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Sprawozdanie z działalności 6.pap.~

Do Pana Inspektora Armji Nr.IV.Krakow.
nie
Przedstawiam Panu Generałowi do wiadomości sprawozda
z działalności 6.p.a.p. w dniach 13 do 17 W. 1926;r.Lizak.
Dowódca Ukr.Korp.Nr.V.
Y—

, J

AK U L I A
Genera ~-

ter

Dowództwo

G.]mZku m‘tzlcri'i Polowej:
$

Kreków,dnia
§

1926.7. -

piks..

6.p.e.p.oraz o powroc.
, 6.p.e.p.do ateżego mie jsca
poatoju.=

c

z
5
-_
„Pnie 15,5.b.r.0 godz.l-szej
ctrzymel pułk rozkaz od
D-cy
jaka asystencja do
Yerzzawe i
zameldowanie sie tan w
u p.Gen.Rozwedowskićgo.- Zeraz po --

qtîâgmmw łego rozkamu puźk sostet zeslarmowany i praygotewany do od»
f
sen
e
a
s
portybyły jui-dnie 16,b.mo godz.10-tej gotowe
ic tylko ne amunic}e,po kiorg posfano oute cieferowe
&
m oficere broni 6,p.«.p.do Prokocima.- Amunicja je zostalm
dopiero częściowoo godz.14-tej dnia l3.b.m.przywicziona tak,że seras
po zcładowaniu pierwśzxgo transportu do jaszczeów -. pierwszy eszelon
w składzie dycnu I/6.p.e.p.o0raz drużyny d-cy pułku odmeszerował na dwo=
ruec kolejowy /dwgrzec towarowy/ gdzie rozpoczęto zełodoranie.R
-ei dyon 6,putku ert.pol.odmunzerowat 2 koszser o godz
17-4ej gdyś dyon ten oczekiwał na drugi
trensport ammicji,który dopiero
a godz .Tńsfoej
e
:
d yonu I1/6.p.s.p.nestepilo o godr.l9-tej.
we Pray b
posobnosci nedmienism,2¢ %uz polczes zełado-~
wania kolejarze starali
się no
każdym kroku stawiać trudności i nacńgół odnosili się bardzo nieprzychylnie do całego transportu.=
C
le
agg. transportu /Dyonu I/6.p.&.p.i drużyny

3
C gods
b.m,w Szczekowej. iw potkaliśmy |
na transport S.pułku s.p.pod Gowóiztwem puźk.Sstutmenajktóry zawiedomił
mię,że po drodze galach-y aż na przeszkoly.- ."
5920
3
rzed Zazami jeden z kolejarzy zewiadomił mię,óe przysz
~ła dopesze je lofonicznea ze Sztabu Generaln@go,że transporty kojskowe Mają bic
w tesach a dovédes.pulku ma sie zsemcidowaé u P.Œen.

wróbiewskiego w Uzęstochowie.- Powyższą-wiadomość Er:
prawdopodobńą , Łembardziej,że w międzyczasie nadszedł
efoniczny Lowódcy Korp.V.P.gen.Kulilskiego bezwaciędneg
Warsząwy usuwając siłą przeszkoly,które nasuwały by się.= - #.
W miedzyczesie nadchodziły różne wiadomości i ]Îorlçskim
że szyny są porozkręcane i fe delsze posuwanie sie boduie bewse @Ënlû

utrudnione .e
F
.
Soil fætach zel osi? sig do puźk.Sztutzmene i Co mnie kolejerz nezwiskiem " kiedroś"z wiadomością,że Stacje kolejowa. Caestochows
obsadzona jest przez baon piechoty stojący pod rozkazemi gen.Wróblewskiezo,który miał na celu wstrzymanie trans portou zdarz:
do Warssawy.=
wymieniony kolejarz wyjańnił równocześnie rostwwienie komepnji tego baonu zapomocą szkicu .Jednak wspólnie z płk.Satutzmenem zdecydowaliśmy się na=
wet siłą przejechać przez Uzęstochowę.- Ponieweż w
ach tek maszynista
jakoteż drużyna kolejarzy odmówiła dal
o prowadzenia trensportów zmu=
szony byłem Siłą nakazać bezwzględne dalsze prowadzenie pociązu.Począwszy więć od stecji koiejowej łezy lokomotywa była
stale dozorowans Jrgcz'ja {mgotoficeîa oraz dwóch szereigowxchr

coulerciu otraymaliémy rozkaz przez Iotnika bezwzrled"
nego dotercia do Pelwederu knicﬁi’stra Spraw Wojsk ./
---->
i Poraju nadszedł rozkaz P.Gen.Szeptyckiego podporządko=
wenia slî pod doxédatuo Con.Gelicy i po wsieciu
kolejowego Częstochowa, Oddzia
dziły

17.p.p.Z.p.s.p.,6.
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Ponieważ w Częstochowie nie było już żadnego baonu i prze- _
/P#2% #
jechknić brzez tą miejscowość nie napotykało ne faine trudności ;gen.Celicea>'
Bleśnie byłjuż VyWegóno=
- kłąszył Z.p.s.p.,l7.p.p.,60.p.a.p.i ó.p.uŻ.który w
wany w grupę

Manager-towa * mewy-ow; 80d dowództwempułk.Sstutumeńe z zada~
niem osiącnięcia-steeji kolejowej koż Grodziedz- M, zowiecki.- -_Wobec powyzszego rozkazu pułk.Sztutamenń podzielił cel
ts:
posuwały się w odfiiępaehnlÓminu ogrupę manewrową na trzy

ch.2
B
:
0 godz.20,30 dnia 14/5.b.r.nestępił odjazd pułk.Sztutzmena
"*
posuwał się bez zaórzymywenia &ś do Rokicin gdzie szpi=
- z Bleszne.- Transport
ca„która była wysîana przed pierwszym transportem wróciła z meldunkiem,że
- część toru kolejowego oraz most kolejowy przed Koluszkami są wysadzone.- 0
- powyśszem przekónałem się .ogobiócie - tor kolejowy był raeczywiście powaź=
nie uszkodzonym / ne przestrzeni 100 'm;}70'iqcmzrrrte efoniczne zerwate/.
Naprawa toru trwała około 4-godzin poczem transport? rugzy~
"

być poły w kierunku Skierniewice.- Przed »kierniewicami trensporty musiały
noynie zatrzymane,ponieweś nadeszła wiadomość niesprawdzone, źe ze strony 207
dzi pułk piechoty ńadjeźdźa u żądaniem zalrzyrwnia wsze lich trens portów

transporty pomimo
%eadących o "argzewy.- Fo zorjentoweniu się w
*
209212
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go posuwały się w dalszym ciągM@"
-.
w Koluszkach obrzymeliómy rozkaz telefoniczny od genlhląllcg

ześrzymanie się w Koluszkach w 'fćśfzku z zawieszeniemdziałeń.- Jednak równ:
Wyw.riech.Geh.Dejnam u poleceniem
cześnie nadeszże deposze
«nprzyjazdu do skiermiwic,celem atreyrenie bliższych rozkazów ustnych i
nych.- W.Skierniewi
pużk,.Oztutzmen udaź się osobiście do Dourodztwqśżźmej
Dyvu."le .caemmtzçzägmw blisszych informacy}..
.
_ , W kiędzyćzasie naczelnik stecji kolejowej w Skierniewicach
zawiadomił mię,żę z Męrszawy nadchodzi specjalny pqçigä z
›
kim.
A6).
Pociąg t@n rzeczywiócie.nadjech&ł.- N GFoło pociącu pouwie
szani różni oberwańcy cywilni..:
, Na słkcji ten pociąg się zatrzymeł,pułk.Sedowski w ołoczeniu kilku oficerów i strzelców z kbk.wyskoczyX i strasznym krzykiem i hałesem
odali Jo, wiadomości temt.kolejarzem o skończonej akcji.* Ponieważ rużk.&xEmmyi Oztutgmen doyédcs.grupy transportowe - menewrowe] jeszcze nie wrocit
z dowództwa 7.Dyw.Piechłudażem slî z pukk.Sedowskim oraz członkami to?)
tronsportu do l1201chij naczelnike.stac}i choge osisengé informcje o ich misjil
Zeuvazylemtylko,ze pulk.Gadowski sam nie byl jeszcze dokiadnie poinformowany o
1 nie małymi: wiszsciyie powiedzieć swego celu przyjazdu, ,
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oddaliłeń się z pokoju gdzie na peronie.otrzymełem rozkaz
depeszę teleg@M;
fi cang / P."en.Bzeptyckiego.o skończonej akcji i rozkaz,śe pułk ma wreceć co
Piotrkowa.- Fowyżśsiy ,rozkezż został później.zatwierdzony przez Szefa 9.0.Gen.
Bryg.Burhard - Bukacki.=-,
«
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Wobec powyższego rożkszu transporty wojskowe pulk.ortutamna żostały skierowane do Fiotrkowa,czekając tam na dalsze rozkazy .:
Dnia l6,.b.menadezedi> rozkas Fen.Galicy odjazd ofdzialow
=
i
do swych stałych postojow.pre
Juko transport piervszsy odjechaz 3.p.ul.- transport 2-5i
6.p.e.p., - transport 3-ci oddzia Kr17.p.p.~-tmns~ ort 4- à; #. p.8.p.3
Pułk przybył do
Krakowa dnie 17.b.m.o godz.8-me £: rehó.:
_ Wywegonowanie odbyło się dosyć powoli,ponieważ o kolejerze
berdzo Miechętnie szli na rękę,odczepiejąc kilkakrotnie lokomotywę do innych
galowﬁoplero po mojej własrej interwencji - wyledowanie moglo i186 szybszen
ępen.vds
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Dowódce pułku.
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