyc:zyo, wbr. w an.ailj .kura lnoici i porz"dkowi an,i. l.ldemu... uu,
, olnl. wbrew pro, ramowi. k lo'1' d••GO ufotony, pne.idy.al lu. , rod c Krt'll•
.. dd e6 26 cu,.c,. .

Choci" t by Iylko ze wZII,d6w czydo lportoW'fc:h. wucd:ie Dljwicluu
allrodl . j• • t . wykle rolellran" w ' rodku, lub pod 1I0Diee .IIiIOOU, Ild nl~d,

w pllrwu ym dn lu, ueze,<tlnie, ,d, lawod! m.i" wieilli chu.llle r mi,.dzynaro.
dowy, Ale w ..OIYlDpji" inDt a" . wyeuie. Do rUch. h.1th Dildy I teD., 11 pried
.amym wyjudlm fl. IrCII~, nie wolno jddieowi "'oczyt Ini uzu pr:l: a.o;
wfnny dr,,1ek w nuil. lldy III bocanej u;etdtalni prnd a. mym 1I0nllu" l lII
roapr,t.. aWI«o kOIlII . R6wole t. 0 ..podbarowIlllu" moW}' Ilieml .

Dw6eh ..,enl.lm.n6w·', ..,yln.elooych puea !lomitet. un "dl l l" cy uwodr.
pilnuje, by powytuy...lunacy Iligd..i. "wyCllj, ..II byl czn em prl e, !lOlloS
I" ltonllun nt6w prukroczoDy,

o j.1.ki.m!lolwiek aolidne m rOlprc t.nill ItOfti" nie n:otna n tem myi l.t,
N" m.lei, oiby u lea ell pnczlliezonej. uictd.t&lni. tlnk o!lro pny. Kilkudzle.io;ciu
~id1c6w nl rll objddta a. o je konie nie pilnui"c lI"jmlliei'ze,o porz"dltu.

Wucdr.ie jeat l wycuj, le nietylko nil IIburUl .ic pn.d ko nltu"em rOlpr , .
i yt konil wedlu, woli jddic.1., leca a l wlt idzle li e n. reke wU f1 tltlm kooku .
renl om, • IIcle.61..1. lI:oHciom, od dli"c 1m do t wiczon'l kilk l pr6baych prZlrukOd,
lub pnyn"d6w.

Ale w ..Olympji" ~ illne zwycuje i dl. tClllo III pnyazly roll, , dybr i my
pojechl li, jut nie ¥z.iemy t"k zdzlwient

Tymcu . em n. 9 na,rOd, w pic rwuym dniu 8 z.dobyli ADlllil;y. 9_"
o tr: ymal Szwed.

N,I'rod" I , waplIDialy d.r kr61.wPi, Il.dobyl Will.. Grlham, D_c. 10 p.
HUIl.ar6w kr6Iew.kich. a il wi l. ..Broncho". 2. mir . Wllwia nil Will. ..Tlellp.....
ob. j najlq>li i " I 'jwylrlwaiej. i id dicy In.ielscy. (ch i wi. tne konie ., "".lr.ilkan
do.koelale, ••po.ob jl:dy I prowld.r:enie konia Itawla lo Iych jddieow w Ra. tcp·
nych Ir.onkuraach. dojt clello a l pierwuyeh mie jlc. eh.

S,el.t1olel.., UW"t11l; lwrac ilt ppulk. Grahln!, k t6 ry .iedt.c na ktzytu Itoa iowi
iddz.i n l dl Ul1ich woduch prowldz"c 110 w leel .poa6b 0.1 przelll. kod~ w blrdll.o
Ir.rotkim 'illopi• . J udi jeJo jul u wn. r6w oI , .pokoinl. I kod b.IWIMInkowo
0plnowlny . b.olu lni• • u' k l 2dJ ••ok pnll pneazkodll; poletl rli obliczeniu.

K. t dora.owo, IIdy pplk. Grlhlm al jetdtal na przeazkodll; , • nljbliilll.l prz.t·
. t rzel!l d l iel..ca 110 od aiq okolo 12 krok6w nle od powlldilla jello oblic.r:enill.
WI taklch wypad.lcft b. z a l jmai. jlll.ych .krupulow n. le j odl.,loicii u wne uobil
woU" lub ...wet konil lItn,.ml t. W leo .po.6b jeu cn bardziej .kr6clwuy lopil '
nowl wu:y ko all. ponownie aljetdtll. Z nldll.wyeze jnym. J.dullliew. i"eym . poko.
11m i nel1m", kol!l I idd: i.c. iekby ad niechClnll. bu na.jmniejll.&:o wyJilh brat
berd,o ""y. okie pn.azkody, rn dko ki.d,. . tr"caj"c l ilk i.I".

Oclywi'cie lello rodza ju j. J.d1 i .po.ob pnebywlnle pneuk ud. pole'il jllCJ
nil dokll daen:l wyli cze niu ka tdet10 !ltollu konil w . 1000unku do pn ulrzC'nl. ni ,
jnt zby t trudny, ;i!dy , i, CI. da to CZI,U i , wobode . tolowlni. tempa.

Za tn.,.m",wl ni. konil I robieni. wolt w dowolne; iloici lut pued prawie
kiltd.., przeukod .. Ullc:nie ul .twLa u dilllie, iI \Ichod zit fIIot. beuarnie tr llto
nl &ilwodleh w A"'1l ji. Poulem tilldel10 apolobu przebywilniil pa rcoun6w oil1dzle,i. widail le m..

Ulllyilni. Iltnrm. lem . i" na d op ium pierwnefO konk\lrau, I to dlilll' o.
tc opiaui"c caly .nr., nlll"pn,.t h dni , "aidy Ir.onkura oaobno, lllulLalbpn aillC
powllnat. Chc..,c wi.mi. oddlt 10. co widt.il lem, fIIusillby m b,.t nudnym.
ilk ouda. , tDOQOtOCln. I betblrWIl••portowo byf, wuyalki. prlwie ol.t"pne
7 daL Nit: r6t..iI, .ill; olcu m od pierw u ello. Ci..,al, t...me o,i,m prztlzk6d
i ten 11111 parcOII", jl k w pierwllym dniu. at do koilea pOf.o.t.1 nin mieniony.
W el ie.k t6rych problch, lub r07grywk.ch, I1dy 0 puh" chodlllo, podwyiulno
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prleullody. Z pruuk6d rozp;etyd,. CZ•••llli . toUlw. tly by' ..t riple barre" . a
lIloie;'ce inne1. POla lem w daluyc:b konkuru.eb : ..ialliali .i~ Iylko ....ycieu.,.

r .,mcu n m naue koaie, kt on :. pou" tk u ",p..eeee" ••wodaily. ,ac.~Jy .i~
on....j. t I tamlejueml .peciahlemi ...annu:ami.

JUI wlec:zoram ta' o dni. pplk . ROCllmel IIa ,••"cku" prncbodzi p.rcoun
t>.: bl~u olrzyalu j"c 1 nacrodll . dlielon. a Wloch.1Jl poruClnikielJl Lequie u
..Bacca" i ant iellkim . ierbatelll Sonth.1Il na "Da ddy Lon'l...... lr.touy row.iet
Zlobili caylly PUCOl1l1 . Por. Srodand na •.F....i... m".c 1 kany puakt (odmowa
.lr.okul otrzymuje 4-t. n..,rode do . pblki J; b. lf iid dm poruc&. MUoan. lIa ..Pantin".

Dni.l 24 por. Slolland na •.Morinuli." ot rzymuie. I. lIatrode dlieloa.
do . p6lki I Aa,likiem Mill. 11 .1 ..Ac:baa" i mi, . ani. WalwYII ail •.Sirdar".
wuylcy bel ble du.

Onia :;14 pur. Slo.laad II. ..Morinu.ie" otrzymuje. t" nairodll d: i. lonllo
I pplk. uf. Crab am na ..Brceehe", wlo.kim mjr. rappi na ..Nunzi"· an'. kpt.
Burdt ae ..KelDc. ro". "UJ"t ~arcoufJ bez bl,du.

Pptk . R6mmel na ...e u • por. Slo.land ....f ....ie" otuymuj. S-I.
a••rode dlielon. jeu cl . I Iranc. kpt. Lemoyne oa "M.nitob..•• func. per. Gibault
Ila "Manduine" I . nll. kpt. Fonblanque na •.Whilper".

Dnia 26 po potudniu odbyl . iC konku r. 0 n.crode Ks. Walii. Jell 10 prob.
w rodniu ••Pubara N.rodow" do kl6r. j Ilajllo no.poly nafodow. kdd. I: 3 j. U t .
co...· i 3 lioni doion• . Parcoull powtana .ie d wa ruy•••um. k.rnyc:h punk tow
tr u ch idd t c6w z1iczc:m. I: jednej i drulie j lury d.j. ru uJt...

W tej probi. brat udai.t pp lk. Romm,1 na •.J.cku" por Slosiand n• •.1010ri_
au. i," I rlln. Dobrl:anlki n.a "F. ,uie" koni u por. S, o. l.nd...

Ktm. Dobna6.ki robi dw. rlUY dou on. ly pa rCOUll be, btlldu. jednak
.ytuuji ur.tow. t nil mot e, IIdyi pplk. R6mm.1 , obi 1 i pol It. p, a" per. SIO••
land Ii i ~I. c:o czyni razem 16 karnycb punk tow, • willC 0 5 willu i od Wloc:h~w .

Ir. ton y maj-,c II k, C' otnymuj-, na I rok nalZrad , k.. W.lji. w.p.nialy zloty
pubar przechodai. Po ac y Da r6woi I AnClik.mi z-1eli miei.c:e drufie. Francuz,i _
Irzed . 20 k. p. S,wedli _ czwart. 40 I pill Jr. . p. i B.I"o_l. _ pi.ta 41 i pOI k. p.

Rim. o obn.l'I..ki, juo jddJ:iec: m.i.cy w tym kOll.kur.ie lI.ail.p... rlJ:ullaty.
oluym.1 ad Jr.omitdu uu.,dui.,ce,o :awody. piekll.ll, p.mi.,tke w po,bc:i z1ote;
papiero.nicy I: lI. api. em : Rtm. Oobnd.•kiemu, maj"c'mu n.jl'plle rel ll itaty
I po' r6d wlly.tkich jddtc6w w konk uni. 0 D. frode I" . Wal ji.

Daia %1 wieC:lonm rou,ratlo kOMUlI I. I W. myf.liwlki, .. kl6rYlll Ilr.,·
unie prz.uJr.6d obliczono W czali• . I tak .J:a , t rIloClni. prllllkody. oboietlle pno
d.m. ely zadem. do liclono 1 . ekunde do 01l611'1'fo CzalU. VI len l poa6b motne
bylo prlY bardlo dut ei uybkotc:i po'lr"c:at Wlll ltkie pneu kody•• jeda.k byc
pierwllym. J ell to nOflllns jak wi..te inurc:h. Len ..co b . i. to obyc, .... m6wi
pUyllowie. Nallrodc I. olnymuj. franc:. kpl. VA.mi. 2. pafti Wylje, Anc1j•. J . an,.
Itpt. BAnd. 4. pplk. Rommel na ..C..zan....

Rtm. D,iadul.kl na "Jukuwym" i por . S,olland na ..Morinu. I. " maj.,c:
Clr .l. p.rc:ou llY. III ....tl ledu n. C: U ' . do ne.rody ni. dOldi.

onia 2'9 W lr.onkUll!' 0 pub.r Kanady, pptk. Romm.l lla "Jac:ku" dl ieli drulllll
nal rod, I fra nc. IIpt. Lai..ard ier•• dwukro tnym Idobrwc., nac.rody KrOI. J .ru . o
w 1.lac h 1920 _ 23. ktOr. dopiero .. tU lleim r. nm Idoby' . Italaby Ii, je.C'
wl.,nok l". lec:a w tt m roku ai. 1emu to pu ypadlo w udz.i.l,.

Rt.m. Dzi.dul. i na ..J • •krawym" m.j~c: czysty p.rcoull po rOI,ry_cc
olrzymuj. 9-. "lI:rod~.

Wr.uc:i. dLi,n ost.tni 30 C:J:Crwca. koakula 0 na.rade ..D.ily Mail" Clyli
o puhar u ampion6w. Do I. j pr6by . tai., c:i WIIT'CY. kt6ny w dolychC:Z&lowych
Ir.onkun.ach sdobyli jalr. . kolwj. k aa.rode.

Z poi,od nau yc: h iddtc6w. iaJr.o ukw.lililr.ow.ai bral i ud~i. l : pplk. Rom
mel na ..Jadlu" i ..Ceurze"·, rim. Kroliki.wic: , oa "Pic:adone". rtm. Dz.iadul..lr.i.
aa ..Julr.r.wym" i por. S,o.l.nd na ..Moria lUi, " I ..F. f ..i ....

Rczultat t ' lI:o lr.onJ,,;uuu byl n..llIPuj. cy: 1. An.lik Foster lie ..Slr.piton".
2 Franc. por. Biurd n...Pontin". 3-d., natrode dl ielil wrez I 6· d om. ie:tdtc.mi.
ppfl.. Rommel .a ..Ceuru". ROle,rano jeucu w Iym dnill Ir.onkul$ 0 ..ok
wI",yl. klory j.dnak nie byl imponui. cy••dyi dou edl .nledwi, do 185 cm..
• WJ. r.1 Co An, lik.

Z po.r6d n.uych 13 Ir.oni. naiodpowiedni'illytD i Dajb. rdzi. i ~waYIll
do londy~blr.ich pionowrch, nie m.;.c:rc:b tadnai ro~pi eloici pu,nk6d I sp.c: i.l-



Ilfcb t. ml. ju ych wlr'lokow ok.r:.r .i~ ..F••I ..•• Ko-' len. ktory nl ulrokich
nicej.ki~h pncukod.ch Die m6,1 lohic poradzit i puu to tflko nie odnl 611 till']
1l.le1.aych lukulow. 'III umkni~tei ..OIYlllpjl" chodr:il uwna n.jrOwniej. Jeto
kddy .kok bfl pewny i .pokoj rlY. Nie bflo wyp.dku. by kiedy d r..d l cho~ jed" ..

r.
zenlEod~. I iedf llie bh'dy j.kia uobil od e. ..u do cr;IIU. bf'y I tr ..ceni . t.kiel,

tOre moim r:dlniem Clle mlj..c r.e.jl bYIl! 'III konkurllch '11I0.6111. 1I0IOwaflit

.... cblb. Il lko dl. te,o. by n.jlllpneto kOllil c.lkowide uuletnit od pnypadku.
J . dn •• lub dw ie I.kidy .tr..con. odl w.ly kOll il od j.kieik olwiek nlfrodf .

ZI,luf. wietklch l ukn,6w ••F n.ldy ,i~ W pi.rwnym ulI:dr:ie
por1lcl nikowi Konowi • C. S. K.• klorT koo i. te'o 'liddlil I 1l1.k.k.l, odd .j..c
' 0 Il..tll:pnie per, Sr;CMII. lldowl do reprer;ent.c ji OIU.'O 'portu.

Sf.wny i p.way ..Pica dor" rim. Kr6liki. wie...... r;n.lnluy .ie 'III dliwaycb
w.ruaklch t. mtejllych zawod6w. a• ••mym w,tll:pie r:lwi6d1 pokl.d.ne 'III aim
n.dl ieje. Po trr:ykrotna j odmowia ,ko.u nl j.dnej l! pneukod. zoll.1 wftr..bioa y.

W Ilal(epnyeh konkunlch dOlledl i.dn.k do Iwej %nan. j. d.wniej formf
i byl r:nowu lOb... Nieltety. fl tlln. t.ldety kOlztow.ly "i.jednll'o I al l kitk .
a·tr6d.

..J ln"''' pod pplk. Romml.m ehodul ~Ik l.wykle. Odo iol! zo.nne .ukn.,.
nie robi..e .obi. nie J otoc:r:ealll. $wielay 1 o.romnie r:dolay h:n , kot u k• • puy
t.m trudaf 11.0-'. ,dyby maiej byl pochlonietr. walk.. r: id dt ce m. I cal.. u.... ,
. wui.. IWT6cil n. pneukod,. eie millby wie 'l row llych lobie konkurent6w.

Do.ken.ly iddziec rtm. Cboiecki I 23 p. ut m. uCI,tliw.. I dobr.. re.e
do kcei. ehce tu w.pomnie~. te .,J.cek" . woi.. k.riere wldalll pod nim rOlpoc~l.

St.ry "Celllr" I mlody • wi.l. oblecui ..CJ. ..R.wdiU". 10 kooia dOdo_Ie.
oOldli..ce .i~ wlI~dzie.

Cud6w dok.IYWII mllly ..J • •IEr.wy". pod rim. Olildul,kim. Nle. lychllli.
Idoln, I ut . l.ntowlny do Ikok6w. ko-' t.o .ai ...r:r~tllm . nl tilt . woim wYl!llldellll
• • prawdc j.,kuwym. ale odpowildll ,al wy.ollotci tllJlt.iUfCh pruuk6d. an i
let t.m IlI.rom,dzonej • liC1.n~i i dobr.oej i rom.due keil .kiej. A i.dnlk ..chowa l
,ie oi.tonei od wielu n.i1epufch konl wi. lk i~j krwl i rod6w. N.jlepuym do..o_
dem t. f o. jell i"llo udd.1 'III "koaku,.ie chllmpioa6w" t. j• •.D.uy M.iI M do ki&
re,o ...w.lilikow . 1 lie Wfll • nllilepu.mi ko-'mi Il.rownl I ..F•••••m.....J.e
kiem"••'pic.donm"••.Morinulllm" I .•C.I.rem".

Oute powodZllnie t ll' O koni. tl k w Nie~i. j. k i Londynie . I piltaiej
w Aldenhot prr:ypi••t 1l.lety let • cletci por. Gzowdi.mu I 15 p. u.. kt6ry
.,Jlllln we. o" wYPull..1 r; WOIU i do konkun6w puy.po.obit. Por'lClllik Z,oue!_
. ki I 15 p. ul. ietdt..c nl ..J..kuwym" • Nic.i r. b. odni611 pi~kn . ....kce. y.
N.jlepuy j~dll.k p.rca'l fl t.m prlel oie.o Irohiooy byl 'III kOllk...nie mytJiw
. kim •.MOIl.e.O"• • dde otnym• • II o••rode 'III konkureacji b. powatnei.

Hi. trr:~bl nilldy npomlnlt 0 tem. t.e m.le koni. Iwykl. mU.Ill. it t 'III wick .
uem tempi. n. dub prr:alnocl,. I .,Ja.kraw. mu" . pe:cjllni. wiekul uyblr:ott
w . koku n.jlepiei odpowild• •

R6wniet ctet t Ililu. i poduekow.JlI. a. t.m miej.cu n.ldy . ie odemJl ie
por . Dmoc:how.ki~mu I 16 p. ul. j.llcle II nicejlkie wiel.i••ukce.y. j. ki e
&dof.lem all....o..t! al je, o "en.u. ... Doakon.l. uiddtoay I o.ak.k.ay leo ko6,
mimo pow.toeio jut wieku. ju t t.ietnie ... Irr:ym.nf I 'III do.kon.lej znljdnje
. ie (ormi• .

Rtm. Antonlewlclowi • C. S. K. n.l.ty .i, dute ulna nie III ..B.nz. j. ...
kt6 ry I c.kolwi.k do l .wod6w ... ..Olympji" ni. n.dlw.t . ie • powoclu m.fqO'
.trOttu. iednl.owot 'III p6tniejuych IIIwod.ch • Ald.nhot 'III b. dd!li~i pr6bi•
..Milit.ri··. W. p6hlwodnicr:ll.c I do....oo.t.mi ko-'mi .n,iel.kic h 0lictT6w. v. y_al
II Il.,rode pod rim. Ozildul.kim. Wiel. umiejctn.j pucy wlotyl r tm. Antoal.·
wicI nietyllio w tello ka ni. i wiel. 110 .paillato 11'11I006'11I. wiedlll d. ktor.y inlcre_
.uj.. Jle k.ri.rll. . portow.. nluych jaUieow.

To •• mo puylo.t paldy rim. S....ki.mu I 6 p. ut .. j••o ..Gell.r.l .
kl6ry i.k tylko .yzdrowiat. 'III pierwlZylD doiu p6toi. juych IIIwod6 w w Aid .
•hol. Idobyl lIylowo I nl.rode pod rtm. Dobrr:atl.Um.

..Morin'l.... koll. .t..ny por. SZOII.nd•• wio.n.. b. r. odkupi?oy .cd p. Horo
dyl\llIiello. d. w. 1 .koki ....p.ni.le. jedll.k br.ko.do mu chwll .ml IrecUloki
i peW1lold . i. ... d.le 1I.ly• •yllem.tyczny t~ia,: Kilkakrolnie pf1.cb~.!
doskon.le caly p.rcoufl. robl..c pr• .,e IIWU. ledell I t. n ••m bl..d all Oltl tllJC!
pnenkodlie l.trll.unie prlod.m).

KrOaUtI . porlo"'. Nr. -I is )
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"Lump" ri m, Dobrud.kieco okud liC' jUlcl.e q m..lo wyrobion rm .
"Qui Vi...... iak zwrkle. pociu" n6tkami po przeukodach i ezela [e rainie.

ale I&wue dOltatecrnie. by aie doi' t do Aa.rod y. Ta" NInO ucbowywal .iC'
"Zeler", ~16ry jed przIlem bardlO llerwowJ . nielpokoillY I rbalamucon J Ibyt
"'I"~ Iml.lln" jddica. Te dWI "Ollie do uwod6w w ,.Olympji" nie aada wal r . i,.

Najpnwetni"jny wi..ki..m i doiwjadcJanie...", lIaj, lan zy dtoczak 24 latai
.,Juiek N ponadl do Londynu ehyba 1,lko dla l ra d, cii, gdy!: pionowa wy,oIto't
tllll tejn,cb pn e..k6d. byla ponad j'fO wnOll, wlek I .i1y, Te mbardzle j. :le kOR
t,a skalnl Iwykl, t, lko w dobrem ' Impie, po dohrem dluunm rozpr et elliu
i obowi"z.kowo przyujmnie j killtUllll tu nilld cb a ueroklch pr6bnycb Ikolcacb tut
pu ed .amym kOllkuuem. Ten .po.6b l awn e rr..kl,kow..lem i dzi C'ki lUlU.
dary i od dawnych lal n lywlly koil• .,..r-yWI najwilllku e nallrody w kraiu
i I&,ranic •. ,zeld6Ini. ce lui"c w kOllkuuacb mp liw.kich.

Ni,. lety. Ihkallie przed WYiudem na a rellC', bylo w ..Olymrji" nbrooione.
..Jalielr." rll iedeo. nie rorprlll:lony do.taleclnie, bra' udzia w ko okurlic.

pocum ..kulal i do k06c. ju:l nic cbod.il.
J edee z najlepuycb nauych kOlli ..Ge neral" pr.ed konkuuami upadl Ila tlillr.iei
wicy i . t1ukl lobie biod ro. w re.ullacie cuto zakulal i dopiero pod kc eiee
11I011 p6iU al jede n wUYllkieto konkuf'l. leee be. Ikulku .

OJ....B.nzaia" pneukocly w ,.Olympji" ohnly tit zbyt wylolr.ie.
W re.ultacie • ou.ych 13 lr.oni. chodzit molllo ty lko 11. a jdeli odnudmy

kOftie, kto r. oie nadawlly .i, do ta mt..itlych n wodow : "Qui Vi,,", ..Lump" .
"Ean.ai". "Zeler" 10 lic.ba ich zmnie,i..y .illl do 7.

Dod.It muulll, t. op rou Antlikllw. z pO:lr6d. obcych lilm reprezentowiloych
narod6w, pal lka arup.. iJo'ciowo .dobyla na,rOd .. j wi~c.i.

Chc"c ultoiluyt uwocly 10ftdyil. kie. b,. czempr,dzci przenid c Ii, w prew
e1liwy teree ac lawody wnjuowe do miejlcowo~c1 Aldn l hol pod LOlldynem.
1II11S', . twierd dt, :le mi,dzya.rodowe IIwody i poka.y Itonne odbywaj"ce Ii,
co roku w "Oly mpji" I . jedne m wi..llr.iem i berkonkurencyj llem .wycilllllwelll
bodowli kOllia an,i..I.ltie,o. Nad,wyclajna k la.a Iych lr.oni, wrod.ony wuech
Itrollfty talent i budowa. wytrzymalotc i charakt.,. dai" An.likom talt zn&CUlt\
pflewaa~ I pewaojc l ukcel llw w katdej dd ..ddnie lporlu konne.o. te uprawia j",c
(0 nami,tnie od wiekow i urz"dlli"c na wiel" " Ilr.alill micd.ynarodowe u.wody
koftn•• uniedbali nieco lit & poltillpem cn,u.

Al>llliey, b,d"c pflyklad..m Iton..rwalyzmu, do lei pory ei"'ll.. lellcr.e
ocIrzucajll wzory oowej ..ltoly iddziecki.. j. uchowuj"c w ,poeobie .ied .ellia
i prowadlellia Itollia pol~owe melody , woich praojc6w.

Przytem, w l..mteillJch u wodacb .kok6w puel przenkody uni.dbuo,
I IlIwlt wyltlu ezofto dw ie n eu y lIaibard. iei ce niolle w . porde kOlloym, a mia·
aowicie: al.wianie kOll ia w warunki l rudn e, by wyr6tnic kon ie opano wanc, I dru 
(iei luony lIie Iiezono ait ablolutaie • u ybkokl", lak wl tnll rllel", konia
wienchowe,o.

J eteli tempo u koaia i w uwodac h jelt zbytec.ne. jak to mialo mieilce
w ..Olympji". 10 Ikoki koni. nawel pnci 160 em. w-pokok l przeu ltody III nieleDl
w porowaaaiu do Ikok6w 0 tyczce. cdowi.ka bietDllcei o z ' akll .am" nybkoi.
ci" (360 m. w 2 minutlch) i bio rllcc.O bez wy.ilku pneultody 2 ruy tak wylokie
i ..croki..

Podobno w An, lii s lol\lo"o.o male jetl lainte resowanie ai, w un.dlalliu
i uprawianiu zawoclow, "'okow pu n przeukody. ktllr e dot t rzadko '''' tam
.potylr.a ll" S"drllc po ..Olympji" od aiollem wrat enie. te zupclnie lIie.nany lam
i_It ,pol6b un,duai. tycb ra. odow w tllr.im zakret ie i "'arunkach, jak my 10
robimy i jak tit to Ipo lylta wuC'd.ie pon A~li'" ODi ma j, awe oryllinalne polo.
",aaia. ktllr. ouywltcie da j" im ma ximum kOflyici I emocji, Nic wicc dziwne.o.
te Gall L IW, kOlllr.un bippic.ny, jetl I.m zlekcewatony. Z. i urZllduj"c 110 od
CI.lIU do cza.u, ro bi" to lIa Iwoj IpoJ6b nie zwraca j"c uwaCi aa 10, by warullki
uwod6w lkok6w pu e. pueukod , .blityt chot w drobnej n d ci do warullko w
aa1uralne' o tereao. w'll~dnie Cu.l elll dla uro . m.ice nia upodobnit do prawdd•
••ceo polowani..

Jakie d.iwaem i pu wie lIi. mo:lliwem ai, wydaj e. te W ojczyinie koaia,
lak iat.re,ui"ca dli.d.ina .portu koaaello. jak, jut judI. przn przeukody,
IOltala l\lpllal. pOl.bawio"l tr d ci i pot,tku, • celUl. uwody ob aitofto, Iprowa·
dZOllC da n~du tylko CJTKowych proclukcji.
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Nie: 'nauy to byn';mni.j. byimy II I pu yuloit uoik.1i u.prand AII l!Ii.
kow i eie mi.li I aleh Ikoulat.~.

Pn«iwaie. I crllo lwi. k 01511 poj'fc ia I w,malan'" d,,_iaoe jd d l i ll kOAn.j,
U1i1eni. ,i, r6trailll. tem bardde j I.two udowodnlt mottmy i mUlimy w rcku
jndy j ut,d. koni . , ae dl. 11.•• niu•• w hom eie lb,t t l1.ldnef,o.

Pod LoJld yo em w doiu S i 9 Iipca. w kulou lnym obulie woj. Io;UWYIlI, \lU ,\,
dlono wieUti. lawody konne. Botaty bard&O trOllram ,lwi.,.1 probe "Mili lu i".
orl ' 2 d,tki. konkuny ..110116... pnu przen. od,. w U 6rych .,i(!i 'm, udl i.ad.

Roiaic. miCdzy konlt.uraU'Ii w ..Olymtii". a u wodami w Aldn.hol. b,l.
iednak doi l! r naClll ll. Prudewuy.tki.m iu owaithwo II..,OO6w Ipoczy",.lo
W fek aen lacbowyeh oHerr6. kawllauy.t6w.

Zawody byly . peei.loic woi.ko"'l1 i odby...aly ,i~ fl a dadioflia, Knaid\li~·
C'JDl .i, w pi,lr.nym Ie-- i.tym leunie . St.l. IryblUlY dl. publiuaok i. po.walal ,
pnytem D' W"odDC' i puyjemDe ' ledJ:Cflie zawod6w odbyw. j~cych ai, pod
llolem Die bem, na ' ...idem powie tu \i. Od cz:u.... . 10 dodalnio Iar6wno ...ieh: , jak
i jd dziec , • D.iwi~uj 1<06.

To let w picrwnym u ru dn iu n. <'Zolo wy.uo~ly .i( 1I0n ie , lItt.rych
ltenin~ i ptac. dolychculOw. od byw.l• • i~ prnw. tnie w polu• • Die w u m1l:ni,_
t'!j uictdtalni.

PnenliDdy konkuraowe pr.wie wny. Od e te li me co w ..Olympii", iedn ak
z pe wnemi Iereuowemi zmt. n.mi.

101i.libny wi, c r6w, ..triple b.rTe", i ..p.... f e de roule" w jedn o te cnpo
15 1I:rok6w). Wn yalk i. pnenkody I I. kiet.mi i %li rod . mi I bokow, Iwon_c
rod u i hrylarzy, j.1I w ,,01 ympji". Zliady I( d' io ....ni. r6wniet Ie lime. CIII
2 minuly.

W Iicz:bie 150 koni, kior. bu l, udzi.1 w jednym i drui im konkunilt,
50 1I:oni n.ld .lo do ofiurow obeycb, u' ren" 1. j. 100 do olieer';w I Dfi el . ldcb.

Opr6<:1 Anlll ik6w W IIwod.ch powyt nych wzi~a udd.1 n..l,pui~ca i1o, t
ofice row obcych:

Franc ia I oHce r, 6 koni; Belii. 3 oUecrow, 10 kon i; Wloc hy 5 ofiu rllw.
18 kon i; Porlu~. l j a I nlicer, 3 konie ; Pol.... 4 oUcerow, 13 1I0ni.

Odl 6t my konkun II' p6l:n iei i id.tmy w porz~,Jku chronoloaiunym. I.k i. k
w u ecz,...., ist ok i by!o.

Najciellawu" dl ", nil prub~ . &Clkolwiek o ie d. illc" nam b doych p,. ",ie
'%Ina brla proba ..Militari". Mimo. .. fltzultat wl p6lzawodlll ictwa z wie lk.. i ZDI IlI~

n4m jut kJ..." koni U f itlak ich, dl. 1111 byi zf6ry pu n _dlony. jednak pOltano""·
Ijjmy wzi,,1! udz ial w h: j ci~.tkiai probl a ~o lllia woi.lIoweQ:o i nla mniaj c:it11dej
kon kurencji. Nie Itazil llfI l tet brak od powi cdnich i .puj.lnie do tei o pnrl/ot o
wl ny( b koni.

Zawocly w Al o:! erahot n ie byly w n. uym proaramie prz,widziane. Wy lonily
I i, ona w ostatni. j chwili po u wodaeh !ollldy~akicb .

Do "M.ililariM op rOc:Z 12 oliur6w anli,le llkleh i 1 oricera portui alaki.;:.. ,
'il,)MIIJ . i ~ rytko n. 1 trucb :

rim. Dobr%lll ak i na w.1. "Lum p".
rtm. Dzi.dul.k i n• • Ir. ..Ban u jH,
rtm. Kr 6liki.wiu ili a waf. ,.Ze' . r".
Prob., w kt6rei t,1I ryzykowni. wzi41i.my udzia l. . k lad.l. ai,,:
I- z ju dy mand ow. i. idz.i e byly wymafan . Z...dDiczc ruchy lIurm. llllltl!O

uietdhllIia ko"il . A willc ~ d~p n.. d luileh woell aeb, It~p "a u branyc:h wodu c:h,
. Iul lIa d JUllich woduch. kr6tki klul I!wic:zebny, ci", . IIlul ie .... pra "'·o
i lewo, Irawera w I t lf pi. , 116j, ( otanie. zwrol Ill. zadzie, i .lop kr otki, zmi.na
1lI0,i w a.topie II. 6..mee, ciq w i alop i., • obie I tr ooy Ie zmi.llI~ uolii,
f afoP wyci o\i.nilCty, d oj, u i'de i we jici. na kODi• •

Z po. rod nllt~pnych pOlluei 61nych u~'ci ..Mililari" , 1I1• • , lillac il ju dy
praephowej byla I'.,c.llnei.,;, I data nall~puj"c:a rnulta ly :

r\ln. Ddadultkl byl na S-Iem mici le\l.
r im. Krolik iawkz byl n. '·n;.m mie jt c:u,
rtm. Dobr ull.lki byt D. II .te D! lIl ieiteu.
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N..t~poe~o dnia, I. j . 8.VIJ. 0 ~odl. 9·ej, odbyl li~ jednoltltowy ..Steeple
ch..e" 3.600 m. CUI 5 minut. w'fa 75 Ita.

T. pr6b~ wnyatlde . un konie wykoa ..ly ~I u u utu.
Jedee olicer anf iellki ,pl dl na pneukodlie, , " dru.ielll!o. d.tko potlu·

CJOllqO, Wfl:l iuiono I tore.
Tefo IImeCo dni. 0 . ocI.. 14.e j. odbyl .i ~ bie c d,...t.DIOWY w tereaie.

20 Ei1 Infiel.kich, t, j . 011.010 3J km., cu, 2 COOliny.
POlliewat leren byl nlm nieln...y, p,uto 401"clono Ml tdeCo z 11 &1 do

jed.llt'o a lice,••aCiclaklc.o.
POdlDowiliimy jec hat wedluC le.arkl, len flIchu by nan. muaialy uledI

llIlaaJe, ,dy. Die doiechlwlly jellcze do polo...., dro." nul towan yu e
i ...., y" y. Id6ny za nami ;cchaTi, zaczll:li lost lwiat na. w lyle. ,",'idr:"e, tc
JOllaniemy ttubienl. chc. c Die cbc"c, mu,ielUmy pod"ta t u nim;. Will:ce; nit
p61 po.,otaej d,o(i, bo 01..010 18 km. lechali ani .alopem. nie puechodz,!c
pr••"ie I lli na chw ir., w klu. lub lit d ep. W Iym n . l ie mialem motlloit ebsee•
• 'Ow.t jude 01ice,6w . ruiclakieh. Ir.t6ny ca ty nat ad poc r:.. tlr.u do Ir. o llc. ,
lIajapoMoinicj i lIo.iwUodnicj . icdzieli koniowi Da kn yt u.

Oro. .. n....z. wloclla cr:.,tc::iowo polncmi drolll! ami. teee prulwdnie bok . ..
twnde j uoay, I n.wel W pewaem mie jscu mielih"y 011.010 2 km. ..(a!tow.i
tlislti&j ulicy.

Puyjechawuy na u n , nie niadaillc I konia. kd dy r: nn natyehmi aat
pncbyl OIi.m pncllkOd 120 em ., co bylo C!w.Tt" i o. tatlli" ulI:tci" bard~o
lonowu.o MMili t.,i".

P, awie wUTatlr.i. keale ofic. r6w . n. i. llklch ~mial.ly pueullady j.dll'!
po drullic:l . Nun pn.n ly ..... jlcpiej. DoaMonal. IIka ka ' ..Banui". ,obi"c tylko
"f "'une.o pUllktu ltt,,,ceni. iednei tak idy)...l ump" i ..Zef. ," mieli po j. dne..
tlr...celliu pnod.m. L [, 4 k . p. katdy. ,

Po . kokaeh OObyf a i ~ pn.(llId. Kondycli naUTch koai nit byl. lepu ..
011 kOlli an,i. ltkich. j.doak po lall fonownrm i c i ~lkim doiu, koni••aue be z
1I.jmllieju.,o apceialnc, o pr ateotowania I Irenia. u. prud,tawialy .i< n. o, 61
IUp.lllic dobne.

Slr.otlClYWu y ..Milita ri", oko !o ( odz. S-tei pc poludniu, rozpoC::Z1,1 .i~ znO.... 11

ci( tki J,;.onkurs akok6w przu pn"~kody. kUory d.1 alile pu jllce wyniki:

lIa u t.ry ....uy.tki• • o i, tlliej"ce w tym Ir. onl.:un ie na(rody

1. ... olnymu.je rim. Dobruilki na ,.Generale·',

II·" olnymu;e rim. Kr61ikitwicI lIo a ..Pic.done",

III." otn ymuie rtm. Ddadul.ki na "JukrawYDI",

IV." otny muie (ran cu.lti porue lnik Buard n. "Moiae".

Nu tepn.jo dnia rano pny ponowo ym oat anim pn ••ll,dr:ie Ir.oni ..M.iIHari",
I II l uych, Ill. jl.pu.. fo,me ok u .l ..Oallr:ai", Natom ia.t wiekua iloi t koni oliu 
,6w an.ielakich ad . ied zcni. im n. knytu. pou tywnla ly.

III ,c:zultacie II·C" a.crod~ pn}lnanO ,hn. D~iadulaki.mu, I. 111 i IV
otuTmali AII(licy,

Tello IImello daia, 1. j. 9.VI. po poIudaiu. odbyl aie d'u( i i oat. tDi ci(tki
koolr.u'a . kok6w pn.z pneukod<. Po kilkakrotnei , oq rywce. rtm. Dziadubki
lUI ..Ja.krawym" ot,~muie 1I''lrod~ T1 ••~ ..Cuar" i ..f bed"c w liczbie
to 1I0ai. kl6, e pu• .,IT cllito. z powodu . t rl,conyeh pnT rozlllrywce t.kie l,
do oa,rod nie donly.

N. t.m ,akoflc,yll . ie chlubnie naa.u pi.rw.,a . po, towa elupedyc jl do
Aaali l. z kl6rej QMlbiki. wynirili'my duio cicka"iych. a u(alo doU ory f inll.
alch apMtndell i wr atefl. a najll16wniejue, to uczuci. uilioici w wlune . il T
i uloilloici. Ittcre w nu tltwi. i ni. pow inny nil niady opuucut .

A . Kr6lilti#lI1ir :. rIm . I p .......nl.
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ZAWODY KONNE W LUCKU.

'r. 4 18)

•

0... II i 12 Iipca b. r. w Lucku. na Wolyniu, odb.,ly l ill lawod y konnt
Tow.-n;y,twa Sportu Konnejfo 2 S.-modut'lnej Bmady Kaw.ltrji, w klorycll
ud zial wzillli licz.ni letdtcy 11, 19, 21 p, ulanOw, :2 cl. a . k., 18 uwadroau K.O. P"
orn let4Ucy cywilni. w bie jfu pl..ltim rola ik6w, Do.ll ona ly tor, pill1llla ,Ofod•
•przyja ly h.wodom, lelore lciUlIlIly IiCZtl... publicznoit, z n.dzwyczainelll Oir-ie.
fliem i oieillaman...ympati.. pnrjmuj..c.Il .porbmanow.

W ci..fu 2-eh d ni h.wodOw odbyly . ill: :z bi.,i z plolhmi (fl a 2100 i 2400
III .1; 4 . teeple.cb. ... (n.- 2400, 2800, 3200 m .J ; 1 bie, my6liw .ki r.a m.-Ilrerp
{Gllolo 9 1Im.l, 2 konKuflY my6liw.kie (12 pnesu6d 1.20 mlr. na norm, nUll),
1 kank ufl my6liw.ki podalicf'r .1ti (10 prnnll6d 1.10 mlr. na naralll cr.••1I).
I bie, pluki dJa rolnikow aa 1600 mlr., pupi , ul.now we wladaniu bralli,.
u baw, konne ul.ftlleie.

Udzi .1 przyjmowalo w wy6eii ach 43 jetdt cilw. w ko nll.llrucb 39 jdd1cOw.
w konleursle podolicer.ll.i.m 19 jetd:tcow,

Na,rody Idobyli : W wy6ci,. ch _ por. Suchedli, 21 pulk olaDow _ 2 pi........
sr.e; por. Chojn.cki. 12 pulle ul'now _ 2 pierwue; rtm. Jablo6.1d, 12 pulk ullllow
I piuwna. I drol ' ; por. Tatski, 19 p. ulanow I pierwu • • I drut a; per. Kadow.
Iki W. 19 p. ulanow _ 1 pierw. ...; por. Lill-ko, ;U p. ulan ow _ 1 dru, .. pur.
F.lkaw. ki 19 p. ulanow _ 1 dro,a.

W koolcuu ach : rtm. J abloil.ki 12 p. ulanow _ 1 pin wua; por. Chojuadd.
12 p, ul.now - 1 pinwua : por. Kozlow.ki J .. 19 p. Illanow _ I drUl!:a: pur .
t\ odow.ki W., 19 p. ul.n6w - 1 dro.a; pur. Lus.:..zewic:z. 19 p. ulano,.. _ I lneaa ;
pur. Plackow. ld . 21 p. ul.nOw _ I tru d a.

W konkuJ'li. podoficenkim: plu l. O.iildd . 19 p, ulanow _ I pierw. u ;
w. chlD. Fitd..iewici . 19 p. ulatl.6w _ 1 droil ; plut. iUuu y6&ki. 19 p. ulan6w _
t droi a,

Picrw .r.y wy.lllP j. tdjcOw T. S. K.. 1: ,am. bry• . leaw, w Lucku, , polk al . it
z nadlwl.ela jni••yulpatycl Dym . to'l1lIldem do poczyna6 . por towych. lak It
d rOllY • er ufl.'1dowych , w o.obach p. Wo;ewody Wol yll..ki.,o, p. St.ro.ty
i p. Prelyd~nla rniall~. orlZ K·d ta Garni lOrll1" pplk. Kalabi6&kiello, d.c, :u pp.,
jak i Ie drony pul.kie,o .po!~elCll.stw., U ore udziclilo wyd.tne,o pop.rei.
i pomocy w or,.nlr.Dc ii lawadow, oru ladzicu,nt;lo nit prawdliw.j .ympa tji.
II10r.. jetdtcy b. rdr.o iywo odczuli jut D' tan e wy'c:ifOWyrrl, a kt6ra .poll;fO·
wal• •ill lencle padc.... w.p6lntlililo wieuoru tanccz.ne'o, &orl.ail.Owan"o , Iar. ·
niem la,zclyillic znane j dzia,. e::tki. p . ZaJkow.ki.i.

Tall mily . to.unek .polcCleMt.a lu esow. ll.o do ulanow, i.ki .polkat ich
w Lucku, wyrata zau(.-aic i .,mpati,. iak.. to . polecu illtwo ota.cza woitko, doda.
j ..c mu badin do datuei pucy DI polu bchowclII i .porto w.....

Mll"ow.Iri, rohnl.tn.

ZAWODY KO~NE 3 PUI.KU UI.ANOW W TARNOWSKICH
CORACH.

Onia 8.,0 i 9"0 Ii. rpnia odb,ly . ie w Tarnow.kich Goracb uwody konna
zorCanir.owa ne pu c r. 3-ci pulk llIanow. Wylaniol1a I po6r6d olic:cr6.., pulku Ko·
mi';a Spartowa , kla da '''c:a ,illl z mjr. Swi.ruyilskieCo, por. POllart.-. i por.
Szeae6niaka z wiclkiJD llakladem prac, barlllo \unie}litnia i .r.ktownle ur&ll,d&ila
tor konku rlOWJ orn tor dl. hie,Ow z plotaml Wykouy.lano w tylll e.l. plac
Cwicaeil C. raizcmu. Pnell.kody by!y . lale w po.tad ..,a16w ill. ..loncpja nuN oru
ruchomc iako to: hc rdy . oxer" drui.

CickawJ III POlllyslCllI byl. laa:rod. chlop.ka I: na•• dzoncmi na parkaDie
', arnllami i pnewiell.oneml plachtami, co .tanowilo puell.kode dol.c Dluwykl.. dla
kOll i. J ednlUe br.-I, i.. ch'ltnic.

Na n••ypie loru koleiowcfo rOl mieU Cluno Irybuny. C.lour.ult placu, Idory
byl oloclony bial.. barier... 1 t rybu.a~ . , dl iowsJr.. WlllOIZ~C' Ii , z ,i.lllIi 6wicrk6w,
pned. tawi, 1 widok b ,rdr.o mllowniCIY i dtkor.cyjny.

Goapodaneru piolCU I C16wt:l ym kierowniklem tecb.o.lclRym Iawod6w byt
por, Po....rl - jeden I lI.jlepuych . port_ano w pulku.



Na t r od, otrzy mali:

1'1'" - pot. KariowicI Marjan na wat faiad. ..Loch-. ur. w t . 1916. pocbo
dnnie nlewiadome.

211" - por. 2.kow,1I1 Wie. l.w aa ""al. gaiad. ,F1!l:aro", ur. w r. 1912, poeho
dn oie oiew iadome.

J...ci4 -por. Zapolaki Jan Ila kL liwe j ,,Eure ka- Uf. w r. 1911, pocbodzeoie
Ililtwi.dome.

4-~ - p par. Kami6all' J erz y aa wal . !l:olad. ..Ludr.- ur. w r. 1917. KOIII.
Rem. Nr. V.

Waruoki t, ch ko okuraGw lo.ta ly wyll ooane przel wlZytUr.lch prawie letdlc6w.
Najwi,lIue lainterelOwa.ie wlbudlify bie.ll:i. ROIPDCu,1 Ie biet z plotam!.

kt6r y . 1, odbyl oa dy,fa.,le 2.200 m.
Pierwlle mlej l ce w dwi e minu ty 47 . ell.. &&1,,1 pot. Pouart. kt6ry odr.,u

wytunllol II, D. c lolo w. p6tzawodnik6w. do.ladai"c IWllo krwlst~ kiaci ..Graci,,- ,
robi"c • &wietoym lempie i 11, lu c.ly parcou... . Drutim by l rtm. ~nietockl. r6 woiet
b. dobry jetdzlee. z. al ", 0 p61 .~y ji pot. Karlowlcz -seoior sporlowe6w pulku
w,cb 4-1, por. Trepk. n. wal. .Jiu hle-.

Naiwa!nie i lZ~ pr6b., byl ble !l: I przenkodami (.teeplech. ..eJ aa prz e.lrzcoi

OlIr6c:1 eel6w u y.to lportowyeh te uwody konne mial, 11& celu wyka.
U.lIie ludno'd miejlcowej .p ra wno'c1 I wyukole ni.a nau:el ka wale rjl . Zaml.r ten
byl o.iqnJ"I." dzi"ki wielkiemu zam tu n owaniu . i. uuokich wautw lpole ud
fl.a G6rnotl~.kieto tcmi popisaml. Lteeee ru n c mic tzkadc6w Tamow. klch G<lr
I okolic m wU., 11. na IiIwodacb. IIczelf61nle w nledziel . . 8 eutronnie nald ,
Itwierdzic!. I:c ocukiwanie publkmok i el e dOl.llalo u wodu, pouiewd wuyllkie
pr6b, lportowe I. t wicltnia k.awal~ryi.klc w,padly doakonalc. Podliwi.at Balety.
ee Iftzlorocznl rekruci . po ddelilfciu minl~each twlcle6 dotlli do takle j wpnw,
we ",ladanlu koalem, I~ w, k&.lall podcu . Itwod6w. S,clef61nle u impoaow.lo
byt,m kawaleu.,atoDl annji niemieckiei wladanl. bial~ broai, mlanowicllt r,baole
rOlmailych pozoroik6w w falopie. co dla oich bylo necl~ aow~. niepraktykowao "
w icb dawnycb oddzlliach. Zawody te belwaruokowo prl,cl~iI, d4: do pedale
tina autoryte tu i powalti D..utO woj.ka W oclach Dlle jlCOWe! ludno&c1

Pr6b, aporlow. rOqlOCzlfly .i" 8-, 0 aie rpnJa 0 foddnlc J5--el pr.zy
pi"lu1el . upalne j pogodd . konlluuem hlppicz.a ym d... ulan6w pulku. Ueleatol
u.,lo w aim 38 jddzc6w. Z aicb 19 pnellio caly parcoutt bn bl"du, co ""ywo
Wo mi"dlJ nlemi roill rywk" Ba podwyl llooy ch prze llkodacb do wYlokoki 1 m.20.
Ul'Di jd dlili. lak 10 zunanono Wf hl, wy&mieoi d e. zlrawdliwem wynud em konia.
W,ULaU I1miei"tne prowadnol_ i budlo dobry . ia m atelo nald y . i, pe loe
I1ZJlanie dla praey inslruktor6w-olicer6w i podofieetVw puLku kl6rzy w t.1I. kr6tkim
clu le z .urowelfo malerla lu patranll Itwon yt lupelnie dobrych IddJ:c6w.

PodCU I tego konkunu na horyzonde ztromadlUy Ii" cl"t1d e chmury Iw la
.tui"ee bun,,_ Ule '" byla pnycz,o~ prlerwl nla kookurau, pooiewat plac zamie
nil Ii" w batnilko. poprz.rzyoa..e potokaml Iplywailloc_l wody. Dow6dca ptllku
pul1lownik By. tram I talem ot1olit. it dallle zawady odw01uilll .i".

J ednaU e wieu orem nie bo zajdnialo pof nd".• nazaiuln byl upal od lamello
rloa. Dow6dca pulku po zbadaniu placu zadeeydo wal. h konkurlY adb"d" I i"
w dalazYID ci~1.L PDnlelnik POl tart ad ' wilu prawie doprowadu.! pb c do pou:~dku.
OroDulllot lory I luypuI"c pi..klelD miel . ea bardzlel wil t otn• .

W Iym daiu odbyly .i" prz ew dnie lawody ollcen kie. a mlanowid e.
•Konkuu myiliwaki- dla pp. 0licer6 w pulll.u uClc.tnlk6w 8 - U przeukbd

wyl. 1.20 m.. lIer. 3 m. 3 a l trody hon orowe.

N at ro dy o lrzy ma 1i:

I -II~ - por. Wd slowlcl J 6zef oa . at. IInud. _weet- ur. w 1917 r. u ku
piollY pntz Kom. Rem. Nr. V. Nr. t w. 729(218.

2-t" - par. Clemaiew lld Stanislaw na wat . lIolld. •Gu.tIW· ur. w 1918 r.
Id obyty na froncl . Nr. ew. 820/413.

.3-eillo- rtm . SnieiOCki Edw ard na wal . tniad. •LanCUluk- Uf. W 1918 r. la
kupiollY: prlel Korn. Rem. Nr. V. w t . 1922 Nr. ew. m/7.

N..t lf pnle odbyl Ii. konkuu hipiczoy dl. pp. oflcerow pulku 10 przeuk6d
W"IOk. 1.10 m.. net. J m. UCllltoik6w 14. Po rot l ry wce k16ra donla do WYIU
kokolcl 1.30 m.

Nr. 4 (Sl Znrody kceee 3 pulku ubo6w w r amowall ieb COraeb. .,

• ,



..
3.200 [Q. z 12 pru u kod.tmi . , -okok! I rD. 10. pnyuem iedna-podw6iaJ • •1
mid -4 m. tlcr. Bleil ten od IUrtu poprow.dzil pot. D"browaki J. wielkim aukc:nem
i w uybklm temple. Len wk,lltce po r.ierwlZycb pruukodach l U1.\1 Jlo dop4'
du.f por. PObart 01 piad. wal. ..11141u 1" ur. w r . 1915 poch. ollliwiAdome. bij " c
u ce lownika 0 JO dJu,04d lJWych ZJIwodnlk6w. Drulfim pot. D"brow,kl Boleda•
• a wal. "lopuch" us, w r. 19 18. Kum. Rem. Ne V. Tued pot. Wollman Walde
mar II. war. Ii. ...Lubin" ur. w r , 1918 KoRl. Rem. Nt V.

Reuta prOframu MbotolellO odbyla l illl lit ponh:drlatek. Z• • leTa! on Ulwod,
podoflunkle I tohl lenlde I.ko to:

KoMan wlAdanhl brooill biAl... ko01l:u" hlpplczny dJ. podolinr6w pUUIU.
kt6r(cb oc ena byl.- pod.na wytei. Popi1t pl utoeu bubin6w lIIauyrUlwyc:h .y
p.dly nadcr d ektownle. wzbudz.jlllc wiel ie zainlerclJOwanie W' t6d pr blielnokl.
Plu ton I karablnaml mUllaowlrni. na juka ch pod dow6dd wem por. 'Wkl.lowien
wyllona! n eret ewoluell na placu. blorll,C w wycl ll, ll;ni",lym Il;a lople prl.nkody .
wu ncle . plenyl . ie. z.dj ll,1 lI.rabilly z lultllw I rozpoclll,1 ogld :n H it. po n trzy.
manlu ale.

Biel2 I d ocllaaiem byl pelen h"mMllI wykaul Zrtelno' t ul.nllw. blorll,cych.
w nlm. UdliaL

Dowodem l aintern owanl, . 1", lfPOIeCle6.(wa cywilnefo J.4wodafPI koallyml
pulku 3-to ulanllw. byly p1eltne IUItrody honorowe. oflarowalle pnez mia. to. peeed
, ta wicleli pnemy,lu i ml. llCow,ch , ftr obywa tebkich,

Urocu malaonu dow6dCJ pulku . I wrocb on ll, iei lfr. cjll, i uprzt';moJeill,
wr",cu la oU.,owane lIalfrod, I w,clClcom I prlypln ala bar woc kokardy Icb
,,"onlom. PrezeH m Jury byl lentral templeki pitrwllY dow6dca pulltu jellc l e
I e" allw Pluwnego Pol.klego KorpulU. Wru ee I WII, maltonllll, prz,b, 1 on
uDlydale n4 n wod, do pulku. w ktllrego *,ciu prz yimuj. 1Ia1. bard,o t,w,
udl:ial. btd"c o.j.larllym u lonlliem korporacil pulkowcj. f>ojwia dclonym , lart.·
rem I cd ooklclll Itomiajl . portowel byl rotmb tu Sbrzyn.lti. Zc.pill .",dzillw
.kl.dal , Ie I: o llcc rllw pullru I prou onych lfokL

Nut",pncilo doL. byl dokonlt~y pUCI: dowilckc p"tku I lell" u wclcrynarii
pr zegl"d 11.001. ' tllrc brat, " dllal w &awadach.

Przeilt"d teo wyku al jak raclonalnie byl przeprow adl:ony trcnint koni
oflcertkieh. podoficertkle b I uld.klch. kondyela bowlem koni po Z&wodaeh byla
b. dobra hlk rllwni d nie b,lo w,p-dli:u kula. u n,.



SPRAW aZ DAN [ A.

•THE CAVALRY JOURNAL".
£ondgn. lipl~c 1925 r.

ilL BITWA POD ARBELL\.

13. M ar ., !.I u A rbeill.

Po bttwie nad I" ua. Alek..eder prnu edl do ECiptu i wtedJ po u pe
waieoiu aobie paaowania Dad morrem, lawrOcil aa p6laoc, je.ieni, 311 e, pued
N. Cbr. Prren.dl Eufral w Tbap. acu. , rn1ry. - 'II B.zabde (aa p6 II1OCDy
u cbOd od dzi.iejueio MOllzulul i n.dl lewym brzegiem fl.eki ku Niniwie.

Dlrjull po d "tkiej k),t lce Clad l" ul ubral oCrolD Cle wojlka i uWl llledftia.
i,c doiwiadczen ia poprzednich walk z Al ek..ndnm. uzbroil je w miecze
i dlutue piki, aby mot lo DI1 D lep iei walczyt z Macedo6czJkami uzbrojoDemi
w . arYIY. Zatu YMawny . we maCazyD, I hareM w Arb-iii (ErbiJ), panedl OCi
Ilu Gaul ameli.

Zwia dowcJ Alek..odra powiadomili 11:0 0 . bUta oiu PetJ6w . AI.k..nde r
odr.zu puyllolowal .iC do bitwy i ru . zywn y mot.1iwie uybJ.o pnodeM Cia
eaele judy, ronnal "i aby reula armii . da III C1im pewcli", Od wziCtJch
;e6c6w dowiedzial I i". t c Oarjuu l toi w oboz.i. w Gautameli .. 40.000 iaady,
1.000.000 piechol), 100 woumi a koaml i 15 . fooiami.. (Wed lu, Arriuu. a,
JUllYDjaD poda ja 400.000 piechotJ i 100.000 ju dJ: Kuq uu - 45.000 iudy.
2:00.000 piecholY I 100 wozow: Diador i Plutrach _ 1.000.000),

Dariulz l1Iuy' D& r6wnioc, ldaie rozwinlll , i, . edlue IIkicu 5.

-

--- ---- ..-- -
Up.wCl iwuy . i, co do rozmieu czenla armji pcn kiei. Al eklander ' PCdzll

.. dni na odpocaynltu I w.macnianiu obo. u mure m i pa li. ad ...
Na c."'arl, C10C Alekunder rUIiJI ka Darjullowi "c elem . ta rd a l ie

I a im 0 ' . ide". W odlet1o'cl oltofo 6 Itm cd Penow, AI.k..nder zalrzJ mal
.ie l .eawal ba uradc . wych dow6dc6w.

PnJj~1 projekt Parme Djona, staDi,cia obolCm i tolpo.nania lereCia i nie.
ptlyiacillia. RoapolDanie Alek. ander prow adzit olobude a le1l1l, pie chot ,
I iud~ przyboean~ podcu. forlyfikow l D'" obc eu, Po powrocle ze awiad 6w

5·
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zapozn.1 .wych dow6de6w z ich wyoik.mi I polojyl lI.dtk n. zll.ezelli. n. ·
tychmilltowe, o WykoDyw.ni. ron n ow.

POCUPI unykowII . w" arm j, wedlu, azkicu 6.

14. Sz yk b o iowy AI.k'l . d r • .

Pon . w1m frootem umiekil on ..dru ll" .,,:IIi,. t.k, h i.,;o fl t.nt. motll
byt r.dwoion. " (Arriaou. ..1 .ktyk. ... Of91...Wydaoo io. trukeic. pin . Arrlanu•.
dow6d eom Iyeh ludzi umilUzuoa ycb r. tylu, .by zrobili wtyl zwrot i odparli

n.t.reie eudr.oziemcOw, jeteli zobaez" .wyeb to,..l n r ' zy okr"jonycb pnn
. rmic per..... (..AnlblliJ Atekllndra", Arril IlU" Ill.. XI .).

1. tylo,.... tub odwodow. I rmjl "Iad l l l ,i ll: a: dw6cb totnych ko lumll,
po iedllei pan kljdym "'uydlem, u.tawionycb . ko.nie do frontu &fmi;, Clolowei.

Of6 lem woi.ko Atek llodra Hezyl o 40.000 pieehoty i 1.000 iud y.
KoluPloy lotae byly Ulrlll llizowla. i umiur.cUloe tIll., ee moilly lI.a"t

fron tem w .lr.atdJID kierunku.

15. Odllaoi. pr lw eg o . lr. r z y d la.

Alekllader ruuyl ku Ilwemu . ltrzydlu Pen ow, eo widz..e Oarjuu.. pe
un:t rOwllol"IlIe. Jud• .cylri.k. nal.n. D' AI..k••odra , Ieez ten ued} del ..j
(ukie 1).

Not(1,.d~. 0"", pi"",,,,, Dlriull. boi..e .ic. ta ieeo wozJ" boiow.
lI.a" .i, bazpojyle<:zoe. Dllr.lq) <:a:oloWJm azere li!om , wello I.we, o . ku ydtl
okr..jyt i Imu.it do I.tuym.ola prewe "'raydlo AJek' lndra. Alelt' loder uudl
a. aich p. jemoy<:b Grelr.6w, kt6uy udekli: wtedy Af}'.to rzudw.z, . i, Pl PU6d.
roebil SeylOw. W lej 0, 610" wl lee judy pldlo wl..lu ludJ:i AI..k'lndu, panie.
WIt Seyto,..ie mieli peloieiu . zbro je a. ,obie i koalach (cala zbroj. I IUM"').
Jed.allj.. puewd yf. klnlo6t i mcdwo Ma udoill:zyllow. Ol rjUIZ u ucil nl

pn6d . we wOll, Ieee te IMt.ly odparte llrade m d u.1 I olZCzep6W Allrilllll
i Judd B.takru... rzuconycb pued front judy przrboczne j.

NQ'QTci~. Okr " tlrutl. PrQw~ .lrrJytllo. J lk tytL.o Oariuu ruuyl 'w"
. rmif. Alell , aoder ronua' Arele. owi Plltuet a. jud, pe ru ... okrlljb jtr,c" iego
pTawe . lIn ydlo , a 11m aa eeete j.edy przybocr.nej a:awr6cil i t" czlti. z cderema
pra weml I.k. iumi ta lanl i. poprow.d EiI je a. luk,. utworznltll w. Irond .
PerlOW puea: rueh leb iudy. Udeuy' wicc w mie j. cu routrzye . jllcem (patrz
u kic 8).

Ta n .rta. w,p.rt. bezpo6redoio D' .wem Jewem . knydl. przez e,.ly
deu cI pill: , t . k prznlrauyta Oariuu " :te teo udekl. W mil;dlyczuie i.Eda
penlr. a o. pr.wem "uydll Alek. aadt. widz.-.c u erotooe . we tyly przee Arde" ,
r6waiej IIdelda. M.cedotl.crycy jech . li n. Ir.. rlr.acb ucieka illjcych.



18. A hk •• e d e r r oz w i j a e a t e r e t e z p o dl t. w y p e w a e i.

Nalare'i~. Ollr.. " : rel. Atekl lnder otnymawlZy puel: , ollcI wi. domo' c
od Parlften,oa a 0 iejo ei" tkielft poJoteaiu, prl:erwal po'cij i z iud " pnybocza"
n ucil lie al Iyly pra weoco Ik uydle Peu ow i z,nioU ic:h iu d" po uporczywei
wlln .

lollw rozpoc:z(lo po' c:I.t! trwai"cy do pillaocy, al przeltneni 120 11m.

..The' Cava lry J ourna lNT. 4 (81

16. Oz i e l an l e l ewe ll o . k rz y d l • .

NQlarC'l~. Oltr.. tlruii. Lrw~ alrr:yd/o. Lewe Iknydlo, dzi~ki mauzowi,
po pnell~lni, l u l.do l i ~ poza pr.wem, I .l!waltowne poluwenie .i~ Alellundra
wytwonylo lull~ - mit:dzy Dim i prawem . lIuydlem - puez II Mr" wdar'l
Itt: jud. biodu lh I peuh, pT"e na ohilz. Leu dowilde y Judzi I loj"eych jlko
odw6d pierwlu j laJl n,i. wiedz"c co aald,. Irobic, ru azyli i wpadli u tyly
Pm 6w I..Anah u is Aleb andra" ArTiuuI. h i( , " m., XIV.). W mi"dzyczal ie
jud.. pen h pnwe.l!o Ikrzydl. a.tu l. oa n.ake Par melJ'jona, ollr u ai" c go
zupel.ll ie.

11. Al ek a aad er z lb e zp i ecz a po dl tl w" d Jli al e 4.

W bitwi. lei uderza ' miIJo' t Alek landrl i b.zwarto' c:iowo'c tie dowe
dzoa yeh bordo

Aleklander pnedewlZ.yltkiem h,dl wildomo'd. Pozw .le Iwym ludz.iom
Ila 4.dniowy od poc:zynek cel em I wi(klZ.enil enertii . rtDji. OlobiAci. rozpDzo. je
lI ieprzyiaciel. i Ieren,

P.trn ,c oa nklce 6 i " widzi my wiele podohidltw. z Thymbre" podo
bie6ltwa. lecz nie aiewolaicza j o ndl .downiclwa.

Upewaiwazy Ii" co do . we.l!o rrnd. it: ....zit:ci•• naciIRI tie lewe Ik rrrdio
pnedwDi.a, aby za pobiec dwullroaaemu ollirzyal eniu i 1wit:kuyc odlejlo' t
llI it:dzy Iwem lewem i perakiem prew em Iku ydlem. Aby ie,o pTawe motlo
l (nid c lewe . krr:ydlo I b odek Peraow, l anim pTawa peukle zd"t y zo.inczyt
j e~o lewe; ld"c dobne w praw o, Alek laDder zmul i Oariun a do nueenia woz6w
i ialdy na lewe ailnydlo , co znilw o~hlon i lew" flank . iego ' rodka.

Nasl~pn ie wdzieTa l ie f,nu lull" w ' rodku PerlOw i udene oa tyly
D. rju. za: w mit:dzyclasie ie.l!O al.nta wi"te z Ironlu Sunn I naiemnyc:h Oreliltw.

Wdarcie I i" I. pomoc:" ude n eaia OIi"lfa l upe lne powodzetlie.

19. Tak l y k. l e w e g o .li rzy d la Alall i andr a.

Lewe jesl .tahlza ad r.rawe.l!o puydla . Cd, pie rwlze cola . it: pod
ll.lporem pneciwoilla. drulli. daie napnlld, I uderzanie jut nietyillo fiz.yczne,
I..u i moraine. Bupo'ndaio po tem uderzeniu n..t t:puie pojci, .
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CU:rrla,toa IL V. S. pplk. ..Juda ni~mi"ka w pocz.tkowfch olt,euch
wielkiei woinf " [el... d. lu y).

Ruehy I I II korpulu jud,. lIiemieclo. iei .t. do bitw, pod Mon. (wiccr:6r
n VIII.141. Walk! Allenby'I"o z IV korpuJf:m niemieckim I n.d t i' cie v. Marwil u ,

Odwr6t bry t.,;..ldello korpulu .kapedycy jnello.
Nitwfzy.kanl. apolobno' ci pue" i. zd~ niemiecltl, co do To. bid . col.i.·

eych Ii. An,lik6w.
Rot. korpuau Sordd '• .
OfilJa . oce"l wynlcolen i.. zuad wl Ud 1 " prit de corp. judy nirm i«kiej.

S. IC. Kochan_.ll.

•THE CAVALRY JOURNAL"

Sllflll/ ZJ~d/lotton" A. P. W. ,IzglIgton, Lipl~c 1925.

Br_dloul W. B. kpt. ..S.moc:hody p l a UT• • wypehuai .. luk~ pod Arniell'
w mareu 1918 r." !wyj.. tek :I: "Coun d. ea..lerie" w ..Wyb u j Suol. Wojennej"
w Paryi u).

21 marCI 1918 e. pod cz.aa Q. altowlllych natart niemiacklch na froncie bry.
tyi_ iem od Auu do La Fere kit,grl. l ~ to odruu wnyltkie rozpon t,dzalne od ody.

2'2 marc. wi.czorem prry byl. a. p6lnoe od Noyorl. 1 d,.,....zj. k lerji
z I i 7 llru pt, ,.mochod6w paocefrl.ych.

26 m.rc. OOdn o ill pod rou u y lJ korp usu ka ..... lerii i nucoftO .... okolice
Be.uvnillrl.es eet.au .... , p.reia 2'2 dywizii piechoty.

WieClOT.m lellot dn l. 1 dywili. k. .....I. rjl i 22 dywit j. plechoty zajmo ..... ty
Iillilf CTlvlllers-Tilloloy .S..uwr.illoe.. Mi.ty on. h .ullo't n. u ch6d J' , dywlzi ..
kawaleTii i n.....schltd z 62 dywlz jt, pi.choty. 'J Ilrupa aamochodow p.neerllych
Ilzupelnil. Iwe u.p..y i l " dI H. e ec W parku w Til/oloy.

o ' wieia n marc. NI. mcy IIwaltownie oltnela li . r tylerit, pozycie, • 0 Il. 8
miG. 30 na tarli o. cafym lronci• • To.wlj. it,c . we powodtenl. ncltllolnie w kie
ruok u n. wsch6d w leai. de. Lo,.,. Okolo II. 9 min. JO prtenilt.ni. w Itlcrunk u
wlilor h 85 lallrod lo prurwanlcm It,clllo' ei ml~.y I dywilit, ka walerii i 62
dywil it, piecholy w kientnku C&nny.$u..Mall.

'J gruP :l u mm:hod6w paneeTllych otnymala n..t ~pui t,cy ro.k&l :
,.Rus.yt 11. p6lnoc od Ilubietu Concby.ln ,Pob . Pu.aunt,t . we plutODY

ta.ll: d.I.&.o, i.k to jnt motliwe n. pOJDOC I wach6d, Da Ple"ier I wz, Or.n SO.
I. llrupa u mochodow pucernyeh pnedfut . i wzmacnia w. u . dz1..I . ol. n.
pr.wo".o g. II ..trlfm.no oiemiecltle poluwanie poIt,clonym ogniam , pia4
nORych ietdt c6w, .,tyl.rji i ..mochod6w pance rnyc h. At do ,OOL 16 .amOo
chody panu rn. ciUI, &ali.nialy , I.nowitk. pod ogniem i pilnowaly wschod.
oleh wylt~p6w Beaun. i,n. 1 i lalu de , Loge.. O. lrullw.ly one wuyltkle
odd l.ialy nl.pnn acial,kie. pr6bu j~ca pru jtc do lIabreia i pol.wolily I.reor• • nl.
"o..... ~ .it iednoslkom wprow.dzonyrn w hOi.o ,adz. 16 , Ilrupa o(lIym.l. nowy ro.k... w Collcby.l... Pob :

..Ni.mcy odrl.ucill 5 dywizi, ka..... leril. tUYlllait,ct, frOllt Gr ivUl ' n·M.r.
qui.·i1Ia... i POlUW. j4 .i~ II' 1ll. ... m taw.m Ikllydl. n. l.acb6d ad BUI, prICIlI.
h i4c. w I••y mltd,.y Bu. i F.lCam p.. Po,unt,~ .i~ Ilybko na R. m.ncln I o, lOll lt
law. " "ydlo t. dywi~i h ..... lerii. Walke trw. ohecni. w BouIDln• •J• •Gr.......

Plulony w.lc.t,ca ,abrano prcdlto i Ilrupa polli. n. Oniller...Sor.J i Rol.
101. Winy kw adran.. po wyjddlld , I. Conchy.le••Pot. Irl.y plu tony btty iut
na poIudnlowym uraju Rematll!i, •• gd,ia spotka ly Ii, I. .i1nym ol!ni.m ara bi.
nbw m. u ynowych. Sa mochody ad powiedl.i. ly. leu l.acllf ly sic colat . Wyco lani.
odbylo .i~ poiedy4czemi wOl.&Dli i bal .Ir.t.

Wlad y 'rupa rUllyl. Itu poqociom IIII,dlY Ie Lundi i On,.man or... mi,d.y
R,manlli•• i IkuJlowaniem drb' 0 1500 III na polud.I1ia. Trrymala ooa ler.o
pod o,ni.lII. u pobi.g. i4C lIiaprzyjacialsklemu poauwanlu .i, a1 do 1100.. 19.

W Iym c.....ie dowltd ca f rupy zobaczyl. ta NI.mcy OIkn ydlait, i.go lewe
_ " ydlo I ,t, juJ. kolo AuandIl.r.. Nalychmialt wy.I.1 plulon Oa Auyiowani .
drllg 0 1500 m. n. paludni. ad I. Lundt Pluton rOl.bil niepuJiaci,lskl . oddda')'
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ucierlj~u i odonil droU PienDu-A..IDviJlera. 5,wldro D I I. drwizji ka w.lerjl
w.pieral ten pluton.

o •. 19 min. 15 ;r;.me1dow.no 0 nicprrn. cieldicm pneaik.niu u p6laoc
011 Hainvillcr.; wyal.no pluton l.mocbod6w .,.ournycb 0 1 u cbOd cd wla6nl
113, mi~dlY Onvillcn i lI. iayillen . Stracono jeden WOI od of:nia I rtylerji, l.cz
utnylD'no po.uwaoil oicp u yil eiel• .

W w.lkacb 21 marci uty.'llo kilk.krotnie 7 ll'rupy ..mocbod 6. p.nc....
Ilych juo rucho mell'O odwodu Ofniowlao. Wilr.cula ona zaw.n "ybilo I pn l .
rywI II potuw.nil niepnyjlciela. Wycol.nie z bitwy uailutecIDi'DO zaWI~
l&two.

D~iabDic ..mochod6w panccrnydl W klwaleryj.kiej walel obroDaej ¥,i.
ulatwione, fdy a~ oalooi~te pOlyc je wYClckuj~e. u.pcwoi.j~ce tatwe wyco
lu ie, Iidy I ~Clnof,t taUyClna jet t pcwDa i droe i rOl poZOane.

Samochody paouro, nie moe~ wid.r.iet cal,ao tereou: aald y Itn dat
w,pard e eelem ob.erwo~·ania droe Iblitania, ktore wymyka jlll ai~ z pod ich
wlu nej ob...r.acii Pnykladcm tello jeal IZwadrOll dl~lailllcy I wydtielooym
plutoaem IImochod 6w na poludnic od le Lundi.

Samoebody p&Dccme ale moll_ I.Ijrnowa t bel aiebe l pieczefu.twa polycji
W obliczu niepn yjaclela: CUfO dowod em llmoch6cl IniIZC~IIY oeniem I rtylerji
pod Wlaonem Ill.

Najlepuym .powbem utyda IImochodo w pancernych w wI ln, ju t po
INta wienie ich al polycji nlakujlllcej lIk dlueo. jak to jut mot liwe z IIdolO·
waoiem .y. temu obsc rwacji I pn ekllywaai.. polwal..j~cym aa tn.ymanie ich
w pelne'j j wiadomoki co do polotenia.

To mote polwoli t n.. uybkie i odpowiadai~ce okoliCZllm.ciom wkrocunie
do dria lania w razia potruby z minimum ry zyka.

7"PU~

" JoIIOC \,\o()OlJ yt:11
PAN tt~'"

~ IfIIIM"~SI• .. .

SZKIC .3.

•---,
. "~••

f-

W wojaku moneoJ.ltism nacnlnl dowocblwo apoczywalo w r,kach c. a
fl.a: plan ra l a. t..loo, wykoaywali dow6dcy podw ladnl, komunikuj~c ai, jail
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pa jrudziej Z Dl czelaym wod n Ul, mu, i., wit \:: idoiet pc wiea .,ltem umotliwi• •
i-.cy tee lpo.lIb wykoa Y""lnia .

Nomin,loi. dow6dcami armij byll Ir.Ii4tll la Itr.I, leee nee l ywlsl e Idera
wnidwo l poc:zywalo w r llkach do'wiadclooyeh dow6dc6w, I Id6rych na j.l,w.
a jeiu ftl:ll byli Chfpt I Sub uhlj (ka mpanje na Zachocb ie) i Mucbull (w Moo, o lil).

Z...d" or• .aiueii woj,k, bTl .y.tem dzi••i,toy. Najwilllnzll. jednol tll"
byla d yw b:ia (tumlll) Z 10.000 ludz!, mollll.C& dzi,l, t nmodzieloie .

Armi. Iwarzoao przt z Cluowe I.rupowloie .,lu ma n6w
M

, J:wykl. po 3.
K. td, ..tu rn i P" lkl.d., ,I. I 10 pu lk6w po 1000 Judd hid,; hidy pulk I 10
n:wa droo6w po 100; ka tdy IIw.drop I 10 plutoo6w po 10 ludd.

Pr6u tello l.tol.1 ..t umlp'· w,horowy, b, d.,cy Iw,lll. odwodem og611l1Dl
w ,c:k.cb olczellle'fO wod.., OU2 r6i ae odd2i.ly pomocaic:r:e.

U:r:hroieoie IIiJadalo sic z paneeru (Iareu tyillo 01 . Iut h ie warlownie:r:eil.
Janey, I<rzywej ".hJi do deda I I< luda I dwllc h luk6w _ jednelto do Ilrulania
• koni•• drvgir , o _ w nyl<u pienym. Kaidy tolnien mial In y koleuo, ee
I trulami rbtne' o rodzaia _ do pn.bija aUo pannny i do ra t eni a ludri ni, .
oalonie tyc:h. Lekk a artyJe ria Ikladala .ie z machin nucaj.,cych poclski (manionel,
i katapufty); byla on. ar ty leri., iuc:zn-,. edyi macbiny ro:r:ebrane pncwoiono na
1I0niaeb.

Kcl:dy tolaien mial "omple! aanedd, koc iole k. poreie *411..0., i niepne.
maka~J worek ne .mian . ubrau l• .

Tak tyke woj.ka Inoa,ol.kireo byla IltTwDa w pomyil., b.. moiaoid
surokic:h .mian, lec:. , ie tka w wykonlniu. 8 yla ooa opart, na okrdlooym
Ilkieled e ru c:hbw taktyc:znycb, tall. , *a pnypomlnal, tlolOwan., fre wojcnn.,.
Podobie6dwo .1O'iek...1 feU kierowan ia wl&ytlk irmi ruch . mi upomoe., Iyl na.
lbw; pnez co unik aa o opilfnienia pny rrn .ylaniu rozku 6w. Wyniki.m takilfj
l&ktyk! byle . du mi'1O'ai.,c:e dOlkon alojt i uyblr.o.t wykonania.

S:r:yk bojowy sl. ladal lie. 5 u ut6w; ..wadrony • ueroklemi odsleraml.
!oloicru dw6c b c.olowyc& nuMw mieJi r.ln....bro;e loru .ubJ. ; Jancel,
Ir.oni. takh opaneerzonr. Tuy tylnc 'ile'reil! aia mialy llbroi. ich bro6. .kladala
Ii , z luk6w I ouc:z.p6w. T, oatatn i. n ucaU barcowoiey lub oddzialy leltki,
aa pOl uwai lloC:" o sic nie prryjadela. P6iaiej, po llblii,aiu lie pU,dWllik6w,
Iylaa nutr puec:bodzity pue. odlh :py w pnednieb i uucaly ouc::r:epy I tlne
laly • lukow. Po zdel:orilaaizowaniu w len l pol6b aicprryjad ela, co laly l ie
a rl:uty c:zolowe lurtowaly, e,lem t ad aaia routnylla jlloce ilo uden enl a. 8ylo
to do.konale pollloClcnie tutykl oilaia i ruebu. Pr6n lekltiej broni mlolailloce j,
Monl olowie rozwiaell debte Itali b". i ., oni w Ii toci e wynal"ullli •.pr:r:yilo
tow aDla artyIcryjtkie, o".

J ak wU Yltki. &i ampan j. , tak i t t Monilo1i pnYilolowaJl pun Iyllem
u pie,owllki. IlIoCllloe propailaade wtr6d ludow wrolieh n twielnllo Ilutb~ wy.
wladowCt llo. Monl oli •., wiec pionien ml .,natarda ad tylu", rozwl nittrll:o PUCZ
wojae 1914-1918 t . W mitd l:ycu . ie IilICh potwiedl .ie z calllo eneriljllo ollrlloteniu
S.markandll potetnemi fortyfikaejami, kt6 ryc:h niildy Die ukoll.czono.

Dt yniliz Ch.a skoauatrowal .we IIl6wne . ily lu &i ic 1) aad Irlyu e lD na
Wlcb6d od lrriota Balch..::, w. Wrotach D1:uotaryjlklcb - p6IDocnel dtodn
do Turkiettaau"

J ejlo pierw.rym kroki.m bylo ubezpieczenie. Pr:r:ealonil 'Wllo &ioneeatracje.
zapewnil i.j ta jeIDaict i un ikn llol niebcrpleczel'lltwa olen.yw} Penow, wy ly lai.,c
swcilo syDa, Dtudt e, I: wojlkiem ku doloemu bielowl Syr Datji IJU/l rtes). Jello
oddzialy Ipullouyty, I:ilodnie r inllrakej." caly obuar miedzy puslynillo Ak.Kum.
aa p6IDOCY, i (nbietem Ala. Tau, Da poIUdDiu. W Iym Clalie aadnedl Iyn
S~.c:h. Dtelaladdin. c:elem od parcia lIa tarc:ia , leez MODi oli labrawny wu yllki.
koaie i fun t. I paUIi miada I pol a uprawne.

Po bitwle Ilraiy tylaych. Moniloli Ipa lili l ucb., traw. na rowDlnie i rni.
kneli pou zuronllo plomie ni (Iato 1219 r.).

Puez kilka mieliecy paDowal lpok6j i ua.:h przy t oto wal . w6j pld
obron y. Zmobil izowaf on W ilYtiki. pa611wa _ w..an. tak, t, lDial prawic
;zoo.OOO Judd. lallo.owa l 011 fatalny Iyllelll ..kordoaowyN, pr:r:e . rouzuccnie



, wJcb odd:tial6w w,dlu! uekl Syr Oarji. P Ull lego rod u ju ro,mieltczenie
nafl udt lalft lobi. rolt uylto obroftD~

Na pocz~lku 1220 e, Chlipe z dw oma ,.tumaDami" {20.0001 po. zedl drog~
pofud.ll iow., , K. u t .rji do Fcrg.nu i po.uw.1 .it D' Cbodtell t. od.Di.i .,ey pc
ludniowy .kr.j Iilljl Syr Oujl. W te n .po.ob Chep' z'll:rnzil bezpoired nio pflwej
fiance Itach., ju r6wnict S«markandowl i Buchane - dwum 1II16wllym o'rod
lIolll iego .ily. Such w,mocnil linjt SJT Dar'ji, lIIromadu,c to.OOO lud zi w Bu
ch.ne. a takh i w S. mulland,ie. przedwko Iym 200.000 Chornmijczyk.6w,
Mongoli mleli okolo 150.000 lud ai,

Dt.yDll:il .Chan podzielil ewe tl6wne . ill uderzeniowe na 3 . rmie. dw ia
po 3 ..lumaay", katd. pod dow 6.blwem . yn6w Dtudty i Ob talai. i tned.
z 3 "tu man6w" i t wardjl pod . wym dow6dztwem. I Subata jem. ju o dor adc,
(uelem ulabu),

Poludniowy oddzial, w,dJ.ieloDy Chep6. ..kl ad al ..it I 1 ..tumaa6w", 30.000
oddzial6w pomocniczych podzleloao po mit dl Y te utery llrupy.

Padua. gdy Chepe uderzyl w f ergaaja, tny u mie (&ily 11l6wae) przeazly
zalucloall drollll p6ln ocn., i w lutym . padly nqle na lew, f1 allkt IInji Syr Oarii.

Szybko' t ruch6w byla zdumiewaitlu , ieteli przypomnimy .obie, ie . zla
masa witcej nit 100.000 jetd l!c6w, ere Hcn,c zwierz.,1 jucznych, i 10 przn kr.j
£&lII leniony w pullynit.

Owie armje Otudty i Obgataia lawrOOly I Otraru aa poludnie. OCIYSZCza
itlc linle: Syr Oarji. bionic Icrteee, n. ly ku Che~, kt6". po uitc:iu Chodl:en lu
Sluk.1 • niemi Itlu no'd. Olialaai. nad Syr Darjll trwaly puez luly, aiJZc,~c

ro,d,ielon••ily nacha I wdtlgaillc jel!:o odwody. Wtedy, gdy IIwag• •zacha
byla puyk.\lta do Cl.ola, otrr.ymal on okropn" widt. t.e Ot.ynllir. ChaD ze awtl
ma.t1 manewTOW' ukazal . ie na jego tyl.ch. prawie u bram Bucha,.,.

Ta armja (40.000 ludli) pod ..mym Otyn,lz Chanem. uta za Dt.udt .
i Dt .gatajeID. pueu la Syr Datj, w Otraru i.~ I nika,la. la.loait ta pnez
armit dw6ch ka~tllt. pojawila ai, ona nif'poltrze1enie. Po przf' i'ciu SJT Darli,
z,inela w pw.tyni Kylyl.Kum. Oli,ki tem u ruchowi pu., pu.tyniC .,IIie do
przebye ia", ma., 40.000 Judzi I witcej konl. Dt ynllil Ch aa upewnil lObi. la jem·
nict muewru od chwili wyj'c:ia na 'lei poludn iowej granlcy i wti,da Nuraly
i wyj'da aa Iyly n ac howi.

Od jed aet o uderzenia linja lI. ch. ,o,t.la odwr6cona a kOUlIlDikacja.
I. bard,iej odle.leml pa4.twami u chod niemi, kl6rych wo;.ka byly w drodl e.
u l roiollla. Such udekl.

11 kwielnia Diyngi. Chan , a jlll B\lchart i po.ledl Itu Samark andlie.
W lPitd,ycza. ie arrllje kii tlt., t poI,clY'y . ie I Chepl: i parly na to mi..to.

W dqu 5 mi.,i t cy Dtynili. Ch.D rOlbi. a rmit m .ooo ludzi. dam.1
Cborezm i o\wofZyl IOhie drollt aa zachbd.

7JNr. 4 (II) The Cavalry J ournal------
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Dobre , .-poleDi. wy,i1k6w ku _iUDI,ciu albw Deao eele, lEukocnDie
(nzch pru z pUI(,ni~ Kyzyl_Kum). odpowiednie ror:mi.uczmie J kelume, i d,:i..
laale pororn. ,rufY Cbtp'. dalo mu Jwyci" two. pneJ motaoi&! r.drodkowani.
pn.watai...eyeh ,i w routn yC':i...cym mie j.cu i eu,i• .

N_ticl. _ Zecb6cl.

Z powodu pr~ol.nu. Chillcr.yk6w do walk domowych. pl1utwo mOD
lIol,kle ald erowalo Iwbj wn ok pod icb wplywem aa W,eb6d: leee pl. a Subatail
podboju Zachodu r:n6w odtyl.

Teree r:n6w pu"lIotoWloo umlei,hl'" proplll lad... I wywi.dem. P.piu
tryumlowat, te t"lu Monf olbw p", jmuie eh"d ei jd.two w.dlu, ob"Ild"'u
~ltoria6a1tiel!o. Uwa, . Earopy byla dpioaa.

Woi. ko F"er.aler.oae do . I' i ela, Ilcr.ylo too.OOO ludd, p"ewl tnie & Chin ;
ml terjalu kolbllief o do.tarczyl. Ro.j. poludlliow., ktbr ... podbito w 1239 r.

W atye.u.iu 1241 e. Subltaj .kolleelitrowll .we .ity W ohnl"e Lwbw_
Prr:emy AI (u kic 2) ; je,o ..millem bylo puejki. puer: Karpaty: muu n•
• talie, W'tier - Gran..

Pod..i. 1iI on Iwa li ly 111 .. I rmi. po J ..l umln ., ~ kltdl. J byl" punn••
czona do du . l.ai. ,16wa.,0. 4. uA do odci...lloi,ci. a i.tJ.zpleczetll twl aa prawem
tkuydl• • Ta o.tatoia, pod 11I1, ei. m KaJdu ruu yll pierw..... i w C1I. rCQ 1241 r ,
wzi, la Saadomien. 18 m. re. rOlE blla armje k.i...t ...t polakich Bole,law. i }otie_
czYII..,I. w Sr.ydlo..ie. ,oaj...e reutlli icb w rOtnych kierullkleh. K.idu lIaatll;
pai. ..aj...1 Kralr.bw i WroctiW. 8 lr.wietllia .potkal pod. Litllic... Ni.meb w (II. ,i41 ,,=
Henryk SI....kif ' ...cr.nie .. Templaru mi I Szpita'niklmi I nulll; polddch oddzu
Ibw. 0 dzietl marnu . tali C,..I pod "'rbl.OI Widezy.II ...ftI. Mon,oli. . lab, 1
liezabai.. ud....zYli nl Hen ryk , pnad pnybyclillm C..eehbw I ro,bili '0. W krbeej
ai t mi.,I ...c, Montoli p"• •di okolo 600 km. .,.II'lli 2 bit.,. rOl.ltrzytajll,C• •
wziiCli .. wi.lkie mia,La I podbili PoM•• i Sh,all od Wi. ly do lIranic Sak lon ji.

Wietlezy.law nl wid &! ° klll;.ce, run yl oa obroll' ,w.fo pa61twa do
Klld.dr.a. lee. MOII,oli oie uU dale;. 1I1ne,...e w my" . we j t. kl , k l Mora.,.
IbJ pu, t,ail ubezpieeull 1m n lakll; . Po wJkonllliu &ldaDi. ru n yli III poludlli t
do Subutaja.

Cdy K-.idu dr.ial.1 w Pol,c., Subutai runyl II . WiClIry w lfl!"'ch kolum 
lIaeh. d.i. . hoc.ae ,dy po olr.rll;'u koll, tned• • ' radkow.. ~Iut promi.ai• .
Pr••• lr.olumllll, u ll II" J.l.ch6d taa pbl noc y od. Karp.tl, mal...e . w... adaloaicl...
D..olr., uba!pi, e&oo, r..rednio pnez Wial,. a ber.pojredoM. pUez 12rup, flu
Ilow... Kaldu, pn... I K.,~ty (pn.z przeliCez J . blollkow. lr. ... I .....ladni.1
i .. dw6ch lInpleL IIwr6clla III poludlliowy Zaeh6d wzdlut ruk MaTe' I Wat.
Ta ,rup.. du,"ki dluQieftiu ruc:bowl po kuywej Itru,la prawej 1111111.1 lily f low.
lI.i pned wmia unie D1 . ;, Auabii. dOp6k i 11 m. rel nie poI...ezy l••i , I Subu
b i.m "'010 Orlau.
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W mitdlycn.ie I. .... Itolumna wykonywala podobny ruch aa potudniu
(pu u Si. dmiogr6dJ I pol,el,la .it I: Subut.aj'rD J kwietaia.

M... 'rodkow. _ wynl. _ t.t..... _ WlmoeDiOD. lair. I:wyltla pu a l
.wardit, a(or.owal. pu.lfCZ J:z lIlarca I potuwala .It dolin, Ci. y do Dunaju
kolo Granu. Slybkoit mar.zu byl. Idumi. wa jllu . Stra t ptzednia 15 byla aad
Duo. jam, Subulai I .il4 Ii!I6WJlIl aadu edl 17 kwietaia.

W (ny d...1 . Ird przedaia prubyla 290 km, prUI glt bolti. biegi, w Itn. lu
aieprlyjaci. l,klm.

.. kwiel ... ia Subut aj u bral IW' trEY a rmie. dojllc napu. ciwko (pfle l
Dun' ll lkU w,gier. ltitgo. kl6ry mlal 100.000 armje.

Subutai nle wIedzia' nlc 0 polotenia iIlnych armij .wych pn.ciwoillow,
pr6c, lego trudotlll bylo fouowat u eltt , jak r(lwDid wyda.at bitwt, maillc
, 1,11.1 n ek , (w ru ia Cdyby pueprawa udala . It); przelo po.tanowil on colollt
. i, J.. u . wei pod.lawle w Munkac,lI, pozba wiaillc aiepuJiaciel. J..onyici I: u •
•lollY, jalr:, dawal Dun.j I I mnie'jnai4c pr.wdopodobi e"",lwo prrybycia do oiego
poailk6w.

tJdwrot do u.ki Sajo Irwal 6 dni, WINy aacle w,kona l 0 0 oie. podd e•
.... a. ularcie, w 80Cy jluened' Saio i uden yl 0 i wiela 10 Iewleloia. W po.
ludaie let o dala armia Bcli pue. lala It tai.t, traCllc 70.000 ludzi zabitych.

Bilwa ta I biegla lie z bitwll pod Ligolc4.
J . J..kolwi.k 0 i rodltach IIlCl ooid MonllaMw aic ai. wiemy, trudoo jadaait

pflypuu czat, by b,lo 10 ty1ko dzidem przypadku.

W.p6lcldai ob.erwalorzy bitwy byU ud.ru ni dwi.ma cillwoa mi cecha mi:
II uyhlt.i" .pokojem I mechaalcla, do. koaaloki, porun.6.. wykonywaaych
II I ,oak czaroo.bialych n ag azwadronowych, 2) .kulki.m raal.rja lay ra ogoia .
Mon~oli dopino po prrYlltotowlll.iu otIDieJO rzucaJi .it nl pU.ciwDika ..dojru
1' 110 do azturrauM

•

W bitwi. Dad uekll SaiD, jdy b illtt Batu ptzeprowadu l natarci. czolow..
Subutai pnen ed lllY ueke ni.co oit alj, Ipadl aa IIlaki i t,l lIieprryjaciela.
Dai.6 ptae dlem _alad i rozpo:QIal br6d. Pn.d i witem Batu n wlada,1 JOo. lera
Ila reece, pned Iro nlem i o.loa.it pnejkl.• •wycb odddal6w katapuUaJOi i lucz
nikami. Na larcia rozpocztlO . i,. Gdy puedwaw zw1~aao, 8a, l. natarcie
Subuta ia uaKoclylo Wdr6w I tTlu.

MOQ41oli, maj,c • woj. ku wlaiclwie lud,l j. dDollcie uzbrojonych. ro, .
wi.uli w tea ,pol6b n Wlla trudDa I..gadni.ail • •p6ldliallOi. bron!; w ut yciu
brolli ClajruchliwlI. j tIIwl ta j.mClita ich rwyciedw.

UJEZDZANIE REMONT
por. wa Kona - wyeL C, S. K.

Ni.wi.lka ta broarurk. jed jednak ct:1l8ym nabylk i.m dla naarei, naog61
ubolliej, Iileralury wollkowo_hippicI Clej.

Aukolwi_ rozpalruie ona tylko jedn" gal,t judy koa.ae i - uid d t aaie
- Illlel.ni. iti prr.ra. ta ie; tytul. Wl ttp do wlak iwaj trd ci _ wylun cza 
.... d« lakooic:zoi. coprawd a, , andy oC61ne 'azd, konnei, cel i bodki, wyratnie
oItrei laj, c maaimura Wf1Daga6. od ko nia woi,kowego. Pn ca ta jed Iym cie.
II,WI&II, it odzwi.rciadll bczw,lpieoia pojilldy C. S. K.• uimuje i .Ylt.JOatyz n j_
aarellci. t. IW...pol.k, dok lryoc" , WJftik .alllodlielnej pracy oau l cb I.par ych
jrilUc6w.

Mylilby 1Ii< iad aak len.. kto ar uka lby ta m jakicht nowfcb .,r. woluCJioycbM

odltryt, iak t 6woiet bezeelowym bytoby WYlZukiw ania wplyw6w lej tub Inne;
..nkoty". Dzi.lko 10 jed "par • • all .nca" owoceJO pftcy olobid.i. prak lyc:QI.i.
rOl umoei i Iwiadomaj Iwych cel6w, a pc woe podobiel\d wi wlainie na w. pillo.
, dra we ulady walf.u ui" .
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J .kid I II uehy charakte..,. ltyc:me nowei metody?
Za..d, je. t . ta ra i powuechaie laaDI : ..iatot, uid d.hoia jel t n owllow",_

teoie lIolli . pod wa" jetdtca".
Autor nad er .yra t ni. pOOkedl• • it f6wDowa' . t. powiaa. bye n.lura l....

czyli Mill'. l ie puu . topniowe pt"Zyltolowarlie li e mlod.go koni. do nowfeh
warunk6w rOlklado cictan, zd t wlcn oia u1eidtania lIIai, II I eelu sl opoi owo
wprow.ddt ' 0 Ill' 1I0WIi waruoki pr aey.

W t e.. Ipoaob zrywa .i" olta le u Ai. z po12l, dem " pod prowadullia lyJllych
nUll" pr n z dzla llnie I, de l,;,: !coli h m Iylne noCI pod.lawi. Ill' hld-natd ad
wlrullk6w praty. Rala I,d.k i wOOz" ollranlc. a I i" do po~dl&DI. oapn6d
lub do .atr&Jm,..aDla (koleiDol W'i1. do amian, klcrooku ruchu.

I tv pewr..e poruucnie W)' Woll pnwdopodobnie u n ucenl. .,.zwrot ow III

Lad, ia" D..,eQ:D uQ:ulaminll. Stoaowana .... .., . roty n. !Di"jlC:u n. pUDcb i,,"
i. ko t wien ni. ",nlliwo' d oa ddalalli, po ted,....cnj Iydki or., •.,wrotT
w ..Iepia I n. miejeeu" na ' rodku otIi tulowla. tan ..pcn.6b. u , buy i produy,
, punklll widnni. woj..kow e«:o tylko powil. t 1I.let,..

e.lokul.1t II jetdtani• • ,.k wu~d,ie. pocbi.lonT na dwi. e , ,,ki: I pod.
l. i d i ' nl. w oddz, up..owyeh II eek], II d"ofaidianla W odd,i. l.ch Heriowyeh
w e, ..ia pok oju•• oddm t. eh upuowyeh tet w en, l. woiny (e, " trw.ni.
jau n . oil' u.talony).

Pod jetdl .nie ddeli . i4 n. 4 okr ..y. do;etdiani. o. 2.-
Outo uw• • i po'wic;u aulor praey II' lioce. zwl .ucz, w pocz... tk.ch

l>Odietdiaoi•• oi"ro,umiaIY!D jut j.dn.1r. , lIpeln. pomioi"c:I. uh ci. linki pu,
lI..k, kiwaoiu Ir.oni, w ,k.1i . topeiow.oi. cwiuall.. lak konackwentoie pUeE
.1utor. IIdalon, ;. o..k.kiwani, n. lont y nie powinoo bye l up. lol, pominic;ta.

N..k.kiw... iu IIdd.la . utor wi,l, uwaQ:i. ,.I. ca; ...e . Iuuni" ro,poez...t i.
j. ko. jwel d lli" j. AlIlor ..y. t. m. tyzuia o,610i. puyj"l. obeenie u II" . pOloby.
wi.lkll r ill" nada j...e t wie" bll.j pn...dr;od,i• • za....j u .... pod Daawil ..pin.rol. ··.

Trudno ,god l i t .i" z auto " m co do ph:rwu yeh I. keyj g.lopu : hdalli,
..podDon'lIi," mlod e'll kooi, W llalopi. p"' ll ..lId,wi.ni. " j. llo - moi... roA_
niem _ Di. d" ,i" praktye,oi. pn:.prow.ddt . Will;kuul! oaureh kont oi.
ma natureloe; predy ,polycjj do 1l.loplI (jail. n. p. konie krwi ar.b,ki-i. Iruba
j. t.go ehodu naucllYC, Na wolooki kot! galopuie. fdy uybko' t klull nil
.,duell" uu"c wi"e mlndego konia, ....10 wratliwtQ:o i• •,u. n. pomoe•. mo·
tna llo zmusic do a.lopow.oi. ranej puez ..d . man i. ·· r6wnowl f i 0 1 klu.i••
,wl"ku.j"c ni.eo klua n. u kr"c:i•• ni.11i prz" ..u. l .wi.nl.... . )

R.my oinie ju . ao .praworolllia nie poa••la j" 01 nu••61ow" .D ali,,,
t.I 11i. la por. KODa, Dd.yt.iIlC will;e wn y. tkleh pp. kawal.nyl tow do oryllio. lu.
t yez". by bylo to tylko pl.rwuym etapem do ..podrll;callika iudy koonej".
kt6rello pot rzeba wyrefDie .i, ury.owui_.

Dunirl.t.oehowd l. M jr. Sat. C.n.

"LOT POLSKI" Nr. 22.

W DOW.j. pi"kDej oUadee. wykODaOei ' r.. eja lni. Ila llIm6witnie red. keji
w P. rytu. uklll.1 .i" lIumer Iipcowy ..Lotu Po Iki.ao", klory. jak J.wu e. przy.
no.i atanollY dobor c:I.kawyeh arlykll16w I lotofralii.

Na n olo DIIIII.ru wybil••i" t ywo oapi. aoy art ykul p. K. Jaskolda . om.·
wia j...ey loty uybowe w CdyDI. z ktoryeh lI. jciekawu e mOllleDIy illli truill
tiellDe folollrafi• •

Z oOWII ,l.III;Ji... medr.eyny. t . zw. ..1II.dyeynti aeron.ulynntlMu polnli.my
Ii" w in(ere..ujtleyro . r tyku • p. EJ. 8 t. •.0 zdrowi. lolnik....

W Iwi,zkll , poI"cJ.ni.m .i" Komitetu LotDic:(wa Slnit.rnellO w Palace
z L O. P. P. lDajdujemy artykuly p. p. dr. Jen'fo Le. iu . i a.lI. S. Skl.dkow.

") Nieco pobietni. potr.ktowaoy rozdzial 0 praey Da mUlldu luku; . ulor
oie okrdla DIW.I. cay nald y odrazu przTpinl t lallcuau k. kw.dj. t . jedllak
Cllc;d••pory dot yehca.. wJWo1yw. I• .
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. iefO, z kt6rych pierwn y omlwil to pot..eeeaie, drulti zd dl ie barwa.. biltorjc
lotnid WI ..nitlrnello.

W dl lazym ciq:u int ere l ui..cej laldety ..Drzewo czy metll"? ubierl ill
,10' pp. dyr. int. W. Cuplkl oraz ini. G. Moknycki.

Zcazyt uzupe lniaj .. d ekl w. drobiaz , t. jak: "Polarny lot Amuadseaa",
"Lol de Pinedo", ..S. moloty m.loailnikowe · i ..Z wlolkieeo lotnictw. woj.ko
wet o", dllej b01l1t1 kronikl mi~zyn.rodow• • bumore.k. K, A. Czyiowlkielto
..Awiltor C. I. ltyo. Gil.tkl" i biule tya L O. P. P.

Sll ra no. ie redi llow. ny••yd.w.ny W eor.1 bardziej edetyczaej nuie. "Lot
Polski" z katdym aum er em wybii l .i, rl i eeete nllzych wyd lwaietw I l taj. Ii,
orj lU'1!1, kiOry mud zainternowle rl ietylk o 10lnik6w I .ympa tyk6w lotniclwi .
_Ie i uerg kie I lery apgleuell.ltwl.

..SAPER IINZYNIER WOJSKO WY" Nr. 7.

Uhul lic Nr. 7 lipe-ow, piama ..Saper I latytlier Wo i.kowy" &lwier.illcy
DliCdzy innemi olltCpuillCi . r tykul,:

I. K. B. Gen. bry• . Mieezy" l w O..bkown i; 2. Pplk. A. W. AJekuadrow icr:
Stud;um aid rozbudow.. . polObem It.lym ani.zdl cporu: J. Per. Butkiewicz
JUllott celu i odle.lo!e ob.ecrwacit jako ezyoniki . kutecznej dono!noid renek_
lor6w lukowyeh; 4. la i . Zdzi.law Sl nuk _ Beton "alowy; 5. Kpt. KII!(:Zk. _
Hillorj_ orll.aiu.eji pruakieao Kor pUio iDt yaiecrji i pionieT6w _ 6. Kpl Ileo. lltah.
Ritter - Zdobycie fortu M.nou"ilIoru w aierpaiu 1914 r. Iz roly j.k. • tr eAd! kpt.
Slylin&); 7. M.ir. Szt. Gen. A. Millebk . - Ellzamin pnecdwd , pny do Wytllei
Su ltly Wojennei ; 8. Bibljotr.lja; 9. DEial url"dowy: 10. Saper ••port ; Spr.wo
Id.nl. I I u.wod6w .portowye b uCl oi6w One. Sdl:. InL

..Saper i Intynler Woja liowy" jat jecdynem pi.mem. poiwiceon. m u.lladol.
Diem I dziedziaJ wei.liowej wiedlY IntYll ienki.j oraz budownictwu woi.kowecmu.
Ukazuj••i, r e ltuluaie 15. 110 katdelto miuillC. 100 d rOll druku - ora z ryauo_
k6w i fotoar. lii.

Pn.dplat. wylie-II 4,5 II k wartalnie z pue.ylk" poedow" i al miejKu.
Cu . poiecdydezello a umeru - 1,5 d ot Jeb.

Adrec. R.d. I Admlnl.tr.efil Nowowiejalil 54. Oficen ka Su ota Intyni.rji,
1. I. lon 282~72.

. PRZEGLt\O WOJSKOWY". ZESZYT 5.

Oltatnio wyd.ny zelly! 5 ..Prlttl"du Wojakowello". potwierdu on jnzelt
"'YJOkl ponora leao t.k potuebneao w Pelsee puma. onz n erold u ma
I.fio treAd.

NI .pecjaln~ aWllt" kawlleuylty "a1UIlU;" artyku!y ..Nie mleekiec polttlldy
III "'wllerjc" i ..N.lwatni'lue zllladnienia czolt6w puyuloid",

AriJ liuly Ie ~d..e. le.lawien lam!. odzwlereladllf" dold.adnie upetrywania
II' utyde. laktyk, I or, . niu elc tyeb dw6cb bronl w odpowl.dnlcb pad.twleh.
ltanowi",c pun to. oru dzh:1d l wei przJIt~pnej forraie. n nny material do
dudj6w por6wa. wczycb. lak nlezb,doJeh dla wyroblenla . welo POllhldu n. watn.
ui.dnil!nia, rozwl"l ywd e na potu walki.

Trd t pozol tatych .rtykul6w d.je r6wnie.t nerel bardro dekawyeb pu y
uynUw do wyrobi.nla .obie n.ld~oi"cia 0 punkd . widltnla pa6ltw
obcych (Frl.ci •. Rumunla. Z....i..ze \lpu"bl'P;. owieekich) nl wi. le bardzo watllyeb
ZIf.dnie6 jut to n.tury polilyczn ... protok61 Geaew. ld). lut ' 0 C:ZJ.to
woitkowei (Rumunia - dokttynl 0 ierdz. tdne I t. d.l.
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&i. ta, bo obe imuilloU 40 c zuop iml. bib1io~r.fi. . ulupelnia te o crDDy
m. lerjal nume ru.

Dzicld odpowiednlemu dobornwl . rt,ltuMw i umleiclnle lut.wianet bibljo
Itt.fil. czyh:lni k ma moln~t al, d . nle jaka Ii 16ry lei pn cy lDy' Ii, kt6rej . ynikl
pieczll:tuillo pol. bil ew. z kt6rych Dna clerple . we natchnleoie.

Czytelnllt dottal~ do ,.,It numer ..Pn eltl""du Woi_lr.o• • t o" dNta j. w lormk
u oDdcnfOwuel obru n.jwat.ll lej1zycb ,.g.dnl,," i 10 w ich D.jlepuyc:h rozeilr. 
cl acb; ma wlcc mot not t dokl.dole ,dat 'Obit .puw. z kieruok6w woj.lto...i
mytU cbee], moioolt porownanla lei p ru:ble ltu I wy nUr.6w U oheTeh. oru. peee
.tudiowanil tfeMe wr.:1k6w w w.runkacb po l.ldch.

Nume ry "Puc, ..d L! Woj_kowclto" I.ll. wicc Jllubcdollo Pomocllo pUT .Iudiacb
aad wo jlkow06ci"" U fOWtlO w '.mach pol.. walkl j..k I w r..m..ch pot~:l:nych

koaJicyl .

Z. "llll~d6w od redakc:lI aiual. iayc!l. do ..met a .inieju qo ale dolllcza

..~ dodalka, u wler. 14ce.O rozwl4:1_I. popuadalo podaa efO &adaa la tut'C I."01 "Pullr. w ' traiy pn edlli. r ' (Dod. lek do Nr. 1 (7) ..PrzcC14du lCawalery!
,m..o"). kt6r . zos talli. &ami..zeloaa w prlJU1,m. a um.erl a.

ranaia ...d..I.II'- rO:lw!4rai powyiaUfO ladaai. 1011. " prJ:4dluioay do

dllia 10 paidrlerll ika b. r.
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5

10
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12
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13
14

14
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IS
IS
IS

16
16
\6
11
11
11
\8

\8

18

\8

13
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10

IS

II
29
JJ
31

I

19
40

9
19
33

I
8

13
3
6

24
I

2

8

31

Jul

bedaie wypowiedziane

z tych aim

ognia c. k. m. (drukowane

powodzenie ryzykownych

i epoeobie ich
ich poloteniom jakie
pewna ich cz~l~

jest nadzwyczaj
w dzialaniach op6znionych

od wyniku
dowiKIcy IZwadronu k. m.

k, m. Iinji
komurek
odcinaiace si~ w terenie

pewnosci
olrzymuje
byf do tego
platy
z lew e] tadnego
zagaju
z konia, wypada

jeid1c6w i chca odciee im

Wat .. • ytuacj~

zderzeniem

•

Winno byl!

b~d%i(f " owo, wypowif!d%ia
••% 12-lu r. k. m. szwadronu,
oim %wiq%any~h

ognia ~.k .m. Iraklujf! SZ~Zfl·
g6/owo r(flulamin kom
pan/; karabin6w many
nowy~h i wyklady in
s/ruk~ji slru/flcki"j k.m.
(drukowonf!

powodunl" zbyl ryrykow·
nych

i .po.obif! ich
ich poloi eniem jaki e
poro5/alq ich CZff SCj,., tuta] nadzwyczaj
w d%ialaniach opOiniajq

cych
od wyboru
dowodcy, pod kierunki(fm

dowddcy IzwaJronu k.m.
•. m. i lini;
komor,.
odcinaiqc(f .iff lini' w 1,-

ren te
io.noici
otrrymuioca
byt oni do I,go
ploly
z I,w(fj -iadn(fto
zagajnika
z konia. a % %obudowari

lolwau%nych urypada
jllidicow ni"pr%y;aci,,/.

8kich i chcq odciqc pa
Ira/ow l

Dow6dco szwodronu un
dzial 10 wszy.tko; teraz
rauoata .y/uae/ff

ci olem



Slrona Wiern Jut Winno byt

18
18
18
18

20
20
20
20
20

21
21
21
21
21
22
22

23
24
25
25
26
26
26

31
32
J4
3

prz,..
pit.

6
23·24
29
30

4
pu,..
phil
20
26
26
JO
JJ
5
3

puy
pit.
31
21
17
J6
6

19
21

a za mm
przejddtai~c

z powrotem
k. m. wedlug

ograniczone b~d~
taceenkach, a
Zwieksaenie
przyj l:cie Jub
niemiecku osobiscie

uslugi
takicb
historycy
Radomiem
ramy pracy
J udion
6·a i 8-a

20 m.
uclekaiacych
w taczankach
w innych
rozerwana
w pulkach
cwiceenia z iednostkaml

a % nim
podj. idia jqc
% pocttem
k. m. lVedluf

ofraniczono b~d%i.
fac%onkach A
Zwiq:an.
przY/fd, ich lub
niemi. cku. Osob iide

obslul i
faki· lo
hisloryki
Raduniem
ramy lei pracy
J unction
6-0. 8-0 ; 22-a

200 m.
no uciekajqcych
no faczankoch
no wozoch
roteslana
w szkolach i pulkach
cwiczenia jedn odek k. m.

z jednostkami

Z powodu Dieu wa, i Incr
pod pi.y autorOw: Spr,wold.oi.
S pr,wold.nie I Mid rs ol tw. Ar

ncdnim Dllmeue 10ltaly OpD':r.UO
Nice i h.pi.al rtm. A. KnJUjlewic_.

• KOR .
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UkazaJ si~ juz w druku sicrpniowy Nr .BeHony·

poswic:cony bitwie warszawskiej 1920 r. cena 2.50

•

6

• • ..30

.. 6.-

" , .50

" 220

" 7.60
.. 4.-

" 6.-

.. 6.-

" 7.50

11. 4.-

Tel..,oa 202· 19. P. K. O. 162
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Warszawa.

Polec. n••tII;; puJJtce wydawnletwa:

•
GLOWNA

KSIE;GARNIA WOJSKOWA

S . A6.t6ltolodi. Lotnlctwo" wojnle wlp6lcll!llbej
Dr. Lul/oml,. Br~OI/o",d/ mjr. Sialul o lk lllrBkj (" h

. , ddw hODorowyeh • . . •.
Tadeuu ",/~dV" mjT. Nauk. 0 branl, cr. I. Nank.

o I trule wydlDle II. . . • • .
Gu. M. Ho!lmlmn. W,poQlulcnla. (..Woj.. ...lir6d ate

wyzylkanycb I pOILObDO'ci") & Diem. pn:ellum.
Tadeuu B.ll.ban mJr.. . . . . . ..

W. J.lmJoIllowdf t A. Stad t por. K orp. Geo".'.
Topogralja woJIIk o.. " . •. •• •

lAo" Kon po,.. Ujetdtaole remont . . . • • •
Stut,/a,., Konop" I Zygmunt Z"gmun folDicz . J6ref

PU, ud.kl. RlblJogralJa. .• • •. ••
8. O. Volknunn. Wlclk. wajna 1914 - 1918. Prae.

opa rta na un, do\lt'ych tr6dlach Arcbl wum
Rreu y Niemleeltlej. • • ••• • •

t 6ru.'dl rim . S . G. Ka. a!erl. ez. I. Iltorrafowue
11.. prawach rtko pllu. . • • • . • . • .

Portre t Mlnlatr. Spraw Wojlkowyrb Gee. WI. 81.
kODk lego. ' " • . • •• •



Nie trzymajde pieni-:dzy wdomu

Skladajde oszcz-:dnosci

w Pocztowej Kasie Oszcz-:dnosd

Wuystkle urzli:dy pocatowe w Panstwle przyjrnujq
wklady I wydajq

KSI l\tECZKI OSlCZIiDNO$CIOWE
POCZTOWEJ KASY OSZCZIiDNO$CI

Wk'ady cproeeutowane (9 proc.) dziewi\'C zlotych
od stu rocmle. Wtdclclel kslqteczkl mole w kaz 
dym u~dzie pocztowym podnesld bezzwtoemle
sumy do 50 zlotych dzten nte. Wyb ze surny podno
8M mozna w urzedaeh poc:dowych po przeslanlu do
P. K. O. w Warsuwle ul. JR8na Nr 9 wypcwtedzenta
ze wskeza ntem urz~du pocztowego, ktOry wyp1alV
rna uskutecznlc. Kasy P. K. O. w Warszawle wy.
plaulll beuwloanle sumy bez ogranla enla
Ich wySOkoSci . WlaAclciel kshltecz.ki tadnych po
datk6w - z ty tulu posladanych cszczednoscl lub
pcblerenych procent6w - nte plael . Koresponde n
cJa Z P. K. O. wolna Jest od opta t pocztowych.

Najnliszy wklad na ksictieczk-:

oszcz-:dnoscl wynosi 1 ZlOTY.
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flBRYKA mMlllnA

"EGE"
[~wm fi~m[ i Ha

~llliri ll flShw 'II~
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J. Baranklewlcz
I M. Bqczkowskl
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OPTIMA
Sp. be.

dla wyrcbOw uckoladowych
i cukierniczycb w Krakowic"
Pcleea .woje. uznane U eaj
leps:r.e wyro b,. ea e ko le dcwe.
Skbd na Warau.w~ i ekeliee
5enatonka J2" tele' on 511...17

BRONIE LUKSUSQWE • ,..
rac~ i pojeclJHlIO fina '
C. DeIoU"'7 Sewrlll, Uep
A. Fo ....cro.
.i.u.t,,=p.i~c. PJ'9Cy.itro wyk..o •
ele.ill I .tnllie. pierwno
n llltidDym fir_ III1.iel,J. im.

SZTUCERY .)'inwlkie i kOIl'
DrIOW. orll•

TR6JlUfK I, J . Sp"".~r'•• l.NlJ
wota'ro i iIlD)'dl.

PRZYBORY Ply'Hw,ki••
NABOJE 'rc)tow. firmowe, .11&-

D••• Iwej doU.Olllllo'ei:

Ceoy I ..anuaId . pn ed. i'I1I1J.
pny.t..polej.... Oferty I k••
taloe' _ ~d..le be• • t . l..

WAaSU WA

I.ltl hlt,.lItl (Imlll.tltl II I),
Tan..n .

SKLAD BIIDNI.......
J. SOSNOWSKI
wl.kid.1 c • • L,laowa k l

" leI " -to_ ._. ......Id...

••
Na gr o d y sporlowe
srebrne i platerowane

Wan l...., Wierzbo• • 3 •

Speej. lDoU : Moataie i "P".~
cia man'.lulcenkich .UaotJp"'
I i_a. Numaratol}' wuclkicb .J.
• ta. Oworal ,am,.doIiDmaratoniw

w 'l'anuwte, Deldor.i•• 11.
lek E. • 90.

Zaklady MECHANICZNE

mlR~ umumm

•

••••••••••••••••••·G. RADKEI
•
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\ KALJA ;
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.I. S. STEMP NIEWICZ
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ICc. s p1d .. WI. ena. ..._ I'lukI PC, 12
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MA Mzaszczyt zawiadomid
uczestnikow powsta n
G6rnosl~skich w la

tach 1919-1920-1921, ie
otnymalem od Zerzadu Gl.
Zw. b. p. G6rnoSl'lSkich po
zwolenie i wylacane prawo wy•
konywania, oraz s p r z ed a i y
znaczk6w zwiazkowych i od
znaki . Gwiazdy SI'lSkiej· . za
twierdzonej przez Min. Spr,
Wojsk. i Min. Spr. Wewn.
jake odznaki honorowej•

S. Kulesza
J"bll~r

Wanu w•• llanulko.....ka 66
Tel'll. 122-61•

III IllllllllUlIIlIIlIIlII lIllllIIlIlIlIlIIlIlIlIIl1



."•
~

UIS ZPANSK I
SZEWC

Wanuwa. ul. KrakowsJlle-Pnedm. 7. tel. 4&-02.

POl.ECA WE WLASNEj PRACQWNI WYKONANE

plerw••orzfdne obuwle dla llawalerzY516w.

••
~

•
~

•-e..
•••
•

••••••• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •••••••• • •

•••.......•.J : t': ..._ •.

Plf:.Jt,VJl.A ..... ~JU

FAB~ BQ.QNI J IECZNIJ

WM?SlAWA

G .B 0 RPW"c.fKI
L.C.:sZ,NO 2 7 . n :L. 143 - ee..._ ······0

• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • •

•

, ....IT. " ' 1 ...1JIU a TJ NO_IlOSltKTT CZNA W SEEGER
W . ".SlAWII PlZT VL t6....WIIJ II, II •

"'Iec• •••_ ~.,. '.11.I
'arb, do .'. 'Gw. bal• • m brzoJ:ow,. umlnkl t ••t,alne, knmr do
,1.'.lIno.anl. It.,., I Inn. rOlm.lta .,., k U" kOlme'yune•

MAlW1~1C5ZA .... PDLStE lAt...... u l e o FAeRYKA FA"8 I LAk1£ W

W:KARPI"'SKI & W .LEPPERT.

L.~KJE~V
WARSZAWA -JEADZOUM5KA. N t3D .

DFERTY MAo ~DA"'IE .

PCKCSTV



,ABAYKA INSTRUMENTOW HuneZNveH

WACtAWA STOWASSERA SYNOWIE
w ....un (UU NOS&OW"U,,)

Idililllltlil f,i'JllI'lllIllllil.III,llilllrn, III. In-ll.
Poleee w d utym wybone Inltrurnenty rnulrJane ~te

I rill~te dla orldeltr woj l kowy c:h., w n l Jlep u ym ratunkv,
gw.ran l o wan.' dobrool. n a do
g o d n " c h w arounkach k,..d"low"ch

Uwege. Posledemr war.zte' np...ecr lnr ne mlelscu--
POLSKA SKtADNICA

"DOM I SPORT"

Utluo~ . ...1.... . • ... K.
lM..Ila ..... .-...... _t.. d . tIL
Utlt.a ••Ii f~"'tJ.or, • • d. ,.,.,.
0.,..."-pl. I "' . • • ... u.-....,..., ...
larm,a,l!. Jerolllimstie 16
81uro I Sk'ed w podwOrzu.

Fabryka
Perfum

i Ko.mely kOw

j 6Zef S h'."'111" za~
"'.r,.. 1lNlttl

Luzno NT 1M. Chlod". N T 6
hUt-.,UI"-

Po'~UI

wykw/ntne perfumy, wodg

kWllttowe / /rolond /e oraz

M YDLA.

.1111111111111\11\11111111\1111111111111\1111\11\11111111 I 11\1 111111111.- -5 F ABRYKA CUKR6w 1 CZEKOLADY S- -
~ BRACIA fiOSTERSCY §- -= ...1. S LISKA H ... 14. T E.LE.... Hr. 289...58. =- -- -- -_ pol.e . w,..p...sh ......n .j d obrc e l . e ...k ol.d" . ea. k_ _- -_ ladk\ d • ••ro..... h a r• • lkl owoeo....... e ••hol.dal. or.. _-.apr• ..,.. d o ...6 d.k n. . 1, l a d . l. I ...e .....,...tk ieh _
_ . nac:ani.j• • ,..c:h h.ndl.c:h kolonjal n yc:h. =- -"IWIIIIIIIIIIIIIII 111111111111111 11111111111111 111111111111111111111"



Pcleea wlasnej fabrykacji z najlepszycb sk6r:

UPRZ.A,:l ROBOCZ.A, i WYJAZDOW.A,
SIODlA, KUFRY, WAUZY, NESSE
SERY, PZYBORY MYSUWSKIE itp.

GALANTERJE;. GUZIKI. PASY trans
misyjne, SIODLA oficerskie praepiscwe.

PIU lam~'ienia[~ l~iDIDllY[h la" i nlallienia.

1~~tKl WfTW~ml ~OUKI[B KYMft RlJ IUOOlftRlJ
lanziiJ. Pml limma , ~lel18 . Telelol 1" ·11.

=
z:::= ===

-.=;;;; WARZELNIA ssa

=~ 111111 plnu"· shhlill
F. ZAWADZKIEGD ==== e.......... "" T...... -..t.== Do.u... dl. woj.kowycb

= . pOId1iellli. u p i hli, Ito-
: opetat,. I 1n . ...io ..I.od.

11111 11111111111111111 1 II-=FABRYKAMYDEL= I _pow. perfumeryj.Jdt ==a.ld 0 A. =
- polee. ..••a. ..& .wei dltbroei: =

parium,.. wod J koloD. lr: ie i It.la. =
- lowe. m,dl, tDalelowe I iDlle .,rob, ko. m. pn echtawic:iel.two _--=GustaW' Plann... ==11!llnL Llllh 7. Illain lIl-11. =- -II III 1111111 1 11111111



:::y~::"AUTOGE "
F ltYKA SJODlARSICO _ ItYMARSKA.P" ".,J, ka• ..a.,.J~ , .,.-uk............JaIde .,....... _ ;.., , •...._.Ieo. ,..,.......l. • z..~ t»~Ww. ..,.....,. ••aj......,. -....

......RYlCA HUnfAU CroDKOWLUi:OW/I
"'--....- ~ -..I~ ~-.... - -v\-....-,.. .....,., _.t, .. pr-_,.,j.... ....."'"'p'-j.

ZAKLADV WV!iWIETLANIA RYSUNKOW

A. ZABORSKI
w ...... _ •• W'dok 2 2 "'. a3. T.,.fon 4011-011.



Polecamy irodla tanlego zakupu.

Apteki. Herbala.
Ap,ella A. Wltnbi..ly. Wan u w• •

M.,u..I~ow.k. 94. telefon 9-33.
AnaUzy di'f~T~a:nt.

Riura.

,Avia" Blur. lecha l<zno-h'lId.!o
, • •. lilt. Miee. J sI... Ko i .

... IIIhuki. W n u.I .... ullc. Knkow. ltic
Prudmidcie Nr 1. Itld. 54.10• • dtrt
lele . ,. ,.A"l.... Oddd.f,: Parr!. Wlt-

4·"

TpW O W. Wyaockl i S-h R'pteun.
tu l T-• • J olaDto- . Warn .....

Pn e jud 5, ' tld on 265-54 i 301·61-

Kai':gamie.

Wyd aWllktw. l:Ioml'l.ItI• . Iui' tar.
a ia ,.PlamiaN

• Odd&iat . arna.llli
Nieeala 4. leL . 51_39. Wielld wyb6r
IlB4iek roayillti~h. wluna wyelawai
d w.. I Inne. ~1kony."j. um6wieni.
lIa prowin~j,. ,",Woel - be.plalDe,

-Bron. Lampy.

Obuwie.
Fll ipcs a" Ku imlen. . Waruawa

Chmiti lla 17...1. 239-34. Wykwint.
ae obuwie dam. kl" . mClkit i dzill
d llne .

L . mp, . •yrUidole I taril.lli. ROfoWo
Ik . I UJjllo. Chmieln.. 19. leI. 69-33.

Maszyny drukankie.

G fik " Biuro lec hniczu.
n ra a Warua.. . "Ilca
Sienlo.lewic... I f , tel. 1f()..()9. Mauftly
drukankle I introll , . tonkle. M.... y.y
do piAALa na ,.ty.

-------;-

Domy bandlowe.

Sklad broni I pu ybor6w myiliw.llic: h
R. Str.buuyMIU I S-h w W' f U I 

wi t. ul. Mu n alllow. ka 146.

DOIlll ha.dlo_, Sal.-Io,. Tro·...lo
W.rua... Wielkl Nt. J. Tele

fo. 262..34. Koato P. K. O. Nt . '273.
Adr• • dl . dcpcu.: Tr o",ato-Wanuwa.
Import pom.......c&, mand• ..,-ntk. q1ryfl
i owoc6w tunonyeh.

Dom baadlawy, M. 5«lec1.6• . Wu
au.... St• • toru . 6. K. wior i lo

W"" koloa ialno-f ad.ronomlnne.

Elektrotechnicy.
E1ektroiedUllIcane maln j.-I, _ Rojow

.lal I Lojlr.o. Chmieln. 19. tel 69-33.

Z. Wad .I,lotrol'l:hnic z:no·mcchanlcz-
ny M. Nudknw.kL W. rn .... .

tll. w.p6In. Nr. 13. (~L 211-40. Ur~

du ni...ily I .wia tl~ ora: . y, n. lincii
dl. nl6. woi.kowyeh.

Fotograficzne aparaty.

J W Ku prtyckL W....n.w••
• • Nowy-$wL-! 45. Ro

boly .m.lonld~.

Grawerzy.

Z....I.dy Gr.wenkic W. S. Wi'D.i~. 

•kL Warn •••. Trehach 7. tete
'GtI 210-&3. Pole~. w.ulki. wyrGby
j"bil C'nk~ra.~"lt le . Ceny uml.rlto
••ne,

Opony.

8 8 ° Y I S-k... SkI.dy wyroM...·
• f umowyeb i techaicmych.

Wa,.&I.a. Sea.tonka 36, teL 5OS-54.
209-32. OIM'DJ I dellli row u owe_ Opo
ny motoeyklow. . P. lta fUlno.e. K..
leee e. Ro. n y . Gumy powo. owe I .et e.

Najwt" lu.se w lu.ju warutaty w"l·
k.nizacyj ne .RekordN War..... . .

ct, POUlalUka Nr 6. tetet, 214-09. Re
per.cl. opon I d,tek aamoebodowyeh.
G.arantui. UI dokl.dD • . uybkie i ta
nie wyl.ooule. POII.d. na . kJ.d. ie:
pneum.tykl, IlI..kl i m..ywy (Iru
. I.eelar ia . amochodowe.

Oplycy.

A d olf Sua..., War...... Mar. u l•
I.ow.k. Nr 109. lonctkl t~.l r.lne

i pryz m.lyczfte-Bu.... Zel..a i GOIlr
l.Ia•



Orlopedysci. Towary kolonjalne.

AdoU Slr. ua, WaULI.a . M.tluI·
,koWl ka Nr 109. Wrrobr ,umo• •

I Chin' ..ICllI• • b..DeL.•• ru pturOWl . p.. 
~ tw•• IIM.

O,doby wojskowe.
F Mdl.a.dr. Baltutia. No.,.~wUol 64.

tel..f. 17t· )I). O&dob, wo;akowe.
Wlt;daiu .•. polic , i• • . cu.pld. ...."'l• .......

Pasta.

FabrJka putr do obu.1&. u.,wabu.
alnaeal. i ..",oW. chemiuayc:b

.sour W~ 46. b l t3J.85.

Platery.

R~kawiaki.

R~wkdd ....6r&&ll. dla Pad.
woplowyc:k. Stefan. W6id kowAi.

....,.,.... n-.clr.ie 2 III- It, t.I. 
to. I I"'"

Sklady apteeme.

Sklad .pt.ePy. A. Bulr.owleclr.L Mar
az&rkowlb 120. tal 64-41.

Sklady win.

F V··let. War i Dwa. S.ulor·
• Ma S. Til.,. 3'9-91. Firma

et&. od 1176 r . Sllid wiD. .6d. ...
1j~Wr6w . konlaUw I d.liht••w.

Hurta wlI Ik lad , towar6w ILoloajaJ
arch Slow.rlfe-unla Kapc6wW...

i Towu 6w Koloo jaInyeh ,.5lowi.k.I·
Sp. Akc:. WartuwL Plac tnceh Kny.
ty Nr a. lc le l. 77-021 77-22. PakowaLa
b.rbaty - ~ia It.....,.

Wagi .
Wa..,l i odwamu.i. Fabryluo w"

A. Knykow. kl w Wa......wi• .
ChlodDa 14. IkIItp labr. Pi~1ma l"r 4S.
telel 4O-M.239-1I . PolK'. wa'i' od 
w,ua.iJd w..,elkieto rodula.

Wyroby draeiane.

M'A~wllldb WT~-.z P·EJ!' • •""...01.-ec: t anuw.. e tor a
15. Telcloa ]9..54. Fabryka tk.aa.i. 1M

talo..,elL otroch d i wyrob6w dru
ciuyeh.

Wyroby skoraane.
=W=,..-w--C&raia artybl6. podr6taycll

i ~w ak6n u ydl W. F. ..•
maflUMto b uwia 11. rot Knteati.
k l.l 281-61. Wyko4caealc lOIidzle
ceo, Pfll''''~pae .

Zaklady blacbankie.

Zaldad bl.cbanko - u ehilealoak lll Y
Ludwika BaliAakieto w Wa"'l&w1c.

ul. POQlaMU Nr 11. klcfOll Nr.716.

Zaklady fotografieme.
-
Zaldad FotOllralicQlo . Arlyttynoy.

A. Ma. low, ki, W an aawa Hotel
Bristol

F.

Z a k. a d ArlyttYCil:8o-FototrafkQl Y
i _peelaina pracown la po rlret6w.

.Ur..uM wI. K. Chomalr." Plac Trueb
Kn yty Nr. 9. Portrettt ty . '!'lIpy.•d j, .
cia pou. obr,bem Ja lad• .

Zea-armlatn J.ucl P..der.u W... .
uawa. at Brad ,a 9. tel 19;1-60.

NaiTodloo.y ZIIedalud kulowemi I n ·
...ukl.....L P rec Yl y loa p rUOWIIia do
"pr.w utwl,cej ,komplilr.owuyeb
lDec:baaiuD6w. Out., wyb6r Ie"",w,
i budtilr.6w pierw..,ontcflllyeb fabryL

S. y m on le • • kl, tiowy.Swia t 39.
Efay,tuie od 1886 r ,

=---.,..:~--,-

Zegarmistr:re.
-_----:._-

Teatry iwieUne.

_ _ ~Sk6ry.

Sldad .11.61'. Z. u mbo.in i A. Zeb·
IlOwjez. W....u . .. Diu, . 11 . t,I. _

lOCI 31 1-(11.

SrtAn"dary i cborl\gwie.

Tutr Swteu., .Luaa-, 111. Hou 38.
lel 2)4·16. W y.wt.IJ. doboro.l

".If ; w -.atnktacb WfItCPy arty .....

F Strakan I .,e . W. rn • • a. K. -

)

• p"'c:y6a". I . Polu . : ubiOf'l'
ko' d.I.I , Lafty &rt,_ye ll:.I , Cbo'u'
wi. t Sdandar,.

---

Oru"mi. lot S. Woj"
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