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WYSZŁA Z DRUKU KSIĄŻKA

MARSZAŁKA

 JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
ROK 1920.

PR ACA PO W YŻSZA JEST ODPOWIE
DZIĄ NA BROSZURĘ TUCHACZEW
SKIEGO „ P O C H Ó D  Z A  W I S Ł Ę ” 
I OBEJMUJE NASZE WYDARZENIA 
WOJENNE OD LIPCA 1920 R. DO 
BITWY W ARSZAW SKIEJ WŁĄCZNIE.



Ppłk. p. d. Szt. Gen. SKRZYŃSKI

Walka odwrotowa.
Ani nasz regulamin służby polowej, ani zadania taktyczne, 

czy też manewry nie poświęcają zbyt dużo czasu i miejsca wal
kom odwrotowym. Jesteśmy więcej stworzeni do walk ofenzyw- 
nych niż, defenzywnych. W alki odwrotowej nie lubimy. Do
wiodła tego chociażby wojna w 1920 r. Nasz charakter narodowy 
pełen żywego temperamentu prędko zapala się, jeszcze łatwiej 
gaśnie bez podniety i poddaje się przygnębieniu. Ten, kto pod
daje się przygnębieniu, łatwo podczas walk ulegnie panice. Brak 
systematyczności, częściowy brak zaufania we własne siły, względ
nie w pomoc sąsiada, no i naturalnie, brak odpowiedniego wysz
kolenia wpływają na rezultat walk odwrotowych i wogóle defen
zywy. W alki defenzywne powinniśmy prowadzić tylko ofenzyw
nie. Nie zawsze jednak ten system walki da się uskutecznić. 
W iele przyczyn może wpłynąć na to, że będziemy musieli pro
wadzić walkę czysto defenzywną.

Cóż do tego potrzeba byśmy ją prowadzili zawsze zwycięsko?
Na pomyślność jej przebiegu może jedynie wpłynąć:
Rozwinięte poczucie koleżeńskości między oddziałami i pod

oddziałami. O ile ta cecha jest potrzebną w każdej formie walki, 
to tu jest niezbędną. Przyjście sąsiedniemu zagrożonemu oddzia
łowi z pomocą winno być punktem honoru dla wszystkich oddzia
łów naszych. Opuszczenie sąsiada w ciężkiej dla niego chwili winno 
okrywać niesławą opuszczającego i powinno być ostro sądzone, 
Oddziały nie mogą opuszczać swoich odcinków bez zawiadomie
nia o tem w swoim czasie sąsiadów. Tu musi dojść do poświęce
nia się. Nie może mieć miejsce w tych wypadkach tłómaczenie 
się, że odpowiedniego rozkazu od przełożonego nie otrzymano! 
Odgłos walki i świadomość ciężkiej sytuacji bratniego oddziału jest 
już rozkazem przełożonego i świętym obowiązkiem każdego do
wódcy i każdego żołnierza do przyjścia towarzyszom z pomocą. 
Wyrobienie tego poczucia jest to sprawa odpowiedniego wy
chowania pokojowego całego wojska. Poczucie koleżeńskości 
i odpowiedzialności za bezpieczeństwo sąsiada — musimy przyz
nać — było naogół naszą słabą stroną podczas ostatniej wojny.
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Wyszkolenie. Na tę stronę musimy nie mniejszą zwrócić uwagę. 
W alki defenzywne i odwrotowe są najtrudniejsze, narówni z wal
kami nocnymi. Razem z hartem ducha, niezłomną wolą dojścia 
za wszelką cenę do zwycięstwa, koleżeńskością t. j. wszystkiemi 
cechami wysokiego ducha wojska występuje konieczność wyszko
lenia. Tak, jak od nas obecnie żąda się nocnych ćwiczeń, w celu 
obycia się z tym rodzajem walki, winniśmy tak samo prowadzić 
jak najczęściej ćwiczenia odwrotowe. Żołnierz i oddziały wycho
wane w duchu ofenzywnym w razie przejścia do defenzywy, 
a przedewszystkiem do ruchu wstecz tracą na „humorze", mniej 
lub więcej demoralizują się i wiele kosztuje wysiłku, by doprowa
dzić je do poprzedniej wartości bojowej. Specjalnie dotyczy to 
Polaków, a to dzięki naszym cechom narodowym. W  ofenzywie nie 
jest to tak groźne, jak podczas defenzywy. Na cóż w wyszkole
niu winniśmy wobec tego zwrócić uwagę? Szematycznie można 
odpowiedzieć kilkoma wytycznemi: a) łączność, b) spokój, c) ko
ordynowanie ruchów wstecznych między oddziałami i pododzia- 
łami, d) kombinowanie siły ogniowej przeznaczonej do krycia od
wrotu, e) wyczucie momentu, w którym należy się oderwać od 
nieprzyjaciela, czy to przez dywersyjne Przeciwuderzenie, czy to 
zgnębienie nieprzyjaciela naszą siłą ogniową i postawą względ
nie szachowaniem go naszym odwodem konnym, f) szybki i dobry 
wybór i zmiana pozycji jak broni automatycznej, artylerji, tak 
i całego podległego wojska, g) urządzanie zasadzek małemi sto
sunkowo siłami, h) wyrobienie dążności każdego do połączenia 
się ze swoim oddziałem w najkrótszym czasie t. j. solidarność 
i wyrobienie odpowiedniej doktryny w całym wojsku.

Wszystkie powyższe punkty są tak oczywiste, że nie wymagają 
żadnych komentarzy.

Nie chcę, by mnie oceniano jako propagatora defenzywy, od
wrotnie jestem szczerym i gorącym zwolennikiem czystej ofenzy
wy. Ze względu jednak na bardzo rozciągłą granicę naszą i na 
stosunkowo nieliczne wojsko, którem będziemy mogli nasze gra
nice bronić, oczywistym jest dla mnie, że wszędzie ofenzywy pro
wadzić nie będziemy mogli. W obec tego i na podstawie doświad
czeń z wojny polsko-bolszewickiej, musimy ten rodzaj walk najzu
pełniej opanować. Prawdopodobnem jest, że obrona większych 
połaci kraju słabemi siłami przed nieprzyjacielem będzie udziałem 
przedewszystkiem nas, kawalerzystów. Prawdopodobnem jest, że 
będziemy rzuceni ze słabemi oddziałami piechoty, artylerji (prócz 
organizacyjnie do nas należącej), eskadr lotniczych i t. d. dla 
obrony bardzo dużej przestrzeni wtedy, gdy na innym froncie od
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będzie się koncentracja głównych sił armji dla wykonania decy
dującego wysiłku. Zyskany czas przez nasze walki da możność 
Naczelnemu Wodzowi rozprawić się naprzód z jednym wrogiem 
w określonem miejscu, aby następnie zabrać się do drugiego.

Mamy z wojny bogate doświadczenia, z których większość 
pokryta jest tajemnicą. Bardzo nieliczne artykuły pojawiają się 
w tej sprawie w wojskowych czasopismach. Wojna uczy. Doświad
czenie każdego z nas jest bardzo ograniczone, to też podzielenie 
się niem z ogółem jest niezmiernie ważnem, jest właściwie naszym 
obowiązkiem. Przetrawienie w umysłach szeregu zadań taktycz
nych wpłynie z jednej strony dodatnio na nasze przygotowanie do 
przyszłej wojny, a z drugiej da możność poznać się wzajemnie oraz 
poznać historję (chociażby w części) naszych pułków. Chyba niema 
w naszych szeregach nikogo, ktoby był innego zdania. Nie 
może być tu ani przesady, ani zbyt „barwnych" opisów, musi być 
natomiast czysta prawda i opis faktów taki, jaki był w rzeczywistości.

Na początek podaję z własnego doświadczenia wojennego 
kilka przykładów walki omawianego charakteru.

OBRONA WISZNICY.
15 sierpnia 1920 r. o godz. 16-tej wyruszył z Abramowic 

pod Lublinem 16 pułk ułanów Wlkp. Miał on pośpiesznym marszem 
dojść do Wisznic, gdzie koncentrowała się 4 Brygada Kawalerji 
w składzie 3, 7 i 16 pułku ułanów i dyonu artylerji konnej. W y
mijając oddziały 1 D. P. L. w Parczewie, pułk dotarł dnia 16-go
o godz. 16’30 do Wisznic, przebywając w ciągu 24,5 godzin swoim 
gros 90 km. W  tymże czasie poszczególne szwadrony przebyły 
do 100 km. Zamiast własnych oddziałów zastano w Wisznicy 
oddział bolszewicki. Ładną szarżą czołowy 4 szwadron, przez 
do połowy rozebrany most, zdobył miasteczko, biorąc do niewoli
56 jeńców, 2 czynne karabiny maszynowe, część radjostacji i kilka 
wozów. Straty własne były minimalne, gdyż tylko obejmowały 
kilka koni.

4 Brygada, zatrzymana walkami pod Cycowem, nie była 
w stanie w oznaczonym terminie dojść do Wisznic. W ysłane na
tychmiast patrole w stronę Chełma, nigdzie w odległości kilkuna
stu kilometrów oddziałów własnych nie znalazły. Nieprzyjaciel, 
wyrzucony z Wisznic zatrzymał się kilka kilometrów na wschód od 
tej miejscowości. Na północ i zachód żadnych oddziałów w najbliż
szej okolicy nie stwierdzono. Pułk, w oczekiwaniu na resztę bry
gady, zatrzymał się na zasłużony odpoczynek, przygotowując kwa
tery dla brygady. (Szkic nr. 1).
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Szwadron I-szy ubezpieczał od północy, szwadron 4-ty od 
południa i 3-ci od zachodu. Stan pułku wynosił 260 szabel
i 5 czynnych k. m. W ydane zarządzenia nakazywały szwadronom 
pogotowie, aczkolwiek ze względu na dalszą akcję i 3tan koni 
zezwolono na rozsiodłanie koni. Przy 4-tym szwadronie znaj
dował się jeden k. m. na taczance.

Jak widać ze szkicu, szwadrony 3 i 4 pełniły służbę czat, 
reszta pułku skoncentrowana w niewielkiej ilości chat i na nie
wielkiej przestrzeni, poza bagnistą rzeczką, przedstawiała sobą 
dość silny odwód w ręku dowódcy pułku. Patrole-ronty utrzymy
wały łączność między poszczególnemi grupami. Szwadron 4-ty 
rozlokował się trochę za szeroko, popełniając tem znaczny błąd. 
Małe placówki poza wsią-miasteczkiem czuwały, gdy reszta pułku 
kamiennym spała snem. Wczesnym rankiem małe patrole miały 
wyruszyć na przedpole. I w tym wypadku popełniono znów błąd» 
gdyż w podobnej niepewnej sytuacji trzeba było przez całą noc 
wysyłać patrole przynajmniej na bliższe przedpole. Trzecim błę
dem było ustawienie tylko jednego k. m. na pozycji, gdyż jak 
zobaczymy później nie mógł on spełnić swego zadania. Błędem 
znów było zezwolenie zakwaterowania taboru bojowego przy czo
łowych, najbardziej narażonych, szwadronach. Tabory te w krytycz
nej chwili wznieciły pewien popłoch, który szczęśliwie udało się 
jednak opanować. Usunięcie wozów poza rzeczkę, natychmiast 
po wydaniu kolacji i obroku ułatwiłoby wyśmienicie obronę i nie 
narażałoby oddziału na pewne zamieszanie. W  podobnych sytua
cjach wozy bezwzględnie winny być sparkowane, względnie umiesz
czone, tak, by z łatwością mogły wyjechać w potrzebną stronę, 
t. zn. wozy powinny być umieszczane na dziedzińcach, dyszle 
ustawione w kierunku wyjazdu i sam wyjazd ułatwiony, (poprawa 
drogi, bramy otwarte). Sprawa umieszczenia taborów odgrywa 
pierwszorzędną rolę i nie wolno jej lekceważyć.

Naturalnem jest, że oddziały winny być w pogotowiu t. j. 
ludzie przy swojej broni i koniach, dowódcy przy swoich pluto
nach, a nie na wspólnej kwaterze oficerskiej, przynajmniej jeden 
oficer na szwadron winien czuwać. O ile konie zostały rozsiod
łane, należy wyznaczyć ułanów, którzy konie siodłają i wyprowa
dzają do wyznaczonego miejsca pod dozorem wyznaczonego pod
oficera, któryby te konie na miejscu zbiórki uporządkował i prze
liczył.

Przed świtem dnia 17. VIII. Wisznice zostały zaatakowane 
przez bolszewików od strony Sławatycz. Były to marszówki dla
57 Dyw. Sow., przybyłe z Kobrynia samochodami. Wśród tabory-
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tów 4 szwadronu powstała panika. Na szczęście oficerowie szwad
ronu opanowali ją, zorganizowali obsadę odcinka i wzmocnili pla
cówkę. Znajdujący się u wylotu wsi k. m. zaciął się, po kilku 
jednak minutach odezwał się, dodając ducha ułanom swoim terkotem.

Zaalarmowane szwadrony w ciągu kilku chwil były do dy
spozycji dowódcy pułku. Część ułanów siodłała konie, wtedy, gdy 
pozostali stanęli w ordynku pieszo na wyznaczonych placach 
alarmowych.

Spieszony 3 szwadron zastał rzucony przez most na południe 
od miasteczka w celu zabezpieczenia prawego skrzydła. Szwadron 
ten natknął się koło mostu na szpicę bolszewicką, zlikwidował ją
i odparł podążający za nią oddział nieprzyjacielski. Tymczasem
2 szwadron zajął skraj miasteczka, łącząc jakgdyby 1 i 4 szwa
drony. Część tego szwadronu można było w każdej chwili wyco
fać i użyć jako odwodu w pożądanem miejscu. Jeden z k. m. 
został wysłany do wzmocnienia 4 szwadronu, reszta stanęła w po
gotowiu na placu koło kościoła. Był to właściwy silny odwód 
dowódcy pułku. Jeden pluton 3 szwadronu zabezpieczał w tym 
czasie Wisznice od południa, rozpoczynając od świtu patrolowanie 
lasu. Wszystkie tabory zostały zgrupowane na zachodnim skraju 
miasteczka. Nieprzyjacielskie natarcie zostało odparte.

Po osiodłaniu wszystkich koni przybyła do odwodu jeszcze 
część żołnierzy. Zaczęło świtać i znów nieprzyjaciel rozpoczął 
natarcie. Reszta k. m. została rozdzieloną między pododdziały: 
jeden do 3 szwadronu, 1 do 1 szwadronu i jeden do 2 szwadronu. 
Silny ogień broni ręcznej zmusił nieprzyjaciela do zatrzymania się.

Nowe ugrupowanie wyrwało prawie wszystkie odwody z rąk 
dowódcy pułku. Pozostały mu tylko luźne sekcje, nowo sformo
wane z 1-szych numerów. Teren pozwalał na wycofanie w razie 
potrzeby do odwodu 1-go, 2-go lub części 3-go szwadronu przez 
ruch wsteczny, poza rzeczkę, nawet w razie nacisku nieprzyjaciela. 
Trzy mosty na tak niewielkiej przestrzeni i bagnista rzeczułka 
sprzyjały nam wyśmienicie. Przed frontem mokre łąki nie wszędzie 
umożliwiały nieprzyjacielowi szybkie posuwanie się naprzód.

Po kilkugodzinnem strzelaniu nieprzyjaciel wycofał się. Na
tychmiast rzucone naprzód patrole sprowadziły 39 jeńców.

Każdemu rzuca się w oczy popełniony podczas ostatnie 
akcji bł ąd: pozostawienie na miejscu 1 szwadronu wtedy, gdy 
mógł on przez uderzenie na prawe skrzydło nieprzyjaciela zlikwi
dować, względnie zmusić do cofnięcia się całą jego linję. Błąd 
ten był wynikiem drugiego: słabo i niedokładnie prowadzonych 
zwiadów w kierunku północnym. Kierunek ten był niebezpiecznym



8 P P Ł K. P.  D. S ZT.  GEN.  S K R Z Y Ń S K I  Nr. 3

Dobrze prowadzone zwiady w tym kierunku dałyby możność 
zorjentować się, że z tamtej strony narazie nic nie grozi, a wobec 
tego, usuwając obawę o własne lewe skrzydło i tył, możnaby 
było przeprowadzić rokujący powodzenie manewr.

Otóż pomimo dwukrotnej przewagi, zaskoczenia i popełnio
nych ze strony polskiej błędów, nie udało się nieprzyjacielowi 
uzyskać powodzenie. Nad błędami swemi warto się zawsze zasta
nowić, gdyż napewno w przyszłej wojnie bezkarnie to już nie 
ujdzie.

S E J N Y .
(Mapa 1 : 100.000 — N. 25) (szkice 2 i 3).

3 1.8.1920 dwa szwadrony 16 p, ułanów zajęły na podstawie 
pertraktacji z Litwinami Sejny. Litwini mieli odejść za linję 
demarkacyjną. Po zajęciu Sejn jeszcze przez dobę, za zgodą 
dowódcy 16 p. uł., pozostawał mały oficerski oddziałek litewski, 
mający ewakuować litewską własność wojskową. Zdawałoby się, 
że żadnych działań wojskowych między nami być nie może i że 
wskutek naszego rycerskiego stosunku względem oddziałów litew- 
skich, można było liczyć na takiż stosunek tych ostatnich do nas. 
Swoim zachowaniem się litwini uśpili naszą czujność. Do linji 
demarkacyjnej były wysyłane patrole właściwie więcej pro forma. 
Patrole te dochodziły do posterunków litewskich i tam, zsiadając 
z koni, wdawały się z nimi w przyjazną pogawędkę. Oddziałki 
litewskie, wycofujące się z lasów Augustowskich, były bez prze
szkód z naszej strony przepuszczane za linję demarkacyjną.

Dnia 2 września nadeszły, zajęte do tego czasu na innym 
odcinku, pozostałe dwa szwadrony t. j. 3 i 1 z częścią k. m.

Dowódca 1 szwadronu zameldował po przybyciu, że pod 
Gibami natknął się na artylerję litewską, która po krótkich pertrak
tacjach przepuściła cały szwadron z taborem. Można było sądzić, 
że był to jakiś zabłąkany oddział litewski z lasów Augustow
skich, podążający za linję demarkacyjną. Zwykły patrol, wysłany pod 
Berzniki na linji demarkacyjnej, jak zwykle po dojściu do pla
cówki litewskiej zsiadł z koni i wdał się w pogawędkę. Patrol 
ten nagle został przez Litwinów rozbrojony i wzięty do niewoli. 
Nikt nie był uprzedzony o ruchach Litwinów. Wojna nie była w y
powiedzianą. Spokojny nastrój panował wśród nas.

Przybyłe szwadrony zaczęły rozkwaterowywać się. 4 szwa
dron kwaterował w folwarku obok miasta, reszta szwadronów 
w mieście, tamże i sztab pułku. Koło godz. 16 dowódca pułku 
został zawiadomiony, że litewska tyraljera zbliża się od strony



wschodniej. Początkowo zaalarmowano 1/2 szwadronu (2 szw ) 
i wysłano go w stronę Berznik w celu dowiedzenia się o sytuacji. 
1/2 szwadron ten, wyjeżdżając z miasta ostrzelany był ogniem ka
rabinowym i k. m. Wszystkie trzy konie taczanki zostały ranne, 
jeden ułan zabity. Ten atak ogniowy otworzył mam oczy. Zorjen- 
towaliśmy się, że jesteśmy zaskoczeni. Natychmiastowy alarm posta
wił cały pułk na nogi. Drugie i czwarte numera poszły do ognia, 
reszta siodłała konie. Podchodzące spieszone półszwadrony pod 
kwaterę dowódcy pułku były natychmiast rzucane do przeciwude
rzenia. (Szkic 3). Zaawansowane oddziałki litewskie zostały już 
z miasta odrzucone, reszta w swoim zapędzie zatrzymana. W  od
ległości 200 kroków od skraju miasta widać było okopującą się 
piechotę litewską. Najgorzej było w 4 szwadronie: Litwini ogniem 
k. m. ze skraju lasku utrudniali siodłanie i wyprowadzanie koni. 
Szwadron, ten w myśl rozkazu miał wycofać się z folwarku i sta
nąć koło drogi suwalskiej w odwodzie pułku, obserwując jedno
cześnie kierunek północny. Pozatem w odwodzie pozostał drugi 
półszwadron i jeden k. m. koło klasztoru w mieście.

Patrole stwierdziły podchodzenie Litwinów i od strony Gib. 
Sytuacja została zupełnie wyjaśnioną: byliśmy otoczeni prze
ważającymi siłami z trzech stron. Wzięci w kontrnatarciach jeńcy 
pochodzili z różnych baonów czterech pułków litewskich (2, 5, 
8 i 10 p. p.). Można było przypuszczać, że mamy wokoło siebie 
1 0 — 15 kompanji piechoty, naturalnie nie wszystkie jeszcze zaan
gażowane w pierwszej linji. Każda kompanja piechoty litewskiej 
posiadała wówczas po trzy k. m. Stan bojowy pułku wynosi 
koło 210 szabel i 6 k. m. Biorąc powyższe pod uwagę, mieliśmy 
przeciwko sobie znaczną przewagę.

Teren koło Sejn jest bardzo dogodny do bezpośredniej 
obrony w kierunku zachodnim, natomiast bardzo niekorzystny dla 
wojsk broniących się przed atakiem od strony wschodniej i półud- 
niowej i do tego zaskoczonych.

Po ustaleniu się wzajemnej sytuacji, dowódca pułku zażądał 
przez parlamentarzy zawieszenia działań bojowych, przypuszcza
jąc, że tylko temperament któregoś z miejscowych dowódców 
litewskich pchnął oddziały litewskie do akcji. Niestety, wkrótce 
otrzymano wiadomość od litewskiego dowódcy, że działania bojo
we nadal będą prowadzone. Wówczas, dla uniknięcia dalszego 
bezużytecznego przelewu krwi, dowódca pułku zażądał dalszego 
zawieszenia broni jeszcze przez czas pewien, by usunąć się z mia
sta. Już o zmroku wycofał się pułk całkowicie, wywożąc 3 zabi
tych i uprowadzając z sobą 21 zdrowych jeńców,
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Mając już pewne doświadczenie co do sposobu zachowania 
się litewskich wojsk, pułk był wyprowadzony nie szosą suwalską, 
lecz maszerował w pewnej odległości od niej przez pola. Ostroż
ność ta nie okazała się zbyteczną, gdyż litewska artylerja obsy
pała szosę pociskami pomimo tego, że w tym czasie obowiązywało 
jeszcze zawieszenie broni.

Już bardzo późno w nocy dowiedzieliśmy się, że Litwini tak 
samo znienacka, bez wypowiedzenia wojny, zaatakowali Suwałki. 
W  tym dniu rozpoczęła się ogólna ofenzywa litewska na całym 
suwalskim froncie.

Łamiąc międzynarodowe prawa i obyczaje, szanowane nawet 
przez dzikie ludy, Litwini wzięli do niewoli oficera parlamentarza.

Przykład powyższy jest bardzo pouczającym : zasadom Regu
laminu sł. Pol. nigdy nie można sprzeniewierzać się. Lekcewa
żenie tych zasad, względnie zbytnia łatwowierność może dopro
wadzić do bardzo smutnych następstw. Czy to wobec wroga, 
czy też wobec neutralnych wojsk, należy zachowywać całkowitą 
ostrożność.

W ALKI ODWROTOWE.
(Mapy 1 : 100.000 — M. 25, M. 26, N.  25).

Po wycofaniu się z Sejn na noc z 2 na 3.9.1920 16 p. uł. 
stanął w następującym ugrupowaniu : 3 i 4 szwadrony z dwoma 
k. m. w Krasnopolu, 2 szwadron w Krasne, 1 szwadron, reszta 
szwadronu k. m. i sztab pułku w Żubrówka.

Szwadrony, wysunięte przez całą noc, patrolowały okolicę 
w promieniu kilku klm. i wystawiały małe placówki (m. in. 
i w Pawłówku). Noc minęła spokojnie.

Ogólna sytuacja w Suwalszczyźnie w dniu 3.9 była nastę
pująca :

Na północ od Suwałk stała grupa mjr. Piaseckiego w skła
dzie 7 p. uł., dwóch baonów (bardzo słabych) 41 p. p. i dwóch 
baterji 9 p. a. p. Litwini zostali powstrzymani na linji Kaletniki— 
Żubryn przez dwie komp. piech, i następnie przez obejście ich 
przez 7 p. uł. odrzuceni w kierunku płn, wsch. do linji Szypliszki — 
Rudka Tartak.

Na odcinku Augustowskim znajdowała się grupa mjr. Bystra- 
ma w składzie 3 p. uł,, pułku kaw. kombinowanego, składającego 
się z czterech marszówek pod dowództwem mjr. Reliszko, baonu 
41 p, p., trzech konnych baterji. Litwini odrzucili oddziały tej 
grupy z linji Bryzgiel — Serski Las i zajęli Kolnicę, dążąc do 
opanowania Augustowa.
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W  ciągu dnia samoloty litewskie bombardowały kilkakrotnie 
Suwałki, Augustów, tabor 16 p. uł. w Płocicznie i konie 7 p. uł. 
pod Lipowem.

Otrzymany rozkaz nakazywał 16 p. uł. osłaniać Suwałki od 
wschodu. Odcinek pułku szedł od Kaletniki (wył.) do północnego 
skraju jez. Wigry.

W  związku z tem przesunięto 2 szw. do Leszczewo z zada
niem zabezpieczenia odcinka pułku od płn. W3ch. W Tartaku 
został umieszczony mały oddziałek dla zabezpieczenia łączności 
z Suwałkami i z 2 szwadronem oraz w celu ochrony mostu 
i cieśniny między jeziorami. Patrole pułku w ciągu poranka spro
wadziły kilku jeńców 10 p. p. lit. Wykorzystując stałą instalację 
telegrafu państwowego, udało się nawiązać łączność z Suwałkami. 
Naturalnie linja telegraficzna tej instalacji, biegnąca w stronę Sejn, 
została w kilku miejscach przerwaną, by uniemożliwić litwinom 
podsłuchiwanie.

W ślad za 2 szw. został ściągnięty z Krasnopola 3 szw. do 
Żubrówki w celu uzyskania większego odwodu.

Koło godziny 10.30 Litwini zajęli Pawłówkę i Jagleniszki 
i wkrótce potem natarli na Krasnopol. Dowódca 4 szw. zmusił 
przeciwnika do rozwinięcia się i po godzinnej walce, w myśl 
otrzymanego rozkazu, wycofał się w kierunku Żubrówki, skąd 
został przerzucony do Tartak w celu przygotowania nowej pozycji.

Szwadrony 1 i 3 z 3 k. m. broniły się początkowo na wschód, 
a następnie na zachód od Żubrówki, zmuszając Litwinów do pro
wadzenia regularnego natarcia i straty czasu. Koło godz. 17 dyon 
wycofał się z Tartak na nową bardzo dobrą linję obronną.

Szwadron 1 z 1 k. m. został skierowany do Nowejwsi, gdzie 
zluzował dwa plutony 7 p. uł., 3 szw. z jednym k. m. przy dowód
cy pułku stanął w Leszczewku, jeden k. m. wzmocnił obsadę 4 
szwadronu.

Nowe ugrupowanie pułku dawało możność użycia odwodów 
(2 i 3 szwadron z 3 k. m.) czy to w kierunku płn. wschodnim, 
czy to w kierunku Tartaka i prócz tego, samem położeniem 
w Leszczewie, 2 szwadron chronił tyły i skrzydło gros pułku.

W  celu zabezpieczenia szybkiego przesuwania się odwodów 
po najkrótszych drogach, dowódcy szwadronów otrzymali rozkaz 
przeprowadzenia zwiadu terenu i przygotowania kilku przewodni
ków wśród swoich podkomendnych.

Litwini w dniu tym na odcinku pułku nie posunęli się po za 
Żubrówkę.
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1 .  BERNSTEIN por. 7 p. uł.

Metody wyszkolenia kawalerji w służbie 
polowej.

OKRES II.
WYSZKOLENIE WŁAŚCIWE.

N AUKA OBSERWACJI.
Obserwacja ma na celu zasiąganie wzrokiem wiadomości

o nieprzyjacielu. Naukę obserwacji można podzielić na dwa działy:
1) obserwacja w miejscu (czujka),
2) obserwacja w marszu (flankier).
Szkolenie należy rozpocząć od nauki obserwacji w miejscu, 

jest ono łatwiejszem od obserwacji w marszu i nie wymaga umie
jętności jazdy konnej.

CZUJKA.
Naukę służby czujki w polu trzeba poprzedzić wykładem  

teoretycznym o ubezpieczeniach na postoju, o placówce i czujce. 
Zastosować przytem stół plastyczny.

Pouczyć o ważności zadania, jakie przypada w udziale czujce 
(wychowanie moralne). Za pomocą pytań objaśnić rekrutowi, co 
musi wiedzieć czujka, aby dobrze pełnić służbę, a zatem :

J) wiadomości o nieprzyjacielu:
a) ruchy nieprzyjaciela, które poprzednio zauważono, 
b) kierunek, lub miejsce, skąd spodziewany jest nieprzy

jaciel.
2) wiadomości o wojskach własnych ;

a) umieszczenie placówki,
b) rozmieszczenie sąsiednich czujek,
c) przewidziane ruchy wojsk własnych,

3) odcinek do obserwacji,
4) łączność z placówką,
5) umówione znaki i hasło,
6) zarządzenia na wypadek odwrotu.
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Ćwiczenie nr, 1. Po uprzedniem przygotowaniu teoretycznem 
rozpoczyna się nauka w terenie. Wytłumaczyć rekrutowi, że za
daniem czujki jest obserwacja powierzonego odcinka; ażeby obser
wować, trzeba widzieć; aby widzieć, trzeba stanąć w takim miejscu, 
skąd jest dobry widok, a więc wybrać punkt obserwacyjny. Trzeba 
się przytem starać samemu być jaknajmniej widocznym. Instruktor 
początkowo wybiera punkt obserwacyjny osobiście i stawia tam 
rekruta; następnie wyznacza mu odcinek do obserwacji, oznaczając 
ściśle przez widoczne punkty w terenie granice odcinka, i kierunek 
obserwacji; dalej uczy rekruta rozpatrywać swój odcinek systema
tycznie. Można to uczynić w sposób dwojaki: 1) obserwując ciągle 
od prawej strony ku lewej (wszerz), 2) od horyzontu, aż do 
najbliższego otoczenia swego stanowiska (wgłąb). Zwrócić czujce 
uwagę na specjalnie niebezpieczne punkty w terenie, skąd mógłby 
niespostrzeżenie zbliżyć się nieprzyjaciel; dalej, w jaki sposób zda
leka rozróżnić wojska nieprzyjacielskie :

1) kolumna w marszu na 2 — 3 km,
2) rozróżnić kawalerję od piechoty na 1 — 2 km,
3) rozróżnić pojedynczego jeźdźca na 600 m,
4) rozróżnić pojedyńczego piechura na 500 m,
5) rozróżnić mundur na 200 m.
Bardzo dobrym wskaźnikiem jest kurz, który podnosi masze

rująca kolumna :
1) kurz nad kolumną kawalerji unosi się wysoko, 2) nad 

kolumną piechoty nisko, 3) nad kolumną artylerji jest w pewnych 
odstępach przerywany.

Przy nadarzających się sposobnościach (manewry) należy 
ułanom wskazywać na te różnice.

Ćwiczenie nr. 2 ma na celu nauczyć rekruta, jak się winna 
zachowywać czujka w różnych wypadkach. W  tym celu kazać 
starszemu rocznikowi pozorować nieprzyjaciela;

a) Czujka widzi człowieka, poruszającego się w terenie, lecz 
nie może rozróżnić, kto to jest ? Zawiadomić znakiem 
placówkę.

b) Czujka zostaje nagle zaskoczona przez nieprzyjaciela. 
Strzelać, aby zaalarmować placówkę. Jeżeli zachodzi 
potrzeba, cofać się, lecz tak, by nie zdradzić miejsca, 
gdzie się znajduje placówka.

c) Czujka widzi, zbliżającego się parlamentarza, Zatrzymać 
go, kazać zrobić w tył zwrot, zawiadomić placówkę i cze
kać na przybycie dowódcy placówki.
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d) Patrol własny zbliża się do czujki. Jeżeli czujka poznaje 
szarże, przepuszcza go, jeżeli nie, zatrzymuje i czeka na 
dowódcę placówki.

e) Cywilny osobnik zbliża się do czujki i chce przejść 
w stronę nieprzyjaciela. Zatrzymany przez czujkę, za
czyna uciekać. Czujka strzela, starając się położyć go 
trupem.

Należy przećwiczyć wszystkie wyżej wymienione wypadki 
i każdorazowo omówić z rekrutami zachowanie się czujki, sta
wiając przytem pytania.

Ćwiczenie nr. 3. To samo co w drugim ćwiczeniu przerobić 
w nocy. Objaśnić, że w nocy czujki są zawsze podwójne i dlaczego?

W  nocy czujka stoi bliżej placówki i nie na punktach obser
wacyjnych, lecz w przejściach, którymi może zbliżyć się nieprzy
jaciel (drogi, dróżki, mosty, cieśniny*). W  nocy czujka obserwuje 
nie wzrokiem, lecz słuchem.

Skoro rekruci już dobrze zrozumieli zasady obserwacji 
w miejscu i nauczyli się pełnić służbę czujki, można przystąpić do 
nauki obserwacji w marszu, do służby flankiera.

FLANKIER.
Naukę służby flankiera, tak jak służby czujki, należy poprze

dzić pogadanką, stosując stół plastyczny. Wyjaśnić rekrutom  
znaczenie ubezpieczeń w marszu. Wytłumaczyć, że najlepiej 
obserwuje się, stojąc w miejscu. Jak za tym musi maszerować 
flankier? Musi on posuwać się skokami od jednego punktu obser
wacyjnego do następnego. Przestrzeń między tymi punktami mus 
przebyć jaknajszybciej (kłusem, lub galopem), aby zyskać czas 
potrzebny na szczegółową obserwacje w miejscu, gdy się zatrzyma. 
Rozpocząć tę naukę należy wówczas, gdy rekruci otrzymali odpo
wiednie przygotowanie w służbie polowej i w jeździe konnej. 
Stosować metodę poglądową. Rekrut musi motywować swoje za
chowanie; wypytywać wszystkich rekrutów w plutonie, aby ich 
zmusić do myślenia; zachować ścisłą postępowość, a zatem ćwi
czyć kolejno :

1) marsz pojedyńczego flankiera po drodze ściśle określonej,
2) marsz dwuch flankierów w tych samych warunkach,
3) marsz dwuch flankierów, którzy sami wybierają drogę.
Ćwiczenie nr. 1. Instruktor każe jednemu rekrutowi masze

*) Przy szkoleniu czujek położyć specjalny nacisk na naukę utrzymania 
łączności z placówką za pomocą znaków; naukę tę prowadzić nie ty lko w terenie, 
lecz również w koszarach.
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rować przed plutonem, jako flankierowi; wskazuje on rekrutom 
konieczność zatrzymywania się dla dobrej obserwacji; objaśnia, 
w jakim miejscu należy się zatrzymać, jak się w tym miejscu 
ustawić, aby nie być widocznym, w jakim kierunku obserwować, 
jak wybrać następny punkt obserwacyjny, kiedy wyruszyć do 
następnego punktu. Np. skoro flankier zatrzymał się na punkcie 
obserwacyjnym, zapytać rekrutów, czy tu powinien się zatrzymać? 
dlaczego ? gdzie powinien zająć stanowisko ? i t. p.

Następnie instruktor uczy rekrutów wykonania skoku. Przed 
wykonaniem skoku winien flankier obrać sobie taką drogę, która 
go uczyni jaknajmniej widocznym (wyzyskać rowy przydrożne, 
które go zasłaniają przed wzrokiem nieprzyjaciela, drzewa). Skok 
winien być wykonany szybko (kłusem, lub galopem); szybkość 
zależna będzie od szybkości marszu kolumny, terenu i długości 
skoku (zwrócić uwagę na oszczędzanie konia).

W  tym ćwiczeniu instruktor uczy również, co powinie uczynić 
flankier, skoro coś zauważy ? Zawiadomić swego dowódcę i obser
wować w dalszym ciągu. W  jaki sposób zawiadomić ? Znakiem. 
Ażeby móc znakami zawiadomić dowódcę, jak również otrzymać 
od niego tą samą drogą rozkazy, musi flankier utrzymywać z nim 
stałą łączność wzrokową.

Ćwiczenie nr. 2. Marsz dwuch flankierów po drodze wyzna
czonej. Postępować naogół, jak w ćwiczeniu pierwszym, lecz 
zwrócić specjalną uwagę na zadanie drugiego flankiera i jego 
sposób marszu. Jeden z dwuch flankierów jest związany z wyzna
czoną drogą i nie może z niej zbaczać. Zadaniem drugiego flan
kiera jest uzupełnienie obserwacji pierwszego przez badanie miejsc 
zakrytych, przylegających do drogi, lecz nie dalej, jak na odległość 
około 50 m.

Zwrócić uwagę, by dwaj flankierzy nie jechali zbyt blisko 
siebie, gdyż przez to zwiększają widoczność i mogą obaj zginąć 
od jednej kuli. Drugi flankier służy również, jako łącznik między 
pierwszym flankierem i dowódcą; podczas gdy pierwszy obserwuje, 
drugi ogląda się poza siebie i porozumiewa znakami z dowódcą. 
Przy ćwiczeniu należy wyznaczyć dowódcę szpicy (podoficera) 
i dwuch flankierów.

Ćwiczenie nr. 3. Marsz dwuch flankierów, którzy samo
dzielnie wybierają drogę. Będzie to miało miejsce w dwuch 
wypadkach:

1) marsz flankierów bocznych (np. szpicy),
2) marsz flankierów patrolu wywiadowczego.
Ćwiczenie to należy poprzedzić pogadanką, w jakim celu
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wysyła się flankierów bocznych i jakie jest ich zadanie ? Przy 
szkoleniu należy zwrócić uwagę na następujące punkty :

1) Wybór przez flankierów bocznych drogi i punktów obser
wacyjnych,

2) stosunek flankierów do oddziału, który ubezpieczają,
3) łączność z oddziałem,
4) przesyłanie wiadomości.
Gdy teren pozwala flankierom bocznym posuwać się równo

legle do oddziału, powinni oni wybierać taką drogę, któraby: 1) po- 
zwalała im przejrzeć wszystkie zakrycia terenu, z których mógłby 
strzelać nieprzyjaciel; 2) winni oni zatrzymywać się w punktach 
obserwacyjnych, dających dobry widok w kierunku, z którego nie
przyjaciel mógłby zaatakować flankę oddziału; 3) nie powinni odda
lać się zbytnio od drogi, jaką maszeruje oddział, gdyż winni z nim 
utrzymywać stałą łączność wzrokową. Maszerują oni zatem sko
kami, starając się ukrywać przed wzrokiem nieprzyjaciela (wyzy
skiwać teren); na punktach obserwacyjnych zatrzymują sie, obser
wując w kierunku bocznym i wprzód celem przygotowania następ
nego skoku. Często teren nie pozwala flankierom bocznym ma
szerować równolegle do oddziału, wówczas działają oni w sposób 
następujący: przy każdym zatrzymaniu się oddziału (szpicy) do
wódca wskazuje im miejsca w terenie, które należy zbadać; flan- 
kierzy udają się tam, a następnie maszerują równolegle tak długo, 
dopóki teren na to pozwala. Skoro napotkają przeszkodę nie do 
przebycia (strumień, płot i t. d.), powracają do drogi, którą ma
szeruje oddział, obserwując w dalszym ciągu w swoim kierunku. 
Flankierzy boczni maszerują zwykle polami naprzełaj i bardzo 
szybko, gdyż mają do przebycia dłuższą drogę niż oddział; ich 
służba wymaga zatem od koni znacznego wysiłku, dlatego też kie
dy teren jest zupełnie odkryty i możliwa obserwacja z drogi na 
dużą odległość, winni oni maszerować drogą wraz z oddziałem, 
obserwując jednak stałe w kierunku, powierzonego im do ochrony 
skrzydła. Flankierzy boczni nie maszerują zupełnie równolegle 
do oddziału, który ubezpieczają, lecz wysunięci naprzód, tem da
lej naprzód, im szybciej dany oddział maszeruje. Muszą tak ma
szerować dlatego: 1) aby uprzedzić oddział, zanim ten dostanie 
się pod flankowy ogień nieprzyjaciela, 2) aby ze skrzydła rozpo
znać i zbadać wszelki opór, jaki oddział napotka na swej drodze.

Łączność z oddziałem winni utrzymywać wzrokową i stale, 
móc znakami przesyłać wiadomości i porozumiewać się z swym 
dowódcą; ażeby widzieć, czy prawidłowo maszerują w sto
sunku do oddziału i aby widzieć, czy oddział nie zmienia kie



runku marszu. Jeżeli pokrycie terenu łączność tę przerywa, jeden 
z flankierów obserwuje, a drugi staje jako łącznik. Przesyłanie 
wiadomości winno odbywać się przy pomocy znaków, gdyż jest 
to sposób najszybszy i oszczędzający konie. Jeżeli wiadomość jest 
bardzo wielkiej wagi, jeden z flankierów bocznych pozostaje na 
obserwacji, drugi udaje się do dowódcy oddziału z meldunkiem.

Ćwiczenie flankierów bocznych należy przerabiać w ten spo
sób, że jeden pluton, maszerując drogą przedstawia oddział, drugi 
pluton wydziela dwuch rekrutów, którzy mają ten oddział ubez- 
pieczać, jako flankierzy boczni, Pluton z instruktorem posuwa się 
za nimi. Instruktor przy każdym skoku każe rekrutom poprawiać 
popełnione przez flankierów błędy. W  ten sposób cały pluton korzy
sta z ćwiczenia.

Ćwiczenie nr. 4. Flankierzy patrolu wywiadowczego. Przy 
każdym skoku patrolu, dowódca wysyła flankierów w różnych 
kierunkach, celem zbadania, czy nieprzyjaciel zajmuje pewne 
miejsca. W ysyła on ich zawsze po dwuch, aby mieli większą pew
ność siebie i aby jeden z nich mógł służyć jako łącznik. Flan
kierzy wyznaczeni szybko orjentują się w terenie i równie szybko 
udają się w nakazanym kierunku, starając jaknajbardziej ukryć 
się przed wzrokiem nieprzyjaciela. Maszerują oni w pewnym od
daleniu jeden od drugiego. Skoro znajdą się już na obranym 
punkcie obserwacyjnym, przeglądają uważnie wszystkie zakrycia 
w terenie, które należy zbadać. Jeżeli chodzi o stwierdzenie, czy 
nieprzyjaciel się tam znajduje, nie wystarczy sama obserwacja 
zdala od tych miejsc, trzeba się do nich zbliżyć. Jeżeli to będzie 
grupa zabudowań, jeden z flankierów pozostaje na obserwacji 
a drugi przyjeżdża do zabudowań i wypytuje mieszkańców; 
jeśli to będzie lasek, również jeden obserwuje zdala, a drugi 
wjeżdża w las i ostrożnie nadsłuchuje. Wzgórza badają oni 
znów w ten sposób, że jeden pozostaje u podnóża, a drugi 
wjeżdża na szczyt i rozpatruje teren. Po zbadaniu wyznaczonego 
kierunku obaj flankierzy powracają najkrótszą drogą do dowódcy 
patrolu.

Przy tym ćwiczeniu należy rzeczywiście przedstawić patrol, 
który wysyła flankierów Przerabiając ćwiczenie po raz pierwszy, 
należy prowadzić patrol powoli, zaznaczając wyraźnie skoki. Przy 
następnych ćwiczeniach patrol maszeruje coraz szybciej. Z po
czątku na flankierów wyznaczyć dwuch starych ułanów, później 
rekrutów. Instruktor posuwa się z plutonem rekrutów za flankie- 
rami, każe rekrutom poprawiać popełnione przez rekrutów błędy, 
W  razie potrzeby instruktor przez znak gwizdkiem zatrzymuje
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flankierów i patrol. Zatrzymywać należy każdorazowo, kiedy 
chce się rekrutom wytłumaczyć zadanie i omówić błędy.

Ćwiczenie nr. 5. Służba flankierów przednich w nocy. Prze
robić według tych samych zasad, jak ćwiczenie nr. 2. Celem sko
ków podczas marszu nocnego nie będzie obserwacja, lecz podsłu
chiwanie. Należy zatem tam się zatrzymywać, skąd można coś 
usłyszeć, a więc w pierwszym rzędzie na skrzyżowaniu dróg, 
w pobliżu miejscowości zamieszkałych, lasków i t. d. Maszerując, 
flankierzy posuwają się bokami drogi, po terenie miękkim, aby 
zachować ciszę. Skoki w nocy należy wykonywać w tempie 
znacznie wolniejszym, aniżeli w dzień. Posuwają się oni bliżej od
działu, który ubezpieczają i zachowują ścisłą łączność z oddziałem 
przez łańcuch łączników.

Ćwiczenie nr. 6. Podczas ćwiczeń nocnych pokazać rekru
tom, w jaki sposób działają flankierzy boczni. Marsz równolegle 
do oddziału jest niemożliwy, zresztą zaskoczenie ogniem flanko
wym w nocy nie jest tak niebezpieczne. W ysyła się więc flankie
rów tylko na drogi prostopadłe do kierunku marszu, gdzie pozo
stają pewien czas, nadsłuchują i powracają do oddziału.

Ćwiczenie nr. 7. Flankierzy patrolu wywiadowczego w nocy. 
Patrol zwiadowczy nie może w nocy wysyłać flankierów we wszyst
kich kierunkach, patrol zatrzymuje się na skrzyżowaniu dróg 
i wysyła flankierów drogami na pewną odległość. Jeżeli zachodzi 
potrzeba spatrolowania jakiegoś lasku, zabudowań i t. p., flankie
rzy cicho podjeżdżają konno, następnie jeden z nich zsiada z ko
nia i udaje się pieszo zbadać dane miejsce.

Ćwiczenie nr 8. Należy również szkolić rekrutów, jako flan
kierów terenu. Rozpoznając teren, flankierzy mają za zadanie do
nosić o przeszkodach, które mogą zatrzymać marsz, wyszukiwać 
przejścia, pozwalające je ominąć i wskazywać drogę. Flankier 
terenu, o ile nie napotka przeszkody, nie dając znaku, posuwa się 
we wskazanym kierunku. O ile spotyka przeszkodę, mogącą 
wstrzymać marsz oddziału daje znak, podnosząc ramię w górę 
i jedzie wzdłuż przeszkody. Gdy znajdzie dogodne przejście, za
puszcza się w nie, wyciągając ramię naprzód. Szczególnie ważnym 
staje się zadanie flankierów w czasie szarży. (Nauka moralna; 
wskazać na zgubne skutki złego działania lub braku flankierów 
w tym wypadku; podać przykłady z wojen).

Całą naukę służby flankiera należy prowadzić w terenie 
z początku łatwym, stopniowo wybierać teren coraz trudniejszy. 
Skoro rekruci już dobrze zrozumieją sam sposób działania flan



kierów, należy teren ożywiać przez nieprzyjaciela, którego przed
stawiają ułani starego rocznika.

Zwrócić baczną uwagę, aby flankierzy nigdy nie jechali 
z karabinkiem w ręku, co miało tak częste miejsce w wojnie 
1918—20 r. Należy objaśnić rekrutom, że strzał z konia najczę
ściej jest niecelny i nie wyrządza nieprzyjacielowi żadnej szkody, 
wskazuje mu dokładnie miejsce, gdzie znajduje się nasz własny od
dział. Broni palnej może flankier użyć tylko wówczas, gdy jest 
zaskoczony i w inny sposób nie może uprzedzić oddziału o nie
bezpieczeństwie

U W A G A : Przez cały czas wyszkolenia rekrutów w służbie 
flankiera, należy specjalną uwagę poświęcić nauce kierowania flan- 
kierami przez podoficerów przy pomocy gwizdka i znaków ręką. 
Bez tego sposobu porozumiewania się nigdy nie będzie należycie 
funkcjonowała służba ubezpieczeń marszu, a z praktyki wierny, 
jak trudno jest nauczyć żołnierza, aby na każdy gwizd swego 
dowódcy zwracał uwagę i oczekiwał od niego rozkazu.

ŁĄCZNOŚĆ.
Pożytecznem zawsze będzie za pomocą pogadanki wytłuma

czyć rekrutom znaczenie łączności dla współdziałania oddziałów. 
Trzeba zatem powiedzieć ogólnie o wszystkich nowoczesnych 
środkach łączności, kładąc specjalny nacisk na łączność wzrokową 
i służbę jeźdźców łącznikowych. Przytoczyć przykłady, jak najlep
sze plany zawodzą przy braku łączności. Wskazać na ważność 
służby łącznika (wychowanie moralne).

Łączność wzrokową wgłąb utrzymuje się przy pomocy łań- 
cucha łączników. Łączność ta między oddziałami straży przed
niej winna być stałą.

Łączność w marszu utrzymuje się zawsze z tyłu wprzód, 
to znaczy, że nieprzyjacielska kolumna maszerująca obowiązana 
jest utrzymywać łączność z oddziałem głównym straży przedniej, 
oddział główny z oddziałem przednim i t. d.

W  tym celu oddział wysyła, do oddziału maszerującego 
przed nim, grupę łączników pod dowództwem podoficera; podo
ficer oznacza łączników kolejnymi numerami. W  miejscu, gdzie 
z powodu właściwości terenu oddział przedni traci łączność wzro
kową z oddziałem głównym straży przedniej, podoficer każe 
łącznikowi nr. 1 zatrzymać się; ten staje na środku drogi tak, aby 
był widziany przez oddział główny straży przednej i aby sam wi
dział oddział przedni; gdy znów łącznik pozostawiony znika z oczu 
oddziałowi przedniemu, ten pozostawia łącznika nr. 2 i t.d. Skoro
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teraz oddział główny straży przedniej zbliży się do łącznika nr. 1, 
ten rusza kłusem i zmienia łącznika nr. 1, ten rusza kłusem 
i zmienia łącznika nr. 2, a ten znów łącznika nr. 3 i t. d. W  ten 
sposób łączność nie zostaje nigdy przerwaną, dowódca straży przed
niej nie potrzebuje się o nią specjalnie troszczyć i nie wymaga 
wielkiego wysiłku od koni. Kiedy oddział przedni zatrzymuje się 
na dłuższy postój, łącznicy stawiają konie prostopadle do kierunku 
drogi i w ten sposób zawiadamiają oddział maszerujący w tyle. 
Należy rekrutom pokazać powyższy sposób utrzymania łączności 
na stole plastycznym, a następnie przerobić w terenie.

Ćwiczenie nr. 1. Jeden ułan, ze starszego rocznika z chorą
giewką szwadronową, przedstawia oddział główny straży przedniej, 
drugi ze zwykłym proporczykiem przedstawia oddział przedni. 
Jako teren do tego ćwiczenia najlepiej wybrać las z licznemi krę
temi dróżkami. Ażeby wszyscy rekruci mogli być użyci, oddział 
przedni rusza kłusem, a instruktor rozstawia łączników; kiedy już 
wszyscy łącznicy zostali użyci, instruktor podaje szereg znaków, 
które łącznicy, podając jeden drugiemu, przesyłają do oddziału 
głównego straży przedniej. Wreszcie instruktor daje znak kłusem. 
Oddział główny rusza kłusem i łącznicy, zmieniając się kolejno, 
łączą do oddziału przedniego, który już jedzie stępem.

Ćwiczenie nr. 2. Utrzymanie łączności wszerz, jest o wiele 
trudniejsze. Zależnie od terenu, będzie ona często przerywana; 
będzie to np. wypadek, kiedy chodzi o utrzymanie łączności mię
dzy maszerującą kolumną i oddziałem straży bocznej. Łączność 
mogłaby być utrzymana tylko w tym wypadku, gdyby teren po
zwalał łącznikom posuwać się równolegle między kolumną i pa
trolem. Takie wypadki zdarzają się rzadko Najczęściej patrol bę
dzie utrzymywał łączność w inny sposób, a mianowicie przy każ
dym skoku dowódca patrolu wyśle w kierunku kolumny łącznika, 
który wyszuka punkt, skąd będzie widać kolumnę, zobaczy, gdzie 
jest i co robi kolumna, następnie powróci do dowódcy patrolu 
i zamelduje. A by przerobić to ćwiczenie, należy przez ułana 
z chorągiewką przedstawić kolumnę maszerującą, a z rekrutami 
maszerować jako patrol boczny osłaniający kolumnę.

SŁUŻBA GOŃCA.

Goniec jest to jeździec, który ma za zadanie przewieść rozkaz, 
lub meldunek ustny, czy też pisemny. Zadaniem jego będzie zatem:

a) maszerować z wyznaczoną szybkością.
b) odnaleść odbiorcę, to znaczy dojechać do wskazanej 

miejscowości wyznaczoną drogą.
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Maszerować z oznaczoną szybkością powinien rekrut już 
umieć, gdyż przeszedł wyszkolenie przygotowawcze; należy zatem 
nauczyć go odnajdować nieznaną mu, lecz ściśle określoną drogę.

Ćwiczenie nr, 1. Kazać rekrutowi w czasie ćwiczeń wrócić 
do koszar drogą, którą już przebył, ściśle w oznaczonym czasie, 
(sprawdzić przez oficera inspekcyjnego).

Ćwiczenie nr. 2. Kazać rekrutowi zawieść meldunek drogą 
nieznaną mu. Drogę według mapy ściśle określić, napisać mu 
nazwy miejscowości, które napotka w drodze, kazać mu powtó
rzyć i upewnić się, czy dobrze zrozumiał. Przy tym ćwiczeniu, 
można kazać podoficerowi wydawać rozkazy rekrutowi, aby w ten 
sposób jednocześnie szkolić podoficerów w wydawaniu rozkazów.

Ćwiczenie nr. 3. Kazać rekrutowi zawieść meldunek do 
punktu widocznego zdala, objaśnić, jak winien się orjentować, aby 
zachować dany kierunek (wybór punktów pośrednich).

Ćwiczenie nr. 4. Kazać przewieść meldunek do pewnej 
miejscowości, nieokreślając ściśle drogi. Podać tylko kierunek 
i główne miejscowości, przez które ma przejechać. Naprzykład 
zawieść meldunek z Mińska Mazowieckiego do dowódcy placówki 
w Krzywica, 9 km na płd-wschód od Mińska Mazowieckiego, 
jechać przez Marjankę i Chmielów. Rekrut uczy się w ten spo
sób wypytywać ludność.

Ćwiczenie nr. 5. Kazać rekrutowi odnaleść dowódcę oddziału, 
maszerującego po pewnej drodze. Naprzykład: oddać meldunek 
dowódcy 2-go szwadronu, który maszeruje drogą Mińsk Mazo- 
wiecki-Niedziałka-Jakubów. Meldunek wysłany z Janowa. W ska
zać tylko kierunek, w którym się ta droga znajduje.

Ćwiczenia te należy stopniowo utrudniać, ożywiając teren, 
który ma goniec przebyć przez patrole nieprzyjacielskie. Ma to na 
celu nauczyć gońca rozglądać się i badać teren oraz omijać zasło
ny i miejsca zamieszkałe.

Rekrutów należy przez odpowiednie pogadanki pouczyć, co 
goniec powinien zrobić;

a) przed udaniem się w drogę: meldunek ustny dobrze 
zrozumieć, powtórzyć, zażądać wyjaśnień; meldunek 
pisemny przeczytać i zapamiętać, schować tak, by go 
nie pognieść i nie zgubić; w obydwu wypadkach 
zapytać się, gdzie ma dołączyć do oddziału, opatrzyć 
konia i broń;

b) podczas drogi: upewnić się, czy jedzie dobrą drogą, 
jechać z oznaczoną szybkością. Jeżeli mu grozi śmierć, 
lub niewola, meldunek zniszczyć; jeżeli straci konia,



starać się dotrzeć do celu wszelkimi środkami. Meldu
nek okazywać każdemu napotkanemu oficerowi, który 
tego zażąda;
po przybyciu do celu: oddać meldunek i wziąć pokwi
towanie; opowiedzieć, co widział w drodze; dać konio
wi wypoczynek, a następnie w myśl otrzymanego roz
kazu pozostać lub dołączyć do oddziału. Jeżeli odbiorca 
udał się do innej miejscowości, szukać go i meldunek 
doręczyć. c. d. n.





Nowy regulamin kawalerji francuskiej*)
Niniejsze opracowanie ma na celu wyrażenie poglądu na 

główne ideje, które wprowadza w życie nowy regulamin kawalerji 
francuskiej.

Od początku wojny światowej, kawalerja francuska przeszła 
drogę ewolucji w swojej organizacji i w użyciu w walce, co się 
odzwierciedla w szeregu regulaminów i instrukcji, które wyszły 
w ciągu lat 1914 — 1923 r.

Regulaminy i Instrukcje ostatnich czasów powstały na tle 
doświadczeń wojny światowej, które wysuwały cały szereg za
gadnień w użyciu kawalerji i zagadnienia te nie dały się odrazu 
ująć w pewien stały regulamin, lub instrukcję, lecz musiały przejść 
przez szereg prób, żeby ostatecznie wyłonić regulamin, obejmujący 
całkowicie wyszkolenie i użycie taktyczne kawalerji.

Obecnie istniejący regulamin, wprowadzający niepospolite 
zmiany organizacji wyszkolenia i sposobów walki kawalerji, był 
poprzedzony instrukcją tymczasową z dnia 13 czerwca 1923 roku, 
wydaną przez komisję regulaminową, celem przyspieszenia czę
ściowego wprowadzenia w życie nowego regulaminu dla wyszko
lenia nowego kontyngentu rekruta, w myśl nowych zasad.**) In
strukcja ta zawierała tylko szkołę drużyny (grompe de combat) 
i plutonu konno i pieszo i zastąpiła odnośne części regulaminu
z 25-go czerwca 1920 r.

Nowa organizacja plutonu stosowaną była stopniowo od
kwietnia 1923 r. w armji okupacyjnej (Armee du Khin) i w szkole 
kawalerji w Saumur (Ecele d'application de Cavalerie), — po uka
zaniu się zaś instrukcji tymczasowej w całej kawalerji.

Dzisiaj więc, nowy reg u lam in  obowiązuje w całej A rm ji, 
anulując wszelkie inne, poprzednio wydane, przepisy w tym 
kierunku.

Reglement de la Cavalerie du 20 septembre 1923, składa 
się z dwóch części: ***/

*) Reglement de la Cavalerie, aprouve la 20 s eptembre 1923.
**) Instruction provisoire sur les evercies et la manoeuvre de la Cavalerie.

13 juin 1923.
***) Każda część odpowiada jednemu tomowi.
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Część 1 — przygotowanie techniczne kawalerji (preparation 
technique de la cavalerie).

Część II — Taktyczne użycie kawalerji. (Emploi de la ca- 
valerie).

Do każdej części regulaminu jest załączony raport do Ministra 
Wojny (rapport au ministre), złożony przez Komisję regulaminową 
i podający główne wytyczne jej pracy.

Myślą przewodnią Komisji regulaminowej są następujące 
ideje, które nicią czerwoną przechodzą przez obie części regulaminu:

1) Normalnym sposobem walki kawalerji jest działanie 
ogniem.

2) Harmonja między przygotowaniem technicznem kawalerji 
i jej użyciem taktycznem.

3) Osiemnasto miesięczna służba, oraz 2 pobory rekruta w ciągu 
roku, zmuszają do wprowadzenia daleko idących zmian 
w wyszkoleniu: nauka jazdy konnej musi być uproszczoną, 
oraz wyszkolenie pojedyncze winno stać na pierwszym 
planie.

4) Organizacja jednostek jazdy powinna odpowiadać spraw
nemu przejściu z szyku konnego do walki pieszo i od
wrotnie.

5) Zastosowanie się do zasady, uwydatniającej wartość do
brego regulaminu: „I’Emploi commande l’Ecelle".

C z ę ś ć  I r e g u l a m i n u  — techniczne przygotowanie kawa
lerji, — zaw iera:

ROZDZIAŁ I

Ogólne zasady wyszkolenia.
W y s z k o l e n i e  k a d r  i w y s z k o l e n i e  j e d n o s t e k .

Nie zatrzymując się dłużej nad tym rozdziałem, zaznaczyć 
jednak należy, iż regulamin kładzie duży nacisk na dokładność 
wyszkolenia kadr, zaczynając od oficerów i kończąc na kandyda
tach na podoficerów (eleves grades).

Wyszkolenie jednostek przewiduje:
1) S z k o l e n i e  r e k r u t ó w  trwa 4 miesiące dla poboru 

wiosennego i 5 miesięcy dla poboru jesiennego, z tem, iż 
po tych okresach rekruci winni być zdatni:
a) do wzięcia udziału w ćwiczeniach zbiorowych (szwadron, 

dywizjon ect.),
b) do pobytu w obozie ćwiczebnym,
c) do zmobilizowania.
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W  zasadzie, po przybyciu do szwadronu, rekruci, są wcielani 
do plutonów, gdzie żyją wspólnie z kolegami starszego rocznika, 
lecz dla wyszkolenia są zgrupowani w jeden lub dwa oddziały, 
pod dowództwem oficera, który mając do pomocy kilku podofi
cerów (brigadier moniteur et sous officieur sous instructeur), kie
ruje ich wyszkoleniem.

2) S z k o l e n i e  s t a r s z e g o  r o c z n i k a  trwa przez cały 
ciąg dalszej służby wojskowej i jest uzupełnieniem wyszkolenia 
rekruckiego.

Dla wyszkolenia, szeregowcy starszego rocznika są zgrupo
wani w szwadronie, lub dywizjonie w jeden oddział, pod kierow
nictwem oficera, o ile możności tego samego, który ich szkolił od 
czasu wcielenia do wojska.

3) S z k o l e n i e  s p e c j a l i s t ó w  w zasadzie winno się 
rozpocząć po trzech miesiącach od wcielenia rekrutów i jest każ
dorazowo regulowane przez dowódcę pułku.

4) S z k o l e n i e  s z e r e g o w c ó w  s ł u ż b y  p o m o c n i c z e j ,  
którzy są wyznaczeni do pełnienia właściwych im obowiązków, 
już po piętnastu dniach od daty wcielenia do wojska, trwa w ciągu 
całej służby, w ten sposób iż raz w tygodniu, biorą oni udział 
w wyszkoleniu jednostkowem swojego szwadronu.

ROZDZIAŁ II.

Szkolenie poszczególnego żołnierza obejmuje:
a) N a u k ę  j a z d y  k o n n e j .
b) S z k o l e n i e  s z e r e g o w c a  p i e s z o .

Szkolenie to przystosowane jest do osiemnasto miesięcznej 
służby, a więc: nauka jazdy konnej, aczkolwiek zasadniczo zmie
nioną nie została, to jednak wprowadza pewne uproszczenia. 
Wyszkolenie szeregowca pieszo obejmuje wszystko niezbędne, dla 
wyszkolenia zbiorowego, odrzuca natomiast to, co nie jest konieczne.

R o z d z i a ł y  o d  III-go do VIII-go— obejmują:
M u s z t r ę  k o n n ą ,  p i e s z ą  i o b r o t y  o d d z i a ł ó w ,  

a w ięc: d r u ż y n y  (groupe de combat), p l u t o n u ,  s z w a d r o n u  
l i n j o w e g o ,  p l u t o n u  i s z w a d r o n u  k. m (groupe et 
groupement de mitrailleuses), d y w i z j o n u  i p u ł k u .

Należy się dłużej zatrzymać nad zasadami, zawartemi 
w mustrze oddziałów, ze względu na wprowadzoną tu nową orga
nizację jednostek, tak konnych jak pieszych, umożliwiającą od
działom kawalerji przejście z szyku konnego do walki pieszo 
i odwrotnie, nie naruszając zasadniczej konstrukcji jednostek.
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A  więc kawalerja obecnie może walczyć we wszystkich okolicz
nościach, w składzie swoich jednostek podstawowych — to znaczy, 
że szwadron i pluton konno pozostają szwadronem i plutonem 
pieszo, w odróżnieniu od zasad, przyjętych przez regulamin kawa
lerji z dnia 25 czerwca 1920 r., który przewidywał, formowanie 
plutonów piechoty (sections), kompanij lub bataljonów przez 
spieszoną kawalerję.

Kawalerja francuska została uzbrojona w ręczne karabiny 
maszynowe — model 1915 r . ,— lecz obecnie jest już zatwierdzony 
dla niej nowy ręczny k. m., posiadający oprócz innych zalet 
i lekkość, co umożliwia wożenie go w pochwie skórzanej (la botte) 
przy siodle celowniczego. Wprowadzenie r. k. m. nowego systemu 
pozwala usunąć juczne konie, które istniały dla przewożenia r. k m, 
1915, pozostawiając na pluton kawalerji tylko jednego jucznego 
konia, wożącego amunicję dla r. k. m,

Wyposażenie pułków kawalerji, w nowy r. k. m. jest kwestją 
najbliższych miesięcy.

Musztra konna i piesza oddziałów opiera się obecnie na 
kolumnie trójkowej, zamiast istniejącej dotychczas czwórkowej. 
Dało to możność zadośćuczynienia zasadzie, iż przejście kawalerji 
z działania w szyku konnym do działania w szyku pieszym odbywa 
się automatycznie.

Omówię więc bardziej szczegółowo szkołę drużyny i plu
tonu— jako jednostek podstawowych.

D r u ż y n a  (le groupe de combat).
Drużyna jest podstawową jednostką wyszkolenia i walki.
Drużyna składa się z dwóch sekcji (esconades): sekcji r. k. m. 

(une esconade de fusiliers mitrailleurs) i sekcji strzelców (une 
esconade d e claireures). Jest ona dowodzoną przez podoficera.

Sekcja składa się z pięciu jeźdźców pod dowództwem kaprala 
(brigadier), co stanowi razem sześciu.

Sekcja r. k. m., oprócz tego, posiada jednego jucznego konia 
i jego koniowoda, a to tylko do czasu wyposażenia w r. k. m. 
nowego systemu *).

Szkoła drużyny ma na celu wyszkolenie jeźdźców w poru
szaniu się w walce w składzie drużyny.

S z k o ł a  d r u ż y n y  k o n n o .
Szkoła drużyny konna przewiduje szyki zwarte i luźne. W e 

wszystkich szykach drużyny konno — sekcja strzelców, zasadniczo, 
zajmuje miejsce naprawo, lub na czele, a sekcja r. k. m. na lewo, 
lub w tyle.

*) Dla wożenia r. k. m. 1915.



Omawiając szyki drużyny, zwrócę uwagę na najbardziej charakte
rystyczne. A  więc do szyków zwartych zalicza regulamin : szyk 
rozwinięty, kolumnę trójkami, dwójkami, po jednemu i w jednym 
szeregu. Szykiem zbiórki, marszu i manewru jest kolumna trójkami.

Szarżę na broń białą wykonywa drużyna najczęściej w tym 
szyku, w którym się znajdowała w chwili zaskoczenia. Gdy się 
jednak ma do czynienia z nieprzyjacielem konnym, pożądanem 
jest, o ile na to czas pozwoli, zgrupowanie jeźdźców; jeśli nieprzy
jaciel jest pieszo — należy przyjąć szyk luźny.

Rysunki Nr. 1, 2, 3, 4 i 5 przedstawiają kilka szyków zwar
tych drużyny konno.

Szyków luźnych drużyny konnej używa się dla zbliżania
i walki. Dają one możność zmniejszenia widoczności i wrażliwości*).

Do szyków luźnych drużyny regulamin zalicza :
a) szyk luźny sekcjami na szerokość i głębokość;
b) linja harcowników;
c) szyk luźny w wypadku zaskoczenia.

W  szykach luźnych dowódca podaje odstępy i odległości 
pomiędzy sekcjami zależnie od sytuacji, w jakiej drużyna się 
znajduje, natomiast dla linji harcowników regulamin przewiduje 
odstępy 5 metrowe między poszczególnemi jeźdźcami.

Nie rozpatrując szczegółowo szyków luźnych, gdyż są one 
zbliżone do szyków regulaminu kawalerji polskiej, zwrócę tylko 
uwagę na szyk luźny w wypadku zaskoczenia, a więc jeśli dru
żyna, poruszająca się konno, dostała się niespodzianie pod ogień 
piechoty. W  tym wypadku dowódca rozsypuje natychmiast swój 
oddział w linję harcowników, przyczem jeźdźcy, najkrótszą drogą, 
nie bacząc na swe miejsca, rozsypują się w linję w kierunku 
dowódcy**). O ile drużyna została zaskoczoną ogniem artylerji, 
lub ogniem z samolotu — dowódca rozsypuje swoją drużynę 
sekcjami***). Wówczas, dowódca sekcji strzelców prowadzi swoją 
sekcję najkorzystniejszą drogą, do najbliższego zakrycia; sekcja 
r. k. m posuwa się galopem, na odległości i odstępie 50-ciu 
metrów w lewo od sekcji strzelców.

Spieszanie drużyny.
Drużyna spieszą się dla walki ogniowej.
Są dwa sposoby spieszania : zwykły i pełny.
S p i e s z a n i e  z w y k ł e .  Dla spieszenia drużyny z każdego 

szyku w miejscu i w marszu podaje dowódca komendę : „Walka
*) La visibilite et la vulnerabite.
**) „En fourrageurs, a volonte‘‘ ou „demi — tour en fourrageurs, a xolonte“.
***) „Dispersion par esconades, a volonte“.



piesza". (Combat a pied), wówczas Nr. Nr. 1-sze i 3-cie w każdej 
sekcji zsiadają z koni, oddając wodze swojego konia numerowi 
2-mu, który pozostaje na koniu, o ile nie wydano innego rozkazu 
Dowódca drużyny oddaje swojego konia sekcji r. k. m.***).

Przy tego rodzaju spieszaniu koniowodni mogą się poruszać 
stępem, kłusem, lub galopem.

S p i e s z a n i e  p e ł n e .  Jeżeli ruchliwość koniowodnych nie 
jest konieczną i jeśli zachodzi potrzeba zwiększenia siły ogniowej 
w drużynie — wówczas dowódca podaje kom endę: „Walka 
piesza — jeden koniowód na sekcję", (Combat a pied, un homme 
par esconade garde — chevaux), dla wykonania której wszyscy 
jeźdźcy zsiadają z koni, formują się w każdej sekcji w jeden sze
reg i przerzucają wodze wędzidłowe nad szyją swojego konia, 
przywiązując końce ich do uzdy marszowej konia sąsiedniego, 
stojącego ku środkowi sekcji. Dowódca drużyny oddaje swojego 
konia do sekcji r. k. m.***). Jako koniowód, w każdej sekcji 
pozostaje Nr. 2-gi pierwszego szeregu.

W  wypadkach wyjątkowych, jeśli konie muszą zmienić miejsca 
postoju, koniowodny wsiada na środkowego konia swojej sekcji, 
biorąc wodze wędzidłowe koni, które znajdują się po jego prawej
i lewej stronie. W  tym wypadku konie mogą się poruszać tylko 
stępa.

W  obydwóch rodzajach spieszania, dowódcą koni jest jeden 
z koniowodnych sekcji r. k. m., któremu dowódca drużyny wska
zuje miejsce postoju i wydaje dalsze rozkazy, nawiązując z nim 
łączność.

Spieszona drużyna zbiera się frontem do nieprzyjaciela, w linji 
sekcyj po jednemu.

Z powyższego widzimy, iż drużyna pieszo składa się również 
z dwóch sekcyj, lecz stan ilościowy każdej sekcji jest mniejszy, 
niż konno o 1 kaprala i 3 lub 4 szeregowców.

Rysunki Nr. 6 i 7 przedstawiają spieszanie drużyny.

Niżej podana tabela, wykazuje skład drużyny konno i pieszo, 
z uwzględnieniem dwóch rodzai spieszenia*).

***) Do czasu uzbrojenia w r. k. m. nowego systemu, D-ca drużyny oddaje 
swojego konia koniowodnemu juka z r. k. m. 1915,

*) Tabela nie zawiera koniowodnego jucznego konia z r. k. m. 1915.
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Drużyna konno Drużyna pieszo — spieszanie zwykłe
se

kc
ja

s k ł a d

ilo
ść szyk rozwinięty

se
kc

ja

s k ł a d

il
oś

ć szyk rozwinięty
I-szy 2-gi 1 szy 2-gi
szereg szereg szereg szereg

r. 
k. 

m.

D-ca drużyny 1 przed frontem

str
ze

lcó
w 

r. 
k. 

m
.

D-ca drużyny 1 przed frontem
D-ca sekcji (kapral) 1 Nr. 1 D-ca sekcji (kapral) 1 Nr. 1
Koniowód 1 Nr. 2 Amunicyjny 1 Nr. 2
Celowniczy 1 Nr. 3 Celowniczy 1 Nr. 3
Amunicyjny 1 Nr. 1 Pomocnik amunic. 1 Nr. 2
Koniowód**) 1 1 Nr. 2
Pomocnik amunic. 1 Nr. 3 D-ca sekcji (kapral) \ Nr. 1

j  Grenadjer V. B. 1 Nr. 2

st
rz

el
có

w

D-ca sekcji (kapral) 1 Nr. 1
 

i

strzelcy  1
1

Nr. 3
Nr. 2

1 Nr. 2 i

 | Nr. 3 Razem 9 6 2strzelcy 1 Nr. 1 .................  

 Nr. 2 Spieszanie pełne i
Grenadjer V. B. 1 Nr. 3 rkm. Pomoc, amunic.**) 1 Nr. 1

strz. Strzelec 1 Nr. 1
Razem 13 6 6 Razem 11 6 4

**) Przy pełnym spieszaniu koniowód jest drugim pomocnikiem amuni
cyjnego.

Szkoła drużyny pieszo.

W  szykach pieszych drużyny, pierwszy szereg powinien być 
zawsze pełny, w drugim zaś szeregu tworzą się ślepe roty 
W  sekcji r. k. m. amunicyjny staje jako Nr. 2.gi pierwszego sze
regu, żeby się znaleść na prawo od celowniczego. W  sekcji 
strzelców — grenadjer V. B., również zajmuje miejsce Nr. 2-go 
w pierwszym szeregu.

Szyki mogą być zwarte, lub luźne, komendy oraz wykonanie 
pozostaje jak dla drużyny konnej.

Celem szyków zwartych jest ujęcie w rękę oddziału, zapew
nienie sprawnego poruszania się we wszelkich okolicznościach, oraz 
przedstawienie drużyny do przeglądu. Ćwiczenia w szykach 
zwartych winny trwać krótko, lecz wykonywane — z największą 
dokładnością.

Celem szyków luźnych jest wyszkolenie drużyny w zbliżaniu 
się do nieprzyjaciela, w natarciu, działając samodzielnie lub w skła
dzie plutonu W szyku luźnym wszerz, sekcja r. k. m. staje się 
kierunkową w odróżnieniu od szyku konnego, gdzie kierunkową 
jest sekcja strzelców

Linji harcowników w szyku konnym, odpowiada tyraljera 
w szyku pieszym. Wykonanie jest analogiczne, z tą tylko różnicą,
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że kierunkowym jest celowniczy, a d-ca sekcji r. k. m. zajmuje 
miejsce na lewo od niego. Poruszanie się tyraljery pod ogniem 
nieprzyjacielskim, dokonuje się skokami.

Na szkolenie skoków regulamin kładzie poważny nacisk.

Pluton. (Le peloton).
S k ł a d  p l u t o n u :

1. Dowódca plutonu.
2. Łącznik do dyspozycji dowódcy plutonu (un agent de 

transmission).
3. 2 drużyny.
4. jedna sekcja r. k. m. dodatkowa (une esconade sup- 

plementaire de fusiliers — mitrailleurs*).
5. Kapral — dowódca koniowodnych.
6. 1 koń z jukiem amunicyjnym**).

Pluton walczy ogniem i bronią białą. Zadaniem szkoły plu
tonu jest wyszkolenie tegoż w wykonywaniu samodzielnie poruszeń, 
lub w składzie szwadronu, koniecznych dla walki konneji pieszej.

Dowódca plutonu prowadzi swój oddział. W  kolumnie trój
kami postępuje za nim dowódca pierwszej drużyny, w szyku 
rozwiniętym — jeździec środkowy (cavalier du centre), w szyku 
luźnym — jednostka kierunkowa,

Dowódca plutonu powinien być w każdej chwili gotów, do 
przejścia z szyku konnego do walki pieszo.

Przy szkoleniu plutonu, obroty konno i pieszo, powinny się 
łączyć.

Szkoła plutonu obejmuje szyki zwarte i luźne.

Szkoła plutonu konno.
S z y k i  z w a r t e :  kolumna trójkami, dwójkami, po jedne

mu, szyk rozwinięty, w jeden szereg, szarża, apel bojowy.
Kolumna trójkami jest zasadniczym szykiem: marszu, zbiórki 

i manewru.
Kolumna dwójkami jest szykiem marszu, umożliwiającym w y

korzystanie obu stron drogi i ukrycia jej przed wzrokiem nieprzy
jaciela (terrestre et aerienne) zwłaszcza, gdy droga jest wysadzona 
drzewami.

*) Sekcja r. k. m. dodatkowa, wchodzi w układ plutonu, ty lk o w pułkach 
jazdy samodzielnej (Les regiments de Cavalerie endivisionne), natomiast w jeździe 
korpusowej i dywizyjnej pluton składa się tylko z dwuch drużyn.

**) Do czasu uzbrojenia kawalerji w r. k. m. nowego systemu, każda 
sekcja r. k. m. posiada jucznego konia z r. k. m. 1915, natomiast juk amunicyjny— 
plutonu odpada.
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Kolumna po jednemu jest szykiem manewru. Szyk rozwinięty 
jest szykiem walki konnej i może być użyty jako szyk zbiórki 
plutonu. Zsiadanie z koni i wsiadanie na koń, jak w szkole dru
żyny, z tem, że dowódca plutonu i sekcje nieparzyste wyjeżdżają 
na 3 długości konia naprzód, poczem luzują od środkowego 
w prawo i lewo, zsiadając z koni, względnie wsiadając na koń. 
Rysunki nr. 6, 9 i 10 przedstawiają kilka szyków zwartych plutonu.

S z y k i  l u ź n e :  szyk luźny sekcjami na odległość i szero
kość, linja harcowników, szyk luźny w razie zaskoczenia.

Szyków luźnych używa się w zbliżaniu i w walce Zmniej
szają one widoczność i umożliwiają szybkie spieszenie poszczegól
nych drużyn, rozluźnienie koniowodnych, przed zaangażowaniem 
się plutonu do walki ogniowej.

Front plutonu w szyku luźnym wynosi od 150 do 200 metrów.
Dodatkowa sekcja r. k. m. odpowiada w szykach luźnych 

drużynami — drużynie, a w szykach luźnych sekcjami — sekcji.
Przy rozwijaniu się z szyku zwartego w szyk luźny, drużyny, 

lub sekcje tworzą zasadniczo kolumny trójkami, o ile dowódca 
plutonu nie wyda innego rozkazu.

Gdy pluton znajduje się w szyku rowiniętym, lub w jednym 
szeregu i ma się rozwinąć w szyk luźny na głębokość — wtedy 
rozwijanie wykonuje się zawsze od prawego skrzydła; gdy pluton, 
będący w kolumnie ma się rozwinąć w lin ję — poszczególne jedno
stki zawsze zajmują miejsce na lewo od jednostki czołowej, względ
nie poprzedzającej. W e wszystkich szykach luźnych, łącznik 
dowódcy plutonu, zajmuje miejsce za swoim dowódcą; dowódcy 
drużyn i sekcji stają na czele swoich jednostek, z wyjątkiem gdy 
3ekcje znajdują się w kolumnach trójkami, wówczas dowódcy sek
cji zajmują swoje miejsca w szeregu.

Dowódca plutonu wyznacza drużynę, lub sekcję kierunkową. 
Dowódca drużyny kierunkowej, lub drużyny do której należy sek
cja kierunkowa, postępuje na ó metrów odległości za dowódcą 
plutonu,

W  szykach luźnych na szerokość wysuwa się jednostka kie
runkowa 30-ci metrów naprzód.

Przed rozwinięciem się w szyk luźny dowódca plutonu skiero
wuje czoło swojego oddziału w kierunku, w którym zamierza przejść 
w szyk luźny.

W e wszystkich szykach kapral, dowódca koniowodnych — 
jest podoficerem za frontem, Jeśli pluton, po wykonaniu obrotu 
w tył, posuwa się w przeciwnym kierunku utrzymuje on nowy kie
runek, do czasu przybycia dowódcy plutonu na czoło. Przy zmia



nie kierunku, dowódca plutonu nadaje jednostce kierunkowej i dy
rekcją nową. Pozostałe części plutonu, dążą najkrótszą drogą, do 
zajęcia swojego miejsca w nowym kierunku nie troszcząc się o od- 
ległości i odstępy.

Szyk linja harcowników plutonu, jest szykiem zbliżenia się 
rozpoznania, lub szarży,

Regulamim wskazuje następujące środki zapobiegawcze pod
czas marszu plutonu, pod obserwacją lotniczą lub pod ogniem 
z samolotu:

a) wykorzystanie osłon terenowych (las, szereg drzew, w y
sokie zboże, mur, płot);

b) w terenie mało pokrytym, jeźdźcy w y k o rz y s tu ją  
krzaki, kupy kamieni, chróstu etc. pozostając nieruchomo;

c) podczas postoju, nawet w lasach należy siwe konie 
okrywać derkami, gdyż są one widoczne;

d) na wypadek nagłego zjawienia się samolotu, gdy zada
nie oraz sytuacja pozwalają, należy zatrzymać się w for
macji luźnej, aż do czasu zniknięcia samolotu;

e) w otwartym zupełnie terenie wykonanie zwrotu poje
dyńczo w tył, może zdezorjentować obserwatora z samo
lotu, który przyjmie nieprzyjaciela za własny oddział;

f) w razie otrzymania ognia z samolotu, lecącego nisko 
dowódca plutonu podaje komendę: „pojedyńczo luzuje 
(dispersion indyviduelle). Dla wykonania tego, jeźdźcy 
rozpraszają się szybko, wykorzystując najbliższe zakrycia. 
Jeśli w pobliżu niema żadnej osłony, jeźdźcy maszerują 
w kierunku dowódcy plutonu, unikając grupowania się 
i tworzenia geometrycznych szyków (linję lub kolumnę). 
Rysunki nr. 11, 12 i 13 przedstawiają kilka szyków 
luźnych plutonu.

Spieszanie plutonu.

Pluton spieszy się, dla walki ogniowej. Dowódca plutonu ze 
swoim łącznikiem dokonuje rozpoznania terenu, poczem zależnie 
od okoliczności i terenu w ydaje rozkazy do spieszania.

Spieszanie wykonywuje się z uwzględnieniem samodzielności 
drużyn i sekcji. Dla spieszania, jednostki plutonu zbierają się, lub 
przyjmują szyk luźny.



Dowódca plutonu oddaje swego konia łącznikowi*), kapral 
dowódca koniowodnych i juk amunicyjny**) pozostają przy koniach. 
Zasady spieszania się nie różnią się od tych, które poznaliśmy 
w szkole drużyny.

Po spieszeniu formuje się pluton, przedewszystkiem w linji 
drużyn, a każda drużyna w linji sekcji po jednemu, z odstępami 
lub bez.

Gdy dowódca plutonu podaje komendę „do walki pieszej" 
(Combat a pied) — kapral-dowódca koniowodnych podjeżdża do 
niego celem otrzymania rozkazów, dotyczących miejsca postoju 
i ewentualnych poruszeń koniowodnych.

Jeśli koniowodni muszą zmienić miejsce postoju, kapral pro
wadzi ich, zastosowując się do następujących zasad:

a) podczas poruszania się koniowodnych, po spieszniu 
zwykłem, należy stopniowo powiększać chody;

b) gdy zachodzi potrzeba przebycia terenu pod ogniem 
nieprzyjaciela, należy posuwać się krokami od jednej 
zasłony do drugiej, luzując swój oddział sekcjami;
c) gdy trzeba doprowadzić konie do plutonu spieszo
nego, kieruje kapral konie każdej drużyny, względnie 
sekcji do odnośnej jednostki spieszonej;

c) gdy koniowodni mogą się poruszać tylko stępa (spie
szanie pełne), — kapral może zarządzić wykonanie mar
szu pieszo, lub wsadzając na koń, koniowodnych każdej 
sekcji.

Pluton winien być doskonale wyćwiczony w sprawnym 
i szybkim spieszaniu się do walki ogniowej, jak również we wsia
daniu na koń, po ukończeniu tejże.

Szkoła plutonu pieszo.

Pluton jest najmniejszą manewrową jednostką spieszonej 
kawalerji, działającą przy współudziale kilku składowych jedno
stek (drużyn), z których każda ma swoje zadanie, zmierzając jed
nak do osiągnięcia wspólnego celu.

Pluton tak p i e s z o ,  j a k  i k o n n o ,  składa się z dwuch dru
żyn i ewentualnie dodatkowej sekcji r. k. m.; lecz stan liczebny 
jego jest zmniejszony z powodu pozostawienia koniowodnych.

*) Przy spieszaniu się pełnym, konie dowódcy plutonu i jego łącznika, są 
trzymane przez koniowodnego juka amunicyjnego, względnie przez koniowodnego 
juka z r. k. m. jednej z drużyn, jeśli pluton jest uzbrojony w r. k. m. 1915. W tym 
wypadku dowódca plutonu rozporządza swoim łącznikiem pieszo.

Juczne konie od r. k. m. 19I5, jeśli są, również pozostają przy koniach.
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Dla musztry formalnej pieszo, oraz dla przeglądów szeregowcy 
plutonu nie są połączeni w drużyny, lecz formują odpowiednią 
ilość sekcji, w pełnym składzie (sześciu szeregowców).

S z y k i  l u ź n e .
Szkoła plutonu pieszo w szykach luźnych rozróżnia: szyki 

zbliżania się i szyki natarcia. Wykonanie tych szyków odpowiada 
szkole plutonu konno.

Z chwilą, gdy pluton rozwinął się w szyk luźny, komendy 
dowódcy plutonu, odnoszą się do dowódców drużyn i są wykony- 
wane przez drużyny, na rozkaz odnośnych dowódców.

Pluton będący w tyraljerze, może dokonywać bardzo nieznaczne 
zmiany kierunku, w zasadzie porusza się on wprost przed siebie.

W  wypadku zaskoczenia i na komendę dowódcy plutonu 
„dowolnie w tyraljery" (en tirailleurs a volonte) — pluton rozsy
puje się biegiem w tyraljery, szeregowi, nie bacząc na swe zasad
nicze miejsca, przyjmują kierunek dowódcy plutonu.

Ogień plutonu jest wykonywany przez każdą z drużyn. Dowódca 
plutonu kieruje ogniem. Przedewszystkiem zajmuje się on działa
niem r. k. m. Przy każdej sposobności wskazuje dowódcom dru
żyn i dodatkowej sekcji r. k. m.: cel do strzelania, celownik, rodzaj 
ognia przypuszczalną ilość amunicji do wystrzelania.

Pluton może również wykonać koncentrację ognia granatami 
karabinowemi (V. B.), do celu wskazanego przez dowódcę plutonu. 
Rysunki 14 i 15 przedstawiają przykłady szyków luźnych plutonu 
pieszo.

Szwadron, dywizjon, pułk.
(L’escadron, le groupe d'escadrons, le regiment).

Szkoła szwadronu, dywizjonu i pułku zawiera podobne zasa- 
dy, jak dla drużyny i plutonu; szyki zwarte i luźne odpowiadają 
tymże w plutonie.

Regulamin wskazuje na to, że szwadron może szarżować, 
tylko w wyjątkowych wypadkach, działając czy to w szyku zwartym, 
czy w luźnym.

Szwadron składa się z czterech plutonów i drużyny dowódcy 
(le groupe de commandement) w ilości ) 1 jeźdźców i pod dowódz
twem wachmistrza służbowego szwadronu. Drużyna dowódcy 
szwadronu łączy za swoim dowódcą we wszystkich wypadkach.

Spieszając się do walki, dowódca szwadronu przestrzega 
samodzielność plutonów i drużyn. Jako dowódca koniowodnych 
pozostaje oficer, wyznaczony przez dowódcą szwadronu.
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W  wypadku zaskoczenia i na komendę dowódcy szwadronu: 
„Rozsypka dowolnie plutonami“ (Dispersion par peleton a v olonte) 
plutony, formują czworobok (Rysunek nr. 16).

W szykach luźnych konno i pieszo dowodzi dowódca szwa- 
dronu, jednostką z pomocą drużyny dowódcy.

Szkoła dywizjonu i pułku ma na celu szkolenie szwadronów 
linjowych i szwadronu k. m , (le graupement des mitrailleuses) 
w wykonaniu łącznie tego, czego się nauczyły samodzielnie.

Pułk składa się zasadniczo: z drużyny dowódcy pułku, czte
rech szwadronów linjowych i szwadronu k. m. Dwa szwadrony 
tworzą dywizjon.

Gdy stan liczebny pułku, nie pozwala wystawić na ćwicze
nia pełnych szwadronów, należy sformować jeden pełny dywizjon 
wzmocniony jednym, lub dwoma plutonami k, m., albo wystawiać 
pułk w składzie czterech szwadronów linjowych i szwadronu k.m. 
w których pewna ilość jednostek jest uwidocznioną szkieletowe 
(par des cadres). Dowódca pułku, dywizjonu, dowodzi zasadniczo 
swoją jednostką za pomocą łączników i tylko w wypadkach w y
jątkowych — komendą podaną głosem lub znakami.

Drużyna dowódcy pułku tworzy oddzielny pluton, który zaj
muje miejsce na czele (w kolumnie), lub na prawym skrzydle 
(szyk rozwinięty).

Szwadron k. m. zajmuje zasadniczo miejsce w szykach zwar
tych za pułkiem, w szykach zaś luźnych zależnie od terenu 
położenia i zadania. Dowódca szwadronu k. m., ze swoją dru
żyną, znajduje się przy dowódcy pułku.

Pułk spieszy się dla: wykonania dalszego marszu, zbliżania 
się pieszo, lub do walki ogniowej.

Spieszanie odbywa się szwadronami w szyku rozczłonkowa
nym na szerokość i głębokość.

Dowódcą koniowodów zostaje oficer wyznaczony przez do- 
wódcę pułku.

Podając szkołę plutonu i szwadronu k. m., regulamin zajmuje 
się z całą dokładnością szykami zwartemi, luźnemi oraz stronę 
techniczną prowadzenia ognia przez k. m.

C d. n.





Kpt. TADEUSZ POPŁAWSKI.

Z powodu artykułu ppłk. S. G. Abżołtow
skiego „Artylerja konna i kawalerja”.
W  sierpniowej „Bellonie“ r. b. ukazał się ciekawy artykuł 

podpułkownika S. G. Abżołtowskiego pod tytułem „Artylerja 
konna i kawalerja".

Nie mam zamiaru polemizować z autorem, lecz chciałbym 
wyrazić swe zapatrywania na parę zagadnień poruszonych przez 
podpułkownika Abżołtowskiego, tembardziej, że autor w paru 
miejscach odwołuje się do mojego artykułu o artylerji konnej, 
umieszczonego w swoim czasie w „Bellonie**)

Autor wymienionego artykułu zaznacza, że pisze pod wpły
wem doświadczeń walk rosyjskiej i niemieckiej z okresu wojny 
1914— 1915. Przytacza przytem parę bardzo ciekawych i poucza
jących epizodów współdziałania w tych walkach 1-go konno-gór- 
skiego dyonu, w którym służył autor**). Nie ulega wątpliwości, 
że przytoczone przykłady doskonale ilustrują współdziałanie kon
nej artylerji z małemi jednostkami kawalerji, jednak nie dają nam 
żadnego obrazu wsparcia przez konną artylerję działań większych 
kawaleryjskich mas. Na podstawie działań rosyjskiej kawalerji 
z lat 1914— 1915 zbyt pochopnem byłoby wyciągać jakieś pozy
tywne nauki co do działań wielkich mas kawalerji w przyszłej 
wojnie ze wschodnim sąsiadem. Jest rzeczą wiadomą, że Rosjanie 
zmarnowali swą doskonałą kawalerję, rozproszywszy ją po całym 
ogromnym froncie. Obecni dowódcy czerwonej kawalerji w ope
rowaniu masami kawaleryjskiemi kierują się doświadczeniami 
wojny domowej 1919—1920 roku i polsko-bolszewickiej 1920 roku, 
kiedy to nierzadkie bywały skupienia kawalerji o liczebności 
niespotykanej we wszechświatowej wojnie. Naprzykład grupa bia
łej kawalerji gen. Aleksiejowa, 20 tysięcy szabel, nareszcie Bu
dienny wtargnął na Ukrainę mając 18 tysięcy szabel***). Zresztą

*) „Bellona" tom 1, zeszyt 3, marzec 1924.
**) Byłem przydzielony do tego samego dyonu po odejściu por. (obecnego 

podpułkownika) Abżołtowskiego do lotnictwa.
***) Studja taktyczne tom III, rtm. Biernacki, „Działania armji konnej Bu

diennego
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ogromna ilość broni samoczynnej, jaką posiada współczesna czer
wona kawalerja, wyklucza prowadzenie kawaleryjskich walk temi 
metodami, któremi się posługiwano w 1914— 1915 roku*).

Nie wiem dlaczego autor zarzuca naszej kawalerji brak zau
fania do konnej artylerji w następujących słowach:

„Te zdania (regulaminu kawalerji) o artylerji konnej wska
zują na brak w kawalerji należytego zaufania do tego rodzaju 
artylerji i jej ognia".

„To, że kawalerzyści, mówiąc o działaniach kawalerji, usta
wicznie zapominają o konnej artylerji, tłumaczy się tem, że nie 
mają zaufania do tej artylerji, a brak tego zaufania jest słuszny". 
Przytem brak tego zaufania tłumaczy nieruchliwością i ciężkością 
naszej artylerji konnej.

Regulamin kawalerji z 1920 roku mało wspomina o współ
pracy kawalerji z konną artylerją, jest to zupełnie zrozumiałe 
z tego względu, że wyżej wymieniony regulamin pisany był pod 
przemożnym wpływem doświadczeń zachodniego frontu, gdzie 
konna artylerja (francuska) nie istniała, bo nie miała nic do roboty.

Podczas wojny 1920 roku istotnie dawał się odczuwać wsku
tek niedostatecznego wyszkolenia (jak i w kawalerji zresztą) pewien 
brak ruchliwości w naszej konnej artylerji, jednak nie mogę po
wiedzieć, żeby konna artylerja podczas kampanji 1920 roku spi
sała się źle, gdyż temu przeczą nietylko zdanie naszej właśnie 
kawalerji, ale i uznanie nieprzyjacielskiej. Oczywiście, że przy 
dwuletniem okresie szkolenia, trudno osiągnąć ten stopień dosko
nałości, który osiągała rosyjska przedwojenna konna artylerja, 
przy czteroletniem okresie wyszkolenia. Powiększałaby w znacz
nym stopniu naszą ruchliwość zamiana sprzętu na lżejszy (najle
piej na konną armatę Sznajdera wz. 1914 r.).

Co się tyczy walki kawaleryjskiej, autor pisze na str. 202: 
„Często spotkać można ze strony artylerzystów zarzut, skierowany 
do dowódców kawalerji, że rozpraszają swą artylerję, przydziela
jąc do pułków i mniejszych oddziałów plutony, a nawet pojedyń
cze działa. Uważam ten zarzut za słuszny tylko w tem wypadku, 
gdy kawalerja spełnia zadanie piechoty. W  warunkach obecnych 
prawdziwa kawaleryjska walka składa się z pewnej ilości lokal
nych walk mniejszych, lub większych grup kawalerji, z których 
każda powinna być wsparta ogniem artylerji. Doświadczenia 
wojny światowej na froncie rosyjskim stwierdzają to w zupełności.

*) Dywizja rosyjskiej kawalerji w 1914 posiadała 8 k. m. dywizja obecnej 
czerwonej posiada przeszło 100 k. m.
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Zatem dowódca kawalerji powinien zachowywać pewną ilość plu
tonów w odwodzie, manewrując niemi ruchem, nie zaś „mane
wrem artyleryjskim". Manewr artyleryjski pozostaje artylerji 
wzmocnienia — potężnej i dalekonośnej, którą powinna rozporzą
dzać każda zangażowana wielka jednostka jazdy“.

Według powyższej recepty zastosowano naszą konną arty
lerję w walkach z Budiennym i dlatego później uskarżano się na 
nią, bo nie osiągnięto tego, czego się spodziewano. O ile przy
puścimy, że przyszła walka kawaleryjskich mas zewnętrznie będzie 
wyglądała jako ścieranie się niewielkich jednostek, to jednak mu
simy powziąść w każdej walce pewną taktyczną przewodnią ideę, 
niezależnie od tego, czy kawalerja działa na koniu, czy jako pie
chota, gdyż w przeciwnym razie byłaby to tylko bezcelowa bija
tyka. „Manewr artyleryjski" jest niczem innem, jak tylko konsek
wencją, wypływającą z istnienia tej myśli przewodniej, koniecznoś
cią uzyskania w decydującem miejscu przewagi ogniowej. Manewr 
ten w kawaleryjskim boju może posiadać inne rozmiary i mierzyć 
go należy, że tak powiem, inną skalą, niż w walce piechoty, lecz 
musi on istnieć. Udział „artylerji wzmocnienia — potężnej i dale
konośnej" w naszych warunkach kawaleryjskich starć na wscho
dzie, uważam za iluzoryczny w wysokim stopniu z wielu wzglę
dów, a przedewszystkiem terenowych. Pozwolę sobie przytoczyć 
ustęp z nadzwyczaj interesującego artykułu rtm. S. G. Chrząstow- 
skiego pod tytułem „Szarża a rozwój potęgi ognia"*), charakteryzu
jący udział konnej artylerji w walce nowoczesnej kawalerji. A rty 
lerja może i musi współdziałać w wywalczaniu przewagi ognio
wej, co nie przeszkadza, ażeby powołać do tej samej roboty 
wszystkie inne środki ogniowe, w które można uzbroić kawalerję 
bez uszczerbku dla jej ruchliwości. Otóż karabiny maszynowe, 
a tym bardziej ręczne są od artylerji ruchliwsze i mniej widoczne, 
dzięki czemu bezpośrednie współdziałanie ich z szarżą jest łatwiej
sze. Natomiast działanie artylerji konnej jest potężniejsze i dal
sze. Artylerja konna będzie więc zwalczać artylerję nieprzyjaciel
ską, odwody i umocnienia oraz zapewniać manewr ogniowy 
w ramach większej jednostki. W tym celu siły główne artylerji 
konnej muszą zajmować zakryte pozycje. Część tej artylerji mo
że być użyta jako działa towarzyszące, dla wspierania szarży 
z pozycji odkrytych. Te działa będą nieraz świetnie potęgować 
działanie broni samoczynnej, ale wszędzie działo karabina maszy
nowego nie zastąpi".

*) Bellona tom XV, zeszyt 2, sierpień 1924 r.



Z szarży kpt. I "go konno-górskiego dyonu Nasonowa na 
austrjacką baterję ppłk. Abżółtowski wyciąga wniosek, że konna 
baterja dobrze wyszkolona we władaniu białą bronią nie potrze
buje w boju osłony. Jest to twierdzenie ogromnie ryzykowne, 
gdyż można byłoby przytoczyć nie mało wypadków zaskoczenia 
przez nieprzyjacielską kawalerję baterji konnych bez osłony, jak 
rosyjskich podczas wojny wszechświatowej, tak polskich — 
w roku 1920.

Zagadnienie wyposażenia konnej artylerji częściowo w lek
kie haubice pozostaje dotychczas otwarte. Jednak powstaje kwe
stją czy nie zmniejszy to ruchliwości konnej artylerji, czego się 
tak obawia ppłk. Abżółtowski. Idea organizacyjnego przydziału 
do pułków dział towarzyszących jest bardzo interesująca, technicz
nie jednak dotychczas nie rozwiązana. Należałoby sobie wyobra
zić to działo zbliżonem do działka piechoty 37 mm. o zaprzęgu 
konnym, lub na czemś w rodzaju taczanki. Możliwe, że w nieda
lekiej przyszłości będzie ta idea zrealizowana przez czołg kawalerji.

Co się tyczy pocisku dla konnej artylerji, to byłbym za wpro
wadzeniem do konnej artylerji jako jedynego pocisku granatu 
z zapalnikiem o podwójnem działaniu. Szrapnel szczególnie w wal
ce kawaleryjskiej, jest pociskiem niezastąpionym w swojej sku
teczności, jednak wymaga dużej umiejętności strzelania; pozatem 
jest kosztowny. Granat zaopatrzony w zapalnik o podwójnem 
działaniu, jest znakomitym i tanim uniwersalnym pociskiem, dzia
łającym na uderzenie i na rozprysk, łatwy do wstrzeliwania się, 
dający pomimo ogromnego działania moralnego (na rozprysk) 
zupełnie dostateczne porażenie.

My, konni artylerzyści, powinniśmy być bardzo wdzięczni 
p. ppłk. S. G. Abżołtowskiemu za poruszenie w swym artykule 
wielu aktualnych dla konnej artylerji spraw, a szczególnie za pod
kreślenie konieczności wprowadzenia w szkoleniu zasady współ
działania konnej artylerji w każdym momencie i w każdym w y
padku kawaleryjskiego boju. Ciągle nas oskarżają, że jesteś
my niepoprawnymi reakcjonistami, nie chcącymi uznawać żadnego 
postępu. Zachowajmy nasze świetne tradycje, lecz idźmy z po
stępem czasu w każdej dziedzinie, gdzie tylko nam na to pozwala 
charakter i temperament naszej broni, a unikniemy tego oskarże
nia i wytrącimy broń z ręki naszych nawet najzagorzalszych anta
gonistów.



STAN ISŁAW  WOTOWSKI.

Raid'y konne i ich znaczenie.
W  ósmym i dziewiątym dziesiątku lat ubiegłego stulecia 

uwydatnił się w b. Kongresówce, a również na kresach, pochop 
do hodowli koni rasowych, koni pełnej krwi i od nich pochodzą
cych. Stopniowo budziło się również zamiłowanie do sportu. Za
wiązane w 1880 r. Towarzystwo Płamieńskie, następnie Ćmielow- 
skie, Łęczyckie, Piotrkowskie, Łódzkie przyczyniły się do rozbu
dzania sportu konnego. Objawy te pobudziły do różnych prób, 
a tem samem i do raidów.

Pierwszy raid z nagrodami (Towarzystwa Wyścigów Konnych 
w Królestwie Polskiem), do którego Towarzystwo Ćmielowskie bar
dzo zachęcało, odbył się 20 maja 1894 roku. Przestrzeń raidu w y
nosiła 160 wiorst, dzielące Ćmielów (a właściwie folwark Brzosto- 
wiec skąd konie startowały) od Mokotowskiego poła wyścigo
wego, oznaczonego jako meta dystansowej próby.

W  raidzie przyjęło udział 15 koni. Pierwszy ukazał się na 
placu wyścigowym szt. rtm. Kotlar, na 6 letniej klaczy "Ira‘* 
(Wienok pełnej krwi i Mucha) o godz 3-ej 4 min. 40 sek. Nastę
pnie po przerwie jednej minuty stanął Aleksander hr. Jezierski na ka
sztanowatym tęgim wałachu 8 lat „Cezar“ (po ogierze peł. krwi Hort.) 
Poczem kolejno dojeżdżali: kornet, I. Iwlew, na ogierze kasztano
watym pełnoletnim „Mohorcie“ (po Gidranie angloarabie i Gra
żynie) o godz. 3-ej 15 min. 14 sek. Jerzy hr. Moszyński na wała
chu kasztanowatym pełnoletnim „Swat" (po Gidranie i Mucha)
o 3-ej godz. 17 min. 32 sek. Dwunasty koń stanął o godz. 5-ej 
39 min. 40 sek., czyli biorąc przeciętnie, raid był udany, oprócz, 
zasłabnięcia jednego konia w ciągu drogi, innych poważniejszych 
wypadków nie było. Start jak nadmieniłem, odbył się w Brzo- 
stowcu o godz. 6-ej 40 min. Zatem na przebycie 160 wiorst 
spotrzebowano, nie odliczając żadnych popasów, 11 godz. 47 min. 
20 sekund. Chłodny i szary dzień sprzyjał długiej jeżdzie. Droga 
z Ćmielowa była wytknięta przez Radom, Grójec, Tarczyn , Sę- 
kocin. Za Rakowcem, skręcała na prawo na polne drogi, prowa
dzące na plac wyścigowy, na którym oczekiwali sędziowie dużo 
osób na trybunach, ciekawych zakończenia raidu.



44 S T A N I S Ł A W   W O T O W S K I N r. 3

Udanie się raidu Ćmielów-Warszawa, wobec rozbudzonego 
jeździeckiego ruchu, przyczyniło się do powzięcia w 1895 r. no
wej próby dystansowej. Na nieszczęście, o ile poprzedni raid 
był udany, to powtórny naznaczony na przestrzeń 100 wiorst, był 
nieszczęśliwy. Droga była oznaczona przez Górę Kalwarję, Gró
jec, Tarczyn, Sękocin i do placu wyścigowego. Niestety liczba 
wypadków w ciągu raidu była bardzo duża. Wobec skróconego 
dystansu, a bardzo dużej liczby współzawodników, raid niemal od 
startu zamienił się na rodzaj wyścigu, do czego jeszcze dali pochop 
jeźdźcy, którzy w poprzednim raidzie z 1894 roku wyróżnili się.

Za Górą Kalwarją rozpoczęły się już wypadki. Padły znane 
konie: „Lira" (szt. rtm. Kotlar) „Swat,, (hr. Moszyński), nie mówiąc
o kilku innych wypadkach. W  Tarczynie padł bardzo dobry koń 
kasztanowaty angloarab „Amulet" pod por. Karnickim. Liczba 
współzawodników wciąż się zmniejszała. Ostatecznie z 41 koni, 
które stanęły u startu na placu Mokotowskim, właściwie tylko 
cztery doszły do mety z przepisaną normą czasu — 7 godzin , 
a 3 następne z opóźnieniem.

Dwadzieścia koni padło wciągu drogi, pozostałe doszły do 
Warszawy nazajutrz, nawet dni następnych. Pierwszy stanął na 
placu wyścigowym znany steepler, odznaczający się wytrzyma
łością, gniady 8 letni „Tuman" (Decit II pełnej krwi i Tulpanka 
pół krwi) pod rotmistrzem Biełowieńcem. „Tuman, przyszedł na 
plac wyścigowy o godz. 7 wieczór 44 minuty 24 sekund (czyli 
przebył 100 wiorst w 5 godz. 33 min. 23 sek.). Drugie miejsce 
zajęła klacz gniada pełnej krwi, 7 letnia „Astazja“ (Alboin i Ka- 
margo) pod swym właścicielem p. Z. Jaźmińskim o 7 godz. 57 min. 
32 sek. Klacz ta jednak wkrótce po dojściu na plac wyścigowy 
padła.

Następne miejsca zajęły: Miłuszka 7 lat (Midas pełnej krwi
i Gracia, z rządowego Limaszewskiego stada), jeździec kornet 
Czarkowski — 8 godz. 15 min. „W iesej“ klacz 7 lat (Westris 
pełnej krwi i Gasparyna z rządowego Limaszewskiego stada) 
8 godz. 22 min 18 sek., jechał na niej kornet I. Iwlew.

Tuman otrzymał I, IV, V i VI nagrodę, był jednak wnie
siony protest przeciw rtm. Białowieńcowi, iż nie stanął do przepi
sanego wspólnego startu, tylko ruszył po odejściu koni. W  ten 
sposób uniknął gorączkowania się Tumana, który nie był przez 
inne konie ciągnięty. Atut niezaprzeczony.

Biorąc przeciętnie, oprócz wyjątków jeźdźcy wojskowi nie 
okazali większego doświadczenia od cywilnych i przyczynili się do 

swych koni.
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Nieszczęsny raid 1895 r. był wymownym przykładem niebez- 
piecze ństwa nadużywania nadmiernego tempa w pierwszej części 
drogi (toż samo wykazał raid Bruksella-Ostenda), również nazbyt czę
stego pojenia koni, gdy już traciły siły i tylko wlokły nogi, dopóki 
nie rozciągnęły się na drodze.

Wspólny start, ustawienie jeźdźców w dwa rzędy jak do 
szarży, był bardzo malowniczy — odbył się przy wypełnionych 
trybunach, niemniej okazał się bardzo niebezpiecznym.

Również oznaczona droga z Góry Kalwarji do Grójca, 
w znacznej części po głębokich piaskach, przyczyniła się do w y
czerpania koni*).

*) Osobiście przyjmowałem udział w wymienionym ciężkim raidzie
na klaczy pół krwi „Fantazja" Pomimo, iż w granicach możności oszczędzałem 
klacz, wobec nadmiernego tempa do Góry Kalwarjj, doszedłszy do Tarczyna, 
(70 wiorst) było zupełnie wyczerpana. Niechcąc bez potrzeby doprowadzić ją 
do śmiertelnego upadku, byłem zmuszony zatrzymać się w Tarczynie na stacji 
pocztowej i dopiero rano powróciłem do Warszawy. Rai’d nie pozostawił żad
nych śladów na Fantazji. Po trzech dniach wypoczynku, przeprowadzaniu w rę
ku klacz wróciła do normy.

 





KRONIKA SPORTOWA.

D E P O T  R E M O N T Ó W  I S Z K O Ł A . K A W A L E R J I  W  B E R N IE
(SZWAJCARJA).

K orzystając z trzydniow ej przerw y w konkursach lucernińskich, gene
ralny inspektor szw ajcarskiej kaw alerji płk. Favre, zaproponował wycieczkę 
samochodami do Berna, w celu zapoznania się z miejscowym depot rem ontów 
i jed n ą  z trzech szw ajcarskich  szkół kaw aleryjskich . W wycieczce brali udział 
ppłk. Rómmel i por. Kon, a z innych narodowości, generalny inspektor węgier
skiej kaw alerji, generał von Tothvarady-A sboth z trzem a oficerami, p rzedsta
wiciele A ustrji w ju ry  konkursów p. von Szw arc-Sarvall i Niemiec p. Andreae.

Po pięciu kw adransach jazdy  z szybkością 100 klm na godzinę, wązkiemi 
krętem i, lecz doskonale u trzy manemi drogami, stanęliśm y przed bram ą wjazdo
wą depot, gdzie nas spo tkał kom endant depot, mjr. Haccius, wraz ze swojemi 
oficerami. Po odebraniu przez płk. Favre raportu  i wzajemnem przedstaw ieniu 
udaliśm y się do s ta jn i oficerskich remontów.

S tajn ia  remontów je s t  to obszerny drew niany budynek, na murowanym 
fundam encie, zupełnie izolowany, p rzecię ty  wzdłuż asfaltowym , szerokim  kory
tarzem . Po obu stronach ko ry tarza  znajduje się około 50 kojców, różnej wiel
kości. Okna umieszczono wysoko, w skutek  czego rozproszone św iatło nie razi 
oczów koni. W całym  urządzeniu żadnego zbytku, lecz wszystko je s t  solidne, 
hygieniczne i doskonale obmyślane. Nawet ostre kąty  drzwi wejściowych 
i kojców, są zamienione, nasadzonem i na  pionowe osie, d rew nianym i wałkami 
chroniącem i  od obrażeń guzy biodrowe. W szystkie drzwi kojców zastaliśm y 
otw arte, każdy koń, trzym any na szerokiej, m iękkiej, parcianej uździenicy przez 
żołnierza, był lewym bokiem ustaw iony do wejścia, co bardzo ułatw iało  
oglądanie. Konie przeważnie w w ieku od 4 do 6 lat, obecnie dopiero ujeżdżane 
i w iększość z nich była jeszcze surową, Jak  i cały sk ład  szw ajcarskiej kaw a
lerji, kompletowane są one przez kom isje remontowe, pracujące najw ięcej 
w Irlandji, częściowo w Niemczech i Hiszpanji. Wśród oficerskich koni dom inują 
irlandskie pod cięższą wagę. Są i konie pełnej krwi, lecz w nieznacznej ilości. 
Zw raca na  siebie uw agę masowe wygięcie stawów napiąstkow ych k u  tyłowi. 
Naogół jednak  je s t  to m aterja ł doskonały zakupiony sta rann ie i z wielkim 
nakładem  kosztów. S zw ajcarja nie posiadając w łasnej hodowli koni u siebie 
w k ra ju  nie nabyw a wcale remontów. Po u jeżdżen iu  rem onty są kupowane 
przez oficerów, za bardzo niską cenę i na w arunkach ulgowych.

Konie żołnierskie są tego samego typu  co oficerskie, n a tu ra ln ie  ustępują 
im w jakości, ale jako całość przedstaw iają się o wiele lepiej, niż np., 
uw ażany przecię tnie za dobrego, koń naszego oficera. Pom ieszczenie znajdu ją 
w tak ich  samych s ta jn iach , ja k  i oficerskie, lecz nie w kojcach a przegrodach 
oddzielonych owiniętem i słomą drążkam i i również na ściółce m ateracow ej.

Te same konie pokazano nam jeszcze raz, w m iejscu do tego specjalnie 
przeznaczonem. Jest to a ltana ze szk lanym dachem, przecię ta  równą i tw ardą 
ja k  stół i ty lko lekko w ysypaną żwirem, szeroką drogą, po której przeprow a
dzają konie. Z zew nątrz gazon i moc kwiatów. tak iem  ładnem  otoczeniu, 
konie i ta k  u trzym ane bez zarzutu, jeszcze lepiej się prezentują. Sposób poka
zyw ania tak i sam, ja k  przy ję ty  u nas: w m iejscu i w ruchu.

Następnie na kry tej ujeżdżalni czekał ju ż  na  nas zastęp rem ontów uszy
kowany w jeden rząd, złożony z 15 koni, ujeżdżany od pół roku, przez specjali
stów. Ci o sta tn i ujeżdżacze są to podoficerowie zawodowi, którzy po ukoń
czeniu odpowiedniego dwuletniego kursu, otrzym ują nazwę ujeżdżaczy. Szwaj
ca rja  posiada ich znaczną ilość, oni wyłącznie ujeżdżają w szystkie remonty. 
Ciekawem je s t, że ta k i ujeżdżacz otrzym uje d o  700 franków szw ajcarskich 
miesięcznie. Przed wojną św iatow ą między nimi by ła pew na ilość niem ieckich 
oficerów kaw alerji, zmuszonych z różnych powodów do opuszczenia swych puł
ków. Dochodząc do bandy, zwrotem na prawo zastęp w yciągnął się po j edne-
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mu. Jeźdźcy siedzą bardzo jednostajnie: tak długie puśliska, że noga w ydaje 
się zupełnie w yprostow aną, strzem ię na samym końcu szpicu buta; obcas n a j
częściej do góry, siedzą głęboko, prawie widłowo, kość pacierzowa bardzo 
w gięta ku przodowi; pięści mocno zaciśnięte, ustaw ione pionowo; łydki dość 
daleko od konia, Ustawienie koni, zaczynając od bardzo niskiego, kończąc 
bardzo wysokim. W stępie i kłusie konie widocznie jeszcze mało trenow ane 
a może tego od nich i nie wym agają. Galop krótki, wolny. Bezwzględnie 
konie są bardzo opanowane, uspokojone i w szystkie zwroty, wolty w ykonują 
według staw ianych im wymaga, ale z mocnym oparciem  na wodze. Ciąg wy
konano przez ujeżdżalnię, i wzdłuż bandy: nazew nątrz i w ew nątrz przodem. 
We w szystkich w ypadkach konie były silnie ustaw ione i zgięte z zew nętrznej 
strony, co można było sobie objaśnić albo brakiem posuwistości w ruchach, 
lub może wymaganiem regulam inu. Po jeździe w zastępie, k tóra jako  całość 
pokazała duże zgranie się zespołu, i przejściu na  ogony w stęp oddzielało 
się kolejno po dwóch jeźdźców odrazu, jeden  od czoła, a drugi od końca 
kolum ny i bardzo dokładnie, rów nając jeden  na drugiego, w ykonyw ali w prze- 
ciwnych końcach ujeżdżalni w kłusie i galopie po kilka wolt i zmian k ierunku . 
Chodziło o pokazanie pojedyńczych jeźdźców i łatwość chętnego w ychodzenia 
koni z szeregów, co było osiągnięte w zupełnej mierze. Przez niew ielką prze
szkodę, ustaw ioną w pośrodku ujeżdżalni, konie przeszły w zastępie i poje
dyńczo bardzo spokojnie.

Dalej udajem y się wszyscy na odkryty, okrąg ły  korytarz z przeszko
dam i wysokości do 100 centym etrów . Puszczono na nie konie dem onstrowane 
poprzednio na ujeżdżalni. Szły one przez to r chętnie, spokojnie. W szystko 
odbyło się bez hałasów , nagank i i batów, co uw ydatn ia konsekw entne i łagodne 
używ anie chwytów w pracy nad remontami.

Tuż za korytarzem  położony je s t  plac z przeszkodami, otoczony torem  
wyścigowym. Profil placu, zajm ującego k ilk ase t m etrów kw adratow ych, je s t 
doskonale obrany. Na 3/4 swej w ielkości je s t  on zupełnie poziomym, a 1/4 leży 
na  podnórzu wzgórza, tworząc spad do 30° pochyły, co stw arza  doskonałe wa
runk i do galopowania koni, zbliżone do przeciętnego terenu. Po całym placu, 
pokrytym  traw ą, o doskonałej kulturze, są rozstaw iane we wszystkich k ierun
kach w ogromnej ilości przeszkody, najrozm aitszych typów. Każdy typ ma 
k ilka wymiarów, zaczynając od najm niejszego, kończąc wym iaram i, stosow a
nym i na najpow ażniejszych konkursach. Całość je s t  u trzym aną z w ielką p ie
czołowitością i wygląda, ja k  prawdziwe pieścidełko. Czekał na  nas tam  inny  
zastęp koni też pod ujeżdżaczam i. Tym razem konie były ty lko  na ogłowiach 
wędzidłowych i większość z wytokam i. Jeźdźcy na skróconych puśliskach, mieli 
siad praw ie steepleowy: wodze bardzo krótkie, ręce „m artwo" oparto o szyje 
końskie. Skakano pojedyńczo parcours. I tu  konie, a było ich w zastępie 
koło 20, w szystkie przeszły bardzo spokojnie w stępie, koło 350 metrów na mi
nutę bez żadnych w yłam ań i błędów. W idać, że zew nętrznie do jazdy  tereno
wej są stosowane chw yty nowoczesnych szkół, lecz w jednym  i tym  samym 
koniu połączone z w ym aganiam i niezbędnem i dla zebranego maneżowego konia, 
nie dają możności koniom używać całego zasobu dźwigni i konie skaczą i galo
pu ją ze sztyw nym  kręgosłupem .

W edług regulam inu szw ajcarskiego, w szystkie bez w yjątku  konie kaw a
leryjskie muszą chodzić i w zaprzęgu. Konie dem onstrowano w ujeżdżalni, 
pokazano nam teraz w zaprzęgu—na kry tym  asfaltem , obszernym dziedzińcu 
koszar. Lekkie powozy używane do tego są specjalnie skonstruow ane. N ie
w ielka platform a, n a k tórej stoi, trzym ając końce lejc pomocnik furm ana, 
je s t  osadzona na cz te re c h  dużych kołach; kozioł tak  wysoko postaw io
nym, że nogi powożącego są na jednej wysokości z grzbietem  konia. Furm ani, 
z liczby tych sam ych ujeżdżaczy, są wzorowo wyszkoleni: praw idłow a postaw a 
tułow ia, rąk  i nóg; trzym anie l e jc i bała  i samo prowadzenie koni są według 
ogólnie przyznanych prawideł, co w naszych czasach, zaniku racjonalnej jazdy  
zaprzęgowej rzadko da się spotkać. Konie założone pojedyńczo, param i i czwór
kam i „w le jc“, są doskonale postawione i ujeżdżone. Całość zaprzęgów była 
ta k  elegancką i stylową, że gdyby furmanów przebrać w stosowną liberję, 
można było by je  śmiało w ysłać na londyńskie konkursy pojazdów.

Na tem  zakończyliśm y przegląd koni depot. Zaznaczyć należy, że pod
czas całego przygotow ania młodego konia do służby kaw alery jsk iej, duży
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nacisk  k ładą tam  na przyzwyczajenie koni do posuwania się we w szystkich cho
dach po tw ardych, szosowanych i brukowanych drogach, co ja k  nam tw ier
dzono je s t  niezbędnem  ze względów lokalnych i charak teru  działań  kaw alerji 
w nowoczesnej wojnie.

Udajemy się do kuźni. Kilka dużych, ja snych  sal przeznaczone na 
w a rsz ta ty : kowalski, ślusarski, m agazyn gotowych podków, fabryczkę kół 
powozowych, sam ych wozów, kucie koni i t. p. Odrazu bije w oczy nadzw y
czajna czystość. Nie dziwiło to w sta jn iach , na dziedzińcach, lecz w kuźni, 
wyobrażenie k tórej _ zawsze je s t  połączone z sadzą, kurzem, wszelkiemi 
wiórami, spraw iało im ponujące wrażenie. Zdawało by się, że ludzie tu  pracu
jący  śm iało mogliby nosić, zam iast szarych — białe fartuchy. Częściowe 
w yjaśnienie tego znajdujem y w instalacji elektrycznej, za pomocą której 
m aszyny z minimalnym udziałem rąk  ludzkich, w ykonują podkowy. W m aga
zynie wzory wyrobionych tu  podków, zaczynając od lekkiej wyścigowej, 
kończąc na  ciężkiej pociągowej, ze wszelkiemi odmianami d la chorych lub 
zdeformowanych kopyt, stanow ią pokaźną i pełną kolekcję.

Typ w kręcanych haceli, używanych od k ilkunastu  la t z wielkiem powo
dzeniem  w Szw ajcarskiej kaw alerji i arty lerji je s t  zupełnie odmienny. Ostry 
koniec je s t  konieczny i tylko trochę m niejszy od am erykańskich  haceli często 
używ anych u nas; .część zaś do w kręcania do podkowy je s t  zupełnie g ładką, 
lekko zwężającą się ku  końcowi i bez gw intow ania; stosowne gniazdo w podko
wie odw rotnie rozszerza się ku wyjściu. Taki hacel wbija się do podkowy 
ju ż  na  okutej nodze 1 — 2 lekkiem i uderzeniam i klucza lub kam ienia i bez 
żadnego w ysiłku wykręca się tym  samym kluczem.

P rak ty k a  dowiodła, że zgubienie takiego hacela zdarza się bardzo rzadko, 
natom iast fabrykacja i zm iana zużytych je s t  ła tw ą i szybką, a nie gw intow any 
otwór w podkowie nie wym aga żadnej opieki i za tykania,

Opisane ju ż  powozy do ujeżdżania w yrabiają w w arsztacie przy kuźni. 
W szystko — od najm niejszej śruby fabrykują w łasnem i siłami. W wykonaniu 
je s t  połączona trw ałość z elegancją.

W tym  samym gm achu mieści się elektryczna praln ia bielizny żołnierzy, 
przydzielonych do depo t, der końskich i całego parcianego rynsztunku. 
W jednym  dużym m iedzianym cylindrze, wprawianym  w ruch obrotowy za 
pomocą elektryczności, odbywa się samo pranie, a w drugim  natychm iast się 
suszy.

Na piętrze znajduje się łaźn ia dla ludzi. Długi kory tarz, po jednej stronie 
którego są kabinki, każda na  jed n ą  osobę d la  rozbierania się, a po drugiej, 
te j samej w ielkości dla m ycia się. Kabinki urządzone są naw et z komfortem, 
bo każda posiada wmurowane lustro, w yplataną trzciną ławkę, stolik, niklow ane 
w ieszaki i dyw anik z linoleum. K orytarz w ysłany gumowym chodnikiem. 
K abiny do m ycia się są zaopatrzono w ławeczkę i prysznic, w którym  dowol
nie można regulować tem peratu rę wody.

Ambulans w eterynary jny  ma izolowany budynek. Zwraca uwagę sala 
operacyjna, trzy ściany i dach której są oszklone. Po środku stół operacyjny 
z p ły tą na poziomej osi, co daje możność przymocowywać kon ia  w pozycji 
stojącej i dopiero potem nadaw ać mu dowolny k ą t nachylenia. Czystość i po
rządek, k tórej może pozazdrościć niejeden szpital ludzki. Obsługa w białych, 
ja k  śnieg fartuchach. Przyprowadzono przy nas konia do operacji. Zwinność 
i rozdział funkcji między sanitarjuszam i, sam sposób trak tow an ia  pracy z po
czucia obowiązku, pozwala tu  w ykonyw ać zabiegi bez k rzą tan ia  się i pośpiechu, 
a jednak  zdum iewająco szybko i w zupełnym  milczeniu. Nim lekarz zdążył 
wymyć ręce w dwóch wodach — koń ju ż  leżały na  stole. Po obejrzeniu apteki 
w eterynary jnej i kolekcji preparatów  anatom icznych wychodzimy na ganek, 
przed k tórym  oczekuje nas „mail coach", zaprzężony czwórką w lejc. Po d ra
binkach włazimy na im perjał, mjr. Haccius bierze lejce, daje batem  znak 
„uw aga“, na  tylnem  siedzeniu służba trąbi, ostrzegając przechodniów i niby 
gdzieś w W ielkiej B ry tan ji na  polowanie lub Derby, jedziem y do sąsiedniej 
Szkoły K awaleryjskiej.

Przy bramie wjazdowej spotyka nas kom endant Szkoły, pułkow nik Sztabu 
Generalnego z gronem oficerów.

Jak  ju ż  wspominaliśmy, Szw ajcarja posiada trzy szkoły. W zimie 
przeszkalają one oficerów rezerw y — w lecie ćwiczą rekrutów . Lepsi oficero
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wie absolwenci pozostają przy szkole, jak o  instruk to rzy  rekrutów , ale tylko 
na  jeden  kurs. Rekruci są podzieleni na szwadrony. Na każdy szwadron przy
pada jeden  oficer zawodowy jako  dowódca. Podoficerów zawodowych niem a 
wcale, więc cały ciężar pracy spoczywa na instruk to rach  — oficerach rezerwy.

Ze względu na konieczność złagodzenia antagonizm u, powstałego po 
wojnie światowej wśród ludności, szkoła ta  je s t  mieszaną, francusko-niem iecką. 
Oddziały rekrutów , zwane tu  klasam i, prowadzone są w języ k u  francuskim  lub 
niemieckim , zależnie od składu każdej, lecz przez ciągłe obcowanie razem, ja k  
tw ierdzą przełożeni, najzupełniej zżyw ają się z sobą. W yszkolenie rek ru ta  
trw a dwanaście tygodni, z których pierwsze 6 odbywa się w m urach szkoły, 
a pozostałe sześć wyłącznie w polu. Zastaliśm y rekrutów  w szóstym tygodniu 
szkolenia. Pokazano nam  jazdę na  k ry te j ujeżdżalni dwóch zastępów, francus
kiego i niem ieckiego, po 15 jeźdźców w każdym. Podczas całej jazdy  oficer- 
in stuk to r stoi po środku ujeżdżalni „na baczność" i tylko podaje komendy, 
nie odw racając naw et głowy.

Konie wypasione, okrąg łe jak ogórki, lśnią ja k  szkło, ale nie spraw iają 
w rażenia w ciągniętych do poważnej roboty. U trzymanie rynsztunku  końskiego, 
um undurow anie rekrutów  — nadzw yczajne. W obydwóch zastępach, ja k  
i w zastępie ujeżdżaczy, ten sam siad i prowadzenie koni. Siad je s t  naw et 
więcej typowym , bo zupełnie widłowy, a kość pacierzow a je s t  tak  postawioną 
ku przodowi, że siedzenie mocno uw ypukla się ku tyłowi. Sposób dem onstro
w ania jazdy  w zastępie, kolejność ruchów ilość figur i zwrotów, spraw iają 
wrażenie, że są przew idziane regulam inem , bo we w szystkich w ypadkach w i
dzieliśm y identyczne wykonanie. Taka absolutna jednolitość świadczy, ja k  
ściśle tu  się trzym ają regulam inów. W tym  kierunku rezu lta ty  są w spaniałe. 
W obydwu zastępach rekruci pokazali znajomość swoich przepisów. Ciąg 
wykonali wzdłuż bandy i przez ujeżdżalnię, w stępie i kłusie, ale też na 
zew nętrznej wodzy. W idocznem je s t, że staw iane rekrutow i wymagania są 
dobrze zapam iętane. Dowiadujem y się, że każdy rek ru t po zakończonym 
wyszkoleniu, odchodząc do rezerwy, zabiera ze sobą konia na  k tórym  te 12 
tygodni służbę pełnił. W ta k i sposób rem onty z początku przechodzą kurs 
ujeżdżenia w depót, potem  ćwiczą rekrutów  i rozchodzą się wśród ludności, 
by n a  pierwsze zaw ołanie z pługu lub wozu stanąć do służby w szeregach. 
Tylko część m aterja łu  końskiego stale pozostaje w kilku szwadronach linjowych.

Na łące przed koszaram i oczekiwało nas k ilka  oddziałów w szyku p ie
szym. Bliżej przyglądam y się zdrowym, rum ianym  chłopcom. U każdego 
z oczu świeci duży zasób in te ligencji; każdy ruch św iadczy o głębokiej k u ltu 
rze, wpojonej samym układem  życia tego narodu. Rozwój sportu uw ydatn ia  się 
w ćwiczeniach gim nastycznych, którym  teraz przypatru jem y się. Sprężystość 
i ekonom ja w w ysiłku nie mogły być osiągnięte w tak  dużej mierze w ciągu
6 tygodni — to ludzie co z domu przyszli stosownie rozwinięci i te raz  bez 
trudu  spełniają w skazane ruchy.

W szystkie ćw iczenia zasadniczo w ykonyw ują się pojedyńczo, kolejno 
wychodząc z szeregów. Żadnych specjalnych przyrządów się nie stosuje, 
a w ykorzystuje jedynie to, co się znajdzie pod rę k ą : do w spinania się — 
drzewa, do skoków — ja k iś  płot lub ław ka i t. p. N astępny oddział, p rzed sta
w iający plu ton C. K. M. ćwiczył ty ra ljerkę .

Szkoła strzelca przy szkoleniu rek ru ta  spraw ia tu  najm niej kłopotów, 
gdyż strzelanie je s t  to sport narodowy, upraw iany przez w szystkie w arstw y 
ludności, zgodnie z tradycją, od W ilhelm a Tella, a karab in  wojskowy je s t w po
siadaniu  prawie każdego mężczyzny. S trzelnice znajdu ją się omal nie w każdej 
wiosce, a zawody strzeleckie odbyw ają się ciągle i wszędzie. Co św ięto, od 
wczesnego rana widzi się moc mężczyzn, uzbrojonych w karabiny, śpieszących 
na strzelnice. Nie da się zauważyć tak iego  karabinu, który by nie w yglądał 
ja k  dopiero wypuszczony z fabryki — to już  n ie ty lko  trad y c ja , ale kult. 
W tak ich  w arunkach nie wiele pozostaje i instruktorow i - oficerowi do uczenia 
i szkolenia w te j dziedzinie.

Przechodzim y do sta jen . Ten sam  obrazek, co w depót. Przy w ejściu  
oficerów, sp rzą ta jący  melduje się z tego miejsca, gdzie go zastano, a więc 
często musi tego dokonać z przeciwnego końca s ta jn i, sum iennie drąc sobie
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g ard ło i pozostaje cały  czas „na baczność" nim  sta rs i nie odejdą, a gdy o trzy 
m uje n a jn ie  znaczniejszy rozkaz, natychm iast go pow tarza i dopiero spełnia. 
Daje się to zauważyć na każdym kroku, co dowodzi, ja k  dokładnie ludzie są 
ćwiczeni i ja k  sumiennie je s t przestrzeganym  każdy szczegół regulam inu.

Serdecznie żegnani, odjeżdżam y n a śniadanie, na k tóre nas prosił pułk. 
Favre, a w głowie snuła się myśl o k raju , nietkniętym  przez wojnę, pozostałym  
bez zm ian od r. 1914. Kon por.

 

U W A G I  N A D  R A I D ’EM  K O N N Y M

WARSZAWA — GRUDZIĄDZ — BYDGOSZCZ — POZNAŃ
I

GOTOWOŚĆ BOJOWA NASZEJ KAWALERJI.

W dniu 6 października rozpoczął się zainicjow any przez w arszawski klub 
jazdy  ra i’d dystansow y na odległości około 400 klm. Do s ta r tu  stanęło  19 jeźdź
ców, z których zaledwo 3-ch ra i’d ukończyło, siedem koni padło, resz ta  zaś 
ukończyć ra i'du nie zdołała.

Nie będę mówił o konieczności w ytrenow ania naszej jazdy , wszak wiemy 
dobrze, że w razie wojny staniem y wobec liczniejszej od nas kaw alerji n ieprzy
jaciela , a zatem będziemy musieli go zwalczać ruchliwością, wyższością uzbro
je n ia  i wyszkolenia.

Ruchliwość w ielkich jednostek  kaw alerji na naszych szerokich frontach 
może być poważnie braną pod uwagę w tym  jedyn ie  wypadku. Począwszy od 
kapra la, prowadzącego patrol, koniecznem będzie aby każdy zdawał sobie 
spraw ę z tego, czego można żądać od konia, ja k i w ysiłek może on dać bezkarnie. 
W reszcie w ja k i sposób pogodzić w ym agania, k tóre staw ia w alka z możliwością 
ich w ykonania w czasie i p rzestrzen i.

S treszczając: każdy kaw alerzysta  powinien poznać dokładnie swego konia, 
w inien umieć w ykorzystać jego siły  w zależności od sy tuacji i zadań oczeku
jący ch  go. Jest to jedna  z tych zasad, zapom nienie której kończy się k a ta
strofą. Napoleon w 1812 roku odczuł to n a  sobie, i jego św ietna jazda , gnana 
bez chw ili wypoczynku, za uchodzącem i arm jam i cara A leksandra, prawie bez 
boju stopniała zupełnie i podczas odwrotu nie m ogła osłonić m arszu znęka
nych korpusów. Rok 1813 je s t  najlepszym  dowodem tego, że naprędce sformo
w ana jazda  n ie może zastąpić sta rych  pułków. Pierwsze Zwycięstwa Napole
ona nie zakończone pościgiem są połowiczne i nie dają  rozstrzygnięcia, dzięki 
czemu sprzym ierzeni zdołali się skoncentrow ać i w ygrać wojnę na  polach Lipska. 
W 100 la t potem, w 1914 roku św ietna jazd a  francuska, wycieńczona ra id ’em 
do B elgji i ciągłem i forsownemi m arszam i n ie mogła zaważyć na  szali podczas 
odw rotu Niemców po bitw ie nad  M arną; w skutek braku pościgu, ja k  tw ierdzi 
je d en  z autorów , rozpoczęła się w alka nad Aisne, k tó ra  zakończyła się dopiero 
w 1918 roku, a której można było un iknąć rzucając n a  cofających się Niemców 
masę świeżej, zdolnej „do pościgu jazdy".

M oglibyśmy przytoczyć se tk i podobnych przykładów , lecz i te  chyba wy
starczą, żeby dowieść ja k  ważnem je s t  zachowanie kaw alerji w całości dla 
decydującej chwili. Regulamin francuski z roku 1924-go podkreśla w s ta 
nowczy sposób, że „kaw alerja  nie może być uzależnioną od niecierpliw ości 
dowódcy i użyta w w arunkach dla niej nieodpow iednich".

Generał, von Possek, inspektor niem ieckiej kaw alerji, przychodzi do ana
logicznych wniosków, s tud ju jąc  rolę odegraną przez jazdę  w w ielkiej wojnie.

W jak i więc sposób będziemy mogli pogodzić w ym agania, które s tan ą  
przed naszą jazd ą  w pierwszym  dniu wojny z koniecznością zachow ania je j 
w całości na  później w celu, uniknięcia błędów, o k tórych  wyżej mówiliśmy, 
a  k tóre mogą się skończyć katastrofą.
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Czy mamy tak  wielkie m asy jazdy, żeby po zapew nieniu osłony naszych 
rozległych granic, zachować jeszcze k ilka  dyw izji, jak o  nienaruszoną rezerwę 
w głębi kraju , lub też czy będziemy mogli stworzyć w przeciągu kilku  tygodni 
nowe pu łk i o ile  zmęczymy stare?

Obydwie te ewentualności należy  odrzucić, gdyż pierw sza z nich je s t  
zbyt kosztowna, druga zaś, i korzystna, i niebezpieczna.

Musimy, więc znaleść trzecie rozwiązanie, które będzie polegało na  tem, 
żeby mieć jeszcze w czasie pokojowym św ietnie wytrenow ane i przygotow ane 
do terenów wojny pułki, prowadzone przez dowódców, którzy potrafią , spełnić 
zadanie staw iane jeździe od chwili mobilizacji, a zarazem zachować je j siły  na  
później. Jednym  słowem,  m usim y mieć kaw alerję zdolną do stałej i ciągłej 
pracy podczas w ojny, k tó ra  może trw ać naw et kilka lat.

Słowo „Dowódca” nie stosuje się jedynie do d-ców pułków, lecz do wszyst
k ich oficerów kaw alerji, k tórzy często w ykonyw ali samodzielne zadanie, odda
la jąc się na  dziesiątk i kilom etrów od swych oddziałów.

W ja k i więc sposób można wyrobić w oficerach to zamiłowanie do konia, 
um iejętność w treningu i w ykorzystaniu sił, k tóre są niezbędne dla zapew nie
n ia  naszej kaw alerji owocnej pracy w przyszłości i k tórych zaniedbanie przyniesie 
ja k  najfa taln iejsze wyniki. Można na to dać jedną  tylko odpowiedź. Oficerowie 
kaw alerji powinni mieć własne konie frontowe, je s t  to zasada zastosow ana we 
w szystkich arm jach, gdyż tylko jeździec jeżdżący na w łasnym  koniu nauczy 
się go cenić i potrafi przygotow ać do najtrudniejszych  wysiłków.

Oficerowie o trzym ują konie na  w łasność po upływie k ilk ule tn ie j pracy 
na  nich. Tak nap. we włoskiej kaw alerji oficer otrzym uje konia bezpłatnie, o ile 
na  nim 5 la t jeździł, w przeciwnym  razie dopłaca odpow iednią sumę.

Przypuszczam, że i u  nas czas pom yśleć o załatw ieniu  te j kw estji. 
Obecnie w ielu w ybitnych posłów sejmowych i publicystów w ykazuje silne za
interesow anie spraw ą uposażenia oficerów, tw ierdząc zupełnie, słusznie, że Pol
ska musi zapewnić by t swej arm ji n ie ty lko  z pobudek m oralnych, lecz naw et 
z poczucia własnego bezpieczeństwa, k tó re  może być narażone na  ciężką próbę,
o ile nie będziemy się sta ra li o to, żeby ja k  najw ybitniejsze siły  ściągnąć do 
wojska, dając im możność z całem poświęceniem pracować dla dobra kraju , 
lecz bez tro sk i o byt.

Prawdopodobnie zatem w najbliższym  czasie nastąp i reform a uposażenia 
wojskowego, możemy z ca łą  stanowczością powiedzieć, że była by ona ty lko  
połowiczną o ile by przy tem  zapomniano rozstrzygnąć spraw ę w łasności koni 
oficerskich, gdyż i tu  zaoszczędzenie k ilk u  m iljonów spowoduje później s tra ty  
m iljardów.

Postaram  się tego dowieść m atem atycznie.
W szwadronie mamy 5 oficerów. O ile im dam y 5 koni na własność, 

będzie to kosztow ało 5 tysięcy złotych, jednakże ci oficerowie nauczą się cenić
i w ykorzystać konia, w ytrenuje swój oddział i po forsownej pracy nasz szwadron 
nie s trac i swej siły  bojowej. Odwrotnie będzie w szwadronie zaniedbanym  pod 
tym  względem, k tórego oficerowie, pełniąc swe obowiązki bez zam iłowania 
i poświęcenia, zaniedbają tren ing , nie przyzwyczają się do przebyw ania w ięk
szych odległości. Po k ilk u  forsownych przem arszach, do k tórych tak  często 
zm uszają wym agania wojny zobaczymy ogromne luki, konie będą odpadały 
w ogromnej ilości i po pewnym czasie szwadron zredukuje się do plutonu 
i przestanie istn ieć ja k o  taki.

Tym sposobem 5 koni oficerskich przyczyni się do zaoszczędzenia 
szwadronu, składającego się ze 120 koni, czyli skarb, w ydając 5 tysięcy, zabez
pieczy sobie 120 tysięcy. Co się zaś tyczy nieudanego rajdu , to należy go 
uw ażać za ostrzeżenie: w ina tu  spada jedynie na czynniki, k tóre dotychczas 
nie rozumieją, że w wojsku zbytnia oszczędność je s t często niebezpieczną 
i kończy się zwykle katastro fą , ja k  to  ju ż  k ilkakro tn ie ojcowie nasi na  sobie 
doświadczyli.

S. Zaorski, płk. Szt. Gen.
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O S T A T N I R A I D  K O N N Y .

WARSZAWA — PŁOCK — GRUDZIĄDZ — BYDGOSZCZ — POZNAŃ.

Biorę pióro do ręki: jako  św iadek — z niesm akiem , jak o  sportsm an — 
niechętnie, jak o  am ator konia — z oburzeniem , jak o  kaw alerzysta — ze w stydem . 
Nie wątpię, iż już  tem i słowy wzbudzę n a  tw arzach niektórych czytelników  
może ironiczny uśm iech, może wywołam naw et słowa: n ie  warto czytać dalej... e.t.c. 
Ale nie wolno nam  milczeć w tedy, gdy krzyczeć trzeba i wierzyć muszę, 
że większość czuje to samo, co ja , gdyż rzadko i z trudem  w te j kw estji znaj
duję oponentów.

Zacznę od warunków raidu.
„Dystans w lin ji pow ietrznej około 370 klm .“ Tak podają drukowane 

propo zycje „Klubu Jazdy". To drobnostka, gdyż każdy posiada mapę, ale daje 
powód do m yślenia, ja k  „na oko“ została określona najw ażniejsza rzecz — 
odległość, do faktycznych wymiarów k tórej, resz ta  warunków, m usiała być 
zastosowaną.

Start: W arszawa 6.X g. 8-ma (S tacja  Wawer). Tempo dowolne.
Start: Płock 6.X g. 20-ta (P unk t kontrolny).
Przyjazd: Grudziądz (też p. kontrolny) 7.X g. 14-ta.
Start: Grudziądz 8.X g. 10-ta. Tempo dowolne.
Start: Bydgoszcz 9.X g. 20-ta. Tempo dowolne.
Celownik: Poznań 10.X g. 15-ta prekluzyjna.
Dnia 11.X współzawodnicy powinni przybyć na  to r wyścigowy Poznański

o g. 11-ej. 14 klm. w 50 min. Przekroczenie te j normy — dyskwalifikowało.
Mieliśmy drogę podzieloną na  4 przem arsze, z których ty lko na odcinku 

Płock — Grudziądz większa szybkość nie odgrywała roli. A więc na  pierwszym 
ju ż  przem arszu, k tó ry  m usiał być najgłów niejszym  i m iał służyć dopiero d la 
w ciągnięcia koni, — współzawodnikom otworzono pole do wyścigu. Dalej za mnie 
powiedzą cyfry.

W W arszawie startow ało  z 23 zgłoszonych — 21 koni; w Płocku — 17, 
a  do Grudziądza, gdzie trzeba było przyjechać ty lko w norm ie czasu, przybyło 
zaledwie 7. Z Grudziądza w yjechało 3-ch, gdyż kom isja pod przewodnictwem 
gen. bryg. Kasprzyckiego, z udziałem lekarza w eterynarji protokularnie stw ier
dziła niezdatność 4-ch koni do dalszego udziału w zawodach.

Niezdatność była określona ty lko z powodu uszkodzeń traum atycznych: 
kulawizna, nabicie , odparzenia.

Przed Grudziądzem odpadło 14 koni, z k tórych  (to tylko to, co udało mi 
się dowiedzieć) zdechło 5, (mówią o 7), a ile zdechło niewiadomych mi i może 
jeszcze zdechnie... Allach wie!

Nie przez złośliwą ciekawość, nie przez chęć zrobienia komuś przykrości, 
ale d la  dobra ogólnego i dalszej o rjen tacji, pozwolę sobie zadać organizatorom  
raidu  i uczestnikom  pytanie: gdzie i w jak im  stan ie są te  14 koni, co nie doszły 
do Grudziądza?

Z „Polski Zbrojnej" z dn. 11.X, dowiedziałem się, że pozostałe 3 konie 
doszły do Bydgoszczy m iędzy g. 21-ą, a 23-ą, czyli w 12 13 godzin zrobiły 
około 80 klm., z tego pod siodłem 30 klm., a reszta  drogi 50 klm. były prow a
dzone w ręku.

Składam  hołd w ytrwałości jeźdźców, mogących ta k  maszerować, ale co 
z tego ma „Klub Jazdy", k tóry  na tym  odcinku przedstaw iał sobie wyścig 
koni (sic! patrz propozycje), a osiągnął przeciętną szybkość m niejszą niż 7 klm. 
n a  godzinę, i to od koni, k tóre na  pierwszym przem arszu (około 120 klm.), zrobiły 
przeciętnie na godzinę po 13 1/2 — 10 1/2 klm. Do Poznania 2 konie przybyły
o g. 1403, trzeci o g. 1503, robiąc n a  140 klm. odległości przeciętnie mniej, niż 
8 klm. n a  godzinę.

Dn. II-go  próbny galop w ytrzym ały w szystkie 3 konie. Smutne rezu lta ty  
ju ż  pierwszego przem arszu świadczą o w ykroczeniu warunków raidu  przeciwko 
zasadzie stopniow ania wysiłku. Bynajm niej nie składam  na to całej winy za 
poniesioną klęskę — to je s t  ominięcie reguł i przyśpieszenie nieszczęsnych 
skutków, gdyż nie w ątpię, że i dalej było by to samo, może tylko trochę 
w mniejszym stopniu.
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Dlaczego jed n ak  nie padły pozostałe 3 konie? Bo hazard współzawodnictwa 
bez tej ilości konkurentów  odpadł, a stan  koni już  w Grudziądzu był ta k i  
że można było mówić tylko o dojściu do celownika, nie o wyścigu. Nie mogli 
tego nie rozumieć jeźdźcy, czego dowodzi ich oględna jazd a  i przeciętna szybkość. 
Przy większej ilości jeźdźców i ten  odcinek był by zaznaczony trupam i koni, 
lub n ie było by uganian ia się o szybkość (w co wątpić należy).

W tym  i drugim  w ypadku nie znajdujem y uspraw iedliw ienia ani p rak tycz
nego, ani sportowego dla rob ien ia tak ich  wyścigowych raidów.

Jeżeli ra idy  są nam  potrzebne dla próby w ytrzym ałości konia, spraw dzenia 
um iejętności jeźdźca, to nie tak ie , lecz z norm ą czasu, bez rzeźni końskiej, 
z próbą na  szybkość na  ostatnim  odcinku na kilku k ilom etrach, i kom isyjnym  
przeglądem  lekarskim  na końcu.

Z 33 zgłoszonych koni, nie było an i jednego własnego. Prawda, rzadko 
kto z oficerów posiada takowego, ale gdzie są konie pryw atnych właścicieli? 
Na różnych krajow ych zawodach spotykam y ich te raz w niem ałej ilości. Pro
ponuję wprowadzić punkt: udział w rajdzie dozwolony je s t  tylko na własnych ko
niach. Był by to pewny sposób skontrolow ania popularności tego sportu.

Organizacja. Na całym  dystansie , praw ie 500 klm., p rzejechały  2 samo
chody organizatorów . Opędzono długi sznur jeźdźców i za Grudziądzem, ju ż  
ich nie spotkano. Każdy jeździec i koń byli pozostawieni w łasnem u losowi. 
Po d rodze żadnej pomocy w razie wypadku, oprócz odległych kontrolnych, ju ż  
wymienionych punktów. A przydały by się patro lu jące samochody z lekarzam i 
w eterynarji i choć prym ityw nem i środkam i ratunkowem i.

Czy cała w ina spada wyłącznie n a  w arunki raidu? Nie. One tylko dały  
powód, a naszą rzeczą było krytyczniej je  traktow ać, nie pozwolić unieść się 
hazardow i, nie kryć pierwsze 120 klm. w 6 godz. 49 min., n ie łudzić się, że koń 
je st bezduszną maszyną.

Miejmy odwagę przyznać się do winy, bo to lepiej niż brnąć coraz głębiej, 
kosztem  cennej końskiej skóry. Kon por.
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De nomine doroczny m eeting hippiczny w Grudziądzu należał do Pomor
skiego Tow arzystwa Zachęty Hodowli koni,—de facto był w szechstronnym  egza
minem z ekw itacji dla frekw entantów  C. S. K., gdyż oni stanow ią zwykle 95%  
uczestników wym ienionych zawodów. S trona organizacyjna, techniczna i wyko
naw cza by ła całkowicie w rękach Szkoły i tylko k ilka nagród pochodziło ze szka
tu ły  P. T. Z. H. Koni.

Określenie słowem „egzamin" używam y celowo, gdyż osta tn i dzień dorocz
nych zawodów je s t jednocześnie ukończeniem  dziesięciom iesięcznego kursu ; 
.w szechstronnym " nazyw am y dlatego, że program  zaw iera w szystkie rodzaje 
sportu konnego, niezbędne w kaw alerji. W tym  roku  zostały  wykluczone biegi 
m yśliwskie z finiszem, które, będąc nieudolną próbą naśladow ania najdo
nioślejszego rodzaju sportu  -  polowań par force, w zasadzie są im wręcz prze
ciwne, ucząc jeźdźca, ja k  nie trzeba galopować w tow arzystw ie. W iększość 
gonitw  je s t  handicapowaną, co, przy bardzo nierównym  m aterjale końskim , 
jed n ak  zachęca konkurentów  i pola są liczne.

Dział konkursowy. Dużo nowych przeszkód; ustaw ienie ich wym aga to n ie
tylko znajom ości skoku, lecz i zupełnego opanow ania konia; norm y czasu, 
w ykluczały niewygalopowane konie; p a r c o u r s ’ y  urozmaicone i pozbawione sza
blonu. Zam iast m eldow ania się każdego jeźdźca przed Ju ry , na  widocznem d la 
w szystkich m iejscu wywieszane były duże num ery kolejno wyjeżdżających 
w szranki toru , co je s t  znaczną ekonom ją czasu, w ielką u lgą dla starszego 
sędziego i nie denerw uje widzów. Tor grudziądzki, po warszawskim , pod każ
dym względem zasługuje na miano najpoważniejszego i udział w zawodach n a
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nim powinien być licznie obsadzony przez przyjezdnych sportsmanów, tem bar
dziej, że zawsze znajdzie się miejsce w ładnych sta jn iach  Szkoły d la koni
i lokal dla jeźdźców.

Dzień I 21.IX.

1. Steeple-chase. Dla koni 4 letnich i starszych wszelkiego pochodzenia. 
Dyst. 3600 mtr.

I. „Janusz", wałach 1/2 krw i, po Dante i Volami II, imp. z W ęgier, 
C. S. K. — rtm . Cierpicki, 69 kg.

II. „Lord", wałach, 10 p. uł. — chor. Koprowski, 74 kg.
III. „Hawe", klacz, O. S. K. — kpt. Fabrycy, 72 kg,

2. Bieg z płotam i. Dla koni M. S. Wojsk., k tóre nie w ygrały wyścigu 
z płotam i lub przeszkodami na  torach publicznych. Dyst. 2400 m tr.

I. „Gala", klacz, C. S. K. — por. Barylczuk, 72 kg.
II. „Łobuz", w ałach 6 p. Strz. Kon. — rtm . Trenkwald F., 74 kg.

III. „Janina", klacz 72 krw i C. S. K. — por. W itkow ski, 69 kg.
3. S teeple-chase. Dla koni M. S. Wojsk. Handicap. Dyst. 3200 m tr.

I. „Cholek", wałach C. S. K. — por. Golędzinowski, 74 kg.
II. „Łubin", w ałach 3 p uł. — rtm . Kosiński, 74 kg.

III. „Hubertyna", klacz C. S. K. — rtm . Żórawski, 72 kg.
4. W ielki Steeple-Chase „Pom orski" . Dla koni 4 le tn ich  1 starszych 

wszelkiego pochodzenia. Handicap. Dyst. 4000 mtr.
I. „Grom", w ałach C. S. K. — rtm . Uklański, 74 kg.

II. „Hercegowina", klacz C. S. K. — rtm . Kopeć, 72 kg.
III. „Bob", w ałach 5 p. Strz. Kon. — rtm . Stetkiewicz, 72 kg.

5. Bieg z płotam i. Dla koni 4 letnich i starszych wszelkiego pochodzenia. 
Handicap. Dyst. 2800 mtr.

I. „Amor", ogier 72 krw i po Abel ze Spójki, st. Gozówka, por. 
S tarnaw skiego — w łaściciel, 69 kg.

II. „F ile t", wałach 7 p. uł. — por. Kański, 74 kg.
Ili. „Płocka", klacz 1/2 krwi, po Sezamie, rtm . Naruszewicza — por 

Nauruz, 69 kg.

Dzień II 23.IX.

1. Jazda przez przeszkody. 14 przeszkód 115 cm. wys. do 800 cm. szer.; 
dla koni, które nie w ygrały I, II lub III nagrody n a  konkursach  publicznych 
z przeszkodam i wysokości 115 cm. lub wyżej.

I. „Felka", klacz 25 p. uł. — por. Rajcewicz.
II. „Fircyk", w ałach C. S. K. — rtm . U jejski.

III. „Dama", klacz Szw. Przybocz. — por. Makowiecki.
IV. „Halerz", wałach C. S. K. — por. Paszotta.
V. „Fenomen", wałach 18 p. uł. — por. Dobiecki.

VI. „Leopart", w ałach C. S. K. — rtm . Mitraszewski.
2. „Militari". Próba I -ą ,— jazda  maneżowa.
Ten konkurs skonstruow ano na wzór „Cham pionnat E ąuestre" Olimpjady.

Dzień III 25.IX.

„M ilitari" . Próba 11-a. Bieg dystansow y 27 km. i S teeple-chase poje
dyńczo 3000 mtr.

2. Jazda przez przeszkody. 16 przeszkód 130 cm. wys. do 400 cm. szer.; 
konie, k tóre w ygrały na  konkursach publicznych I lub II nagrodę z przeszko
dam i wysokości 130 cm., lub wyższych, skakały  2 przeszkody podwyższone o 10 cm. 

Po rozgrywce, doprowadzonej do 160 cm.:
I. „Fagas", wałach 2 p. uł. Grochowskich — por. Szosland.

II. „Dumny", wałach C. S. K. — rtm . Piotrowski.
III. „Felka", klacz 25 p. uł. — por. Rojcewicz.
IV. „Leopart", w ałach C. S. K. — rtm . M itraszewski,

1. „M ilitari" . Próba III-cia. Jazda przez przeszkody. 12 przeszkód; 115 cm 
wysokości; do 300 cm. szerokości.
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Ostateczny wynik, po zbadaniu przez kom isję stanu  koni. Kulawe i wyraźnie 
przemęczone, zgodnie z w arunkam i „M ilitari" zostały wykluczone.

I. „Halerz" wałach, C. S. K. — por. Paszotta.
II. „Hetman" wałach, 25 p. uł. — por. Rajcewicz.

III. „S trzała" wałach, 25 p. uł. — por. Rajcewicz.
IV. „Kujawiak" wałach, 18 p. uł. — por. Kawecki.

2. Jazda przez przeszkody o puhar wędrowny 4 p. ułanów, dla oficerów, 
k tórzy  ukończyli jeden  z kursów  oficerskiej szkoły kaw alerji w Polsce. 3 razy 
do zdobycia.

Dotychczas by ł w ygranym  po jednym  raz ie: 1) rtm . Mikke — 1 p. uł.;
2) por. W olski — 8 p. uł.; 3) rtm . P iotrow ski 2 p. uł.; 4) rtm . Chojecki — 23 p. uł.

I. „Tarys" w ałach, 1 p. Strz. Kon. — rtm . M ałysiak.
II. "Hetm an" w ałach, 25 p. uł. — por. Rajcewicz.

1 /2  I I I+ IV  „Mordko" wałach, 2 p. uł. — rtm . Dzierdziejewski  
                „Mazur" wałach, 3 p. szwol. — rtm. Mitraszewski:

Dzień V, 28.IX.

1. Steeple Chase. Dla koni M. S. Wojsk. Handicap. D ystans 3600 m tr  
Nagroda honorowa Generalnego Inspektora Kawalerji, Generała broni Rozwadow
skiego; II i III-a P. T. Z. H. Koni.

I. ,C holek" wałach, C. S. K. — por. Golędzinowski, 74 kg.
II. „Delfin" w ałach, 19 p. uł. — rtm . S tetkiew icz, 72 kg.

III. „Hercogowina" klacz, C. S. K. rtm . Kopeć.

2. Bieg z płotam i. Dla koni M. S. Wojsk. Handicap. D ystans 2300 mtr.
3 nagrody honorowe P. T. Z. H. Koni.

I. , Janusz" wł. 1/2 krwi, po Dante i Valam iII, imp. z W ęgier, C.S.K.-- 
rtm . Cierpicki, 73 kg.

II. „F ilet" wałach, 7 p. uł. — por. Kański, 74 kg.
III. „Łobuz" wałach, 6 p. Strz. Kon. rtm . Trenkwald F. 74 kg.

3. Steeple Chase G. S. K. d la  oficerów frekw entantów  n a  etatow ych 
koniach szkoły. Dystans 3200 m tr. Nagroda honorowa Oficerów Personelu C.S.K.;
2 i 3-a P. T. Z. H. Koni.

1. „Hubertyna" klacz, — rtm . Żorawski, 72 kg.
II. „Iwan" w ałach — por. Olizar, 74 kg.

III. „Hawa“ klacz — kpt. Fabrycy, 72 kg,

4. W ielki Steeple Chase „Prezesa honorowego pułk. Brezy". Nagroda 
wędrowna, — 2 razy do w ygrania. W 1823 r. — rtm . Młodecki. 2 i 3-a nagroda 
P. T. Z. H. Koni; d la  koni 4 le tn ich  i starszych w szelkiego pochodzenia. Dyst. 
4800 mtr.

I. „Regina" klacz imp. z Anglji, — rtm . Młodeckiego, w łaściciel.
II. „Grom" wałach, C. S. K. — rtm . Uklański.

5. Bieg z płotam i „Pocieszenia". Dystans 2400 m tr.
I. . P łocha" klacz 1/2 krw i po Sezamie, rtm . Naruszewicza, — por. 

N aurez 72 kg.
II. „Fakir" w ałach, 23 p. a. p. — por. Pindelski, 74 kg.

III, „Gazela" klacz, II d. tab. — por. Brzeziński, 72 kg.

Dzień VI, 29.1X.
1. W ładanie bronią b iałą (szable) d la  oficerów frekw entantów .

I. Rtm. Skarzyński — 3 p. uł.
II. "  Łuński — 2 p. uł. Grochowskich.

III. " Miller — 14 p. uł. Jazłowieckich.
IV. Chor. Koprowski — 10 p. uł.
V. Rtm. Pulkiewicz — 14 p. uł, Jazłow ieckich.

2. Turniej szerm ierczy (szable).
I. Rtm. Miller — 14 p. uł. Jazłow ieckich.

II. Chor. Koprowski — 10 p. uł.
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Dzień VII,
Bieg gońców d la oficerów frekw entantów . Bieg na przełaj — 12 klm. 

norm a czasu 40 min.; steeple chase pojedyńczo — 3600 mtr., norm a czasu
7 min.; 8 strzałów  z karabinu, stojąco, bez oparcia; rąbanie łóz i 1 klm . biegu 
pieszo.

I. Por. Polny — 26 p. uł.
II. "  Sulew ski — 1 DAK.

III. „ Mrowec — p. a. p.
IV. „ Kamiński — 11 p. uł.
V. Mjr. Jed igar — A rm ja Gruzińska. K,
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W DN. 24, 25 i 26 SIERPNIA R. B.

Do zawodów konnych stanę ły  pułki 2 Dywizji K aw alerji (łącznie z 1 D. 
A. K.) z w yjątkiem  11 p. ułanów.

W pierwszym dniu zawodów w biegu patroli oficerskich zwyciężył patro l 
1 p. szwol, pod dowództwem por. E. Mańkowskiego.

Drugą część program u objęła jazd a  przepisow a i w ładanie bronią dla 
oficerów. Pierwsze m iejsce za ją ł por. 7 p. uł. W. Stachowicz, drugie — rtm . 
1 p. szwol. Z. Platonoff, trzecie — por. 7 p. uł. R. Jaworski.

Zawody podoficerskie dały  wyniki następujące: 1) wachm. Fidusiewicz 
1 p. szwol., 2) wachm. Lewandowski 1 p. szwol., 3) wachm. Laskow ski 5 p. uł.

Tegoż dnia, pomimo trw ającej od dłuższego czasu niepogody na rozm o
kłym  torze konkursowym  w koszarach 1 p. szwol, odbyła się pierw sza próba 
„M ilitari" — konkurs oficerski i podoficerski. W konkursie oficerskim na pierwsze 
miejsce w ysuw ają się g rupy  7 p. uł. i 1 p. Strz. K., w konkursie podoficerskim  —
1 p. szwol, i 5 p. uł.

Dzień następny  zawodów przeznaczony był na  dwie rozgryw ki „M ilitari": 
rano — biegu dystansowego, po południu — jazda  przepisow a wraz z władaniem 
bronią b ia łą  i palną.

Pogoda ja k  i w dniu poprzednim nie dopisała. Bieg dystansow y odbywał 
się podczas deszczu w ciężkim terenie.

Dzień ten  przyniósł następujące wyniki: bieg dystansow y podoficerski 
(25 km., norm a czasu 1 godz. 45 min., przeszkody terenowe I m tr. wys.) — 
w szystkie g rupy przyszły w normie przeznaczonej. Konie z grupy  4 p. Strz. K. 
zgubiły 2 podkowy, z 1 D. A. K. — 1 podkowę, 1 konia zatratow ano.

Bieg oficerski (40 km., norm a czasu 2 g. 45 min., przeszkody terenow e). 
W szystkie grupy przybyły z opóźnieniem: 1 D. A. K. — 6 min. (zgubione 2 pod
kowy, 1 koń zakulał); 7 p. uł. — 19 min.; 4 p. Strz. K. — 18 min. (zgubiona
1 podkowa, 1 koń ciężej, 1 lekko zakulał); 1 p. Strz. K. — 40 min. (1 koń lekko 
zakulał); 1 p. szwol. — 1 min.

Za każdą m inutę opóźnienia ju ry  notuje każdem u z uczestników  5 punktów  
karnych , wobec czego 1 p. szwol, zyskał nadzieję zwycięstwa, 1 p. Strz. K. wy
cofał się z dalszych zawodów.

Popołudnie nie zmieniło wiele wzajem nego stosunku  w spółzawodniczą
cych grup.

Ostatni dzień rozstrzygnął o m istrzostw ie w „M ilitari".
Steeple-Chasse dla oficerów dał następujące wyniki: pierw sza rozgrywka:

1) por. Hoszowski 1 D. A. K., 2) por. Rago 7 p. u ł ;  d ruga rozgrywka: 1) por. 
Stachowicz 7 p. u ł . , , 2) rtm . M astalerz 1 p. szwol, (po zaciętej walce); trzecia 
rozgrywka: 1) por. Święcicki 1 D. A. K., 2) por. Laskow ski 4 p. Strz. K. (por. 
Jaw orsk i 7 p. uł. upadł z koniem  na przeszkodzie, lecz podniósł się i konia 
dosiadł); czwarta rozgrywka: 1) por. Domaszewski 4 p. Strz. K., 2) por. Roza-
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necki 7 p. uł., w rozgrywce te j pada z koniem na przeszkodzie por. Nowiński 
z  1 p. szwol., dość ciężko się tłucze, koń również okaleczony. W ypadek ten  
dyskw alifikuje grupę 1 p. szwol.

Pierwsze miejsce w Steeple-Chasse dla podof, zdobyli: w rozgrywce 1-ej 
chor. Hryniewiecki 5 p. u ł , w drugiej — plut. Bróg 4 p. Strz. K., w trzeciej — 
plut. Milewski 5 p. uł., w czw artej — kpr. Gwiazda 5 p. uł. (upadł z koniem  
wachm. Fidusiewicz 1 p. szwol.).

Zsumowane w yniki 4 prób „M ilitari" w walce o m istrzostw o dają  zwy
cięstwo: zawody oficerskie — pierwsze miejsce — g rupa 7 p. uł. (por. Rago, por. 
Jaw orski, por. Stachowicz, por. Kozanecki); drugie miejsce — grupa  D. A. K. 
(kpt. Leśniew ski, por. Święcicki, por. Hoszowski, por. M atkowski).

Indyw idualnie zdobywa nagrodę rtm . M astalerz 1 p. szwol.
Zawody podof.: pierwsze miejsce g rupa 5 p. uł. (chor. H ryniewiecki, plut. 

Milewski, p lu t Zagórski, kpr. Gwiazda); drugie m iejsce — g rupa  1 D. A. K. (kpr. 
Tarasiuk, wachm. W asilczuk, plut. Ciechanowicz, wachm. Kamiński); trzecie — 
grupa 4 p. Strz. K. (wachm. Sawczak, wachm. M arcinkowski, plut. Bróg, plut. 
M atjas). Indywidualnie nagrodę bierze chor. Hryniewiecki.

Zawody konne zakończyły się biegiem myśliwskim dla podoficerów (5 km. 
na torze wyścigowym, przeszkody). M aster por. V acquaret 1 p. szwol. Bieg 
odbywał się podczas deszczu. Pierw szy do celow nika przyszedł plut. Musiał
1 p. szwol., drugi plut. Keller 1 p. szwol., trzeci plut. U rbański 7 p. uł. Na prze
szkodach upadło z końm i 2 współzawodników, a przed samym finiszem —m aster.

O statni dzień zawodów zaszczycił sw ą obecnością szef adm. arm ji, gen. 
M ajewski.

Po biegu myśliwskim dca korpusu, gen. Konarzewski, k tó ry  z zain tereso
waniem śledził przebieg zawodów, wręczył zwycięzcom nagrody i piękne dyplomy 
sportowe.

Strzelecki, mjr.



SPRAWOZDANIA.
MIKULIN. ARCHIEREJI KONNICY. REWOLUCJA I WOJNA 1923. Nr. 3.

Organizacja rosyjskiej kaw alerji w ram ach dywizji i sam odzielnej bry
gady je s t  podobną do organizacji polskiej, t. zn. dyw izja obejm uje 3 bryg. po
2 pułki, a sam odzielna brygada sk łada się z 3 pułków. Różnica zachodzi jedyn ie  
co do ilości szwadronów w pułkach: rosy jsk i pułk kaw alerji zaw iera nie 4 lecz 
5 szwadronów linjowych.

P. Mikulin w swym iron iczn ie zatytułow anym  artykule A rchiereji konnicy 
zajm uje się w łaśnie k ry tyką tej o sta tn ie j organizacji ze specjalnem  uw zględnie
niem niesam odzielnej brygady. Ze względu na ak tualność tego zagadnienia 
i w naszych stosunkach, uwagi p. M ikulina p rzedstaw ia ją  i d la nas pew ną 
w artość.

Zdaniem autora, co do czego, zresztą, n ik t mu przeczyć nie będzie, p rze
w artościowanie ro li kaw alerji w dobie obecnej wpływa w wysokim stopniu  n a  
zmianę w użyciu poszczególnych związków operacyjnych kaw alerji. Wpływ ten  
uw idocznia się przedew szystkiem  w organizacji jednostek , organizacji odpowia
dającej możliwościom w ypełnienia zadania, ja k ie  się staw ia tym  jednostkom . 
Temat ten  je s t  dzisiaj, ja k  wiadomo, obszernie dyskutowany. Takie, czy inne 
oświetlenie tego zagadnienia zależy oczywiście od charak te ru  narodu, przyszłego 
te a tru  działań  wojennych, organizacji w ojska przyszłych przeciwników, wreszcie 
is tn ie jące j liczebności kaw alerji i wyników osiągniętych na  podstawie w łasnych 
i innych (przedewszystkiem  sąsiadów) doświadczeń.

W m iarę rozwoju dociekań na ten  tem at zjaw ia się niebezpieczne dążenie 
do poszukiw ania uniw ersalnych doktryn, do przesądzania o sta tn ich  zjaw isk  
wojny wogóle, a w stosunku  do kaw alerji w szczególności. Podstaw am i, na k tó
rych powinny oprzeć się rozum owania w te j dziedzinie dla dobra kaw alerji 
(rosyjskiej) powinny być: ogólne dane, określające doświadczenia obydwu o sta 
tn ich  wojen, współczesne metody walki i zadania, oczekujące kaw alerję. W ycho
dząc z tych  założeń, dostosować dopiero do nich organizację.

Przechodząc do właściwego tem atu, au to r nie zgadza się z tw ierdzeniem  
że niesam odzielna brygada je s t  jedynie drugorzędnem  ogniwem organizacyjnem  
wyższego zw iązku—dywizji. System  trójdzielny dywizji został już  przesądzony, 
pozostaje natom iast pytanie co do ilości pułków w brygadzie (2, 3, czy więcej)
i szwadronów w pułku (4, 5, czy 6). Najczęściej dyskusje n a  ten  tem at toczą 
się w nieodpowiedniej płaszczyźnie, zajm ując się przeważnie arytm etycznem ! 
kom binacjam i, bez zwrócenia uw agi na sedno rzeczy, t. zn. celowość tak ie j, czy 
innej organizacji

Zagadnienie ilości szwadronów w pułku je s t  samo przez się sam odzielnem  
zagadnieniem , które nie powinno przesądzać organizacji wyższych jednostek , 
brygady i dywizji. To samo tyczyć się będzie i organizacji brygady.

Wszelkie rozum ow ania cyfrowe, bez w niknięcia zasadniczego w zadania 
operacyjne danej jed n o stk i nie prowadzą do celu, ja k  to m iało dotąd m iejsce 
przy ustalaniu  organizacji brygady, k tó ra  istn ienie swoję, jak o  najm niejszej
i podstawowej jednostk i faktycznej, zdołała dostatecznie ugruntow ać.

Oprócz w yjaśnienia błędów dotychczasowej organizacji niesam odzielnej 
brygady, zależy jeszcze autorow i na jasnem  określeniu rzeczywistego znaczenia
i roli dowódcy brygady, oraz zadań stojących przed nim w w arunkach poko
jow ych i wojennych, łącznie z realnem i możliwościami, jak iem i on rozporządza 
d la w ypełnienia swych obowiązków. Dotąd, ze względu na m ały zakres jego 
działania, b rak  środków i stosunkowo m ałą odpowiedzialność, nazywano go iro
nicznie „archierejem ", spokojnie i bez trosk  rządzącym  swoją djecezją.
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Dla w yjaśn ien ia złych stron dotychczasowej organizacji bierze au tor przy
k ład  sam odzielnych działań dywizji (zagon, działan ia na skrzydle armji). Jednym 
z dążeń dowódcy dywizji będzie to możliwie ja k  najsiln iejsze ilościowo wyposa
żenie części sił, przeznaczonych do walki z jednoczesnem uwzględnieniem dosta
tecznie mocnego odwodu. Zwykłym podziałem będzie to: 2 brygady w pierwszej 
lin ji, 1 brygada w odwodzie. Oczywiście brygady pierwszej lin ji muszą być 
w sparte środkam i dodatkowem i, ja k  a rty lerja , samochody pancerne i t. p. S iłą 
konieczności tak tycznych  w tych w arunkach brygada niesam odzielna s ta je  się 
jednak  jed n o stk ą  najzupełniej samodzielną. Na rozw iązanie otrzym anego 
zadania wpływa tylko sam dowódca brygady. W skutek tego s ta ją  przed nim  
te same zagadnienia, ja k  i przed dowódcą dywizji, t. zn. podział sił, ubezpie
czenie, zwiady, i t. d. Odrazu przy rozstrzyganiu pierwszego zagadnienia wy
p ływ ają błędy organizacyjne, sprowadzające konieczność łam ania związków 
tak tycznych  i dysponow ania szwadronam i w ram ach brygady. A utor daje przy
kład. Na zwiady, ubezpieczenia i tem  podobne działania dowódca brygady musi 
poświęcić 1 szwadron, pozostanie mu się zatem 9 szwadr. (2 pułki po 5 szwadr, 
razem 10 szwadr.). Siłę bojową brygady określi dowódca w postaci 7 szwadr. 
(1 p u łk +  2 szwadr.), czyli jako  odwód pozostaną mu się 2 szwadrony (192 szable 
lub 128 karabinów przy pełnych stanach). Odwód w tej sile nie odegra swej 
roli.. Przytem  dowódca jego będzie przygodną osobistością. W rezultacie do
wódca brygady rozporządzać będzie raczej silną eskortą osobistą, a nie odwodem, 
bez którego wogóle mógł by się obyć. W lin ji bojowej tylko jeden  pułk będzie 
m iał znaczenie, jak o  jednostka  tak tyczna. Pociąga to za sobą zwężanie zadania
i sprowadza walkę do działań  dywizjonów, co z punk tu  widzenia brygady je s t  
nonsensem . Jeszcze gorzej pod tym  względem będzie z pułkam i i szwadrono- 
wemi. Na wypadek wspólnych działań z dywizjam i piechoty przy obsadzaniu 
pewnego frontu, przeważnie bardzo rozciągłego i konieczności ugrupow ania 
wgłąb, s tan  powyższy jeszcze się pogorszy. Wszelkie w ykorzystanie powodzenia 
w tych w arunkach je s t nie do pomyślenia. Ten sa m objaw niem ocy brygady 
dwu pułkowej spotkam y podczas zagonów, gdzie usam odzielnienie brygad na 
szerokich przestrzeniach osiąga swój pełny  wyraz. Jako przykład tych  tru d 
ności organizacyjnych podaje au tor ta k t z wojny, kiedy on, jak o  dowódca bry
gady, aby móc wykonać zadanie, otrzym ał wsparcie jednego dyw izjonu kaw a
le rji z sąsiedniej bryg idy. Przy w ykonyw aniu dalekiego rozpoznania, jeżeli 
każda z brygad dywizji będzie zmuszona wysłać po 2 szwadrony i, jeżeli pr zy- 
puścimy, że szwadrony te nie zawsze będą m iały możność bezpośrednio wziąć 
udział w w alce, to obraz walki tak iej brygady, pozbawionej 2 albo naw et 3 szwa
dronów będzie bardzo sm utny, a rezu ltat samej walki — zdobycie koniecznych 
wiadom ości — zwykłą ironją.

Wniosek, k tóry  się narzuca z tych rozumowań je s t  jasny . Aby brygada 
w ram ach dywizji mogła wykonać należycie swe zadanie powinna być zwiększona 
ilościowo z zachowaniem taktycznej giętkości. Powiększenie o jeden  pułk 
kaw alerji rozwiąże wskazane trudności. Zwiększanie ilości szwadronów w pułkach 
n ie osiągnie tego rezultatu , gdyż chodzi tu ta j przedew szystkiem  o giętkość 
tak tyczną, której przy 2 pułkowym system ie kom pletnie je s t  brygada pozba
wiona. N iektóre poglądy zm ierzają ku  wzmocnieniu brygady środkam i technicz
nem i bez je j zw iększania ilościowego. Zapatryw anie to uw aża autor za całko
wicie mylne, gdyż z jed n e j strony  środki techniczne, pomimo ich wielkiego 
znaczenia ogniowego za mało są przystosowane do u trzym ania czy to  osiągnięte] 
przestrzeni, czy też miejscowości, dla wypełnienia czego zawsze będzie niezbędna 
żywa siła  ludzka, z drugiej strony  zbytnie szafowanie wyekwipowaniem tech 
nicznem  zm niejsza najw ażniejszą cechę na naszych fron tach  bojowych — 
ruchliwość.

Jedyne rozwiązanie pożądane widzi autor w 3 pułkowej brygadzie. Rozpo
rządzała by ona w tedy (pułki po 5 szwadr.): 1420 karabinów  (spieszanie zwykłe), 
48 C. K. M., 60 R. K. M., lub 1800 szabel. W zmocniona jeszcze odpowiednio 
środkam i technicznem i brygada ta k a  posiadała by w ielką moc i zdolność do 
zwykłego samodzielnego działania, a tró jdzielna organizacja usunęła by zasad
niczy błąd, rozryw anie jednostek  tak tycznych i naruszanie jedności dowództwa.

Całość rozum owania streszcza au tor następująco:
„Ogólne w arunki pracy kaw alerji na tyle się zm ieniły, że niesam odzielna 

brygada osiągnęła jak o  jednostka  tak tyczna wysokie znaczenie, wymagające
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podwyższenia żądań co do je j zdolności m anewrowej, giętkości i siły, głównie 
co do siły  ogniowej; oprócz tego, operacyjna praca kaw alerji, k tóra dominuje 
nad wszystkiem i innem i rodzajam i je j bojowej działalności, wymaga często 
w ydzielania brygad dla w ykonania oddzielnych zadań, t. zn. wchodzenia w funkcję 
sam odzielnych brygad, co sprowadza konieczność dania niesam odzielnej brygadzie 
dostatecznej operacyjnej sam odzielności".

To też organizacja brygady w związku dyw izyjonem powinna być identyczną 
z organizacją brygady samodzielnej z w yjątk iem :

1) organizacji sztabu i zaopatrzenia,
2) arty lery jsk iego  i technicznego wsparcia.
Co do ostatniego, to  brygada w miarę konieczności zostaje w spierana 

z dywizyjnych zasobów.
Z arzuty takie, ja k  m ała g iętkość i ciężkość dywizji 3 brygadowej po 3 pułki 

uważa autor za iluzoryczne. Ciężkość je s t to bowiem pojęcie względne. Giętkość 
natom iast powinna być przystosowana n ie do łatw ości zmian szyku n a  placu 
m usztry, lecz do wym agań taktycznych.

Teraz co do organizacji dowództwa.

Dotychczas rolę dowódcy brygady określało się przez osobiste dowodze
nie w ojskam i w ścisłym  z nim i związku. W łasną postaw ą dawać dowódcy po
w inna impuls oraz przykład podległym oddziałom. Zdaniem p. Mikulina, do
wódcy brygady w czasie wojny, je s t  to ju ż  m uzyka przeszłości. Dzisiaj do
wódca brygady posiada do swej dyspozycji niety lko sam odzielną jednostkę  
taktyczną, lecz jeszcze arty lerję  i możliwe inne techniczne wsparcie.

Czyż może on w tak ich  w arunkach dowodzić osobiście w szystkiem i tem i 
oddziałam i i czy byłoby to naw et Celowem, gdy w łaściw ą jego tro sk ą  powinno 
raczej być uzgodnienie działań oddziałów? Tem bardziej w ydaje się to mało 
prawdopodobnem wobec normalnego zjaw iska działań na  szerokich frontach. 
Wprawdzie, w myśl obecnej organizacji,posiada on do pomocy jednego oficera, 
lecz rola jego  je s t  mało określona.

Banalne już  określenie o szybkości przem ijania w alk kaw alery jsk ich , 
co miało u m o ż liw ić dowódcy brygady n ie ty lko kierow anie walką, lecz i dowo
dzenie należy dzisiaj pozbawić właściwej mocy. Elem ent ognia kom plikuje 
w czasie tą  przysłowiową szybkość, a kierownictwo w alką je s t  coraz więcej 
złożonem. Dowódca brygady powinien zatem  mieć swego zastępcę, k tó ry  za ją ł 
by się spraw am i czysto taktycznem i (zb ieraniem  i przesyłaniem  wiadom ości, 
p isaniem  rozkazów i raportów  i t. p.) i jednocześnie mógł zastąpić w razie 
potrzeby dowódcę. Niezbędnemi kw alifikacjam i takiego oficera pow inny być 
znajomość gruntow na służby linjowej i sztabowej. Funkcję tą  winni pełnić 
kandydaci na  dowódców brygad. Co zaś do samego dowódcy, to  au to r charak 
teryzuje go ogólnym skądinąd  określeniem każdego wyższego dowódcy, k tó ry  
powinien posiadać więcej niż osobistą odwagę, a m ianowicie zdolność odmó
wienia sobie je j przejaw ienia dla dobra ogólnego kierow nictw a, zam iast przy
jem ności dowodzenia.

W ogólnych zarysach projektow ana przez p. Mikulina organizacja sz tabu  
brygady niesam odzielnej da się streścić  ja k  następu je: Dowódcy brygady podle
g a ją  bezpośrednio: zastępca i dwuch adjutantów . Zastępca ma pod sobą bezpo
średnio zależnych: całą kancelarję i oddział łączników pułkowych, oraz pośrednio— 
obydwu ad ju tan tów  dowódcy. Drugiemu adjutantow i podlega tabor sztabu. 
W odniesieniu do dywizji w spraw ach tak tycznych i dyscyplinarnych dyw izja 
kom unikuje się z dowódcami brygad, w spraw ach zaś zaopatrzenia bezpośrednio 
z pułkam i.

Powyższa organizacja przew idziana je s t  na  czas wojny, jed n ak  i w cza
sach pokojowych może być bardzo pożyteczną, gdyż, ja k  mówi au tor, czas ju ż  
najw yższy, aby dowódca brygady przestał być owym przysłowiowym „archie- 
rejem “ i czynnie zają ł się wyszkoleniem swych pułków. Tymczasem obecnie 
dowódca brygady je s t  w oczach pułków figurą conajm niej zbyteczną, k tó rą  
można ignorować w stosunkach służbowych i odnosić się bezpośrednio do dywizji. 
Uregulować tę  sprawę można w ten  sam  sposób, ja k  i podczas w ojny, t. zn.
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uzależnić wyszkolenie dywizji od dowódców brygad, kw estję zaś gospodarczo- 
adm inistracyjną od dywizji. Takie postaw ienia zagadnienia odrazu podniosłoby 
znaczenie au to ry te tu  dowódcy brygady, u łatw iło pracę dowódcy dywizji, kładąc 
odpowiedzialność n a  głowę tego pierwszego za w ykonanie rozkazów o w yszko
leniu, idących od dywizji.

J. Albrecht, rtm. Szt. Gen.

Studja z wojny światowej 1914— 1918 Tom I. Zawadzki Bolesław, 
mjr. S. G. „Kampanja jesienna w Prusach Wschodnich". Sierpień— 

wrzesień 1914. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy,
Warszawa, 1924.

Ukazał się pierwszy tom w ydaw anych przez W ojskowy In s ty tu t Naukowo- 
W ydawniczy „Studjów W ojny Światow ej", obejm ujący pracę m jr. S. G. Zawadz
kiego p. t. „Kampanja je s ien n a  w Prusach W schodnich", a więc pracę trak tu jąc ą  
jed en  z najciekaw szych okresów wojny n a  obchodzących nas blisko terenach. 
A utorowi nie chodzi tu tylko o samo przedstaw ienie historycznego łańcucha 
faktów , lecz przedew szystkiem  o w yjaśnienie pracy wodza, o w yjaśnienie wa
runków  i dróg jego twórczości wojskowej. Z tego względu książka wychodzi 
poza granicę czystej h isto rji, s ta jąc  się n ie jako  h is to rją  stosow aną, posiadającą 
ogromne znaczenie wychowawczo-wojskowe. Gruntowne w ykorzystanie dostęp
nych obecnie m aterjałów  źródłowych zarówno niem ieckich, ja k  rosyjskich , 
pozwala autorow i na pełne i możliwie bezstronne ośw ietlenie wypadków.

S tarann ie  w ydana praca, zaopatrzona w bogaty atlas map i szkiców, s ta 
now iąca poważny dorobek w ogólnej literatu rze wojny św iatow ej, a zwłaszcza 
je j ogromne znaczenie dydaktyczne, uzyska n iew ątpliw ie duże powodzenie
i  poczytność.
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