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WITKOWSKIEGO o działaniach

Grupy niegdyś Gen. BORUSZCZAKA
w dniach 22. VII. do 6.VIIK.20.
---

8 arkąszy,
2 olesty,
1 załącznik.

\
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o

zajściech przy

dn.

I.

22.7.
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grupy

do du.

PPOR.

22.

VII.

WITEOWSKIRGO

Grupie Północnej

od

6.8.
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w chwili objęcia

Gdym dnia

Z

GRK.

o godz.

1920.

roku

dowództwa.

l2-ej

Kugnicy,

położenie

było

steła

18.

P.

:

bryg.

objął

dowództwo

następujące

(płk.

przedmieście Grodna Zaniememszki - Pyszki

grupy

po

gen.

:

Lùczÿñaki) w rejonie Szyły w walce z przeciwnikiem,

który prawobrzeźne wzgórze po obu stronach Grodna i miasto Grodno obsedził i szczególnie w okolicy Poniemunia i miasta drobnemi oddziałami przeprawę próbował.

Brygada stała pod ogniem ciężkiej artylerji i

ponosiła dość znaczne straty.

ś

Na prawo od 18. bryg. stał Baon Wileńskich strzel. ochotn. obserwując Niemen aż w okolicę Pogoran ( na południe Kochanowe ),dalej zaś
oddziały 8. Dyw. piech. a% do ujścia

Swisłoczy.

Ze względu na widoczne prsśgotowaniu nieprzyjaciela do sforsowania Niemna w okolicy Kossownikik— Poniemad były Baony Morski

i

IV / 157. podciągnięte jako odwód do Małachowicz i Gibulicz.
Pociągi pencerne Méciciel i iiprowizowano (Danuts - Kaniów) stały w pobliżu stacji Łosoś-l, ześ w okohicy Korobczyc 2.komp. pułku
czołgów z załedowanemi na lorach czołgami.
Przeciw nieprzyjacielskiej kavęlerji, która rzekomo dnia poprzed=

niego ukazełe się w okolicy Sopoćkłzie, stał 153. p. uł. ze szwedr.

w
ochotn. jazdy tat. pod Nowym Dworem broniąc przejść przez Popilję i
Nurkę od Tetarszczyzny aż do Ponerlicy - w łączności z 10.p.strz.gran.,

który stojąc główną siłą w Lipsku kgż obsadził przejścia przez Sidrę,
Biebrzę f Wołkuszek od Jaczne aż do Bohateyy.
Z dnie poprzedniego 4l.p.p. polecone zabezpieczenie Kuźniy przez
detaszowanie jednego baonu do Kuźnicy i do Dojlidek zostało powierzone baonowi II./ 7. etap., który luzował beony 4l.p.p. ns tych miejsoech,îëäÿwâl.p.p. miał się zebrać jako odwód grupy w rejonie Bakuny Niemiejsze.
Do bezpośredniego ubespieczenia artylerji ciężkiej,

taborów i

Czołówek, znajdujących się jeszcze w Kuźnicy, I./ 7 baon etap. pełnił

ałużbę ubezpiecześ wokoło Kuźnicy, zaś baon wartowniczy służbę wew-

.
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nętrzną.

Na

dworcu Kuźnica .i .na

była czynne jeszcze komp.
Dowództwo
2.
1

grupy

aż

do

st.

Losośna

liczące -l.

przy

stacji kolejowej

baon .Słuckiego pułku

Kuźnice.

strzelców,

1.$ baonu Kowieńskiego

stała pod dowództwem pułkownika Wędziegolskiego,

przez

oddenie

'kiemu pułkowi
odmarszu

się

Bisłostockiego pułku strzelców,

strzelców
miona

żelaznej

kolejowe..

znajdowało

Dyw. .Litewsko-Białor.
komp.

drodze

swych

k.m.,

taborów, :kuchen.polowych

strz., w rejonie Sokółki,

ABW.

Lidzki .pułk

pułku

unieruchoi

zaś miał

t.d.

Lide

rozkaz

:

:O -nieprzyjacielu bylo

jug wepomnianych prob je-

go przeprawy przez Niemem, że przed południem 22. VII. zauważono ail;

-ng kolumnę jazdy,poruszającą się -w kierunku od Grandicz ma po'łn./ delej że większemi siłami naciera na odcinek południowp od ujścia Swi4

+80.

słoczy.
II.

~

Skład Sztabu Dowództwa

*»

Grupy.

Gdy mi dnia 20, VII. Szef Sztabu -Gen. W.P. powierzył Dowództwo
›grupy, niegdyś gen. Boruszczaką, otrzymałem zawiadomienie, że zostaną mi przydzieleni pułk.. Fabrycy w charakterze .pomocn'ika i dwaj miodsi oficerowie -Odds.-III.-N. :D:

Z tych przy wyjeździe zgłosił się u

mnie tylk) pułk. Fabrycy, który jednak po przybyciu do Dowództwa
1.:Armji oświadczył ;-że przyjechał li tylko w celu informacji ze
specjalnemi poleceniami H.D., ześ nie-jest upoważniony fungoweć tam
jako -szef -sztabu, eni też jako dowódca (których-to :formacji Grupy.
›, To też -w pal-osmium z Qowództmąlf Armji wyznaczyłem pułkow- ,
nike Sztabu Generalnego Rylsktego, który interymistycznie dowodził
-2, Dyw. Lit.-Bieł.,jako szefa aztabu grupy, ;zdejąc - jego ;dotychczasową funkcję pułk, 'iędnxegolsgiemu,

resztki 2. Dyw. Lit

Biał. w jedną t(n'ygadę (3.bryg.Lit.-Biaz.). Sitabttej dywizji miał

w

przewaźżnej GzZĄŚGI przejść do Grupy po zlikwidowaniu najniezbędniejszych czynności połączonych z zarządzoną redukcją wojsk tej dywizji
do stanu jednej Wrygady.
'

;'Pnybynuy na miejsce zestałem u gen. Mokrzeckiego sztab byłego

D.0.G. Grodno z kapitanem Spiesznym jako “azerty”: na czele, który pełnił
obowiązki Szefa Sztabu Grupy. Personel ten miał, po wprowadzeniu nowo
obejmującego służbę,podążyć za gen. Mokrzeckim. Ze względu jednek na
to, że dnie tego samego zostało ustałone nowe zwierzchnictwo nad moją:

Ft

10. Dyw.

grupa, <8.

i

przeszedł

sztab

Rylskim jako

2.

w formie! dowództwa grupy

p.

Dyw.

gen. Żeligowskiego

Lit.-Biał.w zasadniczym składzie
do

szefem sztabu

tej

Grupy.

z

pułkóżem

-

'szoatewibuy”buz›odvovtedniego"śśraenoań~pomocniczego, poprosi-

jego
\ tem acl iyaełdzającdgoAgoniilokrsdclibgdębózustawienio mi całego
sztabu"jako 'sztebu Grupy:
' sonelu 'z'Naëg.Dow.."" C

-: 68 @o%chwili*hnadejścia
16301

SOW

per-

*

Po zgonie kpt. Spfeszńegó, -dnia 25. VII.

-- " mùsisiem powie-

rzyć pełnienie obowiązków szefa sztabu w zastępstwie porucznikowi TyGżyńskieńu'/- oficerowi, co prawda, nader pracowitemu i obowiązkowe12% -mm, ktôryÿ"jedask-jako'#éferent dziatu mat. D.0.6. Grodno nie zdołał

na ni6go spadających, co niezmiernie utrudniało prawidłowe działanie całego sztabu i wielokrotnie ujemnie odbi=
jało się w operacjach dni następnych.
Przez/to, ale'z drugiej strońy byłeń zmuszony sam pełnić wiele
czynności przypadających szefowi'i wogóle poszczególnym oficerom szta-

w Pao 90

buj 66) gpowodowało ' nie "tylko nadmîernyïwyailek fizyczny i umysłowy,
sale: też:spowodowa20 : przeoczenie ważnych. zadań ' przypńdających Dowódcy.
Lepsze, ©hoć bynajmniej jeszcze nie wzorówe funkcjonowanie szta-

«l!s':bu było › dopiero możliwe oavezäsui«gÇy—ne kilkakrotne 'usilne prośby
dowództwa Grupy,dnia.30; VII: przybył major Szt.@eńn: Jakubski jako
* Szef #ztabudo Gr&py.

'"

'>" "*

"

K

'I ten że Oficer :=/mieprzywykły do wysiłków fizycznych, jakie
© operacje dni następnych" wymagały,

'- *żechorowśł w najkrytyczniejszej

: „fezie :w dniach '5tït 4; VIII:; 'co znów przy skrgjnem przemęczeniu i

(niedyspozycji fizycznej npucgo:Dowódcy-ćdbiło'śię ujemnie na przebie-

gu -dżiałeń tych dni, a szczególnie dnia 4. i 5. VIII.
III Zdarzenla dnia 22, VII 1920 r.
Z rozkazu Dowodztwu 1. Armjl miału Jazda stojąca pod Nowym Dworem posunąc się do a.

s

Balla ﬁxelka i czynić wwwxady Ku ulemnu aż do

uchia Kanału Augustowakiego, bacząc azczoôolnie na okulicę Hoży à
M
,

gdzie intuioaą brody prac: liomon,ora:ne oaolicę Sopockiu, którą rze-komu ZBJPlî Lit-ini 10 pułk atrs.gran. zaa miał objąc obserwację
zani
widłuz Kanału Angustowakiego od Sopoćkin ku A gusto-u Równocześnie
D—two Grupy zarządziła przesunięcie L dskiego p.ntrs o sile 2 baonów

24 k.m. uraz bat. 4 / 10. na mica-co jaldy do Nowego Dworu z zadaniem
254)

/

zabezpieczenia przejść przez
m.

Ponarlice,

popierania
W
wad

Popilję i©Bobrzę od m.

nemigsanis-kontektu.z 18.

sekcji

jazdy.i

s5.w

.&4-

popołudniowych godzinach udało

Niemen pod. an

bryg.

Tatarszczyzny

w okolicy

«r..

m.

do

Karolin

i

1

się

nieprzyjacielowi

J z6j<X msgórze

170

sforse(Fort

IX.)

Przystąpił on natychmiagt do budowy mostu pout'ouoyego. Z tego powodu,
i cierpiąc znaczne straty przez powyżej, wspomniany ogień artylerji
ciężkiej, 18.bryg. ujęła. nowe pozycje w linji Fort I., Fort III.,
północno-zachodni skrej lasu na pâlgoc majątku Augugtowo odginając
swe prawe skrzydło ku? Gnąjnłcy, prosząc zarazem o intensywniejsze poparcie przez artylerję ciężką, szczególnie o zwalczenie nieprzyjecielskiej artykerji i nazguli-anie miejsca przejścia nieprzyjaciela przez
liemen.
Dowództwo Grupy “nadine zatem :.

a)vpodciągn1ęcie Dyonu.(5.

p.n.e.! z Kuźnicy do rejonu 'Kiqlbegiqa 2 rqadgqgomiSokraélonemipowyzej
b)

podporządkowanie baonów IV / 157 z Małachowicz i baonu Morskiego

z Gibulicz dowôdst'm 18. bryg. piech. celem prz-prowadzenia kontrataku na wzgórzę 170. i Poniemuń i przywrócenia dewnego stemu obsedy lewego brzegu Niemna od Soły wzwyż bięgu rzeki,

c) wygłodciądnlqcle 4l.p.p. w rejon Skomoroszki - Wielka Olszanka, celem
_

ewentualnego podtrzymania 18, brygady.
wie

Wiadomości asdchoïznce

od lim prawo sąsiadującej 8.Dywizji, że

nieprzyjacielowi udało się przekroczyć Niemen na wschód od ujścia Swisłoczy i w okolicy “amt-minim, Dyw. piechoty odchodzi=w kierunku
zacnoąąu, zaś 8. Dywizja odginejąc prewe skrzydło na linję Rudawice Sucha Boling zajmuje nowe pozyéap w linji Pogoreny - Koipaki i se baon
Wileński strz. ochota. cofnął niq na Górnioq

-

apovodoyał? odwołanie

Lidzkiego pułku strzelcow skierowanego na Novy Dwór z nowem zadaniem
rez. Grupy w rejonie n. Baku; In 1-3lesz
poaontawienia bat. 4 / 10

pla.p przy
ibanniechap. ubezpieczającym dostęp do Kuźnice pod Kuścin-

5

Tymcaaaom dednak mulesię Już nurrzyjaoiolaka jezda ne lawuac e rtf - z » -

'brzegu lin-na pod ‘Pyaskaﬁi, atak Jod został odparty przez plechLńod=
działy, które przeszły ratę Taterkę pod Karolina]: 1 atakowały w mer- szu będący (Lyon/5 p n.e. w okolicy Kotobouyczostały krwawo odparte
:>er wavelunzléie poclqgu l„ancernevo usciciel ktory ten marsz osłenieł

any piechoty z Czechowszcsysny,MA/W£”WM
Los

ge
15
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%
ze

postępującym
rzucić
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*

Tatorkę

na

jezdy

oddziałom

naszą

kawelerję,

północ

Karolina. Najdalej

nieprzyjacielskiej

przekroczyć

rzekę

udało

zachód

ns

się

od-

jednak

Burke pod Ponarlicą i ze-

atakować stojący pod Nowym Dworem szwedron l3.puzku ułenów, który
odszedł w południowym kierunku. Zuaêcia te spowodowały Dowódcę Lidzkiego pułku strzelców. do podejściu pod Nowy Dwór i zaatakowania nieprzyjacielskiej jazdy, które się cofnęła w północnam kierunku, poczem
szwedrom

13. pułku uł. wraz z prs;dsielongn $ szwadronem jazdy tat.

zajął dawne stanowiska pod Nowym Dworem. Pułk Lidzki zaś, zatrzymany ¢:
prze

powyższą akcję zdołał dotrzeć tego dnia już tylko do m. Kowali,

gdzie nocowsł.
Ataki Beonu 3V./ 157 i Morsktego nie doprowadziły do

Pożądane-

go skutku. Wzgórze 170. pozostało w ręku nieprzyjaciela.
Z tego, powodu i ze względu ne opuszczenie @edwwmy linji Niemns
przez Oddział Ochotniczy Wileński i 8.Dyw.piech. postanowiło dowództwo Grupy przeprowadzenie kontrateku ponowić ze współudziałem 4l.p.p.

w dniu 25. VII. i wydało w nocy odpowiednie zerządzenia.
Na prośbę

dowódcy srt. grupy zarządzono jednak wycofanie cięż-

kie} artyler}ji podczas nocyæïkspon. gtenowisk z rejonu KiolbasiÀy
z powrotem do Kuźnicy.

ùolaunki napływające z północnego skrzydłe i potwierdzające"
zgromedzenie licznej kaialerjl nieprzyjacielskiej Ś okolicy Nowego
Dworu spowodowały Dowództwo do oùmieny rozkazu danego Lidzkiemu purkowi strzelców, przezneczajàc mu :pów zadanie z dnia poprzedniego,
t,j. zajęcie Nowegè Dworu, wyparcie nieprzyjaciela za rzękę Nurkę i
Popilję i nawiązanie obustronnej łączności.
33.VII. 1920 r.
Przeprowadzenie zamiarów z dnia poprzedaiego w swej całości
okezało się z powodu zmiany położenie na prawem skrzydle już niemośliwem.

°
Dalsze cofanie się 1l., s w swigsku z tem 8. Dyw.piech. odsia-

nieło corez berdziej połd. skrzydło

i flankę grupy. Tembardzie) że

Wileński bson ochotniczy już w ciągu nocy wycófał się na

Dojlidki,

ześ oddziały 8.Dyw. dochodziły do.azosy Groduo - Iadure na zachód od
m. Grzywki .

Przeto rozkazano :

zajmowanejR w nocy

23 / 24

a)

18. ‘rygadzie piechoty utrzymenie linji

%
z
, osłaniając północną
flankę ataku,który
254

1)

41 .:

papy

Małachowicze
Górnicę
c)

z

-

34 /

Olszenka Wielka

z

Dojlidek

wzmócniona

jedną

nawiązując

łączność

już

było

Baon Morski
-

powodu
nader

bat.
z

(

$ baonu

3 Gal.
8.

skrajnego

dz.

mieli

przeprowadzić

Kamionka

ostatecznym celem zajęcia

«Grupp

Z

157,

linji
etep.

ros.

w kierunku

z

rejonu

na Pogorany

-

Niemna.
i Wileński

miała

oddział

osiągnąć obszar

ochota.)
Eopeidwki,

Dyw.piech.
zmęczenia

wojsk(uprzedniej

nocy

i

rankiem

gorąco-) początek ataku wyznaczony pierwotnie na godzi-

nę 8-mą został odroczony na późniejszą godzinę

-

już to z tego powo-

du, że Dowództwo Grupy gen. Żeligowskiego uwiadomóło,

że 4. bryg.Leg.

przybędzie jako zasiłek grupy w południowych godzinach do Kuźnic
y.
Zdecydowałem się zatem przeprowRdzić ten atek dopiero po przy=
byçiu zapowiedzianej brygady, którą przewidywałem użyć na prawe
m
skrzydle zarządzonego ataku.
Atak został teu jednek

niewykonany z powodów :

1)

nieprzybycie 4. bryg. i

2)

zajóć, jekie się odegrały w godzinech południowych na lewym

skrzydle grupy

w pułku Lid/zki...

Tam kawelerja nieprzyjacielska w sile przeszło 500 szabel, odrzuciwszy oddział naszej

Jazdy, stojącej pod Nowym Dworem ,w kierunku

południowym, zaatakowałe pułk Lidzki wraz z $ baonem etap. pod Kuścińcemi i rozbiła tę grupę dobzczęłLie, torując sobie tym sposobem drogę
na tyły oddziałów stojących na frencie Pyszki(na zechód Grodna)
Olszanka Wielka

-

-

Kopciówka.

Rozbicie pułku Lidzkiego było Gzęściowo spowodowane popłochem,
jaki wywarł bezłedny odwrót ochotniczej jezdy iatarakiej, którą w jej
po części dziwacznych strojach miano za jazdę nieprzyjacielską, a która przeganiając przez linję piechoty herzyła tylko panikę. W tym nastroju przy ukazaniu się nieprzyjacielskiej jazdy z przodu i po obu
flankach piechoty, ta opyściła bezładnie zajmowaną pozycję, pozostawiając w niej około 20 k.m. i art. Tylko dzięki enercicznemu zachowaniu się bat. 4 / 10 p.a.p., które zdołała powstrzymeć chwilowo ogniem
nieprzyjaciele, udało się ocalić bat., które później zajęła stanowiska
na południe od Kuinicy,brouiąc się tam ponownie o własnych siłach przed

napastującą ją z zachodniej flanki nieprsyjacielską kawaleł—ją.
Rozbitki pułku

„Lidzkie;o nie zważając na ogólne ńołożeule

' cofnęły..się

Straż,
gen.

jeszcze

gdzie

zostały

Żeligowskiego
Mejąc

się

,

samego

wstrzymane

dnia

przez

udało

tor kolejowy

się

na

żelaznej

Dowódcy

Bakuny

nieprzyjacielskiej

wsechód

patroli pociągu pancernego

od Koweli,

na

m.

Grupy

- Kuźnica

kewalerji

powodując

"' Móciciel'/#$

-

z

wolny

łatwością

tem wykolejenie

Braun-ange,- ogniem

względnie mostku przez rzekę Łosośnę. W deal-

szym ciągu npowodonłóąonieczuość: 1)
Bekun i ich

w kieruuku

osobistą interwencją

zachód od kolei

artylerji aprs-[z toru

cy

Sokółkę

.

obszar na

Od naszych wojsk
przerwać

tego

wywagonowenie Czołgów w okoli-

prupﬁonia szosą do rejonu Sokółka; 2) pozostawie-

nie pociągu pancernego " Danuta-Kaniów ",oraz patroli

Méciciels ich

losom, gdyż baon etapowy stojący załogą w Kuźnicy okazał się do akcji

zaczepnej

przeciw tej kawalerji nieprzyjacielskiej

niezdetny, sas

natychmiast na to miejsce odwołane oddl.41.pp.lpćino wieczorem
wchodząc w a:;c3q,nie zdążyły już odeprzeć hieprzyjaciela, który
w międzyczasie zdołał zasilić

się już piechotą.

Dowództwo Grupy dowiedziawszy się

:

a) o dalszem cofnięciu się 8. Dyw.piech. z linji

Zarubicze - Lasza-

Suche Doline ne linję wzgórz na. północ rz. Indurki,
b) wiedząc dalej z przyłapanego rozkazu nieprzyjacie
lskieguo o skieroweniu

dwóch kolumn mieprzyjecielskich z Jaśkiewicz przez
Łużki - Kl:

mówkę

przez

Kłimczany - Bielwiny,

c) wiedząc o przesunięciu się licznej kawalerji niepr
zyjacielskiej
na zachód od Mlg’w kierunku

południowym

i

d) posisdając mundo-lenin! że na przybycie

4.Bryg.Leg.liczyć

nie należy - zarządziło :
1) ewakuację dworca Kuźnica,

+

2) lokalną obronę Kuźnicy przez I/7 baon etsp.
oraz dworca przez
kompanje mostows, #2 do nedejécis wojsk własn
ych z rejonu pod Grodnem
ó) odmarsz Datum/S.. P.a.c., stojącego

jeszcze w ocuekiwaqiu przy-

bycie 4.Bryg. na pozycjach na południe od Kuźnic
y, szosą do Sokółki,
4) odwrót wojsi stojących jeszcze na północ od
Kuźnicy w kontakcie
z nieprzyjacielem w kierunkxćqu'dślwgaejonu Sokółk
i,
a to z powodu bra-

ku wszelkiego rozkazu tyozsgcezo się
A

-

qeśw

,

3

zachowania się

na wypadek odwro«

5)~pociąg.ganceinx Mściciel i 1 ;Komp. czo
łgówktóru przybycie koleją

24

już

na godzinę

cofających
Sam
cielskie

się

l0-tą awi zowane
wzdłuż.sz08y

opuszczając M.P.

i

było,polecono
toru

osłonę

odwrotu

oddziałów

kolejowego.

Kuźnica dopiero

o

zmroku,

gdy

nieprzyja-

agdîlaly podsuwely sig już z zachodniej strony ku
dworcowi -

i teu_że/podogniem nieprzyjacielskiej

art., musiałem się przebijać

wras zo Sztabem ne południe od Kuźnicy przez nieprayjeçielsk
ie patrole, przyczem
.”: satebu Grupy kpt. p.d. Sztabu Generalnego Spiesany
padi ofiafﬁﬁﬁ’pruaaoiolskxej kewalerji.

Przybywszy o godz. 20. z porucznikiem Tyszyńskim i oficerem ordynensowym.na stecję Sokółka, otrzymałem od dowódcy Grupy gen. Zeligowskieco zawiadomienie, że z jego rozkezu 3. bryg. Lit.-Bial. obseGdziłe wzgórza na wschód i palm-mashed od Sokółki i,że ze względu
na

ukazfnie się jazdy mieprzyjacielskiej na północ tajne.-Jacekat) należałoby

jeszcze w tym kierunku prawidłowe odpł-ynięoie

taborów i licznej artylerji zgromadzonej—w Sokółce. Ze wzgl$fże
pułk Lidzki wyzneczony w tym celu swemi rozbitkemi był już wgśś opus»
cił Sokółkę w kierunku ku ptraży; 1% obecnym układu. nie przedstawi
ał
żadnej wertości bojowej, podporządkoweno mi 24, p.p., który w tej
chwili.przybył koleją z rejonu Bigłegostoku.
5. bryg. Lit.-Biał., której dowództwo przeszło na płk. Zawistowgkiego,otrzymeła zatem polecenie obsedzenia linji wzgórz ne wschód od
m.

Drachle - Szyszki - zach. od Orłowicz

i Zadw@rzen aż do drogi

Starowlany - Sokółka włącznie, ześ ›24.p.p. zadanie, ubezpieczenia

rejonie

Kreśnian

w

i Serbowca aż do lasów na ééhéd od Szyndzela. Reszś

-ta 24.p.p. mieła stanąć jako odwód Grupy u zech. wyjścia Sokółki.
5. bryg. Lit.-Biał. miełe nawiązeć łączność.z 8.Dyw.piech. w okoli
cy
Bobrownik, 15. p.uł. zbierający się w Kamionce Starej otrzymał rozkaz
ubezpieczenia lewego skrzydła w rejonie Sidry i nawiązania łączności
z 10. p. strz. gran.

«

Na wypadek naporu nieprzyjaciels

<
Grupie utrzymanie

wschodnich skrajów lasów w rejonie Ostrówek eż włącznie do szosy 30kolany - Janów (jako oatutamggi oporu.
Dgian

.

24. VH +

M myśl tychzag-sądach wydan, roskszy nie doszły w całości do

skutku . Przabijające się (podczas nocy z $5 na 24.
VII, azęśeiowo pod
osłohą czołgów i pociągu pancernego Mścięiel oddz., 4l.p.p. i 18.bryg..

zajęły

sobie
jomu

-

pod osłoną S.bryg.Lit.-Biał.

Morskim i
Wieś

3

IV /

157

w obszarze
już

-

na

południe

Junowszczykna

wywalczyć

Szyndzel

rejon

dostęp

do

i

24.p.p.,
od koleji

16,

Sokółka -

- Wierzch Jedlina,

m.

Bogusze,

bryg.

4l.p.p.

wypierając

z

bacnem

st.

Czarna

ześ musiał

z-tamtąd

i

z

re-

Serba-ce nieprgyjncxolaXą jazdę w sile okołe 500 sza-

bel.
W połudn. godz. zaatakowana od wschodu i półn.-wschodu 3.bryg.
L1t.—Bial.,nia stawiając prawie żadnego oporu, cofnęła się wzdłuż kolei i szosy aż prawie na wysokość stacji kol. Czarna Wieś i Buksztel,
gdzie została zatrzymana przez dowśdgtwo Grupy. Również 24.p.p. został

zatrzymeny na szdsie i zewrécony do rejonu Straż/celem,:lusowanie
18.bryg. piech., która pod narorem nieprzyjaciela stopniowo cofając
się na skraje lasów Lipina

-

Moczalna, zajęła ostatecznie wieczorem

pozycje za rz. Sokołdą w odcinku Ostrówek - Miókowa Gać, nawiązując
łączność XKĄ

z 4l.p.p., który to pułk trzymał linję Jałówka - Stara

Rozedranka - wschodni skrej lasu na połudn.-zechód od Lebiedino.
Luzowanie 18. bfyg.p. okazało się konieczne za względu na skraj- .

ne przemęczenie tych oddzinłówlatojąeych od dni 6-ciu w zaciętych walXK
kach od Grodna do Sokółki i na brak emunicji i wyżywienie.
Bryg. miałe zatem

nocą

stanąć w rejonie Buksztela i uzupełnić swe potrzeby z

czołówki w st. Czarne Wieś.
Wmüimmmmwüœjmüùuaanﬁpmemürmh
Dow. Gr. Gen. Żeligowskiego z dnia 24. VII. L, 19 / op.,
zadyrycowałem
S.bryg. Lit.-Bieł., w której według sprewozdenia jej
-dowódcy tylko
pułk Kowieński przedstawiał jaką taką wartość bojową (pułk
Lidzki formował się ponownie w rejonie Wasylko”J Pułk Białostocki
liczył tylko
około

80 kerabinów, pułk Słucki zdemorelizoweny walkami przedpołudnio-

wemi) przez Czarną Wieś - Letniki = Nowo Aleksandrowo dd
obsady odcinka
Lence - ujście Sppraśla

nowych pozyGji nad Narwią i Supraślem, a to

celem jakuejszybszego sformowania si „%%ąw licznych swych

zbiegów z Małkini.
Dzień

25. VII.

Otrzymawszy rożkaz Dowśdstwn Grupy Gen. Żeligowskiego do odesłania 24.p.p. uraz.: przydzielonym mu. dyonem (2.p.a.p. Leg. do
dyspozycji Dowództwa Grupy 'do Nesylkowa, zsostaza artylerja natychmiost
tam
dyrygowana. Odcinek 24.p.p. miał natomiast objąć III. Baon
/ 41.p.p.
stojący w rezerwie w okolicy Wilczej Jamy.
26

j

Łączność
nawiązana
rzeki

i

Grupą płk.

stało

Migówki

dowództwa na
to

Czy

z

ta grupa

kol.

st.
z

nadejściem III.
zaś

z

(8.

10.

została
Sokołdą od ujścia

dowództwa w Supraślu,

własnego

zaś

Czarna Wieś.

powodu nieporozumienia, czy
24.p.p.

Baonu /

powodu

i

w onym czasie nad rz.

na południe Mi P.

nych okoliczności,

geda

Burkherdte

opuścił

4l.p.p.

i

też

wyznaczoną
skierował

z

innych

pozycję

niewyjaśnio-

jeszcze

się ku Wasylkowi.

przed
18.bry-

mlnia/êââanego ustnego rozkazu przez p.o. szefa

sztabu odmeszerowała wraz z baonami Morskin)Iv / 157 i przydzieloną
art. z rejonu Suksztelu do m. Czarne Wieś. Dowiedziawszy się o tem ,
Dowództwo Grupy wstrzymeło dalszy marszste) bryg.,podsjąc jej jako
zadanie : rez. Grupy z obowiązkiem ubezpieczenie lewej flanki i@ tyłów w kierunkach na

Niemczyn i Krasno, gdzie według meldunków 4l.p.p.

ukazała się liczna jazda nieprzyjacielska, trzymająca się swem gros
w okolicy Janowa.

-

Około godz. 10-ej przed południem doszła Dowództwo Grupy wiado- 4
mość, że

III. Baon / 4l.p.p. starejąc się wykoneć rozkaz obsadzenie

póln.wschodn. skraju lasu w rejonie Straż napotkał już nieprzyjaciela
i eofa się lasem wzdłuż kolei na stację Czarnowieć, równocześnie, że

Baony 4l.p.p. stojące na porn. od kolei, zaatakowane od wschodu ,cofaja sig pod naporem nieprzyjaciela, jednak podtrzymywane przez pociąg
pane. Iścióiel,

również ne Czarnowieś. Dowództwo Grupy zarządziło za-

tem natychmiastowe obsadzenie iejmm Buksztela przez III./ 41. celem
wstrzymenia nieprzyjaciela 'pomi'njqcego się szosą na w.nylkóy i zetrzymanie I. i II. / 41. ne wysokości st. Czarnowieś. 18. bryg.p.
otrzymała rozkaz przejście do kontrataku w obszarze między st.kol.
Gzarnowieś i szosą południowo dd Buksztela z kierunkiem na Buksztell
£elem odrzucenie nieprzyjaciela, wyparcia go z lasów na wschód od kolei
(67
i nawiązania łączności z Gr. płk. hrkhnrîÎÛÎæ—Ëâztwo Grupy przenios=
%o swój.postój l klm. na południe od st. Czernowieś, oczekując tem
przemarszu 18.bryg.p. Gdy jednak po jednogodzinnym postoju na tym
chwimiejscu oddz. l8.bryg. nie pojawiły się, nakazsłem właśnie w tej
li (godz. 13.)

od st.Csarnowxe
Md

opanowanie szosy na południe od m. Buksztel, Celem zamknięcia dalszej
drogi nieprzyjacielowi.-w kierunku poid.

*

Od Dowództwa 18.bryg. nadszedł w międzyczasie meldunek, że od-

As

działy 18.bryg. w obecnym stanie przemęczenia są niezdatne do przepi-o-

wadzenie

kontrataku

i

że,zgodnie

z

intencją

inatrdkcji

linji Narwi ze każdą ceng,Dow'doa brygedy zdecydował się odmaszerować
przez Kopisk w kierunku Tykocina, celem zajęcie odcinka, przypadającego brygadzie, od ujścia Supreśla do rz. Śliny.
0 powyższem postanowieniu P-cy brśgsdy powiadomione Dowództwo

(Grupy Gen. Żeligowskiego zarządziło bezwarunkowe utrzymenie szosy Buksztel przez 4l.p.p. i stopniowe cofnięcie się tej Grupy do rejonu Wasylkowa, gdzie pułk miał pozostać do dyspozycji Dowództwa Grupy.
Tegoż dnia jeageze wyszły ze strony Dowództwa Grupy Gen. Żeligowskiego detaliczne zarządzenia oo do obsady odcinka rzeki Supreśl i
Narwi o@ rejonu Białystok do ujścia Biobræy do Narwi. Grupie pisypad- $
ło po wydzieleniu 4l.p.p., jako rezerwy Grupy Gen. Żeligowskiego, zadsnie openowania odcinke od Lence nad Supraślem aż do ujścia Biebrzy
i nswiczenie łączności z załogą tulÿrdzy Osowiec.

Hoc na 26.-VII. spędziło Dowództwo Grupy łącznie z Dowództwem
Grupy Gen. Zeilgowakiego na dworcu Białystok, regulując przy tej sposposobności wszelkie sprawy zaopatrzenia grupy w żywność i amunicje.
Dzień 26. VII.
@dmianą do rozkazu Grupy Gen. Żeligowskiego z dn. 25. VII./nc moGy której zdecydowano się na opuszczenie odcinke Supraśla i oddants

Białegoqtokn bez walki, miała Grupe zająć odcinek od Topielca ned Narwią przez Choroszcz i dalej biegiem rzeki Narwi od Żółtek jak dawniej.
Grupie została przydzielona Białostocka brygada etap. oraz 101.p.p./
znajdujący się w Osowcu, z rozkazem sciagniqcie go jako rezerwę w okolicę Jeżewa. 43 do czasu przeprowadzenia tych przegrupowań miał 4l.p.p.
pozostać w rezerwie odcinka południowego Grupy w okolicy Konował, zaś

.

16.bryg. nad Nerwią. Poczem tak 18.bryg. jak i 4l.p.p. mieły èdosâé

R

do rejonu m. Sokoły, gdzie winne były wejść w skład nowo utworzonej
Grupy Gen. Osigowskiego.
.
W myśl tych zerządzeń wyduma odmieniające rozkazy były już wydane, gdy je Dowództwo l.Armji obaliło postanowieniem obrony Białegosto-

ku.

Z powodu cofnięcia żem» „ierwokuego rozkazu odmieniajacego, powstaio duie 27. VII. w przegrupowaniach liczne zamieszania, które
jedy-

nie z tego powodu nie doprowadziły do gorszych wyników, że
nieprzyjacił
tak dnia 26. jak i 27-go większegi siłami ne
odcinek grupy jeszcze nie
napierał.

tto

}

26.
łe

VII.

wieczorem 18.

skoncentrowana
S.bryg.

zajął

już

okazały
bowiem

już.w okolicy

Lit.-Disł.

Konowały.

si:

tak

brygada

stałe

z

baonem Morskim

IV / 157

by-

Tykocina.
jeszcze

Próby

na

odcinku

łączności

drogą telegr.

i

jak

i

zepomocą

ze

Supraśle,
101.p.p.

petroli

ale

41.p.p

w Osowcu

niemośliwe,

al-

ulepszya'nciol zajmował już teren ns zach
ód od KPpyszyns .
Dzień 27. VII.

% gocy i rankiem duis 27. VII. obsadzil
i w myśl rozkazu operaCyjnego Grupy : S.bryg. Lit.-B. odcinek
Topiślec - Zołtki, zebezpieCzając tem je most na Narwi aż do nadejści
a beonu Morsziezo, 35.p.p.
ześ odcinek od ujécia Śliny ku m. Złotorja

, 34.p.p. crupoweł się ja-

ko rez. Grupy w utelmchowie i Broulszewu,

IV / 157 zaś w Pajewie.

Newiązane łączność z ld. p ul wykazała, że pułk
ten stoi w Zawadzie,
otrzymał ou rozkez _ubqspieczonis przejść prze
z Narew od ujścia Śliny

aż do ujścia Babi-sj 1 “sabupieczeni'a loiej fimn
ki w kierunku na Wiznę

-

oraz muwią-zania ”’iqcln‘oâni z Osowcem na prewym
brzegu Biebrzy.
© wykonaniu tych. rozkazów

mśldouały nagle 4l.p.p. i ó. bryg.

Lit.-Biał., że utrzymenie zajętych pozycji jest niem
ożliwe, albowiem
brak wszelkich komunikacji dowozowych przez Narew z powo
du nieistnienia mostów na Narwi w. cełym ›rajonie od Bokiny do Zoît
ek i z powodu
silnego zabagnienia całeść biegu rzeki w tej
części.:fn' wypadek opuszGzenia pozycji odwrót wojsk ;wjdującb'ch się wraz
ze swemi taborami,
wózkami k.m. i t.d. ne tym odcinku stałby się kate
strofelnym. W celu
zbadania i poleplzonia'tyoh warunków wysłany do
rejonu Redule - Veyjew©
19. bson seporée skonstatowsz, że naprawa zburzonych mostów ”AW

szosy Białystok - Starosielce - desewo

wymagszoby prayneajmnie) 3 dni,

zed budowa innej przeprowy około 14 dni. To też oceniając trudne położenie wojsk tych, dowództwo Grupy zezwoliło ne wycofenie 5. bry ge dy
Lit.-Bisł. i 4l.p.p. przez Baciuty - most na płn.wsch. Sokiny w rejon Topilec - Wanjewo

-

1 natychmisstowe obsadzenie odcinka Kru-

szewo - Hadule przez Baca IV / 157 tembardziej, że ne przeciwlęgłym
brzegu Karwi ukazywały się już ni.-przyjacielską patrole.
Dowództwo Grupy Gen. Żeligowskiego zgodziłe się me ten projekt,
użyło jednek 4l.p.p. jako rezerwę odcinka Dyw. ochotn.
płk. Zagórskiego. Z chwilą ponowaego oddenia do dyspozycji 4l.p.p. misł Sztab
gady wruz 2 34.p.p. odejéé do Grupy Gen. Osigowskiego.
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Tymczasem
cy

Siekierek

przedostały

i
się

już

przy

Złotorji
pod mm.

/4

-

zajmowaniu

stanowisk

skonstatowano,
Góre

i Rybaki

że
na

przez

słabsze
lewy

35.9.9.

siły

W Okcli-

nieprzyjaciela

brzeg Narwi.

lièprzyàa—

ciela wyparto co prawda za Narew, jednak obawie ponownego jego ukazania się po tej stronie nie zażegnano, albowiem jak stwierdzono, tak
Narew jak i bagna po obu stronach rzeki były w any! czasie łatwe do
przebycia.

3
26. VI .

W rzeczywistości nad renem dnia 28. VII. spostrzeżono na półn.
od m. Złotorja ponownie pośuwanie się tyraljer nieprzyjacielskich.
Baon Morski kontratakując odrzucił je ku rzece, jednak przeważająca
część oddziałów nieprzyjacielskich, które przekroczyły rzekę Narew,
skierowały się ku Siekierkom, inne zaś przekroczywszy rzekę na wschód
od Tykocina ku Popowlanom i Lipnikom.
Kontratskami lokalnych rezerw 35.p.p. odszkano z powrotem Popowlany i Lipniki. W rejonie Siekierek jednak nie zdołano już wyrzu=
Gić nieprzyjaciela, ktôry‘gromadzil coraz większe siły na lewym brse-

gu Narwi.
Baon Morski ześ stakowany silnie na moście wzdłuż szosy z Biełegostoku zdołał utrzymać pozycje i odeprzeć doszczętnie nieprzy jaciela z wielkiemi dla niego stratami. Z powodu wyczerpania swej amunicji zachodziła jednak potrzebe zluzowania tego baonu.
Baon Morski był bowiem uzbrojony w rosyjskże karabiny, do któtych brak było zupełnie amunicji w czołówkach Grupy i Armji.
Zdarzenia dnie 28. VII., szczególnie też ukazanie się większych
oddziałów nieprzyjacielskich w łuku Narwi na zachód od Konował, spowodowało Dowództwo Grupy do wstrzymenie odmarszu Dowództwa 18. bryg.
i

i zedysponowania ich w rejon Leśniki, oraz nadchodzącego

"I i II / 4l.p.p. do rejonu Peajewo - Redule.. $ż baonu 4l.p.p. miał renem dnia 29. VII. zluzować baon Morski. Z rejonu Łupienka Stara nadciągająca S3.Bryg. Lit.-Sieł. otrzymała rozkez objęcia ubezpieczeń
wzdłuż Narwi od Wanjewa włącznie aż do Babiny włoczńie, zluzowany
przez to Baon IV / 157. miał stanąć jako rezerwa teo odcinka ; Pajewie.
Z powodu ukezenia się sił nieprzyjecielskich na lewym brzegu

Narwi u ujście Biebrzy, zarządziło Dowództwo Grupy Gen. Zeligowskiego silniejszą obsadę odcinka, przypadająbyddotychczas 15.p.4f. ul. £11Pn
Ap

że

zaś miał

przekroczyć Narew pod

jaciela, który
baon
&ż

po

Ci.

Z

35.p.p.,
Górę

operował ku Łomży.
który

dnia

Strengową z

powodu

zajęcia

29. VII.

Wizną i
W

działać

tym celu

miał

objąć

us

został
odcinek

silniejszem ugrupowaniem przy

Wizny

przez nieprzyjaciela,

tyłach

aleprzy-

wyznaczony
od

ujścia

tej

dywersja

Ślimy

miejscowoś=-

lś.pauł.

nie przyszła na rĘzie do akutkń, pułk ten cofnął się samowolnie na
Menż£enin, ubezpieczając tylko Narew od Góry Strengowej aż do ujścia
rzeki Biebrzy i obserwując przejścia pod Wizną i Niwkowem, kryjąc
przeto lewą flankę Grupy oraz nawiązując łączność z załogą Łomży na

płd. brzegu lax-vi:
Dowódżtwo Grupy nie zgadzając się z temi zarządzeniami roskeza20 szukenia przepraw przez Narew, w danym razie na zachód od Wżzny,
by zadość uczynić rozkazowi działania pułku na tyły nieprzyjaciela;

atakującego Łomżę od półn.

-

W' toku wykonania tych zarządzeń wyszedł jednak rozkaz Dowództwa
Grupy Gen. Żeligowskiego do ponownego zajęcie Wizny przy
jazdy, mającej się przeprawić około Grondów Wonjeckich.
13.p.ui. otrzymał zatem rozkaz przeprowadzenia tej akcji dnie
29. VII. W tym celu miał mu być podporządkowany baon 18.Bryg. wraz
z % bat. 5 / 10 p.a.p., stojących w odcinku od Śliny do Góry Strengowej.
Dzień 29. VII.
Silne ataki nieprzyjaciela, wychodzące z lasu Chorewo, doprowadziły do ponownego zajęcia Popowlsn i Lipnik, poszczególne oddziały
jego podsunęły się już pod 'Sanniki . Akcje pod Popowlanami i Sannikami
zostały zlikwidowane jeszcze użyciem rezerw lokalnych 35. p.p.
Natomiast udało się nieprzyjacielowi, przerzucając zneczne siły
przez Narew na płn. od Złotorji i okrążając lewe skrzydło ź baonu
4l.p.p. broniącego most na szosie z Białegostoku, sforsować most‘i zająć Babinę oraz Siekierki i Bagienki.

f

# Baon 41.p.p. wzmocniony fries drugie $ baonw®wrazz bat. 4/10

p.a.p. (Zdziała) i 6 / l Lit.-B. (3 działa) zdołali powstrzymać nieprzyjaciela na linji Żędziany - Sêwniki, kontratak; 34.p.p. z Leśnik
nie zdołały jednek odzyskać % Siekierek, tak że wieo;orem 29. VII. zajęły oddz. tego odcinka linję wzgórza na zach.
Sanniki

-

od Żędzian i Leśnik

Popowlany.

Akcje ua zachód od Śliny nie odniosła odpowiedniego wyniku, 81-

162

-

bowiem nieprzyjaciel
jąc

zatrzymanie

nacierał

tam baonu

już

silnie

35.p.p.,

pod Strengową Górą,

powodu-

l&ąwll. nie zdołał uskutecz-

zaś

nić przeprawę przez Narew pod Niwkowem z powodu wzmagejącego się zabegnienia terenu na skutek ulewnych dęszozów, jakie panowsły od dnie

28. VII.

<

ÓW £ołnierz przemęczony i prnmﬁféﬁ, marznący i głodujący ledwię że jeszcze był un“, utrzymać zèjuomnlo pozycje.
Przy wyśmienitym duchu, jaki panował jeszcze w pułkach 18.bryg.
4l.p.p. i Baonie Morskim, można

spodziewać,

że po jednodnio-

wym odpoczynku będzie on znów zdatny nawet do akcji zaczepnej.
Grupa posiadała shunned czasu podsunięcia czołówki do Sokoły

i przydysponowenie 25.c. autokolumny,pod dostatkiem , dnia 29. przybyła nawet ros. amun. krb., tak że i Baon Morski mógł być ponownie
użyty.
f

Co jednak szczególnie dotkliwie dawało się odczuwać, był brak

dział przy art. i smarów dla k'm. piechoty.
Z 5-ciu bat. pozostałych przy Grupie posiadały dn. 29. VII. :
4./10. p.s.p.

2 działa

$/M:.-5+,

du

us

+3

du,

as)

5¢

5./1. B.L.

i

',,

6./1. B.Mt.

1 hbo.

6.410..

...,

‘t.j. zemisst 20-tu w całem

75 m/m fr.

3 cal. ros.
10 cm. austr.

tylko jeszcze 10 dział zdatnych do walki.

Zaś z powodu nie dosyłania, już oddawna zapotrzebowanych, smałów dla k.m. oras breku guréowanej amunicji (tabory pułkowe zostały
przez wyższe dowództwa ływpu dyrygowane w rejon Małkini) więcej niż
połowa km. piechoty była nieczynna, jak np. u 4l.p.p. z 52 k.m. tylko 24, u Baonu Morskiego z 3-ch tylko jedna k.m.
Na usilną prośbę Dukan-a Grupy obiecało Dowództwo Grupy Gen.
Żeligowskiego przydysponowenie dwuch kompletnych bat. (8.p.a.p.

oraz

nadcsłamie o ile mźqości jednego wypoczętego baonu piech.(24.p.p.)
Gdy jednak te ani dnia 29. VII., na które ich przybycie było awizowene, ani też dnia 30. VII. nie nadeszły, musisło Dgyódgtvo Grupy odstąpić od pierwotnego zamiaru, kontratakiem wyrzacić dnia 30. VII.
nieprzyjaciela na wschód od linji Tykocin - Żędziany ze Narew, i odłożyć te akcję aż do czasu nadejścia obiecanych zasiłków.
w
i
oddz.
Eatoriast zsrządziło Dowództwo 18.bryg.p. sluza-miJBEŚTp.

264

znajdujących
skrajnego

się

na wschód od

przemęczenia

Śliny

przez

a

to

z

powodu

tyćh oddz., stojących bezustannie w służbie

ubezp. i welkach od dnia 27. VII.
Wieczorem duia 29. VII. przybył mjr. SztÆeÀ. Jakubski mienowany Szefem Sztabu Urupy i nowy szef intendentury. Przystąpiono zatem

nntvychniesvt do stagrganizowénia SthMIL referentów odeszło z
powodu choroby.

;
Died 30. VII.

Ponowne ateki nieprzyjacielskie na wschód od 'ry'kocizm i na Sanniki odpertogładko, utomiaèt udeło się nieprzyjacielowi niespodzie-

wanym atakiem wzdłuż szosy z Żędzian, podczas ulewnego deszczu i mgły,
wtargnąć się w pozycje Baomu I / 41 Uderzenie to zostało zatruymane
przez Baon II / 4l. na wzgórzach na płn. wschód od Renduli. &=f Ęo4ciągniętym na wschód od Leśnik Baonem Morskim nawiązen@ ścisłą łączność z oddz. 34.p.p., tak że wszelka obawa przedarcia aixęlź'npla zosta-

łe usunięta.
D-ztwo Grupy uważało położenie na tym odcinku jako tak pewne, lè
trwate przy swoim zamiarze przeprowadzeniu kontrataku w dniu 31. VII.,
gdy tylko obiecane bat. nadûs adg-io.

0 gods. 16. poob. położenieySIĘzupełnie
Nieprzyjaciel sforsował około ”godz. ill—ej Narew poniż.
Styenxowej, szwedrom

Góry

13.p.ui. stojący pod Fizną musiał się cofnąć,

Baon 35.p.p. z Góry Strenkowej przeszedł do kontrataku wraz s gros
15.pui. , ktory był podciągnięty w rejon Chlebjotki. Zotrienie na tom Skrzy:
vdle priedstatriateoù
tbéruepeure.
Réwnoczesnie praybyz
szt. Grupy Gen. Żeligowskiego z rozkazem piśmiennym cofnięcie Grupy w nocy na 31. VII.

z zadaniem zeję-

Cia w dniu 31. VII. iza-ych pozycji od Wanjewa wyłącznie przez Kropiwnicę - Kobylin - Kszewo Stare - Cibory - Grabowo. 153. puł. miał z rejonu Nenżenina zabezp. lewą fimnkę

-

obsadzając przejścia pod Gro~

dami Wonięeckimi i Brodem i utrzymeć nadal kontekt z Łomżą. 41.p.p.
miał odejść,;lanó res. Grupy Geaioligowakiekâëm'äï’äkolfîi #:
Decyzja te spowodowana byłes zdarzeniami przy Grupie ochotn. i
10.Dyw.p., które zmuszone były odstąpić od Narwi.
Dowództwo Grupy uważając

własne bynajmniej jeszcze nie

zegrożone wypadkami, rozgrywającemi się dalej us południe,

starało

się wywołać zaniechanie odwrotu; wychodząc z tego zełożenia, że wal-

se40 w dniach 29. i

VII. przeciwko oddz. 7-u, a nawet dnia 30.

JGS

dwum
no,

5

-

dalszym pułkom bolszewickim,
Grupe wiązała

odstąpienia jej

zaaczne

siły

z zajmowenego

jak

to

nplskie,

z

zeznań

jeńców udowodnio-

które w razie

dobrowolnego

odomku, nuprzyjacielwglby użyć po

Części na innem miejscu,

4

Ze względu ne to, że Dowóóztwo Grupy Gen.
Żeligowskiego jednak
przy wykonaniu rozkasu odwrotu-ego pozostawało,
wydało Dowództwo Grupy noc> rozkaz :
1)

do przerzucenia l baonu 85.p-p. (res.
Grupy) semochodami w
okolicę Grabowa celem zabezpieczenia na
wypadek

przedwczesnego od-

stąpienia 16. p.uł.

azosy Gore Strenkows - Menżenin.

i

2)

do cofnięcia reszty 18.bryg. i Beonu
IV / 157. wras z bat.
5#6./10. i 6./1. Lit.B. he odcinek.
- Grabowe.
<6)

do cofnięcie

Lit.B. i Baonu Sep. wraz z bet. #
/ 10.

1 5./ 1.B.L. ne odcinek Waniewo
- Eropiwnice - Makowo.
Poruszenia te miały być wykonane
pod osłoną :
a)
dwach beonów 4l.p.p. i Baonu Morskiego,
który miał pozostać
us pozycji Redul@ - Leśniki aż
do. odpłynięcia 18. bryg. 11%

tem mew podążyć za 3. Bryg. Lit.B. w rejon
Lachy, gdzie winien by%
stać jako rez. Grupy Gen Żeligowskiego.
b)

Baonu IV /

15? który nhnadgajqc odcinek

Folw. Kurowo - Redu-

le mial postqpowed se 18. Bryg.piech.,
gdy4l.p.p. w odwrocie przej-

dzie obszar Jeżeso - folw. Kurowo.
W wykone niu

tych zarządzeń doszedł Dowództwo
Grupy o
godz. 4-ej dnia. 31. VII. rozkes
Dowództwa Grupy Gen. Żeligowskiego
do zeniechenia odwrotu à utraymenie
liuj‘iknadule - Tykocin i Narwi

aż do Strenkowej Góry, fale-tlum
gdyby to już nie możlivem było
g
linji folw. Kurowo - Jeżewo - Zawada
- ujście rz. Śliny i dalej Nar~
wi na Górę Streukową.
Ze względu na to, ge w chwili
asdejécie rozkazu uprzednio zajmowsne linje były „już opuszczone,
że
straże tylne kolumn (18. bryg.,

6 bryg. Lit… Morski i
41. P-P-) sbligary się już do
Jeżewa, że
części Grupy były Już ae miejscu
pod

wrotowego była wręcz już

Grabowem, odmiana rozkazu od-

-

Gen. Żeligowskiego asoGznie przekonał.

o czem się

Grupy

@sied i. VII.
Położenie Grupy po zajęciu nowyca
stanowisk wskazu je załączona
0195112311
t£
Tob

i
|

W połudn.
i

zorjętowawszy

odzyskać

porze

odwiedził

Dowództwo

się

położeniu

wyraził

ponownie

o

Grupy

opinję,

Gen.Ppor.
że

Kuliński

pożądanem

by

było

prsyêpioozonyn_odurotem utr&Gone pozycje
ned Nar-

wią w linji Waniewo - Radule - Tykocin,
a gdyby to się okazało już
niemożliwem, conajmniej linję Kruszewo - Jeże
wo - Zawada - ujście
Śliny.
Otrzymałem więc polecenie poinformować w
&ym sensie Gen.
Żeligowskiego , do którego zostałem wezwany
na
Po przybyciu

do

M.P. Dowództwa Grupy Gen. Żeligowskiego

wręczono mi piémienny rozkaz , według którego grupa
miała dnia 1.VIII
zająć pozycje w linji

Stypułki - Szymany Jawory - Klepacze, a

zatem odgiąć prawe skrzydło

od Narwi pod "anjowem

na linię rs.

Śliny do Stypułek , a w całości,szczególnie lewem swem
skrzydłem,
odstąpić bez konieczności o 2- 4 km. od linji obecnie
zajmowanej .
Nie widząc racji bytu tego ostatniego menewru , zgło
siłem me
zdanie ksdzyutrzymsnia w rejonie Kobylin - Grabowo
zajmowanych
pozycji , komentując to też zepatryweniem Dow-twa Armj
i, wygłoszo=
nem mi w popołudn. rozmowie z gen. Kulińskim ,
Gen. Żeligowski uzasadnił
od Narwi

co prawda konieczność odstąpienia

na linję Śliny zdarzeniami prśy Grupie

piech. i delej ne póładn.stojących grupach,

ochotn ., 10 .Dyw.

wyraził jednak równo-

"cześnie swój zamiar:
. 8) odejście od dotyehczanoąej
których obsady

nasze siły nie 84 wystarczające, natomiast

b) utworzenia
mejącej

taktyki utrzymywania linji, do

dwóch silnych grup , mianowicie 18,Bryg.Piech.

później być wzmocnioną przez resztę wojsk mej grupy na

Szosie Jeżewo

Menżenin i grupy płka Małachowskiego t.j. I0.Dy~.p.

i Gr. Ochotniczej w okolicy Mazowiecka.
Temi dwoma grupami zamierzał gen. Żeligowski działać zacz
epnie
wspomagając zawsze jedną przez

drugą .

Na razie - ze względów na położenie u płdn. sąsiednich grup
wydawało się koniecznem mieć silniejszą grupę
Otrzymałem zatem
Py

osobiócie i ustnie rozkaz

pod Mazowieckiem,
od genereis Dow-oś Grup

ąśbiągnięcia wszystkich wojsk mej grupy stojących jeszcze
na

wsch. od Śliny ( t.j. 3.Bryg. L.B., Baon Morsk.,Baon sap. wraz z
przydziel.art. i dwóch baonów 4l.pp.) nazajutrz do Sokoły, gdzie
miały się wcielić przed kolumną mBTSzOwą

l10.Dyw.Piech. na szosie

Sokoły

- Mazowieck,pozostawiając

jeden baonu

4l.pp.

względnie północną na wzgórzach na płn. od toru

jako

fylng,

straż

kolejowego na pł#k

od Sokoły aż do skończonego priemerszu 10.Dyw. P. Baon ten wraz z
beonem III/4l.pp. Zwajdującym się

jeszcze przy grupie ochota.mieli

dołączyć się późnięj do pułku, który otrzymał zadanie rez. Grupy

Gen. Żeligowskiego « Mazowiecku .
pogporsadkoweno
stojące w przemersźu

Hoskaz

Dowództwu grupy 7. i 8. bet./8.pap.

dqççrgpy w Sokółaćh .
linji Śliby

był zatem obelohy, nowy roskes

miał być Grupie wkrótce doręczony. Z powodu jednek, że rozkaz zapowiedzieny do godz. 20-ej Dowództwa Grupy nie doszedł, na zapytanie.
telefoniczne nikt się nie zgłosił

pontonowa—emule
mag)???»

ca. Nie otrzymawszy jednak i ne tej drodze odpowiedzi do godz.
24-0)
Dowództwo Grupy, z powodu

konieczności wydanie rozkazu podwładnym

jednostkom zdscydowało się

ns odmarsz w myśl ostatniego ,ustaago

rozkazu, którego poświadczenie otrzymało jednak dopiero
dnia 1.VIII
krzyżując już kolumną marszową drógę żelazną na
pł#4, od m.S6koły.

«Dzień 1.VIII.
Po przybyciu do Mazowiecka ugrupowało Dowództwo Grupy swe
oddziały

na przewidziany

wejść w akcję tak

tylko czasowy postój w ten sposób by móc

w kierunku północno-wschodnim, wfględnie półno-

cno-zachodnim, lub w kierunku wschodnim i zarządziło wywiady w sektorze K. Czosnowo - Wnory Więchy-Czernowo - Biki, bonzukujqc réwnocześnić łączności.z D;iód:&ho-_18.Bry5L,o którym prz. puszczan
o, że
się znajduje według własuej dyspozycji

z ubiegłeą nocy w obszarze

Szlazy - Łopieniki - Menżenin ,
Dowództwo 18.Bryg.Piech. jednek * ktéremm polecone
było krycie linji

Jeżewo - Menżenin ne Zambrowo, zdecydoweło się dnie
tego

- ze względu no

tworzeniu wepomnianej silnej grupy

- do odstąpienia a? do
wschód od Leśnicy

skriyżgweuiu aie-y z koleją

pod Mazówldćktone północo-

w zamiarze atrzymania ściślejszej łączności z

grupą pod Mazowieckiem o›clem dowiedziało się Dowództ
wo Grupy dopie-

ro duie 1l.VIII o godz. 17-ej .
Widząc

rówiocześnie pewną sprzeczność między zapatrfwehiami

Szefa Sztabu i Dowódcy Grupy

geu.Zeliśowakiego, co do obsadzenia

linji Sliny/ względnie tworzenie
dwóch odrębnych grup i obawiając
się,

Fe

że
ai

z

powoda

odstąpienia

18.Bryg.Piech.

az

po

Leñuiﬁégkbyntuguù—

Szy w obszer Kuleszy kościelnej/przerwać połąc
zenie obydwóch grup ,zaTządziłem zgodnie z Dowództwez Grupy gen.Zeligowskie
go :
a) jeszcze me asied 1.V11l posunięcie się #.Bryg.L,B
. do obszeru
Kulesze Koćcielne z wywiadem w obszarze Śtypułki :_

Stymany_- Wypychy

- Szlazy Łopieniki i nawiązenie łączności z odćzi
sł$mi 10.Dyw.
"b) przerzucenie Baonu morskiego (który tego dzis został uzbro
jeni

rwWh'Łm/B. pep. merszem przeź Jabłonkę do
rejonu Leśnica - Kołeki Kościelne po@porządkowywując je Dowództwu
18.Bryg.celem
G) zaatekowania dnia
tą grupą ( 7 baonów, 4 baterje)i odrauw karabiny

Genia

nieprzyjeciele w kierunku ns lientanin.
Dowództwo Crupy przeniosło się do Kołsk

Kościelnych , Skąd na-

wiązano znów łączność z S.Bryg;L.B.
Baon Ill/55 był rozkszem Dowództwa Grupy Geu.Zeligowskiego wydzielony

do obszaru na północ st.kolejowej Czerwony Bór, skąd wraz

z loó.p.uł. krył

flankę i tyły grupy

wobec nacierejącego na Łomżę

nieprzyjsciela .

Akcje zarządzone 18-ej Bryg. Goprowedziła

do bardzo pomyślnagp

wyniku ".. S4.pp. zajął Menżenin, 35.Pp.skierowany od Leśnicy
na północ,

rozanBrygmolsz” zdobywając dwa dulan 43 tabory sow.157.pp.
goniąc rozbitki tego purku 8% po Pniewo i WypycłwJQórzcmą'ąz5ńW

Zdwrócone tym Ækiem

część kolumny nieprzyjacielskiej, będącej

W marszu ku Łomży,Ścigane przez
atmaa dalsze 4 dzisłe , lli-:I

oddz.

z pod

i około 400 jeńców. Rozbitki tej

kolumny (157,158, 159 BOW.pp;.) ustał? w kieruaku
stawiejąc na szosi:

Menżenine i Rutek

północnym pozo-

Rutki - Łomża niemsl całe tabory i

mnóstwo mat.

wojennego, który jednek 18.Bryg. włusnemi siłami zabrać już nie mogłe.
Mniej pomyślnie uluﬁsmryganan‘ które natknąwswy się w rejonie Kuleszy Kościelnej ne :;ieprzyJacielaQ oastèpiza już pod lekkim jego naporem na Czechy i Kołeki Kościelne.
Celem nawiązania łącznośći z I0.Dyw.,ue

,

Sanie D.i Gołasźe

wsunięty baca morski, uepotkał tylko słabe siły nieprzyjeciele.
Położenie dnia 2.VIII przedstawia załączone Mwﬂ’
Według tegoż zdawało się Dowództwa Grupy uzesadnionem, przedstewić
D-cy Grupy , gen.Żeligowskiemu, który wieczorem odwiedził dow-cę gruRA

py.pDod

Leśnicą,

Lit.B.,

4-ma

-

propozycję

Baonem Morskim

przyjaciela
nioną

6

i

z kierunków
bat.

:

dnia

3.

VIII. , wstrzymując

IV / 157 z 3-ma
Mensenin -

bat.

Gofasse

ewent.

Domb,

5.Bryg.

napór

nie-

18-a Bryg.

wamoc-

płaeprowndzić atak na nieprzyjnćiala, okalejacezo

od południe Łomżę.

Dow-ce Grupy, Gen. Żeligowski, zgodził się w zasadzie z tz
propozycją, które widocznie zgodną też była z semisremi Dowództwa

Linji, według których atak ne płd. front mieł być wykonany przez
Grupy Gen. Roji i Gen.lwrocłyiaxiego od Śniadowa, względnie Ostrołęki, zaś Grupy płka Łuczyśskiego (18.Bryg. i Baon Morski) z kierunku płd.wschd. Według tego rozkazu misł płk. Łuczyński nawiązać
łączność z Gen. Wroczyńskim. w Ostrołęce.
Fyk

Dzień

5. VIII.

«

3

! myśl tego rozkazu zerządziłem na dzień 3. VIII. :
a)

zciągnięcie 34.p.p. z okolicy Rutki - Menżenin - Dembniki

do rejonu Kosski Borowe - Leśnica i zastąpienie go przez IV / 157
Baon: , który miał kryć szosę od Menżenina w okolicy na płu.wschóć
od Kosak Borowych,
b)

szcinguiccie Gaonu Morskiezo do Kozak Koscielnych, zaś 3.bryg

Lit.B. do m. Czachy, skąd miała w łączności z Baonem IV / 157 ubezpieczać Obszar na płd. od kolei w kierunkach na Czarnowo Undi

i

Gołasze Domb,
c)

wydzielona komp. p. Słuckiezo otrzymała zedanie oczyszcze~

nia tereau ua płn. od Leśnicy w kierunkach na Kołomyjkę i
Koseki

od meruderów tych wojsk npl., które dnia 2. VIII. zosta
ły w tych okolicach rozbite.

Jako rez. Grupy pozostał tylko jeszcze baon sap. (około
80
i bat. 7./8 pap.
krb., kómp. telg. i komp. Szteb. Dowództwa Grupy/w rejon
ie skrzyżona
weuis dróg"wschód od Leśnicy.
2 baony O5.p.p. osiągnąwszy już da. 2, VIII. rejon Lutos
tan Gać Sokolaląka - Pense Lipno posunęły się,w myśl znanej im
in'strukcji co do odsieczy Łomży, semorzutnie pod Pniewo i Wyżyki
Stare i Nowe, wypierając z tamtąd nieprzyjeciela i nawią
zujnc łoczność
z Baonem III / 35, który zajął już płn. skrej lasu
przy szosie
Zambrowo - Lom#a płd-owo o@ m. Podgórze. 13. p.uł. @
ubezpie-

czał jego lewz flankę w kierunku na Gielczyn;§ czyniąc
wywiady w
kierarkach na Łomżę i ku Narwi w okolic; Siemienia,
4ﬁiuè1@mf7ﬁâô=
été
2%

Skonatatowawnzy. że npl przeprawi
e w okolicy Jrosdcwa około
2-ch baonów, 35.p.p. uderzył swe
mi złączonemi 3-55 baonami ne npl
a

na wzgórzach na płd.

od m. Siemienia i dotarł do godz. 14ej aż dr
skrzyżowania dróg na płn., od Podgórza,
opanowując też miejsce przepraw uplskich między Niewodowem à Sie
mieniem.
Ale tymczasem rannym rozkazem Dowódz
twa Grupy Gen. Zeligowskiego wykonanie przodaięwgięcia 18.
Bryg.p
iech. na Łomżę zostało

wstrzymane, rozkazem zeé,§alszym
około południa zupełnie zaniechene. Natomiast płk Łuczyński O@rzym
ał telefoniczny rozkaz od Dowództwa Grupy Gen. Żoligowskięgćęiont
rat

aku na nieprzyjaciela, napie-

rającego ne 10.Dyw.piech. z bliżej określ
onym celem ns Jabzonke.
Dowództwu Grupy zaś polecono Śpieszną ewa
kuację rennybh, amunicji, #
math-ojcu, i zdobyczy nagromedzonej pod
Leśnicą do Zambrowa, w którym to celu miały być przysłane samoch
ody, i do ściągnięcia reszty
Grupy do Zambrowa, gdzie miało ją oczekiwać
inne zadanie.
Na przedstawienia poczynione w drodze tel
efonicznej przez
płk Łuczyńskiego, że uważa siłę jednego p.p
. (34.) za niewystarezającą do przeprowadzenia powierzonego mu zad
ania, Dowództwo Grupy
Gen. Żeligowskiego zezwoliło na użycie w tym
oeiu całej 18.Bry
g.

Prócz tego przydzieliłem Płk. Łuczyński
emu , na jego prośbę o intensywne wsparcie jego akcji przez art., @e18;Bryg. stojącą w rezerwie bat. 7 / 8 p.a.p. i określiłem, że
w razie potrzeby wesprę go
nawet całemi siłami Grupy z obszar@# Wiś
niewa w kierunku na zachód
od Jabłonki, przynajmniej aż do nadejś
cia ó5.p.p. z Łomży.
Grupa płk. Łuczyńskiego (54.p.p., bat.
6./ 10,.p.a.p. i 7/8.pap;

odmaazérowala o godz. 13. z Kosuk
Borowych przez Czachy w kierunku
na Jabłonkę, 35.p.p. (wraz z bet.
5./ l0jjednem działem bat. 6./ 1.
Lit.B.) stojący w onym Czesię pod Łom
żą, otrzymał od płk. Łuczyńskie.
go rozkaz skierowania się przez Zam
browo celem połączenia się z jego
Grupą.
F
%
Na ponowny rozkaz telefoniczny Dowódz
twa Grópy Gen. Zeligowskiego do gośpiesznego odmarszu reszty
Grupy
na Zambrowo,

odesławszy tabory drogą Leśnica - Wiś
niewo do. Zambrowe, około godzi~
ny 15. wyruszyłem z resztq Grupy (ba
on sap., bat. i/B.p.a.p., 1 komp.

p.Słuckiego, Sztab Grupy i Baon IV / 157
) szosą dołzambrowa, dyrygując 3.Bryg. Lit.B. i Baon Morski z Kołak
Kościelnych przez Lentowo- do połączeniaósięękol. na szosie pod Wiś

niowem. Baon IV / 157 miał
274

pełnić

służbę

straży

Przybywszy
ligowskiego,
wschód
i

i

do,Wiśniowawręczono

tyczący

południe

kontrataku

tylcej.

Grupy

się

odwrotu

na

od Zambrowa przez
płk.

mi

pisemny

Zambrowo,
l0.Dyw.

rozkaz

zajęcie

piech.

i

Grupy

pozycji
grupę

Gen.Zena

ochotn.

Luelyâakiego w obszarze Jabłonka - Wierzbowo

i dalej w kierunku południowym, oraz wskaz
ówki co do obszarów mających być zejętemi w dalszym odwrocie w kieru
nku Ostrowa.
Według tego rozkazu miałem objąć Çawôd
nt-u na całą Grupą, mają-

cą stanąć na wschó@ od Zambrowa, zaś co do
sposobu użycia mej Grupy
( 3.Bryg. Lit.B., IV / 187 i t.d.) zawierał
rozkaz tylko postanowienie tyczące się jej pâËuieJ-zego skierowani
a przez
Szumowo - Redwany

- Żochowo.
Ze względu na to, że według tego rozka
zu Baon Morski miał brać
udział w kontrataku płk. Łuczyńskiogo,
skierowałem go natychmiast
wraz z plut. strzy koncych l0-ej
Dyw.piech. nawiązującym ze mną łączność, z Lentowa przez Głodowo Czoseki D. z rozkazem podporządkowa~
nia się płk. Łuczyńskiemu i doręczenia
mu pisemnegó rozkazu, tyczącego się jego dalszej działalności
na mocy/śęęgśśgneg

o właśnie od

Dowództwa Grupy Gen. Żeligowskiego.
Gdy obie kolumny égàqem

zbliżały się do Wiśniewa, ukazały się
już ne południowej flance nieprzyjecielskie
patrole i dalszy marsz
na Zambrowo zdawał się być z tej flanki
zagrożony. W myśl więc mego
uprzedniego postanowienia ewentualne
go wsparcia płk. Luczyâakiogo,
postanowiłem zatrzymać Grupę w
okoąioy Wiśniewa i przyjmując
odpowiednie ugrupowanie, wyczekać
% wywia

dów saźządzonyoh na tych-

miast w kierunkach na Jabłonkę i Wierz
bowo.
Widząc w chwilę później, że Baon
Morski wstąpił już na południe od Głodowa w walkę, wydelem
netychminst rozkaz do silnego
wparcia
go przez bat. 7-/ 8.i 4./ l0.p.
a.p., które weszły na stanowiska
na
zachód i południe-zachód od Wiśni
ewa.
Będąc »bowiązeny rozkazem Grupy
Gen. Żeligowskiego do objęcia
dowództwa nad oddzilłanijxciągająceni

na pozycje na wschód i południe

od Zambrowa, zdałem dowództwo
nad grupą, szykującą się pod Wiśni
owem, płk. Zawiutow-kiemn,rdov6doy
3.Bryg. Lit.B. z rozkâgâäîëﬁâäél
mych postanowień uprzednich, podaj
ąc mu Jako obszar zborny dla.
tej
grupy, les na południe m.
lowem skreydrem pompey ,

Sendziwoje,

kw
.
gzie\miara tworzyć rezerw
ę za

bacajęł na mochédod Yambeore .

* iyk

Nadmienić muszę,
arkuszami

mapy

że

można.

Czasu

przekroczenie

obszaru,

objętego

l:;500.000 Grodno i Brześć Litewski, Grupa operowała

tylko na odst-wie mapy

potrzenowan mapy

od

l.u00 000 albowiem mimo kilkakrotnych za-

1:100, OOO od wyższych Dowództw otrzymeć nie było

Jedyna mape

tab Gru

źle czytelna

w tym dniu

posiadał

byłe sza-

rma—unii 1:300. 000, ArkuszeŁomża i Warszawa, które mi francuski pułkownik,;u-nydzielony do mej Grupy,: grzeczności udzielił.
. Brak odpo'uednioh nap odbiantsię ned_r ujemnie na

całokształcie dzis.

tof, e szczegolnie art.

Przybyyizg do Zambrowa ahsarowalem się naprsod na M.P., wyznaczone mi talks-nm Grupy Gen. aeligowakiogo na zachód od Zembrows, a
z tamtąd na podstawie mylnoﬁ informacji, że Dowodztwo 10.Dyw.piech.
znajduje się Jenzcze na szosie od Jebłonki,aż pre ie do wojsk pierwszej linji 10 Dyw.,ootnjących się na tej .zosu. Wróciwszy do St.telf.
ne skreju 1am na ,M.. m. Sędziwoja, dowiedziałem się dopiero,

że Do-

vodztw 10.Dyw. majdnJo się w K. Kory‘ki,.5 klm. dslej na szosie do
Ostrowa. 0 M.P. Dowćdatwe In.-upy ochotn. i tem nic dowiedzieć się nie
zdołsłem. otrzymawszy

Jednak

od Dovodnva Grupy Geh. Żeligowskiego

zawiadomie;:Ale o sa.;lechunlu zamiaru out-ony Zambrowa i wykonaniu odi wrotu całe.) Grupy w. obszary wyzwolone popołuda. rozkazem t.… Grupy

plka Luczynaklego do Ruskqlenki 41 p.p.+10.Dyw. do obszaru Penchratke —-nroaunlou, zaa .Bryg. Lit.8. do Zochows i t.4., udatem sie

z

powrotem do Zambrowa .kàd mango-ułom właśnie tam nadchodzący 35.pp
i Baon Morski orez Bryg. Lit B. z baonem IV / 157 do obszerów im przy.

należnych, sam zaś wooden z szefem sztabu do K. Korytki, gérée
ostatecznie około goaz. 26—01 nawiązałem łączność z Dowództwem 10.
Dyw. p.

ff..

Tu doszedł mnie telf. rozkez Dowództwa Grupy do obsadzenia linji : Jasienica - Kalinowo (Grupe pika Luczyxiakiego), pin.wschodn.
skrajow lesu na pin.

Kalinowś aż w oktlioę Pelspus przez 4l.p.p. i

3,Dyw. Lit.8B., celem umożliwionię

odpływu taborów. i kolumn wojsk w

kierunku Outro—a. Ze względów ne napady nieprzyjecielskiej jazdy na

tebory w lasach na wachod Ostrowa, muł: 10.Dyw.p. oczyścić te lasy
od oddz. nplakmh 1 atawc „jako cdwod Grupy Gen.Żeligowskiego

pod -

Ostrowem.
Jakie zadanie przypadło Grupie ochoia.,uie zdołsb teres s pamiąci określić. Ze względu na to,

śe Dowództwo l0.Dyw. p. otrzymało

12

ten

sem rozkaz

dyspozycyjna

co

Grupy

powiadomiona,

i

?
moja

Gen.

Grupa,

musiałem przyjąć,

Żeligowskiego

że

i

S-cia

została wprost

o

jej

grupa

zadaniu

”nbox-dziej że uważałem je:) podporządkowanie pod moje

rozkazy tylko Jako *:rzejsciowe ne Czas zemierzonej skcji obronnej
: pod 7ambrowem.

anzutmzynloﬁy mi później o zaniecheniu powisdomienia Grupy
ochotn. o jej zadaniu, uwaizssA jako zupełnie niesłuszny, albowiem
było to obowiązkiem Dowództwa Grupy Gen.Żeligowskiego,wydeć rozkazy
. tej Grupie,.jomu bezpośrednio podporządkowanej .

Na may, wapomianég‘o rozkazu mir., otrzymenego po godz. 2-ej,

wydełem zarządzenie pisemnie fozk. L. 235 /op. z/dnia 4.VIII., któś
ry w kopji załąc'zam. À. to : 41%.1). wręczając go ofic. łączn. tego
S5.p.p. info:;màjqç‘untnio dowódcę pułku, zaś 3,Brys. Lit.8.

pułku,

informując ustnie 'Dosćdoęjaonu Białostockiego, któremu, wręczyłem
szkic orjętujący x…glrîwizemi. postsnosiohiam rozkazu z rozkazem doniesienia go DowŚdcy Som-ye”. £ lawi‘abdoai'e‘nia

skiego.

3

IM, / 157 i Beonu Mor.

Nadmienic mszę, że w. dniu tym 1 Łania następnego tak szef sita»
bu, jak i Ja byliśmy: cierpiący, szef sztabu niemlywykły do
wytężeń

uzyc-mch, jakis dzi łania du: ostatnich wymagały, był zupełnie
wyczerpany

-

tak że redakcją rozkazów musiałem osobiście przepro-

wadzi6. Z powodu braku oświetlenia w improwizowany: postóju Dowództwa w nolu przy szosie zdołano spersądzic tylso dnio odbitki rozkazu, z których Je…n otrzymał 41 p.p., zaś drm—i preesieno 35.p.p.

dla 18. Bryg p.

Pułk ten z powodu skrajnezo przemęczenie ludzi był

~ zmuszony nocowaćw pobllżu Ostrońnsgo,wyr
skąduszył na podstawie

uprzednio dowódcy pułku osobiście denyc
(50
h
5annrzed otrzymaniem
Onego pisemnego rozkazu.
obawiając się, że wydane rozkazy nie zostaną podle
głym oddziałom na czas doręczono, udało- się około godz. 5. 30 dnia
4, YIII.

szosą w kierunku Wyslomierzs, powladmiając po drodze wszys
tkie nepotksne oddziały. Pnzatom wysłało Dowodztvo Grupy po
swem przybyciu
do Ostrowa, ne nad-taule tamÇotrsymanoä) od Dowództwa
Grupy Gen. Żeg -=
Ąligowskląpvmpy 1 : 100.000, sporządzone szkic
e z podziałem obsady

odcinków orez ugrupowaniem rezerw do Dowództw 35.p.
p.,

i

3. Pryg. Lit.B., celem lep—szego poinformowania
Dowéécô® ts, nie

posiadających mepy tego obszaru.
Ath

\

Dzień
Przez

wysłanie

4.

VIII.

powyższych

szkiców wiesnem

autem

osobowam,

ja-

rolporządzeąia stojącym środkiem łącz
ności, chwilowo
w Ostrowie unieruchomionć dowództwo
zostało zaskoczone atakiem nieprzyjaciela niewicdomej siły od płd.
wschód. na Ostrów. Przez Dowództwo Grupy Gen. Żeligowskiego zerządzo
na lokałna obrona widocznie
Nie zdołała się opgzoć naporowi niep
rzyjaciela i ustępowała ku miastu, com włesną obserwacją ze wzgórza
na wschód od kościoła parafialnego skonstatował.
ko

jedynym

do

Nie mając do ;vabozścjl żadnych sił,
by wesprzeć oddz. lokalnej obrony, udałem się do Dowództw
a Grupy Gen. Żeligowskiego w zamierze poinformowania s1é¢boczynio
nych zarządzenfuźustałem jednek
Sztab Grupy na odjezdnem za mirsto,
dokąd zostały też skierowane
liczne tabory, stojące Jepzcze w mieś
cie. Wyjechałam zetem wraz z
Szefem Sztabu z Dowództwei Grupy ne
jego nows M.P.

przy szosie na

skraju lulu 1 klm. na pid.zach. Oatroi
i by tam oczekiwać powracejace z frontu auto, z zemisrem udania się
z tamtąd okrężną drogą na
płn. Ostrowia, by nawiązać łączność z moim
i Oddziałami . .recające

auto wiozło rannego płka Łuczynskiego
i ciężko rannego dowodcę
kpt. Galińskiego. Ze względu na ciężki
stan kspitena, Gen. Żeligowski
polecił mi
- z powôduïbîaku innego zdat

negzo auta przy dowédatwie

jÿgo Grupy

-

.' pożyczenie samochodu dowództwa Grup
y celem szybsze=

go odtfansﬂortowania tych dwuch oficerów
do czołówki sanit. w Wysz-

kowie, już to z topo względu, aby ciężko
rannemu oficerowi przeładowanie na inny środek komunikacyjny oszc
zędzić.
Auto miało natychmiast uronić, oczekiwałem
je więc na skraju
lasu, Gdy po godzinieæææseääaîie wróciło,
udałem się pieszo z szefem sztabu jemu naprzeciw, temberdziej że
w onym czasie nie widzialem jug żadnych oddziałów postępujących za
cofsjądemi się taborami.
Spotkawszy po drodze samochody cięż.
Grupy, naładowage amunicją krb. niem.
- wiedzqcﬁ że 41.p.p. cierpi jus na brak
takowej wydałem zarządzenia, by samochody podjecha
ły przez Ostrów do pułku
Celem wydania mu amunicji. Po upływie
niespełna godz., w którym czesie kontynuowałem marsz pieszo z zamiarem
zbliżenie się do meco samochodu, którego powràhuscodziowazom sie lads
chwi

la

- wróciły Jeu—

nak semochody emunic. & meldunkiem, że nie mogł
y się już przedostać
do pułku, albowiem były ostrzeliwane przez nieprzyjac
ielską art. wy-

As

jeżdzając
przedostać
Natolin

z

Ostrowa.
do

moich

- Przetycz

jedyną pewną

Widząc

do

więc,

że

w

ten

sposób

nie

postemowiłem uczynić
- Długosiodło,

przejezdu

które

według

mepy

to

zdołam

się

drogą

na

zdewełe mi

się

samochodem. Udałem się zatem teraz z sze-

rem aztebmaäﬂï’szybsze spotkanie osobowego
samochodu Grupy eż do Zskręcia, a gdy skonstatowałem, że
obrana droga prio: Ka-

tolin dla ciężarowych sut jest nie do przebycia,
aż do Wyszkowa,
by tu dosiąść lekkiego aute osob. Grupy. Po
drodze spotkawszy Dowództwo Grupy Gen. Żeligowskiego w okolicy
Budykierze, zgłosiłem
tam mój zemiar.
W Wyszkowie dowiedziałem się, że obej remni ofic.
, korsystejący z euta Grupy, uie zastawszy czołowkę senit
. na dworcu

Tyazkôw,

skierowsl$ się do naafqpnej, a misnowicie
do Tłuszcza. Byłem zatem
zmuszony przy moście przez Bug oczekiwać
powrotu samochodu, który
oczekiwałem najpóźniej na godz. 16-tą.
Będąc świadkiem poiłochu, w jakim cofał
y się tabory i t.6. +
zarządziłem w Wyszkowie natychmiast :
1)

przyspieszenie Drac reperecyjnych pokła
du mostu,

2)

Ścisłe uregulowanie ruchu na szosie
w przestrzeni 2 klm. na
péîn.zachéd où mia&ta, przez miasto
i przez most,
3)

zewiadomienie Dowództwa 1. Armjf,
Celem wysłamie oficera
regulującego ruchu teb. i'kol. w
okolicy Wyszkowe.
Około godz. 16-ej przybył mjr. p.d.
Szt. Gen. Mozdyniewicz z
Dowództwa l. Armji do Wyszkowa, z
którym udałem się do Dowódz©we Grup
py Gen. Żeligowskiego, celem uspre
wiedliwienia mej nieobecności
przy oddz., podlegających memu
dowództwu. Tu Otrzymałem ustnke
informacje o położeniu i o zemiesrach
Dowćąztwa - według

których
oddz. mojej Grupy misły się skoncentrować
w ?bszsrzo Długosiodło -

Pecyńna - Wiśniewoji nawiązeć łączn
ość z 10. Dy=.p., której M.P.
mieły być Dybki.

Wrściwazy do Wyszkowe, gdzie i
teraz jeszcze nie zastałem auta osob. Grupy, wydałem tam właśnie
przybywającemu Sztabowi Grupy
rozkaz nrzeniesiania'H.P Grupy
do Długosiodeł i do nawiązania
łączności z wojskami podległemi i z Dow
ództwem 10 Dyw.p.
i M.P. Dowód-

ztwa Grupy Gen. uPlidkwsue
go .
Son vyczerpany doazczętnio,
cierpiąc od dwuch dai na ciężką
0

dite

niedyspozycję

źołądkową

i

nieprzespawszy

z

rzędu

2

noce,

czułem ko-

krótkiego_oąpoczynku aż do chwili możności mego przejazdu do Grupy, o ktćreJ wiedziałem, że się zgodnie z ro;kaznm1
Do-

nieczność

bodaj

wództwa Grupy w naknsauyn obasurse zgromadze .
_ Pzień 5 VIII.

Gdy o godz. 9—03 auto Jeszcze nie przybyło, a Sztab Grupy
był
już w ruchu do Dlugosicdez, pedqâylo-‘Joazczo raz do Dowód
ztwa Grupy

Gen. Żeligowskiego . oelemĄinrĘrnnwtuin się o położeniu. Tu otrzy
małem
rozkaz zarządzający Grupie obsadę odcinka przygotowanych pozyc
yj od
Nowej Wsi wyłącznie aż do Przetycza włącznie, według której

spp.

miał przejść jako odwód do 10. Dyw. p., ześ 356.p.p. jako odwód
Grupy
Gen. Żeligowskiego Ao‘byazkowa.

Na podstawie tego wydałem obecnemu płkowi Zawistowskiemu rozkaz
do natychmiastçwÿgo obsadzenia odcinka Howa Wieś wyłącznie do droci

Augustowo-Dalekie włącznie. II, odcinek miał obsadzić Baon IV / 157,
Baon Morski zaś Ętauąś iezorwą w Jaszczułtach.

18.p.uł. miał kryć lewą flankę w obszerze od Pretycze do Narwi
i nawiązać łączność z oddz. stojącemi w Lubielù. ..
;

„%f—.'? wyday@nia tych rolknz6w zatrzymując się w Zakręciu, 8po-

strzegła: w kierunku od hatqlina próo: 4L.p.p. i 35.p.p+ nsdciagajacy
też Baon IV / 157, oaęsó grupy oehofn., 1 komp. puiku Słuckiego i ca-

łą art. Grupy. Oddziały to zostały natychmiast w dalszym pochodzie
wstrzymene, Skrajne przanqąseuiu ich hie dozwalało jednak
niego skiﬁrowauiﬁ ich ne

bezpośred-

odoink;. Z,polecenia Gen. Żeli-

gowskiego miały one w odpowiedniem ugrupowaniu odpocząć, by po pobra=
niu amunicji i śywności o Świcie dnia 6. VIII. zając przepisane im sta
nowiska. Celem ułatwienia ruchu mieły te oddziały wraz z Saone
m Morskim, zbierającym się w Wyszkowie, być przewiezione na miejsce
ich
użycia. W tym celu. oddano Grupie do dyspozycji Kol. przewozową L.527
.
Z powodu

aday-panowania teborów rozkazom Dowództwa 1 „Armji w rejom$

Serocka zdołano do rana dnia 6. VIII. uruchomić zaledwie 28 wozów
, któ
re uskuteczniły przewó:_Baońu Morskiego (86 krb. i 1 k.m.) i Beonu

IV / 157 (142 krb. i 2 k.m.), gd: tymczasem Grup® ochotn. oddens pod
rozkazy Dowództwa Grupy, ktora własnemi środkami przewozowemi miała
być trPnsnartowanA, dnie 6 VIII. na miejsce przeznaczenia wcale nie

przybyłe.
Nocą doszłe Dowództwo Grupy wiadomość od Grupy Gen. Zeligowskieg

PKP

że

ô.

przez

Bryg.

Lit.B.

8

-

opuściła

leś w kierunkw'ne

---

-

Semowolnie

Trzcieńkę.

swe pozycje

i

że

się

st wysłany tem oficer

sztabu Grupy skomstatoweł tylko, *s Brÿgnda/Vnîù
wyczekujnc obsadzenis odciake ne 'aeh5d_od drogi Augastowa przez
Baon IV / 157, dla
breku łączności z tyż Bronem cofneim swe lowe
skrzydło na linję

Jasz-

czałty. Po otrzymaniu jednak! rozkazu Operacyjnego
Dowództws Grupy,
obsasdziła nie tylko ponôwniq‘auôj odcine®,
alé tes ubezpieczyła jedna kompenją rejon Przetycz eż do nadejście
IV / 157 Bronu.
Dzieś/6..Y111,

.

Według rozkazu Dowództwe Grupy Baon
IV / 157, Beón Morski i
bat. 8./ 8, pap. przebywające od popołudnia
5, VIII, pod Natolinem,
miały wyruszyć d godz: 4-ej do Jas#czołt,
celem zajęcia odciuke przygotowanej pozycji us zachód od drogi
Augustowo-Dnlekie. 201. p.p.
mieł stanąć odwodem Grupy w Jaszczortech,
gdzie tos Dowództwo Grupy
misło się zusjdować,
R
Z powodu niedostawienis wosów i niepobrania
amunicji ne czas,

odmersz Beodu IV / 157 i Baonu Morskiego
się opóźnił , o czem Do-stwo
Grupy dopiero pôînieîæäowiedzislo. W
Baouie

Vorskim byza pozstem ze

względu na wielką ilość ludzi dlozdstnych
dos merszu z powodu odperzenie mdg, osobista interwencje Dowódcy
Grupy potrzebne, by wymóc wymares tego beomu, gdyż według Orzeczenia
40 % ludzi nie by20 zdatnych do żadnej akoji.
Gdy Dowóń z two Grhpy,używajac od stecji
kolejowej Daleki» pocią+
a»
gu pancernego „, Mściciel '> by dotrze
ć do Przetycze, przybyło na wysukosé tej miejscowości, właśnie
kompanja pułku Słuckiejo, która bro
~
nike Przetyczaj, była zmuszona Cot
nąć Się pod naporem

nie-

przyjaciela, który nacierał od
p6lnocy na Przetycz.
Netychmicst zarządzony kontra
tek Baonu IV Fist, wsparty prz
ez
bat. 7./ &.pap. i przez pociąg
paAcerny, zdołał odrzucić nie
przyjeGiela na Przetycz, jednek pos
tepowsni e dalszych sił nieprz
yjaciela w
kięrunk@ wschodnim od Przetycza
na Beleki» spowodowało cofnię
cie się
Breonu IV /157 aa Dalekie.
Atnk›uloprzyjaeial ;akïsä

ägägbd Delekie
został wstrzymany przez.ﬁuon Mor
ski, roswijejacy się między Dal
ekiem
a Kkalinowem.

Dowódca Grupy zauważając lic
zne oddziałki pułku Słuckiego
, cronalzace aie pod. osłoną pociąg
u pancernego, rozkazeł je zeb
rać i sfor-

.

„z??

mowewszy
komp.,
go

z

nich

i

z

żołnierzy

podporządkował

IV /

go,właśnie

w

157

oddział

tej

chwili

pplkuñﬁausnerlﬁ Dowódcy Słuckiego p. strz.

w szle

około

jednej

zgłaszejące#@się u nie-

, polecając mu przepro-

wadzenie ponownego kontrataku.wszystkiemi w tym odci
nku będącemi sitemi ( IV / 157, Baon Morski. i części pułku Słuckieg
o), celem zajęcia
Przetycza.
Atak ten dotarł aż na wzgórze płd. od Przetycza,
gdzie otrsymew=
szy ogień 4 dział nplskich z kierunku p61n.wnahodn
.,

stanął. 0 zmroku

zaś cofnęły się te oddz. na linje Sieczychy - Dalekie,
łącząc tu wśchd

skrzydłem do oddz. 5. Bryg. Lit.B., które swe pozycje utrzymał
a.
Brek rezerw ne tym odcinku z połodu nieprzybycia 201.p.p. ocho
tn
który otrzymał od Dow-ztwa Grp. Gen. Żeligowskiego inne zadmuie,
=0
czem

Dow-ztwo Grupy powiedomionem nie było

cie drugie)
Szeczychy

-

jak również nienadejé-

201.p.p. s Rogen, dysponowanej us ten dzień do
- spowodowało zaniechanie delszych kontrateków celem odzys*

kenia Przetycze i wydenie rozkazu o 20-ej godz. do bezwarun
kowego \
utrzymenie zajete) linji Kelinowo - Delekie « Szeczychy,

gdzie łącz-

ność z 158. p.uł. byłe nawiązana.
| myśl rozkazu Dowództwa Grupy Gen. Zeligowskiego L.
19 / V. z
dnie 5. VIII. 1920 r. oddałem duis 6. VIII.,po skończon
ej akcji bojowej tego dnia)Dow6dztwo Grupy w ręce płka Zewistowskiezo i udel
em sie
do Dowédztwe Grupy Gen Żeligowskiego celem sprawozdenia z dzia
łań dnia
tego, uproszenia koniecznie potrzebnych zasiłków dls Grupy ne dzie
ń
7. VIII. i celem uregulowenie dowozu emun. i żywn. dlé Grupy

aż do st. kol. Delekie.
Tedług zeznań jeńców, wziętych w welkach dnia tego, była Grupa
strkowana przez oddz. 95. i 96. sow. p.p. z liczbą 80 krb. w rotech.
Zerzul poczyniony mi przez Dowództwo Crupy Gen. Żeligowskiego,
jekobym był wydeł rozkez do opuszczenia Przetycza jest najzupełniej
bezpodstewny: Ujemny wynik działań tego dzis zależsł ;
1)

06 późnego przybycie IV / 157 Baonu na miejsce,

2)

od małej liczebności sił własnych w porównaniu do sił, jekie

wprowadził nieprzyjeciel do boju,
3)

od breku rezerw, które bez wiedzy Dow. Grupy zostały odciągnię-

te do innych zadeń,
4)

wrzeszcie

od steau fizycznego i moralnego wojsk, które do nadzwyczejnych

219

i
wysiłków

były

niezdatne

i

niechętne.

Praytocayé tu muszę
a)
po

o

mej

osobistej

zaspokojeniu
b)

jego

Baonu

IV /

:

interweacji
żądań

konieczności użycia

dowódcę

fakty

157,

(

żywność

broni

wobec

u Baonu Morskiego,
i

pepieros/

przeciw własnym

oporu

)

który

bił

się

zresztą
dobrze.

żołńisrzom przez

szexegowych wykonania

rozkazu

atakowego .
Wreszcie muszę

gólnie ze strony
zmbernie

zaznaczyć,

że

i

brak

wpływu

na

żołnierza,-szcze-

młodszych oficerów, dewsł się uczuwsć, co też nie-

ujemnie dziełało na całokształt tej skcji.

Warszawa, dn. 15. VIII, 1920 r.
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