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Раша Generała-Porucznika Rozwadowskiego,
Zwracając raport gem.SAWICKIEGO po wzięciu go do wiadomości,muszę stwierdzió,że punkty l.i 2. pisma tegoż z dnia 20 sierpnia nie są zgodne z prawdą
i "część z dowódców pułków nie dowodziła nigdy nawet szwadronami","większość
z dowódców oddziałów zupełnie nie znała nietylko swoich ukanów,lecz nawet
swoich podwładnych oficerów,będąc mianowani na kilka dni przed rozpoczęciem
akcji"- zdania te nie wytrzymują krytyki zupełnie,mogę wyrazić tylko zdziwie- '
nie,na jakich przesłankach jest ono oparte,gdyż świeżo mianowani dowódcy
piikéw 9.14.11.i 16.8sq właśnie bardzo na swych stanowiskach odpowiedni,
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kilkeantone

dowodzenie moje Gru
py J,amusza mnie de
vypewtedze-

nie kilku gerskioh slew,
Nareszote GruPa powinn
e Prsedetow te wejeke,
rautne eddsialy,dle
F Sstabuch pedozas

kteryeh rozkazy nie
@poraoji

Powinni byo

e nie lusne

1 écne»

istnieję,
tylko wfioerowie Potrze
bni

1 moa~
Jeoy simng krew,Resztę
odesłuo w miejsce wigoej
bezpicozne dla Zachow
ania
foh całosci i zdrowia,D
owodoem Dywizji meldowuao e zmi
anach Personalnych
aby
solsłe wykonanie rezkazow,
Ostatnie walki

tablety

eposnienie w wykoñuniu

następujgce braki ;: brak lpozhosof
,wielk le
semersutne odejscie

duzych edddsiatew
bez zadnego powodu i rozkazu dla odp
eczynku, eo nalezy Uwazgc sa Brze~
etypstwe, " podobnych wypadkao§ byd
y oddawał pod
jak D~cow,tak 1
Szefów Sktabow,gdyz ozas zrozumiec syt
uaoję,Dla ludzi udanego! W ostatniej chwili bronie Ojczyzny, miejsca w ‚ці
-сдам byc nie może,
Opinja publicans, a zarazem koleżeńsk
a mus$ napiętnowao podobne ozyny,
Offoer powinien byo pzykład—Mp
odlcjczy tehore
niech zdobędzie się

"Na siłę woli,gdys marny jego
zywot OjezyWnie nie Potrzebny
,jezeli zaetosowmcnym byo mie mosey
"
4 zSkoda,6d takich akoji, Jak@ mia
łem moznosc widziec za trzy dni w
gru=
ple jest nie~obliozalne, Plakb ktoren
był sroblony i udał mi się swtetn
ie
zawdzięczając okolicznosciom, z por
odu kilku ludzi,którzy dbali o swoj
osobisty spokoj,skonozył się nanioz
em i mioł skutki ujemne,
Winni będę ukarani,
"
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W załączeniu przesyła się odpis raportu gen. SAWICKX IEGO
o działalności grupy oper.Jazdy do wiadomości.
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IAŁALNOŚCI GRUPY OPERACYJNEJ JAZDY.

W myśl rozkazu. Dow.Frontu Poldàschmtouèaçxizounq została

Grupa. Jazdy pod moim'dowgdztwemmo Sztabu Grupy w Zamościu przy byłem dnia 15/7 р.г.і rozk.Nr.14'L/5 obJułem dowodz‘avo i niezwłocz=
nie przystąpiłem do skoncentrowania rozproszonych na całym terenie
od Chełma do Rawy Ruskiej taborów poszczegolnych p.:łkow i rozmieszczania ich w okolicach Zamoscia w rejonach przenaczonych

dla

formujących się dywizji: l~ej dyvmv rejonie: Zamosc UdryOZe,Łabunki

2-ej думи rejonie Szczebrzeszyn.Klemensow,Koaobudy,'5—ej brygady
( samodzielne; ) w Hrub1eszowie.Plan ukompletowanm i organizacji
był następujący: lavazą kolejką miały byc acxągnięte wiki Scie j
Brag.J .a następnie po odesłaniu tejze na front reszta pułku, poczem
odegście całej grupy na front-Działalnosc Dow.Grupy polegała na

i dostarczaniu pu ik om рой: ebnych rzeczy dla
uzupełniania brakow i organizacji w brygady i dyvuzgema zasadzie
osobistego rozkazu Naczelneûo Wodza przybyłego do Хитовые w dniu
spîesznym uzyskaniu

15/V11 1920 r.plan organizmu został o tyle zmieniony,że dnia
20/7 została odesłana na front lita Bryged » (kombinowansh składzie
bazy P.SWOI„IgŁ P. Szwol. 8. i 16.P.Uł.,ktorych Ło pałkow organi
zacja była już na ukonczeniu Bug,“ weszła pod bezpperedme roukazy II Armji.
Nnﬁmnxxmùxnkaxiuûxmuxlûxluhli:
Dnia 25/V II odeszła do rejonu Włodzimierza Wołolwsza Dyw.J .
*

w składzie;3 i 6 Ещё..….

Dnia 27/MII w mysl rozkazu Dow.Frontu Poł.Wschod.n.o koncentracji całej Grupy w rejonie Gonhowaptrzymała 1.Dyy.J.rozkas skoncer
-

trowania się w tymże rejonie a 2 Dwamymarszu 28/VII w re jonu:
Werbkowice także do rejonu Ggochowam taki sposob dnia 29/11] ч
rejonie (Ïochowa miała “Кампус się koncentracja Grupy Jaw składzie
l.Dyy.J.(3 i 6 вида.”. 2 Dyw,J.) lwsza BrygsJ.) 7 Bryg.J.nie był!

ponieważ 3.7.1 13 null.: skład: G::upy Jenie weszły.Po przybyciu do
Ggochowa Pow.Grupy dnia 29/V II о 5061.66

juz

Dyw.J.w пака

zanym punkcie koncentracji nie zastało ponieważ Dow.2.Armji dało
jej samodzielne zadanie i znajdowała ona się w rejonie Вейцмана.
244
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Od 4.Bryg.J.otrzymałem meldunek,że
Bryg.8

Pł.Uł.z@akał

160

szabel

i

połzas

został

samodzielnej

odprowadzony

do

akcji tej
rejom

Holatyna,2.P.Szwol.zaŚ do 200 szabel i został na froncie. Wobec
otrzymanych meldunków o koncentracji większych sił nieprzyjaciel=
skich na południe od Druszkopola w rejonie Sh‘yholo’w.Mikolajo’fv
Dow.2 Amji wyjeżdżają: &" ngchora do' Michajiowki wskazało ogâalnq
dyrektywę zadanie dla Grupy Op.J.zabezpieczenie prawego skrzydła
Armji i skoncentrowanie Grupy w rejonie'ÓorochŚI,Lipa,Kowbań.
Wydałem odpowiedni rozkaz, lecz wobec wciągnięcia się w akcje

14 DnyJapolnie z 6 Dyw.Piech. гота: ten nie był wykonany, a wobec
wycbfania się nieprzyjaciela z re;onu.mkoła39i,nruszkopol 2 Dyy.
J.z Gorochowa 1 4 Bryg.J.% rejonw Smolawy zoskały skierowane dnis

l/VIII dla wapołdziałania %" 1. Dyw..T.przéz

Skryhołow 1 dalej w и-

lemoscn od sytuacji:Sztab Grupy przybył w ciągudhia z Jadwînowkﬂ
przez Smolawe do Mikobajowa o godz.19 kiedy akcja prowadzona przeł

1. Dwa pod dowodz'avem pułk.ROMMLA była na ukolxczeniu, a pułki
częscxowo były na odpoczynku częsciowo w poaaîgu za nieprayjacie
lem cofającym się na Łopatynśtanisławczykdlobac meldowanego prze.

męczenia oddziałów Dyw.i koniecznego skontentrowania na koniec
całej Grupy zarżądziłem nocleg dla ]..DleJv rejonie атаман,“…

S$zczurowice z'wysunięciem" ezlnych мамами w stronę Leszniowa
i chotyna,4 Bryg.J.w fejonie Zawidcze i 2 Dyw.J.w regomedrahulœ
Mikołagw „Rozkaz ten nie był dokładnie spełniony, ponieważ 4 Bryg

pościgu za nieprzyjacielem posuneła się aż do Laszkowa,a 2 Dyj
J.zanocowała w rejonie Zawidcze.0 konieczności майо rozlokowanit
Jaw

na noc meldowałem dowództw 2 Amji przez Sztgb

6 Dyy.Piech,

«kwity miał telefoniczne połączenie ze Sztabem 2 Armiie
'W chwili praybycia Dow.Grupy J.do rejonu Ëoncentracji pułki
4 Bryg.J okaz 1

były znacznie

Dy'm (1.i 2

12 РПФ. )

1108010110 zmmerzone z powodu wielu koni rannych

zabitych i odpaarzomych siodiami. Ilosc szabel w pułkach wachała

się od 160 szabel(8 P.UH.) do 450.Tarządzone Wyły natychmiast s ri
a'ro'dłii. kontroli,aby nie wysyłano na tył koni zdolnych do pbacy,
zużytkowania ich w туз,]. rozkazu o formowadiu oddziałów pieszych n:

na wyŁach obaz o zatrzymywaniu samowo$nie

uciekających z pułkołv

starych tylko co przybyłych na front żołnierzy.0o kadr uzupełnien
да
)
A

był

ig.

wydany rozkaz

i

e

3

o

wysłaniu

-

.

koni

na

хг.

front,ktt;ro już się podle czy
ł

Dnia 2/VIII o godz.4 otrzym
ałem rozkaz 2
nakazujący 6.
Dyw.Piech.opanowanie Brodów
z zadaniem Grupy Jowspołdzi
ałania
z 6 Dyw.Piech.zabezpieczenia
jej

lewej flanki -i opanowania Ra
dzi_
wiltowa 4 -Bryg.J tymZe ro
zkazem wyłączyła się z Gr
upy i w skłażzi
dzie czterech pułków «(1.8.
16.P.U%.i 1.P.Szwol.)otrzy
mala za zadanie wysunięcie się przez
Stanislauczÿk na Brodÿ.

Za wydzielenie 4,
Bryg.J.do akcj@ na Brody Dow.Gr
upy dysponowało 1.Dyw.J.w skła
dzie
3.i G.Bryg.J.(11.12.1 9.1.P.
U1.)1 2 Dyw.J.w składzie 1.Br
yg.J.
(5.17.P.UŁ.i 2.P.Szwol.).młki
-—były ugrupo

wane w ten Браво,!) z
racji tego,że 2 Armja dawała samodzie
lne zadania A.Bryg.J.i 1.Dyy
J.,8 8 P.Uł.chwilgwo nie brał udziału.Dy
wiz je miały przejść rzekę
Styr o godz 49, рой Grzymalo’v
kqmomGrupy na wskazaną goûs ..bylo
w

(эту-таймов i otrzymało meldunek
od 2 Dyw.l.to 4 Bryg.J.cofa się
z Łopatyna na Kustyn zaatakowan
a przez bolszewików posuwających
się od Stanisławczyka i że 2 Dy
w.J.z powodu tego nie wymaszer owu
je
Aby nie rozbijał: ponownie Grupy
na

trzy części wstrzymałem wymars
z
1.Dyw.J nakazując 2: Dyw.nie zw
ażając na roztrzygnięcie 4 Br
ygaJ aw

wymaszerował: natychmiast według
pierwotnego rozkazu na Grzymałś
wkę
Po wydaniu tego rozkazu otrzymał
em drugi maldunek z 2.Dyw.J „że
2 Dyw.J.wyrusza dła wspŚłdz iaża
nia z 4 B/rngJZQnownie dałem ro
z.
kaz nie zważając na akcje tejże
Bryg.ktorą uwakzałem za drugorz e
.
dną przyłączy; się do l.Dyw.co i zo
stało wykonane.0 godz.12 po

deszia 2 Dyw,J.do Grzymalognci
w składzie 2 P.Szwol.(ilbsc 200

szsbel ) reszta Dyw.l.Bryg.(
5 i 17 P.Uł.pułk.Ołuchpwski)b
yła w
drodze do Grzymaldwkiâzybkie po
su

wanie się 6 Dyw.Piech., koni ecz ne

| zapeźpieczenie gim lewego skrz
ydła jej nie, pozwalało dalej cze
kac; i
i Grupa wymaszerowała na Chot
yn,Barania,Radziwiłłów.
W marszu tym ujawniła się cała nieumi
ejętność; do

wodców ро ва -

w prowadzeniu tychże,a szwydropy po
rozciągały
się na wielkie dystanse,.a odligłos/
Ś 3 Bryg.za 6 wynosiła 2

godz #
marszu,Kłus w tym marszu był ta
k wyciągnięty,że nie odpearzeni
e
koni mogło by'c tylko wyjątk
iem

.]Jow'Śdca 2 Dyw.J.oraz 1.Bryg
.J.potra

cili доить/с ze swemi (5 i l7
)pułkami.Widocznem było że
zebranie

tych pułko/w jeszcze dale
kie było od stworzenia je
dnolitej Grupy.

23

o

Według

4

.

a

poprzedmo opracowanego planu od Chotyna Grupa skierowana

była dwoma drogami:14.P.Uz.i 2 Dyw.J .przez

1.Dyw.J.na Srebrno, Krupiec.Dla

в}…в па,

08,

łącznoŚcJ. z 6 Dyw.Piech.dwa szwa-

dróny дисконта były przez Sestratyn na Radz iwłławmrzy Dow.6.
Grupy z konnymi łącznikami .0 godziło
Dyw.Piech.był oficer
czołowe pałki Dyw, opanowały Srebrno i Brania.o godz.23 czołowe

oddziały 2 Бугимен Rędziviłłiwm'alniając wziętych przez bolszew
wikow około 200 żołnierzy 6 Dyw.?iechmomGrupy dla utrzymmi+c1m
lejszej łącznosu z Armją stanelo na пос w Hotyniu mając zamiar o
z
;
swicie przejac do Radziwiliowa. ,
„Armji przez
Dnia 3 /VIII o godz.5 otrzymałem тонкая£ [2011.2
4 wysłanego w nocy na stacje telefoniczną w Веденеева“ Kpt „Fydę
konakazujący:6 Dyw.Piech.cofnięcie sig na linje Strzemilcze „Drusz
, pol,Grupie J.danym było ządgnieł w razie, jeżeli Brody nie ‘zostaly
zajęte przez, piechotą rozbic kawale(yje Budiennego i objąc odcinek
;
Styru od Huciska Turzanakiego do Merwy.„Wobec poprzednio otrzymane
kawiadomosci o koncentrowaniu się w dalszym ciągu większej ilosci
walerji bolszewickiej między Brodami a Stanislamzykiem zdncydmva—
tem skoncentrowany @rupe. w reggniemezodnia,Szpyrow,Klokotow
lub
wysunąc się po wasmeniu sytuacji z wskazanego rejonu na Brody
kawalerji bolsze Berlin dla zaatakowania będącej w tamtyj rejonie
odcinka
wickiej a jus po wykonaniu tego zadania zajęcie wskazanego

2 Dyw
na Styrze „Dla wykonania tego planu näychmiast wydałem rozkaz
J.wysunąc się do Klekotowa aby w taki sposob zabezpleczyo 1.DyWw.J »
przngcie przez rzekę Słoniowkę i skoncentrowanie się w rejonie:
na KleKlokotow,55nyro›10 godz.10 wymaszerowała 2 DwaJi Baranami
za пиздой rang
, kotow,1 Dyw,J, zaczeła koncentracje, dla marszu w ślad
0ka
pułki tej Dyw.energicznie posuwając się na Sitno i 211011931
czas melwzięły jehoow,1 armatę і, 9 Jaszczowmie otrzymując długi
ma sybus
dunkow od 2 Бум] wysłałem o godz.12 kpt.Fydę dla wygasnie
tały nagle
cji,T onge «kropce powrocił meldując że pułki 2 Dyw.J.zos
działa
zaatakowane w, Klekotowie i rozpierzchły się tracąc cztery
ж Оса Byw.pułk.ORZECHOWSKIzbiera w Sestratynie rœbitki.
Prayczyng rpæbicia 2, Dyw.K.pod Klekotowem było nie wysłanie
w odpowiedniej odległo'sci ubezÿieczoàmrnk wgwiadow i nieujgcie
w ręce oddziałow Dyw.podczas powstałego zamieszania spowodowanego
Ah

о б о
nagłym ostrzeliwaniem kolumny

ogni-;x karabinowym i artyleryjskim.

Żewrazie opmowanu lytuacn przez Doę qui); bogu pod Klekotowem
byłby pomyslny może lwndczyc Łó0,że na początku 2 F.Szwolaldąc do

ataku zabrał j8 armat i tylko zam@@szanie nie dało moznosci wyzyska‚\!

nia tego i "wywołało porazke.Swiadkiem całej tej katastrofy był
"Gficer francuski major MASOUREAU »Otrzymawszy t&dki meldunek natych miast roz każałem Dawodoy 1.Dyw.J.wysłac jeden szwadron do Sestraty n
dla zamknięcia priopruy praes rzekę Słonio1wkę,n néecheze wobec

niepewnej sytuacji

stwórzonej przez pospieszne cofnięcie

na Brody lub Berlin 1

się 6 ,

wycofa się

przez Chotyn do rejonu Leszniowa,by z tamtego rejonu w kierunku na
Brody przeprqowadziclakcje na kawalerje' bolszewicką.»
się przez Chotyn na Mytnicę,a tem

0 godz.16,1

+

otrzymawszy melduhek, że Lesznio'w już jest zajęty przez bolszewikćw,

° co zagrażałoby sforsowaniu przez nich przeprawy pod Grzymałmvką
nakazałem Dywizgi przejsc na lewy brzeg Styrug,koncentrując się w

rojonieÆmu‘zow,8zczurowiaa.Po przybyciu do tego refomu l.DyW.J.
zastałem już tam Dow.2 DywsJei półki SoPoUło1 2 Po Szwol., które po
porażce pod Klekotowem wycofały się samorzutnie aż do tego rejonu.
Tutaj należy zpnaczyc że żadnego meldunku o rozbiciu 2 Dyy.J.1 ws
wycofaniu się aż do Grzymałowki od puik.Orzechowskiego nie otrzyma
łem.Nić wierząc w zupełności. temu co meldował крыма. zmuszony byłóm do kilktkrotnago wwsylania oficerow dla wygaamenia sytuacji
pod Sostratynem, co znacznie opozniło postanowienie decyz ji;gdyby

pułk.Orze chowski

'na czas o swoim niepowodzeniu oraz sa-

' mowolnie nie wycofał się pomimo utraty armatakch 1 Dyw.J.na Brody
Berlin prowadziłoym Jak miałóm zamiar.
Dnia 4/V11I miałem zamiar

zaJąc nakazany przez Dow.2 Armji

odcinek i doprowadz ie do porządku 2 Dyw.J.
Nawiąz awsz y łącznogć z 6 Dyy.Piech.otrzymałem zawiadogxianio

że Dywsta dnis 5/MIII rĘz'pdcznie akcje celem zajęcia Brodów, prayos et

#e akcji tej przywiązuje się szczególną "атома; tego postanowiłer
pozostawiając jeden pułk ( 2.P.Szwol.)dla utrzymania przeprawy pod
Grzymałolwką i obserwac ji Styru na pèlnoc od tego punktu resztą pułku

wapołdziałśc z tą Dywaysuwając się” przez Stanisławczyk na linje

Berlin„Brody i dalej do rzeki Słoniowk1.Akcja przez Grzymałowkę,

х

o

Leszniow była niemożliwą z powodu spalenia mostu pod Grzymałowką
.Z |…?

o

przez

5

P.UŁ,bez

6

żadnego

»

rozkazu

z

mojej

strony.Po

porozumieniu się z 6 Dyw Piech.9 god
z.2 w nocy pułki wymaszerowa* ty na Stanisławczyk i dalej na lin
je Berlin,Br

ody,linja ta była

osiągnięta o godz. 14 dnia 5/VIII 6
Dyw,Piech.sluzowal 18 Dyy.P,
w Brodach,4 Br..]'.po7 ustalała nadal pod

rozkazami 6 Armji.Skonsta -

towawszy działalność 4 Br.. .od Dtanisław
czyka na Brody w dniu

3/VIII okazało się,że 2 Бут,}była zaatakowa
na przez jaide bolsze-

wicką имиджа przed 4 Bryg.J.i szukaj
ącą przepraw na prgwy
brzeg Słoniowki i tylko przy większej
energji ze этапу 2 Dyw.J.

jazda bolszwwicka poniosłaby zupełną kle
skę,będąc wzięła w kleszcz.
poniewaś dla te} Кадети wyjscia na poł
udniu nie było,gdyż już
o godz 24 pią-wsze oddziały 18 Dyw.P.pod
ohodzi
nocy zagrażały jej oddziały 6 Dyw.Pi
ech.

ły pod Brody, a od poh

W ciągu pcpołudnia dnia

zaczeły napływu: do Dów.Gru py
meldunki o większej koncentracji kawalerji nie
przyjacielskiej w
okolicy Leszniowq i o marszu większych kolumn
jazdy. przez Chotyn
'na Mytnicę i Berestaczko.'1'aka koncegrtraoga kaw
ałami bolszewickiej
zagrażała nietylko linji rzeki Styru od Grzyma
łowki do Merwy,ale
pozwalała przypuszczam ze nieprzyjnnel wykorz
ysta pozostawienie

bez obsady linji Mikołaj ow,Druszkopol i wysuni
ęciem się z tant ego
rejonu wyjdzie na tyły tak 6 Dyw.Piech.jak i Gru
py-J.Uwazałom za
konieczne skoncentrowanie całej Grupy w rejonie:Ł
opatyn,Batyj ow,
celem раз-зимнии 2 ат і аго \ nieprzyJacielsk
ich posOwania się na
®' południe od linji Szczurowice Druszkopol.R

ozkaz Dev.… Arm ji petrin
dził tę decvz;ę,wobec czego pozostawiając na odc
inku Brody,Szczurow

$

wice 4 Bryg.—Td! składzie:l.P.8zwol.8 i 16 P.UŁ.Grupa J wyrusz
yła o

"me dnia 6/VIII doreJonuLopatynjatvgomk
tory osiągneła o godz.
16 dnia 6/VIII.
Jus dnia 5/VIII wieczorem otrzymałem roz kaz Dow.2
Armji nakazujący odtrunsportowania 2 Dyw.J.i 4 Bryg.J.na poł
uoc

i przekazanie

odcinka:Huciska,Tużanskie,Drudzkopol 1.Dyw.J-Dow.Gru
py J, miało byc
też adtransportowane,
Dnia 6/MIII kiedy wydawanie rozkazow tyczących się odt
ransport:
towania było w toku, odszyfrowano depeszę bolsze
wicką otrzymaną prze:
własne надо,! ktoroj Budisrmy nakazuje ata
k z
lmJt Torczyn,Beres-

teczkO.Rozkaz ten potwierdził maÿs prz
ypuszczenie moge de de kon -

07—
centracji

jazdy bolsz ewickiej na

poJłnoc od Beresteczka chcąc

więc wykorzystać dogodne dla
ataku lewego skrzydła armji Bud
ienneg

koncentracje powierzonej mi Gru
py wystosowałem do Dow.2 Armji

proàbq o zezwolenie przeprowa
dzenia powyłsz ej akcji,a nie
z awagono
wanie i zwłokę wobec tego odt

rmaportowaniu... przewidując
w dniu
7AIII wysunięcie się bolszewik
ów z linji Strzemilczeńkryćoł
ojw
na południe.skoncentrowałem teg
o dnia przed południem cale Gru
pę
Włączając także 4 Bryg.J.bez 8
P.UŁ.w rajonib:Luzkov)r,Zawidcz
e.x

Kustyn,0 godz.13 koncentracja by
ła ukonczona.0 godz.16 powroézi}.

uj

oficer z Dow.2 Armj ¥, ktàry prz
ywiózł kategpryczny rozkaz 0 odt
ran-

sportowaniu i natychmiastowym
przekazaniu odcinka 1 DywkJ „Wo
bec
tego wydałem rozkaz wymasz erowan
ia Dow.Grupy J.i 4 Bryg.J.do Ra
-

j
W czasie wykonania tego rozkazu
nieprzyjaciel zaczął wysuwać
Się większ«mi siłami od Mikołajow
ax i Strzemiloeye i wykorrystuдо rozpoczęte przegrupowanie szy
bko rozprzestrzenia Się na połunie linji od rzeki Sydołówkim
idzącme sytuacja staje się poważn
i
ną zdecydowałem zawrocio 4
J.oddając ją rozporządzeniu
pułk.ROMMLA,to samo zrobiłem z 3 Bry
geJ.i w taki sposob dalsze posuwanie a*ię nieprzyjaciela na zac
hcid od lienji Kuliko'ąchmielno
było wstrzymane .W ciągu nocy 4 Bry
g.J była sciagniqta do Radz iechot
wa,a xd dnis 8/VIII przeszła do Kam
ionki Strumilowej,gdz ie zostaja
Dyw.J.w składzie 1 i 3 B'ryg..ï,prz
esz}a w ciągu dnia
9/VIII do Krystynopola,gdzie rozpoc
zeła wagonowanie.Tegoż (nia
otrzymałem rozkaz Dow.Frontu Połud.
Wschodniego przerwy z wagonowan;
niem i z całą Grupą uderzenia przez
Radz iecho’w na Lopatyn, gdz ie
zostala skonstatowans. wigkez a kéncen
trac ja jazdy niepreyjacielsk iq
Dnia 10/MIII 2 Dyw.J.przeszis do rej
ony Witka/v Nowy, gdzie
przyłączyła się do‘l Dyw.J.s
11/VIII nocnym atakkem Grupa
opanowała Radziechow i po całodz ien
nej zaciętej walce
się
na wschod od linji Peratynmiemilc‘
w, „W rejonie tym wzięto jencow
14 i 13 Dywizji jazdy bolszewickie
j, jednej brygady 56 dyw.Péech.
i jednej brygady 24 dyw.piech „Po
d wieczo’r tegoż dnia skonstatowan
o
większe ugrupowanie sił nieprzyja
cielskich w rejonie Stojanowa,
a
wobec tego że nieprzyjaciel wysuni
ęciem się od Stojanowa ne Red ie
chów paraliżowałby akcje od
Radziechowa na Łopatyn zdec
ydowałem;
99
«f
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Krgtkim uderzeniem 2 Dyw.J.abic Grupę nieprayjaciela koncentru jącą się na południe od Stojanowa.następnie całą Grupę kontynuować
akcje na Łopatyn.Akcja 2 Dyy.J.w kierunku Stojanowa natrafiła na
poważny opór i tylko o god.15 nieprzyjaciel zbity na całej linji
.cofnol sig w popłochu na polnoc od Stojnowa.0ddziazy scigajgce
Bl‘mnswtatowaly do trzech, pułków jazgly bolszewickiej w rejonie Byezev
wa, jednoczesnie otrzymałem meldunki o zejeciu przez bolszewików
Sokala i wyjściu silnych godjaądq; na drogę Rndzîecho‘nﬁ'itëæcu'w No-

wy, Erystyngpol.W taki posob linje dowodu Erystynqpol Witkow była
silnie zagrożona wobec tego zdecydowałem wieczorem tegoż dnia l
„12/1111 tak przegrupował; dywizje by mieć zabezpieczone linje komu- , nikacyjną Radzieqhowyæholojm‘v Kamionka Strumiłowa,mając› z

dnia 13/VIII pre eprowadzicv akcję dwoma dywizjami:jedną w kierunku
Radziechov): na Lopatyn,druga do Chołojowe przez Chlado'w na Łopatyne
W nocy dnia 12 па 15/1111] otrzymałem rozkaz 0 likwidacji. Grupy

przekazaniu Dowództwa Dey 1 Dyw.J.pułk.ROMMLOWI i odjazdu do Warszawy z Dow.Grupy,co i zośtało wykonane w ciągu dnia 13/VIII.
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Za zgodność odpisu:
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Warsz awa, dnia 20
>

sierpnia 1920го

+

~w
t

DO

SZEFA

SZTABU

GENERALNEGO

przedkładają niniejszym na mocy rozkazu Pana Generała
'z dnia 18/VIII Nr.8084/S5pferapart 0 czynnościach Grupy Op.J sz dy
melduje,ż6
nia

czynione przez Dowodcow Armji co do opóznia-

się przy wykonaniu rozkazovmiénalegytego utrzymywgnia łą

cznosci, szybkiego zmniejszania się stanow liczebnych pułkow były
częsciowo zupełnie słuszne,lecz t łumadzy się to:
1, ĄNieodpowiednią obsadą dowodztw przez jednostki,ktore
z kaw&lerja miały bardzo mało 'do czynienia, lvb dotychczas nie
dowodzłły większemi oddziałami ( częsc z Dcow pułków nie dowodziła nigdy nawet szwadi'pnuni ›»
\ëÿvñqkszoac z Dcow oddziałów zupełnie nie znała nietylko
swoich ułanow,lecz nawet swoich podwładnych oficerow,będąc mie
nowani na kilka dni przed rozpoczęciem akojis
здачи tych oficera! będąc w nastroju.& byt nerwowym
is

cią

$ gle wycofywała swoje bddziały z frontu na tyły.Na mocy własnych

spostrzeżeń oraz z raportu Dcy l Dyw.J. pułk RUMMLAky byli za
Wieszeni przezemnie w czynnósciach'Dca 2 Dyw.J pułk ORZECHOWSKI,
Dea I.P.Uł.pułk.DZ IEWICKI,Dce 12.P.Uł.pwłk.SZlNTYR i Dea tym
№гпиуш dniu mabszu po przy
jezdzie moim na front (dnia BIII) chwilowo zawieszony był prze
zemnie w czyńnósciach Dea l Bryg.J .pułk.GŁUCHOWSKI za opoznienie
się, lecz po zbadaniu cale… przez tego
dokumentow,okazało się,że chcąc być sprawiedliwym
musiałbym à tejże racji odebrac 1.Dyw.J „pułk .RUMMLOWI, ktory jek
już meldowałem, prowadził swoją Dyw.tak,że brygada za brygadą ma
odnośnych

szerowała na przestrzeni

dwuch godzin drogi i 2 DyWeJ «ikke

ORZECHOWSKIEMU, ktory wydaz Dey 1.Bryg.J.puik.GLUCHOWSKIEMU
nieodpowiednie rózkazy,obaj więc spowodowali tego ostatniego tak
opoznienie.Zmiania trzech starszych Dcow z braku zastę
s ‘pco' była zupBłnie niemośliwą,to też wszyscy trzej pozostali nar
ć

29

-.

razie

na

miegscuwfrzymawszy stosowne nagany.

4.)Większosc Dcow pułków jak i młodszych oficerow

zupełni mal

fabeci pod wglądem służby nietylko kawaleryjskiej,lecz i ogolnej

a ducha wojskówego “Bela w nich brak.Wsrod oficerow znaczna
Ponowne
ilosc ludzi zdenerwowanych i nieumiejących się zachowac w karbach
przyzwoitości wobec wobec swych podwładnych użanow i 'niegäczch“
po pirwszym strzale.0harakte;ygtyką tlego stanu rzeczy może służg'c
moj rozkaz oficerski z dnia 7/VIłI.,ktory w r.:—ałącz'niku przedstawie:

Gdyby to co w nim napisałem niezgadzało się z {гида bezwątpienia r
musianoby na to zareaginwacgecz niestety jest to prawdą.
5;)Grupa Jazdy była sformowaną w ciągu

kilku dni, przyczem &Xi

2/5c ułanow byli to niegdys (ludzie kawalerzysciu wiekrzej części
artylerzysci i piechurzy.Konie po większej częsci bardzo dobre, lub
nawet doskonałemieumiegetnie siodłane mstrygackiemi siodłami na
złych papierowych kocach jeszcze do przyjazdu mego na front wyszły
z szyku,
6,)Wsrod starych żołnierzy

przybyłych na front

była znaczna,

ilosc takich,ktorzy przy pierwszej oku,—)i starali sig wycofac.
7.)Już pierwsze niepowodzenie 4 Bryg.J.dały ujemne rezultaty
w nastrójach tak oficerów jak i ułanow,jednakow<;z powodzenie w
drugim dniu sierpnia zmieniło nastroj

na dobre

i gdyby niekary

godne zachowanie się 2.Dyw.J.wszyktko poszłoby dobrze,
6,)Zwuszony byłem ciągle zwracac uwagę na to,że pułki i posz
czegolne szwpadrony

zupełnie (nie lgniejé'zagfﬁséwa‘c się

do terem

i okolicznosci i używają konnej tyraljery tu:,gdz ie należałoby wy
korzystac całą siłę ognia karabinu: i K.M.Podstawiejąc naprogno ko
nie i ludzi pod strzały nieprzy;acieliskieﬁenerwujqc niepotrzebnie
i nierys przez to zmuszając do odurotuJuz w ciągu ostatnich dni
pod tym względem pułki zrobiły duze postępy, co dało doskonałe xexu
ostatnich dwuch dniach urzad rozwiązaniem Grupy.Gdyby
rezultaty w
. takowa nie została rozwiązaną to po. paru tygodniach jeszcze mogł
bym odpowiadac jak za działalmose Dcow tak i ułanow,ale mając
zbiorowisko luznych oddziałów dpvodzonyèä przez ludźi mających sia
be pojęcie lub zgoła żadnego o służbie kawaleryjskiej,a natomiast
ogromną nieraz i nieprzepartą chęc

odejscia na miejsce,gdzie ku

30

o

le

nie

sięgają,trudno

nosci muszę
jako

odrazu

niektorzy

kawalerzysci

i

cos

zrobic.Przy

oficerowie

byc

może,że

byli

tej

zas

9.)Wyzyskanie

ognia

zgoła nieodpowiednie
10.)Dowodząc
dowiese

i

na stanowiskach

kawalerją

nie

byli

artylerji

Dyw.J.

w

przez

się

ciągu

odnosnych Dcow

całego

było '

'

miesiąca starałem

kawalerja Budiennego

może.T o mi

slabs majgca sale@wie

czasem

7

podwładnym mi,że

nazwac

z

odpowiedni,

nieumiejętne.

jeszcze

oficerom

Dyweliczebnie

zupełnże

sposob

reklamowani

oficerow, dowodcow plutonow byli takowemi,lub

byliby,na wyższe

dem tylko

było mi

zaznaczyc,że

nadzwyczajni

młodszych

sig

3 e

z

w zupełności udało

kilkaset

szabel,lecz

tru
i

mająca

ÿoezczegolnych Dcow ktorych doskonale znałem zupełnie nie reagowa
ła i nie bała się Budiennego.Przeciwnie zas ta kawalerja ani razu
nie smial®h nas szarżowac,chociaż była dziesigc razy silniejszą.
W Grupie J.za kilka dni dowodz@nia nią nie udało mi się tego
przeprowadzic,
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map.

Genral pporucznik i Dea.
Za zgondosć odpisu:
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Generaka

363.
21

Szefa
9.0.

Sztabu

Gensralanego

KULINSKIKGO

1920.x.

Sierpnia
Warszawa,

г

0

Pułkownik
nosciach

na

mocy

Adam

DZI3WIGKI

raportu

został

D

?

I

5

zawieszony

w

czyn-

angdcy 1-6) Dyw.Jazdy Pułkownika

RUMMLA za Nr.L.400 8/12. ed 4/VIII,20, płk. RUMMBL meldował,
ze deskonaty organózator płk, DZIEWIGKI " wykazał abyt mako
snergji w orzeorowadzeniu wydanych mu гояКаипЬ.‘ Prawdepodobnie z pówodu długiego przebywania na froncie okazuje się
pewne osłabienie,odbijające się na kierownictwie outkian "
Osobiscie uznaję płk.

jako doskonałego D-cę puł-

ku, leca jestem tegoż zadania ce i płk., RUMMBL, Ze koniecznen
było chwilowy wypooczynek,Gdyhy płk. DZIEWICKI został zuoełnis
usuniętym pułk na tem ogromnie dużo by stracił .Ponieważ przyczyny usunięcia płk. AUEMLA zaszły na froncie do mego охауbycia / 1.Dyw.Jaady zapotrzebowaną była na front do przybycia
Dowodztwa Grupy /, szczegółową relację pod tym względem może
dać pik. RUMMEL.Sądlę,źa 00 paru tygodniach wysoczynku płk,
DZISWIOKI może wrocic do swego pukku i a powodzeniem dalej
nim dowodzie,

Za zagodnosć odpisu:
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Naczelne

ODDZIAŁ ............ ....

P.

W.

Dowództwo

O

(Sztab Generalny).

Przedmiot:

Weczheg
b.D-twa Jej
o Bry

Dochodzenia w sprawie płk.Knipowicza

złe

Ref: A
(Szef Sekcji)
Szef Sztabu

№№ "либы сосен а

Przedmiot
Patrz po wysł.:
Oddział c
Akta poprzednie:

. 1929. -.
Szef Oddz.
ya
/ ( l" 4х \\

Patrz przed apr.

à

N

Załączać :

/
626/1.0.

Naczelny Wódz

Tymczasem
załatwione

Za zgodność czystopisu
Skontro
Wysłano:

W.P. przejrzawszy akty dotyczące sprawy prk.Kni-

powicza i mjr.Weckiego zatwierdził wprawdzie wniosek sądu polowego Nacz
Dow. ,lecz odrzucił jego motywację .
Dochodzenia bowiem były przeprowadzone w zupełnie fałszywym kierunku .
Sąd polowy musi być świadom ,że wojna polska, od początku do
катаЛего

-

4

g

a lcm «çà—……wngaêœ

I nie było jednostki bojowej w Jakakolwxek bądź fazie wojny polskiej,
któraby nie walczyła z brakami ekwipunku czy też orgamzacgl a 'przecież

Koncypient:

Druk. Nacz. Dow. Nr. 1290. 25.000. 2.V1.20.

L
olbrzymia większość

oddziałów przetrwała

zwvciésko najcîèàsze Буда-40

wojna ostatęcznie została wygraną .
Sąd polów) stwierdził stan organizacji i wrekwipowania brygady - jako okolicznik/x bądź-to

‚\

. Aoi . an A\}

lagodzac‘badzltez obczążagącąi to było po“\me Защита;
kŁęĄnem
i niedopusz
czalnem założemem było robienie\; najważniejszego sprawdzmnu z rzekomych brakow .Mexyeire
-Nie wolno w isłnioniu braków szukać usprawîedliwîenîa rozkładu ,a prowadzenie dochodza:
w omawianym kierunku

spowoâgyaZob—ÿîatrate wszel

kieśo poczucia odpowiedzialneści . Momentem
uniewinniającym mogłoby być tylko Ètgièrîlzonîe
faktu takiego ,jak wyjątkowo złe warunki daleko
odbiegające od przeciétnvch „Sledztwo w tym kie
runku nie poszło ,a zadowolniło się pobieżnym
wyliczeniem braków, zamiast porównać je z po%ożeniem innych jednostek .

~

D-two I-ej brygady rezerwowej skarży się
w swych raportach i zeznaniach na brak większej
części lmcheÀ polowych ,nie spotyka się zaś

ніж; na najdokuczliwsze i najniepezpieczniejsze braki@mundurów ,obuwia ,tonﬁstrôw „amunicji
i t.d.,i słusznie ,ponieważ w porównaniu z innymi oddziałami I Brygada rezerwowa była wprost
wspaniale wyposażona .
Widzieliśmy na froncie ватага;bez kuchen

doskonale walczące ,a w ciągu całej wojny nie było bardziej aiszczopej i po dziadowsku wyglądającej jednostki, jak 21 /Górska/ Dywizja w dn.
14 sierpnia po jej odwrocie od Kijowa na Wieprz
pod Kockiem .

A

jednak: Dywizja ta w 231361111”, mimo

№850 oporu. nieprzyjaciela, ﬁÈﬁ-z i po 7 dn.
ga ciężkidh nieraz walk dotarXa do Białegostoku,
Wielką - jak się wydaje- wagę przypisuje
' śledztwo brakowi Komisji
nając o tem ,że na początku wojny wogóle bez ta
kich komisji walczono i że w tym wypadku płk.
Knipowicz lub jego sztab - wiedząc o tym braku mógł wskazać poszczególnym eszglonom środki zaradcze ›ląb' chociażby dorywczo,poruczyć oficerom
i p'odôﬁcerom - obrotnym i gospodarczym - przejś

ciowe prowadzenie administracji .
Znacznie ważniejszą rolgrgrokowaniu mógłby
odegrać fakt szybkiego formowania brygady z jed_ nostek , które zaledwie na kilka dni przed wyruszeniem na front dotarły do Ostrowia ,przyczem

,

jakoby, /botylko podług zeznań płk. Knipowicza/

mg;-nówki skXadały się przeważnie z materjału
niewyćwiczonego i zdemoralizowanego . I tutaj
nasuwają się porównania . I Dvw.leg.została sfor
mowana w sposób jeszcze śpieszniejszy z rekrutów
dopierq zaciągniętych i wytrzymała z honorem bar
dzo ciężką ofenzywę na Wilno /w kwietniu 19 r./
i trzydniowe walki w mieście ,bardzo krwawe i
uporczywé . Obrona Lwowa była prowadzona w analogicznych warunkach, a nadto przy przerażającym

śmiał w onczas zasłaniać się brakiem wyszkolenia
lub wyékwipowania , a już najmniej brakiem tak
"poważnym", jak brak Komisji Gospodarczych , Co
się tyczy materjału ludzkiego ,to referat opiera
gię na zeznaniach płk. Knipowicza i zapewne opinji gen.Szymeńskiego o 105 p.p. Wprost odwrotne

zeznania o wartości bojowej
gen.

Berbecki,stwierdzając

l bryg.rez.' zrobił
,że

rez."był doskonałym,podoficerg
mienitym

,

a tylko

korpus

jowe niewyrobionym".

czenie

1 bryg.

przeważnie туб -

oficerski

słabym i

Opinja gen.Berbeckiego

ko bezpośredniego podczas
rezerwowej

żołnierz

operacji

„powinna conajmniej

bo,ja-

dowódcy bryg.

mieć

to

,jak zeznania gen.Szymańskiego

samo
i

zna-

obwinio-

nych.

Ta sprzeczność w zeznaniach najgłówniej- -

szych

świadków nie

niona

,zatem jedyny poważny argument

została przez. śledztwo wrjaś-

organizacji "wyjątkowo

zły

z

zakresu

materJał ludzki" poz |

bawiony jest podstaw .
I tutaj występuje wadliwa strona śledztwa ,
polegająca na bezkrytycznem opieraniu się na«#ez
naniach osób bądźto obwinionych ,bądź zainteresowanych jak gen.Berbechi .

z

Z wszystkich motywów wniosku Sądu Polowego '
jedymym przekonywującym argumentem jest fakt oddzielenia sztabu brygady od pużków podczas więk
szej części walk, chociaż z tego wcale nie wynika bardzo wątpliwa maksyma w referacie wyrażona,
że przybywającym na front większym jednostkom
bojowym wyźnacza się rejony koncentracyjne .Apodyktyczna ta formula ,mowigca o najwygodniejszych
lecz nie niezbędnych warunkach do dysponowania
jednostkami dążyć może chyba do tego,że nasi oficerowie wyśsi są zdatni do dowodzenia tylko w naj
wvgodniejszych „najlepszych warunkach „każda zaś
Кармине wytrącić ich musi z штатива i zdejmje z nich wszelke odpomedzmlnosé „Zatem nie
stwierdzenie zaskoczenia obwinionych brakiem rejonu koncentracyjnego,lecz tylko fakt niemożności
: dysponowania, jest argumentem przemawiającym za
konkluzję referatu i to jedynym .

.że

Jedynym dlatego
wą brygady
wojennej
wej

i

jej

jest

d-twa

.

związanym z akcją bojosytuacji

Bo pozatem ani

na odcinku brygady

,sni

jej

pracy bojo-

/marsze,straty,roboty fortyfikacyjne

śledztwo nietylko nie wyświetliżo
dotknężo

,ale

i

t.4./

nawet nie

-

.

eg tes

dla każdego

znającego sprawę tvlko

‘éﬁwiiisrozwiizanew pytanię co {Хай
ciwie miałem : з Inyśli gdym

Srządził dochodze

Na czem polegało oskarżenie i istotne motywy
oskarżenia pozostało - mimo całego tomu papierówtajemnicę . W materjale śledczym niema ani śladu
zeznań „któregokolwiek z technicznych przedstawi
cieli oskarżenia, zeznań jakiegokolwiek oficera
Nacz „Dow., ktéi‘éÿo zeznania dałyby bazę i wytycz
ną dla sędziego śledczego i ani jednego zeznania,
stwierdzającego pracę bojowę brygady i jej rezul
taty - złe czy dobre .
Istnieje jedynie suche dla sądu nie nie mówię
ce oskarżemie o utratę wartości bojowej brygady,
oskarżenie niczem nieumotywowane ,czy to przez
oskarżającego czy też przez śledztwo .
Naczelny Wódz zatwierdził wniosek Sądu polowego nie dlatego ,że przeczytał zebrany stos pro
tokołów i dokumentów lecz dlatego jedynie ,że zna
to czego śledztwo zupełnie nie dotknęło,a mianowicie że l bryg,rez, znalazła się w sytuacji bar
dzo trudnej ,tak pod względem pperacyjnym jak i
moralnym , w sytuacji w której jeden ze swiadków
gen.Berbecki osądzający tak ostro oficerów l Bryg
rez., nie zdng/Ëhäânàowaûnych wstrząśnień 1110er1nych swojej własnej w niezliczonych bojach i kry
zysach wapróbowanej i skonsolidowanej Dywizji .
W takiej sytuacji mógł sprostać zadaniu tylko
bardzo nieprzeciętny oficer ,la Naczelny Wódz nie
chciaż osądzać nikogo zato ,że nie jest geniusze.)

;

___

(^^ UKconajmniejwybitnym dowodeg, -__-

wyświetióxję;
pytaniu czy oskarżeni swem zachowaniem nie spęh
Nasuwającemu się

3
тв
:

1
`

jeszcze

,a nie

dowali rozkładu brygady i czy wypełnili obowiązki przeciętnego d-cy samodzielnej brygady-odbiera. 3
większe znaczenie fakt, że obwinieni podczas walki i rozsypki brygadą nie dysponowali «^-

By w przyszłości uniknąć w ewent. dcohodze- niach przeciwko d-com frontowych oddziałów takich

błędów podkreślam je i polecam Задачи
przeprowadzać dochodzenia ściślei dokkadniej .
д

%
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Szefa Sztabu Generalnego

Пек
Ро przeJrzen1u aktow dotyczących sprawy pik. Kuipe-

wieza i mgr Jecilego/z b, dowództwa I bryg. rez./ zmuszony
byłem do dan1a rezolch1, zatwierdzającej wniosek Sądu Polowego Nacz., Рот,, lecz odrzucagąw 3950 motywację. Wobec
tego uważam za odpowiehie wskazać na motywy

GJZJl,

tej mojej de-

temmigce}, ze sam sposób prowadzenla Śledztwa mu-

Slał doprowadzić do n1eodpow1edn1ego uzasadnlenza wniosku,
Dochodzenia przeprowadzono w zupełnie fałszywym kierunku, Stwierdzenie stanu organizacji i wÿekwipowania brygady - jako okoliczności bądź to Zagodzącej, bądź też obciążejącej - było pdtrzebnem; jednakże robienie sprawdzianu Ęajważniejszego z łzekomych braków było założeniem zupeł-

nie bigdnem i'nîedopuszczalnem. Wszystkie instytucje Nacz.
Рот. -. а więc, i Sąd Foiowy - muszą wiedzieć, że cała wojna
polska - od początku do końca - była prowadzona wśród olbrzy.
mich braków pod każdym nielmal względem, Nie znan jakiejkolwiek jednostki bojowej,w jakiejkolwiek fazie wojny, któraby
nie walczyła z brakami ekwipunku czy organizacji, a jednak
olbrzymia większość oddziałów przetrwała zwycięsko najcięższe kryzysy i wojna ostateczhie została W&graną. Z tego wy-

nia rozkładu i że nie wolno w takim kierunku - jak w omawianej sprawie - prowadzić dochodzeń, gdyż spowodowałoby

to

15

zatratę
dzenie
ce

wszelkiego
faktu
od

daleko

jącym,

W

tym

poczucia

takiego,

Tylko

jak wyjatkowo złę warunki,

przeciętnych,
kierunku

odpowiedzialności.,

mogłoby

jednak

być

śledztwo

momentem
nie

stwier-

odbiegająuniewinnia-

pószio - zadawal-

niając się pobieżnem wyliczeniem braków - miast porównać je
z położeniem innych jednostek, Zresztą zgodnie z mojemi danemi takie porównanie nie dałoby wyniku dla 1 bryg. rez,
ми

ujemnego.

Bo ma co się skarży Dow. I Brjg. rez. w swych raportach
i zeznaniach? Na brak większej części kuchen polowych! Widziałem na froncie oddziały'bez kuchen doskonale walczące,
Skarg na najdokuczfiwsze i najniebezpieczniejsze braki min durôw, obuwia, tornistrów, amunicji i tid. w raportach i
zeznaniach niema. I słusznie, bo pod tym względem I bryg.,
rez. - w porównaniu z innemi oddziałami - była wprost wspaniale wyposażona. W ciągu całej wojny nie widziałem bardziej
zhiszczonej i po dziadowsku wyglądającej jednostki jak 21
dywizja w dn. 14 sierpnia 1920, po jej odwrocie
dwa
od Kijowa na Wieprz pod Kockiem, A jednak dywizja ta w
dni później sforsowała, mimo silnego oporu nieprzyjaciela,

7 Górska/

Wieprz i po siedmiu dniach wśród ciężkich nieraz walk dotarła do Białegostoku.
Wielką - jak się wydaje - wagę przypisuje Śledztwo brakowi
Komisji Gospodarczych, zapominając o tem, że na początku
wojny wogóle bez takich komisji walczono i że w tym wypadku
pik. KWipowicz lub jego sitab - wiedząc o tym braku - mógł
wskazsć poszczególnym eszelonom środki zaradcze lub chociażby dorywczo por@czyć oficerom i podoficerom - obrotnym i

gospodarczym - przejściowe prowadzenie administracji,

46

formowania

szybkiego
dni

kilka
czem

przed
/

jakopy

I

zowanego.
stormowana

w

krwawe

i

runkach,

sposób
i

uporczywe,
a

nadto

jednostek,

zeznań

które
do

zaledwie
Ostrowia,

niewyćwiczonego

Śpieszniejszy

z

rekrutów

bardzo

honorem

ciężką
w

tzzydniowe

walki

Obrona

Lwowa była

prowadzona

przy przerażającym

braku

w

amunicji

przy-

została
dopiero

ofensywę

mieście,

i

l9r./

leg.

Dyw.

na

zdemorali-

i

I

fakt

marszowki

Kflpowicza/

porównania.

się

jeszcze

płk.

odegrać

mógłby

dotarły

front

materjału

z

wytrzymała z

kwietniu

w

/

na

podług

nasuwają

tutaj

zaciągniętych
Wilno
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jednak niki. nie_Świał wonczas zasłaniać się brakiem wyszkolenia
lub wyekwipowania, a już najmniej orakiem

tak "- poważnym", jak

brak Komisji Gospodarczych. Co się, tyczy: materjału ludzkiego , to
referat opiera się na zeznaniach płk. KKLpowiczea i

mapewne opi-

nji. gen. Szymańskiego о 105 p.p.; Niprost, odwrotne. zeznania, o wartości; bojowej I bryg.. Пей, zrobił gen. Berbecki, sgwierdkajgc, à
żołnierze Ъ bryg. rez. „był, doskonałym, podoficâÿîäÿëﬁîsnitym, a
tylko, korpus, oficerski, słabym, i bojowo niewyrobionyw.

„Opinja

gen. Berbeckiego, jako bezpośredniego podczas operacji dowódcy #
bryg. rezerwowej, powinna conajmniej, mieć: to, samo znaczenie, jak
zeznania gen. Szymańskiego i obwinionych, Та sprześzność w zeznaniach najg£ówni ejszych świadków nie została przez. śledztwo
wyjeśniona, zatem jedyny poważny argument, z zakresu, organizacji
". wyjątkowo. zły mater jał, ludzki" pozbawicny jest, podstaw, Tutaj

zwrócić muszę jeszcze uwagę na jedną wadliwą stron;.
osób
mianopicie na tezkrytyczne opieranie się na zeznapiech
bądź to obwinionych, bądź zainteresowanych, jak gen. Berbecki,
#
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z nich wszelką odpowiedzialność. Zatem niąbtwierdzenie zaskocze-

nia obwinionych brakiem rejonu koneentrgcyjnego, lecz tylko fakt
niemożności dysponowania, jest ergumentem przemawiającym za konkluzją.refelatu i to jedynym, Jedynyk dlatego), Ze jest związanym z
akcją bojowę bfygady i jej dowództwa. Bo pozatem ani sytuacji
, wojennej na odcinku bryga@y ,

ami jej pracy bojowej / marsze, stra-

ty, roboty fortyfikacyjne i t.d./ śledztwo nietylko nie wyświetliło, ale nawet nie dotknęło, Dlatego też dla każdego znającego sprawę tylko z aktów pozostanisîaagaqu nierozwiązaną pytanie , co
właściwie miał na myśli Szef Sztabu Gen., gdy zurządził dochodzenie przeciw dowódcy b. I bryg. rez. i jego szefowi sztabu. Na
czem polegało oskarżenie i istotne motywy usprawiedliwienia,pozosta
ło - mimo całego tomu pabierów - tajeuniez.
Ze zdziwieniem skonstatowałem także, że w materjale Śledczym
niema ani śladu zeznań któregokolwiek z technicznych przedstawicieli oskarżenia, zeznań jakiegokolwiek@ oficera Nacz. Dow., które to zeznania musiałyby dać bazę i wytyczną dla Sędziego Sledczego i ani jednego zeznania stwierdzającego pracę bojową brygady i
jej rezultaty - $1е czy dobre. Istnieje

jedynie suche, dla sądu

nic niemówiące oskarżenie o utratę wartości bojowej brygady, oskarżenie niczem nie umotywowane, czy to przez oskarżającego, czy też
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