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JURGlELEWICZ KA'ZIMIERZ. rtnt. I p . u woleter6w.

L szy pulk szwolezerow w wyprawie wileriskiej
19.1V.1919 r,

W S T E P.

Zanim przyst<\pi~ do szczell61owego opisu wyprawy Wilen~

skie]. chce sil.;:gn"t wstecz i okiem rzucit na przesele dzie je WilDa.
W ilna. niegdyi stolica Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, polo

zone iest przy uisciu Wilejki do Wilji i z trzech stron otoczone
malowniczemi wzg6rzami. kt6rych pcczetek stanowi G6ra Zamkowa.

Pcceatek hietcrji WilDa ginie w mrokach dzie;Owych. Wia
domo tvlkc, ze jut na kilka wiek6w przed przeniesieniem tu stolicy
Wielkiego Ksi4i:stwa Litewskiego, wsr6d puszczy przy uisciu Wilejki
do Wilji. byla ludna stowiaeske oseda, Wilnia albo Wilda ewane,

Ksiaz e Swinton>g napastowao y pnez Kn yiakow, okclo roku
1212, przeni6&t ze 2mudzi ..ogie6 wieczny" w dcline nad Wilj~ i tu
w mieiscu . gdzie dzii stoi Ketedra, wybudowal swii\tyni~ Perkunasa.

W rok u 1320 Wielki Ksi"i e GEDYMIN przenost z Trok do
Wilna stolice i na )lorze Turze j wznosi zamek warowny.

Prawie od pocaetku swego ialnienia Wilno musialo wytrey
mywac ceeete najscia Krzyiakow. kt6rzy nie mog"c zdobyc deielnie
bronionych zamk6w, pa lili miasto i wyrzynali jego mieszkancow.

Dopiero w roku 1387 Wladyslaw Jagiello po odbytym chrzcie
Wilnian . na gruzach swii\tyni Perkunasa, wznosi koSci61 Katedralny,
o kt6ry w roku 1919 pierwszy pulk szwolcier6w toczy zaci~te walki.

Istotna pomyslnos~ Wilna zacz~la , it: za Alekseadre J agiel
loaceyka i dosi~gla szczytu za Zygmuntow. 8yl to zloty wick Wilna.

Przez caly XVII wiek kleski nie przcsta1y trepie Wilna. Spe
ejalnic krw aw emi gloskami zapisal sit: w iegc daieja ch rok 1655.
kiedy W ilno zosta lo opanowa ne przez wojske moskicw skie.

Po rozhiorze Polski. Litwa z W ilnem zosta'a do Rosji przyli\
ezona i w rok u 1794 utworzono guhemi~ W ilelbki\.

Nadsaedi pa mie tny 1812 rok. Preed Napoleoncm wojska rosyi
skic opuscily Wil no. ,.
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Po trze ch miesi..cach duchowe j r6wnowa gi ponownie wesz ly
woiska rosyjskie .

Znow nastqpily ci~tkje dla PoJak6w rZ4dy cara Mikola;a I.
Polacy usiiowaH zrzuci~ Z eiebie jarzmo moskiewskie , odpo

wiadaiec na preesledcwenla pows teniem w 1831 roku.
Pocz",wsz y od l ego <:16.U zaczt;ly si~ dla Wilna okropne,

trudne do prze:t:ycia chwile. Dyktat orske wtedea MURAWJEWA.
egeekucie na plecu lukiskim, katorga i Sybir• .Moe i sila duchowa
Die damaly sie, powstaly tajn e zwi<tzki, w kt6rych wpa jano miloi f
o;Czyzny.

Gd y w roku 1914 wybuchla wa jna Europeiske. w serca Pola
kow w Wilnie wst"pHa nedei e je na lepszll przyszlost.

Po pokonaniu Roeii przez Niemc6w w 1915 roku, wkroczyly
wciska niemieckie bezwzgl~dne i bruta lne wzgl~dem Polak6w.

W koacu grudnia 1918 roku Niemcy opuscili Wilna, ale m ow
nadcii\gala komunistyczoa anoja rosyjska.

Polska Organizacja Wojskowa, .....spo lnie z mlad%iet., nko~,

probowete sta wit op6r, staczajl\c nawet 4·go stycznia 1919 roku
bitwe; %bolseew ikami.

Dnia 5-go styc%nia 1919 roku arm;a czerwona owladn~la mia
ste m, rozpoczyna~c cie;:t:ki dla ludnosci, trwaji\cy tn y miesiace,
okres okrucie6stw i gwa ltow.

Nas taly r Z<l\dy komisarzy. Ucisk zwrocony przeciw ele
mentowi polskiemu. Rabunkowa gospodarka ekonomiczna. Wuy.tko
to boJesnem echem odbijalo $i~ Vi sercach polskich, zwi~zanych

z Litw", i Wilnem brate rskiemi we;zlami. sie;gai"eemi na jdawniej.
szych czasew.

Sytuacja sta wala si,: corae przykrze jsza, gdy tu! pod bokiem
stewiaiacei pierwsze swcie kroki paestwcwosci polskiei zaeze;to
wprowadzaf bcl seewicki e rZl\dy, organizowat komunistyczne dj-wi
aje pclslde.

Wszystkie Ie okolicznoaci musialy zwr6cif uwagc; Dasze.Q:o
Naceelnegc Dowodatwa na niebeapieceees tw o llrotl\ce ad Wscbod u.

Ann;' palska nie byla dostatecenie przygotowana do prowa
dzeni a wojny na wszystkicb kraflcacb Rzeezypospolitej, majl\c sUy
swoie rozrzueone Da Iron tach: WoIy6skim, Poleskim a nede
wu ystko Wschodnio-Malopolskim. Oczywiscie, ie w lyeb warunkaeh
Die bylo maw y a wyslaniu wcisk zagroionemu. a aastepnie opano
wanemu Wilnu.

Dopiero w kcecu lutegc 1919 rok u Nacaelny WOdz przyste;
puie do zarganizowania dwech Dywizyj pieehoty ((I j 2 Dyw. Lee·)
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maj"c na myiU wystanie tych sil dla obrony kreeew wschodnich pree
ciwko woisk om rosyiskim.

W tym wlasnie ceasie, do ostetecenceci doprowadzona, ludnose
Wilna domaga ail: od Naceelnegc Wodza obrony miasla i Litwy.

Z drugiej strony nadchodzily alarmuiace wield 0 przY5!otowa.
niach Rosien na Ironcie wschodnim do og61ne j ofenzywy w mil.'.. .
SI"CU maru.

Naletalo uprzedzit wczesniejsZ4 oleneywe. I tutai dop iero
Nacze lny W6dz malad si~ w klopotliwem poloi.eniu, nie poeiadaiac
faktycznie dcbre], wyewicaon e], motliwie wyekwipcwane] piecho ly.
Jedynie swido zorganizowane Dywizje plecboty Legionowe] mial y
dos ta tecznie wyewiczone bal aliony, lecz Die posiadaly cdpowie daie]
i10ici broni i amunicji.

Nieugil:la wola Necaelnegc W odza, jl.'i!o mysl tworcae arc
dzona z h:skn oly za s wem miastem rodzinn em, wydala decYZ;l: do
olbraymiegc czynu.

Dusza ludzka wog61e jest czvnnik iem tw orzenie koncepcii.
W wyprawic Wile6skie; koncepcja zrodzona przez Neceelnego
Wodza - byla natchnieniem.

Marszalek PILSUDSKI mowil w wykladzie wygloszon ym
w Wilnie ..0 odzyskaniu Wilna".

"Cdy w roku 191 5--1919 W ilno znalazlo sil: w rek ach
bolszewlkow, dzietilo moil.' ad niego 300 km. i sily niemiecki e
i bolsze wickie. Miasto mego dzieci6stwa, kocham ie i teskni
lem d06 la tami calemi, los Wilna to by l we mnie ten weeet
psychiczny i mus, kt6ry ci"gn,,1 koniecznoscil\. Na wielkim
ekranie duuy, dalekie Wilno melcwalc ai~ r6i.ow" plama, na
p61noc ad wielkiej czerwone] plam y watcea cego Lwowa, gdzil.'
mus nakazywa l postee pulki. Bylo jak owe; kobiecte w we
selu Wyspianskiego.

,.Mus mnie wola raz do kola". J... wolal mus lat mlodych,
miiosci i wspomnien i Wilno din mnie bylo daie dzic t wem dlu
gich la t tesknct i pO!l\,dan.

ezy t ie zrobilem daiac zairzee moie] kcncepcii pos tenia
pomocy Wilnu w i!rudniu 1918 roku, niech osadei historia.
Ddtweraaiac koncepcie cs wobodeenia W ilna w innem miejscu

,M.arszalek m6wi:
"Jesteimy w styczniu 1919 roku, tw on .a, 514;: w myili

moiei nowe koncepcie, a le dopicrc w lulym zaczyna sif: plano
wanie czyJi eealiaecja mysli. Nil.' zatrzymuj"c sif: na wszystk ich
szczl.'g61ach planowania, eamecee, !e z iednei strony muaia-



tern si4l: zajmowac, jake Nac:ze lny W6dz, dziaU.niami woienneml
pod Lwowem, i tam byto zaa ngatowa ne cdery piate moiei
duny i ezlery pi.ll.te sil moje] armji. Wilna jedna k nie de we tc
mnie 0 sobie eepomniee. Byta to jakby konkurencia mil;dzy
Wilnem a Lwowem, ale to nie moglo zajmowac mega umyslu,
byl. to walk. uczuc, nie poj~t jako wodza , poj,:c realnvch.
Z iedne] strony sielanka uczul: i wspomniefl: W stosunku do
dalekiego, niepewnego WilDa, z drugie j twarda rzeczywis toAt ,
wcle jaca pod Lwew".
Postu cha jmy jakie mySli tworaa si~ w glowie Neczeleego Wo

d za peeed koecepcia Wileflsk" .
"Nie mot...c w iadnym razie odci"gac sil ad Lwowa zak.

tern sit; crgeniecwaniem wojsk z emlgraetow, stworzyt bowiem
cbciale m jednostk-: bcjowa swoisl<\ 0 zadaniach specialnych,
na Wilna przeznaczona.

Zacztly sit tei wtedy moje obserwacje nad nowym nie
znanym wrQSliem. preed kt6rym drtala Europa i ktbry praed
stawial wie lka taiemntce, a wszyscy uciekli z mleisc, gdzie
jego noga postala. Jut na poczatku walk z armj" bolezewicka
spotkata mnie ta niespodzianka, ze moie t ie wyekwipowane
wojska braly dute przestrzenic, id..c przed sieble iak w masl a.

8yly to nowe dane 0 niepr eviecielu i weszly w moia
dusz",:" jako pods tawy do new el koncepcii.

Deena nieprzyjaciela na wcini e jest raecea bardzo trudna.
Bclseewicy byli organizaej<\ niemana, kt6rl\ abedee nie bylo
latwem zadanie rn. Nasze obserwecje i badania byly ch wieiee,
jedyn~ rZeCZ" wiadorna byla la twoM: posuwania si,:; ito. daiac
mi wrazenie slebosci nieprzyjaciela, otywilo prace kcncepcf
wllensk le]. W yil bowiem biegla ku motliwoSci wyzys kania tej
wysokiej moiei nad nimi praewegi.

J est jeden Wiel ki Pan - wladca mysli. i dzialad - to prze
strzet\, k t6ra. rozwata~ musi katdy w6dz. He razy preebie
galem mysl~ te dwiescie trzydzidci dziewh::t kilorne tr6w, dzie
lace rnnie od Wilna, mysl s i~ coleta . SHy mialem za male. Prze
strzet\ bcwiem w pracach woiennyeb nie mote bye pr6!nil\,
mus i by~ zapelniona pract\ dow6dcy i podwfadnych, ruc hami
wojsk i t. d.

Byla tet przeszkoda geograHczna, ktorei myitl\ nie mo
Jllem preeskoczye, nan s tary Niemen, kt6ry ad Dlity do
Most6w idzie w iednym kierunku. a od Most6w ku puszezy
Nalibockiej w drugim, tworzl\c p~tI~, w kt6rej magly sit; zna
lete moje wojska. Katda rzeka jest wielk" przeszkodq, w ope-

• Nt . 6 10)
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racii. Niemen byl jedn ym z w,:zl6w psychicznych, kt6ry stat
Ii~ tem strasznicjuy, ee naleialo przypuszczat , 1e m6g1 nie
miet most6w, i hudowa nowych wvdal e mi sil; wielce preble
matycm.,. Przed I.. przeszkod" mysl moia colala sit: wiele razy.
W iadomost 0 przejsciu pod Mostami nowych wojsk przcszyla
cale moie iestes two. Wil:c to iednak motliwe 7 W iec trzeba
w to wlotyt cal" dUSZl; .

Pr6cz Niemna i hraku most6w miatem inn" geogralicma.,
trudno!t : lasy. Lasy 54 praeeekoda dla iedevch. a pcmoca dle
drugich - 10 Rowe w~zty mys1owe, takiemi byly dla mnie
puszcza Grcdaieeska i Rudnicka, Trzeba let wzii\st pod uwa l1t:
drogi. Drogi Sli\ dobre dla wojska wtedy, gdy mog" po Rich
przejst nie Iylk o konie i plecbota , a le e rtyleria i tabory. Mia
tern dwie dro~i na W ilno.

Droga do W ilna prowadzila , albo przez R6iankl;, Redun
Rudnicki, albo traktem Lidzkim 180 km.'
Takie byly rozumowania Marszalka Pilsudsklego przed wyru

szeniem na Wilno. To byly trudnosci ezysto wciskowe. Opr6ez tyeh
przeszk6d Naczelny W6d z, Naczelnik Pa6stwa, musial na sobie
wytrzymat ci,:iar polityki, bo przeciez wojnt: prowadzi sie dla
polityki, bez niej nieme wojny.

Dzien IS-I!o kwietnia wyznaezony byl, iako te nnin rcepocee
cia operaeyj.

Mi~dzy 6-tym i 15. t ym kwie tnia 1919 r. roepocaela sit: gor~cz.

kcwa, przYl!olowawcza praea do wyprawy Wilefask iej.
Sci.u~ano wyborcwe baony, baterje i szwadrony.
Z posred kawaleeii, wyb6r padt mif:dzy innemi na I-szy pu lk

szwoleier6w, kt6ry po seescicmieslecmych ucilltliwych welkech,
zdobyl juz sobie petna chwaly kerte.

Po przez Chelm, Dolhobycz6w, Belzec, Krystynopot l -szy
pulk szwoleier6w, jake wyborowy pulk, eoste! wpisany do stanu
bciowego wyprawy Wile1'askie j.

To ea ulenie Necaelnego Wodza I-szy pulk szwoleter6w przyja,1
z lfodnosci" i tolnierskiem wykonaniem wskrzeszal dawne tradyeje
iudy polskiej.

W pracy ewe] ogranicz~ si~ tylko do opisu dziala6 I.go p. szwol.
poniewat ealos~ uj~ta jest w ksiazce "Wyprawa Wilenska" mjr,
sd. I!en. Piskora - 1919 rok.

Szczuply mate ria l - kt6ry posiadalem - nie pozwolil rni na
ca lkowite rczwiniecie Iaktew. Wlltpliwoici i niejasnoSci wypad
k6w - staratern si~ uzupe)nit slowarni uezestnik6w, k oryguj.a.,c
z aktami.
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Piecaec.

I. Sidad bo;owy I charakt erystyka I-f:o puJku szwolder6w.

1-lIZY pulk szwoleter6w wchcdeit W sklad grupy kawaleryi
skiej pplk. Beltny-Praemowskiego, d-ey I Brygady Kawalerji.

D-col\ 1 p. sewol. by! organiza tor i tw6rca tego pulku mjr, Gu-
staw Orlice-Dreseer.

Adjutant pulku - ppor. Juljan Dudziflski .
D-c~ 1 sz wadronu - por. Kmicic-Skreyaeki.
D.c4 2 szwadronu - pot . Szwajcer.
D.c" J szwadronu - por, Tadeusz Bienkowski.
D-c" Szw. kat. masz. - pot . Stanislaw Sicieski.
Pluto techno - ppor. Bemadzikiewicz.

RAPORT STANU.

I. szy pulk szwolezerow Vi dniu 17.1V.1919 r.

RAPORT BOJOWY I FRONTOWY

na dziefl t7.IV.19 19 r.
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Podpis :

J. Dudz in s k i, ppor. i adj.

Element t olnierski skladal si,: przewat nie z ochotnik6w, mlo
dziety od tS-23, e lement mie jski inteligen tny, ideowy; wid daie
czlonk6w P. O. W. tub iednostki wybi tnieisae z wyrobionym poczu
ciem obywatelsk im i narodowym.
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totniene, pochodzacy ze wet, stanowili materjal najlepszy (aaj

l ilnieis zy fizycmie i moralnie, znaj"cy konie , umiejacy s i~ z nim
obcbodaie, a czes to po dom owemu jetdzic).

Po parumiesle cenym pobycie na lronc ie , ochotnicy wiejscy
Ikrys ta lizowali sit:. jako ma te rjal kawaleryjski, tolnien ki i podcli
ce rs kl pierwszoreedny i nie do zaste pienia. Cechowala ich karno't
i wynikle ze rlycia sit: z ofice rami zaufanie do dow6dztwa, wytrayma
lost na trudy wc jenne, hardzo duza odwaga csobista, pewnosc sie bie
i dobry animusz w szcz,=sciu I nieszczescfu. Specjalna cecha tolnier
rzy ze wei, wYiC\tkowe orie ntowanie SIt: w terenie (nie bylo prawie
wypadku za bl"dzenia I"cznika). Rezultatem tych zalet bylo zawsze
dut e powodeenle pa troli pcdoficerskich, jazd na ubezpieczenia.

Po poczatkowych powodzeniach na Ironcie wol ytUkim (1 5%w.)
i ukrainskim powstala W sawolezerach dUh pewnosc siebie z lekce
waieniem przeciwnika; uceucie wytszosci bciowe] i moralnej nad
przeciwnikiem rue eniknelo w chwilac h niepowodaee j cit:tkich
bo jowych operacyj.

Stan korpusu oiicerskiego w 1 p. 5ZW. przedste wial si~: OHce·
ro wie przewatnie letljonowi (I P. ut. Leg. Pot) oraz kilku ofice r6w
z b. annji eaborcze].

Naog61 korpus oficerski stal na wysokosct zadania, spetniajac
za wsze obowiaaek, a czesto wiecei nif obowiazek nakazywal,

Zi ycie 8i~ z zolnierzem , wzaiemne za ulanie wylworz yfo
z pulku iednostke wybitnie boiowa.

Stan moralny calego t pu lku sewoleaercw byl wiecei, nit dobry.
W chwilach na id~tszych zawiklan bojowych cechowala tolnie rzy
beztroska, dobry humor. bezwzgl,=dna wiara w osta teczne zwy
ciestwo. Przyklad dla innych oddzia16w o~arnif:tych panika .

Oiicer I ~~o p, IZW. posiadal wszystkie rycerskie cechy zache
ca iac i oswaielac iolnierza z niebeepieczenetwem. Jest to typ olicera
dumnie i gOOnie nos~cego sw6j mundur.

Z kolei rzeczy preeide do opisu k onia , kt6rym byl uzupelniony
t p. 5ZW. w yruseajac na wyprawe.

Materjal koflski pulk posiadal r6inorodny; w pccza tkach orga
eacji otrzymano pe wna ilosc koni ka waleryiskic h po Au strjakach.
Konie te byly nailepsze i wlele z nieh przetrzymalo cal" woine.

Na kilka dni przed wypra wl\ pulk zostal ulupelniony konmi
kupionemi l wolnej reki przez prywalaych dostawc6w. Konie Ie
pochodzily przewatnie z Iube lskiego. Byl 10 do bry kol'isk i mater ial.
Ieee zupelnie nie wysl k olony, proslo ad pluga.

Konia ad pru!!a trzeba dlugi czas szkolic stopniowo, przyzwy·
czajal: do nowego systemu pracy. caly jcgo uk lad mif:sni przys to-



lowaf do nowych werunkew i grzbiet przyzwyczai~ do siodla. Nato
jednak nie bylo caasu. Na sta n koni wplyw aly w wielkim stopniu
ujemne warunki Datury meterialne]: [ek 'lIe za(uraiowanie. brak pod
1I:6w, nieodpowiednie siodla i t ie eorgenleowana po moc wetery
naryine. Mirna tych wl zystkich niedomegan, koa wytrzymal cic::tkie
trudy, dlugie mersze , wywil\zuil\c sit: ze swego aadenia nedspodeie
wanie dobree.

IL 0 e6lny plan wyprawy Wile6skiej.

Plan Neceelnego Wod u polegal na eewn ocaesnem aea teko
waniu Lidy, Nowogredke i Berancwice przez dcwedce frontu gen.
per. Szeplyckiego, ktOry na tym odcinku znajdowal sic:: w ci"glej
slycznosci z niepreyjeciel em, a nas tepnie wyslanie grupy ka wale
ryjsk ie j za WilDa pod dowOdzlwem pplk. Beliny.

Poludniowe skrzydlo gen. Szeptyckiego tt4czyto si( z I!rupt4
Pol eska gen . Listcwskiego, p61nocne ubezpieczafa ilrupa ka welerii
plk. Dziewulskiego.

Hr. 6 (10)10
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Na pOInocnym uchodzie oddziaty nasze stykaty si,=: z oddzia,
tami Iitewsklemi i niemiecklemi.

W my;l rozkazu grupy kawalerji pplk. BeHny t . szy p. sewol.
do. t6.IV.t9 t9 r. 0 !ladz. 4 min, 4S skoncentrowat si,=: we wsi Myl o.

Po skoneentreweniu sit pulku okreilono eel manzu i zadanie
Da daiee 16.1V.t9t9 r .

eel man zu - Woronow przez Kulbak i - Krupy - Wielkie
Siolo - :tyrmUDy - Bastuny.

Zadanie t p. IZW. byfo meszercw ae do Woronowa, jako slra!
przednia ~rupy kawalerji.

Wiadomosci 0 nieprzyjaeielu [Rosienac b] wedlug komunikalu
Naceelnego D-wa przedstawialy si,=: neat epujaco:

Stan bojowy
Odddal S k i a d Reioa rozkwaterow. nia

bq" . I •.•. I dlda'

1 p, Iitew.kl Wilkomierz-Warelkt-Kg.
I bry .c. p. a, .. nigilZkJ - L.lbilZkl - Mi· '80 22 -

5 .. .. "'Jloc~-ZM le

.- --
3 p. litew. kl Olkieniki - Puelaje - Suo

2 bry .c. p. ... .. ci. Orall,. -Nowe Troki- 1671 22 -, .. .. Sure Trold7 p. •. p.

- -
153 p. p.
7 p. lit.w.ki
&00 wart.

In!. Abramow.k -Wilno-Wy-
3 br,f. p , 12 ap. lot. .0SIi Ow6r -ffaoudyuki- 3628 '" ,

I bat. .,.t. 801:,,..,..kl
PluL art.
144 p . K. f?)
Stacia adjo

- - -
I p. waru aw. ki
2 p. lubch ki

Zalo~.
U oddz. bnlrukL

Wi na 12 .. ZCl iu cz. Wilno 2900 - -
Oddz. hoi. aow.
1 IlW. jazdy
Oddz. mil mie j. k.

3 p••h:dleclr.i
1 6 p, ,roodd.kJ

Zalo, a Lidy 8 rei. •Ir. pogr. U da 1100 - -
2 dYOD . rL
1 opanc. ' IIm.

•
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Komunikat ten za wierat ieszcee nastll:puj.i\CC wiadomosct:
..Bolsaewicy poslanowili wY5adzi~ w powietrze tuael pod

Landwerowem, leca wobec braku seperew i mater;atow wvbu
chowych wysadzenie nie dojdzie do sk utku.

Na linji Jewie - Pcdolesie pracuje 40 sape rew przy budo
wie okop6w, ludnosc odm6wita pra cy....

Mi~dzy !olnierzami panuje sil ne niezadowolenie Z obec
nego dow6dztwa i 5tawiaill !.,danie zroiany tekcwego. Istnieie
obcwe. i e eolnierze nie zechca on Wie1kanoc pcacstawee ne
Ironcie.

Srod k6w lransportowych bolszewicy prawie nie mala . Ne
stacii w Wilnie zgromadzono okoto poltora mlliona ladunk6w
karabinowych . W skladach jest okolo 70.000 oral: 6.000 ItTaD••
tow recmych . Dele sit; odceuwae brak karebinew ,"
JUi 0 godzinie 5 min. 30 ran o eaolowv szwadron 1 p. szwol.

II szw. d-ee par. Kmicic-Skreye sktl preemaszerowet przez most na
rz. Deitwie, delilujac przed Naczelnym Wodzem. Humor, szczera
radose, entuzjas tyczne wiwaty na czes~ Necee lnegc Wod za wrotyly
ewyciestwo.

o godz. 10 min. 15, 1 p. sawol. ceolcwym szwadronem osiC\!ln"t
Zyrmuny.
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z r. Dudzinski
ppor. i ad j.

Tucci szwadron J p. szw. podczas marszu ubeapieczal kolumne
wzJlut toru kolejcwegc.

Dr0lla na lrakcie W ileflsko-Lidzkim poprawila sie, moina
byte posuwae sit: z wi4;l ksut seybkcscia.

o Ilodz. 16 min. 30 plac6w ka I-go szwadronu stciaca na tone
kolejowym wzi4;l la do nle woli 14 nieprzyjaci6t uabroionvch w ke ra
bin}".

Mi4;ldzy niemi z.najdowal si~ ieden zast~pca d-ey kompanji
lmarynarz) . Wszyscy oni 54 z 6-go Grodzieflski ego pulku. Trzy dn i
tellul przybyli z Baranowicz do Lldy.

Zeznai<\. te duch w wojsku zly, masa dezerte rcw, czekaj" tylk o
c kaaii aby uciec.

Kiedy kolumna ka walerji ~rupy plk. Belirry, stan~la na dlui 
szy spoce yne k we wsi Krupa, 0 Ilodz. 9 uslyseanc pot~tn<\ eksplozi~

z kierunku Lidy, a nastepnie w kilka minu t p6i.niej zauwatono
poci~1l id.l\cy z Lidy. Dla przerwania loru i uniemoiliwienia wyco
I.oia si-:. zostal wyslany 3/1 p. s aw., przybyl zap6tno. pocia,g colna.1
sie do Lidy . Ola zabezpieczenia sobie dalszegc manzu d-ca J!rupy
rozkazal 3fI p. szw. uszkodzit tor kolejowy na wvsokcsc! Krupy
IFlw. Zosin) i eerwae polaczenia telegraficzne.

Wedlug relacji mieszkanc6w, st. Bas tuny zaj,:la przez oddeie!
kilkudelesieciu bolsze wikew. Do Lidy przybyly wieksze uzupelnienia .

Dro!!a marszu fatalna, duto biota !!r~skie!!o. co utrudnia marsz.
Mimo tych trudnosci 1 p . saw. mb!!1 jut 0 ~odz. 15 min. 20

wyslac oastcpui<l,cej tresc! meldunek :
0 0 Dow6dztwa grupy ka walerii ..BeJina" pplk. Praamowskiego

••1919 r. 16 k wietnia 3 godz. 20 min. Nr. 2. Miejsce wyslania Butuny.
..0 gadz. 2 min. 40 l-szy szwadro n za j"t s laci~ Bastuny. Tor

zodal przerwa ny w dw6ch miejscach.
1) 2 kim. na poludnie od stacji na praeclecl u linji kole jcw ei

i drogi Sokoly-Pieciuny.
2) PI, kim. na poludnie ad stac ji.
Poci",~ pancerny porujnowany przeszedl na 11

/ , godz. przed
prrybyc:ie m I.lto sew. Ze wzglCdu jedna k na to, te szwadron Kossaka
popsul tor na wveokosci 4 kim. Da p61noc ad slacji motliwem jest
ie Ii,. im wymkna.c nie zdolet. Tutaj spodziewany jut jesz.cze pocia,g
wOlskowy z lidy na kt6ry czeka my.

Na stacji znaleziono 5 wa~on6w towarowyc h, centra le telelo
nicae.., aparat telefoniczny, apa rat telegraficzny i 2 karabiny. Szwa
droll drugi odmaszerowal do Woronowa.
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W 2:yrmuoac; h D-wo Grupy kow. wydaje tymczasem nasttPuj~c y

rcekea:
Grupe Kew. Bellny. 2ynnuny de. 16.lV.t9t9

godz. 2.30 popotudniu

Sokoly, 17.lV.19.
GOOz. 9 min. 45 przed pol.

ROZKAZ.

ROZKAZ.
do zakwaterowania na DOC 16/17. IV.

t. 1 p. I Z W. a) wysun i,:ly sewedron w Woronow ie, b) sawadroe
na st. Basluny, a1 do zluzownia przez piecbote QeD. Rydz-Smiglego.
c) reuta pulku oraz dywizyjny szwadron 2 p. ul. (rtm. BzowskiJ w re
ionic Bastuny - 2yrmuny.

2. 11 p. ul. a) kweteruie I"cznie zc SZ W. 7 p. ut, w Sokolaeh,
b) tam let nadeh,,!:_ p6lbater ja i tebcrv.

3. .. p, ul. kwateruie w Prowozaacacb.
4. Sztab grupy w Sokelach, dokad oddzialy nadej~ netych

mias l la,cznik6w.
Tadeusa Piskor. W. Pra.tmowski

Mit. Szt. Gen. Sael Szlabu. Pptk.
Po uci2\tliwym przemaruu i osil\ltmeciu reionu Woron6w

Bastuny (w Myto-Bastuny 54 kim.] pulk. 0 gOOz. Ib-tej rozk wate
rowal si,::

Sateb pulku , I, 2 szwadrony 3 karab. masz. w Woronowie 3-d
sew. i 1 kar. man. w Bastunach.

Konie i ludaie przem eczone. Brak tywnosci i Iurazu. Tabor
pulkowy przybyl dopiero 0 godz. " min. 30 dn . 11.lV. Naleialo
dac ludziom i koniom jeSt. Wohec tego D-two grupy przedluiyio
odmarsz na kilka gOOzin od prcjektowan egc w rczkazie .

Dnia 11.IV.1919 og OOz. 9 min. 4S D-wo grupy Kawalerjl wydalo
nasl,:puj~ey rozkaz do wyman zu:

Grupa Kaw. BeHny.
N,. os, 236}5.

I. Lida wezora j wieezorem zostala wzi,=ta przez oddziaty I dyw.
L. _ Czolowe oddzialy 2 dvw. L. doszty wezoraj wieezorem do
2ynnun.

2. Zarz~dzam na dzis nast,:pu j-.ey przemanz:
a) 11 p. uf. w skla dzie sawadronew 11 p. ul. i szwadron

1 p. ut. wyrusza z Sokol 0 godt-o 10 min. 30 reno i po
praeiscia Woronowa idzie iakc strat przednia grupy przez
Bien iakonie, Solecznik, edzie nocu ]e.

h) 4 p, ul. wyrusza z Prowceeniec i idzie w sled za 11 p. ul,
r6wnid do W. Solecznik , gdzie nocuje.
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Beline-Prazmcwski, pplk.
DowOdca

WI.

c) 1 p. sew. wyrusza 1. Woronowa w slad t.a .. p. uJ. i nccuie
w Bieniakoniach i Bieniakoncach.

d) 1/. bat konna wyrusza razem z 11 p. ul . i przechodzi
w Woronowie pod rozkazy mir. Dreszera (I p. IZW.).

e] Dow6dztwo Grupy przy koJumnie glOwnej (4 p. ul. i l-sz.y
p. szw.I, nocuje w Bieniakoniach.

oSzwadron rim. Bscwskiego (kujawski) przechodzi zaraz
do Woronowa i pozoetaie tam jako zalOJ!a Woronowa i dla
przykrycia labor6w oddzialowych I kolumny.

3. Strat praednia (lip. u1.) musi uszkodzit polaczenie telegre
liczne j kolejowe na It Bieniakooie i pod W. Soleczniki.

4. I-szy p. 5ZW. pozosiawi patrol na sl. Bastuny at do zluzowe
nia przez piechote gen. $miglego (2 dyw. L.).

S. Tebcry oddzialowe przecbodea do Woronowa. gdzie cukajoll
na przybycic kolumny prow. i Iurafcwe]. poczem po przeladowaniu
z kolumny podcuUla~ natychmiasl do swych oddaialcw. Ppoe. Busler
ll-szy p. szw.) zarU\,dzi przy pomocy ulanow kujawskich zerekwiro
wanie kilkudaieeieciu podwOd pod fura! z kolumny - i obejmie do
w6dzlwo nad tabor ami grupy.

6. Rekwizyc je w my,J osobistych instrukcji Necaelnegc WOOza
zaka zane pod odpowiedeielncsc la dowedetw szwadronowych.

7. Wszystkie szwadrony pcbieraia z grupy po 15.000 mk.
zalicaki,
Tad. Piskor mir.

Sze( Sztabu

OTRZYMUJ", Mir. Zaruski
.. p. ulanow
Mjr. Dreszer
1/. bat. konnej .
Sew. ku jawski
Ppor, Busler
Gen. Smigly (do wiadom.]
Sztab Grupy

1
1
1
1
1
I
1
1

R a z e m 8

Jak widae z rozkazu D-cy Grupy I p. saw. maszeruie w kolum
nie jako sila glowna. Stra! przednia kolumny 11 p. ul.

Dla uzupelnienia Ql!6lnych wiedcmcsci podaie wycil\g z rozkazu
N. Dcw.s I. op. 17 z dn. 16.JV.t919 r .• kt6ry d-wo grupy otrzymalo
do . 17.1V 0 godz. 22. min. IS.
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" I. Dzisie jszy atak na Lidt: Die doprowadzil do zaj~cia miasta.
Natral icno na b. silny op6r ze slrony miejscowe] zalogi ludnosci. Od
drial y nasae, kt6re kilkakrolnie byly w mlesc le, musial y sill: cofn~t

ze zoaezne mi stratami. Dbecnie jest miasto otccecne z traech stron.
oddzia ly nasze s toia. wszt;:dzie na skreju miast•. Datuy atak bedaie
prowadzony dzii W ncc y wegled nle jutro od switu. 01. wzmocnienia
grupy a takuF\cej wyslalo Nacz. Dow. bezpoirednio d wa banny 2 Dyw.
p. Leg. kt6re csta tnlc wywa J!onowal y.

2. 8 rygada jazdy i 2 Dyw. L. zatrzymu;<t si~ na dotychczas osi,g.
nif;lt yhc re jonach, at do dalszych dyspozycyj."

Wobec sp6inionego otrzymania powyisUJ2o rozkeeu, d-wc
l!iru p y Die moltlo wstrzymac da lszego ma rezu, w mysl inlencji Naczel ·
nego Woch a , a wyznaczylo oddeietom grupy daluy marsz.

Celem Grupy Kaw. na dziefl 11.JV bylo
a) umieSci~ gros kaw alerji - Kamionk a,
b] wvsuniete dwa u wad rony zajmil w nocy preed p6lnoca.

Paw lOw i Turgiele,
c) tabory grupy dociilgntt jedynie do W. Solecznik z powodu

zupelnego wyczerp ania.
Mjr. Zaruski Dcce II p. ul. 0 gOOz. S min. 20 dnia I7.IV meldu~

D-cy Grupy; "ee 0 godl. 4 min. 4S Bieniakonie dworaec i wid zostaty
zaj(te. Spodziewany byl przyjazd na godz. 4 min. 30 lokomotywy z ..
wagonami do Bieniakon po material koleiowy. Zarzl\dzilem wszystko
by ten poci" g chwycic. Na atac ji opr6cl urU\dze6 kolejowych za j( te
zostaly 4 wagon y z drze wem i 1 apara t dezynfek cyjny.

Tor k olejowy w kierunku Wiloa pr zygotowany do zoiszczenia
za mostkiem po prze jsciu pocil\gu na stac j( Bieniak onie. Aresztowalera
sicdmiu ludzi, k t6ny petnili slutb( z ramienia sowie tew i pcaostawi
lem ich do decyzji Grupy. Ludaie ci ueszt" zdaie s i~ 5il malo winni,
lub zupelnie niewinni.

Srofl Iudn csci odebralem. Ows. w Bieniakonach nie dos tetem.
Za III godziny ruszamy do W. Solecenlk , poz05ta wlwaz.y warl~ Da
dworcu i w mieiscu uszkodzenia toru . Jezeli w W. Solecznikach nie
dos tene owsa me wiem czy dojd~ do Kamionki" .

W tym mnie] wiecei caas ie (gOOz. 15-ta) oddzialy podlegie 2
Dyw. Leg. byly rozlokowane VI rejonie Taukinie-Zynnuny-Skow
rod y-Wielkie Siolo-Gut. 2yrmuny. 2 Dyw. p. leg. sklad. li(

z trzech baon6w, piech. i 2-ch bat. 9 p. ar t. pol.
Od leglosc dziel~ca jazd( od piechoty 2 dni man zu.
o godz. 10 min. 15 wieczorem 11 p. ul. osi~Jfnl\1 Kamionk~ .

t p. szw. dotarl do W. Soleczn iki, gdzie kwaterowal z daia
J7.1V-t8.IV zamias t w Bieniakoniach.
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W dniu l1.JV pulk przebyt 35 klm .
Z powodu niepomyslnych wlesci co do osicu!ni~cia Lidy preee

grup~ gen. Lesocklego. cala akcja na Wilna musiala bye wstrzymane.
Ze wzgl~du jednak na eupelne preemecze nle koni, Drat wyciecsenie
z powod u braku Iuraeu, przerwa w akcji by)a po~dana.

Wobec powytszycb wzgltd6w D-two Grupy wydalo przyto
czony niiej rozk az :

1-) WI. Belina-Praimowski
Pplk. dow6dca.

Wietkie Sole:t.niki 17.JV.19
t 1 gooL 05 min. wiece

ROZKAZ.
1) 2 sz. (1 p . szw.] posuwa sit: dRia IS.IV rene z Turgieli Da

potnoc dJa uszkodzenia loru kclejcwegc Wilno-Miflsk.
2) 2 IZW. (4 p. ul.] poaosteie w ci,gu dnia 18.IV nadal VI Turgie

lach i Pawlowie.
3) Grupa mit. Zaruskiego (lIp. uf. i I :lW .J 4 p. uf. przecbodzi

rano do Pawiowa tek, by byt tam na goo.z. 10 rano i z.aczyna tam
wypiek chleba, daj" e ewemual nie ludnosci wzamian za pobrane
w maj" tku aboee.

4) Grupa rnir, Dreseere (1 i 3 szw. k. m. J p. szw. 111 bat. kOD.
i azwadron 7 p. ut.] wyrwzaj~ 0 godzinie 5-e j rano z Wielkieh So
lecznik i preechcdal do Turgicl.

5) Szwadron kujaweki i tahory oddzialowe wyruaza~ natyc:b
miaat nie ceekaiac na la bor prowianlowy do Wielkieh Soleeznik,
~dzie melduia sil; u pplk. Beliny (we dworze).

6) Oddzialy pobior.. dzisiaj za pokwitowaniami owies we dwo
rze w W. Solecm ikech, cbliceaiac furd na dzis i jutro rano, oral
pore.. zapasowa iednodnlowa na koniaeh.

Stosuie silil: 10 do oddzialOw nocuiacych w W. Soleeznikaeb.
7) Dow. Grupy od godz. 10 rano bedele w W. Solecznikaeh.
8) za podwod y naldy plaeif za konia na debe mrk . 6 plus wy

evwienie.
(-I Tad. Piskor mir.

Seel se tebu.

Grupa Kaw. Bel ioy
Nr. op. 2:36/6.

OTRZYMUJ A, Mir. Zaruski
Mjr. Dreazer
Szw. kuja wski i labory
Sztab grupy

I
t
t
I

Akq. 1 p, szw. w dniu 18JV.19: a) Koncentracja w rejcnie
Pewtcw-c-Turgiele. h) Okolo godziny 14-16 zerwanie loru kole
;owego Wiln o-Minsk oa p61noc Rukcime przez 2 szwadron 1 p. szw.

2
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Grupa Kaw aI. Beliny.

[eerwenie tego mcstu mialo wiel kte eneceenie, utrud nieni e prze wozu
wojska z Minsk. i wywDl materiatu woiennegc z Wilna ).

Wedl ug wiadomoSci osi.,gnit:tych ad ludnosci, pcleceenie kole
JOWl!' Wilna - DiwifJsk mialo bye usekodzone. a wi..e tymhardzie j
zerwanie toru kolejcwege Wjlno-Mitlsk mialo wielkie eneceenie.

D-ca Grupy Kawalerji pplk. Be lina projektowal wypad DB WilDa
o swicle doia 19.IV.19 r.

Z tych wlasnie wzgl..d6w pulki, wchodeace w sklad Grupy prze
sun" ly si.. w doiu 18.IV.19 r, lak blisko rejonu ukwaterowania z do.
n .18.lV aby dac Iudziom i k oniom oaletyly wypoczynek. Brak eyw
oosci dawal si.. odceuwec.

Wiad omoeci 0 niepn:yjacielu byly bardzo rozbie:t:ne i niedo
kladne, aparte Da wiadomoSciacb od mlejeccwei ludnosci .

Ze wzgl~du na wstuymaDie akcji na Wilno. 0 [eden dziel\. Dcca
Grupy wydal nas1~pu~cy rozkaz do D.cy 2 sew. 1 p, sewcl .

Tucgie le 18.IV.19 ....
fOOz. 1 min. 00 pcpcludniu.

ROZKAZ.
do D-cy 2 sewed r onu I p. szwol. pew. S zwaicer a.

I. Bard zo byt moae, ie maru: grupy na Wilno ulegnie zwloce
o dzie6 jeden: dlal ego let po dakananiu u da nia w spos6b solidny
i wyslaccuj"cy u wadron rna przejit do Doubian moeliwle d...Ol!~
puez Knyt6wk~ - Zakience.

2. W Douhianacb ubezpieczyt sit: i przeslat meldunki do Paw.
Iowa drog" przez Jodinki-Kowerniszki-LopatowiJZczyzn~-Barl.

kuuki. Gut. Me...ecz do Paw lowa, «dzie stoi D·lwo Gru py.
w z. t-J Tad. PiskOf' mir.

Szef utabu.

t p. IZWOI. w dniu IS.IV rozkwal erowat s i~ we wsi Tu...giele,
wysytaia.c 0 swicie drugi szwadron na p61noc, by zniazczyt pol"czenie
telel . i koleiowe Wilno-Mi6.sk w okolicy na zach6d od Kieny.

W iadomoSci 0 nieprzyjacielu byly skape. Wywiady puynio.ly
praer6!ne niek onk...et ne dane, ie w W ilnie niema wojska, 10 anew te
bolszewicy ewekuuia Wilna i 1. p.

Nastr6j ludnceci byl dla nas pn:ycbylny. Z za p.tern witanc wei
eke polskie. Mot na bylo liczyt Da w. p6ld t ialanie ludnosci,

Lida zos la la doia 17.IV.19 f . 0 godz. 5-ej pruz oddzialy mjr.
Biemeckiegc zai~ta .

Nace D-two roekae. up. L. 28 z dnia t7.1V godz. 10 min. 30 preed
poIudniem olrzymanym 18.IV godz. 18 min. 15 nakuywalo ....upie
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kaw. przcsunil:cie $ i~ W ci",j(u dnia I7.IV w rejon Bieniakonie
W. Solecznik i. Rozkaz te nie byl jut aklualny ze wzgl~du na to, ie
grupa 05i"j(n~la jut 0 god z. 10 min. 30 rano do. 18.1V rejon Pawtew
Turgiele . Wobec proiektowenego wypadu ne Wilno dnia 19.1V rejon
len byl dogodnie jszy.

2. Dyw. leg. miala osicti!rl<tc reion Bastuny - Woronow, jednak
ze wzgh:d6w natury wewnetrmei reionu teJro osi4gn"c nie mogla.

2. Dyw . p. mogla dopiero dnia 18.lV t. j. w dniu kiedy kawaleria
byla skoncentrowana Powl6w - Turgtele przesueae si~ swemi stra 
t ami pezedniemi do linii Solczy w rejcnie Braeelce - Bieniakonie 
Podworyszki.

M6wio\c kr6tko kawalerja byla odlegla ad wlunej piechoty
o dwa dni marszu. Pcweiecie decyzji bylo dosyc trudne. Nale:t.alo
pnypu5Zczac, te w razie wci"gDi~cia si~ do jakiej' wit;kszej akcii,
trzeba bylo i~ utrzymal: przynaimniei 1 i pol dnia, zanim przyjdzie
pomoc.

Stan boiowy przedstawial .i~ dosyl: stabo. dcdajac do tego
iesecae wyczerpanie ludzi i kani.

Jednak D.ca Grupy rozwa:t:aj"c, ie taka blizka koncentrecja
kawalerji nie ujdeie uwagi Wilna, postanowit dzialac nybko, nie po
zwalaja.c bolszewikom do przedsi(wzi-:cia iakiejs akcli i zorganizo.
waDla oporu.

D.ca Grupy decyduie sit: atakowat WilDO dnia 19.1V.19 r.
o SWICle.

Odmanz 0 godz. 21. szej dnia 18.1V.19 r, Punkt wypadu Du
bianki - Doly - Niemiee.

Napad 0 l!odz. 3 min. 30 - Jednoczeinie 2 szw. 1 p . szw. prze
rywa lor pod Wilejk",.

W lyro celu wydano n85t-:pu~cy tozkaz:

PawJow 18.JV.19 r,

Godz. 7 min . 45 wieczor.
Grupa Kaw. Reliny
t, op. 236{8.

ROZKAZ
ataku na Wilno dnle 19.IV.1919 roku

I. Nesee wOlska umocnily Sill w Lldze dnia 17.1V 19. 0 Itodzinic
5 mniut {)() rene.

2. Rejon kawterunkowy 2 Dyw. L. W DOCy 18.1V.19 w Bienia
koniach.

3. Grupa Kaw. Beliny napada na Wilno dn . 19.1V.19 0 swicie
w tym ce lu:

a} J2rupa mjr, ZaruskieQo wyrusza z kwate r dzjsiai 0 todz.
9 wiecacrem i jako strd przednia mesaeru je przez Mj,ia.

,.



czu.ry i Iraklem do Rudomino s;!dzie s~ jesecee w'adze
bcleeewickie: na godz. 2 min. 15 rano grupa la przy
bywa na p6lnocny skrai laeu Dubnia ki - Doly;

hi gru pa mjr. Dreszere, wyrusza dzisiaj tak, by byf za gruP4
mjra Zeruskiegc w odlegloSci naidale i 500 rn. mir. Dreszer
ulrzymuje l~czn05f z kolumna ceolowa.

c) Sz lab grupy przy kolumnie mira Zaruskiego;
d) delaszowany 2 szw. (1 p. sewcl.] rnoe liwie, it jest jut

w Doubianacb. Co do niego w man zu wyjd" specialne
rozkazy;

e) tabory nejniezbedniejsze ci",gn~ oddzialy za soba. Inne
tahory abiera ja si-: dzis iaj w Turgielach i pozostail\ pod
OslORi\ '" s zw. kuj awskiego. kt6r y winlen wkr6tce nad
cii\gn,,~ z tahorami prowiantowemi od slrony Ka mionki;
W razie niepoienia przez bolszewik6 w, tabory podcii\l!aj<lo
si~ do wojska w ki erunku Da Rudomino.

4. Dle l" cZ.Doici przyst" grupy do sztabu po ... konnych. k16
rZT melduia sit: 0 godz. 9 wieczor em we dworze w Pawlowie.

S. Gbowiaeu]e bezwzgl~dna cisza i dziata nie bia fl\ bronia
W Doey.

WI. Belina pplk. Tad. Piskor mir. 5 t l. ~en .

dcw odce

Jarliclewicz KazimieTZ. rtm. I p utk u u wol.

OTRZYMUJJ\ ,
mir. Dresser
mir. laru. k i
Seteb

Razem

Nr. 6 (10)

I
1
\

l

Kolumna 1 p. szwol. opu scile W . Turgiele dn. 18.1V.19 w noc
zupelnie ctemna, pcsuwejac si,: marszern pieszym, aby Uloszcz,:dlif
konie przez Misiuczany na Rudcminc do Wilna.

a godzinie 3 min. 00 dnia 19.1V cal. llrupa podeszla od slrony
poludniowej Wilna traktem ad Lid y, osi~llai:\c skra i lasu Dubn iak i
Dofy. Tutaj d-ee grupy pplk . Belina Prazmowski zarz"dzil cdprawe,
dla wszystkich ofice row, wydaiae szczeg610we eareadaenie.

W skr6ceniu: 1) gru pa mjr. Zaruskiego aa e ta kuie dworzec
kolejowy; 2) 3 sew. 7 p. ulan6w za bezpiecza lewe skrzydlo grupy;
3) 1 p. ezwcl stanowi odwOd llrupy, wystewia iac stabe posleru nki na
wsch6d od drogi Lida - Wilno; 4) I" bal. eaimie pOZ. 216 pod
oslQf\l\ iednego plutonu 3 sewedronu I p. sewol. (ppor. 5zyl1er).



Nr. 6 (tOl I.n:, pu llt n:woleur6w w wypr.wie wil.A.lt.ie j "
o swicie dnia 19.IV.19 r. cata grupa podeszta od strony poled

aiowei, pod sam skrai miuta Wilna.
Switala.
Pplk. Belina nucit napreod, zna jdujl\cy Sil; na ceole kolumny,

II p . ulan6w do natarcia na dworsec kolejcwy, Wkr6tce potem
wyruuyl Slwadron 3-ci I p. szwol. katdy pluton majl\cy inne zadanie

I

WlLNO.
~

tN.

..,.l.",.k~· - f-t--..,

N.~\lr'A'

:~. q,upy.

DWOIU.Ec..
r

r,,,,
I,

I
I
•

z d-ca pulku mjr. Orlicz-Dreszerem. I-szy sewadrce , I p. SlWOI.

z iednym plutonem k. m, pozos tat jako jedyny odw6d d-ey grupy na
akrzytowaniu dr6g, 2-gi uwadron I p. szwol. pod Wilejk~.

Poniewat poczetkowv wsp61udzial I p. SlWOI. w ataku na
WilDo nie byl prowadzony w caloici przez pulk, tylko pciedya
c:zcmi sawedrcnami, zaczn~ oplsywee poszczef61ne dzialania. A wiec
I-szy ezwedron pod d-twern per. Kmic:ic-SkrzyRskiego cllc. sawed
dconu : ppor, Ksawery Zaleski, Nowina Zarzycki, ppor. Tamasiewicz,



kt 6rzy bra li hardzo czynny udzial w wyprawie na Wilno. Szwadron
te n zosta] wyzoaczon y, iako j~dyny odw6d J,!rupy. Pie rwul\ ezyo
no~cil\ jaka d-ee sewedro nu nakaza l, bylo erabanie slupow telegra 
ficznych i poprzecinanie dru t6 w dla przerwa nia I."cznm ci z m.Musin.
Lide.

Z praca 14. szybk o za la twili li~ sa wolezerowie, przy pomocy
miejscowej ludnosci. W tym czasie slychat byte ad slrony dworca
szy bk" strzelantne, kt6ra po pewnym czasie urweta si... O. ca st.wa
dronu ot rzymal rozkaz od d-ey grupy, aby z 2 plutonami. pcaosta
wiaiac 3- d pluton pod d- twem ppor. Zaleskiego iako odw6d nie
zwlocznie wyruszyt: przea .Iasna Bra me, ulic,," Wielk" , przez plac
Katedralny ne ulie.. &.10 J e rsk a, w celu zai..cia Banke. ezy let
hotelu George. gdzie mial stat: u tah wo jsk sowieckich.

Na ceele dwech plutcno w wyruszyl pOT. Kmicic-Skreynskt ,
[nie orjentuj'lc si,: w sytuecii, ani Ie! planie miasta, plan6w nie byto)
powytszemi ullcami, at dotar! do pl. Kated ra lnego, J!dzie z wylo tu
ulicy S-to J ersk ie j zostat epotkeny ogniem nieprzyjacielskim. Nas ta
pi! pewien moment rozwagi. co czynit:1 A wiec ca ly oddzial spiesz yl
14 koe le na I eewcl. ] cdprowedeaiec kcnie na ul. S-to J afJsk" gdzie
za kosclolem S-tego J ana zO$taly ukryte. D-cy plutonu k. m. ppor.
Nowinie- Zarayckiemu nakazal wyslawi~ k. m-y na wylocie ulicy
Wielkiej do pl . Katedralnego. Byfo to okolo gOOz. 5-ei (7).

Nie bedac w stanie na tarcie m fron towym, przez otwarty plac ,
dosy~ ges tc obsadzony przez strzelc6w uderzyl: na ullce S-to J e rska.
pos tanowit obejsl: pod G6r-: Zemkcwa i wzdlut rzeki Wilji w kierun
ku Zielonegc mostu odctae nieprzyjaciela.

Gora Zamkowa rnilcza la. Moi.na byto preypuszceae, i.e byla
zupelnie nieaejete, wzgl~dnie opuszczona. Pozycje na te] g6rze,
pencwaly Dad wylot em pl. Katedralnego zwlaszcza nad wylotem
ul. Wietkiej. Chat troche ak tywny nieprzyjaciel moglby sta mtad
nikogo na plac Katedralny nie preepuscie. OJa pewnosci, zostal
wyslany na Gort Zamkowa patrol sk lada;:'cy si-: z 4 sawcleeerew
pod do w6d ztwem kpr. Adamieckiego (obecnym por. art. konnej) w celu
aelec ie Gory Zamkowej i zabezpicczenia tylOw, Z rent" oddzialu,
sk tadail:l,ceto sit: z kilkunaslu liS szw.) i ppor. Tam as iewicza. pod
sun~1 5i-: dow6dca l szw. pod g6r~ Zamkow" w kierunku rzeld Wilji.

Po drodze zabra l w szpita tu {w domu po guberna tonkim)
kilku zdrowych jenc6w i kilka kbk.

Po 1u6tkiej chwili dotarl do Wilii. Rz uciwszy okiem w kie
runku An tokola , zauwai.yl ia k z kO!zar. znajduj'lcych si-: pod G6~

Zamkow4. uciekali ko oni i piesi t olnierze rosyjscy, Por. Skrzynski
kazal slrzelal: do uciekail\cych. w!lkutek czego gremialna ucieczka

22 Nt. 6 HOI
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ROt;an ;z;osta la zatnymana. Nes te pnie z ulicy Nadbnetnej w kie
runku Zie lonego Mos lu za uwatyl Jfrup~ t ornierzy rosy;skich wygl4
dai4cych z iednego damu. Sawolezerowle zacz~1i newolywac, aby
si~ poddal i, decyzji ;z; ich strony nie bylo. Pozostewiejac ppor. Tame
siewicza z pclcwa oddzialu dla pilnowania tyJ6w od strony Antokola,
per. Skr;z;yftsk i z 4-ma sewolezerami skierowal siC; do lego budynku.
Po doji ciu do bramy, ktOra zna jdowala si~ 0 pare krokow od wyj
scia. wsaed! tam. Pozostawil jednel!o szwcleeere prz y bra mie, jed 
MgO Da deledairtcu. a sam z 2-ma szwo l. wszed! przez iakid drzwi,
kiertl~c si~ wewD/ttrz budynku w strcne grupy Roejan, spcstrzeeo
nych z ulicy. Po otwarciu drawl, spolkal si-: eke W oko z uzbro
joDym t olnienem nieprzyjacielskim. Strzelili obydwa j do siebie
i obydwai na trzy kroki chy bili. Jeden Z obecnych sewolezerew r zu
cit grana t fll;czny. Ponownie por. Sknyflski ze sawclezerami wpadl
i tym raze m chybiony stn al zosta l poprawiony - nieprzyjaciel padl
i mie rtelnie ranny. Resate majduiacvch si~ Rosjan rozhiegli si~

w budynku. Kwetere. do kt6rej wpadli, by'a sztabem jakiei' I!rtlpy
artyleryis kiej. Warta, skladaRca si~ z kilkunastu ludzi, co moina
bylo slldzi~ po stoi~cych . tojakach, pierzcMa, uciekaj.l\c gdziei. na
wytsze pietre i po dachu dalei. BiegnC\c dale! per. SkrzyDski zauwa
i:yI przez ctwarte okno kilku uciekai<\cych Rosjan la nasypem wldlut
ul. Nadbnei::nei w kierunku Mostu Zielcnego. W tym momencie
ud yszano odglosy dw6ch strzelaiacych k. rn. od strony G6ry Zam
kcwei. Nle wiedaac co si41 daieje, a przytem nie rnaiac co rcble,
w budya ku . per, Skrzy6.ski wyszedl z powrotem na u1. Nadbrze!1l4
podllt aj,\c do ppor. Tamaeiewicee, kt6ry wskazat mu , te z G6ry Zam
kcwei streela 2 k . m. Od~rosy stnaf6w, podawaly te S4 to k. m. rosyj..
skie. Kule tyeh k. m. padaly cz(iciowo do reek! mi~d;z;y oddaial , a Most
Zielony. Sytuacia byla trudna do odgs dnlecia. W tym czasie reszta
eewcl. z I IZwadronem wraz z garstk" 3-J!O szwadronu pozostalych na
pl. Katedra lnym fw tyraljerze) s trze la la .i~ lawzi~cie z nieprzyja
cie tern ostneliwulc\eytn budynki u wylotu uticy S-to J erskiej .

St an I IZwadr. w dniu tyro 72 szwolei::er6w (of. por. SkrzyD.sk i,
ppor . Tarna,ie wicl i ppor. Zal eski) z tego plut. ppor. ZaIeskiego
2J .lwOI. . ta nowioll,cy odw6d BryJ!ady, w walkach udzialu nie brat.

Dopiero 0 goelz. 10 min. 00 pluton ten rozpoczl\1 slui.bf; poli 
cyjnl\ .

BiorO\cych wlasciwy udzial w akcii w dniu tym z 1 szwol. byro
2 ofic. i okolo 30 sp ieszonyc h szwoJeter6w.

Re5zta pozoslala przy koniach.
Celem wyjwietlenia .ytuacj i nB G6rze Zamkowei. por. Skrz:y1'J.

ski udaje 5i,: z dwoma IZwoleterami na g6r~, po;z;ostawiai.l\c na u1. Nad _



" J Uflliotiewic& Ku im ien, rim. 1 pulku , ltWO!. Nf. 6 flot-

breezne] ppor. Tarnasiewicza z zadanie m zamkni~cia uticy i niedo
puszczania nieprzyjacieJa od 1o\05tu Zielonego, ani let od Antokolu.
Tegc ostatniego kieru nku naiwiece i li~ obawleno, Na G6n:e Zam
kowej s twierdeonc cbecncee poprze dnio wyslanet o patrolu z t sa wol,
oraz ppor, Sobociasklego (5. k, m. z 2·ma k. m.) i kt6ry zawzi-:cie
ostrzeliwal Most ZieJony i ul. Nadbrzeana , ze zdobytych na G6n:e
lamkowe j rosyjsk ich k. m. Sytuacja wyja snila si~ w eupelecsci,

W zi.;cie G6ry Zamkow e j bylo bardzo rg r.bnie uskutecznione
praea kpr. Adamieckiego w nast~puRcy I pos6h. W ysJany patrol pod
szedl wprosl napreete] pod sa m Zamek niespodzianie na pade jac na
slojl\celo!o la m wartow nika niep rsyiacie lskiegc. Po przyt rzymaniu go
kpr. Adamiecki, kazal mu glos no wywclae wszystkich Rosian nat
du jacych sit: na G6rze Zamkowej. W chwili kiedy opuscili oni zamek ,
kapr. Adamiecki z jednym eewoleeerem wpadli na nich, rozbroili =
edcbywaiac G6rt: Zemkowa.

Do niewoli weietc 9 je6.cbw, 2 k . m. Maxima z du tym zapa.em
emunicji , ktbra wystarez yla na ca lodzienne streelanle.

Pozycja byla swietna j stanowila kJucz pos iadania plaeu Kate
dralnego. umotliwita eemknlecie ogniem ul, S-lo J e rsk ie j, ul , Nad
brzdna. i Zan ecze. Mia la pod dobrym ostrzalem Snipiszki, g6rt
Trzech Krzyt y i Most Zielony. Posiadanie tetto atanowiska decydo
walo 0 beepleczeastwie ca lego pl. Katedralnegc i woiek wlaenjcb.

Na Zamku powicwal czerwony sztanda r, ktbrego nic edeireo
wano dla wprowadzenia w bll\d nieprzyjaciela. co sic; w eupefnosei
udalo. Rosjanle nie wiedaiell do poludnia, kto . it: tam maiduie .

Zaloga G6ry Zamkowei mogta bezkarnie cetreellwee preeciw
nika . Z G6ry Zamkowej aeuwezcnc , jak plulon tech niczn y oa czele
z ppor. Bernedaildewiceem, pokazal sit u wylolu ul. W ielkie j i przez
Cieh;tnik, okra,tail\c Gbrt Zamkowl\ od wsch odu wzdl ut rack! Wilejki
pod,,!yl do rzeki Wilji. za szedl od Antokola kosze ry pod Zamkowa.
G6ra. i wpyrowadzil st amt"d ckclo 60 jeilc6 w i kenie.

W tym momencie od s trony rzeki Wilji. ad Zie lcnegc Mostu
posunelo sit: przeciwnatarde w kierunku ppor, Tarnasiew icza. Kera
biny maszynow e pod ppor. Sobociilakim znaJduj"ce ail; Da G6rze
Zamkow ej o tworz yly gwaltowny ogie il to sarno uczynil ppor. Tar
nasiewicz rozraucaiac kilku awoich strzelc6w wproat Da bruk.

Kontratak zos ta l od rzueony, z du! emi s tratami dla Dieprzy
jadela.

Po chwili Rosjanie ponowDie zaatakowali ppor. Tam asiewic ta
z tym samym rezultalem.

W ci4\!tu kilku zaledwie godzin ppor. Tamasiew ic'l. na swoim
atanowisk u odrzucil kilka konlralak6w.
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Po zorg.:tnizowaniu abrony na G6rze Zamkcwei, ktora ogra~

-.leula sit: do wyznaczenia obserwalor6w pllnujacych Anlakal, Za
eeecee i 116r,: Traech Krzyty zatolla Gory Zamkowej sta ncwiia: 1 01.
2 edobyte k. m. 7 - 8 sze regcwych.

Na placu Katcdralnym sytuacja byla nestepuiaca :
Zna jdowaly si~ lam dwa plut. k. m., z lego dwa k. m. u wylolu

ul. Wi elkiei, dwa rozrzucone na Cieletniku, oprocz lega zna jdowaly
si~ tam 20-lu IZW OI. z t szwadr. i kilku z ,l..go eswadr.

Pr6bowano sa morzutnie natareia, lees silnym ogniem zos ta li
sp<dzeni na dawne stanowlskc. Po etro nie prz cciwne j bylo -4 k. m.
i Hcz ni atrzelcy, ukryci po r6tn ych pie trach dom 6w.

Kul e zaczt:ly swistaf i celnemi s lrza lami praiyt nauych szwo
Ieeerew. Zostal ranny d-ee k. m. pod ol. Buraceewski, padlo, wzgl~d.

oie zoslalo rannych kilku, w tei llcab ie szwol. Wotniakowski zos lal
ubity.

J ak o przyklad semorautnegc natarcia podam akci~ kpr. Mie.
dliane~o, kl6ry ze sawolezerem lopackim, wpadli do uliczki obck S-.to
J erskie j zostali c toczeni przez nleprayieciela i tylko dzi~ki niepospo
litei odwadze i utyciu llrana 16w wydobyli ,i~ calc Z opreeji,

Faktyczn ie sz woleter6 w nie trz eba bylo aechecee do ataku,
preeeiwnie powstrzymywae ich rycers ki animusz przed prz edwczes
nemi, Die skoordvnoweneml wyp adkami.

Sytuacja na pl. Katedral nym jeszcze nie dojrzala. Do pciudnia
mniej wiece] ani [edne, ani drulla strona nie ustawaly w g~stei

wymi anie strzal6w i rue magly oaprz6d si.~ wysun tle .

Kola god ziny tn-tei, a mote newet wceesnie]. wlasna arty lerja
kanna ostreelata kilkoma pociskami, zda je s i~ te pusle koszary oa
Snipinkach, slycha~ bylo stzelenine dale; oa ul. Trcckiei. gdzie wal
czyl 11 p. utanew. Dokladna sytuacja oddnk a, reion mjra Zeruskiegc
(1 1 p. ul .) byla nie znana. Z drugicj strony za uwazono pos uwajacy
sit; oddzial kilkudeiesie ciu piechur6w od slrony Antokolu , ktOry
krzytuj'lc sit; za :r.alamaniami G6ry Trz ech Kr zyty podsu wal s i~

w ki erunku pl. Kete dralnego.
Ppor, Sobocinski z G6ry Zam kowei zacza,,1 oddzial ten z k. m.

ostree liwee. Rosianie usHowali szy bko prze jsc przez most na reece,
kie ru iac sit; na pI. Katedralny. Celny ollied ppor. Sobocidskicgo
i kilku s trzelc6w za lrzymal i zmusil oddlial len do cofnif;da sit;
za rukt;, skL\d dosye eelnie razil G6rt; ZamkowL\, nie przynoSt:l\e nam
iadnych slra t.

W tym t e cllUie Ros janie spostrzegli, t e G6ra Zamkowa, acz
kolwiek pod czerwonym n tandare m, Die jest w ieh posiadaniu.



ROZPOCZl;Ji z 2-ch wystawionych na Snlpisakech k . m. [rrie wr·
kr ytycb do kceca akcii] ora l. Z 2.ch ezy J-ch k , m. ze slrooy $-10
.Je rskiei ostrzeliwac G Otii' Zemkowa. Roepoe eele Ilil; na Gon e Zam
kcwe] sv tuecia dcsve flor"ca.

D-e. t szwol. z pl. Katedral eegc udal sit: z kilkoma sawoleze
rami i ulanami (1. 4 p. ul .] przez Zarz ecze na obejscie Gory Trzech
krzyskic j. Bolszewicy iedna k, czy to w sku te k spostrzefonegc rna
newru, czy let z innego powodu l gory lej cofn~li sit: Da Antokol .

Ppor. Ternasiewica ra t ony z za rzeki, musial z wylotu uliey
Nadbrzetne j cofn1\c si( jakies 50 krokcw.

W i-:cei zaawansowani sewoleaercwie rd eni ognie m f1ankowym
musicli cof~c si'i' pod stoki gory i parae po J!uberna torski. Sytuac;a
z.alogi na Gon e Zamkowei slawafa si~ coraz trudnie isae. Kilka k. m.
ewie tnle przestrze lanych, a niewidocznych uniemoiHwity wseelki
r uch , swcim krzyiowym ogniem.

Na Gorze Zam kowe j k. m. byly nieczynne, a kpr, Miedziany
ciezkc ranny w glowf;. Przybyly tam adjuta nt pulku ppor. Dudzin~

ski dosta l kule W obcas.
J eden z naszych k. m. stal w emhrazurze hauly skad przed

chwlla strzelal kpr. Miedziany.

POl'. Skrzyt\ski, zDajduj"cy si( wowcaes na Gone Zamkowei
pcdseedl do tegc k . m. chcac go naprawii: i d rzelat . W tym momen
de se r ia puszczona z k. m. rosyjskich opsypala okno i padl nietywy
st. szwol. Wygonowski.

Po usunieciu ee bitego i ranaego resata z.alogi wzi«:la pod
specialna obserwecie ul. Nedbrzeena, cbserwuiac kie ru nek Antokol.
D.ca pu lku mir. Orliez Dresser enaidowat si«: w tyro caesle u wylolu
ul. Wielkiej na pl. Katedralnyrn.

W idU4C dosyt powezna sytuacie, a posiadaiac szczuple warunk i
boiowe zan.,dzit i sci"gn.,.1 iednc d zialo, kt6re z ul. Wielkiej boca
nemi ulicami niewidocznic podc i"gn,,1 Da plac Katedralny.

Dzialo ka zal odprzod kowat . Mysl d-ey pulk u pr~golowywa la

si( de jakiegos decyd ujacegc kroku. Treebe bylo przerwal: waa
jemnl\ streelanine, kt6ra potrwat mogla ieszcee dosyt dlu go wy.
czerpuiac ncrwy i amun ici«:. Trzeba byto zdecydo wanym ata kiem
zgnidt nieprzyjaciela.

Dta wybrania le pszei pozycji, odprzodkowane dzialo na rekach
artylerz ystow podci" gni«:to prz ez ul. Kr6lewak~ at na pI. Katedralny,
skad dopiero beeposredni m ogniem kilku pociskami pratyli w na
roine bud ynki ul. $..to Jerskiej. Ogiel\ nieprzyjacie1ski ustal Powo
dzenie naszych artylerzyst6w zach~cilo ich, podci'4ni~to dziafo

,. JUfai.lewiu KUlm"l'n. rim . I pulku uwol. Nr. 6 HO)
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leeacae blite j pod pafac po gubernators ki. skad ponownie roepccaeto
obstrza l punktltw obsadzonych praee nieprzyjaci61.

O~ieri nieprzl-;acielski zamarl. Zebrani na pi. Katedra lnym
sewoleeercwie z I-J!o SZW. J..go I zwa dronu k. m. - pl. technicm egc,
lzreszt" PO zc jsciu z koni niel iczna .tarstka) na ..hurra " d-cy pulku
mjr. Dr licz-Dreszera rzucili s i~ napn:6d. W ylot ad ul. ~-to .Ierskie],
wuyslkic domy na pi. Kaledralnym zostaly opanowane.

Mjr. Dresser ae swoiemi sawclezerami zostal pan ern pl . Ka
tedrelnego.

Szybko zapadl zmrok i tylko maszynki ze Spiniszek. flanko
wym OJ!niem hiRe na slepc , przypominaly 0 eJ!zyste ncii Rosien.

Na pl. Katedraloym i kolo ul, Nedbraeeae i w hudynkach zna
lezieni byll ranni i aabici Rosjanie.

Po chwili nastal spckci i zJowroga cisza. lade n strut nie zama
cit spokoiu. Spokoi i cisze, jak po praejeciu burzy. Oczekiwany
szwadron (drugi) jeszcze z pod Kienny Die przybyl .

Walc7.4cy jut ad kilk unastu godzin byli bez potywienia. wyczer
paoi bt-uenn" DOC" i uci.,tliw" catodzieDn~ walk".

Znutenie i panaiace w mieicie ciemnoici polotyly naraele kres
walkom . Sewoleaerowle spali gdzie kto rno}!t. pod kotuni na ulicy .

Z trudem moi na oylo podtraymae czujnosc i aebrae jakiS
oddzial.

Kilkunastu uabieranvch szwol. z oficerami fta noc zO&t.to na
pl. Katedralnym.

Kilku z ppor. Tarnasiewiczem eledalalo na G6rze Zamkowe i.
D-ca pulku z kilk oma eeledwie sawcl., osta lnim odwodem enajdc
waf I i I; w bramie hote lu " Vcrsaillc". Reeete szwol. do ceteteeencsci
wvceerpeni, - spat. w przeznac%ooyc h budynkach. kwaterach, ho
lelach.

Naog61 Iyt uacia sla wa ta SIl: Idopotliwa. Ros jan!e zdolai4\ sil;
ockn"c, a liczebny stan pulku DIe pozwolit wyrzucit ich za miaslo

zglu;bit doseceetnie.
Brak amunicji do kbk., a specjalnie do karabinGw maszynowych.
Niezmiemie uciaaliwe dla kawalerji walki od bywejace sil; Da

Ierenie miasta. iesecee przy te i okolicmosci, ze miato lil; lu do
czynienia z kcmunistemi. nieumundurowanemi eolnie raami, caycha
}l.eemi nic mal z katde go u ka,tka .

Jut w godzinae h wieczornych widee bylo, ie ped natarcla ustaie
wskutek preemeceenia, bra ku odwod6w, mirno te do walki wpro
wadzono uzbroicna Iudnose. Roeianle przyJlotowa li si,= do a ta ku, Jlru 
pujac w r6tnych cz,=sciach miasla Iwoie odd ziaty, a naw el spOOzie
wali s i~ wi~kszych positk6w z Land warowa.



28 __-"J~.~rlfi. l ewicJ: K.u:imi~. rUD. I pulku u wo l. N,• • (lot

Piechota gen. Smiglego Rydza na emiane kawalerji nie przyby.
wafe. Nadeszly nalomiast wiadcmcsci od per, Szwa;cara d-ey 2 S ZW.

do d-ey Grupy pplk Bel iny .
Rcekae otrzymalem. Tor pod Sadunisz kami zniszczony. Poci_.

tow arowy z Wilna wykoleil si,: w naszych oczach. Szesciu bclsee
wik6w zastrzetanych. Tor zawalony wagonami i lokomotyw", 18k ie
najmniej trzy dni roboty do naprawienia. Rukojmie zajl;te przez ua. ,
do samego WilDa. niema tadnycb oddzial6w bolseewickic b. Kwate
ruie w Zakieflcach. gdzie czekam na rozkazy.

Szwajcer per.

Po eewedrce ten wyatano natychmiast wezwanie do powrotu.
Sytuacja poprawila si,:. Koniecznym bylo jaknaj spiesznie jn e pny
. Ianie piechoty. Chodzila po cbozie plotka, ze piechota jut przybyla .
Niecierpliwosc wzrosla .

Mjr. Dreseer mimo b. azczupl ych sil swoich (za ledwie 2-4 IZwOl.t
mial zamiar przenid c atak na polnocn" etrone i fonowac mosl
Usitowaoia spelzly oa niczem, wcbec odmowy ze strooy D.cy Grupy.

o poln ocy przybyla pie chota (111/1 p. p. Le~. ). Sytuacja ulegla
radykalnej zmianie , Sawcleeerowle radosnie wital i i'fdrnie masse
ruj"c~ piechcte.

Z naseei strony w d " gu nocy nie przedsiebrano tadnych za
czepnych krokew, Rosjanie zaS probowali kilkakrotnie krytemi
przejsciami zajic nam na tyly.

laraz po przybyciu piechoty nastapilo luzowanie szwoleter6w.
Piechota zaj,=la ca ly odcinek od ul. Wielkiej a t po Gor,= Zamkow,
wtacznle, ustawiaiac swcie k. m. i okopujac sie.

W nocy powroeil 2 azwadron 1 p. eewclezerew, zwi,=ku.aj<t,c
sily 1 p , azwolete r6w.

Mlodzie6cza sifa , kt6ra data mysl 0 Wilnie, pozwolifa tak
dziwna, koncepcje tyciem obdarzyc.

Mysl Marszalka Pilsudzkiego wrece do niego tryumlalna, czy.ta
i niezbrukana z rak lych, kt6tzy j" wykonali, nie apaczy li, we
eepsuli.

"Ttzeba isc na zasadzki, bo Inaceei kcncepc ja Die t yje.
Ktc duszy t4da, duJZ~ dac musi, kto si,=ga po dusae, dusU\

pleci" tak zako6czyt Marszalek Pil sudsk i sow; odczyt 0 wyptawie
wilenskiei,
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ZAKONCZENIE.

Zdobycie Wiloa jest operacia par excellence kawaleryiska:
pracrwenle sie na tyly nieprzyjacielskie, szybki ps-zemaraz, nic spo
dziany napad , wresacie walk. w miescie - to s~ lItlbwne momenty
zal10nu na WilDa.

Koncepcja ielazo" wola kierowana wdziera li~ w koncepcie
nieprzyjaciela i ninczy ~.

Powtarza~ , it: ci"s!le te same oska rzenia co do niewielkie j
wydajnosci judy wobec wrogL ezy przyklad wyprawy Wil e6skie i.
nie jest do latecznem awiedectwem, Ie jazda naua odpowiedziala
wsaystkim zasadniczym warunkom dobrej judy?

Analizu~c wypraw~ Wilel\sk" mu simy wzi",~ pod uwag~ prse
dewszystkiem It: moe i sil~ well, kt6rq przekazal Naczelny W6dz
swoim podwladnym. bo przeciei dowodzenie rna t~ dziwW\ taiemnice,
ze . ifOg. niezmiernie glt:boko w duszf< podwladnego i dele tak silne
preekonanie. jakiego Swia t nie zna wieksaego.

Te swoj" 2elazn~ Wol,: Naczelny W6dz przekazal wszvst
kim wykonawcom.

Pplk. Bel lna-Praemowski pcbany Wol" Na ceelnegc Wodu
szedl na Wilno. aby uderzyt niespod alenie , zdemaskowat niepeevja
eiela i utrzymac WilDo do nadejScia piechoty. Pierweeegc dnia osta
go,,! p61 drogi sta tult w Biniakoniach. Na zaiutrz, nie czekaiac na pie
cbote rusza dale]. W Pawlowie otrzymuje sp6tniony razleaz Naczel 
nego WOOza, aby caekae na piecbote w Solecenikech. Tutaj nast~puje

mome nt wabenia, czy wr6cic7 czy isc naprz6d7 A mote koncepcja
Wilcnska upadla ? To Sct mysli. kt6re mu sialy sic przesunl\c w glo
wie - dow6dcy, Co robic7 Us.<tpic chwaly zdobycia Wilna. zbrukae
wypieszczon" kcncepcie Naczelnego Wacha? Zdecydowali Hc.

Nastepn ie moment nieugic:te; woli, edobye WilDO. Wola ewycie
t yla i dla tego ta mysl wypieszczona przez Naczelnego WOOza,
wuca do Niego czysta i niezbrukana. Kiedy rycerz. krzytow y woio
wal z niez liczonymi wrogami, jego dusza, pelna zapalu, nie m ala prze
u k6d - szedt napreed.

Tak same kawalerzysta winien prze~c sit rozkazem jaki do
wedce zlotyl w jego sercu. a osi4gnie zamierzony eel.

Od kewalerii wymagamy rczwiniecie najwatniejszej z ie]
cech: rucbltwoec t. Cale wyszkolenie kawalerji rna na celu rozwin"lc
jej ruchliwose , a utycie iei opiera !li~ na wyzyskaniu szybkosci.

Te eased nleee ceehy dcbrei kawalerji rzuca~ sic: na pierwsee
miejsce w wyprawie wileflskie j. Z prawdziwl\ dum" molemy ezytac
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s lo wa Necxeluego Wodza w yda ne w rUi:kazie deie nn ym, dnia 28
kwietnia 1919 r.

..~wietnie prowadzona, wsp anialym marszern ahead. caly
uklad sil wroga : by z tylu WP&S~ do JtiOwnetlo siedliska wszyst kich
sil bolszewickich; smia lym a na gtym napadem zaj~la miasto l ogrom
nemi zapasami mate rja lu woien nego i utnymala je pomimo ogrom.
nej przewagi wroga, at do przyi~cia piechotv .

Jest to najpil:kniejszy ezyn woiennv, dakanaoy w tej wojnie
przez polska jazdf('.
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Jazda Fryderyka Wielki ego.

IDol.o r'l c zcnic l.

Bitwa pod leuthen (5 grudnia 1757 r.].

Sity kr61a - 32.000 i 167 dzial 148 bataljon6w i 128 sewadro
n6wl; Austrjak6w 90.000 i 30 dzial (84 bataliony i 144 azwa
drony).

Rano, 5 ~rudnia. armia peuska rulzyla w kolumnach z biwaku
noc negc mai"c praed sob" s trat przednia (Ziet hen - 9 ba taljon6w
i 45 szwadron6w) z kr6lem.

Pod Borne Ziethen napotkawszy hr. NOllilu z 25 szwadronami
judy saskiej i au slrjackiei, rozbil go i odrzucil Da Frobelwitz.

Kr61 na moc y osobis tych zwiad6w poslanowil nalnee Da lewe
skrzydlo armji kslecle Karcl a Lolaryflskicgo, w tyro ee lu sila ~16wna

przez Borne. a Ziethen z. pod Borne. skr4; cila na prawo i ruuyla pod
adona, jazdy Ziethena wzdlu:.!: frontu a rm ii sprzymierzonye h.

Spraymierze ni myi,lcli , ee kr61 pruski cd stepuie.
Pru.aey dOlZedl szy do linji Lobe tinte - Sehtrigwitz roawineti

s i~ na nie] wedtug rys. 4.
To ulzykowanie pozwa la to na uderaenie wzdlui frontu spuy

mierzene6 w, wywr. ea jl\e ieh lewe . krzydlo i zmulza~e do zmia ny
frontu.
• Ude reenie to byloby tern ~rotniejsze , ze ieszcee podezas mar

IZU Prusakew wzdlui fron tu , k.il\ie Karol przerzucil odw6d Arem
berga i ez~i.t judy Nadastie na prawe skrzydlo. poe ba wiaiac sie
odwodu i ostebiaiac to skrzydlo, na k t6re mialy .paSt ie lazne ba tal
jony pruskiej piee hoty i ' wielne nie mejace przeszk6d sewedro ny
judy S tarego Fryea.

Okolo pciudnia J bataljony grenadierow (Wedel) wsparte 10
daialemi ruszyly naprz6d na lasek [poludnie ad Zagschiitz}. kt6ry
opanowali bez walki: ksi<\te Maurycy Dessau z batalionami rewniet
w len Ip086b opanowal drugi lesek .

Dzi~ ki tem u dwa punkty oporu wpadly w rcce Pru sak6w.
W mi~d2:ye za 5ie za temi dwoma oddzialami eele cal. arrnja Ptw-
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sk. batal jonowemi schodami (odlegloit mi~d zy bataljon ami SO bo
k6w) - rysunek Sa.

R6wnid: i Ziethen sze dl razem z nala rciem straiy przednie;
i preeprawlwsev sit: przez strumyk (nieco na prawo) uderzyl i rozbit
jazdt: Nadastie rveunek 5. k t6ra uciek aiac pod"gn-:la u sob" pie
choll;. Nadastie sc hraDi! .Ii, do lasu mi,:dzy leuthe n i Rathe.
Irysunek 6). Ksi<\t e Karol dopiero teree eroeumie! plan Fryderyka
Wielk iego gdy jego Iewe skrzydlo bylo rozbit e i nakazal zmieni¢ fronl.

Jazda jego lewego skrzydla nacierala kilkakrotnie na piecbcte

/

<•••••.'•

•

Ky•. 4.

pruska aby dat l wei piechocie ezas n. wykonanie nakazanego
"wlyl zwrot", cat. artylerie eeiechala DB poevcie, nB wzg6rze pod
leu then .
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OD LE ~O~<:: MI F.DZ.
~(HODAM I 50X

W.lka 0 Leuthen trwal. do Jtodziny 16 ee amiennem ucz~'ciem
ostatecznie jednak Prusecy op.anowali ~, puy pomocy licene] arty
letj dcetcwnle kOl.L\ce; ewerte, lt1cbokie azerelti piechoty 'puy.
mierzonych zltromadzonej pod Leethen (rys. 7).

W Iym czasie Luccbes! zbliiywszy . i~ do Leutben z 70 azwa.
d ronami rzucil . i,= na halatjony drnlliego rzulu Prusak6w, gdyt nle
wid zial ~zdy Driesena idtt,cej w scbcda ie z Iylu.

3
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Driesen, wideac manewr Lucchesi, udenyl na niego 40 sewedre
nami eeclowo, 10 - ee Ikrzydla i 10 - huzar6w Da lyly (ry1unek 7).

Jazda au strjacka rozbita ueiekla, wtedy Driesen nalarl Da pie
ehcte austrjaek" stoi" c" poza Leuthen. czem r6wniet zmusi! i" do
ucieczki.

Nastl;pnego doia 0 _wicie Ziethen idzie w dalszy poScig z 96
betalionemi, 55 sawedroneml Da Wroclaw. Ziethen icigat uciekai~

eycb at do zmroku. Straty Austr jak6w - 6.500 zabitych i ranoych,
23.000 ieecow i 6.00 deeerterew, cala .rtyleria i tabor.

Rcapatruiac bitwe pod Leuthen widzimy ie:

1-0 k.i."te Lotary6ski bll;dnie ocenil umiary preectwetke,
poniewai, biorac starcie lil: . traiy przednich za chl;t Fryderyka wy .
konania manewru na prawe skrzydlo Austrjak6w, odrazu prze.u
~I awe odwody z centrum Da rzekomo zagrotone skrzydlo, pruz
co od.un,,1 [e ne 10 km. od . kr-zydla lewego, a wiec pozhawil .it:
raktycznie motDOSci wsparcia tego! akrzydla 10 ezem zrestt", ele
my$lal zupelnie - palrz niteil w razie potraeby.

2-0 Zupelnie nie zrozumial ee lu ruchu annji prusk ie j przez co
pozwo1il jej na roawinieeie si t: na swem lewem IIkrzydle pcabewic
nem cdwodew.

GJ6wnym iego bledem bylo zanieehanie uderzenie D. mane
ruj"C.l!t Iza oslo"" wzg6rz) przed jego frontem armit: prusk"" kt6r.ll,
Daun uwetal za eofaj"e" ai~.

Z Iektu tego wynika jeszcze ito, ie Au.trjaey nie chcieli bitw y.
3-0 Nawet po uderzeniu Prulak6w na laski na Jinji Zagschlitz.

Golau, nie wyzyskal oddzial6w nie zwil\zanych walk" [sawedroeew
Nadastie) do wrzucenia batal jon6w Wedla i ksi~eia Mauryc:elfo do
rzeki.

Szwadrony te po sta rciu si~ z jazd" Ziethena wykona ly odwrot
lacznie Z rent" odd ziaf6w Nadastie.

4-0 Zmian~ Irontu wykonal zap6ino, gdyt jut po colniectu IiII'
Nadestie, przez eo annja au.trjaeka stan~la r6wnolegle do pruskiei
za jrnui'\c mniejszy front.

Gdyby pczostawieiec Nadastie 'mu welke op6iniajqcl\ z prawem
§krzydlem arm ji pruskie], i ci"gD",1 on 24 szwa drony, z drugiego

rzutu, sloil\cego mi~dzy Zagschub i Leuthen I poll\czywszy je z 54
szwadronami prawego skrz ydla, mas" t" - 78 u wa dron6w - ude
rzyl Da s z.krzydlo lew e i tyl piechoty pruskiej, zulania;"c si~ od
jazdy Driesena, kiJkoma . zwadronami IIpieszonemi. rozbil by i..,
.. w katdym razie wepchnllwsz y pod ogie l'l wlasn ej artyJerji
zmusil do ucieczki.
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o ile zai nie cbciat wylconat tego manewru, w lakim razie
m6g1 zmienif front w ten . pos6b. Ie pchn"wuy 54 szwadrony judy
prawego . krzydt. na wy.okoec Leuthen ceiem pol"czenia .i< I. 56
uwadronami tam lIoj.\cemi. kauf piechocie centrum oprzel:!: , i~

( .. 10 .. .. .

swem Iewem . krzydlem 0 Bydrzyc(. zaj balaljonom praw.go
. krzydla - przedtutyl:!: fronl tak , sby s tan"l:!: . kolnie do armji
pru.kiej.

GreD.dierzy z Leuthen i Frobelwita . tan owiliby lwlumn~
szlurmowoll idqcq naprawo wlyt od judy prawegc . ku ydia,

Artylerja powinna by' • • tan ..t tak, aby m6c ostrze liwal:!: ucl.e ~
gOlnie pruskie prawe skrzydlo.
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W te n spceeb oparty 0 rzek~ i uszykowany skcsnie do armji
prusk iej. zmusilby j" do zmiany szyku, co wykorzystuiClc i pchn.lt,wszy
nag le I to szwadron6w na jej lewe skn ydlo wparlby i:t do raeki,

Ze m6gt sobie poewolle na tak.lt, zmian~ Ircntu ee swl\ pie
cbota tego dowodem jej uporczywa obrona pod Leuthen,

Przy takiem uszykowaniu, przeciwnik, kl6ry musialby pnejst
iesecee jakiej 2 km. ad lin;i Zagsc hutz-Gola u, nowei, obecnie dru
giej linii, co zmieezaloby go,

Uderzenie jazdy dokona loby reeety.
Tymczasem zamiast dae Nadastie'mu zadanie oslony zmiany

frontu, niszezy on niepolrzebnie 56 szwadron6w lewegc skrzydla
kat"e im surtowat na piechcte pruska.

Bitwa rozbija si~ na walki poszczeg61nych odclzial6w spuy
miereonvcb, eoraz slabiei odczuwaiacych wcle kiercwnicea.

Prawe skl-zydlo zap6tno zmieniwszy front nie gra jut tadnej
roli w bitwie - od wleka tylko kl~lk~.

Zmiana fron tu z osi" obrctu w Leutben nie przyniosla ksi~ciu

Karolowi zadnei korzyici.
>0 Fryderyk Wielki powzil\wszy zamiar nalareia na naptab

see mie jsce szyku przeciwnika (oddzialy 0 malej wartosci bojowej)
wykonat go z ca l" bezwzgl~dnosci" . metodycznie i pra wie wedlug
schema tu swych instrukcyj .

J azda iego odznacza si~ i lulaj samodaielnoacta i inicjatYWl\;
zwla!lZcUl Oriesen "oetroinie" kryMcy si~ za plechota lewego skrzy
dla , niweczy szart.lt, jazd~ Luccbesi'ego - jedyny taktycznie dobry
ruch Austrjak6w.

J azda pruska gra w Ie] bitwie role bardzo znacm,, ; wil\i"c
Nedastle 'go nie pozwala mu na wsparcie z.agroionego skrzydla pod
Leuthen: necieraiec na piechcte slo;'c.lt, pod Leutben, Drieeee emu
SUl j" do ueieczki, pr6cz tegc wywraca w narty IZwadronr
Lucc hesl'ego i w leo spos6b obaj (Ziet he n i Drteeen] wspieraiCl si~

weaiemnie i ulatwiai~ ewe] piechocie walk~ ; nestepnle Zielhen
przeprawiwszy s i~ przez rzecske i widaac Oriesena w poicigu, u uca
si~ mu na pomoc bee rozkazu, rozumieiac bardzo dobrze cate ena 
ceenie i po'~g~ judy w Iyro okresie walki. Tutaj postapil on w mysl
zasady, ie "w natareiu I~cznoit leiy w nieprzyjacielu",

Ze slrony Fryderyka W ielkiego mamy wi~c:

I' dobr... ocen< poJotenia:
r dobry wybitr miejsca natareia ;
3· wsp6ldr:ialanie broni (piechota wu.,i e, jazda larnie);
4' znakomite wsp61dzialanie dow6dc6w oddzial6w rozdzielo.

nych przestrzeni", i nieprr:yjacielem.



Pplk . utabu .~Il. JERZY GRQBICKI.

Kilka uwag do artykulu "Le combat d'Olejow",
w numerze paidziernikowym ..Revue de Cavalerie" ,

W oste tnim numerze "Revue de cavalerie" ukazat si( ar tykul
pp tk. Domenech'a , pod tytutem : Bitwa pod Ole jowem, omawiaiacy
deialania kawalerji rosyjskiej i aus tr jackiej w sie rpniu 1914 r ., opi
sane ro wnid przezemnie w Nr. 6 i 7 Przegledu kewelervjskiego, pod
tyt ulem: " Bitwa pod J aroslawicami".

Artykul ten jest w zasadzie dobrze uj (ty i rz eczowo traktowany.
Jdeli jednak jeszcze raz powracam do teQ;o sa mego ternatu, to dla
lego, ee zau waiylem w nim pewne niescisloici , wynikajace prawdo
podobnie z powodu uiycia trOdet zby t malo kompe ten tnych i w dose
sz.czuptym ze kres!e, co nie pozwolito na powzlecie odpowiedniegc
pogt"du na caloksztalt akc ji bojowej, szczeg61nie w samej chwlli zde
reenle, Da ktOrll pogilldy, ze strony rosy jskiej i austriec klei, 54 dosy t
rczbiczne. Jak sam zresztll autor zaznacza we wste pie. omewlen ie jego
cplera si( oa wersji , kl6r" uznal za nejpra wdopodcbniejsaa, a wlec
niekoniecznie bezwgl(dnie pewne].

Poza nie6cislosciami, nie przeds tawia jacemi sz.czegolnego zna 
cum.. dla calo'ci akcji boj owej , kt6r ych wiec nie poruszam, uwatam
za kcn ieczne i aluszne sprostowat niekt6re fakty easadnicee, maiace
dec:ydu j,-cy wpl yw na cal" bitwq, tub eelekse ta lcajace j,\ z punktu wi_
decnla lakl)"cznego i scisle tecbnicenc-kewal eryiskiego.

Uwnta m howiem, ze nie wsevstko jedno jest dla cavtel nika, lub
badacza histor ji kawaler ji z wojny swia towe], czy 10 5ZW. rozbilo
w atarci u nn biale brad 7 czy lei IS nieprayjacielskicb szwe
droaew. POUl. wnloskami taktvcmemi, wynika jl\cemi z lak niesd sfego
uj(Cia sprawy, pows taia jeszcze wnioski ne tur y moral ne], kt6re kazdv
badacz z teg<, rodza ju fakt6w wysnut musi.

Poniewee, 0 ile mi wiadomo, nie egzystujll zedne oficjalne doku
menty, tyczace lit: tei bitwy, zwane] przez Rosjan bitwa pod Olejo
wem. a przez Ausll'"jak6w bitwa pod J arosl awicarni, wiec badania
moje opartem na n,asl(pu j<\cych t r6d lach:
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Ze strony rosy;skiej :
"Konnyj boj 10. kawaleryjskoj dywizji u dierewni Jaroslawice"

A. SliwiJ\skiego. nefa sztabu 10. D. K.
..Sowremiennaja koenica - kannyj boi 10 kaw. dywizji QU .

i rafa Keller.", sten. N. Golowina.
List Ilen. Barbowic:za - (podowczas rotm. i d-cy dyonu 10. p.

nuz.] ;

Ze strony austrjackiej :

Odreceaa telac;a 0 bitwie pod Jaroslawicami - gen. latemby.
Ddpowieda Iten. Zaremby na .rtykul 0 bitwie, naplsany praee

majora S. G. lauera.
" Das Gelecht bei .Iarostawice - przee majora S. G. Levere. 6w

ceesnego stefa setabu 21 br. kaw.
Pemletniki wojenne d-ey 13. p. uJ. plk. Spanocchiego.

Pozalern caJ~ bitwe przebyiem osobiscie ad pocaatku do kOJic.
jako dow6dca 1. plutonu 5. IZW. 13. p. ul, - i mogl.:: pn.ez to wyja
snit duzc szczell616w nilldzie nie wspominanych. lub faluywie preed
stawionyeh.

Sytuacja ~oIDa.

Rcepocene moje sprostowanie od skoRstatowania, ze 10 D. K.
w nocy l 20 DA 21 sierpnie noccwale nie razem l 9. D. K. w Zal ot eaeh ,
iak piSLC pptk. Domenech , Ieee w Bialoglowach, na poludniowy-aa
ch6d od Zafoziec. Fakt ten watny jest ze wzglt::du na pierwsee dziala.
Ilia obu dywizyj . rankiem 21 sierp nia. Dyslokacja tego rodzaiu, jalta
milll. mleisce w rzeczywistoSci, co slwierdza opis plk. S:liwiflskiego,
oJr8Z gen. Golowina, doprowadaile do te120, te 10 D. K. bardziej wy_
sunit::fa w strom; nieprzyj aciela, predee] we,da do boiu nit eli 9 D. K.,
ktcre po prze jsciu odlegloSci Zaloece-Olei cw, stant::1a na odpoczynek
w lei os tatnie j miej scowo5ci, podcees gdy 10. D. K. rnaszerowala de
lei . R6wnie! nieskoordynowanie akcji bc iowe i ze strony obu dywizyj
rosvi skich, co w dan ym wypadku daloby sil1; mote uniluul.~. motna
przypisa~ ternu, ee nie slaly one obok slebie.

DzialaDia wst@DC.

W zesta wieniu sil rosyjsklch, bioracych udrial beeposrednio
w bo]u, zauwatylem nastl1;pujl\ee niedokladnosci :

Wedlug ptk. Domenech'.. ze strony rcsy jekiei w hoju i w samej
sza riy wzi~lo udzial tylko 6 sewedrcncw, a mianowicie 2 szwadrony
utanew, 2 szwadrony dragon6w i 2 szwadrony huza r6w , a wiec brak lo
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6 szwadronow, jeteli nie b.:d%iem y Hc%ye 5 sotni kceakc w zaanJ%ato
wan ych w welce %piechota austriac,,",.

Gdziet %na jdowaly si,= brakuiace 6 szwadro now7 2 szwadrony
ulanow wyslane zosta ly 0 god%inie 6.30 jako . tra! boczna dywizji
w kicrunku poludniowym. 2 szwadrony dragon6w zostaly zost ewi cne
[eko oslona tabcrew bciowych. Nestepnle zas, jut w caesi e manzu na
Jaroslawice wydzielonc %oltaly 2 szwadrony jake ubezpi eczenie

~ art yler ji. W dalszym iednak usteple plk. Domenech sam przyznaje, ee
wedlug innych wersyj w chwili .zarty maidcwato si,= przy gen. Kelle
ree 8 sewadronew. Z powy!szego widac, ie autor nie jest calkiem pe
wien co do i1oSc1 eewadrcnew, ktore w rzeceywistcaci wzi,=ly udzial
w l u rt y, a co dla nas z punktu wid zenia taktycznego i tecbnicmo
kawateryj .kiello jest ruez" bardzo wa!~.

Ot6! iloi e szwedroeew rosyiekicb, bior~cych beapcsredni ud zial
w boju, a wiec w n atty i w walce na bial~ broe, da si( aupelnie scWe
okrcslit na pedstawie cpisew plk. Sliwifl.kiego, su fa sztabu dywiaji,
k tory musial bye dobrze poinformowany gdzie jego szwadrony si(
zna idu j.., oraz opisu bitwy przez gen. Golowina. Wedlug nich , w szariy
wzif:ly udziat : 4 szwadrony ut an6w, 4 szwadrony dragonow, i 2 szwa
drony hcearow. W czasie marszu dywizji, ai do wysck osci Ostrego
Garbu, wysylane byly jake sawedrcny wywiadowcze : 1 sewedron ut a
nOw i I IZW. huzarow. Z chwila jednak odkrycia nieprzy jaciela sawa-

• drony te zestaly -ei~ni~te, a lewoskrzydlowe ubeapleceenle obj f:ly 2
sewed . hu1.arow, stenowlace p{)z.nie j oslonf: ar tylerj i. 0 iadn yeh innych
odkomenderowaniach nie rna mowy i wedlug wszelkie] pewnosci nie
mia ty one miejsca. Zresz~ ptk. Sliwi6.ski zupelnie wyratnie mowi. ie
do konnej azarty dow6dcy dywizji poeostal c wy!ej wymeinionych 10
szwadron6w. J eteli chw ile potem m6wi, ie Host sew. szar!ui i\cyeh
nie odgrywa tu roli i nie zmienia og61nej fizj onomji bitwy, to nie moge
si,= z nim zgodzie, gdyt biorac w racbube, t e ze strony eustr jackiej
w s1.ariy rzeczvwiscie w1.iclo udzia l tylko 7 szwedronow, zupelnie nie
jest cboietne czy te 7 IZW . acsta lo rozbite przez 6 ezy te! przez 10
IZW. rosyjskich . Musz~ to tem bardziej podkreilie, ! e w dalszym ci_gu
z zestawienia jego wynika, jakoby 1.e s trony austr jack ie j w szar!y
wzi,=lo ud zial 13-15 szwadron6w. Z tego pawodu uwatam skonsta to.
wan ie faktyezne j Iiczby walczit,cych szw. ze strony rosyj skie j za bar
dzo waine.

Szaria.

W rozdzia le ty ro spros towal: mus z~ mylne twierdzenie tak co do
i10ki Izwadron6w austrjackich, kt6re wd ,=fy udd a l w szar!y, iak
r6wnid co do kolej noici uderzel\ paszcz.e~6Inych pulk6w. Wedlug
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pi lL Domenech's pierwszym .zariuie 15. p. drag.• na.l~pnie znowu 6
szw., a dalej pod koniec walki, jednak iesecze przed uderzeniem
dw6ch saw. huzar6w rosyjskich, xjawia sil: [esacae .l-4 azwadrony.
J eteIi wetmiemy pod uwag'}, ze 15 p. drag. roial 5 azw. w czasie ua.
rty" to ogolna Host szar:.f:ui~cych IZW. ze srony austr jackie j mu.ialaby
wynosic 13-15. 0 16f wszystkie t r6dl. a ustr jackie pozwa la il\ bee
wzgl4:dnie stwierdalc, ie w sza rt y bralc udzia l tylko 7 szwadron6w,
a mianowicie : 5 sz w. 15 p. dragonow, i 2 IZW. 13 p. ul. Bedec beepc
srednim awiadk iem catego przebiegu lIzuiy, zaznaczam i podkre /Iem,
ze pie rwszymi uderzyly 2 SZW . t 3p. p. ul., po nieh zas, w hardzo krotkilll
cusie, nastl\pito dopiero uderzenie 15 p. drago06w. Nie bylo oa lewyaa

",Q
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huegu Strypy zadnych innych konnych cddeiatew, gdyi caly 1 p. ut.
i 9 p. drag . staly po drugiej -ironie biota, a wiec nie mogfo byt i ladne;
trzecie] lin ji eustrjackiei, 0 kt6re j mylnie twierdaa wSlystkie tr6dl.
rosyjskie.

BI~d ten po legal na optycznem eludeeniu, wyplywaj~cem z ko
lej nego wychodeeale :t kolliny poszcu g61nych szwadron6w 15 p. dee
gonow, kt6re udenaly kole jna , nie u; rewnocaesnie.

Z po wyZ51ego wvnika , iakc r zecz zupelnie pewna i nieebicie
usl alona, ie w azariy uczestniczylo ze strony rosyjskiej 10 !IZW., U'

strony Austrjak6 w 7 sz wadron6w. S twierdeenie tego laklu uwatam za
bardzo waine z lego wzgh:du, ie zwyci4l:stwo rosy;skie W tyeh warun
kach , majac przewagl: trzech ezwadronow w same] szariy, nie stanowi
tak nedewyczai nego czynu bohaterskiego. Ca la usluga w &wyci~

s lwie rosyj skiem spada w tym wypadku na gen. Kellera, ktory w etc-



sunku do gen. Zaremby okazal s i~ lepszym dowodca i potrafH VII kry_
tycznym momencie surty, w punkcie wymaga j<\cym osi~n1t:eia bea 
wzgh:d nej pr zewagi, skupit sir,: do lcgo potreebna i licebowo przewa 
iajl\cq. J est to iednek, iak pcdkreslem, iego osobista zaduga. nie la~

jakili nadzwyezaj ny cayn brawury ze slrony lego od daiatow.
Nie ulega watpl iwosci, ie kawalerja rosyiske wyszla w pole le

pie j wysz kolona bojowo od austrjackie j. jednak h . osta tnia wlasnie
L powodu sWD jego gorszego wyszkolen ia VII tym wzg ll:dzic, arobila
mot e wlece i, aniteli sie motna bvlo po nie] spodaiewae.

Rosjanie. ktor zy w wcj nie [e ponskie] nabra li boj owego doswiad
ceenie , m u e i e li odnidt korzYlci nad kawaler il\ austr jach. wycho
wan" na przesta rzalych formach walki i preesiaknietvch tradyci a
1866 roku, ktoee bedac sama w some bardzo pi~knl\ , nie nadawala sie
jednak w taden spos6b do zastoso wania w roku 1914. Poza tem obseda
wytszych dow6d ztw w kawelerf a ustr ieckiei na pocaa tku woi ny byta
wYl<4 lkowo nieszcaeshwa, gdyt slanowili i<\ ludzie 0 dutych mote na
wei zasfugach pokciowvch, iednak 0 zupelnie przes taraelvch pogii,dacli
l:lklycznych, a ktorvch bI,=d y mScity si,= kr wawo na od dz ia lach im po
wierac n ych. J edynie dwa nazwiska zaslullujl\ w Iyro wypadku na wy
rotnienic, a mianowicie J!cn. Bernd ta. nestepcv llen. Zaremhy, kt or v
lll«::bokfl wiedza taktyczn<t i umteie tnoscia dostosowa nia si~ do nowych
nieprzewidaianych okciicenosci, potra fil sie wybie ponad n ary i prze
cil;lny Hum swych koleg6w, bqdacych oficerami satebu genera lnell(
i umiej acych Iylko pi«::knie redallowa c rozku y przy zielonym s toli ku.
leez wobec braku praktvkl linj owe j, niez dolnych ich w czyn wprowa
dzic.

.lednakee i on nie polra fil si~ otrutsm,c z (ych ogoln~'ch bl-:dow
i maj <\c malo praktyki boi owei. byl zbyl bezwzJ! l~dny w sposobie pr ze·
prowadzenia swyc h kombinacy j taktvcmvch. koszl em matertal u ken 
skiego.

Drcgim byl J!en. Korda, d-ca 7 D. K., kl6ry jednak pod wagle
dem taktycznym nil' sta l na wysokosci swego aadania.

Re lllh: stanowili kewelerevsc! sta re] daly, klorzy bee nalemego
uzupetnlc nla swello wybze~o wykszla1cenia, byli tylko swie tnymi do
wedce ml szwadrono w, zna i<\eymi wszclk ie arkana slut by wewnetre
ne], jl.dna k zas klepionymi w ra z jut os iflgnil:lej wiedzy i niezdolnym i
isc z posl«::pami czasu. w dziedzinie taktyk i i stra tegji.

Tego rod.nju slosunki musia ly s i~ odbic na mlodszych podwlad
nyeh. kl6rzy, jak dowbdcy pulk6w pod Jaroslawicami w zupelnosd
u wiedli, ni~ mosll\c si«:: zdobyt oa jak"kolw;ek n modzieloosc w dzia·
la Diu. W Iym wypadku oie t oinierz auslr jacki okaza l si,= mnie j ch~l .

"ym do walki i mnie j wytrzymalym w boju ad Ro~ian, jak pod. koniec

•
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twierda i autor a rtykufu. Ieee przeslarzate sposobv walki, nieodpcwle
dnie, wvsakol enie boiowe, Oltranicza~ce !'i~ do pieknej muutry i dryl u
me nezowegc, a 5lczc~6In ie nieudolne dowOdztwo - hyty win~ po
ratki austrjackiego kawalerzyst y pod J arostawicaml, oral w innych
bitwach na poczetku 1914 rcku.

Pcae tern wypadek cbcial, ze z najwybitniejszym kawalenyst~

roey jskim, jakim beewa rpienia hy' gen. Keller , spotka f sit: mniej nit
przecit:lny d-ca dywizji kawalerji ee etronv au trj ackie ].

Po tern malem wyj ainieniu, powrace jac do dalszych epros towaa
musze skoneta tcwec, ie akcja kozak6w odbywala sil; nil" na polud nie
od .Jarostawic. lees na polnoc od lei mieiscowosci, co wyratnie Zft·

N, . () HOI

L
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znauajot i st wierdaeja dokume nty ptk. Sliwinskieilo i Golowina. Akcia
ta uwidocznioni a jes t wyra tnie na sz kicach t8k u jed nego [ak i dru
giego i nie zgadza sle ze szkica mi Iak w opracowaniu "Revue de caea 
Ierie" jak i w skryptach wydanych w M. S. Wojenne j. Nie m~la Ill;

ona odbywec na poludnie od .le rostawic chocia.tby z ler,!o pcwo
du, ze piechota austrj aeka po swojem niepowod zeniu na wzgbrzu
.Iamny, nie byla w stante tak szybko si~ zna lefc po dru~iei stronie
Slrypy.

Co si~ tyczy szarzy dywizjonu 10 p. hu aerow, to opieraiac ai~ na
Iiscie !ten. Barbowicza , k tOry wewczas iako rotmistrz Iym dywleionem
dcwodzit, a wi~ czlowieka nai bardate] w Iym wzgl~dzie miaroda ine gc,
ko nst atuie . ie uderzenie na prawe skrzydlo 15 p. dragonow decvduiece
o prsebiegu ca lei wa lki na wzgbrzu 418. praeprowe deone zosta lo pn:ez
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obydwa szwadrony, nie tal przez [eden. Szacia na bateri~ auslriac~,

sloj~c~ pod laskiem odbyla si,: dopiero po uderzeniu na prawe skny.
dto 15 p. dragonew, a baterja owl adnietc dopierc po zac iek tej wake ,
kl6ra zmusHa szaciuiilcy szwadrnn do spiesze nia sie, a rozstrzygni~t...
zOfl ta la dopi erc przy po mocy , nedeset ych ad stronv W oIczkowle<:, ko
zak6w.

Kawa ler ja rosy jska w sile 8 sewedrcnow, ktOre suriowa ly oJ.
czole, zostala zachwiana uderzeniem Irontalnem 7 szwadron6w kawa.
lerf austrieckie] . co nie moae bye dowodem nih zosci i olnieru

I
::z.
• •••••••• -»:.".'.""' .(I'

\ ..~,
S~kk J.

austr jackiega w danym wypadku, a rozstrzygni':Cie bitwy prze z f1u 
kow~ szar~ dwech u wadron6w huzar6w dawodzi tylko lepszego kie 
ro..... nic twa ze s tronv do wodatwe rosviskiegc, nil' zas bezwgl~dnei

wyi n osci iofnj('rZ8.
Zupelni" mvlnem it's t zes ta wie nle stra l obu stron, ktere u A us t ria,

k6w pod an e s~ La eelv przec1illi! bitwy, t j. ad !lOOziny 8.30 at do oste
tni e j lazy od weotowe]. podc zas Jldy ze strony Rosjan O)!raniczaii\ sie
widoc znie tylko do eamegc 10 p. hu z., 0 k t6rym rotm. Berbowica
wspomina, ie stracil okcio 10 lud zi. w czem zabitvch dw6ch podofice
r6w, w ceasie 5zar ty na e rtvler je . Og61na cyfra rannych i zabitych,
w czasie szariy, nie da si~ dokladnie okreslie , musiala jednak nie byt
znowu fak minimal na . zc wZ5!I~d u na to, ze Ros jenie at do n a rty
huearew byl! 5tr0l101. prze2ry wa~lCi\. Og6ln~ licebe ra nn ych i za hitych
plk, Sliwinski, jako sze r sz tahu dywizji nailepie ] () tern poi nlorrnowanv,
ukr e 5iJa na ok olo 150 Judzi podczas ca lego bci u. .Jeaeli
od liczymy na slraty koaakew w s zariy na piecbote ne we r 50, to za wsze
iesecee poaostaje na rachunek s trat osi8,gni~t ych w suriy okolo 100,
• w iadnym razie nie na 8--20, iak aos ta ty okreslone. S twierdzem to

••
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re ,,·zgl(du na moealna stron< walki. " . klore j Au triaC'y nie d.li si(
znowu lak rzn4t iak barany, co wynikalohy Z zl"!ltawieni. w ••Revue de
c. va lerie '.

Sprostowanie to winien [e (em moim kclegom. kl6rzy w tei hitwie
udzial brali i tym dziesiatkcm zolnieray, kl6rzy w nie] nie ze wuje j
win y, Ieee gl6wnie z ra cji nieudolnego dow6dztwa. I! low~ S Wi\ nalotyli.



KRONIKA KAWALERYJ OBCYCH.

KAWALERJA NIEMIECKA
W SWIETLE POWOJENNYCH REGULAMINOW.

lDokonCltDiel

Wic:k5Ze jednostki kawalerji samodzielDej.

Kewaler je samodzielna podlega beeposrednio Naczelnemu
Dow6dztwu. luh grupo m a rmji , rzadziej a rrnjom. W yj ..tkowo. gd y
chod zi 0 rozwi..zanie cavsto takt ycznych zadan w naj sclsle jszym
zwia zku z plechot a . moina podporeadkowae i~ dowedcom korpusOw,
ruh dywizji piechoty.

Kilka dy wizy; kawaJer ji moina pol <tczyc pod wyiszym kawa
le rv isk im dowedca w kor pus ka wal erj i.

Dywiz ja kawaler ji jest iednostk a bojcwa: roeporsadaa ona
w ze lkiemi srodkami, potezebnemi do sa modaielnego rozwi<\zywania
aada n bojowych. Tern nlemnie j jednak w cz~stych wypadkach trzeba
i.. bedzie weruocnlc. Broeie przydzielone na i lepie j pod porza dkowac
dowOdcy dywizji.

W ielkie operaey jne i ta klycz ne anaczenie kawaler ji polega na
iei przydatnoscl w rozpnznaniu, oraz uzvciu ,,,kn ~H"..; jed nostki
ogniowe ]. przeciw wrazliw ym miej scom nieprzy jaciela. Znacze nie to
beeuje si~ na jej wielkie j ruc hliwosci i hoga te m wvposaeeniu w wseel 
kie~o rodzaju bronie ogniowe i w amunic ie.

Dzialanie broni pal nych wyklucza surz!; wit:kszych iednos tek :
male na tomiast odd zia lki mog~ z powodzeniem Slariowac, 0 lle
wllrunki ~ dogodne.

Z d alekiem operacvj nem rozpoznanie m zawsze jest ewlaeane
zaczep ne przeslanianie wlasnych zamia rbw, uskutecznicne przez
ud rzucenie nieprzyjacielskiej kawaler ji i przeszkodzenie w iei roz
po.znaniu. Przestanlenle obron ne etos u ie kewalerj a samodzielna
tylko przej :iciowo, wykorzystuj~c szczegolnie dogodne warunJd
tere nowe.

W oc hrcnie granic utywa sie kawalerji sa modaiel nei na szero-



Kr.."ih h waleryj obcycb. Nr . 6 lIO)

kim Ironcie tylko do ceesu nede jscie innych broni. Skuro tylk u
a'lotliwe, sci~lla sit: j ~ na punkl wyj Sciowy jej cperacvi nei caynnosci,
lak, by ta nie cier pia la na zwloce.

Jeteli na posuwanie sill; kewaleeji samodzielnej nie pozwalajC\
Iortylikecie, lub broniony obsaer terenu, to dla zlamania oporu
eiepray jaciela uzvwe si~ jed nos tek innych 0 will;kszej etle boj owej ,
poaa kloremi kawaler ja beeposrednio postepuie, 19b dodaie si,: jej
polrzebnq piecbote, artyleri~. i t. p.

Z poczatkiem wo jny ruchowei, najwaznie jszem zadaniem kawe
lerji, ~dzie obok dalekiegc operecyi nego rozpoznania i odrzucenia
kawaler ji przeciwnei , takte i oskraydlenle bokow nieprzyjaciela.

Polega ono na dzia laniu na iego skrzydla i tyJy. z czem 14czy
si~. za letnie ad odlegtosci, zwi"zanie 19b odraucenie nieprzy jaciel
skich skravde t, przeszkadzanie marszowi zblitania i podci.uaniu
odwodew, wyprawy na linje kole iowe i weatowe punkty, przerywanie
pol acaee, oraz utrudnienie przeciwnikowi odwrotu przez eebieganie
mu drag;.

Dalekie i na d~ skale przedsiewaiecia jednustek kawalerji nit
tylowe polaceenie niepreyi eciel a, (wurZC\ dla nie] CZli;sto szczeg61nie
bogate i wdalecm e pole dzi alania. Pierwszym warunkiem powodzenia.
jest na iwvdetniejsze wyposaienie ruchliwerni broniarni pomocniceemi .
[cykl lscl, piechota na sa mochodach, a rtvlerie ] i amunicia, ora z pow.
stewienie wszelkiego zawadzajilct"go taboru i kolumn. Do obowil\zkow
dow6dcy dywizj i nale!y troska 0 nedaeente mniej ruchliwych broni.

Obok operacvi ne i daia talncsci. przypada kawalerj i sa modziel
ne j ca ly szereg inn ych zadan, k t6re wymagaj ~ po czt:sci blitszej
l"cznosc1 z ermia, jak pows traymanie nieprzyj acielskich straiy
przednich, ochrona skn yd la wlasnej armii, prevwrocenie I" CZDOk i
mi-:dzy dwiema oddzielnie wai ceacemi annjami , taktyczne ut ycie Da
skreydlach, lub w obus tronny rn zwi"zku. aebeapleczenie rozleglych
odcink6w Irontu, leeecych poza mie jscem rontrzygnif;Cia, zamknj-:cie
fortyfikacy j. wreszcie poscig laktyczny i oslona wlasnego odwro tu.

Wielkich wynikow dzialan zhioro wych oczekiwac mot na tylko
wtedy, gd y kawal erja samodzie lna otrzymala dla ewei operacyjne j
dzia lalnosci od wytszego dow6dztwa koniecana ewobod e ruchew.
Da1eko wysuniete] kawalerj i nie motna kierowee rozkazami z tylu .

Ut yde kawalerj i se modeielnei przed front ern, gdy przernint:fa
jut eposcbnosc je j dzia la lnosci, n. p. gdy strate przednie jut nawi.i\zafy
stycznos~. jest szczeg61nie hl~dnem.W wit:kszoSci wypadk6w wyko
ltaJa jut wtedy kawalerj a swe zadanie i, 0 ile nie zachodz~ piloe
taklyczne potrzeby. nalety umieSci~ jl\ na !Ikrzydle. lub poza frC'ntem.
w roli ruchomego od wodu.



JrO r . • no) KawlIl.rjll niem iec••.

Dowedca korpusu kawele r]! wyda ie swe zarz~dzeDia z reguly
w formic wytycznych. poecs ta wiaiac dywizjom swobode co do
sposobu wykonania zadania . J ednak cele roepo enania, graruce stref
i osi marszu. potr zebu ia scislejszego zwykle okreslenia.

Wielostronnost zadafl kawalery jskich i czes ta, oraz. zwykle
szybko aechodeaca zmiana poiozenia, wymagaj~ od kai dego dowodcv
kawalerji szczeg61nych aalet. Ruchliwose na koniu, 5widost. elastycz
. ose cielesna, wiara w siebie, bys tre i wyrobione oko, zmys! opera
cy jny i laklycz.ny. zdo lnost szybkie j oceny i silna wola, iak i dar
wypowiedeenia iei w jasnych i kr6tkich rozka zech. mUl zq mu bye
wlesciwe.

Nih i dow6dcy winni bye dale eaenajomieni z poloieniem. Ne]
wlfi:kszy nad sk polozyt na utravman ie sily boiowei i cennego
stanu koni.

Roawiniec le sifi: do hoju i pnygolowan ie do okrl\zaj"cego natarcie
wykonuje si~ motliwie kcnno. by saybkoscia ruch6w uprzed zic
"ieprzyjaciela.

Uost i sila wyslanych oddzial6w rozpoznawczych i ubezpie
cza jl\cych. odpowiedac rnusi site odnosnych zwil\zk6w kewal erviekich.
By uniknClc preemeceenla koni, naJezy we wlasciwym czasie zarzl\.dzie
przerwy dla od pocevnku, kermlenie i poienia. Niepotrzebne nak ladanie
drcgi, abed ne straty wywolane nieskry temi ruchami, Sl\ kaevgodee.
Sily koni i ludzi m ldy osz.czfi:dzat, hy w rozstrzygajllcej chwili rnbe
wymaiac najw;fi:kszello ich napiecie .

Wzglqd na natarda lotnik6w, wyklucza caes tc posuwanie ri-:
wi-:kszych jednostek kawalerji w d ziefJ. , w Ieren ie niepokryt ym. MU5Z~
(one mes eercwec nocami, w dziefl uti dzieli ete je na kilka mnie i
szych grup marszowych.

Dywizja kawaler ji maszeruje w zasadzie, 0 i1e tylko slan drbg
• • to pozwala, w kilku kolumnecb , moeliwie brvgadami. Od legloit
Ini~dzy niemi winna dczwclic na przypuszczalne wspcldaial anie.

By sl ra! przednia rnogla predkc zlamae slaby opor nieprzy ja.
ciela, naldy jc j przydzielic pctezue i ruchliwe bronie ogniowe, a wiec
cyklist6w, c. k. rn., artvlerie, a zwykle lei i oddzialy piomerow
i IllIcznosd. samochody panceme i radio.

Przydzielona piechota man eruje ceesto miedey straill przednia
• sil" glOw",,,. lub wysyla si~ ill napreod , praydaielaiac je] przylem
iedcn, lub kilka szwad ronow, by w czasie man zu dogonic i ~ reszt"
dywizj i. W tym wypadku koniecz.ne .q Seisle zarzl\.dzenia. aby rue do
puScit do przedwczesnego rozpoczf\::cia przez sarnotn" piecholfi: hoju .

Male jednostki wysyla si-: z I. k. m. i pojedyfr.czemi dzialami
.. drogi bou ne , by przy ka.tdej nadarza jl\.cej sit: sposobnuSci napadat



C'gniem naci"kaj "ceJ!o n-eprayj eciela. Na weevetklch odcinkach ten-nil
p:zygotowac motnoilt d tutsl.ego wstrzymywania przcciwnika.

W nata rciu semod elelnle, luh na skrzydJe walcaacej kawaJerj i,
na jle pie ] uwidacznia si~ knr zyi t ruchliwosci. Zwykle jut zg6r y
walezy sit: oddzielnemi grupami. lecz tak, by wspOfdziatanie byto
eapewnione. przyczem frontalnie will,!e &i~ przeciwnika s' abemi lylko
sitami. ud ereajac rent.. na skrzydla tub Iyl y.

Sevbkose i zaskoczenie mai" bardw duze znaczenie. Liceeb
nosc katdej grupy, przydzielenie iei piechoty i ar tyler ji. la lety od
wainoici udal'". G lOwna sita ognie musi bye zjednocz.ona w najwat 
nie jszym punkcie . W obrcnie, walka grupami na szerokim Ironcie jed
rowniet zasad", awiasecze puy niewyj aioion ym poloieniu. Wniemnc
wsparcie f1ankowym ogniem. oraa posiadanie w pogotowiu ruchliwych,
mafych nawel odwod6w, gwaranluj" powodaenle . Niepraerwane.
cienkie lin [e, pcwoduia nalomiast rozdrobnienl e sit i Die ." celcwe.

Szcaegclnie przydaln" jest kawalerja w walkach op6tniaj4eyeh .
na we t przeciw siln iejszemu nieprzyjacielowi , prowadzony ch za r6wno
zaeze pnie jak i obronnie . Wielka ruchliwosc pozwala w natarciu ude
n yc ne przeciwnika w mie jscu eoraz to innem, a za w.ze z boku.
w obro nle zas. zmusic go przez daleko napraod wysuniete oddziafy
do preedwesesnego rozwinif;C ia . Walki op6z niai4ce prowadzi si~

najcz~sciej gru pami. Obok tych wa lk na sze rcki m Ironcie, musi kewa 
ler ja samodzie lna bye adclna do prowadzenia na w"zkim lronde
zaczepne j lub obronne j, z tylu podeycenc] walki, przeclw niepnyja
cielowi wyposatonernu we wsaelkie bronie. Rozci",glost Irontu przy
stosowae nalety do szczup' e j Iiczby straelcew.

Po zwyci~skiei bitwie poscig jest gl6wnem zadaniern kawalerj i.
Prze prowadza si< go przy uiyciu wsaelkich roeporaadealnycb sif.

Niekiedy utyj e .i~ dywizji kawalerji do laktycznego poscigu
nie jake caiosci, leca pulkami i brygadaml, kt6re wzrnocnione arty
lerj ",. c tr aymu ja okreslone zadania i ce le.

Nadzwyeza j skutecznym jest poscig wy przedza j",ey. Posuwajac
s i~ rewncleglemi drDgami. wyprzedu kawalerie kolumny niepnyja.
cie la , naciera na nie z baku. napada ognle m, spyeha z linji cdwrotu.
obsadza przed niemi ciaininy. ninezy mosty i sprawia zamieszanie
w taborze i kolumnaeh. W wypadku eiekorzvstnego zakonczenia bilwy,
przypada kawalerji za danie ulatwienia odwrotu innym broniom.
Wskazanem tu ~dzie natarcie na skr zydlo scigajo\cego rneprzyja 
rie la. Cdy ono niemoiliwe. naldy. wyk orzystuj",e naturalne pru
szkody dla szerokiego ustawienia strd y tylnych. zmusit go do ro:nti.
ni~cia . Natomiast wymyka sil; natareiu, 0 He poloienie osl6tne pozwal a ,
by na nowej pozycji, pneciwstawit nowy op6r.

5. Nt. 6 UOI
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Na postciu ubeepiecaa s i~ kew aler je, wysuwaj"c na hoki

i naprz6d oddzialy wzmocniune przez kola rz y i karabiny mau ynowe.
U w%gl4,ldu na nalarda lot nicze, unika 5i( zhy l duevch skupien sil
w poszczegolnych mieiecowosciech. Rodeeje broni sif; miesza. 1m
bliiej niepreviaclela . tern ciainiej odbvwa si( postei . a tern wseech
stronnie] przygolowuje sif,l odparcie ewentca lnvcb netare.

Tvlko w beaposred nie] bliskosci nieprzv jeciela, stosuie kawa 
lerj a cza ty zwarte lUI podobieestwo piecboty, do czego u:tywa spicszo_
nvch sawed roncw, ktorych konie poeostalv prt.y odpocavwaiacvch
oddzialach.

o ile cofnillCie sie nie spowoduie utraly tere nu, ktor y nestep
nello dnia trzebabv dopiero przez wal ke edobywee, mot e kewaleeia
odej i e na noc leg na beepcsrednie Iyly.

Rozdzielenie kawaler ji z kcnmi na dl uiszy przeci<\i caesu
i wieksee odlcgloSci, dopuszczalne jest tylku w wojnie poevcvinei,
gdy skrzydla mai~ obcs tronne oparcie.

Rozpoznanie dalekie.

Dperecy jne roepoenanie da lekie jest gl6wnem zadaniem kewa
ler] i amodeielnej .

Pterwsavm warunkiem sku tecanego przeprowadzenia jes t
taktyczna wybzosc w eale; strefie rozpoznania . Dle tego, d..tyc nalety
do wa lki z kaw~lerj" nieprzyjacielsk". Kaid y oddzial kawa1erji, ai
d u patrolu wtacmie, winien , 0 He na to poewala mu ze denie i polo
zenie, na cierac na nieprzyj acie lskieh je idzrow. Rozpoznanie zacz.epne
si ui y rownocsesnle jako preestenianle i utatwLa slui b( ubezpieceee.

Takie i putem, kiedy kawaler ja p rzec1wna wybi\a jest z pole,
pozcstaje walka nallepszym srodkiem dalszego rozpozoania . Wysu.
ni~le oddzialy nieprzy jacielskie musUl byc cd rauco ne. lub przela mane,
by przedostee sit: do caolowvcb oddzia lOw lliownyeh sil i uzyskae
wtedomosci potreebee.

Stre fa roepoenania iedne i dvwiaii kawalerj i Ole powinna
w zasadzie preekreceee 40 - 50 kilometr6w. Glt:bokost ie i u lety
cd celu rozpoznania.

W lei stre fie porusea sit: rozpoznanie naprzcd, nai ez~lel

roecetcnkowe ne na petrole. oddzia ly rozpoznawcze i gros kawaler ji
dywleji. Od dzia ly wi(ksze slut" mniej szym [akc wspercie i umotli
wi.j., im pcsuwa nie i-: nepr zed. Ltczbe i sile pus l.czell61nych iedncstek
rozpozna wcz ych musi zat em pozoalat w odpowiednim stosunku do
sily wiekaee i Ied nos tki, kiOra ill' wysyla . W wypadku przed wnym,
hra k rozpoznaniu oparcia.
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Dal ekte naziem ne roapomanie, pravpede oddzia lom rozpozna w
czym. Ich sita jest zrnienna i zaJdy od przypuJlZcz.alnego oporu.
kt6ry trzeba bedaie przezwych:zyc ; wa ha si~ ona ad szwedrcnu
do pulku.

W razie potrz.eby, przydziela si~ im cyklis low, piechote i c. k. m.
• a se mochcdech. poiedvecze dziata z jaszczami, lub baterje, eamo
chody pencerne i lekkie stacje rad jo. Przydzial c. k. m. i dziat umo
i liwia wog6te dopiero posuwanie sil;l: naprz6d i ludz) nieprzy jaciela
co do sily oddzialu rozpoznawceego.

Oddzialy rozpoznawcze olrzymuiil puy dzialania slosownie do
" tnie jll,ce j sieci dr6g. Sze rokosc tego pasa, tll,cznie z wiadomosciemi
o przeciwelku, terenem i eedaniem, decyduje 0 aile oddzialu.

Pas dzialania oddzialu rozpom ewczego, zlotonego z dwu szwa
dron6w, wzmocnionych cyklistami. c. k. m., i dziafami, nic powinien
preekreczac 15 - 20 kilometrow.

W ulektcrych wypadkach rezyguuie si~ z podzialu oa pasy
dzialaoia, lub ogranicee sill;: ie z iednej tylko strony.

Ustelenie najwi~ksze j odlegloaci mi~dzy oddzialem rozpoznaw
czym a dywizjll, kawaler ji, wynika z polotenia; niekiedy wyniesie
ona kilka dn i marezu.

Wewnlltrz pasadzialania. podaje sit oddziaJom rozpoenawcaym
przypuszczal~ os marszu i linje, ktore w kazdym dniu rnunll bye
przez patrole osi..gni~te.

Preesadnie Ioesowne marne oddzial6w rozpoznawczych nie s~

celowe, gdyt naj d ll;: tsza i najwat nie jn a zarazem czt:se czynooSci
rozpoczyna sit: dl a nich doplero przy zetknieciu z nieprzviacietem.

W nccy pozcstaia oddzialy rozpoznawcze w pogotowiu alarmo
wem. Zmiana miejsca postoiu zwit:ksza eiebeepieceenstwo.

Oddzial rozpoznawczy dz ieli si~ poprzednio na mmet sze
oddzialy, (pod jazd y i pa trcle]. kt6re przeprowedeaia zwiady. Patrole
~ najbardziej napn 6d wysunietemi mackami. Dow6dca oddzialu
roapomewceego daie im b1izkie cele i sdUe okreelone eadanie. Pia.
" owe posuwenle sit: skokami, zapewnia korz ystn y wynik ich
dzialalnoSci.

Petrol! dalekich ut ywa si~ tylko wyjatkowo. Brek im pewoeto
oparcia, ich meldunki me dochodaa ceee tc do oddzialu roepomew
ceego, lub do dywizji, a I"cznose w slrefie za jl;te j przez meprzyja
ciela z trudem tylko da si< utrzymae.

Sila patroli zaleiy ad polotenia i zadania. MUSUl one bye tak
silne, by mogly sp:dzit nieprayiecielskie pa lrole i nade.stat meldunki.

Zaletnie od wainosci patroH, wyznacza ,i~ na ich dow6dc6w
. nergicznych i dOOrze ietd~cych o(icer6w, podo fieerow, lub ,ure·
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, owcOw, poeiadaiacvch zmyal laktyczny i or jentuiacvch si( w terenje.
Orobi."o ·~ dow6dcy zapewnia wynik.

Patrole wyzyskuj iil Iak dl ugo to ty lko mot Jiwe istnieiece drogi.
Pmuwa jlt sie skokami z iednego puukfu obserwecvjnegc na drugi.
Z chwila zetkniecia si( z nieprzyjacic1em opuszcea je drog~ i steraia
!li~ uzyskac wgl<ld w stosunki u preeciwnika z baku, ceesto pieszo,
II'Ozostawiaj"c cz~s~ ludzi w tyle. Na nocleg wyn uku i<l dogodnvch
.kry~, utrzymuj",c czucie z nieprzyjacielem, i przedsiebicr... srodki
estrcznosci, 14k, by napad zasta l ie w pogotowiu. Marn e nocne
i cz,:sta zmiana miejsc zwi~k5za beepiecaenst wo.

Wymagania stawia ne palrolom musza !l i ~ liczyc z wlaSciwos
ciemi rozpoznania nsaiemnego. Po wieksze j cz,:sci mug", one usiatic
ty lka, czy n. p. znai duie sit; przed nimi nieprzyjacielska obsada, czy
lei nie, mot e nawet jeszcze ie] rozcil\tlos~ i niektore dane co do sHy.
Natomiast nie m04l\ rozpcanee sciile wielko$d i rozd zialu sil, lub
sytuac ji rnit;dzy kolumn ami meszerujaceml nie na skraydle.

Petrole rneldu ja d o ewycb oddz.ial6w roapoaaewceych. prawie
wvtacmie, przez iednego, lub kilku iezdacow meldunkowych. Utycie
~rodk6w technicznych mi~dzy patroJami i oddzialami rozpomawczemi
motliwe jest lylko wtedy, gdy ustalo posuwanie si~ roepoznania,
a pat role staly si~ rodza jem ubeepieczen .

Mit;dzy oddzialem rozpoznawczym, a dywizj" ka walerii starae
s~ oaleiy 0 :Io la liil fl\cznosc przez srodkl Iechniczne. Najlepie j nada je
!"it; do tego radiotelegral, gorzej potaczenle drutowe. Cdy brek tych
erodkew, to I l\cznoi~ utravmuje sit; przez wysuni~te skladnice meld un
kowe, stacje poerednie i leecucb szta iel rozstawnycb.

Skladnice meldunkowe mog", bye wvsuniete wspelnle d1a kilku
eddzial 6w rozpoznawczych. Niezbf:dnosc ich awiekeae ste, gdy dywizja
kawalerji zmienia dctvc bcaasowa os marszu na inna.

~czno5~ w tyt utrzymu je d ywizia tylko technicznemi srodka mi,
w pierwazym rzedeie przez radi o, nestepnie przez teleionv, samochody
i platowce.

Do dywizji kawalerj i musi bye peaydaielona lekka eskadra
ebeerwacyi na, kt6ra rna ulatwie jej wvpelnienle wldciwego zad ania
i umoiliwie lll~bszy wgl<\d w pas ie rozpoznania.

Pr zvdaie! samochod6w pancern ych do dywiz ji kewaler]! jest
zawsze wskauny. Wysyia sit; ie, albo z samod~elnemi zad aniarni
rozpoznawczcmi, lub przydziela przejsciowo poszczeg61nym oddzia.
klm rozpo znawczym jako wsparcle, alba wsp6ldzialaj" one w walce
dywizji. Wreszcie afuUl dJa I"cznoscl mi"d zy oddzialem rozpoznaw 
c..ym, a dywizj" kawalerji.

1m scisle jsze czucie z nieprzyjacielem, tern wit;Ce j tr ac", 5we
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maceenie uddzialy roapoanewcze . Gd y przed lrontem d ywizji hraknie
jut dla nich mie jsca i gdy na otwartem skreydl e merna motliwosci
ich utyda. zoata ia. o ne Sci~ni 4l: te . Dotychceesowe ich aada eie obe},
Oluje wtedy rozpoznanie bliskle hrygad i pulkow.

Rcepoeeaeie bolowe.

Kewalerr a wykonu je rozpozna nie bo jowe na rozkaz dow6dcy
calosci, Takze i bee tego rozkezu, katdy dow6dca kawaler ji obowia
zany jest do przeprowadze nia samod aielnegc rozpoznanie boiowego.
Zasadniczo przypa da ka tde j ied nos tce ka wal eryjskie j, rozpoznanie
bo jowe w je j pasie dzia lani a , a jednostkom skrz yd lo wym. ia kie na
otwa rtych skrz yd lach.

Rozpoznanie boiowe polega na s ta lem alrzezeniu nieprzyjaciela
przed. w ceasie i po walee i d uty eerazem dla ubeapieczenia. Wyko
nywuj" [e patrole bo iowe, [ek da leko to tylko mot na konno, a nastep
n ie, w etrefie dz iala nia ognia nlepreyje ciel skiegc , pleseo.

Prze d Irontem, trwa rozpoznanie bojowe ty Iko do rozpocaecia
walki ogniowej . Na skrzyd lach w ysun"e ie tak daleko, by zagro t enie
'yeh bylo wceesnie ro zpo zna ne i dosalo do wiadomcsci dow6dcy.

Kaidy pa trol boj owy jest obowiaeeny udeielac swych spoetrze
t en w najkrotazc j d mdze, ka zdemu w jcgo pohlit u anai d ujacemu s;~

oddaia lowi i to bez wzgledu na jego przynaletnosc.

Preestealenle.

Oslona w powietrzu i na ziemi jell potraebna za ro wno przed
lronte m jak i na skrayd lach i mot e bye wykonana w sposeb zaczepny,
lub obronny. Przvpada ona w udziale, glowme lotnikom i kawalerji.
.Jednek takte kaidy inny oddzia l rozpoznawczy, lub ubeepieceaiacv
rna przyczyniae si~ do przesfaniania .

Przeslanianie eaczepne na aiemi , os iBJfa si ll; najskutecenie] przez
awycie eenie kawalee]! nieprzyj a ciel a. Nieprayiacie lskie rozpoznanie
na niezai etych przez wlasne kolumny drogach, wiaze si( wyalaniem
silnych od dzia lbw, k tbrym przydziel a sit: dz ia ta, C. K. M., i samo
chodv pancerne.

W przeslania niu obronnem (na jdogodniej sze przy oparci e sill;
o pe wny od d nek terenu. ktOry motna prz.ej i e w okrealonvch tylko
mie jscachJ zamyka s :~ i bruni prze jse i drOg. Szczegolnej wartosci
nabiereia tu ta j C. K. M. Gdy potrzcba , przvdalela si( r6tnym gru·
porn obron y miotecee min i arly ler j ~, a takt e poszcHgOloe
dli. ta .
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Silmeisze oddzialy ustawia si~ w pohlizu ne jwaanie jsavch pun

ktew, ktOre przvpuszcealnie bedzte nieprz y jaciel forsowal.
W przesl anianiu obronnem jest rowniet wskaaana oiywiona cavn

nose rozpoanawcza. Oddzialy rozpoznawcze z cyklistami i karahi
nami masaynowemi, wysuwa sie dla ul r udniania nie przyjacielowi
przesylania meldunk6w i wiadarnosd .

W kaidym sposobie przeslaniania, nlezbedne jest ukrycie si~

przed ubscl"waci.. lo tnik6w, osi.u!ni~te ee dnia przez opuszczenie d n'>g
i mieiscowosci, w nocv u s. przez unikanie swiatla i blasku ognia .

Rozpoznanie kawaJer p dywizyjne j.

GlOwnem eedamem kawalerji dywizyjnej jest razpoznanie blls
kie, od kturegu nie jed wolna i wtedy, ltdy przed ni.. majduie si~

ka walel"ia JW.mndzie lna.
Tam, J2dzie praed lrontem niema kawalerj i samodeie lne]. przy

pada kawaler ji dywizyjnej tek ze i zadanie rozpoznania dalekiegc,
ktere wvkonulc na sposob oddeialu roepoenewczego.

Dowedca caioeci deje eedaaie d la rozpoznania. Sposob wyko
nania jest rzecz.. dowOd~y kawalerji dywizyjnej. w kt6relto r~u leiy
naogOi wysylanie patroli. Gdy robi to sam dow6dca cetosci, muai
powiedomic dcwcdce kewalerji 0 danych im zadaniach, jak rowniet
i ewiedech bliskich innych broni. Przez to unika si,: utywania roeno
rod nych 5il dla tego samego celu . Poeoste jec bel. blizsevch wskaz.a1'l ,
lub wideac 5i,: niespodatente wcbec zrnienionego pol oeenia reltu lu je
dow6dca kaweteri i dywizyjnej sam or-ganizaci': rozpoanania. w mysl
zamiaru dow6dcy calosci .

W"zyscy dow6dcy kawalerf dywizyjnej ~ i\ odpowiedaialni ,
za ulrzymanie lak w d1.ie1'l [ak i w nocy, nawiaee nej z niepreviacieiem
stycznoki.

Mala liet ebnose kawelerj i dy wizyjnei zmusaa do 5zc1.egOlnej
oszceednoeci w wys ylaniu pe troli. Pewna sila boiowa h"j kawalerii
musi bye utnymana .

W ty m ce lu nierae ~dzie potrzeba wzmocnic ii\ przez ruchliwe
oddzialy piechoty i cyklu tow, c. k. m. na semochodech cl,:tarowych,
dziala i sa mochody pancerne. Wzmucnienie to jut ohowi"zkowl!,
gdy kewal erji dywizyjne j pu ypad nll oprocz rozpoznania bliskiego,
[esecee i zadania taktvcm e, n. p. utrzymanie pn:ej St. 1.amkni~e

odcinkcw, lub roepoananie dalekie.
Zar~dzeni8 dla rozpoznania bliskiegu wvdaie si~ 1.wykle z sic

dla i wobec sprzecenych ceesto wiadomosci 0 nieprav jaciel u. Mirnn
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10. wtesnie one winny bye dokla dn e i iasne, by wysylai ~cy dowinb iat
sill; ud patroli Iego, co chce i co jest rnu konlecene.

Dow6dca cetosci mu si roeumiec, ie praeprowadeeni e roepoeee
nia bli skiego wymaga czas u i tc ana same nie chroni woj ska prud
aeskocze niem.

W wy jfltko wyc h wy pa dkach. bedaie mo!liwem rozwi/tzaaie
zadall rozpo znania i ubeapi eczenia przez iedoll i t l: sa mt\ fal -= patroli ;
pa mi-:tat jednak na lety, ze organy rozpoznania dojddtajl\ at do
nieprevjeciel a i musza pozostat rechliwe, gd y przeciwnie, organy
ubezpieczenia poeost a ja w 5cisle okreilonym stosunku do wlasnych
wojsk. Ofalego, od granicza si~ ewykle patrcle rozpoznania bl iskiq;o
cd ubezpiecz.enia bllskiego.

W ubeepieceeniu d ywiz ji bicra udzia l wsz yslkic bronie, a kawa
ler ji d ywizyjne j przypa da kierunek naj watniejszy, n. p. w cza s.ie
marszu _ po ommarszu. W walce - na otwa rtem skrzydle. W celu
pr~dkielto o trzymania meldunk6w, nekaeu ie sit: patrolom przysylal:
je na ozneczone zlt6ry mtei sce .

Rozpoznanie bliskie I"czy sit: zawsze z wywiadem te renu.
Kawalerji dywizyj nej utrwa !Ii( rowniei i do beeposredniegc

ubea pieceenie maezeru jacegc woiska. w tym eelu przydziela si4: do
w6dcy straiy przedniei pe wna lei czt:sc na wet wted y, ltdy kawaler ja
,. wysfan " zosta 'a na prz6d. Z CZ4;ici tej , Iworzy si~ preed npi~

piechoty sz pice kawalervieka , a resete przeanecza dl a be zpoiredniego
hlis.kic.lZo rozpoznania .

Rewniee i dowedca sil y gl6 wnej powinien rozpc rxadze e kilku
jeidz.ca mi, prze dewszystkie m dla wywiadu na sknydle .

Dow6dca ca lasci poz ostawia sobie zawsze, dla spec jalnych
ce low. niewielka Hoi t kawalerji dywizyjnej , k l6r4\ utrwa d la del
szego wywiadu, lub 5Zezeg6lnego ubezpi ecaenie . b" d t (et, przydziela
do cz(sd sil g16wnych , wychod eecych ze skladu kolumn y marszowej .

J d eli kawalerj a dywizy jna podpoezadko we ne jest dow6dcy
straty przednie i, 10 otraymuie ad niego rozkaz do rozpozna nia i ube z
pleczenia. wydan y w myil zamia r6w do w6dcy cetosci.

Dywizj a piecholy, posladaiaca silnie js l-4 kawaler je. wyznacza
je] obck rozpozna nia i uhezpieczenia jeszcze i za dania specja lne, iak
n. p. wczesne przei sciowe obsedzenie watnych punkl6w, Id .,cyeh na
drodee ma nzu, preeseukenie dutyeh kompleks6w leanych prze z kl6re
pru jst treebe, eamkniecie, Jub utrzymani e otwa rtych deinio ; adcin 
k6w terenowych i l. p.

S l raiom tylnym przydt iela si~ w zasadz i(> zawszc pr6cz Iicz.e i
lekkiej a rlyler ii , i ka wa ler j( , a 10 d la ce l6w rot-pozoania .



Rakowski, mjr. 7 p. ulan6w.

W yci;ytaj",c wnim.ki z om6wi onych ret{ulaminow kawalerji nie 
mieckie], stwierdale trzeba, i e jest ona powatnym instrumentem boio
wym, cdpowiednlo wyseko lonym. deieki dtugoletniej lltuibie woi sko
wei . co Iak dobrze odpowiada charakterowi te] bro ni. Ta dlugoK
slutby, poz wolifa jej na poeostawienie w swych regulaminacb ca leg.
sze regu trudnych do opanowania szyk6w, ktbrych ObeCDl.>SC okupiono
ueszt~ doskona tcm zastosowaniem doswiedczee wojny swiatowei
i walk pOiniejszych.

Kawaleria nlemiecka stara sie przezwyci f;:tyc trudnosci wyszko
lenia powsla le z braku calego szeregu bro ni pomocniczych, pos iadanie
kt6rych ogranicza traklal wersalskl. Widoczn" lego oenaka, Sl4 licane
ust,:py regulamin6w. traktujace 0 ui yciu t ych wlaenie broni . wskazu
iace na ich wainosc oral. niez.lJ.:dnoU .

Git:t.kmc rozwiazania r6inorodn ych zagadnien z dziedzin,.
wsp6lpracy waajemne] ognia i ruchu, tych podstawowych czynnik6w
nowocaesne] walki, dai e moinolc niemieckim dow6dcom dostosowa
nia si*: do da jecych s i~ obecnic preewidaiec lorm i z.a sad walki wsp6l
ceesne] kawalee ji .

Wszystko to sprawia, te kaw aler ja niemiecka jest bronia zdol~

do wykonania wielu innych zadaf.t nit te kt6re przewidu ie traktat
wen alski i z tern must" sif;: Hceve [ej przeciwnicy.

.,Kawal orr ia n iormi~lta .~ ' . 6 um
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KRONIKA SPORTOWA.
Grudzi~d:r;. dn. JO.X.25 r.

MARSZ PATROll I BIEG GONCA W C. S. K.

Z...dnicIli ccchll k,wIII.,r ji iUI jej ruchliwo' t _ to "n.acty uIo lnoi c
do uybkich i d.I.lrich porund. teby a li.grlile Ipn wlloat' w wykonaniu mu.
n ow, In.• b.. umiet ie l orl!. nizo wac j prow.dzit, • b(dzie to n lchlo od odpo
wiedni.lln wl'"kolenia : z lednej I lfo ny ofiur6w k .walerji w um i.icfnoi ci
or'llnuowani. i prmudzenia maruu i z dru iti. j . t rony u e rrltDwych w umie,
ietnaid ...ykon.nill 11lJlnzu.

K. tdl ma,.., ni••a l.tni. od odll'sr: loici. na kl6nj lie odbywa, jill townie!
i ad at ,nu inebncgo j. dROII!k i maneruillcej. jd l; nie hcdrie dohl". prowadzony
da tylko ujellln.. wyniki. Ol,lello let n• •u.". l ie koniiKznoit, juf pod cz u
puko;u z,,", roccni.. IIwalli n. wyn:kolenie Iradr lolie.row, podoJiurow i lUll'.

1l0wW w. w prewedeeniu i wykon.niu rOinorodnyeh marnow. a pned,wuy.tld,m
na dal,," . od leglo.t. till. Iwanyeh mar n ow fonownych: ehcde! bowiem 0 to,
jebl' htd. jedmulh &ia w.lerii mnllia pueb.Yt w ci .lIu llilku doi pc .obie
n...l(p~j.el'eh. dluiul' Olaru, hez ulnlly , wolej Idolno.ci bo jo,,·e i.

Na ilepu )'m pny&iladem. dal ll'k iclJ poruuen z wo iny . ".,i. lowei, .~ mu u e
dw oeh ko rpu.ow kawale ri i IrUClllkie j: oa poez.tku woin y Korpu. Gen. Sordet
wykooui. l Je re ' lonownych marubw, Inelllc puytll'm IWOilll Idoloo. " boiow~
i na ko6eu wOlny (rok 19Us) 2.gi korpu, kaw.lerji Ira ne ul &i iei. nie tw. t . i.c na
loactniejne obe latenie kome, na cbhte wypoa.tenie w n..it Otni,jue irodk i
0llniow,. wl'konui_ uerell lounwnyeh lIi, rubw. jednoc"dni. bior/l,c udu.1
w lictn yc h bit 'A'ach. a wil,; c nie Ir aelllc na Iwoill'j zdolnMci boro we j. Pu yczynilo
li~ do lello: pued.wtly tkle m. d<lkladnoi t orll.niueji muno".. i prow.dz.nie
Ich pUII'l: k.dry , Drill: na ld yle ,"" ukolll'n;e I l u elfoweo w w wykon.niu m.ru6....

Kozehudzi Ii, wiec 0 to. ill'by ka l_da ill'dno.lk. nauej k.walerii. puy
hlk nieied noJ.tym materiale k<llbllim i pr lY . Io , unkm,m krotkim eu.ie wylo,.
elonym na wytlkoleoie n enllo..·co .... . Oli'llln, I, zdolnost do wfle onaoia , 0 1c .td.i
poue rok u. pr t y wuelkie j pollndzi" . w leddym tereme, jak w dzi.,4 t.k i w noe,.
dl ulfieh i u yb&iieh poruud. zaehowvi~e. iednoezdnie . e. lkowil~ zdol oo' "
bojo w".

W roku n koloYID 1924,'1925 w C,olr. ln. ' Sekole K.walerji. by lo prJepn"
w"dzonc ewie1_e 'Il' maruu pa lroJi n" pu e , t r ;te ni I tu k im. w ci.au 24-eh "ocb;n
••deoee "wicnni. to.ruu p.troli o. pr;tu lru ni 100 kim. w e i"g u 24·ch 1"odtin
ao ..·.tilo. IIl1lkilOtPetrowelfo m""KU.

\1' twiczaoiu braH udzi.l : ol ieerowi.. z kurau dOllkolcoi" mlod ufeh olicerbw
" .walcrji i wuyuy podchorasowie "&1Uello l'Oelnik. Ofieenki.j Slkoly K" wa·
ler1i. n. Iwoich koni.ch alut.bo ...ych. ktore n ie pruehodzily uprzadn ielfo pnylfo
low&ni• .:10 mUIlIll . oprocz norm.lne;, w ci"gu roku uMolnego, praey 10' . Iut hie
polow~, mustrze • wl.d.niu bi.l" bw ni• .

01. wykon.n ioll manzu, olinrowie i podehor~io....i. by li podt;eleoi na nerell
m. lyeh pattoli. po pieeiu _ udeu jddtebw kaidy . pod do wOdzlwe m wyznaeKo
oelfo uczoi. fol ice,. lub podehor.t'l!o). Do'A'lxJea p.1101u otrzymyw.1 lu6tkie
..dan ia do wykon.nia. co liD ni.kiedy ImuAZ. lo do zboel.oi. I. w)'zo.elone ,
m. ru ruty. Z ol.na elonyeh punk tOw. dowoo e. p.alrolu. obow i~l.iIoy byl wyal. t
mll'ld unki. kony,til i.e r mie jleowyeh urzedow poutowyeh. Sindlani. uKbrojaoie
i .kwipun.1. _ po lowy. Po ukor'llu.niu maruu, katdy dowOde. p.t rol u prz.d.
kladal . p r.....ozd.ni. z odbytel!O mllrUu a. oie f o p.trolu. Pned odmaru.m j.k
i po przybyciu. kome kaidego paltoJu by!y poddaoc przel!l.dowi i ocenione
l punk!u w.d,,·ni. ieh zdoln04ci m.n:r.O'WlI'j .

5



0 1l61em .y'ulI,lo z Grudzi.dz. 21 ratro li - oficeu kic h i 0 pIlt roli ped .
ehce..t yc:h.

Wuyttkie patrol• • ,kooa ly I woj m U ll do. konal . i byl y .dolo. do p.... byi.
w dniu oa.tl;pnym. datu . i o, lor.ow0811o man l U,

Cr:tery pa trol. (3 a licenki. i I POc:l<:horlloiych) zOllal, odtnaClone ....'".
da mi, t. nald yl a t orl_o i_wani. i w","onao ie m.rutl. OUI ,. ...1I:0to. & aporU!l'
deenle otnymaoefO u dlnia.

Ni. b,dzi. IbyteC'lI:oym. Id li rlucimy okiem na apo..ob . ,koneoi. _null
, ne' tny pa trol. o'k.r.ki. , i 1.1t :

Pain,) Ne 11·1, . Skl.d : d -ca p11 lrolu rIm. J/a r" ewd ll :
jddtCl : .. Borrw;ez.

D: ialalt.
eAOeM/.

MArllfuta : Grudzillod;. Duaoc:in, Stembruk Mfo ly, L..ill,
J.blODOWG. Lembark, See....[m, W.brzHlIO ,
Kill. Neudorf. BI~dowo. Ad.mowo. G rudzi. dz .
107 kim.

Stan poiody: dobry, w poludni. upal.
Stan drOll! : pnewainie II"OM, miclllCami drolti poloc w I la -

lIic dobrym, lc,," lallily.
Odmaru : lS-fO li p« 1'il2S r , 0 lloeb . l-ej .
przybycie : 15- 110 1Ipa. 1925 r. a llexb . 2J min. 20 .
Ebopy droii : Grudzi"dz - I....in JO kim .

u l in - Scche jm JS kIm.
5«h'/'m _ Grudzifl dz 42 kim.

Sryblcok manza : _u, .l.tp _ 7 1000 m. N ltodoli".,
IJ-ii cbop - 8 Urn. .. ..

lII. ci . ta p _ 7-8 kim. na lIo<bi••.
Odpoczynki : co aodzina 10' min.,

J odpoczynki po JO min.,
duty OOpDl;oIyn.k 5 f odz . lod ltOOz.. 12 do 171.

Karmicoi. i po j.nic Iconl : owi.. - jcdclI rn ,
Ila liO _ 4 rar.y,
po jono - 4 ru y.

lada ni.: Sprawdunic It. nu prub,tc j droii dla mai liwok i
prU'maru li wi.kucj jN IIOIlk i Ic.awalcrji.

Su n "ani prnd odmarucm: N-nb o dobry.
Stall. koni po przybycill : N-rdro dobry.
Mcld unlc.i : n.leua no i nadel lano poell" S mcldllnkow.

.. Kron ika aporto_a N,. , (101

I'.t rol Nr IS- Iy. Sklad : d-ca pa trol u pof. Ullin:
jddfey .. WolllClon,
jd dfey Zorf'mba.
jddky .. Ur-,n-ZoftHlrojf'w,
jddfcy .. Cwirlro-Godydrl,

Moa rllrula : Gra dzi"dz, Marull , Enlla ll bur4. Nicwa ld, oteo_
nin, Rad zyn, Rychwa!d, ~wiecla, LiIPOWO, Pic·
H WO, Luin, Sn obrule , Kalmazcn, o.'OOCin,

Stan poaod y: dobl"J , w pot udnie Upili.
Stan droll : p ruwatnill' no.., mi. jsca mi drOil i poln. w Ita4

nia bard zo dob rym, leren la lilly.
Odmaru: 16-llo Iipca 192) r, 0 lladz . I ·ej min. 15.
Przybycic : l6-fa lipca 1925 t , II lIodz. 0 min. 45.
Ela py drOlli: Crudzi"dz _ 28 kim.

Rychwald _ PI,~cwII JJ kIm.
Rych w. ld _ Plelcwo 13 kim.
Pl . _ a _ DlilOCin ~ 1000m.
Dulacin _ Grwlz,-dr 14 kIm.

SzybkoU maruu : I.u y ctap 7 kim. na lloci zinlll .
)I·f \ cta p 8 kim. ..

lII.ll i cta p 8 kim . .. "
VI. I,. ctap 6-7 kIm. ..



Sr. 6 (10 ) Man.t patrol, i hielt ",flca W C. S. K. "

•

OdpoClyald : co 10 &II..,. aa 15 minut,
J odpoclyakl po 45 minut,
duty odpoc:rynek 4 Itodz. (ltod :r. II mia . 4$

do 16 Ill. "IS) .
Karm ieni. i poienie kOni: owi., - iede. fU .

, iano - .. f&&y,

pojoao - 4 ruy.
ladaai.: R.J.oae..n, dfOlti: NI~roold-Oltort!n .
Sla D koni praed odmaruetU: dobry.
S"'a koni po pr.tybyciu : wybitny.
M.llldunki: n.k. zano i n.d,ul.no poc.tt~ 7 meldunkOw.

"
"

•

PRlrol Nr 21.uy. SkI.d: d· ca p. trolu rim. S'a~howi~z ;

.. Domani"". "i•
,. lIianGwl/ti.
O' IIn lt"n ,

per, Ka" i itwin .
.. Wi.OC' lti.

,Maturul. : Grud:ri~d:r, W. Lubi_6 N_ _ Kopytko'Wo. Bu.
low.che jde, Lipinki. Jdewn, Sartawic.. Nie.
miedd. Stwolee, Bratwin.Grud.ti~d :r _ lOS" Ini.

S"'a poItody: dob ry, w poIudaie up- I.
Stu droit: przewatnie uosa. miej lUmi drOi t polne

o pia u c:ryltym podlot u. t.,.." r6wny.
Odm.ru : 16-1t0 Iipea Itocb. J.u a.
Pu ybyci. : 16 lipca 0 t od:r. 21 min. 30.
Et.py drogi : Grud.ti~d:r - Now. 20 kim .

Now. - Kopytkowo 15 ki m.
Bulcw eebejde - Jetewo 25 kim.
Jet.wo - Sertawic. 15 kim.
Seetawiee - Grud:ri..dz 15 kim.

S.tJ bkoU lIlaun: I. ....p 7 kim. na fod.tinc .
II. clap 10.. .. ..

III . c"'p 10 .. .. ,.
IV. ct.p 7 ..
V. et.p6-7.. ..

VI. c lap 6 .. O'

Odpoc:rynki: odpoc:zynlu po 5 minut.
3 odpoezyalti po 30 minut.
duty odpoa:ynck 5 lod:rin i 15 minut f'od.t.
11 min. 35 do rloeb. 17) .

Kannienie i pojenie Itoni: owi.. J fAOl.
. i. Do 4 fA:ry.
pojODO 4 nzy.

lad.nie : zbad..ie drolli od Lipinki do J e:!:ewo pod wzlIl(.
dem uiylee:rno6ci dl...moehod6w paDC'llml"c:h.

SI.n kon i prred odlrnlfu em: 2 koni. barcb o dobr• .
1 Itoni. dobre.
1 ann ie do....teeene.

SlaD koni po pnybytiu: 2 Itoni. wybitDe.
3 kC)Di. banho dob,.. .
I Itoil dobry.

Mcldunki: na".r.no i nade,l.no poat., .. meldunki.

•

•

la.la l r6woid odZft.&UODy nalrod, pa lrol w. ch.... i.trz•
..z)"ri, "I. IO. w , kl. dzi. : wach..... podc h. Smol,lti .

.. .. Ma/pu ..w, IrI.
.. O' Zarzy~ltl.

Ol6lem w:r~lo ud%ial w maruu patroli 138·miu jddtc6w (108 oficcr6w,
10 podc:bo1',tychJ i 138 kon i.



..
Wyn illi prOletl~du przed od mar. um byly nutcpuillce :

JlOni w rtani" wybilrlym t4
kon; w . tani" ba rdl.O dobrym 15
koni to' . la nie dobr,.m 53
keni W Iialtie dolfateCll:nym J6
koni w , hm i. nit'dodatKznym

\l'yn ild prl ef l.du koni po przybyd u by!, nulcpujllce ,

koni w . !a ni. ",-ybitnym 42
kani w . tanie bardl.O dobrym 56
kon i W _U llie dobrym 14
!toni w . ta ni. dastatec:&nym 8
koni w " ani", niNodalK znym 9
" on i odf.il.n:onych I
kon i ku a wyc;h . II

Nr . 6 flO)

Li<:lbll koni kul.wYc h, prOly p unualnie niezdlltnyc:h do ",,.Monani.- lou o....
r..,go maultu w dniu n••lcpnym, je.t , IGlunkmoro ni n n"\.Jna . w . tos un" u de
olf61nej ilo'ci Iwni, 11I6r. braly u~r.i. 1 W !Dunu pa t roli . J.dn.k bior.c: pod uW. f c.
i . "onie ofil::.r6w_uc:znic.w. t.k ,wana koni. t ar . no w. , ktitT. przynty z pu l" 6w
do n"oI, na poCZIIll.u kunu, 1I.XII.24.•, w wickuo"o:i wyp.dk6w ninupelni"
odpow i.d.ly w.runkom wym.ll.nym 00 koala oliuuki,, 'lO, u t.m liclb. oiudd .
nych do ut ytku !toni po wykon.niu m. ruu mot . bye l upelnif' ulprawied liwion. ,
If'rnhardlli.j, t. kulawilln. tyeh oimiu koni powll. l. nil' , winy jd dfc6w .

C,y nil' byloby wi.;c wlk.nn., taby w pulk . ch nau.j k.w.J.rii, l wr6cono
uwall' na wyukol.nie liad r i u"rellowcoW w w)'Io;on.nu maru 6w, i to ni l' iednolt·
loami wyborow.mi i n. " oniac" upuednio do tello pnYllOtow.nycb , len nil
pn.eci.;tnycb koniach, ktMe pn echoo lltl IWO;'" norm. Inti, lec I Iy" emalyetn." co
dzienn." pnc.; W u w. d roni• •• nie l awodnie. it da 10 motno' e oli'ltn;.;ci. dutych
korzr'ci : wyukol.ni. k.dr w umi.j~ lnoki orianizacji i prow.dzen ia m. n zu
uere lloW)'ch w wykon.niu m.rllu i wr. ucie wyp rooowanie Id o lnolci do w,lIo.
n. nia d.l.kich porun.6 pn.z pneci.;lny m.teri.l koilaki, • wi4C motnoU okre.
, Ieni.: j. lli,,! o wyailku marlllow~o motna ~dzi. wym.ll.t od p""ci~ln" i jl'dno.t1,;
n....z. i k.w. er ji, z ch wil" ro.poc .,d. d.ial.i1 woiennech .

'Ow lDROWYM CIElf-: - l DRQW Y OUCH", I. k mbwili Rlymian ic .
Ro.w6j lportu w ' pc>leClI'flII Wie i woi.llu jut r.;ko jmitl ail y duc"'owe j n&rod n.
Z.lc t ." rOl woju . por tu nie jut upr . ...i. nic go w iedn ym kicrunllu, lee: rOlwi.

j.nie we wuelkich pOIt.ci. eh.
Upr.wi.ni• •por tu w k.w. lerji puyetyni.nia .i.; wydalnie do rOlwini,ci3

u Io:.waleny.ly: duch. inicia tywy i ryz rk a, Iycb llalet lak ni.z~dnyeh ka .l:demu
t olnlen.owi In w. l.rji .

Ce ntralna Sdol. K.waler ji ie. 1 ni rodkiem, w kt 6rym ko neentrule ai, "'-y.
u:kolcnie i wychow.nie, jail r6 wnid i wy,obi.ni" apor tow., liclnr ch z:.at,pbw
0licer6w naue j k.walerji, 10 te.!: co rolr.u odbywa I i" lu nere i! n. jrol:nieju ych
u woo6w . portowych.

W eeku azlr.olnym 1924 25 pe ZII .z....ci!iem r.wooow Ipnrtowych konnycb 
(konlr.uny hippiCllDe, mili tary, ete. ] oral. innych, ocIbl.l .i, r6...'nid t . k l""sny:
" BI EG GOr'lCA" di ll. nfiee r6w . luch.ClY i podchortltyc .

Org.niucla ,.BIEGU CONCA" pol... na t"m. It pu.d.wn y.tlr.iem jl'dnOC IY
on w lo bi• . n'cm.1 wuystkie roeh,. '" . por tu nic",:bl~n. dl. k.w. l"nyd y, . ...·' lie
j"a' wobee t"lo wazec:h.tronn." prbb." spr.wnokl l, yCtnel·

W . klad

-I
"Bielu Gorie-a" we"la:
J ald. konno. w I~nic n. puellucni Ib-tu kIm., poIliclun,, :
z pn.bycieQI ucrellu pu.ukbd lt5) 0 char.llt"",, wyb' tnie ten _
nO""J'm, • wta daniem bia l." brani ." 'aubla i lanc:., n. &-.miu p?
zomiilach w terenic n. calej dl uf oki pnebiefU, or.. Ie . t rn l.m.
z pidnlelu IJ la rc••). C,.. I . n. ,oeb.;
•



Nt. b nO) Mar u patroli i hi!!g lIonca W C. S. K. ..

•

h} plywani . w pfinem umudurowa niu n.a prze&tn,," j 40 mlr. w c:u.si.
50 H l.: und ;

c) ... rn na piechot... kuniern VI r,II", lub j. J.d. row.,.m ~ odie•
• loki l.c: h kim., ftUlj",c: muk" llu uw, w pogo towill'

J) t"" M ID ma rn. piauo :& !loniem iii ~k,,- lub jaad&. rowerem. na
od la ll.loki 1.000 nih.. VI oalo i one j m UQe j u o""""I:

. } bief na pi«hott; 11& pueatneni 1,000 mte. iii mu d_IllY"' ee..i•
• minu!y.

Wuyilide I. pr 6hy odbywa" I i, bu pnarw, "dn. 1.1 dnolllll. &mUSUI~c
la lnf,amem wapilluwodnik. do lWh,ello praYliIolowania I I( I j.11 W peillym .Ina _
!;I.oiu 1.110 . Iowl pr.b. w,t" J'lIIalok L

N.ik,6lu y e.... w,llonani a tyc:h pro b prr.et J.dobywc~ I-ei Dil.II:rody w ofi
caukim bi••u lIonc:_ i••t : 2 jodJ.in, JO minut

Zw yciC.lwo w t t'll:ofoClnym bie l!U lIoil", Ol il\J:n, li n;nl~puillC:Y olinrowi.
i podc:hOfllltowi.,

A) QFlCEKQWII::::

"
"

"

"

a p. ul. po r. .JCOI, lrirwiu .
1 p. n wol. rtrn. Sir,"i.rid', .

t5 p. ut. per, S IY I/OWllti.
27 p. ul. per, Andrujrwd ;.
n p. ul . per, M~jrwl"r..

1 d . •. k. poe. lf ou owd i.
2 p. ul. rim . S. r ll.i.wiel.
2 d. a. k. per. Stlf.lO.
2. p . 1£1010 1. rtm. An/onirwin .

21 p. ul. rhn. J (lrou .wiCl .
9 p . u t. por.RoJa/owdi.

"

1. na ltroda
2.,.
••s.
e.
7.
2.
••10.

I t.

R. PODCIIORA tO\VIE.

I . qir o.Mla wachrni,ln. podchor~ty Bo~u"(Iwlltl.
2. Wi elyftilti.,. '. .. Brad,"i.

•• ltIolr u nualti.,.
"

., Ka...i,."/I.

•• " "
Bolrcllowdi.

7. '. /tIocir/owdi.

•• .,
"

ur,ycl i.

J ail. wida t .I powyJ.uelto, bielf Ilu"'ca. jako pr6ba ,por lowa . q wicra 101 ,obil
w"tllkie t. t wicn nia. 101 k l6rych po wini. n bye a i. ultanni• . 101 cilllgu I woje j
_Iut y woi .kowej. dOlkonalony l1..,ellowl(" kawaler ii.

latem wydaje mi l i-: , it b.:dlie hardlo ko n. y. tllie. j..l; ta proha IPOrtoW'
I na id ' ;1 I Wllje ,alto.owani. nietylko w C. S. K.. a r6w niet i w pu lkach kawa l.rji.

U~d.ltni. biltltu ConCA, napuyktad d la rlltrut6w, po pnli6c:iu pruol nicb
wy u ko lltnia rckruckiel1O, da jako ru lnc kon:y6ci: oprilcl rOlwini-:c:ia w,p6lu.
wada ic twa miCdly mlodemi t olnicuami. r6w nict polll"d na ch I topicn wytuJ .
waloie; i wlJ~ch"ron~ltll:o wy robienia lilYClllll1o: okrdli .wi.-:c n~.j~ko. ieh 'd?l;
noU do ,mohtliJ:owan.., boWlam "atd, u erellOWlce: po pt(CIU mtal11lll:lch 11010 1"
. lut bJ woj_kowai. do t' lI0 wtnten by t pnyllotowaflY .

Gl own, Inlru. tor Wyu.llloleaia w Ooo,i",
S.I.oloym Ka wa l. r ji
Sture'_ie" pp lir. .



W doiac:h 17 i 18 ....idzi"noil•• b. r. odh,l,. . i .. w Brodao:h u.wad,. knna"
:n pulku Ulan6w Podkarpac::ldch. PicrwuIl c~ki.. protramu b.,t y u wody millldzy
uwadron.mi 0 __ trod" wOIldrowo... " "bm, tr,bk'll . oli. rowa nlllo ptlez rbo. tn. 12
p. ",t. 06w Henryll. Towamidde ll:O, pierwu ego '"a. niutor. putku . Drultim pun k.
lem pro'tamu byl, uwody Ilonn. ind,widuaIM.

Prob, w r.awodach mi~I.Y u ",ad rOl1ami byl, n• •t " pu i.,ce : 1) hi•• pat rolu
Idyat.au oMnia 35 IdOl. .. &ad. oi.. rvzpol.oani. Ila pod. Iawia zalot nli. ta lr. trcz
a. l o, 2) muntr. form.IDa i boiowa plutonu. pic" . i koon. w u yka ch I WIf.
tycb j Jutllych, J)OIlIuOlIa z t wicnniam ta lillunem. J I . lrnl.oie bo jowe p lu_
toDu D& poddawic uloico1& taktyCIDCf o, 4 woltyierka , 5) ko nkufI . kok6w
i 6) MOllkur. wa wladniu hi.l, broai, plutonami.

Z Ir.atdello . nw. drOllu brat udzial w r:aw ocb.ch iedea pluton w~IUIl oona
. tan u bojowrlfo, pod dow6d.r:t_m pod ofice....

N.erod. w tycb u.wodacb otn:ymal plutan 2·lfo u w.droa u rtm. Laswiy
Alek..ndr•• pod dow6ch:twfta w. cbm. Mil czanOWlkiel o. WnylKY ulaoi r:wyci~•
•"'ief a plutonu otn:yuaali w na ll.rod" ur.:minki.

bJ W IId.d r:.wod6w ind.,.widu. arcb wch'odzilo: kOl1kun lIIy"iwski acolay.
kOl1k11r. myiliw.kl aHeenki, konilun bippie&lly podolicenili. st«pl. chas. ~Iay.
•tupl" hase afieenld. crOft country 046lny . hiee mylliw.wi podoflcc r.ki. j.u de
barre. podoli«r6w i woltylcrlc.. dla podolieer6w.

N.lll'Ody w u wod.eh iodywidu.loyeh olrr:ymali :

1) W "ookuni. myIl iw. kim ogolnym:
(12 prz..zk6d WY Mlkofc:i 120 em.. uero1coki 300 cm.l :

I. 0'111'00. p. hr . Re i na wi. .Debet",
II. n.ll tod. po l' Ka rC&ew. ki !UI wi..,Markiz",

III pagtodol poI'. P ron u r: ko a. wI. ..Ca..is ....

2) W konkur. ie myt liwlkilll ofi eenkilll :
(12 pn..zlc.6d wYlOk. 110 em., n e rok . 300 cm·l:

I. D'llrod. POI'. Proo.nko 11& wi C. ..i s",
U. pallrod.a pot. Karcze_ki, Ita wt M.rkiz".

III. Jlallrod. rtm. Rekuek i. a. wt " Kno".

J ) W 1cookunie bippiczaym podoli cen km:
(10 przen 1c6d WYL 110 CIIl.. Uer. 25IJ em,l:

I. D'lI.rod . w. chm. N.puwa. na wi ...HulAn".
II , a. llroda b .. wacbm. t6Ik_s1ci, na wi. ..Kul . wy",

III. n'llroct. plut. Mrol , n. wi, ..Fymiak".

4) W deeple cb.se ol6lDytI1 :
(Dy.laa. 4000 mlr.) :

J. IlIl1.roct. par, K.rcz_ ski n. kl, ..C.ndj e",
II.. n. trod. ppor. Urbnowicr:, na kl. ,.M.no n".

III .. Ia,roda POI'. Kucbc ieki . o. kL "Gemma".

5) W . leeple eh.... ofice...kim :
fd yll'1l1' 3200 rotr . d~ koni . Iu.tbowyc b oficc...ki~h) :

J. Claerocla ppor. Urballowic.s. II. 11.1....Ma.ndolina" aatrod . minta Brody.
II. l1all.rod. POI'.. Pron.s:rko, na wI. ••Glelll....

III. pa llrod. pot . 8ar.no--.ki. l1a wI.. ..Lorn".

' J W ero.. ceuntry oa:oIDym:
Idyslaal 5000 ertr .

J. 1:1a1lrod. POI'. Kan:z_.ki. D' wI. ..Funek"...
II. 11' llrocb ppori Utbaaowier:, n. kl .,M. non :

II I. patroel. pot . Biton_.ki.. n. wi. ..Muft i" .

,. Kroni]"; .. . portowa

ZAWODY KONNE W 22 PULKU ULANOW.

Nt. 6 11 0,
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•

7) W bitltu mytli ....&kiut podolicc:nkim:
(Oy. un. 6000 mtr.l :

I ns.rod••1. w,,"chm. U tlli_.ki, na wi...Kulk.··.
II . D'trod, wlcbm. Naprs....., nl wi. ..l>TaJl",

III. rlallrod, wlchm. Filutow.ki. na Ill. ..Karydinl " ,

8) Willi de blnca podolic:er6w:
I. n_arod, wlchm. Mil cU DOWIki. na wi. "HeTIIIU ",

~I W woUTt.rcc: dl. podalic.row:
J 1Ia1lrod. ""Icbm. Filutow&ki.

II . Da. rod. ""I cbm. Wan:hol.

.JESIENNE BIEGI MYSUWSKlE 4 DYWIZJI KAWALERJI
WE LWOWIE.

St.ranilrRl 4 dywuji Jr.;' ....al.ri i odbyl .it ""1 Lwowil w eeeeeie j •• ilmo ym
l u r• • bit.Ow myt li_ tlic h.

O r.... i u.lo~m bi... 6w byl pulkOWll ik Pot.1I1 Gwido, dow6dca 16. b",. ady
"1""II. rii, kt6ry w pj,knflll fer . nie okoJicy Lwo..... osobiki. prow.dzU powytuc:
hle. i.

JUI: z kol'lum wndnia zllromad.lil Iiunycb 11<:ae11.11111.6. pierw'liZy hi•• w Su_
chowoli, ,dzi. byfa 1lI,,1.. bieltu. UCZ'Cltnicy. 011.010 30 jddtc6w z rob,c:b pulk6w
h walerji. 13 da ku i nwadroall labur6w BiOI' 0 Iraae 6 km. w terc.n.ie nader Il ro~_
lIlaicODIch obfi lowa l w nerell c:iekawych lIat llralnych pneazk6d.,

Dr ll,i I luc<:i biell odbr.t l ie w D...blanach. tell oll...tn i w dn ill 'w. Hu'-rta.
BiOI' l ea 0 lraai. rownid oko 0 6km• .I powodu jakoki ternu i IlofIc:i oraz jakoki
prHu l.M n.jll'lldn.jny, ~al.onCliony byl lain em.

Z 18 ltartllj~cych jddfcDw IIdobyli aatrody :

I. rtm. Weldon II 6 p. Ill. na "N itouche".
2. r im Millrr .I 14. p. Ill. II'" "Hindulie",
3, por. MoczI.II.I.I " to p... k. na "Callalkll·'•
• . por. Kowal"wlki .I 20. p- ui. na ..lIenrykll".
5. par. Tom.... zew.i1i ~ 13. DAK, II'" ..C rzmocie",

N. nkol\czeni. M:«Jnu urZlI.dzil pul lr.QWDilt Po teD Gwido biell myUi ,.I"
w Brzuchowicach .I wlp61u dzia lem f.all.. Wli~ly w nim udz iat 4 amuonkj . p ni. :
Kl.n ke V61l1plowa, KOilecka i BiOI Ika.

Uen.tnicy b;ell.6w r: uznan iem I wdzi(cznoki4 d la mall ra pulkowni.ka Po 
tella w'pom;n:ll.ll "ulln. wra.tenie odoi..itUle w czali. biellaw Niejedea .I mlod _
lIych idd.tc6w odnlad nie m. Je .kouY'ci. Nletylko bowkm DOlbral wpr.wy w pc
1t000. o iu t rudaoki terenc>wycl., i<tCZ mi.1 mt inoU a. lKz}'l! .i(. lak l i( laid. hiell. i
pro·... dd i i.lde II, PUY1(tC flny loti'll mil,dzyn.'odowe lormy I !.JiU.lyCje.
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S/~tIY Zjfl!d noc:lQn fl! .4. 1'. IV/u,zyngl on. J~ldt/l',.nill 19:!-').

P. E. Berdoula•• JI_ner.1 ....ai.k'" Irancu5kiello. _ ••P ierwsu I drul!a dywi.t ia
,,"'oj .l... St.." o.... Ziednoczonych W olenaywi. 8 lipea 1918 r."

Ud.ial treh dw6ch d.fwiaji w ....Ikach W oklicach BUlaDCY.

Trudno.ci w dowiezi.n iu ich nl odpowiednie oddnkl.
t'nydzial . rt ylar jl francuskiej (108 dzia l) .
Rozpocztc:ie "d.,ei. bel k.r.binow muzynowych lniemoinoi t podwie.

zilrni. l.
Dual.nie kawaleril 0 fo/bini. 11 pirrwu••o dnia . Jqo . ku tki.
Cittki. llraly z powodu Diemotno'ci zw.lcu ni. milcUI,cych d(tkich It.ra_

bino.... mauynawreh pucciwnik• .
Niewyn.kole"ie piechoty w oan.cuniu . ta nowisk dl. lotn ik. {pl.chly

to.hamonci ).
T ru d nosci w dowol:i. uopdrunia . Downz amunlc ji dobry , 'ywno,d

1I0rny, wody - z1y (i"d"o pulk pozOIll1 bee wody prz"l dw a dniJ.

Hrabia Haill marna ~elr. polny ","o j,Jur. aolliel.ki"IlO, - "Ko6 BII. WOIDle
(wYili lek I prum6willn ia na ~ieduniu "Kr6lewlkiello Kole lli" " Doktor6w
Wel..rynarji").

..Jdeh mamy wierzyt ni"kt6rym entuzi••tolD, kOD "lIj. Ii, pudobno
niel d. lny do za,lolOw. ..i;a lIa woini., 1 wpr ow.d•• ni..ru pl.loweo w. ezo'l' w
i innych le,o rodl. .ju wya.la.r.k6w . WUJ,tk i. tello rod q iu w~.ladr. i wywo ui...
h W1U 1l prr..eiwdzi.llnie. j. myi l" i. a .i, je (prr..d wdzi. lani.1 l.uiylkow.t
tylko puel. uiye ie 1Iolli. i odpowiednie wypolatenie nlSzyeh oddr.i.IO. kODnye h
b lr.••b'J.imy mieli konyiei z Iyeh nowych broni.

..tem u wrci. m pl.loweow i uol1l6w. leel I II on. tylJ.:o dod.t.lr.iem do
cdowillt k. i koni. ~ lealern p.wien. i e lI.dy n. dejdr.ie ehwil. bed zi.III Y mieli I. k
wiele patytku l. dobre,o kon i. i.k daw n.e j. Nie opuuelaimy r~ l nie myilmy.
t . e l.ISY koni.a mine1y".

Allte r l E. l"'Iillipa, podpolkownik . _ "Siodlo juu ne Philli paa".
Prubillt. doi wiadu efl 1 aiod l.mi juezn llt mi r6tnyeh WlorO. (1906 r. 

,,ApaniOJ" i l ollicl.killt).
Do'wi.du cni. woiny l. Mlltklykiem w 1916 r,
3 uwadrony ciet1uch karabin6w mall.ynowych odpadly po 7 - 10

dniach maruu.
Ty lko jeden nwadron d eikieh karabinow mau Yllow ych 10 pulku k.wal.rj i

wypo••tony w . iudl. Phillips. l.fohil J ruulo 1700 Ir.m. id llle , ta le Z f"lk iem.
Do.-.n.du..n i.a powoiu ne (w. ole Pi. ch oty, w . r tylerii t6n lu e j t w " ••

>\'a lu jil . feh wyn ikiem _ pny i~ie . ind la juelPrll.o Philip...
$ iodlo 10 weoru ka .... I..ry j.lr. ieto waif 27 kll.- wlOru . rtylery jakieeo--2S kll
W.lla I. dunku (j u!. tr.a....llUyj. kil nie moie przekraeut 100 11., . Illelnir

1 ,iodlem.
Wyniki do'wi.dcnl'i. 1 dywi1ii k. waler ii. hwaj""c'Ycb pOl rok u (" oniec

.... &rudniu 1923).



Sp r....nild"ni. Nr . 6 HOI

Collr.d S. 8.~~k. pul.llownik. _ ••Slu lecir relluJ.minu ...... I.rW·
Suie hiltoryczny rOJwoiu .II.wllerii St.n6w ZjednouonTch 00 'wo;ny

o niepodJelllot t do u ..6w olt.tnich.
Piel"W*ily re,ul.mia ( 1793 r .1 wydlny n. klldem pryw.taym.
W 1811 pow, t. je Komilet lolie.rowie lekkie j ludy mi.ll. i hr. bd wol

f illd.Ujal eelem ..utwonenia jed llol ile. o Iy l lemu wynkolenia H
,

KOllli tet pnyjmuie puce flk . Hn n e·i o.
u ••dy maruu wedlu,.pl . Herri.ia. S&yk Jbi6rki _ dwunerell: ,
W 1824 r. por, W. T. W. Tone wyd.le nowy podreC"znik.
W ....c. 1825 e, wydano pierwny unedowy rei ulamin.
W 1814 r , wydano podrCClnik {un'ldowyl I. ktyld kaw.lerji.
D.lue z.mi.ny w I ....d. eh re,ul.lllin6w k.w.lerii ,
Wojna leeelJina .
Z...dy man ru.
Typy lindel.
1873 r. pnn'tc:ie aowe. o re, ulaminu ..T.ktylli Uplon..••
R••ulamin & 1891 s, jello eh.r.kteryltyll• •
Spoa6b lmi.ny c;:bndu. J e, o pocht.wy i eel.
Rewizja re.ul.minu w 1896 r.
Utworuni. wydz.i. lu ekwipunkowello lI.w.Jerji w 1910 r. Jefo zatl. nie

i eel
Reiu1lmin IE m.re. 1914 fzatwierdl on y w 191b r.l.
Jeio eh.r.ktery.tyk• . Po,llIldy 01 dzi.r....i. w uyku lIonnylll.
Wyxonyw. nie m.nlEllw.

..Z .rmi~ F.ni Yu-lb i.' nlf a".
PCMle&.1 woioy w 1924 r.•ea. Fe• • Yu-Uli.nll dowocb il J .rmi~ dOlon"

IE 7. 8 i 2:5 brYia dy mien anei oru II dywui...
Katd. IE bryi.d mielzallych p'.d.'a .i't .r. tneeh p ulx6w pieehot y.
lfdywilEja , lc.lada la lie IE dw6c:h dwu_pulkowyeh br.,.ad pieeholy, pUltUI

la.aw.lerji. pulku atlylerii : pr6c:1 te~o ~ene r.' FePlilf Yu-H,i.oll ro&pon ..dlll' pu'_
xie m Itudeackim. bry~.d" IIw.rdji pnyboc:zoe/' i labor.1II wi.lbl"dlEilO (BOO IItukJ.

01l610y .lan Jienbay .rmji - 35.000 0 icer6w i lIt'rello wyc;h . Chan1lleTY·
Ilyh pouc:zetl6loyc h J'ednost . k.

Puyi otow.oi. 0 zajll[eia J ehot
Rola rzs: W.ni Cheol-pin {1E.ul. aello pruld.n.t. Tuo_Kuna) .
srod1l . Z. atMowalle puez lIeoer.l. Fe nl Yu_ l,i.!:1t'•• maj"ee •• eetu

uniellloiliwienie W.n.l! Ch t'1lll ~pi tlowi oblerwow.nie rucb6w woj,1I. felli• .

Or •• n i z .c j •• rm;i F e a , Y'u ~H li an,·a.

SlElab. Kaid. dywilEj. i b..,.lI.d. miata Iwello ud••d.bu IE 1Ii11l0m. eftee
r.ml utabu do pomoc:y.

leb kwalifik.c:ie i pot:iom intelit.ne;i.
Pomoeraiey nel. utabu IIi. mi.li atal.go l.x,e.\I dlial.nia. U.tyw. tlO ich

tlo r6inyeh n rnnoki w lOi.r~ potruby.
Pr.e. operaCTin. olieer6w ul.bu, lwlanez. w m.ruu n. Jehol i w powro_

eie do Pele..inu. byla zraakomil• .
Zachow.nie tajemraicy. Za.kocuni• .
Pr. e. odd.r.i.lu IV utabu. funle..c ionarjuu. Wy d&i.lu Z.opl lrlE4l ni. n, • •"

"Heer.mi leelE r6wnorlE'tdoemi.
K.....ater. il6w1la xaid.! dywiz ji i bry,.dy millia 1_ 110 ..Iu_xu.n ch.anll:·. ..

e,yli Inl. zaopatrxenia daDej jedo o.tla.i. Ic. t6re IOu podlellali funxcjon.srjuue
ait u yeh lIeubli • .1 do b.taJjoau.

P,.ca CMldzialu II n l.bu. Jello ZIIalc.omit. orll.nizae j•• dl ialalno' t i roll ,
Olicft"owi. Unjowl. Ich ..... ld C"iwo,e:t. ObowUt,Zt'k wyxonyw.ni. lyeh ..mych

t wicu l1 gimoastyeloych co i uer.lIowi.
QdlEllale...mi nut I" blauxi totumotei prs-yuyte do lewe; , 6r.e! kiute"i

uluDliuru.
WalEY.cy olic:erowie maj" piatolet, Lu,er..
Sur.j!owi. Icb l u oleni.. Rola podolicer6 w,
1{0'Roi~. duc" I .lan l izyCJny. WYloxi potiom rllIrno'c:i. Dr.1e.. objlwow

m.rude,.t• • . Dobry ,tMunek do ludnoki eywilnej .
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toIoi~ue oi. pii ~ i oi~ pal...
Dobry ata ll du eha oddzial6w. 1olninz~ rel i, iini .
ZnakofD,ity at... li.yuoy.
Cod.ti eoo. u j'leLa 7 brygady w Jeho!. Maru 16 kilom.lrowy. kopaoie

row'w i maru. po wrolny do konar.
Maru J ehol_Pekio _ 131 !. IJI . w 4 doi.
"'hru~ pu t w. t a ie eceee.

P iecho t a.
MUII.lra podobna do j.po6skiej. Zwrae.anic uwa,i na u~rmicrk'l .

Opon_dzeni•• ek Wipullek i rYlIntunek .
toloien oieaie :200 naboi.
Karabioy wtQaki. lub japolbkie. leh ata n.
Poatewa , In.leeke.
Brak rc,ularClyeh t wln Cll. w , tuelaniu do tar e ilY.
CI,Ur/~ lraroblny moa=, ·nowr. R61:f1orodn aj t wzor6w.
7 bry, ada pieeb ot, ¢l1", la 9 karabin6w ml u YClowyeb. J wloak ie, ehlod&On e

wad " 4 ..Brown in. " uohioCie pun zbrojowni'l Ilan,-yaEl' i :l "Browning" ei'ltkie,
thlod&One wad.., ilrobiane prilez ilbro jowai'l w Taien b ioie.

8 bryfeda piechat,. miala 8 karabioow manyoowyeb : 4 oicmieckie. no
Ibrojowni ehl o~bODe paWletnem i 3 "Browning" d'l tkie, eh lcdzene .00_ u ebee ,
jowtli lIeny.nf.

25 bry,.de piechaty mi.le 6 ka rabinow mauynowyeh: J oiemieekie, ehlo_
d_ . powiet rum i J ..Bro wning" ci'lltkic, eh lo~bon. Wod_.il a raenalu Hanyen g.

lldywiilia piecboty miel . 11 ke,.binow muzynowyeb; 6 niemieekieh eblc 
cbQtlych powiflnem I 6 " Brownint'· cilttkich, ehlocbOflych wod.., I.e Ihrojowni
H· · Ylog.

OtIdritJ/y jUHmi/1 p'lybocln ~/ ("Shou ch ien. tc!"] .
SUedei.. ai~ ile apecjalnie wybrenych ludzi I alut" ieka achrone wytu ych

ofinr6w. Skhldajlll o.obo_/.uyailtf(.
leh ulbro;e ni. pie. , Ie e kr6tk iej lIuywej uabli i pi.toletu Luf er.

lpo m aeboi aa t o loiene).
S.. one berdlo dobrz e wyazlcalone w utydu a_i brnni, icb ale. IllYcz.y

i..t r6wDid r.aekomity.

Kaw el .rj e.
11 dywi" ja piechotJ mi.ela I pull. kawelerji , brylflde - I uwedron 8 i ~

hruad, Iylko ki lleu zwie owc6w.
Siebe wypoaal:en ie w kaweleric t1umczy ail; breki~m Ieoni i Ic.oaztemi zwi._.

Ja _ i z ic:h aabyc:iem.
Z teaa wl flo:du wi(kn o' t kew alerj i 7 brYjlady u t rudn ioDo pny miot . cu ch

bo _ b.
Wyukolenie w n yku Iwartym - wedl uf rejlulam inu japoilakieia.

Kol\ aluty Iy!ko i.ko jrooek t ra. apor towy.
ZI. obc:bodlellie , ic 1 koaiem.

Marn _ ' I. dro,i ne piecbal(, 'I. - Ieoaao.

Artyl .r j . p o l ow a.
1 bry. ade miale 8 dl 'al lfonleic:h (2 batcrie) i I balerj ll (4 deiale) J.ul6wek.
a i 25 bryt edy - htda po jcd• • j 4..duelow ei beterii gOnkiei.
II dywiil je piechotJ - dw ie czt eroolialowe be terje 3_ealOwe!. i I c:zlero-

1I " .Iow" bet.rill ,6n k __.
Dli.la wu yatki. W10ru lIiemiecle iei o robion. w J epoDji.
Sta . ..pnlliu. ez"ki pnJdatlr..owy ch. amun icji - dobry.
Oli cerowie i nerctowi lDai ' . we obowi,lki.

Sap.rI Y.
Sepeny obalu,ui" .puo: l l __cU!o'd . Utywa ail; ich CIl;,to ieka piehcoty.
Ape,. ly teleloniczn. - niemieclr.ie.

RadjN pa,.ty It ,leloay i tel efrlly) 1oterc:onj'~0 aq w ultyciu w I I dywil ji
7 hluadu e.

Sprt4;:t leu pnaa . i aill . e juuc:b.
Slall aparetow. Dobr. wynleolenie ob. luti.



VI, F, Pride. podporuu n ik. - ,.J ail. plu ton wYll.ral 1.000 dolu ow ".
Konkun tcn npoc;r~ tkowal ofice r re ;rerwy, pr;re;rnac;r"~c powyi.l~ ' OWl:

d la oddzialu n it wi" kne, o od uw.dronu.
Wybr.no po iedn ym plu tonic z k. t de j!O uwadron u 2 pulku k a w.derii.
Dow6dey plutQn6w mu.ie li podd. t , i", ell.llI minowi. ulem . t wierd n nia ich

uzdu lniellia d o d owodzenia plutcnem • • ko okun ic .
Cwiclenia .prawdz.i4Cc obc imowaly b ie, do nieo.iodl.nyeh koai, .iodl.lIi.

i odiu d na stuelnic" lzunlanie kOllno z p illio le lu), Po . lu c Ianiu kOllno I in c iano
w u p u pieuym. nut"pnie - b iet I pne..,koda mi i r4banie , ..bl~.

Po tych c",li u en iaeh _ . t n e la nie z kar.binu i bie. No prul.j ,
Dru,i okrel t wk zd . k la d . l .i" z dwudniowyeh .wi. dOw I nicpr l yj.cieleDI

poloro wanym.
W lawodaeh t yeh zwyei",ly l plulon az wad,onu F I d ru'leeo pulko k a wa .

le rji 186,6157 punkt6w na 100) .
Z. wody d aly eenny ma teri al obruuj"cy polio m wfukolenia i iefa brak i.

r a b o ry.
Sd.b d roll i"j ar al ii lIl i,,1 d wa d l.ic .i~eiotonowe ... moch ody ..Stewart", or..

....iele u.mochod6w wynai",tyc:h d l. ofi« ,6w ntabowych.
Anoja Fenll. mi.l. tylko " motoc:ylde.
Wozy t,berow" byl, WIOfU ui rwa ne t a pu n lud nott mici,co wIl u kt6fc j

n rekwiro wano ie Illcznie z wo1:oic aol1.
M<ti1y onc bra t ud 400-1.000 ....
00 I. boro ,.. a . lebly townie! " I..o lllmny wielb l.lII d.lic po 200 wielbl"dit w

kaid• .
M . r a a e.

Oddzialy m..urowa ly pr n wdnic noe" od punktu z. opa lrzcni. do puaktu
nopa lrzc ni•.

N. UWa ' l: u slo, oic wy wk a karnolit marnOWa.

o b o z y .
Wu y.tkic oboz, oko pywano rowami poioton e mi w miej,c.ch dn lel!ictn ie

w lt:nych w poblitu oboz6w .
Obol Y om ie..eu no w mie;lae h z.pewni. j ~eyeh ukryd e.

1\r. b (l0)

e d r e w t • •
8a nitarny, wolfley

Spr.""oZodania

S lu !b .
.""oj odd zia lm.

higieny cboeewej i pojedyl'iCleeo t ot niu n.

W y d a i. lzaop_ tr •• " i •.
Funkc jonarjuu e , Iut h y ltaop&ln:enia 1..lu ku.an."l m"J:erui~ pned odd.i••
i u kl.d.ill atae je Dop.' n eo.a .

OrIi , 6wniet wydaj" zanlldnnia do obozowani. ,dy br. 1c n.mintow,

K.id. brygada
bl~dACh.

Wysoki po.uom

7.

G u.t• • o A. Sal..' ). hy ly ,eneral wo j. k a mek . yk aftl k i., o. - " Bitw. pod
H..len, 12 l ie rpnia 1914 e.",

12 l ie r pnia t914 r. 2 i 4 d ywilie loiemieeki ,"orpu. lIawale" i v, d.r Mar.
witz'.) natarly na dJwili ~ kawale, ji bc l''!ii , k ie j pod H..len. Dy ....zj'" t" wlparla
po poIudniu b ry t ada p ice;:boly 14 ba ta lj ony i 3 baleric ).

Bel l/owie wa lnyli p icazo .
Po.llldy lIa 1....111. " kawl ler ii we Franqi i Nie m(zeeh (Priou• . Nie..e l, vall

Bernha rd l. v. Poseck].
D"iellie kaw alc rji niemieddej do ..a r ty . - rnYU1"~ ~r'*~i pod . H..lelL
W llio..k. ,"odeowy _ wa lk, kooa. b",dl le tr udna. e ez nle nlemo t h wa .
TUlat aulor przytaeu opllwiadanie , ene!, la _j,... aDiiel ,kie~~. H. de a..

• ueoir de hie, dow6dcy 2 b""'Cad,. lu.walerll I"R"lIe d. enallen. ) ;
7 wrrelinia 1914 r ., pode... bitwy " .lid Mar"" . pplk . Campbell I 9 pulku

1 W,kladowca hiztorj i woie n i woj, k o woi ci Akademji Woje....ej n. Kubie.
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S. K. J{oC'hanowd'"

la alie rOw u lul z dwoma plu to"a mi It. ,~_dron n iemi~ki eelem zapobiestni<t,eb
wej'ciu Iqo ostll ioieto do miutcc:zka Monc"L

,.Z. " aoowiak ui~lych pn.z n.. motJi jm y widziet oddziafy pneci",nikow
p'l'dz_ce n••tebl e, Moja ba l"rja w"nla do dzidanill natychmi ut. jednllk za
poino, by we.prz"t narte. zakoiiczon-. I lall zwyc:iedw"m.

Tempo kawal"rji niemi"cki" j by'o woln e _ 480 m. na minul e. t dyt Ni"m cy
zwrauli ",-i<tku _ uwat e: Itll neha wa!lie czuda nit na u ybkott. Nan oddzial na
prz. lln:eni osb tnich 10 metrow rozwinlll i lIybJIOU 48 km oa Ifodzio". L zn.
800 m. na minu h;. N..i t olni"rz" pn."nli puet n ere,i Nieme6w, u nim et oata tni
zdol.li znityt Ienee. Len,jeny 9 pulk u pneu li przez I pulk niemieckich drallonow
IIwardji iak pnez papier . Cdy przyjechalem na mieilce walki, zob aczyl "m m~

NilO'rnc6w ra nnyeh i u bilych. pod ce.. lfdy una. plldl 1,.lkn I tnlnien··.
Aulo r artykulu zwrau wie lkoll uWIIi~ na ,.aeunie i warlo' t kon i 0 wy.oldei

Ir.r",·i, ltdyt Iylko lakie molflll toZWinllic uybkoat 800 m. nil minut ,,_

Mark Rho.d. , poruczll ik. _ "WYld olenie w 'Ilunoici w Fori Bliu".
Ortaniucia wydzialu I_Clnoki.
1I0' t Iluchaczy. Prud mioty wyk lad ane na pou u elt61nych kUtiaeh.
Sposoby wykl.d.ni. Ikun y 4. i 2. mie.i"cJ.nlO' i jeden 1-t,.tooniowy) .
L.-.czcnie kunow dJ. duell.nia w.p6lnyeh prndrniol6w.
Braid w pomoeee h nkoln.,eh.
Wyniki.

SPRAWOZDANIA Z NUMERU . REVUE DE CAVALERIE"
u mie.illC wne.ieit _ pddzienl ik.

BITWA POD OlEJOWEM.

W u.•••e wielk iet' woiny bilwa pod Olejowrm, zdaniem . utora. ies t jednym
• rpdkieh b"dw pur lad ow walki W Ilyku konnyrn 2 wwlkich jedDoltek h wa·
Il'rji prneiw ..,bie . ChOC'ia t mial a otla mieilcl' n. PO<:lIIitku .ojny. ki~y ,ila O1!nia
nil' byl a jeuu e I.k znauna . jed nak jut cieuwlII do pr.eltudjowania, .dyt
w Europie W-ehod ni.i. podobne;:o rodzaju akei" .-.. zu~nie modiwe. W bit",i lO'
pod Oleiowem 21 lierp ni.a 1924 r: w1'i"l.. udzia l 10 d. It. fOIJ i lkie j ero. Kellar.
i 4 • . d . k. audr. 'en. Zaremby. Sam<rlto prubiegu hitwy upi,ywat nil' ~i ..my.
ltd'i ie. t 00 l oan, ezy~lnikOOI ..Pu:e~:tllidu K. wal erYi.kie lto". przytoc.ymy tylko
wn ic:nki au ton IIttykulu. Kawal . r ja .vstriack•. d, iala l. w dobrym poulll dku
i i mia lo. leu byta zanadto zmuow.... i ni"doItatec.r.nie poinfomaowan. 0 ruchach
l'I il"pnY laeiela. nara t (lna wi'I'C na nie'j)(J(bianki, kawa ler ja zd ro. , jlk• . wrhitn il'
olen~ywn ie u.potobiOlla , Iluk.i_e ,pollobno&ei lIanowa nia i .wyd"hnia. byl.
dollrre ubezp ilfCzonll i po.i.dlli. zo.n nll pnewah ~ wlada oiu bialll brooi, .
R6wnieJ: i przewalf. w dowodzen iu dywiz jll by1. po d ronie rotyj.ir.iej . Tylko
ez,1t d "",. aud r. I ten. Zaffill blll na cule wr.~I. ud.iIIl w hitwi• • Cl"U . .., ia k
u wad rony pol.osuwione dl. osloa y . n yleril i cal. lew_ kolumo. , ktOra nie olr.y.
mawuy rozll.,u u lrzym uilO' .i" i c,leka. nie OOllryw. w momeoeie de<:yduj-.c:ym
••dnl'j 'Oli. TymeuMITI lien. Krller , dz.i~ki nil'.wykle prCMIll'j mylli manlO'WfU
'a'ak front.lny, , &l. ombinow,,"y z alakiem na . h zydt. i dzi .laniem na 1,ly) utyl
do bitwy wnys!kie . wo je oddzialy.

Zwyei<t.two wi1e OIillll n"l. kawale ril lepiei dowodzooa, bardziej otywion.
dudwm U1cz:epDYnJ i epiej wllld aj. u hi.l. broni~ i 10 z:wyci( llwo !lie byl. jakie :
lld, po II ronie 1'00., jlkiei ' lIin( lo tylk o kilku ludzi, au.h .•h . cili 44 olit ..r6w.
1Sb lud l: i i JOO konil

ODDZ IAL ROZPOZNA WCZY.
Gener.1 Dnwin•.

OddZial y rOl:pol.awcze III
• ie lOobiliUle ji i . kl. d. jllcc l ie I:

tnnu " 10. pane. Zada niem ich j

·zji Jub korpu. u. ulwortone w cu·
6wJ·azdy. komp. cyk lillow i pJu•
wi. omoJci. ra l<tci. i utuymafl ie
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watnello prndmiolu. ulrr.ymyw.nie t.cr.noki z. lUl,.u.d.mi. ..Iolla . 1In yd t. wilrl.
~ iej jedllO.~1Ii nie ~dl\cej W zwi~ku. W obe<:nych w.~ll!",ch wojllT llrai prr.ed.u.
• boezrI. rile moh WJkon yw. 1! Iyd, z.adlll., lIdyt rol . lei pollrja l! b(dzie ty lko ria
uhe r. piec r.eniu i II. u.nll:dow.lliu .i4J II. c.lyrn frond e wiIIlki wielkiej jednOlltki
. i eby umodiwit i- j millnewrowuie. Dlatlr fO IItwonenie .peejalnych nddd.l6w
ror.poznawczych. k l6 re w nilrkt6rych W'(P. dkach dz u.la hll .u~l n ie IlIImodzialnie,
W inn.,ch r.at ma jtl przed lu.t.,t dzi.l.nle .I....t,. pned niej luh bocz ne ' wielkiej
jaduNtki. i"( b.rdr.o WIlkau ne.

O$LONA TRANSPORTOW SAMOCHOOOWYCH.
Podp\.lkownik O.

TUllIport ., wo jsk ,.moc:hodarni moll:••i4J odbywa l! lyl1&o 0 ile ,,"olumno.
ee mceb. upe'WDione ~dzi. zupetna bezpieczelbtwo. Pon iewai os lonfl I.,cll Ir...
sport6w n pomnq, 'amoc:hod6w puc:ertlych i It\Jiennicowych, bylaby ..byt kOllollo.
_. moin. d la leto celu uiyw. t k illwallH'j 4J . upo, . tallll.c j lll. w odpowiednifl ilou
••moc hoct6w cio:hro...yc:h i lekkich ..mch . opane. p6J flll..i..icowych.

A. lub;~n"j. rt m. Itt . 'Ira.

• BDJ POD ZASLAW1EM". STUDJA TAKTYCZNE.
TOM VI. WYOAWN. WQJSK. INST. NAUK. WYDAWN. 1925 K.

Stud ;urn taktyczne rod pow.,iuym tytukn. amLilo opracow. Cle w Biune
HistoryaCi em Sztahu Gener.lnelto. n. podsb wi. wymieniollych j r6del w tJlule,
• przedawsr.ystkiem opa rte IIa sumienlle l praey Rtm . Jurgielewt:iu r. 1 p. , ..wol.
• w oluesia bit,..., pod Z..lawiem oficen utabu 1 Bryllad ., Ka_ler ji, klbu
fl'dn iosla 10 I:wyci~stwo.

Ta k u tl;.k• • ehociat u wia ra b8 st ron 0 4 ukic6w) staje .i~ ceooy. dorob.
1& ie;1I ubofi ej liten lu'! h walery j,kwj. Cl:ytrlnik r.1Ia \·dzie tam ch.raktu J , lycr.ny
puyklad 6wczesoel!0 zialaoia. po"=ifu naue; kawa .rii, pneciw .In.c.llli. pne~
w.h i.cym silom nieprz., jaciel.ki.j pieehoty i k.walerli. a liIIk.te dek.we d.u. .
I. oi. i u.tyde je j przez ZJIskoc:zenie ptzeciw colaj..eaj si", zd....,oulir.ow.n. j pie ·
c: hocir.

Teo Ir.llmenl ollolnei ollrDsywy. n. poIudniowym hoocie, pede.., kt6rri .
om••i.o. toil .... w do. 23 wudnia 1920 r., byla kulmiue,'inym punktem Ol!61nrfo
pd c i. u, lIi"l t t 1.011.1 j.,no i I.fo.lumialr do aejo dopom.lt.j., pl~k nie i stosownie
wykoll.na n ice.

P. Z. D"lhiek i oc"i.itlc powy iu .. historyeu.. p rae.,. lIa I.mach jadnafo
.I d.liennik6w, ju t .ldania, .t. niekl6re usl"lpy .I I. j ksifl.tki w przyuloki mo,.
posla!yl! Ul (em.t do aa piM nia powirid history=naj I mi"ld.r.,. innemi powiada :

.,Cr.., nie .to. ownie i i nie lepiej dla nas. u mu.d czekat II. nian.p_i..na
jeucl.e powieU hilloryczntl, w:zi4t do r"lki d.lbiaj studj um p. t.•,811j pod U sl• •
wiem" i I: . ueb.,ch pozom ie iefo k.rt, przed,LlwUjl\cycb ..robot~ woj skow. "
wydob yt ('Ala port j( ;.nlniru kie1!O CZJll U tak blilkie.o bidej danl pol.kiaj ?·· .,

I,uhi..n. j l. pr k. I.l l. fan .

•ZADANIA KAWALERJI NA BUSKICH TYLACH·
. rt,ka l I. Dubilloddelfo

w czwartym i pitlt .,m l euyci r b. r . c.luopisma •.Woil'la i Rewolucia".

Na podst• • ie OiIItah.ich konferenc.,j w ' p ra wi. k.walerji. a Llki e r. _ioowue j
li lenlur., p . I . Uubi6ski) , ta ra si"l wy.;:i...l!n. t wniOiki. ,,",t6reb., uporz.llld,,",owaly
Ulpa t ryw. nia na a.tyc •.., Ii.w. l~ri i . do c"'lIo dopomall. alU i wl. , nill p rak t,.ka
.I cza,6. woill",

Przy,t"lpuilll.c do sw_ j pr. c:y, .utor lZeu ltolowo ...sb n••iiI si4J lI.d fIJI .
i ,..da lliem k. ...aJ,uji. d,i.la j~ce' ... bli.kieh Itl.eh nirpnl i. cie'a , u_b jaC.
ft do,,",onywan ie .,,,,buych zall:on6w, doprow.dza .wa lrr;.- ', Iro do ni~lrzH.

oyc h wy.ilk6w (onownych w.kutek marn 6w.
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. T~rdJ.C!'i••w. opi.r••utor ... qsadzit', ie O.ta tKznylQ c.l. m ka.d. j

wOlny . ,.,t _l.n1u clt'n'e: " wei Il ly nieprzYiaciala , do CZt'40 moina dojilt 1,111.0
I..lI fH:'IIIoc.. b~t"",.. Skulk.t'm It'JIo 1116Wl1t'lto zadania. !lawala r li pnypadnie .kl"..n}·
udzial w blt"" .t'. pnyczam ""lnn. 00. byt otyt. przy natardu. wykona nym a.
na ju ulua mi.. jlCa lronlu niepu yjacid...

Mi.jlC. m ezlllnll kaldaj obecne j a rmji ~dll j.j n. jbli i u a lrty, lldJ.la tadn ..
z pnep,:owadJ.onych lam oprraeyj oil' n.polk. na udu ZI'n i. w pr6ta i't.

W IAn lposOb ~pocz.lltkow.na .keja nill'WlI \pliwie dl dodalni wplyw na
w.p6ldzia llai. z ino.mi broniami.

Wobec: po,l~pu w dl i.dzinie IK hniki i ul.brojeni• . kawa lc-rj. winne by.:
odpowit'dnio przyllfltow...... do ..mod l i.la,.eh dziala.6, i mUli pol iadat orp _
nie&ni. prtydl.ie lone oddl.ialy pieeholy, ktOr. posuwa jlle lill w "ad I.. nill, ~d~
prnciwdtialat ' WlI I illl C111nia I.kiej t e . ile nieprty jaei. la .

Pn ec iW1lic, lkonlerwatyki l pnydti.lu piechoty do odd l i. Mw kawaler il.
opi.,a jll .we polll,dy n. ni.pojmowaniu na jprym ilywni. ju ych t ...d ewoluci J.
pani.wall: odnuc.loie pomocy i..11 rownowatne t polbyw.nit'fl\ li( OCoio_1 l ily :
chyba Iylko dl l pru pro....du ni. Iqrt.

o il.. ort:.ii~l.n y pn:yllJ.ial piec holY do od dziat6w k.w.lerji aie l.olLani ~
wprowldl.ony a ie, to pnyula wo;na I. powodu Of61nej . wolucji, t mu.i d..
t ..t o.

Omawiaj,c wplyw palillPU lechni ki na prac<c kawaler;i.•uto r Ulta n.wi.
li( nad dl ialaniami ka_ lerji w pili. bli .kich lyl6w niepny jl ci61. lldl.i••ill Il&lety
licl.yt pn t'dewu,ltkiem z a iebu'piecz.lbtwt'Tn pu, niazc:uniu torow kol.jowych.
klor. dl .. lW.fu ubel.piecunia blId, poliadat poci'Jl i panCl'm., - W ieh ebee 
aoki aa lety -i ll umiajll tnie pchowywat .

DI.. I I..be wyukoloaej k._lerji, kMra nie palr.1i oplnowat , ytuacj i,
Ipol" . n. aamochody p.ncem. i Lanki moll' ' powodOWlt 0llromn. Itraly. Kawa.
Il'r ia dobrt ll' kie raw. ll&. pal..a li I; mauynaml panc.rn.mi wa lclyt . 0 ill! blld.
I tolO_ ne potnebn. do le llo wa..unk i. W tyro eelu nl ldy .tal. pea i.d.t w en.r
uu. na polloju i n ykach 6ojowych. arm.l,. i ka rabiny m.auya~. lpec jl lllie dl l
lego «111 WJZR&czun•. Ola w.lk i I. lolnielwem nalety opr6cz wylyllr.iwallia len-r.u.
pamillta t 0 kcmit'Ctaym paliadaniu lalr.te p.WIIe j ilgjci a rtyl.rji i !lar.binow
...nynowych.

HI . wych tylach niep u Yi. cie l b(dtie POliadat I.oacuill i1ent a"" I-.../· ;.
1r.16... j opanowan ie winno byt udilliem !lawal. ..ii . aby tabel.piK zyt aill od dotk i
wych Itrlt.

Odpowit'd ni. rOJ.CZloailowan ie i unykowan ie wll1llb Zll&czni. ubelpiec ty
naeiu. jllcll k.wall' r jll od Itral. Srodki U, ch. miezn. dl.a pol.o.t.lillcej kawalnji
na tyla.:h. nia ~d, oi.bel.pieCJ.o• . jako brod ,owni. niebezpiecl.na i dla oddzia .
16w oi!prlyjaciel l k ieh.

Kawalerja . bcdll': na I,lach oiepn y jac iela . mote miet uu." udal\ ~
Odeitlt . ni. i wlluym.oie odwod6w niepuyjaei.la . Niedopuuczl'nie do

ob..dlenia drulliej Haj i ocbronlll'j, l powodow.ai. rozlJ..euani. pow. talej prztrwy
aa honcl.. a i.uZt'oie t ywe j aily i ' rodkow lIomu oiillCl'jnyc h. nincnni. .Iutb,
zdobrw-oi. wiadomoki 0 niepuyjaci. lu i I. p.

Wykonani l' k.ltd.llo I. pnytoczonych I.dait w nlein06ci ad w. fUJllr. bw
b<td1.1. unldnion. od my'li m.an.wru dow6dcy, od kt6r.lo jut wym.llline "ci.l",
okrdleni. udlnia. opartello oa uaada.:h rellul .minu .lOl!i.1skieJt0, ktory powiad. ~

W t.dnym wypadku kawal.r ja nie IQO~. otn ymywat udaa oieolr. rdlonych.
a Dtdy z dowOdc6w kl_Ierji. kt6ry m.l WTkon.t ulon, wini.n olr zym.t juny
al tefo I.adlni• .

Zak,.1 d t lal. ni. Ioaw.leri i. kt6r . wykonywuje l:.I a011 i dli.\ai•.:ej na bl ;l~
ki.:h IY!leh, rotni, li ll mi~zy sob.t,.

Kawal.rl•. kl6 ra wykollywu j. U fon, moi l' dokon. t u er. f zadd kolejnl7b.
luI, prowadl.onych jedAOCl.dnie. n.l eo je j polwali rejoo ll(;.~kich tyl6w. n.I._
przyjaci.la. poaiad.i..c, lam niuD.o. odwody. Puy operacJI u .. na b~"luch
tyl.eh. ka w.le r il·a nie blIdti. w stanie dli.~it .__yeh ail. dll ki llr.u. J.ad~6 ,ed no_
u u nle, Ie wzl (du oa I ilne odwody przaelwolk. w pailI' lelo dtiliaftl. . .

Wobec: OIl romoello ..,.ilku. jaki mUli miet miej ac. pny dakooywa n! u
u dlnia przed akc j, . winDe byt pDCl:JD.iODe bardlo , krupula tn. przytot~n~ .
przyc:um u"wiadomi.nk UCI.I'dnik6w i dOikonal, ieh I tan moralny, m. W1.I Ir.I .
rnacreni• .

W .:.Iu wykonanil Z oaldylym ruult.t..m ope rlcji na bli.il ich tyl. ch n i.~
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pun_cia l, . jcdnMtka, kl6ra ma to pfuprowadzif . lUu"i bye .....il" nie mnie j
ItOrpUIhI, lub dywizji wedlu, no ....ej or.aniu.c: ji. Pu yuia l piechoty 'WI wonch.
" t.lth art,I'fji. orlZ •• moc hod ow pan u rnych. l'aJM'wrli powod,.,lia.

W u ld"'*:i od po.i,d,nej iloki .paralll.... lot nie&ych. te moh bve wy_
Ir.orzyd an e; dl. wywied u pola bit....,.., dl. ob"lu,i wlamaj n tyl.r;i. bomb. rd lJ_
wani., a rtylerj i a ieprzyjac:i.I• . dl. ....,Iki J. lol Didwem pu « iwnika i dl. uln y.
mywania 1ll,Cl:nMc:i z wyhztm dow6chlwem. 01'&1: jednu.lkall\ i wt..nej " awa lu ii.

Ka wa l. r ia , kl 6r. ma JtOWYtue n da nie, ..-inna bye n .le!yc~ t ao ... ln o".
w do. taIK zn ", ilo4;t ' rodlto.... wybuchowydl. • posi.d.n;e wo rk6w do p1., ....oi•
•,..t. Pnld"kieCo dl. budaw,. pru·pr• ....,. 01..010 ]0 metro".., co W l.upe tnokt
wyat..'fuy.

Tabor,. winny bft doprowad;Uln~ do n.jmni~ju:.i illKci . i I lut yt Iylko do
tnnlporlu I municH, poni_d naw..t kuc hnia polowa ma poZMta t III' kraj ll,
a iolniuz~ bed " mulieli , olowat dl a aicbi. a l r.w~ wc wt..ny ,"h I< ocifJi k. ch . do
cuto na ld y przyzWyCl..j. t jut w cu ui. poko ju.

B.rdzo waln,m Wllrunki~m udan i. l ie: omawi.nej . ke ji. jnl n lelnott 00
Ilanu keni, przelo alabazy m.tterja l mUli by t pozoal.wiony w kra ju, Iiez. nil

mailiwlKt &doby!:i. koni nil lerenie nieprz, jaeiel., a przedewu,atkiem naldy
raehowa t na konic obyw ate li ziemddch, Die przyjmuj"e pod uw" e: koni cMop.
Ikich, kt6ryeh u bic rat nil' '10'0100, aby nie I lwa rut nieitldowolenia u Iy!:h, ktilrz y
..moiliw ie ocukiw.t bed" z wielk" nieclerpliwoki" pnybyci• • nn W', Nic nald ~
n pominat 0 poaiadaniu doalalcelnej ilnki podk6w zapuowyeh.

N.\tc:pn i~ autor omawja d,iNlinc: pr.cy polityczne j j.k" niezbc:dnei "
nynnika prEy,otowawelcCo pn el a"e jll; na bU.kie Iyly ni~nYI.ciela , I IIdo wa.
doi. , ie hi. loria lIarOO6w - jell hialorj" ieh " aw.leri t • hlat"rj. ka w.l. rj i, jell
hillori~_ I ~,o l po leczelb lwa. kl6re j" atworz:y ln .

K.walerja, k l6ra ma by t u tyt" do praey n. bl irJiich t, l. ch, win n il byt
udpowiNnio pny,otnwywan. uwellau. Bu tren in, u powala n" du t . alrllty
'10' ludzi .eh i koniaek. SpolOby dzi.I. II , w.llnwnych i pnez zal"oczen i. winny
byt preerobioee. Aukolwiek n ieprzyjaci~1 pr.wdopodobni~ ~zi. poinlonno
WIOY, przez pos iadane troclki. 0 ob«notd '10' Iwym rei_ie k.walerii, oi. wy .
kluna to dzi .lati pnez zaa koc zcn ie, i '10' lym du ehu k..... leri. winn. hyt . wycho.
wyw.n". Umie j~ lnoU n ybk iego atolowani. ur.binOw m. n yna wy!:h, l'Ilot~ puy
czyn i~ Ii" do znaeznyeb powod:Z~II; u~"'t pr:zyk lad6w :z 0 ta lniej wnjny .....k• .
zuje, te umiej"tnie i u ybko otyle k. rabi ny m.uyno....e i t. cnnki, poz ..-nlily lpo·
kojnie przyj " t pot nebne uyki d la nd parei. nitprzyj.eiel • .

DowM ea a rmji pr.wdopodobnie bc:dzi e oaobikie obec:nym w mit i"u, IIdzle
ma byt dokooan c przerwanie lronlu . przeznauone .I I. prudoalan ia Ii" k.wa.
leri i, W6wual dowOdc. u wa lc rj i. kl6ry olu:y",. 1 01l61ny plan dz 'al.lI. ~dz~

,.. lIanie la md do,...t awemu przelo tonemu 0 Ipnaobic jego ,,'ykon.ni. , klMy
pod wpl"",'em niepruwidzianych wypadko,.. moh by t zmien iony.

Dow6Jc.a ".w.lerl·i, lIol'Ownic do ol rzym. ne,o z,ada ni• . poda j. awe roz·
willZlnie '10' najlo.r6bzej ormi., k to r. winno z. wierat : 11 myll m.newru i apollilb
jq!o wykonani. (kierunek natarcir. ,lOwne, n i pamocniezeio. "o.lejnoU wyko.
nia kilku z,add) ; 21 oala t..ezny eel lUialall ; J l ede pairedn;.. (I. In . n.jbl it l7e
prudmioty dla oai"llni"ci. _ o il. te aie: zn.jdujd.

Po nie,.,. ! f lowna .keja k.walcrj i bc:dzi. rai.la mie jac:e dop iero na lylaeh
nie przyi.acieJ., dowOclc.a kaw.al.rji b.:'dz i. '10' at.nie pu ed jcj rozpocr"ciem d.t
tylko o,i1lny ukic: . wyc:h przynlyc:h umia r6w , Szez.,hlow" zit decyzj" bll;dzi..
w moinojcl powzi"t tylko ocInninie •• mej organiu!:ji m.ruu I"czotio lI! pr ze·
widlian" opel'lle;".

MntUwe ... wypadki, lldy k.w.lerja palr.1i puedo.at li~ n. Iyly nieprzy·
i.eiel., przu nieobudzone przealrzen ie, lub Id ~'yko.rzYlt• . o~I· 'c:i••kl'J:y~cl _
Cze:1cill'j u. wyp.doie olwicr.e d rOlle: przcz pnzyqe nllrprZ".C:le • . Aczkolwl.....
ka w.lcri. przez po. iad.oc 1_ Irodki jeal broni" aamodzieln". jed nakh dl .
wyko ny"'ao ja prze rw y na odeinku l iloie obl5adzonej poly,j i, uiywat jcj nie
n.ald, ; pooj~w.t w6weza l 1I.IUl ie . ie ",,,tpliwll jej d.lial.lnok po prz.jjci~ ~.

trty. - Chociat m. my przyld . dy . ie kaw.le r ja wy",alcza1a ....m. d l. , Ieb le
przejjc:i•• j.k np. '10' 1920 r. n. fronde 10.010 S kwiry. jedn.kh do t.i pucy nie
na ldy lei ui p . t. opron wl'pad k6w, ,dy fmnl nieP'ly j.del~ j..1 .t rz: y Ol.~Y
ba rdzo . ab~i .it•.mi, _ porll~w.t . ~ ....alerl.a. "lor. _przKhod~1 do rc,o~u me·
pnyj.elc llk.e,o, WlO n.a byt e.I"'oWiele wypocz(~". Powytu~ . ulo r .o plera . n.a
do~loWf1ym potllil d~ ie Br.ndta . ktOry pnwi.da : ..PrzedcwlfyJl klcm "OOll'Clne lnt
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wykonloi. I~..dy. t. hWIJerj l nil pGwinnl pono,it w1(kuych .1'11 pod ezl '
prze'.-:nTwlm•.',"?"tu. deby ni.. utr~cil. ~olnotci w W}'kOllaniu nllttpn.fo
I n WI". w.tnl. fue!lo . wtllo zadanla .

Mieisce p,zdaman i.. fmotu ~I. przeiida h ...·. I. ' I·i. ok,dl.. dowOde. ..rm ji.
lub wyt uy, puyeum 'w~ deeyz" pny wyborz . uz. d"i. nietylko od . tm " y
taktyeznei danelln odeinh , eelem zl pe...nieni.. powodnnia w bitwi. Jeez bi.rz.
pod UWlf( . i Ieee ~z:yr.oik i . Prz.dew.uyd.ki! m za' ~u, i w,l ji t w 'I.~' catkowita
i. e. noU m,(dzy .,n '" l. c. m prz.r~ , nllbhhzym. kl.ruolul m. przyj ( lym prz• •
dow6de~ k.wallqi" .przyez.m nalk,a lua drata Wlnoa byf u...·.t. nll; oi . w .to.
l unk u dlJ odlel!loicl. leer co do CI.uu klJoieeloe!lO dl. o.iUni~ci. koilcoweJ!o
przedmiotu dzi.lallo.

OprOcz powyf uel!o. wybraoi. mie j.u dll przel.m.n ia froolu. winoo byt
dokonane ta ll., by klwalerj .. ll& ..mym poc:z. tku ni. napolkala .ilnello prl'ee iw.
nlllard " ze ..rony odwod6w nh·rrzyjaciel:l.

Powy.tu y ,....y p.d. k moi l bye molliwym i przy waruoku pierwoln.fo ole
powodz.roia pieehoty. pu y jai akeii dla prz.tam..nia Irontu, i iti:eli b b~d. i.

powt.rn .n. ki!h kroln,,!, w6wu ... .nirprzyj . eiel. rC?lt..oie p~i~ !ormowany ° II ro.
t.cem m.brzpleu e6.twle. co zmUIl do wybran,a IIlnl fO III le lK. dl .. dokon .nil
prz..r",,..

Gdyby n. odcinku pro j.ktowan.j przlrwy byla Iinla kol. jo...... to dl l pomocy
w z.lIli.n:on.j akc:ji przelama" ia frontu I: powodzeniem. mO!llyby byt do.o.
w..n~ poci~lli p. nume.

OowOdel armj i winieo przcdewuy.tkill1ll Jic:zyt li~ r c lt. te m, pOlrzcbnym
dl.. o.i"ni(d. po.bwioncl1:0 kawa ler ji It.dania. i dotOwnie do I'lloi, wyzo.czyt
c:u. mltpo(.l:~cia akcji dl a puc'Muftil Ireetu. J.dDo.tki, k16re bc:d~ mief II

Itadanie jednoczdnie pn,prowldltlt n..tl rd a. moll~ roltpocltyn. c!' ' Wlll. akcj~ na ·
lychmia.1 po dokonanel przerwie, lub Id po olrzymani u rtzu!la t6w. ktllre
oli~n ie kawalcrja podCl:a. IWlj akcji o. Iyl l ch .

8 ywl jtl wyp.dki. i. dokon. nie pu."",y mol. bye peaeprow..dJ.oDe wieeJ.o.
rem. aby pod oalon. nocy dat mot no. t ka ....a ler ji przcdOltat . i( Da ty ly dl..
prnprow.dnnia le llo " Ikoczcni.. T~ operlei~ motna wykonat i w nocy. aby
dat mot-nolt kaw.lerii r01:pocJ.~t dlial ..nia 0 . wic: ie.

Ola k.wat. r ji, poauwajlll.cej li~ jedo., lub dwieml kolumn..mi. DIldy PllY.
!lolow.t odpowicdnio ncrokill. pnerwll; (5--6 kim .), kiOra rabeltpieczy od dzja·
lan ia lIankow'io oinia k. m., Jub artylerii nilpnyjlciela. W rlzie dokol1 ywania
pn.rwy w Clui, nocy . •zrroko6t le j mot e byt mniejna,

Opr6cz powy#.szefo, przed lluceniem "Iw.ln ji na Iyly. D.lety Iprawdzit.
cty przen,.-. je.1 dokon.n. w eal.j i' tbokoki £roo lu. poniewat w przeciwnym
rlli., lak to bylll mOWllI, kawal.rja zrnunon. b(dzi. do ponoll.nil oi.polu.e.
b!l.ych drat pn y ko nieczoej "" .Ie, - kiM. znleznil mot e oslabit nie (ylko ie i
s . i ~, leel lalt t. powd..nic oi. potru h .. d ra tl CzaIU.

Gdy lIlieilel proilklow.nlj pnlrwy ' CKIa"ie k ille o.rrilon.., dow6dca
k.walar ii wini." .konclntrowat . we jednolUd /'akna ibli .ttj poddlWY wyj iciowej.
C U I koncenlneji prud prtliicilm pun ront, ma byt uuldniony od
motliwoki zdrldzenia plaou plied nieprlyllciel.m.

Pntd, rozp6Cl (ci m akeji przarw.nia Irontu IOnu piachot~, dnwOd C'a k.wI .
ler ji winien J. ni. ulnymyw. t ' eial, I.eznolt . do lliOnj mun. byt ufyci wy.
bitn! olic. rowie. kturzyby motli okrdlit aytUlci~.

Bezpobcdnio II wllcz.cymi odd.ial.mi p ireboly. ko rty. tnie pOliadiit od 
dJ. ialJ po,uwil i..cyeh l ic zwiildowcdw, kI6r.b., niNwlocznil rozpoc.1iC1y . we
J.wi. y, IIdy tyllto Haia lronlu J.oabnie daman.., - • pUtz ilI6r. DlITchmiad
winna Mlazyt alrat " n.dni. kolumny (Iub , lr. ' 1 pn:cdn ie, IIdyby by 0 kil k.
kolm" .. ).

Wy aupiCt. w ten lpoe;6b . wana. rdy. maj_ jaknai..ybdei d~tyt naprz6d.
ilby wyk orzy.tat powltl le zami• •z...i• .w aten gl eh niepnYi~ciela. kl6re~u ni~:
....-olno I~zwoli t do zebra..i• •wych I ll. DowadC'.. kaw.I"11 podcru t., ilkc.I'
powlnien byt w miej scu pnewidli,.. nem reaull mi!,elD, ~ pomota mu do "'·yda.....ol.
odpowiednich rozkl z6w _ t.ezOlc z rozpocl~elem dZlalal'l J.aCTepnych, - k16,.
rod lef:at mufill. wyl.czn.j decyaj i dow6dCf eal.oki d ~1 gr~~ IiI, I dowvdc,,: . Ir.ty
pncdni.j wini.n Mm J.deeydowat 0 rozpoel Cc,u . we, . kel l. do ctello mU.1 olny
JD,t uprtednio palnomocn ietwI. gdy.t n& rormowy bra k ~dzil e,ull.
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Re, ul. min. Inl!le ! ~kl powiadl: ..Tru~n~ tefo ud.nil polef' III okrdleniu
tn.u n"'pocl~1 .kell. Wykoll&llie powmno byt poruezon.. dowOdeom odd,ia.
16"" prredn ieh. kt6rzy m.i~ r.:i.dl t pod Iym wlfl(dem woln~ r ll:k(".

. Po r.rr.ej ' du n. Iyly. .w.leril lIl,u, ~ rolpocz.e 'W~ Iktywn~ pr.,C(' 1.16r.
b(dl. le pe ~elon~ I bardlo dutym wytlUl.Iem, nl"'et w6wcI". lldy nle b(dl i.
bltw, ~. ~wym ':'0wym lereni~ d :ti~llll. , . 1.1""llerja mole nlpolyu t .nre, prze_
uk6d 1 m• •podliinek. ~t:telk,. o'I~'nl( I. na poc:~tl.u powodl enia. nawet e te,
I nae!Oe, ba rdlo dod. lnlo wP!YIl~ nl ltan 1Il0rliny wo; akl, klMe l IllwoAdfi
b(dl le lIlo,lo pol.ODYWl t nlwet anlClnie jll':. i1okiowo ail, pn eciwnikl, I Ida"
pod wp!ywem olrlymlnyeh pocl~l l.owo niepowodlCll. pOlo.tanie 0 wiel e .ll bu ym,

Nle.r:lld raie od oluyml nel!.o pu.n . dow6de( kl wller ji udl nil. lub lldln,
PQIOleni. nl tyl. ch niep rly jaciela mol e l powodowat uereg IDllych dl ia l16. kl6r.
IPl j~ bye podeza. IIConu p rleprowldron. r iDiejalywy dow6dey, leel I rqy' l ~
o kODiec:lnem wykonlniu 11l6ry otnym. nefO ,alol.enil.

W wypadkach. ad, kawller jl po prlC j'cjur.fZU lront. 10. l.IInie Ill"YIII. II~
i WCifl fnill:lfI W ogniow.. "'llk(. t~ IlIlety prowl l it , leea a my' l~ 0 wykon.oiu
otuymlnefo ,16W11ego IAdlnil , od kt6re ,o ..Id « b(dli. p". ..uniltCie . i( wi(Cej
w,lflb.

DowMel bwalerti mllii wied,i.c, co Ii, dl ie je DI prlwo lub nl Iewe od
'e,o oddlil l6w. kl6re mun.,. w talie polr lCby. bye odpowi. dnio uuykowl lIe,

1m llhjbi. j klwll.r;. ad of. pn . nikoflt n. t , ly nill'pnyjaeill'll . !nn b. rdl ie j
11101. nc:eeldw.e r. , ul ta lOw. ue'e,6Ini•• , d , oddJil ly nill'pnyj.dell lOl pOU Y_
Ili lfle odwr61, lmuuone b(dfl eO:~Jl~biel pou uklwl t dl••iebie lin ji obro'llll. j.

M.o,.. byt W)'pldld. jldr d ea nie b(d,i. w paln.bi, pouukiw. t , po-
10b6w ,1~buejlO poluwania I I~ na t,l ,. poniI'wd ni. przyj. d . 1 upomOCfl Iwyeh
. illlych odwod 6w l mUII do wl 1kl. kl6ra moil' . powodow.t &l.ll ieehaoie wykoo• •~
Ilia jlI6W'l111'jlo ;rldlnil. W wypldku pnytoCiOnytll. l.aw. ler j. wllweu a mote
wplyn.,t konyltlli, n. o' 6Jny 10k operac ji, ll k to mi.lo miei .e. _ ...n etniu
1915 r.. podeua operae ji korpu.u G.rani"" podell . pnerwy pod Wilnem.

Lees klwalerll adoln. do uybkido pMU...l ni. l i(. po.ild' l~ca ailn., i do
brllj Irtylll'rj( , l IWU' b(chie w Itlni. odnucie od wad, ni. pu , jl eie ll , dlljtflec
do ob..dl.ni. po..tllej p"erwy na fronciI'.

K, wI IlI'r jl . b(dflel nl Iyllch. ma l .d.. ni. IWlleue odwody. kt6~ d llji llj II
<If'n y. tkieh kieru llk6w do mi';tel pow.tll~ pn........, na frond . , I t l kb t• • k16'"
pr.wdopodobrai. IOltan~ wywaltonow.ne. vtl wykoD.lDi. I.llo , . dl llil klwllerl l
b<tdaie aCDullI"oDtl oiej edo okrolni. ~IUW.t . ill: ha rdl O d.leko W,lflb, ma jllje nl
uw.dze .kele pomocnic,.. i dla oddl i. l6w walc;,.,cych III 'ronci. . W tym Otlu
wypldoi. wYlnluyt apee)lln. ied no. tki. kt6re w ru ulta cia powin ny .i( . koraeen_
(rowl t dl l w. p6l n. j pnyn l,j akeji I lltonowei. pod 0lI:61nym dow6tbtwem.

Pn y orllinbleli m.fllU, dowOde. k.wII.ril. mljfle 01 uw.dlll' u d. nie,
dzieli . WI IUy I 'rodl.i mi(d,y kolumn" I toMlW'll ie do opracowl nll" o &llnll.

o ile pode... dokoaywlrael!o u ltooo. " lw. I.rll po.i.dl j~ ki I u da"'.
mol . Dl.uerowlt w kol llDlnlcb dof;t zn. en ie od . iebie odle,lych. 0 t,l, pod.
cu. ak c ji nl bU.kleh 1)'I. eh. dowOdcl kawllerl l b(d,i••1, . llrae orlll oi;rowle
1_ koluma )' w len . po16b, .bby w "Itd,m palrz.baym wypad" u poaiad"t el lo't
w r,"o. Opr6c:1 powytu .,o. w eel u ;rl ml."owani. ca loki i ul.lwill'a ia W dz ia.
laaiu. ka wII.rl. ml wykorlyllywlt wnel"ie drof i• • by aie lwon ye tbyt dut ycb
kolum n i nil' POWodOWlt jednocm nie IIl.elDi.juyeb , kupie.".

Boillt. upoad enl. w 'rodki tec:hnielilc i . loaowl Die u .ld walki . ellko
wid . t l bezpieeu j., pned llratami PrlY wlrunku ~1.l.lK:&enil . oddli.lnych ko lumn,
kl6r. pny po. iadl nych . ro dkach IlIjc.r:nolci mOilifi mlll't l l pe wnlon. ~Ine powoelaOl
oil', htDi.jtlea ZI' U ..dl, " lIIl u erowl t olobno -wllclye ru em' , m. o.lOmn.
1I11olowi nie podCJ.I' pr l cy k.wI I.rli -. bli . kicb Iytl ch.

o ill' pn edmioly do r:. ll rci. b(dfl ai( &II l ldowl t w II r. ' i. ,I( boki. j (III
bli akieh I, tl chl, to dll o,i"ilo i(eil Iyeb. dutc I Dlel . nie b(dfl poaiacbt lmlru•
• ocnI'.- kt6ryc:h auloMlwl.i. j. tt konieean. ta kt . i pny lfn ll nie rejon6w, .

Oddai.l k.w.ler ji. kl6ry lo.tal pn.. m(C:lony. a powodu ft'II n lll, milo ,"I
Wlrt. Oddlialy pod e,.. mlru 6w i wllk aulplifl . _ .ily i "'fllll , . i., odpoczynku
w poataci .nu.

0. Brick powild.: ..DI. odlyaklnil ulrl ctlnyeh , if , _ ' 0 oddli. tu, CZ(
.Iokrut wymlgl n. jut 0 wi.l. wi~.j lI~i.j~tno'd. l.Ilil . li dl.· je,o. ut,d. ... 
Ut ycie lat oddzillu mu,1 byt I. kl . uml.I,ln• • I by IYlkae na U I II. dl l odl'~
. kanil ulracon. j 1I'II" , jl.



Nr. 6 (101 "Z" dania kawal. rji na bli . kich tylac: h" .,
Od kawalerii mot. byt h,dany na dmia r WYlilku, aby OIi"lIln~ pol rzebny

dekt., nil etJ mot e miet wplyw dlulilott muuu, mielscowoU, pogoda i t . p.
..Ci(br maru u c:alllowida ponoli k06 ".

Kawal. rja , dzialai~c: na blitu:yc:h Iylac:h, pneprowadza rozpoznaoie dla
wl..nei wiadomoki, a lakt . otnymuj. wlado moki, kl6ra obchodz" dowOdc6w
wytuych.

o iI. a.walerja wykonp""a ulon. oddzialy zwiadowcze oie powin ny byt
wy'lylan! ~alel. pcnad ~t przemuuu. Orlany: zWladowcu. powinny brt WJly'an.
nla dal.,• •ak na 6-7 W1onl. OaIIZ' Wflyfanla Iych oddz.at...w molloby ulrudnit
zbi6rk(, a tahe mOlloby wpIyn"t na zdradzeni. obecnoki. lub niepozwoliloby
dokonat zalkoc:zenia .

Oddzialy zwiadowcza. opr6cz prze.tnelani" zllady uybki'lo dzialania. maillo
.i\ Itarat l'lo'~ prac:. przeprowadzat niepollndfllia, przelo zwia dy mulZlIo byt
dokonywane pnn. obMrwacl. i WYillotko'Wo tylko z pomoc., bitwy.

DowOdca klwalerji mote prowadzit op r6cz koniecznyc:h. ju u u zwiady.
maj,ca oa eelu pewn" demon.lracj" dl l zmy lanil pol(Cia to do rzeczywilte j
lily, jakllo j..1 nl t" tach nieprzyjlc:iela. r. Ikch' oalety prndewnyllkl.m IIOID
wat przeciw od dzia om. ktore ere majllo byt Cladenne pru& ltawIJeri., lub pnaciw
tym. ktony • powodu Iwai odlell toki nie moltllo przeu kaduot w OJIolnym planie
dzia la4.

o iI.by dowOdca kawalerji wyllal pewollo i10jt oddl:itIl6w rozpolln.wczycb
n. Iyly POZOltat..ltO I..ucza CIa fro nd. nieprzyjac:i.la, to te lednDlltki mu. q
Zlchowywat l i( boIrdzo Iktywnie. co wplywa z korzy'cillo III I tan (ronlu.

t..,czn04t wiClna bye zorgaoillowao_. I, zo. mif;d zy oddzia lami, I takte
i zewP(trznl. zapomoc:, klore j aaler, miet koptakt • dowOdc:, Irmj i. do ktorelto
OOchodl.llo meldunlc.i, a oln ymp"'an. Ul wil domoki i . wentualpe dodatkowe
nJzkuy. Ta t, czooU zollaje podtrzymywana zapomoq, lolDietwa.....d jo, lilnyc:h
odd t ia lOw. a takh IZpief:ow z Ik zby mieilcow.j lud no. ci

Kawalerja, kt6rl Wf"Iua na bli lk ia Iyly oieprzrjaciell. wiClna byt pny.
ltotowllIlII do prowaduDia n ci(tych walk. Jej wypadnle bitwy prowad.tt z ed,
wodami, ktore dllo t yt b<dli w Iderunku pow.talel pnerwy•• oddzilla mi j.uue
.i1oie In ymai lllcemi IW. oddnki, z bronillocymi pnedmiot, ktore m_11II byt zdo
byte, .. tak... oddzialami, kl6ra b<d, brontt kierunk6w dn tyeb pn.dmioI6w.

Pny decyzji , do prowad zeoia ktMa j' z wymieniooyeh wllk. dowOdc:a ka wl.
!erji mu. i mi« na uwedle. opr6c. Iwalto f lownefO . adania. wplyw ,w.j obec.noki
na oll6ln, ILaP wtun'llo Irontu. Naldy ullik.t Iych bitw, ktMa moll' miet
ujemoy wplyw na wykonlnie fl6wnelto ndlnia. lub na dliatanie olloln• • do cze(o
pomote ruch liwoU wtakiwa kawl lerji.

Opr6c. po~tuelto, naldy od rotnia t wlakiwllo bitw~ od niupoch iewan orto
ud. n enia (napaduJ: pierwuy lO1'Pad ek ~dzie .tOlowany pn y warunkach l polka .
niowych. n czef:6lnie td, WJpadni. dzilta c! pneciw odwodom. pnycnm ta akc j.
nal.ty l i( Iluat prowad.ic w Jli.1\. 0 He natura lnia ni.pr.yjlc: iel nil' zmuli do
walki nocnei .

Przedminly broniona prlez niep rryjaciela. odwody polo.lailllca PI poato ju.
a tak'e wnelkie oddzialy. kt6re mo(lIo byt .a.koc:zone, kl waler ja zdobywat po.
winna prll'....koc zen ie, pnyczem t( operlcj( pneprowad..t ",ald y w "'OCT.
co da j. wu elkia IUIII. powodunia pny nitlnaczllyc:h Itrl tach. - " JeteU
powltani. deeJ zja pn.prowadzenia zukocunia w Poc:Y. 10 winDo byt dnkonall'
w Ityku pi..zym i hex I l ru lania".

Stnaly podC:"1 na pad6w nocnych wi~ce i n kOOz.. nit pnynon~ knnyjd .
Nieoc:zekiwaoe ..hutta" na d lamym ..ucbem" niepuyjadela ot;luu y llo, ~n przed
t" akcj, konyllpem b<dzie upnedzic! CI.pld kr61kimi IIrzalami • karabinow
m.uynowych.

Pu y wn elkiem ulkoczeniu n. lety miet na uwadze. i. oi.pnrjl ciel mote
poliad.t l ui. pa nc:ern., kl6r. WOWCUI . twonllo umiuunie u .apada 'lIIcych. Autl
~nCC'rne moU b:r.t ta kt. utyt. pr.u dowOddwa dl l wtu.ego ra tupku i awa·
kUlcji watnych okumentow. _ PodC:U I la.koc:zenil w 1920 r.• na Prnl~urow.
wyui olic:erowi. ze utabu Patlury. puy pomoc:y aut pancernych i . ut Cl.ta ro·
"'fch I. c. Ie.. m.l. zdolali umkn,t po drOO. e DI Kamieni«.

Je'ali kawIJeria ail' ~dz i. w dani. zlikwidowat po. uwailloc:" ch ai. w ki...
runku pnerwy oddzial6w. to przynaj mni,j wiplla I. wl ltzymat. GloWily d ••ar
lei . kcii winien byt poructony . rod knm oltoiowym kawller ii. ktor. po oepowied.
a i, j demorali rac li, rozpoClyna Iur'• . PUT lei pracy Jolnietwo mnt .. byt ba rdzo



pemocne. ~• • da ror.<:r.lonkowywania oddJii.luw lid mal,eh i~noltek do na j
w:rh zYC;h, ,wInD.. byt tu Itosowua w cale i ~ni. W rn ie Ilto.tliwoki ut,e~ pnez
IIlll'pr! Y1.~lela podllllO~ pa oce m ych _ tory koleiowe rnun.. byl! uu kodzona.
Wylr.ona me ,11t( o u darua mot,_ b,~ odd.ne ..~odli.ln. j ~.w.l.rji. Z powytuym
pojfl"dem me la.dr.a I ll: SWlec:zmllOw, uwa.tal ilc U. kOIlI«%O" WJ.,lan ie caleta
uerf1!u pod lazdow, ld or"b, "a n.~roJd"j pra• •lu II'D i dokonaly "hocidhy nielEnaCl
nych uu kodnl\. Ten u m POlll"d pod:iel.. i Malkaward 0 ile h<dziemy lIIif't
nadzie j".,. ie nieprzYlaci"l. za.·dz iiCczaillc lei .ke jl. opu'd cal , rej on dr.i.l.ni.
a. .....a le fl.I, I~ pr~pono~.n, epcscb ,win.eo bye . 1000"'lI oy. W wypadkach lat, Jidy
wyc:of.n,. ' !e n.urprzy,ac le la ~dr. l. uzal d nione oct powd nyeh un koct"'l'iI jl'lfo
dr:6lf kOlllumkaq l. to proponowal1 l'aO ..uk"zen ia kOlllat 6wN lIaJd y unikat, lIdy,t
W1,!:ee j rl'zulta tllw llo.tanie oli~an i ,!:ly cb przez wy. lan . I iln. octdzia ly dla prz.
prowadz.~ni' powatnycb unkodzd. Ola lej alu:i1 moi l' wyp ad nie utft aros
kawale:rJt.

. Uz...dnia j ll~ Iwe tw;erdzen ie. aulor poda je puyl.lad :J ros yjlko.tu ree kiei
WOlnT. gd, odd"'lal d ra tlon6w. wzmOClliony dwoma dt ia lami. po dojk iu do toru
kolejowello , w eelc ie to unleodunla, wyzNczyl J podiardy. Z wymieni01lych,
dwa na t ra ltly na In y a ta !jony wlpa rte k,wale rl'" wubec e tello nil bylr. Wlta nil'
wykon at IWI'!tO IIdani.. Co czrnll w6weu l od...6d, poliadahlcy art, e r l'!: , nil'
podan o.

D ii, IDa bye dokonan' uu kodnnie to ru powatne, to na l, t , wyuuuC m~t
kol. jowy, lub lunel. kt 6ryeh napra wl wymallae ~zia tnaetnatlo U . IU.

W warunk . eh walk na t , laeh mepny jaeiala , Dalety zwracat u....., na
umiej,!: lne i IpraW1le zbi6 rki kawaler jl po btd. j ~rzeprowad ",on, j akcii i w ru ie
niepomY' lnych . , nikllw ope racy j, na lety iUlWezalU wy",nacza t miej_ zbi6rek
odd t ia l6w. adzi, la, bedllle zabezpi eczonymi, moltlll Ii,!: uporUldkow.t.

Za Donn.ln, al'!:bokoje, do kl6rej zida Kawalerja, po pnejk lu na bll.ld e
Iyly nieprzYlad el., aulor uwata lednocb l'lI l1 y I!UI rlZ piec:hoty 12S-3S a"na.), pe
ni_ at tylleo n. It-I fl(boleo6ci leawaleria mote bye alctywnlll pn y .potlcaaiu
a odwodaml nieprzyiaei.la . W te l I l r,fi. a lceja lcawalerli odbiJat I I,!: bedzie
ech. m 0 front Di.p rrrjatiela, dzlllla jllc na jello D. rwy . W lfrank ac b lefo t l'jQII.u
b,dzie . ltonc:entro wa ne wny, tleo to , co pobud ti do i ye'" obecne a rmie.

W tazi., lIdyby nacieu llICI od dzia ly (na Ironci. l w pi.rwaaym i drullim duiu
nil' zdotaly pn••unljc! Iinji a...ao Irontu nl prz6d I adyby n'. byln uzy, kan. w da·
nym kierunku powodzenie i podelllla trz. Clell;o dnia . to dal . u bytno6t leawall'fli
na bli ,lde h Iylaeh niepn yjaci.l.., bylaby jut bu e.lowlj. 0 lie nieprzJ iaci ..1 COIDi.
, i,!: w piefWlI,m dll iu , to w nall,!:pDym. przy wlp61 udzia la Iwych od wodllw. IclOre
pn wdopodobni. zd, t , pod"lit, b.;dl.ie 'i,!: , tara t u tn ymat na ta rei...

Akcj a w tym dn iu win", zdeeydowac! da ln . wl..ne powooJeni. , kt6 ra ~
dzie ai", rozwi jae, lub tei l.od ani. wltnymall• . W wypad ku o.tatnim, kawal",ji
wypad nie pol.oatat na tylacb dwa a na iwyh j trlY dnl.

A wi,!:c luydnio.a bylno'e kawlIl. r ji lIa tTlac h. u niep rzy jaclela ~il'

na jdlui u ym okreaem, Uory mol.. bye jenCl.. powl~kuOfty prz'f warun lc u, lIdyby
oieprzyj aciel bez prze rwy li~ colal. a kawale rj a ()OIuwal~e '1' na j.ao c&Olt .
b~d z ie dokonywat lIa l wei d rodze zninc:zenia . Wym i.nlona praca , wymaaaj~ea
I.caCZllego wy, ilku, mote , powodowaf nl. oblicza ln. re l.uUaty.

W rllZll' int.naywn. j praey 1cawalerji I calkowit.tlo wyllonanla porue&Ou....o
le j prze:r: dow6dc, armji lub Iron I.. p da nia. win llo byt zwini 'l:Ci. ea1••0 fron lu.

W powyt uym wypad lcu oddl.ial J walcl lllc. lIa IrOftci. willll'( . illl l ta r,,:f
iakna i'lybciei prze i ~ t do relonu u i,ll'llu na ' ylach puer. ka. al. tl lll aby I DIll
sillj poht u yt .

Gdyby po wyi. tiu hw alerii oa Dajdalaz ll I tu llll b l i .~ic h , t J I6w nieprzy.
laciebkich, puerwa na fronci e l o, tala oblldzona puer. 6C' Il, m.;t. odw od.y , la,
w6wcI" koll;eczoym byloby powi adomil'lIl. wyuzello prz eloton.lIo 0 ml'l'cu
i u uie pow ro lu ka.alerji pner. Iront.- W t, m wyp.dk~ wyina do"",:6dzt.wo
.1' l wei I t rony winno r6wIliet l a pomoell "odIt6w lllcznoki. po okr! ' lenlu , 1111"·
, ea po. loju Icawale:ri,i, wyd,a~ je j , ~owe ~o~u:y dl~ prteprowadzema . lcc,l lub
w•• azaC Il. jdollodnuli lne mlellte le i przeltela do r ltlOIlU wl••nefo. .

Kawal.rja, kl6ra Ii ,!: ldtcyduj. r.a poWTlltny maraz pru d lront nlepnt
i.ciela wiona dokona t ud euenia . pnell. lI.konellie w nOF', . po uprzedn ,III
za pe.uil'niu wlpare ia (0 ire to b lljdne '!!oth••) pu . , wI" ne ,oddlJaty na fron cle.
At eby zmyli t kierunek przai 6cia , bedzlt kon.,atnym '*T,t.nle IZt re l1u drobnyeh
oddzial6w w przeciwnyc:h kierunk ac h.

.. Sprawor.da"ia I'\r.6 (10)



Nr. 6 110) "tolni..n Polek!" 85

S. L.

A ",' i ~ c ..oplnc~rzona" silol ogniowo kawllerja winna ocukiwat Iwello
utyc~ 'w naj wi(klzym znllczeniu w akcji na blizkich lylach niepnyiaciela.

Wy ko rzys tuj..c Iwe Iecbnicane ,lIoby, kawalerjl przy warunkach nilleay.
te l/o je j przYllolO.lnil do powtine! prley w cusie pokoiu. otrzymui"c june
i llonkr.tn.. udani. , pad k ierun iem zdolneJlo dowtldcy olnymil zwycior;slw. nie
mni..ine od dolychullowych.

Nil zakoll.czeni.. Iwych ..lykul6..., . utor powiada: ..Wy~ki poziom moralny
wlle<:tnych, wychow.nych pun komi let pohtyuoy Lenina , wplynie .... wyk••
zilni. , ... j aad,wycza jne j ..nerltji, k lM",j od nich wym.gilc b(driO! willk. ZiI ",.dy
intern.cion.lne",

MotUw.. .I:ir powrOc.. jeucu cUlY hiblirnych cudow, ady pod wplywem
dtwior;k6w tr..b runll. t ciany pruskich muraw ("i nil' Iylko pruuich".

"Nald Y pnYltolowlt sior; do uparlej i zlci"lej willki . Leu ly1ko ,Iili.
i wytor;ton. p.ICii ...' Clui. pokoju pozwoli J. lwl l..r ji w puyul.j wojnie rozwin..c
l u rok" dzi.lalnoit, kt6.1 b(dzi, uwieilczona ueregiem jeteli nil' e lek to"",..ych
10 w kaidym ruie akro mnych zwycior;stw, Illore doprowldz.. do ,u~lnelln

znincuni. bliskich ly l6w niepr1ylilc ie la".

..ZOLNIERZ POLSKI".

,.l olni... Polski" Nr. 50 zawier
cu ni.. .,r . j..mnlcuto ok r(lu". .n
p.~sudlnn niemieckl poeterunek",
WI. 51. Reymont, Pued bilw~ 
dania p. 1. lall.cuch. Koiluy numer
C"n il n.d... puy st(pn. 2S Jlrouy.

o npiegoslwie "B.cznok" dol..nt.
enenl. B.don Powell ..Jalc

10 zon.. - kpt. Kozolub,kie, o,
., ,,Ludnott Polski " I 0PO"""·
or . Pismo bolt.lo ilultroW1lne.
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FABRYKA INSTRUMENTOW MUlYCZNYCH

WACt.AWA STOWASSERA SYNOWIE
W . AALITZ (tlICHOnOWAtJaJ

Ildli.1 ; 'lid f,ltymy . I lIllni.,hlll.;lIl' l i , III. 17I.J7.
Peteee w duiym wybone i natrum en ty mUIYone ~te

I nnte; te dla orklea tr woJakowych. w naJllI'palym f. tu nku
DW'arantoW'ane. dobrool. ne d o 
godnJ/ch W'aru n k a o h k redJ/tOW'J/oh

~_~~__.u~w~.~.;;;a l Posladamy waru tat raperacy)ny na mleJscu

PERFUMY
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i WYROBY
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I. af. nuSLId. LoodYI
11111 .,," 11i.11II! blllln!,
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mO LII [omp, LId. Laodyo
IYIIII'I' 1,Itlb 0,11. 1IlIIIn••

e- 1"",. ,tllY. ,"11IY

BLOftOEAO et [Ie. LId. LoodlO
111,111" 1.lu b '1I,ly IIl.'~·

tlt. I oydl, 1111.1011

HlLEHum a SOftS LId.
Llm~ool

l yslli' I' 1,ltlb Ilic"YIl ,1101·
llll I "clllnll

w,,~.... prn cl" • • lclol.two ...
Poll'" I ....... II40AN

" UNIOHPOLO
• w Waruawl.

ul. PI,kna ZO, .ale'Dn JI.IO.

I

PARFUHERIE d'ORIENT

TolV. R. OlTROWlKI I. A.
polec. Iwoje aieu6wnal1' ' rod·
Id do pi,ltll.Dowanla Itb6w I I. ·

my ulll1,l

"CARMEN"
'IOSZ.K. 'ASTA. ILlIlSI_

t..••l .utdziol



~

••••
!>

••
~

•••-e
SZEWC

Warn:awa. ul . Krakowskle-Pnedm. 7. tel. 48.Q2•

PO LECA WE Wt.ASNFJ PRACOWNI WYI(ON ANE

plerwszorz~dne obuwle dla KawalerzySl6w.

UISZPANSKI

WA R SZAWA - JE ADZOLlM5KA H t 3 0 .
D~EATY HA 40ANIE.
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W.KARPI"'SKI & W.LEPPERT.
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Drukarni. M. S. Wojak.


