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RAJD HISTORYCZNO-SZKOLENIOWY
TRASAMI PRZEMARSZU KAWALERII

WE WRZEŚNIU 1939 ROKU

ROZKAZ OGÓLNY
WPROWADZAJĄCY

0
N :OG/01

SZTAB BpK
L / 002 / 2019
01.VII.2019

DLA: wszystkich oddziałów Kawalerii Ochotniczej pielęgnujących tradycje i noszących barwy
     przedwojennych pułków kawalerii i artylerii konnej planujących udział wzgrupowaniu 
     w Kawaleryjskim Obozie Kawalerii w Komarowie w dniach 21 do 25 sierpnia 2019 r.

TEMAT 
PRZEWODNI

RAJDU

Tematem przewodnim rajdu są trasy i miejsca walk odwrotowych kawalerii polskiej na terenie
ziemi Komarowskiej i terenach do niej przyległych.

Nasz rajd rozpoczyna się sytuacją z nocy 21/22 września 39. na postoju ubezpieczonym w 
1)

rejonie KRACZOWA ,płd KOMAROWA, PERESPY gdzie zrupowały się liczne oddziały kawalerii w składzie:    

kombinowana BK płk Zakrzewskiego-Bogorii w składzie:

- resztki Wileńskiej BK (głównie 4 p.uł. i dyon 13 p.uł.)
- Warszawski p.uł.

- 8 p.uł.
- 5 d.a.k.

- resztki Mazowieckiej BK z dyonem 7 i 11 p.uł.

oraz

resztki Wołyńskiej i Kresowej BK (płk GROBICKI)
Nowogrodzka BK (25,26 i 27 p.uł, 4 psk i 9 D.A.K) 

Na odprawie dowódców w folwarku KRACZÓW w dniu 22.09 o godź.12:00 Gen.Anders wydał dla całości swojej
grupy operacyjnej ogólny rozkaz, zgodnie z którym wyznaczone zostały cele oraz kierunki marszu dla 
poszczególnych brygad.

 

Celem rajdu dla poszczególnych oddziałów KO jest przejście w siodle poszczególnych tras jakimi
brygady / pułki kawalerii szły w ogólnym kierunku na SUCHOWOLĘ i KRASNOBRÓD.
 

ORGANIZACJA
RAJDU

MATERIAŁY

Rajd przewiduje trzy/cztery trasy przemarszu trzech głównych zgrupowań kawalerii do walk pod SUCHOWOLĄ 
i KRASNOBRODEM.
Dla każdej z tras wyznaczony zostanie jeden oddział, którego skład i ilość zdefiniowana zostanie przez
samych uczestników.
Przy wymarszu każdy oddział otrzyma materiały historyczne, składające się głównie z niepublikowanych
dotąd fragmentów wspomnień i relacji uczestników walk.
Opisy tam zawarte w wielu przypadkach są na tyle szczegółowe, że pozwolą uczestnikom na dokonanie próby
analizy wydarzeń , lub też umiejscowienie w terenie poszczególnych miejsc o których mowa w relacjach.

ZADANIA Uczestnicy otrzymają również zadania polegające przykładowo na odnalezieniu danego miejsca, punktu
obserwacyjnego, zabudowań (może już tylko fragmentów), grobu poległego kawalerzysty, lub
przeszukania danego terenu.

Dla kawalerzystów (oddziałów) reprezentujących barwy byłych pułków kawalerii biorących udział w bitwie
pod SUCHOWOLĄ będzie to okazja do wspólnego przeanalizowania przebiegu bitwy i następnie rozdzielając
się do przejścia trasami, którymi próbowali wyrwać się z okrążenia.

ODDZIAŁY 
IDĄCE

RAJDEM
DO KOMAROWA

Dla oddziałów KO idących rajdem konnym do Komarowa od strony SW i SSW opracowane zostały
materiały dotyczące 24, 25 i 26.09.1939 na terenie m.innymi GÓRECKA KOŚCIELNEGO,KUKIEŁEK,
wsi KACZORKI , PODKLASZTORU i POTOCZKA.

TERMINY
2)

Rajd wychodzi z obozu kawalerii w dniu 22.VIII o godź,8:00  i kończy się powrotem do obozu w dniu
22.VIII wieczorem.
Miejsce noclegu w okolicy SUCHOWOLI podane będzie oddziałom przed wymarszem.
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2)
 dokładny czas wyjścia poszczególnych oddziałów podany będzie na odprawie dowódców

  w dniu 21.08.2019

1)
 Obecna nazwa KRACZEW
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TRASY I 
SKŁAD

ODDZIAŁÓW

Ustala się następujący podstawowy skład oddziałów:

TRASA
MAZOWIECKIEJ BK

TRASA
NOWOGRODZKIEJ BK

skład grupy:
1 dak

7 p.uł.
11 p.uł.

1 p.szwol.

skład grupy:
9 dak

25 p.uł
26 p.uł
27 p.uł

TRASA
BK PŁK ZAKRZEWSKIEGO

skład grupy:
4 p.uł.
13 p.uł
8 p.uł.
2 p.s.k.
4 p.s.k.

zgr.piesze ppłk E.Wani

TECHNIKA 
MARSZU
SŁUŻBA
POLOWA

Oddziały w marszu i postoju stosują wymagania służby polowej kawalerii w rozpoznaniu i zwiadach.
Dowódcy oddziałów w czasie marszów i postojów realizować będą zadania szkoleniowe, niezależnie
od taktycznej analizy wrześniowej trasy.

REGULAMIN
RAJDU - 

BEZPIECZEŃSTWO

Regulamin rajdu wraz z przepisami dotyczącymi wymogów uczestnictwa oraz związanych
z bezpieczeństwem ludzi i koni opublikowany będzie na stronie internetowej Stowarzyszenia BpK

MIEJSCE
 PUBLIKACJI
MATERIAŁÓW

Miejscem publikacji wszelkich materiałów o których mowa w treści niniejszego Rozkazu Ogólnego
jest strona internetowa Bitwy pod Komarowem, zakładka „MANEWRY-2019"

KLAUZULA
DOT.

ZMIAN

Sztab manewrów Bitwy pod Komarowem rezerwuje sobie prawo do dnia 21.08.2019
wprowadzenia wszelkich zmian tak w organizacji samego rajdu, jak również jego 
zakresu tematycznego i terytorialnego.
Zmiany te w dużej mierze zależne będą od ilości zgłoszonych oddziałów i warunków
meteorologicznych.

SZTAB MANEWRÓW 
KP 2019

Komarów, dnia 1.07.2019


	Strona 1
	Strona 2

