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WStęp

Generał Jan Romer (1869–1934) należał do licznego gro-
na Polaków, którzy u schyłku XIX stulecia podejmo-

wali zawodową służbę wojskową w armii rosyjskiej i austriac-
kiej. Jedni decydowali się na nią dla kariery, nie widząc szans  
na powodzenie walki zbrojnej o niepodległość. Inni pragnęli zdo-
być kwalifikacje zawodowego oficera, wierząc, że w przyszłości 
będą mogli ofiarować Ojczyźnie swoje umiejętności. Do tej dru-
giej, całkiem licznej grupy, należał autor niniejszego pamiętnika. 

Autor pamiętnika urodził się we Lwowie 3 maja 1869 roku, 
jako syn Edmunda Romera, urzędnika namiestnictwa i starosty 
oraz Ireny Kortvelyessy de Augusth. Romerowie byli zubożałą 
rodziną ziemiańską o bogatych tradycjach niepodległościowych. 
Ojciec Jana i stryj Władysław walczyli w powstaniu styczniowym, 
dziadek Henryk był żołnierzem powstania listopadowego. Atmos-
fera patriotyzmu i religijności domu rodzinnego wywarła głęboki 
wpływ na osobowość Jana i jego brata Eugeniusza. Ojciec, czło-
wiek o silnie rozbudzonym poczuciu obowiązkowości, uczciwoś-
ci, gorący patriota starał się wpoić te cechy swoim synom. Mat-
ka, kobieta energiczna i wykształcona, rozbudzała ich ambicje. 
Obaj chłopcy, jeszcze jako uczniowie 8-klasowego gimnazjum 
w Nowym Sączu, ślubowali całe życie poświęcić Ojczyźnie. 
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Jan Romer ukończył gimnazjum w 1887 roku jako prymus  
i wstąpił do Akademii Wojskowo-Technicznej w Wiedniu. Zetk-
nął się tutaj z liczną grupą młodzieży polskiej; jego starszymi 
kolegami byli przyszli generałowie Wojska Polskiego: Stefan 
Majewski, Stanisław Szeptycki, Tadeusz Rozwadowski. Dwa lata 
po ukończeniu Akademii przez Jana studia w jej murach rozpoczął 
Józef Haller. 18 sierpnia 1890 r. Jan Romer został mianowany na 
pierwszy stopień oficerski i jako podporucznik rozpoczął służ-
bę w 11. Pułku Artylerii Polowej we Lwowie. Sumienny, 
obowiązkowy, dobrze wszedł w rutynę służby, zyskując opinię 
dobrego oficera. Był człowiekiem bardzo sprawnym fizycznie, 
uprawiał sporty — zwłaszcza jazdę konną, wspinaczkę i tenis.  
W latach 1894–1896 był słuchaczem Szkoły Sztabu Generalnego 
w Wiedniu. Ukończył ją z wynikiem bardzo dobrym, ale nie jako 
prymus, co jak przyznaje, ubodło jego ambicje do tego stopnia, 
że na pewien czas utracił wiele wiary w siebie. Dopiero bardzo 
dobre zdanie trudnego egzaminu na majora Sztabu Generalnego 
pozwoliło mu odzyskać dawną pewność i wyrobiło przekonanie 
o posiadaniu talentów wojskowych. W latach 1896–1914 jego 
kariera wojskowa rozwijała się pomyślnie. Był szefem sztabu 
15. Dywizji Kawalerii „Lwów”, służył w sztabie 13. Brygady 
Piechoty, następnie 7. i 19. Dywizji Piechoty. W 1913 roku ob-
jął dowództwo lwowskiego 32. Pułku Artylerii Polowej, a w ko-
lejnym roku razem z pułkiem wyruszył na wojnę światową. 
Walczył na froncie rosyjskim. W 1915 r. na krótko odszedł na 
front włoski; jeszcze w listopadzie tego roku powrócił na front 
wschodni, nad Dniestr. Od 10 lutego do 1 maja 1917 r. był 
dowódcą artylerii Legionów Polskich (z Legionami na froncie 
stykał się już w 1914 i 1915 roku). W maju 1917 r. wrócił na 
front włoski, gdzie otrzymał awans na generała brygady. Wojnę 
zakończył jako dowódca 18. Dywizji Piechoty. 

Po zwolnieniu z niewoli angielskiej, jeszcze przebywając 
w szpitalu, gdzie leczył ranę odniesioną w ostatniej fazie wojny, 
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wysłał do Warszawy prośbę o przyjęcie do Wojska Polskiego. 
Był kolejno dowódca Okręgu Generalnego Lublin, Grupy Opera-
cyjnej „Bug” w wojnie z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej, 
przewodniczącym Polskiej Misji Wojskowej Zakupów w Pa-
ryżu. Po powrocie do kraju dowodził 13. DP na froncie polsko-
-rosyjskim, a tuż przed wyprawą na Kijów objął dowództwo świe-
żo sformowanej 1. Dywizji Kawalerii. Pomyślnie przeprowadził 
zagon na Koziatyn. Wódz Naczelny Józef Piłsudski, gratulując 
mu sukcesu, wytknął równocześnie zaniedbania w wysyłaniu 
meldunków i utrzymywaniu łączności z dowództwem frontu. 
Po zajęciu Kijowa był dowódcą etapów na Ukrainie. 27 czerwca 
1920 r. objął dowództwo nad 6. Armią, a 22 lipca nad 1. Armią. 
Był członkiem delegacji polskiej, która 29 lipca wyjechała do 
Baranowicz na rokowania o zawieszeniu broni. 28 września 
1920 r. został mianowany szefem Naczelnej Kontroli Wojskowej, 
a 25 września 1921 r. dowódcą Okręgu Korpusu nr II Lublin. 
10 lipca 1926 roku otrzymał jedno z najwyższych stanowisk 
dowódczych w Polskich Siłach Zbrojnych: został inspektorem 
armii z siedzibą w Warszawie. W 1932 r. na skutek choroby 
odszedł w stan spoczynku. Zmarł 5 marca 1934 r. w Warszawie  
i został pochowany na Powązkach Wojskowych. 

Jan Romer zaczął spisywać swoje wspomnienia latem 1919 r.  
podczas pobytu w Paryżu. Doprowadził je do końca 1927 r.  
— ostatni fragment zapisał 31 grudnia tego roku. Pamiętnik de-
dykował ukochanej żonie Stefanii w podzięce za spędzone razem 
lata i dzieciom, aby Polskę kochały i Polsce służyły. Pierwsze 
wydanie pamiętników Generała ukazało się w 1938 roku na-
kładem rodziny. 

Latom młodzieńczym, szkole i służbie w armii austro-wę-
gierskiej do 1914 r. poświęca nasz pamiętnikarz niewiele miejsca 
— to zaledwie 7 stron w obszernym 320-stronicowym tekście. 
Temu fragmentowi wspomnień nadał autor wymowny tytuł 



— Skróty wstępne. O sprawach osobistych, rodzinnych pisze 
lakonicznie, nie po to wszakże, aby niewygodne fakty przemil-
czeć, ale jak się wydaje, z wewnętrznej potrzeby dyskrecji.  
Z krótkich, wtrąconych mimochodem zdań przebija głęboki sza-
cunek do ojca, miłość do żony, podziw dla matki i pewien żal, 
że z winy obu stron ich wzajemne stosunki przez kilka lat nie 
układały się najlepiej. Niemal nic nie pisze o kolegach szkolnych, 
kolegach z wojska, swoich przyjaźniach. Tyko raz wspomina 
Henryka Jasińskiego, zmarłego w 1914 roku jedynego w życiu 
przyjaciela. 

Znaczna część pamiętnika opisuje służbę Romera w armii 
austriackiej podczas I wojny światowej na froncie rosyjskim  
i włoskim. Na armię austriacką zwykliśmy spoglądać po trosze 
przez pryzmat Przygód dobrego wojaka Szwejka i przysłów, któ-
re tak głęboko zakorzeniły się w polskim języku, że jeszcze 
dzisiaj odbierane są jednoznacznie, jak choćby powiedzenie 
o austriackim gadaniu. Większość z nas dysponuje raczej bar-
dzo skromną wiedzą o przebiegu walk staczanych przez siły 
zbrojne podwójnej monarchii. Autor pamiętnika przybliża nam  
realia służby, podaje sporo szczegółów o bitwach, w których 
uczestniczył, technice dowodzenia, stosowanej taktyce, wy-
korzystaniu artylerii itp. 

Ogromnie interesująca jest trzecia część pamiętników,  
w której autor opisał swoją służbę w szeregach Wojska Polskiego 
w latach 1918–1927. 

Polska, do której wrócił gen. Romer, odradzała się w huku 
armat. W Galicji rozgorzała ciężka wojna z Ukraińcami, do Bugu  
zbliżała się Armia Czerwona, w Wielkopolsce wybuchło pow-
stanie przeciwko Niemcom, a na Śląsku Cieszyńskim konflikt 
z Czechami. Armia polska formowana była w ogromnym poś-
piechu, niemal od podstaw, w kraju wyniszczonym przez wojnę  
i grabież okupantów. Każdy oddział jako tako gotowy do walki 
był natychmiast wysyłany na front. 
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Było to wojsko ogarnięte zapałem, ale nie wolne od chaosu  
i improwizacji, z wielkimi brakami materiałowymi i kadrą og-
romnie zróżnicowaną pod względem przygotowania zawodo-
wego, umiejętności fachowych, cech i nawyków nabytych pod-
czas służby w armiach państw zaborczych i Legionach Józefa 
Piłsudskiego. Generał Romer oferował polskiemu wojsku swoją 
wiedzę i doświadczenie, energię i zapał. Należał w Polskich 
Siłach Zbrojnych do wąskiego grona wyższych dowódców, 
którzy zdobyli wysokie stopnie wojskowe i doświadczenie w do-
wodzeniu wielkimi jednostkami, służąc „w linii” podczas I wojny 
światowej, a w Polsce niepodległej, z racji sprawowanych funkcji, 
wywierali decydujący wpływ na losy wojny polsko-ukraińskiej 
i polsko-rosyjskiej. Chociażby z tego względu oddawany do rąk 
czytelników pamiętnik gen. Romera wart jest uważnej lektury. 
Dodajmy do tego zalety pióra autora, który nawet o sprawach 
zaopatrzenia wojska potrafił pisać w sposób zajmujący, bystrość 
obserwacji, wnikliwość spostrzeżeń i opinii, z których wiele 
wytrzymało próbę czasu. 

Na kartach pamiętnika przewija się wiele postaci odgry-
wających znacząca rolę w armii, polityce, gospodarce, z którymi 
Romer miał okazję zetknąć się podczas swojej służby w szere-
gach Wojska Polskiego. Ich charakterystyki, oszczędne w sło-
wach, cechuje kultura języka i wstrzemięźliwość. Są też opinie 
nadmiernie krytyczne (np. o żonie Ignacego Paderewskiego), 
które podyktowała, jak się wydaje, urażona duma Autora. Tej 
swojej cechy — nadmiernej dumy, przeradzającej się czasem 
w pychę — Romer jest świadom i daje temu wyraz na kartach 
pamiętnika. Pamiętnikarz przytacza wiele interesujących szcze-
gółów z funkcjonowania Komisji Zakupów w Paryżu, negocjacji 
w sprawie zakupu wyposażenia dla polskiej armii. Pokazuje 
piękne przykłady ofiarności i bezinteresowności, ale też postawy 
nacechowane kombinatorstwem, chęcią szybkiego wzbogacenia 
się przy okazji dostaw dla ciężko walczącego wojska. Parokrotnie 

2 − Pamiętniki
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w rozważaniach Autora pojawia się nuta smutku i zadumy nad 
postawą części społeczeństwa polskiego i troska o los kraju. 
Wielce interesujące, nie tylko dla historyków wojskowości, są  
opisy stosunków panujących w Wojsku Polskim, postaw żołnie-
rzy, nastrojów, szkolenia, wad i zalet dowódców. Czytelnik 
znajdzie także szereg informacji o przebiegu walk, położeniu na 
froncie, rodzeniu się planów operacji zaczepnych i obronnych 
opisywanych z pozycji dowódcy grupy, dywizji i armii. 

Gen. Romer ukazuje się naszym oczom jako dowódca 
dobrze przygotowany pod względem fachowym, doświadczony, 
niewahający się przed podejmowaniem ryzyka i braniem za nie 
odpowiedzialności. Na posunięcia przeciwnika nie czeka, dąży 
do uprzedzenia jego działań. Niektóre jego pomysły świadczą  
o dużym talencie dowódczym w skali operacyjnej; np. propozycja 
wycofania z Kijowa części wojsk i użycia ich do rozprawy  
z Budionnym, czy planowane operacje 6. Armii. Uwagę zwraca 
także propozycja uderzenia wzdłuż Berezyny na skrzydło i tyły 
pierwszej, majowej ofensywy Michała Tuchaczewskiego; tę samą 
ideę, w innych już warunkach, będzie realizował Wódz Naczelny 
w sierpniu 1920 r. podczas Bitwy nad Wisłą. 

Józef Piłsudski, który nie miał wysokiego mniemania o ge-
nerałach pochodzących z byłej armii austriackiej, wysoko cenił 
gen. Romera. Należał on, obok Śmigłego-Rydza, do bardzo wąs-
kiej grupy generałów, którym Marszałek wystawił wysoką notę 
za dowodzenie podczas wojny z Rosją bolszewicką. Opiniując 
w 1922 roku polską generalicję, pisał o Romerze: Człowiek 
o niezwykłej energii, bystrym umyśle, prawym charakterze i wy- 
sokim poczuciu honoru żołnierskiego. Wykształcony oficer o bar-
dzo wielkiej śmiałości i odwadze. Wymaga bardzo dużo od siebie, 
lecz stawia zbyt wysokie wymagania od innych1. Mimo tych zas-

1 Mieczysław Cieplewicz, Generałowie polscy w opinii Józefa Piłsudskiego, „Wojsko-
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trzeżeń Piłsudski widział w nim kandydata na dowódcę armii, 
pod warunkiem przydzielenia Romerowi szefa sztabu o silnym 
charakterze, który wprowadziłby porządek w jego chaotycznym 
czasami rozkazodawstwie. 

Wysokie oceny umiejętności dowódczych gen. Romera 
zdaje się podważać jeden nie do końca wyjaśniony epizod; nagłe 
odwołanie ze stanowiska dowódcy cofającej się na Warszawę  
1. Armii, po kilku zaledwie dniach dowodzenia. Generałowi za-
rzucono oddanie bez walki silnej jak na warunki wojny polsko-
-rosyjskiej twierdzy w Osowcu. Romer bronił się, wskazując, że 
twierdza nie była przygotowana do obrony, a oddziały, które mu-
siałby zaangażować do jej obrony, były potrzebne na innych od-
cinkach frontu. Już sam fakt, że sprawa ciągnęła się długo, wracała 
jeszcze w latach powojennych, wskazuje, że do tego epizodu przy-
wiązywano znaczną wagę. Pamiętnikarz, zapewne nie bez pew-
nej dozy słuszności, podejrzewa o intrygę swoich kolegów  
z armii austriackiej. Piłsudski odwołał Romera ze stanowiska 
dowódcy armii, włączając go w skład polskiej delegacji udającej 
się na rokowania rozejmowe z bolszewikami. Funkcja ważna, ale 
„niewojskowa”, w większości przypadków oznaczałaby zweks-
lowanie oficera na zaszczytny, ale boczny tor i spokojne czekanie 
na przejście w stan spoczynku. W przypadku gen. Romera tak nie 
było. Nawet jeśli Piłsudski miał początkowo pretensje o Osowiec, 
szybko o tym epizodzie zapomniał i nie chciał tracić generała, 
którego wysoko cenił. W opinii z 1922 r. pisał o Romerze: W pra-
cy jest porywczy i z tego powodu chaotyczny. Przy dłuższym do-
wodzeniu zamęczyć może wojsko i łatwo je zdezorganizuje2. Być 
może w tych słowach tkwi wyjaśnienie motywów odwołania 
gen. Romera. Może w opinii Marszałka cofająca się na Warszawę 

wy Przegląd Historyczny” 1966, nr 1, s. 326.
2 Tamże, s. 326.
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wykrwawiona i wyczerpana 1. Armia potrzebowała dowodzenia 
bardziej spokojnego i systematycznego? 

Gen. Romer żywił wiele sympatii do Józefa Piłsudskiego 
jako wojskowego i człowieka, wysoko oceniał rolę, jaką Mar-
szałek odegrał w walkach o niepodległość i granice. Niemniej w 
dniach zamachu majowego odmówił wysłania wojska Marszał-
kowi, argumentując, że uznaje tylko rozkazy legalnego rządu. 
Wierność przysiędze i honor nakazały stanąć po stronie legalnej 
władzy. Taka postawa nie przeszkodziła gen. Romerowi w dalszej 
karierze wojskowej. Decyzja o mianowaniu go inspektorem armii, 
i to inspektorem najbardziej „prestiżowym”, bo mającym swoją 
siedzibę w Warszawie, dowodzi, że nasz pamiętnikarz cieszył 
się nadal pełnym zaufaniem Marszałka, który cenił uczciwość  
i żołnierski honor równie wysoko jak talenty dowódcze.

Janusz Odziemkowski
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SłoWo od WydaWcóW (pierWSzego Wydania)

Pamiętniki rozpoczął pisać śp. Jan w Paryżu w r. 1919 zrazu 
jako wspomnienia wielkiej wojny; od początku lutego 1920 

pisał je już jako dziennik. Dziennik ten obejmuje okres do końca 
r. 1927. 

Pamiętniki do końca wielkiej wojny są pisane wyłącznie  
z pamięci. Tak samo z pamięci są wykonane wszelkie szkice sy-
tuacji bojowej i wymienione setki szczegółów geograficznych  
i nazw osobowych. 

Notujemy ten szczegół, wszak to pierwszorzędny doku-
ment umysłowości śp. Jana. Z tą umysłowością łączyło się rów-
nie wysokie poczucie obowiązku, jak i dyskrecji, trudnej nawet 
nieprzeciętnemu człowiekowi do pojęcia. Jego zamierzenia i tok 
ich realizacji, Jego poglądy na istotę rzeczy, na osoby współdzia-
łające, niemniej Jego wzruszenia i przeżycia uważał za swoją wy-
łączną własność, której strzegł z nieprawdopodobną surowością. 

W tej to indywidualności tkwi, jak sądzimy, osobliwa war-
tość Pamiętników, pisanych przez tego twardego i nieugiętego 
męża, wyłącznie tylko dla siebie. 

Z biegiem lat doszedł śp. Jan do przekonania, że Jego przed 
sobą samym wynurzenia winny się w przyszłości stać własnością 
publiczną. 
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Wydaniem niniejszej publikacji spełniamy to życzenie z niez-
łomną wiarą, że Jego rady i przestrogi staną się dalszym ciągiem 
Jego żywota, oddanego bez reszty służbie Rzeczypospolitej. 

Warszawa, Lwów, Gródek Pomorski, Tuczno Kujawskie, kwiecień 1938.  

Stefania z Lityńskich Romerowa, wdowa 
                Inż. Jan Romer, syn 
Mgr Anna z Romerów Pannenkowa, córka 
           Prof. Eugeniusz Romer, brat 
Janina z Romerów Kamińska, siostra
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SłoWo od redakcji (pierWSzego Wydania)

Redakcja Pamiętników ograniczyła się do nielicznych skre-
śleń, dotyczących szczegółów rodzinnych i osobistych.

Podział na rozdziały pochodzi od Autora; zmiany tu wpro-
wadzono nieliczne. Dla ułatwienia natomiast orientacji w mate-
riale opracowano system podtytułów. W tym samym też celu ze-
stawiono spis nazw osobowych i geograficznych. 

Szkice wojennokartograficzne reprodukowano jako facsi-
milia. 

Szereg dokumentów, wspomnianych w Pamiętniku, a od-
szukanych, zestawiono w załącznikach na końcu publikacji. Tam 
też ogłoszono pięć listów Marszałka Piłsudskiego, przechowa-
nych w archiwum rodzinnym. 

Do publikacji dołączono jedną stronę manuskryptu i Pa-
miętników, jeden z listów Marszałka Piłsudskiego w facsimiliach. 

W przeprowadzeniu korekty współdziałał ze mną równo-
rzędnie mój bratanek, inż. Jan Romer.

Lwów, 14 kwietnia 1938. 
Prof. E. Romer





Skróty WStępne

Paryż, Hotel d’Jena — 30 lipca 1919 r.
29 września 1908 r. ożeniłem się z Stefanią Lityńską, córką 

śp. Lucjana i Olgi, z domu Stupnickiej. 
Pamiętnik ten, dziś zaczęty, ofiaruję przede wszystkim żo-

nie swej, która zawsze okazywała mi miłość najczulszą i najwier-
niejszą. 

Ofiaruję też pamiętnik ten swym dzieciom, aby Polskę ko-
chały i Polsce służyły, sumiennie i zdrowo. Niech one dopełnią 
to, czego może los nie pozwoli mi samemu dokonać.

Z życia do lat piętnastu. Byłem zawsze w ogóle zdrów 
i silny, choć jako chłopiec cierpiałem często na ból głowy. 

Ojciec mój (Edmund, zm. w 1895 r., jako starosta we 
Lwowie), w okresie mego dzieciństwa stosunkowo bardzo mło-
dy, opowiadaniami swymi rozbudził we mnie patriotyzm. Od-
działywał nie mniej wybitnie przykładami niezwykłego posza-
nowania dla cudzej, a zwłaszcza publicznej własności, które 
mnie stale, podobnie jak ojca, w najwyższym stopniu cecho-
wało. A jednak dopuściłem się dwakroć kradzieży: raz w wieku  
trzech lat schowałem pod dywanem rodziców 1 złoty reński,  
drugi raz na wizycie u pp. Kalinowskich w Rzeszowie (mając 
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11 lat) bezprawnie zrywałem owoce — czyniąc to samo u „cioci 
Milci” w Jaśle, byłem przekonany, że ona, biorąc nas na „stan-
cję”, pozwoliła nam na to wobec rodziców. 

Dzięki energii matki, którą też w życiu odziedziczyłem, już 
w 4 roku umiałem czytać i pisać. 

W szkołach ludowych i pierwszych klasach gimnazjum 
uczyłem się pilnie i robiłem bardzo dobre postępy. Koleżeństwo 
w gimnazjum w dalszym ciągu przyczyniało się do rozwoju 
uczuć patriotycznych. Zabawy moje do 15 roku były dziecinne  
i dopiero w roku 15 nastąpił przełom. 

Lata 1884–1887. Mając 16 lat, w stodole starostwa brze
skiego ślubowałem pod przysięgą wobec Jedynego Boga, całe 
życie poświęcić Ojczyźnie — Polsce. Od 16 do 18 roku życia 
(3 lata) stałem w Nowym Sączu na czele Związku studenckiego, 
którego każdy członek, także mój brat Eugeniusz, złożył te same 
śluby. 

Już od dłuższego czasu uczyłem się nie tylko bardzo do-
brze, ale i niezwykle łatwo. Poświęcając nauce dziennie przecięt-
nie mniej niż godzinę, byłem przez całe gimnazjum tylko 3 razy 
drugim, poza tym zawsze pierwszym, celującym uczniem (w kla-
syfikacji półrocznej). 

W VI, VII i VIII kl. gimnazjum miałem przyjaciela śp. 
Henryka Jasińskiego, jedynego w życiu (zm. w r. 1914) i dysku-
sje, prowadzone z nim, wpłynęły wybitnie na mój umysł i cha-
rakter. 

Ukończywszy gimnazjum, poświęciłem się karierze woj-
skowej z myślą, że zawód ten przygotuje mnie najlepiej do 
współdziałania przy wywalczeniu niepodległości Ojczyzny; jako 
drogę do celu wybrałem wojsko austriackie. Liczyłem się z tym, 
że jako wojskowy austriacki będę musiał przysięgać, a nie chcia-
łem krzywoprzysięstwa. Postanowiłem zostać w armii zaborcy 
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aż do przełomu i dlatego też wstępując do wojska austriackiego, 
wystąpiłem formalnie ze „związku”; ale w duszy wiązała mnie na 
wieki przysięga służby dla Polski. 

31 lipca 1919 r.
Akademia wojskowa. Nauka szła mi łatwo, mimo nie-

zupełnej początkowo znajomości języka niemieckiego. W trze-
cim półroczu zostałem „pierwszym w swej klasie” i stopień ten 
utrzymałem do końca pobytu w szkole. 

Nauczyciele byli w zawodzie swym tędzy, sumienni i bez-
stronni. Większość kolegów wyszła z niższych szkół (realnych) 
wojskowych i miała dość stłumione samopoczucie narodowe 
(nawet Czesi i Kroaci); tylko Polacy i Węgrzy zachowali peł-
ną świadomość swej przynależności. Polacy grupowali się koło 
mnie, zwłaszcza kiedy byłem na drugim i trzecim roku akade-
mii. O dwa lata wyżej ode mnie był dzisiejszy gen. Szeptycki, 
a rok gen. Majewski, o lat cztery gen. Rozwadowski (wówczas 
porucznik). 

Obok studiów wojskowych uprawiałem później w życiu 
także nauki ekonomiczne, historyczne i przyrodnicze. Pracując 
zawsze szybko, miałem czas i na zaspakajanie zainteresowań, 
niezwiązanych z mym zawodem. 

18 sierpnia 1890 zostałem porucznikiem 11. Pułku Art. Po-
lnej (korpuśnej) we Lwowie. 

Lata porucznikowskie (1890–1894). Sumienne speł-
nianie obowiązków zawodowych, solidny tryb życia, dalsze stu-
dia, zwłaszcza w sztuce wojskowej, ale bez przepracowania, jaz-
da konna i szermierka — oto cechy główne tego okresu. 

W otoczeniu wyrabiam sobie opinię bardzo sumiennego i tę-
giego oficera; samoświadomość opiniom tym nie przeczyła. 
Kontynuuję zaczęte w 15 roku życia surowe hartowanie ciała  
i nerwów. Nie używam płaszcza, chyba przed deszczem lub śnie-
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giem dla zaszanowania ubrania, śpię, stojąc całą noc koło łóżka, 
spędzam noce na cmentarzu itp. 

Fizycznie rozwijam się dobrze, zdrowie zawsze mi dopi-
suje, nerwy mam w ogóle dobre, choć poddają się one gwałtow-
nym odruchom temperamentu, które mi dotąd pozostały, mimo że  
z czasem nauczyłem się panowania nad sobą. 

Środowisko lwowskie korzystnie wpływa na rozwój uczuć 
patriotycznych. 

Szkoła wojenna. I śluby Ojczyźnie uczynione, i wrodzo-
na ambicja skierowały mnie do szkoły wojennej. Zdawałem do 
niej pierwszy raz egzamin wstępny w r. 1893. Choć byłem prze-
konany, że wszystkie zadania rozwiązałem bardzo dobrze i do 
dziś pozostało mi to przekonanie, jednak nie zostałem przyjęty. 
Prawdopodobnie dlatego, że ja, podporucznik, podczas egzaminu 
upierałem się przy swym zdaniu (w które wierzyłem) wobec ge-
nerała, komendanta szkoły wojennej* i dlatego zapewne, że mia-
łem wymowę wybitnie polską. Był to dla mnie cios zrozumiały; 
wszak dotąd byłem prawie zawsze „pierwszy”. 

Na drugi rok przyjęto mnie, choć byłem nie lepiej przygoto-
wany. Komendant, gen. Mathes, bardzo wybitny teoretyk, mistrz 
słowa, ale mniej dzielny w czynach, starał mi się stale szkodzić. 
Skończyłem szkołę wojenną z postępem bardzo dobrym, ale nie 
jako jeden z pierwszych; wobec tego niepowodzenia straciłem na 
razie wiele wiary w siebie. 

Ojciec. 15 listopada 1895 r. straciłem Ojca. Cechą jego 
było przede wszystkim głębokie poczucie obowiązku; bogata  
uczuciowość, gorący patriotyzm, niskazitelność charakteru, 
zwłaszcza w stosunku do pieniądza, i wielka solidność. W życiu 

* Gen. Appel, gubernator Bośni i Hercegowiny, szwagier naszej Matki, dał memu bratu 
list polecający go do komendanta Szkoły Wojennej, gen. Mathesa. Brat listu nie dorę
czył — spalił go. (Dopisek brata. Wszystkie przypisy oznaczone gwiazdką pochodzą 
od autora lub od redakcji pierwszego wydania).
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publicznym cechowała go przecie wszystkim uczciwość, w życiu 
rodzinnym uczucie. Choć był bardzo oszczędny (reakcja po utra-
cie przez dziadka Bieżdziedzy — od 300 lat majątku rodzinnego), 
brał udział tylko w takich komisjach, które opłacał z funduszu 
służbowego przeznaczonego do jego wyłącznej, osobistej dys-
pozycji, jako starosty, natomiast wszystkie (z zewnątrz) płatne 
komisje odstępował swoim podwładnym. Kiedy mu pierwszy raz 
powiedziano o jego nieuleczalnej (niedługo śmiertelnej) choro-
bie, 51-letni ojciec stłumionym głosem przemówił do mnie: „Ja 
tylko dla was chcę żyć!”. Odziedziczyłem po nim żywą uczu-
ciowość, tajoną przeważnie, uczciwość publiczną, ale i niewiarę  
w Wallenrodyzm. 

W sztabie generalnym. Po powrocie z urlopu, który spę-
dziłem we Włoszech, celem pogłębienia wiadomości w zakresie 
historii sztuki, w jesieni 1896 r. przydzielono mnie do sztabu ge-
neralnego. Już pierwsze lata w sztabie generalnym przywracały 
mi zaufanie do siebie; pracowałem jak dawniej nadzwyczaj łatwo 
i szybko, z reguły bardzo dobrze, choć niezawodnie strzelałem 
czasami byki (jak wszyscy ludzie), nieraz z powodu zbyt pręd-
kiej roboty. 

Przełożonym moim był przez pewien czas brygadier, gen. 
Makowieczka, słynny brutal, wobec którego zdobyłem sobie nie-
bawem pełne poczucie przewagi. Później pracowałem pod sze-
fem sztabu mjr. Sarkoticzem, w umysłowości podobnym do mnie. 
Zajmowałem potem różne inne stanowiska, nieobiecujące szcze-
gólnych odznaczeń, ale wszędzie miałem sposobność przekonać 
się, że jestem tęższym pracownikiem niż moi koledzy, choć mało 
czasu poświęcałem pracy. 

Bardzo trudny egzamin konkursowy na majora sztabu ge-
neralnego zdałem jako jeden z trzech kandydatów „jednomyślnie 
bardzo dobrych” z niezwykłą łatwością i przeświadczeniem, że 
mam prawdziwy talent wojskowy. 
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Tryb życia był zmienny, solidny, poświęcony studiom, spor-
towi (zwłaszcza tenisowemu, górskiemu i konnemu), cała w ogó-
le organizacja życia obliczona była na pomnożenie zasobów cia-
ła, duszy i nerwów. Ale nieraz, od trzydziestki zwłaszcza,  
puszczałem się na „lumpę”, przebierając miarę w trunku, podko
chując się, rozpustując*. 

Zaszanowany za młodu organizm wszystko z łatwością 
znosił, nie ponosząc szwanku ani na ciele, ani na duszy, ani na 
sercu. Nagromadzić zasoby zdrowia, wiedzy, tężyzny moralnej 
— to uważam za fundament zdrowego życia; takiego organizmu 
i chwilowe zawieruchy nie podkopią. 

Bywałem kilka lat z rzędu w Zakopanem, i dla sportu gór-
skiego, i rozglądając się za żoną. Uważałem to za obowiązek wo-
bec Ojczyzny ożenić się i mieć dzieci. Ale od żony oczekiwałem 
wielkiego posagu, przede wszystkim duchowego, o ile możności 
i materialnego, o ile możności zewnętrznego piękna i gwarancji, 
że dzieci moje będą polskie i uczciwe. 

Na razie poszedłem do Sarajewa jako zastępca szefa szta-
bu tamtejszego korpusu. Na stanowisku dotychczasowym, mimo 
sumiennego spełniania obowiązków, miałem często starcia ze 
swymi przełożonymi. I świadomość własnej wartości, i to, że ab-
solutnie nigdy nie schlebiałem ambicjom przełożonych, że często 
miałem przełożonych małej wartości moralnej, to wszystko pod-
kopywało moje stanowisko w sztabie generalnym. 

Zdarzyło się raz, że na mnie, jako szefa sztabu dywizji ka-
walerii, dywizjoner gen. Tersztyansky wrzeszczał bezpodstaw-
nie. Wyjechałem natychmiast do Wiednia do naczelnego szefa  
sztabu (gen. ConradaHötzendorfa) i przedstawiłem sprawę; przy-
znano mi słuszność i przeniesiono, jak wspomniałem, do Sara-

* Niesłychanie opanowany, rozporządzający sobą w każdej dziedzinie a priori, nie zdo
łał, jak postanowił, przed 30 rokiem życia się ożenić. Ostatnią natomiast uwagę traktuję 
cum grano salis... (Przyp. brata).
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jewa. Tu zastałem na stanowisku przełożonego osobistego przy-
jaciela gen. Tersztyansky’ego, zaś szefem sztabu korpusu był 
płk Lipoščaka, który intrygą w kwietniu 1909 r. wyparł mnie ze 
sztabu generalnego. Przeszedłem wówczas do artylerii, mającej 
w wyższych stopniach równie dobry awans jak sztab generalny. 

Małżeństwo. W czerwcu 1908 r. odbyłem śliczną po-
dróż do wybrzeży norweskich i Przylądka Północnego, w towa-
rzystwie panny Stefanii Lityńskiej, jej siostry Marii i ich matki. 
Nietrudno było mi się zdecydować na oświadczyny; 29 września 
nastąpił ślub. 

Dostałem żonę pełną uczucia, która mnie i którą ja gorąco 
pokochałem; żonę dla mnie bardzo stosowną, bo pełną miłości, 
łagodności i piękną. Miłość z biegiem czasu rosła, bo i natury na-
sze się dopełniały i rozwijała się coraz bardziej wzajemna wiara 
w siebie i w naszą przynależność.

2 sierpnia 1919 r.
W kwietniu 1909 przechodzę do artylerii, do Osieka w Sła-

wonii, a w jesieni tegoż roku do Lwowa, gdzie pozostaję aż do 
wojny światowej. 

23 września 1909 rodzi się córka Maria Anna, 22 listopada 
1911 syn Jan Adam. 

Synteza sprawy polskiej. Myśl o tym, żeby Ojczyzna 
miała w bliższej przyszłości zmartwychwstać, zaciera się; wątpię, 
żebym tego dożył. Kierownicą życia staje się dążenie do wycho-
wania dzieci tak, aby one kiedyś Ojczyźnie mogły służyć, by sta-
ły się nie tylko dobrymi Polakami, ale w ogóle dobrymi ludźmi. 

Podobnie jak mój Ojciec, nie skłaniałem się do szowini-
zmu. Zostaję zawsze dobrym Polakiem, patriotą; jestem zawsze 
zdolny do najdalszych poświęceń dla Polski, ale: 1) instynktem 
nie odczuwam aktualności sprawy Polski; 2) coraz większą wagę 
kładę na rozwój przymiotów ogólnej etyki w sobie i u swoich;  
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3) choć zawsze wyznawałem zasady tolerancji, jeżeli idzie o sto-
sunek do Żydów, z wiekiem nabrałem przekonania, że energiczna 
obrona społeczna i ekonomiczna jest koniecznością narodu. Co do  
Rusinów, zawsze ubolewałem nad fatalnym układem naszych sto-
sunków, zawsze byłem zdania, że — nie zaprzeczając ciężkim wi-
nom ze strony Rusinów — za mało czynimy dla stworzenia dobrych  
stosunków. Dzieje się to niejednokrotnie dla prywaty lub pocho-
dzi z tego rodzaju politycznej kalkulacji: naród polski, nie mogąc  
zasymilować narodu ruskiego, świadomie podsyca jego dążności  
separatystyczne, ażeby tymi dążnościami kierowany nie utonął  
w morzu narodu rosyjskiego, naszego odwiecznego wroga*.

Problem współżycia z Rusinami. Czy harmonia naro-
du polskiego i ukraińskiego jest możliwa? Byłaby bezsprzecznie 
pożądana. Współpraca polityczna i ekonomiczna wzmocniłaby 
stanowisko obu narodów w walce światowej. Ale jest ona możli-
wa tylko na zasadzie zupełnej dobrowolności i nie tylko prawnej, 
ale i faktycznej równości. Wszelkie inne kombinacje ani trwało-
ści nie obiecują, ani pomyślnego rozwoju, raczej grożą niebezpie-
czeństwami. Przyjmijmy dobrowolną współpracę. Forma jej, czy 
państwowa, czy jakakolwiek międzynarodowa, jest mniej ważną; 
o pożytku decyduje dobrowolność, a pożytek z czasem i for-
mę współpracy może zmienić. Czy można sobie wyobrazić, że 
stosunek obu narodów, wrogi do siebie, powoływałby do życia 
małżeństwa mieszane, pełne harmonii, z których jedne stałyby się  
z czasem niejako czysto polskie, inne czysto ruskie, inne znowu 
pozostałyby mieszane? Czy to oba narody lub jeden z nich mu-
siałby uważać za szkodę. 

* Od brata już w ubiegłym wieku konspiracji studenckich, przeze mnie przyjęta teza, 
której dawałem wyraz w mych lekcjach geografii w Akad. Handlowej we Lwowie  
w pierwszych latach XX w. (Dop. brata).
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Z dzieci, Andzia rozwijała się dobrze i zdradzała wcześnie 
zdolności, Janek natomiast rozwijał się początkowo słabiej. 

Staraniem moim było wychować dzieci bez rozpieszczania 
i trzeba było w tym przeciwdziałać zbyt miękkiej Stefuni. Było to 
potrzebne dla dobra dzieci i dla szanowania bynajmniej nie nad-
miernych sił matki. 

Dzieciom wpajałem miłość do Boga, do Ojczyzny, posłu-
szeństwo dla rodziców, kult pracy, poczucie obowiązku, zmysł 
porządku i dobroczynność. Oddziaływałem na nie własną powa-
gą, bezwzględną konsekwencją, przykładem, słowem (bez marno-
trawstwa)*, rzadkim karceniem. Zyskałem posłuszeństwo, miłość 
dzieci, zaufanie, ograniczone respektem; położyłem podwaliny 
wyżej wspomnianych cnót. Dzieci żywe, w mojej nieobecności 
rozpuszczone, matce życie utrudniały, najgoręcej ją kochając. 

Matka. 5 maja 1913 r. straciłem matkę, Irenę (de Körtve-
lyessy), po której odziedziczyłem najważniejsze swe przymioty: 
zdrowie i siłę, mimo małego wzrostu, żelazną wolę i wytrzyma-
łość, z drugiej strony dumę (u mnie często pychę), gwałtowność, 
zamknięcie w sobie. Patriotyzm, czystość charakteru, zwłaszcza 
pod względem materialnym, altruizm i uczucie, rzadko zewnętrz-
nie okazywane, mam po ojcu. 

Przez długie lata mój stosunek do matki był zakłócony. 
Zbyt dużo obie strony miały i energii i gwałtowności, obie też nie 
były sprawiedliwe. Ale od śmierci ojca stosunek się poprawiał,  
a ostatnie lata matka spędziła nawet w moim domu. 

W tym okresie poświęcałem się także studiom wojskowym 
i innym, uprawiałem sport, zwłaszcza tenisowy i bardzo sumien-
nie spełniałem obowiązki zawodu. Wyrobiłem sobie przekona-
nie, że jestem tęgim artylerzystą. 

* W bardzo ścisłym tego słowa znaczeniu. (Dop. brata).
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Dowództwo Lwowskiego Pułku Artylerii. I w tym 
okresie miewałem scysje z przełożonymi, po części ludźmi mier-
nymi. Jeden z nich, komendant pułku, podpułkownik Vallgruber, 
fachowo był bezsprzecznie wybitny, ale w każdym razie człowie-
kiem mniej tęgim, niż sam to sobie przyznawał. 

Wspólna intryga jego, brygadiera Dietricha, jako też ko-
mendanta korpusu (Kolosvary, wysoce uczony wojskowy, ale 
bez zmysłu praktycznego) zmierzała do tego, żeby mi nie dać do
wództwa Lwowskiego Pułku Artylerii, czego gorąco pragnąłem, 
ale wyprzeć mnie ze Lwowa; uważano mię za szowinistę Polaka. 

Za sprawą arcyksięcia Leopolda Salvatora, gen. inspektora 
artylerii objąłem jednak w grudniu 1913 r. (bardzo dobry) Pułk 
Lwowski i podniosłem jego poziom, zwłaszcza pod względem 
wartości moralnej.
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WOJNA ŚWIATOWA





NA FRONCIE WSCHODNIM 
(lipiec 1914–wrzesień 1915)

Wyznanie wiary i niewiary. Z końcem lipca 1914 r. 
wybuchła wojna światowa. Zaskoczyła mnie. Tyle-

kroć gro ziła, nie przychodziło do niej, nie liczyłem się z nią i nie 
obli czyłem. 

Osądziłem ją tylko instynktownie. Nie oceniałem jej roz-
mia rów. Nie liczyłem na to, że naród polski odegra w wojnie 
świato wej wybitną, czynną rolę. Obiecywałem sobie z wojny 
korzyści dla Polski, ale w gruncie rzeczy nie przez naród polski. 
Uważałem, że najbliższą i najprawdopodobniejszą korzyścią, 
jaką naród polski może osiągnąć, jest złamanie kajdan moskiew-
skich, ciążących boleśnie na największej części narodu. Byłem 
przekonania, że najłatwiej będzie można cel ten osiągnąć przez 
Austrię, w ramach której od lat dziesiątek duch narodu swobodnie 
się rozwijał i że naród w dążeniach wolnościowych będzie musiał 
mimo woli korzystać z pomocy drugiego wroga śmiertelnego — 
Niemiec.

Co z tego dalej wyniknie — w to nie wchodziłem, jako 
zbyt da lekie i od nas niezależne. Że Bóg postanowił zmiażdżyć 
wszystkich trzech rozbiorców Ojczyzny, o tym nie myślałem; to 
wychodziło poza nawias trzeźwej kombinacji. 
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Do dziś jestem tego zdania, że dla Polski większym nie-
szczę ściem okazałoby się zwycięstwo Rosji niż Austro-Węgro-
-Niemiec. 

Zresztą, ze względu na neutralność Włoch, uważałem zwy-
cię stwo Austro-Niemiec za prawdopodobne i wedle mego zdania, 
Polska prawdopodobnie w wojnie bierna, musiała się liczyć  
w swej polityce z przypuszczalnym zwycięzcą.

3 sierpnia 1919 r.
Mobilizacja Lwowskiego Pułku Artylerii.  W chwili  

wybuchu wojny byłem komendantem 30., bardzo dobre go puł-
ku armat we Lwowie. Żołnierz napływał, koni dostarczano do 
mobilizacji w tempie pospiesznym. Środki personalne przygo-
towane do przeprowadzenia mobilizacji nie wystarczały, trzeba 
było improwizować i już tu, jak potem wszędzie w wojnie, 
dar improwizacji odgrywał wielką rolę. Materiał inteligentny, 
przeważnie jeszcze w ubraniu cywilnym, pomnażał dziesięcio-
kroć przy gotowane komisje poborowe, remontowe itp., rzemieśl-
nicy cywil ni pomagali przy kuciu koni, szykowaniu butów itp. 

Do 25 sierpnia, przez trzy i pół tygodnia pułk stał w okoli-
cach Lwowa, na różnych kwaterach lub stanowiskach. W tym cza-
sie wielokrotnie przychodziły meldunki lub rozkazy wynikłe z zu-
pełnie fałszywych wiadomości o grożącym niebezpieczeństwie, 
któ re przedwcześnie zużywały siły niejednego oddziału. W moim 
puł ku tego nie było.  

25 sierpnia zaalarmowano nas i 30. Dywizja pomaszerowa-
ła do Kłodna. Wobec porządku panującego w mym pułku i dotrzy-
ma nia terminu, znalazł się on niebawem na czele dywizji, ponie-
waż pułki piechoty się spóźniły. Koło Zapytowa (pół drogi do 
Kłodna) spotkałem oficera kawalerii, który zawiadomił mnie, że 
dzień przedtem silna kawaleria rosyjska stoczyła bitwę nieda-
leko Bu ska. Wobec tego wstrzymałem pułk, żeby się znalazł 
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w przepisa nym porządku marszu, tzn. miał zabezpieczenie od-
działów pie choty. To zatrzymanie pułku stało się powodem głoś-
nej remonstracji mego dywizjonera (gen. Kaisera), który naglił 
do kontynuacji marszu, twierdząc, że sytuacja jest zupełnie 
„bezpieczna”; a jednak raport oficera kawalerii był zupełnie 
prawdziwy.

5 sierpnia 1919 r.
Pierwsza bitwa.  26 sierpnia, wyruszywszy około 4 ra-

no, zbliżyliśmy się około 10 rano do Buska. Nasza przednia 
straż prze kroczyła Bug i rozpoczęła natarcie na pozycje nieprzy-
jacielskie; na obu naszych skrzydłach wrzała już ostra walka. 

Wedle informacji komendy dywizji mieliśmy naprzeciw 
siebie pojedyncze „oddziały piechoty i szwadrony kozaków”; 
w rzeczy wistości nasza (trzecia) armia gen. Brudermanna stała 
w wal ce z znacznie przeważającymi siłami gen. Iwanowa. Tak 
błędne były informacje naszych dowództw, mimo podobno traf-
nych ra portów lotników austriackich, którym dowództwo mniej 
jednak wierzyło niż kawalerii, ź l e  wyszkolonej do zadań bojo-
wych, choć niewątpliwie odważnej. 

Rys. 1. 

wojska rosyjskie

wojska austroniemieckie
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Dostałem rozkaz poparcia piechoty moim pułkiem z pozy-
cji na zachodnim brzegu Bugu. Ze względu na niewystarczające 
środ ki łączności i w materiale, i w wyszkoleniu obsługi, propono-
wałem zajęcie pozycji na wschodnim brzegu Bugu, co gen. 
Kunesch, dowodzący moją kolumną, nareszcie przyjął.

Około godz. 2 po południu pojechałem automobilem do 
palące go się Buska, gdzie już 2 moje działa, ukryte w ogrodach, 
były je dyną podporą piechoty, ciężko walczącej. Chcąc przyjść 
piechocie z jak najszybszą pomocą, wyszukałem dla reszty mych 
dział (14) pozycję zamaskowaną w ogrodach, skąd bez straty cza-
su, ogniem bezpośrednim można było wesprzeć piechotę. 

Mimo perswazji mego najstarszego „sztabowego”, ppłk. Ki-
kovszkiego, pozycję zająłem i otwarłem energiczny ogień na linię 
ro syjską, co naszą piechotę pchnęło do ataku.

Artyleria rosyjska odkryła niebawem naszą, 30–40 armat 
otwiera na nas ogień i salwa za salwą zasypuje nasze pozycje. 
Ogień był tak mocny, że przybyły z rozkazem od generała oficer 
ordynansowy, chorąży hr. Piniński, nie ośmielił się wejść do ogro-
du, w którym ja, zupełnie niezasłonięty, bezpośrednio, głosem ar-
matami dowodziłem; strach ordynansowego bardzo mnie ubawił 
i znakiem zaprosiłem go do siebie; zbliżył się, oddał rozkaz i... 
pospiesznie się oddalił. 

Oficerowie i ludzie mego pułku trzymali się cudownie; do-
no szenie amunicji odbywało się podczas największego ognia auto- 
matycznie, bez najmniejszej potrzeby pędzenia ludzi do ognia. 
Musiałem tylko wpływać na oszczędzanie amunicji, której w go-
rączce szło wiele. Straty pułku były znaczne, bo padło około 20% 
żołnierzy z linii bojowej w ciągu 3 godzin; ale to na ducha zu
pełnie nie wpływało. Przytomnością umysłu i energią odznaczał 
się kpt. Filski, który zajął się specjalnie zwalczaniem artylerii 
nieprzyjacielskiej. 
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Ja dostałem kulą w piersi (bez rany) i zostałem ranny w le-
we kolano; po zabandażowaniu zostałem w boju bez przerwy, 
jeździ łem nawet nadal konno. 

Za bitwę tę dostałem order Leopolda (wówczas przyznawa-
ny zasłużonym generałom).

10 sierpnia 1919 r.
Odwrót na Wereszycę. Bitwa pod Gródkiem.  W od-

wrocie znad Bugu na Wereszycę próbowano trzymać Lwów  
i do 1 września 1914 pozostawały w naszych rękach wzgórza kil-
kanaście km na wschód od miasta. 

Jeszcze 1 września w południe przyszedł pełen polotu roz-
kaz, żąda jący bezwarunkowego utrzymania miasta. Tego samego 
wieczo ra zaalarmowano nas jednak i po krótkim odpoczynku na 
za chodniej krawędzi miasta, wśród nawalnego deszczu, bardzo 
przybici moralnie cofnęliśmy się nad Wereszycę, a potem za nią 
(około 50 km). 

Po drodze widziałem zlinczowanego chłopa ruskiego, po-
dej rzanego — jak wielu innych — o szpiegostwo, widziałem ty-
siące nędzarzy uciekinierów; smutne obrazy. 

Tymczasem po gen. Brudermannie objął dowództwo III 
Armii gen. Boroević i odwołując się do swych powodzeń na 
froncie serb skim, zapowiadał i obecnie sukcesy; w ogóle wzbudził 
zaufanie. 

7 września, po ponownym przekroczeniu Wereszycy za-
czyna się mię dzy Gródkiem a Mszaną bitwa — próba odebrania 
Lwowa. Po obu stronach gościńca na zachód od Janowa, lasami 
postępują dwie dywizje piechoty, moja 30. lwowska i jedna wę-
gierska. Z tej stro ny Wereszycy ukryte małe oddziały piechoty ro
syjskiej przy współdziałaniu artylerii i kulomiotów, nadzwyczaj 
zręcznie utrudniają nasze postępy. Przed południem natknęliśmy 
na nie przyjaciela, a koło godziny czwartej dywizje rozłożyły się 
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w lasach na szereg linii, rozrzuconych dość bezładnie jedna za 
drugą obok siebie i zaczęły umacniać się w terenie. W lasach 
tylko małą część artylerii, także część mego pułku można było 
rozwinąć – i pozy cje te nie zapowiadały większych rezultatów.  
Z natury rzeczy i nieprzyjacielski ogień nie miał wielkiego skutku 
fizycznego, ale na moralne poczucie wojska oddziaływał ujemnie. 

Nieprzyjaciel był nieuchwytny i nawet na kluczach pozycji 
ani od kawalerii, ani od piechoty nie można się było niczego 
dowie dzieć o jego pozycjach. Zniecierpliwiony tym, wysłałem 
wypróbo wanego wywiadowcę chor. Tad. Filipowicza (obecnie 
kapitan polskiej artylerii) z jednym ogniomistrzem na wywiad. 
Ten za meldował mi za pół godziny, że główny klucz, wzgórze 356 
znaj duje się w ręku Moskali i jest zabezpieczone kulomiotami; 
tego dotąd dowódca dywizji nie wiedział. 

Ogień z „356” słabł, ustał i przypuszczenie, że nieprzyjaciel 
opuścił wzgórze było bardzo prawdopodobne. Ponieważ zdemo-
ra lizowana piechota była niezdecydowana do akcji, wysłałem 
nie zwłocznie na ochotnika pluton mojego pułku art. (kpt. Rześ-
niowiecki, umarł jako ppłk, i por. Polzer, później mój adiutant)  
z rozkazem obsadzenia wzgórza przed piechotą. Próba się udała. 
Moskale zasypują wzgórze kulami, atakują ze wszystkich stron, 
ale pluton pozycję trzyma sam, dając piechocie czas do jej obsa-
dzenia. Zachwiana moralnie piechota zwlekała z natarciem i nie 
wyzyskała dobrze przygotowanej sytuacji; po pół godzinie plu-
ton, żeby nie wpaść w ręce nieprzyjaciela, wraca galopem z nie-
wielkimi stratami. 

Następnego dnia przekroczyliśmy na południe od Janowa 
Wereszycę. Zaczęła się czterodniowa, zażarta bitwa, w tym od-
cinku w ogóle dla nas korzystna, w której zdobywaliśmy powoli 
teren aż pod Mszanę. Na północ linie nasze zostały jednak prze-
łamane i 11 września armie cofnęły się pod Gorlice. 

42



Braki łączności. Marnowanie amunicji. Z wspo-
mnianej bitwy przedstawię następujące spostrzeżenia: 

Współdziałanie artylerii z piechotą było w tym okresie 
wojny słabe z naszej strony. Łączność między obu broniami, nie-
mniej z dowództwami wyższej kategorii była niedostateczna; 
wynikało to z niewystarczającej ilości i jakości środków łączności 
i niedostatecznego wyszkolenia obsługi. 

Działalność artylerii polegała wówczas przeważnie na sa-
mo dzielnym ocenianiu sytuacji, nie zaś na porozumieniu z pie-
chotą, za którą też pozostawało się nieraz zanadto w tyle; doty-
czyło to mniej mego pułku. Artyleria nieprzyjacielska strzelała 
bardzo wiele, raczej w przestrzeń, niż na cele. Miała po części 
rezultaty moralne, ale groziło jej wyczerpanie zapasów amunicji. 
Już w cza sie pobytu w Wiedniu (wrzesień–październik), z po-
wodów, o któ rych niżej wspominam, podczas rozmowy z arcy-
księciem Leopol dem Salvatorem, wspominając o onych rosyjs-
kich orgiach w uży ciu amunicji, przepowiadałem, że w tym 
„wyścigu” może Moska lom zabraknąć tchu. Klęskę Rosjan, 
dopiero co prawda w r. 1915, tłumaczyć też należy przede 
wszystkim brakiem amunicji. 

Niedostateczna łączność między artylerią a piechotą zagra 
 żała wielokrotnie, a zwłaszcza w nocy, bezpieczeństwu artylerii. 
Asekuracji często wcale nie było, a czasami jej wartość bojo-
wa była marna. 10 września mieliśmy np. jako asekurację  
1 komp. 30. Pułku Piechoty (lwowskiego), ale kiedy Moskale 
skoncentrowali na nas silniej szy ogień, żołnierze piechoty jeden 
po drugim znikali ze stano wiska. Zajęty kierownictwem ognia 
swoich baterii i ufając, że własnymi siłami obronimy się w razie 
nieprzyjacielskiego ataku na baterie, kazałem tylko adiutantowi 
(wówczas por. Przedrzymirskiemu, obecnie kpt. pol. art.) zapisać 
nazwiska tych żołnie rzy, którzy przy kompanii zostali, aby prze-
ciw reszcie przeprowa dzić dochodzenia. 
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Ażeby wśród tych warunków pułk swój lepiej zabezpieczyć 
przeciw nocnym niespodziankom, zazwyczaj w mocnym już 
zmro ku, przesuwałem baterie na tyły i o świcie rannym z pow-
rotem zajmowałem pozycje. Ludzie byli okropnie pomęczeni, ale 
dobre go ducha. 8 września w jedną z armat trafił pełny pocisk 
(średniego kali bru), który zabił pierwszego oficera baterii i zabił 
lub ciężko zra nił wszystkich, którzy znajdowali się w pobliżu 
tego działa; a jed nak bateria a n i  n a  c h w i l ę  akcji nie przerwała 
(w baterii bardzo dzielnym oficerem był ppor., z końcem wojny 
kpt. Do browolski). 

Pod koniec bitwy (10 września) ciężko ranny w szyję*, 
dostałem się do szpitala wojskowego w Wiedniu. Szef szpitala, 
prof. Clermont robił wrażenie bardzo dobre, lekarki okazywały 
wiele do brych, a mało owocnych chęci. Organizm mój energicz-
nie pracował nad swą naprawą i 13 października znowu już 
byłem przy swym pułku nie „zaniedbawszy” żadnej bitwy, bo ich 
w odwrocie spod Lwowa ku Gorlicom w ogóle nie było. 

11 sierpnia 1919 r.
Odsiecz Przemyśla, październik 1914. Tymcza sem  

moja dywizja przeszła do działań ofensywnych, miała wziąć 
bowiem udział w odsieczy oblężonego Przemyśla. W trzy  
dni dosta łem się z Wiednia do swego pułku i to drogą okrężną 
przez Sącz, Jasło do Rzeszowa (tu przerwany most zatamo-
wał komunikację kolejową), a z Rzeszowa około 70 km konno,  
drogami zniszczony mi w sposób niedający się opisać, z po-
wodu ciągłych deszczów i ogromu wszelakich kolumn, które 
nimi przeszły; gościniec Rzeszów–Jarosław był pełen błota  
i wyboi, w których koła ginęły. 

* Rana w kark. (Dop. brata).
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14 października i następnej nocy dywizja posunęła się pod 
Radymno. Wobec bajecznie zniszczonych dróg i trudności terenu, 
osobiście prowadziłem baterie, gdyż trzeba było nadludzkich 
wysiłków, ażeby je w ogóle wyciągnąć. Straciwszy pierwszy 
raz w wojnie kilka koni ze zmęczenia (udar płuc), dotarliśmy  
z największym wysiłkiem o północy do jakiegoś folwarku kilka 
km od Sanu. 

O g. 2 w nocy osobiście pojechałem, aby rozpoznać pozycje 
i wybadać nieprzyjaciela, zaś moi sztabowi mieli przyprowadzić 
baterie, pod osłoną rannej szarówki. 

Już o świcie dostrzegłem jakieś baterie, jadące bezczelnie 
na sypem kolejowym; Moskale mogli je łatwo zniszczyć, ale... 
spali. 

Po skończonym wywiadzie wyjechałem naprzeciw swych 
pod komendnych, żeby jak najprędzej zająć pozycje. W drodze tuż 
naprzeciw mnie, na 5 m eksplodował granat, nie robiąc szkody 
ani mnie, ani koniowi. 

Zaczęła się kilkodniowa nieznaczna bitwa koło Radymna. 
W no cy na 18 posunęliśmy się pod Przemyśl, na odsiecz.

12 sierpnia 1919 r.
Już pod Przemyślem nasza artyleria wykazała, że dotych-

cza sowe nauki nie poszły w las. Brygada artylerii, pod osobistym 
kie runkiem brygadiera, płk. Portenschlaga, zajęła jednocześnie 
ukryte pozycje i jednocześnie otworzyła skuteczny ogień, na pod-
stawie sumiennych wywiadów i w dobrej łączności, zwłaszcza  
z dowództwem dywizji. 

Atak piechoty na wzgórza 313–278 artyleria starannie 
przygoto wała i wzgórza te pod wieczór i w nocy bez wielkich 
strat dostały się w nasze ręce. Dla skuteczniejszego działania pułk 
mój, jeszcze przed wzięciem pozycji 313–278, wysunięty został 
na pozycje II, co przeprowadziłem osobiście. 
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Na tej pozycji niebawem w kilka dział trafiły pełne pociski, 
mimo to nasze straty w ludziach nie były zbyt dotkliwe. Jedną 
z baterii ogarnęła jednak depresja moralna do tego stopnia, że 
oficer uważał za wskazane odesłać ludzi dość daleko na bok, 
wedle panującej teorii wysnutej z doświadczeń wojny rosyjsko-
-ja pońskiej. Nie uznając tej teorii, kazałem ludziom natychmiast 
wrócić, co bezzwłocznie się stało.

Rys. 2.

wojska rosyjskie

wojska austroniemieckie
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Po wzięciu wzgórzy 313–278 Moskale stawiali jeszcze 
opór w Miżyńcu, mimo skutecznego ognia z naszej strony i mimo 
poważnego zagrożenia obu ich skrzydeł. Był to pierwszy przykład 
stateczności wojennej, który na mnie zrobił wrażenie. Wzgórze 
313 strasznie ucierpiało; ogień nieprzyjacielski zniszczył wszyst-
kie drzewa. Ludzie ginęli nie tylko od ognia, ale i od cholery, 
sze rzącej się okropnie. Komendant 30. Pułku Piechoty był jedną  
z jej ofiar. Jed nak pozycje bezwzględnie trzymano, a ja, ażeby pie-
chocie przyjść z skuteczniejszą pomocą, nie tylko jedną baterię 
wysunąłem na pozycję III, a jeden pluton (obecny kpt. art. pol. 
Koliszer) na 278, ale sam udałem się na 313 i stamtąd przez dwa 
dni osobiście kierowałem ogniem dwu baterii. Ze wszystkich 
stron ludzie pa dali od kul i od cholery. Ci, co żyli, pozostawali 
w ciągłym nie bezpieczeństwie, wielu z nich szarpała ta straszna 
choroba, ale pozycje trzymaliśmy niezachwianie. 

Ostatni tydzień odsieczy Przemyśla spędziłem jako komen-
dant brygady i to przez dziwną nemezis losu, luzując z rozkazu 
ko mendy armii tego samego brygadiera, który swojego czasu 
prze szkadzał mi w objęciu komendy Lwowskiego Pułku Artylerii, 
a któ ry obecnie, w samych początkach wojny, okazał swą inte-
lektual ną i moralną nieudolność.

13 sierpnia 1919 r.
Odwrót pod Kraków. Na rozkaz z 3 listopada 1914 za-

częliśmy się cofać pod Kraków. Odwrót 11. Korpusu (lwowskie-
go) odbył się spokojnie, gdyż Moskale nie napierali mocno. 
Piechota obowiązek swój spełniała dobrze. Kawalerii wiele nie  
widziałem. 

Jedna, jaka się w tym czasie nadarzyła, sposobność pozna-
nia kawalerii nie dała o niej dobrego świadectwa. Któregoś dnia, 
około połowy listopada, cofaliśmy się ku Myślenicom; były wieś-
ci, że oddziały kozackie są na naszych skrzydłach, a nawet tyłach. 
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Ażeby artylerię prędzej usunąć ze strefy zagrożonej, dywizjonier, 
jak nieraz przedtem, posłał nocą, pod moim dowództwem, całą ar-
tylerię dywizji naprzód, przed piechotą, pod słabą asekuracją od-
działów pieszych. Jest zrozumiałe, że tego rodzaju marsz artyle-
rii, samodzielny, z nieprzyjacielem po flankach, dla komendanta 
nie był zbyt przyjemny. Ale z przyrodzonym mi optymizmem,  
w pełnym spokoju marsz ten wykonałem i około 2 w nocy dobie-
głem mety. Był to punkt, położony o kilka km na wschód od My-
ślenic, gdzie już stały dla remontu 2 dywizje kawalerii. Rzecz  
jasna, że dobiegłszy mety, natychmiast posłałem oficera do Myśle-
nic celem nawiązania łączności i zasięgnięcia języka. Dostałem 
jednak odpowiedź, że dywizje o nieprzyjacielu nic nie wiedzą, bo 
nie otrzymały jeszcze od komendy korpusu „odprawy”; ten po-
gląd mi nie zaimponował. 

Zaczęła się dla nas walka pozycyjna między Myślenicami  
a No wym Targiem, wśród stromych, lesistych, śniegiem po-
krytych gór. 

Ponieważ konie były bardzo pomęczone i zmizerowane, 
strome, śliskie drogi i stocza przedstawiały dla ruchów artylerii 
ogromne trudności. 

Kapitan Filski wszędzie się odznaczał; i w organizowaniu 
łą czności, i w wywiadach, w prowadzeniu ognia i w prowadzeniu 
baterii. Stromość i śliskość dróg zmuszały do kombinowania po -
ciągu z koni i ludzi; przy zjeżdżaniu hamulce okazywały się 
sprzę tem  delikatnym, wobec czego wkładało się w koła konary 
lub ma łe drzewa, w dodatku trzymano jeszcze działa linami i tak 
je puszczano; wszędzie kpt. Filski okazywał zmysł praktyczny. 

Bitwa pod Limanową.  6 grudnia (w św. Mikołaja) Mo s-
kale cofnęli się i podjęliśmy pościg. Zaczęła się bitwa pod Lima-
nową–Łapanowem, trwająca do połowy grudnia. Z tej bitwy 
przedstawię tylko kilka szczegółów. 

Moskale po dłuższym odwrocie stawili na wschód od Ła-
pano wa silny opór, po obu stronach szosy wiodącej z Łapanowa 
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na wschód. Ażeby opór ten łatwiej złamać, brygadier pod osłoną 
no cy przesunął mnie z grupą artylerii na prawo i naprzód do grupy 
artylerii innej dywizji, która już tam stała. Jako starszy, miałem 
objąć komendę nad obu grupami. Ponieważ jednak moja grupa 
przyszła na stanowiska później i później niż tamta mogła rozpo-
cząć akcję, przeto na razie zapoznałem się tylko z sytuacją, zosta-
wiając tamtej grupie swobodę w prowadzeniu już przygotowa-
nego ognia, podczas gdy moje baterie miały przygotować się 
osta tecznie do działań. Tymczasem jednak mnożyły się znaki, że 
Mo skale zaczynają opuszczać swą pozycję i wobec tego artyleria 
musiała zdecydować się, czy w obecnym miejscu kontynuować 
przygotowania do ognia, czy też przygotowywać się do pościgu. 
Decyzję trzeba było oprzeć — jak prawie zawsze w wojnie — na 
od czuciu sytuacji. I komendant tamtej grupy, i ja przyjęliśmy hi-
po tezę, że nieprzyjaciel zaczyna się cofać i zarządziliśmy natych-
miast pościg (który już moje wywiady przygotowały). Towarzy-
sząca mi grupa, mając daleko lepsze zaprzęgi, niebawem nas  
wyprzedziła; za to ja z swoimi bateriami zająłem od razu pozycje, 
najbardziej odpowiadające zadaniu, przez co prześcignąłem w ak-
cji komendanta wspomnianej grupy. Natomiast obu nas prze-
ścignę ła „bateria górska”, która wyzyskując swą zwrotność  
w każdej chwili mogła zająć najodpowiedniejsze stanowisko  
i działać bardzo skutecznie, przeważnie strzałem bezpośrednim. 
Zapadła noc. 

Następnego dnia i pozycje przez nas zajęte, i zarządzenia, 
za równo dla wywiadów, jak dla łączności, zapewniły mojej grupie 
największą skuteczność w akcji; niebawem też i inne grupy stop-
niowo się dostosowały do mojej. 

Moskale, mocno cierpiąc od naszego ognia, starali się zalać 
na sze baterie gradem pocisków. Pomimo że stały one w ukryciu, 
udało się im w jakiś sposób jedną z moich baterii literalnie zasy-
pać ogniem małego i średniego kalibru (padło sto kilkadziesiąt 
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strzałów w baterię lub w promieniu do 20 kroków od niej); a jed-
nak i straty były małe i bateria bez przerwy działała. Choć na dru-
gi dzień bateria pozycję zmieniła, mimo to wkrótce znalazła się  
w równie huraganowym ogniu nieprzyjacielskim; zabrakło już 
lu dziom moralnego tchu i na propozycję „pierwszego” oficera 
po zwoliłem obsłudze na blisko pół godziny odejść od dział. 
Wieczo rem, z rozkazu brygadiera, cofnąłem swoją grupę z ma-
łymi stra tami. 

W tych dniach byłem też pierwszy raz w wojnie świadkiem 
ataku 1 batalionu armii niemieckiej; nie był on bynajmniej świe-
tny i został odparty. Godną zanotowania jest również inna, iście 
niezwykła „scena”. Nasza piechota uskarżała się na nieprzyjaciel-
skie kulomioty, które często zmieniając swe pozycje, szczególnie 
skutecznie odpierały jej ataki. Dlatego też polowała na nie nasza 
artyleria ze szczególną starannością. W terenie, za liniami nie-
przyjacielskimi było zagłębienie, w którym Moskale przesuwali 
swe siły, a niezawodnie i kulomioty. W tym zagłębieniu nagle 
spo strzegamy wielkie cielsko, na którego grzbiecie widać coś  
w ro dzaju kulomiotu. Cielsko to stara się przekraść, ale już nasze 
ar maty górskie spostrzegły je i zaczyna się straszna kanonada, na 
odległość tylko jednego km. Granat za granatem ryje ziemię tuż 
koło cielska, przed nim, za nim, na prawo, na lewo, ale cielsko 
żyje; nareszcie mu tego za dużo, prostuje się i... ogromny drągal 
moskiewski z „plecakiem” wielkimi krokami ucieka. 

Po kilku dniach bitwa była wygrana (wskutek wypadków 
na południowo-wschodnim skrzydle), choć myśmy się domyślali 
po czątku odwrotu rosyjskiego. Zwłaszcza artyleria niemiecka, 
któ ra tu, również jak piechota, nie stała na wysokości zadania, 
masy strzałów dawała do opróżnionych wsi, zabijając tu i ówdzie 
pozo stawionego „trupa”. 

O 3 po południu, w deszczu, zaczęliśmy energiczny pościg, 
tak że spoczynek przypadł nam dopiero o 2 w nocy. Po drodze, po 
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obu stronach gościńca eksplodowały, nie raniąc jednak nikogo,  
w licz nych ogniach przydrożnych tysiące ładunków, które porzu-
cili Mo skale. W nocy 3-godzinny odpoczynek trzeba było spędzić 
na za wszonym barłogu i w sąsiedztwie licznych trupów. 

W pościgu podsunęliśmy się najpierw pod Dunajec, koło 
Tar nowa, potem korpus mój przesunięto w okolice na zachód od 
Tu chowa, a nareszcie do Gorlic. 

Brygadierem artylerii byłem do końca roku 1914 (zastępu-
jąc zranionego pod Przemyślem płk. Portenschlaga). Miałem  
u dywizjonera bardzo dobrą reputację, ugruntowaną na licznych 
od znaczeniach mego pułku. Mimo to, stosunek mój do dywizjone-
ra (gen. Kaiser) zaczął się mocno psuć. Już i dawniej zastępowa-
łem wielokrotnie brygadiera i zawsze starałem się zdziałać arty-
lerią jak najwięcej, a udawało mi się i ze względu na wysoką 
wartość mego pułku, i w wyniku osobistej odwagi, znajomości 
rzeczy i nad zwyczaj żywej działalności, którą mi umożliwiało 
wyjątkowe wprost zdrowie. Ale jak lubiłem uznanie, tak nie 
mogłem znieść tego, żeby mi się kto mieszał do rzeczy, których 
nie rozumie, choćby to był i mój dywizjoner. Tego rodzaju nie-
fachowe ingeren cje wywoływały z mojej strony stanowcze 
zastrzeżenia, z czasem irytacje mego dywizjonera, który też 
wielokrotnie próbował sa modzielnie dysponować artylerią przy 
pomocy skonfiskowanego mi adiutanta Przedrzymirskiego; ale  
w trudniejszych sytuacjach zawsze na nowo mnie powoływał. 

Przed Bożym Narodzeniem znowu powołany na stanowis-
ko brygadiera, postanowiłem bez względu na osobiste przekona-
nie wykonywać tylko polecenia swego dywizjonera. Jedną z jego  
my śli przewodnich było wtedy szanowanie artylerii, której 
znaczne części nie były do boju przysposobione. 

W samą Wilię 1914 dywizjoner, ja i sztab cały dzień spędzi-
li śmy na stanowisku, obserwując dość pospolity przebieg walk 
po zycyjnych. Już zmierzcha, już opuszczamy stanowisko, wtem 
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ktoś z nas spostrzega podejrzany ruch na prawo. Rzeczywiście, 
szedł niespodziany atak Moskali na naszego prawego sąsiada 
(węgier ska grupa gen. Szurmay), przełamał go i w następstwie 
wszystkie linie cofnęły się o jakie 4 km; gdyby naszej artylerii 
było na po zycjach więcej, może by odparto to uderzenie Moskali. 

Niebawem znowu przyszło do scysji między dywizjonerem 
a mną, ponownie opuściłem stanowisko brygadiera, ale znowu 
powołany, oświadczyłem szefowi sztabu (ppłk. Pitreichowi), że 
proszę, żeby nareszcie dano mi należny mi zakres działania, tzn. 
powołano na stanowisko brygadiera, bo tylko pod tym warun-
kiem coś zdziałam. Odtąd też, aż do przybycia płk. Portenschlaga, 
pełniłem funkcję brygadiera bez przeszkody i z pełnym powo-
dzeniem. Najpierw baterie odparły szereg ataków, którymi Mo-
skale próbowali wyzyskać dotychczasowe powodzenie, potem, 
cią głą akcją artyleryjską, i to bez użycia wielkich ilości amunicji, 
wy łącznie przy pomocy zręcznie zorganizowanych wywiadów 
i zręcz nych działań artyleryjskich, udało się nam odebrać Mo-
skalom pas około 1 km. 

Kontakt z Legionami.  24 grudnia poznałem 1. Bryga
dę Legionów (bryg. Piłsudskiego) około Łowczówka. „Wedle 
swej zasady, dla zapewnienia współdziałania artylerii z piechotą, 
nie tylko przez oficerów, ale i osobiście utrzymywałem łączność  
z dowódcami piechoty. W tym dniu informowałem się najpierw 
w dwu pułkach austriackich, gdzie mi jednak nie udzielono za-
dawalających objaśnień i gdzie była tendencja do udzielania ob-
jaśnień na ma pie, następnie byłem w dowództwie brygady 
Legionów, gdzie mi ppłk Sosnkowski udzielił dokładnych i rze-
czowych wyjaśnień w terenie. 

Preludium pod Gorlicami.  Niebawem brygadę arty-
lerii wcielono do 6. potem 8. Dywizji Piechoty, złożonej z puł-
ków strzelców tyrolskich i przesunięto w okolice Gorlic i prze-
łęczy Ko nieczna (Smerekowce). 
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14 sierpnia 1919 r.
Pod Gorlicami w lutym i w marcu wielokrotnie próbowano 

przełamać front rosyjski. W tym kierunku rozwinął ożywioną 
działalność bryg. gen. Rozwadowski, użyto wielkich względnie 
ilości amunicji, także 301/2 cm moździerza, ale rezultatu nie osią-
gnięto. 

Pod Smerekowcami w pierwszych dniach pobytu o mało nie 
straciłem baterii. Zamierzano właśnie przesunąć linię w tył, choć 
na razie nic nie zapowiadało bezpośredniego niebezpieczeństwa. 
W nocy, wspólnie z dowódcami pułków piechoty, wizytowałem 
pozycje piechoty, a jednemu ze swych organów kazałem zbadać 
pozycje artylerii, które podałem wedle mapy; rano jednak jeszcze 
osobiście pojechałem je zwiedzić. Kiedy w trakcie tego zjawiłem 
się w kwaterze dowódcy grupy gen. Fischera, ten zapytał, czy już 
wiem, że nasze prawe skrzydło z powodu cofnięcia się naszego 
prawego sąsiada (3. Korpus) jest zagrożone. Ponieważ nie mia-
łem meldunków o tym, zapytałem, czy zawiadomiono artylerię 
o gro żącym jej niebezpieczeństwie; okazało się, że nie. Otóż na  
pozy cjach prawego sąsiada stała jedna moja bateria, o którą oczy-
wi ście musiałem żywić poważne obawy. Natychmiast zatele-
fonowa łem do swego adiutanta i wydałem szereg zarządzeń celem 
rato wania baterii, co też się zupełnie udało. W ogóle zachowanie 
Mo skali tak było mało energiczne, że pomimo cofnięcia się 
naszego prawego sąsiada, można było utrzymać ważne punkty, 
a w szczególności wybitną górę „Rotonda”, panującą nad 
wszystkimi na szymi pozycjami. 

Ale i po austriackiej stronie było „bezhołowie”, tym 
bardziej że wyższe dowództwo było nieczynne. Wobec tego za-
proponowa łem osobiście jednemu z dowódców batalionu obsa-
dzenie „Rotondy”. Nie zrobił tego. Później, kiedy już Moskale 
placówkę tę zajęli, zaatakowało ją dowództwo korpusu dwukrot-
nie niedosta tecznymi siłami, ale bez rezultatu. Rotonda stała się  
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w ręku Mo skali bardzo ważnym stanowiskiem jako pierwszo-
rzędny punkt obserwacyjny do kierowania ogniem artylerii i jako 
mocny klucz pozycji. Epizod ten jest wybitnym przykładem, co 
znaczy w woj nie inicjatywa naszych dowódców.

29 sierpnia 1919 r.
Ofensywa gorlicka.  Z końcem kwietnia dywizję moją 

(8.) przesunięto z przełęczy karpackiej Konieczna, w okolice 
Tu chowa. Szereg rozkazów zapowiadał dość wyraźnie bliską 
ofensywę, którą miał kierować generał-pułkownik Mackensen. 

30 kwietnia odbyło się wstrzelanie artylerii, kontynuowane 
l maja zdaje mi się do 8 rano, po czym piechota rozpoczęła atak. 

Wedle moich wspomnień działanie artylerii było zanadto 
jed nostajne, bez dostatecznie podkreślonych ognisk, ale mimo to 
po tężne i potężniejsze niż w dawniejszych atakach. Uderzenie pie-
choty w pierwszych chwilach ataku miało dość duże powodzenie, 
ale już około południa postępy natarcia malały. Walka toczyła się 
przez noc, następny dzień i znowu noc bez znacznych rezulta tów 
na odcinku, który mogłem okiem objąć. Ale trzeciej nocy nad 
ranem Moskale niepostrzeżenie pozycje opuścili; ich linia była 
przełamana na przestrzeni blisko 100 km, a to tym dla nich fatal-
niej, że tworzyła ona kąt prosty.

   Półn.

            Wsch.

W warunkach takich pościg nasz zagrażał im dwustronnie; 
postępy naszego natarcia na jedno ramię kąta stawały się nie-
bezpieczne również i dla drugiego ramienia. 
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Wedle znalezionych u poległych Moskali zapisków można 
by ło wywnioskować, że ogień naszej artylerii był dla nich nie do 
wy trzymania. 

Ocena taktyki ofensywy. Odwrót Moskali odbywał się  
w porządku. Co kilkanaście do dwudziestu kilku kilometrów 
stawiali nam opór i do złamania go trzeba było zwykle 1–2 dni. 
Prawie nigdy nie udawało nam się wyrzucić Moskali siłą; przewa-
żnie w nocy cofali się dobrowolnie i niepostrzeżenie, ze względu 
na ogólną niekorzystną dla nich sytuację. 

Metoda naszego pościgu była niepraktyczna. Trafiając na 
no wą linię oporu, nie rekognoskowano jej dostatecznie, używano 
po nad potrzebę artylerii, a atakowano niewystarczającymi siłami 
piechoty. Powtarzano krótkie i słabe przygotowania artyleryjskie, 
po czym znów piechota atakowała — bez rezultatu. Powtarzało 
się to do późnej nocy, mimo minimalnych szans powodzenia; 
na reszcie piechota zupełnie wyczerpana, zasypiała. Tymczasem 
Mo skale w nocy, wskutek ogólnej niekorzystnej sytuacji, cofali 
się i nie ścigani przez naszą (wyczerpaną) piechotę, obsadzali  
i umac niali następną pozycję. 

Rozumiałem dobrze, że w tym pościgu najbardziej decy-
dującą porą dnia jest wczesne rano; moje artyleryjskie patrole 
często o tej porze pierwsze stwierdzały odwrót nieprzyjaciela,  
a baterie o świcie były już na pozycjach, gotowe do akcji lub 
podjęcia po ścigu, ale zmęczona, piechota dopiero koło 8 rano była 
zdolna do działań. Łatwo zrozumieć, ile na tym akcja pościgu 
cierpiała, jak rosły własne straty, a decydujących rezultatów 
brakło. 

W tym czasie (w połowie maja) byłem świadkiem znako-
micie przeprowadzonego ataku brygady niemieckiej na wschód 
od Wi słoki (nazwę miejscowości zapomniałem). Przed 5 rano,  
swoim zwyczajem szedłem na stanowisko. Prócz moich baterii,  
wojska — zmęczone — w ogóle spały; w miejscowości spos-
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trzegłem wojska niemieckie, zmęczone, gdyż przybyły na pozy-
cje nocą. Wstępuję do komendanta pułku, aby się od niego do-
wiedzieć o rozkazie na dzisiaj, gdyż sam nie otrzymałem dotąd 
żadnych instrukcji. Ale i komendant pułku niemieckiego nic nie 
wiedział. Wobec tego udałem się na stanowisko, ażeby dalej, jak 
często dotąd, działać autonomicznie. 

Około 9 rano zgłasza się u mnie niemiecki oficer ordynanso-
wy i zawiadamia, że moja grupa została podporządkowaną jego  
bry gadierowi i wzywa mnie do niego. Ubodło mnie to trochę 
— uwa żałem, że i niemiecki brygadier mógł przyjść do mnie, 
lecz natu ralnie poszedłem, przestrzegając jak najbardziej mało-
mówności. Brygadier nie bardzo mi imponował swą wiedzą, za 
to jego oficer sztabu (kapitan) miał bystry pogląd na sytuację. 
Brygadier przedstawił mi plan ataku; zadaniem mojej grupy 
było sparaliżo wać artylerię rosyjską, której pozycje już z dnia 
poprzedniego by ły mi dość znane. 

Atak miał się zacząć i zaczął punktualnie o godzinie 3. Ta 
punktualność tak decydująca o powodzeniu ataków, wówczas je-
szcze nie należała do zasad obowiązujących w oddziałach austria-
ckich. Bataliony niemieckie rozdzielone wszerz i na głębokość na 
małe grupki, prowadzone przez dowódców, postępowały w wzoro
wym porządku, rzucając się w mgnieniu oka na ziemię i znowu 
podnosząc się w mgnieniu oka. Ta sprawność w taktyce natarcia, 
paraliżowanie oraz skuteczność przeciwdziałania artylerii rosyj-
skiej ze strony moich baterii, ograniczyły straty atakującej pie-
choty do minimalnych rozmiarów. Dopiero po 5 podsunęli się 
Niemcy pod pozycje rosyjskie, bronione uporczywie i wzięli je 
po zapadnięciu zmroku, kontynuowali dalej atak przeciw drugiej 
li nii moskiewskiej, wdarli się, lecz zostali znowu odrzuceni. Nas-
tą pił jeszcze jeden dzień walk nierozstrzygniętych i dopiero 
następ nej nocy Moskale opuścili pozycje. 

Po przełamaniu tego oporu ścigaliśmy Moskali aż w okolice 
Niska, w kąt między Sanem a Wisłą. Tu Moskale stawili ponownie 
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energiczny opór. Zdaje mi się, że 19 maja pod Warchołami, przed 
świ tem, Moskale podjęli kontratak. Jeden z moich dywizjonów 
(pod komendą wspomnianego już, nadzwyczaj tęgiego kapitana 
Filskiego) właśnie został przesunięty na lewe skrzydło dywizji 
i tam zabarykadował drogę atakowi rosyjskiemu. Ja sam, także 
prze znaczony na lewe skrzydło dywizji, po rozpoczęciu ataku ro-
syj skiego, najpierw zorganizowałem na prawym skrzydle dywi-
zji obronę, używając do tego mojego drugiego dywizjonu (pod 
kpt. Głowackim), po czym udałem się osobiście do dywizji 
kpt. Filskiego, gdzie po kilku poprawkach działalność artylerii 
wydatnie spotęgowałem. W tym krytycznym czasie, prócz moich 
baterii, wszystkie inne cofnęły się z pozycji, chcąc ratować działa. 
My jedni, zostawszy na pozycjach, gruntownie przyczyniliśmy 
się do odparcia ataku, a potem tak prażyliśmy Moskali, że kilkuset  
z nich, tylko pod wrażeniem tego ognia, przeszło do niewoli. 

Zachowanie mojego pułku było przez cały czas mego do
wódz twa nadzwyczaj dzielne, i na dowód tego przytoczę tu kilka 
no wych przykładów. Bitwę pod Buskiem (26 sierpnia 1914), 
zajęcie góry 356 pod Janowem (7 września 1914), rekonesanse 
chor. Filipowi cza przedstawiłem poprzednio. 

Po bitwie pod Buskiem 1 pluton pod dowództwem kpt. 
Pospischila wraz z 1 baonem piechoty zasłaniał odwrót brygady. 
Bata lion piechoty już się cofnął, a pluton artylerii ciągle jeszcze 
zasła niał odwrót — sam — bo nawet jego asekuracja się cofnęła. 
Poło żenie plutonu stawało się coraz krytyczniejsze, tym bardziej 
że i przodki dział w gradzie kul pierzchły. Wtedy dzięki energii  
kpt. Pospischila, a niemniej niezwykłej odwadze, energii i spraw-
no ści obu dowódców dział (2 plutonowi, nazwiska zapomniałem) 
ob sługa sama eszelonami działa wycofywała, utrzymując ciągle 
jed no działo w ogniu; dzięki energii innego podoficera udało się 
przodki na powrót sprowadzić i uratować działa, przez kilkaset 
metrów wleczone przez samą posługę.
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W bitwie pod Warchołami kilka moich dział stało w pierw-
szej linii piechoty. Ponieważ wskutek ciągłych ataków moskiew-
skich dowódcy jednego odcinka, kapitanowi strzelców tyrolskich 
(1 pułk) działo stojące w obrębie jego pozycji, wydało się zagro-
żone, wezwał dowódcę ogniomistrza Dreschera, żeby je cofnął. 
Ale ogniomistrz nie cofnął się, meldując: „tu mnie z działem 
posta wiono, tu z nim zginę, albo z nim się ostanę”. Działo to  
jeszcze przez cały dzień brało wybitny udział w odpieraniu 
ataków mo skiewskich i gdy wydano rozkaz ogólnego odwrotu, 
udało się je szcze szczęśliwie je wycofać. Przedstawiłem tego 
ogniomistrza do złotego medalu waleczności, ale go nie otrzymał 
(dostał srebrny I klasy). 

Pułk pod moim dowództwem, mimo wielu bardzo niebez-
piecz nych sytuacji, nie stracił żadnego działa. Tylko w odwrocie, 
w je sieni 1914 r. przy jednej armacie złamała się oś; zostawiono 
je i za maskowano. Działo to odzyskałem zresztą przy ofensywie 
w gru dniu tegoż roku, gdyż Moskale go nie odkryli. 

P i e r w s z y  u r l o p  w o j e n n y.  Około 20 maja 1915 r. 
po jechałem pierwszy raz na dwutygodniowy urlop do rodziny 
w Wiedniu. Wojna jeszcze nie wyryła tam piętna niedostatku. 
Toż nacieszyłem się żoną, dziećmi, które zawzięcie broniły się 
przed nauką języka niemieckiego. A jednak trzeba było i o tym 
pomy śleć. Najstarsza córka, Andzia w listopadzie kończyła 6 rok 
ży cia i trzeba ją było przysposobić do szkoły. Sam przeszedłem 
przez szkoły publiczne i uznałem je za pożyteczne, gdyż dają 
dziecku możność poznania, starcia się, może i zaprzyjaźnienia  
z dziećmi wszystkich warstw społeczeństwa, dają też najprostsze 
warunki do zdrowego współzawodnictwa. Przyjęliśmy wobec tego  
do towarzystwa dzieci na kilka godzin w tygodniu młodą nau-
czycielkę miejskiej szkoły froeblowskiej, która z wielkim poświę-
ceniem i zręcznością umiała je zająć, pozyskać i oswajać z języ-
kiem nie mieckim. Andzia prędko się języka nauczyła, czteroletni 
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Janek prędko go zrozumiał, ale długo jeszcze nie umiał, a potem 
nie chciał mówić po niemiecku. 

Rola osobistego ryzyka w bitwie. W czasie mego 
urlopu moja dywizja straciła pozycję, cofnęła się o kilkanaście  
kilometrów i niedługo po moim powrocie podjęła znowu 
ofensywę. 

Teraz przeszliśmy San — inne dywizje niebawem odebrały 
Lwów — zatrzymaliśmy się krótko nad Tanwią i w krwawych 
walkach zbliżyli do Lublina. 

Moskale ciągle jeszcze stawiali energiczny opór i cofali się 
ra czej z pobudek strategicznych niż taktycznych. Tylko pod miej-
scowością Sułów 30–40 km na północ od Biłgoraja, po dosko-
na łym przygotowaniu artyleryjskim, przeprowadzonym głównie 
przez grupy pod moim dowództwem, front rosyjski został wprost 
przełamany, dywizja wzięła około 3000 ludzi do niewoli i ścigała 
Moskali na przestrzeni dwu marszów aż pod Wilkołaz.

3 września 1919 r.
Pod Wilkołazem Moskale znowu stawili energiczny opór, 

na który byliśmy zupełnie nieprzygotowani, ze względu na ciężką 
klę skę, jaką świeżo ponieśli. 

Wedle swych zasad, przed rozpoczęciem akcji artyleryjs-
kiej, rozpocząłem rekonesans z komendantami dywizjonów i ba-
terii, z wielką lunetą na statywie. Aby usprawnić obserwację, 
zachęceni przy tym biernym zachowaniem Moskali w ostatnich 
czasach, świadomie wysunęliśmy się poprzed linie naszej piecho-
ty i nie bawem dostali w mocny ogień karabinowy. Oficerowie 
moi rzu cili się natychmiast na ziemię, ja ze względów moralnych,  
w gra dzie kul zrekognoskowałem lunetą na statywie okopy ro-
syjskie (bardzo już bliskie, a przed nimi pewno ukryte w zbożu 
patrole, które do nas strzelały); po sobie zapraszałem innych ofi-
cerów do lunety, ale mi oświadczyli, że już znają okopy. Wyco-
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faliśmy się szczęśliwie. W drodze powrotnej, jeden z bardzo tę-
gich moich ka pitanów (Habermann) robił mi wymówki w związ-
ku z ryzykiem mego rekonesansu i zapytał, czy uważałbym 
nasz wypad za celo wy, gdyby kilku z nas ubito, co było bardzo 
prawdopodobne. Od powiedziałem, że każda dobra robota w woj-
nie wymaga osobiste go ryzyka. Byłem i jestem tego zdania, 
że znakomita działalność mojego pułku w pościgu, łączyła się 
właśnie z energią w działa niu i dokładnością rekonesansów. 
Bezsprzecznie, czasami działal ność moja, kierowana intencją 
energicznego wyzyskania każdej sposobności, prowadziła nas  
w niepotrzebne niebezpieczeństwa, ale w wojnie nie ma prak-
tycznie doskonałości bezwzględnej, istnieje tylko „lepsze” i „gor-
sze”, a zwycięża „lepsze”, ożywione żelazną wolą. Ponadto, 
wszystkim kieruje Bóg, który mnie bezsprzecznie ochraniał  
w niebezpieczeństwach. 

Wi l k o ł a z .  Pułk mój zajął najpierw pozycje w lasach na  
północ od Wilkołaza. Ale niebawem zaczęły się energiczne kontr-
ataki rosyjskie, które najpierw odrzuciły naszego lewego są-
siada (2. Dywizja, gen. Lipoščak), a potem w nocy złamały nasze 
lewe skrzydło (brygada, Brunfant), którą znakomicie popierały 
dwie moje baterie pod dowództwem por. Dobrowolskiego. In-
stynktownie jeszcze na czas wycofałem wczesnym rankiem 
swoje baterie z lasu na północny wschód od Wilkołaza. 

Ale walka toczyła się dalej na różnych punktach. Następnej 
nocy brygadier artylerii nad rankiem zaalarmował moje baterie 
i kazał im zająć w tyle pozycję dla osłony nowych stanowisk 
piechoty. 

Za chwilę byłem przy bateriach już czynnych i wkrótce 
prze konałem się, że i nasz front jest przełamany i że widocznie 
nasza piechota niezdolna do oporu cofa się. Sytuacja była tym  
trudniej sza, że przed frontem ciągnęły się rozległe lasy, zasła-
niające do kładny obraz położenia, w sytuacji jednak można się 
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było zorien tować choćby z tego, że te oddziały naszej piechoty, 
które się wi działo, były w odwrocie, w bezładzie, a mocny ogień  
artylerii nieprzyjacielskiej, skierowany na nasze baterie, świad-
czył o blisko ści pościgu rosyjskiego. Wszelkie połączenia były 
już zerwane, a łącznicy nie dawali śladu życia. Niebawem zor-
ganizowano wprawdzie łączność, ale niepodobna było czekać  
z decyzją na re zultaty wywiadów i informacje łączności. 

W tej sytuacji natychmiast rozwinąłem swój pułk (6 baterii) 
do akcji i kazałem bateriom stać w gotowości do rozpoczęcia  
w każ dej chwili intensywnego ognia przed siebie, na odległość  
3 km. Celem tych zarządzeń było postawić przed cofającą się włas-
ną piechotą puklerz pocisków, wstrzymać pościg nieprzyjacielski  
i umożliwić piechocie ponowne przygotowanie linii oporu. Po wy-
daniu rozkazów pojechałem do brygadiera, żeby mu zdać raport 
o sytuacji. Brygadier obawiał się wprawdzie, że moje strzały (ze 
względu na zalesienie przed bateriami, które zasłaniało sytuację) 
prażyć będą własną piechotę, ale ostatecznie przyjął mą decyzję. 
Ale w tej pozycji pułk mój się jeszcze utrzymać nie mógł, ponie-
waż piechota nie zatrzymała się na nim; wobec tego cofnąłem 
ba terie o jakie 1½  km i tę samą grę powtórzyłem. Teraz się udało; 
mój pułk stanowił szkielet, około którego utworzyła się nowa li-
nia bojowa. Moskale w tym dniu przypuścili jeszcze szereg ata
ków, które nawet przedarły naszego prawego sąsiada, ale rozbiły 
się w ogniu moich baterii i na liniach doskonałego 6. Pułku pos-
po litego ruszenia (Eger w Czechach) przed moim pułkiem. Pod 
wie czór dowództwo dywizji, bojąc się o artylerię, kazało mi się 
cofnąć, co uczyniłem, zostawiając przy piechocie dwie baterie 
(kpt. Habermann); reszta pułku współdziałała z tylnej pozycji. 

Atak piechoty forsowany nahajką.  W tym czasie by-
łem świadkiem jednego z najciekawszych epizodów owej wiel-
kiej kampanii „pościgu” od Dunajca po Puszczę Białowieską. 
Utkwił mi w pamięci zwłaszcza pełen dramatyczności obraz nie-
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zliczonych linii rosyjskich, które jak bałwany morskie jedna za 
drugą toczyły się do szturmu ze wzgardą śmierci, ale jak fale na 
brzegu, tak one łamały się przed naszymi liniami. Wtem wyła-
niają się między nimi konie, kilkanaście, kilkaset — to kozacy, 
którzy nahajami usiłują poderwać piechurów z ziemi, natchnąć 
ich impetem swych koni, swoim własnym impetem. Był to impo-
nujący widok, który wzbudził w nas podziw. Ale już ogień moich 
dział się wmieszał, ogień dobrze wymierzony (działa były wpraw-
dzie ukryte, ale blisko nas dowódców, widzących wszystko jak na 
dłoni). Jak fatamorgana, niedługo śliczny obraz znika. Konie, ko-
zacy, wymazani... tarzają się po ziemi; linie rosyjskie nieruchome, 
sparaliżowane, krwią przylepły do ziemi. 

Po kilku dniach Moskale cofnęli się i rozpoczął się na długi 
okres czasu gładki pościg, nawet Wieprz i Bug nie zdołały nas 
dłużej zatrzymać.

4 września 1919 r.
Pościg na własną rękę.  I w  tym okresie żniwo pościgu 

malało wskutek nieprzestrzegania zasady „kto rano wstaje, temu 
Pan Bóg daje”. Opór Moskali był bardzo miękki, co wynikało 
bezsprzecznie z braku amunicji. Przypominałem sobie pierw-
sze miesiące wojny, w których Moskale zasypywali nas gradem 
kul armatnich, grzesząc bezmyślną rozrzutnością. Wtedy już by-
łem przekonany, że ta rozrzutność może się na nich pomścić  
i tak się też stało. Obecnie zarówno w bojowym przygotowaniu 
artyle rii, jak i w zasobach amunicji przewaga była bezsprzecznie 
po na szej stronie. Walka i pościg nie odbywały się teraz w po-
cie czoła ni w strugach krwi — były zabawką. Ale dywizje 
austriackie nie wykorzystały w pełni sytuacji. Piechota i wyższe 
komendy zwy kły, zwłaszcza nad ranem, przesypiać okazje, co 
Moskalom ułatwia ło odwrót, chroniło ich od strat i zagłady. Ze 
względu na małą od porność Moskali i zanikłą prawie zupełnie  
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u nich inicjatywę, z puł kiem swym, do którego czasami docho-
dził dywizjon haubic, ści gałem ich przeważnie samodzielnie. 

Sam odprawiałem patrole wywiadowcze i ruszałem za nimi 
ze sztabami pułku dywizjonów i baterii, a więc kawalkadą równą 
szwadronowi; dopędzałem przy tym zazwyczaj swoje własne 
wy wiady, dzięki sprawniejszej orientacji i ostrej jeździe. Nieraz 
zdarzało się, że wyprzedzając linie wywiadów jazdy i piechoty, 
w po ścigu natrafialiśmy na nienaruszone jeszcze druty kolczaste 
oko pów rosyjskich, dopiero co opróżnionych. Moskale byli już 
bierni do tego stopnia, że nigdy naszej śmiałości nie ukarali. 

Baterie szły blisko za sztabami. Natrafiając na nową linię  
nieprzyjacielską, natychmiast otwieraliśmy ogień, nie mając bar-
dzo często żadnej asekuracji; pierwsi też zwykle raportowaliśmy 
wyż szym dowództwom o sytuacji. 

S ą s i e d z t w o  L e g i o n ó w.  Wspomnieć muszę, że dzia-
ła jąc często w sąsiedztwie „Legionów”, miałem osobiście przy-
jemność cieszyć się ich sprawnością, energią, odwagą i polotem. 
Legiony w pełni były ożywione tą dążnością wyrywania na-
przód, tak po trzebną, tak obiecującą w pościgu, jaka i nami 
kierowała. Żywo widzę gen. Durskiego, dowódcę Legionów,  
w żwawym kłusie; puł kowników Sosnkowskiego i Roję śledzą-
cych osobiście, daleko na przedzie, linie lub odwrót Moskali, żeby 
na nich uderzyć jak hura gan bez straty czasu. Choć nie miałem 
szczęścia walczyć w szere gach Legionów, jednak wielokrotnie  
z nimi współdziałałem. 

Z początkiem września pułk mój, już w obliczu Kamieńca 
Li tewskiego, otrzymał rozkaz odwrotu, ażeby marszem do Ra-
domia, potem koleją dostać się na teatr wojny włoskiej — nad 
Soczę.
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DRUGA I TRZECIA BITWA NAD SOCZĄ
(jesień 1915 r.)

6 września 1919 r.
Sytuacja taktyczna i strategiczna.  Z końcem maja 

1915 r. Włochy wypowiedziały Austrii wojnę. Monarchia  
w ciągu całej wojny, a zwłaszcza w pierwszych jej latach, roz-
porządzała stosunkowo małymi siłami, aby mogła obsadzić 
wszystkie fronty, a odnosiło się to zwłaszcza do frontu włoskiego 
w chwili, gdy wybuchła tu wojna. Wszak do maja 1915 r. Austria 
z największym tylko wysiłkiem trzymała dotychczasowe fronty, 
a w maju wszystko, co tylko było do dyspozycji, rzuciła w wielką 
ofensywę przeciw siłom rosyjskim, zostawiając tylko nieznaczne 
straże na frontach włoskim i rumuńskim. 

Trudno przeto zrozumieć, dlaczego Włosi — mimo ciężkich 
warunków terenowych — po wypowiedzeniu wojny energicznym 
wysiłkiem nie zdobyli od razu rozstrzygających rezultatów, 
zwłaszcza w łatwiejszym terenie nad dolną Soczą. Powody tego 
leżały niewątpliwie w braku silnej woli naczelnego dowództwa  
i w niewyrobieniu wojennym żołnierza włoskiego. 

Jeżeli idzie o charakterystykę terenu i organizacji bojowej na  
odcinku dolnej Soczy (na płaskowzgórzu Črnego Hriba) na po-
łudnie od Gorycji, wspomnę tu o następujących szczegółach: 

Linie włoskie uczepiły się samej krawędzi płaskowzgórza, 
po łożonego na wschód od Soczy; ich rezerwy i komunikacje 
leżały w rozległej, winnicami hojnie zasadzonej, bogatej dolinie 
Soczy i nizinie opadającej ku morzu. 

Nasze linie ciągnęły się równolegle do włoskich, w odleg-
łości kilkadziesiąt do kilkuset metrów, mając za sobą — zare-
zerwowa ne dla rezerw i komunikacji — płaskowzgórze Monte-
falcone „Comen”, mocno krasowe, po części zalesione i częściowo  
pokryte wzgórzami, które wzrastały ku wschodowi. Komunikacje 
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nasze były znośne, natomiast teren dawał bardzo mało schronisk  
dla ludzi i koni, miał też bardzo mało wody. Ale już wówczas sieć 
wo dociągów, zbudowana przez dowództwo armii, była bogata, sta-
le rosła i doprowadzono ją nawet, pomimo ognia nieprzyjaciels-
kiego, aż do pierwszej linii. Poziom robót technicznych przy 
fortyfika cjach, komunikacjach, wodociągach, barakach, obserwa-
toriach itp. w armii gen. Boroevića był w ogóle bardzo wysoki. 
Brak wo dy zmuszał do wożenia jej i odpowiedniego wyposażenia 
oddzia łów w naczynia, a kamienistość i nierówność terenu wy-
magały ob fitego użycia juków, obok wozów i samochodów. 

Jeżeli idzie o sytuację taktyczną, my posiadaliśmy wzgó-
rza wyższe i bliższe pierwszych linii, ale za to kras dawał nam 
gorszą naturalną „maskę” i utrudniał komunikację. Włosi mieli 
niższe ob serwatoria, natomiast winnice tworzyły dla nich natu-
ralną maskę, a dolina pozwalała im rozwinąć świetną sieć komu-
nikacyjną. Wprawdzie dobra komunikacja zapewniała im strate-
giczną wyż szość, ponieważ jednak posiadali tylko samą krawędź 
płaskowzgórza i gorsze obserwatoria naturalne, byli w stosunku 
do nas w sta nowczo gorszym położeniu. Różnicę tę wyrównywała 
jednak aż nadto ich przewaga liczebna, zarówno co do piechoty, 
ilości i sta nu wyposażenia artylerii, jak również co do liczby  
i jakości sił nadpowietrznych. Stosunki te bliżej jeszcze wyświet-
lę w wspom nieniach z bitwy nad Soczą. 

Pierwszy okres naszej działalności na odcinku „płasko-
wzgórza Črni Hrib” przedstawiał się następująco: Prawe skrzydło 
wzgórze „197” znajduje się w ręku włoskim na południowy za-
chód od słynnego wzgórza Mte San Michele, lewe skrzydło, na 
nieznacz nym wzgórzu Mte del sei Busi, jest w naszym ręku. 
Okres ten mi nął wcale spokojnie i poświęcono go wstrzelaniu się 
artylerii na pozycje nieprzyjacielskie. 

Tu, dopiero pierwszy raz w wojnie, rozstałem się z swymi 
ba teriami o tyle, że zawsze przedtem jednoczyłem swe obserwato-
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rium z którymś z moich baterii i pracowałem z jej stanowiska. 
Teraz, przejmując wszystkie urządzenia od pułku, który moja ar-
tyleria zluzowała, dostałem kwaterę samodzielną i bezpieczniej-
szą niż stanowiska bojowe moich komendantów baterii. Nowa 
mo ja kwatera miała gorsze połączenia z linią piechoty, gorszy wi-
dok, natomiast lepszą łączność z dowództwami piechoty, a zwła-
szcza z dowództwami wyższymi. 

Niedługo rozpoczęły się ciężkie walki i zbyt krótki nasz po-
byt nad Soczą nie pozwolił poprawić wspomnianych wyżej bra ków 
łączności. Niedostatki te wyrównywałem częściowo podejmo-
wanymi często osobistymi wycieczkami do komendantów baterii. 
W ten sposób zapewniłem sobie możliwie najlepszą, bo opartą na 
osobistych doświadczeniach, orientację w sytuacji, a nadto oso-
bi sty kontakt z bateriami, miał i te jeszcze korzystne strony, że 
podnosił u siebie i u podwładnych ducha wojennego. 

Włoska ofensywa (15 października–18 listopada 
1915). Dowództwo armii (gen. Boroević) i korpusu (arcyks. 
Józef) miały trafne in formacje o zamierzonej ofensywie włoskiej. 
Przygotowano też nie bawem rezerwy, których było bardzo mało 
i uzupełniono wstrzela nie artylerii także na ukryte zbiorowiska 
rezerw włoskich. Do tego punktu programu konieczne było 
jednak współdziałanie lotni ków, którzy do zadania nie dorośli, 
nie umieli ani dobrze obser wować, ani z aparatu porozumiewać 
się sprawnie z bateriami. Włosi byli wówczas jeszcze także 
dalecy od doskonałości, w każ dym razie jednak dużo sprawniej 
zorganizowali współdziałania artylerii z lotnikami. 

Wedle znanego nam programu Włosi 15 października (1915) 
rozpoczęli ogień artyleryjski na całe nasze linie, obejmując nim  
i przestrzeń za liniami do 5 km. Ogień ten, o różnych formach in-
tensywności, wielokrotnie huraganowy, prowadzony z dział lek-
kich, średnich i ciężkich, 2–3 razy liczniejszych niż nasze, trwał 
do 18 października do godziny 9 rano. Tak długie przygotowanie, 
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choć przez szereg godzin było niesłychanie intensywne, ani ma-
terialnie, ani zgoła moralnie nie dało tego rezultatu, jaki by 
wynikł bezsprzecz nie z bardziej skoncentrowanej działalności. 
Okres ten służył tak że obronie do lepszego zorganizowania się,  
ugrupowania sił, zbli żenia rezerw, wzmocnienia zapasów amu-
nicji, wody i żywności. 

18 października o 9 rano przypuścili Włosi na całej linii 
szturm, który ni kogo nie zaskoczył, a który ściągnął na siebie  
z naszej strony skon centrowany ogień artyleryjski, utrzymywany 
z nadzwyczajną od wagą i energią, mimo szalejącej akcji kontr-
baterii włoskich. W ten sposób poparta skutecznie przez artylerię 
piechota au striacka biła się z nadzwyczajną brawurą. Ogromnej 
przewadze liczebnej nieprzyjaciela, wspartego nie gradem, ale 
potopem żela za artyleryjskiego, udało się wyrwać w naszych 
liniach tylko kil ka lokalnych włamań, o szerokości i głębokości 
do kilkuset me trów. Gdzie były choć małe rezerwy, rzucały się 
do kontrataku, wielokrotnie odbierając swe pierwotne pozycje; 
pomimo wyłania nych luk wszędzie jednak tworzyła się nowa 
linia obronna, zwią zana ze starą. Pomoc naszej artylerii była tym  
skuteczniejsza, im dalej od krawędzi płaskowzgórza nieprzyja-
ciel zdołał wysu nąć swe pozycje, bo wtedy i nową linię, i całą 
przestrzeń aż do kra wędzi mogła nasza artyleria doskonale opa-
nować. Drugim czyn nikiem, potęgującym skuteczność ognia 
moich baterii, było współ działanie wzajemnie flankującej mojej  
grupy na Črnim Hrbie z grupą (kilkakroć wspomnianego) nad-
zwyczaj dzielnego majora Filskiego na Debelim Vrhu, na lewo 
ode mnie; stamtąd flankował on nadzwyczaj skutecznie przedpole 
piechoty mojego odcinka, przyczynił się decydująco do odparcia 
szeregu ataków włoskich, z góry mnie też zapewnił telefonicznie, 
że „absolutnie Włochów nie puści”. 

I tak się też stało. Walka o tym samym charakterze, czasami 
słabnąc, to znów się potęgując, trwała aż do naszego zluzowania 
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(powrót na front rosyjski) w dniu 18 listopada; ale sytuacja nie 
uległa żadnym zmianom. Tylko śmierć wyrwała w mym pułku 
kil ka bolesnych luk. Zabrała majora Filskiego, gorącego Polaka, 
człowieka niezwykłych zalet charakteru, o doskonałej głowie, ale 
jeszcze lepszym żołnierskim sercu; nie dożył wolnej Ojczyzny, 
którą kochał tak gorąco, tak czystym sercem. 

W porównaniu z ogromną masą żelaza, jakiej zużyła arty-
leria włoska, straty nasze nie były zbyt wielkie, a działy się czasem 
dziwne rzeczy. Oto w jednym z jednopiętrowych domów mego 
stanowiska, w którym znajdowało się kilkunastu artylerzystów 
i kilka koni, trafił pocisk 28 cm; nie eksplodując zburzył on 
przednią ścianę i sufit, dzielący piętro od parteru i nikogo ciężej 
nie zranił. 

Służba łączności.  Niezwykle ciekawie zorganizowano 
służbę łączności mojej grupy z piechotą. Pierwsza linia piechoty 
była przeważnie pod tak strasznym ogniem artylerii, że co dzień 
już w godzinach rannych była zupełnie zburzona, a z nią natural-
nie wszelkie połączenia telefoniczne od tych linii w tył. Piechurzy 
szukali schronienia za pojedynczymi głazami, leżąc na brzuchu  
i tylko obserwatorzy, a z nimi obserwator artyleryjski czuwał, aby 
w razie szturmu nieprzyjacielskiego zażądać pomocy artyleryj-
skiej bądź żeby zaalarmować leżących w ukryciu obrońców do 
odparcia szturmu. Wysunięte obserwatoria komendantów baterii 
czynne były w dzień i w nocy, a dalej raporty wspomnianego ob-
serwatora artyleryjskiego, który obserwował z linii piechoty, ja-
ko tako gwarantowały na czas pomoc artylerii w razie szturmów 
włoskich, które się często powtarzały. Piechota znikąd nie dosta-
ła tak szybkiej i tak trafnie skierowanej pomocy artyleryjskiej, 
jak od mojej grupy. Tak skuteczne współdziałanie było nie tylko 
owocem sprawnej organizacji bojowej, jaką w grupie swej stwo-
rzyłem, ale i także bardzo wysokiego poziomu moralnego i inte-
lektualnego moich podkomendnych. Major Filski, komendanci 
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baterii Schulthes, Brabek, Possauer, Dobrowolski jednoczyli  
w sobie niezwykłe przymioty wojskowe, które stały się fundamen-
tem niezwykłej dzielności, sprawności i poczucia obowiązku  
w ca łym pułku. Jeden drobny szczegół to objaśni: służba oficera 
łącz nikowego przy piechocie była, jak to przedstawiłem, bardzo 
cięż ka i niebezpieczna; tylko w nocy można się było dostać do 
stano wiska wywiadowcy w pierwszych liniach piechoty, w nocy 
odby wało się luzowanie wywiadowcy, którego służba trwała trzy  
do by, straszne doby. Jeden wywiadowca już zaginął, już drugi, 
wbrew instrukcji, która zabraniała wszelkich ruchów za dnia, wie-
dziony poczuciem koleżeństwa, w poszukiwaniu za zaginionym 
stracił życie (ogniomistrz Szulisławski). Spędzaliśmy już ostatnie 
dni w pozycji i trzeciej nocy chorążego Fischera (Żyd) miał jako 
wywiadowcę zastąpić oficer luzującego nas pułku, jednak nowy 
wywiadowca się nie zgłosił z winy owego pułku. Z ciężkim więc 
sercem musiałem dać chor. Fischerowi rozkaz kontynuowa nia 
pracy jeszcze przez dzień na tym niebezpiecznym stanowisku. 

Tymczasem przerzucono nas na powrót na front rosyjski. 
Po przybyciu na nowe stanowiska pierwszą moją troską było za-
sięgnąć informacji, czy chor. Fischer szczęśliwie wrócił. Wiado-
mości były pozytywne, przy tym dowiedziałem się, że tę tak 
trudną i niebezpieczną służbę spełnił on mimo wysokiej gorączki, 
która 90% innych spędziłaby ze stanowiska. Panujący w pułku 
duch dawał mi pewność, że z bardzo małymi wyjątkami, każde 
najtrudniejsze, najniebezpieczniejsze zadanie zostanie wykonane. 

Problem amunicji.  Bardzo ciekawy, zwłaszcza z począt-
ku walk, był problem amunicji. Baterie mogły uzupełniać amuni-
cję tylko w nocy, a działo się to w ten sposób, że automobilami 
wiozło się materiał z tylnych magazynów do przednich i z tych 
dopiero (położonych w dolinie Vallone, bardzo blisko za bateria-
mi, ale z powodu braku dróg, kilka km odległych) czerpały bate-
rie amunicję. Otóż części transportu z tylnych magazynów do 
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przednich można było dokonać w dzień, ale z powodu wadliwej 
organizacji nie wyzyskiwało się czasu w granicach możności, 
wskutek czego baterie w najkrytyczniejszej chwili, tj. w pierwszy 
dzień bitwy, były skąpo zaopatrzone w amunicję, mimo że, jak 
wspomniałem, początek ataku włoskiego nie był dla nas niespo-
dzianką. Pierwszy dzień bitwy, w którym ja zastępowałem bawią-
cego na urlopie brygadiera artylerii, przeszedł szczęśliwie i wła-
śnie artyleria odegrała w obronie bardzo wybitną rolę. Dowództwo 
dywizji obawiało się, czy w nocy piechota wytrwa na stanowi-
skach i zarządziło na noc częstsze, automatyczne strzelanie arty-
lerii, tzn. strzelanie w oznaczonych z góry godzinach, bez względu 
na to, czy konkretna sytuacja tego wymaga, czy nie; chodziło o to 
głównie, żeby własnej piechocie dodać ducha, a nieprzyjacielską 
trzymać w szachu. Metoda ta dawała czasami dobre rezultaty, ale 
wówczas ze względu na szczupłe zapasy amunicji i przewidziany 
na dzień następny ciąg dalszy ataku włoskiego, uważałem za 
wskazane zaproponować dowództwu, żeby artyleria w nocy 
strzelała tylko w razie ataku , na odpowiednie sygnały świetlne; 
wie rzyłem swoim organom i byłem pewny, że system taki będzie 
dzia łać sprawnie. Jednak zdenerwowane dowództwo, a zwłaszcza 
szef sztabu (bardzo zresztą tęgi pułkownik Pawlowsky), nie 
chcieli się na moją propozycję zgodzić; przyszło do dość żywych 
debat, na reszcie skończyło się szczęśliwie na kompromisie. 

Fortyfikacje.  Dalszym, bardzo ciekawym szczegółem 
bitwy były fortyfikacje. Pomimo dużej troskliwości, jaką otacza-
no urządzenia forteczne, miały one przeważnie tylko jedną linię, 
uzupełnioną naturalnymi (w krasie) pieczarami, rzadziej także 
sztucznymi. Otóż, po częściowej stracie pierwszej linii, piechota 
improwizowała z kamieni nową linię, która jednak była technicz-
nie mierna, a przez to powodowała straty materialne i moralne. Ten 
przykład wykazywał jak na dłoni potrzebę przygotowania kilku 
linii w fortyfikacjach. Już wojna rosyjskojapońska dowiodła, ja-
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kie korzyści zapewnia taki system, ale dopiero doświadczenia ze-
brane na własnej skórze skłoniły armię austriacką do zastosowa
nia takich urządzeń. 

R o l a  k l i m a t u .  Wreszcie wspomnieć jeszcze muszę  
o roli klimatu. W lecie cechuje go przeważnie posucha i dotkliwy 
brak wody, w jesieni znowu nawalne deszcze, które zalewały zu-
pełnie baterie, składy amunicji, stajnie, i zmuszały do bardzo cięż-
kich, nowych robót; można było ich, rzecz jasna, uniknąć, gdyby 
urzą dzenia techniczne dostosowano od razu do właściwości kraju.

WALKI POZYCYJNE NAD DNIESTREM
(listopad 1915–kwiecień 1916)

Około 18 listopada pułk mój opuścił pozycje i miał z Rei-
fenbergu (około 40 km za linią bojową) koleją w kilku partiach 
dziennych odejść nad Dniestr. Cel jazdy nigdy nie był znany do-
wódcom transportów i tylko na częściowych przestrzeniach (np. 
z Reifen bergu do Lublany, z Lublany do Leoben itp.) znały go 
władze wojskowo-kolejowe, które transportami odpowiednio kie-
rowały. System ten dobrze funkcjonował, a przeszkadzał oczy-
wiście szpiegom. Rozkaz odmaszerowania do Reifenbergu, celem 
utrzymania tajemnicy, przyszedł późno. Poleciłem jednak jeszcze 
komendan tom baterii przeprowadzić wywiad, aby upewnić się, 
czy baterie (nocą) mają iść wygodną, trochę dłuższą i bardziej 
niebezpieczną drogą przez Vallone, czy krótszą, bardzo uciąż-
liwą, a mniej nie bezpieczną wprost przez płaskowzgórze. Za 
pierwszym kierun kiem przemawiał zwłaszcza wzgląd na konie, 
które w niegościn nym krasie bardzo ucierpiały, za drugim tylko 
bezpieczeństwo. W porozumieniu ze sztabem obrałem pierwszą 
drogę, pułk dostał się wprawdzie w ogień, ale nie bardzo mocny 
i bardzo wygodnie, bardzo wcześnie stanął w Reifenbergu, gdzie 
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czekając na baterie, zrobiłem kilka bardzo ładnych wycieczek,  
na których miałem spo sobność zobaczyć śliczne siana alpejs-
kie, niezebrane przez nikogo, mimo wielkiego już braku pokarmu 
dla koni. 

Czas był śliczny, jesienny, ciepły. Po czterech czy pięciu 
dniach znaleźliśmy się w Zaleszczykach, w głębokim śniegu, go-
łoledzi, przy zimnie około 100. Przyjechaliśmy około północy, cały 
pułk nocował na dworze, a nawet oficerowie musieli z trudem 
zdobywać legowiska na częściowo popitych ordynansach pułku, 
który mieliśmy zluzować. 

Około 9 rano otrzymałem od brygadiera płk. Szeptyckiego, 
po zycje dla swoich baterii i w południe pułk mój zajął już nowe 
sta nowiska (około 7 km na północ od Zaleszczyk). Tego samego 
dnia po południu poznałem już część mojego odcinka.

11 września 1919 r.
Najniebezpieczniejszym naszym wrogiem była w tym ok-

resie zima. Obfitowała ona zwłaszcza w śniegi, które zasypywały 
for tyfikacje, a często i armaty, do tego stopnia, że po jednej nocy 
trze ba je było pół dnia odkopywać, żeby mogły pracować dalej. 

Niemniej uciążliwych robót wymagało przygotowanie ubi-
kacyj koło baterii, które by personal zabezpieczały zarówno przed 
ogniem nieprzyjacielskim, jak przed wrogim klimatem. Personal 
cięższych baterii (15 cm) celował w tych robotach. Tuż koło dział 
zbudowano ziemianki, często bardzo głębokie, ukryte w lesie za 
działami, ciepłe szopy dla ludzi, ziemianki dla amunicji, nawet 
kąpiele, do których konstrukcji użyto kotłów z gorzelni, beczek 
z benzyny itp. 

Akcja bojowa była wcale umiarkowana. Ani Moskale, ani 
my nie przedsięwzięliśmy w tym czasie żadnej większej akcji. 
Ponie waż sami nie mieliśmy zamiaru atakować, przeto zadaniem 
arty lerii było przygotować sobie warunki do skutecznego poparcia 
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piechoty, gdyby ją Moskale zaatakowali. Do tego potrzeba było 
ze strony artylerii czujności i łączności z piechotą. Baterie dzień  
i noc (w nocy normalnie tylko częściowo) były gotowe do działań 
bojowych, wstrzelane w ten sposób, że i w nocy komendant 
baterii ze stanowiska nocnego mógł rozwinąć planowy ogień. 
W dzień ko mendanci grup i baterii z reguły sami, bądź zresztą 
ich zastępcy, obsługiwali stanowiska obserwacyjne; ja niemal 
co dzień je ob chodziłem. Z dowódcami artylerii połączeni byli 
również oficerowie łącz ności, którzy na pozycjach piechoty 
zajmowali dobre stanowiska. 

Brygada artylerii zajęła najpierw stanowiska w obrębie 
30. (lwowskiej) Dywizji Piechoty, potem w okolicy Horodenki 
na od cinku 6. Dywizji Kawalerii. Dowóz odbywał się po części 
wozami, po części polowymi (konnymi) kolejami, które sięgały 
blisko pierwszych linii, były rozgałęzione i nieźle funkcjonowały 
wobec względnej bierności rosyjskiej piechoty i artylerii. 

Nieudolna maskarada bojowa.  Pozycje nasze były 
rezultatem ostatnich walk wielkiej ofensywy Mackensena w lecie  
i w jesieni 1915 r. Moskale długo cofali się bez szczegól-
nego opo ru, a także wojska austriackie, decydując się na zaprzes-
tanie ofensywy i zajęcie stanowisk obronnych, miały wielką 
swobodę dzia łania. Otóż przed frontem pozycji austriackich był  
szereg poje dynczo wysuniętych, górujących punktów, które za-
równo dla obserwacji taktycznej, a zwłaszcza artyleryjskiej, 
przedstawiały wielką wartość. Stanowiska te, początkowo opusz-
czone przez Mo skali, mogliśmy łatwo zająć bez walki. W rzeczy-
wistości większą część zostawiono Moskalom, którzy je z czasem 
zajęli i ufortyfikowali; Austriacy część ich tylko obsadzili, ale  
słabo, ufortyfiko wali, ale kiepsko. Te wysunięte pozycje austriac-
kie były często przedmiotem ataków moskiewskich, raz, aby się 
pozbyć niewy godnych obserwatorów artyleryjskich, po wtóre, 
żeby brać mniej sze oddziały do niewoli. W miesiącu kwietniu 
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jedno z takich wy suniętych stanowisk na północ od Czerniłowy 
zdobyli Moskale po mocnym przygotowaniu artyleryjskim. 

Dowództwo 7. Armii (gen. Pflanzer) rozkazało 13. Kor-
pusowi (gen. Rehmen) stanowisko to odebrać i w tym celu moja  
dywizja kawalerii miała wesprzeć akcję 13. Korpusu (swego le-
wego sąsia da) flankującą grupą artylerii; dowództwo tej grupy 
oddano mnie. Natychmiast posłałem ppor. Durskiego (bratanka 
genera ła) na wywiad do 13. Korpusu, ażeby tam w terenie zbadał 
pozycje Moskali i ustalił, w jaki sposób moja artyleria miała 
udzielić po mocy. Wywiad ppor. Durskiego na północnym brzegu 
Dniestru i mój własny z południowego brzegu Dniestru ustaliły, 
że Moskale w zajętej pozycji tak się gruntownie ufortyfikowali, 
że atak, ze względu na nasze nieznaczne siły, nie może mieć 
powodzenia. Postępów, jakich dokonali Moskale w fortyfika-
cjach, 13. Korpus wca le nie znał i dopiero dowiedział się o nich 
od mego pułku (z są siedniego odcinka). Dowództwo armii, mimo 
mego raportu, od za miaru ataku nie odstąpiło. 

Ja tymczasem wyszukałem dla swych 6 baterii bardzo orygi-
nalne stanowiska: Tylko na A, lub B były stanowiska zakryte dla 
artylerii. Stanowiska B były obszerne, dogodne, ale za odle głe; 
stanowiska A były bardzo ciasne, bateria stała za baterią, by ły 
one jednak bliskie, a więc skuteczne. Ponieważ byłem przeko-
nany, że Moskale nieprędko się zorientują, iż zajęliśmy zuchwale 
stanowiska A, przeto w nocy wśród okropnego roztopu, przy naj-
większym wysiłku koni, zająłem te stanowiska. Wstrzelanie szło 
z powodu mgły dość opornie, ale ukończyło się jeszcze na czas. 
O 2 po południu mieliśmy silnym ogniem przygotować atak pie-
choty. Wtem przychodzi meldunek, że aż do otrzymania rozkazu 
od komendanta armii mamy milczeć. Forma tego rozkazu była 
zupełnie niezwykła, bo naszym przełożonym było dowództwo 
kor pusu. Powstała wersja o zawieszeniu broni, poparta przypad-
kowym zamilknieniem ognia i po stronie rosyjskiej. O 4 dostaliś-

74



my rozkaz ogień otworzyć, ale oddać tylko dość ograniczoną ilość 
strzałów. Z ataku zrobiła się demonstracja, naturalnie bez rezul-
tatu, a to dlatego, że komendant armii zobaczywszy osobiście for-
tyfikacje rosyjskie, ocenił je tak, jak ja to sam poprzednio uczy-
niłem, tzn. z decydującego ataku zrezygnował. 

Rys. 3.
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Baterie moje tej samej nocy wróciły na swoje pierwotne 
stanowiska (kilkanaście km odległe), wzbudzając tym, ze względu 
na stan dróg, niemały podziw; ten wielki wysiłek udał się dzięki 
sprawnemu i energicznemu przygotowaniu i dokładnemu wyko-
naniu przygotowań.

WALKI POZYCYJNE POD TOLMINEM
(maj 1916–luty 1917)

Nieudała dyplomacja.  Z końcem kwietnia mianowa-
no mnie brygadierem artylerii w 15. Korpusie, który walczył nad 
środkową Soczą, z obu stron Tolminu. 

Z początkiem maja zgłosiłem się u komendanta korpusu, 
gen. Stöger Steinera (od wiosny 1917 r. ministra wojny). Przyjęto 
mnie dość oryginalnie. Korpus składał się z 1. i 50. Dywizji; w tej 
ostatniej miałem objąć stanowisko jako brygadier artylerii. Fun-
kcje komendanta artylerii pełnił w 1. Dywizji ppłk Nowakowski,  
w 50. ppłk Gallistl. Obaj należeli do (specjalnego) „sztabu” arty-
lerii, obaj byli bezsprzecznie zdolni i za takich uchodzili. Ge-
nerałowi Gerżabkowi, który prawie w tym czasie objął dowódz-
two 50. Dywizji, moje przybycie było wcale nie na rękę, gdyż  
o war tości Gallistla miał sąd wyrobiony, mnie natomiast nie znał. 
Ale przecież byłem mianowany przez cesarza pułkownikiem bry-
gadie rem i rzecz należało załatwić dyplomatycznie. Komendant 
korpu su, człowiek bardzo gładki, wypytywał mnie o przeszłość, 
w kreśle niu której nie potrzebowałem być zbyt skromny, o czym 
zresztą i moje dekoracje wojenne świadczyły; pytał dalej o to, jak 
oce niam swe siły fizyczne i czy dam sobie rady z trudnościami 
tere nowymi Krnu (masyw gór wysokości przeszło 2000 metrów). 
Od powiedziałem, że mi pewno Krn nie zaimponuje. Otóż „dy-
plomatycznym wyjściem”, które wobec mnie znaleziono, było 
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powierze nie mi dowództwa nad artylerią korpusu (miejsce nie-
systemizowane), brygady natomiast mieli prowadzić dotych-
czasowi dowód cy. Obiecywano sobie oczywiście, że na takim 
stanowisku przynajmniej niewiele „zepsuję”. 

Pierwsza linia korpusu leżała na lewym skrzydle nad Soczą 
na wysokości około 100 m i sięgała przez rozmaite bardzo strome 
wzgórza aż do masywu Krn na wysokość 1900–2200 m; miała 
ona około 20 km długości w linii prostej, a w terenie więcej niż 
dwa razy tyle1. 

Fortyfikacje były przeważnie wykute w skale, rozporządza-
ły dość licznymi, sztucznymi wydrążeniami dla załogi, karabinów 
ma szynowych, armat i obserwatorów. Za nimi między liniami 
pie choty ustawiono dla współdziałania z piechotą około 200 ar-
mat różnego kalibru. 

Już w pierwszy dzień oglądnąłem pozycje z obserwatorium 
do wódcy artylerii 50. Dywizji, a drugiego dnia wybrałem się na 
Krn, aby stamtąd bez przerwy zapoznawać się z pozycjami na 
linii ca łego korpusu. Ożywiony zawsze poczuciem obowiązku, 
zawsze ambitny i przez Boga obdarzony doskonałymi organami 
ciała i du szy, chciałem stać się ku górze i ku dołowi jak najprędzej 
faktycz nym komendantem artylerii korpusu, nie zaś manekinem, 
jak to wedle pozorów sądzono. 

Inspekcja linii Krnu.  Rozpocząłem jedną z najmozol-
niejszych w wojnie inspekcji. Warto wiedzieć, że aby się do- 
stać na Krn, trzeba było pokonać niezwykle trudne warunki ko-
munikacyjne. Wyjeżdżało się koleją około godziny 6.45, jechało 
się godzinę koleją, następnie godzinę autem, potem trzeba się by-
ło wspinać windą (w niebezpieczeństwie życia) wśród przepaści 
skalistych około 500 m; dalej jechało się konno z godzinę, potem 
wypadł marsz pieszy w głębokich śniegach (w maju) około 7–8 km,  

1 Rysunek sytuacyjny skreślony przez autora.
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przy różnicy poziomu około 1000 m. Przy intensywnym mar-
szu docierało się do stanowisk brygady piechoty na Krnie około 
godziny 2 (14). Po bardzo krótkiej obserwacji i obiedzie udałem się 
stąd na stanowisko obserwatora brygady, umieszczone na skale, 
odległej pół godziny drogi, a stamtąd obszedłem najważniejszą 
część pierwszej linii piechoty (na samym Krnie), gdzie oba fron-
ty nieprzyjacielskie zbliżały się na około 20 m. Stamtąd obsze-
dłem część stanowisk artylerii, a wszystko to w skalistym terenie 
i w głębokim śniegu było bardzo mozolne. Zapadła już ciemność, 
gdy wróciłem na stanowisko brygady. Podzieliłem się niezwłocz-
nie z brygadierem i dowódcą grupy artylerii swoimi spostrzeże-
niami i projektami różnych udoskonaleń (o tym później!). 

Kolacja, spoczynek. Rano wstawałem przed świtem i ins-
pekcja szła dalej z równym rozmachem od prawego skrzydła kor-
pusu do lewego, dzień po dniu bez przerwy, z tą tylko różnicą, że 
rola aut i koni z dnia na dzień malała lub zanikała, a pracowały 
jako środ ki lokomocji przede wszystkim własne nogi. 

Po tygodniu inspekcję ukończyłem. W wyniku jej przedsta-
wi łem komendantowi korpusu program różnych ulepszeń, a do-
wód com brygad artylerii i grup wyznaczyłem szereg zadań, które  
mie li stopniowo przeprowadzić, co kontrolowałem w licznych 
inspek cjach i na podstawie przedkładanych mi dokładnych ra-
portów miesięcznych. Zamiast figurantem, stałem się rzeczy-
wistym do wódcą artylerii korpusu, zdobyłem autorytet przede 
wszystkim u komendanta korpusu i u dowódców artylerii, którzy 
nieba wem przekonali się, że znam swój zawód, a zwłaszcza 
taktykę artylerii. 

Wówczas też, pierwszy raz podczas wojny, pracowałem  
z punk tu widzenia wyższego dowództwa — dowództwa korpusu, 
miano wicie nad rozwiązaniem zadania, jak wobec rozległości li-
nii obron nej i trudności terenu zapewnić artylerii jak najsku-
teczniejszą rolę na wypadek działań obronnych przeciw poważ-
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niejszej akcji włoskiej — własny atak w owym czasie nie wcho-
dził w rachubę. Współpracowałem przy tym z jednym z naj-
tęższych oficerów szta bu generalnego, których w ciągu wojny 
poznałem, pułkownikiem Körnerem, szefem sztabu korpusu. Był 
to człowiek niezwykle pra wego charakteru, pełen poświęcenia, 
siły woli, nadzwyczaj rzetel nej wiedzy i trafnego sądu, należał do 
tych, którzy pozostają cią gle w osobistym kontakcie z wojskiem, 
z pierwszą linią. Ale miał dwie wady: skłonność do pesymizmu, 
co nie było jednak u niego równoznaczne ze słabością woli, i nad-
mierną ofiarność w dyspono waniu własnymi siłami, a za mało 
zmysłu organizacji i wprzęgania do pracy pomocników. Objaw 
ten był bezsprzecznie potwier dzeniem jego osobistej wartości, 
a miernoty niejednego współpra cownika, ale objaw taki u czło-
wieka tego zakresu, co szef sztabu korpusu muszę nazwać  
w wojnie błędem; osobista praca pułkow nika Körnera była za  
cenną, ażeby ją marnować na wykonywanie funkcji, które nale-
żały do organów podwładnych.

13 września 1919 r.
Atak na Sv. Maria. Do ustalenia mojej reputacji w kor-

 pusie przyczyniło się też pomyślne rozwiązanie zadania, które mi 
komendant korpusu wyznaczył niebawem po moim przybyciu, 
bo już na 9 czerwca. 

Na południe od Tolminu, przy częściowo zburzonym moś-
cie na Soczy i na zachodnich stokach wzgórza Sv. Maria były  
z tej stro ny Soczy silne i mocno odratowane fortyfikacje włoskie, 
obsa dzone za dnia słabiej, w nocy liczebniej. Tworzyły one dla 
Włochów bardzo dogodny punkt wyjścia do ewentualnego ataku 
na wzgórze Sv. Maria i na południe od niego oraz na Tolmin. Ko-
men dant korpusu kazał fortyfikacje te zaatakować, wziąć i po 
znisz czeniu ich w miarę możności znów opuścić. Zadania tego 
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miał do konać 1 baon, wsparty na prawym skrzydle przez 1 kom-
panię i przy współudziale bardzo mocnego przygotowania arty-
leryjskie go pod moim osobistym dowództwem. 

Akcję przygotowano na podstawie rekonesansu, przepro-
wadzo nego przeze mnie z współudziałem szefa sztabu 1. Dywizji, 
komen dantów brygad i grup artylerii, pod firmą, starszego ode 
mnie bry gadiera piechoty, w istocie zaś wedle mojego planu, 
który wysu wał następujące główne zadania: 

Akcja odbędzie się przy dobrym świetle dziennym, żeby 
ognio wi artyleryjskiemu zapewnić, przy możliwej ekonomii 
amunicji, maksimum skutku i jak najpewniejsze współdziałanie 
z piechotą; odbędzie się jednak pod wieczór, ażeby piechota, 
zbliżywszy się z końcem dnia do linii nieprzyjacielskich, mog-
ła pod osłoną nastę pującego zmroku i ciemności dokonać po-
trzebnych zniszczeń w for tyfikacjach i cofnąć się z możliwie 
małymi stratami. 

Całość zaatakowanej przez nas linii miała około 1½ km roz
ciągłości. W niej wybrano 4 odcinki, każdy o rozciągłości mniej 
więcej 100 m i w takim położeniu, że można je było wskazać bez 
obawy pomyłek odnośnym oddziałom piechoty i artylerii, która 
skoncentrowanym ogniem miała je jak najgruntowniej zniszczyć, 
aby tym łatwiej mogły ulec atakowi odnośnej kolumny szturmo
wej piechoty. Każde miejsce było obserwowane z kilku punktów, 
ażeby trafnie i ściśle informować piechotę o osiągniętym skutku 
ognia artyleryjskiego. 

Podczas gdy osiągnięcie tego celu było ściśle określonym 
zada niem jednych baterii, inne miały uniemożliwić próbę ja-
kiejkol wiek akcji tych części fortyfikacji, które mogły przeciw-
działać z boku zamierzonym działaniom naszej piechoty, 
zwłaszcza kara binów maszynowych, a także walczyć z artylerią 
nieprzyjacielską, o ile ona okazałaby się czynną, ostrzeliwać 
nieprzyjacielskie prze sunięcia itp. 
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Kolumny piechoty, skoncentrowane w naszych liniach i zie-
miankach, były zupełnie zabezpieczone przed nieprzyjacielskim 
ogniem artyleryjskim aż do rozpoczęcia szturmu. 

Z wkutego w skałę na wzgórzu Sv. Maria stanowiska 
karabinu maszynowego, z linii piechoty, kierowałem ogniem 
artylerii i ob serwowałem wyniki jej akcji; dalsze, bardzo ważne  
i korzystne ob serwatoria znajdowały się na Górze Zamkowej 
i na Vodilu. 

Od 5.30  do 6 artyleria sprawdziła elementy strzelania, od 
g. 6 do 7 odbyło się przygotowanie artyleryjskie, które już po pół 
godzinie w jednym z zamierzonych miejsc, a potem w drugim, 
zupełnie przedarło szerokie, odrutowane pole. 

Po g. 7 piechota w dwu miejscach wtargnęła do linii nieprzy-
jacielskich, dokonała szeregu zniszczeń, wzięła do niewoli około 
100 ludzi i zdobyła kilka karabinów maszynowych. Opór piechoty 
nieprzyjacielskiej, zdemoralizowanej ogniem artyleryjskim, był 
mierny, a straty po naszej stronie nieznaczne. Artyleria nieprzyja-
cielska niedługo po rozpoczęciu działań naszych baterii, otworzy-
ła również mocny ogień, jednak bezplanowy i w skutkach dla nas 
nieszkodliwy. Walka w liniach nieprzyjacielskich trwała długo, nie 
z powodu oporu, lecz ciążeń naszych oddziałów do poczynienia 
jak najdotkliwszych zniszczeń w fortyfikacjach włoskich; prze-
ciągało ją nadto zamieszanie powstałe w ciemnościach, nieznajo-
mość systemu fortyfikacji oraz ogień artylerii nieprzyjacielskiej. 
Dowództwo piechoty wielokrotnie wskazywało na dokuczliwą 
działalność tego ognia i domagało się skutecznej przeciwakcji. 
Wobec utrudnień w komunikacji telefonicznej z własną piechotą, 
znajdującą się już w liniach nieprzyjacielskich, a także z powodu 
mylnych często informacji, jakie podawała nasza piechota, 
nieorientująca się, z czyjej strony ogień armatni pochodzi, 
odciążenie piechoty było dla naszej artylerii rzeczą dość trudną. 
Kiedy oko ło godziny 11 piechota domagała się coraz natarczywiej 
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akcji prze ciw artylerii nieprzyjacielskiej, doszedłszy do przeko-
nania, że akcja taka niewiele pomoże, pochłonie natomiast sporo  
amunicji, zarządziłem — całkiem odwrotnie — wstrzymanie 
działań artyle rii na całej linii. Decyzja była trafna, gdyż w kilka 
chwil później także nieprzyjacielska artyleria ogień przerwała  
i kolumny nasze mogły bez przeszkody wrócić do swoich linii. 

Bilans tej akcji przedstawiał się następująco: straciliśmy 
wpra wdzie około 50 żołnierzy (prawie wyłącznie od artylerii nie-
przy jacielskiej), ale za to wzięliśmy do niewoli 100 ludzi. Nie-
przyjacie lowi zadaliśmy ciężkie straty i, co ważniejsze, tak go 
przerazili śmy, że następnego dnia wysadził w powietrze dotąd 
tylko czę ściowo uszkodzony most na Soczy; było to dla nas 
bardzo pożąda ne, bo będąc znacznie słabsi liczebnie, my przede 
wszystkim oba wialiśmy się ataku włoskiego. 

Artyleria nasza oddała około 9000 strzałów. Po zakończeniu 
akcji wydałem do wszystkich organów artylerii, nie wyłączając 
wywiadowców, kwestionariusz, który wyświetlił szereg bardzo 
pouczających problemów taktycznych i technicznych. Szef szta-
bu korpusu pragnął z doświadczeń tej bitwy zebrać podobne 
wska zówki dla dowódców piechoty, ale zamierzenie to, bardzo 
pożąda ne, nie udało mu się.

14 września 1919 r.
Bierność na odcinku Tolminu. Prócz tej jednej więk-

szej akcji, z austriackiej strony nie podjęto żadnej większej 
ofensywy podczas mojego pobytu w 15. Korpusie. 

Od czasu do czasu przeprowadzano mniejsze utarczki, któ-
rych celem było bądź to tropienie jeńców, aby wydobyć z nich in-
forma cje o siłach nieprzyjaciela i jego zamiarach, bądź też służyły 
wy łącznie do utrzymania wojowniczego ducha. Akcje te odbywały 
się z pomocą artylerii lub bez niej. Ja skłaniałem się do taktyki 
prowadzenia ich bez udziału artylerii, a to dlatego, że przygoto-
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wanie artyleryjskie zwracało uwagę nieprzyjaciela na zagrożony 
odcinek i sprowadzało w tę stronę mocny ogień artylerii włoskiej. 
Wobec wielkiej przewagi i w liczebności, i w kalibrze, była ona dla 
naszej piechoty szczególnie niebezpieczna i zadawała jej cięższe 
straty niż akcja obronna piechoty włoskiej, której wartości bojo-
wej nie ceniliśmy wówczas wysoko. Akcje nasze polegały więc 
przede wszystkim na zaskoczeniu nieprzyjaciela przy użyciu 
jedy nie środków technicznych, służących do niszczenia zasieków 
z dru tu; artylerii zaś używano dopiero po wtargnięciu piechoty do 
fortyfikacji nieprzyjacielskich. Jej zadanie polegało głównie na 
zabezpieczaniu piechoty przed ewentualną akcją sąsiednich linii 
włoskich, jako też przed czynnymi bateriami nieprzyjacielskimi. 
Dodać tu muszę, że do oszczędzania, do bardzo przezornego i pla-
nowego wyzyskiwania amunicji, zmuszał nas znacznie uboższy 
od włoskiego dowóz materiału artyleryjskiego. 

P i e r w s z y  n i e u d a ł y  a t a k  g a z o w y.  W tym cza sie na-
stąpił też pierwszy z naszej strony atak z użyciem granatów ga-
zowych. Atak ten, przeprowadzony przez dowódcę 50. Dywizji 
Piechoty, któremu podporządkowano całą artylerię, potrzebną 
do rozwinięcia akcji, którą dowodził brygadier 50. Dywizji płk 
Schwarz, wyznaczony zapewne dlatego, że bardzo ambitny 
dywizjoner wolał mieć pod rozkazami swojego a powolnego mu 
bryga diera — nie udał się z powodów, na które z urzędu wskaza-
łem już w czasie przygotowań, jako dowódca artylerii korpusu. 
Obrano bowiem jako przedmiot ataku Mrzli Vrh, główne ogniwo 
walk, którego obronę Włosi musieli najlepiej przygotować. 
Wskutek zbyt długotrwałego przygotowania artyleryjskiego stra-
cono wszel kie możliwości zaskoczenia nieprzyjaciela; w do-
datku ogień arty leryjski za mało był (na pojedyncze punkty) 
skoncentrowany. Włosi jeszcze przed atakiem naszej piechoty 
otworzyli bardzo skuteczny i planowy ogień (walka o Mrzli Vrh 
była naturalnie przez nich planowo opracowana); piechotę naszą 
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przywitał też od razu silny ogień z karabinów i kulomiotów,  
a gaz z powodu nie dostatecznej koncentracji nie działał. Oddziały 
piesze wtargnęły wprawdzie na wskazany teren, ale nie osiągnęły 
wyznaczonego ce lu i wróciły, poniósłszy około 200 ludzi straty, 
a biorąc tylko oko ło 40 do niewoli; nieudała akcja spowodowała 
depresję mo ralną. 

Włoska przewaga. Włosi w tym czasie także nie wyko-
nali żadnej większej operacji; atakowali wprawdzie raz Krn, siłą 
1–2 baonów alpejskich, ale bez powodzenia, poza tym wielokrot-
nie bardzo mocno ostrzeliwali artylerią nasze linie, stanowiska re-
zerw, komend i stacje kolejowe. Mając znacznie mocniejszą (oko-
ło dwukrotnie) artylerię, w dodatku bardzo bogato wyposażoną  
w amunicję, mogli to łatwo czynić. Mimo że strzelanie to niszczy-
ło nam bardzo poważnie fortyfikacje, tak że nieraz całymi dnia mi 
komunikacja w zrujnowanych okopach była przerwana, pomi mo 
że zasieki przed naszymi okopami były zupełnie porwane, stra-
ty nasze były stosunkowo niewielkie. Natomiast ostrzeliwanie 
dworców było w skutkach bardziej niebezpieczne. Do obsługi 
dwu korpusów mieliśmy 3, i to dość małe, dworce; dwa z czasów 
pokoju (ale jeden z nich daleko za liniami bojowymi), drugi 
dogodnie po łożony (S. Lucia), ale widoczny dla nieprzyjaciela 
z Mrzlego Vrhu, wreszcie jeden improwizowany podczas wojny. 
Wobec znacznych potrzeb przy wielkich akcjach obu korpusów 
(dołączył się tu nie bawem jeszcze jeden korpus w dostawach 
zależny także od tych dworców), utrzymanie ich, a zwłaszcza 
dworca St. Lucia było bar dzo pożądane. 

Wydaje się to nakazem zrozumiałym, że dla zaszanowania 
zmęczonych, kiepsko karmionych koni starano się dowozić mate-
riały z dworców na pozycje raczej w dzień niż w nocy. Jednak 
nie przyjaciel ruchy te odkrył i mimo odległości około 12 km, 
porząd nie tam walił. Wskazałem szefowi sztabu na grożące 
niebezpie czeństwo i na konieczność zrezygnowania z dziennej 
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obsługi dwor ca St. Lucia. Szef sztabu nie zdołał jednak tego 
przeprowadzić, choć zgadzał się zupełnie z moim poglądem. 
W kilka miesięcy po moim odejściu z korpusu 15., Włosi rze-
czywiście dworzec doszczęt nie zniszczyli, tak że trzeba było 
zrezygnować z niego zupełnie. 

Aktualnym zadaniem artylerii było obecnie przygotowanie 
ewentualnego oporu wobec zapowiadającej się poważnie akcji 
za czepnej wojsk włoskich. Dwom głównie zadaniom miała od-
powie dzieć obronna akcja naszej artylerii; przede wszystkim 
przyjąć atakującego nieprzyjaciela na czas i w odpowiednim 
miejscu; po wtóre przyjąć go ogniem jak najbardziej intensywnym. 
Oba zada nia były trudne do spełnienia.

15 września 1919 r.
Technika łączności.  Ażeby artyleria w razie ataku nie-

przyjacielskiego mogła otworzyć ogień bez straty czasu i na 
stosowne cele, musiała ona przy pomocy własnych środków  
i z piechotą utrzymać ciągłą łączność, i bezustannie obserwo-
wać nieprzyjaciela. W tym celu każdemu dowódcy odcinka przy-
dzielony został łącznik artyleryjski, telefonicznie połączony z od-
powiednim dowódcą grupy artylerii. Na wszystkich zaś do brych 
punktach obserwacyjnych znajdowały się obserwatoria do wódców 
artylerii (grup lub baterii), wyjątkowo zaś wywiadow ców; pewna 
część tych obserwatoriów leżała w pierwszej linii piechoty lub 
w jej pobliżu. Ponieważ jednak i w tych warunkach sku teczna 
działalność artylerii zależała od sprawnego funkcjonowa nia po-
łączeń telefonicznych artylerii, przeto pewną część lekkich dział  
górskich i średnich, dalekonośnych armat umieściliśmy w moc-
nych fortyfikacjach, o ile możności w sztucznych piecza rach, 
z których bezpośrednim strzałem mogły opanować przedpo la 
najważniejszych części frontu. Baterie tego rodzaju, mimo inten
sywnego ognia, jaki na siebie ściągały, mimo że narażone były 
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niejednokrotnie na niebezpieczeństwo celnych trafień, działały 
bar dzo skutecznie. Baterie takie powinny strzelać tylko w chwili 
ata ku nieprzyjacielskiego dlatego przede wszystkim, aby nie stać 
się przedwcześnie przedmiotem obstrzału przeciwnika, a także  
z uwagi na to, żeby nie odkryte przez nieprzyjaciela, mogły swym 
ogniem jego piechotę zaskoczyć w chwili ataku. 

Technika maskowania.  Takie zamaskowanie posterun-
ków armatnich lub kulomiotowych, czy też obserwatorskich jest 
bardzo ważne, natomiast nie ma nic bardziej zdradzieckiego jak 
maska ze starych (pożółkłych) gałęzi; obserwowaliśmy to czę sto 
i u nieprzyjaciela i u siebie. 

Organizacja siły ognia.  Drugim warunkiem skutecz-
ności ognia artyleryjskiego w obronie była, jak wspomniałem, 
jego intensywność — zadanie jeszcze trudniejsze do spełnienia. 

Wszak rozwinięta linia korpusu miała około 40 km; do 
dyspo zycji mieliśmy tylko 150–200 dział (ilość się zmieniała)  
i jeśli uwzględnia się różne inne zadania, jakie tej broni zleca się 
w cza sie defensywy, do odporu samego ataku wypadało około 
3 działa na 1 km. Ponieważ równoczesny, decydujący atak na 
całej linii korpusu był niemożliwy, przeto rozwiązanie zadania 
zależało od dwu warunków: od wczesnego poznania kierunku 
decydującego ataku nieprzyjacielskiego, co było zapewnione, 
a przynajmniej przygotowane, przez wyżej wymienioną służbę 
obserwatorsko-wywiadowczą artylerii, po drugie, od możliwości 
skoncentrowania ognia artyleryjskiego przeciw przewidzianym 
mniej więcej kierun kom ofensywy nieprzyjaciela. W tym celu 
cały front korpusu był podzielony na główne i podrzędne odcinki; 
obronę artyleryjską każdego odcinka powierzono specjalnemu, 
wyższemu oficerowi ar tylerii, którego obserwatorium nadawało 
się najlepiej do tego ce lu, a który utrzymywał telefoniczną lub 
osobistą łączność z ogól nym komendantem odcinka i kierował 
„wstrzelaniem” wszystkich baterii (także z innych odcinków) 
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zdolnych w ogóle do rozwinię cia ognia na odnośny odcinek. 
Ażeby osiągnąć maksimum koncen tracji artyleryjskiej, działa 
miały prócz głównego także i „ewen tualne” stanowiska, tak że 
ich użyteczność wyzyskiwało się w zu pełności we wszystkich 
kierunkach; wreszcie oprócz „ewentual nych” stanowisk, w każ-
dym odcinku były przygotowane „rezer wowe” stanowiska dla 
pojedynczych dział lub baterii, a to w tym celu, żeby w razie 
poznania kierunku zamierzonego ataku nie przyjaciela, albo 
choćby już w czasie ataku (który mógł trwać dnie, a nawet 
tygodnie) sprowadzić na te stanowiska nowe ba terie. 

Bardzo ważnym warunkiem w przygotowaniu skutecznej 
obro ny była odpowiednia fortyfikacja baterii, zwłaszcza osłona 
ludzi i amunicji, którą najlepiej gwarantowały budowy kute 
w skale; przygotowanie ich jest żmudne, ale są one bardzo 
bezpieczne — a było ich na szczęście wiele. 

Jak z tego widać, choć w czasie mej działalności w 15. Kor-
pusie większej akcji nie było, jednakowoż samo przygotowanie 
racjonal nej obrony, wymagało nieustannej i bardzo żmudnej ro-
boty, już to fortyfikacyjnej, już to wywiadowczej, już to w samym 
prowadze niu ognia; każda bateria i wszyscy wyżsi komendanci 
artylerii mieli przygotowane instrukcje, umożliwiające artylerii 
rozwiąza nie każdego zadania obronnego w każdej porze dnia  
i nocy.

16 września 1919 r.
Problem szanowania koni.  Ażeby temu wielkiemu apa-

ratowi artylerii zapewnie trwałą gotowość bojową, trzeba  
było zorganizować odpowiednie środki transportowe. O kolejach, 
autach, linowych kolejach po części wspomniałem, po części 
jesz cze wspomnę, tu chciałbym tylko powiedzieć kilka słów  
o koniach, które zwłaszcza jako zwierzęta juczne w terenie gó-
rzystym odgry wały ważną rolę. 
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Już od dłuższego czasu pokarm dla koni był niewy-
starczający, obawiając się przeto, żeby cennego inwentarza koń-
skiego nie zmar nować, wkrótce po przybyciu do korpusu i roz-
wiązaniu główniejszych zadań taktycznych i fortyfikacyjnych 
– których zrealizowa nie przez jednostki artylerii wymagało 
dłuższego czasu – wziąłem się do uporządkowania złego stanu 
naszego taboru zwierzęcego. Oglądnąłem kilka tysięcy koni, ich  
stajnie, pokarm, wodę, kaza łem sobie przedstawić straty z os-
tatnich miesięcy, a także z okre su zimowego i zacząłem badać 
przyczyny strat i złego stanu in wentarza. Tak np. stwierdziłem, 
że znaczna partia koni spędziła zimę w klimatycznie ciężkich 
warunkach wyżyny Krnu bez uza sadnienia, bo wielometrowe 
śniegi w zimie transport juczny wykluczają, a materiał koński, 
zwłaszcza przy bardzo ciężkich warunkach dowozu pokarmu, 
przy braku wody i nędznych stajniach, niepo trzebnie rujnują. Tu 
i ówdzie wykrywałem zupełnie dziurawe da chy stajenne, gdzie 
indziej siano od wilgoci dymiące i skisłe, to zno wu grube okrągłe 
dyle lub nieforemne kamienie w podłogach, któ re koniom utrud-
niały legowisko nocne. W innych natomiast miej scach stwierdzić 
mogłem wszelkiego rodzaju urządzenia praktycz ne do konserwacji 
materiału końskiego, jak właściwe sposoby pie lęgnacji zwierząt, 
przezorne gromadzenie zapasów siana, sprowa dzonego często  
z dala itp. 

Wkrótce też wypracowałem dla dowódcy korpusu, do-
wódców dywizji i brygad artylerii instrukcję z wskazówkami, 
jak podnieść poziom materiału końskiego. Instrukcja ta stała się  
powodem mej scysji z komendantem 50. Dywizji, gen. Geżab-
kiem, u którego by łem oficjalnym brygadierem artylerii, a który 
z nieukrywaną za wiścią odnosił się do mojej działalności jako 
szefa korpusu. 

Żal gen. Geżabka do mnie, oceniany z jego stanowiska, 
był dla mnie zrozumiały. Ale jak zawsze w życiu, tak i tutaj 

88



kierowałem się wyłącznie interesem sprawy, a że byłem 
pewny trafności swo ich zarządzeń taktycznych, technicznych  
i administracyjnych (dotyczących zwłaszcza inwentarza zwie-
rzęcego) na podlegającym mi odcinku artyleryjskim, przeto bez  
względu na osobistą wygodę lub niewygodę zarządzenia te 
realizowałem, spodziewając się uznania po powodzeniu (i ta 
rachuba często zawodzi, jak to po tem usłyszymy). Tymczasem 
płk Körner został szefem sztabu gru py armii (wskutek wzięcia 
Gorycji przez Włochów powołany do tamtego odcinka), a z jego 
następcą (dotychczasowym szefem szta bu odcinka Gorycja) 
zaczęły mnie rozdzielać pogarszające się co raz bardziej stosunki 
osobiste. Postanowiłem tedy porzucić stano wisko dowódcy kor-
pusu artylerii i objąć należną mi pozycję bry gadiera artylerii 50.  
Dywizji, obiecując sobie, że codzienna współpra ca z gen. Ge-
żabkiem stosunki nasze poprawi. I tak się też stało; dywizjoner 
przekonał się niebawem, że metodą, formą mej pra cy nie kieruje 
pycha, ale rzetelność chęci i niezależność cha rakteru. 

Służba w krasowym śniegu. Służba w tych gó rach wy-
magała bardzo wielkiego wysiłku osobistego. Przynaj mniej trzy  
razy tygodniowo przeprowadzałem na pozycjach arty lerii ins-
pekcje administracyjne. Wyjeżdżałem rano o świcie lub przed 
świtem, zawsze niezapowiedziany, zjawiałem się między 7 a 8 
rano i z komendantami grup, baterii itp. cztery do pięciu godzin 
zwiedzałem baterie, aby zdać sobie dokładnie sprawę z ich po-
stępów taktycznych, technicznych (co do wstrzelania, łączności 
itp.) i fortyfikacyjnych. Wstępowałem również do okopów piecho-
ty celem poznania jej potrzeb, podzielenia się z nią wywiadami 
itp., a każdym razem robiło się interesujące spostrzeżenia, nieraz 
wyłaniało się dla artylerii jakieś pożyteczne zadanie bojowe, któ-
re można było spełnić łącznie z piechotą lub też samodzielnie. 
Przechadzki te po skalistym, górskim terenie były bardzo nużące 
i wyczerpywały one siły nawet młodych ludzi. 
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Wspomnę tu dla przykładu wycieczkę na Krn w styczniu 
1917 roku. Brnąc w bardzo głębokim śniegu, przy ślicznym oś-
wietleniu słonecznym przybyłem na stanowisko dowództwa bry-
gady około godz. 4 po południu i zaraz udałem się z dowódcą 
grupy artylerii na obserwatorium, celem omówienia z nim w te-
renie różnych za rządzeń na wypadek większej ofensywy z naszej 
strony (o tym parę słów niżej). Wróciliśmy na stanowisko — 
kolacja, łóżko; pod wieczór zaczął sypać obfity śnieg. 

Następnego dnia mieliśmy ruszyć o 6.30 przed świtem do 
róż nych baterii. Tego samego popołudnia chciałem w dolinie Sawy 
oglądnąć konie, jednakże przez noc tyle śniegu spadło, że byliśmy 
kompletnie odcięci od świata. Czym jest w krasie alpejskim za-
wierucha śnieżna, przekonałem się o tym tego właśnie dnia. Po 
obiedzie z nudów przyłączyłem się do oficera sztabu generalnego 
grupy Krn, który miał dotrzeć do pierwszej linii piechoty. Wy-
brało nas się 6–8 osób, pod kierownictwem fachowego alpinisty; 
na nieszczęście przewodnik odradził nam użycia „śniegowców” 
(Schneereifen), licząc na to, że prawie cały czas iść będziemy tu-
nelami śnieżnymi, które, z ogromnym nakładem pracy wykonane 
w obrębie grupy Krn, w zimie tworzyły cudowną sieć komunika-
cyjną między wszelkimi elementami systemu obronnego, nie wy-
łączając ubikacyj rezerw, dowództw, zakładów sanitarnych itp. 
Tunele te zabezpieczały przed lawinami, kulami i zawieruchą. Po-
mimo że droga z dowództwa brygady do pierwszej linii piechoty 
tylko na przestrzeni 2–300 m ciągnęła się w otwartym polu, za-
wierucha była tak silna, a śnieg tak głęboki, że uszedłszy z naj-
większym mozołem kilkadziesiąt metrów, wobec zbytniego znu-
żenia muskułów w podudziu, próbowałem sunąć się dalej na  
ko lanach, ale i to mi się z trudem udawało, tak że któryś z zawo-
dowych przewodników, prawdopodobnie zaopatrzony w śnie-
gowce, musiał mnie wesprzeć. Przez trzy dni byliśmy zupełnie 
odcięci od świata; czwartego dnia uruchomiono na powrót ko-
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munikację i po mimo bezdennego śniegu, przy pomocy śnie-
gowców, bez trudu już w sześć godzin przeszedłem około 10 km 
do krawędzi wyżyny, a stamtąd wszelkiego rodzaju środkami 
lokomocji do domu. Kto nie poznał zawieruchy zimowej w krasie 
alpejskim – wszak na wet pociągi ona wyrzuca z szyn — ten nie 
może mieć o jej sile nawet przybliżonego wyobrażenia. Ale  
z drugiej strony i walka człowieka z przemożną potęgą przyrody, 
i te cudowne widoki, np. panorama nieprzejrzanych łańcuchów 
Alp, lśniących srebrną zie lenią śnieżnej szaty w blasku księżyca 
i pływających w morzu mgły, to rozkosze dla umysłu i dla oka, 
jakich się niewiele za znało w życiu. Mgła miewa tak dokładne 
granice, że zjeżdżając w nią kolejką linową, z dokładnością do 
kilku metrów mogłem oznaczyć moment, kiedy z powietrza zu-
pełnie przejrzystego znaj dę się w zupełnie nieprzejrzystej zasłonie 
mgły; podobne wrażenia przeżywałem też w drodze powrotnej.

18 września 1919 r.
Teoretyczne studia nad ofensywą i defensywą.  

W ostatnich miesiącach pobytu w korpusie 15. wypracowałem 
dwa wielkie plany dla artylerii: jeden dotyczący umieszczenia 
artylerii na wypadek, gdyby się zechciało Włochom zabrać nam 
główną linię obronną Mrzli Vrh–Vodil, a więc program obro ny 
drugiej strefy; drugi rozwijający taktykę ataku na większą skalę 
z naszej strony. 

Ten drugi plan był pierwszą tego rodzaju większą robotą, 
któ rą tym razem tylko na papierze, a w r. 1917 i 1918 w rze-
czywisto ści miałem sposobność wykonać. 

Jego założenia przewodnie były następujące: 
Główny atak miał być skierowany w miejsce, które już  

w pierwszym uderzeniu pozwalało spodziewać się decydującego 
rozstrzygnięcia, a brało się więc pod uwagę ten odcinek, na 
którym cofający się nieprzyjaciel nie mógł skorzystać z potężnej 
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barie ry Soczy do przygotowania ponownego oporu. Plan prze-
widy wał również uderzenie w miejsce, gdzie można było skon-
centro wać najpotężniejszy, trzechstronny ogień artyleryjski, 
a więc tam, gdzie włoska linia obronna wysuwała się naprzód. 
Obu tym wa runkom odpowiadała Jeża, a za nią Kolovrat; przed 
Soczą mieliśmy bowiem przyczółek mostowy, tu mogliśmy 
skoncentrować główny ogień artyleryjski, tutaj też właściwa linia 
obronna włoska leżała na górnej krawędzi wyżyny, ku której było 
ciężko wspiąć się fi zycznie, ale za to rzeźba stoków dawała liczne 
schrony przed ogniem. 

Główny atak miała przeprowadzić 1. Dywizja przede 
wszyst kim w przyczółku mostowym St. Maria, podczas gdy siły 
zgru powane w 50. Dywizji miały odegrać rolę pomocniczą i roz-
począć atak słabszymi siłami, ażeby oddziały nieprzyjacielskie 
na siebie ściągnąć, trzymać pod ogniem i uniemożliwić im 
kontratak na flankę naszego głównego ataku, skierowanego, jak  
wspomniałem, na Jeżę. Miały one w miarę postępów główne-
go ataku w dalszym ciągli napierać na nieprzyjaciela i przy 
sprzyjających okoliczno ściach zepchnąć go z Mrzlego Vrchu itd. 
do Isonza (Soča) ku Caporetto, które w akcji z r. 1917, jak wiado-
mo, odegrało decydują cą rolę. Zadaniem tej podrzędnej operacji 
miało być także sparaliżowanie artylerii nieprzyjacielskiej w ob-
rębie VodilaMrzlego Vrchu, która mogła ogniem flankowym  
z północy w wysokim stop niu utrudniać akcję naszego głównego 
ataku. Nawiasem zazna czę, że jednym z zasadniczych argumen-
tów przeciw prowadzeniu głównego ataku siłami 50. Dywizji 
zamiast proponowanej 1., była ta okoliczność, że lewej flance 
ataku mógł zagrażać poważnie nie bezpieczny ogień artyleryjski 
grzbietu Kolovrat–Hevnik. 

Główny atak, po przełamaniu Jeży, miał iść grzbietem 
Kolovratu aż do Matajur (przeszło 1600 m wysokości), który sta-
nowił ostatni i najważniejszy bastion włoskiego systemu obronnego. 
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W roku 1917 przełamanie frontu włoskiego zaczęło się od-
wrotnie, z pozycji 50. Dywizji; zepchnięto wówczas siły włoskie 
do górnej Soczy, wzięto Caporetto, po czym trzeba było w warun-
kach bardzo trudnych i niekorzystnych, w długich operacjach 
górskich od dołu atakować Matajur, który pozostawał zawsze 
kluczem pozycji. Wobec ogromnych powodzeń pierwszych ata-
ków i uderzenie na Matajur się udało. Zapewne w innych wa-
runkach jego skuteczność nie byłaby tak pomyślna, a tym samym 
spełzła by na niczym cała akcja zaczepna. 

Ale wróćmy do mego planu. 
Jakie główne zadania miała rozwiązać artyleria przed i pod-

czas ataku? 
Miała przede wszystkim zniszczyć sztuczne przeszkody,  

a w miarę możności i okopy w zamierzonych punktach włamania. 
Biorąc pod uwagę poprzednie gruntowne „wstrzelanie”, żądałem 
przeciętnie 2 strzałów artylerii średniej i 1 ciężkiej na 1 m bieżą
cy głównych punktów włamania; to było podstawą obliczenia po-
trzebnych do tej pracy baterii, jako też ich wyposażenia w amuni-
cję. Praca ta miała obejmować nie tylko pierwszą, ale i dalsze li nie 
nieprzyjacielskie, początkowo z wyzyskaniem doniosłości dział,  
w dalszym ciągu przez przesunięcie pozycji dział ku przodowi. 

Dalsze jej zadanie polegało na sparaliżowaniu odcinków linii 
nieprzyjacielskich, położonych między punktami działania (zapo
trzebowanie amunicji mniej więcej ½ pocisku średniego kalibru 
lub 1–2 pocisków lekkiego kalibru na 1 metr) oraz akcji flanko wej, 
prowadzonej z nieprzyjacielskiego systemu obronnego (ku lomioty, 
lekkie działa itp.). Tu miały pracować głównie lekkie ar maty przy 
100–150 pociskach na obiekt. 

Do zadań artylerii należało dalej ostrzeliwanie nieprzyja-
ciel skich rezerw, ubikacyj i dowództw; z powodu niewystarczal-
nej ilości średnich dział plan przewidywał powierzenie tej akcji 
głównie polowym i górskim haubicom. Armaty dalekonośne mia-
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ły natomiast ostrzeliwać nieprzyjacielskie komunikacje, celem 
prze szkodzenia w dostawie amunicji, posiłków itp. 

Plan ten powierzał również artylerii zniszczenie lub spara-
liżo wanie baterii nieprzyjacielskich, już to za pomocą ciężkiej  
i śre dniej artylerii — licząc 30, względnie 100–200 strzałów na ar-
matę nieprzyjacielską — już to za pomocą dalekonośnych, a więc 
bardzo precyzyjnych armat, gdyby chodziło zwłaszcza o zdemon-
towanie dział strzelających z fortyfikacji krytych. Nie wchodząc 
w technikę tego zadania i poprzednich, wspomnę tylko, że użycie 
pocisków gazowych w planie tym nie odgrywało jeszcze decydu-
jącej roli, i że walka przeciw artylerii przewidziana była dopiero 
po rozpoczęciu akcji piechoty przeciw fortyfikacjom, a to z dwu 
względów: 1) do tego czasu nasza piechota i tak była ukryta, 2) 
ograniczone zapasy amunicji zmuszały do oszczędności w użyciu 
materiałów. Taktyka taka stała się z biegiem czasu błędna, jak to 
usłyszymy przy opisie wypadków w r. 1918. 

Do spełnienia tych zadań potrzeba było kilkunastu dział 
cięż kich (przeważnie moździerzy 30,5 cm), około 100 średnich 
(prze ważnie haubic 15 cm) i około 200 lekkich (armat i haubic 
polo wych i górskich). Nadzwyczaj ciekawie rozwiązywał plan 
kwe stię rozmieszczenia dział, amunicji, problem koncentracji  
i wszyst kich środków artyleryjskich, wymagający planowego 
przydziele nia środków komunikacji dla rozmaitych kierunków 
ruchu (aby uniknąć niemożliwych w tym terenie krzyżowań), 
wyzyskania no cy itp. Ale na to wszystko w pamiętniku nie ma 
miejsca. 

Odpowiednie części planu oddałem do dalszego wykoń-
czenia szczegółów swoim podkomendnym i już w pełnej zimie, 
w śniegu i wichrze, odcinek za odcinkiem prześledziłem, aby  
w terenie usta lić rozłożenie i rolę artylerii. 

Ale już niebawem kończył się, jak niedługo wspomnę, mój 
po byt w korpusie 15. 
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Pod koniec, przez dwa tygodnie zastępowałem dywizjone-
ra i przeprowadziłem kilka mniejszych akcji (w jednej wziąłem 
40 i kilku, w drugiej kilku Włochów), które miały to znaczenie, 
że wyświetliły skład i zamiary sił nieprzyjacielskich, o co się od 
dłuższego czasu bez rezultatu kuszono.

KRÓTKOTRWAŁA SŁUŻBA W LEGIONACH
(luty–kwiecień 1917)

20 września 1919 r. 
Manifest listopadowy.  W  listopadzie 1916 r. ogło-

szony został, jak wiadomo, manifest cesarzy niemieckiego  
i au striackiego, który uznał niepodległość Polski i obiecywał 
zrealizo wanie tej myśli. Równocześnie z manifestem pojawiło 
się wezwa nie, co prawda młodszych tylko oficerów, zachęcające 
do służby w Legionach, które miały stać się kadrą tworzącej się 
armii polskiej. 

Zgłosiłem się natychmiast, ale z miesiąca na miesiąc cze-
kałem na próżno decyzji w tym względzie. Nareszcie, z początkiem 
lute go rozkaz przyszedł; zostałem mianowany dowódcą artylerii 
Le gionów.

Serce głośno zabiło, krew do głowy uderzyła ze wzruszenia 
i szczęścia. A więc, jak memu ojcu, jak memu dziadowi, i mnie 
Bóg pozwala walczyć w wojsku polskim za wolność Ojczyzny, 
za Ojczyzny wielkość. 

Serdecznie pożegnałem się z dotychczasowymi współpra-
cowni kami, serdecznie, gdyż szczery wzajemny stosunek pog-
łębił nasze współżycie. Oficerowie, których główną treścią było  
sumienne po czucie obowiązku w służbie swemu państwu, rozu-
mieli łatwo moje uczucia dla Polski i nie taili uznania dla mojej 
pracy wśród nich — tęgiej i lojalnej; mogłem więc wierzyć  
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w szczerość zgoto wanych mi owacji i życzeń powodzenia  
w służbie dla Polski. 

Pogląd na sprawę i politykę polską.  Jak już kilka-
krotnie wspomniałem, prawdopodobny bilans wojny dla nas przed-
stawiałem sobie w ten sposób: główny nasz wróg, Rosja, zostanie  
pobita, natomiast Niemcy i Austria prawdopodobnie ostatecz-
nie zwyciężą, ale z takim wysiłkiem i wyczerpaniem, że zmuszo-
ne będą zabiegać o przyjaźń narodu polskiego. W okoliczno-
ściach takich współpraca z tymi państwami zapewniłaby nam 
osiągnięcie możliwie największych korzyści, byleśmy ze swej strony 
reprezentowali siłę, tzn. mieli jak największą armię. 

Ostateczne wypadki dowiodły, że moje rachuby były fałszy-
we; niemniej jednak wielu Polaków, między nimi mój brat, kiero-
wali swą polityką i swymi aspiracjami wedle odwrotnej rachuby, 
przewidującej klęskę państw centralnych, czego szczerze pragnęli, 
uważając, że zwycięstwo Rosji jest mniejszym dla nas nieszczę-
ściem niż wygrana Niemiec. 

Pan Bóg raczył nas dotąd uchronić od potrzeby porównania 
tych dwu nieszczęść. Pan Bóg, w Swej nieograniczonej dla nas 
łasce, zmiażdżył wszystkich trzech zaborców, a ta ewentualność 
wychodziła poza nawias prawdopodobieństwa i nie mogła stanowić 
wytycznej dla postępowania narodu polskiego w tej wojnie, która  
o jego losach zadecydowała. 

Kierując się tylko rozsądkiem i powinnością, powinien był  
na ród polski w tej wojnie zachować godność, gromadzić przezor-
nie wszelkie swoje zasoby, aby w chwili stanowczej rzucić je na  
szalę, a przede wszystkim, o ile na to warunki ówczesne pozwa-
lały, for mować jak najmocniejszą armię narodową, gwarancję bez-
pieczeń stwa interesów Polski. Że był to postulat pierwszy, przy-
zna każdy, kto śledził historię wojny światowej, a także nasze dzieje 
po jej skończeniu, po 1 listopada 1918. 
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Armia ta powinna była walczyć naturalnie tylko przeciw 
Rosji, a im byłaby ona mocniejsza, tym więcej wiązałaby sił nie-
mieckich. Łatwo bowiem przypuścić, że wrodzone Niemcom 
niedowierzanie i ich zaborcza polityka nakazałaby im militarną 
obserwację rozwoju i działań armii polskiej. W chwili, w której 
szala przewa żałaby się na korzyść państw zachodnich, armia 
polska, walcząca tylko dla polskich idei, mogła bez wyrzutów 
sumienia rozpocząć dzieło oswobodzenia zaborów spod władzy 
państw centralnych. Gdyby zaś ostatecznie zwyciężyły państwa 
centralne, a opła ciłyby to niewątpliwie z największym wysiłkiem 
i zupełnym wy czerpaniem, wtedy szanse Polski przy likwidacji 
wojny w wyż szym jeszcze stopniu niż w przypadku pierwszym 
zależałyby od siły, jaką rozporządzałaby armia polska. 

Byłem wtedy przekonany, że stworzenie potężnej armii 
jest najważniejszym obowiązkiem patriotycznym, obowiązkiem 
każde go, bez względu na przekonania polityczne. 

Częstochowa–Warszawa.  Jechałem w głębokim na-
maszczeniu do Warszawy. W Częstochowie umyślnie zatrzyma-
łem się kilka godzin i odwiedziłem słynny klasztor; kościół był  
już zamknięty; w krużganku zakonnik słuchał spowiedzi, sko-
rzysta łem ze sposobności i oczyszczony, pomodliwszy się przed 
cudow nym obrazem, ruszyłem w dalszą drogę. 

W kilka godzin po przyjeździe do Warszawy zgłosiłem się  
u dowódcy Legionów, pułkownika Szeptyckiego (mojego bryga-
die ra znad Dniestru)! Ze względu na nieznaczną siłę artylerii, jaką 
wówczas Legiony rozporządzały (jeden pułk armat i jeden dywi
zjon haubic), płk Szeptycki był zdumiony, że mnie przysłano na 
dowódcę artylerii, gdyż dotąd dowodziłem stu kilkudziesięcioma 
działami wszelkich kalibrów, obecnie zaś miałem objąć dowódz
two około 30 jednostek polowych; ale to polskie działa, to zarodek 
przyszłej, świetnej polskiej artylerii. Uszczęśliwiało mnie to do
wództwo i jak najprędzej pragnąłem rozpocząć prawdziwą robotę. 
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Niemiecka buta i nienawiść.  Już na przyszły dzień 
miałem się udać do pułku armat (zdaje mi się w Puławach)  
i tam zacząć pracę. Na razie zgłosiłem się u generał-porucznika 
Bartha, kierującego wyszkoleniem tworzącej się armii polskiej. 
Generał przyjął mnie bardzo grzecznie, a jego stosunek do mnie 
dowodził, żem zrobił na nim dobre wrażenie. Potem zjawiłem się 
u szefa urzędu dla organizacji armii polskiej i u szefa sztabu gen. 
Besselera (gen. gubernatora okupacji niemieckiej w Polsce) i na-
brałem przekonania, że obaj są niezadowoleni z mego przybycia 
do Legionów. Już tego samego wieczora otrzymałem od płk. Szep-
tyckiego rozkaz wstrzymania się z objęciem funkcji mego urzędu. 
Sprzeciwili się temu Niemcy, może z zachłanności, która nakazy-
wała im obsadzić przez swoich oficerów wszystkie ważniejsze 
sta nowiska w Legionach, może też z powodu specjalnej do mnie 
nieufności, opartej zapewne na argumencie, że jestem bratem 
profe sora Eugeniusza, którego uczucia wybitnie antyniemieckie 
praw dopodobnie były im znane*. 

Przecież nie znikła zupełnie nadzieja, że ostatecznie do-
wództwo będę mógł objąć, gdyż pomimo sprzeciwu sztabu nie-
mieckiego, to czyły się pertraktacje. Cesarz Karol na audiencji, 
jaką miał płk Szeptycki, nominację mą utrzymał w mocy, cze-
kałem więc stosownie do osobistego pragnienia i do życzeń płk. 
Szeptyckiego. 

Stosunki były wówczas zarówno w Legionach, jak w kraju 
dość zaognione. Niemcy występowali już wówczas z całą butą; 
oprócz tego eksploatowali kraj zarówno w celach militarnych, jak  
i w in tencji ekonomicznego, społecznego i politycznego osłabie-
nia podległych im obszarów, ażeby przyszłą Polskę uzależnić pod  

* W listopadzie 1915 r. ogłosiłem w Neuchâtel broszurę o sprawie polskiej pod pseu
donimem Sarius. Na wiosnę 1916 r. niemiecka komisja fizjograficzna w Warszawie 
pseudonim ten już ujawniła. (Dop. brata).
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każdym względem. Obok rabunku programowego, nie wzbrania-
no grabie ży indywidualnej, a całkiem zwykła kradzież, zdzierstwo 
i korup cja stały się objawami życia codziennego. I w narodzie,  
i w Legio nach w nastroju panowała czarna barwa. 

Serce kazało Niemców nienawidzić i gardzić nimi, ale ro-
zum doradzał bać się ich i szukać środków obrony. Mimo to uwa-
żałem, że w sytuacji z 1917 r. nie byłoby to krokiem rozsądnym 
wystą pić przeciw Niemcom, okazać im wzgardę i nienawiść, na 
jaką za służyli, gdyż byliśmy na to za słabi. Poryw taki mógł tylko 
nara zić zasoby narodu na barbarzyńskie zniszczenie. 

W warunkach takich pozytywnym hasłem narodowym mu-
siało stać się przede wszystkim dążenie do zorganizowania armii, 
jak najliczniejszej i jak najlepszej. Tylko armia prędzej lub później 
mogła rozwiązać pęta, jakie krępowały dotąd politykę narodową. 

Ale nawet buta Niemców, ba, nawet ich zwycięstwa, 
wszystko to szczęśliwym biegiem rzeczy stawało się żyzną gle-
bą dla ziarna, z którego uróść miało drzewo wolnej Polski. Choć  
zwycięstwo państw centralnych wydawało mi się bardziej prawdo-
podobne niż sukces militarny państw zachodnich, zdawałem sobie  
jednak sprawę z tego, że domniemani zwycięzcy okupią go naj-
większym wysiłkiem i nie one wyłącznie zadecydują o później-
szych losach narodów, lecz pokój będzie owocem kompromisu. 
W przypuszcze niach tych można było również przewidzieć, że im 
więcej Niemcy okażą buty i zachłanności, tym większy wysiłek 
militarny i dy plomatyczny będzie musiał świat rozwinąć, ażeby 
tej zachłanno ści nie zaspokoić. 

Powtarzam tedy, że stworzenie silnej armii polskiej uwa-
żałem za najgłówniejszy postulat. Ale apatia, brak wiary w przy-
szłość i słuszne oburzenie na Niemców ubezwładniały wolę nie  
tylko na rodu, ale i niektórych jednostek w Legionach, a także  
przy tym i ofiarność dla sprawy publicznej była u wielu nie-
wystarczająca. 
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Tak więc mijał mi tydzień po tygodniu, w oczekiwaniu na 
spo sobność do pożytecznej pracy dla artylerii polskiej; byle mi ją 
dano, a rezultaty obiecywałem sobie niezawodne. W czasie wojny 
kilkakroć poznałem dziarskość artylerii polskiej, a sam miałem 
sposobność nabrać niemałej praktyki w swym zawodzie. Byłem 
pewny, że towarzyszy broni natchnę, gdzie zajdzie potrzeba, 
ener gią, zamiłowaniem rzetelnej pracy, że wspólnymi siłami 
położymy fundament pod gmach świetnej artylerii. Niestety, 
sposobność do pracy nie przychodziła. 

W tym też czasie nawiązałem stosunki z najwybitniejszymi 
oso bistościami w wojsku polskim. 

Piłsudski.  Ponieważ nie poznałem dotąd osobiście tak 
sławnego i zasłużonego już brygadiera Piłsudskiego, działającego 
już wówczas poza Legionami, złożyłem mu, w skromnym jego 
mie szkaniu osobisty ukłon; zastałem go w pełni pracy, w licznym 
oto czeniu młodych ludzi, więc nie bawiłem u niego długo. 
Spotyka łem się ze znanymi mi od dawna brygadierami Hallerem, 
Zielińskim i Januszajtisem, nie często jednakże, gdyż przebywali 
oni przeważnie poza Warszawą. 

Możliwości pracy w Legionach malały... i znikły z chwilą, 
kie dy Legiony zupełnie przeszły w zakres wpływów niemieckich. 
Choć sercem zostałem przy Legionach, jednak do bezczynności 
byłem niezdolny. Dlatego też zgłosiłem się na powrót do armii 
austriac kiej, wierząc głęboko, że i tam działalność moja mogła  
i powinna wyjść na korzyść Polsce, w każdym przynajmniej razie 
korzysta łem nadal z tej wielkiej szkoły, jaką była wojna światowa 
i mo głem to, czego się w niej nauczę, kiedyś oddać wolnej Polsce.
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NA FRONCIE TYROLSKIM
(maj–listopad 1917)

24 września 1919 r. 
Defensywa.  Z końcem kwietnia zamianowany zostałem 

dowódcą 18. Brygady Artylerii w południowym Tyrolu i natych-
miast się tam udałem. 

W pociągu z Wiednia stanąłem 7 maja rano w Innsbrucku, 
stąd po krótkim przystanku ruszyłem do Trydentu, przejeżdżając 
w cu downą pogodę potężny masyw Alp Tyrolskich. Wieczór sta-
nąłem w Trydencie, w dowództwie armii (gen. Scheuchenstuel), 
której szef sztabu, płk Soos był moim kolegą z szkoły wojennej. 
Z cha rakterystyki sytuacji, jaką mi podał, wynikało, iż obecnie 
na ca łym froncie armii panuje spokój, że Włosi jednak gromadzą 
znacz ne siły przed naszym 3. Korpusem, na wyżynie Sette 
Comuni i na tym odcinku należy oczekiwać ataku; nastąpiło to 
istotnie w mie siąc później. 

Zjadłszy w dowództwie armii kolację, pojechałem koleją  
do Levico, gdzie stało dowództwo (mojej) 18. Dywizji. Dywizjo-
nerem był gen. Scholz, stary, ale jary, doskonale znający Tyrol 
od kilku dziesięciu lat, obdarzony prostym, chłopskim rozumem, 
nadzwyczajnie względem każdego życzliwy i uprzejmy. 

Miałem przejąć brygadę od pułkownika Sekullič’a, stare-
go znajomego, oficera bardzo rutynowanego i niezwykle su-
miennego. 

Następnego dnia o 6 rano ruszyliśmy na pozycje, oglą-
daliśmy je do wieczora, to samo powtórzyliśmy następnego dnia, 
po czym objąłem dowództwo brygady. 

Podobnie jak rok przedtem nad Soczą, tak i tu nad Brentą 
trzeba było szeregu dni uciążliwej pracy, żeby poznać i opanować 
odcinek 18. Dywizji. Jej dowództwo rozłożyło się w cudownym 
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kurhauzie w Levico, wśród ślicznie utrzymanego parku. Bujnie 
uprawną doliną Brenty zstępowało się, mijając gruzy kwitnących 
ongi osad i miast, ku liniom obronnym, własnym i nieprzyjaciel-
skim. Środek naszego frontu osłaniał głęboko wcięty i obwałowa-
ny potok górski Maso; od tego środka linie wznosiły się na prawo 
i na lewo ku wysokim, śnieżnym górom. 

Długość pozycji dywizji wynosiła w linii prostej około 20 
km, uwzględniając skręty, 50–60 km. Ażeby dostać się do lewego 
skrzydła dywizji, jechało się przez Trydent i na północ od niego 
jeszcze ok. 30 km, potem doliną Fleims, stamtąd doliną górską 
już śniegiem do wojennych osad w wysokości ok. 1900 m, a da-
lej szło się głębokim śniegiem na góry Val Piana, potem przez 
Settole do doliny, w której ciągle jeszcze, częściowo w śniegu, 
leżało dowództwo 1. Brygady Górskiej; stąd konno do Borgo  
i autem do Levico. Wycieczka ta trwała od 5 rano do 9 wieczór. 
Wycieczki ta kie niewiele mnie męczyły i następnego dnia zawsze 
wstawałem zupełnie zdolny do pracy.

Niemniej żmudne były wizytacje południowego skrzydła; 
góry były tu wprawdzie mniej wysokie, ale nadzwyczaj strome, 
zasło nięte od słońca i przez to bardzo długo pokryte śniegiem. 

Pod względem taktycznym dywizja tworzyła dwa odcinki: 
po łudniowy, ważniejszy, panujący nad liniami komunikacyjnymi 
doliny Brenty, składał się z odcinka Caldiera, bardzo stromego 
grzbietu łączącego dywizję z 3. Korpusem, dalej z pododcinka 
Civaron, panującego nad Brentą — na Civaronie i Włosi umocnili 
się na licznych liniach bezpośrednio (kilkadziesiąt metrów) przed 
nami, wreszcie z przyczółka Carzano nad Masem. Północny od-
cinek prowadził wyłącznie wysokimi górami, a jego północne 
skrzydło leżało już w śnieżnych Alpach. 

Ogromna rozległość dywizji, nieliczne komunikacje, z któ-
rych główna, transwersalna, prowadziła częściowo wzdłuż frontu 
(nad Masem), sprawiały, że każdy odcinek był niejako jednostką 
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samo dzielną i nawet artyleria jednego odcinka nie mogła nieść 
drugie mu skuteczniejszej pomocy.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 4.

W północnym odcinku leżała 1. Brygada Górska, w której 
arty lerią (ok. 20 dział) dowodził podpułkownik Hummel, w po-
łud niowym zaś brygada gen. Vidalégo (starego znajomego ze 

103



sztabu gen. w Przemyślu), gdzie dowódcą artylerii (ok. 60 dział) 
był podpułkownik Nachtnebel, odpychający i dla przełożonych,  
a tym bar dziej dla podwładnych. Mimo to zacząłem go niebawem 
cenić za fachową zdolność i sprawność w działaniu. 

Roboty fortyfikacyjne w bateriach były przeważnie daleko 
po sunięte, zwłaszcza wiele było pozycji wykutych w skale; także 
przygotowania obronne były w ogóle poprawne. 

28 września 1919 r.
Praktyka przygotowania defensywy.  Cho ciaż więc  

objąłem dobrą brygadę artylerii, jednak opierając się na dotych-
czasowych doświadczeniach, zacząłem wprowadzać różne 
udoskonalenia. 

Przede wszystkim kontynuowało się wykuwanie pozycji  
dla dział w skałach. Mając tak mało artylerii, musieliśmy jak naj-
większej ilości armat przygotować warunki do strzału bezpo-
średnie go, flankowego, bo taki jest najskuteczniejszy; ale, by ar-
maty za bezpieczyć przed przemożnym ogniem nieprzyjaciel-
skim, należało je wkuć w skałę. Włosi mieli szereg takich pozycji, 
zwłaszcza na Cima Maora i na M. Lefré, my jednak staraliśmy 
się ich prześcignąć. Przed rozpoczęciem ofensywy w jesieni 
mieliśmy 35 stano wisk wykutych w skale, a więc dla blisko 50% 
armat, a przy tym i inne działa były mocno ufortyfikowane. 

Więcej braków okazywały obserwatoria, które również 
trzeba było wkuwać w skały, jak najobszerniejsze i jak najlepiej 
połą czone; pod tym względem gorączkowo pracowano. Niezwyk-
le wa żną była współpraca rozmaitych grup artylerii, jako też 
współdzia łanie tej broni z piechotą. I pod tym względem wypadło 
mi tylko udoskonalić stan dotychczasowy. Cały front dywizji po-
dzielony był na około trzydzieści pododcinków kompanijnych, 
pododcinki te łączyły się w pododcinki batalionowe, które już  
tworzyły przewa żnie jednostki o wybitnie taktycznym charak-
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terze. Należały tu: Caldiera, bardzo niedostępna, ważna jako 
łącznik z 3. Korpusem; Civaron, najważniejszy, panujący nad ko-
munikacjami i wygodną Brentą, ale zagrożony sąsiedztwem linii  
nieprzyjacielskich; nad brzeże Brenty, opanowane przez Civaron 
i przyczółek Carzano; przyczółek Carzano, podstawa naszych 
ofensyw, a przy tym zabezpieczający główny pień naszej arty-
lerii, rozłożonej, jak usłyszy my, między Salubio a Civaronem 
włącznie; Salubio, Settole i Val Piana, odcinki drugorzędne, gdzie 
dla obydwu stron ofensywa by ła trudna (strata Salubia byłaby 
zresztą dla nas ciężka). 

Otóż chodziło o to, żeby w razie akcji w którymkolwiek  
z tych odcinków taktycznych jak najprędzej działać, a ponieważ 
my byliśmy w defensywie, lub przeciwdziałać możliwie najsil-
niejszym ogniem artylerii, przy czym największego jej wysiłku 
wymagała obrona Civaronu i przyczółka Carzano.

Główną część artylerii musiało się tedy umieścić między 
Bren tą na północ Civaronu a Salubio, gdyż stąd najskuteczniej 
flanko wym ogniem zabezpieczała ona Civaron, a skośnym, krzy-
żowym przyczółek Carzano. Tutaj też ze względu na teren i ko-
munikacje można było zgromadzić najwięcej materiału bojo-
wego; najcięższe działa i najwięcej amunicji. Bezsprzecznie, 
położenie artylerii na linii widzenia z takich gór jak M. Cima, M. 
Lefré itp. było trudne, musiało się przeto nieustannie pracować 
nad udoskonaleniem for tyfikacji. Do obrony Civaronu potrzeba 
było pozycji artyleryj skich na stokach Caldiery, aby dysponować 
korzystnym ogniem z prawej flanki, wreszcie odpowiedniego 
wyzyskania strzału łuko wego (moździeży i haubic) z samego 
Civaronu i odpowiednich ob serwatoriów.

Z drugiej strony Civaron panował nad przyczółkiem Car-
zano i flankował Caldierę, był przy tym zalesiony, skalisty, na-
stręczał więc dla wspomnianych zadań szereg doskonałych 
pozycji, o ile możności kutych w skale. 
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To były główne myśli przewodnie, wedle których ugrupowa-
łem baterie, przy czym w dolinie Brenty mniej zmian trzeba było 
dokonać niż w górach. Tu należało także wielokrotnie liczyć się 
z stromymi formami skał i sprawdzić, czy krzywa strzału wy-
starczy, żeby opanować zakrycia naturalne tych stromych form; 
wszystko musiało być obliczone i wypróbowane. 

Dalszym wielkim wysiłkiem było uzgodnienie baterii mię-
dzy sobą i z piechotą w robocie obronnej. 

Nieprzyjaciel mógł atakować albo na całej linii, albo w po-
je dynczych odcinkach. Możliwość ataku na całej linii była mało  
prawdopodobna, wymagał on bowiem przygotowań, które nie po-
winny były ujść naszej uwagi, a w przypadku takim — rzecz 
oczywista — zabezpieczylibyśmy pozycje odpowiednimi 
wzmocnienia mi. Jednak na wypadek ogólnego ataku każdy pod-
odcinek miał swoją artylerię, która go osłaniała. Prawdopodob-
niejszy natomiast był atak częściowy, na który kolwiek z pod-
odcinków, a zwłaszcza na Civaron albo na przyczó łek Carzano. 

Myśli przewodnie dla akcji obronnej artylerii w razie ataku 
na któryś z pododcinków były następujące: obroną każdego pod-
odcinka kierował jakiś wyższy oficer piechoty. Z nim współ-
działał jakiś wyższy oficer artylerii, zwykle komendant tej gru-
py, która miała najlepsze warunki do skutecznej pomocy przy  
obronie pododcinka. Komendant artylerii był w ciągłym kon-
takcie z dowódcą pododcinka (miał o ile możności wspólne 
obserwatorium i wspólną kwaterę), był odpowiedzialnym za 
stałą ewidencję wszystkich wy padków i wydarzeń w pododcinku, 
ustalał wspólnie z komendan tem pododcinka, odpowiednio do 
zmiennych rezultatów tej ewi dencji, wszelkie zadania, które 
artyleria miałaby spełnić w razie ataku nieprzyjacielskiego, dys-
ponował też siłami artyleryjskimi potrzebnymi do działań ob-
ronnych. Ponieważ środki, którymi ko mendant grupy artylerii 
bezpośrednio rozporządzał, nie wystarcza ły do rozwiązania za-
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dań, przeto komendanci grup przedkładali swoje plany dowód-
com artylerii obu głównych odcinków, południo wego i północ-
nego, ci zaś porozumiewali się z sobą i z dowódcami artylerii 
sąsiednich formacji (3. względnie 20. Korpusu); działo się to 
wszystko za moim pośrednictwem, przy czym sam, na podstawie 
własnych rekonesansów i studiów, plany obu dowódców artylerii 
odcinków uzupełniałem, względnie wyrównywałem. 

Rezultatem tych prac były konkretne tablice, które oznacza-
ły ściśle zadania każdej baterii (własnej lub sąsiedniej formacji)  
w razie ataku na którykolwiek pododcinek lub kilka pododcin-
ków. Na dany znak (przez komendanta grupy artylerii, który  
w tym odcinku był, jak wyłuszczyłem, „odpowiedzialnym redak-
to rem”) wszystkie baterie wedle tablicy automatycznie rozpoczy-
na ły pracę i kontynuowały ją tak długo, aż przebieg wypadków  
i meldunki obserwatorów skłoniły do wydania dalszych rozporzą-
dzeń, a wychodziły one od tego, kto odpowiednio do rozmiarów 
akcji obejmował w niej naczelne dowództwo artylerii: od dowód-
cy grupy artylerii lub dowódcy artylerii odcinka, lub ode mnie. 

Ażeby taki system obronny działał sprawnie, zależało to od  
spełnienia dwu warunków: od czujności artylerii w dzień i w no-
cy i odpowiednich środków łączności.

Czujność wymagała porządku, dyscypliny, poczucia obo-
wiązku. Te cnoty żołnierskie zastałem już rozwinięte w wysokim 
stopniu, a podniosłem je jeszcze przez osobiste wizytacje o roz-
maitych po rach, przez wysyłanie swoich organów, wreszcie przez 
kontrolę telefoniczną w dzień i w nocy. 

Trudniejszą natomiast była kwestia połączeń. Wszystkie 
do wództwa, obserwatorzy, łącznicy itp. byli oczywiście połączeni 
te lefonicznie. Ale na podstawie doświadczeń trzeba się było liczyć 
z tym, że ogień artyleryjski w najkrótszym czasie znaczną część 
połączeń telefonicznych zniszczy. Dlatego obok połączenia tele-
fo nicznego wprowadzono także sygnalizację optyczną przy po-
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mocy chorągiewek, bądź też na zasadach alfabetu Morse’a. Ko-
respon dencja taka jest jednak w ogóle za długotrwała i za trudna. 
Jak słyszeliśmy, akcja obronna artylerii była tak przygotowana, że 
do rozwinięcia jej wystarczały bezzwłoczne meldunki z pozycji 
piechoty, jaki rodzaj akcji ma prowadzić artyleria. Informacje mo-
gły być trojakie: 1) wskazanie miejsca nieprzyjacielskiego ataku, 
czyli miejsca pożądanej pomocy, 2) sygnał, że artyleria ma ogień 
posunąć naprzód (ażeby nie przeszkadzać ruchom własnego 
kontrataku), wreszcie 3), że artyleria ma ognia zaprzestać (bo ak-
cja się skończyła). Już w operacjach nad Soczą (gen. Boroević, 
u którego pracował słynny artylerzysta płk Janečka) myśl tę za-
częto realizować w ten sposób, że wprowadzono dla artylerii sy-
gnalizację kolorami: czerwony znaczył „daj ognia przede mnie, 
zasłoń mnie ogniem artyleryjskim przed atakiem nieprzyjaciel-
skim”; zielony „przesuń ogień naprzód, gdyż bądź sam idę do 
kontrataku, bądź też strzelasz za krótko i trafiasz mnie zamiast 
nieprzyjaciela”; wreszcie biały kolor zapowiadał „wszystko w po -
rządku, a więc zaprzestań ognia”. Do sygnalizowania służyły 
w no cy latarnie odpowiedniego koloru, pracując ze stanowiska 
odpo wiednich dowódców piechoty, a w dzień kolorowe tarcze. 

System ten przejąłem wprawdzie, ale zaprowadziłem w nim  
znaczne zmiany. Przede wszystkim stwierdziłem, że w dzień ko-
loru tarczy na większą odległość nie podobna rozeznać. Zastąpi-
łem je przeto następującymi znakami sygnalizacji:

Rys. 5.

Kontrast barwy czarnej i białej zapewniał rozpoznanie tych 
znaków na wielką odległość, przy czym wystarczało mieć tylko 
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białą tarczę i czarny trójkąt, który się odpowiednio zakładało  
na kwadrat, aby przekazać którykolwiek z wymienionych mel-
dunków. 

Chodziło jeszcze o to, żeby znak, dany przez odpowiednie-
go do wódcę pododcinka — choćby tylko kompanijnego — skie-
rował na odpowiednie miejsce akcję naszej artylerii. Problem ten 
rozwią zano w następujący sposób: jak wspomniałem już, za obro-
nę arty leryjską każdego pododcinka taktycznego, składającego się  
z kil ku pododcinków kompanijnych, odpowiedzialny był jakiś  
komen dant grupy artylerii. Otóż u niego, w miejscu z naszej 
strony dobrze widzialnym, a o ile możności zakrytym dla nie-
przyjaciela, stało obok siebie tyle białych tarcz, ile było podod-
cinków kompanijnych w przydzielonym mu pododcinku taktycz-
nym. Dowódca grupy obserwował oczywiście stale pododcinki 
kompanijne i taktyczne należące do niego. Jeżeli w których  
z nich pokazał się sy gnał żądający współdziałania artylerii, ko-
mendant grupy uwido czniał odpowiedni znak na tej tarczy, która 
odpowiadała pododcinkowi kompanijnemu, co było hasłem dla 
wszystkich baterii, obowiązanych do akcji wedle poprzednio wy-
mienionych planów artyleryjskich, że mają działać i gdzie mają 
działać. 

Ażeby system taki dobrze funkcjonował, musiały baterie 
wstrzelać się na wszystkie cele, które im przypadały wedle wy-
mienionych planów, a ponadto wszędzie, dokąd w ogóle sięgał ich  
zakres działania. Do dalszych zadań przygotowawczych nale-
żało przeprowadzenie szeregu zadań taktycznych w połączeniu 
z ostrym strzelaniem na podstawie wymienionych planów. Ćwi-
czenia do ta kich zadań prowadzono w sposób następujący: tele-
fonicznie zarządzało się wystawianie rozmaitych znaków, które  
dawały hasło do automatycznego strzelania wedle planów ob-
ronnych; potem na stępowały rozmaite supozycje lub suponowane 
raporty, ażeby wypróbować sprawność rozmaitych innych zarzą-
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dzeń obronnych arty lerii, których wykonanie zaznaczyły poje-
dyncze strzały. Ćwiczenia takie odbywały się naturalnie nie tylko  
w dzień, ale i w nocy lub we mgle. Były to ćwiczenia bardzo 
trudne, nie szły one nigdy gładko, początkowo nawet bardzo 
chromały, ale za to stwarzały coraz doskonalszą rutynę. Nie-
bawem też artyleria miała zdać praktyczny egzamin z tego, czego 
się nauczyła. 

29 września 1919 r.
Jak poprzednio wspomniałem, już w pierwszej połowie ma-

ja liczono się z atakiem Włochów na odcinku 3. Korpusu, prawe-
go są siada 18. Dywizji. Z powodu głębokich śniegów, pokry-
wających je szcze płaskowzgórze Sette Comuni, nie wydawało się  
to zbyt prawdopodobne, zapowiedzi jednak wzmagały się i wska-
zywały one, że ofensywa włoska skieruje się nie tylko na 3. Korpus, 
ale i na 18. Dywizję. Domysły takie były już bardziej możliwe, 
gdyż w obrę bie tej dywizji leżała Brenta z głównymi liniami 
dostępu do Tryden tu. Dlatego też z początkiem czerwca zaczęły 
do nas napływać różne baterie rozmaitego kalibru, w szczegól-
ności 1 bateria 30,5 cm moździerzy, kilka baterii armat i haubic 
średniego kalibru itp. Mia łem zamiar umieścić działa, o ile 
ich ciężar na to pozwoli, w obrę bie Civaronu, ażeby wesprzeć  
w razie potrzeby jak największą si łą lewe skrzydło 3. Korpusu.  
Na razie jednak większą część baterii zostawiłem w dolinie Bren-
ty, bo wobec spodziewanego w każdej chwili niebezpieczeństwa 
obawiałem się, ażeby ofensywa włoska nie zaskoczyła pozycji 
artyleryjskich, nieprzygotowanych jeszcze całkowicie do akcji. 
Jeszcze 9 czerwca kazałem wypróbować ogień kilkunastu dział  
mojej brygady na odcinku zagrożonego lewego skrzydła 3. Kor-
pusu. Aby zapewnić sobie stałe wiadomości o sytua cji tego korpu-
su, miałem na szczycie Ortigary obserwatora ppor. Szekelyi’ego 
(jak usłyszymy bardzo tęgiego oficera — Żyda wę gierskiego). 
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Wedle wiadomości atak włoski miał nastąpić 10 czerwca. 
Atak włoski. Rzeczywiście tego dnia od rana zaczęła się  

nadzwyczaj intensywna kanonada włoska na linii 3. Korpusu, 
a tak że na pozycje mojej dywizji na Caldierze, Civaronie i nad 
Brentą. Cały dzień góry 3. Korpusu i naszego południowego 
skrzydła były w gęstej mgle. Łączność telefoniczna przerwała się 
w wielu miej scach, ale połączenie mojej dywizji z dowództwem  
6. (lewa dywi zja 3. Korpusu) funkcjonowało. Niestety, dowódz-
two to nie miało połączeń z swoją linią bojową (zostały przerwa-
ne), a także po trzebnych obserwatorów. Zabrakło ich nawet na 
tak znakomitych obserwatoriach, jakimi były szczyty Cima Dieci 
i (na zachód od niego) Cima Undici i Dodici. Dlatego też na razie 
nie miałem pewnych wiadomości o sytuacji w 3. Korpusie i tylko  
z ostrożności kazałem od czasu do czasu kierować ogień przed  
lewe jego skrzy dło. Ogień ten zwiększyłem na podstawie groź-
niejszych wiadomości o sytuacji 3. Korpusu, które otrzymałem 
od dowódcy grupy artylerii na Caldierze; równocześnie jednak 
wiadomości, pocho dzące wprost od dowództwa 6. Dywizji przed-
stawiały sytuację ko rzystniej. 

Tymczasem, w rzeczywistości, Włosi po bardzo silnym 
ogniu artyleryjskim wtargnęli do pozycji na Ortigarze i zajęli 
jej część północną. Nim się o tym dowiedziałem od 6. Dywizji, 
miałem przybliżone wiadomości od artylerzysty z Caldiery, a po 
pewnym czasie od porucznika Szekelyi, który z nadzwyczajną 
energią przedarł się na Cima Dieci i tam, bez żadnej ochrony, w głę-
bokim śniegu i w strasznym ogniu spędził kilkanaście dni, infor-
mując mnie w sposób wzorowy o wypadkach (mimo strasznych 
śniegów i lawin udało się Cima Dieci połączyć telefonicznie  
z moim dowództwem w Levico). Odtąd na podstawie wiadomości 
Szekelyi’ego mogłem nie tylko w decydujących chwilach z zu-
pełną ce lowością skierować ogień na pomoc 3. Korpusowi, ale 
co więcej 6. Dywizja o swojej własnej sytuacji informowała się 
przede wszystkim przeze mnie. 
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Na razie nie można było nic więcej zrobić, jak tylko prze-
szka dzać Włochom w robieniu dalszych postępów. Kontrataki 
6. Dywi zji, przedsięwzięte zbyt małymi siłami i niedostatecznie 
przygoto wane przez jej własną artylerię, nie udały się, mimo 
pomocy mo jej artylerii (z niej tylko około 20 dział mogło tam 
działać). 

Co więcej, Włosi w nocy na 19 czerwca jeszcze przypuścili 
nowy atak, wzięli resztę Ortigary i próbowali zdobyć Cima 
Dieci. Sy tuacja była tym krytyczniejsza, że artylerii 3. Korpusu 
wyczerpy wała się amunicja. Na czas jednak moja artyleria bar-
dzo inten sywnym ogniem wstrzymała dalsze postępy Włochów  
i umożli wiła naszej piechocie usadowić się na stokach Ortigary, 
na kilka set metrów przed liniami zajętymi przez Włochów. Sytu-
acja była krytyczna. 

Na odcinku 18. Dywizji Włosi po części demonstrowali, 
zresztą w pierwszych dniach akcji próbowali przeprowadzić atak 
gazem (z flaszek), ale moi artylerzyści przygotowania odkryli  
i atak ten udaremnili. 

Jednak po utracie Ortigary nie tylko sytuacja 3. Korpusu, ale 
i położenie mojej dywizji było poważnie zagrożone. Nieprzyja-
ciel opanowywał z wzniesionych stanowisk — Cima Maora i M. 
Ortigara — w zupełności nasze prawe skrzydło i groził zdoby-
ciem go. Odbicie Ortigary wydawało się przeto konieczne, a akcję 
w tym celu można było rozwinąć tylko z pozycji 3. Korpusu. 

Przedstawiłem to mojemu dywizjonerowi i jeszcze 16 czerw-
ca na własną rękę wybrałem się do 6. Dywizji na rekonesans  
i celem omówienia wzajemnej akcji. Ale niewiele wskórałem, bo 
oczy wiście 6. Dywizja nie pożądała mojej kurateli. 

Ale po zaostrzeniu się sytuacji 19 czerwca, dowództwo 
armii, uwa żając, że położenie nasze należy koniecznie poprawić, 
postanowiło przygotować większe środki i oddać je do dyspozy-
cji zaufanym dowódcom; ogólną akcją miał kierować gen. por. 
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Goiginger, któ ry na rumuńskim teatrze wojny zdobył sławę, 
piechotę oddano pod dowództwo bryg. Słonince (gruntowny pra-
cownik), akcję artyle rii w bardzo szerokich rozmiarach powie-
rzono mnie — nieznane mu jeszcze z wielkich wystąpień. 

30 września 1919 r.
Rada wojenna przed ofensywą.  21 czerwca około go-

dziny 6 wieczór przyszło telefoniczne wezwanie dowódców do  

Rys. 6.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie
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komendy armii. W kwadrans później pojechałem autem do Try-
dentu, gdzie był już gen. Goiginger z głównymi osobami swe-
go sztabu. Jechałem sam, zostawiając swego oficera sztabu do 
dyspozycji memu zastępcy, ażeby wyłącznie osobistą interwen-
 cją decydować o kierunkach współpracy mej brygady w zamie-
rzonej ofensywie, jej rolę dostosować do własnych intencji, zna-
nych już mojemu oficerowi sztabu. Świadomie też kazałem sobie 
przysłać adiutanta oficera artylerii z północnej brygady 18. Dywi-
zji, która w tej akcji mało była zaangażowana.

W Trydencie szef sztabu armii udzielił mi krótko informacji 
głównych i po spiesznej kolacji ruszyliśmy z dywizjonerem au-
tem na wyżynę Sette Comuni. Droga wynosiła przeszło 100 km 
długości i przeważna jej część wiodła przez cudowne, wówczas 
jeszcze śnieżne góry; krajobrazowo i technicznie najciekawszą, 
a widzenia godną osobliwością była część tego gościńca zw. 
Friccastrasse. Aż dziwne się wydało, że tyle zbytecznej roboty 
włożono w przygotowanie tej drogi, a równocześnie zaniedbano 
wiele innych potrzeb. 

Po 11 w nocy byliśmy w dowództwie 3. Korpusu, gdzie 
się nie potrzebnie gadało przez 3 godziny, gdyż informacje tego 
dowódz twa niewiele wzbogaciły nasze wiadomości. Przed 6 ra-
no ruszy liśmy autami do dowództwa 6. Dywizji, skąd miały się 
rozpocząć nasze działania ofensywne. W dywizji tej dawnego 
dowódcę usu nięto i stanowisko to powierzono gen. Goigingerowi, 
zaś jej bry gadiera artylerii podporządkowano moim rozkazom. 
Oprócz tego dysponowałem artylerią obu sąsiednich dywizji. 

Koło 9 rano przyjechaliśmy autem do Dosso del Fine (około 
2000 m), do pustyni skalnej i śnieżnej, w której rozgościło się do-
wództwo 6. Dywizji i zaraz zaczęła się przy pomocy mapy narada 
nad opracowaniem szczegółów naszego zadania. 

Pułkownik Słoninka (brygadier piechoty), który bawił tam 
już dwa dni łącznie z płk. art. (ze sztabu art., nazwisko zapomnia-
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łem), przedstawili swoje plany. Program akcji płk. Słoninki zo-
stał przyjęty, natomiast plany artylerzysty wymagały modyfika-
cji, z uwagi na znacznie większe siły artyleryjskie, jakimi obecnie 
dysponowaliśmy, po wtóre, ze względu na wyniki moich rekone-
sansów, które natychmiast rozpocząłem. 

Jeśli idzie o ogólny plan akcji, to interesujące były nastę-
pują ce problematy: 

1. Kiedy atakować? Zdecydowano o 2.30 w nocy. Powo-
dy: nie przyjaciel z Maory wszystko widział, koncentracja pie-
choty mo gła się przeto odbyć dopiero pod osłoną ciemności. 
Obiecywano sobie zaskoczyć Włochów śpiących. Dorzucę tu 
uwagę, że jeszcze wcześniejsza godzina dawała więcej czasu i na 
zdobycie samego odcinka, a także na taktyczne i fortyfikacyjne 
umocnienie — jeszcze pod osłoną nocy. 

2. Czy atakować po przygotowaniu akcji ogniem artyle-
ryjskim, czy też bez przygotowania? Ja proponowałem oczywiś-
cie przygo towanie; piechota domagała się również przygotowa-
nia, ale tylko przez kwadrans (jak później usłyszymy, w odnośnym 
wypadku było w tej propozycji wiele racji). Ażeby nieprzyjaciela 
zaskoczyć, zaproponowałem albo jednogodzinne przygotowanie, 
albo atak bez przygotowania. Ponieważ jednak piechota trwała 
uparcie przy swoim, nie oponowałem, wychodząc z założenia, że 
ma ona prawo szukać dla siebie korzystnych warunków tak, jak 
to uważa za stosowne. 

3. Co zrobić, jeżeli w czasie koncentracji, albo po jej doko-
na niu, ale jeszcze przed porą ataku (godz. 2.45) artyleria nieprzy-
jaciel ska lub minowce zasypią naszą piechotę ogniem; co ma ro-
bić na sza artyleria, a co piechota? Kwestię rozstrzygnięto w ten  
sposób, że nasza artyleria ma rozpocząć ogień, a piechota o wy-
znaczonej godzinie przystąpić do ataku. Na to jednak zgodzić 
się nie mo głem. Czy ogień nieprzyjacielski na naszą piechotę 
jest planowy, czy tylko wynikiem przejściowej i przypadkowej 
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nerwowości, w danym przypadku jest dość trudno rozstrzygnąć. 
Niezliczone jednak doświadczenia nauczyły nas, że jeżeli nasza 
artyleria po dejmie ogień, to nieprzyjacielska z całą pewnością 
w dwójnasób odpowie, a tego nasza piechota nie wytrzyma; 
właściwszym sta nowiskiem taktycznym byłoby wstrzymanie 
działań naszej arty lerii w nadziei, że ogień nieprzyjacielski auto-
matycznie ustanie. Jeśliby nie ustał, to jedynym wyjściem był 
natychmiastowy atak piechoty. Ażeby zapewnić jednoczesność 
ataku, proponowałem przygotowanie wielkiego ogniska na Cima 
Dieci, które wzniecone z rozkazu naczelnego dowództwa, miało 
służyć jako znak: „szturm bezzwłocznie”. 

Że rozumowanie moje było uzasadnione, okazało się to, 
jak usłyszymy, w czerwcu 1918 r. Ponieważ jednak mej tezy nie 
przy jęto, a uważałem ją za niezwykle ważną, przeto zażądałem 
od dywizjonera rozkazu na piśmie: dostałem go, ale można sobie 
wy obrazić, jak się na mnie — słynny wódz — obraził. 

1 października 1919 r.
Ofensywa na Ortigarę. Skreślę jeszcze w zarysach 

głównych ogólny plan naszego ataku, ograniczając opis szczegó-
ło wy jedynie do przewidzianej w nim akcji artyleryjskiej. 

Piechota. Brygadier Słoninka miał około 7 batalionów 
piechoty, które zorganizował do ofensywy mniej więcej w nastę-
pujący sposób: sformowano trzy kolumny szturmowe o nierównej 
sile, dwie z nich miały przypuścić atak właściwy na Ortigarę,  
a to na jej część południową, najwyższą, najważniejszą. Trzecia, 
słab sza, miała utrzymać łączność na prawo i spróbować atakiem 
flan kowym wesprzeć główną kolumnę środkową, skierowaną na 
szczyt Ortigary. Przed każdą kolumną szły części batalionu sztur-
mowego lub „patrole szturmowe” batalionów. Za nimi uformowa-
no 2–3 luźne fale bojowe do przeprowadzenia walki, dalej 1–2 fale 
robotniczo-fortyfikacyjne (w części tragarze); organizacja tego 
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szyku zużyła prócz batalionu szturmowego jeszcze około trzy ba-
taliony — reszta stanowiła rezerwę, pozostającą do dyspozycji 
brygadiera dość daleko w tyle. Brygadier liczył na to, że do linii 
włoskich wtargnie łatwo, obawiał się natomiast po zajęciu pozy
cji ognia min i artylerii, a także ewentualnych kontrataków (ogień 
min ceniono wówczas bardzo wysoko). Z tego powodu dzia łań 
zaczepnych nie opierał na masach i uznał, że nawet stosun kowo 
małe siły wystarczą do skutecznego rozwinięcia ataku, trzy mał 
za to w pogotowiu mocną rezerwę, i to dość daleko w tyle. Od 
artylerii żądał on przede wszystkim sparaliżowania nieprzyja-
ciel skich minowców i dział. Dyspozycja brygadiera piechoty, 
nace chowana bogatym doświadczeniem wojny światowej, była 
w za sadzie bardzo trafna; a jednak miała braki, jak to wykażą 
nam wypadki. 

Artyleria. Zadania, które jej postawiono, wyżej przedsta-
wiłem. Z góry przygotowałem piechotę na to, że artyleria, choć  
tylko kwadrans przed atakiem ogień rozpocznie, obiecuje sobie  
piechotę włoską ogłuszyć, przytłumić, tak, że zgodnie z oczeki-
waniem brygadiera piechoty szturm powinien rozwijać się łatwo. 
Minowce, które stoją blisko linii obronnych piechoty, nasza artyle-
ria miała też ubezwładnić. Poważniejsze trudności nastręczało 
natomiast opanowanie nieprzyjacielskiej artylerii, raz, że była 
ona liczebnie obfita, a po drugie, że rozrzucono ją w różnych 
punktach. Z góry też liczyliśmy się z tym, iż tylko częściowo zdo-
łamy ją sparaliżować i większych rezultatów nie obiecywaliśmy. 
Artyleria wreszcie miała zapewnić piechocie decydującą pomoc 
przy odparciu włoskich kontrataków. Rozdział zadań artylerii był 
w zasadzie następujący: Przygotowanie szturmu na linie Ortigary 
przypadło ciężkiej i średniej artylerii 6. Dywizji z współudziałem 
tych samych kalibrów 18. Dywizji. Ubezwładnienie minowców 
i bli skich rezerw — a więc depresja między Ortigarą a Maorą 
— przypadało skośnemu ogniowi flankowemu, polowej artylerii 
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z południowej części 6. Dywizji, przy czym posługiwać się tu 
miano głównie pociskami z gazem trującym; zadaniem tej samej 
grupy była przede wszystkim odprawa włoskich kontrataków. 
Sparali żowanie dalszych rezerw i ważnych obserwatoriów na 
Maorze na leżało do zadań części ciężkiej i średniej artylerii 18. 
i 6. Dywizji, a zwalczanie nieprzyjacielskiej artylerii poruczono 
bateriom 18., 6. i 13. Dywizji, każdej na swoim przedpolu; do nich 
należało rów nież przeciwdziałanie rokadom (przeciw artylerii 
używano także w znacznej mierze gazu). 

Szturm miał się rozpocząć 25 czerwca, jak wspomniałem,  
o 2.45 w nocy. Przygotowania artylerii — przesunięcie stanowisk, 
uzu pełnienie dział i amunicji (na bardzo wielką skalę), wreszcie 
ozna czenie elementów strzelania — wymagało ogromnej pracy, 
którą artylerie tych trzech dywizji dokonały punktualnie.

Była śliczna noc księżycowa. Po 1 godzinie byliśmy na ob-
ser watorium M. di Campo Verde. O 2 godz. 30 min. około 150 
dział rozpoczęło robotę i o jej skuteczności przekonaliśmy się od  
razu. Przed 3 godz. pojawiły się pierwsze, później coraz częstsze 
i obejmujące coraz szerszą przestrzeń rakiety, na znak, że nasza  
piecho ta wtargnęła do linii nieprzyjacielskich. Artyleria nieprzy-
jaciel ska strzelała bezładnie, minowce odzywały się rzadko. Nad  
ra nem nadeszły pierwsze wieści stwierdzające, że nasza piechota 
włoską, ogłuszoną, oszołomioną ogniem artylerii, wzięła bez po-
ważniejszej walki. Okazało się, że ubezwładniliśmy także minow-
ce. Zameldowano najpierw przeszło 100 jeńców, a przed połud-
niem ich liczba urosła do blisko tysiąca. Ale już o świcie artyleria 
wło ska zaczęła razić nie tylko obficie, ale i celnie. Zaczęły się 
niezli czone kontrataki i mnożyły się wciąż wiadomości, że na 
północ nym skrzydle Ortigary (2007) ostało się mocne gniazdo 
włoskie. Próby wzięcia tego gniazda nie udawały się obecnie, przy 
ożywio nej akcji nieprzyjacielskiej artylerii; natomiast włoskie 
kontrata ki łamały się w ogniu piechoty (karabiny maszynowe, 
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karabiny, granaty ręczne, nawet bagnety grały), a przede wszyst-
kim w ogniu artylerii. Z czasem jednak nasza piechota, tracąc 
coraz więcej krwi, wyczerpana w nieprzerwanej walce dniem  
i nocą, stawała się w akcjach anemiczna i bezwładna; ale ogień 
artylerii zasłaniał ją skutecznie przed każdym kontratakiem. 

27 czerwca w nocy dwie kompanie wyrzuciły Włochów  
z ich ostat niej placówki 2007 — bez przygotowania artyleryjs-
kiego, szturmem niespodzianym — po czym walka ucichła. Włosi  
stracili ogółem ty siąc kilkaset jeńców, około 50 karabinów ma-
szynowych i około 25 armat. Grożące nam od trzech tygodni 
niebezpieczeństwo przełama nia frontu armii było definitywnie 
zażegnane. Obie krytyczne fa zy akcji, dokonanie szturmu i od-
parcie kontrataków było przede wszystkim zasługą artylerii; sam 
szturm był zabawką, gdyż działanie artylerii oszołomiło zupełnie 
nieprzyjaciela. W odparciu kontrataków artyleria spełniła rolę de-
cydującą, bo nawet kiedy piechota, wskutek strat i z wyczerpania 
nerwowego odrętwiała w walkach, wtedy artyleria niemal sama 
odpierała kontrataki. Epizod mniej korzystnej walki o skały 2007 
był następstwem pewnych usterek w planie ataku: po pierwsze, 
nie wyznaczono grupy, która by miała zaatakować specjalnie 
2007, a należało to uczynić, choć się kierowało pierwotnie atak 
na szczyt Ortigary (dokładnie „2105”). Grupa ta powinna była 
grzbiet ku 2007 albo opanować uderzeniem flankowym, po wtó-
re, jeżeli się tego nie zrobiło, to należało przynajmniej podsunąć 
bliżej jakąś rezerwę w tym celu (i w tym kierunku); wreszcie atak 
w ogóle mógł się udać tylko pod osłoną nocy, a pora rozpoczęcia, 
wyznaczona na 2.45 okazała się za późna do wykonania całego 
programu działań. 

Stosunki osobiste. Zasługi artylerii uznano powszech-
nie, a zwłaszcza piechota. Dywizjoner, z którym scysję moją 
po przednio przedstawiłem, także mi szumnie dziękował, ale  
cesarzo wi, który wtedy umyślnie przyjechał, przedstawił mnie  
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do dekoracji nie bardzo odpowiadającej zasługom mojej arty-
lerii. Nie pierw szy to był zresztą objaw niewystarczającego 
uznania dla tej bro ni. Dlatego też postanowiłem przeciw temu  
zademonstrować i w tym celu poprosiłem o oddanie mi kierow-
nictwa nad brygadą piechoty. Dowództwo armii uspokoiło mnie 
jednak, tym bardziej że się tam noszono z zamiarem kreowania 
dla mnie niesystemizowanego stanowiska dowódcy artylerii 
armii. Na razie do tego nie doszło; raz, że w armii było kilku 
starszych ode mnie brygadierów artylerii i prawdopodobnie 
także dlatego, że szef sztabu armii płk Soos, acz starszy ode mnie 
rangą, mimo całego dla mnie uznania, jednak wahał się ze mną 
współpracować, ze względu na zbytnią sa modzielność mego 
charakteru. Pod tym względem bezsprzecznie wielu ludzi mnie 
nie znało. W grzeczności niepotrzebne, a może na wet potrzebne, 
nigdy się nie bawiłem; bywałem ku górze i ku do łowi szorstki. 
Nie chodziło mi jednak nigdy o moją osobę, ale i zawsze o istotę 
sprawy i dlatego z tymi, którym także o istotę spraw chodziło, 
zawsze żyłem dobrze. 

5 października 1919 r.
Remont armat w polu. Po opisanej powyżej operacji 

objąłem na powrót dowództwo brygady artylerii 18. Dywizji i pra-
cowałem nadal nad udoskonaleniem systemu obrony na zasadach, 
które poprzednio wyłuszczyłem (patrz pod datą 28 września 1919). 
Zarządzone przeze mnie przygotowania okazały się w zupełności 
sku teczne przy odparciu poważnej ofensywy sił włoskich, przy-
naj mniej trzykroć liczniejszych. Ale i straty, jakie poniosła arty-
leria, były znaczne i w ludziach, a zwłaszcza w materiale. W sa-
mej mo jej brygadzie przeszło 20 dział doznało uszkodzeń 
(przeważnie od pocisków nieprzyjacielskich), ale mimo to niemal 
wszystkie po kilku godzinach, a najwyżej kilku dniach znowu 
brały udział w walce. Aby pod tym względem zyskać na czasie, 
z warsztatu dy wizyjnego, który normalnie pracował około 15 km 
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za frontem, przesunęliśmy bliżej pozycji do Borgo, oddalonego 
o 3 km od frontu, ekspozyturę pod osobistym kierunkiem szefa 
warsztatu, bardzo tęgiego urzędnika artylerii technicznej w ran-
dze podporucz nika (Czecha). Oficer ten z wielką zręcznością 
i odwagą pracował w dzień w tej ekspozyturze, a w nocy przy 
bateriach. Fakty te przytaczam na dowód, że naprawa armat  
w czasie bitew jest po trzebną, a przy odpowiedniej organizacji  
i dobrych chęciach moż na ją zorganizować i na pozycjach. 

Wspomnieć tu jeszcze muszę, że najdotkliwszym wrogiem 
na szej artylerii była angielska bateria ciężkich armat (kal. ok. 
19 cm). Ustawiona na stacji „Tollo” — gat. ciężkich armat dzia-
łających tylko z toru kolejowego — z odległości 14–15 km pra
żyła nas z niezwykłą precyzją. 

Moralne wartości podkomendnych. Postawa perso-
nalu artyleryjskiego zasługiwała ze wszech miar na po chwałę. 
Odnosiło się to w szczególności do obsługi jednej ze zdo bytych 
na Włochach baterii, składającej się z ciężkich armat 149 mm, 
nieruchawych mamutów, jednak o bardzo skutecznej amunicji. 
Artyleria włoska nieustannie atakowała tę baterię ogniem tak 
intensywnym, że zniszczyła zupełnie jej fortyfikacje, a zalesiony 
stromy brzeg rzeki, w której korycie stała bateria, po ciski ogo-
łociły zupełnie z drzew. Obnażenie to już w odległości 6 km dok-
ładnie wskazywało pozycję baterii. Mimo jednak niebezpiecz-
nych warunków jej obsługa, złożona z starych rumuńskich  
i węgierskich żołnierzy pospolitego ruszenia, każdy rozkaz strze-
lania bezzwłocznie wykonywała. 

Ta tężyzna moralna moich podwładnych mocno mnie 
cieszyła, boć było w tym niemało moich osobistych wkładów. 
Cieszyło mnie szczególnie, że podporucznik Szekelyi (wspo-
mniany przeze mnie znakomity obserwator z Cima Dieci) otrzy-
mał order że laznej korony III klasy, zresztą to samo co ja, fortunny 
dowódca trzech brygad artylerii, który głównie przyczynił się do 
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wyrwa nia armii z opałów, w jakich się od trzech tygodni znaj-
dowała (i od 3 lat odznaczony dużo wyższym orderem Leopolda). 
Cieszyłem się też, że pomocnik Szekelyi’ego, a także dwaj pod-
oficerowie wspomnianej przeze mnie 149 mm baterii otrzymali 
złote medale waleczności itp. Że moich podwładnych tak wyróż-
niono, cieszyło mnie, bo sam ich wychowywałem i w walce nimi 
kierowałem. 

Mnie zaś przypadła nagroda wystarczająca mi zupełnie; 
była nią świadomość, że coś wiem i coś umiem, co się może  
i Polsce kiedyś przyda... Dotąd niestety na posterunku artylerzys-
ty Rze czypospolitej nie służyłem.

Mijał spokojnie tydzień po tygodniu.
Tymczasem niepowodzenia na Ortigarze złożono na kozła 

ofiar nego — mego niezawodnie zacnego i rozsądnego, choć tro-
chę tatusiowatego dywizjonera, gen. Scholza. 

Szef sztabu armii nie obdarzał go sympatią i po zakończeniu 
ofensywy starał się udowodnić, że przełamanie Ortigary przez 
Włochów (10 czerwca 1917) nastąpiło nie na lewym skrzydle 6., 
ale na prawym 18. Dywizji. Zeznania świadków były podzielone 
(wielu ważnych już pokryła mogiła), ale większość, a między nimi 
i por. Szekelyi zeznali, że Włosi przełamali naszą linię na odcinku 
6. Dy wizji. Dla mnie było to oczywiste, że znany mi osobiście 
teren w obrębie krytycznego punktu 2007 uniemożliwił wdarcie 
się Włochów do naszego prawego skrzydła. Mimo to szef sztabu 
do piął swego i gen. Scholz, udekorowany zresztą odznaczeniami, 
przeniesiony został na inne stanowisko, poza strefę działania ar-
mii. Dowództwo dywizji otrzymał dotychczasowy komendant 
po łudniowej brygady w naszej dywizji, dawny mój znajomy, gen. 
Vidalé, człowiek o bystrym rozumie, niepowszednim, ciętym 
dow cipie i moralnej odwadze. Nowy dowódca, choć tylko dwa 
lata ode mnie starszy, jednak fizycznie niedomagał. Miłośnik wy-
gody i dobrego życia, nadzwyczaj gładki (był w Paryżu wojs-
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kowym attaché) i rozsądny, chętnie zostawiał każdemu wy-
bitniejszemu człowie kowi swobodę działania, na czym dobrze 
wychodził; był w ogóle dzieckiem szczęścia. 

Walki o Carzano. W początkach rządów nowego do-
wódcy i jego, i naszej reputacji zagroziło niespodziewane niebez-
pieczeństwo. Było to, zdaje mi się, 19 września. Dowództwo dy-
wi zji, a z nim i ja, przenieśliśmy się z Levico do mniej łagodnego 
i dość zburzonego Roncegno. 

Koło godziny 2.30 rano otwierają się drzwi w mej kwaterze 
i jeden z oficerów ordynansowych dywizji melduje mi, że 
Włosi w przyczółku Carzano przełamali nasze linie i już wzięli 
Carzano (rys. 4). Sytuacja była niezwykle groźna; wie działem, 
że linia dywizji to nitka pajęczyny — bez rezerw — po wtóre tuż  
za Carzano stał szereg baterii, w sytuacji takiej skaza nych na stra-
cenie, bo o tym, żeby konie przyszły na czas, by je za brać, mowy 
nie było.

Jak zawsze, tak i teraz nie straciłem spokoju i przytomności. 
Natychmiast chwyciłem za telefon (stał na nocnej szafce), połą-
czyłem się z dowódcą artylerii południowego odcinka (kierował 
nią w zastępstwie bawiącego na urlopie ppłk. Nachtnebla, także 
bardzo dzielny mjr Rossmanith), który mnie uspokoił zapewnie-
niem, że funkcjonują wspomniane przeze mnie wyżej, ogólne za-
rządzenia obronne. Zażądałem jeszcze współdziałania artylerii 
od cinka północnego, poza tym na razie nie mieszałem się do zarzą-
dzeń swoich podkomendnych, gdyż miałem do nich zaufanie, a po 
wtóre uruchomienie baterii wymagało gorączkowej działalności 
wszystkich, nie chciałem przeto przeszkadzać im w pracy. Zresztą 
z powodu nocy akcja musiała się na razie częściowo zdecentrali-
zować, ja musiałem więc z objęciem osobistego dowództwa prze
czekać do brzasku dnia. 

Tymczasem szef sztabu (Polak, mjr Kalicki), a potem dy-
wizjoner, poszukiwali telefonicznie rezerw i po godzinach zebrali 
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do 600 ludzi, którzy z różnych stron ruszyli do kontrataku na 
Carzano. Sam z brzaskiem dnia objąłem kierownictwo ognia na 
obserwatorium dowódcy artylerii (na południowej części wzgórza 
S. Pietro). 

Do tego czasu udało się niebezpieczeństwo opanować,  
w czym główną rolę odegrała artyleria. Przedstawmy w krótkości 
wypad ki. Porucznik Pivko, dowódca kompanii w 5. Batalionie  
4. Pułku Bośniackiego, uchodzący za najtęższego oficera w bata-
lionie, wielokrotnie odznaczony (kawaler orderu żelaznej korony 
itp.), wraz z kilku oficerami i podoficerami narodowości czeskiej 
lub słoweńskiej był od dłuższego czasu w zmowie z Włochami. 
18 września po południu zameldowano mu brak amunicji przy 
ka rabinach maszynowych, jednak nie kazał jej (umyślnie) dostar-
czyć. W nocy udał się wraz z swymi wspólnikami, pod pozorem 
wizytacji straży, do linii włoskich i — wedle umówionego pla nu 
— sam przeprowadził kolumny włoskie przez straże austriac kie. 
Wedle papierów znalezionych potem u pojmanych Włochów atak 
wykonało 7 wybranych batalionów, przy czym w pierwszych ko-
lumnach szły dwa bataliony, a w dalszych reszta. 

Słabe nasze straże przełamano naturalnie z łatwością i kiedy 
czoło włoskiej kolumny zbliżyło się do mostu koło Carzano, sto-
jąca tam pod dowództwem podoficera placówka rozpoczęła ogień; 
ale por. Pivko wzywał żołnierzy, żeby się poddali, przekonując, że 
i tak już wszystko stracone, bo „Włosi już wzięli do niewoli nasze 
kompanie na prawo od nas”. Placówka jednak dalej strzelała, aż 
ją ostatecznie rozbito; jej rannego dowódcę Włosi wzięli do nie-
woli, jednak w ciągu dalszych walk zdołał się uwolnić i osobiście 
świadczył o powyżej przedstawionym biegu wypadków. 

Tymczasem od północy dwa karabiny maszynowe pod do-
wódz twem podporucznika (nazwiska zapomniałem), otworzyły 
na Wło chów ogień. Niebawem też zagrała nasza artyleria, za-
wiadomio na przez podoficera łącznikowego przy dowództwie 
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przyczółka. Stanowisko dowództwa znajdowało się około 500 m  
na zachód od Carzano i mimo groźnej sytuacji, dowódca przy-
czółka wraz z ofi cerem łącznikowym artylerii udali się do Borgo, 
żeby z personalu technicznego i administracyjnego zorganizować 
siły do kontrata ku (co się też stało), tymczasem, jak wspomniałem, 
podoficer ar tylerii na stanowisku wytrwał, aż przełożonych 
zawiadomił o wy padkach. 

Przy tak niespodziewanym ataku unormowane na wypadek 
znaki (p. rys. 5) nie mogły funkcjonować. Artylerię musia ło się 
uruchomić telefonicznie, ale zamiast długiej dyspozycji, da no po 
prostu awizo: „atak między Carzano a Brentą”. Dopiero w miarę 
wyjaśnienia sytuacji ogień się ogniskował; w kwadrans zagrały 
pierwsze działa, za pół godziny było ich w akcji kilkana ście,  
a w niewiele ponad godzinę grzmiało 60 dział, które wkrótce że-
laznym pierścieniem otoczyły Carzano, odcinając przede wszyst-
kim czołowe dwa bataliony od następnych, tak że ostatnie  
w ogóle w walce nie wzięły już udziału. 

Sytuacja w Carzano wyjaśniła się tylko stopniowo. Włosi 
bo wiem, wziąwszy z łatwością Carzano (i prawie całą obecną 
tam kompanię), kontynuowali atak ku południowi i zachodowi. 
Na południu opanowali około 1 km głównej naszej linii obronnej, 
Bo śniakom jednak udało się wymknąć ku południowi. W tym kie-
runku natrafili Włosi na opór dopiero, kiedy porucznik artylerii, 
Hochstätter zabrał kilku (nie kilkunastu) artylerzystów i piechu-
rów, zaopatrzył ich w granaty ręczne i z nimi znienacka ude rzył 
na czoło oddziału włoskiego. W ciemności Włosi nie spostrze-
gli, jakie siły mają przeciw sobie i zaniechali dalszego ataku, 
tym bardziej że już i działa prażyły ich niemiłosiernie, a także 
od grupy, którą w ich flance zorganizowała 5. Bateria 3. Gór-
skiego Pułku Artylerii i z flanki, i z tyłu zaczął ich razić ogień ka-
rabinowy. Atak główny zwrócili teraz ku zachodowi. Wszak zada-
niem ich było zabranie lub zniszczenie stojącej tam, jak wiemy, 
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licznej artylerii, a w dalszym ciągu nawet dowództwa dywizji 
(Włosi mieli dokładne szkice dostarczone im przez Pivkę, a także 
nazwiska dywizjonera, brygadierów, szefa sztabu i ich ubikacje; 
wykazy te znaleziono u jeńców). Ale i w tym kierunku nie mieli 
powodzenia. Około 700 m na zachód od Carzano stała bateria po-
rucznika Zająca (nr baterii zapomniałem), który wspólnie z dwo-
ma bardzo dzielnymi podporucznikami natychmiast wytoczyli 
dwa działa z pozycji krytej na wzgórze (co wymagało bardzo 
ofiarnej pracy) i nie tylko z tych dział rozwinęli morderczy ogień 
na Carzano i sunących zeń Włochów, ale nadto, zatrzymawszy 
nim naszych uciekinierów z Carzano, utworzył z nich nową grupę 
oporu, liczącą około 60 ludzi. Analogiczną grupę utworzyła wy-
mieniona już w dzisiejszym opowiadaniu 149 mm bateria. 

Tak powstało 5 grup oporu od południa ku północy: ppor. 
art. Hochstätter, górska bateria 5/3, 149 mm bateria, bateria por. 
Za jąca i dwa karabiny maszynowe, a więc pięć grup obronnych, 
czte rema dowodzili oficerowie artylerii, a tylko jedną oficer 
piechoty. Pod naporem masowego ognia artylerii rozpoczęli 
Włosi odwrót do Carzano. Oddziały już zaszły na tyły artylerii, 
zaskoczeni jednak ogniem, który rozwinął się ze wszystkich stron, 
tym bardziej że i ciemności utrudniały orientację, zaczynają się 
wahać i niedowierzać sobie. Tymczasem tylne kolumny starały 
się do kończyć przełomu. W tej sytuacji ja objąłem kierownictwo 
akcji artyleryjskiej.

6 października 1919 r.
Sytuacja przedstawiała się w ten sposób, że przednie siły 

wło skie (jak wyżej wspomniałem, dwa bataliony) ograniczyły 
się do obsadzenia Carzano, a w nim głównie kościoła. Reszta 
(5 batalio nów) próbowała ze wzgórzy przedrzeć się na wschód 
od Carzano. Zadaniem artylerii było po pierwsze, przeszkodzić 
dalszym postę pom głównej siły włoskiej, po wtóre, przygotować 
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kontratak na Carzano. I jedno, i drugie zadanie na papierze 
wydawałoby się bardzo proste, ale w rzeczywistości nie było to 
tak łatwe do wy konania. 

Przede wszystkim trzeba było stwierdzić, gdzie znajdują się 
główne siły włoskie. Dolina Maso, a także wzgórza na wschód od 
Carzano obfitują w wielką liczbę kryjówek, zarówno w rzeźbie 
te renu, jak i w jego poszyciu roślinnym. Dopiero suma licznych 
obserwacji i intuicja mogły wskazać, gdzie należy skoncentrować 
ogień artylerii. Rezultatem takich przemyśleń był mój rozkaz 
do skoncentrowania ognia na wschód, południowy wschód od 
Carza no i na mosty przez Maso. Trzeba było dalej rozstrzygnąć 
kwe stię, czy na samo Carzano można strzelać, czy nie, gdyż 
jedne wer sje twierdziły, że oddziały naszego kontrataku już tam 
dotarły, drugie temu zaprzeczały. Ja wierzyłem raczej w drugą 
wersję i niebawem skoncentrowałem huraganowy ogień na samo 
Carza no, co, jak się później pokazało, było bardzo pożyteczne. 

Nareszcie koło 8 rano (6 godzin po ataku włoskim) kilka luź
nych oddziałów — najmocniejszy około 150 ludzi, reszta 40–80 
ludzi — przypuściło szturm na Carzano, w którym znajdowały się 
wprawdzie dwa bataliony włoskie, ale zdemoralizowane ogniem 
artylerii, bądź starały się z tego piekła przedrzeć do swoich, bądź 
też stawiły słaby już tylko opór. Wyniki tej akcji były następu-
jące: z naszej strony straty wynosiły 200 ludzi, Włosi natomiast 
stracili około 200 zabitych i około 500 jeńców, nie licząc rannych, 
których zdołali uratować. 

Zawsze po każdej większej akcji natychmiast udawałem 
się do linii przednich, żeby na miejscu ustalić bieg wypadków  
i wysnuć z nich odpowiednie nauki. 

Uczyniłem to i tym razem. Udałem się przede wszystkim 
do baterii por. Zająca, potem do Carzano, gdzie — jak to często 
by wa — piechota zarzucała artylerii niedostateczną i spóźnioną 
po moc, twierdząc nawet, że artyleria na Carzano prawie nie strze-
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lała. Wiedziałem wprawdzie z własnej obserwacji, że te zarzuty 
są bezpodstawne, szukałem jednak obiektywnego dowodu. 

W tym celu, po oglądnięciu pobojowiska, udałem się do am-
bu lansów. Leżało tam około 100 rannych Włochów. Spytałem 
leka rza o pochodzenie ran i dowiedziałem się, że 75% pochodzi  
od ar tylerii, a z reszty więcej niż połowa od karabinów maszy-
nowych (przeważnie pościg ognia), a mniej niż połowa od kara-
binów, gra natów ręcznych i bagnetów. Dowód to słabego oporu, 
o którym świadczyła także znaczna liczba jeńców, co znów do-
wodziło, w ja kim stopniu ogień artyleryjski zdemoralizował od-
działy włoskie. 

Dalsze dochodzenia, przeprowadzone przez dowództwo 
armii, wyjaśniło w pełni znakomitą obronę artyleryjską, którą 
powyżej przedstawiłem. 

W kilka dni później przyjechał cesarz w okolice Levico, 
żeby dywizji podziękować. Wskutek spóźnionych zarządzeń 
czekał na niektóre deputacje pułków 1½ godziny, zachowując 
mimo bardzo ulewnego deszczu nadzwyczaj łagodną uprzejmość. 
Nawet o Pivce wyraził się tylko: „Ein schlechter Mensch!” 
Zresztą w następ stwie ani dywizjoner, ani ja nie otrzymaliśmy za 
Carzano żadnej odznaki, co przyjęliśmy ze spokojem filozofów.

7 października 1919 r.
„Caporetto”. Tymczasem Austria i Niemcy przygoto-

wywały wielką ofensywę nad Soczą. Starano się utrzymać ją  
w naj większej tajemnicy i studiowano równocześnie ofensywę  
w Tyro lu; sam opracowałem również odpowiednie plany związane 
z za mierzoną akcją. Cesarz przyjeżdżał wielokrotnie do Tyrolu  
i ka zał sobie przedstawiać plany ofensywne. Wojska niemieckie, 
za nim je przesunięto nad Soczę, celem zmylenia wywiadu nie-
przy jacielskiego, wyładowywano w Tyrolu... tu mojej dywizji 
zrabo wały kilka wagonów koców mimo plomb. 
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I rzeczywiście nieźle się udało zmylić Włochów. 
24 października 1917 rozpoczęła się ofensywa austriacko-

-niemiecka („Caporetto”) nad Soczą, która w krótkim czasie 
wydała znakomite rezultaty. W kilku tygodniach Włosi znad 
Soczy cofnęli się za Piavę.

SETTE COMUNI

Brygadierem piechoty. Z końcem października zde-
cydowano także rozpocząć ofensywę w 11. Armii. Wybrano do te-
go i najodpowiedniejszy teren (wyżynę Sette Comuni) i zarówno 
oddziały, jak i dowódców, do których żywiono szczególne zaufa-
nie. Dowództwo ofensywy powierzono szefowi 3. Korpusu, gen. 
Krautwaldowi. Przysłano również doskonały materiał żołnierski,  
z którego formowano nowe oddziały pod doborowymi dowódca-
mi. Między nimi wysłano także dowódcę naszej prawej (58.) 
brygady, płk. Günste, który wybitną odegrał rolę w zeszłorocznej 
(1916) ofensywie tyrolskiej w sztabie ówczesnego następcy tronu. 
Osie roconą przez to brygadę piechoty oddano mnie. Załatwiono 
więc dopiero teraz moją dawniejszą prośbę o powierzenie mi 
dowódz twa nad brygadą piechoty. 

Nasza dywizja miała na razie wyczekiwać biernie rezultatu 
ofensywy korpusów stojących po obu stronach dywizji. 

Pierwszy raz w wojnie, w ogóle pierwszy raz na serio do-
wodzi łem piechotą. Wziąłem się natychmiast do zwiedzenia po-
zycji powierzonej mi brygady, celem poznania moich nowych 
podko mendnych, których zresztą znałem już przeważnie oso-
biście. Niedługo nabrałem do siebie zaufania także i w nowym 
zawodzie. Moje doświadczenia artyleryjskie, zwłaszcza taktyka 
i technika strzelania, były dla mnie dobrą pomocą w ocenie sys-
temu ognia obronnego karabinów maszynowych, minowców i ka-
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rabinów ręcz nych. Dotychczasowe studia nad służbą łączności  
i obserwatorską także przy piechocie znalazły odpowiednie zasto-
sowanie. Zdrowy rozum zawsze we wszystkim jest najlepszym 
przewodnikiem; wreszcie osobista tężyzna moralna i fizyczna, 
równie jak przy artyle rii, prędko mnie zespoliła z dobrymi ele-
mentami przy piechocie i zdobyła mi ogólne uznanie. 

Tymczasem zbliżała się chwila udziału w ofensywie także 
i mo jej dywizji.

8 października 1919 r.
W związku z odwrotem armii włoskiej nad Soczą, zaczął 

się ta kże w Karyntii i we wschodnim Tyrolu stosunkowo powol-
ny od wrót sił nieprzyjacielskich. Z linii naszej dywizji i z wyżyny 
Sette Comuni Włosi cofnęli na razie tylko wysunięte placówki 
(np. na Civaronie). 

Zresztą silny ogień ich artylerii aż do ostatniej chwili nie 
zdra dzał zamiarów ich odwrotu, co było tym dziwniejsze, że 
wycofanie artylerii i amunicji przedstawiało niemałą trudność. 

Gdzieś dopiero 5 listopada 1917 dywizja otrzymała rozkaz 
wysłania, jeśli tylko okaże się to wykonalne, 3 oddziałów wy-
wiadowczych, na kilkadziesiąt kilometrów, bo aż w okolice Pri-
molano. Na razie ja tylko oddziały sformowałem, zresztą czy-
hałem na znaki odwro tu Włochów. Dowódcami oddziałów 
wywiadowczych, które liczy ły kilkadziesiąt do stu ludzi, byli 
młodzi, specjalnie wybrani ofi cerowie. 

W nocy z 8 na 9 listopada Włosi utrzymywali nadal dość 
mocny ogień artyleryjski, ale nad ranem nasze patrole stwierdziły, 
że w wielu miejscach przednie linie włoskie są próżne. 

Równocześnie dochodziły wieści, że główna ofensywa 11. 
Armii na wyżynie Sette Comuni (gen. Krautwald) idzie opornie, 
a specjalnie pewne wiadomości donosiły, że mimo kilkakrotnych 
ataków, nie zdobyto C. Maory, leżącej na prawo od naszej dywizji. 

130



Natomiast ofensywa naszego lewego sąsiada, wśród potężnych 
gór grupy Cima Asta rozwijała się korzystnie, choć powoli. 

9 listopada wysłałem oddziały wywiadowcze w kierunku 
Primolano, a otrzymawszy od nich wiadomość, że w dolinie 
Brenty Włosi wi docznie cofnęli się dość daleko, bezpośrednio 
za oddziałami wy wiadowczymi, w nocy z 9 na 10 wysłałem do 
Grigno dwa oddziały robocze i kompanię saperską celem naprawy 
ewentualnie zniszczo nych tam mostów.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 7.

10 listopada o g. 7 rano dywizja miała podjąć ofensywę; 
główna ko lumna pod kierownictwem dywizjonera przez góry na 
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północ od Brenty (wówczas już pokryte grubym śniegiem), moja, 
składa jąca się z 21/4 batalionów, 2 baterii i kilku jeźdźców doliną 
Brenty, dwie inne kolumny na Primolano. Ponieważ artyleria 
nie mo gła się przepchać okropnymi drogami głównej kolumny, 
tym bar dziej że nasze konie były już w bardzo smutnym stanie, 
z czym należało się także liczyć, przeto w ciągu 10 i 11 listopada 
do mojej do łączyły się jeszcze z głównej kolumny dwie polowe 
baterie i półbateria dalekonośnych armat. 

Kilka minut przed 7 rano, przed rozpoczęciem pochodu 
wyda łem osobiście dyspozycje, których myślą przewodnią było: 
podsu nąć się nieprzerwanym marszem pod Grigno (bardzo 
ważny węzeł komunikacyjny, kryjący prawdopodobnie znaczne 
zapasy), wzmo cnić oddział wywiadowczy pod Tezze, nawiązać 
łączność z główną kolumną przez góry, starannie wyjaśnić sy-
tuację w górach po obu stronach Brenty, ale nie wysuwać na razie 
głównych sił ku Primolano–Tezze. Nie było to wskazane najpierw 
z powodu przewagi liczebnej Włochów, po wtóre ze względu na  
główną kolumnę, któ ra w górach musiała pozostać w tyle za na-
mi, wysuwając wreszcie główne siły przed Grigno, mogłem je 
narazić na odcięcie i rozbi cie, jeżeliby nieprzyjaciel, wyzyskując 
nasze odosobnienie, zaata kował Grigno na tyłach mojej kolumny. 

Maskarada sił.  Dzień był mglisty, dżdżysty, zimny, wsku-
tek tego i humory były kiepskie. A jednak to niepogoda by ła 
właśnie naszym zbawieniem. Wszak nieprzyjaciel, trzymając 
wyżynę Sette Comuni, Cima Maora itp. znacznie większymi si-
łami, z artylerią i karabinami maszynowymi, górował nad nami  
o blisko 2000 m, miał przy tym otwartą naszą flankę i tyły. Mimo 
mgły, Włosi zauważyli nasz marsz — jak wykazały zeznania jeń-
ców — jednak wskutek przeszkód przyrodniczych w obserwacji 
(mgła) nie domyślali się takiej bezczelności, jaką był nasz marsz 
i przypuszczali zapewne, że mają przed sobą większe siły; przy 
pogodzie wystrzelaliby nas jak zające. 
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Przybywszy do Grigno, stwierdziliśmy znaczne uszkodze-
nia techniczne w komunikacjach. Most na Grigno był wysadzony, 
ale już saperzy kończyli kładkę i obiecywali na drugi dzień przy-
go tować most. Drogi były tak zniszczone, że o komunikacji 
konnej nie mogło być mowy i dlatego do nawiązania łączności  
z główną kolumną musiało się wysłać patrol pieszy. Dla obrony 
Grigna za jąłem mocne fortyfikacje włoskie nad potokiem Grigno, 
pomimo że miały oczywiście front odwrotny; umyślnie też trzy-
małem siły skupione. 

Położenie moje było naturalnie bardzo krytyczne (wystar-
czy rzut oka na szkic), tym bardziej, że główna kolumna została 
da leko w tyle z powodu trudności komunikacyjnych i o pomocy  
z tej strony mowy być nie mogło. A trzeba się było liczyć z tym,  
że Włosi lada chwila, skoro tylko zorientują się w liczebnej słabo-
ści mojej kolumny, przypuszczą atak ze wszystkich stron, i to  
z gó ry. Toteż natychmiast umieściłem baterie na pozycjach, nie 
tyl ko w celach obronnych, ale przede wszystkim, żeby śmiałą po-
sta wą zmylić nieprzyjaciela w ocenie moich sił. 

Około 2 po południu otrzymałem z komendy dywizji (na 
wyż szy rozkaz) polecenie jak najszybszego wysłania 1 baonu  
w góry na południe od Brenty, ażeby atakiem na tyły skłonić do 
odwrotu brygadę nieprzyjacielską na Cima Maora. Batalionowi 
mojemu (36. Pułk Obrony Krajowej) operacja nie tylko się udała, 
ale w dal szym ciągu w związku z powodzeniem całej ofensywy 
zajął on je szcze 13 listopada fort Lisser. 

Można sobie wyobrazić, jak dalece moja sytuacja po odes-
łaniu batalionu stała się jeszcze krytyczniejszą na wypadek ataku. 
I rze czywiście, z zapadnięciem zmroku Włosi zaatakowali z Tez-
ze wy sunięty tam przeze mnie oddział wywiadowczy i wziąwszy 
znacz ną jego część do niewoli, spróbowali następnie ataku na 
Grigno, ale mocny ogień artyleryjski niebawem skłonił ich do 
odwrotu. Ażeby wywołać u Włochów wrażenie, że rozporządzam 
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znaczny mi siłami, zarządziłem gruntowną iluminację Grigna, 
wbrew wszelkim zasadom, które nakazują maskowanie światła, 
żeby nie ściągać ognia artyleryjskiego. Mój podstęp się udał — 
noc minę ła spokojnie.

29 października 1919 r.
Zdobycie Primolano. Następnego dnia rano przyłą czyły 

się do mnie dalsze dwie baterie, które z główną kolumną dy wizji 
nie mogły się przedostać przez bardzo głębokie śniegi. Ba terie 
te zajęły natychmiast pozycje nie tylko w celach współdzia ła-
nia przy odpieraniu oczekiwanych ataków włoskich, ale także 
wzmocnioną akcją artylerii zmylić Włochom obliczenia stanu 
na szych sił i przez to ułatwić zadanie kolumnie. 

Przed południem przyszedł rozkaz zaatakowania nieprzy-
jacie la pod Tezze. Nie było to łatwe zadanie. Pod Grigno musiała 
zo stać choć jedna kompania dla zabezpieczenia węzła, zapasów  
w Gri gno oraz artylerii, a jeden batalion, jak skreśliłem poprzed-
nio, wy ruszył w góry, ażeby Włochom zajść tyły w odcinku  
C. Maora. Do ataku zostawał jeden, co prawda wówczas bardzo 
dobry, 22. Baon Strzelców pod dowództwem ppłk. Köbe. Nie 
wahałem się Wło chów zaatakować, licząc przy tym na ich de-
moralizację, na dość wydatną pomoc artylerii oraz na wartość 
bojową mojego bata lionu. Atak decydujący miało wykonać lewe 
skrzydło, uderzeniem na północny wschód Tezze, gdyż stoki  
z tej strony były zwięźlej złączone z doliną pod Tezze i słabiej 
umocnione niż pozycje na południe od tej miejscowości. W ata-
ku wzięliśmy Włochom nie które ich wysunięte pozycje, ale prze-
łamanie głównej linii okaza ło się niemożliwe, ze względu na 
ogromną przewagę przeciwnika i jego korzystne położenie tak-
tyczne. Ppłk Köbe miał tylko utrzymać zdobytą linię. Tego i nas-
tępnego dnia Włosi wykonali na nasze linie szereg ataków, które 
przy pomocy artylerii zostały odparte. 
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Tymczasem i główna siła dywizji posuwała się naprzód 
przez góry na lewym brzegu Brenty. Po południu 12 listopada 
zaatakowała ona forty Primolano: Col di Lan i inne dalej na 
wschód. Noc za padała, akcja, jak się wydawało, postępowała 
pomyślnie. Nie było jednak pewności, czy forty wzięto, a i żoł-
nierz po niezwykłych trudach marszu i walk upadał z sił. 

Zdobycie Primolano, i to możliwie najszybsze, zanim je nie-
przyjaciel ewentualnie zniszczy, było postulatem pierwszej wagi, 
gdyż punkt ten był nadzwyczaj bogato wyposażoną bazą włoskich 
operacji górskich. Dlatego też dywizja wyznaczyła specjalny ba-
talion, który miał bez względu na stan walki w największym po-
śpiechu opanować Primolano. Mnie tylko o tym zawiadomiono, 
nie przypuszczając, żeby moje siły wystarczyły do tego celu. Ale 
mimo to zarządziłem natychmiast zorganizowanie specjalnej słu-
żby wywiadowczej, a z 22. Bat. Strzelców pogotowia specjalnych 
oddziałów, ażeby stać w gotowości do podjęcia ofensywy na Pri-
molano, skoro tylko spostrzeże się u Włochów pierwsze oznaki 
od wrotu; pozostawałem też w ciągłej łączności z ppłk. Köbe. 
Nare szcie około północy oddziały przygotowane do pościgu spo-
strze gły ruch u Włochów; z całą energią rzuciły się naprzód,  
a około godziny 3 Primolano było już w naszych rękach. Po 8 
rano z głó wną siłą batalionu strzelców wkroczyłem do Primolano, 
zabezpie czając wzgórza naokoło. 

Dopiero po południu zjawiły się w Primolano bataliony głó-
wnej siły dywizji. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby 
nie energiczna akcja mojej małej kolumny, Włosi zniszczyliby 
Primolano, a zwłaszcza zapasy nagromadzone tam niezwykle 
bogato.

30 października 1919 r.
Ponieważ, jak poprzednio przedstawiłem, brygada moja 

skła dała się już tylko z jednego batalionu, przeto rozwiązano ją,  
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a ja objąłem ponownie dowództwo 18. Brygady Artylerii. Zada-
niem na szego korpusu (IX) było zdobyć płaskowzgórze, panują-
ce nad ko tliną Asiago. Wypadało najpierw wziąć M. Badenecche 
–Tondarecar–Castel Gomberto–M. Miela–M. Melleta, potem  
sforsować czeluście Frenzeli i posiąść główne pozycje włoskie: 
C. Ecker– Mgna Nuova itd. Równocześnie na wschodnim brzegu 
Brenty in ne dywizje miały zająć wyżynę, której kluczem była 
wyniosła M. Grappa. 

Niełatwe to było zadanie i ze względu na ogromne trudności, 
jakie nastręczał skalisty teren i z powodu bardzo poważnych 
uszkodzeń, których Włosi dokonali w komunikacjach i kolejkach 
linowych. 

O g. 6 rano, w zupełniej ciemności, ruszyła brygada artylerii, 
ażeby wspiąć się z Primolano na górę M. Lisser. Różnica po-
ziomu wynosiła z górą 1000 m i, co gorsza, gościniec był w kilku 
miejscach tak uszkodzony, że aż do jego naprawy, wymagającej 
2–3 tygodni, armaty na przestrzeni kilkuset metrów musiały się po-
sługiwać nadzwyczaj stromą i wąską drożyną górską. Mimo tych  
trudności, udało się przetransportować od razu armaty i hau-
 bice polowe i około 8 baterii 14 listopada między 2 a 4 po południu 
roz winąłem już na północnych stokach M. Lisser i M. Alessio. 

Nieprzyjaciel tymczasem gęsto obsadził silnie ufortyfiko-
wane i kute w skałach pozycje Badenecche–Tondarecar, tak że 
atak na szej piechoty nie dawał rezultatów i nie mógł ich dać, 
gdyż przy gotowanie artyleryjskie nie mogło być w ówczesnych 
warunkach wystarczające. Jak to zazwyczaj bywa, raporty pie-
choty były nie dostatecznie ścisłe i wielokrotnie robiły wrażenie, 
że M. Bade necche lub M. Tondarecar jest wzięte, dywizja więc 
wznawiała ciągle ataki w przypuszczeniu, że małym wysiłkiem 
uda się nie przyjaciela złamać. W dniach 16 listopada i 19 lis-
topada trwały szczególnie ostre ataki; zwłaszcza 19 listopada, 
kiedy to prawa dywizja 9. Korpusu przystąpiła do ataku na 
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klucz wszystkich pozycji, tj. M. Meletta. Nasza artyleria, 
która tymczasem rozwinęła kilka 15 cm baterii na stokach M. 
Lisser i M. Kempel, miała ten atak wesprzeć; jed nak cała ta 
akcja, przygotowana bardzo powierzchownie przez dowództwo 
korpusu i przez dowództwa obu dywizji, doprowadzi ła tylko 
do czasowego zajęcia wysuniętych pozycji nieprzyjaciel skich 
Meletty oraz siodełka między Badenecche i Tondarecar. 

Przyniosła poza tym tylko wielkie straty, pochodzące 
zwłaszcza od karabinów maszynowych wkutych w skałę na 
Castel Gomberto, które nasze kolumny, atakujące M. Meletta, 
prażyły morder czym ogniem. 

wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 8.
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Po tym niepowodzeniu dowództwo armii (XI) wzięło w 
swoje ręce przeprowadzenie ataku na M. Meletta i jak w czerwcu 
1917 r. na M. Ortigara, tak i tutaj postanowiono mnie powierzyć 
przepro wadzenie przygotowania artyleryjskiego.

21 listopada, zdaje mi się, przyjechało od dowództwa armii 
auto, któ rym udałem się do Trydentu, oddalonego od frontu o 100 
km.

31 października 1919 r.
Rada wojenna i przygotowanie ataku na M. Melet-

ta. W komendzie armii zapytano mnie przede wszystkim, jakich 
środków potrzebuję i kiedy przygotowania do rozpoczęcia ataku 
mogą być skończone. Odpowiedziałem, że wystarczą mi te działa, 
które już są, albo już zostały skierowane na odcinek bądź mojej  
8. Dywizji, bądź też do obu dywizji sąsiadujących z nią na prawo,  
z tym jednakże, że należy najpierw dokonać koncentracji artylerii 
i potrzebnej amunicji (około 400–500 strzałów na dzia ło lekkie, 
około 200–250 na średnie, około 100 na ciężkie). Ta koncentracja 
dział i amunicji musi się odbyć dwoma drogami: na odcinku 
18. Dywizji gościńcem z Primolano, który jednak po przednio 
należy naprawić, w obrębie zaś obu sąsiednich dywizji, leżącej 
na prawo (zachód) od 18. gościńcem na wyżynie Sette Comuni 
(tj. od zachodu, czyli w obrębie 18. Dywizji gościńcem od le-
wego skrzydła, natomiast w obu dalszych dywizjach gościńcem 
od prawego skrzydła). 

Koncentracja dział i amunicji była rzeczą nadzwyczaj trud-
ną. Wyżyna była mocno zaśnieżona i zlodowacia ła, zaś gościniec 
z Primolano wedle orzeczenia saperów miał być naprawiony do-
piero 30 listopada. Mimo to podjąłem się przygotowania artylerii 
do ataku za dwa tygodnie — na 3 grudnia. 

Wróciwszy z komendy armii z szefem sztabu 18. Dyw., 
podpuł kownikiem Uxhüllem, najzdolniejszym oficerem sztabu 
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general nego, jakiego w wojnie światowej dotąd osobiście poz-
nałem, roz począłem rekonesanse. 

Ustaliliśmy przede wszystkim wspólnie z szefem sztabu 
korpu su (ppłk Knaus), że atak odbędzie się w dwu okresach; 
pierwszego dnia uderzy się na M. Badenecche, Tondarecar 
i o ile możności Castel Gomberto z pozycji 18. Dywizji, a na 
M. Zomo z prawej dywizji i w ten sposób odizoluje się klucz 
pozycji, M. Meletta. Drugiego dnia natomiast ma się zaatakować 
koncentrycznie M. Meletta–M. Miela i nieprzyjaciela odrzucić  
za Frenzelę. 

Rozpoczął się teraz szczegółowy rekonesans dla każdego  
z dwu ataków. Zbierało się wiadomości o sytuacji i doświadczenia 
z po przednich bitew (14, 15 listopada i 19 listopada) od do-
wódców batalionów, kompanii itp. Jeśli idzie o atak na M. Ba-
denecche i Tondarecar, to dotychczasowe walki przestrzegały 
przede wszystkim przed systemem flankującym, prowadzonym  
z siodełka między Badene cche i Tondarecar, gdyż ogień z tej stro-
ny ukryty dobrze w ska łach i drzewach, w atakach na Badenecche 
dał się bardzo we zna ki, skutecznie również działał Tondarecar  
w prawo (ku siodełku między Badenecche a Tondarecar), a wresz-
cie i wspomniane już, niezwykle mocne i nieuchwytne pozycje 
karabinów maszynowych, wykute w masywie Castel Gomberto, 
prawie wykluczały podejście ofensywne do M. Maletta. 

Ponieważ do wykonania teoretycznie przygotowanego ata-
ku na M. Meletta nie było w ogóle okazji (jak usłyszymy M. 
Meletta już pierwszego dnia ataku niespodzianie wpadła w nasze 
ręce), przeto ograniczę się tu do krótkich tylko wzmianek o pro-
gramie ataku artyleryjskiego na tę pozycję. 

Piechota miała uderzyć na krótki, północny róg Meletty, 
zao patrzony w trzy bardzo mocne i w skale wykute linie obronne, 
po łożone jedna za drugą. 
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Około 7 ciężkim i 15 średnim działom powierzono ogień 
(zdaje mi się) przez 1½ godz. na południową linię (na sam szczyt 
Melet ty), zaś kilku średnim i około 30 lekkim działom na linię 
obronną Meletty zwróconą frontem ku zachodowi, przeciw której 
miała również demonstrować piechota. Specjalne baterie, umyśl-
nie prze sunięte na 1½ do 3 km pod Castel Gomberto, miały trzy-
mać pod ogniem wkute tam karabiny maszynowe, zdemontować  
je lub przynajmniej sparaliżować. Pewna ilość lekkich dział, usta-
wio nych na zachód od Meletty i blisko niej, otrzymała polecenie, 
aby stosownie do postępów atakującej piechoty — z flanki — kłaść 
przed nią ogień, aby linia ofensywna była zabezpieczona stałą 
za porą artylerii przeciw ewentualnym kontratakom. Wreszcie 
sze reg baterii miał z jednej strony przeszkadzać rokadom sił nie-
przyjacielskich (celem niesienia pomocy Meletcie), z drugiej 
stro ny zneutralizować włoską artylerię; w obu akcjach miały być 
uży te pociski gazowe. 

Atak na M. Badenecche. Wykonanie ataku na M. Ba-
denecche–M. Tondarecar opierało się na następujących założe-
niach: 

Główny atak skierowano na „flankę” między Badenecche  
a Ton darecar. Wyszukanie tego punktu zarówno teoretycznie,  
jak w naturze było moim osobistym dziełem, a taki kierunek ataku 
zapewniał następujące korzyści: atak celowo zwrócono nie prze-
ciw najsilniejszym punktom linii obronnej, którymi były Tonda-
recar i Badenecche, ale przeciw pozycji słabszej, gdyż można ją 
było łatwo osaczyć. Nadto punkt ten, stosunkowo nisko położony, 
był mniej wybitny; mniej wpadał w oko, zapewne też nieprzyja-
ciel na ten kierunek ataku był najmniej przygotowany. Po zdoby-
ciu tego punktu można było w korzystnych warunkach linię nie-
przyjacielską w obu kierunkach (ku Badenecche i ku Tondarecar) 
„zagarnąć”. Natomiast atak wprost na Tondarecar był bardzo 
trudny, i ze względu na teren, i ogień nieprzyjacielski, zaś na Ba-
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denecche tym trudniejszy, że narażał na uderzenie flankowane  
i z „systemu flankowego” włoskiej linii i z Tondarecar szczegól-
nie dotkliwe, gdyż nie zalesione Badenecche nie dawało żadnych 
kryjówek.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 9.

 Przy wszystkich takich atakach koncentrowałem zwykle 
moc no ogień artyleryjski, aby z góry być pewnym, że akcja baterii 
wyłamie w linii nieprzyjacielskiej choćby tylko wąską szparę lub 
kilka szpar, gdyż byłem pewny, iż rozszerzą się one później. I tu 
więc na „flankę” skoncentrowałem 6 ciężkich moździerzy, 3 bate-
rie minowców, 8 średnich dział; na Tondarecar 3 ciężkie mo
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ździerze i około 6 średnich dział, przy tym grupa ta miała 
się skierować po wzięciu Badenecche-Tondarecar na Castel 
Gomberto, pierwotnie ostrzeliwane tylko przez polowe haubice. 
Drugie linie (zwłaszcza na wschód szczytu ku Tondarecar) i li-
nie łączące trzy główne punkty pozycji nieprzyjacielskich („flan-
ka” i oba szczyty) stały pod ogniem lekkich dział. Specjalne 
działa sąsied nich dywizji miały ubezwładnić M. Meletta, 
M. Miela (tę głównie przez nasze działa) i Castel Gomberto. 
Zadaniem osobnej grupy na M. Alessio było odcięcie drogi 
posiłkom od południa; walka przeciw artylerii była zarządzona, 
ale nie znaliśmy jeszcze dosta tecznie jej pozycji i uważaliśmy 
ją za jeszcze dość słabą. Stanowi sko w czasie bitwy miałem na 
stoku Lisser, zaś dywizjonier w for cie Lisser (moje stanowisko 
dawało lepszy widok). 

Dopiero 30 listopada gościniec z Primolano na górę Lisser 
na prawiono i dopiero teraz mogła się rozpocząć koncentracja 
cięż kiej artylerii i jej amunicji. Czas poprzedni wyzyskaliśmy na 
skoncentrowanie artylerii średniej, którą przy pomocy piechoty 
przetaczano po niezwykle stromych i wąskich drożynach górs-
kich, w miejscach, gdzie trzeba było omijać uszkodzone części  
gościńca. W tych warunkach koncentracja artylerii była przed-
sięwzięciem nadzwyczaj uciążliwym, a terminowe dokonanie go  
było owocem niezwykłej energii, włożonej przez wszystkich 
artylerzystów, po czynając ode mnie. Dobre usługi oddała nam 
także w przygotowa niach pomoc, jakiej mi zawsze chętnie uży-
czał dywizjoner, gen. Vidalé, którego już poprzednio scharak-
teryzowałem. Umiał on ko rzystać z pracy innych, ale ją też uz-
nawał i wspierał, pracowałem przeto pod nim zawsze i z wielkim 
powodzeniem, i chętnie, mimo nużących wysiłków. Ogrom pra-
cy wymagał nie tylko starannej dyspozycji, ale i nadludzkiego 
wysiłku, który osiągnąć można by ło tylko drogą ścisłej kontroli; 
tę wziąłem chętnie na siebie. Pro wadzenie przygotowań było 

142



tym trudniejsze, że Włosi ostrzeliwa li je intensywnie ogniem 
działowym i minowym. Ale mimo strat, roboty postępowały 
według wyznaczonego programu. W tym czasie sam znalazłem 
się raz w niemałym niebezpieczeństwie. No cne stanowisko do-
wództwa dywizji ostrzeliwała mocno artyleria włoska przy 
współudziale lotników. Właśnie w lokalu kasyna mój oficer 
sztabu (kapitan Schlauss) przedkładał mi raport do podpi su, 
kiedy w budynek uderzył pełny granat (10–12 cm). Z izby są-
siadującej z lokalem kasyna drzwi się nagle rozwarły i coś wpa dło 
z wielkim impetem..., była to ręka, którą granat urwał jedne mu 
żołnierzowi. Pocisk ten zabił w gmachu trzech żołnierzy, zra nił 
prócz tego kilku i jednego oficera, w chwili, kiedy zdenerwo wany 
ostrzeliwaniem, chciał wyjść z lokalu. 

Wróćmy do dalszych przygotowań. W pierwszych dniach 
gru dnia doszedłem do przekonania, że koncentracja, włącznie 
z budo wą pozycji dla baterii minowców (na samych stokach 
siodełka między Badenecche i Tondarecar), będzie gotowa na  
czas. Jednak częste mgły utrudniały wybitnie dokładne przy-
gotowanie elemen tów strzelania wedle wydanego przeze mnie 
programu, który ści śle oznaczał zadania pojedynczym grupom 
w ciągu ataku. Zapy tany o stan przygotowań, zaproponowałem 
odłożenie ataku na 4 grudnia. Czas ten chciałem wyzyskać na 
dokładniejsze skontrolowa nie przygotowania bojowego artylerii, 
gdyż dotychczasowe próby, które w wielkich akcjach zawsze 
przedsiębrałem, nie zadowoliły mnie.

Atak został oznaczony na 4 grudnia, o godzinie 8 rano.  
W nocy pie chota zajęła miejsca w terenie — pod osłoną drzew  
i skał — skąd miała uderzyć do ataku. Niedługo po północy Włosi 
zamknęli do stęp do swoich linii nadzwyczaj intensywnym ogniem 
minowym, który groził materialnym, a zwłaszcza moralnym roz-
biciem naszej piechoty. Licząc, że nieprzyjacielskie minowce 
muszą być blisko pierwszych linii włoskich, kazałem na nie 
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otworzyć mocny ogień artyleryjski i ten stopniowo przesuwać  
o 200 m naprzód w na dziei, że w ten sposób ogień trafi na 
minowce i zmusi je do mil czenia; plan się udał. 

Rano — 4 grudnia, dzień św. Barbary, patronki austriackiej 
arty lerii — było bardzo ładnie. O 7.30 rano baterie pospiesznie 
skon trolowały elementy strzelania; o 8 zaczęło się huraganowe 
przy gotowanie artyleryjskie, trwające tylko godzinę. Niezwykła 
sku teczność ognia artyleryjskiego, zwłaszcza na 3 główne punk-
ty: na „flankę” główny przedmiot ataku, na Tondarecar i Ba-
denecche, była zupełnie widoczna. Piechota prawie bez strat nie  
tylko wtargnęła do „flanki”, ale niebawem, korzystając z zupeł-
nego oszoło mienia Włochów, wzięła i Tondarecar wprost,  
a Badenecche ata kiem zagarniającym. Co więcej, działanie na-
szej artylerii tak zde moralizowało Włochów, a naszym dodało 
takiego bodźca, że do popołudnia jednym skokiem wzięto i klucz 
pozycji: M. Meletta i M. Miela. 

Na drugi dzień w pościgu rzucono Włochów za Frenzelę, 
odbie rając im Sasso Rosso i San Francesco. 

W tych dwu dniach moja dywizja wzięła Włochom około 
10 000 jeńców i około 100 dział.  

Teraz nareszcie otrzymałem order żel. korony drugiej klasy. 
Byłem źle zapisany w głównej kwaterze w Baden, bom się tam  
w ciągu całej wojny ani razu nie zjawił, ani z prośbą, ani z po-
chleb stwem.

2 listopada 1919 r.
Pościg na Col Rosso i M. Val Bella. Dalszy po ścig 

był na razie niemożliwy, bo Włosi usadowili się z drugiej stro ny 
Frenzeli w mocnych fortyfikacjach. O ataku na nie trudno by ło 
myśleć bez gruntownego ognia artyleryjskiego, a ten wymagał 
przesunięcia artylerii, częściowo nawet zupełnie świeżej kon-
cen tracji. 
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Zaraz 6 grudnia z ppłk. Uxhüllem udałem się w towarzyst-
wie kil ku wybitniejszych artylerzystów na rekonesans. 

W tym czasie Włosi, po klęsce z poprzednich dni, utrzy-
mywali intensywny ogień artyleryjski na wszystkie linie au-
striackie i na ich tyły, tak że nad naszymi głowami pękło około 
200 szrapneli; wyszliśmy jednak cało. 

Po wzięciu grzbietów S. Francesco, SassoRosso, Alessio  
i Tonder, punkty te i zagłębienia między nimi, a zwłaszcza obszar 
Sasso Rosso i San Francesco, wydawał mi się najprzydatniejszy 
do umie szczenia tam silnych skupień artylerii, która stąd na naj-
skuteczniejszą odległość i w najskuteczniejszym kierunku „od 
skrzydła” mogła prażyć najbliższy przedmiot naszych ataków — 
grzbiety na północ Frenzeli: Col del Rosso–M. di Val Bella. 

W następnych dniach przesunąłem artylerię stosownie do  
re zultatu rekonesansów, tworząc dwa wielkie jej skupienia: a) gru-
pa wysunięta między M. Alessio i San Francesco, grupa wybitnie 
ofensywna, przystosowana do najskuteczniejszego działania  
z jednej strony na przedmiot naszej (prawdopodobnej) ofensywy, 
a więc na grzbiety Col Rosso i M. di Val Bella, z drugiej strony, 
działa jąca bardzo skutecznie przeciw grzbietom na wschód Bren-
ty, aż do Asalone (grupa gen. Kraussa); ta grupa miała też świetne 
warunki pozycyjne do współdziałania i wspierania piechoty  
w ra zie ataku włoskiego, gdyż pozostawała w bliskiej łączno-
ści z pie chotą i choć działała od skrzydła, wszystko dobrze wi-
działa. Ale z drugiej strony było oczywiste, że Włosi na tę, tak  
dla nich nie bezpieczną grupę niebawem skoncentrują jak naj-
silniejszy ogień artyleryjski i nie będą także szczędzić gazu. Tak 
się też stało. Dlatego już od pierwszej chwili nakazałem tej grupie 
(ppłk Nachtnebel w wschodniej części, płk bryg. Dobringer, ppłk 
Ledóchowski itd. w zachodniej części) ubezpieczenie baterii 
w jak naj staranniej przygotowanych fortyfikacjach. Gdzie tego 
przestrze gano, straty były małe; tak np. jedna bateria na San 
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Francesco dostała około 200 średnich strzałów, z których 3 trafiły 
w same  działa; ale dzięki fortyfikacjom straty były małe, a działa 
mało uszkodzone, niebawem podjęły działalność. 

Rys. 10.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie
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b) Tylna grupa między M. Badenecche–Tondarecar–M. 
Meletta i M. Zomo obejmowała z jednej strony głównie artylerię 
cięż ką i znaczną część średniej, z drugiej strony pewną część 
lekkiej, ażeby zapewnić piechocie pomoc artyleryjską, nawet 
gdyby się nieprzyjacielowi udało wtargnąć w jej linie, czego już  
baterie tak wysunięte naprzód i tak zagrożone jak grupy a) 
dostatecznie nie gwarantowały. 

Niebawem zaczęły się w dowództwie armii rozważania nad  
kon tynuowaniem ofensywy. Zastanawiano się nad trzema moż-
liwo ściami w wyborze kierunku. 

Na wschodnim brzegu Brenty, wobec wzięcia Asalone, cho-
dziło tylko o zdobycie Grappy, ażeby zapanować zupełnie nad 
do liną Wenecką i z łatwością ją opanować. Ale komunikacje na 
wzgórzach na wschód od Brenty były w szczególnie złym stanie. 
Prócz tego, przeprowadzone tam dotąd ataki nie dawały dobrych 
rezultatów, mimo zużytkowania wielkich zasobów amunicji. (Ja  
sam musiałem dać do dyspozycji grupy gen. Kraussa grupę art.  
ppłk. Nachtnebla i dwie baterie ciężkich moździerzy, które  
w nieudałych atakach wystrzelały znacznie więcej amunicji, niż 
moja artyleria w atakach całej dywizji, 4 i 5 grudnia uwieńczo-
nych tak świetnym skutkiem. Kardynalnym błędem artylerii  
w atakach na wschód od Brenty było — zarządzenie przez do-
wódcę art. gen. Kraussa — strzelań nocnych; zgubne następstwa 
takiej akcji prze powiedziałem). 

Drugi kierunek ataku, rozważany przez sztab armii, padał  
na zachodnią część obszaru armii. Za tym kierunkiem przemawia-
ła jego nowość i widoki zaskoczenia nieprzyjaciela, przeciw nie
mu — trudności terenu. 

Ja byłem zwolennikiem ataku w naszym odcinku, gdzie tru-
d ności terenu były stosunkowo mniejsze, a za linią nieprzyjaciel-
ską ciągnęły się lasy bardzo przydatne do kontynuowania ofen-
sywy, do czego zachęcał dobry poziom naszej piechoty. Zalecałem 
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ten kierunek również ze względu na nadzwyczaj korzystne roz-
stawie nie artylerii, przygotowanej do bardzo skutecznej akcji  
z dwu stron przeciw frontowi nieprzyjacielskiemu Col Rosso – 
M. di Val Bella. 

Dowództwo armii przyjęło ten ostatni kierunek ataku i zno-
wu mnie powołano do Trydentu dla ustalenia szczegółów. Po 
omó wieniu ich z szefem sztabu armii i ustaleniu terminu ataku 
na 26 grudnia, wróciłem do dywizji. Zaczęły się przygotowania 
do ofen sywy na Col Rosso i M. di Val Bella, przy czym pierwszy 
grzbiet (wraz z wschodnim ramieniem „Col Ecchele”), miała 
wziąć 18. Dy wizja, podczas gdy nasz prawy sąsiad miał zdobyć 
M. di Val Bella.

Przeprowadzenie ataku na Col Rosso – Col Ecchele przed-
sta wiało się bardzo jasno.

wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 11.
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Główne uderzenie omijało silne fortyfikacje około Saibena 
i zwracało się wprost ku węzłowi Col Rosso, ażeby zagarnąć obie 
linie fortyfikacyjne ku Saibena i ku Col Ecchele. W szczególności 
atak na Col Ecchele przez głęboki parów, położony między Saibe-
na i Col Ecchele, nie miał warunków powodzenia. Najskutecz-
niej sze wyniki zapewniał jego kierunek ataku przez Col Rosso, 
aby stamtąd opanować teren ku Col Ecchele. Także atak wprost 
na Saibena był bardzo trudny. 

A więc „a” była główną kolumną ataku; „b” i „c” pobocz-
nym, przy czym „c” na prawo nawiązywała także łączność  
z dywizją atakującą M. de Val Bella. 

Zadania artylerii w ofensywie. Zadania artyle rii dały 
się łatwo oznaczyć: 

a) Gruntowne ostrzelanie punktów włamania dla 3 ko-
lumn ataku oraz pozycji na Col Ecchele, ażeby uniemożliwić im  
ogień flankowy na główną kolumnę, atakującą Col Rosso. To za-
danie, wymagające zniszczenia fortyfikacji, przypadało arty-
lerii ciężkiej i średniej, której główna część skierowana była  
na Col Rosso. Przeciętnie żądałem 3 średnich i ¼ ciężkie-
go pocisku na 1 m bieżący fortyfikacji. Ponieważ ogólnie roz-
winięcie linii fortyfikacyjnej w 3 punktach włamania i na  
głównym punkcie Col Ecchele wynosiło około 1 km, wymagało  
więc około 3000 średnich pocisków i 250 ciężkich. Licząc, 
że średnie działo strzela raz na 2 minuty, cięż kie raz na 6,  
i przyjmując, że strzelanie ma trwać tylko półtorej godziny, 
dochodzimy do wniosku, że w tym czasie średnie działo odda  
45 strzałów a ciężkie 15, czyli że ogółem potrzeba na ten cel  
około 3000 : 45 = ok. 67 średnich i 250 : 15 = około 17 ciężkich  
dział. Ponieważ mieliśmy mniej dział tego typu, zastąpiliśmy je  
bateriami minowców, umieszczonymi w parowach, które ciąg-
nęły się do Frenzeli pod Saibenę i pod Col Rosso. 

b) Dalszym zadaniem artylerii było zwalczanie karabinów 
ma szynowych, minowców itp., które mogły ostrzeliwać, posu-
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wające się do ataku linie naszej piechoty. W tym celu na stokach  
San Francesco, tuż na północ od Frenzeli, umieszczono dobrze  
zama skowane, lekkie baterie, które w czasie ataku na małą od-
ległość, strzałem bezpośrednim miały zwalczać nieprzyjacielskie 
karabiny maszynowe i minowce. Tym bateriom nie wolno było 
zdradzić swej obecności przed dniem ataku, ażeby nie ściągnąć 
na siebie ognia dział nieprzyjacielskich. 

c) Umieszczone na obszarze Sasso Rosso–San Francesco 
prze ważnie lekkie baterie, miały dwa zadania: ostrzeliwać flan-
kowo nieprzyjacielskie linie ufortyfikowane (położone jedna za  
drugą) i ubezwładnić w ten sposób ich załogę, oprócz tego opa-
nować za głębienia położone po obu stronach Col Ecchele oraz 
stoki wscho dnie Col Rosso, zaś baterie między M. Meletta i M. 
Zomo jego sto ki zachodnie. Zasięgiem takim miała artyleria 
sparaliżować ruchy rezerw, kontrataki lub próby zasilenia linii 
bojowych. 

Wreszcie wyznaczono w naszej dywizji i jej sąsiadkach 
spe cjalne kontrbaterie, które miały zwalczać bogato wyposażoną 
ar tylerię włoską, którą dla sprawniejszej orientacji w działaniu 
podzieliliśmy na poszczególne grupy, stosownie do ich lokacji. 

Przesunięcie baterii odpowiednio do przedstawionych za-
dań, wybudowanie nowych, zwłaszcza niebezpieczną budowę 
baterii minowców w parowach na południe od Frenzeli i kon-
centrację amunicji, nadzwyczaj utrudnioną z powodu głęboko 
zaśnieżo nych dróg, dokonano na czas. Na kilka dni przed atakiem, 
w ja sny mroźny dzień przeprowadziłem próbę działania artylerii 
(3 brygad, około 150 dział, nie licząc kilkudziesięciu dział sąsie-
dnich dywizji). 

Atak podczas mgły. 26 grudnia rano gęsta mgła ze 
wszystkich stron zakrywała widok, dowództwo armii zażądało 
przeto od podległych dowództw opinii, czy atak wykonać, czy też 
termin natarcia przesunąć. Opowiedziałem się za przeprowadze-
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niem ataku, gdyż byłem przekonany, że artyleria swoją rolę tak 
przygotowała, że ją „i po omacku na pamięć” bez zarzutu spełni 
i że w tych warunkach mgła będzie sprzymierzeńcem naszej pie
choty (jak te sztuczne mgły, którymi się posługiwały pół roku 
później armie ententy). 

Zarządzono przeprowadzenie ataku. Przygotowanie artyle-
ryj skie trwało 1½ godziny i choć mgła wszelki widok zasłaniała, 
skutek ognia był znakomity i zarówno akcja artylerii jak i pie-
choty rozwijała się zupełnie planowo. 

Mniej więcej w pół godziny po rozpoczęciu ataku przez 
pie chotę (około 9.30 rano) przyszedł meldunek, że wtargnęła ona  
do pierwszej linii nieprzyjacielskiej. I znowu dowództwo armii 
za częło rozważać, czy nie zadowolić się tym częściowym po-
wodze niem ze względu na mgłę. Zaproponowałem powtórnie 
dywizjonerowi, koło którego siedziałem, kontynuację ataku, co 
też zarzą dzono. Mimo mocnego ognia artylerii włoskiej, który  
przez całe godziny uniemożliwiał rezerwom posuwanie się za  
pierwszymi li niami, zdobycie drugiej (głównej) linii nieprzyja-
cielskiej, a na wet czasowe zajęcie M. Melago poszło z łatwością.  
Dopiero po po łudniu i w następnych dniach zaczęły się bardzo  
silne kontrataki włoskie, które złamały się wprawdzie w ogniu  
naszej artylerii i piechoty, ale wykluczały dalszą ofensywę. 

Na razie ogólna sytuacja na całym froncie domagała się 
przej ścia w defensywę. Zmuszała do tego również obie strony na 
sze reg miesięcy bardzo ostra zima. 

W tych dniach nabawiłem się pryszczykowego zapalenia 
gar dła (anginy), z której wyleczyłem się w kilka dni w szpitalu  
w Levico. Stąd udałem się na 4 tygodnie urlopu do domu (należ-
ne go po 8 miesiącach służby frontowej).
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DEZORGANIZACJA W OFENSYWIE
(styczeń–czerwiec 1918)

4 listopada 1919 r.
Urlop we Wiedniu. Pogląd na wychowanie dzieci. 

Rodzina moja, jak wspomniałem, z początkiem wojny wyjechała 
do Wiednia, gdzie z dala od kraju, o głodzie i chło dzie — bo 
o środki do życia było coraz trudniej — czekała końca wojny. 
Biedna moja żona, już wówczas z trojgiem małych dzieci (8 
sierpnia 1917 r. urodził się Adaś), miała bez liku roboty i kło-
potów, żeby zadośćuczynić potrzebom dzieci i domu. Andzia i Ja-
nek, dwoje starszych, chodziło do szkół publicznych. Wprawdzie 
już w listopadzie 1917 r. zostałem generałem, jednak przyszłość 
dzieci zawsze pragnąłem budować na ich własnej tężyźnie, a nie 
na swojej protekcji lub na zostawionym im majątku. Wprawdzie 
i wartość osobista nie jest kapitałem, bo i zdrowie można stracić, 
ale przecież jest ona formą kapitału najpewniejszą. Dokładałem 
też wszystkiego, żeby dzieciom tę formę kapitału przede 
wszystkim zapewnić. Niechaj dzieci w obcowaniu z młodzieżą 
wszelkich warstw, w zdrowej rywalizacji, którą szkoła publiczna 
najwszechstronniej zapewnia, nauczą się cenić pracę; niech 
nie liczą na po moc rodziców, na protekcję, ale niech cieszą się  
z owoców swojej własnej pracy, swojej własnej zasługi. 

Dzieci przyjechały do Wiednia w 3 względnie w 5 roku 
życia, nie umiejąc języka niemieckiego i z poczuciem wstrętu do  
tego języka. Mijał też miesiąc po miesiącu, a postępów w nie-
mieckim nie robiły. Krótko przed zapisaniem Andzi do szkoły 
(w r. 1915) zaczęła do domu przychodzić nauczycielka szkółki 
dziecinnej, panna Fenzel, i ta różnymi sztuczkami dzieci po-
zyskała, tak, że niebawem zaczęły mówić po niemiecku. 

Andzia, wstąpiwszy do szkoły, w bardzo krótkim czasie zu-
peł nie się nauczyła języka, Janek jeszcze się bronił, po części może 
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i wstydził mówić językiem, którego nie opanował dostatecznie, 
ale i on w r. 1917 wstąpił do szkoły z wystarczającymi wiadomo-
ściami. 

W szkole uczyły nauczycielki i nauczyciele będący wzo-
rem pilności, sumienności i poświęcenia dla dzieci. Te niezwykłe 
przy mioty wzbudzały tym większy podziw, że osoby te przy lichej 
pła cy, a zwłaszcza przy panujących trudnościach aprowizacji 
cier piały wprost nędzę. 

Cztery tygodnie urlopu minęły prędko i trzeba było wracać 
do trudów i niebezpieczeństw. Ale nie one były mą główną troską. 
Bóg dawał mi zdrowie, powodzenie i uznanie; uczyłem się wiele, 
a czegom się nauczył, z tego mogła kiedyś Polska korzystać. Mą 
główną troską była i jest jeszcze myśl o żonie, która ciągle sa-
motna, ciągle w obawie o mnie, dźwigała ciężkie brzemię kłopo-
tów domowych. 

5 listopada 1919 r.
Odwołanie z urlopu. Tymczasem Włosi z końcem 

stycznia 1918 podjęli przeciw naszemu korpusowi ofensywę,  
w któ rej odebrali nam Col Rosso i M. di Val Bella. Telegraficznie 
zo stałem odwołany z urlopu i wezwany do dowództwa armii. Ale 
nim tam przybyłem, choć wyjechałem natychmiast, sytuacja była 
już ustalona; dywizje austriackie utrzymały się dość wysoko na 
stokach Col Rosso i M. di Val Bella (tu na grzbiecie Stenfle). Pie-
chota chwaliła sobie nawet dość te pozycje, gdyż skuteczniej ją 
chroniły przed ogniem nieprzyjacielskim, niż schrony na szczy-
tach, co zresztą jest jasne.

Rys. 12.
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Przybywszy do dowództwa IX Korpusu objąłem kierow-
nictwo nad całą jego artylerią, zamiast dotychczasowego do-
wództwa 18. Brygady Art., któremu w wielkich tylko bitwach od-
dawano do dy spozycji wszelkie artylerie, mogące współdziałać. 

Podobnie jak w 18. Dywizji, tak i w korpusie służba moja 
była bardzo przyjemna i ceniona. 

Braki komunikacyjne. Od pierwszej już chwili wska-
zywałem na dwa wielkie braki, w których nie tylko korpus, ale 
armia w ogóle się znajdowała. Przede wszystkim na potrzebę nie 
tylko radykalnego, ale co ważniejsze, szybkiego poprawienia sto-
sunków transportowych. Środki techniczne armii austriackiej, tak 
personalne, jak i materialne były ograniczone. Stan koni był opła-
kany, a na wyżynie głęboko zaśnieżonej, pozbawionej schroniska 
i pokarmu, groziła im zupełna zagłada. W armii austriackiej 
dbano bardzo o konie i wobec złych warunków na pozycjach, od-
dzia ły często samowolnie wysyłały prawie wszystkie konie w do-
linę, żeby je zakonserwować, narażając z drugiej strony działa  
i w ogó le materiał na niebezpieczeństwo utraty w razie większego 
powo dzenia akcji włoskiej. 

Głównym środkiem transportu materiału z doliny na wyżynę 
były kolejki linowe, które się stosunkowo prędko budowało. Każ-
da z nich przewoziła dziennie kilkadziesiąt do 200 t. Kolejki te, 
za kładane w pewnej odległości od nieprzyjaciela i prowadzone po 
bar dzo stromych stokach, były dość dobrze zabezpieczone przed 
ogniem nieprzyjacielskim. Otóż armia nie przystąpiła od razu 
przede wszystkim do budowy jak najobfitszej sieci tych kolejek, 
ale stra ciła najpierw kilka tygodni na opracowanie wyczerpujące-
go pla nu robót komunikacyjnych, który i tak w praktyce okazał 
się niewykonalny. Nie zaniedbując tego planu, ale nie czekając też 
na warunki do jego realizacji, należało przystąpić natychmiast do 
budowy najważniejszych kolejek linowych. Po wtóre, armia pró-
bowała przez wiele miesięcy zbudować gościniec z doliny Brenty 
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na wyżynę, gościniec ślicznie pomyślany, bardzo dowcipnie po-
łożony, ale w ówczesnych warunkach personalnych i material-
nych zgoła niewykonalny. Wszystkie siły winny być tu od pierw-
szej chwili użyte na budowę kolejek, a dopiero z wiosną należało 
je skierować do naprawy dróg na wyżynie. Słuszność moich 
uwag uznało dowództwo korpusu i wyzyskało je też niebawem... 
ale do tychczasowa strata czasu była bezpowrotna. 

Braki amunicyjne. W związku z tym kształtowała się 
dla nas nowa i fatalna sytuacja, na którą również rychło zwróci-
łem uwagę. Artyleria włoska od początku roku 1918 bardzo 
się wzmocniła i zapewne dzięki znacznej przewadze lotnictwa 
ententy nad austriackim, może polepszonej organizacji taktycznej 
arty lerii (przez instruktorów niewłoskich?), dzięki wreszcie dos-
kona łemu wyposażeniu w działa i amunicję, rozwinęła bardzo 
skutecz ną działalność, która przyprawiła nas nie tylko o poważne 
straty materialne — koło Primolano kilkanaście tysięcy pocisków 
armat nich poszło w powietrze — ale także bez bitwy rozkładała  
i ruj nowała naszą piechotę. 

Proponowałem przeto bezwarunkowo podjęcie kontrakcji, 
o ile możności przy współudziale lotników, ewentualnie i ich 
pomocy. Liczyłem na tym pewniejsze powodzenie, że Włosi, od 
nas znacz nie silniejsi, musieli być rozłożeni gęściej, byli więc 
od naszego ognia narażeni na większe straty. Poglądom moim 
przyznawano wprawdzie rację, ale nie uwzględniono moich 
propozycji. Reali zację tego planu utrudniały przedstawione już 
trudności transpor towe, a nadto w kraju rozmaite stosunki, częścią 
uleczalne, częścią nieuleczalne obniżały produkcję amunicji. 

Obowiązki narodu podczas wojny. Państwo, prowa-
dzące wojnę, nie tylko na froncie, ale i za frontem, zdobyć się  
musi z całą bezwzględnością na produkcję, jakiej wymagają 
potrzeby wojny. Nie tylko polityka zewnętrzna, ale i wewnętrzna 
musi być sługą, wierną sługą potrzeb Marsa. Umieli się na to  
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zdo być Francuzi i Anglicy, i to było główną podstawą ich 
zwycięstwa. Dziś rzucił los naród polski w wir wojny, wojny, od 
której może zależy cała jego przyszłość, jego byt. Bóg nam okazał 
cud łaski, ale jeżeli w sercach naszych nie zbudzi się prawdziwa, 
czynna mi łość Ojczyzny, jeśli nie stłumi ona sobkostwa właści-
wego jednost kom i warstwom, cóż o przyszłości Ojczyzny sądzić 
możemy! 

Nieporozumienia co do taktyki artylerii.  Wracając 
do pamiętnika i mej działalności w charakterze szefa artylerii kor-
pusu, nie będę wdawał się w szczegóły i wspomnę tylko, że jak 
na poprzednich stanowiskach, tak i tu, w kilka ty godni obszedłem 
wszystkie pozycje korpusu, zrewidowałem stano wiska baterii  
i obserwatorów, przygotowałem analogicznie, jak to już kilka-
krotnie przedstawiłem, plany dla wielkich akcji obron nych i za-
dania dla wielkich akcji zaczepnych. 

Tymczasem na całym teatrze wojny włoskiej punkt cięż-
kości przesuwał się coraz bardziej na wyżyny po obu stronach 
Brenty, a zwłaszcza na naszą wyżynę, na zachód od Brenty. 
Najwyższe do wództwo coraz bardziej liczyło się z ewentualnością 
przeprowadze nia tu wielkiej ofensywy; dlatego zapewne już  
w lutym marszałek Conrad objął dowództwo frontu tyrolskiego. 

Do dowództwa XI Armii (mojej) przydzielono dla spraw 
arty lerii najsłynniejszego oficera tej broni w armii austriackiej, 
puł kownika Janeczkę. Przesunięcie to było zrozumiałe, ale dla 
mnie (już generała, było też kilku takich w XI Armii) niezupełnie 
przy jemne. Pomimo że podałem się o przeniesienie do piechoty, 
wszy scy dowódcy, od marszałka Conrada poczynając, pragnęli 
utrzy mać mnie przy artylerii ze względu na wielokrotne dobre 
doświadczenia poczynione przeze mnie w armii. Sam marszałek 
upewnił mnie, że nominacja płk. Janeczki nie ma dla mnie żadne-
go zna czenia, bo on jest przy dowództwie armii tylko referentem, 
ja zaś jestem dowódcą artylerii korpusu. 
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Wobec takich warunków wyraziłem gotowość pozostania 
na stanowisku, byle w razie akcji wyznaczono mi środki i cel,  
a rea lizację zadań pozostawiono własnej inicjatywie; wszyscy 
moi do wódcy chętnie się na to zgadzali. 

Być może jednak, że naczelnemu dowództwu moje preten-
sje wydały się przesadne, być może, że dla płk. Janeczki moja 
obec ność w armii była krępująca, dość że z początkiem marca 
zostałem dowódcą IX Brygady Górskiej. W następnej wielkiej 
akcji artyle rią armii kierował już płk Janeczka, ale jak usłyszymy, 
jego za rządzenia były jedną z przyczyn klęski w czerwcu 1918 r.

6 listopada 1919 r.
Moralne wartości żołnierza. IX Górska Brygada nale-

żała do 18. Dywizji, którą po odznaczeniach, jak to słyszeliśmy, 
wybitnych w ofensywie jesiennej 1917 r., przeznaczono do de-
cydu jących akcji, zwłaszcza do ataku, w normalnych czasach 
pozostawała za frontem dla remontu, jak i celem specjalnego 
wyszkolenia ofensywnego. 

Dywizja w chwili mojej nominacji na brygadiera piechoty 
sta ła w Roncegno nad Brentą, kilkadziesiąt kilometrów za linią 
bo jową. Z wyżyny, po zupełnie zaśnieżonych drogach i stokach, 
brnąc po pas, zeszedłem do Brenty (pod Grigno), a stamtąd 
auto mobilem do Roncegno. Brygada, po dokonaniu pewnych 
zmian, składała się z dwu nowo utworzonych pułków: 104. i 117. 
Pierwszy rekrutował się z Wiednia i okolicy, drugi był przeważ-
nie słoweński. 

Ludzie 104. Pułku byli pod względem fizycznym w kiep-
skim stanie. Widziałem między nimi istne kościotrupy, ale odzna-
czali się wielkim poczuciem obowiązku, mieli bardzo mało 
pierwiast ków odpowiadających pojęciu „szumowin wielkiego 
miasta”. 
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Ludzie 117. Pułku byli natomiast fizycznie tężsi. Choć 
batalio ny, z których się pułk składał, miały bardzo cenne tradycje 
wojen ne, jednak i oficerowie i żołnierze przedstawiali element 
moralnie gorszy niż w pułku 104. i można było się domyśleć 
wśród nich intensywnej propagandy antypaństwowej. 

Przy formowaniu obu pułków jako narzędzia przyszłych 
walk, naglącym postulatem było zapewnienie ludziom przede 
wszystkim fizycznego odpoczynku. Wielu z nich miało poodmra-
żane członki, wielu cierpiało na bronchitis lub na przeziębienie 
żołądka, wielu okazywało ogólny upadek sił. Roncegno miało 
domy przeważnie uszkodzone, bez szyb, bez mebli, trzeba je było  
dopiero jako tako urządzić, przygotować ludziom warunki do  
odpoczynku i stopnio wo ich odżywiać. W miarę poprawy fizy-
cznego stanu pułków, a więc już mniej więcej w tydzień po 
przybyciu do Roncegno, roz poczęły się ćwiczenia, których celem 
było podnieść ducha, zwła szcza zmysł ofensywy, utwierdzić 
dyscyplinę i porządek, udosko nalić sprawność żołnierza w ataku.  
W program szkolenia wcho dziły zarówno ćwiczenia indywidual-
ne (branie przeszkód, „rzuca nie granatów ręcznych, strzelanie, 
walka na bagnety), jak i zasto sowanie operacji taktycznych, 
opartych o ile możności na kon kretnych doświadczeniach bo-
jowych. Poza tym, starano się przez rozmowy, dbałość oficerów  
o wszelkie potrzeby żołnierza, śpie wem, zabawami itp. obudzić  
w żołnierzu zadowolenie i pewność siebie. Sam pilnie zwiedza-
łem ubikacje, kuchnie, dowiadywałem się o potrzebach i kło-
potach żołnierza, służbowych, osobistych i ro dzinnych, a mój 
przykład oddziaływał na podobne postępowanie oficerów. To pod-
niesienie moralnego stanu żołnierza, jak potem usłyszymy, miało 
niezwykle cenne skutki w dalszym przebiegu walk. 

Brygadierem piechoty. Ledwo objąłem dowództwo bry-
gady i sam jeszcze potrzebowałem osobistego obznajomienia się 
z walką piechoty, z jej administracją itp., a już dowództwo ar mii 
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celem taktycznego wyszkolenia jednostek przeznaczonych do 
ataku kazało mi przeprowadzić „wzorowe” ćwiczenie. 

W szczęśliwym przebiegu operacji oddziału kombinowa-
nego, który ostatniej jesieni prowadziłem pod Primolano, sam  
opraco wałem wyłącznie ogólną koncepcję taktyczną, a z szcze-
gółami, z te chniką akcji nie miałem nic wspólnego. Teraz żądano 
właśnie ode mnie technicznego przeprowadzenia ataku piechoty, 
który wpraw dzie wielekroć widziałem, ale w operacjach tego ro-
dzaju nie mia łem żadnego doświadczenia. W szczegółowym roz-
winięciu zadania oparłem się na istniejących instrukcjach, oso-
bistych reminiscen cjach, a przede wszystkim na zdrowym 
rozsądku i ćwiczenie w obecności dowódcy armii itp. odbyło się  
w sposób bardzo udały na historycznym pobojowisku Carzano 
(patrz ostatnie ustępy opowiedziane w rozdziale „5 października”). 
W ćwiczeniu tym piechota, artyle ria i minowce pracowały ostry-
mi pociskami, a w służbie łączności brały udział samoloty. 

W drugiej połowie maja, coraz głośniej już mówiło się o za-
mie rzonej ofensywie, która miała się odbyć na wyżynie Sette 
Comuni, a więc na historycznym terenie walk późnej jesieni  
i zimy i w tym celu dywizja miała wrócić na wyżynę. 

Najpierw szef sztabu ppłk Uxhüll, za nim niebawem bryga-
dierzy, dowódcy pułku itp. udali się na wyżynę dla dokonania 
re konesansów. 

Z szefem sztabu od razu zwróciliśmy uwagę na to, że przy-
goto wań do ataku zupełnie nie przeprowadzono, a zaniedbania, 
szczegól nie zgubne w następstwach tych urządzeń, które przed-
stawiłem 4 listopada były wręcz rażące. Dowództwo armii za-
niedbało rozwinięcia sieci komunikacyjnej i środków transporto-
wych, nie troszczyło się o należyte wyposażenie baterii, a lot-
nictwo nasze było w jaskra wej niższości w porównaniu z lotnic-
twem ententy; w warunkach takich przewaga artylerii włoskiej 
stała się druzgocącą. 
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Chcąc podjąć ofensywę, należało przede wszystkim uzdro-
wić te stosunki, ale zło głęboko zakorzenione i tak długo tole-
rowane, okazało się już nieuleczalne. 

Pułkownik Janeczka, referent artylerii armii, bywał wpraw-
dzie w terenie, ale równie jako szef sztabu armii za dużo czasu  
poświęcał pracy biurowej, a za mało terenowi; nadto jego stano-
wi sko utrudniały te kłopotliwe nieraz okoliczności, że w armii 
roz maite niższe dowództwa zajmowali „jenerałowie artylerii”. 
Mniej sza jednak o przyczyny tego stanu, faktem było, że z koń-
cem ma ja koncentracja artylerii nie tylko nie zrobiła postępów, 
ale w ogóle sytuacja artylerii była opłakana zarówno co do sta-
nowisk, stanu amunicji, jak i pogotowia bojowego. Nie mając 
przy tym poparcia lotnictwa, artyleria nasza nie mogła się podjąć 
pojedyn ku z włoską. 

Sytuacja ogólna w artylerii przedstawiała się tak rozpacz-
liwie, że ppłk Uxhüll opracował zestawienie faktów ujemnych 
i postu latów wskazanych i w zastępstwie szefa sztabu korpusu, 
który właśnie wyjechał na urlop, zaczął robić porządek. Okazało 
się tak że, że należy zmienić brygadiera artylerii. Pułkownik 
Uxhüll w krótkim czasie stosunki znacznie naprawił, ale 
wszystkich, a tak ciężkich grzechów zaniedbania oczywiście nie 
usunął. Leżało to zresztą w zakresie obowiązków referenta armii, 
który winien był osobiście pojechać do naczelnego dowództwa 
i organizację przy gotowań w odpowiednim czasie pchnąć na  
właściwe tory. Nie uczynił tego płk Janečka, hamowany za-
pewne w pożytecznej ro bocie nieuleczalnym, a lekkomyślnym 
optymizmem naczelnego do wództwa (gen. Waldstättena, który 
wiele szkód wyrządził, zapatrzony w gwiazdę genialności, jaką  
z nim fałszywie związano). 

Sytuacja w przededniu ofensywy. Ze względu na  
ogólną sytuację w wojnie światowej (wielka ofensywa na fron-
cie francuskim), naczelne dowództwo forsowało jak najszybsze 
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rozpoczęcie ofensywy; żądano jej na 10 czerwca, ostatecznie 
ustalono termin na 15 czerwca. Choć przestrzegano ścisłego 
utrzymania w ta jemnicy i samego faktu, i szczegółów ofensywy, 
jednak środki ochronne okazały się niedostateczne i, jak  
zobaczymy, Włosi mieli od zbiegów dokładne informacje  
o szczegółach ofensywy. 

Koncentracja wojsk artylerii i amunicji odbywała się — 
zor ganizowana nareszcie przez podpułkownika Uxhülla — już 
po moim osobistym przybyciu na wyżynę. Wedle teorii i wedle 
zdro wego rozsądku oddziały powołane do przeprowadzenia ata-
ku, a więc np. siły 18. Dywizji powinny były po przybyciu na  
wyżynę obrócić czas na dokładne rekonesanse, ćwiczenia ofen-
sywne itp., ale równocześnie unikać forsownych ćwiczeń i ro-
bót, wyczerpujących ich siły fizyczne przed ofensywą i takich 
zadań, które mogły nadwątlić ich wartość moralną. Ćwiczenia 
ofensywne, zastosowane nawet dokładnie do roli, jaka brygadzie 
mej przypaść miała w ata ku, wyznaczonym na 15 czerwca, prze-
prowadzono już w Roncegno. Ko mendanci oddziałów zapoznali 
się dokładnie z miejscem przy szłych operacji i uprzytomnili 
sobie w terenie swoje zadania (w tym celu np. pewien rzeźbiarz 
opracował plastycznie teren na szych operacji i model ten służył 
także do studiów). Jednak o sza nowaniu sił przed ofensywą 
mowy być nie mogło. Jak przedsta wiłem, koncentracja artylerii 
ledwie była zaczęta, mimo że na teatrze naszej wojny od końca 
stycznia nie było większej akcji. Trzeba było jeszcze przesunąć 
większą część armat i zgromadzić masy amunicji. Ale Włosi, 
prawdopodobnie powiadomieni przez zbiegów, rozpoczęli mor-
derczą akcję, żeby naszym przygotowa niom przeszkodzić. 
Koncentracja armat odbywała się przeważnie przy użyciu koni  
i ludzi, amunicji za pomocą aut i ludzi. Ale za równo konie, jak  
auta i liczebnie, i jakościowo były w stanie nader opłakanym, 
jedne i drugie topniały w ustawicznym ogniu arty leryjskim. 
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Widywałem na przestrzeni 1 km gościńca i 7 szkieletów 
automobilowych, zniszczonych ogniem artylerii, a także falangi 
padłych od ognia i z wyczerpania koni i ludzi. Nigdy nie zapom-
nę obrazu niezliczonych czworonogich męczenników leżących  
z gło du i wyczerpania po gościńcach, jeszcze żywych, patrzących 
z wy razem nieopisanej żałości i rezygnacji. Wyżywienie ludzi by-
ło znacznie lepsze, koni natomiast straszne. Konie i ludzie znosili 
tru dy nie do opisania, ale były one konieczne. Rozumieli to wszys-
cy oficerowie, a ich przykład, mimo strat, mimo konieczności 
praco wania w nocy, obudził w ludziach poczucie obowiązku  
i energię. W ten sposób koncentracja artylerii i amunicji, choć nie 
została w zupełności dokonaną, jednak zrobiła znaczne postępy. 

Z zarządzeniami co do współdziałania artylerii przy ataku 
— zarządzenia te wyszły ostatecznie od płk. Janeczki — głęboko 
się nie zgadzałem. Służbowo i bardzo dosadnie przedstawiłem 
ich sła be strony i przepowiedziałem, że taka organizacja działań 
naraża atak na prawdopodobne niepowodzenie. Wysłuchano 
mnie z uwa gą, ale z przestróg mych nie skorzystano. Zarzucałem 
instrukcji artyleryjskiej przede wszystkim to, że wbrew mej 
praktyce, a opie rając się jakoby na doświadczeniach Niemców 
na froncie zachod nim — Janeczka w ogóle za dużo ulegał wpły-
wom niemieckim — nie przygotowano ognia przed atakiem, ale 
zarządzono tylko obli czenie elementów strzelania. Osobiście 
mam w ogóle mało zaufa nia do metody dedukcyjnej w pracy 
praktycznej i wolę ekspery ment; ale w niezwykle zmiennych, 
nieobliczalnych warunkach meteorologicznych w górach, obli-
czenie elementów strzelania, za miast ich wypróbowania, uwa-
żam za zupełnie niewystarczające. 

Celem tej innowacji Janeczki było uśpienie czujności 
Włochów. Cel ten chybił jednak w zupełności, Włosi mieli 
bowiem od zbiegów doskonałe informacje o zamierzonej ofen-
sywie, natomiast w toku akcji okazało się, że działalność naszej  
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artylerii jest niedostatecznie przygotowana. Dalszym kardy-
nalnym błędem było czteroipółgodzin ne strzelanie artylerii 
przed atakiem. Wywoływało ono przede wszystkim intensywną 
kontrakcję artylerii włoskiej, co ze wzglę du na zmasowanie 
naszej piechoty do ataku, musiało przynieść skutki zabójcze. 
Ponieważ dalej zasoby naszej amunicji nie były wystarczające, 
przeto tak długie strzelanie było dość słabe i bez skutecznością 
tylko podnosiło ducha piechoty nieprzyjacielskiej. Wreszcie 
walkę przeciw artylerii nieprzyjacielskiej zamierzono prowadzić 
za pomocą pocisków gazowych, które w profilu gór skim są mało  
skuteczne z powodu dużego ciężaru gatunkowego gazów; ponad-
to walka ta, zamiast zastosować kontrakcję do fak tycznej dzia-
łalności baterii włoskich, miała objąć całą artylerię nieprzyja-
cielską, na co nie wystarczały jej środki. 

Tak więc fazy przygotowawcze ataku kosztowały bardzo 
wie le ofiar, a mimo to nie był on przygotowany dostatecznie. Ale 
ze względu na ogólną sytuację miał się rozpocząć w terminie 
oznaczonym, tj. 15 czerwca o godzinie 7.30 rano.

OSTATECZNE KONTROFENSYWY WŁOSKIE
(czerwiec–listopad 1918)

Ostatnie drgnienia ofensywy austriackiej. 14 czerw-
ca po południu i w nocy dokonywaliśmy ostatnich przy gotowań 
do ataku. Piechota zajęła stanowiska do wypadu już to w szańcach, 
wysuniętych ku nieprzyjacielowi, już to w różnych kryjówkach 
terenu. Baterie, które miały poprzeć bezpośrednio pie chotę przy 
ataku, a potem ewentualnie z nią w ataku postępować naprzód, 
jeszcze przesuwano: roboty te opóźniły się z braku koni, z po-
wodu silnego ognia nieprzyjacielskiego, a po części także wskutek 
niedostatecznej rutyny personalu. 
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wojska włoskie

wojska austroniemieckie

Rys. 13.

Stanowiska dowództwa obu brygad piechoty znajdowały 
się na południowym stoku M. di Val Bella, ledwo kilkaset metrów 
za 1 linią bojową. 

15 czerwca o g. 3 w nocy zaczęło się bombardowanie na-
szej artyle rii. Czas był dżdżysty, mglisty; ogień artylerii, który 
miał trwać do 7.30 rano, nie był intensywny z braku amunicji. 
Około 4 rozpo częła artyleria włoska grę ze swej strony i nie-
bawem przewaga ognia włoskiego była widoczna. Ogień ten 
szerzył okropne zni szczenie wśród zmasowanych szeregów pie-

164



choty austriackiej. W 2 dni potem przeszedłem do dowództwa 35. 
Brygady, które po dobnie jak moje, ale nieco niżej, znajdowało 
się w sztucznych pie czarach na stokach M. di Val Bella. Podczas 
drogi widziałem w za lesionym parowie całymi rzędami, jak były 
przygotowane do pod jęcia ataku, trupy 7. Bat. Strzelców. 

W takich warunkach atak miał mało warunków powodzenia. 
Jednak piechota rzuciła się naprzód w grad kul armatnich i mi-
nowych. Na lewo od mojej brygady wzięła dywizja „Edelweiss” 
Col Rosso, posuwając się ku Melago, na prawo 35. Brygada zajęła 
M. di Val Bella i wysunęła się daleko ku Cima Ecker, zaś dywizja 
po jej prawej stronie zaatakowała C. Ecker od zachodu. Mojej 
brygadzie, która dotąd swego etatu nie mogła wydatniej uzupeł-
nić, przypadło mniej ważne zadanie: miała ona po wschodnich, 
za lesionych stokach Costalunga–C. Ecker wykonać atak na M. 
Bertigo. 

Brygada już rankiem wzięła z górą pół tysiąca jeńców. Ale 
po stępy jej, podobnie jak i innych kolumn, utknęły niebawem  
w sil nym ogniu nieprzyjacielskim. 

Około 10 rano z ukrytego stanowiska wysunąłem się sam  
do linii wypadowej piechoty, z której okiem objąłem całe poło-
żenie między C. Ecker i Col Rosso. Widziałem, że wbrew ofi-
cjalnym in formacjom 5. Dywizja wysunęła się mało poza Col 
Rosso, że nieprzyjaciel trzyma mocno C. Ecker i że atak na tę 
górę wymagałby gruntownego, ponownego przygotowania arty-
leryjskiego. Widzia łem, że moja brygada dotychczasowymi siła-
mi nic więcej nie wskó ra i byłem w ogóle przekonany, że dalsza  
ofensywa dla wszyst kich sił, które okiem obejmowałem, bez  
wzmocnienia piechoty, bez rozwinięcia potężniejszej akcji arty-
leryjskiej — a wiedzia łem, że nie ma ona należytego przy-
gotowania — jest bezcelowa. Dlatego też wydałem swojej 
brygadzie odpowiednie zarządzenia celem utrzymania tego, co 
wzięła. Piechota jeszcze się szamotała, ale bezskutecznie. To, 
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co wzięła do południa, było jej maksymalną zdobyczą. Dalsze 
nasze ataki byłyby tylko niepotrzebnym marno trawieniem krwi  
i przyspieszyłyby wyczerpanie sił. 

Nastąpił teraz szereg kontrataków włoskich, które, poparte 
nadzwyczaj silnym ogniem dział i minowców, wydzierały nam 
piędź po piędzi ziemi. Tylko w mojej brygadzie, dzięki powziętej 
na czas decyzji przejścia w obronę i dzięki jej zorganizowaniu, 
udało się zatrzymać zajętą linię. 

Linię tę stanowiły wzięte Włochom główne fortyfikacje 
wschodnich stoków M. di Val Bella i doliny Melago, która jednak 
wskutek strasznego ognia, skierowanego na nią z obu stron, była 
niemal niedostępna. Linii tej z niezwykłą odwagą bronił (wie-
deński) pułk 104.; mój drugi pułk (117.) stanowił po części 
rezerwę dywizji, po części walczył w ramach 35. Brygady, której, 
jako zna cznie liczniejszej, przypadło główne zadanie — wzięcie 
C. Ecker.

Następnego dnia rano poszedłem osobiście do nowych 
pierw szych linii, ażeby uzupełnić organizację obrony, a zwłasz-
cza grę karabinów maszynowych, żeby z ludźmi pomówić, prze-
konać się o ich stanie, o ich potrzebach; zawsze tego w walkach 
z wielkim pożytkiem przestrzegałem. Po południu mój oficer 
sztabu (kpt. Kienbauer) przeszedł tę część linii, na którą mi czasu 
nie starczy ło i wydawało się, że zarządzenia do obrony linii są 
definitywne i kompletne.  

Na stanowisku dowódcy dywizji. Ranek 17 czerwca 
minął spokojnie i prócz silnego ognia artylerii większych działań 
nie było. Niespodziewanie przyszedł rozkaz powierzający mi do-
wództwo nad całą przednią linią dywizji, a dowódca 35. Brygady 
miał się udać do dowództwa dywizji. Otóż zrezygnowano na 
razie z dalszej ofensywy, ale i defensywa była bardzo uciążliwa. 
Posta nowiono tedy, aby jej ciężar dźwigali kolejno brygadierzy... 
a ja miałem zacząć. 
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Zaraz po południu udałem się do pierwszych linii 35. 
Brygady, ażeby się zorientować, jaki jest tu stan przygotowań 
defensyw nych i jak ewentualnie zorganizować obronę na dłuższą 
metę. Kie dy się dostałem do 35. Brygady, zaczął się właśnie atak 
włoski. W nadzwyczajnym gradzie kul, który mnie na jakich 
20 minut pchnął do sztucznej pieczary, przedostałem się do 
dowódcy 126. (węg.) Pułku, pułkownika Rasky, bardzo dzielnego 
i inteligentnego ofi cera. Zastałem go w stanie fizycznego wy-
czerpania; był chory i wielokrotnie wymiotował, ale mimo to 
z całą energią prowadził bitwę. Ludziom jego wyczerpała się 
amunicja i donosili ją na ich stanowiska żołnierze z 53. Pułku (płk 
Szuha), który miał w po trzebie wesprzeć 35. Brygadę i stanowił 
nową rezerwę 18. Dywizji.

wojska austroniemieckie

Rys. 14.

Rekonesans mój, podjęty w celach obmyślenia środków do 
trwałego utrzymania grzbietu M. di Val Bella–Costalunga nasu -
nął mi następujące wnioski: linia II (Costalunga) jest niekorzy-
stna, zbyt wysunięta i przewaga włoska może ją łatwo oskrzydlić;  
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co do linii I, to jest wskazane utrzymanie wszystkich trzech od -
cinków, I a, I b, I c, które leżą amfiteatralnie i umożliwiają 
usta wienie karabinów maszynowych piętrami, co i nasz ogień 
wzmocni, i utrudni skuteczność ognia nieprzyjacielskiego (na  
rozproszo ne cele). Sąd ten jest zupełnie jasny i prosty, ale aby 
go powziąć, trzeba było stanąć w terenie wśród gradu kul. 
Generałowie i ofi cerzy sztabu za wiele siedzieli wśród papierów, 
a za mało w tere nie i dlatego też często przeoczali rzeczy 
najprostsze.

17 listopada 1919 r.
Następnego dnia rano z kapitanem Kienbauerem wybrałem 

się do dowództwa dywizji, ażeby przedłożyć do aprobaty swój 
plan obrony. Rzecz była ważna i pilna, poszedłem przeto osobiś-
cie. Dro ga była daleka i bardzo żmudna: 1½ godziny wymagało 
dojście do doliny Frenzeli, około 2 godzin do Longary i około  
2 godzin do dywizji w Sbarbathal, a wciąż wśród skał, wertepów 
i błota oraz pod gradem kul. Żeby uchronić się choć częściowo 
przynajmniej od pocisków, ruszyliśmy w zupełnej ciemności 
przed 4 rano. Mój oficer sztabu, mimo dobrej zaprawy, mimo że  
był doświadczonym alpinistą i służył długo w formacjach górs-
kich, wskutek ostat nich trudów tak był wyczerpany, że w czasie 
marszu wielokrotnie wymiotował. Mimo to nie chciał — na mą 
propozycję — absolut nie wrócić do domu. Kiedyśmy jednak 
przybyli do dowództwa dy wizji, lekarz stwierdził u niego stan 
wysokiego wyczerpania i po ważną wadę serca, tak że musiał go 
z miejsca oddać do szpitala; wydał też opinię, że oficer ten nie 
będzie już mógł pełnić ciężkiej służby. Dodam, że jego następca 
po kilku dniach popełnił samo bójstwo... Służba była niezwykle 
ciężka i nie tylko kule nieprzyjacielskie porywały liczne ofiary. 

Wróciłem po południu do swego dowództwa, w którym 
po za słabnięciu kpt. Kienbauera główną pomocą był mi 1 oficer 
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ordynansowy, por. Adamek — Czech — bardzo sumienny, bardzo 
inte ligentny i odważny. 

Rano 19 czerwca przechodzi koło dowództwa rozprószony 
oddział 53. Pułku; dowódca melduje, że z jego batalionu zostało 
tylko kil kunastu ludzi, resztę razem z M. di Val Bella wzięli 
Włosi. 

Choć nie objąłem jeszcze formalnie dowództwa odcinka, 
jed nak rozesłałem na wszystkie strony rozkazy, ażeby zapewnić 
utrzymanie lub ewentualnie odbicie M. di Val Bella, a wykonanie 
tych rozkazów było tym trudniejsze, że niemal wszystkie telefony 
były poprzerywane, mimo wielkiej ofiarności telefonistów. 

Inicjatywa i współdziałanie rozmaitych komendantów (płk 
Reif, dow. 104. Pułku Piechoty, ppłk Förster, 117. Pułk Piechoty 
itp., różne oddziały karabinów maszynowych) uratowały M. di 
Val Bella. Udałem się znowu osobiście do pierwszych linii, żeby 
zbadać i ustalić ak cję obronną, w której na terenie obcej brygady 
(35.) moje oddzia ły odegrały tak wybitną rolę. 

Utrzymanie linii siłami moralnymi. Bezpośred nio 
potem oficjalnie objąłem dowództwo całego odcinka dywizji  
(1 linii) i zaraz po południu odparłem silny atak włoski. Co kilka 
dni powtarzały się uporczywe i krwawe, a przez artylerię doskona-
le wsparte natarcia włoskie. Najkrwawsze były ataki z 25 i 30 
czerwca, wsparte strasznym ogniem dział i minowców, ogniem 
pocisków zwykłych i gazowych. Mimo to ciągle obchodziłem 
li nie, aby się przekonać o postępie robót fortyfikacyjnych i or-
ganizacji obrony, już to żeby ludzi widzieć, z nimi rozmawiać, 
potrzeby ich poznać i zadość im uczynić. 

Warunki były straszne. Wskutek trudów, deszczów, zimna, 
nieregularnej strawy i ciągłych niebezpieczeństw stan fizyczny  
i moralny żołnierzy był zły. Znacznie więcej niż połowa cierpia-
ła na influenzę, która objawiała się w ogólnym, znacznym upad-
ku sił. Ciągłe ataki włoskie, ciągły ogień z dział i minowców 
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oraz choroby przerzedzały szeregi w zastraszający sposób. W cią -
gu tygodnia etaty spadały do ¼; w ciągu 10 dni 3 bataliony strzel-
ców, których stan bojowy przy rozpoczęciu ofensywy wynosił 
razem powyżej 2000, spadły do ogólnej liczby 200. Ażeby w tych 
warunkach pozycje utrzymać, musiało się co kilka dni wysyłać 
nowe posiłki i stopniowo wycofywać z linii bojowej oddziały, które 
straciły swą wartość bojową. 

Oprócz tego oficerzy musieli ciągle przebywać z żołnierzami  
i dbać o nich. Wobec przykrych warunków atmosferycznych wiel-
ką rolę odgrywało ciepłe jedzenie i musiało się je ludziom wnosić 
do linii przednich lub w pobliże także w dzień; choć pociągało to za  
sobą straty. Tylko tym sposobem można było jakiś czas utrzymać 
wartość bojową oddziałów. Bywały oddziały, które po 3–4 dniach  
już trzeba było zluzować. 104. Pułk, którego straty z początkiem 
ofensywy były najsłabsze (około 1000 ludzi ogółem w stanie bojo-
wym) wytrzymał najdłużej — 12 dni — dzięki tężyźnie moralnej  
ludzi (wiedeńczyków) i dowódcy, płk. Reifa. M. di Val Bella 
trzymałem do 30 czerwca i przez ręce moje przeszło w tym czasie 
9 pułków, które kolejno broniły odcinka dywizji. Najcięższy był  
atak z 29 czerwca, poprzedzony bardzo silnym ogniem gazowym.  
Z trzech linii na M. di Val Bella dwie Włosi wzięli, o trzecią toczyły 
się bardzo ostre walki, ale utrzymała ją nasza piechota. Kierowa-
nie tą bitwą było bardzo utrudnione z powodu przerwania wszelkich 
środków łączności. Połączenia radiowe, po kilkudniowych po-
przednich, energicznych zabiegach, obecnie funkcjonowały, jednak  
przesyłka depesz kluczem Morse’a trwała przeciętnie godzinę  
i nie zawsze się w dodatku uda wała.Wskutek tego, obok radia, prze-
syłało się rozkazy i meldunki przede wszystkim łącznikami ordy-
nansowymi, którzy bardzo dzielnie pracowali. Po ciężkich walkach 
udało się 29 czerwca do wieczora zapewnić zdobycie także drugiej 
linii obronnej; klucz pozycji M. di Val Bella był ocalony. Natomiast 
lewy sąsiad (Edelweiss – dywizja) definitywnie utracił Col Rosso. 
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30 czerwca oddałem dowództwo gen. X (nazwiska zapom-
niałem), utrzymawszy przez 15 dni powierzone sobie linie. 
Ale tego sa mego dnia wieczorem dowództwo armii zarządziło 
ewakuację posiadanej linii i powrót do linii przed ofensywą z 15 
czerwca. 

Linia ta była bezwarunkowo niekorzystna, bo nie dawała 
wa runków do tak wydatnego i energicznego ognia przeciw ata-
kom nieprzyjacielskim, jak kilkurzędowa, amfiteatralna linia 
obronna na szczycie M. di Val Bella. Należało się obawiać, że 
każdy energiczniejszy atak na pozycje z pierwszej połowy czer-
wca strąci nas do Frenzeli, a jeżeli Włosi będą mieć trochę szczę-
ścia, jak my w jesieni 1917, to jednym zamachem wezmą nam 
klucz pozycji na wyżynie Sette Comuni, M. Meletta. Dlatego 
proponowaliśmy dowództwu armii, żeby albo M. di Val Bella 
da lej trzymać, albo cofnąć się od razu za Frenzelę. Dowództwo 
ar mii zdecydowało jednak oparcie się na liniach z pierwszej poło
wy czerwca. O tyle to nie pociągało za sobą na razie przykrych 
następstw, że Włosi na czas najbliższy zaniechali ataków.

18 listopada 1919 r.
Ostatni urlop wojenny.  Z początkiem lipca 1918 poje-

chałem na urlop i w tym czasie przewiozłem rodzinę do Lwo-
wa; była to ostatnia łatwa sposobność załatwienia tego. Dramat 
wojny dobiegał do końca. Trudności komunikacyjne i żywnościo-
we stale rosły. Warunki życia we Lwowie na razie były znacznie 
lepsze niż w Wiedniu, a kilka miesięcy trochę lepszych warun-
ków było dla wszystkich koniecznością. Ale ulga ta dla biednej 
mojej rodziny i tak nie miała trwać długo. 

Ostatnie walki nad Brentą.  Z urlopu wróciłem w uro-
czą dolinę Noce (Male, Tonale), gdzie dywizja nasza stała w ce-
lach uzupełnienia etatów i wyszkolenia ofensywnego, bo zno wu 
do tego miała służyć. Włosi w obrębie przesmyku Tonale przy-
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puścili kilka poważnych ataków, które jednak odparto bez udzia-
łu dywizji. 

Prace moje nad uzupełnieniem przetrzebionych oddziałów, 
nad ich zaprawą do ataku odbywały się na zasadach, które 
kilkakroć już opisywałem. Ciągła kontrola, zarówno programów, 
jak ich wykonania, ciągła styczność z oficerami i z ludźmi zape-
wniała postępy i ciągłość wyszkolenia, a także rozwój wartości 
moralnej oddziałów. Zauważyłem przy tym, że wartość pułku 
104. pozostała dalej wysoka, natomiast pułku 117. wybitnie 
upadła; było to w wysokim stopniu także następstwem agitacji 
antypań stwowej, prowadzonej pomiędzy Słoweńcami. 

We wrześniu przeniosła się dywizja w dolinę Brenty, a z po-
 czątkiem października na odcinek Col Rosso, luzując tam dywi-
zję węgierską gen. Felixa. Równocześnie dowódca dywizji, gen. 
Vidalé pojechał na urlop i dywizję w najcięższym okresie wojny 
pozostawiono mnie, nie odwołując z urlopu dywizjonera. 

Tymczasem runął front bułgarski, ofensywa aliantów prze-
ciw Niemcom zbliżała się do punktu kulminacyjnego, a i decydu-
jący atak włoski był zupełnie pewny. 

Na razie Włosi morderczym ogniem prażyli nasze linie, re-
zerwy, komunikacje, a nawet dalsze tyły. 

Dowództwo dywizji, położone 6–7 km za linią piechoty, 
każ dego dnia o najrozmaitszych godzinach, a przeważnie w nocy, 
by ło przedmiotem wściekłego ognia ciężkiej artylerii. Co dnia na 
dachy naszych schronisk spadał grad kamieni, oderwanych przez 
granaty od skał, kamieni, których ciężar dochodził nieraz do dwu 
cetnarów. Ponieważ gościńce były porozrywane granatami, a w do-
datku ciągłe deszcze stan dróg doprowadziły do ruiny, po-
nieważ konie i auta były nadzwyczaj zużyte, można sobie wyo-
brazić, z jakimi trudnościami walczył dowóz wszelkich potrzeb 
wojennych. Dowóz musiał odbywać się w nocy. Służba szoferów 
i woźniców dowozu była nadzwyczaj uciążliwa i nic dziwnego, 
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że starali się oni pod wszelkimi pozorami od pracy wykręcić, po-
wołując się zwłaszcza na niemożliwość przebycia złych dróg. Jak 
z jednej strony wytrzymanie żołnierza w tych strasznych warun-
kach walki i życia zależało w pierwszej linii od regularnego i jak 
najlepszego zaspokojenia potrzeb, tak z drugiej, i tak już nielicz-
ne, marne środki transportowe topniały ze starości, zużycia, złych 
dróg itp. Ażeby temu skomplikowanemu aparatowi byt zabezpie-
czyć i przedłużyć, trzeba było gorliwej działalności ze strony 
wszystkich komendantów. Co drugi dzień, a to z powodu ożywio-
nej działalności artylerii nieprzyjacielskiej i dlatego także, że  
w nocy należało się szczególnie liczyć z możliwością ofensywy 
włoskiej, wybierałem się ze swoim znakomitym szefem sztabu, 
podpułkownikiem Uxhüllem na wizytację przeważnie nocami — 
zawsze na długi szereg godzin. Były one nadzwyczaj pouczające 
i owocne. 

Stwierdzaliśmy wiele niedomagań: niedostateczne wyzys-
kanie czasu przez aparat transportowy, przekonywaliśmy się, 
jakich napraw wymagały drogi i jak były one zorganizowane, 
kontrolo waliśmy załogi, służbę wywiadowczą i łączności w oko-
pach i u rezerw — raz np. przeszliśmy jeden odcinek kompanij-
ny, w którym nie zastaliśmy ani jednego posterunku — badaliśmy 
stan robót fortyfikacyjnych, stan pogotowia rozmaitej broni, 
zwłaszcza ka rabinów maszynowych, zaopatrzenie żołnierza  
w żywność, odzież, jego schroniska; wizytowało się kuchnie itp. 
Wszystkie spostrze żenia notowało się na miejscu i zwykle na 
miejscu załatwiało. Od żołnierza wymagało się wprawdzie wiele, 
ale też okazywało mu się wszelką możliwą pieczołowitość; kład-
ło się szczególny nacisk na poprawę aparatu administracyjnego 
pod każdym względem. Spostrzeżenia podawano do wiadomości 
podkomendnych, którzy również gorliwie musieli wizytować.  
W ten sposób powoli poprawiły się drogi, auta, organizacja tak-
tyczna, dowóz, słowem pod nosiła się wartość bojowa dywizji — 
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a jest rzeczą pewną, że w tym okresie wartość bojowa większej 
części dywizji się stale obniżała. Choć w drugiej połowie 
października ppłk Uxhüll zo stał szefem sztabu korpusu, w po-
dobny sposób pracowałem także z jego następcą ppłk., Węgrem 
(nazwisko zapomniałem). 

Honor i bohaterstwo.  Nareszcie rozpoczęły się ataki 
włoskie na całym froncie wszystkich armii. Ale wszystkie ataki 
zwrócone przeciw naszym liniom rozbiły się. Jednej nocy udało 
się Włochom chwilowo zająć nam linię obronną na Col del Rosso, 
ale kontratak, podjęty z inicjatywy któregoś z młodych oficerów, 
pozycję odebrał. Utrzymanie pozycji było po części zasługą sku-
 tecznej pomocy artylerii, przede wszystkim jednak owocem niez-
wykłego bohaterstwa i poczucia obowiązku oficerów. Nad bu-
dzeniem i rozwijaniem tych wartości nieustannie pracowałem od 
chwili objęcia dowództwa. Niewątpliwie wielu oficerów złama-
ła ta straszna wojna. Wielu z nich, chorych lub rannych, odesłano  
z pozycji w połowie czerwca i dotąd jeszcze nie wrócili; ale ci,  
którzy byli na froncie, zasługiwali na najwyższą pochwałę i da-
wali dowody nadludzkiego poświęcenia. Podczas np. jednej z wi-
zytacji zwiedziłem pieczarękwaterę dowództwa jednego z bata -
lionów. Wychodzi do mnie dowódca batalionu, major Lux, 
liczący czterdzieści kilka lat, całkiem czarny; mówi ze mną kilka 
słów, ale już się słania. Doradzam, żeby wrócił do łóżka, jednak 
nie chce, zasłaniając się zapewnieniem, że chwilowe osłabienie 
pręd ko minie; znów rozmawia kilka minut, ale ponownie mdleje. 
Ofi cer ten pozostał w zimnej, mokrej pieczarze, ciężko chory,  
w ogniu, ażeby przykładem swym wpłynąć na żołnierzy; i dopie-
ro kiedy jego batalion zluzowano, razem z nim opuścił ciężką 
pla cówkę. Że dywizja do ostatniej chwili zachowała dyscyplinę, 
by ło to dziełem bohaterstwa oficerów. 

Dywizje na prawo i lewo od nas (patrz szkic z „2 listopada”) 
z jed nej strony sięgające do M. Sisemol, z drugiej do M. Asolone 
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trzy mały się także dzielnie, przy czym pomagała bardzo sku-
tecznie ciężka artyleria mojej dywizji. Brygadierem artylerii był 
płk Stephanescu; w sztabie nadzwyczaj zręcznie pracował kpt. 
Spaleny, Czech. 

Dopiero w ostatnich dniach października udało się Wło-
chom zyskać pewne korzyści nad Piavą, na Asolone i M. Sisemol. 
Moja dywizja utrzymała natomiast całą linię powierzoną jej do 
obrony. 

Odwrót w rozpaczliwych warunkach.  Tymcza sem do-
wództwo armii na wyżynie Sette Comuni obsadziło in nymi dywi-
zjami pozycje obronne z r. 1916, położone kilkadziesiąt kilo-
metrów za dotychczasową linią i kazało przednim dywizjom,  
a także i mojej, cofnąć się za tę linię. Odwrót ten spowodowały 
klęski dywizji sąsiadujących z naszą, a te klęski były przede 
wszystkim następstwem propagandy rozkładowej socjalistów (hr. 
Karolyi) w dywizjach węgierskich. 

Rozpoczął się odwrót, który oznaczał utratę całej artylerii. 
Droga wynosiła około 65 km i miała około 2000 m różnicy pozio-
mu. Była ona tak zniszczona, że ani auta, ani konie nie mogły ar -
mat uciągnąć. Odwrót rozpoczął się koło północy 1 listopada,  
tylko o kil ka km do drugich linii; te trzymało się jeszcze kilka 
godzin, żeby ratować armaty, karabiny maszynowe itp. Koło 
południa konty nuowało się odwrót o jakie 30 km w krainę lodu 
(przeszło 2000 m wysokości Dosso del Fine), a stąd znowu około 
30 km w okolice fortu Vezzena. Moja dywizja, stosując się do 
dyspozycji, w dość dobrym porządku dobiegła mety. Mój prawy 
sąsiad, mimo krót szej drogi, zostawił dywizję o 10 km w tyle, 
zupełnie wyczerpaną. Znowu miałem sposobność podziwiać 
wytrwałość moralną swo ich oficerów. Po skończonym marszu płk 
Myrdacz z poruczni kiem Vallantem z 117. Pułku Piechoty zjawiają 
się u mnie, ażeby zdać sprawę ze stanu oddziałów. Porucznik 
Vallant, młody człowiek, fizycznie doskonale zaprawiony, jeden 
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z najtęższych oficerów „szturmo wych”, słania się, jest bliski 
omdlenia; nic dziwnego, bo że jego batalion wytrwał, mimo 
rozkładu, było to dziełem nadludzkich wysiłków tego oficera. 

Tymczasem skomunikowałem się z dywizją przed sobą, 
utrzy mującą nową linię obronną i z dowództwem korpusu. Do-
wództwu zakomunikowałem, że moja dywizja po ostatnich wal-
kach i tru dach nie jest zdolną do żadnej akcji, że musi kilka 
dni odpocząć, a wtedy jej wartość wydatnie się podniesie. Szef 
sztabu podzielał moje stanowisko, zaznaczył jednak, że jeśli 
Włosi zaatakują, dy wizja będzie musiała wziąć udział w akcji; 
powtórzyłem, że jest ona obecnie niezdolna do walki. Co gorsze, 
niebawem nabrałem przekonania, że nie bardzo mogę liczyć na 
możność uzupełnienia żywności i amunicji. W tych warunkach 
musiałem się tym bar dziej obawiać fermentów rozkładowych  
w dywizji. Ponieważ dowiedziałem się tymczasem, że dywizja 
ma następnego dnia po południu kontynuować odwrót, jeszcze  
w nocy kazałem zebrać kilku dziesięciu ludzi z swego najlepsze-
go, 104. Pułku, który płk Reif, fizycznie słaby, ale na duchu 
wzorowy najwcześniej przyprowa dził osobiście w doskonałym 
porządku. Zebrany oddział z intendentem dywizji miał ruszyć 
natychmiast do Caldonazzo (ze 20 km), ażeby dla dywizji, choćby 
siłą, zapewnić żywność i amu nicję. 

Zawieszenie broni.  3 listopada o 2.30 rano nadszedł od  
do wództwa armii telegram o zawarciu zawieszenia broni i o za-
koń czeniu wszelkiej akcji bojowej. Podziękowałem Bogu, że 
wojna się skończyła, że mi zachował życie i honor wojskowy  
i położyłem się do łóżka. 

Około 6 rano usłyszałem nagle strzelaninę i przypuszczając, 
że wynikła ona z nieporozumienia, zerwałem się, aby zapobiec nie-
potrzebnemu rozlewowi krwi. Ludzie moi trzymali się świetnie  
i teraz, kiedy zawieszenie broni ogłoszone, nie chciałem absolutnie 
ich stracić. Ubrałem się szybko, wyszedłem i... widzę Anglików. 
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Przedstawiłem im telegram o zawieszeniu broni, nic jednak 
o tym nie wiedzieli. Wybrałem się przeto w towarzystwie kapita-
na do angielskiego dywizjonera (gen. Waker). Po drodze dosta-
łem kulą w lewe udo, ale po zabandażowaniu rany ruszyłem dalej 
jeszcze 2–3 km, aż spotkałem dywizjonera; ale i on nic nie wie-
dział o zawieszeniu broni. Ostatecznie okazało się, że Włosi liczą 
zawieszenie broni dopiero od 4 listopada, 2 godz. po południu. 

Ranny, pojmany do niewoli.  Pomimo protestu, odda-
no mnie do szpitala, a około 8 wieczór przeprowadzono opera-
cję zanieczyszczonej rany. Za kilka dni przewieziono mnie z wy -
żyny koło Asiago do szpitala w Moneccho koło Vicenzy. Na 
szczę ście dostałem się do szpitala angielskiego, gdzie odnoszono 
się do mnie z prawdziwą rycerskością. Przedstawiłem pisemnie 
stan rzeczy i prosiłem o zwolnienie, nie powołując się jednak 
na swą przy należność, bo nie chciałem wolności zawdzięczać 
protekcjom. Dowódca armii, lord Cavan, odpisał mi w bardzo 
grzecznym liście, że moją prośbę przedkłada gen. Diazowi, 
naczelnemu wodzowi włoskiemu. 

Ze szpitala wysłałem natychmiast podanie do ministerstwa 
wojny w Warszawie, z prośbą o przyjęcie mnie do wojska pol-
skiego. 

Spędziłem ogółem 4 tygodnie między Anglikami, pozna-
łem ich zdrowy rozum, ich rycerskość, hart fizyczny, żywe zain-
teresowa nie i zrozumienie dla sztuki wojskowej, organizacji  
i polityki. Mi mo wzajemnych trudności w porozumiewaniu się, 
rozmawiałem z nimi dość dużo. 

Powrót do Polski.  Około 1 grudnia zwolniono mnie 
i przy słano po mnie dwa automobile z dwoma kapitanami 
sztabu gene ralnego; do towarzystwa ze mną puszczono jednego 
podpułkowni ka (Hofmana, 20. Bat. Strzelców) i jego ordynansa. 

Automobile wiozły nas do Innsbrucku, a po drodze Anglicy 
go ścili nas bardzo serdecznie. W Innsbrucku dopiero mogłem się 
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na ocznie przekonać, jak katastrofalne rozmiary przybrał rozkład 
ar mii austriackiej i upadek dyscypliny. Ale główną moją troską 
by ło już teraz tylko pragnienie jak najszybszego powrotu do Oj-
czyzny. 

W Innsbrucku wypłacono mi zaległości za listopad; za-
ległości za grudzień chciano wypłacić, jeżeli złożę przyrzeczenie 
Rzeczypospolitej Austriackiej. Odmówiłem. 

Z wielkimi trudami około 5 grudnia stanąłem w Krakowie  
i tu do wiedziałem się o zamianowaniu mnie już dawniej dowódcą 
Gen. Okręgu Łódź, wobec tego jednak, że pozostawałem w nie-
woli, sta nowisko to zostało już obsadzone. 

Przez Warszawę pojechałem do Lwowa, uściskać i uspokoić 
Stefunię i dzieci; właśnie mężnie przeszli okupację ukraińską. 

Wróciłem do Warszawy, gdzie mnie po rozmaitych nie-
udałych kombinacjach (gen. Szeptycki proponował mnie na min. 
wojny, potem na okręg Łomżę) zamianowano prowizorycznie 
dowódcą Gen. Okręgu Lublin.
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W ODRODZONEJ POLSCE





DOWÓDZTWO GEN. OKRĘGU LUBLIN 
(grudzień 1918–styczeń 1919)

19 listopada 1919 r.
Stan organizacji armii.  Przybywszy około 20 grudnia 

1918 do Lublina, starałem się jak najprędzej poznać stosunki  
i ustalić zadania. Byłem na tym stanowisku tylko do 5 stycznia 
1919. Dla tego też wbrew swoim zasadom nie zdołałem osobiście 
wszystkie go w okręgu obejrzeć, ale mimo to wyrobiłem sobie dość  
szybko jasny sąd o stosunkach. 

Okręg miał dwa pułki piechoty już sformowane (Lubelski1 
— płk Dobrowolski2 i Chełmski3 — płk Trojanowski4), a Pułk 

1 1. Pułk Lubelski, przemianowany w grudniu 1918 r. na 23. Pułk Piechoty.
2 Jan Dobrowolski (ur. 12 X 1871), pułkownik WP. Organizator 23. Pułku Piechoty 
i jego dowódca od 9 XI 1918 do 18 II 1920.
3 Pułk Chełmski sformowany był z oddziałów POW powiatów: zamojskiego, toma
szowskiego, hrubieszowskiego, biłgorajskiego, krasnostawskiego. W lutym 1919 r. 
przemianowany na 35. Pułk Piechoty.
4 Mieczysław  RyśTrojanowski (1881–1945), generał WP. Członek PPS, ZWC, absol
went wyższej szkoły oficerskiej Związku Strzeleckiego we Lwowie. Podczas pierwszej 
wojny światowej w Legionach Polskich, m.in. dca 5. Pułku Piechoty Leg. Organizator 
35. Pułku Piechoty i jego dowódca od listopada 1918 do maja 1920. Następnie dca 
XVII Brygady Piechoty i 9. Dywizji Piechoty. W 1924 r. mianowany gen. brygady. Był 
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Bialski5 się formował i niebawem przeszedł pod rozkazy gen. 
Listowskiego6. Kawalerii były dwa pułki tworzące brygadę ppłk. 
Prażmowskiego (Beliny)7, a w artylerii natomiast formowały się 
dopiero baterie. 

Na południowym froncie okręgu toczyły się walki: pod Ra-
wą Ruską, należącą już do „Dowództwa na Galicję Wschodnią” 
gen. Rozwadowskiego, przeciw wojskom regularnym i bandom 
pod Uhrynowem i Warężem koło Sokala; przeciw bandom, które 
stop niowo przeobrażały się w wojsko ukraińskie. Na wschodnim 
fron cie okręgu jeszcze nie było walk, ponieważ tam Niemcy,  
w drodze z Ukrainy do Niemiec, trzymali linię Brześć Litewski–
Kowel–Kiwerce, rozdzielając nas od Ukraińców. 

Oprócz pułków istniały jeszcze luźne formacje o sile kilku-
dzie sięciu do 200 ludzi, rozrzucone po 20 kilku stacjach, już to 
jako załogi do utrzymania porządku, już to jako straże magazy-
nów, dalej liczne posterunki żandarmerii, rozporządzającej na-
wet od działem kulomiotów, wreszcie straż ludowa, także z kulo-
miotami. 

między innymi dcą OK IX w Brześciu nad Bugiem i OK I Warszawa. Po klęsce wrześnio
wej na Węgrzech. Osadzony przez Niemców w obozie w Mauthausen, zmarł 4 IV 1945 r.
5 Autorowi chodzi prawdopodobnie o 34. Pułk Piechoty, który formował się najpierw 
w Dęblinie, ale w dniach 7–14 I 1919 r. został przewieziony do Białej Podlaskiej i od
dany do dyspozycji gen. A. Listowskiego.
6 Antoni Listowski (1865–1927), generał WP. Zawodowy oficer armii rosyjskiej. Ucze-
stnik wojny rosyjskojapońskiej i pierwszej wojny światowej. W 1917 r. mianowany 
generałem. Podczas wojny polskorosyjskiej był dowódcą Grupy Podlaskiej, 9. Dy
wizji Piechoty, Frontu Poleskiego, 2. Armii i Frontu Ukraińskiego. Utracił to ostat
nie stanowisko w czerwcu 1920 r. po odwrocie z Ukrainy i pozostawał w dyspozycji 
MSWojsk. Od stycznia 1921 r. w stanie spoczynku.
7 Władysław Belina-Prażmowski (1888–1938), pułkownik WP. Członek ZWC i ZS, od 
1914 r. w Legionach. Organizator i dca 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich. Dowódca im-
prowizowanej Brygady Jazdy w wyprawie na Wilno w kwietniu 1919 r. Brygadą Jazdy 
dowodził do końca wojny polskorosyjskiej. W grudniu 1920 r. na własną prośbę przenie
siony do rezerwy. W latach 1931–1933 prezydent Krakowa, w latach 1933–1937 wojewoda 
lwowski.
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Organizacja, wyszkolenie, wyposażenie wojska pozosta-
wiały bardzo wiele do życzenia. Broń ręczna była częścią austriac-
ka, częścią niemiecka, a zapasy amunicji skromne. Mundury  
i buty były kiepskie, rezerw w ekwipunku żadnych, bielizny wielu  
lu dziom całkiem brakło, ogół nie miał zmiany, aby móc zużytą 
wy prać. 

Wyszkolenie było prymitywne. Wielu oficerów nie miało 
do świadczenia wojennego i dlatego ćwiczenia nie odbywały się  
w spo sób racjonalny. Przychodzę raz np. do oficerskiej szkoły 
karabinów maszynowych, zastaję karabin maszynowy... w pokoju 
i nikogo przy nim. Zwołuję oficerów, zauważam, że połowa z nich  
nie ma wyo brażenia o broni i zarządzam co potrzeba, aby wy-
szkolenie odby wało się na dworze i w sposób praktyczny. W cza-
sie wojny wy szkolenie musi zmierzać do jak najszybszych 
rezultatów prak tycznych, np. oficer karabinów maszynowych 
musi być sam jak najprędzej wzorowym „karabinowym”. Ażeby  
jak najszybciej w całym okręgu wyszkolenie posunąć naprzód, 
zarządzono utwo rzenie praktycznej szkoły oficerskiej pod kie-
runkiem majora Uzdowskiego8 we Włodzimierzu Woł., gdzie zra-
zu oddziały ćwi czebne składały się z samych oficerów. Obiecy-
wałem sobie tą dro gą wyszkolić wzorowych instruktorów (wypad-
ki wojenne temu przeszkodziły). 

Dalszą potrzebą było poddanie wspomnianych wyżej, luź-
nych oddziałów jednolitej organizacji, dyscyplinie i wyszkoleniu. 
Te oddziały ze względów bezpieczeństwa (o czym wspomnę) 
były na prowincji potrzebne, ale trzeba je było wcielić do pułków, 

8 Władysław BończaUzdowski (1887–1957), generał WP. Członek Organizacji Bo
jowej PPS, ZWC i ZS. W latach 1914–1917 w Legionach Polskich. W latach 1918–
1920 dca Grupy „Bug”, 8. Pułku Piechoty Legionów, V Brygady Piechoty Legionów.  
W latach 1927–1939 dca 27. Dywizji Piechoty. Awansowany na stopień generała  
w 1928 r. W kampanii wrześniowej dca 28. Dywizji Piechoty, potem w niewoli nie
mieckiej. Po drugiej wojnie światowej wrócił do Polski.
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stwo rzyć z nich regularne formacje (kompanie) i zapewnić im  
w ten sposób planowe wyszkolenie i organizację. Wskazana była 
kolejna zamiana tych oddziałów na już istniejące kompanie. 

Co do wyposażenia materialnego, to starano się przede 
wszystkim wyzyskać materiał przewożony przez Niemców, 
obiecu jąc im w zamian przyspieszenie i ułatwienie przejazdu. Tą 
drogą jednak niewiele się uzyskało. Z drugiej strony staraliśmy 
się opa nować pozostałe po wojskach państw centralnych „stoki”9 
w Wło dzimierzu Woł., Łucku itp. W Włodzimierzu zyskaliśmy 
między innymi kilka wagonów sukna, bardzo potrzebnego na 
płaszcze, któ re jednak w Lublinie rozkradziono. Złodziejstwo 
w powstającej Polsce było niestety lepiej zorganizowane niż po-
trzebne dla roz woju Ojczyzny gałęzie życia prywatnego i pub-
licznego. 

Czynniki ładu i bezładu.  Obok akcji zmierzają cej do 
zaspakajania potrzeb wojska, okazywało i społeczeństwo dużo 
dobrych chęci, z których jednak nie wyrastało wiele owoców.  
I tu muszę napomknąć kilka słów o stosunku społeczeństwa do 
wojska, o stosunkach społecznopolitycznych itp. 

Były to czasy dość jeszcze burzliwe. Socjaliści, a nawet 
komu niści rozwinęli ożywioną agitację. W Lublinie co najmniej 
raz ty godniowo odbywały się zgromadzenia zawodowe pracow-
ników różnej kategorii, bezrobotnych, fornali itp., na których 
agitatorzy rzucali najskrajniejsze hasła walk klasowych, hasła 
zwrócone przeciw istniejącemu porządkowi, przeciw wojsku, 
żandarmerii itp. Po wsiach nie tylko były strajki, ale fornale opa-
nowali dwory i nie dopuszczali właścicieli do żadnej czynności. 
Wśród niepew nych elementów było dużo broni i działy się 
gwałty, rabunki, mor derstwa. Większość społeczeństwa żądna 

9 Stoki — tu zapasy wojskowe pozostawione przez okupantów.
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ładu, spokojnego i pra cowitego żywota była już to fizycznie, już 
przynajmniej moralnie demoralizowana i gwałcona. 

Czynniki ładu, organizacje ziemiańskie, miejskie, dobro-
czynne, panowie i panie zwracały się do mnie o radę i pomoc. 
Wskazywa łem im przede wszystkim na potrzebę organizacji 
czynników za chowawczych z równą energią i równą zręcznością, 
jak to czyniły elementy rozkładu. Narzekaniem niczego nie 
osiągniecie, tylko czynem. Dalej przedstawiałem im, że w ich 
interesie leży zrobić wszystko, na co ich stać, żeby wojsko — 
ten puklerz porządku — było liczne i zdrowe. Wojsko uzupełnia 
się jeszcze z ochotników, niech więc najlepsze czynniki w inte-
resie narodu i w interesie ła du warstw wstępują do wojska, a to 
nie tylko do kawalerii, jak się działo, ale przede wszystkim do 
najważniejszej broni — do piechoty. Wojsku potrzeba wszela-
kiego ekwipunku, a zwłaszcza bielizny, butów, płaszczy, niechże 
czynniki ładu zajmą się zbiórką tych rzeczy. Dla wojska choćby 
cywilna odzież i bielizna w zimie będzie kwestią bytu. Rezultat 
tej akcji zupełnie nie odpowiadał oczekiwaniom; reprezentant 
ziemiaństwa (zdaje mi się p. Kiwerski) zawiadomił mnie po 
tygodniu, że jeżeli damy płótna, nici, to postarają się o tanie szycie 
bielizny itp. Jednym słowem było du żo zapału, a mało rezultatów, 
tak że ostatecznie to, co wyrabiały pracownie wojskowe, choć  
bardzo niedostateczne, było ogromem w porównaniu z wyni-
kami zabiegów społeczeństwa. Mimo to nie ustawałem w od-
działywaniu na społeczeństwo; zwracałem się także do ks. bis-
kupa Fulmana10, chcąc pozyskać również duchowień stwo, bo 
agitacja państwowo-patriotyczna była już ważna sa ma w sobie, 

10 Marian Fulman (1866–1945) , biskup lubelski. W 1895 r. aresztowany przez władze 
carskie za patriotyczną postawę i skazany na 5 lat zesłania. W 1918 r. mianowany bi
skupem lubelskim. Podczas drugiej wojny światowej skazany na śmierć przez Niem
ców, ułaskawiony, przebywał pod nadzorem gestapo w Nowym Sączu.
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choć jej ziarna, w społeczeństwo rzucone, dopiero później miały 
przynieść owoce. 

I wojsko, i żandarmeria musiały rozwijać żywą akcję, żeby 
nie dopuścić do gwałtów, do których czynniki komunistyczne 
bez sprzecznie zmierzały. Administracji politycznej (komisarzom 
lu dowym itp.) wielokrotnie zarzucano sympatyzowanie z ten-
dencja mi do przewrotu. W zarzutach tych było z pewnością dużo 
prze sady, choć niewątpliwie istniały w administracji jednostki  
o ra dykalnej orientacji. 

Moją tendencją było bezwarunkowo utrzymać porządek. 
W tym celu kazałem bezwzględnie odbierać broń, niebezpieczną 
w ręku niepowołanych, a dla wojska tak potrzebną. Przez odpo-
wiednią akcję żandarmerii i pogotowia wojskowego, patroli itp. 
zapobiegałem zamierzonym lub możliwym demonstracjom, o ile 
one groziły gwałtami lub wymierzone były przeciw porządkowi 
państwowemu itp. We wszystkich tych kwestiach komunikowa-
łem się z władzami administracyjnymi, choćby one były socjali-
stycznie usposobione, bo postępując z odpowiednią zręcznością, 
zmuszałem je do współdziałania w swoich zarządzeniach — od 
czego się nie mogły uchylić — a przez to już uniemożliwiałem  
im czynny radykalizm, gdyby do niego miały ochotę. 

Zamach komunistyczny w Zamościu.  W ten sposób, 
choć wszędzie tliło, potrafiłem zapobiec poważniejszym kom-
plikacjom, a nawet wyrobiłem pewną harmonię między akcją 
zdrowych warstw społeczeństwa a działalnością władz. Kiedy zaś 
komuniści i Żydzi wzniecili w Zamościu częściowy bunt załogi, 
kiedy część załogi z dowódcą osaczyła zbrojna tłuszcza, dowie-
dziawszy się o tym (dwudziestego któregoś grudnia) koło drugiej 
po południu, natychmiast kazałem zaalarmować dwie kompanie 
i dwa karabiny maszynowe pod majorem Lisem11 i osobnym 

11 Leopold LisKula (1896–1919), pułkownik WP. Członek ZS, podczas pierwszej woj-
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pocią giem wysłałem je na Zamość. Wprawdzie ogromne śniegi 
nie dozwo liły pociągowi dojechać do miasta, ale major Lis już 
tylko kilka naście kilometrów od Zamościa kompanie wyładował 
i koło południa na stępnego dnia miasto zajął. Buntownicy już 
poprzednio wyczuli słaby grunt pod nogami, dlatego też dało się  
zaprowadzić grun towny porządek prawie bez strat; szybkość 
akcji wybitnie się przyczyniła do ustalenia ładu w całym okręgu. 

Osobista akcja w sprawie Lwowa.  Podczas gdy sta-
rałem się w ten sposób skonsolidować stosunki w swoim okrę gu, 
wiadomości o Lwowie napawały mnie coraz to większą tro ską. 
Wszak miasto ściśnięte pierścieniem oblegających go Ukraiń-
ców, wali w nie ogień armatni, warunki aprowizacji coraz strasz-
niejsze, a wołania o pomoc stają się coraz rozpaczliwsze. W sercu 
mym budzi się coraz gwałtowniej chęć spieszenia z pomocą 
Lwowowi, tym bardziej że cierpi tam moja biedna rodzina. 

Już na własną rękę wszcząłem dwie mniejsze akcje. Wy-
zysku jąc ekspedycję dwu kompanii pod majorem Lisem na Za-
mość, kieruję go potem na Uhnów i dołączam ppłk. Zarzyckiego12 
w Ra wie Ruskiej do współdziałania; oprócz tego wzmacniam 
grupę majora Dreszera13 pod Uhrynowem o dwa szwadrony i trzy 

ny światowej w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym wysłany na front 
włoski. W 1918 r. organizator POW na Ukrainie. Podczas wojny z Ukraińcami poległ  
6 III 1919 r. pod Torczynem. Pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika.
12 Ferdynand Zarzycki (1888–1959), generał WP. Nauczyciel gimnazjum w Nowym 
Targu, działacz harcerski. Podczas pierwszej wojny światowej służył w Legionach 
Polskich, m.in. dca batalionu w 4. Pułku Piechoty Legionów. Podczas wojny polsko
-rosyjskiej kolejno dca brygady, grupy operacyjnej i 4. Dywizji Piechoty. W 1924 r. 
mianowany generałem brygady. Po odejściu z wojska w 1931 r. był m.in. ministrem 
przemysłu i handlu. W 1939 r. przedostał się na Bliski Wschód. Po drugiej wojnie 
światowej osiedlił się w USA.
13 Gustaw OrliczDreszer (1889–1936), pułkownik WP. Od listopada 1918 do czerwca 
1920 r. dca 1. Pułku Szwoleżerów, następnie dca kolejno 4. i 9. Dywizji Jazdy. W sierp
niu 1920 r. objął dowództwo 2. Dywizji Jazdy. Zginął w katastrofie lotniczej.
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kom panie majora Uzdowskiego, wszystko pod dowództwem 
ppłk. Prażmowskiego. Grupa ta ma uderzyć na Uhrynów, a potem 
o ile możności na Sokal. Dywersjami tymi staram się odciągnąć 
Ukra ińców od Lwowa i tak Lwowowi ulżyć. Akcje te istotnie 
ściągły na siebie znaczniejsze siły nieprzyjacielskie i przez to swe 
zada nie spełniły. 

Ale ja pragnąłem zrobić więcej i obiecywałem to sobie, 
byle mi dano ze dwa nowe bataliony. Pragnienia moje miały się 
nie bawem spełnić.

OPERACJE GRUPY „BUG”
(styczeń–marzec 1919)

20 listopada 1919 r.
Rozkaz Naczelnego Wodza.  Zdaje mi się, że 2 stycznia 

koło godziny 8 wieczór wezwany do „Hughesa”14, dowiedziałem 
się, że kurier z Warszawy wiezie ważne rozkazy i domyśliłem 
się z rozmowy, że chodzi o odsiecz Lwowa. Na 10 wieczór 
zarządziłem w kancelarii pogotowie i niebawem przywiózł kurier 
rozkaz Na czelnego Wodza, który ustalał sposoby organizacji i wy-
znaczał zadania dla grupy „Bug”15, którą miałem dowodzić. 

Blisko trzy godziny studiowałem rozkaz, pragnąc go wyko-
nać, a nie mogąc... W końcu zdecydowałem się na zaproponowa-
nie bar dzo ważnej zmiany. Rozkaz przewidywał koncentrację 
głównej si ły grupy „Bug” pod Włodzimierzem Wołyńskim i skie-
rowanie jej przez Sokal, Kamionkę Strumiłową na północny 

14 Hughes — aparat telegraficzny.
15 Grupa Operacyjna „Bug” liczyła 2553 żołnierzy, 18 dział i 53 karabiny maszynowe. 
Jej zadanie polegało na rozbiciu oddziałów ukraińskich w rejonie Jaworów–Janów–
Żółkiew, opanowaniu linii kolejowych Rawa Ruska–Żółkiew–Lwów i odblokowaniu 
Lwowa.
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wschód Lwowa. Plan ten uważałem za ryzykowny pod każdym 
względem. Sama kon centracja kolejowa we Włodzimierzu Woł.  
między znacznymi si łami nieprzyjacielskimi koło Łucka i So-
kala–Waręża przedsta wiała się niebezpiecznie. Stan kolei Wło-
dzimierz–Sokal–Ka mionka Strumiłowa nie był przy tym znany, 
kolej ta przechodzi ła przez Ratę–Bug itp., nie można więc było 
na nią liczyć, tym bardziej że i tabor był na tym szlaku bardzo 
niewystarczający. Jeśli nadto ta śmiała operacja nie udałaby się, 
a z tym trzeba się było liczyć, ze względu na nierówny stosunek 
sił, naraziłoby to grupę „Bug” na nieuniknioną zagładę. Dlatego 
zaproponowałem koncentrację głównej siły pod Rawą Ruską,  
a kierunek uderze nia na Lwów przez Żółkiew. Operacja ta była 
mniej ryzykowna, a w dodatku zapewniała szybszą pomoc Lwo-
wowi i to przede wszystkim za nią przemawiało. 

W tym sensie zredagowałem na własną rękę jeszcze w ciągu 
nocy plan operacyjny i przesłałem go Naczelnemu Wodzowi, któ-
ry go aprobował. Przez Rawę Ruską miało iść 6 batalionów,  
2 szwadrony, 4 baterie, zaś przez Kamionkę Strumiłową grupa 
ppłk. Prażmowskiego, wzmocniona 2 batalionami. Gdyby wywiad 
ostat niej grupy wykrył na linii wyznaczonego marszu znaczniejsze 
siły nieprzyjacielskie, miała je ona obejść i bezwarunkowo jak 
najprę dzej uderzyć piechotą od wschodu na Żółkiew, a kawalerią 
przeprowadzić dywersję na północny wschód od Lwowa. 

3 stycznia po całonocnej pracy, kontynuowanej bez przerwy 
wraz z całym sztabem do 4 rano, potem znów od 8 rano, byliśmy 
gotowi koło południa. Potem szły już tylko rozkazy uzupełniające. 

5 stycznia w południe odbyło się uroczyste nabożeństwo 
z podniosłą przemową ks. biskupa Fulmana, potem poświęcenie 
gospody żoł nierskiej. Przy tej sposobności mogłem się przekonać, 
że już po trafiłem sobie pozyskać w społeczeństwie wielkie 
zaufanie i sym patię; zaczęły krążyć wieści, że opuszczam Lublin, 
żałowano, py tano... ale ja mało pary puściłem.
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Akcja Rawa Ruska – Żółkiew.  O 2.30 po połu dniu 
byłem na dworcu, ale dopiero o 4.30 ruszył pociąg ze szta bem do 
Rawy Ruskiej. Stanąłem tam 6 stycznia koło 7 rano i natychmiast 
z ppłk. Zarzyckim udałem się do „leśniczówki”, skąd przedstawił 
mi on sytuację; dowiedziałem się, że naokoło Rawy Ruskiej, 
głównie od południa, stało do 10 sotni. Stamtąd pojechałem do 
szpitala wojskowego i zastałem tam okropne stosunki: brud, 
flaszki ze starym moczem, żołnierze z chorobami zakaźnymi  
i ranni po mieszani razem, pozostawieni prawie bez opieki, żad-
nych sanitariuszów, lekarzy, a przy pracy jeden woluntariusz  
medyk i kilka, zresztą gorliwych, dobroczynnych pielęgniarek. 
Wezwanemu na tychmiast lekarzowi wojskowemu powiedzia-
łem swoje zdanie i niebawem szpital w Rawie stał się wzorowym. 

Pojechałem następnie autem do Lubyczy, do majora Lisa. 
Po zorientowaniu się w jego sytuacji, wydałem zarządzenia na 
drugi dzień, który miał być pierwszym dniem ofensywy, mimo że 
mi jeszcze brakło do ukończenia koncentracji kilku transportów 
(1 batalionu 30. Pułku, 1 baterii itp.). 

7 stycznia miał płk brygadier Kuliński16 (4 bataliony 2. 
i 36. Pułku, 2 szwadrony i 3 baterie) przed świtem przełamać 
Ukraińców pod Kamionką Starą, wsią położoną na południe od 
Rawy Ruskiej i zepchnąć ich jak najdalej w kierunku Żółkwi,  
a równocześnie major Lis (2 bataliony 3. Pułku i pozostałe części 
swego oddziału) uderzyć na Ukraińców pod Machnowem, ażeby 
całej mojej grupie (a właściwie grupie 3. Pułku), mającej uderzyć 
na Żółkiew, za bezpieczyć tyły. Obie operacje, zamierzone tego  
dnia, udały się, należy zaznaczyć przy tym, że Ukraińcy skoncen-

16 Mieczysław Kuliński (1871–1958), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. 
W wojnie z Ukraińcami dowodził brygadą piechoty. Od 18 IV 1919 do 1 I 1921 zastęp
ca szefa Sztabu Generalnego. W czerwcu 1920 r. mianowany generałem brygady. Po 
wojnie dca OK I i OK V. Od października 1926 r. w stanie spoczynku.
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trowali właśnie tego dnia na południe od Rawy Ruskiej 10 
sotni, które miały w tym dniu zaatakować Rawę Ruską, i że  
z drugiej strony nasz żołnierz był jeszcze mało wyszkolony, słabo 
zdyscyplinowany i z ogniem nieobyty. Dlatego też przy taborach 
chroniło się jesz cze dużo żołnierza, już to ze zmęczenia, już to  
z braku dyscy pliny, bądź też z „ostrożności” — trzeba więc było 
tabor oczy szczać przez specjalne organa. 

Następnego dnia brygada Kulińskiego, którą wzmocnił już 
3. Pułk, miała wziąć Żółkiew, podczas gdy major Lis na czele sił, 
złożonych z półtora batalionu 2. Pułku i swojej dotychczasowej 
grupy, miał trzymać linię Rawa Ruska–Lubycza. Zadaniem bry-
gady Kulińskiego było napierać silnym prawym skrzydłem na le-
we skrzydło Ukraińców wzdłuż kolei, potem na Harajec i trzymać 
się zawsze wzgórz i lasów. Artyleria miała iść eszelonami17 w ten 
sposób, żeby jej główna część, posuwając się tuż za pierwszą 
linią piechoty, o ile możności bezpośrednim strzałem torowała 
jej dro gę, podczas gdy drugi eszelon szedł w pogotowiu do na-
tychmiasto wej akcji z przednich pozycji piechoty, skoro tylko 
nieprzyjaciel rozpocząłby odwrót. Chodziło o to, żeby na każ-
dej nowej linii defensywy ukraińskiej armaty jak najszybciej 
skutecznie zagrały, taka bowiem taktyka łamała szybko opór nie-
przyjacielski, a pie chocie naszej oszczędzała strat; sama liczba 
armat mniejszą tu odgrywała rolę. Szwadrony miały głównie  
z prawej strony oskrzy dlać nieprzyjaciela, ale źle spełniły one 
swe zadanie, gdyż szły nie przed piechotą, ale za nią (szwadrony 
4. i 5. Pułku Ułanów). Po kilku mało krwawych potyczkach 
zajęliśmy Żółkiew po 3 po po łudniu. 

Jeden batalion 3. Pułku (kpt. Więckowski18) nie nadążył 
bryga dzie płk. Kulińskiego, tak, że następnego dnia zmuszony 

17 Eszelon — nazwa jednostki przewozowej wojska.
18 Mieczysław Więckowski (1895–1926), pułkownik WP. Uczestnik wojny z Ukraińca-
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byłem zo stawić go, jako załogę Żółkwi, wraz z batalionem eta-
powym, przy słanym mi z naczelnego dowództwa. 

Następnego dnia znowu w dwu blisko związanych kolum-
nach, prawa silniejsza posuwała się przez wzgórza około 2 km na 
zachód od gościńca, ruszyliśmy do pościgu. 

Bitwa pod Kulikowem.  Kilka km na południe od Żółk-
wi przyszło do pierwszej nieznacznej bitwy, a pod Kulikowem do 
najcięższej przeprawy w tej całej kampanii.

mi i Rosją bolszewicką. Oficer 4. Pułku Piechoty Legionów i 44. Pułku Piechoty. Po 
wojnie m.in. szef sztabu DOK Lublin, dca 7. Pułku Piechoty Legionów. Popełnił samo
bójstwo podczas zamachu majowego.

wojska ukraińskie

wojska polskie

Rys. 15.
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Jak już wspomniałem, kawaleria tak kiepsko pracowała, że 
brakło nam wiadomości, których zdobycie leżało w jej zakresie. 
Ale że w ciągu dnia wczorajszego i dziś do tej pory Ukraińcy nie 
stawili mocniejszego oporu, a czas to pieniądz, przeto obie kolum-
ny za Ukraińcami ostro następowały. Ponieważ lewa kolumna 
wy przedziła więcej prawą (p. szkic, pozycje 1 i 2), niespodzianie 
przód naszej lewej kolumny, a z nią ja i mjr Piskor19, szef sztabu, 
znaleźliśmy się w ostrym ogniu, zręcznie zorganizowanej i dob-
rze zamaskowanej zasadzki ukraińskiej. Kpt. Grzybowski, bardzo  
dzielny oficer 2. Pułku, zorganizował natychmiast skuteczną 
akcję karabinu maszynowego, głównie przeciw części „2”, co  
natychmiast powstrzymało jakość i gęstość ognia nieprzyjaciel-
skiego. Pod osłoną tej akcji rozwinąłem też osobiście ogień 
artyleryjski, który przytłumił pozycję „1” i przygotował dogodne 
warunki do natarcia szturmowego obu kolumn; po dłuższej, krwa-
wej walce opanowaliśmy wzgórza kulikowskie. Wieczór szwad-
ron 4. Pułku Ułanów wziął Doroszów. 

Bitwy tego dnia kosztowały nas niespełna 100 rannych i za-
 bitych, a w tej liczbie niestety także bardzo tęgiego dowódcę 36. 
Pułku, majora Bobrowskiego20. Ukraińcom wzięliśmy blisko 
100 jeńców, ich krwawe straty były znacznie większe, między 

19 Tadeusz Piskor (1889–1951), generał WP. Członek ZWC, komendant szkoły podofi
cerskiej ZS. Podczas pierwszej wojny światowej w Legionach Polskich. Podczas wojny 
polskoukraińskiej i polskorosyjskiej m.in. szef sztabu Grupy „Bug”, szef sztabu Bry
gady Jazdy BelinyPrażmowskiego, która zdobyła Wilno, szef sztabu 1. Dywizji Jazdy 
gen. Romera, szef Sztabu Polowego Naczelnego Wodza podczas bitwy nad Niemnem. 
W okresie międzywojennym m.in. dca 28. Dywizji Piechoty (1925–1926), szef Sztabu 
Generalnego (1926–1931), inspektor armii. W 1924 r. mianowany generałem brygady. 
We wrześniu 1939 r. dca Armii „Lublin”. Po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim w 
niewoli niemieckiej. Po wojnie w Wielkiej Brytanii. Autor szeregu książek i artykułów.
20 Zygmunt Bobrowski, major WP. Współorganizator i dowódca 36. Pułku Piechoty 
Legii Akademickiej. Pułk sformowany był głównie z młodzieży studenckiej Warszawy 
ochotniczo zgłaszającej się do wojska. Śmiertelnie ranny 9 I 1919 r. pod Macoszynem.
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nimi znajdował się także dowódca Żółkwi Kosak, któremu Po-
lacy wy stawili korzystne świadectwo. Dlatego też, kiedy ja  
w szpitalu od wiedzałem naszych rannych, ażeby zapewnić im 
pomoc, pokrzepić ich i oddać hołd należny, major Piskor w moim 
imieniu udał się do klasztoru Bazylianów, aby pozdrowić Kosaka 
i zapewnić go, że może być zupełnie spokojny... Bazylianie się go 
zaparli, a myśmy też nie nalegali. 

Słyszałem wówczas wiele o okrucieństwach ukraińskich — 
smutnym one świadectwem. Byłem zawsze dumny z rycerskiego 
stosunku do nich; zawsze pragnąłem braterstwa tych narodów, 
tak trudnego, a tak potrzebnego obu stronom. 

Zajęcie Lwowa.  Następnego dnia (10 stycznia) posta-
nowiłem przedrzeć się do Lwowa, ale trudno było rozstrzygnąć, 
którędy. Gen. Rozwadowski21, dowódca wojsk w Galicji Wscho-
dniej, przez oficera łącznikowego przestrzegał mnie przed gó-
rzystym terenem na północ od Lwowa (Michałowszczyzna) 
i zalecał iść niższym te renem i równiną na północ i północny 
wschód od miasta. Byłem jednak zdania, że zabagnione potoki 
na północ od Lwowa, leżące w po przek mojej linii ofensywnej, 
są dla nas najniebezpieczniejsze, gdyż tu Ukraińcy mogą stawić 
najłatwiej opór, a jeśli mnie tylko wstrzymają, to łatwo potem 
zbiorą większe siły, które dla kolum ny mojej mogą być nawet 
zgubne. I moja sytuacja, i sytuacja Lwowa wymagały szybkiego 
zwycięstwa. Swe główne siły śmiało przeto rzuciłem przez zale-

21 Rozwadowski Tadeusz (1866–1928), generał broni WP. Zawodowy oficer artylerii 
armii austriackiej. W 1913 r. awansowany na stopień generała. W marcu 1916 r. prze
szedł w stan nieczynny. Znany był ze swego patriotyzmu i zdecydowanych przekonań 
politycznych. Pierwszy szef Sztabu Wojsk Polskich. Podczas wojny z Ukraińcami dca 
obrony Lwowa i dca Armii „Wschód”. Szef Polskiej Misji Wojskowej we Francji. Od 
lipca 1920 do kwietnia 1921 r. szef Sztabu Generalnego, w latach 1921–1922 inspektor 
armii. Podczas zamachu majowego dca wojsk wiernych rządowi. Po zamachu więzio
ny. W lutym 1927 r. przeniesiony w stan spoczynku.
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sione wzgórza na zachód i południowy zachód Grzędy, a stąd 
przez Michałowszczyznę na Zboiska. Pod osłoną tej kolumny 
boczne oddziały (1 batalion i artyleria) go ścińcem żółkiewskim 
miały ruszyć naprzód i zająć krawędź płaskowzgórza: Dublany–
Laszki Murowane. 

Ruch ten udał się w zupełności. Dotychczasowe powodze-
nia żołnierza naszego zupełnie przerobiły; już nie było łazików, 
żoł nierz polski okazywał pewność zwycięstwa, nie znać było 
na nim dotychczasowych trudów, a kiedy z początku akcji tego 
dnia prze jechałem koło oddziałów, to przedstawiały mi one taki 
obraz ładu, dyscypliny, męskiego, żołnierskiego ducha, obraz tak 
piękny, że przypomniałem sobie wojsko angielskie, zwycięskie, 
świetnie wy ekwipowane i karne w Nizinie Weneckiej, które mi 
przed 2 mie siącami tak zaimponowało, a któremu obecnie pols-
kie wojsko co najmniej dorównywało. 

Wręcz przeciwnie, Ukraińcy byli zupełnie zdemoralizowa-
ni, wczoraj bili się bardzo mężnie, dziś bez oporu poddało się ich 
prze szło dwustu. 

Koło godziny 2 po południu wkroczyłem do Lwowa, prze-
ła mawszy pierścień ukraiński na przestrzeni przeszło 10 km od 
Brzuchowic do Dublan. 

Miałem uczucie wielkiej radości, ale moja operacja odbyła 
się tak prędko, Lwów był na moje przybycie tak mało przygoto-
wa ny, a dotychczasową nędzą tak przygnębiony, że mi nie oka-
zano wiele radości lub owacji. 

Bitwa pod Kulparkowem.  Tymczasem ja o 5 wie czór 
musiałem wyjechać do Gródka, do gen. Rozwadowskiego, że by 
ustalić dalsze współdziałanie mej grupy pod Lwowem. Z natu ry 
rzeczy przechodziłem obecnie pod rozkazy gen. Rozwadowskie
go. Gdy myślą ulubioną gen. Rozwadowskiego były operacje 
śmia łe, w większej odległości od Lwowa, zapewniające 
wielkie sukce sy, np. operacje na Komarno, Lubień Wk. itp., ja 
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byłem zwolen nikiem ostrożniejszych działań bliżej Lwowa. 
Zaproponowałem przeto koncentrację sił gen. Zielińskiego22, 
płk. Sikorskiego23 i moich w okolicach Kulparkowa–Basiówki, 
ażeby ruchem zagarniają cym od zachodu opanować południowy 
odcinek oblęzcy Lwowa, w ten sposób z jednej strony uzupełnić 
klęskę, jaką moja grupa zadała Ukraińcom na północ od Lwo-
wa, z drugiej strony przeszko dzić coraz intensywniejszemu 
ostrzeliwaniu miasta. 

Na tych podstawach powstał program akcji, wyznaczonej  
na 13 stycznia. Jej plan był następujący: moja grupa miała ata-
kować od frontu na Skniłów–Sokolniki–Persenkówka–Las 
Oświeca; gru pa płk. Sikorskiego od prawego skrzydła na Ba-
siówkę, grupa gen. Zielińskiego znacznie dalej, na południe,  
w kierunku Lubie nia Wk. 

13 stycznia spadł mocny śnieg, około 8 rano zaczęła się 
główna akcja, a godzinę wcześniej atak na wysunięte pozycje 

22 Zieliński Zygmunt (1858–1925), generał broni WP. Zawodowy oficer piechoty armii 
austriackiej. Od 1911 r. na emeryturze. Powołany do służby w 1914 r., był m.in. dcą  
2. Pułku Piechoty Legionów i dcą 3. Brygady Legionów Polskich. Od kwietnia 1917 
do lutego 1928 r. dca Polskiego Korpusu Posiłkowego. Od listopada 1918 r. w WP. 
Brał udział w obronie Przemyśla i Lwowa. Następnie był dowódcą 3. Dywizji Piechoty 
Legionów, dcą Okręgu Generalnego Poznań. Od czerwca do października 1920 r. dca 
3. Armii. Bardzo lubiany przez żołnierzy, w styczniu 1925 r. na własną prośbę odszedł 
z wojska.
23 Sikorski Władysław (1881–1943), generał WP, wódz naczelny. Członek ZS i ZWC, 
podczas pierwszej wojny światowej szef Departamentu Wojskowego Naczelnego 
Komitetu Narodowego. Podczas wojny z Ukraińcami kwatermistrz i organizator Do
wództwa „Wschód”, dca grup operacyjnych. 1 VIII 1919 r. mianowany dcą 9. Dywizji 
Piechoty i Grupy Operacyjnej „Polesie”. Podczas bitwy nad Wisłą dowodził 5. Armią,  
a w ostatniej fazie wojny z Rosją 3. Armią. W okresie międzywojennym m.in. pre
mier, minister spraw wewnętrznych, minister spraw wojskowych, dca OK VI. Podczas 
zamachu majowego nie poparł żadnej ze stron. Od marca 1928 do września 1939 r.  
w dyspozycji ministra spraw wojskowych. We wrześniu 1939 r. mianowany premie
rem, w listopadzie 1939 r. naczelnym wodzem PSZ na Zachodzie. Zginął 4 VII 1943 r. 
w katastrofie lotniczej pod Gibraltarem.
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ukraińskie. Grę zaczyna mocna artyleria, której dowództwo miał  
major Łodziński24. Moje stanowisko było najpierw w Szkole 
Kadeckiej, potem dużo lepsze, w domu obłąkanych w Kul-
parkowie. 

Oddziały moje walczyły znakomicie. W krwawych walkach 
wzięły Skniłów, grzbiet między Kulparkowem a Sokolnikami, 
Persenkówkę i Kozielniki, wtargnęły do Lasu Oświeca, ale walki 
te opłaciliśmy ciężkimi ofiarami; sam 36. Pułk pogrzebał dwa 
dni później około 20 akademików bohaterów25. Za to zdobyliśmy 
grzbiet, zasłaniający Lwów od bezpośredniego ataku i od zbyt 
skutecznego ostrzeliwania. Pożądane było jeszcze wzięcie lub 
od rzucenie artylerii pod Zubrzę i zajęcie Sokolnik, ale ponieważ 
płk Sikorski aż do popołudnia nie wykonał umówionego ataku 
na prawym skrzydle, musiałem zaniechać dalszego natarcia, na-
wet gdyby mi się było udało wziąć Sokolniki; w wysuniętej  
i niezasłoniętej na prawo pozycji, nie mógłbym ich długo 
utrzymać. 

Ażeby uniknąć niepotrzebnych strat, cofnąłem swoje od-
działy na linię wymienionego już grzbietu: Skniłów — na po-
łudnie od Kulparkowa i Persenkówki. 

Ponieważ moje oddziały w dalszym ciągu były przezna-
czone do ataku, prosiłem przeto gen. Leśniewskiego26, dowódcę 

24 Prawdopodobnie mjr Tadeusz Łodziński, ur. w 1883 r., w 1920 r. oficer 5. Pułku 
Artylerii Polowej. Przeniesiony w stan spoczynku przed 1928 r. w stopniu pułkownika.
25 Z oddziałów polskich uczestniczących w bitwie pod Kulparkowem 36. Pułk Piecho
ty Legii Akademickiej poniósł najcięższe straty: poległo 29 żołnierzy (w tym 3 ofice
rów), 78 żołnierzy (w tym aż 12 oficerów) odniosło rany. Po bitwie z dwóch batalionów 
36. Pułku sformowano jeden.
26 Józef Leśniewski (1877–1921), generał WP. Zawodowy oficer armii rosyjskiej. W 1914 r. 
mianowany generałem, na własną prośbę odszedł z wojska. Powołany do służby pod
czas pierwszej wojny światowej, dowodził brygadą, dywizją. W 1917 r. dca 3. Dywizji 
Strzelców w I Korpusie Polskim. Dowódca obrony Lwowa i grupy operacyjnej w woj
nie z Ukraińcami. Od lutego 1919 do 9 VIII 1920 minister spraw wojskowych.
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Lwowa, o jak najrychlejsze zluzowanie ich; nastąpiło to jednak 
dopiero następnego popołudnia, i to oddziały załogi Lwowa 
uchylały się wielokrotnie od przejęcia nowej, przez nas zdobytej 
i częściowo już okopanej linii, która Lwów lepiej zasłaniała,  
a zajmowały po zycje przede wszystkim w miejscowościach, jak 
Kulparków itp., które taktycznie były stanowczo gorsze. 

Co prawda, załoga lwowska dokazywała dotąd wielokrotnie 
cudów bohaterstwa, ale dotychczasowe walki siły jej znacznie 
starły, utrudniały wprowadzenie i utrwalenie dyscypliny. Żoł-
nierz salutujący należał do wyjątków, łazikostwo było mocno 
rozpowszechnione, słowem załoga lwowska wymagała silnej 
ręki, żeby zrobić z niej dobre wojsko. 

Na drugi dzień (14 stycznia) pojechałem znowu do gen. 
Rozwadow skiego po instrukcje do dalszych akcji, zamierzony 
był bowiem znowu przełom linii ukraińskich na południowy 
zachód od Lwo wa i akcja ta miała nastąpić za kilka dni. 

Tymczasem odwiedzałem swoje oddziały, żeby się prze-
konać o ich administracji, zbadać ich potrzeby, pomówić z nimi. 

Zaradziłem spóźnieniom w rozdziale jadła, niedostateczności 
po karmu dla koni, brakom legowiska. Przekonałem się, że oficerzy 
dbali o żołnierza, dzielili przeważnie z nimi kwatery — działo się 
to zwłaszcza w 36. Pułku — duch był wszędzie dobry. W każdym 
oddziale byli bohaterzy, mało takich, którzy się w bitwach źle 
spisali, a i między tymi nie było nałogowych tchórzów... Byli tacy, 
któ rym nerwy zawiodły; kazałem ich umieścić pod osobną ścianą 
z napisem „łazik”, aż do odznaczenia się w bitwie — jestem pe-
wny, że lekarstwo pomogło. 

Szpital na Politechnice.  Niestety, straty w bitwie pod 
Kulparkowem były ciężkie, wynosiły bowiem blisko 100 lu dzi. 
Ranni leżeli przeważnie w szpitalu Politechniki. Odwiedzi łem 
ich i podobnie jak w szpitalu w Żółkwi widziałem wiele szla-
chetnych, wiele chwytających za serce rysów charakteru. Pod-
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władni troszczyli się o dolę rannych oficerów, chlubiąc ich mę-
stwo, a milcząc skromnie o swoich własnych zasługach; nawet 
ciężko ranni rzadko stękali, panowali nad sobą, silili się na pogo-
dę, cieszyli zwycięstwem. Miłą była ta drobna próżność, z którą 
wielu z nich prosiło przede wszystkim o to, żeby im zostawiono 
pasy przy ewakuacji do tylnych szpitali; niejeden niestety nosił 
piętno śmierci, a z tych niektóry cichym głosem prosił, żeby mu 
uratowano życie, jeżeli można — on je chętnie Ojczyźnie oddaje, 
jeśli to być musi!! Wojna, okrutnica! — niejedno najszlachetniej-
sze serce z piersi wydarła. 

Wspomnieć jeszcze muszę, że zdobycze wzięte w zwy-
cięskim pochodzie z Rawy Ruskiej do Lwowa nie dały się utrzy-
mać. Aże by przedrzeć się do Lwowa, potrzebowałem prawie 
wszystkich sił, które miałem do dyspozycji, te siły mogły być 
prócz tego najlepiej pod samym Lwowem użyte, były tu zresztą 
niezbędne, ze względu na stan załogi miasta. Dlatego też w Rawie 
Ruskiej zo stawiłem tylko majora Lisa z około 1 batalionem, 1 
szwadronem, 1 baterią. Załogę Żółkwi stanowił zaledwie 1 ba-
talion (3. Pułku pod kpt. Więckowskim), z którym miała się 
złączyć grupa ppłk. Beliny (dwa słabe pułki kawalerii i około 1 
batalionu piechoty), w Kulikowie zostało pół batalionu, oddziały 
w Dublanach i Lasz kach Murowanych miały być zluzowane 
przez załogę lwowską; wreszcie pociąg pancerny „Odsiecz” 11 
stycznia bezpośrednio za mną przybył z Żółkwi do Lwowa, ale 
— co było wielkim błędem — zo stawił w Żółkwi 4–5 wagonów 
amunicji. 

Kontrataki ukraińskie.  Ukraińcy, ocknąwszy się z oszo-
łomienia, przeszli tymczasem do kontrataku na pojedyncze 
punkty między Lwowem a Rawą Ruską. Dublany–Laszki nieba-
wem znalazły się w ich ręku, potem Żółkiew, w której może nie
potrzebnie wzięli amunicję i trochę jeńca. Nie mogłem niestety 
te mu zapobiec, gdyż leżało to wyłącznie w zakresie decyzji kpt. 
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Więckowskiego i naczelnego dowództwa. Głównym zadaniem 
grupy „Bug” było bezpośrednie wzmocnienie załogi lwowskiej, 
ulżenie Lwowowi; a ze względu na krytyczną sytuację zarówno 
miasta, jak i jego załogi trzeba było z jak największą siłą stanąć 
we Lwo wie i to grupa „Bug” uczyniła. 

Nie ulega wątpliwości, że zapewnienie Lwowowi drugiej 
linii dowozu (kolej z Rawy Ruskiej) było bardzo pożądane, ale  
siły grupy „Bug” nie wystarczyły na te zadania. Gdyby się naczel-
ne mu dowództwu udało wcześniej wyzyskać siły grup płk. 
Berbeckiego27 (3 bataliony) i brygadę kawalerii Beliny, gdyby ta 
grupa wspar ła na czas kpt. Więckowskiego w Żółkwi, natenczas 
prawdopo dobnie udałoby się utrzymać Żółkiew i jej linię kolejo-
wą. Taki stan posiadania polepszyłby znacznie sytuację Lwowa, 
a równo cześnie zabezpieczałby pośrednio Chełmszczyznę. Są to 
zresztą tylko możliwości. 

W rzeczywistości grupa płk. Berbeckiego pokusiła się  
o Żół kiew dopiero po klęsce kpt. Więckowskiego i zawikłała się 
w nie korzystne walki, z których musiała się wycofać pod stację 
kole jową w Kamionce z dość znacznymi stratami, a przede wszyst-
kim w stanie fizycznego, a po części i moralnego osłabienia. 

Przegrupowanie na linii Rawy Ruskiej.  W tej sytuacji 
naczelne dowództwo kazało mi zostawić moją dotychcza sową 
grupę we Lwowie, a samemu udać się do grupy płk. Berbeckiego 
i objąć nad nią dowództwo, nad brygadą kawalerii ppłk. (Beliny) 

27 Leon Berbecki (1875–1962), generał broni WP. Podjął zawodową służbę w armii 
rosyjskiej „aby być gotowym do służenia Ojczyźnie w następnym powstaniu”. Członek 
ZWC i PPS. Podczas pierwszej wojny światowej w Legionach Polskich. W 1917 r. 
mianowany na stopień generała. Talenty wojskowe i umiejętność utrzymywania rygoru 
w służbie łączył z ogromnym temperamentem. Wiosną 1919 r. dca grup „Bełz” i „Bug”. 
Podczas wojny z Rosją dca 3. Dywizji Piechoty Legionów. Po wojnie m.in. dca OK 
Grodno i OK Toruń. W latach 1928–1938 inspektor armii. Przewodniczący Zarządu 
Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Podczas drugiej wojny świato
wej w oflagach niemieckich. Po wojnie wrócił do Polski.
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Prażmowskiego, nad grupami Rawa Ruska, Dołhobyczów (kpt. 
Merak28), z zadaniem zabezpieczenia Chełmszczyzny od połud-
nia. Na lewo ode mnie zabezpieczał Chełmszczyznę od wschodu 
gen. Śmigły29 — pierwotnie gen. Majewski30.

4 grudnia 1919 r.
Z rozmowy z płk. brygadierem Berbeckim, do którego uda-

łem się natychmiast po przybyciu pociągiem do Rawy Ruskiej, 
odniosłem wrażenie, że na razie ze zdobycia Żółkwi trzeba zrezy-
gnować. Wszak próba jej odbicia, choć nieprzeprowadzona przy 
współudziale wszystkich oddziałów, kosztowała jednak około 100 
ludzi strat, wyczerpała znacznie siły fizyczne i moralne, co bryga
dier mocno podkreślał, uważając forsowanie brygady obecnie za 
niebezpieczne dla utrzymania jej wartości bojowej. Z drugiej stro-
ny, zadaniem mojej grupy było zabezpieczenie Chełmszczyzny, 
co nie wymagało odbicia Żółkwi, zabraniało też przedwcześnie 

28 Juliusz Merak (1895–1920), major WP. Poległ na froncie wschodnim.
29 Edward ŚmigłyRydz (1886–1941), marszałek Polski. Członek ZWC i ZS. Podczas 
pierwszej wojny światowej w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym komen
dant główny POW. W listopadzie 1918 r. mianowany na stopień generała. W 1919 r.  
dca 1. Dywizji Piechoty Legionów i kilku grup operacyjnych. Wiosną 1920 r. dca  
3. Armii. Podczas odwrotu z Ukrainy zręcznie dowodził wojskami Frontu Południowo
-Wschodniego. Odegrał znaczącą rolę podczas polskiej kontrofensywy sierpniowej i w bit-
wie nad Niemnem. Po wojnie inspektor armii. Po śmierci Piłsudskiego został general
nym inspektorem sił zbrojnych. Wódz naczelny podczas kampanii wrześniowej. Po 
klęsce internowany w Rumunii. Uciekł na Węgry, skąd w październiku 1941 r. prze
dostał się do Warszawy i tutaj zmarł 2 XII 1941 r. pod przybranym nazwiskiem Adam 
Zawisza.
30 Stefan Majewski (1867–1944), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. W 1917 r. 
awansował na stopień generała. Od stycznia do lutego 1919 r. dca grupy wojsk w Cheł
mie. Od lutego 1919 do lutego 1929 r. pierwszy wiceminister spraw wojskowych. Na
stępnie komendant Szkoły Sztabu Generalnego. 31 III 1920 r. mianowany dcą 1. Armii 
na Białorusi. Dowodził nią niefortunnie podczas majowej ofensywy Tuchaczewskiego. 
Po wojnie m.in.. dca OK IV i szef Administracji Armii. Po przewrocie majowym prze
niesiony w stan spoczynku.
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zuży wać wartości bojowych sił Berbeckiego–Beliny, tym bar-
dziej że posiłki (2 bataliony podhalańskie) niebawem miały na-
dejść. Wzgląd na Lwów, który wprawdzie opuściłem w stanie 
zadowala jącym, a nadto wiedziałem o dalekich planach gen. Roz-
wadowskiego, bardzo mi utrudniał decyzję zrezygnowania  
z Żółkwi. Ostatecznie decyzję tę powziąłem. 

Chodziło teraz o to, czy pozostać z siłami Berbeckiego–
Beliny tam, gdzie je zastałem, tzn. wysuniętymi około 12 km 
przed Rawą Ruską, w równinę, czy cofnąć się na Rawę Ruską.

Rys. 16.
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Mając bardzo znaczne grupy ukraińskie dokoła siebie w Nie 
mirowie, Magierowie, Dobrosinie, Harajcu, Wólce Mazowieckiej 
i Uhnowie–Machnowie, postanowiłem cofnąć się na Rawę Ruską, 
a właściwie na taktycznie bardzo korzystny grzbiet, położony 
około 5 km na południe od Rawy i prowadzić akcję z tego cen-
tralnego punktu. W sytuacji, w której grupę zastałem, byłbym 
zmuszony nie tylko walczyć w taktycznie niekorzystnej linii, ale 
nadto groziło mi niebezpieczeństwo, że Ukraińcy z Uhnowa —
Wólki Mazowieckiej, w razie ataku na Rawę, mogli łatwo moją 
grupę odciąć, jej bytowi zagrozić, a co najmniej zniszczyć stację 
kolejo wą i zapasy w Rawie Ruskiej, a to byłoby już dotkliwą 
klęską. 

Akcja zaczepna szkołą żołnierza.  Wycofując si ły swe  
na Rawę Ruską, zapewniając im pozycję taktycznie i stra tegi-
cznie korzystną, nie zamierzałem wcale ograniczyć się do defen-
sywy; przeciwnie, celem pośredniego odciążenia Lwowa od ra zu 
wziąłem pod rozwagę akcję ofensywną, już to na Żółkiew, już to 
na Sokal — pierwszą w intencji służenia jak najlepiej Lwowowi, 
drugą przede wszystkim dla zabezpieczenia Chełmszczyzny — 
co było mym właściwym zadaniem. 

Ażeby tym akcjom ofensywnym zapewnić możliwie naj-
sku teczniejsze powodzenie, należało z jednej strony oczekiwać 
posił ków, o których wyżej wspomniałem, z drugiej strony pod-
nieść wartość bojową swych grup, które ucierpiały, jak wiadomo, 
w po przedzających wypadkach wojennych. 

W tym celu natychmiast po objęciu dowództwa zarządziłem 
szereg małych akcji zaczepnych, których myślą przewodnią były 
natarcia niespodziane, przeważającą siłą, z kilku stron, o ile mo-
żności i z tyłu na pojedyncze oddziały ukraińskie, ażeby zadawać 
im jak największe straty, przy jak najmniejszych ofiarach z na szej 
strony. Akcje te miały demoralizować otaczające nas oddzia ły 
ukraińskie, w żołnierzu kształtować świadomość naszej przewa-
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gi, uzdolnić go do większej ofensywy, mimo pozostających na 
bo ku i na tyłach liczebnie przemożnych, ale zdemoralizowanych 
od działów ukraińskich. 

Metoda ta okazała się ze wszech miar pożyteczną. 
Bezpośrednio po objęciu dowództwa (zdaje mi się 19 lub 20 

stycznia) kazałem kilku szwadronom pod dowództwem majora 
Dreszera (dowódcy 1. Pułku Ułanów) zaatakować Seńkowice 
(na zachód Wólki Maz.). Dowódca zasłaniał się znużeniem 
swoich ludzi i koni, nie ustąpiłem jednak, gdyż jakikolwiek na-
tychmiastowy sukces był bardzo potrzebny do podniesienia ducha 
w moich oddzia łach. 

Zaraz pierwsza akcja udała się. Odtąd niemal co dzień 
(prze ważnie w nocy) to ten, to ów oddział przeprowadzał dzia-
łania za czepne w kierunku Magierowa, Dobrosina, Wólki, 
Machnowa, Uhnowa, a każdą wieńczyło powodzenie. Natarciami 
tymi kierowali kolejno rozmaici dowódcy, raz, żeby im dać spo-
sobność do wpra wienia siebie i swoich oddziałów, po drugie, 
żeby ich poznać. Prowadzili je więc płk Berbecki, ppłk Belina, 
major Lis, Korytowski, Piskor, Dreszer i rotmistrz Wołkowicki31 
(dowódca przy byłego 1. Batalionu Strzelców Podhalańskich32, 
który od razu oka zał się wybitnym). 

Wszystkie te wyprawy kosztowały nas po kilku, do kilkuna-
stu ludzi, przy czym sami braliśmy po kilkunastu do 70 jeńców 
i przeciętnie po kilka karabinów maszynowych, a co najważniej-
sze, wpajaliśmy w oficera i żołnierza świadomość bezwzględnej 
wyższości nad Ukraińcem. Między Ukraińcami musiała się sze-

31 Prawdopodobnie Antoni Wołkowicki (ur. 1879), rotmistrz 9. Pułku.
32 W listopadzie 1918 r. ogromnie popularny wśród górali płk  Andrzej Galica zaczął 
formować w Nowym Sączu i w Nowym Targu dwa pułki górskie, które nieformalnie 
zaczęto nazywać podhalańskimi. Sztab Generalny w marcu nadał tym pułkom numery 
19. i 20. Pułków Piechoty. Wywołało to ogromnie niezadowolenie żołnierzy. Po inter
wencji płk. Galicy Ministerstwo Spraw Wojskowych zmieniło nazwę pułków na 1. i 2. 
Pułki Strzelców Podhalańskich.
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rzyć demoralizacja, czego dowodziła ich bierność taktyczna  
i stra tegiczna. Nasze akcje odciążały też niezawodnie, choć tylko 
pośrednio, coraz ostrzej atakowany Lwów. 

Niedomagania moralne i administracyjne.  Dowódcy 
moi, zwłaszcza jazdy, skarżyli się na nadmierne nużenie żołnie-
rza i konia. Słuszności takiego stanowiska nie mogłem uznać, 
gdyż 20 km marszu i jedna bitwa na 3–4 dni (jak wspomniałem, 
oddziały się zmieniały) nie mogły żołnierza nużyć, lecz dawały  
mu moralną i fizyczną zaprawę. Natomiast, jak to czyniłem pod-
czas światowej wojny, i osobiście, i przez poddowódców dbałem 
w gra nicach możliwości o dobrobyt żołnierza i zapobiegałem 
nieracjo nalnym robotom. 

Tak na przykład zaraz następnego dnia po objęciu do-
wództwa udałem się wczesnym rankiem do oddziałów, trzyma-
jących wspomniany grzbiet na południe od Rawy Ruskiej. Sły-
szeliśmy, że oddziały te były wyczerpane fizycznie i moralnie. 
Jednak dowódca jednego z batalionów kazał ludziom swym w no-
cy, mimo silnego mrozu okopywać się. Ciemności nocne unie-
możliwiły racjonalność robót i okopy w takich warunkach przy-
gotowane trzeba było porzucić; żołnierz zamiast wypocząć 
w nocy i nabrać sił, jeszcze bardziej się wyczerpał, zarówno 
fizycznie, jak moralnie. 

Umundurowanie i bielizna bardzo wiele zostawiały do ży-
czenia i wymagały, równie jak odżywienie żołnierza, ciągłej 
staranności przełożonych; musiało się żyć z terenu, ale jego eks-
ploatacja nie mogła się przeobrażać w zwykły rabunek, a także 
zapasy, które z głębi kraju przychodziły, wymagały racjonalnej 
gospodarki. 

Koni żołnierz nasz nie szanował. Niedostateczny dozór  
w od działach, niepunktualność sprawiały, że ciągle się widziało 
kłusu jące powózki, co mi się udało wytrzebić przy pomocy żan-
darmerii dopiero po tygodniu. 
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Jak z jednej strony udało się szybko zaprawić oddziały do 
wal ki tak odpornej jak zaczepnej, jak pod tym względem podkreś-
lić muszę ich doskonałość, tak z drugiej strony uporządkowanie 
gospodarki wewnętrznej, od której zależy zdrowie fizyczne od-
działów i ich materiału, wymagało dłuższego czasu i w tym 
kierunku zarówno oficerowie, jak i ludzie wiele jeszcze musieli 
się nauczyć. 

Tymczasem dostałem i 2. Batalion Strzelców Podhalańs-
kich i ażeby go w podobny sposób zaprawić, kazałem mu wziąć 
Uhnów, który już przed dwoma dniami major Lis i major Piskor, 
mój szef sztabu, świetnym atakiem nocnym zajęli, a potem pla-
nowo opuści li. Trzymałem stale razem siły pod Rawą Ruską, 
gdyż taki system ułatwiał operowanie nimi na wszystkie strony, 
umożliwiał też sku teczny opór przeciw atakom z którejkolwiek 
strony. 

„Szkoła” dla 2. Baonu Podhalańskiego.  Ale 2. Bata-
lion zawiódł moje oczekiwania. Połowa ludzi zgłosiła chorobę, 
garstka, która pomaszerowała, nie mogła wiele zrobić i dlatego  
też z Machnowa sprowadziłem ją osobiście. Sam byłem obecny 
przy oględzinach lekarskich stu kilkudziesięciu ludzi, które wy-
kazały, że większość była zdrowa. Kazałem zebrać batalion  
i przed stawiłem ludziom, potem oficerom ich haniebną „zdradę” 
wobec tak ciężko szamocącej się Ojczyzny. Równocześnie od-
dałem do wództwo batalionu porucznikowi Bębnowi (Hura-
ganowi), który rzeczywiście niebawem batalion przeobraził. 

Mimo, żem się zawiódł na 2. Batalionie Podhalańskim, po-
stano wiłem obecnie, po zaprawieniu swych sił, po dość mocnym 
uforty fikowaniu Rawy Ruskiej, w czym major Lis miał główną 
zasługę, przejść do ofensywy. 

5 grudnia 1919 r. 
Plan ofensywy dla odciążenia Chełmszczyzny. Ce-

lem ofensywy było zająć te miejscowości, z których Ukraińcy za-
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grażali od południa Chełmszczyźnie: były to Uhnów, Bełz, Kry-
stynopol, Sokal. 

Rozporządzałem następującymi siłami: 
Moja grupa:  Bardzo dobra brygada płk. Berbeckiego, oko-

ło 850 karabinów, średnia grupa podhalańska, około 700 kara-
binów, grupa majora Lisa, dobry półbatalion 2. Pułku, słaby i kiep-
ski półbatalion 3. Pułku, ocalały spod Żółkwi i 2 luźne, mierne 
kompanie, razem około 700 karabinów; brygada kawalerii ppłk. 
Beliny miała około 500 karabinów i 10 dział, ogólny stan bojowy 
wynosił około 2800 ludzi.

Rys. 17.

Kpt. Merak miał pod Dołhobyczowem naprzeciw ruchli-
wej grupy ukraińskiej Waręż–Uhrynów około 500 karabinów nie-
znanego żołnierza, który jednak robił postępy. 

Płk Zając trzymał do mojej dyspozycji w Zamościu 2 ba-
taliony (1000 karabinów), kiepsko wyekwipowane, niewyćwi-
czone i jak się okazało niezdolne do akcji.
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Naprzeciw moich sił o łącznej sumie ponad 4000 ludzi przy-
gotowanych bojowo (w tym 1000 nie do użycia) stali Ukraińcy 
w licznych grupach i łącznej sile 8000–10 000 ludzi (wliczając 
jazdę).

Plan mój był następujący: major Lis zabezpieczy Rawę 
Ruską, kpt. Merak zwiąże siły ukraińskie w Warężu–Uhrynowie, 
moja główna siła (Berbecki, Podhalanie, Belina) rozwiną ofen-
sywę na Uhnów–Bełz–Krystynopol, a w razie powodzenia, od 
południa na Sokal, na który równocześnie od północy uderzy płk 
Zając. Wobec znacznej przewagi Ukraińców, a z drugiej strony 
ich roz proszenia, rękojmią powodzenia była szybkość operacji. 
Wypadki też mogły jedynie wskazać, co ze zdobyczy da się trwa-
le utrzymać, z czego zaś trzeba będzie zrezygnować, zadawalając 
się szkodą wyrządzoną wojsku ukraińskiemu, a by straty te były 
jak najwięk sze, uderzałem na nich zawsze z kilku stron i z jak 
największą szybkością. 

Atak na Uhnów. 26 stycznia* rozpoczęła się ofensywa na 
Uh nów. Przypuszczałem, że Ukraińcy będą bronić miasta, do któ-
rego, jak wiedzieliśmy, w ostatnich dniach sprowadzili artylerię. 

Zamiarem moim było zaatakować Uhnów główną siłą, naj-
krót szą drogą przez Michałówkę, równocześnie kawalerią przez 
lasy od południowego wschodu, a inną grupą, zdaje mi się częścią 
Pod halan, odciąć Ukraińcom odwrót do Bełza uderzeniem wy-
zysku jącym bagna na północ od Uhnowa.

Główna siła, pod dowództwem płk. bryg. Berbeckiego, ru-
szy ła z Rawy Ruskiej o 7 rano (do 12 w nocy tańczyliśmy  
w Sokole, co do utrzymania tajemnicy wydatnie się przyczyni-
ło), straciła blisko godzinę czasu, zmyliwszy drogę, a koło go-
dziny 11 stwierdzono, że Michałówka jest, zdaje się, mocno 
obsadzona i oddziały zaczęły się rozwijać.

* Dat nie jestem pewny.
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Rys. 18.

Płk Berbecki zamierzał wziąć Michałówkę od południa, 
dla tego też rozwinął część sił na prawo. 

Artyleria zajęła szybko pozycje i otworzyła ogień, ale py-
tania moje, zwrócone do dowódcy, wykazały niebawem, że strzela 
on bez planu. Dałem odpowiednie rozkazy, do wykonania których 
jednak wyszkolenie artylerii okazało się niewystarczające. Zada-
nie było trudne. Lasy naokoło Michałówki zbliżały się do niej na 
200–500 m, a ze wsi ogień często prażył. Artyleria winna była 
uderzyć w południowo-wschodnią część fortyfikacji, gdyż w tym 
miejscu był zamierzony atak. Ażeby współdziałanie artylerii było 
celowe i sprawne, wymagało ono urządzenia obserwatorium 
w pierwszej linii piechoty (ew. na drzewie), połączenia telefo-
nicznego tej placówki z dowódcą artylerii i dowódcą batalionu, 
który atak przeprowadzał, wreszcie połączenia dowódcy artylerii 
z baterią. Jednak niedostateczne wyszkolenie i krótkość czasu nie 
pozwoliły przeprowadzić tych urządzeń. 
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Powolne postępy mnie niecierpliwiły. Po poprzednim wy-
wia dzie, którego dokonał jeden z oficerów sztabu, udałem się  
osobi ście do pierwszej linii piechoty i nabrałem niebawem prze-
kona nia, że atak od prawego skrzydła mocno ufortyfikowanej  
i odra towanej ze wszystkich stron Michałówki — ze względu na 
znacz ną przestrzeń, jaka z tej strony dzieliła las od wsi, przestrzeń 
zu pełnie otwartą i w tych warunkach niebezpieczną do przebycia 
— ma mniej szans niż natarcie z lewego skrzydła. Tu las bardziej 
zbliża się do Michałówki, nasyp toru kolejowego po stronie pół-
nocnej zabezpiecza przed strzałami ze wsi i umożliwia użycie 
ka rabinów maszynowych; a gdyby czasu starczyło, nawet 1–2 
ar mat.

Ponieważ było już koło drugiej po południu, ponieważ oba-
wia łem się, że przy dalszej stracie czasu dziś Uhnowa nie weź-
miemy, przeto sam bezzwłocznie dałem odpowiednie rozkazy 
ppłk. Belinie, który miał poprowadzić do ataku oznaczoną grupę 
piechoty; wywołało to u płk. Berbeckiego i dowódców batalionów 
kwasy, ale w interesie sprawy, nie mogłem się z nimi liczyć. 

Przed 3 godziną Ukraińcy naparci i zagrożeni na tyłach od 
pół nocy, rozpoczęli odwrót, ostro ścigani przez naszych, tak że 
już i pod Poddubcami, a nawet pod Uhnowem nie zdołali stawić 
opo ru. Niestety obie kolumny skrzydłowe dały się zatrzymać 
pod rzędnym oddziałom, wskutek czego siły ukraińskie, mimo 
rozpacz liwej sytuacji, zdołały umknąć. 

Koło godziny 5 Uhnów był w naszych rękach. Ukraińcy 
prócz znacznych strat zostawili nam około 60 jeńców i 5 kara-
binów ma szynowych; nasze straty wynosiły z górą 50 ludzi. 

Atak na Bełz.  Następnego dnia (27 stycznia) w podobny 
sposób prowadziłem ofensywę na Bełz. 

Główna siła, płk Berbecki (3 i pół batalionu, 1 szwadron, 
2 baterie) najkrótszą drogą ruszyła na Bełz, z tego pół batalionu 
w nieprzerwanym marszu posuwało się torem kolejowym, żeby 
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go opanować, a jednocześnie na tak dogodnej linii przyspieszyć 
tem po marszu i posuwać się w szerszym promieniu, ppłk Belina 
miał odciąć Ukraińcom odwrót na linii Krystynopol–Sokal, 
a 1 szwadron zamknąć im odwrót szlakiem gorszych dróg na 
południowy wschód. 

Ukraińcy stawili pierwszy opór pod Stajami; spłoszyły ich 
stąd jednak nasze armaty, które tu rzeczywiście bardzo skutecz-
nie działały. Energiczniejszą obronę przygotowali oni dopiero 
pod Bełzem. Oceniając wartość moralną Ukraińców nisko, 
pragnąc jak najprędzej przełamać ich opór, ażeby nie dopuścić 
pod jego osło ną do wycofania armat i taboru, dałem rozkaz płk. 
Berbeckiemu mniej metodycznie, a za to szybciej atakować, zaś  
artylerii posu wać się tak blisko za dowódcą, żeby mógł on do-
wodzić głosem i żeby artyleria zyskała w ten sposób więcej czasu, 
którego wyma gało zaprowadzenie połączeń telefonicznych po-
trzebnych do celo wego rozwinięcia akcji. Z tempa pościgu nie 
byłem w ogóle zado wolony i ponownie przyszło do ostrej scysji 
z płk. Berbeckim. 

Bełz padł bez znaczniejszego oporu, ale boczne kolumny 
znowu się dały wstrzymać, a że główna posuwała się także za  
wolno, mi mo ogromnego zamieszania, które, jak potem dowie-
dzieliśmy się, panowało u Ukraińców, prócz dwudziestu kilku 

Rys. 19.
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jeńców niczego im nie wzięliśmy. Nasze straty były minimalne. 
Atak i odwrót z Krystynopola. Korzystając z do-

świadczeń swej wyprawy na Lwów, liczyłem na to, że w najbliż-
szych dniach Ukraińcy większego oporu nie stawią, dlatego też 
zdecydowałem się ścigać ich do Sokala. W tym celu wysłałem sil-
ny patrol pod dowództwem porucznika Cenia33 z 7. Pułku Ułanów 
do kpt. Meraka i płk. Zająca, ażeby im przedstawić sytuację  
i we zwać ich do współdziałania w myśl planu operacyjnego, 
przedstawionego na szkicu z początku tego rozdziału. Atak na 
Sokal miał nastąpić 29 stycznia. 

Tymczasem chwycił mróz około 15–18 stopni R., co w po-
łą czeniu z bardzo ostrymi wiatrami dokuczało ludziom coraz bar-
dziej, piętrzyło nadto w terenie głębokie zaspy, ciężkie do przeby-
cia. Ale mimo to nie folgowałem.

33 Por. Cenia nie występuje w zestawieniach kadry 7. Pułku. Być może chodzi o por. 
Wincentego Zendro z 7. Pułku (ur. 1895), który walczył pod Bełzem i Rawą Ruską, 
odznaczonego Virtuti Militari za rok 1920.

Rys. 20.
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W Uhnowie i Bełzie został 2. Batalion Podhalański, tak że 
do dyspozycji została mi brygada płk. Berbeckiego, 1. Batalion 
Podha lański, bardzo słaba brygada jazdy ppłk. Beliny i 8 dział; 
ogólny stan bojowy wynosił około 1700 karabinów. Mimo to nie 
wątpiłem, że akcja na Krystynopol się uda, a pragnąłem jeszcze 
sięgnąć i po Sokal. 

W związku z tym planem wydałem następujące zarządze-
nia: pochód rozpocznie się 7 rano, ppłk Belina z jazdą, z wyjąt-
kiem jednego szwadronu zostającego przy płk. Berbeckim, ma 
ścigać ostro Ukraińców i starać się wziąć Krystynopol i most na 
Bugu, nie czekając na piechotę. Płk Berbecki ze swoją brygadą, 
artyle rią i jednym szwadronem ma postępować w szybkim tem-
pie za brygadą Beliny, aby ją w razie potrzeby wesprzeć, 2 kom-
panie pójdą torem kolejowym, aby przyspieszyć rozwinięcie 
sił w razie oporu nieprzyjaciela. 1. Batalion Podhalański miał 
postępować za płk. Berbeckim jako rezerwa, a równocześnie 
asekuracja trenu. 

Czas, jak wspomniałem, był straszny. Śnieg wskutek zasp  
był nadzwyczaj trudny do przebycia. Myśli moje zupełnie ab-
sorbowa ło pragnienie jak najszybszego zajęcia Krystynopola  
i mostu. 

4 km na zachód od Ostrowa natknąłem się w chałupie na 
ppłk. Belinę, któremu dałem bodźca. Popędzałem też piechotę  
i artyle rię, co jednak wskutek nieporozumienia mimo woli przy-
czyniło się do tego, że część powózek, które z niedołęstwa pos-
politego wów czas w taborach o 2 godziny później ruszyła w po-
chód, niż to ka zano, znalazła się bez asekuracji. Wozy i armaty 
posuwały się w zaspach bardzo ciężko. Ale karne armaty trudno-
ści przezwycię żały, natomiast część powózek, w tym niestety ze  
20 z amunicją (80 000–100 000 ład.) stanęła już w żużlu, a żoł-
nierze rozsypali się po chałupach; reszta taboru starała się prze-
dostać przez śnieg do batalionu podhalańskiego, co jej się też 
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udało. Tamtą część ta boru spotkała za niekarność straszna kara: od 
północy (Waręża) nadbiegły oddziały ukraińskie, niespodzianie 
napadły na barasz kujących taborowców, położyły trupem około  
30, a kilkudziesięciu wraz z wozami wzięły do niewoli. Dowie-
działem się dopiero nocą o tym przykrym wypadku, wynikłym 
przede wszystkim z winy niedostatecznej ostrożności rotmistrza 
Wołkowickiego (bat. pod halański), a także i mego temperamen-
tu, który oczy me zanadto zwracał ku celom przed nami. 

Tymczasem jazda zaczęła świetnie pracować. Szarżą wzię-
ła Ostrów i tak samo w ogniu karabinów i karabinów maszyno-
wych, a nawet armat, koło drugiej po południu zdobyła Krysty-
nopol i przeszkodziła zniszczeniu mostu, biorąc przy tym około 
100 jeń ców. Straty naszej kawalerii wynosiły około 20 ludzi, ale 
w tym kilku wspaniałych młodzieńców, których nazwiska niestety 
za pomniałem (por. Wapowski, zda mi się, Zawisza34 i inni). 

Bałem się, żeby jazda nie wpadła w pułapkę, zwłaszcza że 
na turalnie i ona oczekiwała jak najszybszego poparcia piechoty  
i ar tylerii. Dlatego też pochód przyspieszałem, jak mogłem i przed  
trzecią z czołem obu broni wkroczyłem do Krystynopola, zorgani-
zowałem rekonesanse, aby przy pomocy artylerii jak najprędzej 
opanować most. Kilka prób, podjętych za dnia, nie udało się. 
Bug mimo silnego mrozu niezamarznięty, a zbyt w tym miejscu 
głęboki wykluczał na razie wszelkie zakusy; może noc będzie 
szczęśliwsza? 

Tak więc ograniczyliśmy się na razie do obsadzenia Kry-
stynopola i zabezpieczenia ogniem mostu. Na Krystynopol padał 
in tensywny, czasami bardzo intensywny ogień z karabinów ma-
szy nowych i z armat, ale domy, jako tako zasłaniały, tak że straty 
były małe. 

34 Por. Aleksander Zawisza, poległ pod Bełzem, prowadząc do natarcia spieszony 
3. Szwadron 3. Pułku. Odznaczony Virtuti Militari.
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I nasze karabiny, i karabiny maszynowe strzelały — czasa-
mi więcej niż było to potrzebne. Koło 4 na przykład słyszę od  
strony Lwowa bardzo silny, ciągły ogień z karabinów maszy-
nowych. Udaję się tam, aby zbadać jego przyczynę i okazało 
się, że strzelano do poje dynczych Ukraińców na drugim brzegu 
Bugu, w odległości prze szło 2 km. Wstrzymałem naturalnie 
dalsze marnowanie amunicji, o które dowódca batalionu nawet 
się nie troszczył (bezmyślne i bardzo niebezpieczne marnowanie 
amunicji w ciągu wojny nie raz stwierdzałem). 

Pod wieczór płk Berbecki, ppłk Belina, rtm. Wołkowicki 
przedstawiali mi w czarnych barwach zmęczenie żołnierza. 
Utrzy małem mimo to zamiar wzięcia w nocy mostu na Bugu, 
odkłada jąc zresztą atak na Sokal do pojutrza, aby żołnierz dnia 
następne go mógł zupełnie wypocząć. 

Między 9 a 10 wieczór zaczęły jednak napływać wieści  
o kata strofie taboru35, wieści przychylniejsze niż rzeczywistość. 
Jednak dały mi one dużo do myślenia: nabrałem przekonania, 
że na flan kach i tyłach zostawiłem silne oddziały Ukraińców 
— o ich gru pie waręsko-uhrynowskiej i tak wiedziałem — 
oddziały te wi docznie nie są zdemoralizowane, a sukces, choć 
tylko nad tabora mi odniesiony, zapewne ich rozzuchwalił. Mój 
żołnierz był zmęczo ny i w warunkach takich groziło tym łatwiej 
niebezpieczeństwo, że w wrażliwej duszy sarmackiej małe nawet 
niepowodzenie wywoła groźną depresję moralną. Wyprawa na 
Sokal stawała się wo bec tego bardzo wątpliwa, a utrzymanie 
Krystynopola tym niepewniejsze, że siły nasze nie wystarczyły 
do trwałego utrzymania 60 km linii kolejowej Rawa Ruska–
Krystynopol. Postanowiłem tedy cofnąć się na Bełz. Zmęczenie 
wojsk przemawiało za wyko naniem odwrotu dopiero 1 lutego, 
ale i refleksja, i instynkt nakazywa ły natychmiastowe wykonanie 

34 Tabory grupy wpadły w ręce Ukraińców.
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tego postanowienia, które później mogli Ukraińcy mocno utrud-
nić. O godzinie pół do 12 w nocy wy słałem oficerów z rozkazem 
do podkomendnych, że o 4 rano roz poczniemy odwrót, że jestem 
świadom, jak to żołnierza dotknie, ale że w zwłoce widzę poważ-
ne niebezpieczeństwo dla naszej gru py. Kazałem też saperom 
zniszczyć most na Bugu i niektóre obiek ty toru kolejowego, ale 
ponieważ tabor w ogóle do Krystynopola nie nadszedł (nocował 
w Żabczu na wschód od Żużla), ekwipunek, który saperzy mieli 
przy sobie, okazał się niedostateczny. 

1 lutego o 4 rano, pod osłoną ciemności, w śniegu bardzo 
głębokim, ale trochę mniej uciążliwym niż dnia poprzedniego 
rozpoczęliśmy odwrót (około 30 łazików zaspało i wpadło po-
tem w ręce Ukraiń ców). Ukraińcy, zupełnie zaskoczeni, nie prze-
szkadzali nam, co ze względu na nasz stan fizyczny i moralny 
było bardzo pożyteczne. 

W Żabczu nastąpił odpoczynek. W Żużlu zobaczyliśmy 
około 20 trupów naszych taborowców — ofiary okrucieństwa  
i żołnierza, i ludności ukraińskiej. Widokiem tym rozwścieklony 
żołnierz, pod palił w Żużlu szereg chałup, czemu wielu oficerów  
i ja oczywiście z całą energią położyliśmy tamę. 

Po godzinie 11 cała grupa wraz z taborem i artylerią 
szczęśliwie dostała się do Bełza, bardzo w porę, bo w pół godziny 
po tem silne oddziały ukraińskie od północy opanowały Żużel. 
Atak taki na znużoną, maszerującą kolumnę, na wozy i armaty, 
grzę znące co kilka kroków w zaspach, mógł być bardzo groźny. 

W Bełzie po zjedzeniu obiadu żołnierz, świadom, że już 
mar szu nie będzie, prędko odzyskał humor i siły. Oficerowie, 
z płk. Berbeckim na czele, pilnie wzięli się do zorganizowania 
obrony. 

Utrzymanie linii Rawa–Bełz.  Wypadło mi teraz decy-
dować się, czy grupa zostanie w Bełzie, czy ma się cofnąć na 
Uhnów, ewentualnie nawet na Rawę Ruską. Utrzymanie linii Ra-
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wa Ruska–Uhnów–Bełz, zawsze jeszcze przeszło 40 km długiej, 
wymagało rozproszenia sił i przez to je narażało. Trudności te 
po tęgowało jeszcze wysadzenie mostu koło Poddubiec (pod 
Uhnowem), a na jego naprawę jeszcze kilka dni trzeba było 
czekać. Za utrzymaniem Bełza przemawiała skuteczniejsza przez 
to osłona Chełmszczyzny, wzgląd na dopiero co oswobodzonych 
ziomków i efekt moralny, jaki by wywarło na swoich i wrogach 
opuszczenie miasta; otrzymawszy nadto z naczelnego dowództwa 
wiadomości o przeznaczonych dla mnie posiłkach w sile 2 ba-
talionów, które zresztą wcale nie przyszły, postanowiłem Bełz 
utrzymać. 

Szczęście, które w ostatnich dniach się dla nas zachmurzy-
ło, zaczęło nam pokazywać znowu rozjaśnione oblicze. 

Jeszcze tego samego dnia koło godziny 5 wieczór Ukraińcy 
w czte ry sotnie przypuścili od zachodu i południa atak na Bełz;  
sotnie te rozbiły się formalnie o naszą dzielną obronę. Ukraińcy 
zostawi li kilkadziesiąt trupów i rannych, dwa karabiny maszyno-
we i rozproszyli się, u nas było tylko kilku rannych. 

Wobec tego Ukraińcy zaczęli ostro z armat ostrzeliwać Bełz 
(grupy artylerii na wschód i południe od Bełza) i obsadzać mocno 
miejscowości naokoło miasta, a zwłaszcza w Żużlu usadowiła się 
mocna grupa. 

Postanowiłem niezwłocznie grupy te kolejno napadać, ni-
szczyć, a w miarę powodzenia, wspólnie z kapitanem Merakiem 
uderzyć na Waręż–Uhrynów, główną warownię Ukraińców.

Najruchliwszą i ze względu na bliskość groźną była grupa 
ukraińska w Żużlu. Na nią też zarządziłem atak w nocy z 1 na 2 lu-
tego, a przy tej okazji kazałem saperom zburzyć przepust kolejo-
wy, położony kilka kilometrów na wschód od tej miejscowości. 

Do Żużla udało się wtargnąć nagle i bez strat, ale tam nie-
spo dziewany, energiczny kontratak Ukraińców naszych odparł; 
zda je się, że w tym wyjątkowym wypadku energia i sprawność 
była po stronie podkomendnych ukraińskich.
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Tymczasem od jednego chorążego ukraińskiego, wziętego 
pod Bełzem do niewoli, otrzymujemy wiadomość, jakoby Rawa  
Ruska była już od dwóch dni w rękach Ukraińców. Rzeczywiście, 
od dwu dni mimo wszelkich prób nie udało nam się uzyskać 
połącze nia z tym miastem. Sytuacja dość krytyczna. Wewnętrzne 
prze konanie przeczyło wieści, jednak trzeba było coś zarzą-
dzić. Mimo nieudałego ataku na Żużel, którego przyczyny 
upatrywałem ra czej w osobach, niż w rzeczy, oceniałem położenie 
pod Bełzem ja ko korzystne. Klęska pod Bełzem widocznie 
Ukraińców onieśmie liła, na co wskazywała i ta okoliczność, że 
po ustąpieniu naszych z Żużla nie śmieli pod Bełz się podsunąć. 

Rys. 21.
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Sądziłem przeto, że gdy by klęska pod Rawą Ruską była faktem 
rzeczywistym, to i w ta kim przypadku kontratakiem sił spod 
Bełza łatwo pobiję Ukra ińców pod Rawą. Chodziło więc tylko 
o szybkie i pewne wyświe tlenie sytuacji pod Rawą. W tym celu 
wysłałem natychmiast (wie czór) do Uhnowa rtm. Wołkowickiego 
(bardzo sumiennego, spo kojnego, rozsądnego dowódcę) z jego  
1. Batalionem Podhalańskim i jednym szwadronem, żeby stam-
tąd zasięgnął pewnego języka o Rawie Ruskiej i natychmiast 
doniósł mi do Bełza. Przed połu dniem 2 lutego, przyszła od 
niego do Bełza wiadomość, że Ukraiń cy 30 czy 31 stycznia Rawę 
Ruską istotnie atakowali, ale zostali odparci. 

Uważając Bełz za bezpieczny, postanowiłem z kolei szybko 
i środkami pewnymi porozumieć się z naczelnym dowództwem, 
czego z Bełza uczynić nie mogłem. Postanowiłem przeto pojechać 
do Rawy Ruskiej. Chodziło o uzyskanie posiłków, a przynajmniej 
uzupełnień dla oddziałów (doskonałe bataliony brygady Berbec-
kiego bez uzupełnień topniały, a po uzyskaniu uzupełnień za-
mieniały się z dobrych kompanii w doskonałe bataliony). W Beł-
zie było stu dwudziestu jeńców, blisko stu rannych Polaków  
i Ukraińców; jednych i drugich trzeba było odesłać. 

„Bezinteresowność” ziemiaństwa.  Bardzo wie le ro-
dzin polskich także pragnęło się wydostać z Bełza, który uważali  
za nie dość bezpieczny; niemało mnie o to pytaniami szturmowa-
no, ale niewiele odpowiadałem, nie lubiąc próżnego ga dania. 
Wspomnę tu także wcale ciekawy, choć i trochę bolesny epi zod. 
Kiedyśmy Bełz oswobodzili, witano zbawców z entuzjazmem. 

Entuzjazm ten ochłonął trochę, kiedy wróciliśmy z Krysty-
nopola, mimo zaszczytnych i zwycięskich walk, któreśmy sta-
czali w obro nie Bełza. Ale mimo tego ochłodzenia, zwłaszcza 
ziemiaństwo pol skie ofiarowało wojsku polskiemu wszelkiego 
rodzaju zapasy, a więcej od nich pięknych patriotycznych 
słów. Było to dla woj ska polskiego dobre, ale z drugiej strony 
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naturalne; czego wojsko polskie nie wzięło, to i tak wpadało  
w ręce Ukraińców, wszak nie szło o sam Bełz, ale o okolicę. Ja,  
jako człowiek porządku, a zresztą z doświadczenia sceptyk, te  
z wielkim gestem składane ofiary — bezinteresowne — przyj-
mowałem, o ile mi ich było potrzeba, po kupiecku, tzn. kazałem 
zawsze wydawać kwity rekwizycyjne. I miałem rację: w Bełzie 
ofiarowano mi mienie i serca, a w Lubli nie zaraz zażądano szyb-
kiej zapłaty za to, co nam „bezintere sownie” ofiarowano i za co  
ja wystawiłem kwity, przy czym otrzy mane z Lublina pisma 
tak wyglądały, jak gdyby nasze oddziały (tak zwani „zbawcy”) 
nie postępowały całkiem lojalnie... Epizod ten odnosi się do 
patriarchalnej pani […] i jej zięcia czy syna z Władypola i zdaje 
mi się pani […] z Worochty. 

Wyprawa z uchodźcami do Rawy Ruskiej.  2 lutego 
o 1 po południu jeńcy, ranni, uchodźcy i ja ruszyliśmy wielką 
kawalkadą do Uhnowa pod osłoną dwu kompanii. Ledwośmy 
przebyli jakie 2 km, ukraińska artyleria spod Tehlowa — przy-
puszczaliśmy mylnie, że pozycje te już opuściła — zaczęła nas 
pra żyć. Zmysł samozachowawczy wszczął orgie. Asekuracja, 
jeńcy, jednym słowem wszystko co na nogach, pędziło lasem na 
północ toru kolejowego, wozy natomiast, mimo że ja na czele jak 
najdłu żej zostałem w stępie, mimo żem klął i omal nie strzelał, 
puściły się kłusa, a niebawem galopa, a już obraz najwstrętniej-
szej pani ki przedstawiały wozy uchodźców; słaby pluton ukraiń-
ski, jak pod Żużlem, byłby to wszystko zmiótł. Ten obraz 
tchórzostwa i nie porządku wzbudził we mnie postanowienie, że 
żadna litość mnie już nigdy nie skłoni do konwojowania cywil-
nych; jeżeli by im się kiedyś zachciało uciekać, niech uciekają, 
ale bez asekuracji. Prawie pół godziny trwała ta strzelanina. Padło 
około stu strza łów i choć padały one bardzo blisko, jakoś strat 
nie było niemal żadnych. U Korczowa kawalkada się zebrała. 
Tu spotkałem też wracającego z Uhnowa rtm. Wołkowickiego  
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i nowego szefa sztabu kpt. Wiedmanna. Koło godziny ósmej przez 
Uhnów dostaliśmy się do Poddubiec, skąd koleją wraz z jeńcami 
i rannymi mieliśmy jechać do Rawy Ruskiej. W Poddubcach my 
zdrowi dostaliśmy przeważnie gorącej kawy i coś do zjedzenia. 
Zarządziłem, żeby przede wszystkim dla rannych, w tym mrozie 
przeziębniętych, coś zgotowano — niestety przyszli oni dopiero 
koło dziesiątej i niewiele im dano. 

Koło północy byliśmy w Rawie Ruskiej, gdzie już i o ran-
nych była dostateczna piecza. 

Powyżej przedstawiłem, jakie nieporządki zastałem przed 
mie siącem w szpitalu w Rawie Ruskiej. To się gruntownie zmie-
niło. Szef sanitarny ppłk dr Muszyński był wzorowo gorliwym, 
do świadczonym, rozsądnym organizatorem służby sanitarnej. 
Nieba wem też zarówno urządzenia szpitalne w Rawie Ruskiej  
i Bełzie, jak urządzenia higieniczne po oddziałach, mimo braków 
panują cych wówczas w wojsku polskim, zrobiły wielkie postępy. 
Nieste ty ten pełen poświęcenia lekarz niebawem zachorował na 
tyfus plamisty i umarł. 

Przesunięcie dowództw do Rawy Ruskiej.  Wkrótce 
po przybyciu do Rawy Ruskiej przekonałem się, że obec nie nie 
Bełz, lecz Rawa Ruska musi się stać moją kwaterą, choć i ona 
może była zanadto wysunięta. Jak długo trwała ofensywa, pobyt 
mój na jej czele nadawał operacjom więcej energii, ale te raz, kie-
dy się ofensywa skończyła, kiedy na miejsce ruchu przy szedł 
postój, wypadało kwaterę wybrać tam, gdzie były najlepsze połą-
czenia naprzód i w tył, skąd najlepiej było zaopatrywać po je-
dyncze grupy w środki personalne i materialne, dokąd też środ-
ki z tyłu najwygodniej napływały; takim punktem była Rawa 
Ruska. Nie ulega też wątpliwości, że utrata Rawy Ruskiej była 
gro źniejsza niż utrata Bełza. 

Rozdział sił został niezmieniony: Bełz — brygada Berbec-
kiego, Beliny i batalion Wołkowickiego, Uhnów–Poddubce –  
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2. Batalion Podhalański, Rawa Ruska — różne oddziały około, 
tj. 11/2 batalionu, 1 szwadron i 1 bateria pod dowództwem majora 
Lisa, a po jego odejściu kpt. Więckowskiego. Rawa Ruska była 
dość dobrze ufortyfikowana, to samo przygotowano niebawem  
w Bełzie. 

7 grudnia 1919 r. 
Ukraińcy nie mogli się pogodzić z myślą trwałej utraty 

Bełza. Cały prawie luty schodził przeto na ostrych walkach 
pod Bełzem i w miejscowościach na linii kolejowej Bełz–Rawa 
Ruska, do któ rych Ukraińcy gromadzą coraz większe siły36. 

Bełz, ostrzeliwany z kilku stron, od Żużla, Tehlowa lub Pru-
sinowa, bywał atakowany również z kilku stron, od Żużla, Staj, 
Prusinowa, Worochty, siłami coraz to rosnącymi, 13, nawet 16 sot-
nia mi z 20–30 karabinami maszynowymi. Ale walki te, o ile 
prze kształcają naszego żołnierza wprost na bohatera, o tyle  
Ukraiń ców dziesiątkują i demoralizują. Tracili oni w tych na-
tarciach wielokrotnie przeszło po 100 jeńców, zawsze po kilka 
karabinów maszynowych, dziesiątki tysięcy i więcej amunicji, 
my zwycięstwo opłacaliśmy kilkunastu, nawet kilku ludźmi. 
Dwieście do trzystu trupów ukraińskich padło wówczas naokoło 
Bełza. Po każdym nadto ich ataku, nasze oddziały oddawały im 
wizytę w miejsco wościach, które obsadzili; wycieczki te szły 
przede wszystkim na Żużel, a także Przemysłów, Ostrobuż, 
Worochtę, Prusinów i Tehlów. 

W okolicach Rawy Ruskiej, mimo znacznej przewagi, nie 
ośmielili się atakować. Tu ich dowódca, major Klee, rozporządza

36 Po cofnięciu się Grupy „Bug” stał się Bełz najdalej wysuniętym na południowy 
wschód miasteczkiem obsadzonym przez oddziały gen. Romera. Ukraińcy otoczyli 
Bełz i wielokrotnie próbowali go zdobyć. Obroną Bełza kierował płk Berbecki. Załogę 
tworzyły: 4. Batalion Strzelców, 2. Batalion 21. Pułku Piechoty i 3. Batalion 36. Pułku 
Piechoty oraz dwa szwadrony jazdy. Walki o Bełz trwały do końca marca.
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jący 3–5 drużynami, co równało się 12–20 sotniom (siły się prze-
suwały), trzymał oddziały swe przeważnie w większym oddaleniu 
od Rawy Ruskiej, w Niemirowie, Magierowie, Dobrosinie, 
Wólce Mazowieckiej, skąd jedną lub kilka sotni wysuwał bliżej 
ku Ra wie Ruskiej. Skoro tylko zaczerpnęliśmy języka o tych 
przesunięciach, już w nocy szła wyprawa, brała jeńców, czasami 
karabiny maszynowe i siała popłoch. 

Od czasu do czasu otrzymywałem już to dość nieliczne 
oddziały uzupełniające, już to pojedyncze kompanie, które także 
często roz dzielałem na swoje dotychczasowe oddziały, albo je 
przynajmniej do tych oddziałów wcielałem. Chodziło o to, żeby  
nasze, w wal kach wypróbowane oddziały utrzymać w jak naj-
większej liczbie; tworzyły one szkołę, w której nowo przybyły 
żołnierz prędko czy nił znakomite postępy, podczas gdy nowo 
przybyłe oddziały zosta wione samym sobie, dużo później i mniej 
pewnie doszłyby do tej samej doskonałości. 

Bohaterscy obrońcy Bełza jednego tylko pragnęli, jednego 
po trzebowali: stałego połączenia z Rawą Ruską. Odbywało się 
ono dotąd za pomocą pociągu pancernego, który każdej nocy 
przywo ził żywność, pocztę, rozkazy, a zabierał wszystko, co prze-
szkadza ło: rannych, jeńców. 

Dlatego też Ukraińcy niebawem uporczywie próbowali 
prze rwać tor, co im się na razie tylko na krótko udawało. 

Zdaje mi się 16 lutego, na wiadomość, że półtoraroczny sy-
nek mój Adaś ciężko się potłukł, pojechałem do Lwowa, a wró-
ciwszy 19, dowiedziałem się, że od dwu dni połączenie z płk. 
Berbeckim jest przerwane. Tor między Korczowem a Stajami 
był gruntownie ze psuty, Staje Ukraińcy mocno obsadzili, a Bełz 
od dwu dni już od pierał ataki znacznie przeważających sił. Płk 
Berbecki donosił, że wszystkie ataki ukraińskie powstrzymał, 
zadając wrogom cięż kie straty, jest jednak obciążony jeńcami, 
rannymi, wyczerpuje mu się amunicja i żywność i jeśli toru 
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niebawem nie opanujemy, musiałby się przebić na Uhnów. Za-
wiadomiłem go, że bezzwłocz nie wysłałem rotmistrza Wołko-
wickiego z 1. Batalionem Podhalań skim, aby wspólnie z 2. 
Batalionem Podhalańskim, stojącym w Uhnowie, uderzył na Sta-
je i wznowił z nim połączenie. Rotmistrz Wołkowicki nad ra-
nem 20 lutego Staje wziął, połączenie konne z płk. Berbeckim 
nawiązał, posłał mu kilkanaście wozów amunicji, ale napra wa 
toru wymagała jednak przynajmniej dwu dni. 

Tymczasem Ukraińcy postanowili bardzo przeważającymi 
siła mi zaatakować równocześnie i Bełz, i Rawę Ruską. O Bełz, 
jak sły szeliśmy, od dwu dni walczono zażarcie. Pod Rawą już 
19 stwier dzono koncentrację bardzo znacznych sił, które zajęły 
Potylicz, Dąbrówkę, Kamionkę, Starą Wieś, Hołe Rawskie, 
Zaborze.

Rys. 22.
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Mimo to wysłałem koleją, jak wspomniałem, 1. Batalion 
Podha lański do Staj celem przywrócenia połączenia z płk. Ber-
beckim, i nie przepuszczając, żeby Ukraińcy mieli bez dalszych 
przygoto wań Rawę Ruską zaatakować, sądziłem, że mamy jeszcze 
czas, nim rozpocznie się akcja obronna Rawy, uporządkować 
połączenie z grupą Bełz. 

Atak ukraiński na Rawę Ruską.  Tymczasem 20 lutego 
raniutko, o 5 rano Ukraińcy otwierają intensywny ogień z ar mat 
i z haubic na Rawę Ruską. Zrozumiałem, że Rawie grozi bez-
pośrednie niebezpieczeństwo. Przeto natychmiast telefonicznie 
ka załem przysłać z Uhnowa koleją dwie kompanie 2. Batalionu 
Pod halańskiego i zawiadomiłem rotmistrza Wołkowickiego, 
że po zdobyciu Staj, może i on będzie musiał wrócić do Rawy 
Ruskiej. 

Przed 7 rano Ukraińcy w kilkadziesiąt sotni zaatakowali 
przez Potylicz (główna siła), przez leśniczówkę, gdzie stała odru-
towana placówka około 30 ludzi i od wschodu dworzec kolejowy 
i Szabelnię. 

Mając do dyspozycji, po odesłaniu Batalionu Podhalań-
skiego, tylko 7 słabych kompanii, kazałem obsadzić fortyfikacje 
tuż koło miasta i starałem się za pomocą dwu pociągów pancernych 
i arty lerii Ukraińców wstrzymać jak najdłużej w oddaleniu od 
Rawy i kontratakować ich, gdzie się tylko nadarzy sposobność. 

Pod Potyliczem Ukraińcy wczesnym rankiem wyparli jed-
ną kompanię 3. Pułku, która w odwrocie doszła do stanowiska 
do wództwa. „Zjeździłem” ją i odprowadziłem do fortyfikacji na 
za chodnim końcu Rawy Ruskiej. Atak na dworzec i Szabelnię 
odpar to kontratakiem, zadając Ukraińcom ciężkie straty. Tu i pod  
Po tyliczem pociągi pancerne świetnie się spisały, podczas gdy  
arty leria gorzej była zorganizowana. Pociągi pancerne i w bojach,  
i przy utrzymywaniu komunikacji z Bełzem zawsze bardzo męż-
nie, gorliwie i ofiarnie działały (były to pociągi zwane wówczas 
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„13”, „14” i „Odsiecz”), utrzymywały one nie tylko ruch do 
Bełza, ale i do Horyńca ku Lubaczowowi37. 

Tymczasem Ukraińcy obeszli Rawę od zachodu i próbowa-
li we drzeć się od tyłu przez Ratę, którą również obsadzili, podob-
nie jak Siedliska i Hrebenne. Rzuciłem jedną kompanię, całą mą 
rezerwę do klasztoru na północ od Rawy Ruskiej i sam udałem 
się tam i do wszystkich zagrożonych punktów na zachodnim  
i południowo-zachodnim krańcu miasta, żeby swoim przykładem 
zapalić żołnie rza. Wszędzie jeździłem autem i goniłem pieszkiem 
tak niespo dzianie, że mnie Ukraińcy, choć często dzieliła nas 
odległość za ledwie 400–500 m, nie zdążyli dobrze wziąć na 
cel — natomiast obecność moja zagrzewała żołnierza. Pod Ratą 
nasza artyleria bardzo dobrze się biła. 

Dopiero koło godziny 12 przybyły dwie kompanie z Uhno-
wa, a po południu dalsze dwie. Kpt. Więckowskiemu wielokrot-
nie roz kazywałem atak na Ratę, ażeby odciąć siły ukraińskie tam 
i w Sie dliskach, zwlekał on jednak z wykonaniem rozkazu. I on,  
i przyby ły z Uhnowa rtm. Wołkowicki, obaj uznali sytuację za 
bardzo kry tyczną, gdy ja natomiast byłem przekonany, że Ukraiń-
cy, choć są na naszych tyłach, stracili już ochotę do walki i na 
nas teraz pora energicznym kontratakiem ukarać ich zuchwalstwo  
i odciąć ich. Niestety kunktatorstwo kpt. Więckowskiego skoń-
czyło się na tym, że kiedy nareszcie już w ciemności zaatakował, 
ciągle jeszcze mel dując, że ma naprzeciwko przemożne siły, 
Ukraińców już nie było. 

Jakże pragnąłem tego wieczora zaatakować Kamionkę i Po-
tylicz, gdzie z pewnością były armaty i dużo taboru! Niestety, siły 
moje ani liczbą, ani w większej ich części wartością bojową na to 
nie pozwalały. 
37 Improwizowane pociągi pancerne nr 13 „Borta” i nr 14 „Zagończyk” zbudowano 
w Warszawie i w styczniu 1919 r. przekazano wojsku. Załogę stanowili w większości 
ochotnicy.

226



Do następnego poranka było jasne, że Ukraińcy cofnęli się 
na linię Niemirów–Magierów–Dobrosin–Wólkę Mazowiecką, 
pozo stawiając bliżej nas słabsze tylko oddziały. Mym dalszym za-
daniem było nareszcie uporządkowanie spra wy połączenia z płk. 
Berbeckim i zadanie to znowu powierzyłem rtm. Wołkowickie-
mu (1. i 2. Batalion Podhalański). Siły te bez wielkiego trudu 
wzięły Staje i Ostrobuż, około 50 jeńców, kilka karabinów ma-
szynowych. Ale odbudowa toru trwała dwa dni, po czym dopiero 
oczekiwany z tęsknotą pociąg pancerny zawitał znowu do Bełza. 

Tu dodać muszę, że mimo bohaterskiej, świetnej obrony 
Beł za, brygadier Berbecki, zaniepokojony tak długotrwałą przer-
wą połączenia z Rawą Ruską, dwukrotnie przygotował mnie na 
ewen tualną potrzebę przebicia się do Uhnowa. Powiadomiłem 
go na to o energicznych staraniach wznowienia połączenia i zo-
stawiłem mu swobodę decyzji co do ewentualnego cofnięcia się 
na Uhnów. Nie znałem dostatecznie sytuacji płk. Berbeckiego, 
musiałem mu prze to zostawić wolną decyzję, tym bardziej że 
więcej zależało mi na utrzymaniu żywych sił płk. Berbeckiego 
niż Bełza. 

W rzeczywistości płk Berbecki postanowił Bełz utrzymać, 
nawet kiedy Ukraińcy w dobrej wierze lub podstępnie przysłali 
mu parlamentarzy, zawiadamiających go, że grupa majora Klee 
wzięła Rawę Ruską i że ja, porzuciwszy miasto, nie myślę  
o ratowaniu grupy Bełz. Płk Berbecki parlamentarzy odprawił,  
a nie bawem pociąg pancerny przyniósł mu zapasy i wiadomość,  
że Ukraińcy na całej linii zostali pobici, tracąc ogółem kilkuset 
jeń ców, przynajmniej dwakroć tyle zabitych i rannych, kilkanaście 
karabinów maszynowych i znaczne zapasy. 

W Uhnowie–Korczowie zostawiłem grupę podhalańską (2 
ba taliony, która zabezpieczała odtąd wystarczająco tor kolejowy, 
a poza tym służyć miała jako lotna rezerwa, celem przeprowa-
dzenia akcji ofensywnych już to z grupą Rawa Ruska, już to  
z grupą Bełz. 
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Tymczasem naczelne dowództwo, gen. Rozwadowski, gru-
pa Ja rosław–Lubaczów mocno się o nasz los zakłopotały i nie-
zawodnie miały o naszych niebezpieczeństwach przesadne wieś-
ci. Dzień czy dwa po zupełnym odparciu wszelkich ataków lotnik 
rzucił nam de peszę gen. Rozwadowskiego, że zażądał on dla mnie 
2 bataliony po siłków (których nigdy nie otrzymałem). Lubaczów 
przysłał mi niedługo potem koleją do Potylicza 200–300 ludzi do 
pomocy, któ rych ja odwrotnie z podziękowaniem odesłałem. 

8 grudnia 1919 r. 
Nasze kontrataki.  Ukraińcy po ciężkich stratach, jakie 

ponieśli, zaniechali na razie dalszych ataków. Zarówno koło Beł-
za jak i koło Rawy Ruskiej, a także Uhnowa ku Chlewczanom 
wy konaliśmy szereg mniejszych akcji zaczepnych, które nam 
z regu ły przynosiły kilkunastu do kilkudziesięciu jeńców i kil-
ka kara binów maszynowych, nie kosztowały nas prawie żadnych  
strat, ale wartość bojową oddziałów o tyle podnosiły, o ile de-
moralizowały Ukraińców. W harcach tych głównie się odzna-
czyły bataliony płk. Berbeckiego, wytrenowane doskonale pod 
Bełzem, zwłaszcza 3. Ba talion, któremu dowodził kpt. Lepszy, 
1. Batalion Strzelców Podha lańskich, prowadzony przez rtm. 
Wołkowickiego (potem por. Szczura38), i 2. Batalion ppor. Sza-
franowskiego. I innym oddziałom dawałem sposobność do od-
znaczenia się; ponieważ jednak w suk cesach stale zostawały poza 
wymienionymi oddziałami, przeto nadchodzące posiłki z zasady 
wcielałem do tych oddziałów, two rząc przy nich nowe kompanie 
lub podnosząc etat już istniejących. 

Ruchliwość mojej grupy ściągała przeciw niej niebawem 
znacz ne oddziały nieprzyjacielskie. Naczelne dowództwo oce-
niało na 15 do 20 000 siły ukraińskie, operujące przeciw moim 

38 Por. Antoni Szczur, w okresie międzywojennym służył w 2. Pułku Strzelców Podha
lańskich w stopniu majora.
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grupom: Ra wa Ruska, Bełz i Dołhobyczów. Miało to wielkie zna-
czenie dla Lwowa, którego sytuacja stawała się coraz kry-
tyczniejsza. 

Niestety siły moje (w różnych czasach 3–5 000) nie poz-
wala ły na podjęcie wielkiej akcji w kierunku Lwowa lub Gródka. 
Koło Gródka kolej do Przemyśla coraz poważniej była za grożona. 
Pragnąłem tedy przeprowadzić jakąś bliższą, większą operację. 

W tej myśli zarządziłem dwie akcje: jedną na Chlewczany, 
gdzie było jakich 8 sotni i kilka dział; w natarciu tym miały wziąć 
udział siły Bełza i Dołhobyczewa. Obu akcjami miał kierować płk 
Berbecki. Niestety udały się tylko pierwsze dwie fazy tych działań, 
przy czym wzięto kilka miejscowości i kilkudziesięciu jeńców. 
Decydującego rezultatu nie udało się osiągnąć z powodu przewa-
gi sił ukraińskich, a niemniej z powodu błota, które operacje  
w terenie i na drogach w najwyższym stopniu utrudniały. Ujemnie 
da wał się także odczuwać brak rtm. Wołkowickiego, który z po-
wo du osłabionego zdrowia musiał pójść na urlop, por. Szczur, 
choć dobry oficer, nie dorównywał mu. I w tych operacjach nasze 
stra ty były minimalne. 

Tymczasem nastąpił kilkudniowy rozejm z Ukraińcami; 
zdawało się, że ta przynajmniej wojna już się skończy. Ale nie-
bawem Ukraińcy rozejm zerwali, pewni, że teraz Lwów zdobędą. 

I rzeczywiście, sytuacja Lwowa stała się rozpaczliwa. Linię 
kolejową między Gródkiem a Sądową Wisznią Ukraińcy prze r-
wali i opanowali, miasto było bez przerwy atakowane i gwałto -
wnie ostrzeliwane, jego obrońcom, walczącym bez wytchnienia 
piąty miesiąc przeciw ogromnej przewadze i o głodzie, i o chłodzie, 
ręce zaczęły omdlewać. Po przerwaniu ostatniej nici wiążącej 
Lwów z krajem, udaje się artylerii ukraińskiej wysadzić w powie-
trze wielką część amunicji, którą obrona zmasowała lekkomyśl-
nie na mocno ostrzeliwanym dworcu. Zaiste, rozpaczliwa sytua-
cja ża łością napełniała serce narodu. 
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Żeby mi tylko dano jakieś posiłki, natychmiast sam ru-
szyłbym przez Żółkiew lub na Gródek, jak przed dwoma mie-
siącami! A i tak, bez posiłków, koniecznie chciałem coś zrobić. 
Gdyby mi tyl ko pozwolono Bełz opuścić (zamierzałem zostawić 
tam 1 batalion, ażeby Ukraińców jak najdłużej zwodzić, a ewen-
tualnie, po powo dzeniu na Lwów, przy pomocy tego batalionu 
Bełz znowu obsa dzić), ruszyłbym na Lwów. Naczelne dowództwo 
kazało mi jednak Bełz bezwarunkowo trzymać. 

Mimo wszystko ściągnąłem z Uhnowa 1 batalion do Rawy 
Ru skiej i nim jeszcze ten batalion nadszedł, rozpocząłem akcję 
dla odciążenia Lwowa. 

Najpierw wysłałem cztery kompanie, jeden szwadron i jedną 
bate rię pod dowództwem por. Szafranowskiego na Dobrosin; 
miał on w razie powodzenia wziąć Żółkiew. Dobrosin był mocno  
odrutowa ny. Zdaje się, że rekonesans fortyfikacji był niedos-
tatecznie sta ranny, dość, iż Szafranowski początkowo pewny, że 
Dobrosin weź mie, po kilku atakach stracił tę wiarę i mając około 
50 rannych i zabitych, z moim pozwoleniem wrócił do Rawy, 
zupełnie przez Ukraińców nienagabywany. 

Byłem pewny, że i ta nieudała akcja cel swój spełniła: 
ściągnę ła lub ściągnie na mnie siły ukraińskie, ulży Lwowowi. Bo-
lała mnie tylko obawa, że ucierpiała wartość bojowa sił użytych 
pod Dobrosinem — 2. Batalion 2. Pułku Piechoty i Kompania 
„Lubelska”. Dla tego też, dawszy im odpocząć, udałem się do tych 
oddziałów i gorą co do nich przemówiłem, podnosząc ich zasługi 
dla Lwowa i za znaczając, że to nie sztuka wziąć miejscowość 
nieprzyjacielską, jeńca, karabiny maszynowe i wesoło wracać, 
jak tego nieraz doko nali, ale sztuka poświęcić się dla idei, walczyć 
bez wawrzynów, tracić bohaterów i z niezłamaną duszą wrócić. 
Byłem też osobiście na pogrzebie poległych, gdzie kapelan bardzo 
pięknie przemówił; wielokrotnie też odwiedziłem rannych. 

Położenie Lwowa wymagało akcji. Tymczasem przybył ba-
ta lion z Uhnowa i stworzyłem z około 2 batalionów najlepszych 
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wojsk spod Rawy Ruskiej (w tym znowu 2. Batalion 2. Pułku 
Piechoty), 1 ba terii, 1 szwadronu grupę płk. Pallego39 i rzuciłem 
ją na Magierów z rozkazem, aby w razie powodzenia, prowadziła 
ofensywę w kie runku Wereszycy na Kamieniobród. Jednak i na-
czelne dowództwo i gen. Iwaszkiewicz40, któremu zostałem pod-
porządkowany, nie po zwolili mi, ku memu wielkiemu zmart-
wieniu, przeprowadzić tej śmiałej akcji. Notabene, ażeby ożywić  
grupę płk. Pallego gorętszą ini cjatywą, dałem mu jako szefa 
sztabu inteligentnego i energiczne go por. Mitkiewicza41 ze 
swojego sztabu. 

Nie mogąc przeprowadzić zamierzonego planu, ograniczy-
łem się do ataku na Magierów i Niemirów, przeprowadzonego  
naj pierw przez grupę płk. Pallego i ppłk. Buchholca42 (z Luba-
czowa), a po cofnięciu się tego ostatniego tylko przez grupę płk. 
Pallego. Przez kilka dni napadała ona to na jedną, to na drugą 
miejsco wość, rozbijając w ten sposób około 8 ukraińskich sotni, 

39 Płk Stanisław Palle (ur. 1878), od października do grudnia 1919 r. dca 38. Pułku 
Strzelców Lwowskich. Przed 1923 r. przeniesiony do rezerwy.
40 Wacław IwaszkiewiczRudoszański (1871–1922), generał broni WP. Oficer zawo
dowy armii rosyjskiej, w 1914 r. mianowany na stopień generała. W 1918 r. dca 3. Dy
wizji Strzelców w I Korpusie Polskim. Po odzyskaniu niepodległości był kolejno: dcą 
Okręgu Generalnego Kielce, Dywizji LitewskoBiałoruskiej, grupy operacyjnej koło 
Lwowa, dcą Frontu GalicyjskoWołyńskiego, od 32 IX 1920 r. dcą Okręgu General
nego Warszawa.
41 Mitkiewicz Leon (1896–1972), pułkownik WP. Oficer kawalerii armii rosyjskiej, 
w latach 1917–1918 w I Korpusie Polskim. Od listopada 1918 r. w Wojsku Polskim. 
Oficer sztabu Grupy „Bug”. Podczas wojny z Rosją w sztabie 2. Dywizji Piechoty 
Legionów. Po wojnie m.in. w latach 1932–1935 dca 2. Pułku Szwoleżerów Rokit
niańskich. W latach 1938–1939 polski attaché wojskowy na Litwie. Po drugiej wojnie 
światowej na uchodźstwie. Pozostawił po sobie ciekawy pamiętnik W Wojsku Polskim 
1917–1921.
42 Władysław Buchholz (ur. 1865), pułkownik tytularny WP. Po 1921 r. w stanie spo
czynku.
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biorąc stu kilkudziesięciu jeńców, kilka karabinów maszynowych, 
dużo taboru, kasę batalionową itp. Coraz więcej sił ukraińskich 
napły wało ku nam, które z niezwykłym powodzeniem zwal-
czaliśmy, pod czas gdy równocześnie siły gen. Iwaszkiewicza 
świetnie Lwów oswobadzały. 

Powołanie do Warszawy.  Tymczasem naczelne do-
wództwo 17 marca 1919 powołało mnie do Warszawy i mianowa-
ło prezesem wojskowej misji zakupów w Paryżu. 

Z ciężkim sercem opuszczałem „drugą grupę Bug”43, z któ-
rą również jak z „pierwszą” tyle mnie łączyło miłych i wznios-
łych wspomnień. Objąłem tę grupę w odwrocie spod Żółkwi fi-
zycznie i moralnie zgnębioną, stoczyłem kilkadziesiąt bitew i po-
tyczek, z których żadna nie była klęską, a prawie wszystkie 
zwycięstwa mi. Walczyliśmy stale przeciw przewadze kilka-
krotnej, wzięli nie przyjacielowi około 1000 jeńców, przeszło 
trzydzieści karabinów maszynowych, dużo wszelkiego materiału 
wojennego, rozbili oko ło 30 sotni. Nasze krwawe straty prze-
kraczały pół tysiąca, były je dnak jedną czwartą lub jedną piątą 
strat nieprzyjacielskich; w wojsku ukraińskim po głębiła się nad-
to demoralizacja, gdy ja oddziały swe zostawiałem ożywione 
świetnym duchem. 

Tylko początki były trudne; później korzystne wypadki wy-
snu wały się jedne z drugich i one same były najlepszym wycho-
wawcą żołnierza. Troszczyłem się gorącym sercem o żołnierza, 
ale na to nie potrzeba było wiele czasu. Nie dlatego, aby bra-
kowało chwil swobodnych — owszem miałem ich dość. Także 
sztab mój, pod tę gim kierunkiem majora Piskora (aż do wzięcia 
Bełza), potem ka pitanów Wiedemanna (dużo rutyny) i Zborzila, 
funkcjonował bez zarzutu, tak że prócz dyktowania ważnych 
rozkazów, ogranicza łem się tylko do kierownictwa. 

43 Grupę „Bug” przejął od gen. Romera gen. L. Berbecki.
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W wolnych chwilach czas przyjemnie spędzałem w serdecz-
nych i gościnnych domach naczelnika sądu Krompa (starego dru-
ha pierwszej młodości) i pp. Kintzich.

WOJSKOWA MISJA ZAKUPÓW W PARYŻU
(marzec–grudzień 1919)

9 grudnia 1919 r. 
Sytuacja materialna wojska polskiego.  Sy tuacja ma-

terialna wojska polskiego była opłakana. Żołnierz miał tylko jeden 
garnitur bielizny, w razie prania brakło mu zmiany, wielu bielizny 
nie miało wcale. Tak samo przedstawiało się umun durowanie. 
Brakowało częstokroć i broni, a amunicja była na wyczerpaniu. 
Artyleria miała nieliczne, mocno zużyte działa niemiec kie, 
austriackie i trochę rosyjskich. Tymi środkami można było kon-
tynuować wojnę może jeszcze kilka tygodni. Ale do stojących 
pod bronią kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, dochodziło pół mi-
liona rekruta, o którego kompletnym wyposażeniu trzeba było 
po myśleć. 

Wobec takich warunków zdawałem sobie sprawę, że do-
brym rozwiązaniem powierzonego sobie zadania Ojczyźnie się 
przysłu żę równie pożytecznie. 

Komitet Narodowy44.  26 marca po 8 rano przybyłem do 
Paryża i natychmiast udałem się na posiedzenie misji, której 
członkowie od kilku dni już byli w Paryżu. Na razie misja wie-
działa tylko o 150 000 parach trzewików reperowanych, dość 
kiep skich, które Komitet Narodowy po 15–19 fr. prywatnie kupił. 

44 Komitet Narodowy Polski — w latach 1917–1919 oficjalny reprezentant interesów 
polskich wobec państw Ententy, założony przez polityków Ligi Narodowej i Stronnic
twa Polityki Realnej. W styczniu 1919 r. podporządkował się naczelnikowi państwa, 
który zlecił mu reprezentowanie Polski na konferencji pokojowej w Paryżu.
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Nie było na to gotówki i zresztą buty prócz małej części dopiero 
się naprawiało. Mówiło się tu również o stu kilkudziesięciu 
tysiącach garniturów bielizny dość dobrej, zamówionej również 
przez Ko mitet Narodowy, na którą także przede wszystkim trzeba 
było zdo być gotówkę. 

Członkowie misji wyznaczyli mi zapewne rolę figuranta, 
bo gdy misja miała urzędować w hotelu „Byron” blisko „Etoile”, 
mnie chciano umieścić w odległym „Grand Hotelu”. Ale udział 
mój w pierwszym posiedzeniu przekonał ich dowodnie, że nie 
będę prezesem malowanym; nie było to też wcale potrzebne do 
nadzwy czaj harmonijnej pracy między nami. 

Przedstawiłem się w Komitecie Narodowym przede wszyst-
kim kierownikowi departamentu wojskowego i generalnemu se-
kreta rzowi Komitetu, panu Wielowiejskiemu, który po udzieleniu 
mi różnych praktycznych wskazówek radził, żebym się z robotą 
wstrzymał, aż do przedstawienia mnie francuskiemu ministrowi 
spraw zagranicznych. Tej rady nie przyjąłem, bo wedle mego 
zda nia położenie armii polskiej nie pozwalało tracić czasu na 
formal ności. 

Bez formalności do pracy. Przeciwnie, zacząłem pracę 
natychmiast od czynników wojskowych, którym przedsta wiałem 
się sam, przedkładając pisemne swe pełnomocnictwo. 

Byłem u gen. Albi, szefa sztabu gen. armii francuskiej w mi -
nisterstwie wojny, który mnie wysłuchał bardzo życzliwie i na-
tychmiast zapoznał z pułkownikiem Desrozier, który był moim 
głównym współpracownikiem. Byłem u gen. Weyganda45, szefa 

45 Maxime Weygand (1867–1965), generał francuski. Od marca 1918 r. szef sztabu 
wojsk sprzymierzonych. W 1920 r. szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. Uwa
żany przez część opinii publicznej za autora planu polskiej kontrofensywy znad Wie
prza, czemu kilkakrotnie zaprzeczył. 19 V 1940 r. mianowany wodzem naczelnym 
francuskich sił zbrojnych, współodpowiedzialny za klęskę Francji.
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sztabu marszałka Focha46, który mnie przyjął równie życzliwie. 
Stawiłem się z listem Naczelnika Państwa u marsz. Focha — ten 
przyjął mnie dość z góry. 

Z powodu nieobecności angielskiego szefa sztabu, gen. Wil-
so na47, udałem się do jego zastępcy, który uważnie wysłuchał 
moich wywodów, rozwijanych z myślą pozyskania pomocy 
materialnej Anglii, spytał o naszą sytuację, a kiedy mu przed-
stawiłem, zauwa żył, że (w Białorusi) walczymy na terenie etno-
graficznie obcym. Odpowiedziałem na to, że wojnę przeciw 
bolszewikom musimy prowadzić ofensywnie, jeżeli nie chcemy, 
ażeby ich siły się roz rosły i nas potem zalały; o politycznych za-
miarach rządu nie je stem powiadomiony, ale te nie muszą być 
konsekwencją strategii. Od razu zresztą stało się dla mnie jasne, 
że Anglicy (rząd) nam nie pomogą.

U Amerykanów, u gen. Bliessa, byłem dopiero później  
i spotka łem tam przyjęcie przychylne. 

Byłem też u gen. Henrysa48, który konkretnie spytał mię 
o nasze potrzeby i od razu wziął się do pracy, żeby im zadość-
uczynić. 

Potrzeby najbardziej nagłe.  Dla wojska pol skiego po-
trzeba było bezzwłocznie dwu rzeczy: przede wszystkim jakie  
20 000 000 ładunków niemieckich, żeby móc w ogóle wojnę kon-
tynuować, do tego jak najszybciej kilkunastu tysięcy karabi nów, 
kilkuset karabinów maszynowych, a nadto 100 000 kompletów 

46  Ferdinand Foch (1851–1929), marszałek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Od 1917 r. 
szef francuskiego Sztabu Generalnego. W 1918 r. dca wojsk sprzymierzonych na fron
cie zachodnim, a od maja tego roku naczelny wódz sił sprzymierzonych na wszystkich 
frontach.
47 Henry Hughes Wilson (1864–1922), marszałek polny, szef brytyjskiego sztabu impe
rialnego, doradca wojskowy premiera Lloyda George'a.
48 Paweł Prosper Henrys, generał francuski, absolwent szkoły wojskowej w SaintCyr. 
Od 1917 r. dowódca armii francuskiej na Wschodzie. Szef Francuskiej Misji Wojsko
wej w Polsce.
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(płaszcz, bluza, spodnie), takąż ilość butów i podwójną ilość bie-
lizny49. 

Tu wspomnieć muszę, że z Warszawy dostaliśmy 
zapotrzebo wania, obliczone mniej więcej na 100 000 ludzi, czyli 
na pięć dywizji, i że zapotrzebowania te były obliczone bardzo 
ogólnikowo, raz dlatego, że organizacja wojska polskiego nie 
była jeszcze dosta tecznie ustalona, po wtóre, że obliczenia te 
opierały się przede wszystkim na znanym Warszawie materiale 
niemieckim i austriac kim, podczas gdy mnie wypadało nabyć 
materiał francuski, angiel ski, amerykański, które znajdowały się 
wówczas we Francji. 

Pomny nauk wojny, że programy są bardzo piękne, ale 
warto ściowe jest przede wszystkim wykonanie, starałem się 
najpierw zaspokoić najbardziej nagłe potrzeby wojska polskiego. 
Program był mniej nagły, a wymagał dokładnej orientacji i 
dojrzałej roz wagi. Początkowo zdawało się, że pierwsze potrzeby, 
amunicję kara binową i mundury zaspokoi rząd francuski. Już w 
pierwszych dniach mego pobytu zjawił się u mnie pułkownik – 
zdaje mi się – Raynaud, przydzielony panu Wielowiejskiemu, 
przyniósł tablicę zapotrzebowania dla wojska polskiego, 
wypracowaną w Warszawie z końcem stycznia i spytał mnie, 
czy to zapotrzebowa nie jest miarodajne. Odpowiedziałem, że 
miarodajne jest zapotrze bowanie przywiezione przeze mnie z 
Warszawy (trochę zmienio ne), że jednakowoż najpoważniejszą 
jest rzeczą, żebyśmy jak naj prędzej, wedle jednego lub drugiego 
zapotrzebowania otrzymali najniezbędniejszy materiał wojenny, 
bo wojsko polskie długo cze kać nie może. 

49 Zapotrzebowanie złożone przez Departament Gospodarczy Ministerstwa Spraw Wojs-
kowych obejmowało m.in.: 100 tys. bluz, 100 tys. spodni, 100 tys. płaszczy, 200 tys. 
par trzewików, 400 tys. koszul, 100 tys. kocy.
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Wątpliwości polityczne.  Niedługo potem wyłoniła się  
w francuskim ministerstwie wojny druga kwestia zasadnicza, od-
wlekająca „wykonanie”: czy Francja ma najpierw dać mate riał  
potrzebny dla formacji istniejących już w Polsce, czy naj pierw  
materiał zamówiony przez Komitet Narodowy celem po dwo-
jenia dywizji gen. Hallera50. Francja i Komitet Narodowy pra-
gnęli stworzenia WP przez rozwinięcie armii gen. Hallera, co 
jednak poddałoby WP w niepożądaną zależność od Francuzów  
i naraziło skarb polski na znaczne koszta, potrzebne na utrzyma-
nie personalu francuskiego. Odpowiedziałem, że nawet już istnie-
jące dywizje Hallerowskie nie tak prędko staną na ziemi polskiej, 
której obecnie z największym wysiłkiem bronią inne formacje; 
najbardziej nagłym postulatem jest zaspokojenie potrzeb przede 
wszystkim formacji krajowych, niż projekty zaopatrzenia jeszcze 
nieistniejących dywizji Hallerowskich. 

Opory biurokratyczne.  Oprócz tych rozmaitych kwe-
stii natury politycznej, także biurokratyzm francuski zaczął nam 
płatać psikusy. Przede wszystkim ppłk Desrozier żądał cało-
kształtu zapotrzebowania. Z powodów, które już przytoczyłem, 
wiedziałem doskonale, że i teraz przywiezione z Warszawy za-
po trzebowania ani w przybliżeniu nie dają obrazu, czego WP fak-

50 Józef Haller (1873–1960), generał broni WP, zawodowy oficer artylerii armii au
striackiej. W 1911 r. zrezygnował z kariery wojskowej. W 1914 r. zorganizował w Ga
licji Legion Wschodni. Dca 2. Brygady Legionów Polskich. W proteście przeciwko 
traktatowi brzeskiemu w lutym 1918 r. pod Rarańczą przedarł się przez front austriac
korosyjski i połączył z 2. Korpusem Polskim na Ukrainie. Stoczył bitwę z Niemcami 
pod Kaniowem. Przez Kijów i Moskwę przedostał się do Francji, gdzie stanął na czele 
„błękitnej” armii i wrócił z nią do kraju. Ogromnie popularny w Polsce, podporząd
kował się J. Piłsudskiemu. Dowodził frontami Galicyjskim, PołudniowoZachodnim, 
Południowym, Pomorskim. Latem 1920 r. inspektor Armii Ochotniczej i dca Frontu 
PółnocnoWschodniego. Po wojnie poseł, generalny inspektor artylerii. Po zamachu 
majowym zwolniony ze służby. Przeciwnik sanacji, współtwórca Frontu Mores. W la
tach 1940–1943 członek polskiego rządu na uchodźstwie. Po drugiej wojnie światowej 
pozostał w Londynie.
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 tycznie będzie potrzebowało. Rozumiejąc jednak, że muszę dać  
Francuzom „zupełnie nieużyteczny papier”, by „zacząć fak-
tyczną robotę”, kazałem zapotrzebowania przywiezione z War-
sza wy zestawić i przedłożyłem je gen. Henrysowi i ppłk. Desro-
zier. Równocześnie jednak powtórnie gen. Henrysowi i gen. 
Weygandowi przedstawiłem sytuację naszego wojska i błagałem, 
żeby na reszcie dać konkretnie 20 000 000 ładunków, 30 000 ka-
rabinów, 300 karabinów maszynowych, 100 000 kompletów,  
a „potem” się ładnie i systematycznie dalej będzie zaopatrywać 
WP. Zrozu mieli to obaj generałowie i zaczęli mi energicznie 
pomagać, zwła szcza ostro do roboty wziął się gen. Henrys. 

Sprawa tranzytu.  Już i kwestia transportu była w za-
sadzie rozwiązana. Z końcem marca, na konferencji w Wiedniu,  
w której były reprezentowane interesowane państwa, za inicjaty- 
wą płk. Maurier, szefa 4 (transportowego) biura franc. minister-
stwa wojny, uregulowano pociągi „Polonia”, które przez Włochy, 
Austrię i Czechy miały wozić dla Polski materiał wojenny. Punk-
tem wyjścia we Francji miało być Ambronay, stacją odbiorczą 
w Polsce Trzebinia (potem Dziedzice). Obok tego był w projek-
cie transport części materiału, równolegle z przewozem armii 
gen. Hallera, z St. Dizier, przez Niemcy, do stacji odbiorczej 
Kąkolewo. 

Tymczasem Francuzi doszli do przekonania, że nam na ra-
zie mundurów wcale dać nie mogą, a i potem tylko niewiele do-
star czą. Odesłali nas natomiast do Amerykanów lub Anglików  
i gotowi byli pośredniczyć. Pośrednictwo z wdzięcznością przy-
jąłem, ale na razie nie czekałem i miałem rację. 

Już poprzednio podjęte starania zetknęły nas z komisją lik-
wi dacyjną demobilizacyjnych stoków amerykańskich. Komisja  
ta miała jako prezesa sędziego Parkera, ponadto trzech członków,  
z których senator Hollis był Polakom bardzo życzliwy, konsultan-
tem prawnym był major Noble, wojskowym kierownikiem sztabu 
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wykonawczego gen. Krauthoff, komercjalnym referentem kapi-
tan (potem major) Shumann, oficerem łącznikowym (z czasem) 
major (potem ppłk) Barzyński. 

W tydzień po moim przyjeździe prowadziliśmy już z ko-
misją pertraktacje i wysłana przez nas komisja sprawdziła w Gie-
vres znaczne stoki dobrych mundurów. 

Natychmiast przystąpiliśmy do zawarcia kontraktu, przy 
czym Amerykanie nam, Czechom, Serbom, Rumunom itp. podyk-
towali te same warunki, które musieliśmy przyjąć, raz, że Amery-
kanie absolutnie nie byli skłonni przyjąć zmiany, po wtóre, że  
po łożenie WP bezwarunkowo wymagało bezzwłocznego zaopa-
trze nia, a poza stokami amerykańskimi nie było innych praktycz-
nie możliwych źródeł. Wreszcie ich warunki były wcale znośne: 
kre dyt 50 mln dolarów dla „stoków” użyczony państwu polskiemu 
na lat 3–5, na 5%. Misja w myśl swego pełnomocnictwa wystawiła 
obligi, które nie miały być walorami obiegowymi i stanowić je-
dyne zabezpieczenie, jeżeli się kompetentne czynniki Stanów 
Zjed noczonych na to zgodzą. Warunki te przyjęto. 

Także cennik komisji likwidacyjnej był przystępny. Pod-
czas gdy MSW ustaliło okrągło 1000 marek jako wytyczną ceny 
kompletu żołnierskiego (z butami i ekwipunkiem), Amerykanie 
za komplet (bez butów i ekwipunku) żądali 22 dolary, a za kom-
plet używany, ale dobry (klasa B) 13 dolarów. Dodać trzeba, że 
równało się to wówczas 264 wzgl. 156 markom, bo 1 marka pol-
ska = 1 marce niemieckiej = ½ franka franc., a 1 frank = 6 do
larom (z początkiem kwietnia 1919 – dziś marka polska = około 
1/80 dolara). 

Do Gievres wyjechała natychmiast komisja odbiorcza z ppłk.  
Koźmińskim51 na czele i zaczęło się ładowanie około 200 000 

51 Julian Koźmiński (ur. 11 III 1882), pułkownik WP. Po zakończeniu wojny szef in
tendentury DOK X Przemyśl. Od 1924 r. wykładowca w Wyższej Szkole Intendentury.
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bluz i spodni, 100 000 płaszczy, pół miliona garniturów ciepłej 
bielizny, około 400 000 bucików itp. Kupiło się od razu dużo 
więcej, niż wyznaczało zapotrzebowanie, prócz tego zakupiło 
się około 30 000 ton różnej żywności i tyleż owsa, co było już 
znacznym przekro czeniem oficjalnego zapotrzebowania. Misja 
była jednak tego zdania, że się to bardzo przyda dla WP, a choćby 
dla ludności, a przy tym ceny były bardzo korzystne. Z drugiej 
strony nie można było zwlekać z kupnem, bo na te artykuły było 
dość amatorów. 

Targi z Francuzami.  O ile z Amerykanami pertrakta cje 
bardzo raźnie postępowały, o tyle z Francuzami nie można by ło 
dojść do porozumienia. Już się miało zacząć ładować amunicję, 
którą nam nareszcie zapewniła energiczna interwencja gen. Hen-
rysa i Weyganda, już przy pomocy francuskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych po długich zabiegach uzyskaliśmy zasadni-
czo kredyt u rządu francuskiego (do końca roku 1919 dali nam  
375 mln franków kredytu materialnego i 4,6 mln franków kredytu 
go tówkowego na towar francuski prywatny; kredyt 6% na trzy 
la ta, potem uzyskaliśmy zniżkę na 5% i na bony analogiczne jak 
przy zakupach u Amerykanów). Aż tu niespodzianie francuskie 
mi nisterstwo skarbu odmawia pozwolenia na wysłanie jakiego-
kol wiek transportu, nawet zdobycznej amunicji niemieckiej, do-
póki nie zaakceptujemy cen administracji francuskiej, których 
nam do tąd nie przedstawiono. Na nic nie przydały się prośby Ko-
mitetu Narodowego o interwencję generałów francuskich itp., 
kreślące całą grozę położenia WP, które każdej chwili z powodu 
braku amunicji może spotkać katastrofa. 

Byłem i ja ciekaw cen francuskich i instynktownie bałem  
się ich. Nareszcie otrzymaliśmy cennik... przekraczał on najgor-
sze na wet nasze obawy. Za zdobyczny karabin Mausera lub 
Mannlichera Francuzi żądali 130 franków, podczas gdy MSW nie-
dawno u Manfreda Weissa w Budapeszcie kupowało karabin po 
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150 koron (bli sko 4 razy taniej; 1 marka = 2 kor., 1 fr. = 2 marki), 
analogiczne były ceny amunicji, armat itp. 

Wiedziałem, że 20 000 000 ładunków bezwarunkowo, za 
jakąkol wiek cenę WP potrzeba i byłem zdecydowany nabyć je 
za każdą cenę. Ale równie zdecydowany byłem bronić skarbu 
polskiego co do reszty zamówień, tym bardziej, że wizytacja 
materiału francuskiego w 1. Dyw. gen. Hallera koło Dijon prze-
konała mnie, że ma teriał ten, zwłaszcza armaty 155, cały tabor  
i wiele innych przed miotów cięższego kalibru nie odpowiada nam 
ze względu na stan dróg i koni52. Nadto karabiny ręczne były dość 
przestarzałe, lekkie karabiny maszynowe „Chauchat” kiepskie53, 
artyleria zużyta itp. Miałem wielką ochotę w razie nieustępliwości 
Francuzów w ce nach kupić u Anglików materiał modniejszy i lep-
szy, ale wiedząc, że na razie okoliczności zrealizowania tego nie 
są łatwe, głośno się z tym nie wyrywałem. 

„Targ”zakazany. Natomiast posługiwałem się wszelki mi 
czynnikami, żeby uzyskać od Francuzów sprawiedliwsze ceny. 
Zwracałem się z tym także do Prezydenta Paderewskiego54, który 
zjechał w tym czasie do Paryża. Niestety i on i Komitet Narodo-
wy nie popierali moich starań, przeciwnie, twierdząc, że nam 
tar gi nic nie pomogą, że tylko odwlekają zaopatrzenie WP i że 

52 Autor przesadnie krytycznie wyraża się o francuskim sprzęcie artyleryjskim 155 mm 
(armaty 155 mm wz. 17 o donośności 16 tys. m, haubice polowe Schneidera wz. 17  
o donośności 11500 m). Ciężkie armaty i haubice radziły sobie na polskich drogach, 
a dowódcy Armii Czerwonej uważali tę część polskiej artylerii za najbardziej niebez
pieczną.
53 Chauchat rkm wz. 15, wprowadzony do armii francuskiej w 1915 r. Posiadał maga
zynek na 20 naboi. Nie cieszył się dobrą opinią z uwagi na częste zacięcia.
54 Ignacy Paderewski (1860–1941), wybitny pianista i kompozytor, położył wielkie 
zasługi dla sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej. Premier i minister 
spraw zagranicznych w 1919 r. W latach 1920–1921 delegat Polski w Lidze Narodów. 
W 1936 r. jeden z założycieli Frontu Mores. W 1940 r. przewodniczący Rady Narodo
wej w Londynie.
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szkodzą naszej polityce, wpływali na mnie, żebym przyjął ceny 
żądane przez Francuzów, które wszystkie inne narody płacą. 

Ale ja byłem w obronie skarbu polskiego nieugięty; nieugię-
ty nie tylko wobec wyżej wymienionych czynników, ale także wo-
bec opinii prawie całej naszej misji. 11 czy 12 kwietnia przyszedł 
na wet z rozkazem MSW reskrypt ministra skarbu, zarządzający, 
żebym ceny Francuzów przyjął. Reskrypt ten zataiłem w przeko-
na niu, że Francuzi uznać muszą niesprawiedliwość żądanych cen 
i kontynuowałem targi tym bardziej, że transporty mundurów 
kupionych u Amerykanów i tak do 18 kwietnia trwały, a amunicja 
i tak już wcześniej odejść mogła. Wytrwałość moja oddała skar-
bowi polskiemu dobre usługi; Francuzi bowiem zgodzili się na 
zniżki i od 18 kwietnia bez straty jednego dnia rozpoczął się 
transport amuni cji i broni (na początek 20 000 000 ładunków,  
10 000 karabinów i 300 niemieckich karabinów maszynowych)55. 

Tu już zaznaczyć muszę, że po przyjęciu przez Francuzów 
zni żek, które w samej tylko broni i amunicji przyniosły skarbowi 
polskiemu oszczędności osiemdziesięciu kilku milionów fran-
ków (a ogółem wedle dzisiejszego kursu około miliarda marek), 
praco wałem w najlepszej harmonii z wszystkimi czynnikami fran-
cuski mi, a zwłaszcza z dwoma głównymi w tej sprawie oso-
bistościami: ppłk. Desrozierem i płk. Maurierem. 

Zasady organizacji transportów.  Obecnie i za mó-
wienia, i ładowanie, i wysyłka materiału via Włochy odbywały się  
zupełnie gładko. Wszystkie czynniki francuskie użyczały nam  
najlojalniejszego poparcia. Także gen. Haller z wszelką goto-
wością szedł misji na rękę, zostawiając jej z drugiej strony zu-
pełną, a niezbędną dla jej pracy autonomię. Przede wszystkim 

55 Do końca września 1919 r. Francja dostarczyła Polsce m.in. 216 tys. karabinów, 1800 
karabinów maszynowych, 615 dział.
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potrzeba było misji szeregu oficerów i podoficerów do inspekcji  
i odbioru materiału, potem setek i tysięcy ludzi do konwojowania 
transpor tów. Tego personalu udzielił nam gen. Haller po części ze 
swoich formacji, po części pozwolił nam organizować w tym celu 
tych jeńców, którzy nie chcieli wstąpić lub nie zostali przyjęci 
do jego oddziałów. Przeznaczone dla nas etapowe oddziały gen. 
Hallera oddane zostały pod rozkazy płk. Jasińskiego i służyły dla 
na szych konwojów bądź też jako rezerwa obsługi rozmaitych baz 
materiałów, których było z biegiem czasu do stu. Organizacją 
służby personalnej misji zajął się z dobrym powodzeniem kapi-
tan (potem major, obecnie pułkownik) inżynier Kurowski. 

Tak więc misja dwa tygodnie po moim przybyciu do Paryża 
rozwinęła już pełną i bardzo owocną działalność. Wszyscy jej 
członkowie pracowali w zupełnej harmonii i gorliwości, wszyscy 
poświęcali tej pracy swoje siły z całą szczerością i całym poświę-
ceniem. Jak w grupach „Bug”, tak i tu umiałem wszystkich na-
tchnąć duchem uczciwego spełnienia obowiązku. 

10 grudnia 1919 r.
Nawiązanie stosunków z Anglią.  Do maja zape w-

niliśmy dla WP cały ekwipunek wedle „zapotrzebowania MSW”, 
z wyjątkiem rynsztunku żołnierskiego, przeważnej części ma-
teriału automobilowego, materiału technicznego i surowców. 
Materiał artyleryjski był nam wprawdzie przyznany, ale musiało 
się jeszcze wypracować szczegółowe dane zapotrzebowania, 
przy czym użyczył nam wydatnej pomocy, swą znajomością ma-
teriału, referent artylerii z biura gen. Henrysa. 

Po mundurach i bieliźnie przyszła kolej na palną broń ręczną, 
karabiny maszynowe i amunicję. Ogółem transport ten zawierał  
sto kilkadziesiąt tysięcy karabinów długich, kilkadziesiąt tysię-
cy krótkich, około 70 000 000 ładunków do karabinów i karabi-
nów maszynowych, około 1000 karabinów maszynowych itp. 
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Czego nie można było dostać we Francji, starałem się zaku-
pić w Anglii, dokąd w połowie maja wyjechałem. Tu przede 
wszyst kim znany nafciarz p. Perkins, stojący na czele koncernu 
około 20 000 000 £, szczery przyjaciel Polski, a równocześnie 
zwolennik tej opinii, że suwerenność Polski nad terenami naf-
towymi Wschodniej Galicji jest dla przemysłu naftowego ko-
rzystna, ofia rował mi bezinteresownie wszelką pomoc dla zao-
patrzenia WP ze stoków dostępnych w Anglii. 

Wspomnę tu jeden interesujący epizod: w Londynie byłem  
z inżynierem Łozińskim, reprezentantem Ministerstwa Przemy-
słu i Handlu. W pracy na tym terenie znaleźliśmy pomoc po trosze  
u posła polskiego, p. Sobańskiego, a w szczególności u p. Czar-
nomskiego, kierownika „agencji handlowej” o charakterze pań-
stwo wym i u p. Gettlicha, który współdziałał z tą agencją. Otóż 
p. Per kins okazał gotowość pośredniczenia w zakupie ekwipunku 
dla WP, ale zastrzegł się za pośrednictwem p. Czarnomskiego, że 
„co do prowizji dla nas, reprezentantów Polski, to chce, byśmy  
się z sobą porozumieli, a jemu podali tylko, jakiej kwoty suma-
rycznie żądamy”. Przy następnym widzeniu oświadczyliśmy 
p. Perkinsowi, że o prowizji dla nas mowy nie ma, że służąc 
Ojczyźnie, nie chcemy zdobyć na tym ani pary manszetów56. 
Wówczas p. Perkins oświadczył nam, że odnosi się to samo do 
niego samego, o czym nie wątpię. 

Udaliśmy się także do władz angielskich i kanadyjskich, 
gdzie nam wprawdzie niczego nie obiecano, ale za to sfery woj-
skowe okazały nam sporo życzliwości dla sprawy polskiej, tak, 
że w ra zie pomyślnego przebiegu pertraktacji z Ministerstwem 
Skarbu, zyskiwaliśmy nadzieję otrzymania także i od Anglii 
części po trzebnego ekwipunku. Do ewentualnej realizacji zaku-
pów potrze ba było jednak zestawień zbędnego materiału w mini-

56 Tzn. ani pary mankietów.
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sterstwie sto ków i zezwolenia angielskiego Ministerstwa Skarbu; 
o to ostatnie należało się starać przy pomocy Najwyższej Rady  
w Paryżu. Wo bec tego wróciłem do Paryża, ażeby sprawę pomocy 
Anglii pó źniej na nowo podjąć. 

O poprawę sytuacji transportowej.  Wobec ogro mu  
materiału wojennego, który miał z Francji odejść do Polski, cho-
dziło o polepszenie sytuacji transportowej. Dotąd jeden tylko 
pociąg dziennie, złożony teoretycznie z trzydziestu kilku, prak-
tycznie z około 20 wagonów, odchodził przez Włochy do Polski. 
Włochy sprzeciwiały się pomnożeniu liczby pociągów. 

Rozpocząłem niestrudzone starania o to, ażeby marszałek 
Foch i nasza reprezentacja dyplomatyczna uzyskała dla transpor-
tów 1–2 pociągi przez Szwajcarię, kilka pociągów przez Niemcy 
(ew. po zawarciu pokoju) i drugi pociąg przez Włochy. Czyniłem 
też starania o okręty i bazę morską do transportu na Gdańsk. 

Nasza reprezentacja dyplomatyczna nie uzyskała niczego, 
na tomiast wpływ marszałka Focha wyrobił nam możność pusz-
czenia przez Niemcy do 20 czerwca sześciu pociągów dziennie, 
pod firmą dal szego ciągu transportu armii gen. Hallera, oraz bazę  
morską na razie w Dunkierce*, a definitywnie w Calais. Równo-
cześnie Amery kanie (akcja Hoovera pomocy dla Europy) obiecali 
przewieźć ży wność, zakupioną przez misję — ale tylko żywność, 
nawet owsa odmówili! 

Raport w Warszawie.  Z końcem maja wyjechałem do 
Warszawy, żeby osobiście zdać sprawę z dotychczasowej roboty, 
zorientować się dokładniej o potrzebach WP i uzyskać poparcie 
rządu zarówno w przedstawionej już poprawie stosunków trans-
portowych, jak w zabiegach o zyskanie gotówki, która nie tylko 
niezwykle ułatwiłaby prace misji, uniezależniając ją choćby czę-

* W rzeczywistości Dunkierka stała się „definitivum”.

245



ściowo od dobrej woli wielkich państw, ale i pozwoliła osiągnąć 
w zakupach gotówkowych znaczne oszczędności dla skarbu. 

W Warszawie zyskałem dla misji bardzo wiele uznania, ale  
co do akcji transportowej, to pozostawiono ją do załatwienia czyn-
ni kom w Paryżu, nie otrzymałem też gotówki. Naczelny Wódz, 
któ remu przedstawiłem z okazji swego sprawozdania prośbę  
o jak najszybsze użycie mnie na jakim innym, więcej wojowni-
czym sta nowisku, wyraził mi także swe uznanie, a zarazem żą-
danie, żebym przed oddaniem misji wysłał przynajmniej główną 
część artylerii, której WP obecnie najbardziej potrzeba. 

Rozwiązanie sprawy transportowej wyklu cza kon-
trolę materiału.  Koło 10 czerwca byłem znowu w Paryżu i do-
wiedziałem się, że Francuzi rozpoczęli tymczasem intensywne 
transporty materiału artyleryjskiego i lotniczego, któ rego się do-
magano w kraju także natarczywie. 

W Polsce oczekiwano artylerii z niecierpliwością. Kraj był 
je szcze w zażartej i ciężkiej walce z Ukraińcami i z bolszewika-
mi. Któż ręczył, że te wojny nie staną się jeszcze cięższe, kto 
mógł prze widzieć, czy z Niemcami też nie przyjdzie do zawikłań. 
Tymcza sem z inicjatywy marszałka Focha, jak już wspomniałem, 
otrzy mujemy 6 pociągów dziennie i administracja francuska od-
syłała nimi masę artylerii i trzy eskadry lotnicze. Co prawda, ani  
artyle ria, ani eskadry w tych warunkach nie mogły być w po-
rządku odebrane. Z kraju otrzymaliśmy dla odbioru materiału 
artyleryjskie go zaledwie jednego oficera (por. Mroczkowskiego, 
kpt. Siczek był przeznaczony do odbioru broni palnej ręcznej  
i karabinów maszynowych), wskutek tego misja, dowiedziawszy 
się od Fran cuzów o pakowaniu materiału artyleryjskiego — ja by-
łem właśnie wówczas w Warszawie — wysłała do skontrolowa-
nia go jedną komisję lotną, a jedną do oglądnięcia materiału 
lotniczego. 

Wprawdzie po powrocie do Paryża wysłałem natychmiast  
z ca łego personalu (nie artyleryjskiego) jeszcze coś pięć komisji do 
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powierzchownego przynajmniej przejrzenia materiału artyleryj -
skiego, ale jego ogrom, krótkość czasu (w ciągu 7 dni poszło 42 
pociągów przez Niemcy) wreszcie okoliczność, że materiał był 
przeważnie przed przybyciem komisji lotnych już spakowany,  
a nawet odesłany, nie pozwalały na szczegółowe przejrzenie tran-
sportów. W ogóle jednak komisje, wyszkolone naprędce przez fa-
chowców misji, miały wrażenie, że materiał, który widziały, jest 
dobry. Jeśli idzie o sprzęt lotniczy, to eskadra Spad już odeszła 
nieoglądnięta, natomiast eskadry Bréguet były w złym stanie  
i udało nam się wymienić je na nowe. 

Czy misja dobrze zrobiła, zezwalając na wysłanie artylerii 
w tych warunkach? Sądzę, że inaczej absolutnie postąpić nie mo-
gła!! Naczelny Wódz, armia żądają artylerii, na teatrze wojny to
czą się ciężkie walki, a przyszłość kryje oblicze. Marszałek Foch 
całą swą energią uzyskuje dla nas pociągi przez Niemcy — do 
20 czerwca — czy mogliśmy w takich warunkach powiedzieć 
Francuzom: „nie wysyłajcie armat, aż nasi fachowcy je dokładnie 
oglądną”, na co trzeba było tygodni, a może miesięcy!! A czyż 
na tychmiastowe przybycie tej artylerii, gdyby nawet nie była bez 
zarzutu, nie mogło decydująco wpłynąć na los wojny?! A wresz-
cie, czyż misji wolno było nie korzystać z pociągów, taką energią 
marszałka Focha dla nas zdobytych?!! 

Z biegiem czasu wyszło na jaw, że pewna część armat, około 
20%, jest w gorszym stanie; ustalono to jednak ogólnie dopiero 
w drugiej połowie sierpnia, a szczegółowo dopiero w październi-
ku. Ta powolna robota komisji odbiorczych w kraju reklamacje 
u Francuzów niewątpliwie bardzo utrudniła. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że umowy nasze z Francuzami nie tylko formalnie 
uprawniały nas do reklamacji w razie złego stanu lub lichej jako ści 
sprzętu, wskutek zbyt pospiesznej wysyłki nie dali nam bowiem 
Francuzi sposobności do należytego oglądnięcia i odebrania go, 
co nam gwarantowała umowa, ale także nie należało wątpić, że 
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Francuzi odniosą się lojalnie do naszych zastrzeżeń, wiedząc do-
brze o tym, że wyjątkowe stosunki transportowe i im nie pozwoli-
ły materiału w porządku oddać i nam należycie go odebrać. 

Nowe stosunki z Anglią.  W połowie czerwca znowu 
udałem się do Londynu, ażeby z b. wiceministrem Wieniawskim 
(reprezentantem Min. Skarbu) i z inż. Łozińskim zrealizować 
ewentualne możliwości dostarczenia WP materiału z Anglii. 
Niestety rokowania z rządem angielskim nie robiły postępów, na -
tomiast potężna firma Vickers była skłonna wejść z nami w per-
traktacje, ale dowiedziawszy się, że w tych samych sprawach 
pertraktujemy i z rządem, „nie chciała mu robić konkurencji”.  
W tej sprawie różniliśmy się w poglądach z wiceministrem Wie-
niaw skim. On uważał te dwustronne zabiegi za niewłaściwe; 
ja nato miast byłem zdania, że i tak celowość ich jest wątpliwa,  
a pilność zaopatrzenia WP nie pozwala na to, żeby najpierw tracić 
czas na pertraktacje z Vickersem, a potem, po prawdopodobnym 
zawo dzie, stracić ponownie czas na pertraktacje z rządem. Nie 
widzia łem też nielojalności z naszej strony w tym, że chcąc 
uzyskać naj lepsze warunki, staramy się zbadać obie strony. 

Pośrednictwo Perkinsa.  W rezultacie na razie ani 
Vickers, ani rząd angielski nie chcieli dla nas niczego zrobić, nato-
miast Perkins nie rezygnował z zamiaru współdziałania z nami, 
zapewniał nas, że ma źródła dla wszelkich zakupów, jakich nam 
trzeba i zapośredniczył pożyczkę u koncernu Birch, Crisp et Co. 
w wysokości 3–5 000 000 £ na trzy lata, 5–6% i stosunku dzie
więćdziesiąt kilka za sto; dalsze szczegóły miały być jeszcze usta-
lone. Nie ulega wątpliwości, że zrealizowanie tej transakcji ułat-
wiłoby niezwykle zadania misji. Moglibyśmy wtedy wiele sprzętu 
kupić na rynku prywatnym, i to znacznie taniej niż w transakcjach 
z rządami, a co ważniejsze, uniezależnienie się od stoków rzą-
dowych ułatwiłoby nam później wyjednanie korzystniejszych wa-
runków (czynnik konkurencji) w pertraktacjach z rządami; wre-
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szcie mielibyśmy zapewnione środki na transport lądem lub mo-
rzem. Ile znaczenia miały dla nas te wszystkie fakty, to poznamy 
przy dalszym opisie wypadków. Niestety Ministerstwo Skarbu 
na tę transakcję nie pozwoliło, obawiając się, że zaszkodzi ona 
per traktacjom, zmierzającym do uregulowania finansów Państwa 
Polskiego na wielką skalę; dotąd się to nie spełniło! 

„Choroby” transportowe.  Jak wspomniałem, ruch ko-
lejowy przez Niemcy trwał tylko do 20 czerwca. Od 4 lipca do 19 
lipca Wło si zamknęli — jakoby dla formalności celnych? — ruch 
przez swo je terytorium, co opóźniło znacznie nie tylko dalsze tran-
sporty, ale co więcej, spowodowało ogromne zamieszanie na 
naszych li niach i bazach transportowych we Francji. Francuzi 
mieli w licz nych magazynach materiał wojenny już załadowany 
na pociągi lub całe partie pociągów. Także w St. Dizier (baza 
transportowa dla kierunku przez Niemcy) stało sto kilkadziesiąt 
wagonów, któ re po zamknięciu ruchu przez Niemcy trzeba było 
skierować do Ambronay. Następstwem tego było, że kiedy 20 
lipca ruch przez Włochy został na powrót podjęty, nie można 
było uczynić zadość nagłości potrzeb, która się tymczasem  
w kraju wytworzyła, ale przede wszystkim musiało się oczyścić 
zatkane linie i stacje ko lejowe. Normalny ruch kolejowy zaczął 
się dopiero 10 sierpnia, tak że od 4 lipca do10 sierpnia nie można 
było faktycznie zaspakajać potrzeb, które w tym czasie powstały. 

Kwestie transportowe, względnie choroby transportowe,  
tak nam dopiekły, taką w robotach misji odegrały rolę, że pragnę  
je tu w całości przedstawić, z pominięciem porządku chrono-
logicz nego. 

Opory ze strony Austrii i  Włoch.  Co dwa, trzy ty-
godnie powstawały dłuższe przerwy ruchu, po kilka dni, a nie-
raz nawet i po 2–3 tygodnie. Różne były tego przyczyny: przede 
wszystkim brak węgla w Austrii. Uskarżano się tu, że nie dajemy 
węgla, do którego dostawy zobowiązaliśmy się układem. Okazało 
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się jednakże, że Polska węgiel na transporty „Polonia” regularnie 
dostawiała, ale być może, że były pewne zaległości, z umówionej 
ilości z Austrią za „kompensaty”. Nie jest zresztą wykluczone, że 
czasami Austria, głodna węgla, używała dostaw przeznaczonych 
na pociągi „Polonia” do uruchomienia przemysłu. Dalszym powo-
dem przerw transportowych były matactwa czeskie, w których 
sztab marszałka Focha zazwyczaj szybko i skutecznie pośredni-
czył. Ale najpoważniejszą przeszkodą wydawała się często zła 
wo la Włoch. Słyszeliśmy już o dwutygodniowej przerwie w lipcu, 
spowodowanej ich roszczeniami celnymi. Takich przerw, pod 
róż nymi pretekstami, powstało jeszcze wiele, tym trudniejszych 
do usunięcia, że Włosi z reguły zasłaniali się najrozmaitszymi 
powo dami, które często zupełnie nie istniały, a przeciw którym 
natu ralnie, jak przeciw wiatrakom, bezskutecznie walczyliśmy. 
22 października następuje przerwa w transportach „Polonia”, 
spowo dowana jakoby oporem Austrii, z braku węgla. Usuwamy 
tę prze szkodę, Austria chce pociągi uruchomić, misja francuska 
komunikuje to rządowi włoskiemu, ale po 10  d n i a c h  otrzymuje 
z Włoch odpowiedź, że Austria pociągów nie przepuszcza... 
To nowe niepo rozumienie przerywa ruch przez Włochy do 20 
listopada, na około 4 ty godni. 

Protegowane paskarstwo.  Dalszym czynnikiem, który  
nasze transporty bardzo utrudniał, jest samowola francu skiej służ-
by transportowej, samowola wcale nie bezinteresowna. Podczas 
gdy szefowi francuskiego biura transportowego w ministerstwie 
wojny oddać muszę wszelką sprawiedliwość, że najlojalniej po-
pie rał interesa transportowe misji, wykonawcze organa linii kole-
jo wych, względnie baz, prócz wagonów z naszym materiałem, 
pu szczały materiał przeznaczony dla różnych firm handlowych 
w kraju, przeważnie po prostu paskarski, oraz materiał różnych 
instytucji dobroczynnych (białe, czerwone krzyże itp.), które 
cie sząc się poparciem różnych wpływowych osobistości, pol-
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skich i francuskich (przede wszystkim pani prezydentowej 
Paderewskiej57) zabierały wojsku polskiemu i tak skąpy tonaż. 

Tu muszę wspomnieć, że jedną z licznych pereł mojej 
misji, a jedną z najcenniejszych, był kierownik służby tran-
sportowej, in spektor Giersz. Rozporządzając znakomitą rutyną, 
nadzwyczaj su mienny, ruchliwy i energiczny, przyczyniał się 
w granicach możliwo ści do dobrego funkcjonowania aparatu 
transportowego, a przy tym umiał wprost dziwnie wyłapywać 
wszelkiego rodzaju „niepo rządki transportowe”. Siedem razy  
w swych raportach tygodnio wych i specjalnych zwracałem uwa-
gę naczelnego wodza, szefa sztabu i pierwszego wiceministra  
na zakorzenione nadużycia, prosząc o in terwencję władz sądo-
wych i celnych; w niektórych z tych rapor tów wymieniałem na-
wet numery pociągów, wagonów, ich zawar tość, adresatów (fir-
my), nazwiska konwojenta, zwracałem uwagę, że nadużyciom 
tym można położyć tamę tylko przez rewizję po ciągów na granicy, 
podkreślając, że tylko taka kontrola da gwa rancję, iż materiał 
wojskowy możliwie w całości dostanie się w rę ce administracji 
wojskowej. Ale wszystkie moje przestrogi i proś by na nic się nie 
zdały. Z jednej strony raportów moich z braku czasu uważnie nie 
czytano, z drugiej strony Kontrola Transpor tów Zagranicznych 
prawdopodobnie z wygody żądała, żeby po ciągi „Polonia” nawet 
po podzieleniu ich na partie, wedle mate riału — aż do odebrania 
ich przez magazyny pilnowała eskorta z Francji. Eskorta ta skła-
dała się z komendanta Francuza, nie zawsze pierwszorzędnej 
wartości i z 10 Hallerczyków, którzy nie chcieli iść do pułków, 
lub których nie chciano — ich wartość przeciętna chybaż była 
więcej niż wątpliwa i podzielona na części, mia ła ona tydzień 

57 Helena Paderewska (1856–1934), od 1899 małżonka I. Paderewskiego, przewodni
cząca PBK i PCK, działaczka społeczna. Organizowała pomoc materialną i medyczną 
dla armii gen. Hallera i dla Wojska Polskiego.
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lub kilka tygodni pilnować partii pociągów. Że materiał w tych 
partiach czasami topniał, to chyba zrozumiałe. Że równocześnie tą 
metodą otwierało się drogę paskarstwu, że wago ny z materiałem 
paskarskim wymykały się w ten sposób łatwo, to także jasne. 

Tu podać muszę, że w maju osobiście zaawizowałem 8 wa-
go nów z materiałem „komercjalnym” dla firmy Hofman; wagony 
złapano, było ich jednak nie osiem, ale osiemnaście. Położono na 
nich areszt, chciano skonfiskować, ale za interwencją prezydenta 
Paderewskiego nie tylko areszt zdjęto, ale nawet cło darowano 
(osobiście słyszałem od wiceministra Byrki, a tak samo od posła 
Rosseta itp.). Że tą drogą paskarstwa nie ukrócono, to jasne.  
Z końcem września przyłapano nareszcie dwa pociągi „komer-
cjal ne” pod firmą „Polonia”, z których jeden także trzy tygodnie 
przedtem zaawizowałem. Sprawa oparła się o sejm, który zarzą-
dził śledztwo. Starano się w tę sprawę wmieszać misję, która z fa-
natyzmem te właśnie objawy zwalczała. Czynniki albo poinfor-
mo wane, albo te, które powinny były być poinformowane, nie  
sta nęły w obronie misji, jak to było ich elementarnym obowiąz-
kiem. Dopiero sam musiałem komisji sejmowej przedstawić cały 
mate riał dowodzący naszej akcji antypaskarskiej. Była to jedna  
z brudnych intryg przeciwko misji, która mi pracę w misji obrzy
dziła, ale o tym później. 

Nowe trudności transportowe.  Już wspomnia łem, że  
od czerwca starałem się stosunki transportowe poprawić i za-
bezpieczyć przez otwarcie nowych linii transportowych: przez 
Niemcy marszałek Foch uzyskał dla nas w czerwcu 53 pociągi,  
a w lipcu, jak niebawem usłyszymy, 20 pociągów na transport  
ko ni. Starania o wyrobienie regularnego ruchu przez Niemcy 
mar szałek Foch zostawiał czynnikom polskim. Ruch przez 
Szwajcarię został w zasadzie przyznany (1–2 pociągi dziennie), 
ale i to trzeba było konkretnie wypracować. Możliwości otrzy-
mania dru giego pociągu przez Włochy były minimalne ze wzglę-
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du na oporne stanowisko tego państwa. Wreszcie przy pomocy 
organów amerykańskiej komisji likwidacyjnej udało się fak-
tycznie otrzy mać okręty do Dunkierki, które miały na kredyt 
przewozić żyw ność do Gdańska, pod pokrywką akcji Hoovera 
ulgi dla Europy. 

Tak więc stosunki transportowe tylko o tyle się poprawia-
ły, o ile misji udało się uzyskać pomoc czynników niepolskich, 
nato miast działalność naszej reprezentacji na razie nie przyczy-
niła się do polepszenia sytuacji transportowej. 

Z początkiem października zawisło nagle najpoważniejsze 
nie bezpieczeństwo nad transportami w ogóle. Francuskie Mini-
ster stwo Skarbu oświadczyło, że odtąd musimy płacić gotówką 
za transport materiału niepochodzącego od rządu francuskiego na 
całej przestrzeni, zaś za transport materiału pochodzenia francu-
skiego tylko na liniach poza Francją. Z trudem udało mi się uzy-
skać od rządu francuskiego zwłokę, potrzebną na zapewnienie 
po trzebnych sum przez rząd polski. 

Zapotrzebowanie koni.  Wróćmy do chronologicz nego 
skreślenia wypadków. Z początkiem czerwca dała się odczuć  
w kraju gwałtowna po trzeba koni58. Już poprzednio spenetrowali-
śmy Amerykanów co do ewentualnej gotowości odstąpienia nam  
koni i po stwierdzeniu możliwości z tej strony, wyjechała do 
Ameryki komisja pod kie runkiem pułkownika Ostrowskiego, 
podczas gdy część jej z majo rem Dąbrowskim została we Francji. 

Komisje te wyobrażały sobie, że konie już są zupełnie goto-
we do odbioru. Jest rzeczą jasną, że tak być nie mogło, nie 
tylko z po wodu braku czasu, ale też dlatego, iż w misji nie było  

58 Potrzebne były konie typu „A”, zdatne do ciągnięcia armat i konie typu „W” (wierz
chowe), dla kawalerii. Na skutek rabunkowej polityki okupantów koni tych typów było 
w Polsce tak mało, że groziło to unieruchomieniem znacznej części artylerii i zahamo
waniem formowania kawalerii.
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fachowych sił do wyboru koni. Oglądnięcie, wybór koni, załado-
wanie i kon wojowanie było z natury rzeczy obowiązkiem ko-
misji odbiorczej, natomiast zorganizowanie tych czynności, 
dostarczenie komisjom potrzebnego personalu pomocniczego  
i zawarcie kontraktów było rzeczą misji. 

Przeprowadzenie tych zadań było bardzo trudne, gdyż z jed-
nej strony Amerykanie, demobilizując się niecierpliwie, chcieli 
jak najprędzej pozbyć się koni, z drugiej strony Niemcy nas 
podkupywali, wreszcie transport koni przedstawiał największe 
trudno ści. Przez Włochy lub Szwajcarię trzeba by około 40 po-
ciągów, transport trwałby wedle doświadczenia przynajmniej 
dwa miesią ce (obok koni musiało się wysyłać i inny materiał, 
przerwy w transporcie itd.), ale co zrobić z końmi zostawionymi 
przez ten czas na naszej trosce? Trzymać je koło Koblencji, skąd 
się je brało, było to nie bardzo możliwe, gdyż i Amerykanie temu 
się sprzeciwiali i przez tak długi czas konie były narażone na kra-
dzież i na znaczny upadek sił, w warunkach higienicznie nieko-
rzystnych. Trudności piętrzyłyby się jeszcze bardziej na wypadek, 
gdyby trzeba było konie umieścić w głębi Francji (Dijon). 
Wresz cie trzeba się było liczyć z bardzo wątpliwą kwestią, czy 
Amery kanie sprzedadzą nam konie, choćby na trzymiesięczny 
kredyt, sko ro Niemcy płacili przeważnie drożej i gotówką. 
Jednak z pomocą Smulskiego z Ameryki udało się uzyskać od 
Amerykanów 5000 koni (w tym mała część mułów) po 280 dol., 
¼ płatna natych miast, reszta po 3 miesiącach. Z jeńców Polaków 
we Francji zor ganizowaliśmy konwoje dla koni, w chwili bardzo 
szczęśliwej; bo nagle otrzymaliśmy ze sztabu marszałka Focha 
wiadomość, że za trzy dni mają odejść przez Niemcy pierwsze 
dwa pociągi z koń mi, potem co dzień dwa, że Niemcy się na 
to zgadzają pod pewny mi warunkami. Misja przygotowała 
spełnienie tych wszystkich dość skomplikowanych warunków, 
co było tym ważniejsze, że i Amerykanie, nie bardzo ufając 
nam w dotrzymaniu przyjętych zobowiązań kredytowych, wiele 
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nam robili trudności i wielokrotnie starali się kontrakt zerwać. 
Przy pomocy przychylnego nam senatora Hollisa kontrakt został 
przeprowadzony i konie w bardzo dobrym stanie przybyły do 
kraju (tylko jeden w drodze zginął). 

Z początkiem sierpnia dostaliśmy staraniem misji Hoovera 
także okręty angielskie, które zawiozły do Gdańska około 2000 
ton różnego materiału (prawie wyłącznie żywność). Wreszcie 
(po części przy pomocy p. Smulskiego) udało się uzyskać od 
Amerykanów 200 000 rynsztunku, około 400 000 jardów sukna, 
materiał automobilowy i pociągi sanitarne, tak że z wy jątkiem 
małej ilości materiału technicznego i surowców zapotrzebowanie 
było zapewnione ze znaczną nadwyżką. 

12 grudnia 1919 r. 
7 sierpnia znowu się wybieram do Warszawy, żeby zdać 

spra wę z dwu ostatnich miesięcy i żeby otrzymać wskazówki do 
dal szej działalności. W Salzburgu, o 3 w nocy budzi mnie nagle  
w po ciągu major Kurowski i zawiadamia, że wojsku polskiemu 
grozi katastrofalny brak mundurów, trzewików, a w dalszym rzę-
dzie ko ni. Powołuje się na rozkazy, które z sobą wiezie i przedsta-
wia mi osobistą prośbę gen. Majewskiego, żebym całej swej 
energii użył do zaradzenia złemu. Niestety, na gruncie paryskim 
nie obiecuję sobie zdziałać wiele, bo o ile oceniam sytuację, nie 
będzie tam wiele do znalezienia. Na gruncie londyńskim trzeba 
będzie gotów ki, a możliwość otrzymania jej swojego czasu mini-
sterstwo skarbu wytrąciło misji z rąk, wreszcie na terenie 
amerykańskim żniwo zapowiadałoby się najobficiej, ale na tę od-
ległość misja działać nie potrafi. Jednak natychmiast wracam do 
Paryża, żeby zrobić wszystko, co możliwe, do zdobycia mun-
durów i koni. 

Co do mundurów, to przedstawiały się następujące moż-
liwości: jeśli idzie o stoki francuskie, pewny byłem, że niczego 
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nie dosta niemy; wielu się na to optymistyczniej zapatrywało, ale 
ja miałem rację. Co do stoków amerykańskich, które właśnie 
ryczałtowo przeszły w posiadanie Francuzów, ppłk Koźmiński  
i ja domyśla liśmy się, że tam będzie dużo mniej, niż przypusz-
czali sami Fran cuzi (Amerykanie byli o swoich własnych stokach 
nieszczególnie poinformowani, a oprócz tego ich metody w in-
teresach nie odzna czały się zbytnią rzetelnością, a przynajmniej 
zbytnią lojalnością). O stokach Amerykanów w Koblencji (armii 
polowej) miałem tak że, mimo ich zapewnień, mierne wyobraże-
nie. Mundury były w rę kach prywatnych i z tych sfer mieliśmy 
dość ofert, ale przewidy waliśmy potrzebę gotówki; wreszcie li-
czyć można było na mundu ry w Anglii i tu teren należało 
spenetrować. 

W poszukiwaniach zwróciliśmy się zaraz do wszystkich 
tych źródeł i do tygodnia sytuacja przedstawiała się jak następu-
je. Największe widoki dawały stoki na prywatnym rynku francu-
skim, stąd bowiem otrzymaliśmy oferty na jakie 300 000–400 000 
kompletów, ale do zrealizowania ich potrzeba było już to 10–25% 
gotówki, już to całej gotówki. Za to ceny były bardzo przystępne: 
29–42 fr. za komplet używany, ale dobry. Realizacja zakupów na 
rynku prywatnym nasuwała jednak wątpliwości wobec bardzo 
ma łych widoków, abyśmy otrzymali od rządu potrzebną gotówkę. 
Wszak za zakupy materiałów dla oficerów winni byliśmy firmie 
Burberry 876 000 fr. i zagrożeni skargą, od miesięcy na próżno 
żą daliśmy tej sumy od ministerstwa skarbu. Francja z powodu 
wła snych braków na razie odmówiła nam odstąpienia mundurów. 
Stoków koblenckich nie pozwalano oglądnąć (złe sumienie?),  
a wysłane do Anglii organa jeszcze nie odpowiadały. 

Drugi raport w Warszawie.  14 sierpnia pojechałem do 
Warszawy, żeby znowu porozumieć się osobiście. Przedstawiłem, 
że rynek francuski jest na wyczerpaniu, a materiał w wielkich ilo-
ściach będzie można dostać przede wszystkim w Ameryce, gdzie 
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jednak starania muszą być bardzo ostrożne, wymagają one z na-
szej strony personalu bardzo sumiennego, rutynowanego i kom-
petentnego. Co do Anglii nie mamy jeszcze informacji, ale  
zdoby cie materiału jest tam prawdopodobne. W państwach cen-
tralnych warto by kupować ze względu na niską walutę. 

Podkreślałem też, że wszędzie gotówka będzie odgrywała 
wiel ką rolę i umożliwi wielkie oszczędności. Sam w czerwcu  
w Londy nie zapewniłem ją lub swobodny kredyt materialno-
-transportowy, ale niestety Min. Skarbu plany moje odrzuciło 
(minister Kar piński). 

Niestety na razie w Warszawie ani mi nie dano gotówki, ani 
nie rozwinięto akcji, która by bądź w Ameryce, bądź też w Anglii 
przyspieszyła zdobycie mundurów. Polecono mi rozwiązanie te-
go problemu — jak będę uważał — nie dając środków ponad 
1 mi lion fr. 

Opory i intrygi. Za to zarysowały się już na bruku war-
szawskim różne matactwa ludzi, dla których intryga jest łatwiej-
sza niż uczciwa, pozytywna robota. Zarzucono, że dla artylerii 
wiele przyrządów nie przyszło i że baterie nie mogą z tego powo-
du iść na front. W istocie chodziło tylko o braki w drobnostkach, 
stąd wynikłe, że z zarządzenia MSW nie zamówiono jaszczy i że 
z armatami szły tylko najniezbędniejsze przybory. Co gorsza, jak 
już napomknąłem, odbiór materiału w kraju odbywał się w sposób 
niezwykle niedbały, sprzęt błąkał się w wagonach tygodniami po  
kraju, toć nic dziwnego, że wiele poginęło lub pokradziono. 
Wresz cie te drobnostki, których tak czy siak brakło, powinien był 
dep. artyleryjski pospiesznie zestawić, zestawienie przysłać misji 
do Paryża i byłoby się braki szybko usunęło. W rzeczywistości 
arma ty przyszły do kraju w czerwcu, a zapotrzebowanie braków 
misja dostała w październiku i w tym miesiącu je załatwiła. W tym 
cza sie skarżył się prezydent min. p. Paderewski, że podkopuję 
(„zło śliwie i chełpliwie”) jego powagę w Paryżu. Świadom, że  
w jego najbliższym otoczeniu było wiele niebezpiecznych jed-

257

17 − Pamiętniki



nostek, mia łem dla premiera szczerą cześć i zachowałem ją.  
O zdolności jego do interesów z czasem mniej korzystnego na-
brałem sądu, ale stąd nie wynikało, żebym miał uchybić w czym-
kolwiek, pośrednio lub bezpośrednio, prezydentowi ministrów. 
Rzecz inna, że w spełnia niu swych obowiązków jako szef misji  
kierowałem się wyłącznie interesem państwa i tam, gdzie ten 
interes wchodził w rachubę, nie ustępowałem w rzeczach, które  
leżały w granicach mej kompe tencji. Odpowiednio do wskazó-
wek otrzymanych od naczelnika państwa, udałem się do p. pre-
zydenta celem wyjaśnienia nieporo zumień. P. Paderewski był 
dla mnie bardzo uprzejmy, ale jego oto czenie uważało mnie 
prawdopodobnie za człowieka szkodliwego (może dla siebie?)  
i intrygi bezsprzecznie dalej się snuły. 

Po powrocie do Paryża kontynuowałem starania o mundury 
i konie oraz o poprawienie sytuacji transportowej. Co do mundu-
rów, to najpierw wyłaniała się coraz wyraźniej potrzeba gotówki, 
o którą szturmowałem Warszawę coraz natarczywiej i mniej wię-
cej bezskutecznie. Zresztą ofert mieliśmy dość, ale nie mogliśmy 
z nich korzystać. Stoki francuskie, angielskie i amerykańskie  
(w Koblencji) jeszcze mało obiecywały. 

Co do koni, to udało mi się znowu zapewnić u Amerykanów 
6000 koni i mułów po 280 dol., ¼ płatna za miesiąc, reszta za  
3 mie siące. Ale relacje komisji odbiorczej majora Dąbrowskiego, 
po czątkowo korzystne, brzmiały coraz gorzej, wskutek czego 
wielo krotnie zapytywałem MSW, czy kontrakt utrzymać, czy zer-
wać, tym bardziej że transport przez Niemcy, jakoby przez 
Ameryka nów zapewniony, nie był całkiem pewny. Nareszcie 
MSW ka zało kontrakt zerwać, co się udało. Ta decyzja MSW 
wynikła po większej części z nadziei szybkiego i korzystnego 
zakupu ko ni w Holandii (z dostawą do Warszawy). Nadzieja ta do 
połowy grudnia nie spełniła się i jest może jednym z przykładów 
„taniej krytyki, a trudnej konkretnej roboty”. 

258



Co do transportów, to wobec coraz częstszych przerw  
w tran zycie „Polonia” przez Włochy, dokładałem wszelkich sta-
rań o uruchomienie pociągów przez Szwajcarię, Niemcy i via 
Gdańsk. Dwie ostatnie drogi wskutek zaostrzenia się stosunków 
polsko-niemieckich* na razie odpadały. Natomiast przez Szwaj-
carię uda ło się wydelegowanemu przeze mnie inspektorowi 
Gierszowi uzy skać zgodę interesowanych państw już od połowy 
września, ale spełnienie umówionych warunków przez Polskę 
trwało aż do po łowy listopada i z tego powodu nie można było 
wcześniej korzy stać z tej drogi. 

Rola polskiej dyplomacji.  Tymczasem trudności, któ-
re misja musiała zwalczać, rosły bez miary. Podczas gdy woj sku  
polskiemu było potrzeba przede wszystkim mundurów, a w dru-
gim rzędzie automobili (pogląd na ten sprzęt niedługo się zmienił, 
zaczęto je uważać w Warszawie za mniej potrzebne), ad ministra-
cja francuska konsekwentnie posyłała nam zamiast mundurów 
amunicję itp. Nareszcie z początkiem października dowie dzie-
liśmy się, że rząd francuski odmawia nam — bez natychmia
stowej zapłaty — przewozu innego materiału jak pochodzenia 
francuskiego. Tymczasem właśnie mundury i automobile były po-
chodzenia amerykańskiego. Dyplomacja polska (pp. Paderewski, 
Zamoyski59 i inni) nie interweniowali ze skutkiem w tych spra-
wach i uważali je za drobnostki, przeszkadzające im w ich wiel-
kich robotach dyplomatycznych*, gdyż odsłaniały one ubóstwo 
skarbu polskiego. Stanowisko to było analogiczne do owej chęci 

* Powstanie górnośląskie.
59 Maurycy Zamoyski, hrabia (1871–1939), członek Ligi Narodowej, podczas pierw
szej wojny światowej członek Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie, potem 
wiceprezes Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. W latach 1919–1924 poseł RP 
we Francji.
* Zresztą nie bardzo płodnych: vide statut Galicji Wschodniej, sprawę Ślą ska Cieszyń
skiego, Gdańska itp. 
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szafowania skarbem polskim w kwietniu tegoż roku, kiedy to 
sprzeciwiłem się płaceniu Francuzom wygórowanych cen za mate
riał. Wtedy miałem rację, oszczędzając państwu polskiemu setki 
milionów energią, z jaką wbrew dyplomatom broniłem interesu 
skarbu, teraz znowu miałem rację, podejmując bez pomocy 
dyplo matów (a tylko przy poparciu generała Weyganda) starania 
o utrzymanie transportów w toku, gdyż przerwa w zaopatrzeniu 
wojska polskiego mogła przybrać charakter katastrofalny. Jak już 
wyżej wspomniałem, udało mi się uzyskać tylko prowizorycznie 
kontynuowanie transportów staraniem Francuzów, na podstawie 
obietnicy wręczenia im potrzebnej na transporty gotówki, przy 
do raźnej wpłacie 553 000 fr. szwajc., które przywiózł z Warszawy 
major Kurowski. 

Inną ważną kwestią był przewóz owsa (ok. 30 000 ton) z St. 
Nazaire do Gdańska. Jego składom, po części zagrożonym zale-
wem Loary w późnej jesieni, trzeba było jak najszybciej zapewnić 
możliwości transportu, a na to albo wpływów dyplomatycznych 
(które znów zawiodły), albo gotówki. Gotówki wreszcie potrzeba 
nam było na zapłacenie części należności za mundury, które moż-
na było dostać na rynku francuskim na częściowy roczny lub kilku-
miesięczny kredyt. Nasze zasoby gotówkowe, wobec negatywne-
go stanowiska Min. Skarbu, redukowały się tymczasem do około 
5 mln fr., choć można było i 10 mln użyć pożytecznie. 

Propozycja p. Górskiego.  22 września zjawia się u mnie 
pani Paderewska ze swym pasierbem, p. Górskim60 i najpierw żą-
da ode mnie interwencji na bezpłatny przewóz do Ameryki 
około 10 000 zdemobilizowanych Hallerczyków (co uznałem za  
niewyko nalne), potem zostawia mnie z p. Górskim, który mi pro-
ponuje kupno wspomnianych już „stoków koblenckich”, z tym,  

60 Wacław Górski (1876–1936), syn Heleny Paderewskiej z pierwszego małżeństwa 
z Władysławem Górskim, skrzypkiem i solistą orkiestry Teatru Wielkiego.
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że „Russian Banque” (Rue Baudry) odkupi od nas to, czego my  
sami nie za trzymamy, dając nam przed podpisaniem kontraktu  
z Amerykanami 75% należności, a resztę do trzech miesięcy. Pro-
pozycja ta wydawała mi się bardzo podejrzana, ale postanowiłem 
się poin formować o szczegółach. Otóż następnego dnia mieliśmy 
pertrakto wać w wymienionym banku. Byli tam p. Górski, jego 
przyjaciele, p. Hamerling (właściciel Kalwarii) i adwokat Allien, 
reprezentan ci banku, których nazwiska zapomniałem. 

Amerykańska komisja likwidacyjna ofiarowała środków 
żywności, odzieży (mało) i bie lizny, tłuszczów, materiału sani-
tarnego, koni i mułów za łączną su mę 14,5 mln dolarów, bez koni 
za 10 mln dol. Bank zamiast 75% ofiarował 10 mln fr. (1 dol. = 8 fr.).  
Oczywiście uważałem trans akcję za wykluczoną dla nas. O Ame-
rykanach wyrobiłem sobie zdanie, że nie są ani o swych stokach 
dobrze poinformowani, ani w interesach zbyt skrupulatni, że więc 
w pertraktacjach o stoki koblenckie musimy być bardzo ostrożni. 
Wszak wiadome mi było, że wartość swego towaru wielokrotnie 
przedstawiali nam oni nie zgodnie z jego stanem faktycznym, 
że mieli sprzedać swe stoki Francji na podstawie wykazów, 
które się grubo z rzeczywistością nie zgadzały itp. Na stosunki 
te bez skutku już w sierpniu w War szawie zwracałem uwagę, 
ale prezydent Paderewski zasadniczo załatwiał interesa polsko-
-amerykańskie przez Amerykanina ma jora Shumana. Amerykanie 
żądali zawarcia kontraktu do godziny piątej, i czy miałem skarb 
bez informacji w ten sposób obciążyć, żeby może otrzymać od 
banku 10 mln fr. gotówki? Nie! Ten inte res nie wydawał mi się  
rzetelny i 23 września o 3 po południu zwróciłem uwagę pre-
zydenta Paderewskiego na niebezpieczeństwo tej transakcji. 
Prezydent Paderewski powiedział mi: „Przed kilku dniami p. 
generał był u mnie zrozpaczony, że mu na owies, mundury itp. 
potrzeba milionów – chciałem p. generałowi dać te miliony, ale 
p. generał uważa tę transakcję za niebezpieczną dla państwa — 
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widzę, że p. generał chce sam sobie poradzić”. Stało się dla mnie 
jasne, że p. prezydent był znowu urażony, ale dla mnie wzgląd na 
interes państwa był wyższy. O ile wiem, interes koblencki (może 
tylko częściowo) został w innej formie przeprowadzony przez 
p. Gorazdowskiego (dyrektora Głównego Urzędu Zaopatrzenia 
Armii) za pośrednictwem majora Shumana; oby z korzyścią dla 
państwa! 

Nowe alarmy.  Tymczasem sytuacja mundurowa armii 
za częła się zaostrzać katastrofalnie i gen. Sosnkowski61 przesłał 
z koń cem września do Francji (Clemenceau, Foch, Paderewski) 
memo riał przedstawiający rozpaczliwe położenie armii i w zao-
patrzeniu, i środkach transportowych. 

Początkowo rząd francuski niewiele sobie robił z czarnego 
obrazu położenia alianta, ale z czasem wpływy dyplomatyczne  
i wojskowe (gen. Rozwadowski i ja) zyskały nam większe popar-
cie, zwłaszcza u marszałka Focha. Jednak, np. w kwestii wpłat 
go tówkowych za transporty nie można było uzyskać ulg, a za 
ofia rowane nam wreszcie mundury itp. żądano bardzo wysokich 
cen: za zupełnie np. zużyty komplet (3 kategorii) żądali Francuzi 
51 fr., podczas gdy na rynku prywatnym otrzymywaliśmy dobre 
komplety za 29–42 fr. 

Sytuacja była tak trudna, potrzeba gotówki, i to znaczniej-
szej tak nagła, że 9 października pojechałem znowu do Warszawy. 
Tu przedsta wiłem konieczność szybkiego udzielenia mi 13 mln 
fr. (5 na trans porty, 8 na mundury itp.) i ostatecznego otworzenia 

61 Kazimierz Sosnkowski (1885–1969), generał WP, wódz naczelny. Najbliższy współ
pracownik J. Piłsudskiego, założyciel ZWC, szef sztabu 1. Brygady Legionów Pol
skich. W latach 1919–1920 dowódca Okręgu Generalnego Warszawa, wiceminister 
spraw wojskowych, dowodził Armią Rezerwową podczas walk z pierwszą ofensywą 
Tuchaczewskiego. W latach 1927–1939 inspektor armii. We wrześniu 1939 r. dowódca 
Frontu Południowego. W latach 1943–1944 naczelny wódz. Po drugiej wojnie świato
wej na uchodźstwie w Kanadzie.

262



nowych dróg transportowych, co wymagało przede wszystkim 
dostarczenia wę gla. Dodać tu muszę, że wysłana nareszcie z ra-
mienia MSZ i MSW do Berlina misja (podsekretarz stanu 
Wróblewski i gen. Lamezan62) doprowadziła do skutku układ 
z Niemcami, otwierający nam dla materiału wojennego drogę 
przez Niemcy, z czego najpierw korzystać miały transporty koni, 
zakupionych przez wojsko poznańskie w Kolonii. 

Z pomocą wiceministrów, gen. Sosnkowskiego, p. Skrzyń-
skie go i szefa sztabu płk. Hallera udało mi się zapewnić gotówkę 
u mi nistra Bilińskiego. Przekonałem także odnośne czynniki  
o koniecz ności punktualnego przesłania węgla do utrzymania, 
względnie uruchomienia transportów przez Włochy, Szwajcarię  
i Niemcy, ale nie wiem, czy dostawy te działały sprawnie. 

Intrygi „dworskie”. Natomiast dowiedziałem się o ca-
łym steku intryg ukutych w Warszawie przeciw mnie, a ich źró-
dłem były „dwory” prez. Paderewskiego i gen. Rozwadowskiego. 
Dwie były przyczyny tych ataków: jedna, przypuszczalna, że 
psu łem okazję do ewentualnych interesów otoczenia prez. 
Pade rewskiego (stoki koblenckie — p. Górski, Russian Banque, 
albo tajemnicza afera kontrabandy na nazwisko Hofman), druga 
pewna, że nie znałem bogów ponad dobro kraju i obowiązek, że  
nie bawiłem się w żaden serwilizm, nawet względem pani Pade-
rewskiej, i tym śmiertelnie ją sobie zraziłem, a niemniej jej męża 
i w podobny sposób gen. Rozwadowskiego. 

Zaczęto szerzyć pogłoski, że moja buta zraża wszystkich, że 
każdy inny u Francuzów więcej by uzyskał, że nie zdobyłem dla 
armii tyle, ile jej koniecznie trzeba było, choć to było możliwe. 

62 Robert Lamezan de Salins (1869–1939), generał WP. Generał kawalerii armii au
striackiej. W 1919 r. m.in. szef polskich misji wojskowych w Bukareszcie i Berlinie,  
w 1920 r. dca Okręgu Generalnego Pomorze i Okręgu Generalnego Lwów. Od sierpnia 
do września 1920 r. dca 6. Armii. W 1926 r. przeszedł w stan spoczynku.
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Wszystko to było nieprawdą. Francuzi wspomagali mnie, 
zwła szcza koła wojskowe najlojalniej i darzyły rzadką dla ob-
cego żar liwością pomocy, osobistą przyjaźnią i szacunkiem. 
Z poprzednich kart wynika, że ile razy prace misji trafiały na 
przeszkody, pra wie nigdy nasza dyplomacja, lecz zawsze moja 
osobista interwen cja usuwała trudności. Co można było danymi 
mi środkami nabyć, nabyłem (szczegóły niedługo przytoczę), 
mógłbym znaczniejsze zakupy poczynić, gdyby mi Min. Skarbu 
albo dało wcześniej i wię cej gotówki, albo nie przeszkodziło 
mojej transakcji londyńskiej w czerwcu (minister Karpiński63). 

Szczytem ironii było wplątanie misji w nadużycia, które 
wła śnie wykryto. Wspomniałem, że szereg razy bezskutecznie 
awizo wałem różne transporty paskarskie z Francji, posługujące 
się (przy współudziale władz francuskich wagonami „Polonii”). 
Z końcem września np. wyjechały dwa całe pociągi paskarskie 
„Polonia”, nr 92 i 94, z których nr 92 udało nam się wykryć 
jeszcze we Fran cji i który z wszelkimi szczegółami telegraficz-
nie zaawizowałem. Ale i te pociągi wskutek mego telegramu, ale  
inną drogą przypad kowo w Warszawie przyłapane, stały się 
przedmiotem publiczne go skandalu, który dzienniki związały  
z działalnością mojej misji, co władze centralne z niewielką do-
zą temperamentu odparły, doskonale wiedząc, że właśnie nasza 
misja najenergiczniej zwalczała wszelką korupcję. 

Widziałem też, że Naczelnik Państwa jest względem mnie  
zna cznie chłodniejszy niż ongiś, dlatego też, kiedy mnie spytał 
o przy mioty mego personalu, z głębi przekonania w wysokim 
stopniu chwaliłem jego zalety i prosiłem o zwolnienie z dotych-
czasowego stanowiska, jeśli obecnie nie jestem już może w misji 
potrzebny, proponując równocześnie na ewentualnego zastępcę 
ppłk. Kuźmińskiego, jeżeliby nie było do dyspozycji kogoś 

63 Stanisław Karpiński (1870–1943), od czerwca do lipca 1919 r. minister skarbu.
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wyższego, a na prawdę tęgiego. Zapytał mię wówczas Naczelnik 
Państwa o zdanie co do gen. Pomiankowskiego64; z przekonania 
zaleciłem go jako swego następcę. 

Na życzenie wojskowej komisji sejmowej przedstawiłem 
do tychczasową działalność misji i odpowiedziałem na dwie in-
terpe lacje niewielkiego znaczenia. Mówiono mi ubocznie, że  
zrobiłem na komisji sejmowej bardzo dobre wrażenie. 26 paź-
dziernika byłem z powro tem w Paryżu. 

16 stycznia 1920 r.
Ostatnie transakcje w Paryżu.  Pierwszą moją troską 

było wystarać się o mundury i o środki ich transportu. I je dno,  
i drugie nie było łatwe. 

Co do mundurów, to po stwierdzeniu, że w „stokach kob-
lenckich” — kupionych za 6 000 000 dol. (okrągło 800 000 000 
marek wedle dzisiejszego kursu) przez GUZA (Główny Urząd 
Zao patrzenia Armii) za pośrednictwem amerykańskiego majora 
Shumana, prawie wcale mundurów nie ma, po stwierdzeniu da-
lej, że różne zakupna mundurów, dokonane w Anglii przez prez.  
ministrów p. Paderewskiego i gen. Rozwadowskiego, prawdo-
podobnie także pozostaną bez rezultatu, bo ich kontrahenci 
zupełnie lub prawie zupełnie towaru nie mieli (600 000 płaszczy 
firmy White zupełnie nie istniało itp.), pozostały do wyboru 
jeszcze trzy źródła: kupna prywatne we Francji, kupna rządowe 
we Francji, wreszcie kupna rządowe lub prywatne w Anglii. 

Mając do dyspozycji 8 000 000 fr. gotówki, byłem pewny,  
że za nią kupię prywatnie około 200 000 kompletów (płaszcz, 

64 Józef Pomiankowski (1866–1929), generał WP. Zawodowy oficer austriacki, gene
rał kawalerii. Od listopada 1919 do lipca 1920 r. szef Wojskowej Komisji Zakupów  
w Paryżu, od lipca 1920 do lipca 1921 r. szef Polskiej Misji Wojskowej, po czym prze
niesiony w stan spoczynku.
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spodnie, bluza). Ponieważ wiedziałem, że kontrahenci zazwyczaj 
dostarcza ją tylko części zamówionego towaru, starałem się kon-
traktować więcej i zawsze energicznie żądałem pokazania sto-
ków. Przy tej sposobności stwierdzaliśmy nieraz, że kontrahenci 
bardzo często towaru nie posiadali, tak że nawet 200 000 kom-
pletów na rynku prywatnym we Francji nie można było nabyć. 
Do 20 listopada, tj. do końca mego urzędowania, misja prywatnie 
zakupiła lub zapewni ła: 129 000 płaszczy, 100 000 bluz, 170 000 
spodni (liczba ze wzglę du na jakość pewno się zmniejszyła) i 150 000 
par trzewików. 

Rząd francuski ostatecznie zdecydował się odstąpić nam 
ze stoków amerykańskich większą ilość mundurów. Ale jego 
dobre chęci sparaliżowała po części ta okoliczność, że władze 
francuskie, znając „stoki amerykańskie” przeważnie tylko z wy-
kazów ame rykańskich, ofiarowały nam więcej, niż miały; tak 
np. ofiarował nam rząd 200 000 płaszczów w przypuszczeniu, 
że ich ma grubo więcej. Przy szukaniu okazało się, że jest ich 
tylko 80 000. Osta tecznie otrzymaliśmy od rządu francuskiego 
następujące ilości głównych artykułów: 80 000 płaszczy po 54 fr., 
200 000 spodni po 15 fr. i tyleż bluz po 27 fr., 100 000–200 000 
par trzewików, 65 000 serdaków itp.; ceny były dużo wyższe niż 
na rynku prywatnym, gatunek „dobre, używane”, 3-letni kredyt. 
Tak więc na rynku francuskim prywatnie i u rządu zdobyliśmy 
przeszło 300 000 kom pletów. O transporcie potem. 

Zrobiwszy, co się dało we Francji, udałem się do Londynu, 
aby osobiście przekonać się o możliwościach na rynku angielskim 
i pchnąć o ile możności problem transportów morskich. 

W Londynie.  9 listopada przyjechałem do Londynu i z naj-
więk szą trudnością znalazłem pomieszczenie w trzeciorzędnym 
hotelu „Man hattan”. 

W południe spotkałem się z ppor. Cyankiewiczem, którego 
wy słałem do Londynu, ażeby go oddać posłowi Sapieże jako 
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organ wykonawczy do przeprowadzenia zakupu mundurów, 
zainicjowa nego z ramienia prez. Paderewskiego. Od razu mie-
liśmy wrażenie, potęgujące się z każdym dniem, że firma Gibson, 
z którą kontrakt był zrobiony, towaru nie ma, i że nam pokazuje 
towar będący wła snością rządu. Lekkomyślność naszych władz 
była tak wielką, że takiemu człowiekowi przesłano 15 000 dol. 
i jeszcze miano wręczyć 25 000 dol., zanim on cośkolwiek nam  
oddał; nie wiem, czy sprawę tę, na którą zwróciłem uwagę na-
szego posła, zdołano uporząd kować. 

Tak więc w czasie mego pobytu w Londynie nabrałem 
przeko nania, że firmy naszej dyplomacji: Gibson, White, Landau 
są w ogóle wątpliwej wartości, że natomiast rząd angielski ma 
zna czne zapasy do zbycia i że chodziłoby o trafienie do nich. 

W tym sensie z ramienia p. Paderewskiego p. Horodyski 
per traktował z rządem angielskim o kredyt materialny w wy-
sokości około 3 000 000 dol., z czego 2/3  na tabor kolejowy, 1/3 
na mundury itp. Ceny były przystępne, ale warunki kredytu dość 
ciężkie; czy do umowy przyszło, nie wiem. Nie miałem czasu, 
żeby wyczekać rezultatu tych pertraktacji, zostawiłem przeto też 
ppor. Cyankiewicza jako oficera łącznikowego z poleceniem, 
żeby służył po selstwu i agencji handlowej (p. Czarnomskiemu) 
jako rzeczoznaw ca i zawiadomił misję w Paryżu o otwierających 
się ewentualnie widokach zakupów. Zamierzałem wtedy wysłać 
do Londynu więk szą komisję pod kierunkiem jednej z najtęższych 
sił misji: ppłk. Koźmińskiego lub kpt. Jordana. 

Sprawa frachtów morskich.  Sam tymczasem zają łem 
się zdobyciem środków transportowych morzem. Nie liczyłem po  
dotychczasowych doświadczeniach na transport materiału wo-
jennego, nawet owsa na kredyt, chodziło o uzyskanie przynaj-
mniej jak najlepszych warunków. Najpierw z posłem Sapiehą 
uda łem się do „Cunard Line”, gdzie obiecano nam okręty za 
stawką 4–5 £ od tony z Londynu do Gdańska. Ten rezultat nie 
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zadowolił mnie oczywiście. Udałem się tedy z p. Czarnomskim 
do kapita na Elliota, referenta dla spraw transportu morskiego  
w Naczelnej Radzie Ekonomicznej (Ententy) i tego udało mi się 
swoją kiep ską angielszczyzną do tego stopnia pozyskać, że już za 
dwa dni otrzymałem od Naczelnej Rady tonaż na materiał nasz  
w portach francuskich (St. Nazaire u ujścia Loary itp.) za stawką: 
St. Nazaire–Gdańsk 57–67 S. za tonę. 

Z tym rezultatem wróciłem do Paryża, gdzie tymczasem 
umo wa transportowoekonomiczna Polski z Niemcami weszła  
w życie i zaczął się odpływ zakupionych przez nas towarów przez 
Niemcy na większą skalę, bo pociągami dziennymi o pojemności 
około 50 wagonów. 

W tej chwili, w której na gruncie paryskim zakupy były zu-
pełnie skończone, a szybki transport zapewniony, kiedy stosunki 
londyńskie zostały przeze mnie nareszcie wyjaśnione, a transport 
morski znowu zrobił znaczny krok naprzód, zastałem w Paryżu 
swego następcę, gen. Pomiankowskiego. 

Jeszcze tydzień całkiem jak dotąd urząd sprawowałem, 
usu wając różne mniejsze trudności zakupów lub transportu, zda-
jąc następcy personal i kasę. Gen. Pomiankowski z ogromną pil-
nością zabrał się do pracy informacyjnej. 

24 listopada oddałem gen. Pomiankowskiemu kierowni-
ctwo misji. 

Bez złudzeń. Tu muszę jeszcze opowiedzieć smutny epi-
zod, ilustrujący najbardziej beznadziejną chorobę wielkiej masy 
narodu, a zwłaszcza arystokracji i chłopstwa: egoizm. Kiedy 
w kwietniu rząd francuski tak twarde stawiał nam warunki fi-
nansowe, z porady brata, choć sceptycznie, odniosłem się do na-
szej arstokracji-plutokracji, żeby ich wybadać, czy by u kolebki 
Polski — jak przed stu laty bogaci Grecy — nie chcieli na cele 
narodowe złożyć państwowej „pożyczki”. Zwróciłem się przede 
wszystkim do miliardera, hr. Mikołaja Potockiego, mówiącego 
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wprawdzie tylko po francusku, ale przecież świadomego, że jego 
majątek to nie osobista zasługa, ale zbyt hojny dar Polski dla je go 
przodków. Ale jego sąd o Polsce był taki, że lokata kapitałów dla 
jej państwowości to rzecz zupełnie nierealna; nie byłem w sta nie 
zamaskować zupełnie wewnętrznego oburzenia. Tę znamienną 
rozmowę przekazuję medytacji czytelników tego pamiętnika!! 

Przegląd mej akcji aprowizacyjnej.  Dając je szcze raz 
krótki zarys działalności Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu pod 
moim kierownictwem, powołuję się na załączone sprawozdanie 
swe z Wojsk. Komisji Sejmowej z d. 22 października 1919 r.* Mu-
szę tylko dodać, że ponad rezultaty misji, przedstawione w tym 
sprawozdaniu, w miesiącu listopadzie zapewniliśmy jeszcze dla 
WP około 300 000 kompletów, tak że przy pomocy uzyskanych 
środków transportowych (przede wszystkim pociągów przez 
Niem cy) z końcem mojej działalności katastrofa grożącego kry-
zysu zaopatrzenia armii była definitywnie zażegnana. 

Chociaż więc wskutek intryg ustępowałem z kierownictwa 
mi sji, odjeżdżałem do kraju z tym błogim przeświadczeniem, że  
i na tym stanowisku dobrze krajowi służyłem. W kwietniu i w maju 
przesyłką mundurów, amunicji i broni zażegnaliśmy pierwszą po-
ważną kryzę w armii, której przed nami nikt nie umiał zaradzić, 
potem przez pół roku zapewniliśmy armii wszelkiego rodzaju broń 
i ekwipunek oraz transport tego materiału, walcząc z największy-
mi trudnościami, stwarzanymi przez obcych i przez swoich, 
wre szcie do listopada zwycięsko zwalczyliśmy nową kryzę zao-
patrze nia armii. Misja pod moim kierunkiem wyczerpała przy 
tym we Francji wszelkie praktycznie dostępne zapasy, a w Anglii 
utoro wała drogę do dalszych zapasów, które by już w czerwcu 
zdoby ła, gdyby ówczesne Polskie Min. Skarbu akcji tej nie prze-
szkodzi ło; z tego właśnie wynikła później niepotrzebna kryza  

* Patrz załącznik nr 1.
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w zaopa trzeniu armii. Wreszcie misja pracowała z największym 
zapar ciem i sumiennością, oszczędzając państwu przez to wedle 
dzisiej szego kursu około ½ miliarda marek pol. Także duch, który 
oży wiał wszystkich członków misji, był zgoła niezwykły i wąt-
pię, czy wiele naszych instytucji może się poszczycić takim ze-
społem. 

Pożegnanie.  Członkowie misji, mimo mojej surowości, 
okazywali mi zawsze, zwłaszcza żegnając mnie, przywiązanie  
i sympatię w rozmiarach, jakich nie zaznałem od swych współ-
pracowników na żadnym dotąd stanowisku. Nie zapomnę nigdy 
objawów przyjaźni i szacunku, jakimi mnie zasypano na szeregu 
bankietów, zwłaszcza bankietu członków mojej misji, bankietu 
wbrew mym prośbom zbyt wystawnego, ale ożywionego naj-
szczer szą przyjaźnią i zapałem dla wspólnej pracy, i przy poże-
gnaniu na dworcu. Wspomnę tu niewinny szczegół: wobec gen. 
Pomiankowskiego wyraziłem intencję, że jeżeli mnie na bankie-
cie poże gna mój zastępca płk Bieczyński, to ja mu odpowiem, 
i że może innych mów nie będzie. Ta moja intencja dotarła do 
członków mi sji jako polecenie gen. Pomiankowskiego, ale na 
bankiecie nieba wem atmosfera była zbyt gorąca i posypał się sze-
reg mów nie zwykle gorących i serdecznych (zda mi się nie bardzo 
melodyjnych dla uszu prezydującego gen. Rozwadowskiego). 

Wspomnieć muszę, że i Francuzi, zwłaszcza pułkownicy 
Maurier i Desrozier okazali mi (jak zresztą zawsze) niezwykle 
wiele przyjaźni i szacunku. 

Członkowie misji.  Muszę tu jeszcze wymienić tych 
członków misji, którzy albo zajmowali wybitniejsze stanowiska, 
bądź też byli mi szczególnie sympatyczni; nie chcę zresztą natu-
ralnie dawać „klasyfikacji”: zastępcą szefa misji był płk Bie-
czyński, w departamencie intendentury pracowali ppłk Koźmiń-
ski, kpt. Jordan i krótki czas ppłk Niewiarowski, w dep. arty lerii  
por. Leppert i ppor. inż. Możdżeński, w dep. sanit. ppłk dr Loth, 
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w dep. aeronautycznym por. Tłuchowski i Gaweł, w dep. au to-
mobilowym inż. ppłk Antosiewicz, potem płk Lipkowski, w dep.  
transportowym insp. Giersz, a w bazie morskiej major Maryań-
ski; szefami kancelarii byli moi osobiści adiutanci, kpt. Zwisłoc-
ki potem por. Popkowski, szefem kancelarii rachunkowej por. 
Dzierzgowski, Jaworski i Bader, szefem personalu ppłk inż. 
Kurowski. Z cywilnych reprezentantów ministerstw wymienię 
wiceministra Wieniawskiego, radcę Benisa, inż. Łozińskiego  
i radcę Markowskiego. 

Z początkiem grudnia przybyłem do Warszawy, gdzie właś-
nie wybuchło przesilenie gabinetowe, zakończone utworzeniem 
gabi netu Skulskiego. Być może, że długi przebieg tego przesilenia 
przewlekał także decyzję co do mojej osoby, ostatecznie dostałem 
dowództwo 13. Dyw. Piechoty, przy czym Naczelnik Państwa 
zako munikował mi, że to dowództwo nadaje mi chwilowo z pew-
nych, wyłuszczonych mi powodów, a że rezerwuje sobie użycie 
mnie na innym stanowisku.

DOWÓDZTWO 13. DYWIZJI PIECHOTY I DYWIZJI JAZDY
(grudzień 1919–kwiecień 1920)

22 stycznia 1920 r.
Intrygi w personaliach.  13 grudnia wyjechałem z War-

szawy, 17 grudnia stanąłem w Szepetówce, kwaterze dow. 13. 
Dywizji Piechoty, byłej 1. Dywizji gen. Hallera65.

Dowódca dywizji gen. Sk.66 był mocno dotknięty tą zmianą 
(on sam otrzymał dowództwo 4. Dywizji Piechoty), ale powoli się 

65 13. Dywizja Piechoty, utworzona we wrześniu 1919 r. z 1. Dywizji Strzelców „Błę
kitnej Armii” gen. J. Hallera. W jej skład wchodziły 43. i 44. Pułki Strzelców Kre
sowych (XXV Brygada Piechoty) oraz 45. i 50. Pułki Strzelców Kresowych (XXVI 
Brygada Piechoty) oraz XIII Brygada Artylerii.
66 Leonard Skierski (1866–1940), generał WP. Zawodowy oficer artylerii armii rosyj-
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uspo koił, zwłaszcza że wyrobił się między nami bardzo serde-
czny sto sunek osobisty. Przekonałem się niebawem, że różne 
informacje, które otrzymałem o swej nowej placówce w Na-
czelnym Dowódz twie, zwłaszcza co do personaliów, nie były 
trafne i pochodziły za pewne z intryg, w Polsce tak częstych. 

18 i 19 z gen. Sk. objechałem północną część frontu dywizji, 
robiąc dziennie pieszo lub kołowo 50–70 km. Odnosiło się wra-
że nie, że północny odcinek (koło Zwiahla, czyli Nowogrodu 
Wołyńskiego) był bardzo dobrze ufortyfikowany, ale że te bardzo 
roz ległe, a nie dość rozczłonkowane fortyfikacje nie odpowiadały 
ma łej liczebności naszych sił. W obrębie odcinka kawalerii, są-
siadu jącej na południe z poprzednim odcinkiem, w lasach Roha-
czowa i Baranówki fortyfikacji prawie że nie było. 8. Pułk Uła-
nów zro bił wrażenie dość słabe, 3. Konna Dywizja Kresowa 
prezentowała się bardzo efektownie, co nie dawało oczywiście 
prawa do zbyt da lekich sądów. 

Prócz tych wrażeń odniosłem jeszcze jedno, niemiłe, 
zwłaszcza w Szepetówce: niechęć żołnierzy do oddawania ukło-
nów; wziąłem się przeto energicznie do zwalczania tego objawu 
braku dyscy pliny. 

21 grudnia odbyło się bardzo serdeczne pożegnanie dotych-
czasowe go dywizjonera, gen. Sk. 

Rekonesans frontu bolszewickiego.  Następne go dnia  
pojechałem wieczór do Miropola, ażeby zwiedzić części 44. Puł-
ku Piechoty Kresowej, tu i w Połonnem. Po drodze dowiadu ję się 
od brygadiera (płk. Pachuckiego67), że znaczne siły bolszewickie 

skiej, w 1915 r. awansowany do stopnia generała. Od maja do sierpnia 1919 dca 7. 
Dywizji Piechoty, następnie 1. Dywizji Strzelców armii gen. Hallera (13. Dywizja Pie
choty), od grudnia 1919 r. dca 4. Dywizji Piechoty. Od maja do lipca 1920 r. dca grupy 
operacyjnej, 7 lipca mianowany dcą 4. Armii. W latach 1921–1931 inspektor armii. 31 
XII 1931 r. przeszedł w stan spoczynku. Zamordowany w 1940 r. w Charkowie.
67 Leon Pachucki (1872–1932), zawodowy oficer piechoty armii rosyjskiej. Podczas
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przybyły do Cudnowa (około 40 km na wschód od Miropo la, 
w pół drogi do Berdyczowa) i że kilkaset bagnetów z karabi-
nami maszynowymi i konnicą jest w Romanowie, około 20 km  
na północny wschód od Miropola. Nie bardzo wierzyłem tym  
wieściom, jednak jeszcze w nocy zarządziłem wywiad na Roma-
nów i przygo towałem nań wypad przez 2 kompanie z kartaczo-
wnicami z Miro pola i 1. Szwadron Konnych Strzelców Kresowych 
z Baranówki.

pierwszej wojny światowej m.in. komendant bazy wojsk rosyjskich w Salonikach. Do 
kraju wrócił z armią gen. Hallera. 1 VI 1919 r. mianowany na stopień generała. Od 1 IX 
1919 r. dowodził XXV Brygadą Piechoty. Od 1927 r. w stanie spoczynku.

Rys. 23.

Wypad miał zaatakować 24 ze świtem, a jeżeliby wywiad  
w Roma nowie wykrył nieprzyjaciela, ogólne kierownictwo po-
wierzyłem brygadierowi Pachuckiemu. 

Inspekcja moja w Miropolu nad Słuczem wykazała potrzebę 
gruntownych prac fortyfikacyjnych, nic zresztą dziwnego, gdyż 
Miropol zajęto dopiero od niedawna. W Połonnem (12 km na za-
chód od Miropola, nad Chomorą) stwierdziłem wcale racjonalne 
fortyfikacje, nieodbiegające zbytnio od miasta, a więc niezbyt 
rozległe, przy tym odpowiednio rozczłonkowane na „grupy bojo-
we” i do terenu dobrze zastosowane, zarówno co do wyzyskania 
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ochrony, jak zasłony; natomiast urządzenia higieniczne zostawia-
ły dużo do życzenia. 

Tyfus.  W obrębie dywizji panował tyfus. Szef sanitarny 
oceniał ilość chorych cywilnych na terenie dywizji na około  
10 000, w dywizji samej przeciętny stan chorych wynosił 270; 
w ciągu grudnia dywizja przez ewakuację straciła przeszło 600 
ludzi. Ści sła izolacja wojskowych od ludności cywilnej była ko-
nieczną, a tak że utrzymanie czystości, dezynfekcja ubikacji, wresz-
cie o ile mo żności ścisła izolacja wojskowych i cywilnych na 
kolejach. Takie środki zapobiegawcze nawet wysokie czynniki 
częściowo uważały za nieosiągalne, na co ja żadną miarą nie 
mogę się zgodzić. 

Braki wyszkolenia moralnego.  24 grudnia o świcie, ale  
ze spóźnieniem około godzinnym ze strony piechoty akcję na Ro-
manów przeprowadzono, Romanów wzięto, ale rezultat zupełnie  
nie odpowiadał moim oczekiwaniom. Kawaleria atakowała punktu-
alnie, trafiła na przeważające siły (?) i cofnęła się o 10 km (?!), 
zaalarmowawszy bolszewików, i ci przyjęli w godzinę po tem pie-
chotę porządnym ogniem; mimo to jedna kolumna, którą pro-
wadził por. Kowalczyk wtargnęła do Romanowa, ale tu kula 
śmiertelnie raniła por. Kowalczyka, a jego towarzysze cofnęli się, 
opuszczając swego dowódcę. Działalność innych kolumn zmusiła 
wprawdzie bolszewików (ogółem około 100) do cofnięcia się, 
ale straty ich były nieznaczne, głównie z powodu nieobecności 
kawa lerii68. 

Niebawem patrole nasze meldowały ponownie zajęcie Ro-
ma nowa przez bolszewików, których miało być tym razem dużo 

68 W wypadzie na Romanów wzięły udział 2. i 3. kompanie 44. Pułku Strzelców Kre
sowych, pociąg pancerny „Postrach” i szwadron kawalerii dywizyjnej. W walkach 
ulicznych zginął por. Antoni Kowalczyk, ochotnik z Ameryki, dowódca 2. Kompanii, 
rannych zostało 3 strzelców. Zdobyto 1 ciężki karabin maszynowy.
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wię cej. Pojechałem znów do Połonnego, zarządziłem pogotowie 
jedne go batalionu, jednej baterii i jednego szwadronu oraz przy-
goto wałem pociąg do przetransportowania batalionu pod Ro-
manów. W Połonnem kazałem uczestnikom ostatniego wypadu 
przedsta wić bieg wypadków, obiecując sobie, że nowi dowódcy 
skorzysta ją zarówno z taktycznych jak psychologicznych doś-
wiadczeń zro bionych przy pierwszym wypadzie. Ale znowu za-
wiodłem się; cho ciaż bowiem dałem około 8 godzin czasu na 
przygotowania, bata lion, po części także z winy kolejarzy, za 
późno załadował się, po tem jeszcze drogę zmylił, choć była ona  
bardzo prosta, choć ją z patrolowania powinien był znać znako-
micie, chociaż wreszcie mógł był mieć z Miropola tylu prze-
wodników, ilu chciał. Kolumny batalionu znowu atakowały bez  
łączności, a główne siły atakowały zamiast o świcie, dopiero 
około 11 przed południem. Kawaleria wprawdzie na czas wkro-
czyła, ale i ta, nie nawiązując łączności z piechotą, nie zamknęła 
drogi bolszewikom, którzy i tym razem z małym stratami 
zdołali umknąć. Smutne to były doświadczenia bojowe! Tak 
jak oddziałom grupy „Bug”, tak i oddziałom 13. Dy wizji dałem 
pierwszą nadarzającą się sposobność do nieryzyko wnego, a przy 
odpowiednim wykonaniu, które wymagało tylko wiary w siebie, 
owocnego powodzenia bojowego. Celem tej akcji było, jak dla  
grupy „Bug”, spotęgowanie taktycznej i moralnej wartości od-
działów. Niestety wyszkolenie, zwłaszcza moralne tych oddzia-
łów wiele jeszcze zostawiało do życzenia. 

Pogląd na taktykę bojową.  Wydałem tedy z koń cem 
grudnia pierwsze dwa rozkazy taktyczne, w których obszernie 
wyłuszczyłem swe poglądy na działalność oddziałów w defensy-
wie, z uwzględnieniem ewentualności, coraz bardziej przez 
Naczel ne Dowództwo przewidywanej ewentualności ofensywy 
bolsze wickiej, która zdawała się szykować przeciw naszej 
dywizji. 
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Nie wchodząc w szczegóły tych rozkazów, chcę tylko 
wskazać na dwie ich główne myśli przewodnie: na ekonomię 
sił i na ak tywność obrony. Front dywizji miał około 160 km 
szerokości, w da nych warunkach dywizja mogła się liczyć tylko  
z lokalnym, częścio wym atakiem bolszewików, bo ich siły na 
więcej nie wystarczały, a w razie ich znaczniejszej koncentracji 
i my musieliśmy dostać posiłki. Otóż licząc się tylko z prawdo-
podobnym, częściowym ata kiem bolszewików, trzeba się było  
przygotować na przypuszczalny ich sukces w pierwszej chwili,  
na wyparcie tej lub owej grupy z naszych przednich oddziałów, 
a główne dążenia naszych działań skupić na tym, aby za pomocą 
silnych rezerw przeciwnika kontratakować, wyprzeć i o ile moż-
ności rozbić. Taktyka taka wyma gała, żebyśmy większymi od-
działami trzymali wyłącznie najważ niejsze punkty (węzły i głów-
ne stacje kolejowe, przyczółki mostowe), np. Zwiahel, Miropol, 
(Połonne), a może i Łabuń. Wszystkie inne punkty na linii obron-
nej Słucz–Chomora miały mieć tylko oddziały wywiadowcze 
(zadanie: wywiad i prze szkoda nieprzyjacielskim wywiadom). 
Dalszym nakazem była racjonalna fortyfikacja, zabezpieczająca 
tylko ważne punkty i roz miarami zastosowana do skromnych za-
łóg. Wreszcie ekonomia personalu administracyjnego musiała  
nam zapewnić jak najwyż szą liczebność etatów bojowych. Z dru-
giej strony, już w czasie ewentualnej koncentracji bolszewickiej, 
musieliśmy przeprowa dzać nie tylko energiczne wywiady ce-
lem wybadania zamiarów nieprzyjacielskich i przygotowania 
odpowiednich środków, ale i przedsiębrać błyskawiczne wypady 
ofensywne przeciw pojedyn czym, wysuniętym oddziałom, ażeby 
je przed koncentracją roz bijać, demoralizować, i w ten sposób,  
o ile możności, ofensywę zła mać jeszcze przed jej rozpoczęciem, 
w każdym razie, żeby ducha u nieprzyjaciela podkopać, a u swoich  
podnieść. Taktyka ta już w grupie „Bug” dała znakomite rezultaty, 
opierała się na znacz nej przewadze naszego żołnierza i naszych 
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dowódców i przyczy niała się nadzwyczajnie do podniesienia 
sprawności69. 

Na razie bolszewicy tchórzyli. Moje dwie małe wyprawy na 
Romanów i inne jeszcze mniejsze akcje przyjęli za początek na-
szej ofensywy na Berdyczów–Żytomierz, zaczęli te miejscowo-
ści ewakuować i przestali napierać na Denikina70. Wszystko to 
po twierdzały nawet ich komunikaty radiotelegraficzne, przejęte 
przez naszych telegrafistów. 

Z końcem grudnia, kiedy Denikinowcy, coraz bardziej co-
fając się przed naporem bolszewików, mimo całej do nas nie-
chęci, zmu szeni byli opuścić linię Słucza, obsadziliśmy Stary 
Konstantynów, a w dalszym ciągu całą linię Słucza stąd aż do 
Miropola. 

Bezpośrednio za pierwszym oddziałem (1 kompania) uda-
łem się osobiście do Starego Konstantynowa, ażeby dodać ducha 
i zało dze, i ludności polskiej. 

Przed naszym frontem bowiem i bolszewicy, i Ukraińcy — 
chłopi radykali, odnosili się do nas wrogo i organizowali przeciw  
nam liczne, bardzo agresywne bandy, co im w znacznej mierze 

69 Opisana przez autora pamiętnika taktyka wypadów nie była pomysłem gen. Romera, 
lecz wynikała z doświadczeń 1919 roku. Dysponując siłami małymi w stosunku do roz
ległości frontu, polskie Naczelne Dowództwo nakazało prowadzenie zimą 1919/1920 r. 
tzw. „obrony czynnej”. Polegała ona na prowadzeniu ustawicznych wypadów, aby nie 
dopuścić do przejęcia inicjatywy przez przeciwnika i rozbijać rozpoznane za frontem 
koncentracje oddziałów Armii Czerwonej. Taktyka ta przyniosła stronie polskiej wiele 
sukcesów, dużą zdobycz i jak przyznawał Michał Tuchaczewski, doprowadziła do de
moralizacji oddziałów Armii Czerwonej walczących na froncie przeciwpolskim.
70 Anton Denikin (1872–1947), generał rosyjski. W 1918 r. objął dowództwo tzw. 
Armii Ochotniczej sformowanej nad Donem. W 1919 r. stanowiła ona poważne za
grożenie dla władzy bolszewików. Mocarstwa zachodnie sugerowały J. Piłsudskiemu 
współpracę wojskową z Denikinem w walce z bolszewikami. Nie doszło do niej m.in. 
z uwagi na stosunek denikinowców do sprawy granic i niepodległości Polski. Denikin 
poniósł klęskę w marszu na Moskwę, wycofał się na Krym i w kwietniu 1920 r. wyje
chał do Francji.
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ułatwiała liczna broń, pozostała po armiach rosyjskiej, niemieckiej 
i au striackiej. 

Ugrupowania porosyjskie. Dziwnie się w ogóle układał 
nasz stosunek wojskowo-polityczny do różnych szczepów i partii: 
z bolszewikami byliśmy na stopie wojennej, ale jako czyn-
nik rozkładowy Rosji byli też oni dla nas pożyteczni, byle pod 
każdym względem zachowali wobec nas neutralność i byle się 
zbyt nie rozrośli. Z Denikinowcami łączyły nas — w walce z bol-
szewikami — stosunki przyjaznej neutralności, ale w rzeczywis-
tości reakcyjna Rosja, nawet tak gnębiona militarnie przez bol-
szewików, jak to miało miejsce w tym czasie — ziała nienawi-
ścią do Polski i prak tykowała ją jak mogła. Bezsprzecznie też 
odrodzenie reakcyjnej Rosji było dla Polski największym z nie-
bezpieczeństw. Pod wpły wem tych faktów zaczęła świtać u nas 
myśl polityczna, która była mi droga całe życie, myśl o pożytku, 
a nawet o potrzebie wolnej Ukrainy dla nas. Szkoda, że ta myśl 
rodziła się w praktycznej po lityce tak późno (przypuszczam, 
że Piłsudski ją obecnie sam zaini cjował), szkoda, że ta myśl 
dla obu narodów tak płodna musiała być zasadzoną na glebie 
zachwaszczonej pokrzywą wiekowych nieporozumień polskiego 
i małoruskiego, że tej myśli trudno było się na tej glebie rozróść, 
trudno płód wydać – ale myśl ta jest zdrowa i szlachetna i nie 
traćmy wiary w jej spełnienie. 

Na razie rząd polski zajął się rozbitkami armii ukaińsko-
-narodowej atamana Petlury71 i udzielił wszelkiej pomocy two-
rzącej się na nowo armii Petlurowskiej. Ale na Wołyniu (a pewno 
i na Podolu-Ukrainie) prawie wszystkie formacje ukraińskie 

71  Semen Petlura (1877–1926), ukraiński działacz niepodległościowy. Po wybuchu re
wolucji w Rosji przewodniczący ukraińskiego Komitetu Wojskowego, członek Dyrek
toriatu. Po obalaniu hetmana Pawła Skoropadskiego w 1918 r. został głównym atama
nem. Zwolennik współpracy z Polską, w 1920 r. podpisał układ wojskowopolityczny 
z J. Piłsudskim. Był sojusznikiem Polski do końca wojny z Rosją sowiecką. W 1921 r. 
wyjechał do Paryża.
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i lud odno szą się do nas wrogo! Naczelne Dowództwo każe nam 
odnosić się do Ukraińców przyjaźnie, ale ich oddziały, bandy 
chłopskie, a nawet ludność, na naszych tyłach napadają na nas. 

Sprawa „ukraińska”. Mój pogląd, który wyłuszczyłem 
listownie szefowi sztabu, gen. Hallerowi, a także Naczelnikowi 
Państwa przy okazji jego inspekcji był następujący. Wolna 
Ukraina jest dla nas pożyteczna, ale musi być ona wobec nas 
przy jazną. Niestety, wieki nagromadziły wiele nienawiści po obu  
stronach, a z drugiej strony Ukraińcy są często podstępni. Samym 
sentymentem nie pozyskamy ich przyjaźni, ale pokażmy pięści 
tym, którzy są względem nas nielojalni, pokażmy ilekroć potrzeba 
zęby, będą nas wówczas szanować, a jeżeli wtedy oddamy im us-
ługi, będą nas i kochać. Ale ta miłość musi polegać przede 
wszystkim na szacunku, a potem dopiero na wdzięczności. Sła-
bość względem zuchwalstwa ośmieszy nas, stworzy wielkie trud-
ności militarne, ale miłości nam nie zyska. Rozbrajanie lud-
ności i rozbi janie samozwańczych band, i to energiczne, jest 
koniecznością, mi mo przyjaźni polsko-ukraińskiej. 

23 stycznia 1920 r.
To było myślą przewodnią moich zarządzeń, którym jed-

nak stały na przeszkodzie wytyczne Naczelnego Dowództwa, 
podykto wane trochę akademickimi tendencjami do absolutnej 
przyjaźni polsko-ukraińskiej. 

Realne oblicze tej sprawy.  Tymczasem wypadki sa me  
przyniosły konieczną korekturę. Linię Słucza między Starym 
Konstantynowem a Miropolem miała zając 3. Brygada Jazdy, 
aby obsadzić przede wszystkim Lubar i Ostropol, ongi siedziby 
rady kalnych band ukraińskich Szepela, które przeniosły się tym-
czasem na wschód. 

Mimo układów z Petlurą, wojsk naszych przy zajęciu Lu-
baru–Ostropola nie powitano jako wybawców od bolszewików 
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i Denikinowców, ale przeciwnie, znalazły się w żywiole ze 
wszech miar wrogim, a tym niebezpieczniejszym, że jak wspo-
mniałem, ludność posiadała wiele broni. 5. Pułk Ułanów z Lu-
baru podniósł pierwszy krzyk o pomoc (z początkiem stycznia 
1920). Nie dałem jej, bo uważałem, że brygada jazdy z konną 
baterią chyba da sobie sama radę z bandami chłopskimi. Było 
to moim systemem odmawiać kawalerii żądanych wzmocnień 
pieszych, bo tylko w ten sposób mo głem ją zmusić do działania: 
do wywiadów, zabezpieczenia, o ile możności walki ofensywnej, 
do czego, wedle mego zdania, jej siły wystarczały. Piechota 
przydana jeździe zastąpiłaby ją — tego się obawiałem — w służbie 
zabezpieczenia, w walce obronnej, może nawet w wywiadach  
i usuwałaby kawalerii sposobność do pracy, a tylko praca potęgu-
je sprawność. 

Płochliwa kawaleria pod Lubarem72.  Niebawem ka-
waleria przekonała się, że da sobie sama radę, rozbroiła Lubar  
i okolicę, gdzie zabrano około 400 karabinów i kilka karabinów 
maszynowych. Ale już w pierwszych dniach stycznia podnosi 
3. Bry gada Jazdy, na podstawie raportów 5. Pułku nowy krzyk  
o pomoc: ponoć wielka moc bolszewików i band chłopskich gro-
madzi się około 10 km na południowy wschód od Lubaru i zamie-
rza tej nocy zaa takować Lubar i Pedynkę (na południe od Lubaru). 
Około godzi ny 3 w nocy melduje mi szef sztabu, że bolszewicy 
i bandy zaata kowały Pedynkę (gdzie zresztą nie było większego 
naszego oddzia łu) i że 5. Pułk Ułanów, zagrożony szerzącym się  
na tyłach po wstaniem, wycofał się o 10 km na zachód od Luba-
ru, nie czekając ataku znaczniejszych sił bolszewickich. Nie wie-

72 3. Brygada Jazdy opuściła Lubar 2 I 1920 r. Miasto odzyskał 2. Batalion 44. Pułku 
Strzelców Kresowych kpt. Mikołaja Pieślaka, wpierany przez 8. Baterię 13. Pułku Ar
tylerii Polowej. W dniach 6–8 stycznia odparł kilka ataków na miasto, biorąc według 
meldunków pułku 35 jeńców i dwa ciężkie karabiny maszynowe. 
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rzyłem osobiście tym srogim wieściom, ale musiałem się liczyć  
z faktami dokona nymi. Zarządziłem przeto atak na Lubar pod kie-
runkiem gen. Sa wickiego73, dowódcy 3. Brygady Jazdy, dając mu 
do dyspozycji 2 ba taliony, 2 baterie i jego brygadę w przekonaniu, 
że tymi siłami powinien osiągnąć znaczne rezultaty. Niestety, 
powolność batalionów — wyruszyły one dopiero po 6 godzinach 
— i zbytnia ostrożność kawalerii, która powinna była dużo prę-
dzej nabrać przekonania, że siły bolszewickie w Lubarze są słabe, 
zaprzepaści ły cel ekspedycji, nieprzyjaciel bowiem jeszcze przed 
atakiem drapnął. Nie ożywiał jeszcze tej kawalerii duch, który by 
obiecy wał w boju wielkie rezultaty. 

Inne moralne niedomagania. Nie był to zresztą je-
dyny przykład niedostatecznej sprawności taktycznej i mo ralnej 
przydzielonych mi oddziałów i można by ich jeszcze wiele wy-
mienić. Jeden np. szwadron 8. Pułku Ułanów wskutek niewła-
ściwego ubezpieczenia zaskoczyły w nocy bandy i stracił on kilku 
zabitych a kilkunastu rannych. Co prawda atak chlubnie odparł, 
jednak staranniejsze ubezpieczenie, a zwłaszcza aktywność, 
uprzedzająca koncentrację nieprzyjacielską, oszczędziłaby ofiar. 
Jeden szwadron 2. Pułku Ułanów i 1 kompania 50. Pułku dały się  
wyprzeć z Ostropola, głównie wskutek niedbalstwa z naszej 
strony, i dopie ro inne oddziały 50. Pułku Strzelców Kresowych 
błąd ten napra wiły.

Rozbrajanie band chłopskich.  W każdym razie znacz-
na koncentracja bolszewicko-chłopska, małe sukcesy bolsze wi-
ków i zasobne uzbrojenie chłopów skłoniły mnie do podjęcia 

73 Jan Sawicki (1872–1940), generał WP. Zawodowy oficer kawalerii armii rosyjskiej, 
w 1917 r. mianowany na stopień generała. Od marca 1919 r. dca 3. Brygady Jazdy, 
następnie Dywizji Jazdy, a w lipcu i sierpniu 1920 r. Grupy Operacyjnej Jazdy. Z uwagi 
na tuszę podkomendni nadali mu przezwisko grubionnyj. W latach dwudziestych m.in. 
dca 2. i 3. Dywizji Jazdy. Od 1927 r. w stanie spoczynku. We wrześniu 1939 r. wywie
ziony do Rosji, zmarł w Jarosławiu.
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energicznej akcji przeciw bolszewikom na przedpolu dywizji i do 
energicznego rozbrajania ludności. W tym celu wysłałem 11 stycz-
nia dwie ekspedycje, jedną pod kierunkiem ppłk. Bajera74, dowód-
cy 45. Pułku Strzelców Kresowych, drugą pod dowództwem kpt. 
Suł kowskiego75, dowódcy jednego z batalionów 45. Pułku; ten 
pułk miał być w ogóle rdzeniem oddziałów operujących. Ppłk. 
Bajerowi do dałem do jednego batalionu jego pułku 1 batalion 
50. Pułku, 1 bate rię i 1 szwadron, kpt. Sułkowski otrzymał prócz 
swego batalionu ½ szwadronu i 1 baterię konną. 

Operacje tych oddziałów rozwijały się pomyślnie. Ppłk Ba-
jer w kilkudniowych walkach zupełnie rozbił oddziały bolsze-
wicko-ukraińskie w Motowidłówce, Awratynie, Romanowie, za-
bierając około 100 jeńców i kilka karabinów maszynowych oraz 
kilkaset karabinów. Oddział kpt. Sułkowskiego w okolicach 
Zwiahla miał mniejsze sukcesy: rozbił, względnie odparł, mniej-
sze oddziały, większe się cofnęły.

Inspekcja Naczelnego Wodza. Amerykanie.  8 i 9 sty-
cznia wizytował dywizję Naczelnik Państwa i pod Miropolem, 
Zwiahlem, Rzadkową zwiedził najdalej wysunięte jej poste runki. 
Wobec znacznej aktywności bolszewików w ostatnich cza sach, 
wycieczki te nie były bez pewnych niebezpieczeństw. 

Naczelny Wódz interesował się wówczas głównie proble-
mami, czy Polaków, przybyłych z Ameryki celem wzięcia udzia-
łu w wojnie światowej, można, czy też nie należy w forsownym 
tempie demobilizować. Formacje te stanowiły dla wojska pol-

74 Michał Bajer (ur. 1884), pułkownik WP, inżynier. W latach 1914–1917 służył w ar-
mii rosyjskiej. Od stycznia 1918 r. w II Korpusie Polskim. Po bitwie pod Kaniowem 
przez Murmańsk przedostał się do Francji. Wrócił do kraju z armią gen. Hallera. Od 
sierpnia 1919 r. dca 45. Pułku Strzelców Kresowych. Po wojnie pracował w Mini
sterstwie Spraw Wojskowych i w Sztabie Generalnym. W 1929 r. przeniesiony w stan 
spoczynku.
75 Kpt. Leon Sułkowski, poległ w 1920 r.
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skiego element dość niewygodny. Ich pobory, ustalone jeszcze we 
Francji, były dziś, wskutek upadku waluty polskiej, nadzwyczaj 
wygórowane (ich sierżant otrzymywał pobory naszego majora), 
przy tym żądali oni dobrego jedzenia i wszelkich wygód, na  
wszystko narzekali, wywierali w ogóle zły wpływ na innych żoł-
nierzy, a jak wykazały wypadki pod Romanowem i Ostropolem, 
bili się nieszczególnie (tylko „kresowe” oddziały były „Halle-
rowskie”, a więc w znacznej mierze amerykańskie, 2., 5. i 8. Pułk 
Ułanów pochodziły z zaciągu krajowego76). 

Ze wszystkich tych względów było bardzo pożądane poz-
być się jak najprędzej Amerykanów, ponieważ jednak stanowili 
oni około 50% stanu liczebnego, ponieważ, jako stary żołnierz sta-
nowili rdzeń „specjalistów” (od karabinów maszynowych, gra-
natów itp.), przeto nagła ich demobilizacja, bez poprzedniego 
przysłania choćby częściowych uzupełnień, powierzchownie 
przynajmniej wy szkolonych, nie była możliwa. W tym sensie pro-
blem ten przedsta wiłem Naczelnemu Wodzowi. 

Drugą sprawą, którą z własnej inicjatywy obszernie zrefe-
ro wałem, były objawy paskarstwa, wszędzie, jak w Polsce, tak  
i na Wołyniu, panoszące się wówczas zuchwale. Gdy w sierp-
niu 1919 r. pud cukru kosztował tu 50 rb., w grudniu już 150, 
w styczniu za powiadano 300 rb.; we wrześniu cetnar owsa ko-
sztował 90 rb., w grudniu 240, a w styczniu żądano 300–400. 
Wprawdzie i zarząd cywilny i dow. frontu wołyńskiego (gen. 
Listowski) ogłaszali ce ny maksymalne (np. za pud pszenicy 40 

76 Opinia autora o „hallerczykach” krzywdząca. Większość meldunków z lat 1919–
1920 podkreśla dobrą postawę „hallerczyków” na polu bitwy, ich doświadczenie i do
bre wyszkolenie. Żołnierze z USA i Kanady z trudem przyzwyczajali się natomiast do 
polskich regulaminów opartych na wzorach państw zaborczych, mieli wiele zastrzeżeń 
do stosunków podwładny – przełożony, uważając je za zamach na swobody obywa
telskie, trudno im było także przyzwyczaić się do diety żołnierza polskiego, opartej 
głównie na kaszach, ziemniakach i chlebie.
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marek, żyta 30 marek, cu kru około 96 marek itp.), ale zarządzeń 
tych sami ich autorzy wcale nie przestrzegali. Z ramienia bowiem 
władz cywilnych kręcili się po Wołyniu agenci handlowi, którzy 
płacili kilkakrotnie wyższe ceny od maksymalnych, także z ra-
mienia intendentury frontu wo łyńskiego skupywali agenci psze-
nicę po cenach trzykroć wyższych od maksymalnych, a w do-
datku dawali jako premie artykuły szcze gólnie poszukiwane 
przez ludność miejscową, np. sól, naftę itp. Oburzało mnie to 
paskarstwo, uprawiane zarówno przez handla rzy żydowskich, jak 
i obszarników, którzy sprzedawali cukier po cenach rosnących jak  
na drożdżach. Rozpocząłem tedy energiczną akcję racjonalnej 
stabilizacji cen maksymalnych, które miały obo wiązywać bez wy-
jątku wojskowych i cywilnych. Akcja ta zmie rzała dalej do organi-
zacji zakupów wojskowych w jak najszer szym zakresie za po-
średnictwem oddziałów wojskowych, które po całym kraju 
rozsiane, mogły bezpośrednio i korzystnie załatwiać zakupy  
w najpierwszych źródłach produkcji. Chodziło tylko o to, żeby od-
działom dać na czas pieniądze, a także ewentualne artykuły pre-
miowe, wreszcie żeby nikomu nie wolno było prowadzić handlu 
na innej podstawie, jak tylko na normach cennika maksymalnego. 
W przeciwnym bowiem razie organizacja zakupów przez oddziały 
byłaby sparaliżowana, a nadto przymusowe utrzymywanie cen 
wojskowych poniżej norm płatniczych oficjalnych i nieoficjalnych 
agentów budziłoby opozycję przeciw wojsku. 

Naczelny Wódz zajmował się żywo zarówno taktycznymi 
i or ganizacyjnymi, jak i administracyjnymi stosunkami wojska,  
a je go obecność wywarła na oddziałach bardzo dodatnie wraże-
nie. Ludność przeważnie licznie uczestniczyła w uroczystych 
przyję ciach, przygotowanych w różnych miejscowościach; bar-
dzo efek towne było zwłaszcza przyjęcie przygotowane w kościele 
w Połonnem przez tamtejszego proboszcza. 

Inspekcja Naczelnego Wodza wypadła dla dywizji pod każ-
dym względem bardzo dobrze. 
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31 stycznia 1920 r. 
Sprawa specjalistów wobec demobilizacji „Amery-

kanów”. Niebawem wyszło zarządzenie Naczelne go Dowództwa 
w sprawie demobilizacji „Amerykanów” i star szych roczników, 
podczas gdy uzupełnienia miały nadejść w dużo mniejszej ilości 
i to w dwu okresach: w pierwszej połowie lutego i może dopiero 
w kwietniu. W tym warunkach dywizja nie mogła utrzymać do-
tychczasowego odcinka, a przy tym trzeba było pomy śleć o od-
powiednich środkach, ażeby dywizja na wiosnę, tj. w okre sie 
prawdopodobnie większych działań, osiągnąć mogła zdolność 
operacyjną. 

W związku z demobilizacją najpilniejszym warunkiem 
utrzy mania zdolności bojowej armii było przede wszystkim odpo-
wiednie wyszkolenie. Jak już wspomniałem, wskutek masowej 
de mobilizacji, pułki traciły nie tylko około 50%, a gdzieniegdzie 
jesz cze więcej ze swego etatu, ale co więcej, główny rdzeń 
„specjali stów”; w warunkach takich znaczna część kartaczownic, 
karabinów maszynowych i innego sprzętu bojowego stawała się 
nieczynna. Trzeba było tedy bezzwłocznie rozpocząć szkolenie 
nowych zastę pów specjalistów, i to nie czekając na uzupełnienia, 
bo nie można było liczyć na to, że przyjdą one na czas. Szkolenie 
specjalistów dla pułków, stojących na froncie, odbywało się racjo-
nalnie przy samych pułkach. Doświadczenie uczyło, że uzupeł-
nienia przynosiły ze sobą nawet bardzo niewystarczające elemen-
ty wyszkolenia i tym mniej spodziewać się można było poprawnej 
fachowości od specjalistów nadsyłanych z kraju. Odsyłanie zaś  
z frontu specja listów do wyszkolenia rekruta w kadrach było nie-
dopuszczalne, bo i tak już demobilizacja zdekompletowała od-
działy i nie można ich było jeszcze bardziej osłabiać77. 

77 Autor odnosi się tutaj do wielokrotnie sygnalizowanego przez dowódców oddziałów 
i jednostek frontowych problemu słabego wyszkolenia rekruta. Ponieważ front stale
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Indywidualne kształcenie żołnierza.  Obok szkolenia 
specjalistów trzeba było podnieść do możliwie najwyższe go po-
ziomu indywidualną sprawność żołnierza w ogóle; wy ćwiczyć 
go należycie we władaniu bronią, zwiększyć jego wytrzy ma-
łość fizyczną i nauczyć praktycznego zastosowania nabytych 
wiadomości do akcji bojowych. Dalej, trzeba było zaprawiać od -
działy i dowódców wszelkich stopni do akcji bojowych, przy 
tym należało mieć głównie na uwadze akcje ofensywne, nie 
tylko dlatego, że musieliśmy uważać ofensywę za odpowiadającą 
najlepiej naszym prawdopodobnym planom, ale i dlatego, że 
nawet w defensywie, jak to przedstawiłem na operacjach grupy 
„Bug” i jak to wyłożyłem w dotychczasowym opisie działań 13. 
Dywizji, taktyczna ofensywa na większą lub mniejszą skalę dawa-
ła najlepsze rezul taty, zwłaszcza w walkach przeciw bolszewikom. 
Rozumie się sa mo przez się, że kult patriotyzmu, męstwa, sło-
wem potęgi moral nej i dyscypliny, był najprzedniejszym moty-
wem szkolenia, był jego duchem ożywczym, a równocześnie 
najprzedniejszym zadat kiem wojennego powodzenia78. 

domagał się uzupełnień, a w kraju nie było wystarczająco licznej kadry instruktorskiej, 
rekrutów szkolono w oddziałach zapasowych według programów 6 i 8tygodniowych. 
Tymczasem za absolutnie niezbędne minimum uważano trzy miesiące szkolenia. Dlate
go już latem 1919 r. zaczęto tzw. doszkalanie żołnierzy na froncie. O ile sytuacja na to 
pozwalała, przybywających do oddziałów uzupełnień nie wysyłano od razu na pierw
szą linię, lecz przez 2–3 tygodnie poddawano wyszkoleniu uzupełniającemu. Przy 
frontach powstały centra wyszkolenia, które prowadziły także kursy dla podoficerów, 
obsługi broni ciężkiej itp. Doszkalanie na froncie tylko w niewielkim stopniu mogło 
zaradzić słabemu przygotowaniu żołnierza do walki. Dlatego w efekcie demobiliza
cji „Amerykanów” i roczników niepoborowych obniżyła się znacznie wartość bojowa 
większości dywizji polskich; nie zdążono jej doprowadzić do poprzedniego poziomu 
przed ruszeniem ofensywy Armii Czerwonej na Ukrainie i Białorusi.
78 Wielkim zwolennikiem pracy oświatowej i wychowawczej w wojsku był J. Piłsud
ski. W niedostatkach tej pracy upatrywał jedną z przyczyn odwrotu polskiego latem 
1920 roku.
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Oprócz wyszkolenia, trzeba było pamiętać o szybkim i grun-
townym wydoskonaleniu sprzętu wojennego, od koni zaczynając, 
a kończąc na gwoździach do szanowania podeszew. Wymagało to 
przede wszystkim starannej wizytacji ilości i jakości całego sprzę-
tu wojennego, uzupełnienia braków, remontu własnymi środkami 
i środkami tyłów, wreszcie wszelkiego rodzaju zarządzeń, które 
by czuwały nad ekonomią w wyzyskaniu sprzętu wojennego. 

Celem osiągnięcia przedstawionych udoskonaleń w dzie-
dzinie wyszkolenia i polepszenia sprzętu wojennego, wydałem 
w połowie stycznia dla wszystkich oddziałów odpowiednią, 
szczegółową in strukcję. 

Pierwsza kapituła Virtuti Militari. 17 stycznia otrzy-
małem od dowódcy frontu, gen. Listowskiego telegram gratu-
lacyjny, z okazji nadania mi przez Naczelnego Wodza orderu 
Virtuti Militari 5 kl., z równoczesnym powołaniem do Warszawy, 
celem wzięcia udziału w odnośnych uroczystościach, jako też  
w posiedzeniu „tymczasowej kapituły” orderu, której stawałem 
się członkiem. Równocześnie ze mną w ten sam sposób zostali od-
zna czeni: gen. Józef Haller, Iwaszkiewicz, Roja79, Rydz-Śmi-
gły, Latinik, pułkownicy Kuliński (mój brygadier z pierwszej 
grupy „Bug”) i Skrzyński, major Mackiewicz80, kapitanowie 
Kopa81 i Koc82. 

79 Bolesław Roja (1876–1940), generał WP. Oficer zawodowy armii austriackiej, 
w 1905 r. odszedł ze służby z uwagi na stan zdrowia. Działał w organizacjach sokolich. 
W latach 1914–1917 w Legionach Polskich, m.in. dca 4. Pułku Piechoty Legionów,  
w latach 1917–1918 w armii austriackiej. 31 X 1918 r. kierował rozbrojeniem Austria
ków w Krakowie. Następnie dca Grupy Operacyjnej „Wschód” w Galicji, dca 2. Dywizji 
Piechoty Legionów i Grupy Operacyjnej na Froncie LitewskoBiałoruskim. W 1920 r.  
mianowany na stopień generała. W 1922 r. przeniesiony w stan spoczynku. Działacz 
Stronnictwa Chłopskiego, po śmierci Piłsudskiego przeciwnik sanacji. Zamordowany 
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen.
80 Mieczysław Mackiewicz (1880–1946), generał WP. Zawodowy oficer armii ro
syjskiej, od 1913 r. członek ZS. W listopadzie 1914 r. dostał się do niewoli niemieckiej. 
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Mowa Piłsudskiego.  22 stycznia po uroczystej mszy  
w kościele garnizonowym na placu Saskim odbyła się wobec ca-
łego garnizonu nasza dekoracja przez Naczelnego Wodza, potem 
defilada garnizonu przed Naczelnym Wodzem i „tymczasową  
ka pitułą” orderu. W południe byliśmy na galowym obiedzie wy-
da nym przez ministra wojny na cześć kapituły i reprezentacji we-
te ranów z r. 1863. Na obiedzie tym Piłsudski wygłosił mowę pełną 
uczucia i piękna, w której przedstawił obowiązki wyrażone w go-
dle orderu (Virtuti Militari – Honor i Ojczyzna) i rozwinął bardzo 
piękną paralelę między historią swoich cierpień a cierpieniami 
powstańców z 1863 r.: ich garstka, miłością Ojczyzny i honoru 
pchnięta do czynu z rozpaczy, kolosowi północy przeciwstawiła 
półtoraroczny opór, nareszcie pokonana, potępiona nawet przez 
liczne zastępy własnych ziomków, bez nadziei, bez wiary w przy-
szłość, kroczyła po nieszczęsnej ziemi, oczekując od śmierci wy-
zwolenia. A jednak, w pełni nieszczęścia, oni jeszcze byli szczę-
śliwsi od Piłsudskiego, któremu w długotrwałych, katorżnych 
ro botach nie była pociechą nawet myśl o orężnej walce przeciw 
cie mięzcy. Dziś żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita, której całe po-

W kwietniu 1918 r. zwolniony z obozu jeńców, wrócił do Warszawy. Członek POW.  
W latach 1919–1920 m.in. dca 41. Pułku Piechoty, od października 1919 r. członek Ka
pituły Orderu Virtuti Militari, następnie dca 2. Dywizji LitewskoBiałoruskiej, XVIII 
Brygady Piechoty. Mianowany na stopień generała brygady w 1927 r. Dowódca 26. 
Dywizji Piechoty, od 1935 r. w stanie spoczynku. W latach 1939–1945 w niewoli nie
mieckiej.
81 Andrzej Kopa (ur. 1879), pułkownik WP. Dowódca grupy taktycznej, od sierpnia do 
października 1920 r. dca brygady piechoty w Dywizji Ochotniczej.
82 Adam Koc (1891–1969), polityk, pułkownik WP. Członek ZWC i ZS. W latach 
1914–1915 komendant okręgu warszawskiego POW, w latach 1915–1917 w Legionach 
Polskich. W 1920 r. organizator 201. Ochotniczego Pułku Piechoty, dowódca Dywizji 
Ochotniczej. Od 1928 r. członek BBWR, poseł na sejm, potem senator. Redaktor na
czelny „Głosu Prawdy” i „Gazety Polskiej”. W 1937 r. założyciel i szef Obozu Zjedno
czenia Narodowego. W latach 1939–1942 członek rządu RP na uchodźstwie. Po drugiej 
wojnie światowej w USA.
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kolenia poświęciły tyle krwi, tyle łez, tyle katuszy, ci, którzy tyle 
wycierpieli, dziś radują się swym najwyższym, gorąco utęsknio-
nym szczęściem. Do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej dzisiaj 
zwra cają się wszystkie nasze myśli, dawniej i dziś, i teraz — Jej 
pijmy zdrowie! 

Po południu odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły, pod 
przewodnictwem Naczelnego Wodza, przy czym miałem tę wielką 
satysfakcję, że mi znowu Naczelnik Państwa zaimponował swym 
obiektywizmem, rozwagą, doświadczeniem, zdrowym sądem; 
owładnęła mną ponowna fala optymistycznej wiary w przyszłość 
Ojczyzny. 

Mój pesymizm. Bo zresztą bardzo pesymistycznie oce-
niam nasze położenie, głównie ze względu na wewnętrzne sto-
sunki kraju. Ongiś zginęła Rzeczpospolita, zabita prywatą, samo-
wolą i samolubstwem swych obywateli. I przyszedł szereg 
pokoleń, które nie tylko czuły szlachetnie, nie tylko śniły, ma-
rzyły o Oj czyźnie, ale które wiele dla Ojczyzny poświęciły. 
Ostatni nieudały wysiłek z r. 1863 obudził reakcję: materializm, 
pracę organiczną, trzeźwość dyplomatyczną itp. mniej lub więcej 
samolubne prądy. Moje pokolenie, przynajmniej moi rówieśnicy 
z ławy szkolnej, zno wu ukochali wyższe ideały miłości Ojczyzny, 
łaknęły poświęceń; czy w tym nastroju wytrwały, nie wiem — 
zbyt długo żyłem poza krajem. 

Nareszcie ziścił się wyśniony ideał tylu polskich pokoleń. 
Oj czyzna zmartwychwstała, a zmartwychwstała bez wielkiego 
wy siłku, bez dobrowolnych poświęceń narodu, zmartwychwstała 
prze de wszystkim cudem Bożym! Przodkowie nasi pragnęli 
oddać za Ojczyznę życie — a my cóż poświęcamy dla Ojczyzny 
żyjącej? Jest niestety moim wewnętrzym przekonaniem, że więk-
szość narodu, bez różnicy stanu i wyznania, że magnat i szlachcic, 
i chłop, obszar nik, kupiec, fabrykant, rękodzielnik, włościanin, 
robotnik, urzęd nik, a i wielu wojskowych, Żyd i chrześcijanin, 
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że wszyscy z mały mi wyjątkami mają jedną myśl przewodnią — 
wzbogacić się i używać. 

W ciągu jednego roku po skończeniu wojny światowej, 
mimo zwiększonej produkcji, ceny artykułów pierwszej potrzeby 
wzro sły do 1000%, nikt w ogóle podatku nie płacił, mnożyły się 
strajki, waluta straciła blisko 90% wartości, a wymogi życiowe 
rosły, sze rzyła się niechęć do solidnej pracy, a ochota do łatwego 
i nieuczciwego zysku. Mimo niedostatecznej produkcji, liczne 
warstwy jedzą, piją, ubierają się wystawnie; paskarstwo, oszust-
wo, łapownictwo święcą orgie. Coraz więcej kobiet cynicznie upa-
da, aby zaspokoić żądzę kosztownych toalet, zabaw, kosztowności. 
Słowem, obraz szeroko rozrosłej zgnilizny moralnej. 

Objawy te były tym niebezpieczniejsze, że w społeczeń-
stwie ży wioły zdrowe moralnie odznaczały się dziwną apatią, na-
tomiast paskarze, Żydzi itp. rozwijali bardzo czynną działalność, 
wywierali nawet wpływ na ustrój państwa. Sejm był najwyższą 
instan cją życia publicznego, ale jego reprezentanci odznaczali się 
w ogó le ignorancją i wiele było wśród nich jednostek moralnie 
podej rzanych. 

Otóż były smutne refleksje, które głośniej niż dotąd odez-
wały się we mnie w atmosferze warszawskiej z okazji mego po-
bytu przy uroczystościach orderu Virtuti Militari i z którymi  
z koń cem stycznia wróciłem do domu na dwutygodniowy urlop. 

1 lutego 1920 r.
Ciąg dalszy pamiętnika, piszę już nie z pamięci, ale współ-

cześnie. 
Moje dzieci.  Po południu byłem u swego profesora his-

to rii z czasów gimn. w Jaśle, u ks. Dembińskiego, powstańca 
z 1863 roku, który z niezwykłym zapałem i bardzo zajmująco 
nauczał nas historii, a zwłaszcza polskiej, rozniecając żywy 
ogień miłości Ojczyzny. Nie omyliłem się w przypuszczeniu, 
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że wizyta moja, że opowieść o uroczystościach warszawskich, 
poświęconych uczczeniu kapituły orderu Virtuti Militari oraz 
weteranów z r. 1863 sprawi starcowi przyjemność. Towarzyszył 
mi 8-letni Janek. 

Dzieci moje za Bożą pomocą rozwijają się dobrze i od roku 
zrobiły znaczne postępy. Andzia i Janek należą do najzdolniej-
szych uczniów i robią w swych klasach najlepsze postępy. Janek  
był zawsze pilny, obowiązkowy, sumienny i spokojny w pracy,  
An dzia bardziej nerwowa, mniej spokojna, krnąbrniejsza daw-
niej, robi obecnie na mnie znacznie lepsze wrażenie i także w grze  
na fortepianie zrobiła widoczne postępy. Adaś (2 i pół roku) 
wygląda bardzo dobrze, znacznie wzbogacił swój słownik i jest 
równie jak Janek bardzo zgrabny. 

7 lutego 1920 r.
Nowa fala pesymizmu.  Niedawno przedstawiłem opła-

kany stan naszych stosunków wewnętrznych. Pozornie ogólna 
sytuacja kraju nieźle się przedstawiała: od roku wojsko wzrosło 
3–4-krotnie, wysunęło granice kraju o kilkaset kilometrów, wszę-
dzie zwyciężyło, było bardzo dobrze zaopatrzone, koleje z dnia na 
dzień lepiej funkcjonowały, strajki rolne łagodziły się, a fabryki 
zaczęły pracować. Ale zgnilizna wewnętrzna, zgnilizna moralna 
robiła straszne postępy. Samowola, żądza używania, blaga (zwa-
na polotem) wobec Boga, Ojczyzny, bliźniego — wszystko to fra-
zes — wobec siebie samego. Oto było stanowisko duchowe ogółu. 
Przed rokiem Ojczyzna wracała do życia wśród huku armat, w po -
żodze dworów polskich, zroszona ulewą krwi polskiej, ale ja 
Boga błogosławiłem, że cudem Polskę wskrzeszając, u bramy 
wolnej Oj czyzny wypisał ognistymi zgłoski: Mane, Tekel, Fares! 
Może to naród zrozumie, może się ocknie ze swych niezdrowych 
in stynktów, może się włoży do ofiarnej pracy dla Ojczyzny, dla 
Bo ga, dla bliźniego. I byli tacy, którzy tak czuli, którzy tego 
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pożądali, ale liczba ich z dnia na dzień malała; jednym skrzydła 
opadały na widok bezowocności ich wysiłków, ich nawoływań 
— inni sami ule gali ogólnej zarazie. 

(Moja mowa noworoczna 1919 i rozkaz noworoczny 1920 
kiero wały się tą smutną oceną sytuacji). 

Gdzie szukać ratunku? Albo w owocnej dyktaturze jednego 
wielkiego człowieka — ale istnienie i powodzenie takiego czło-
wie ka to dwa cudy — albo w zbiorowej, może podziemnej pracy 
ma łej garstki jednostek jeszcze zdrowych w społeczeństwie, któ-
rych organizacja i działalność miałyby analogię do pierwotnego 
rozwo ju chrześcijaństwa wśród ogólnej zgnilizny, których powo-
dzenie mimo wszelkich trudności, wszelkiego nieprawdopodo-
bieństwa te go powodzenia, miałyby analogię do powodzenia 
pierwotnego chrześcijaństwa, do powodzenia destrukcyjnej 
działalności Leninów-Trockich! 

W rozmowie z Adelą Głażewską (kuzynka) dowiedziałem 
się, jakoby się tworzyła tego rodzaju podziemna organizacja ludzi 
do brej woli! 

9 lutego. Janek robi mi pod względem rozwagi coraz lepsze 
wraże nie. Andzia w gospodarstwie więcej pomaga, okazuje mniej 
krnąbrności, ale umysłowo jest roztargniona i zapowiada intelek-
tualnie mniej niż Janek.

Z rodziną na froncie.  12 lutego. Pojechałem z żoną 
i Jan kiem na front do Szepetówki. Dla żony miał nastąpić 
2–3-tygo dniowy wypoczynek i uciecha z naszego wspólnego, 
żadną gospo darską troską niezakłóconego pobytu, dla Janka 
miała to być nagroda za pilność i okazja oddychania powietrzem 
wojennym i ze brania wiązanki wrażeń wojenno-patriotycznych 
z frontu. 

16 lutego 1920 r.
Z Jankiem jeździmy dość często konno; siedzi wcale do-

brze, także w kłusie, trzymając się po trosze siodła. Ma dość od-
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wagi, która go jednak zaczyna opuszczać w razie trudniejszych 
warun ków na ślizgawicy. Raz spadł wskutek poślizgnięcia się 
konia, dru gi raz koń upadł, wprawdzie w obu wypadkach nic mu 
się nie stało, ale skoro odmówiłem mu zmiany kierunku jazdy (po 
obranej przeze mnie drodze spotykało się często fury, a z powodu 
wąskości drogi i jej śliskości łatwo było się przewrócić), zabrakło 
mu odwagi i na razie zaniechał konnych wycieczek. 

19 lutego 1920 r.
Zmienne walki pod Konstantynowem. 17 lutego roz-

poczęła się akcja 45. Pułku Piechoty i około 30 jeźdźców z 2.  
Pułku Ułanów, któ rzy w dwie kolumny: główna siła od Kon-
stantynowa z 6 działami, 1 batalion z 2 działami od Ostropola 
uderzyli 18 lutego na St. Sienia wę. Miejscowość słabo obsadzoną 
zajęto, ale w czasie licznych kontrataków bolszewickich przyszło 
bez poważnego powodu do pa niki, przy której większa część 
pułku uciekła prawie do St. Kon stantynowa, porzucając działa, 
kulomioty itp.; tylko dzięki poświęceniu oficerów udało się 
część pułku za St. Sieniawą zebrać i z nią w kontrataku odebrać 
wszystkie działa i prawie wszystkie kulomioty, po czym oddziały 
te cofnęły się bez najmniejszego opo ru przeciwnika do Piławy  
(o kilkanaście km). 

Z powodu tych wydarzeń otrzymałem 19 lutego bezpo-
średnio po północy dość beznadziejną depeszę telefoniczną od 
dowództwa 26. Brygady z St. Konstantynowa (45. Pułk Piechoty 
uległ panice, 3. Batalion w porządku na podwodach cofnął się 
na kilkanaście km pod St. Konstantynów, z 1. i 2. Batalionem 
łączności nie ma, artyleria prawdopodobnie stracona itd.”). 
Przesłałem do St. Konstantyno wa depeszę, w której daję do zro-
zumienia, że sytuacja może nie jest tak groźna, że może jeszcze 
1. i 2./45. są jeszcze pod Piławą, zarządzając w każdym razie 
zajęcie Piławy, a to albo zaraz, albo po przybyciu 1. Batalionu 43. 
Pułku Piechoty, który wysyłam do St. Konstan tynowa. 
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Z tym batalionem sam wyjechałem do St. Konstantynowa, 
przybyłem tu około godz. 13 (19 lutego) i rozkazawszy ba-
talionowi 43. Pułku podążyć za mną do Piławy (gdzie się zebrała, 
jak się tym czasem okazało, rzeczywiście większa część 45. Puł-
ku), sam po krót kiej orientacji w St. Konstantynowie, pod osłoną 
kilkunastu uła nów z brygadierem 26. Brygady pojechałem do 
Piławy, gdzie przy byłem koło godz. 19. 

Tu zastałem ppłk. Bajera dowódcę 45. Pułku (bardzo tęgie-
go do wódcę pułku, który odkomenderowany na kurs dla sztabu 
general nego do Paryża bezpośrednio po wypadku swojego pułku 
wrócił do niego), większą część 45. Pułku z dwoma dowódcami 
batalionów, wszystkie działa, które wzięły udział w wyprawie  
— 4 z nich z powodu braków odesłano do St. Konstantynowa —  
i 1 batalion 53. Pułku (należącego do sąsiadującej z nami na po-
łudnie 5. Dywizji Piechoty). Dowódca pułku i dowódca bata-
lionów meldowali mi, że straty personalne i materialne są nie-
znaczne (jeszcze je oce niano na 100, de facto wynosiły około 
25), że jednak ludzie są bar dzo pomęczeni i zdemoralizowani. 
Ponieważ jednak wedle otrzy manych informacji 2 bataliony  
5. Dywizji miały 20 lutego atakować St. Sieniawę od południa,  
a wedle otrzymanych wiadomości wzię cie St. Sieniawy wydawa-
ło się prawdopodobne, przeto podsuną łem dowódcy pułku i ba-
talionów myśl, czy po nocnym wypoczynku przecież nie byłoby 
wskazane, równocześnie z 5. Dywizją uderzyć od zachodu na 
St. Sieniawę, bo jeśli miejscowość tę zajmie się bez udziału 45. 
Pułku, okoliczność ta musi demoralizująco wpłynąć na ludzi.  
W porozumieniu z wymienionymi dowódcami zdecydowa łem na 
20 lutego o godzinie 10 atak na St. Sieniawę. Ażeby sobie za-
pewnić współudział 5. Dywizji, posłałem natychmiast (19 lutego, 
g. 22) por. Stawińskiego83, którego ze sztabu dywizji wziąłem 

83 Jerzy Stawiński (ur. w listopadzie 1893 r.). W 1932 r. major dypl., pracownik Mini
sterstwa Spraw Wojskowych.
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z sobą do Łysanówki (ok. 15 km od Piławy) do lewej grupy  
5. Dywizji. Por. Stawiński wrócił 20 lutego o g. 3.30 z wiadomoś-
cią, że 2 bataliony 5. Dywizji zaatakują St. Sieniawę od południa. 
Wskutek tego grupa ppłk. Bajera (większa część 45.  Pułku, kom-
binowane bataliony 43. i 50. Pułku Piechoty i 4 działa) o 6 rano 
z Piławy ru szyła do ataku na St. Sieniawę, trzymając częścią sił  
Piławę (któ rą wedle wiadomości mieli atakować bolszewicy z Ba-
bina); o 8.30 St. Sieniawę zajął bez walki 45. Pułk Piechoty,  
a oddziały 5. Dywizji nie wzię ły w ogóle udziału w tej akcji. 

20 lutego po południu wróciłem do Szepetówki. 
Powrót siostry Naczelnika Państwa z Ro sji.  22 lu-

tego zwiedziłem Zwiahel i przydzielony do dywizji 26. Pułk 
Piechoty. Z powrotem jechałem z siostrą Naczelnika Państwa, 
która się z okolic Żytomierza (Horoszki) szczęśliwie wydostała  
z paszczy bolszewickiej. Opowiadała szereg znamiennych fak-
tów, np. że w Horoszkach staraniem Sowietów utrzymuje się 
kuchnia ludo wa, w której stołuje się 180 Żydów, a 20 chrześcijan, 
że jest tam schronisko dla dzieci, a w nim 19 dzieci żydowskich 
i chrześcijań skich, że komisarze, starszyzna wojsk. itp. to w zna-
cznej przewa dze Żydzi, choć często używają nazwisk o brzmie-
niu rosyjskim itp.; jednym słowem rządy Sowietów otwarcie 
noszą cechy supremacji żydowskiej, z którą się wielu żołnierzy 
bolszewickich oswoiło, uwa żając, że im żydowski spryt po-
trzebny, a równocześnie odgrażając się, że i na Żydów kiedyś 
przyjdzie koniec. 

Wizyta gen. Henrysa. 25 lutego. Dziś zjechał do Sze-
petówki gen. Henrys, szef misji wojskowej w Polsce z ramienia 
mar szałka Focha. Przedstawiłem mu w obecności dowódcy fron-
tu wołyńskiego, gen. Listowskiego, sytuację dywizji, która po 
zdemobilizowaniu znacznej ilości „Amerykan” i „starszych rocz-
ni ków”, ok. 5000 ludźmi trzyma front 160 km, mając naprzeciw 
siebie, w odległości 20–30 km, 9 pułków bolszewickich w pierw-
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szej linii, za nimi w Berdyczowie 3 pułki, a w Żytomierzu znaczne 
siły, nie dostatecznie jeszcze znane. Nieprzyjaciel ma trzykrotną 
przewagę, i mimo tak niekorzystnego stosunku sił, musimy 
jeszcze trzymać bezwarunkowo 3 ważne węzły kolejowe, a rów-
nocześnie i przyczół ki mostowe na Słuczu, St. Konstantynów —
Miropol (Połonne) — Zwiahel, i wskutek tego dowództwo dywizji 
rozporządza minimal nymi rezerwami. W dzisiejszych warunkach 
silniejsza, nawet lo kalna ofensywa wprawić by mogła dywizję, 
wobec braku rezerw, w poważny kłopot. Najważniejszym więc 
dla nas postulatem jest otrzymanie obiecanych nam 9 marca uzu-
pełnień w liczbie — 900 ludzi na pułk piechoty. 

Dalszym faktem ważnym dla naszej sytuacji jest doświad-
cze nie ostatnich tygodni, że w walce ruchomej (a rozrzuce-
nie naszych sił i w defensywie zmusza nas do odpowiadającej 
potrze bom koncentracji sił, a więc do ruchu) piechota spełnia 
zadania bojowe bez pomocy artylerii i jazdy. Bez pomocy arty-
lerii, bo ta pozostaje w tyle o całe godziny i nie tylko jej w boju nie  
poma ga, ale co gorzej, absorbuje jej część jako asekurację. Co do  
jazdy, to po demobilizacji starszych roczników ma ona w stosunku 
do koni za mało ludzi i np. w akcji na St. Sieniawę z całego  
2. Pułku Uła nów wzięło udział 27 jeźdźców. 

Nie tylko konie artylerii jakością nie odpowiadają swemu 
zadaniu, znoszą źle warunki klimatu i nie dość staranną pieczę, 
ale i tabor najzupełniej nie jest dostosowany do ofensywy, z po-
wodu ciężkości wozów i niewystarczającej ich liczby (dywizja ma 
w swoich dwóch, zamiast przepisanych dziewięciu, kolumnach, 
wszystkiego około 60 i to nieodpowiednich wozów)84. 
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polskich dywizji piechoty. Dlatego przed rozpoczęciem ofensywy wiosną 1920 r. część 
baterii (zwłaszcza ciężkich) unieruchomiono, aby zapewnić siłę pociągową i tabor ar
tylerii lekkiej i piechocie.



Te dezyderata przedstawiłem gen. Henrysowi w przeko-
naniu, że poprze on je w Warszawie; tak samo brzmiał mój list, 
który wczoraj napisałem do gen. Hallera, szefa gen. sztabu WP. 

Walki koło Miropola.  28 lutego. Dziś objechałem znacz-
ny odcinek frontu: z St. Konstantynowa przez Ostropol–Lubar do 
Miropola na przestrzeni około 80 km. Wszędzie zjeżdżałem bez-
pośrednio po walce. W Ostropolu kompania przed chwilą odparła 
pod Józefówką atak znacznie silniejszego oddziału bolszewików 
i oczekiwała powtórzenia natarcia; udałem się natychmiast kon no 
do Józefówki, żeby się zorientować w sytuacji i ludziom za od-
wagę podziękować. 

Wrażenia moje na wszystkich punktach, które zwiedziłem, 
by ły bardzo zadowalające, zwłaszcza w Ostropolu (2./50.) i w Mi-
ropolu (44. Pułk Strzelców Kresowych z majorem Szyllingiem). 

29 lutego. Janek wcale dobrze uczy się, choć „na froncie”. 
Dziś miał wielkie zmartwienie: trzymał sobie ptaszka, którego 
pragnął wziąć z sobą do Lwowa. Pewny, że ten ptaszek dużo nie-
porządku we Lwowie narobi, wypuściłem go, co chłopca bardzo 
rozżaliło; ma on serce równie miękkie jak matka. Dziś oboje 
wracają do domu. 

8 marca. W ostatnich dniach ppłk Bajer z 45. Pułku Pie-
choty, kompanią szturmową 4. Dywizji, 2 szwadronami 9. Puł-
ku Ułanów, 100 jeźdźcami 2. Pułku Uł. i 1 baterią zajął szereg 
miejscowości w okolicy Nowego Konstantynowa, biorąc kilku-
dziesięciu jeńców, obfity materiał wo jenny i szerząc u bolszewi-
ków wielki strach. 

Równocześnie w bliższej wyprawie pod ogólnym kierun-
kiem płk. Pachuckiego (dowódcy 25. Brygady, oddziały 44. Pułku  
Piechoty, bardzo tęgi mjr Szylling85), 25. Pułk Piechoty (ppor. 

85 Antoni Szylling (1884–1971), generał WP. Oficer rezerwy armii rosyjskiej, jeden 
z organizatorów oddziałów polskich w Rosji. Żołnierz II Korpusu Polskiego. 5 maja
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Zienkiewicz86, dowódca kpt. Burzyński) i dwie baterie 7. Pułku 
Artylerii Polowej (dobra, ruchliwa artyleria, ko rzystnie odbijająca 
od 13. Pułku A. P.), zajęły czasowo szereg miejscowości na 
wschód od Miropola, biorąc także kilkudziesięciu jeńców i dość 
dużo materiału wojennego. 

Mamy jednak obecnie do czynienia z wojskiem bolszewic-
kim, które jest i prowadzone, i wyszkolone znacznie lepiej niż 
oddziały dotąd napotykane. Oddziały bolszewickie zaatakowane, 
planowo się cofają i przechodzą potem do wcale energicznych 
kontrata ków; wcale czynną, nawet ofensywnie, jest ich kawaleria, 
niezłą też artyleria (taktycznie — technicznie amunicja kiepska). 

Sytuacja materialna oficerów.  Podniesiono ga że ofi-
cerskie o 100%, jednak w jeszcze wyższym stopniu niż dotąd 
uwidocznił się brak względów na żonatych i obarczonych 
dziećmi. Dotąd żonaci otrzymywali wprawdzie na żonę 200 ma-
rek, na dziec ko 40 mk, obecnie zwiększono te dodatki do 400, 
wzgl. 100 mk. (Śmieszne cyfry: sama nauka mojej 10-letniej 
dziewczynki, uczę szczającej do SacréCoeur jako eksternistka, 
kosztuje miesięcznie 227 mk). Dotąd dawano żonie cały, dziecku 
½ deputatu żywno ściowego, dość obfitego, przynajmniej na pa-
pierze — za 120 mk miesięcznie, obecnie zmniejszono wysokość 
deputatu a nadto przy znano żonom tylko 2/3 , a dzieciom 1/3 de-

1919 r. objął dowództwo 2. Pułku Strzelców w armii gen. Hallera (późniejszy 44. Pułk 
Strzelców Kresowych). W 1928 r. awansowany do stopnia generała. Dca 8. Dywi
zji Piechoty, generał do prac przy GISZ. We wrześniu 1939 r. dca Armii „Kraków”.  
W latach 1939–1945 w niewoli niemieckiej. Po wojnie osiadł w Kanadzie.
86 Dowódcą 25. Pułku, który organizacyjnie należał do 7. Dywizji Piechoty, był w tym 
czasie ppłk Michał Zienkiewicz (1868–po 1939), zawodowy oficer armii rosyjskiej, 
żołnierz II Korpusu Polskiego, który do WP wstąpił w lutym 1919 r. Kilka dni przed 
opisanymi przez Romera wydarzeniami  poprowadził udany wypad 25. Pułku Piechoty 
na Bartatów, za który otrzymał Virtuti Militari. Od kwietnia do lipca 1920 r. dowodził 
XIII Brygadą Piechoty. W 1925 r. otrzymał stopień tytularnego generała brygady i zo
stał przeniesiony w stan spoczynku.
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putatu, za co podwyższo no jego cenę do 360 mk miesięcznie.  
W stosunku do oficerów pro wadzi się politykę antysocjalną, mo-
że w intencji ograniczenia ich małżeństw. Taką polityką celu się 
nie osiąga; oficerowie żenią się licznie, młodo, czasami nie bardzo 
oględnie. Lekceważenie przez państwo potrzeb rodzin oficer-
skich wpłynie w wielu wypad kach niekorzystnie na służbę ofice-
rów, a prócz tego obniży po ziom aspirantów do zawodu ofi-
cerskiego. 

Imieniny Naczelnika Państwa.  19 marca. Dziś przypa-
da uroczystość imienin Naczelnika Państwa. Odbywa się msza 
po lowa, rozkaz do żołnierzy, defilada, obiad z uczestnictwem 
przed stawicieli władz i ludności, różne zabawy sportowe, a po-
tem — nagły odjazd do Równego. Zaczęła się bowiem wielka 
ofensywa armii bolszewickiej, największa dotąd ich akcja, której 
dokładne plany przejęliśmy przy pomocy pozyskanego klucza 
„radio”; siły i zamiary były nam znane, nieznany tylko termin. 
Ofensywa ta za częła się w dwa dni po ogłoszeniu przejętych 
depesz; jej główne uderzenie było oczekiwane na Zwiahel i na 
Miropol.

Walki pod Zwiahlem.  Ponieważ atak na Zwiahel87 naj-
pierw był oczekiwany i miał być przedsięwzięty całą 58. Dywizją 
so wiecką — tuż na prawo niej szła 7. Dywizja, a z nią 17. Dywizja 
Jazdy — przeto posłałem ostatni batalion rezerwy do Zwiahla, 
żą dając za to z dowództwa frontu dwu swoich batalionów, sto-
jących tam w rezerwie. Dowództwo frontu odmówiło, wobec 
tego tele graficznie wznowiłem prośbę o rezerwy, bez których 
„nie odpowiadałbym za bezwzględne utrzymanie odcinka”, a sam 

87 Uderzenie na Zwiahel było zaplanowane w ramach lokalnej ofensywy wojsk Armii 
Czerwonej, która miała odrzucić Polaków za Słucz i zapewnić dobre pozycje wyjścio
we do planowanej na lato ofensywy na Warszawę. Plan ofensywy, opracowany przez 
byłego pułkownika armii rosyjskiej Borysa Szaposznikowa został przyjęty na konfe
rencji w Smoleńsku 10 III 1920 r.
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udałem się do Równego, ażeby przekonać dowództwo o potrze-
bie rezerw, celem uprzedzenia przeciwnika atakiem na jego do-
piero „koncen trujące się siły”. Nasze wypady mają szanse, jeżeli 
się zaczną przed ogólnym atakiem nieprzyjacielskim, gdyż 
wtedy, ude rzeniami przeważających z naszej strony sił możemy 
łatwo rozbi jać jego grupy po kolei w czasie koncentracji. 
Podczas powszechnego ataku siły nasze ledwo wystarczą do mo-
zolnego utrzymania linii. Dow. frontu wysłało (na miejscu będzie 
w no cy 20/21) do Zwiahla jeden mocny pułk 17. Dywizji, a do 
mojego stanowiska jeden z moich batalionów rezerwy frontu  
i zaakcepto wało moje akcje zaczepne.

wojska bolszewickie

wojska polskie

Rys. 24.
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Ta zwłoka w dostarczeniu mi rezerw, pomimo widocznej  
kon centracji bolszewickiej i pomimo, że zamiary bolszewickie  
były dowództwu frontu znane — na razie zmusiły mnie do defen-
sywy. W nocy z 19 na 20 bolszewicy bardzo przeważającymi nas 
siłami zaatakowali prawe skrzydło 4. Dywizji (naszego lewego 
sąsiada) i załamali je. Dowództwo frontu nakazało wówczas mo-
jej dywizji przeprowadzić jednym pułkiem dywersję na tyłach  
lewej dywizji, co wobec ohydnych dróg, nawet w razie powo-
dzenia, wymagało dwu dni czasu i uniemożliwiało na razie wy-
konanie wypadu na wschód od Zwiahla, celem rozbicia szykują-
cej się tam koncentra cji. Tej samej nocy jednak bolszewicy bardzo 
mocnymi siłami zaatakowali Zwiahel, Rohaczów, Baranówkę, 
Hutkę, Miropol, Czartorię, Lubar, a więc 2/3 mego frontu. Pod 
Rohaczowem na moście z beczek przeprawili się przez Słucz,  
wówczas bardzo po ważną rzekę, zagrozili poważnie Rohaczo-
wowi, ale dzielnym ata kiem lokalnych rezerw zostali odrzuceni 
za Słucz, ponosząc cięż kie straty, tracąc jeńców i 2 karabiny 
maszynowe. Ten sam los spotkał ich pod Miropolem; wszędzie 
zostali odparci z krwawymi stratami. 

25 marca. 20 marca rano udałem się do Zwiahla, ażeby 
wydać zarzą dzenia odnośnie do rozkazu dowództwa frontu co do  
dywersji 4. Dy wizji, z uwzględnieniem naszej własnej sytuacji 
i naszych wła snych potrzeb. Zdawało się, że Zwiahlowi bezpo-
średnio niebezpieczeństwo nie groziło. Kazałem tedy zaraz po 
przybyciu czołowego batalionu pułku 7. Dywizji, wysłanego do  
Zwiahla, uderzyć grupie mjr. Piekarskiego88 (2 bat. 43. i 1 bat. 
26.) na Seredy (25 km na pół noc Zwiahla), zluzować tu 1 bata-
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88 Wacław Piekarski (1893–1979), generał WP. Członek ZS i Drużyn Strzeleckich, 
zmobilizowany w 1914 r. do armii rosyjskiej. Wysłany z korpusem ekspedycyjnym 
do Grecji, przedostał się do Francji i wstąpił do armii gen. Hallera. Od 27 XI 1919 r. 
dca 43. Pułku Strzelców Kresowych. Po wojnie m.in. dca 54. Pułku Piechoty, brygady 
KOP „Podole”. Awansowany do stopnia generała w marcu 1939 r. We wrześniu 1939 r.  
dca 41. Dywizji Piechoty. Po oswobodzeniu z niewoli niemieckiej osiadł we Francji.



lionem prawe skrzydło 4. Dywizji, potem zaraz powrócić i po 
wzmocnieniu 1–2 batalionami pułku 7. Dywizji uderzyć na tyły  
grupy nieprzyjacielskiej, skoncentro wanej na południowy wschód 
od Zwiahla. 

21 marca pojechałem do Miropola, ażeby i tam przygoto-
wać ana logiczną akcję, skoro tylko dowództwo frontu odda mi 
ostatni ba talion 50. Pułku Strzelców Kresowych mojej dywizji, 
albo skoro moją ruchomą rezerwę (2 bat. p. s. k.) będę mógł ze 
Zwiahla przerzucić na Miropol. Te go samego dnia mjr Piekarski, 
wykonując mój rozkaz, uderzył kilkanaście km na północ Zwiahla 
kolejno na 3 pułki bolszewickie, pierwszy rozbił, drugi odepchnął, 
trzeci mu się oparł, ale go nie odepchnął, wziął przy tym 3 ar-
maty, 4 jaszcze, kilka kulomiotów itp. Tymczasem bolszewicy 
3 pułkami, przy pomocy bardzo silnej lekkiej i średniej artylerii 
i 5 angielskich tanków z wściekłością zaatakowali Zwiahel, 
przełamali linię przeszkód i okopów, ale nie bawem zostali 
wstrzymani. Tymczasem mjr Piekarski, posłysza wszy walkę pod 
Zwiahlem, zawrócił i atakiem na tyły nieprzyja ciela, wspólnie  
z załogą Zwiahla rozgromił te trzy pułki89. 

W walce tej odznaczył się szczególnie obok grupy mjr. Pie-
kar skiego pluton automobilów pancernych ppor. Studzińskiego90, 
któ ry podjechał na 100 m pod nieprzyjacielskie tanki i ogniem 
swoim 2 tanki ubezwładnił, dalej dwa plutony saperów 2./13. 

89 W walkach w rejonie Zwiahla 21 III 1920 r. przeciwnikiem Polaków były pułki 44. 
i 45. Dywizji Strzelców. Na przyczółek polski pod Zwiahlem uderzył także 3. Mię
dzynarodowy Pułk Armii Czerwonej złożony z ochotników. Autor przesadnie pisze  
o bardzo silnej artylerii rosyjskiej; pod Zwiahlem walczyły tylko cztery baterie. Nato-
miast straty rosyjskie były rzeczywiście bardzo wysokie. Z przechwyconego przez 
Polaków meldunku wynikało np. że 516. Pułk Strzelców praktycznie przestał istnieć,  
a grupa komunistów wysłała do dowództwa frontu list z protestem przeciwko niewła
ściwemu użyciu pułku w walce.
90 Aleksander Studziński (ur. w kwietniu 1893 r.), w 1921 r. służył w 5. Dyonie Samo
chodowym w stopniu porucznika.
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ppor. Zenczaka, które kontratakiem głównie przyczyniły się do 
odbicia wspomnianego, przemożnego uderzenia na przyczółek 
Zwiahla, który już bolszewicy przełamali, prawie aż do mostu. 
Nieprzyja ciel w tym dniu równocześnie atakował pod Hulskiem, 
Kijkowem, Baranówką, Czartorią, Lubarem, Prywałówką itp.,  
i wszędzie cofał się z wielkimi stratami. 

Wprawdzie okazało się, że i na prawym skrzydle 4. Dywizji 
sy tuacja jest zadowalająca, jednak dowództwo frontu utrzymało  
dla nas w mocy rozkaz zluzowania, ażeby zapewnić jak najprę-
dzej dla 4. Dywizji rezerwy. Pojechałem więc 22 znów do Zwiahla, 
ażeby zrealizować zarówno tę dywersję i zluzowanie prawego 
skrzydła 4. Dywizji, jako też przeprowadzić jak najenergiczniej 
wypad na bolszewicką grupę na południowy wschód od Zwiahla, 
czego do tąd podlegające mi części 7. Dywizji należycie nie wy-
konały. W Zwiahlu udałem się do zamku, na odcinku pierwszej li-
nii oko pów, ażeby poznać sytuację i wydać potrzebne zarządzenia. 
W wy niku poczynionych tu spostrzeżeń 27.  Pułk Piechoty (1700 
bagn. = 2 pułkom 13. Dywizji w owym czasie) miał z zapadnię-
ciem nocy ruszyć na Kropiwnę, a po wzięciu jej, zabezpieczając 
się nad Tenią, przez Czernicę uderzyć na tyły Hulska-Talek; takie 
wykonanie akcji musiało dać bardzo wielkie rezultaty, bo pod 
Hulskiem-Talkami stały bardzo znaczne siły, a dotychczasowymi 
stratami na pewno już zdemoralizowane. W zamku rozmawiałem  
z wielu żołnierzami załogi plutonu samochodów pancernych, któ-
ry dzień przedtem tak chlubnie walczył przeciw tankom. Kaza-
łem sobie także przed stawić przebieg ataku bolszewickiego z 21  
marca i działalność naszej artylerii. Jak tylekroć dotąd, tak i tu 
wykazałem, że działalność naszej artylerii dlatego była mało 
zadowalająca, ponieważ strzelała ona „ogniem pośrednim”. 

Walka pod Zwiahlem. Z zamku, ciężarowym automo-
bilem, pod osłoną kilkunastu strzelców pojechałem do Czyżewki, 
jadąc kilka kilometrów przedpolem własnych pozycji — mimo 
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bi twy — ażeby się zorientować w sytuacji mjr. Piekarskiego  
i za rządzić zluzowanie prawego skrzydła 4. Dywizji. Tu rozma-
wiałem z żołnierzami, którzy dzień przedtem wzięli armaty 
(kartaczowni ce 43. Pułku Strzelców Kresowych) i dowiedziałem 
się, że bolszewicy po wczorajszej utracie krwi ochłonęli w zapale 
ofensywnym. Zarządziłem zluzo wanie prawego skrzydła 4. Dy-
wizji przez 2 bataliony dywizji, zo stawiając mjr. Piekarskiego  
z rezerwą ruchomą swojej dywizji (dwa bat. 43. Pułku Strzelców 
Kresowych) w Czyżewce (10 km na północ Zwiahla), ażeby 
wedle potrzeby wsparła już to grupę luzującą prawe skrzy dło  
4. Dywizji, już to przyczółek mostowy Zwiahla. Koło godziny 
20 wróciłem do Zwiahla, gdzie mi telefonicznie zameldował szef 
sztabu, że oddział bolszewicki na północ od Ostropola sforsował 
Słucz i że maszeruje na Szepetówkę; odpowiedziałem mu, że  
pra wdopodobnie i tym razem tak źle nie będzie, że zresztą ba-
talion 45. Pułku S. K., który w przewidywaniu, że punkt cięż-
kości ataków bolszewickich przesunie się ku południowi, z mego  
rozkazu dzień przedtem przeszedł z Babina do Ostropola, ma  
natychmiast ude rzyć na grupę, która sforsowała Słucz i prawdo-
podobnie nie jest mocna (z powodu bardzo złego stanu dróg 
tego rodzaju niespodzianki nie mogły być wykonane znacznymi 
siłami). Ponadto za rządziłem wzmocnienie Ostropola 2 pułkami 
ułanów z St. Kon stantynowa a Prywałówki (położonej najbliżej 
przełomu bolsze wickiego), konną baterią brygady jazdy z St. Kon-
stantynowa, wreszcie zarządziłem natychmiastowe przesunięcie 
swojej rucho mej rezerwy (mjr. Piekarskiego) koleją do Połon-
nego–Miropola, ażeby dywersją stamtąd nową grupę bolszewicką 
rozbić, a przez to odciążyć równocześnie południowy i środkowy 
odcinek dywizji. Mimo wypadku pod Ostropolem i mimo odesła-
nia rezerwy rucho mej z Zwiahla, tu wszystkie rozkazy utrzyma-
łem w mocy: i zlu zowanie prawego skrzydła 4. Dywizji i akcję 
27. Pułku Piechoty na Hulsk–Tal ki. Osobiście, bezzwłocznie 
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wróciłem do Szepetówki i przybywszy tam około g. 22.30, dowie-
działem się, że sytuację pod Ostropolem naprawiono, że nie-
przyjaciel rzeczywiście nie był tak straszny, jak go malowano; 
szczegółów jeszcze brak. Bolszewicy czuli się istotnie nieswojo 
z tej strony Słuczy i w nocy jeszcze wrócili na tamtą stronę, 
zostawiając tu kilkunastu żołnierzy z dowódcą ba talionu, którzy 
następnego dnia dostali się do niewoli. 

Akcję wypadową 27. Pułku Piechoty pod Zwiahlem znowu  
nie tak przepro wadzono, jak to należało uczynić. Ppłk. Świder-
skiemu91 poleciłem bezwarunkowo uderzyć na Hulsk–Talki z tyłu, 
w tym celu przejść Tenie, chyba żeby woda do szyi sięgała. Ale 
pułk ograniczył się jedynie do frontowego ataku na Kropiwnę, 
Teni nie przeszedł, woda miała być 2,20 m głęboka, choć wątpię, 
żeby tak było wszę dzie, zresztą technicznej broni było dość, że-
by gdziekolwiek mo stek rzucić przez wąską rzekę; bolszewicy 
wszakże wielokrotnie rzucali mosty przez potężny Słucz. Hulsk 
atakował od frontu przez groblę 1 batalion 26. Pułku Piechoty; 
rezultaty też były mierne. Zajęto Kropiwnę, obsadzono chwilowo 
Hulsk i wzięto kilkunastu jeńców; można było wziąć, pracując 
tak, jak nakazałem, na pewno kilkaset jeńców z licznymi arma-
tami i kartaczownicami. Jednak akcja ta sparaliżowała zamie-
rzony w tym dniu przez bolszewików atak na Zwiahel, jak o tym 
świadczyły zdobyczne papiery. 

Sprawni i ociężali podkomendni.  23 udałem się do  
Miropola, ażeby omówić zamierzoną akcję. Brygadier (płk 
Paqualen92 dca 50. Pułku Strzelców Kresowych, w zastępstwie 

91 Ppłk Tadeusz Świderski, od 5 XII 1919 do 1 VII 1920 dowódca 27. Pułku Piechoty.
92 Płk Adolf Paqualen (ur. 1871), od 1 IX 1919 do 29 V 1920 r. dca 50. Pułku Strzelców 
Kresowych. 28 maja płk Paqualen otrzymał rozkaz przesunięcia linii obrony nad rzekę 
Rośkę. Mimo informacji o nadciąganiu armii konnej S. Budionnego, poprowadził pułk 
na nowe stanowiska w trzech kolumnach nieutrzymujących łączności między sobą. 
W efekcie 29 maja pod NowoŻywotowem i Medówką dwa bataliony pułku zostały 
rozbite. Stracono około 1200 żołnierzy, 4 działa, 20 ciężkich karabinów maszynowych. 
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płk. Pachuckiego) był słabo poinformowany o sytuacji swojego 
pododcinka, a zwłaszcza pod Lubarem. Dałem mu tedy rozkaz, 
ażeby natychmiast posłał oficera do Lubara, celem zbadania 
sytuacji, a zwłaszcza stwierdze nia, czy blisko Lubaru są grupy 
nieprzyjacielskie, na które warto by przeprowadzić większą ak-
cję, czy sytuacja grupy Lubar wy maga odciążenia itd. Brygadier 
ciężko się decydował na wysłanie oficera po informacje do Lu-
baru (jeden z objawów duchowej ociężałości). W Miropolu mjr 
Szylling, dowódca 44. Pułku Strzelców Kresowych był dobrze 
poinformowany o sytuacji swego odcinka. Wiadome tu było, że 
nieprzyjaciel w znacznej sile znajduje się w Prywiłowie, Kamieniu 
itp. na północny wschód od Miropola. Zarządziłem tedy na 25 
marca większy wypad 25. Brygady, wzmocnionej o 3 bata liony 
(ruchomą rezerwę) i jeszcze 3. Batalion 43. Pułku, przezna czony 
do zluzowania jednego batalionu dywizji w pododcinku 25. 
Brygady P. (płk Paqualen w zast.) i 1 szwadron 5. Pułku Ułanów.  
Wypad miał uderzyć stosownie do wyniku informacji w pod od-
cinku Lubaru, na najbliższą, większą grupę bolszewicką pod 
Miropolem lub Lubarem, celem zdobycia jej, wzięcia, jak naj-
więk szej zdobyczy itp. Akcję miał przeprowadzić mjr Szylling 
(pod Miropolem) lub ppłk Zienkiewicz (dca 25. Pułku Piechoty 
pod Lubarem). 

24 marca bolszewicy znacznie słabiej nas atakowali, znać 
tchu już im brakło. 25 marca mjr Szylling wykonał 3 batalionami 
wypad na Prywiłów, Kamień, Wróblewkę (na wschód od Miro-
pola). Równocześnie zaatakowali bolszewicy gwałtownie nasze 
linie od Baranówki do Ostropola, ale bezskutecznie. Nagle dowia-
duję się, że po ataku mjr. Szyllinga na tyły, bolszewicy w pa-
nicznym strachu uciekają, dostając się w dwa ognie, bo mjr Szy-

Po tej klęsce płk Paqualen został pozbawiony dowództwa, a po wojnie przeniesiony  
w stan spoczynku.
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lling częściowo zawrócił; nieprzyjaciel stracił tu prócz kilku 
karabinów maszynowych zna czną ilość broni, taborów, koni 
itp., kilkuset zabitych i rannych. Trzy pułki bolszewickie zostały  
w tym dniu rozbite. 

Wynik walk pod Miropolem. 8 kwietnia. W dalszym 
cią gu bolszewicy już tylko ostrożnie i słabo atakowali na naszym 
skrajnym, południowym skrzydle, biorąc zawsze cięgi. My zaś 
wy konaliśmy jeszcze kilka udanych akcji, zwłaszcza na północny 
wschód od Miropola, które nam przyniosły dalsze ładne sukcesy. 
Ogółem w bitwie tej wzięliśmy: 1 tank, 5 armat, 33 karabinów 
ma szynowych, dużo innej broni i amunicji, około 160 jeńców. 

Nadto bolszewicy stracili kilkaset do tysiąca zabitych i ran-
nych, 10 pułków rozbiliśmy, nadto 13 pułków piechoty i 4 pułki 
jazdy odbiliśmy, tracąc sami: 1 oficera, 33 żołnierzy zabitych,  
5 oficerów, 103 żołnierzy rannych, 11 żołnierzy zaginionych93. 

Przypomnę przy tym, że pułki nasze wskutek demobilizacji 
Amerykan były bardzo słabe.

93 Podczas wypadów pod Lubarem i Miropolem walczono z oddziałami 44. i 45. Dywi
zji Strzelców. Podane przez autora informacja o rozbiciu 10 pułków i odparciu dalszych 
17 zdecydowanie przesadzone. Tylu pułków Armia Czerwona nie miała przed całym 
frontem 13. Dywizji Piechoty.
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WYPRAWA NA KOZIATYN
(kwiecień 1920)

29 kwietnia 1920 r. 
Organizacja dywizji kawalerii.  13 kwietnia zosta łem 

mianowany dowódcą dywizji kawalerii dla specjalnych zadań, 
związanych z szykującą się naszą ofensywą na Kijów. Od 16 
kwietnia formowałem w Równem dowództwo dywizji kawalerii, 
poza tym przeglądałem częściowo podległe mi oddziały94. 

Utworzenie sztabu trafiało na ogromne trudności, ponieważ 
personal i materiał przeznaczony dla naszego dowództwa, opor-
nie i ze znacznym opóźnieniem do nas przychodził, albo i wcale 
nie przychodził, już to z powodu trudności transportowych — wy-
nikły one z ogromnego i nagłego wzrostu przewozów w związ-
ku z przyśpieszoną z naszej strony ofensywą — już to z powodu 
łap czywości tych dowództw, które nam miały dostarczyć ów 
personal i materiał. 

20 kwietnia miało dowództwo jazdy zgłosić swe sformo-
wanie, ale gdy jego etat przewidywał około 30 oficerów, 150 
ludzi, 120 koni, jeszcze 25 kwietnia mieliśmy dopiero 10 oficerów, 
około 50 szeregowych, 40 koni a i ten personal przyszedł nie  
z kraju, ale z własnych puł ków. Smutno się także przedstawiały 
środki łączności, tak ważne dla korpusu jazdy, mającego wysunąć 
się daleko przed front. Go łębie nie nadawały się do użycia, bo 
ich jednotygodniowy training nie dawał im jeszcze należytego 
przygotowania do służby łącznikowej (minimum trzeba 2 tygod-
ni), nadto stacji zabrakło połowy koni itp. Nie lepiej wyglądały 
w tym czasie stosunki administracyjne; nie przysłano dotąd ani 
intendenta, ani oficera prowiantowego, kasowego itp. Personal 

94 1. Dywizja Jazdy (nie używano w 1920 r. nazwy „kawaleria”, lecz brygady i dywizje 
jazdy) dysponowała także pięcioma bateriami artylerii.
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ten nareszcie otrzymaliśmy zamiast od Naczelnego Dowództwa, 
od dowództwa 2. Armii, ale otrzymaliśmy w jak najsłabszym 
gatunku. Dywizja nie dostała też owsa, bo choć dla armii 
przyszło go z kraju około 200 wagonów, ale transport nadszedł 
w wagonach wąskotorowych, zaś dywizja koncentrowała się 
na południe od Zwiahla, w obrębie linii szerokotorowych; na 
przeładowanie brakło czasu i organizacji sił roboczych95. Wszyst-
kim tym brakom zaradzało dowództwo dywizji i dowództwo  
2. Ar mii (gen. Listowski) w miarę sił, tak że ostatecznie i dywizja, 
i dowództwo dywizji funkcjonowały znowu przy rozpoczęciu 
operacji. Owsa na szczęście pułki z kraju dość przywiozły, a nad-
to znaleźliśmy go sporo na miejscu. Stacja radiowa otrzymała 
do dyspozycji zaprzęg, ale nie mogła mimo to dotrzymać kroku 
dywi zji. Dowództwo dywizji, choć zredukowane, działa dobrze; 
do wództwo 5. Brygady Jazdy przybywa do dywizji dopiero 
po wzię ciu Koziatyna, jeszcze później dołączają, się ostatnie 
szwadrony 2. Pułku Szwoleżerów. Braki te nie wywierają 
poważniejszego wpływu na zdolność operacyjną dywizji. 
Przed operacjami mo głem tylko powierzchownie niektóre pułki 
przeglądnąć, widziałem w szczególności pułki ułanów 1. i 14.  
i jedną konną baterię 4. Bry gady Jazdy. Oba pułki zrobiły na mnie 
wrażenie dobrego wyszko lenia zarówno kawaleryjskiego jak pie-
szego; ludzie wydawali się dobrze zaprawieni bojowo i za-
powiadali dobrych rębajłów. Konie 14. Pułku były dość marne, 
około 20% kiepskich i zbiedzonych, nato miast konie 1. Pułku 
były bardzo dobre i wytrenowane. 

95 Wagony wąskotorowe — tutaj wagony przystosowane do kursowania po torach 
o rozstawie szyn przyjętym w Europie. Tor rosyjski (szeroki) był szerszy o 6 cm.  
Z braku czasu i materiałów większości torowisk nie zmieniono na „europejskie”, co 
powodowało często opóźnienia w transporcie zaopatrzenia dla wojska.
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Zadaniem dywizji (składającej się z 4. i 5. Brygady Jazdy 
— płk Sulimirski96 i Orzechowski97 — 8., 9. i 14. Pułk, 1., 16. 
Pułk Ułanów, 2. Pułk Szwoleżerów) było wyruszyć 25 kwietnia  
z Rohaczowa i 26 kwietnia zająć Koziatyn. Wymagało to przeby-
cia około 150 km w dwu dniach i zła mania prawdopodobnego, 
poważnego oporu nieprzyjacielskiego; na pomoc piechoty w naj-
lepszym razie można było liczyć 27 kwietnia. Celem tej operacji 
było opanowanie spodziewanego w Koziatynie bogatego taboru 
kolejowego, niezbędnego do dalszego prowadze nia operacji 
naszych armii aż do Dniepru oraz ewentualne korzy ści taktyczne, 
wynikające z odcięcia odwrotu dywizjom bolszewic kim przez 
wyprawę na ich tyły98. 

Taktyka rajdu. Przy wykonaniu tego zadania kierowa łem 
się następującymi wytycznymi: przede wszystkim starałem się 
zaskoczyć nieprzyjaciela w Koziatynie (wedle niesprawdzonych 
wiadomości 1 dywizja piechoty). W tym celu postanowiłem po-
chód jak najbardziej przyspieszyć, unikać spotkania z nieprzy-
jacielem przed Koziatynem, wreszcie nie zdradzać się przez 

96 Tadeusz Sulimirski (1866–1940), generał WP. Zawodowy oficer kawalerii armii au
striackiej. Od listopada 1919 r. do czerwca 1920 r. dowodził 4. Brygadą Jazdy. Na
stępnie dca Okręgu Generalnego Kielce. Po wojnie pracował w Departamencie Jazdy 
Ministerstwa Spraw Wojskowych. Od 1923 r. w stanie spoczynku. Zmarł w sowieckim 
więzieniu we Lwowie.
97 Płk Władysław Orzechowski w lipcu 1920 r. objął dowództwo nad 2. Dywizją Jazdy. 
3 sierpnia pod Klekotowem (na północ od Brodów), podczas przeprawy przez bagna 
dał się zaskoczyć oddziałom 4. Dywizji Konnej z Armii Konnej S. Budionnego. Omal 
nie doszło do rozbicia 2. Dywizji Jazdy; sytuację uratowała szarża 2. Pułku Szwole
żerów.
98 Polski plan ofensywy na Kijów zakładał opanowanie w drugim dniu operacji trzech 
głównych węzłów komunikacyjnych na głębokich tyłach nieprzyjaciela: Żytomierza, 
Korostenia i Koziatyna. Na Żytomierz skierowano, częściowo zmotoryzowaną, 1. Bry
gadę Piechoty Legionów z artylerią, na Korosteń 4. Dywizję Piechoty, a na Koziatyn, 
odległy o 140 km od linii frontu, dywizję gen. Romera.
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wywiady, w czasie pochodów ograniczyć się do wywiadów blis-
kich, niezbędnych tylko do własnego ubezpieczenia, zaniechać 
w ogóle wysłania patroli wywiadowczych przy zbliżaniu się do 
Koziatyna. Po wtóre, trzymałem w czasie pochodu całą dywizję 
razem, żeby ją osobiście bezpośrednio prowadzić, dalej, by w ra-
zie oporu całą dywizją jak taranem uderzyć, opór błyskawicznie 
złamać. Tabory miały być jak najbardziej zredukowane, ażeby 
nie opóźniać mar szu i jak najmniej materiału ryzykować, gdyby 
tabor miał pozo stać w tyle. Zasadniczo brało się w lekkim taborze 
dla oddziału ogółem dwie racje normalne, trzy rezerwowe, 180 
ładunków na karabin i na działo, 7000 na kartaczownicę, materiał 
techniczny do naprawy małych mostów oraz do ich zrywania 
itp.; w lekkim taborze pułku miało być maksymalnie 25 wozów, 
tak lekko spako wanych, aby tabor nadążał dywizji, robiąc 70 km 
dziennie. Reszta materiału miała jako ciężki tabor postępować 
za dywizją pod osłoną 15. Dywizji Piechoty; liczyłem, że ciężki 
tabor dołączy się do dywizji dopiero piątego dnia. 

Ażeby linię pochodu jak najwydatniej zredukować, zarzą-
dziłem na 23 kwietnia szerszą, na południe 24 kwietnia ścisłą 
koncentrację bezpośrednio około punktu wymarszu. Prócz tego 
pozwoliłem rtm. Borkowskiemu, dowódcy 9. Pułku Ułanów po-
zostać w nocy z 24 na 25 kilkanaście km przed frontem i 25 przed 
świtem uderzyć na Prutówkę i znieść stojące tam 1 lub 2 pułki 
bolsze wickiej jazdy. 

24 kwietnia w południe byłem w Zwiahlu u Naczelnego 
Wodza, aby zdać raport i odebrać ustne instrukcje. Po południu 
Naczelny Wódz był u mnie (w Smołdyrewie) i uczestniczył przy 
wymarszu dywizji z Rohaczewa, 25 kwietnia o godz. 4.

Kunktatorstwo podkomendnych.  Pogoda była śliczna, 
droga miejscami dobra, miejscami zła, ale tylko tu i ówdzie trud-
na, natomiast wykluczona dla aut, a nawet dla motocyklów. Marsz  
odbywał się bez tarć, ale mimo wielokrotnej z mej strony inter-
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wencji, używano za mało kłusa, w błędnym mniemaniu, że się 
przez to oszczędza konie. 

Od rana słychać było ciągłą, choć nie bardzo silną kanonadę 
od południa i północy. Zbliżając się do Prutówki, słyszeliśmy dość 
intensywny ogień karabinowy i karabinów maszynowych, świad-
czący, że 9. Pułkowi Ułanów zamiar zniesienia nieprzyjaciela  
o świcie się nie udał. Ponieważ jednak wedle dotychczasowych 
wiadomości mieliśmy przeciw sobie w Prutówce 1 pułk kawalerii 
(100–300 szabel), a w Trojanowie na północ Niżn. Rudni około 
2 pułki (300 do 400 szabel), przypuszczałem, że chodzić tu może 
tylko o bój przedniej straży, a chcąc dać powołanym dowódcom 
swobodę dzia łania, na razie nie mieszałem się i wysłałem tylko 
naprzód oficera dla informacji. Ale niebawem, mając wrażenie, 
że się sprawa wle cze, pogalopowałem naprzód, zauważyłem, 
że obaj brygadierzy są zanadto z tyłu (płk. Orzechowskiego za-
stępował płk Pasławski) i że zwłaszcza dowódca przedniej straży 
(płk Sulimirski, 9., 1/2 14. Ułanów, 1 bateria) nie działa dość ener-

Rys. 25.
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gicznie: zamiast rzucić z przodu lekką zasłonę, puścić zza niej 
kilkanaście pocisków ar matnich i uderzyć główną częścią przed-
niej straży przez lasy na lewą flankę i tył przeciwnika, brygadier 
daje tylnemu pułkowi rozkaz „zabezpieczenia” prawego skrzydła. 
Wyskoczyłem tedy na przód do dowódcy 9. Pułku Ułanów, biorąc 
z sobą brygadiera, zoriento wałem się szybko i zarządziłem ude-
rzenie na lewą flankę nie przyjacielską 1 dywizjonem 14. Pułku 
Ułanów, a natarcie frontowe 1 dy wizjonem 9. Pułku Ułanów 
(w przypuszczeniu, że nieprzyjaciel już roz poczyna odwrót). Te  
zarządzenia od razu zmieniły sytuację, jednak kunktatorstwo do-
wódcy przedniej straży nie tylko nas kosztowało około godziny 
czasu, ale nadto umożliwiło bolszewikom (99. i 100. Pułku 
Jazdy, około 300–600 szabel) odwrót bez poważniej szych strat  
w kierunku Winnicy. Kierunek ten zabezpieczał nas przynajmniej 
przed przedwczesnym zaalarmowaniem sił, które znajdowały się 
na drodze naszego pochodu. 

Dalszy pochód dnia 25 kwietnia był normalny. Jedna go-
dzina wypoczynku wypadła w Prutówce, 2 godz. w Noworudni, 
tam też był bardzo łatwy bród przez Teterew. Na wiadomości  
o znaczniejszych siłach nieprzyjaciela w Trojanowie i Piatkach 
(nad Hniłopiatią, po obu stronach Niżn. Rudni) wcale nie rea-
gowałem i siły te zu pełnie nam nie przeszkadzały. 

Z powodu słabego tempa marszu, stanęliśmy w Niżn. Rud-
ni dopiero około 10 wieczór. W ciemności, znużeni ludzie oczy-
wiście zaniedbali konie, rzucili się na ziemię, nie dostali już 
nawet ko lacji, a mając wyruszyć następnego dnia o 4 rano na 
pewne, zno wu o konie mało się troszczyli; tak wyglądało rzekome 
oszczędze nie koni w powolnym marszu99. 

99 Opisując marsz na Koziatyn, autor pominął jedno wydarzenie. 26 kwietnia pod miej-
scowością Siomaki tabory dywizji zostały zaatakowane przez pociąg pancerny i czę
ściowo rozproszone. Wydarzenie to zaobserwował lotnik polski i złożył meldunek o roz-
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Taktyka ataku na dworzec koziatyński.  26 ruszyliś-
my o godzinie 4, stanęliśmy o 14 bez przeszkody na dwu-
godzinny wypoczynek w Białopolu (ok. 20 km od Koziatyna). Tu 
z różnych źródeł cywilnych, ale najświeższych, dowiedzieliśmy 
się, że Koziatyn jest obsadzony tylko przez milicję, natomiast na 
dworcu jest około 15 transportów, każdy o sile mniej więcej 300 
ludzi. 

Wobec tego zarządziłem atak na dworzec przez 2. Pułk 
Szwoleże rów, 16., 1. i 14. Pułk Ułanów pod dowództwem Suli-
mirskiego, a to w następujący sposób: od Jankowiec, około 4 km  
na północ od dworca, ruszą wymienione pułki, za każdym 2 dzia-
ła, kłusem lub galopem aż do północnej krawędzi Koziatyna, nie 
wysyłając żad nych patroli, żeby się nie zdradzić; tu się spieszą, 
przekroczą szyb ko, zabezpieczeni patrolami, Koziatyn i uderzą 
na dworzec w takim porządku: 2. Pułk Szwoleżerów na stację 
osobową, trzy inne puł ki, każdy inną drogą, na stację towarową. 
Działa mają torować drogę każdej kolumnie, zajmą pozycje jak 
najbliżej dworca i ogień skierują wprost na dworzec lub w wagony; 
przygotowanie artyle ryjskie rozpocznie się równocześnie, trwać 
będzie kilka minut, po czym kolumny z okrzykiem hurra, z gra-
natami ręcznymi i ka rabinami maszynowymi rzucą się do szturmu. 
Cały efekt obliczony był na zupełne zaskoczenie nieprzyjaciela, 
na niewątpliwą moral ną przewagę naszego żołnierza przy niespo-
dzianym spotkaniu z nieprzyjacielem; 8. i 9. Pułk Ułanów i 2 bat. 
zostały na północnej krawędzi Koziatyna, jako rezerwa; ja z nimi.

proszeniu całej dywizji. Gen. Romer nie wykorzystał posiadanej radiostacji do złożenia 
meldunku, toteż naczelny wódz przez całą dobę pozostawał w przekonaniu, że zagon 
na Koziatyn zakończył się niepowodzeniem. Podczas pobytu w Koziatynie 28 kwietnia 
Piłsudski gratulował Romerowi sukcesu, ale wytknął mu niewykorzystanie przydzie
lonej radiostacji.
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Rys. 26.

Nowe opory.  Ażeby się upewnić, że płk Sulimirski wed-
ług mojej intencji będzie kierować atakiem, dodałem mu jako 
oficera łącznikowego swego szefa sztabu mjr. Piskora. 

Od godz. 18 zaczyna się formowanie dywizji do ataku przez  
Jankowce. Koło 18.45 przychodzi od mjr. Piskora oficer z rapor-
tem, że moja „obecność konieczna”. W mgnieniu oka jestem przy  
płk. Sulimirskim i stwierdzam, że każe się pułkom już w Jan-
kowcach spieszyć (powodem tego było kilka strzałów armatnich  
ze strony bolszewickiej, jakoby ogień karabinowy z Jankowiec, 
i od zywające się syreny). Rzeczywiście, zdawało się, że pochód  
nasz bolszewicy odkryli, ale mimo to powodzenie zależało od  
szybkości i energii natarcia. Wszak bolszewicy do zorganizowa-
nia obrony potrzebowali czasu, chodziło o to, kto będzie dzia-
łał prędzej, sprawniej i energiczniej. Jakby wyglądał atak pieszy  
kawalerii, która, nim się natknie na nieprzyjaciela, musi przejść  
4 km w pie szym szyku bojowym? Kazałem przeto bez namysłu 
pułkom na powrót wsiąść na koń i atak wykonać, jak to po-
przednio rozkazałem, zauważywszy, że płk. Sulimirskiemu brak-
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ło dostatecznej energii, za stąpiłem go płk. Dziewickim100, do-
wódcą 1. Pułku Ułanów (dając płk. Su limirskiemu wyższą, a spo-
kojniejszą funkcję); niestety zwłoka spowodowana tymi wy-
padkami odroczyła atak do nocy. 

Osobista interwencja.  Około godz. 21 udało się wtarg-
nąć do dworca towarowego, ale nie wzięto go jeszcze, nato miast 
do dworca osobowego nawet nie udało się wtargnąć. Bolsze-
wicy byli wprawdzie zupełnie zaskoczeni — ich jeńcy zgod-
nie ze znawali, że nas uważano za powstańców ukraińskich — ale  
właśnie dlatego stawiali na dworcu rozpaczliwy opór. Z drugiej 
strony atak nasz, jak o tym z czasem przekonałem się naocz-
nie, nie odbył się tak, jak rozkazałem, a zwłaszcza brakło tego  
racjonalnego, energicznego poparcia artylerii, które przewidy-
wałem i nakaza łem. Dlatego też atak na razie nie robił postępów. 
Około godziny 22 udałem się osobiście na dworzec i stwierdziłem, 
że w rzeczywistości jest gorzej niż na to wskazywały meldunki 
płk. Dziewickiego i mego szefa sztabu; 14. Pułk Ułanów zajął 
wprawdzie zewnętrzne (wschodnie) skrzydło skrajnych torów  
dworca towarowego, ale bolszewicy zawzięcie trzymali wew-
nętrzne tory, strzelając z wagonów i spod wagonów z karabinów  
i kartaczownic, tak że na ra zie dalsze postępy wydawały się wy-
kluczone. 1. i 16. Pułk Ułanów, wziąwszy trochę jeńca, trzymały 
się nie bez trudności na krawędzi dworca; 2. Pułk Szwoleżerów 
dotarł do dworca osobowego, ale stąd w silnym ogniu, ze stra-
tami, stopniowo cofał się do miasta i tylko 14. Pułk Ułanów 
atakiem od skrzydła, a przede wszystkim dzięki energii akcji robił 
powolne postępy. Głównym powodem miernych rezultatów była 
niezdecydowana akcja artylerii, która strzelała „zza węgła”, a że  

100 Feliks Dziewicki (ur. 1882), dobry, bojowy oficer kawalerii, odznaczony Virtuti 
Militari i francuską Legią Honorową. W 1924 r. przeszedł do Korpusu Ochrony Po
granicza.
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i to było technicznie niemożliwe, przeważnie milczała. Zarządze-
nia moje zmierzały przede wszystkim do lep szej organizacji ognia 
z dział i z karabinów maszynowych, a przeprowadzenie tych 
zarządzeń zostawiałem jeszcze dowódcom puł ków i dowódcy 
ataku płk. Dziewickiemu. Około godziny 2 (27 kwietnia) 2. Pułk  
Szwoleżerów melduje, że jego sytuacja zaczyna być bardzo 
trudna; interpeluję płk. Dziewickiego i widzę, że jego ingerencja 
nie wystarcza. Mój sztab leży martwy ze znużenia, moje nerwy 
grają. Proszę więc z sobą płk. Dziewickiego i tylko oficera dy-
żur nego mojego sztabu (rtm. Dreszera) i z nimi przechodzę 
na odci nek szwoleżerów. Tu wykazuję na miejscu wszystkie 
dotąd popeł nione błędy: fałszywe pozycje armat, kartaczownic, 
linii obronnej, niedostateczne wyzyskanie sił stojących do 
dyspozycji (stały ob jaw, iż „stan bojowy” nie jest w proporcji 
do „stanu wyżywienia”) itp. Grube błędy 2. Pułku Szwoleżerów 
podobnie powtarzają się przy pułkach 1. i 16. ułanów; tylko 14. 
Pułk Ułanów, choć powoli, robi w boju postępy. Zresztą widzi 
się wszędzie fałszywą taktykę: placówki, kulomioty, działa stoją  
w uliczkach, zasłonięte domami, działa strzelają, już to pośrednio 
bez żadnej gwarancji trafie nia celu, już to na fantastyczne cele, 
jak niewinną wieżę kościelną, wysoko położone werandy itp. 
urojonych wrogów; pułkownicy nie mają jasnych planów ataku. 

Po skorygowaniu tego rodzaju usterek, zarządzam inter-
wencję 9. Pułku Ułanów na prawym skrzydle i atak na dworzec 
osobowy puł kami 9. i 2. szwoleżerów, a na ciężarowy przez 
14. i 1. Pułk Ułanów. Pierwszy atak miał przeprowadzić rtm. 
Borkowski101 (9. Pułk Ułanów), dru gi płk Plisowski102 (14. 

101 Józef DuninBorkowski, podczas pierwszej wojny światowej w Legionach Pol
skich, służył w 2. Pułku Legionów Polskich. Organizator i dowódca 9. Pułku, w stopniu 
podpułkownika poległ 3 VII 1920 r. pod Mohylanami, osłaniając odwrót dywizji jazdy.
102 Konstanty Plisowski (1890–1940), generał WP. Zawodowy oficer kawalerii rosyj
skiej. W 1917 r. zorganizował polski szwadron, który dołączył do I Korpusu Polskiego. 
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Pułk Ułanów), a dla obu kierunkową było flankowe ostrzelanie 
dworców i pociągów ogniem artyleryjskim i energicz ny atak 
flankowy granatami ręcznymi. 

Zdobycz koziatyńska.  Atak rozpoczął się około go dzi-
ny 6, a już około 7 osiągnęliśmy zupełne powodzenie. Wzięliśmy 
przeszło 2000 jeńców, 150 lokomotyw, 3500 wagonów, w tym 
7 po ciągów sanitarnych, 2 pociągi kąpielowe, mnóstwo bardzo 
cennego materiału sanitarnego itp., ponadto odcięliśmy odwrót 
44. sowieckiej i jednej ukraińskiej brygadzie sowieckiej, które 
poddały się nam prawie w komplecie. Liczba naszych jeńców 
wzrosła do wyżej 8500, zdobyliśmy 27 armat (w tym 4 – 15 cm),  
176 kulomiotów, 4800 karabinów, mnóstwo amunicji itp. 
Ogromne to powodzenie stało się dla nas kłopotem, bo służba 
ubezpieczenia taktycznego, pilnowanie i eskortowanie jeńców, 
strzeżenie ogromnej zdobyczy absorbowało wielu ludzi, bardzo 
potrzebnych do pielęgnacji koni, tak ważnej przed dalszymi 
operacjami. 

Luzowanie ubezpieczenia zdobyczy. Naczelne do-
wództwo obiecało mi piechotę już na 27 kwietnia. Rzeczywiście, 
po południu tego dnia zameldował się u mnie dowódca jednego 
z puł ków 15. Dywizji, z którym umówiłem zluzowanie taktycz-
nego ubezpieczenia i straży przy jeńcach, rezerwując dla kawa-
lerii strze żenie zdobyczy na dworcu w Koziatynie. Ale pod 
wieczór zjawia się u mnie płk Jasiński103, dowódca 15. Dywizji 

Potem dca pułku ułanów w 4. Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego, z którą wrócił 
do kraju. W Wojsku Polskim dca 14. Pułku, od sierpnia 1920 do kwietnia 1921 r. dca  
4. Brygady Jazdy. Po zakończeniu wojny dowodził VI i V Brygadą Kawalerii. W 1930 r.  
odszedł w stan spoczynku. We wrześniu 1939 r. dca twierdzy Brześć, następnie dca 
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Zamordowany w Starobielsku.
103 Albin Jasiński (1880 – po 1934), generał WP. Zawodowy oficer rosyjski. Dowódca 
1. Pułku Strzelców w I Korpusie Polskim w Rosji. Od czerwca 1919 r. do kwietnia 
1920 r. dca 15. Dywizji Piechoty, od sierpnia 1920 r. do lutego 1925 r. dca 11. Dywizji 
Piechoty. W 1924 r. awansowany do stopnia generała. Od 1929 r. w stanie spoczynku.
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Piechoty i oświadcza mi, że ma zadanie objęcia odcinka razem 
z Koziatynem. Kiedy mu oświadczyłem, że ja nie otrzymałem 
analogicznego rozkazu z do wództwa 2. Armii, że dywizja jazdy 
nadal trzymać będzie Koziatyn, a zwłaszcza dworzec, który ra-
zem ze zdobyczą zamierzam zdać dopiero przy dalszym posunię-
ciu się dywizji jazdy, że nam nato miast dla odciążenia naszego 
personalu, który musi się zatroszczyć o konie, potrzeba około  
2 batalionów; płk Jasiński początkowo nie chciał dać niczego,  
a dopiero na żądanie, aby mi swą decyzję podał na piśmie, obiecał 
mi przysłać 1 batalion, na który jednak czekać musiałem jeszcze 
ze dwa dni, z wielką szkodą dla naszych koni. 

28 kwietnia przybył Naczelny Wódz do Koziatyna, oglądnął 
zdobycz, kazał podziękować dywizji za wysiłek, a mój konflikt  
z płk. Jasiń skim rozwiązał w ten sposób, że złożył go bezzwłocz-
nie z dowódz twa dywizji, które na propozycję gen. Listowskiego 
objął czasowo płk Jung104 (kolega z akad. artyl., o rok ode mnie 
młodszy). 

30 kwietnia nareszcie przybył pod wieczór do Koziatyna 
44. Pułk Strzel ców Kresowych (mjr Szylling) i odciążył jazdę 
odpowiednio do moich intencji. 

1 maja zarządziłem przegląd wszystkich koni dywizji, które 
mi przedstawiono w 4 grupach. Konie wyglądały stosunkowo 
bardzo dobrze, ani jeden koń nie zginął, w pułku było zaledwie 8, 
a naj wyżej 20 wypadków odparzeń lub okuleń i tylko konie 16. 
Pułku Ułanów (wielkopolskich) kiepsko wyglądały. Pułk ten bił 
się średnio, lu dzie w bezcelowych ciągłych włóczęgach męczyli 

104 Władysław Jung (1870–1940), generał WP. Zawodowy oficer artylerii armii au-
striackiej. Dostał się do niewoli włoskiej i do kraju wrócił z armią gen. Hallera.  
W czerwcu 1919 r. awansowany do stopnia generała. W latach 1919–1920 dowodził 
brygadami artylerii, był inspektorem artylerii 2. Armii. Od kwietnia 1920 r. do czerwca 
1924 r. dca 15. Dywizji Piechoty. Następnie dca Okręgu Korpusu IV Łódź i Okręgu 
Korpusu II Lublin. Od 1928 r. w stanie spoczynku.
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niepotrzebnie ko nie, w ogóle robili wrażenie formacji o najgorszej 
dyscyplinie. Także piechota wielkopolska, o ile osobiście miałem 
sposobność ją obserwować, przedstawiała się dość kiepsko i była 
przedmiotem ustawicznych skarg ze strony ludności; słyszałem 
jednak zdania zachwalające jej bitność105.

5 maja 1920 r.
Zajęcie Białej Cerkwi.  2 maja ruszyła dywizja na Białą 

Cerkiew (95 km) i stanęła tam 3 maja około godz. 14. 9. Pułk Uła-
nów tego samego dnia wysunąłem do Rokitna (dalszych 30 km), 
a jego patrole poszły jeszcze kilkadziesiąt km, na Kagarłyk, 
Olszanicę–Taraszczę i Stawiszcze. Dowiedziawszy się, że Białą  
Cerkiew jesz cze przed dniami obsadził 12. Pułk Ułanów (3. 
Brygady Jazdy z Fastowa), z szefem sztabu samochodem poje-
chałem przed dywizją do Białej Cerkwi, gdzie jednak zastałem 
tylko 1 szwadron 12. Pułku Uła nów (reszta jeszcze nie nadeszła); 
pod tą miejscowością bolszewi cy jeszcze się trzymali. Płk. Suli-
mirskiemu, który niedługo po mnie przyszedł, wydałem niez-
włocznie rozkaz oczyszczenia Białej Cerkwi i wysunięcia  
9. Pułku. Niebawem stałem się aktorem w we sołej komedyjce. Oto 
zjawia się mjr Kownacki106 z 12. Pułku Ułanów i po słyszawszy, 
że jestem w aptece (na rynku), zgłasza się u mnie, mel dując mi  
oddanie Białej Cerkwi. Zapytałem go podstępnie, kiedy tu przybył 
i niebawem stwierdziłem, że ja byłem w Białej Cerkwi o jakie pół 
godziny przed majorem — tableau! 

105 Bitna, dobrze wyszkolona i karna piechota wielkopolska wykazywała na froncie 
wschodnim zaskakującą skłonność do rabunku, na co uwagę zwracało wiele raportów. 
Autor raportu o wojskach poznańskich z 30 IX 1919 r. stwierdził, że z kilkoma dywi
zjami wielkopolskimi można by przejść przez całą Rosję, wybierając za cel marszu 
wielkie miasta, gdzie żołnierz miałby nadzieję na łupy.
106 Mjr Włodzimierz Kownacki (ur. 1891), po zakończeniu wojny dca 7. Pułku Strzel
ców Konnych.
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Służba wywiadowcza na obszarze kijow skim.  
9. Pułk Ułanów pracuje wzorowo w służbie wywiadowczej. Sy-
tuacja nieprzyjacielska wielokrotnie się zmienia. Bolszewicy po -
czątkowo cofają się jeszcze i zatrzymują się w sile do 1000 
dopie ro pod Olszanicą, gdzie widać także jedną ich pancerkę. 
Rtm. Bor kowski zamierza ich atakować, a pancerkę odciąć, ale  
tymczasem siły bolszewickie rosną; rotmistrz melduje pod Ol-
szanicą do 5000 bolszewików i 2–3 pociągów pancernych. 
Wobec tego postana wiam nie 7 maja, jak mi to nakazano, i nie  
z kierunku Rokitno–Olszanica, ze względu na stawy pod Olsza-
nicą, ale zaatakować główną siłą wcześniej od północy przez 
Wincentówkę, zatrzymać na północ od Rokitna 2. Pułk Szwo-
leżerów jako rezerwę, zaś resztę 5. Brygady (1. i 16. Pułk 
Ułanów) wysłać na Kagarłyk. Dowództwo armii żądało od 
dywizji, której teraz podporządkowano i 3. Brygadę Jaz dy z Fa-
stowa, wysłania 2 brygad do Kagarłyka, a jednej do Taraszczy. 
Ja nabrałem niebawem przekonania, że główną osią dzia łań 
bolszewickich jest nie Dniepr (okręty między Kijowem a Czer-
kasami–Krzemieńczukiem, ale linia kolejowa Czerkasy–Biała 
Cerkiew–Kijów. Wysłałem przeto tylko 2 pułki do Kagarłyka  
z poleceniem pilnowania Dniepru, 4 pułki wzdłuż wymienionej 
ko lei na Olszanicę, 3. Bryg. na Taraszczę, dość blisko, żeby ją 
móc ściągnąć do linii kolejowej.

Rys. 27.
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Dywizja miała wyruszyć w następującym porządku: bry-
gada, skierowana do Kagarłyka o g. 4.30, siły wyznaczone do 
zajęcia Olszanicy o g. 5; ja wyjechałem o 6. 5 maja po południu 
meldował rtm. Borkowski, że Ukraińcy z Olszanicy cof nęli się, 
ale ja już dyspozycji nie zmieniłem. 

Współpraca z Ukraińcami.  Tu jeszcze nadmienię, że 
3 czy 4 zgłosił się u mnie pułkownik ukraiński, organizator po-
wstań na tyłach bolszewickich (nazwisko zapomniałem) i że omó-
wiliśmy z nim kwestię współdziałania obojga sił, pozostawienia 
broni po wsiach itp. Starałem się skłonić Ukraińców do podjęcia 
akcji na Czerkasy, ażeby bolszewikom odciąć odwrót. Zgadzałem 
się pozostawić na razie chłopom broń — dopóki by nas jakaś ich 
nielojalność nie zmusiła do rozbrojenia; słowem, postępowałem 
z nimi jak najlojalniej. Także pułkownik ukraiński robił wrażenie 
czło wieka szczerego, ale jego pomocnicy widocznie kierowali 
się typo wą podejrzliwością i nie chcieli wykonać wskazanej im 
operacji. Stanowisko ich przyjąłem zupełnie obojętnie, dodając: 
„moje oddziały zdobyły dość wawrzynów (te mu w przybliżeniu 
skreśli łem), nie jesteśmy i nie potrzebujemy być o was zazdrośni; 
jeśli wy z okazji nie korzystacie, to nas ani nie ziębi, ani nie grzeje; 
oczekujemy od was lojalności, ale jesteśmy siebie pewni”. Armia 
niewiele mi dotąd pomogła i nie dostałem ani owsa, ani piechoty. 
W Koziatynie przeznaczony dla nas owies rozkradły inne oddzia-
ły (w Berdyczowie) i dopiero 5 maja przyszła do Białej Cerkwi  
i pie chota, i owies. 

Zajęcie Olszanicy 6 maja i 7 maja. W nocy otrzyma-
łem od rtm. Borkowskiego meldunek, że bolszewicy na powrót 
mocno ob sadzili Olszanicę, że mają 2 pociągi pancerne, że 9. 
Pułk zerwał tor i że atak dywizji przez Prusy byłby korzystny.

O 10 godz. I sztab staje w Rokitnie (10 km przed Olszanicą) 
i tam zastajemy płk. Sulimirskiego, Plisowskiego (14. Pułk Uł.),  
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mjr. Brzezowskiego107 (dow. 8. Pułku Uł.) i oficera łącznikowego 
(9. Pułk Uł.), który mi zameldował, że jego pułk w następujący 
sposób osaczył bolszewików w Olszanicy: 2 szwadrony, 4 kara-
biny maszynowe pil nują ich od południa w lasku Prusy, 2 szwad-
rony, 6 karabinów maszynowych pod por. Komorowskim108 
pilnują miejsca zerwanego toru na wschód od Olszanicy, aby 

Rys. 28.

107 Henryk Brzezowski (1879–1969), pułkownik WP. Zawodowy oficer kawalerii armii 
rosyjskiej. W latach 1919–1920 dca 8. Pułku i 7. Brygady Jazdy. W latach 1923–1928 
dca 5. Brygady Kawalerii. W 1928 r. przeszedł w stan spoczynku.
108 W 9. Pułku służył Tadeusz Komorowski, podczas drugiej wojny światowej dca 
Powstania Warszawskiego (pseudonim — Bór), mianowany 30 X 1944 r. naczelnym 
wodzem PSZ. Tadeusz Komorowski w maju 1920 r. miał stopień rotmistrza, nie po
rucznika. Prawdopodobnie jest to pomyłka pamiętnikarza.
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przeszkodzić ucieczce pociągów pancernych na wschód, 2 szwa-
drony i 2 działa stoją na ∆ 208, aby ogniem związać, a później 
przygotować atak na przeciwnika. W tej chwili melduje jeden 
oficer łączności, żeśmy podsłuchali rozmowę telefoniczną  
z Olszanicy do dowództwa bolszewickiej dy wizji w Mironówce, 
żądającą stamtąd 1 batalionu saperów, ażeby uruchomić pociągi 
pancerne, które we mgle na zerwanym torze się wykoleiły109. 
Dowództwo dywizji pomocy odmówiło. Świetna sy tuacja. Pocią-
gi pancerne nasze. Rozkazuję z miejsca: 9. Pułk Ułanów prze-
szkodzi cofnięciu się przeciwnika na wschód lub południe, a póź-
niej, w miarę sytuacji, wspólnie z 14. Pułkiem Ułanów uderzy na  
bol szewików. 14. Pułk Ułanów najkrótszą drogą od północy za-
atakuje bolszewików, weźmie pancerki, na które z najbliższej 
odległości (nie ponad 1 km) 6 dział przygotuje atak; 8. Pułk 
Ułanów i 2 działa, jako rezerwa podsuną się na zachód od 
Olszanicy i strzec będą także zerwanego toru; ja pozostanę przy 
tej grupie. 2. Pułk Szwoleżerów i rezerwa w Sawińcach mają stać 
w pogotowiu do marszu za swoją brygadą na Kagarłyk lub do 
ewentualnej walki pod Olsza nicą. Ten rozkaz oficer łącznikowy 
wręczył także dowódcy 9. Pułku. 

Po godzinie 12 obserwujemy stopniowe rozwijanie się 14. 
Pułku Ułanów na północ od Olszanicy; przed 13 słychać nieliczne 
strza ły armatnie; przed 14 przychodzi meldunek, że nasza arty-
leria strzela w pociągi i że one nie mogą się ruszyć. Walka 
coraz bar dziej zamiera, dalszych meldunków brak, ale wszystko 
wskazuje na nasze zupełne powodzenie. Koło 15 jadę do Rokitna, 
zostawia jąc na miejscu rezerwę i łącznikowego oficera sztabu. 

109 W Olszanicy w budynkach stacyjnych Polacy przejęli nieuszkodzone połączenie 
telefoniczne z Czerkasami, które przez cały następny dzień było źródłem cennych in
formacji o poczynaniach nieprzyjaciela.
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Koło 17 dowiaduję się od płk. Sulimirskiego, że nieprzyjacielowi 
udało się uruchomić pancerki i zbiec; Olszanica przez nas wzięta. 

Osobliwe „zamroczenie”. 7 rano udałem się do Olsza-
nicy, aby wyświetlić przyczyny zdarzeń z dnia poprzedniego. Otóż 
pokazało się, że rtm. Borkowski, który przez 3 dni tak doskonale 
i wywiadywał, i osaczał przeciwnika w Olszanicy, przez jakieś 
chwilowe roztargnienie, pochodzące może ze znużenia, kazał 
grupie wyznaczonej do pilnowania zerwanego toru stać na poste-
runku tylko do godz. 10. Tłumaczył to już to przekonaniem, że 
dy wizja do tego czasu zaatakuje — choć wiedział, że wyrusza ona 
dopiero o godzinie 5 z Białej Cerkwi, ma przebyć przeszło 40 km 
i rozwinąć się do ataku — już to przypuszczeniem, że „artyleria” 
uniemożliwi naprawę toru itp., czego również nie wolno było 
ocze kiwać od 2 (na razie) dział wobec znacznej przewagi artylerii 
bol szewickiej. Jak stwierdziłem, artyleria, nie jak kazałem na  
1 km, ale na jakie 3 km strzelała do dymu lokomotywy, nie 
trafiając oczywiście w obiekty obstrzału. Bolszewicy, którzy się  
tu świetnie trzymali od godziny 9.30 (por. Komorowski o tej  
godzinie od szedł), do 13 usunęli wykolejone wagony, tor napra-
wili i pociągi koło godziny 13 uratowali. Niestety, oficer łącz-
nikowy rtm. Bor kowskiego nie zameldował mi, że grupa por. 
Komorowskiego ma tylko do godziny 10 trzymać placówkę,  
w przeciwnym razie byłbym pogalopował do rtm. Borkowskiego 
i może jeszcze na czas jego błąd naprawił, błąd, który można 
wytłumaczyć tylko psychozą wo jenną. 

Powołanie na inspektora etapów na Ukra inie.  Po  
wzięciu Olszanicy zostawiłem tam 9. i 14. Pułk Ułanów pod do-
wództwem płk. Plisowskiego, który z pułkiem swym zaraz roz po-
czął wzorową akcję wywiadowczą na podstawie moich wskazó-
 wek; 8. Pułk Ułanów i 2. Pułk Szwoleżerów z płk. Sulimirskim 
zostały w Rokitnie jako rezerwa, 1. i 16. Pułk Ułanów w Kargałyku  
z płk. Orzechowskim, 3. Brygada Jazdy (gen. Sawicki) w Tara-
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szczy z 1 pułkiem wysuniętym w kierunku Prus, aby móc szybko 
odciążyć Olszanicę, przed nią mianowicie gromadziły się od 
Czerkas coraz to większe siły — znaczna część dwu dywizji 
piechoty. Zamie rzałem, o ile możności, przeszkadzać czynnie 
tym koncentracjom i robiłem do tego przygotowania, kiedy  
(7 maja) otrzymałem od Na czelnika Państwa odręczne pismo  
z podziękowaniem za swą dzia łalność jako dowódcy dywizji ka-
walerii oraz mianowaniem mnie „inspektorem etapów na Ukrai-
nie”. Dywizję kawalerii zdałem gen. Karnickiemu110, a sam uda-
łem się przez Żytomierz (tu bawił Naczelny Wódz) do Warszawy 
celem opracowania statutu organi zacyjnego dowództwa etapów 
na Ukrainie. 

18 maja 1920 r.
W Warszawie prace około zorganizowania dowództwa eta-

pów na Ukrainie postępowały normalnie. 
U prezydenta ministrów p. Skulskiego111 i na radzie komite-

tu ekonomicznego ministrów, zgodnie z intencjami Naczelnika 
Pań stwa, dla handlu z Ukrainą ustalono jako zasadę następujący 
pro gram: handel normować będzie ekspozytura rady ministrów 
przy moim dowództwie, z zastrzeżeniem mojej ingerencji; wy-
kluczono wolny handel, utworzono natomiast państwową centralę 
handlową, której organami mogą być także wielkie związki hand-

110 Aleksander Karnicki (1869–1937), generał WP. Generał kawalerii rosyjskiej, 
w 1918 r. zastępca dcy I Korpusu Polskiego w Rosji. Od kwietnia do lipca 1919 r. dca 
Grupy Operacyjnej, od lipca 1919 r. do kwietnia 1920 r. szef Polskiej Misji Wojsko
wej przy armii Denikina. Od kwietnia do lipca 1920 dca 1. Dywizji Jazdy, od lipca do 
sierpnia 1920 r. dca VIII Brygady Jazdy i Grupy Jazdy przy 5. Armii gen. Sikorskiego.  
W 1921 r. przeszedł w stan spoczynku.
111 Leopold Skulski (1878–1939/45?), polityk. Należał do Zjednoczenia Narodowego 
i Ligi Narodowej. W latach 1919–1920 premier, w latach 1919–1922 poseł na sejm. Od 
1935 r. w OZON.
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lowe z na szej strony, a partnerami przede wszystkim związki  
i kooperaty wy ukraińskie. Ponieważ handel potrzebuje pewnej 
swobody ru chu, proponuję udział przedstawicieli rządu w zarzą-
dzie i buchalterii utworzonych spółek handlowych, celem kontroli 
i ewentual nego veta ze względów politycznych itp. oraz celem 
zapewnienia państwu udziału w zyskach, przy równoczesnym 
zapewnieniu spół kom możliwie najswobodniejszej autonomii  
w interesie sprawno ści handlu.

DOWÓDZTWO ETAPÓW NA UKRAINIE
(maj, czerwiec 1920)

28 maja 1920 r.
Rozmowy z rządem ukraińskim.  Pp. Grochol scy dali 

w Winnicy do mej dyspozycji pięciopokojowe mieszkanie, z bar-
dzo ładnym ogrodem. Otwierają się dla mej żony i dzieci wi-
doki zdrowego wypoczynku wakacyjnego, bo Winnica cała tonie  
w zieleni, a Boh, przecinający ją wskroś, dodaje malowniczego 
uroku; w mieszkaniu znać rabusiowską gospodarkę bolszewic-
ką. Gościnni gospodarze własnoręcznie mieszkanie urządzają  
i upiększają. 

Dziś byłem u ministra spraw wewnętrznych Bilinskoho112, 
wojny Solskoho113, prezesa ministrów Mazepy114 i atamana Pet-

112 Michajło Bilinskij (1882–1921), ukraiński działacz niepodległościowy. W latach 
1920–1921 minister spraw wewnętrznych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zaginął 
podczas walk z Armią Czerwoną zimą 1921 r.
113 Wołodymyr Salski (1885–1940), generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 
Zawodowy oficer armii rosyjskiej. W 1919 r. dowodził Korpusem Zaporoskim. We 
wrześniu 1919 r. mianowany głównodowodzącym Armią URL, w listopadzie 1919 r. 
wyznaczony na stanowisko ministra spraw wojskowych URL. Wysoko ceniony woj
skowy, zwolennik porozumienia z Polską. W październiku 1920 r. awansowany do 
stopnia generała. Po wojnie osiadł w Warszawie. Przygotował plan wojny o niepodle-
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lury; zgodne były nasze poglądy, że dzieje wymagały i wymagają 
wzajemnej pomocy Polski i Ukrainy przeciw otaczającym ich prze-
możnym wrogom, że zwłaszcza obecna nowa fala ofensywy bol-
szewickiej* 115 wymaga od obu narodów największych wysiłków, 
i to wysiłków sko ordynowanych. Polska potrzebuje silnej Ukrainy 
i chce jej szcze rze pomóc, a ze swej strony dla rozwinięcia armii 
do maksimum, potrzebuje z Ukrainy pomocy w żywności i ko-
niach; uzyskałem obietnice. Wyjaśniłem i inne rozmaite, poda-
ne mi w Warszawie wątpliwe kwestie i nabrałem wrażenia, że 
przymierze między obu państwami ma warunki realności. 

Minister Biliński, bardzo uprzejmy i życzliwy dla nas, wska -
zywał, że jego administracja jeszcze nie jest dostatecznie roz-
winię ta, że niektóre działy jego kompetencji wykonuje jeszcze 
minister stwo wojny.

Minister wojny, płk. Solski, również bardzo sympatyczny 
i szczery, odpowiada bardzo rozsądnie na moje zapytania i obie-
cuje współdziałanie w zabezpieczeniu tyłów i w remoncie koni 

głość Ukrainy; jego niektóre elementy działacze ukraińscy wykorzystali podczas dru
giej wojny światowej.
114 Isaak Mazepa (1884–1952), ukraiński działacz niepodległościowy. Po 1920 r. na 
emigracji w Czechosłowacji.
* W tej ofensywie bolszewicy odepchnęli naszą 1. Armię od Połocka o prze szło 100 
km; radziłem gen. Hallerowi przeprowadzić nasz kontratak od południa ku północy 
wzdłuż Berezyny, a na wiadomość o postępach Budiennego („konna armia”) w kierun
ku Białej Cerkwi rzucić 1–2 dywizyj z Kijowa, tam zbytecz nych; nie usłuchano mnie. 
(P.S. bardzo się zemściło). Powyższa moja rozmowa z gen. Hallerem miała miejsce 10 
maja w Żytomierzu.
115 Autor wspomina o pierwszej ofensywie wojsk Frontu Zachodniego Michaiła Tu
chaczewskiego, która ruszyła 14 maja. Ofensywa po ciężkich walkach załamała się  
i Armia Czerwona została odrzucona z wielkimi stratami. Na odparcie Tuchaczewskie
go zużyto wszystkie rezerwy z kraju i osłabiono front na Ukrainie, przerzucając na 
północ trzy dywizje. Dywizji tych zabrakło, kiedy na Ukrainie pojawiła się 1. Armia 
Konna S. Budionnego.
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dla armii polskiej; zastałem u niego szefa sztabu W. Ukrainy  
i pierw szego kwatermistrza (gen. Dediusza i gen. Singera). 

Byłem dalej u prezesa ministrów, wówczas w stadium dy-
misji, Mazepy. Rozmawiałem z nim podobnie jak z poprzednio 
wymie nionymi osobistościami, ale odniosłem wrażenie, że go to 
dużo tru du kosztuje, aby stanąć na wspólnej z nami platformie; 
jednak, trochę przyparty, uznał słuszność moich wywodów i obie-
cał poparcie co do koni dla armii polskiej. 

Byłem wreszcie u Naczelnika Państwa, głównego atamana 
Petlury. Tu najpierw spotkałem gen. Pawlenkę116, na którego 
sztab nasz skarżył się, że nie chce z nami współdziałać, że nie 
uznaje polskiego dowództwa, że zresztą ma nie wojsko, ale ban-
dy. Generał, człowiek około 55 lat, z ręką na temblaku, robił 
wrażenie tę giego żołnierza; wiedziałem, że się cieszy u Ukraiń-
ców szacun kiem (w 8000 żołnierzy był przez 5 miesięcy na  
tyłach bolszewików, obecnie przedarł się) i uchodzi za tęgiego 
żołnierza. Takie też wra żenie i ja odniosłem i myślę, że doj-
dzie łatwo do porozumienia żoł nierza z żołnierzem. Gen. Paw-
lenko miał współdziałać na prawym skrzydle armii gen. Iwasz-
kiewicza. Ponieważ był on w armii ros. rangą starszym od gen. 
Iwaszkiewicza, zaproponowałem, żeby obok „porozumienia się” 
obu generałów, gen. Iwaszkiewicz prze syłał życzenia swe do gen. 
Pawlenki przez Naczelne Dowództwo Ukrainy. 

Z atamanem Petlurą, człowiekiem około 45 lat, średniego 
wzro stu, śniadej cery, niebieskich oczu, o wyrazie silnej woli, 

116 Michajło OmeljanowiczPawlenko (1878–1952), ukraiński działacz niepodległo
ściowy, generał armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Zawodowy oficer armii rosyj
skiej. Od grudnia 1918 r. do maja 1919 r. naczelny dowódca armii ukraińskiej. Po upad
ku republiki nie złożył broni i prowadził walkę partyzancką na tyłach Armii Czerwonej. 
Wiosną 1920 r. dołączył do oddziałów polskich i został mianowany dowódcą armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej sprzymierzonej z Polską. Wydał wspomnienia z walk  
o niepodległość Ukrainy. Zmarł na emigracji.
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rozma wiałem z pół godziny, przedkładając mu swój program, 
prosząc o pomoc Ukrainy dla Polski w żywności, koniach, o zorga-
nizowa niu komunikacji itp. Ataman jasno i stanowczo określił 
swoje sta nowisko w współpracy obu państw, koniecznej ze  
względu na poło żenie geograficzne i polityczne, i swoją wiarę  
w żywotność tego programu. Zaznaczył, że najpierw zdobywa za-
ufanie swego naro du dla swoich celów, dla swojej pracy, a zdo-
bywszy je, obiecuje sobie porwać naród do pracy, odpowiadają-
cej zaufaniu zdobytemu dla swoich idei; ale nie tylko sobie 
obiecuje, ma do tego silną wo lę. Zrobił na mnie w ogóle wraże-
nie korzystne i dał się poznać ja ko człowiek jasno myślący, 
energiczny. Miejmy nadzieję, że trud ności nie spaczą programu.

Poglądy Grocholskiego na sprawę ukra ińską.  Wie-
czór gościłem u siebie przez 3 i pół godziny hr. Grochol skiego 
(mego gospodarza) z siostrą. Przedstawił mi swoje zapa trywania 
na sprawy polsko-ukraińskie. Mówił o roli przodowniczej — 
dziś i w historii — kultury polskiej i błędzie Petlury po pełnionym  
przez niesprawiedliwą, społecznie i ekonomicznie groź ną konfis-
katę wielkiej własności na rzecz włościan; zaznaczył, że należy 
skłonić Petlurę do zwrócenia bezprawnie odebranej własności 
właścicielom, a potem z rozwagą przeprowadzić reformę rolną 
i lasową; wobec ludu i rządu ukraińskiego musimy zdobyć sobie 
stanowisko przez okazanie siły, przez wolę rozkazywania, te go  
żąda psychika tego ludu itp. Na to zapytałem swego gościa, czy 
ataman przyjmie ten program, a jeżeli nie przyjmie, to co dalej, 
i czy mój gość może mi gwarantować, że przeprowadzenie jego 
programu nie spowoduje rozruchów. My obecnie musimy myśleć 
tylko o jednym, o zwycięstwie, dziś chodzi o byt narodu i Oj-
czyzny. Jeżeli nie może tego gwarantować, to jego program nie 
jest aktualny; Ukraina musi swoje sprawy autonomicznie za-
łatwiać, my jej chętnie pomożemy, ale polska państwowość musi 
wystrzegać się niewdzięcznej roli gospodyni mieszającej się do 
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garnków sąsiadki. Hr. Grocholski nie jest osobą urzędową, ale 
jest osobą wpływową i ufam, że jego polski patriotyzm pokieruje 
jego czynami i słowami na korzyść Polski, podobnie, jak uczyni 
to sa mo ukraiński patriotyzm zasadniczo mało nam życzliwego 
prez. Mazepy. Czy p. Grocholskiego, czy Mazepę przekonałem, 
czy mam w nich popleczników, czy wrogów swej roboty — dla 
dobra obu państw? 

W narodzie i w rządzie ukraińskim bezsprzecznie daje się  
od czuwać brak zmysłu realnego. Za dużo tu filozofii, słowa, pa-
pieru, abstrakcji, za mało czynu, konkretności. Twierdzenie  
p. Grochol skiego, że jest głową bez członków, dowództwem bez  
dywizji, mie ści w sobie wiele prawdy. Są tu wielkie braki ekono-
miczno-społeczne, a paskarstwo horrendalne (czerwononie-
bieski ołówek kosztuje 250 marek, golenie 60 marek, funt cukru 
z protekcji 30 marek itp.). Chłop ma masę pieniędzy, rząd ich 
wcale nie ma. Polska w znacz nej mierze opłaca administrację 
ukr., a w samej Winnicy urząd gospodarczy dywizji polskiej żywi 
miejscowe wojsko ukraińskie, w tym kraju miodem i mlekiem 
płynącym. 

Pierwsze alarmy.  1 czerwca. Wczoraj poczęła się sze-
rzyć w Winnicy do pewnego stopnia panika, spowodowana poraż-
ką, ja kiej doznały ze strony znanej bolszewickiej kawalerii 
Budiennego (kilka — 10 000 koni) na północny wschód od Li-
powca części 50. Pułku Strzelców Kresowych117. Zjawił się je-

117 Autor ma na myśli pierwsze uderzenie Armii Konnej na pozycje 13. Dywizji Piecho
ty. Po rozbiciu na otwartym terenie dwóch batalionów 50. Pułku Strzelców Kresowych 
płk. Paqualena, 11. Dywizja Kawalerii zaatakowała Dzionków broniony przez batalion 
43. Pułku Piechoty i została odparta z bardzo wysokimi stratami; jej dowódca ocenił 
siły polskie na pułk piechoty z artylerią. 6. Dywizja Kawalerii uderzyła na Annówkę  
i Plisków bronione przez osamotnione kompanie piechoty i zdobyła je po ciężkiej wal
ce, ale pod miejscowością Rozkopana została zatrzymana. Także opanowanie Bistrika 
i Nowochwastowa bronionych przez niewielkie siły piechoty połączone było z ciężką 
walką i dużymi stratami. 31 maja pod Napadówką i Lipowcem 45. Pułk Piechoty w ca-
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den oficer i szereg wozów tego pułku w Winnicy, głosząc, że 
kawaleria zajęła miejscowości około 25 km oddalone od nas. 
Zarządziłem niezbędne środki ostrożności i zawiadomiłem o tym 
szefa sztabu wojsk ukraińskich. Wedle wiadomości, które mamy 
od dowództwa 6. Armii, sytuacja nie przedstawia się groźnie. 
Powstała wprawdzie u nas luka, ale wypełniono ją znowu; 
Budiennyj miał ponieść dotkliwą porażkę, kierunek na Winnicę 
bezpieczny i tylko na południe od Skwiry sy tuacja jest mniej 
wyjaśniona. 

Sprawa zarządu kolejami.  Wczoraj rozpoczęły się per-
traktacje szefa kolejnictwa wojsk polskich (ppłk Brzozowski118) 
z przedstawicielami ukraińskiego ministerstwa kolei w sprawie  
za rządu kolejami ukraińskimi. Naczelne Dowództwo żąda komi-
saria tu dla dysponowania kolejami, dyrekcji wojskowej w Żyto-
mierzu pod kierownictwem generała polskiego, a z odpowiednim 
udziałem funkcjonariuszy ukraińskich, a pozostawia służbę egze-
kutywną na liniach w ogóle już istniejącej służbie kolejowej 
(miejscowej). W szczególności interesy wojenne wymagają kie-
rownictwa (komisariatu) wojska polskiego, zmilitaryzowania — 
przynajmniej za sadniczo — dyrekcji i umieszczenia jej w Ży-
tomierzu, a nie (na froncie) w Kijowie. Ukraińcy mocno się opie-
rali tej koncepcji, to ze względów suwerenności, to ze względu na 
fachowość sił kolejo wych (w przeciwieństwie do niefachowości 
organów wojskowych), to z powodu różnych nadużyć niższych 

łodziennych walkach zatrzymał marsz 6. Dywizji Kawalerii. Równocześnie odwody 
polskie wyszły na tyły 11. i 6. Dywizji. Tylko dzięki wielkiej ruchliwości kawaleria 
uniknęła okrążenia. Stoczone w ostatnich dniach maja walki zniweczyły pierwszą pró
bę przełamania frontu polskiego, wyrobiły w Budionnym przekonanie, że polskie woj
ska są zdecydowanie lepsze od „białych armii”, z którymi Armia Konna walczyła na 
frontach wojny domowej.
118 Jan Brzozowski (ur. w październiku 1883 r.), inżynier, pułkownik wojsk kolejo
wych. W 1923 r. przeniesiony do rezerwy. Nie występuje na listach oficerów rezerwy 
w 1928 r.
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organów wojskowych pol skich, wreszcie ze względu na grożące 
objawy sabotażu personalu w razie urzeczywistnienia koncepcji 
polskiej. Ponieważ sprawa miała być rozstrzgniętą na ukr. radzie 
ministrów, starałem się po zyskać dla naszej koncepcji prócz mi-
nistra spraw wojskowych, który ją gorąco popierał, ministrów, 
których osobiście spotkałem: Polaka, p. Stępowskiego, ministra 
spraw zagranicznych Nikolskiego, sprawiedliwości Lewickiego 
itp. Obiecywali mi poparcie, ale się dowiedziałem, wszyscy prócz 
ministra spraw wojskowych wy stępowali mniej więcej przeciw 
naszej koncepcji. Mimo to, po czę ści za interwencją atamana 
Petlury, u którego także byłem, po wstała koncepcja ukraińska 
do naszej zbliżona, oddająca zarząd w sprawach wojskowych  
i wielu innych wojsku, rezerwująca nato miast kompetencję w in-
nych sprawach bezpośrednio ministrowi komunikacji. Ale nasi 
reprezentanci, zniecierpliwieni, wyjechali do Warszawy. Sprawa 
się zaostrzyła, choć niewątpliwie można było ją gładziej załatwić. 

Wczoraj odbyło się poświęcenie gospody żołnierza „Koła 
Po lek”, pomnika altruizmu kobiety polskiej, ledwo wyzwolonej 
z pęt tyranii bolszewickiej, wczoraj milczącej męczennicy, dziś 
myślą cej nie o wytchnięciu, ale o Ojczyźnie i o żołnierzu polskim. 

Trudności pracy z Ukraińcami.  6 czerwca. Praca mo ja 
jest bardzo żmudna. W Paryżu mój partner francuski i amery kań-
ski był nam bezsprzecznie życzliwy, obaj, równie jak i angiel ski, 
byli w robocie bardzo tędzy i konkretni. Ukraińcy są w robocie 
jeszcze bardzo słabi (ich ministerstwo wojny jest o liczebności 
własnych formacji słabiej poinformowane niż moje, ledwo pow-
sta łe dowództwo polskie). Jest u nich nawet w rządzie szereg  
zwal czających się partii: Mazepa demagogiczny polonofob i Pet-
lura ugodowiec; „Haliczanie” z Galicji, polonofobi i ugodowi 
„Ukraiń cy” itp. Słychać także wiele o przewadze względów ma-
terialnych (kariera, przekupny grosz) nad ideowymi. Mimo wszel-
kich trud ności, póki są widoki powodzenia, musimy walczyć za 
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naszą i za ich wolność, ogniskować koło siebie jednostki, partie, 
nawet idee, któ re służą temu wielkiemu celowi. Sytuacja na fron-
cie powoli się poprawia, ale jest i była dość długo poważna i mo-
że się stać u nas w kraju bodźcem do patriotycznych wysiłków  
w pracy frontowej i pozafrontowej, a cementem przymierza 
polsko-ukraińskiego. 

Poznałem wiceministra spraw wewnętrznych, p. Makucha 
z Ga licji, który mi przedłożył kilka spraw administracyjnych (np. 
re kwizycje i nadużycia z nimi złączone, kwestię użycia Galicjan 
w administracji itp.). Robił wrażenie człowieka, który chce coś 
robić; inni mnie przed nim przestrzegali. Bardzo znamienne jest,  
że jeden wysoki funkcjonariusz, właściwie nie znając mnie, uskar -
żał się na rozmaite, zwłaszcza personalne niedomagania w rzą-
dzie ukraińskim (np. mąż zaufania Petlury, ppłk Beń miał być 
swo jego czasu podoficerem austriackim itp.), utyskiwał na frak-
cyjność w rządzie i w narodzie, obawiał się z tego wszystkiego 
ka tastrofy swego narodu, a w następstwie i naszej. Tak więc nie 
tylko wśród Polaków à la Grocholski, którego zaczynam pozna-
wać jako nie tylko energicznego poplecznika swoich interesów, 
ale i jako potomka starej polskiej rodziny, zdolnego do poświę-
ceń patriotycznych, lecz i wśród Ukraińców są tacy, którzy żąda ją 
presji polskiej na miarodajne sfery ukraińskie celem uzdro wienia 
ludzi i stosunków. 

Sprawy finansów. Poznałem p. Karola Jaroszyńskie go119, 
prawdopodobnie największego finansistę polskiego, właści ciela 
większości akcji głównych banków na Ukrainie, wielu w Ro-
sji, właściciela lub kontrolującego 53 cukrowniami na Ukrainie, 
licznymi innymi instytutami itp. Oświadcza on, że chce popierać 
interesa polskie, które są obecnie podważane wszędzie, a obecnie 

119 Karol Jaroszyński (1878–1929), finansista polski, właściciel lub współwłaściciel 53 
cukrowni na Ukrainie. Po wojnie zbankrutował i zmarł w biedzie w Warszawie.
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coraz intensywniej i na Ukrainie przez mafię niemiecko-żydow-
ską, która pracuje podziemnie, podkupuje urzędników (mini-
strów), ruj nuje walutę polską itp. Celem uzdrowienia tych ujem-
nych obja wów życia p. Jaroszyński proponuje utworzenie przez 
siebie kon cernu banków (obecnie przez rząd ukr. zamkniętych)  
dla zwalcze nia mafii i zdrowego zestrojenia inicjatyw przemysło-
wohandlo wych. Chciałby ewentualnie stworzyć ukraiński bank 
państwa, co by położyło koniec spekulacji walutowej itp., gotów 
jest sprzedać cukier (zasekwestrowany przez rząd ukraiński), aby  
uzyskać pieniądze do realizacji bardzo szerokich planów. Nie 
mając ciągle jeszcze u boku ekspozytury ekonomicznej rady 
ministrów, muszę na razie odłożyć te wielkie plany, choć chcę 
p. Jaroszyńskiego ogól nie popierać w rządzie ukraińskim. Ko-
rzystam natomiast z ofer ty, w której p. Jaroszyński oddawał do 
dyspozycji swą sieć lokalnych administracji (cukrownie, fabryki 
itp.) dla współdzia łania z moim aparatem rekwizycyjnym, który 
zyskuje w ten spo sób pomocników, doskonale poinformowa-
nych o stosunkach lo kalnych. 

13 czerwca 1920 r.
Dezorientacja taktyczna.  8 czerwca wyjeżdżamy  

z Winnicy do Żmerynki, zagrożonej powodzeniami Budiennego 
w punk cie, w którym stykały się 6. i 3. Armia. Petlura wszelkimi 
siła mi opiera się wyjazdowi, nie widząc właściwie powodu do 
ewa kuacji Winnicy; w ogóle ataman Petlura i Ukraińcy repre-
zentują element optymistyczny, tak potrzebny w chwilach 
depresji. 

10 czerwca przyjeżdżamy do Płoskirowa, 12 maja do Sta-
rego Konstan tynowa. W międzyczasie Naczelne Dowództwo 
zleca rozmaite, mniej lub więcej racjonalne zadania taktyczne, 
zmierzające do naprawy sytuacji na froncie, przy czym wiecznym 
hasłem jest „Budienny”; a więc każą mi doprowadzić do porządku 
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rozlatującą się moją dywizję jazdy, to znowu obsadzić odcinek 
Berdyczów–Bieliłówka itp. Różne przeszkody uniemożliwiają 
wykonanie tych projektów, a także mojego własnego: ścigać 
Budiennego, który przerwał front w kierunku na Żytomierz, 
siłami 13. Dywizji Pie choty i dywizji jazdy. Projekt ten upadł, bo 
6. Armia nie chciała mi dać 13. Dywizji Piechoty120.

18 czerwca 1920 r.
13 czerwca otrzymuję rozkaz Naczelnego Dowództwa 

udać się do dowódcy frontu, do Zwiahla, celem objęcia odcinka 
Słucza (Lubar–Zwiahel). Ale już następnego dnia rozkaz został 
zmieniony: ten odcinek obejmuje gen. Berbecki (którego 3. Dy-
wizja Legionowa przychodzi koleją z północnego frontu), a ja  
mam objąć dowódz two formującego się korpusu jazdy dla zwal-
czenia Budiennego (stał się on w Polsce powszechną, nieustają-
cą zmorą). 

Ponieważ korpus jazdy nie będzie gotów przed miesiącem,  
a do tego czasu nie możemy czekać z założonymi rękami, pro-
ponuję stworzenie pod moimi rozkazami grupy, składającej się 
z 1–2 dy wizji piechoty i (sponiewieranej) dywizji jazdy, ażeby 
teraz już uderzyć na Budiennego. Projekt mój przyjęty; oddają 
mi do dys pozycji 3. Dywizję Legionową, 6. Dywizję Piechoty 
(razem 5 p. p.) i dywizję jazdy, przedstawiającą minimalną 
wartość bojową. 

Z przyjętych depesz radiowych wynika, że Budienny za-
mierza odpocząć i uzupełnić się materialnie w rejonie Horoszki–
Soko łów–Pulin.

120 5 VI 1920 r. Armia Konna pod Samhorodkiem i Ozierną przerwała front polski ob
sadzony przez słabą grupę gen. Sawickiego i wdarła się w głąb polskiego zgrupowania.
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Projektuję atak na Budiennego w tym rejonie i wydaję od-
po wiednie rozkazy, których się jednak nie przeprowadza, gdyż 
tym czasem mnożą się oznaki, że Budienny sam zamierza ata-
kować front 3. Armii (między Zwiahlem a Korosteniem); na-
stręcza się wobec tego sposobność zaatakowania Budiennego na 
flance i ty łach, w czasie jego własnego ataku.

Atak na Budiennego.  18 czerwca udaję się do Zwiahla  
i równocześnie wydaję pierwszy rozkaz w związku z zamierzo-
nym atakiem: „19 czerwca koncentrują się (podległe mi) 2 pułki 
6. Dywizji, po obu stronach Andrzejewicz, 3. Dywizję Legiono-
wą (3 pułki) na wschód od Zwiahla, gdzie ją ma maskować dy-
wizja jazdy (jeszcze nie przybyła) przed przedwczesnym odkry-
ciem (na razie ma się tym zająć jazda dywizyjna i patrole); 
dywizja jazdy ma stanąć przed 3. Dywizją Legionową. W chwili 
ataku Budiennego mają dy wizje uderzyć na jego flankę i tyły 
według takiego planu: 6. Dy wizja przez Barasze, legionowa przez 
Kijankę i na północ, jazda na południe od dywizji legionowej, 

Rys. 29.
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w kierunku Kijanki. Dowódz two grupy będzie się starało wydać 
ostateczny rozkaz co do czasu i kierunku ataku. Ale dywizje 
muszą same śledzić ruchy nieprzy jaciela i skoro tylko Budienny 
ruszy się, w myśl powyższych wskazówek z własnej inicjatywy, 
bez straty czasu uderzyć piecho tą na flankę, jazdą na tyły, tabory, 
artylerię, wreszcie użyć ją na leży do pościgu celem wyzyska-
nia zwycięstwa. Liczę, że tam, gdzie chodzi o pogrom Budien-
nego, nie zabraknie żadnego „możliwego” konia, szabli, kara-
binu, armaty. 

18 maja. Ledwie przybyłem do Zwiahla (około 7 wieczór), 
dowia duję się przypadkowo, że od tygodnia poszukiwana dywizja 
jazdy (której dotąd mimo radiodepesz nie udało się ściągnąć), jest 
w Rohaczowie (23 km od Zwiahla); ten przypadek powitałem 
jako do bry prognostyk dla swych operacji. 

Nie czekając na kolację, jadę do Rohaczowa, gdzie po wie-
lu perypetiach (drogi zawalone wojskami i taborami, moczary nie 
do przebycia itp.) i około godz. 11 w nocy znajduję płk. Dzie-
wickiego, dowódcę 5. Brygady Jazdy. Ten podkreśla zmizerowa-
nie i liczebną redukcję naszej jazdy, jej stan bojowy ocenia jed-
nak na około 2000 szabel zdolnych do działań, kładzie główny 
nacisk na podkarmienie koni i ludzi. Oddaję mu powyższy rozkaz, 
trochę uzupełniony, i liczę na to, że 19 rano dywizja jazdy będzie 
w rejo nie Zwiahla. 

W Rohaczowie wstępuję jeszcze do jednego z dowódców 
puł ków i brygadiera dywizji legionowej i stwierdzam, że oni 
jeszcze nie otrzymali od dywizjoniera dyspozycji na podstawie 
mojego (wy żej wymienionego) ostatniego rozkazu, ale że prze-
ciwnie, zamiast przez Zwiahel, wybierają się do Prutówki; była  
już 2 w nocy, kie dy kazałem natychmiast posłać oficera do do-
wództwa dywizji po rozkazy; o 4 rano przyjechałem do Zwiahla. 

20 czerwca. Tematem dnia 19 czerwca było wymiarkować, 
co robi Bu dienny. Wywiady kawalerii wykryły silną kawalerię 
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nieprzyja cielską w rejonie Niesiołonia i na południe oraz jej 
ruchy na Kro piwnę. Lotnicy eskadry „Kościuszko” (polsko-
-amerykańska)121 w 4 lotach zgodnie stwierdzili liczne, stosun-
kowo słabe podjazdy, ogółem liczące 1000–1500 jeźdźców i tro-
chę taborów posuwających się z rejonu Horoszki–Niesiołoń ku 
północy; wreszcie widzieli na południe Biełki eksplozje pocisków 
artylerii, a więc bitwę, ale zda je się niewielką. 

W rzeczywistości bolszewicy atakowali tego dnia dość 
poważ nymi siłami 6. Dywizję pod Biełką i Andrijewiczami, ale  
zostali od parci. Wieczór tego dnia był u mnie osobiście dowódca  
6. Dywizji gen. por. Raszewski122, z którym omówiłem zamie-
rzoną przeze mnie operację na Budiennego. 

Histeria w niepowodzeniu.  Przed południem zja wia się  
u mnie płk sztabu gen. Piskor, szef sztabu dywizji kawa lerii, i mel-
duje mi, że dywizja dziś nie jest w stanie w ogóle ruszyć nawet do  
Zwiahla (z Rohaczowa 23 km szosą). Byłem oburzony; odnośnie 
do brzmienia mego rozkazu (p. wyżej) kazałem płk. Piskorowi 
pisemnie stwierdzić, że ani „jeden koń, jedna szabla, je den 
karabin, jedna armata” dziś nie są w stanie ruszyć; tego nie chciał 
zrobić, kazałem więc zrobić protokół i zagroziłem dowódcy 

121 7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki. Służyło w niej ochotniczo łącznie 
siedemnastu lotników amerykańskich, brytyjskich i francuskich oraz kilku lotników 
polskich. Podczas wojny polskorosyjskiej wykonali 402 loty bojowe, oddając wielkie 
usługi zwłaszcza w walkach z Armią Konną Budionnego. W 1921 r. eskadra weszła  
w skład 1. Pułku Lotniczego w Warszawie, została przemianowana na 121., a w 1928 r.  
na 111. Eskadrę Myśliwską.
122 Kazimierz Raszewski (1864–1941), generał broni WP. Zawodowy oficer armii 
niemieckiej. W 1919 r. zgłosił się do służby w powstaniu wielkopolskim. Był szefem 
Wydziału Wojskowego Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. W kwietniu 1919 r. mia
nowany na stopień generała. W 1920 r. dca 6. Dywizji Piechoty, następnie 2. Armii. 
Od sierpnia 1920 r. do 1925 r. dca Okręgu Korpusu w Poznaniu. W kwietniu 1925 r. 
przeszedł w stan spoczynku.
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dywizji dochodzeniem sądowym w razie niewykonania mego 
roz kazu. 

W narodzie naszym jest niemało histerii. W powodzeniu 
jeste śmy tędzy, pyszałkowaci, skłonni do przesady i do reklamy, 
w nie powodzeniu brak nam hartu, pyszałowatość ustępuje wprost 
panice. 

Kiedy wiodłem osobiście dywizję jazdy na Koziatyn–Białą 
Cerkiew, to było wojsko tak imponujące, że ludność wszędzie 
oświadczała, że takiego wojska nigdy, nawet za czasów okupacji 
niemieckiej nie widziała i to wojsko biło się bardzo dobrze; dziś 
ono niemal do niczego: histeria. 

Wspomniałem wyżej, że 19 czerwca wywiad lotniczy nie 
potwier dził oczekiwanego ataku Budiennego na linię Korosteń–
Zwiahel. Zacząłem się przeto obawiać, że Budienny zwąchał 
pismo nosem i że ataku zaniecha, a może nawet się wycofa. 
Wziąłem tedy w rachubę napad na Budiennego w nocy z 20 na 21, 
w rejonie jego przypuszczalnego postoju (Horoszki–Niesiołoń). 
Żeby jednak czegoś się o nim dowiedzieć, kazałem lotnikom zro-
bić wywiad 20 czerwca o świcie; deszcz wywiad ten opóźnił. 

Kiedy jednak o 8 rano jadę do gen. Berbeckiego, aby go prze-
konać o potrzebie ewentualnego nocnego ataku na bolszewików, 
spotykam lotnika, który dopiero co wrócił z wywiadu i melduje 
mi, że koło g. 7 między Bebrycą i Usołusami widział na odpo-
czyn ku około 3–4000 koni i taboru. Nozdrza mi się jak rumakowi 
roz prężyły. Pędzę do gen. Berbeckiego, dzielę się z nim wia-
domością i daję rozkaz natychmiastowego ataku w myśl już wy-
danych prze ze mnie zarządzeń. Telefonicznie polecam rtm. mego  
sztabu, Żół towskiemu, znajdującemu się na stacji Zwiahel, po-
jechać natych miast pociągiem pancernym do 6. Dywizji, ażeby 
i ją zaalarmować w związku z nieoczekiwaną sytuacją; dywizje 
jazdy poślę za 3. Dy wizją Legionową (Berbecki), skoro tylko 
przyjdzie do Zwiahla. Stało się to o godz. 11. Dywizja jazdy 
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miała około 1500 koni, wcale niezłych, ale maszerowała bardzo 
nieporządnie. 

20 czerwca. Około g. 9 rozpoczęła się bitwa. 3. Dywizja 
Legionowa pod Fedorówką–Kropiwną, 6. Dywizja pod Andrze-
jewiczami na Barasze, a 3. (niepodlegający mi) Pułk w kierunku 
St. Zielenica. Dy wizja jazdy niebawem piechotę dogoniła i po-
czątkowo marnie walczyła na prawej flance dywizji legionowej, 
ale stopniowo się po prawiała. 

Opór bolszewików był długi czas zażarty, a ich straty bar-
dzo ciężkie, nasze natomiast znacznie mniejsze. Od godz. 10 wie-
czór opór ich coraz topniał, tak że natarcie z naszej strony prze-
szło niebawem w pełny pościg. Ponieważ jednak Budienny — jak  
nam z radio wiadomo — zamierzał stawiać dalszy opór, a nasza  
sytua cja, jak z załączonego szkicu wynika, przedstawiała się dos-
konale, gdyż siły Budiennego były już zbite w kupę, z trzech stron  
otoczone, nasze wojska były pełne entuzjazmu, jego zdemo-
ralizowa ne, przeto mieliśmy szanse zupełnego zwycięstwa. 

Wstrzymanie pościgu z wyższego rozkazu.  Nies-
tety, do tego nie doszło. O godz. 2 w nocy dostaję od dowód cy 
frontu rozkaz, wedle którego 3. Armia i dywizja legionowa od-
chodzą na linię Uborci (w przedłużeniu frontu rzeki Słucz) i że 
tylne straże 3. Armii „nie przed 3 rano odejdą z linii Korosteń– 
Zwiahel”. Koło 4 udało mi się dostać do „Hughesa” ppłk. Prze-
włockiego, szefa sztabu frontu ukraińskiego i starałem się skłonić 
go do zatrzymania 3. Armii, a choćby tylko do wydania tego roz-
kazu, aż ja skończę z Budiennym; niestety, nie uzyskałem tego. 
Ścigałem tedy tylko do godz. 9, po czym także zawróciłem123. 

123 Przyczyną wstrzymania pościgu za Budionnym było przerwanie frontu polskiego na 
odcinku bronionym przez słabą liczebnie 6. Dywizję ukraińską i opanowanie Owrucza 
przez Rosjan.
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Naczelne Dowództwo i dowództwo frontu nie powinny 
były rozkazu o takiej doniosłości wydawać bez porozumienia się 
ze mną. Wszak rezultat mojej walki był o decydującym znacze-
niu dla całego frontu ukraińskiego. 

Zamiast może zniszczyć Budiennego, tę „zmorę Polski”, po-
biliśmy go tylko, przegnali na pobojowisku 28 km, zadali ciężkie 
straty, zmusili do „panicznej ucieczki” w kierunku Żytomierza. 
Budienny się do tego przyznał; jakie były następstwa połowicz-
nej roboty, zobaczymy.

DOWÓDZTWO VI ARMII

1 lipca 1920 r.
Przyczyny niepowodzeń.  22 czerwca wyjechałem do 

Warszawy, ażeby przedstawić dwie sprawy: 1) Ciągłe dotąd od-
wroty naszego frontu ukraińskiego wydawały mi się następstwem 
niewystarczających wywiadów strategicznych i naszej bierności 
w operacjach. Wyraziłem przekonanie, że ta bierność kosztuje nas 
nie tylko ogromne połaci kraju, ale naraża w najwyższym stopniu, 
przez demoralizujący wpływ odwrotu, konsystencję naszego woj-
ska. Upatrywałem wreszcie przyczyny naszych niepowodzeń 
nie tyle w braku sił, ile w nieracjonalnym ich użyciu (Budienny 
przełamał front nasz między III a VI Armią przede wszystkim 
dla tego, że III Armia w czasie bitwy z Budiennym miała 
niepotrzeb nie 3 dywizje — 1. Legionową — Rybak124, 6. Ukraiń-

124 Józef Rybak (1882–1953), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. Pod
czas pierwszej wojny światowej w sztabach dywizji i armii. W latach 1919–1920 pra
cował w Ministerstwie Spraw Wojskowych i w Sztabie Generalnym. Od kwietnia do 
lipca 1920 r. dca Grupy Operacyjnej. Następnie szef sztabu 4. Armii. W 1922 r. awan
sowany do stopnia generała, a w 1926 r. mianowany inspektorem armii. W 1930 r. 
przeniesiony w stan spoczynku.

342



ska — w Kijowie, gdzie nie było bitwy* 125. Poglądy swe chciałem 
przedstawić Naczel nemu Wodzowi i szefowi sztabu WP, aby 
zapobiec dalszym nie szczęściom. 2) Budienny stał się wielką 
zmorą Polski i głównego lekarstwa przeciw tej zmorze szukano 
w „Antybudionnym”. W tym celu miał być stworzony korpus 
jazdy z 16 pułków, z tankami itp. i dowództwo tego korpusu 
ja miałem objąć. Otóż nigdy nie byłem zbytnim wielbicielem 
kawalerii jako czynnika bojowego, mimo własnego powodzenia 
jako kawalerzysty i mimo powodzeń Bu diennego i pragnąłem 
także pod tym względem wyrazić swoją opinię. 

Projekt „Antybudionnego”.  Naczelny Wódz widzi  
w „Antybudionnym” nie tylko najskuteczniejszy środek znisz-
cze nia Budiennego, ale nadto środek ekonomicznego i owocnego 
za razem prowadzenia wojny, a mianowicie wojny przeciw tyłom, 
przeciw materiałowi, przy równoczesnej oszczędności w lu-
dziach, w piechocie, oszczędności pozwalającej zdobyć się na  
tym więk szy wysiłek na litewskim teatrze wojny, gdzie ocze-
kiwano walnej bitwy. Tym wywodom nie mogłem odmówić 
racji, jednak wskazy wałem na to, że operacje naszej kawalerii 
będą skuteczniejsze, jeśli w ślad za nią pójdzie piechota, żądałem 
przydzielenia mi jej 1–2 dywizji. Proponowałem dalej skład 
korpusu jazdy z 2 dywizji i 1 brygady (z 4 pułków), zamiast za-
mierzonych 5 brygad, a to z obawy, że 5 samodzielnych brygad 
mi się rozleci, na co miałem doświadczenia. Wreszcie zwraca-
łem uwagę na to, że formacja kor pusu będzie trwała długo, że  
ją przeprowadzą najlepiej fachowcy, że ja tymczasem mógłbym 

* Patrz adnotacje w dniu 28 maja, moje rady dane gen. Hallerowi.
125 Z propozycją wycofania części wojsk z Kijowa wystąpił także gen. ŚmigłyRydz. 
Wtedy jednak trzeba byłoby ewakuować przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru  
i narazić Kijów na ostrzał artylerii rosyjskiej. Przeważyły względy polityczne i przy
czółek postanowiono utrzymać. Zresztą dzięki ewakuacji przyczółka można było pozy
skać tylko jedna brygadę piechoty, a nie trzy dywizje.
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trochę odpocząć i poświęcić się rodzi nie, którą od 6 lat za-
niedbałem. Ale Naczelnik Państwa nalegał, żebym natychmiast, 
na czas urlopu gen. Iwaszkiewicza — nie cał kiem zdrowego  
i w którego armii duch się psuje, objął dowództwo VI Armii; 
ledwom wyjednał 2 dni na pobyt we Lwowie, obiecując nazajutrz 
wyjechać z Warszawy. 

Odwrót grupy Słucz na Korzec–Szepetówkę. 28 
czerwca o g. 1 w nocy przyjechałem do Płoskirowa i zaraz do-
wiedziałem się od gen. Iwaszkiewicza, że grupa Słucz (gen. Ber-
becki z 3. Dyw. Leg., dyw. jazdy i brygadą rezerwy) ze Zwiahla  
i na południe cofnęła się w rejon Korca–Szepetówki. Natych miast 
udałem się do biur sztabu i dowiedziałem się, że i w Lubarze są już 
bolszewicy, stwierdziłem, że wszystkie siły VI Armii są zu pełnie 
jednostajnie rozrzucone wzdłuż frontu i że armia nie ma żadnych 
rezerw. Zarządziłem bezzwłoczne przesunięcie jednego pułku 
środkowej (18. Dywizji126) jako rezerwę na lewe skrzydło ar mii. 
Dalej, zwróciłem się do Naczelnego Dowództwa i do dowódz twa 
frontu z projektem, że musimy odzyskać ufortyfikowaną i z natury 
mocną linię Słucz–Uborć. Jeżeli jej nie odbierzemy na powrót 
i nie utrzymamy, to dalszy przebieg wojny, a w szcze gólności 
nasz odwrót, staje się nieobliczalny. Dowództwo frontu (gen. 
Rydz-Śmigły) przyjęło do wiadomości ten pogląd, ale roz kazy 
jego celowi nie odpowiadały. Początkowo bowiem wydało roz-
kaz (w ogólnych zarysach) ofensywy grupy Słucz dla odzyska nia 
utraconych stanowisk, podczas gdy III Armia miała stanowi ska 
swe utrzymać, a VI Armia stworzyć rezerwę na lewym skrzy dle, 
oczyścić jego przedpole, a potem dopomóc grupie Słucz. 

126 18. Dywizja Piechoty została sformowana w styczniu 1920 r. z formacji Hallerow
skich, składała się z 42., 49., 144. i 145. Pułków Strzelców Kresowych i XVIII Brygady 
Artylerii. Dowodzona przez gen. Franciszka Krakowskiego, uważana była za jedną  
z najlepszych dywizji piechoty w Wojsku Polskim.
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Porozumienie z Petlurą. Tę pomoc postanowiłem je-
szcze przed nadejściem powyższego rozkazu dać radykalnie. 
Plan mój był następujący: skłonić Ukraińców do zajęcia frontu aż 
po Bar i ażeby ich do tego zachęcić, oddałem im do dyspozycji  
3. Dywizję gen. Udowiczenki127, czynnej dotąd w obrębie VI Armii 
i odbyłem konferencję z atamanem Petlurą. Dobre stosunki, które 
już nawiązałem jako dowódca etapów na Ukrainie z Ukraińcami, 
tak proste (a dotąd niedokonane) oddanie dyw. Udowiczenki pod 
rozkazy gen. Pawłenki, przyniosły rychłe owoce. To, o co się gen. 
Iwaszkiewicz na próżno przez miesiące starał, to ja osiągnąłem  
w ciągu jednego dnia. 30 czerwca Ukraińcy objęli odcinek do 
Baru, po nadto główny ataman Petlura sam pojechał na front, 
żeby prze prowadzić rozmaite akcje zaczepne, odciążające nas 
itp. Wszyst ko to pozwoliło mi przesunąć 18. Dywizję Piechoty 
z frontu, którą koncentruję do 2 lipca wieczór w kierunku 
Szepetówki; rezerwę tę wzmocniłem jeszcze o 2 baony 44. Pułku 
Strzelców Kresowych (znako mity ppłk Szylling). 

Dowództwo frontu 30 czerwca wydało rozkaz, którym na-
reszcie na kazuje atak. Grupa Słucz ma wykonać natarcie fron-
towe na Korzec, 6. Dyw. od półn. zach. na Korzec, 1. Dywizja 
Legionowa na Korzec i Zwiahel, możliwie silna grupa VI Armii 
przez Szepetówkę na Korzec. Dodać muszę, że rozkaz ten po 
części sam spowodo wałem, zapytując dowództwo frontu, czy nie  
bierze pod uwagę mo żliwości użycia dywizji III Armii do ataku 
(jak wzmiankowałem, III Armia pierwotnie miała swój front 

127 A. Ołeksandr Udowyczenko (1887–1975), zawodowy oficer armii rosyjskiej, ukra
iński działacz niepodległościowy. W latach 1918–1919 dowodził dywizją w armii 
URL. W 1920 r. uciekł z niewoli u Denikina, sformował 3. Żelazną Dywizję Strzelecką 
i walczył na jej czele u boku wojsk polskich. W latach 1921–1923 internowany w Pol
sce, następnie wyjechał do Francji. Od 1953 r. przewodniczący Europejskiej Federacji 
Ukraińskich Organizacji Wojskowych.
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utrzymać); rezulta tem tego przypomnienia był rozkaz ataku dla 
6. i 1. Dywizji Legio nowej. 

Gen. Omelianowicz Pawlenko serdecznie mnie telegra-
mem przywitał jako dowódcę VI Armii, co mnie bardzo ucieszyło, 
bo pragnę dla dobra obu narodów i obu wojsk żyć w dobrej  
komitywie. 

Już 30 czerwca kazałem płk. Hohenauerowi128 uderzyć 
przednią gru pą 18. Dywizji (2 baony 145. Pułku Piechoty i 1 ba-
on Strzelców Podhalańskich) na Hryców, aby odciążyć lewe 
skrzydło armii i tym łatwiej w da nej chwili ruszyć rezerwą armii 
do bitwy, toczącej się na froncie mojej północnej sąsiadki, tj. II 
Armii. 

Płk Hohenauer wziął Hryców bez boju, po czym, atakowa-
ny od strony północno-wschodniej, odrzucił nieprzyjaciela i no-
cował na południe od Hrycowa. 

Patria in periculo.  2 lipca o 1 rano przychodzi nastę-
pujący rozkaz dowództwa frontu: 3. Legionowa, 6. Dywizja i dy-
wi zjon jazdy w ataku, rozwijającym się korzystnie są już blisko 
Korca, a tabory Budiennego znajdują się w odwrocie na Zwiahel 
(mój własny wywiad lotniczy stwierdził wczoraj o godz. 18 ostrą  
walkę pod Zasławiem, widocznie gen. Szymański129 nacierał 
na po łudniowe skrzydło Budiennego, wzmocnione przez około 
2000 ja zdy, która 30 czerwca przed atakiem płk. Hohenauera 

128 Charlenz Emanuel Hohenauer (1863–1946), generał WP. Zawodowy oficer armii 
austriackiej. Od maja 1919 r. do maja 1920 r. dca 20. Pułku Piechoty, od 29 V 1920 r. 
dca XII Brygady Piechoty. W 1921 r. przeniesiony w stan spoczynku w stopniu gene
rała brygady.
129 Paweł Szymański (1867–1944), generał WP. Zawodowy oficer armii rosyjskiej, 
w styczniu 1919 r. wstąpił do 4. Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskiego. Po 
powrocie do kraju dowodził X Brygadą Piechoty. W maju 1920 r. awansowany na sto
pień generała, w sierpniu objął dowództwo nad 5. Dywizją Piechoty. W październiku 
1920 r. dowodził grupą wojsk. Po wojnie dowodził 5. i 13. Dywizją Piechoty. W 1922 r.  
przeszedł w stan spoczynku.
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przeszła w kie runku Zasławia przez Hryców). Dowództwo frontu 
nakazuje re zerwie VI Armii, nawet gdyby tylko jej części były 
dotąd skoncen trowane, uderzyć na tyły południowego skrzydła 
armii konnej Bu diennego w kierunku Szepetówki lub Połonnego, 
„ażeby się Budienny przed bitwą nie wycofał” (??).

Rys. 30.

Zarządziłem o 2 rano natychmiastową koncentrację grupy 
płk. Hohenauera, wzmocnionej jednym szwadronem strzelców 
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konnych i ½ baterią ukraińską na Hryców i stąd marsz najpierw 
w kierunku Szepetówki, ażeby uderzyć na flankę lub tyły połud-
niowej grupy Budiennego. Sytuacja na linii bojowej rozstrzygnie, 
czy celem ataku będzie współdziałanie z gen. Szymańskim (wczo- 
raj w rejonie Zasławia), czy też ściganie grupy Budiennego na 
Szepetówkę lub Połonne. Ażeby płk Hohenauer działał w myśl 
moich intencji, dodałem mu jako oficera łącznikowego oficera ze 
sztabu armii i zarządziłem o świcie wzlot aparatu wywiadowcze-
go na Zasław–Szepetówkę, dla wybadania, gdzie jest południo wa 
grupa Budiennego. 

O g. 5.30 byłem w Świnnem (na wschód od Starego Kon
stantynowa), ażeby przejrzeć właśnie maszerujące części 18. Dy
wizji Piechoty (rezerwa armii, którą tworzę celem uderzenia na 
Szepetówkę). 

O 6.30 jestem w Starym Konstantynowie z gen. Krajow-
skim130, dowódcą 18. Dywizji Piechoty, gen. Lindem131, do-
wódcą jednej z jego brygad, płk. Paulikiem132 dowódcą 13. Dy-

130 Franciszek Krajowski (Kralicek) (1861–1932), generał WP. Czech z pochodzenia, 
ożeniony z Polką, zawodowy oficer armii austriackiej, w listopadzie 1918 r. wybrał 
służbę w armii polskiej. Dowodził brygadą piechoty, a następnie 18. Dywizją Piechoty, 
na czele której walczył do końca wojny polskorosyjskiej. Wielokrotnie wyróżnił się 
odwagą, trafnością decyzji, stoczył wiele zwycięskich walk z Armią Konną. Uważany 
był za jednego z najlepszych dowódców dywizji w Wojsku Polskim. W 1922 r. prze
szedł w stan spoczynku.
131 Mieczysław Linde (1868–1940), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. 
W 1919 r. dowódca grup operacyjnych w Galicji i 9. Pułku Strzelców armii gen. Halle
ra. Od stycznia do lipca 1920 r. dowodził kolejno trzema brygadami piechoty. W lipcu 
objął dowództwo nad 6. Dywizją Piechoty. Po wojnie był zastępcą dowódcy Okręgu 
Korpusu we Lwowie. W 1927 r. przeszedł w stan spoczynku. Prawdopodobnie zmarł 
w więzieniu sowieckim.
132 Franciszek Paulik (1866–po 1939), generał WP. Zawodowy oficer armii austriac
kiej. W 1919 r. był dowódcą grupy w Galicji, w maju objął dowództwo 8. Pułku Piecho
ty Legionów, następnie był dcą 6. Brygady Piechoty Legionów. W kwietniu 1920 r. zo
stał awansowany na stopień generała i objął dowództwo nad 13. Dywizją Piechoty. Po 
wojnie był m.in. dcą 24. Dywizji Piechoty. W 1925 r. przeniesiony w stan spoczynku.
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wizji Piechoty. Właśnie lotnik melduje nam, że Zasław zajęli 
bolszewicy, że nasi są blisko na zachód, że obecnie walki nie ma. 

Kieruję tedy grupę płk. Hohenauera (4 bataliony + 6. Pułk 
Ułanów + 2 działa), której dowództwo obejmuje gen. Linde, na 
Zasław, reszta 18. Dywizji + 2 bataliony 44. Pułku Strzelców 
Kreso wych koncentruję dziś jeszcze w rejonie Hryców–
Agiejowce (10 km na północ St. Konstantynowa), ażeby jutro 
uderzyć na południową grupę Budiennego i jej tyły, stosownie do 
wywiadów z dnia dzisiejszego. 

Wróciwszy, dowiaduję się, że 3. Dywizja Legionowa i dy-
wizjon jazdy spod Korca znów się cofnęły na Horyń, ścigane 
przez Bu diennego i że brygada rezerwy jest tak rozbita, że należy 
ją skre ślić133 – Patria in periculo!! 

3 lipca 1920 r.
Bitwa nad  Horyniem. W nocy przyszły wiadomości, 

wedle których 3. Legionowa Dywizja w bitwie pod Korcem 1 lip-
ca została dość mocno poturbowana. Wyłania się wobec tego 
obawa, że i Równego nie utrzymamy, a wtedy trzeba by liczyć 
się z odwro tem VI Armii, dziś już wysuniętej o 70 km przed front 
II Armii. 

Rano wyjeżdżam do gen. Krajowskiego, dowódcy 18. Dy-
wizji Piechoty, do Butowiec, 12 km od Starego Konstantynowa  
i do wiaduję się, że tu pobito dnia poprzedniego wzmocnioną 
brygadę Kotowskiego134, której wzięto 2 działa i jeńców. Infor-

133 1. Rezerwowa Brygada Piechoty, doskonale wyposażona, liczebnością dorówny
wała frontowej dywizji piechoty. Była jednak słabo wyszkolona. Zbyt pośpiesznie, bez 
odpowiedniego przygotowania rzucona na front, poniosła bardzo wysokie straty w wal
ce z kawalerią. Jej resztki wycofano z frontu i brygady nie odtworzono.
134 Grigorij Iwanowicz Kotowskij (1881–1925). Żołnierz armii rosyjskiej. W pierwszej 
wojnie światowej w 1918 r. wstąpił do Armii Czerwonej. W 1919 r. dowodził 45. Dywi
zją Strzelecką. W styczniu 1920 r. objął dowództwo nad pułkiem kawalerii. Od marca
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muję gen. Krajowskiego o sytuacji i rozkazuję mu osobiście,  
a po powrocie do St. Konstantynowa 13. Dywizji co następuje: 
gen. Krajowski dziś z 9 batalionami i 6 bateriami oraz 1 pułkiem 
ułanów uderzy na Zasław, a potem dalej będzie się starał roz-
strzygnąć bitwę nad Horyniem na naszą korzyść, kontynuując 
atak w odpowiednim kierunku (dowództwo frontu kazało na 
Ostróg); za gen. Krajow skim pójdzie dziś jeszcze ppłk Szylling 
z 2 batalionami 44. Pułku Strzelców Kresowych, a dalej 42. 
Pułk Strzelców Kresowych z płk. bry gadierem Szyszkowskim 
(pomaszeruje prawdopodobnie jutro do piero z rejonu Stary 
Konstantynów, bo się spóźnił z powodu trud ności otrzymania 
podwód). 

Gdyby bitwa nad Horyniem wypadła na naszą niekorzyść, 
na tenczas VI Armia musiałaby się cofnąć ku linii Zbrucz w ten 
spo sób, że siły gen. Pawlenki zasłaniałyby ją na południe do Dnie
stru, a na północ do linii kol. Husiatyn–Jarmolińce włącznie, 13. 
Dywizja północnym skrzydłem cofałaby się w kierunku Lacho-
wice wyłącznie, a 18. Dywizja szukałaby łączności, zakrywając 
ko lej na Brody. 

Wywiad lotniczy w rejonie Zasław–Sławuta–Szepetówka–
Połonne wykrył słabe siły nieprzyjaciela i nie stwierdził akcji. 

4 lipca. Gen. Krajowski po niezbyt ciężkich walkach z od-
dzia łem 45. Dywizji sowieckiej zbliżył się 3 lipca na 20 km do 
Zasławia. 

Wieczór 3 lipca. 2 bolszewickie pociągi pancerne, a za 
nimi dal sze 2 wdarły się do stacji Wołkowińce, bo oczywiście 
artyleria musiała znów strzelać „pośrednio”, bo szyny albo nie 
były ze rwane, albo zerwanie nie było strzeżone itd.! — zamiast 
uderzyć na nieprzyjaciela, który wtargnął do dziury. Dywizja 

do października 1920 r. dowodził brygadą kawalerii w wojnie z Polską. Uważany był 
za jednego z wybijających się dowódców kawalerii Armii Czerwonej.
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12. (płk Januszajtis135) zarządza kontrakcję na punkt, z 10 km 
za Wołkowińcami, Stadulce, prawdopodobnie w puste miejsce. 
Kazałem na turalnie plan ten zmienić w myśl wymienionego, 
własnego poglądu, ale ponieważ tego nie uczyniono, dziura się 
zwiększyła, a dywizjoner zamiast jej bronić na miejscu, rezerwy 
ściągnąć przez organa sztabu, chciał się osobiście udać po re-
zerwy. Tego zakaza łem; wskazałem mu linię obronną i dalszą 
metodę walki, podnio słem ducha, posłałem 2 pancerki, pomoc od 
Ukraińców i obieca łem lotników. Teraz, w południe sytuacja pod 
Wołkowińcami–Deraźnią zaczyna się wyjaśniać136. 

Odwrót na Zbrucz.  5 lipca. Sytuacja pod Deraźnią jest 
niezmieniona. Gen. Krajowski rozbija dalsze części 45. Dywizji 
pod Zasławiem, bierze 5 dział, 13 kulomiotów i jeńców, ale wia-
domości spod Równego, jakoby II Armia wycofała się na północ, 

135 Marian JanuszajtisŻegota (1889–1973), generał Wojska Polskiego. W latach 1912–
1914 komendant naczelny Polskich Drużyn Strzeleckich. Podczas pierwszej wojny 
światowej w Legionach Polskich (m.in. dca 2. Pułku Piechoty Legionów i 1. Brygady 
Piechoty Legionów), uczestnik nieudanego zamachu stanu w Warszawie 4/5 I 1918 r. 
Przez rok pozostawał w rezerwie. W 1920 r. wyróżnił się jako dca 12. Dywizji Piechoty. 
W latach 1924–1926 wojewoda nowogródzki. Od 1929 r. w stanie spoczynku. Po 1939 r.  
na uchodźstwie.
136 Autor przedstawia tutaj swój pomysł stoczenia bitwy z Budionnym nad Horyniem. 
Wystawia on pochlebne świadectwo talentom dowódczym gen. Romera, jego energii 
i braniu odpowiedzialności na własne barki. Po objęciu dowództwa nad 6. Armią 27 
czerwca i przeanalizowaniu położenia, bez czekania na sugestie i rozkazy z dowództwa 
frontu podjął decyzję ściągnięcia nad Horyń 18. Dywizji Piechoty zasilonej trzema 
batalionami 13. Dywizji Piechoty i pułkiem ułanów. W ten sposób osłabiał front 6. 
Armii, atakowany przez rosyjską XIV Armię, ale zyskiwał szansę koncentracji swoich 
głównych sił przeciwko najważniejszemu przeciwnikowi – Armii Konnej Budionnego. 
Nie nakazał też, w myśl rozkazów Naczelnego Dowództwa, odwrotu pozostałych sił 6. 
Armii, pragnąc jak najdłużej odciążać prawe skrzydło 2. Armii polskiej. 18. Dywizja 
mogła rozpocząć marsz na pole przewidywanej walki dopiero 3 lipca, musiała bowiem 
czekać na zluzowanie przez oddziały 13. Dywizji Piechoty. Mimo to uderzenie gen. 
Krajowskiego na oddziały nieprzyjaciela szykujące się do natarcia na lewe skrzydło 6. 
Armii miało powodzenie. Ostatecznie Naczelne Dowództwo zrezygnowało z szansy 
stoczenia walnej bitwy z Budionnym nad Horyniem, nakazując dalszy odwrót 2. Armii.
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dają mało szans naprawienia sytuacji pod Równem. Odwrót VI 
Armii na linię Zbrucza staje się coraz bardziej aktualny. 

11 lipca. Wywiady lotnicze potwierdzają te wiadomości  
i 5 lipca po południu wychodzą rozkazy* cofnięcia się armii na 
linię Zbrucza. Linię od Dniestru do Iwankowiec (na północ od 
Husiatyna) ma zająć armia ukraińska, na północ aż do Dubna 
VI Armia. Zamiarem moim było stworzyć znowu na północnym 
skrzydle z 18. Dywizji jak najmocniejszą rezerwę. Odwrót, 
przygotowany przez dłuższą pracę ewakuacyjną, miał się odbyć 
w czterech dniach, do 10 rano. 

Przed świtem 6 lipca zaatakowała Płoskirów kawaleria bol-
sze wicka, której niewielkie oddziały wtargnęły do miasta i ata-
kowa ły sztab armii. Zlekceważyłem nieco nocną strzelaninę, jed-
nak z mieszkania około 2 w nocy udałem się do urzędu i wydałem 
zarządzenia do ewentualnej obrony. Oddział sztabowy był dość 
licz ny, ale niebywała hołota. Z trudem usunąłem sprzed sztabu co-
fa jące się jako tako tabory. Wtem żołnierze kompanii sztabowej, 
stojący w tyralierce, biorąc jakąś część trenu za bolszewików, 
rzu cają się do panicznej ucieczki; ja z innymi oficerami besztamy 
lu dzi od ostatnich bydląt i przywracamy porządek. Nagle zaczyna 
się okropna, bezładna strzelanina tych ludzi na jakiegoś biedne-
go konia (zabito go), w którym znów dopatrzono się bolszewika; 
ponownie ich uspokajamy i żeby ich łatwiej utrzymać w ryzach, 
każemy żołnierzom położyć się na ziemi. Nareszcie idzie rzeczy-
wiście atak kilkunastu do dwudziestu bolszewików, ale odpiera 
go nasz krótki, już porządniejszy ogień. Na peryferii Płoskirowa 
z oddziałów etapowych obrona, zorganizowana z części naszej 
kompanii sztabowej i z Ukraińców, odparła również ataki na mia-
sto i dworzec. 

* W rozkazie 1258/III z 5/VII dowódca frontu nakazuje odwrót armii oraz grupy gen. 
Krajowskiego, tej dla osłony linii Brody–Lwów (p. załącznik nr 2).
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Walki pod Czarnym Ostrowem. Tymczasem do chodzi 
nas hiobowa wieść, że bolszewicy (może spod Płoskirowa) wy-
koleili pociąg przed Czarnym Ostrowem, że obsada pociągu bro-
ni się, czekając odsieczy, zwłaszcza pociągu pancernego, że na-
sze podwody wpadły w ręce nieprzyjaciela, co było nieprawdą  
i w co nie wierzyłem137. 

Wahałem się, co robić ze sobą i dowództwem armii. 
Płoskirów był dalej zagrożony, nie było wiadome, czy atak bol-
szewicki się powtórzy, czy nie. Zostać, znaczyło to ryzykować 
ewentualnie nie wolę, jechać do Starego Konstantynowa, do 13. 
Dywizji i z nią odbyć odwrót? Droga wydawała się na razie 
mniej zagrożona, ale jechać samemu autem nie było to bardzo 
bezpieczne, oprócz tego trzeba by porzucić na kilka dni linię Pod-
wołoczyska, a przez to łączność z Naczelnym Dowództwem  
i dowództwem frontu. Jechać naprzód do Deraźni, do 12. Dywizji? 
Tam jeszcze mostki kolejowe zerwane i nie wiadomo, kiedy będą 
naprawione, ale... można naj skuteczniej coś ściągnąć na pomoc 
Czarnemu Ostrowowi. Ten plan wydawał mi się najrozsądniejszy 
i wykonałem go, choć mnie chętka zbierała jechać wprost na 
pomoc do Czarnego Ostrowa (plan zawadiacki!!). 

Jazda do Deraźni okazała się bardzo pożyteczną, gdyż przy-
śpieszyłem swą obecnością odbudowę mostków i toru, skłoniłem 
do odjazdu ukraiński pociąg pancerny, skierowałem ½ batalionu 
12. Dywizji i 2 kompanie kolejowe do Czarnego Ostrowa, ażeby 

137 Ataki na Płoskirów i Czarny Ostrów przeprowadziły oddziały 8. Dywizji Konnej 
Czerwonych Kozaków, które przez lukę w polskim froncie między 6. i 2. Armią wdarły 
się na tyły 6. Armii. Było to konsekwencją ryzykownej decyzji gen. Romera pozo
stawienia 6. Armii na dotychczasowych stanowiskach. W Czarnym Ostrowiu zaciekły 
opór kozakom stawił szwadron zapasowy 5. Pułku. Szwadron, dzięki znakomitej posta
wie, zdołał się wycofać, utracono jednak transport z materiałem dla kawalerii; na stacji 
nie było lokomotywy do uruchomienia pociągu.

353

23 − Pamiętniki



tam wykolejony pociąg odbić, zająć stację i usunąć przeszkody 
na to rze do Podwołoczysk. Pociąg pancerny wprawdzie jeszcze 
6 zdą żył w okolicę wykolejonego pociągu, ale noc nie pozwoliła 
na wydatniejszą akcję. 

7 lipca rano opanowaliśmy bez poważniejszej walki Czarny 
Ostrów i stację. Po południu udałem się na miejsce wypadku, aby 
przyspieszyć oczyszczenie toru. Główną trudność przedstawiało 
w tym usunięcie spiętrzonych mas wykolejonego pociągu. 

Korzystając z czasu, wypracowałem rozkaz dla VI Armii, 
w którym skreśliłem wytyczne, jak mają zorganizować obronę  
i przeprowadzić ewentualną walkę na nowej linii obronnej 
Zbrucz–Dubno. Zasad tych nie będę powtarzał, bo są one analo-
giczne do tych, które zastosowałem w walkach obronnych, 
stojąc na czele 13. Dywizji. Dodałem tylko bardzo energiczne 
zarządzenia, mające na celu zwalczenie paniki przed kawalerią 
nieprzyjaciel ską, a między innymi, zarządziłem odebranie kara-
binów tym, któ rzy się okazali tchórzami w ostatnich walkach. 
Broń mieli zacho wać tylko żołnierze dający gwarancję, że jej  
w walce odpowied nio użyją, że nie posłuży ona tylko do uzbro-
jenia przeciwnika, a także buty, ekwipunek, dobre mundury miały 
służyć przede wszystkim dla osobników bojowych. 

Stosownie do informacji otrzymanych z Czarnego Ostrowa 
o postępie naprawy toru, dowództwo armii wyruszyło wraz z in-
nymi 10 eszelonami ewakuacyjnymi o godz. 4 rano z Płoskirowa, 
ale w rzeczywistości drugi zepsuty most pod Czarnym Ostrowem 
został naprawiony dopiero o godz. 16, tak że o tym dopiero czasie 
ruszyliśmy dalej i dobili do Tarnopola 9 lipca o g. 8. 

W Czarnym Ostrowiu mieliśmy niewiele, ale bolesnych 
strat: minister Minkiewicz (generalny komisarz Wołynia i Podola) 
do stał się do niewoli, płk Grocholski został zabity, ukr. płk szt. 
gen. Myszkowskij, pierwszy kwatermistrz, człowiek niezwykłe-
go serca, charakteru, pracy, energii, z którym współpraca moja 
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roz wijała się niezwykle owocnie, był śmiertelnie ranny138. Poza 
tym, mimo najrozmaitszych panicznych wieści i nastrojów, które 
ja za wsze energicznie odpierałem, odwrót armii, nawet taboru, 
odbył się bez poważnych strat, mimo, że cała 8. bolszewicka 
dywizja ja zdy miała się przedrzeć na nasze tyły. Natomiast wy-
jaśnienie sy tuacji pojedynczych dywizji wymagało długiego cza-
su i napoty kało na znaczne trudności. 

Niedomagania łączności.  15 lipca. Łączność z dywi-
zjami była w zupełności niedostateczną, nie tylko w czasie od-
wrotu, ale nawet po osiągnięciu przez dywizje przepisanych, 
ostatecz nych etapów. 

Z wyjątkiem 12. Dywizji posuwającej się wzdłuż toru  
kolejowe go Tarnopol–Płoskirów i armii ukraińskiej, z którą łącz-
ność utrzymywaliśmy za pośrednictwem „Polskiej ekspozytury 
przy rządzie ukraińskim” (gen. Serda139), nie mogliśmy z dywizja-
mi na wiązać łączności, mimo że miały one przepisane etapy 
odwrotu i miejsca postoju, mimo że dowództwo armii szukało 
łączności nie tylko telefonicznie, ale i przez specjalnie wysłanych 
oficerów łącz ności. Jeden z tych oficerów (rtm. Drozdowski140), 
który miał na wiązać łączność z 13. Dywizją Piechoty i 10. Bry-

138 Pod Czarnym Ostrowem oddziały 8. Dywizji Konnej Czerwonych Kozaków zaata
kowały wykolejony polski pociąg ewakuacyjny oraz pociąg sztabowy armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej. W walkach poległ pierwszy kwatermistrz generalny armii URL płk 
Jehwen Myszkowskij, uważany za jednego z najzdolniejszych oficerów ukraińskich.
139 Aureoli SerdaTeodorski (1860–1938), generał WP. Zawodowy oficer armii austriac
kiej, podczas pierwszej wojny światowej dca brygady i dywizji kawalerii. W 1919 r.  
dca grupy operacyjnej i dca 3. Dywizji Strzelców w armii gen. Hallera na Wołyniu. 
Następnie do sierpnia 1920 r. szef Polskiej Misji Wojskowej przy rządzie ukraińskim. 
W 1921 r. przeniesiony w stan spoczynku.
140 Rtm. Ignacy Drozdowski (ur. 1886), kurier dcy 6. Armii do 13. Dywizji Piechoty, 
został wzięty do niewoli przez brygadę kawalerii Kotowskiego. Rotmistrza „odbił” 12 
lipca pod Wiśniowcem 42. Pułk Piechoty ppłk. Antoniego Szyllinga. Pułk zaskoczył 
odpoczywające oddziały Kotowskiego i zadał im ciężką porażkę.
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gadą Piechoty (w Krze mieńcu), tuż koło Krzemieńca dostał się 
do niewoli, stracił „szyfr”, który z sobą wiózł, i został później 
szczęśliwym trafem odbity. 

Od 10 lipca zaczynają się przed całym frontem armii 
utarczki, przeobrażające się w coraz bardziej zażarte walki  
w wielkim sty lu o charakterze ruchomym. 

Oprócz kilkakrotnych, ostrych walk pod Wołoczyskami141, 
Toka mi, Satanowem, Husiatynem, Krzemieńcem, w których ata-
kuje je den lub kilka pułków bolszewickiej piechoty i jazdy, a któ-
re koń czą się odbiciem ataków — pod Satanowem 12. Dywizja 
wzięła 3 karabiny maszynowe i 1000 karabinów — zanosi się 
na groźne walki pod Dubnem i Krzemieńcem, gdzie lotnicy 11 
lipca stwier dzili koncentrację bardzo znacznych sił (pod Dubnem 
więcej niż 1 dywizji jazdy, a w obu punktach piechota na licznych 
podwodach). Tu wspomnę, że rtm. Drozdowski, będąc 2 dni  
w niewoli bolszewickiej, przyniósł nam cenne dane: bolszewicy 
walczą pra wie bez trenu; jedzą, co im chłopi dadzą, nie rabując, 
robiąc na dzień do 100 km, w ciągłym ruchu, przeważnie lasami. 
Dowódcy ich (poznał brygadiera Korowskiego i dowódcę 9. Dy-
wizji Jazdy) są młodzi, energiczni, zawodowi oficerowie. Liczne 
ich podwody służą więc tylko do lokomocji piechoty i amunicji. 

Wróćmy do wypadków wojennych. 
Pod Dubnem już od dwu dni toczyły się ostre walki, ale do

wódca fortu Dubno, mjr Matczyński142 uważał swoją sytuację za 
zu pełnie pewną, a nawet posiłki za zbyteczne. 

141 Pod Wołoczyskami nad rzeką Zbrucz w dniach 11–24 lipca XXIX Brygada Piecho
ty płk. Mariana Kukiela (później generał, znakomity historyk wojskowości) toczyła bój 
z oddziałami trzech dywizji Armii Czerwonej. Dowódcy rosyjscy opisywali te walki 
jako bardzo ciężkie, a sforsowanie Zbrucza krwawo wywalczone.
142Mjr Wiktor MatczyńskiJastrzębiec (ur. 1882), oficer 50. Pułku Piechoty. Mjr Mat
czyński bronił fortu Zahorce, położonego nad Ikwą na południe od Dubna. Załogę two
rzyły batalion zapasowy 50. Pułku Piechoty, kompania saperów, kompania wartowni-

356



Obronę odcinka VI Armii zorganizowałem w ogóle w ten  
spo sób, że front od południowego ku północnemu skrzydłu trzy-
mały: 12. Dywizja (jej prawy sąsiad od Husiatyna wzdłuż Zbru-
cza do Dniestru ukr. armia gen. Pawlenki), 13. Dywizja, 10. 
Brygada gen. Szymańskiego pod Krzemieńcem, a dalej mjr Mat-
czyński z eta pami i formacjami marszowymi pod Dubnem; za  
lewym skrzy dłem miała stanąć 18. Dywizja Piechoty gen. Kra-
jowskiego, która tak energiczną operację wykonała na Zasław–
Ostróg, jako ru choma rezerwa armii. 

Otóż po osiągnięciu linii Zbrucza nie mogliśmy się doszu-
kać 18. Dywizji wracającej spod Zasławia. Meldowano ją pod 
Krze mieńcem, ale w rzeczywistości była to 10. Brygada; 10 lipca 
zgłosiła się ona przez radio z Antonowiec na północny wschód od 
Krze mieńca, dokąd posłaliśmy jej także radiorozkaz atakowania 
od południa nieprzyjacielskich sił pod Dubnem. 

11 lipca dowiadujemy się, że 18. Dywizja jest nad Ikwą na  
pół nocny zachód od Krzemieńca. Daję jej tedy rozkaz przez lot-
nika, rozbić najpierw nieprzyjaciela pod Krzemieńcem, a potem  
przejść w rejon na zachód od Dubna jako rezerwa (dwudniowe,  
nieudałe ataki na Dubno i ufność mjr. Matczyńskiego uspokoi-
ły mnie zupełnie co do losów Dubna, ponadto bliskość przeciw-
nika pod Krze mieńcem rwała do akcji zaczepnej przeciw 
niemu). Równocześnie jednak szef sztabu zwrócił się do frontu  
z żądaniem akcji II Armii przeciw nieprzyjacielowi pod Dubnem–

cza i mniejsze oddziały — łącznie 950 żołnierzy. Przed wycofaniem się spod Dubna 
20 lipca 18. Dywizja Piechoty wzmocniła załogę 3. Batalionem 145. Pułku Piechoty. 
Fort otoczyła 45. Dywizja Strzelców. Wieczorem 20 lipca, w drugim szturmie czer
wonoarmiści wdarli się do fortu i opanowali go w walce wręcz. Mjr Matczyński pod 
osłoną nocy wyprowadził z fortu kilkudziesięciu żołnierzy i dołączył do 18. Dywizji 
w Radziwiłłowie.
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Młynowem, tym bardziej że Młynów leżał na pozycjach tej armii 
i że odcinek ten był bar dzo wąski143. 

Dubno stracone.  12 lipca wyjeżdżam na wizytację do 
Krzemieńca, aby poznać tam sytuację i położenie gen. Szymań
skiego; miałem zamiar wedle możności odwiedzić także Dubno. 
Podróż nie była wygodna; z Tarnopola trzeba było jechać autem 
przez Złoczów do Brodów (droga wprost zła), stamtąd koleją do 
Rudni Poczajowskiej, a stąd autem do Krzemieńca. 

Po drodze w Brodach dowiaduję się o ciężkich walkach 
pod Dubnem; fort miał być jeszcze w naszych rękach, ale miasto 
zdo byli bolszewicy. Gen. Krajowski jest już w Werbie (ok. 20 km 
na południe Dubna) i donosi mi telefonicznie, że jego kontrakcja 
w toku i jest on dobrej myśli. 

Koło godziny 15 w drodze z Rudni do Krzemieńca spotykam 
oddziały 18. Dywizji w marszu na Dubno; robią dobre wrażenie. 

Około godz. 16 jestem w Młynowcach przed Krzemień-
cem, gdzie spotykam ppłk. Szyllinga (dzielnego dowódcę 44. Pułku  
Strzel ców Kresowych) i wracającego konno z pozycji gen. Szy-
mańskiego. Ten mi melduje, że rano pod Krzemieńcem kontr-
atakiem został od party atak 3 pułków bolszewickich (135. Bryg.) 
i że pod Krzemień cem znajduje się 40.,19. i 42. Pułk Piechoty 
(prócz pułku 44.). Wytykam to nie potrzebne zmasowanie, żądam 
walki ruchomej, a przede wszystkim użycia silnych oddziałów do 
nawiązania łączności z sąsiadem. Przed południem dowiedziałem 
się o przygotowaniach bolszewi ków do mocnego ataku na Wisz-

143 Autor wielokrotnie wspomina o walkach 18. Dywizji Piechoty pod Dubnem. 18. Dy-
wizja gen. Krajowskiego w dniach 13–20 lipca toczyła w osamotnieniu walki z głów
nymi siłami Armii Konnej, uniemożliwiając jej podjęcie marszu na Lwów. Przez więk
szość czasu dywizja była pozbawiona łączności z dowództwem armii. Doskonale do
wodzona przez gen. Krajowskiego, zadała przeciwnikowi wysokie straty. Jej postawę 
wysoko oceniano w literaturze rosyjskiej. Nie bez powodu gen. Romer nazwał 18. Dy
wizję perłą w obrębie 6 Armii (p. rozdz. Dowództwo VI Armii: Nie pora na aksamitne 
rękawiczki).
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niowiec (13. Dyw.) i zarządziłem natychmiast marsz ppłk. 
Szyllinga w tym kierunku, z zadaniem atakowania wszystkiego, 
co spotka po drodze, aż do nawiązania łączności z 13. Dywizją,  
po czym dywizja ta ma w ten sam sposób związać się z 12. Dy-
wizją. 

Wracam do Rudni i nie mogę nawiązać łączności z gen. 
Kra jowskim; chodzą wersje, żeśmy stracili fort Dubno. Złe wieś-
ci po tęgują się; w Brodach melduje mi telefonicznie szef sztabu 
armii, że wedle wywiadu lotników, bolszewicy, zająwszy fort  
Dubno i Młynów, są w sile kilku tysięcy jazdy i 3000 fur (wio-
zących pie chotę) w pospiesznym marszu na Beresteczko (kieru-
nek Brody–Lwów). 

Wracam do Tarnopola, gdzie wydaję w obecności głównego 
atamana Petlury zarządzenia następujące: gen. Krajowski zaata-
kuje flankę lub tyły nieprzyjacielskich sił pod Dubnem, zwraca-
jąc się ewentualnie ku Brodom–Buskowi, jeżeli pościg „Budien-
nego” jest potrzebny; płk Jarosz (obóz ćwiczebny w Złoczowie) 
obsadza główną siłą Busk, reszta zostaje w Złoczowie; oddziały 
ze Lwowa obsadzają Kamionkę Strumiłową; z mojej inicjatywy 
ma II Armia wysłać dywizję jazdy (i 2 baony) na Kozin (lub 
Beresteczko), aby Budiennego napaść od północy. Następnego 
dnia ra no dostaję zarządzenie, żeby 13. Dywizja (w której jest 
względnie spokojnie) wysłała 1 brygadę na Hrady (na zachód 
od Krzemień ca), aby stąd bądź przez Rudnię, bądź też przez 
Radziwiłłów współdziałać z gen. Krajowskim. Chciałem użyć jak  
największych sił przeciw Budiennemu, choćby te siły nie mogły 
działać równo cześnie, chodziło bowiem o ratunek dla zagrożonego 
na prawdę Lwowa, jeżeliby się Budienny tam zwrócił, lub o rato-
wanie mojej armii, jeżeli Budiennemu chodzi o otoczenie od le-
wego skrzydła. 

Polityczne sondy Petlury. Tu muszę dodać, że ataman 
Petlura nie bez rachuby objął rolę „kruka”. Nasza sytuacja wy-
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dała mu się rozpaczliwa, gdyż bolszewicy postanowili Polskę 
zniszczyć i uratować ją może tylko śmiała i świadoma sytuacji 
polityka; musimy wystawić silną armię ukraińską, bo polskiej 
już brakło siły moralnej; ale ażeby stworzyć tę armię, trzeba bę-
dzie konwencję polityczną między obu państwami odpowiednio 
zmienić itp. Ja zachowałem względną rezerwę wobec tych enun-
cjacji. 

13 lipca przyniósł nam nieoczekiwanie miłe niespodzianki: 
gen. Krajowski o świcie uderzył na bolszewików, którzy jeszcze 
nie odmaszerowali z lesistych gór na zachód od Dubna i zupełnie 
nie spodzianym atakiem rozbił 11. Dywizję sowiecką144, po czym 
bez wielkiego trudu zajął Dubno i fort. Wielkie niebezpieczeń-
stwo minęło! Dzień ten przyniósł nam jeszcze jedną miłą nie-
spodziankę: dzień przedtem około 1000 szabel i 6 armat przedarło 
nasz front na po łudnie od Krzemieńca, po czym zwróciło się przez 
Nw. Poczajów. Oddział ten, czując się osamotniony i zagrożony 
na swoich tyłach, zawrócił, a po drodze napadnięty przez ppłk. 
Szyllinga stracił 6 dział (w tym 2 nasze). 

Nie pora na aksamitne rękawiczki.  14 lipca po jecha-
łem do Lwowa, ażeby zbadać sytuację i ożywić, i spotęgować 
„akcję ochotniczą” dla wojska145. „Naród pod broń! Ojczyzna 
w po trzebie!”. 

Zdawało się, że to hasło da nam choć kilkadziesiąt tysięcy 
żoł nierza, z czego najbardziej pożądane były dla nas dwie ka-
tegorie: przede wszystkim żołnierz ideowy i wyćwiczony, bo  
podniesienie jakości naszego wojska, wzmocnienie jego szkieletu 
— podofice rów i tęgich żołnierzy — było potrzebą bardzo nagłą. 

144 Chodzi tutaj zapewne o 11. Dywizję Kawalerii Armii Konnej. Dywizja poniosła 
znaczne straty, ale nie została rozbita.
145 Autor pisze o zaciągu do tzw. Armii Ochotniczej. Przyjęto 105 tys. ochotników, 
ale dziesiątki tysięcy dalszych, którym wiek lub stan zdrowia uniemożliwiał walkę na 
froncie, podjęło zastępczą służbę wojskową na tyłach. To pozwoliło skierować na front 
dużą liczbę żołnierzy z formacji tyłowych.
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Po wtóre, choćby niewyćwiczonych ideowców, aby po ich wy-
ćwiczeniu uzy skać materiał zdolny do podniesienia ducha i na-
stroju w wojsku. 

Gazety pisały o niezwykłym entuzjazmie, z jakim się masy 
zgłaszają do wojska. Wymieniano cyfrę 300 000. Niestety, były 
to bezczelne kłamstwa, była to „blaga”, ta nieuleczalna choroba 
naszego narodu, która sprawia, że z niczego wyleczyć się nie 
mo żemy, bo nie chcemy poznać żadnej ze swoich chorób. Blagą 
łudzi my samych siebie, przez nią, jakby przez zabarwione szkła, 
patrzy my na siebie samych i ciężko chorzy, zadowoleni jesteśmy 
ze siebie. 

Tak jest — tak było! Ale com we Lwowie zobaczył, prze-
cho dzi granice prawdopodobieństwa. We wszystkich zapasowych 
ba talionach zgłosiło się mniej niż 700 ochotników, a we Lwowie 
do formacji ochotniczej brygadiera Mączyńskiego146 zaciągnęło 
się 1300, z czego — jak twierdził dca DOK Lwów, gen. Lamezan 
— połowa zbiegnie, nim dojdzie na front. Takich, którzy by bro-
nili swoich „ulic” gen. Lamezan szacował może na 10 000. 

Oto odpowiedź narodu na czynną groźbę wroga, że Polskę 
zdruzgocze, że narodowi nałoży kajdany bolszewizmu! 

Z mojej inicjatywy odbyło się u gen. Lamezana zebranie 
mę żów zaufania ludności, był też gen. delegat na Małopolskę, 
pan Gałecki, bryg. Mączyński dow. formacji ochotniczych itd. 

Posłyszawszy o wynikach akcji tworzenia formacji ochotni-
czych, nie omieszkałem wyrazić w najostrzejszy sposób swego 
oburzenia na nasze zgniłe społeczeństwo. Uważałem, że groza 

146 Czesław Mączyński (1881–1935), pułkownik WP, poseł na sejm, działacz naro
dowy. Oficer rez. armii austriackiej, powołany do służby w 1914 r. W sierpniu 1918 r.  
organizator i kierownik tajnych Polskich Kadr Wojskowych. Dowodził oddziałami pol
skimi we Lwowie podczas walk z Ukraińcami o to miasto. Dca Brygady Lwowskiej 
(od grudnia 1918 r. do czerwca 1919 r.) i Dywizji Lwowskiej (czerwiec–lipiec 1919 r.).  
W 1920 r. dca Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej. W latach 1922–1927 poseł 
na sejm. W 1929 r. przeniesiony w stan spoczynku.
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chwili i niesumienne niedołęstwo społeczeństwa wymagają od 
rzą du radykalnych środków. Powinno się ogłosić przymusowy po-
bór odpowiedniej ilości roczników, ażeby uzyskać dobry, wyćwi-
czony materiał żołnierski w liczbie odpowiadającej ilości broni, 
którą posiadamy. Patriotyzm nie pomnoży wydatnie naszych 
szeregów, ale weźmy przymusem tych, którzy umieją władać 
bronią, dajmy im karabin, zaprowadźmy żelazną dyscyplinę,  
a będziemy mieć dobrego żołnierza. Dziś nie pora na aksamitne 
rękawiczki; dobro Ojczyzny wymaga bezwzględnej energii, a nie 
półśrodków; kto dziś używa półśrodków — jest zdrajcą. 

Analogiczną propozycję przekazałem „Hughesem” Naczel-
nemu Dowództwu za pośrednictwem pierwszego zastępcy szefa 
sztabu, gen. Kulińskiego. 

Rano, wyjeżdżając ze Lwowa, przewidywałem niebezpie-
czeń stwo ostrej przeprawy w centrum mej armii koło Wiśniowca, 
w rejonie 13. Dywizji i po zlikwidowaniu niebezpieczeństwa pod  
Dubnem skierowałem tam część 18. Dywizji. Bitwa się rzeczy-
wiście odbyła (natarcie około 3000 bolszewików na Wiśniowiec 
i na po łudnie Wiśniowca), ale atak został odparty. 

14 lipca i 15 lipca koncentruje Budienny powtórnie liczne 
siły koło Dubna. Gen. Krajowski ma zamiar atakować ich na 
wschod nim brzegu Ikwy, ale ja tego planu nie pochwalałem. 
Wolę puścić Budiennego na nasz brzeg Ikwy i atakować go, gdy  
będzie miał rzekę za sobą. Nie chcę też zanadto oddalać się od  
Krzemieńca i od 13. Dywizji, uważam wreszcie, że atak na 
Budiennego na wschodnim brzegu Ikwy byłby racjonalny, ale 
przy współdziałaniu naszej lewej sąsiadki, tj. II Armii. 

Od 11 lipca żądam przez dowództwo frontu współdziałania 
II Ar mii, ale nadaremnie. Do 16 lipca nie pomógł nam ani jeden 
piechur lub kawalerzysta II Armii, pomimo że od 11 lipca rozkaz 
jest wy dany, i że Młynów, gdzie stoi Budienny, leży w jej rejonie; 
niezli czone urgensy do dowództwa frontu nie dały rezultatów. 
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13. Dywizja Piechoty nie okazuje tej aktywności, do jakiej 
ją przyzwyczaiłem i wina tego zdaje się leżeć w dowódcy dyw. 
płk. Pauliku. Dla zabezpieczenia się od niespodzianek w centrum, 
chciałem koleją przewieźć jeden pułk 18. Dywizji do Tarnopola 
ja ko oparcie 12. i 13. Dywizji. Ponieważ jednak koncentracja Bu
diennego pod Dubnem skłoniła do kontrakcji część 18. Dywizji, 
naj bliższą Dubna (i kolei), przeto posłałem inny pułk 18. Dywizji 
(42.) wzdłuż frontu 13. Dywizji z zadaniem atakowania i na-
wiązania łączności na Tarnopol. 

Pułk ten niestety, zbliżywszy się na pole walki, wzbraniał się 
dalej maszerować i musiałem go odwołać. Zarządzam postępowa-
nie sądowe i nam nadzieję, że dzielny gen. Krajowski opanuje 
ducha pułku. Wypadki te niestety znamienne jako objawy histerii 
naszej duszy narodowej i tłumaczą one tę ogromną różnicę w od-
porności na trudy, cierpienia fizyczne i moralne z jednej strony  
u bohaterskich narodów: Francuzów, Niemców, Serbów, z drugiej 
strony u naszego pseudobohaterskiego narodu, który nazbyt się 
okadzał, żeby przez gęste kłęby dymu dojrzeć swe wady, systema-
tycznie z nimi walczyć i przez hart je zwyciężyć. 

18. Dywizja mimo wszystko przedstawiała jeszcze perłę  
w obrę bie VI Armii, ale też stała ona od 2 lipca w nieustannych 
walkach z znaczną przewagą nieprzyjacielską, pokonała po kolei 
45. Dywi zję Piechoty i Jazdy Kotowskiego, 6., 11.–14. Brygadę 
Dywizji Jazdy Budiennego. Gdyby II Armia, której współdziałania 
od 11 lipca żąda liśmy bezskutecznie, uderzyła w którejkolwiek  
z faz akcji 18. Dywi zji pod Dubnem–Młynowem, bylibyśmy nie-
wątpliwie odnieśli zdecydowany sukces nad Budiennym, nieste-
ty, do 18 lipca nie doszło do tego, a 18. Dywizji zaczęło nareszcie 
tchu brakować. 

18 lipca zanosi się znowu na większą akcję Budiennego pod 
Dubnem–Młynowem, jednak w mniejszych znacznie rozmiarach 
niż 12 lipca. Jednej brygadzie 4. Dywizji udało się nawet prze-
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drzeć się na Beresteczko i zagrozić Radziwiłłowowi, ale ją od-
parto. Ope racji tej już dalej nie likwidowałem, bo tymczasem 
wrócił gen. Iwaszkiewicz z urlopu i odebrał ode mnie dowództwo 
VI Armii.

DOWÓDZTWO I ARMII
(23 lipca – 29 lipca)

5 sierpnia 1920 r. 
Paniczne nastroje.  Na czele I Armii stał gen. Zygadło-

wicz147, tęgi dowódca. Że jego armia pod naporem kilkutygodnio-
wych, przeważających ataków straciła znaczną dozę swej konsy-
stencji i około 200 km było to po części zrządzeniem „siły 
wyższej”, po części wynikiem wadliwej organizacji naszej armii. 
Ale Naczel ne Dowództwo straciło zaufanie do gen. Zygadłowicza 
i powierzy ło mnie dowództwo tej armii, jako zadanie szczegól-
nie trudne. 

Armia ta zajmowała linię Niemna do Grodna, do ujścia 
Szczary, wzdłuż której sąsiadowała z nią IV Armia. Niemen  
w kilku punktach bolszewicy już sforsowali i chodziło o odrzuce-
nie ich na powrót za rzekę. Linia od Grodna przez Suwałki była 
tylko pod obserwacją kawalerii i straży granicznej, zaś Osowiec, 
Kny szyn i Łomżę trzymały oddziały ochotnicze. 

Stan armii przedstawiał się liczebnie, a zwłaszcza jakoś-
ciowo jak najgorzej. 18 lipca Grodno zajęły zaledwie dwa szwa-

147 Gustaw Zygadłowicz (1869–1923), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej, 
w 1917 r. awansowany do stopnia generała. W Polsce dowodził kolejno Okręgiem Ge
neralnym Kraków, Grupą Operacyjną, 10. Dywizją Piechoty, 7. Armią. 30 maja 1920 r.  
objął dowództwo nad 1. Armią i kierował działaniami podczas ostatniej fazy walk  
z pierwszą ofensywą Tuchaczewskiego. Zawiódł jednak pokładane nadzieje podczas 
drugiej ofensywy Tuchaczewskiego i 27 lipca został pozbawiony dowództwa. Po woj
nie był m.in. komendantem szkoły Sztabu Generalnego i dcą Okręgu Korpusu Toruń.
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drony bol szewickie, przed którymi w panice, po części topiąc 
się w Niemnie, uciekło około 10 000 naszego wojska, w tym co 
prawda dużo taborów*. Bolszewicy opanowali forty i z naszych 
armat ostrzeliwali bezładny tłum uciekających, szerząc śmierć  
i panikę, która pędziła znaczną część wojska — rzec można —
setki km. Stanowisko więk szej części oficerów było haniebne 
w tych smutnych wypadkach; pod Grodnem płk X. skoczył  
w panice do Niemna na koniu i utonął148. 

W ten sposób rzec można 2/3 do 3/4 armii przestało repre-
zentować na razie wszelką wartość bojową. Na wszystkich goś-
cińcach widziało się całe stada zbiegów, „szukających swoich 
oddziałów” z bronią lub bez broni, maszerujących bezcelowo, 
byle w tył, mo ralnie niezdolnych do żadnego oporu. W obozie 
zbiegów w Białym stoku było ich 24 lipca około 3000. Pociągi 
ewakuacyjne były prze pełnione nimi i z jednego tylko np. ka-
załem ich ściągnąć około 600. Całe dywizje miewały 600–1000 
bagnetów, a i te o bardzo problematycznej wartości. 

W skład armii wchodziły od prawego skrzydła: 1. Dywizja 
Litewsko-Białoruska, 17. Dyw., 11. Dyw., 7. Bryg. Rezerw., razem 
jako grupa gen. por. Jędrzejowskiego149, dalej 10. Dyw., 8. Dyw., 
18. Bryg., 41. Pułk Piechoty, 2. Dywizja LitewskoBiałoruska i 2 
pułki jazdy, razem jako grupa gen. Żeligowskiego150; za nią stała 

* Wedle ustnego opowiadania jakiegoś wyższego oficera, naocznego świadka.
148 Grodno Polacy utracili 19 lipca, po walkach z 3. Korpusem Konnym Gaja, na skutek 
bałaganu, paniki i błędów popełnionych przez dcę załogi gen. Stefana Mokrzeckiego.
149 Władysław Jędrzejewski (1863–1940), generał WP. Zawodowy oficer armii rosyj
skiej, w 1918 r. awansowany do stopnia generała. Od marca 1919 r. komendant załogi 
Lwowa, od sierpnia dca 5. Dywizji Piechoty. W 1920 r. dca grupy wojsk w 1. Armii, 
następnie dca 6. Armii. Po wojnie dowódca Okręgu Korpusu w Lublinie i Okręgu Kor
pusu we Lwowie. Od 1924 r. w stanie spoczynku. Zmarł w sowieckim więzieniu.
150 Lucjan Żeligowski (1865–1947), generał WP. Zawodowy oficer armii rosyjskiej. 
Jeden z organizatorów polskiego wojska w Rosji. Do kraju wrócił w 1919 r. na czele  
4. Dywizji Strzelców. Dowódca 10. Dywizji Piechoty. W październiku 1920 r. na czele 
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jako rezerwa frontu 4. Brygada 2. Dywizji Legionowej. Z tych 
oddziałów armii tylko 41. Pułk Piechoty miał stan liczebny pełny, 
18. Brygada i Brygada Legionowa mniej więcej około 50%, 
Dywizje Litewsko-Białoruskie, 10. i 17. Dywizja około 20%, 
inne znacznie mniejszy procent pełnego stanu liczebnego. Co 
wię cej, jakościowo tylko 1. Dywizja Litewsko-Białoruska i 18. 
Brygada były zupełnie dobre, 10. Dywizja, Brygada Legionowa 
i 41. Pułk Piechoty do bre, 8. i 17. Dywizja mierne i niepewne, 
2. Dywizja LitewskoBiałoruska, 11. Dywizja i 7. Brygada Re-
zerwowa zupełnie podupadłe, pra wie nie do użycia. Wiele od-
działów uciekało przy spotkaniu, wiele przed spotkaniem z nie-
przyjacielem. Zbiegostwo i tchórzostwo przybrały cechy epidemii,  
z którą wypadało energicznie walczyć. W szeregach armii wyko-
nano wprawdzie kilkanaście doraźnych wyroków, ale epidemia 
postąpiła już tak daleko, że trzeba by się chwycić i w obrębie 
armii, i w kraju surowych daleko idących środ ków. Ponadto, 
żandarmeria polowa, jak już wielokrotnie przed stawiałem, 
zdeprawowana i tchórzliwa, zadaniu swemu w zupełności nie 
odpowiadała* 151. 

Tymczasem oddziały etapowe musiały zastąpić — z mier-
nym zresztą pożytkiem — oddziały frontowe, zdemoralizowane 
i liczeb nie zmniejszone. Trzeba więc było i w armii, i na tyłach 

1. Dywizji LitewskoBiałoruskiej zajął Wilno (bunt Żeligowskiego) i utworzył tzw. 
Litwę Środkową. Po wojnie inspektor armii. W 1927 r. przeszedł w stan spoczynku. 
Zwolennik Piłsudskiego, po jego śmierci przeszedł na pozycję przeciwnika sanacji. 
Podczas drugiej wojny światowej członek Rady Narodowej RP na uchodźstwie.
* W Płoskirowie na 5 oficerów żandarmerii — 4 uciekło.
151 Przesadnie krytycznie pisze autor o stanie 1. Armii. 17. i 8. Dywizja Piechoty do
brze walczyły w bitwie nad Niemnem. 2. Dywizja LitewskoBiałoruska nie zakończyła 
formowania i na front kierowana była częściami. Źle użyta, rozpadła się, ale żołnierz 
nie zawiódł, w ocenie Gaja walczył bardzo dobrze. Autor pamiętnika sam przyznaje  
(w rozdz. Dowództwo I Armii: Odwrót z linii Niemna), że morale armii było lepsze, niż 
wynikało to z meldunków.
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rozwinąć niewystarczającymi środkami jak najskuteczniej-
szą walkę z dezercją i tchórzostwem, ażeby umożliwić przy-
najmniej jako tako dalszą obronę; ale do radykalnej sanacji wiodły 
tylko radykalne środki, a nie półśrodki, którymi od początku 
wojny do teraz operowano. Armie potrzebowały świeżej krwi, 
żołnierza chętnego do walki i o ile możności przygotowanego 
do zadań bojo wych, a dać go nam mógł tylko przymusowy 
pobór. „Nieproduktywność słowiańska”, tak wybujała w polskim 
narodzie, nie po zwalała ograniczyć się do samorzutnego zapału 
narodu. Czynni ki państwowe winne były same wziąć cugle w ręce 
i energicznym rozkazem, bezwzględnością środków postawić 
naród pod broń do obrony Ojczyzny. Tylko tą drogą można było 
zyskać nowe zastę py do pomnożenia i polepszenia szeregów 
armii i rezerw, nie zbędnych zarówno do operacji, jak i do walki 
z dezercją i samo wolnym uchylaniem się od wszelkiego rodzaju 
obowiązków, ko niecznych do ratowania Ojczyzny. Niestety i dziś  
jeszcze czynni ki państwowe działają połowicznie, choć społe-
czeństwo może za czyna się powoli otrząsać z bezczynności. 

Sytuacja taktyczna.  Wróćmy do I Armii. Taktycznie sy-
tuacja jej była dobra. Oparta o Niemen, armia ta miała spo sob-
ność do korzystnych częściowych ataków na oddziały nieprzyja-
cielskie, którym się udało sforsowanie Niemna tu i ówdzie. Sła bą  
stroną była lewa flanka ku granicy litewsko-pruskiej, ale z tej 
strony ułatwiał obronę teren lesisto-bagnisty i na razie nieprzy-
jaciel nie angażował się tam znaczniejszymi siłami. Wielkim 
utrudnieniem dla dowództwa była niedostateczna ilość i jakość 
lotnictwa, które mi np. w walkach z Budiennym tak wybitne od-
dało usługi. Tu dowództwo bardzo często musiało wydawać decy-
zje, nie znając sytuacji, czemu wyższe czynniki bezsprzecznie 
mo gły zaradzić, ale nie uczyniły tego. 

Przyszło więc do szeregu ataków bolszewickich, mających 
na celu odparcie nas od Niemna, i znów naszych kontrataków, 
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celem zepchnięcia ich z powrotem za Niemen, a w pierwszej 
linii obli czonych na łatwy sukces dla naszych oddziałów, ażeby 
podnieść ich ducha. Walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. 
Ani oddziały, ani ich dowódcy nie mieli wiele wiary w siebie 
i wszędzie widzieli przewagę nieprzyjaciela, zagrożone flanki 
i tyły. Dowództwa oba wiały się, że wygórowane wymogi tak-
tyczne do reszty ich oddziały zrujnują. Obaj moi podkomendni 
generałowie, Jędrzejewski i Że ligowski byli tędzy, bardzo 
patriotyczni, bardzo gorliwi i kiero wali zręcznie operacjami, ale 
początkowo uważali moje wymaga nia za przesadzone. Mimo to, 
ostatecznie wykonywali moje roz kazy bardzo sprawnie i z całym 
poświęceniem. Niebawem też na prawym skrzydle 1. Dywizja 
Litewsko-Białoruska od razu odniosła piękny sukces w kontrata-
ku, biorąc około 80 jeńców i kilka kara binów maszynowych. 18. 
Brygada i 41. Pułk Piechoty zdaje się za długo wy czekiwały, 
wskutek czego bolszewikom udało się przeprawić przez rzekę 
(1–2 m głęboką) przeważające siły i okrążyć nimi po części nasze 
oddziały. Rzuciłem tedy 24. Pułk Piechoty Legionów, ażeby nocą 
łącznie z 18. Brygadą zaatakować te siły bolszewickie z obu stron. 
Dobre wojska i zdecydowane dowództwo musiałoby z tej sytuacji 
wy ciągnąć znaczne korzyści, faktycznie akcja spełzła na niczym, 
a następnego dnia 18. Brygada i 41. Pułk Piechoty zawikłały się 
w potyczkę z przeważającymi je znacznie siłami bolszewików, 
co na razie ich wartość bojową chwilowo osłabiło; oba oddziały, 
a zwłaszcza 18. Brygada niebawem zupełnie przyszły do siebie. 

Odwrót z linii Niemna.  Jednak trzeba było zwinąć li nię 
Niemna, tym bardziej że kawaleria i straż graniczna, osłania jąca 
naszą lewą flankę, wycofały się pod naporem nieprzyjaciel skim, 
i to znacznymi częściami, wbrew moim rozkazom, zamiast na 
zachód, ku granicy litewskiej i pruskiej, którą przekroczyły152. 

152 W obronie linii Niemna oddziały 1. Armii walczyły bardzo dobrze (z wyjątkiem
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Wobec takiej sytuacji zarysowała się dla armii kwestia, czy 
wycofać się na linię Narwi (ok. 70 km), czy cofać się stopniowo,  
w miarę naporu nieprzyjacielskiego i konieczności. Obaj dowód -
cy grup i inni dowódcy czy sprawozdawcy przedstawiali oddziały 
w rozpaczliwym świetle: w ostatnich walkach miano mocno po-
tur bować 18. Brygadę, 41. Pułk Piechoty i 24. Pułk Legionów;  
8. Dywizja uległa pa nice, 10. Dywizja mocno ucierpiała, 7. Bryga-
da i 11. Dywizja są zu pełnie zdemoralizowane (żołnierze mordo-
wali oficerów); 17. Dywizja i 2. Dywizja Litewsko-Białoruska 
nic nie warte; 1. Dywizja Litewsko-Białoruska poniosła ciężkie 
straty; między oddziałami nie było łączności itp. W tych niezwyk-
le trudnych stosunkach, wyma gających ciągłych decyzji i rozka-
zów, nie mogłem sam na razie opuszczać miejsca postoju do-
wództwa, ażeby poznać osobiście stan oddziałów i musiałem 
ograniczyć się do wysyłania sprawozdawców ze swego sztabu, 
tym bardziej że był to jedyny często sposób do utrzymywania 
łączności. 

Instynkt jednak mówił mi, że powyższy obraz oddziałów 
jest przesadzony, a świadczyły o tym także pewne fakty; wszak 
od działy zupełnie zdemoralizowane, np. 11. Dywizji, faktycznie 
ciągle jeszcze trzymały odcinki. 

Postanowiłem tedy cofać się tylko etapami, które z góry 
ozna czyłem. Zastrzegłem dla dowództwa armii decyzję odwrotu 
z każ dego etapu i przelewałem w miarę wypadków prawo za-
rządzenia odwrotu do następnego etapu na dowództwa grup. Tym  
sposobem nie tylko armia zyskała wiele czasu, ale oddziały w wal-
kach tych, wielokrotnie korzystnych, zaczęły się zaprawiać i wy-
rabiać. 

11. Dywizji Piechoty). O porażce zadecydowały duża przewaga nieprzyjaciela oraz 
przełamanie frontu polskiego nad rzeką Szczarą.
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Na 26 lipca zapowiadał się atak 4. Dywizji Piechoty i korpu-
su jazdy na Białystok, który za wszelką cenę chciałem utrzymać. 
Wierny swej zasadzie, aby bić się jak największą siłą tam, gdzie 
jest nieprzyjaciel, a nie koncentrować siły bezczynnie w punktach 
geograficznych, kazałem pułkowi ochotniczemu (ppłk Kopa) 
w Osowcu uderzyć główną siłą w prawą flankę nieprzyjaciela, 
atakującego Białystok, a zostawić w Osowcu ½ batalionu. Ppłk 
Kopa miał wiadomość, że na Osowiec idzie 1 dywizja piechoty  
i 1 jazdy bolszewickiej i wobec tego ani mego rozkazu nie wyko-
nał, ani w Osowcu nie został, ale zupełnie bezużytecznie wycofał 
się o przeszło 30 km153. Atak w kierunku Białystok został odparty, 
po czym planowo zajęliśmy linię obronną przed Białymstokiem, 
ale trochę skróconą. 

27 lipca mogłem nareszcie wybrać się do oddziałów i do gen. 
Żeligowskiego. Zastałem go na Narwi, w Łapach i dowiedziałem 
się, ku memu przerażeniu, że zarządził odwrót na linię Narwi, 
ja koby w mojej intencji. Musiałem tę mistyfikację kategorycz-
nie odeprzeć. Moja „instrukcja co do obrony linii Narwi” zaczy-
nała się od zdania: „Gdyby Pan Generał pod naporem znacznie 
przeważających sił nieprzyjacielskich zmu szony był  
cofnąć się na Narew itd.”. Ponieważ okoliczność taka wcale nie  
zaszła, kazałem w ogóle pozostać w dotychczasowej linii. Utrzy-
manie tych pozycji było bardzo ważne, gdyż w tym dniu, w któ-
rym dla Sowietów upływało ultimatum angielskie zaprzestania 
kroków wojennych, Białystok był nasz, o czym się prze konali 
delegowani oficerowie angielscy. 

Tymczasem na lewym odcinku I Armii sytuacja zaczęła 
się psuć, w wyniku tego, że główne siły bolszewickie (1, może 
2 dywi zje piechoty i jazdy) poszły na Grajewo i Osowiec. Jak 

153 Gen. Romer tłumaczy się z oddania bez walki twierdzy Osowiec, za co był ostro 
krytykowany przez część polskich generałów.
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wspomnia łem, na linii pierwszego kierunku straż graniczna co-
fnęła się „ekscentrycznie” ku Prusom, na linii drugiego pułk 
ochotn. ppłk. Ko py zupełnie bezużytecznie w kierunku Wizny, 
wobec czego bolsze wicy zaczęli się posuwać główną siłą przez 
Grajewo na Łomżę. Obrona linii Osowiec–Grajewo powinna była  
być wcześniej i jednoliciej zorganizowana, polegać na zyskaniu 
czasu w tych z na tury mocnych, i częściowo, i sztucznie umoc-
nionych punktach, po czym należało bronić z braku sił pasywnie 
zabagnionych linii rzecznych. Cóż, kiedy nie było ani tej metody 
walki, ani jednolite go dowództwa. Teraz dopiero, dla kontrakcji 
wysłano jeszcze je den pułk ochotniczy i 3 pułki kawalerii i oddano 
dowództwo gen. Wroczyńskiemu154 (który później oczekiwanie 
zawiódł). 

28 i 29 lipca armia trzyma linię Narwi, którą bolszewicy 
starają się miejscami sforsować, ale zawsze wojska nasze odrzu-
cają ich na powrót. Nie ulega wątpliwości, że armia nabrała 
konsystencji i że obecnie, byle ją uzupełnić dobrymi kompaniami 
marszowymi, a przez to podnieść stan liczebny, podoła swym 
zadaniom. Armia, która dotychczas była najgorszą, zaczyna in-
nym dorównywać, a nawet je przewyższać. 

Roboty fortyfikacyjne (?). Już 28 lipca 15. Dywizja 
IV Armii, nasza bezpośrednio prawa sąsiadka, bez porozumienia 
z na mi opuściła linię Narwi, o czym się naocznie przekonałem, 
wizy tując właśnie w rejonie gen. Jędrzejewskiego. Wskutek tego 
i nasze prawe skrzydło musiało się cofnąć na linię Orlanki, która 
zresztą stanowiła zamierzoną linię obronną Naczelnego Dowódz-
twa (Orlanka–Brześć). Nowa linia była bezsprzecznie krótsza niż 
pozycje Narew–Puszcza Białowieska–Brześć, ale za to trudniej-

154 Jan Wroczyński (1876–po 1934 r.), generał WP, inżynier. Zawodowy oficer armii 
rosyjskiej. Mianowany generałem brygady w czerwcu 1919 r. Latem 1920 r. dca grupy 
walczącej na obszarze między Bugiem a granicą Prus Wschodnich.
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sza, gdyż jej fortyfikacje istniały tylko na papierze, gdy linia po
przednia już z samej natury dawała korzystniejsze warunki do 
organizacji defensywy. 

Tu zauważyć muszę, że Naczelne Dowództwo i Min. Spr. 
Wojsk. zarządziło ufortyfikowanie całego szeregu linii obronnych 
za pierwotną linią frontu, ale pozytywnie niczego nie dokonano, 
a kiedy z ofensywą bolszewicką rozpoczął się nasz odwrót, 
zabierano się wprawdzie kolejno do ufortyfikowania jednej linii 
obronnej za drugą (zamiast się ograniczyć do najważniejszych), 
nie zapewniono jednak ani sił roboczych, wojskowych czy cy-
wilnych, ani środ ków roboczych. Na Orlance np. całą załogę 
roboczą stanowiło 10 oficerów i 60 saperów, a nie było nawet 
drutu kolczastego; słowem, kwitło i tutaj typowe w naszych 
stosunkach niedbalstwo i lekko myślność155. 

Zauważyć również muszę, że zbyt szybko porzucano raz 
zajętą linię obronną i tracono w ten sposób nie tylko teren, ale 
systema tycznie przyuczano żołnierza do opuszczania linii niemal 
bez wal ki. 29 lipca np. 15. Dywizja opuściła już i Bielsk, podczas 
gdy nasza armia odbiła ataki nieprzyjacielskie na całej linii Narwi. 

Byłem w tym tygodniu u gen. Żeligowskiego, z którym 
omó wiłem obsadę jego odcinka, po czym udałem się do gen. 
Witkow skiego. Na jego odcinku bolszewicy przedarli się przez 
Narew, żą dałem wobec tego odrzucenia przeciwnika od razu 
znaczniejszymi siłami niż te, które do tego przeznaczył, a także 
wydzielenia do tego celu silniejszej niż dotychczasowa ruchomej 
rezerwy, żąda łem wreszcie większego osobistego wpływu gene-
rała na toczącą się akcję bojową; niebawem też udało się prze-
ciwnika odrzucić za Narew (około 10 km na wschód od Tykocina). 

155 Do wykonania planowanych fortyfikacji brakowało przede wszystkim wyszkolo
nych oddziałów saperskich, narzędzi i materiałów. Personelu nie starczało nawet na 
wyposażenie wszystkich dywizji w etatowy batalion saperów.
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6 sierpnia 1920 r.
Delegacja rozejmowa.  29 lipca zostałem wezwany do 

Warszawy, jako członek delegacji rozejmowej, mającej udać się 
do Baranowicz156. 

Wyjechałem o godz. 18, a dojechałem do Warszawy 30 lip-
ca o godz. 4 rano (ok. 150 km), tak nędzny miałem automobil 
jako dowódca armii. 

Delegacja miała wyjechać o godzinie 8, ale przygotowania 
by ły tak nieudolne, choć wyjazd był już 23 lipca rzeczą zade-
cydowa ną, że wyjechaliśmy dopiero o godz. 9.30, i to bez 
„Hughesa”. 

Po godz. 18 stajemy w Brześciu u gen. Sikorskiego, którego 
wojska widzieliśmy w wielkim porządku, ale w odwrocie. Czy 
to było konieczne? I Armia trzyma jeszcze Narew, gen. Sikorski 
cofa się na Bug, odsłaniając flanki obu sąsiadów, tj. III i IV 
Armii... (wstrzymam się jednak od sądu, nie znając szczegółów 
tych prze sunięć). 

Przed godz. 19.30 ruszamy ku forpocztom bolszewickim, 
gdzie mieliśmy stanąć o godz. 20. Tymczasem przed naszymi 
forpocztami spotykamy palący się most — ofiarę naszych włas-
nych wojsk. Mimo to delegacja przechodzi przez most, usiłujemy 
przedostać także automobile, co się z 3 udaje; ale już trzecie auto 

156 Kiedy podczas konferencji w Spa premier W. Grabski wyraził zgodę na wszyst
kie warunki postawione przez mocarstwa zachodnie, rząd brytyjski 11 lipca wysłał do 
Moskwy notę, nalegając na podpisanie rozejmu z Polską. Komisarz ds. zagranicznych  
G. Cziczerin notą z 18 lipca zażądał, aby Polacy zwrócili się w tej sprawie bezpośred
nio do Moskwy. 22 lipca rząd polski zaproponował Moskwie natychmiastowe przystą
pienie do rokowań pokojowych. Stosując metodę przewlekania sprawy w oczekiwaniu 
na rozstrzygnięcie militarne, bolszewicy dopiero 30 lipca zgodzili się przepuścić przez 
front delegację polską. W Baranowiczach uniemożliwiono delegacji polskiej łączność  
z Warszawą i pod pretekstem, że delegaci nie posiadają wystarczających pełnomoc
nictw, rokowania zawieszono.
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załamuje most, na szczęście tylnymi kołami, i 4 pozostałe auta 
muszą wracać. 

Stajemy po godz. 21 u forpocztów bolszewickich, gdzie 
czekał na nas do niedawna umyślnie delegowany komisarz bol-
szewicki. Przez blisko 4 godziny nie możemy ruszyć dalej, bo 
w Kobryniu nie mogą znaleźć komisarza bolszewickiego, a bez 
niego nikt nie śmie przepuścić nas dalej; nareszcie decyduje się 
na to dowódca 8. Dywizji bolszewickiej. Po drodze do Kobrynia, 
gdzie stajemy 31 lipca o 2.30, widzimy niewiele wojska i na 
nowo budzą się wątpli wości, czy odwrót gen. Sikorskiego jest 
potrzebny. 

W Kobryniu już czekała nas dobra kwatera. 
Z komisarzem bolszewickim nie możemy się spotkać z naj-

różnorodniejszych powodów (widocznie bolszewicy grają na 
zwłokę). Na nasze kategoryczne żądanie, żeby nas odstawiono do  
Barano wicz, zjawia się nareszcie komisarz Piatakow, rudy, w oku-
larach, z reklamową dziurą na kolanie i bucie, obecnie ostrzyżo-
ny, ale na legitymacyjnej fotografii z niemożliwą chyrą — typo-
wy komuni sta. Wymieniamy pełnomocnictwa, przy czym on 
kwestionuje na sze z tego powodu, że mają one tylko podpis gen. 
Rozwadowskie go (w im. Nacz. Dow.). Bezsprzecznie, ostrożność 
wymagała pod pisu Naczelnika Państwa lub rządu, ale ostrożność 
i przezorność nie są naszą mocną stroną. 

Stąd pojechaliśmy do Baranowicz, gdzie stanęliśmy 1 sierp-
nia około godz. 9. Koło 12 zaczęła się konferencja z delegatami 
Sowie tów — p. Szutką, szefem oddziału politycznego i Łbowem,  
szefem oddziału operacyjnego frontu zachodniego. I ci zakwestio-
nowali na sze pełnomocnictwa z formalnej strony, dlatego że były 
one zao patrzone jedynie podpisem gen. Rozwadowskiego, a z me-
rytorycz nej, gdyż upoważniały nas one tylko do traktowania  
o rozejm, podczas gdy oni mają je także do traktowania o pokój. 
Powołu jemy się na to, że wedle dotychczasowych negocjacji 
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między obu rządami obecne pertraktacje miały się odnosić tylko 
do rozejmu, a równocześnie nadajemy radiogram do Warszawy 
z żądaniem stwierdzenia, że otrzymaliśmy mandat nie tylko od 
Naczelnego Dowództwa, ale i od rządu. 

Ponieważ słyszałem wielokrotnie, że bolszewicy lubią dys-
ku sje, nawiązałem ją; poruszyłem kwestię solidarności słowiań-
skiej, dziś przygłuszonej, ale może już w bliskiej przyszłości 
aktualnej wobec zachłanności Niemiec. Jednak ten punkt widze-
nia nie tra fiał do ich przekonania, oni uznają tylko jedność mię-
dzynarodo wą. Przyznałem rację tym tendencjom bolszewickim, 
które mają na celu usunięcie niesprawiedliwości społecznych,  
ale nie mogę się pogodzić z negacją indywidualności ani naro-
dowych, ani indywi dualności jednostek. Różniczkowanie jest 
jednym z kardynalnych i powszechnych praw w przyrodzie, 
a zwłaszcza praw natury ludz kiej. Niwelacja ludzkości jest  
niewykonalna i szkodliwa, bo się sprzeciwia prawom przyro-
dzonym. W naturze ludzkiej wreszcie leży egoizm, którego ne-
gacja na nic się nie przyda, z którym li czyć się musimy; stąd 
wynika indywidualizm, współzawodnictwo, jako główne dźwig-
nie postępu, a z drugiej strony potrzeba ochro ny słabego przeciw  
mocnym, czyli akcja sprawiedliwości społecz nej. Oni indywidu-
alizmu nie uznają; wspólność pracy i używania wydają się im 
najskuteczniejszą bronią w walce człowieka z siła mi przyrody, 
najlepszą gwarancją sprawiedliwości społecznej i dobrobytu 
ludzkości. Przytoczyli przy tym na poparcie swych tez dwie 
interesujące anegdoty: kiedy komuś z mistrzów komuni zmu 
zwracano uwagę na to, że komunizm prowadzi do próżnowania, 
ten odpowiedział, że ludzkość i z próżniactwa zdoła wycią gnąć 
korzyści; niech próżniak leży cały dzień, ale umieśćmy pod 
jego łożem winogrona, próżniak z nich wyprasuje wino. Druga 
anegdota: jedzie robotnik z synem koleją; syn pyta ojca: nieprawda 
ojcze, tę kolej wybudował inżynier? Nagle przed oczyma ich 
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przesuwają się szeregi widm wyżółkłych od bólów i chorób, to 
ofia ry nędzy i chorób, robotnicy, którzy zginęli przy budowie 
kolei poleskiej; ojciec rzecze: synu, ci oto kolej zbudowali. 

Delegację umieszczono w bardzo wygodnym wagonie salo-
no wym i starannie dbano o wszystkie jej potrzeby, jak tego 
zresztą doświadczyliśmy w czasie całego naszego pobytu. Tylko 
w Kobry niu, dopiero co zajętym, nie mieli czasu na zapewnienie 
nam jedze nia. Ich postępowanie z nami było zawsze najzupeł-
niej poprawne. 

2 sierpnia koło 4 zawiadomił nas rząd sowiecki, że uważa 
nasz mandat za niewystarczający, że jednak przystąpi do rokowań 
z nami 4 sierpnia w Mińsku, jeśli rząd (z podpisem o ile możności 
Na czelnika Państwa) przez radio rozszerzy nasz mandat do ro-
kowań o preliminarny pokój i mandat ten równocześnie wyśle 
pisemnie przez kuriera. 

Delegat rządu, podsekretarz stanu, p. Wróblewski, któremu 
instrukcja rządowa zastrzegła zasadnicze decyzje, postanowił nasz  
odjazd dla zdania sprawy w Warszawie i wystosował odpowied-
nią notę do delegacji sowieckiej, a raport do Warszawy. Ponie-
waż nasza sytuacja wymagała najrychlejszego zawarcia rozejmu, 
jest rzeczą godną zastanowienia, czy nie lepszą była decyzja po-
jechania do Mińska, ażeby z radiomandatem rządu przystąpić 
prędzej do ogólnych rokowań, które oczywiście, w całej roz-
ciągło ści mogły być dopiero podjęte po otrzymaniu instrukcji od 
ku riera. 

2 sierpnia wieczór wyjechaliśmy do Brześcia, który tym-
czasem wpadł w ręce bolszewików. 

3 sierpnia wieczór zostaliśmy oddani forpocztom polskim, 
przy czym musieliśmy się przeprawiać przez Bug po żelaznych 
ruszto waniach zburzonego mostu. Była to bardzo uciążliwa prze-
prawa; bolszewicy z kocią zręcznością przenieśli nasz bagaż, ale 
auta mu siały zostać u nich. 

376



Do Białej pojechaliśmy podwodami, przy czym na prze-
strzeni 20 km mieliśmy o kilka km od siebie znaczne oddziały 
bolszewic kie, które — jak nam potem gen. Sikorski oświadczył 
— miały być następnego dnia zlikwidowane. 4 sierpnia, o godz. 
5 stanęliśmy w Warszawie. Podam tu jeszcze krótką wiązankę 
wrażeń odniesionych u bol szewików. Wojska widzieliśmy sto-
sunkowo niewiele, powiedział bym nie więcej niż u nas. Było ono 
ubrane znacznie gorzej od na szego, w znacznej mierze bez broni, 
zwłaszcza przy taborach i po garnizonach, a przynajmniej poło-
wa była bez butów. Konie mieli bardzo dobre. Za to artylerii mało  
i bardzo ograniczone środki transportowe. Kolej 60 km na połud-
nie od Baranowicz była prze rwana, a aut mało. Amunicji mieli 
mało. Porządek i karność w wojsku i w taborach bez zarzutu; 
grabieży nie spostrzegłem. Rzucają się też w oczy u wszystkich 
(oficerów, komisarzy) niezwykłe braki wyposażenia w potrzeby 
wojskowe i poszanowanie pracy. Oficerowi wyżsi sami i bardzo 
owocnie pracują. Dowódcy są młodzi, ale bardzo poważni i tędzy 
(może przez Niemców wy szkoleni); oficerowie i komisarze są ze 
wszech miar kulturalni, wielu z nich pochodzi z armii carskiej, 
wielu jest też komunistów z przekonania, Żydów natomiast nie-
wielu. W ogóle więc wojsko jest bardzo tęgie, zwłaszcza pod 
względem moralnym. Ale braki materialne i zuchwalstwo w ich 
operacjach mogły nam zapewnić zwycięstwo, gdyby oczywiście 
po naszej stronie był szczery wy siłek i odpowiedni dobór 
dowódców157. 

Ocena sytuacji po rozejmie.  Niestety, pod tym wzglę-
dem spostrzeżenia moje w kraju mnie nie zadawalały. Po bór  
dotąd omalże jest dopiero zaczęty, bo się obawiają oporu chłopów 
i pomnożenia armii niepewnymi elementami. Metodę ta ką 
uważam za fałszywą. Powaga chwili wymaga powszechnego po-

157 Spostrzeżenia autora sytuacji Armii Czerwonej bardzo trafne i wnikliwe.
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boru, można zacząć od miast, można niepewne elementy użyć 
w oddziałach robotniczych, ale w tej chwili już ze względów 
moralnych służba dla Ojczyzny musi być powszechna i ona tylko 
da ar mii potrzebny wybór jednostek najlepszych. Fortyfikację 
Warsza wy ledwie rozpoczęto i przygotowuje się ją także nie 
na zasadzie przymusu pracy, lecz dobrowolnych zgłoszeń do  
pracy ochotni czej; słowem, we wszystkim jest słabość i lekko-
myślność rządu i Naczelnego Dowództwa. Zdaje się, że Naczel-
nikowi Państwa brak jest także potrzebnej determinacji i żelaznej 
woli*. Szefem sztabu jest gen. Rozwadowski, który już przy 
przeszłorocznej obronie Galicji Wschodniej dał dostateczne do-
wody lekkomyślnego opty mizmu i braku systemu. Dziś, na wiado-
mość o postępach bolsze wickich odgraża się: „im więcej ich 
przyjdzie, tym więcej ich wy bijemy” — albo: „to dobrze, niech 
diabli wezmą” itp. (cytaty z ust gen. Kulińskiego, pierwszego za-
stępcy szefa sztabu gen. WP). Takie poglądy nie świadczą o po-
ważnym traktowaniu spraw, wy maganym od kierownika ope-
racjami w naszym położeniu. 

Bawi w Polsce od tygodnia gen. Weygand, szef sztabu mar-
szałka Focha i byłby czas, żeby on objął faktycznie naczelne do-
wództwo. 

Zresztą podobno armie się stopniowo uzupełniają, i to war-
to ściowym żołnierzem, tak że chociaż na razie sytuacja na fron-
cie jest ciężka (bolszewicy już około 80 km od Warszawy), jednak 
je szcze nadziei tracić nie możemy. 

Cud nad Wisłą. 9 września. Armia w połowie sierpnia, 
przypu ściwszy bolszewików na około 30 km pod Warszawę,  

* Historia dalsza tej wojny zadała na szczęście kłam mojemu twierdzeniu, opartemu 
zresztą na sądzie jednego z najwyższych współpracowników Naczelnego Wodza (gen. 
St. H.) [9 września ?].
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w świetnych operacjach rozbiła czerwoną armię, zadając jej straty 
na 100 do 150 tysięcy. 

Stał się „cud nad Wisłą”; co go tłumaczy? Przede wszyst-
kim od świeżenie armii kilkudziesięcioma tysiącami świeżego, 
doskona łego żołnierza (ochotnicy ideowi i poborowi częstokroć 
starsi, wyćwiczeni). Do tego dołączono dalszych kilkadziesiąt 
tysięcy ongi zbiegłego żołnierza, który, odpoczęty i świeżo wy-
ekwipowany, przedstawiał obecnie zupełnie odmienny element 
niż w czasie od wrotu. Liczba karabinów wzrosła w dywizjach 
przeciętnie prze szło w dwójnasób,  a jakość jeszcze znaczniej 
się podniosła. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że ta reor-
ganizacja, prze grupowanie i kontrofensywa zaskoczyła niespo-
dzianie bolszewi ków, w czym jest wielka zasługa dowództwa i... 
szczęścia. 

Usunięty z dowództwa. W tych operacjach z bólem serca 
nie brałem udziału. Służyłem Ojczyźnie zawsze wiernie, za-wsze 
i na każdym polu z niezwykłym powodzeniem; jednak dotąd nie 
mam dowództwa. Podejrzewam intrygi (endeckie?), może nie-
życzliwość i nieszczerość gen. Rozwadowskiego. 8 września  
byłem na au diencji u Naczelnika Państwa, któremu przedstawi-
łem pisemnie* przebieg swej służby, a na jej podstawie, prośbę 
o stosowne do wództwo. Naczelnik Państwa uznał moje zasługi, 
wyraził żal, że powierzając tęgim jednostkom zmienne trudne 
zadania, naraża je po spełnieniu zadania na przykrą bezczynność. 
Obecnie prze grupowania i roboty organizacyjne nie pozwoliły 
mu jeszcze uregulować spraw personalnych; żąda ode mnie cierp-
liwości; nale żne stanowisko mnie nie minie. 

Mam wrażenie jednak, że działają przeciw mnie intrygi, 
któ re moją wartość przedstawiają w mniej korzystnym świetle. 

Udaję się na 3 tygodniowy urlop do Stefuni (Krynica).

* Patrz załącznik nr 3.
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NACZELNA KONTROLA WOJSKOWA

Problemy kontroli.  27 września. Telegraficznie wez-
wany od jechałem do Warszawy. Minister Spraw Wojskowych, 
gen. Sosnkowski oświadczył mi, że mam objąć w zastępstwie 
gen. Żeligow skiego kierownictwo Oddziału Naczelnej Kontroli 
Wojsk, opróżnione po odejściu gen. Wroczyńskiego. Zastrzegłem 
się, że nie mogę zastępować gen. Żeligowskiego, jako młodszego 
od siebie, że w ogóle wolałbym jakąś funkcję wykonawczą niż 
kontrolną i że moje wielostronne, gruntowne doświadczenie daje 
mi kwalifika cję do wysokich czynności wykonawczych. Minister 
wyjaśnił mi wówczas, że wielkie braki istniejące w organizmie 
naszego woj ska nadają kontroli pierwszorzędne znaczenie i że on 
na moją energię i inteligencję liczy. Zamianowano mnie zastępcą 
szefa, bo ze względów politycznych nie było wskazane mianować 
szefem ge nerała, pochodzącego z b. armii austriackiej, z tym że 
gen. Żeli gowski nigdy równocześnie ze mną funkcji pełnić nie 
będzie. Osta tecznie stanęło na tym, że mnie mianowano nie 
zastępcą szefa, ale „kierownikiem w zastępstwie” i że mi obiecano 
nominację na szefa w ciągu kilku tygodni. 

Objąłem więc tę nową funkcję. Pragnę zorganizować urząd 
w ten sposób, ażeby rzeczywiście wszechstronnie badał on orga-
nizm wojska i nie tylko doraźnie leczył spostrzeżone braki, ale 
stał się niejako „lekarzem domowym” armii, poznał gruntownie 
jej organizm, zapobiegał i leczył radykalnie jej braki. Pragnę roz-
winąć jak najdoskonalej działalność statystyczną i organizacyj ną 
urzędu i w tym sensie przystąpiłem od razu do jego reorgani zacji. 

Z dotychczasowych spraw zasługują na uwagę: 
a) Liczne nadużycia i nieregularności rekwizycyjne. Nale-

żało je zbadać, wyjaśnić przyczyny, zorganizować ochronę środ-
kami urzędowymi przy współdziałaniu ludności i zabezpieczyć 
także interesa skarbu!! 
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b) Skargi sejmowego klubu żydowskiego, bardzo liczne, 
często nieprawdziwe i prawie zawsze przesadzone. Interpelacje te 
dotąd badał urząd za powierzchownie i załatwiał zbyt polemicz-
nie (za rządziłem reformę). 

c) Wielkie nadużycia poborowe. 
d) Bunty w Grudziądzu i Toruniu sprowokowane niewąt-

pliwie przez agitację niemiecką, może także i agitację separaty-
styczną (poznańską), ułatwioną niezdecydowanym stanowiskiem, 
jakie oficerowie z Kongresówki i b. zaboru austriackiego oka-
zywali wo bec tego rodzaju fermentów158. 

Z okazji osobistej kontroli w Grudziądzu mogłem z radoś-
cią stwierdzić, że pojęcia oficerów, żołnierzy i ludności tubylczej 
o ety ce, obowiązkach i postępowaniu oficera i żołnierza itp. są 
bardzo surowe. Ludność różnych dzielnic różni się; z przymiotów 
każdej z nich musi korzystać cała Polska, przez coraz to silniejszy 
kon takt dzielnicowy, ale bez ucisku jednych, a supremacji drugich.

158 Bunty w Grudziądzu i Toruniu wybuchły w pierwszych dniach września 1920 r. Po
wodów było kilka (m.in. żołnierze domagali się udzielenia zaległych urlopów, uważali, 
że są pomijani w awansach, które przypadają głównie przybyszom z innych dzielnic, 
protestowali przeciwko odwołaniu ze stanowiska dowódcy Frontu Północnego gen. Jó
zefa Hallera, bardzo popularnego w zaborze pruskim). Motywem najsilniejszym była 
niechęć do kadry pochodzącej z zaborów rosyjskiego i austriackiego. Ponieważ wojska 
wielkopolskie odczuwały dotkliwy brak kadry oficerskiej, do służby w ich szeregach 
skierowano pewną liczbę oficerów pochodzących z innych dzielnic Polski. Wielkopo
lanie zarzucali im dyletanctwo, arogancję, niewłaściwy stosunek do podwładnych itp. 
Oficerowie ci częstokroć nie potrafili zrozumieć specyfiki żołnierza wielkopolskiego, 
stosowali metody szkolenia, do jakich nawykli w armiach rosyjskiej i austriackiej. Na 
tym tle dochodziło do rozmaitych scysji; zdarzało się, że Wielkopolanie nie oddawali 
im honorów wojskowych, odmawiali wykonywania rozkazów, które wypełniali bez 
wahania, jeśli wydał je oficer z Wielkopolski. Buntownicy w Grudziądzu zamierzali 
aresztować wszystkich oficerów niepochodzących z dzielnicy pruskiej. Zbuntowani 
żołnierze garnizonu toruńskiego żądali usunięcia ze stanowisk oficerów pochodzących 
z Kongresówki i Galicji. Drobne „bunty” przeciwko „obcym” zdarzały się w różnych 
oddziałach, bunty w garnizonach toruńskim i grudziądzkim były największymi tego 
typu wystąpieniami.
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30 maja 1921 r.
Rozterki wewnętrzne.  Przeszło pół roku nie zajmowa-

łem się pamiętnikiem. Powierzone mi kierownictwo „Oddziału 
Naczelnej Kontroli Wojsk” nie dawało mi pełnego zadowolenia. 

Moja sytuacja psychologiczna jest podobna do tej, jaką 
prze żywałem po mojej pierwszej nieudałej próbie dostania się 
do szkoły wojennej: „Primus” akademii wojskowej, przekonany, 
że egzamin wstępny zdałem bardzo dobrze... nie zostaję przyjęty  
z nieznanych powodów. Opanowuje mnie nie tylko uczucia gory-
czy, krzywdy doznanej, ale nawet trochę zwątpienia w siebie, któ-
re rozprasza dopiero służba w sztabie gen., a zwłaszcza przebieg 
egzaminu na majora sztabu generalnego (przy czym miałem po-
czucie wyższości nad wszystkimi współkandydatami). 

Dziś mam za sobą doświadczenia 7-letniej wojny, które zro-
 dziły we mnie to wcale nie skromne wyobrażenie, że siły moje 
fi zyczne i duchowe, wytrwałość, nerwy, charakter i intelekt zdały 
egzamin najświetniejszy i że dorosłem do każdego, najtrudniej-
szego i największego zadania wojennego. Mimo to już w jesieni,  
skoro zorientowałem się, że stałem się przedmiotem intryg, a do-
myśliwszy się, że jedyną rzeczą, którą mi — podziemnie — za-
rzucają, jest incydent z Osowcem (patrz wyżej, I Armia), zażąda-
łem dochodzenia. Skierowałem do tzw. Komisji Najwyższej 
Opiniu jącej (gen. Haller, Gołogórski159, Zieliński) pismo obronne, 
ale mnie w ogóle nigdy nie przesłuchano. Nie wiem też, jaką 
wydano opinię, znane mi jest tylko, że Naczelny Wódz (Piłsudski) 
sam skierował do owej Komisji pismo w mojej obronie (bo mo-

159 Emil Gołogórski (1862–1921), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej, 
inżynier, budowniczy fortyfikacji, inspektor saperów. Awansowany na stopień genera
ła, dowodził w czasie pierwszej wojny światowej kolejno trzema dywizjami piechoty.  
W 1919 r. dca Grupy Operacyjnej w Galicji. W 1920 r. dca Okręgu Generalnego Lwów 
i szef Departamentu Wojsk Technicznych Ministerstwa Spraw Wojskowych.
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jego pi sma obronnego w Komisji później nie mogli znaleźć)160. 
W sprawie Osowca miałem rację, był to zresztą bardzo drobny 
szczegół w ca łokształcie moich operacji, które zawsze osiągnęły 
maksimum tego, co się w danej sytuacji osiągnąć dało. Każde 
dowództwo, nawet w najcięższych czasach, zdawałem w dużo 
lepszej sytuacji, niż je odbierałem i śmiało twierdzę, że nie mam 
wśród wyższych dowód ców kolegi, który by mógł wskazać, 
w tym stopniu jak ja, że odno sił stale sukcesy, że nie miał ani 
jednego poważniejszego niepowo dzenia. 

Mimo to jestem odsunięty od dowództw armii. Stało się to 
nie z animozji Naczelnego Wodza, ale z jednej strony wskutek 
intryg, może gen. Rozwadowskiego, może Francuzów, o których 
względy się nie starałem, może „legionistów”, których mimo ich 
wpływów nie szczędziłem, o ile na to zasługiwali, a z drugiej via 
facti: z końcem wojny nie bez winy, a w każdym razie nie bez 
wpływu ówczesnego szefa sztabu gen. Rozwadowskiego, armią 
nie dowodziłem. 

Oddział Naczelnej Kontroli Wojsk jest bliski likwidacji, 
mam objąć obecnie jakiś korpus, a dowódcy korpusu mają pod-
legać wprost ministrowi. Formalnie więc mogę stanowisko to 
przyjąć. Ale ochoty nie mam. Czuję się na siłach do najcięższych  
i najwyższych stanowisk; nie otrzymuję ich, częścią w następst-
wie intryg wewnętrznych, w których nawet dla dobra publicznego 
nie wezmę udziału, choćby to było we własnej obronie, częścią 
dlatego, że nie mam poparcia stronnictw, o które się nigdy nie  
troszczyłem (np. celem zostania wiceministrem itp.). Nie chcąc  
objąć stanowiska, które uważam za nieodpowiednie, wolę wyco-
fać się i być do dyspozycji, jeżeli losy mnie kiedyś powołają. 
Dalszym motywem te go stanowiska jest chęć złączenia się  

160 Wyeliminowanie wpływów politycznych przy mianowaniach na stopnie wojskowe 
było jednym z głównych postulatów Józefa Piłsudskiego.
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z rodziną. Minister wie o tym, a jednak, kiedy było mu już 
znane, że ja prawdopodobnie długo w Warszawie nie zostanę, nie 
przestrzegł mnie, gdy robiłem sta rania o sprowadzenie rodziny 
do Warszawy. Idąc teraz na pro wincję na stanowisko dowódcy 
korpusu, może znowu na czas krót ki itd., nie widzę dość blisko 
warunków do tego pożycia rodzinne go, wspólnego i spokojnego, 
które mi się obecnie należy! Wreszcie służba państwowa źle 
płatna, każe oglądnąć się za czymś innym, żeby o ile możności 
dzieciom lepiej niż dotychczas zabezpieczyć przyszłość. 

Plan porzucenia służby wojskowej.  A ponie waż mi  
się jako kawalerowi orderu Virtuti Militari należy bez płatnie zie-
mia (45 ha), ponieważ, obok innych zasług dla Pań stwa, zarobiłem 
dla Skarbu wbrew instrukcjom prezyd. mini strów i ministra 
wojny (patrz pod „Misja paryska”) przeszło 80 milionów franków 
(dziś około 7 miliardów marek pol.), przeto ufam, że otrzymam 
należną mi ziemię. Wiem, że inni z minimalny mi zasługami (bez 
wojennych odznaczeń) uzyskiwali, za skromną zapłatą przeszło 
200 morgów doskonałej, zabudowanej i zagospo darowanej ziemi. 

Jeżeli mi się to uda, osiądę na ziemi, obiecuję sobie być po 
kilku miesiącach, może latach, dobrym, z czasem bardzo dobrym 
gospodarzem, żyć spokojnie i zasobnie z rodziną, dla tego celu,  
który teraz po skończonej wojnie jest dla mnie głównym: wycho-
wanie dzieci, przyszłość dzieci. 

Dzieci rozwijają się fizycznie dobrze, ale duchowo niejedno -
stajnie. Andzia zdaje się z nich najzdolniejsza, jest trochę leni-
wa, nie lubi wysiłku, jest mało wytrwała, zbyt wrażliwa, postępy  
jej są zmienne i mogłaby osiągnąć lepsze; obecnie się poprawia. 

Janek także zdolny, bardziej zrównoważony, bardziej obo-
wiąz kowy, mniej wrażliwy, za to wisus i zbijaka, obecnie się ra-
czej po psuł. 

Adaś rozwija się umysłowo normalnie, fizycznie jest 
zgrabny, choć mały. Wszystkie dzieci mają dobre serce, ambicję 
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względnie poczucie honoru, wielkie przywiązanie zwłaszcza do  
matki, która je swoją drogą ogromnie kocha, dla nich się zapra-
cowuje, zamiast żądać od nich odpowiedniej pomocy. Wszystkie 
dzieci są uparte (po ojcu). 

Dzieci, ich rozwój, ich przyszłość stają się główną osią mego  
życia — dziś z praktyki, podobnie jak przed 30 laty — z teorii. 

Służba Ojczyźnie od dziecka była mi gwiazdą przewodnią 
ży cia. Od dziecka marzyłem o walce, o poświęceniu się za wol-
ność Oj czyzny. Otóż przed 30 laty warunki do takiej walki 
przedstawiały się bardzo blado. Pozytywnym, na zdrowym prze-
konaniu opartym ideałem stawał się wówczas obowiązek przela-
nia powyższych idei na dzieci; natchnąć je tym własnym ideałem! 

W lat przeszło 20 wybuchła wojna światowa. Otwarły się 
nie oczekiwanie warunki sprzyjające walce o wolność i wielkość 
Oj czyzny i ich utrwalenie. Bóg wyznaczył mi w dziele tym pewną 
ro lę, którą spełniłem ku swemu wewnętrznemu zadowoleniu. 
Dziś znowu stosunki utrudniają mi służenie Ojczyźnie w całej 
możliwej ku temu doniosłości i znowu na pierwszy plan wysuwa 
się troska o odpowiednie urobienie dzieci, przekazanie im swoich 
ideałów i przedłużenie własnego życia w życiu następnego poko-
le nia. Mając 52 lata życia, tego drugiego zadania zaniedbać nie 
mo gę nawet na korzyść służby publicznej, jeśli ona nie jest zbyt 
wiel kiej wagi. 

Rola stronnictw i legionistów.  Otóż dziś w służ bie 
publicznej wszędzie, a także i w wojsku, stanowisko stronnictw 
staje się coraz bardziej dominujące, stronnictwa coraz bardziej 
anektują dla siebie służbę publiczną, a ludzie nienależący do 
stronnictw stopniowo tracą grunt pod nogami w służbie pub-
licznej, zwłaszcza o ile chodzi o ważniejsze stano wisko. 

Nie potrzebuję się długo rozwodzić, ile traci na tym służba 
pu bliczna: coraz więcej jednostek wartościowych usuwa się od 
służby publicznej, mając ręce skrępowane i czując brak uznania 
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i wido ków. A zaiste, nie mamy w kraju nadmiaru tęgich sił, żeby 
takie marnowanie ich w służbie publicznej mogło się dziać bez 
szkody. 

Specjalnie w wojsku rozpanoszyła się tendencja do obsa-
dza nia najważniejszych stanowisk „legionistami”. Widać w tym 
dąż ność Naczelnego Wodza do stawiania na najważniejszych pos-
te runkach wojskowych ludzi względem siebie zupełnie pewnych 
i zupełnie oddanych; jednolitość myśli w wojsku na tym zyskuje. 
Sta ją na tych stanowiskach ludzie młodzi, bardzo ambitni, wielu 
ener gicznych i zdolnych, ale i wielu, których ambicje są większe 
niż ich zdolności i wiedza, a zwłaszcza rutyna. Stąd aparat wojs-
kowy (co później bliżej wyłuszczę) wielostronnie szwankuje,  
a co najgorsza, dewastuje się i marnuje znaczny procent oficerów, 
pochodzących z armii zaborczych o wielkiej wiedzy i rutynie,  
o wojskowej tra dycji i wypróbowanym charakterze161. 

4 czerwca 1921 r.
Doświadczenia personalne.  Jakie odniosłem wra żenia 

na stanowisku szefa Oddziału Naczelnej Kontroli Wojsk? Co ten 
Oddział pod moim kierownictwem zdziałał? 

Oddział miał wgląd we wszystkie gałęzie administracji 
wojsko wej, był wyposażony w bardzo obszerne kompetencje, za-
równo in formacyjne, jak i wykonawcze, włącznie do kompetencji 
karnych, miał przeto sposobność do zapoznania się szczegółowo 
zarówno z organizacją wojsk, jak z osobistościami. 

161 Autor ma rację, pisząc o obsadzaniu wielu stanowisk „legionistami”. Gwoli praw
dy, trzeba dodać, że były też „grupy nacisku” złożone z popierających się nawzajem 
oficerów dawnych armii zaborczych. Po odejściu Piłsudskiego z wojska one z kolei 
rozpoczęły eliminację „legionistów” i obsadzanie stanowisk ludźmi z własnego grona, 
niekoniecznie najwyższej jakości. Takie stosunki w wojsku otwierały pole dla rozma
itych intryg, na które autor słusznie utyskuje.
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Minister Sosnkowski (z Legionów) to osobistość o głowie 
bar dzo bystrej, o szybkiej i trafnej orientacji, dobrej pamięci, wiel-
kich zdolnościach organizacyjnych, jest bardzo dobrym mówcą, 
na wet bez przygotowania, ale trochę rozwlekłym. Jego głównym 
bra kiem jest niedostateczna planowość w wyzyskiwaniu czasu,  
a stąd sam go traci niepotrzebnie i innych na to naraża. Wydaje mi 
się, że w rządzie ma stanowisko mocne, ale czy jego samodziel-
ność w Bel wederze (u Naczelnego Wodza) jest dostateczną, nie 
mogę ocenić, co utrudnia mi także ocenę jego charakteru; pod tym 
względem robi wrażenie dodatnie. Cechują go nadto siła woli, 
wielka pe wność siebie, energia, dobre chęci w służbie publicznej. 
Co do in nych cech nie mam sądu dostatecznie wyrobionego. 

Nie mam też dostatecznie ustalonej opinii o wiceministrze, 
gen. Sikorskim (z Legionów). W wojnie cieszył się bardzo dobrą 
repu tacją — i był przedmiotem niezupełnie może rzeczowej rek-
lamy gazeciarskiej. O jego poprzedniku, gen. Rozwadowskim, 
już wyżej kilkakrotnie swój sąd skreśliłem. 

Przy dotychczasowej organizacji Ministerstwa Spraw Wojs-
ko wych z istniejących 6 oddziałów i 8 departamentów stanowiska 
szefów zajmują oficerowie: 8 z armii rosyjskiej (w tym 4 o sła-
bych kwalifikacjach), 3 z armii austriackiej (2 bardzo dobrych,  
1 dobry), 3 z Legionów. 

Mimochodem zaznaczając, że nie wyzyskano oficerów 
armii austriackiej, naprędce scharakteryzuję główne bolączki ob-
sad personalnych. 

Przede wszystkim Departament VII Gospodarczy przedsta-
wia obraz chaotyczny. Brak tu planu zaopatrzenia, brak kontroli, 
brak współdziałania z państwowymi władzami cywilnymi. W na -
stępstwie zaopatrzenie wojska w żywność i umundurowanie 
przed stawia się przez długi czas rozpaczliwie. Z tego też względu 
woj skowość na froncie ucieka się nieraz do gwałtownych rek-
wizycji, graniczących często z rabunkiem, w kraju ucieka się 
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do zakupna z wolnej ręki — mimo ustawy o dostarczaniu zboża 
kontyngento wego dla armii po cenach oznaczonych, przez co nie  
tylko marnuje się miliardy grosza publicznego, ale podbija ceny  
rynkowe i ruj nuje walutę162. Zupełnie analogicznie wygląda gos-
podarka mundurowa: za dziesiątki milionów zakupiono materia-
łów zupełnie nienadających się na mundury (papierowe „biało-
stockie”). Z powo du braku kontroli i ewidencji żołnierze mundury 
masowo sprzeda ją itp.163. 

Gospodarka wojskowa w ogóle jest prowadzona nieudolnie 
i po chłania niepotrzebnie miliardy. 

Skandaliczne stosunki panowały w Departamencie Lotni-
czym. Oddz. Nacz. Kontr. ujawniał tu liczne nadużycia i nie-
dołęstwa, a szef dep. został oddany pod dochodzenie sądowe. 
Zażądał tego samego przeciw sobie referent lotniczy Oddz. Nacz.  
Kontr., ze względu na stawiane mu zarzuty za działalność w misji  
zakupów w Paryżu. Jest jasne, że adherenci szefa dep. przy tej  
okazji zmo bilizowali swe siły przeciw wspomnianemu referen-
towi, a wstępne dochodzenia przybrały nawet taki obrót, że re-
ferenta wcale nie przesłuchano! 

Oddział V personalny i II informacyjny są w ręku legionis-
tów. Następstwem tego jest z jednej strony samowola w obsadach  
sta nowisk oficerskich, protegowanie legionistów, niewyzyskiwa-

162 Opinia autora jest zbieżna z opiniami wyrażonymi przez Francuską Misję Woj
skową. Francuzi upatrywali przyczyn chaosu w aparacie gospodarczym armii głównie  
w słabym przygotowaniu fachowym personelu.
163 Mundury papierowe (zwane też „czarnymi”) produkowane były z „oszczędnościo
wego” sukna zawierającego domieszkę celulozy. Były nietrwałe i szybko niszczały. 
Nazwa „białostockie” wzięła się stąd, że oddziałom w Białymstoku wydano mundury 
ze zbyt dużą domieszką celulozy i pod wpływem deszczu mundury zaczęły się „roz
puszczać”. Sprawa była głośna, mówiono o skandalu, ale brak informacji o ukaraniu 
winnych.
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nie innych oficerów, co zmusza ich do „dezercji” z czynnej służby. 
Z drugiej strony służba informacyjna przybiera zbytnio formy 
roboty „podziemnej”, z połączonymi z nią niebezpieczeństwami 
sa mowoli i nadużyć na tle tzw. „prawomyślności” oficerów lub  
zwy kłych intryg, inspirowanych przez osobiste interesy. Stosun-
ki te zagrażają rozwojowi zdrowych charakterów,  podkopują 
najważniejszą podwalinę, na której się opiera zdrowie organizmu 
wojskowego. 

10 czerwca 1921 r.
Nadużycia w ogóle.  Chronologiczny obraz głównych 

zagadnień podjętych przez Oddz. Nacz. Kontroli Wojsk tak się 
przedstawia: 

a) Niezmierzony szereg interwencji z powodu nadużyć rek-
wizycyjnych. Głównym ich podłożem było niedostateczne wyży-
wienie żołnierza i liche zaopatrzenie w ogóle; o tym niżej. 

Liczne były także zwykłe rabunki, popełniane głównie przez  
sze regowych, ale i niekiedy i przez oficerów. Najliczniejsze wy-
padki zdarzały się w jeździe, żandarmerii i  w  oddziałach 
ochot niczych,  w których, jak się okazało, obok jednostek „ide-
owych” nie brakło i najgorszego typu awanturników. 

Uzdrowienie tych stosunków — z wyjątkami lokalnymi — 
po stępuje. 

Mieszkania oficerskie.
b) Drugą bolączką dotkliwą była nędza mieszkaniowa ofi-

cerów w większych miastach, a zwła szcza w Warszawie. W nie-
których okresach kilkuset oficerów po zostaje całkiem bez miesz-
kania i nocuje po dworcach i domach pu blicznych, to znowu  
w mieszkaniu 8-pokojowym z 1 kuchnią, miesz kają z rodzinami: 
1 generał, 3 pułkowników i kilku niższych oficerów itp. 

Rezultatem takich stosunków są ustawiczne niesnaski mię-
dzy współlokatorami (wojskowymi, cywilnymi lub mieszanymi),  
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po wszechne rozgoryczenie, zdenerwowanie i porzucanie zawodu 
woj skowego164. 

Oddz. Nacz. Kontr. Wojsk starał się bolączki te usuwać lub 
złagodzić, już to drogą pośrednictwa przy zatargach, już to pro-
jektami zmierzającymi do radykalnej poprawy, wywierając na cisk 
na cywilne władze administracyjne w kierunku skuteczniejsze go 
uwzględnienia ustawowo przewidzianych zapotrzebowań mie-
szkaniowych dla wojskowości (ta akcja, nie dość energicznie 
prze prowadzona, nie dała dostatecznych rezultatów). W projek-
tach tych zwrócono również uwagę na możliwości lepszego 
wyzyskania koszar, mieszkań zarekwirowanych na urzędy wojs-
kowe i koniecz ność sprawiedliwego wyrównania mieszkań 
zajętych przez woj skowych (i te wnioski nie zostały przepro-
wadzone w całej rozcią głości, ale i tak dały rezultaty o tyle, że 
się usunęło najdotkliwsze bolączki przez zorganizowanie koszar 
względnie gospód oficer skich).

Zaopatrzenie żołnierza.  c) Problem zaopatrzenia żoł-
nierza otwierał pole do bardzo poważnych zarzutów. Żywność 
powinien był żołnierz otrzymywać (z kontyngentu) przez Mini-
sterstwo Aprowizacji. Rolnik jednak kontyngentu nie dostawiał,  
a rząd ociągał się z zastosowaniem przymusu. Departament gos-
po darczy nie tylko nie wywierał nacisku w tym kierunku, ale co 
wię cej, bezpośrednio po pojawieniu się ustawy o aprowizowaniu 
woj ska przez Min. Aprowizacji (drogą kontyngentu) zezwolił 
intendenturom okręg. na zakupno zboża. Organizacja taka dopro-
wa dziła do nieopisanego chaosu, gdyż nie tylko intendentury okrę-
gowe, ale poszczególne oddziały samodzielnie dokonywały zaku-
pów. Nieuniknioną konsekwencją takich sposobów zaopatrywania 

164 Brak mieszkań nie był jedyną przyczyną zjawiska opisywanego przez autora. Młod
si oficerowie wynajmowali jeden pokój dla 3–4 osób ze względów oszczędnościowych. 
Przy inflacji wartość pensji oficerskich spadła tak bardzo, że wielu młodszych oficerów 
jadało obiad co drugi dzień.
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armii było dzikie podbijanie cen, wewnętrzna dewaluacja pienią-
dza i miliardowe obciążenie budżetu wojskowego. Ubocznym 
na stępstwem tych dzikich zakupów były rozmaite nadużycia przy 
zakupach i braki w wyżywieniu żołnierza. 

Również poważne braki przedstawiało umundurowanie żoł-
nie rza ilościowo, przy czym niemałą rolę odgrywały nadużycia 
(zwłaszcza sprzedaż sortymentowa przez żołnierzy) i jakościowo, 
przy czym główną ich winę ponosi departament gospodarczy 
przez lekkomyślne zakupy lichego materiału (papierowego suk-
na, nie zdatnej, cienkiej skóry podeszwowej). 

Bezpośrednio i pośrednio szkodliwie odbija się brak pienię-
dzy i planowego budżetu oraz planu gospodarki w ogóle. Oko-
liczności te uniemożliwiają należyte wyzyskanie rynku i skłania-
ją do doraźnych, więc kosztownych zarządzeń itp.165. 

Niemniej poważne są braki i nadużycia w dziedzinie roz-
mieszczenia żołnierza, opału itp. Ani organa zarządu, ani techni-
czne, ani wreszcie oddziały same (lokatorzy) nie spełniają swoich 
obo wiązków. Następstwem tego jest niewygoda żołnierza, niepo-
trzebne dla skarbu koszta, rozluźnienie dyscypliny i porządku. 

d) Już w pierwszych miesiącach swego urzędowania zwra-
całem uwagę ministra spr. wojsk. na to, że administracja wojs-
kowa w ogóle, a w szczególności w organizacji zaopatrzeń i po-
mieszczenia, w utrzymywaniu dyscypliny i porządku ze wszech 
miar szwankuje. 

Na zapytanie ministra, w czym dopatrywałem się lekar-
stwa, odpo wiedziałem: w kontroli, jednak nie może się ona 
ograniczyć do naszej działalności, raz, że nasze siły nie starczą 
ilościowo, po wtóre, że kontrola ta musi od razu ożywić cały 
aparat administracyjny i w tym celu powinna być dokonywana 
przez wszystkie czyn niki hierarchii administracyjnej pod egidą 

165 Brak planowego budżetu był jednym z efektów gwałtownej inflacji.
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dowódców Okręgów gen. Ci mieliby — powiedzmy co 2 miesią-
ce — przedkładać ministro wi raporty o rezultatach kontroli. 
Komisje z ramienia Oddz. Nacz. Kontr. Wojsk miałyby na pod-
stawie tych raportów przeprowadzić kontrolę ministerialną celem 
sprawdzenia powyższych raportów i informowania ministra. Od  
mechanizmu tego obiecywałem sobie energicznej poprawy ad-
ministracji wojskowej, gdyż skłaniał on do intensywnej dzia-
łalności kontrolnej samych dowódców. 

Ogromne te zadania okręgi gener. wykonały nie bez 
oporu i re zultaty osiągnięte już w czerwcu 1921 r. potwierdziły  
w zupełności moje oczekiwania. 

Departament Gospodarczy.  e) Rozumie się samo przez  
się, że planowość i kontrola potrzebne są także dla „departa-
mentów” mi nisterialnych w obrębie ich administracji. Brak tej 
planowości i kontroli, brak kontaktu z życiem, zielone biurko, 
były jednym z głównych powodów złej działalności Departamen-
tu Gospodarcze go i Departamentu Lotniczego. 

W dodatku szef Departamentu Gospodarczego zamiast zna-
leźć w rezultatach naszej kontroli podnietę do usunięcia rozmai-
tych braków, bądź natury centralnej, bądź też peryferycznej, 
zasadniczo wszczynał z nami polemiki i to nawet często nie 
bardzo dyploma tyczne. Ponieważ, jak wyżej wskazałem, chodzi-
ło tu o bardzo po ważne interesa wojskowo-skarbowe, minister 
na moją propozycję powołał komisję do zbadania działalności 
Departamentu Gospo darczego, która obecnie kończy swój me-
moriał, potwierdzający w zupełności punkt widzenia Oddz. Nacz. 
Kontr. Wojsk. 

Przy tej sposobności wymienię najtęższe siły pracujące  
w na szym oddziale: 

Gen. ppor. Minkiewicz166 pracuje dopiero od kilku miesięcy 
— le gionista (40 lat) bardzo zdolny, pracowity, samodzielny. 

166 Henryk OdrowążMinkiewicz (1880–1940), generał WP. Działacz PPS, komendant
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Płk Paqualen. Miałem go w 13. Dywizji Piechoty. Był nie-
szcze gólnym dowódcą pułku frontu, ale posiada za to niezwykłą 
rutynę i wiedzę administracyjną i jest w każdej dziedzinie admini-
stracji pierwszorzędnym kontrolerem. 

Płk Reyman167, bardzo dobry intendent kontroler, jest niez-
wykle sumienny. 

Wzorowym był co do wiedzy i poświęcenia zmarły gen. 
ppor. KoziełłPoklewski168. 

Innych nie wymieniam, choć jest jeszcze szereg bardzo 
tęgich pracowników. Zespół cały pracuje z wielką gorliwością  
i bardzo rzeczowo; i ten oddział w zupełności mnie zadowala, jak 
każdy, któremu jakiś czas przewodziłem. 

f) Dalszymi, bardzo poważnymi problemami jest poprawa 
by tu oficerów i podoficerów. 

Oto teza Ministra: Trzy drogi zabezpieczają armii dobry  
korpus oficerski: idea, np. we Francji idea rewanżu, uprzywilejo-
wane stanowisko towarzyskie, np. w Niemczech przed wojną 
świato wą, wreszcie zapewnienie oficerowi odpowiedniego dobro-

ZWC w Krakowie, członek ZS. W latach 1914–1916 w Legionach Polskich. Uciekł  
z niewoli rosyjskiej i w 1917 r. wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. Dca grup operacyj
nych w wojnie z Ukraińcami, następnie dca 2. Dywizji Piechoty Legionów. Od wrze
śnia 1920 r. główny inspektor piechoty przy naczelnym wodzu. W 1921 r. kontroler 
Naczelnej Kontroli Wojskowej, potem m.in. dca 4. Dywizji Piechoty. W latach 1925–
1929 dca Korpusu Ochrony Pogranicza. Od 1934 r. w stanie spoczynku. Zamordowany  
w Katyniu.
167 Robert Reyman (1875–1944), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej, 
służył w intendenturze. W WP pracował w Departamencie Gospodarczym Minister
stwa Spraw Wojskowych, Oddziale Naczelnej Kontroli Wojskowej, II Oddziale Kon
troli Administracyjnej, był szefem V, potem III grupy Korpusu Kontrolerów. W 1924 r. 
awansowany do stopnia generała. Od 1927 r. w stanie spoczynku.
168 Władysław KoziełłPoklewski (1866–1921), generał WP. Inżynier wojskowy, za
wodowy oficer armii rosyjskiej, w 1917 r. awansowany do stopnia generała. Od listo
pada 1918 r. do czerwca 1919 r. szef Departamentu InżynieryjnoTechnicznego Mini
sterstwa Spraw Wojskowych, następnie inspektor budowli wojskowych.
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bytu. U nas główna idea, idea wolności jest zrealizowana, 
uprzywilejo wanemu stanowisku oficerów sprzeciwia się ustrój 
demokratyczny, pozostaje droga „dobrobytu materialnego”, tym 
bardziej że ofi cerów czerpać musimy także ze sfer uboższych169. 

Nacz. Kontrola od pierwszej chwili mego kierownictwa 
pro blem ten podjęła, ale mimo wielkich wysiłków nie osiągnęła 
wiele. 

Wprawdzie wszedłszy do powołanego przez ministra Komi-
te tu Poprawy Bytu Oficerów i objąwszy wskutek zasłabnięcia 
gen. Durskiego170 kierownictwo tego komitetu, w krótkim czasie 
przed łożyłem od komitetu obszerne i daleko idące wnioski, ale ich 
urzeczywistnienie spotkało się w kompetentnych departamentach 
z nieprzezwyciężonymi trudnościami. 

Korpus kontrolerów171.  Bliska likwidacja Oddz. Nacz. 
Kontr. Wojsk., którą, wraz z istniejącymi obecnie innymi organa

169 Nie „także”, ale przede wszystkim ze „sfer uboższych” armia musiała czerpać kan
dydatów na oficerów w pierwszej połowie lat dwudziestych. Zła sytuacja materialna 
kadry wojskowej sprawiła, że służba w wojsku przestała być atrakcyjna dla młodzie
ży. Utarło się przekonanie, że do wojska idzie ten, kto nie mógł sobie poradzić w ży
ciu cywilnym (o sytuacji oficerów i ich odbiorze przez społeczeństwo pisze autor pod 
datą 20 I 1922 w rozdz. Dowództwo korpusu w Lublinie: Stosunki służbowe i Wojsko 
i społeczeństwo oraz pod datą 26 XII 1923 w rozdz. Dowództwo korpusu w Lublinie: 
Bierność społeczeństwa wobec potrzeb wojska). Sytuacja zmieniła się radykalnie pod 
koniec dekady, dzięki znacznemu podniesieniu pensji kadry po zamachu majowym  
i budowie etosu zawodu oficera.
170 Karol TrzaskaDurski (1849–1935), generał broni WP (1849–1935). Zawodowy 
oficer artylerii armii austriackiej. W 1908 r. przeszedł na emeryturę w stopniu generała 
porucznika. W 1914 r. zgłosił się do służby. W latach 1914–1916 z ramienia Austrii 
komendant Legionów Polskich. W latach 1916–1918 na emeryturze. Od marca 1919 r. 
w Wojsku Polskim. Dca Okręgu Generalnego Warszawa, członek Rady Wojennej, od 
grudnia 1920 r. przewodniczący komisji weryfikacyjnej. W 1921 r. przeniesiony w stan 
spoczynku.
171 Korpus Kontrolerów powołany dekretem naczelnego wodza w 1921 r. był organem 
ministra spraw wojskowych. Personel wybierano na drodze konkursów z kandydatów 
ze wszystkich korpusów osobowych WP. Kandydat przechodził sześciomiesięczną pra-
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mi kontroli ma zastąpić jednolity „Korpus kontrolerów” (na mo
dłę francuską), nie pozwala nam już dokończyć zaczętego, a waż-
ne go dzieła. 

Unifikacja kontroli jest bardzo racjonalna; ma ona wejść 
w zakres działania jednego z trzech wiceministrów, mianowicie 
„sekretarza generalnego”. Sekretarz generalny będzie kierował 
kontrolą, budżetem i oddziałem prawnym. Funkcja jego może się 
stać bardzo płodną, zwłaszcza jeżeli przy pomocy organów kon-
troli opanuje budżet, który wymaga gruntownej opieki. Rozumie 
się samo przez się, że najlepszy system organizacyjny jest płodny 
tylko przez ludzi, a u nas dotąd nieszczególnie umiano wybitnych 
ludzi wyszukiwać, utrzymać i wyzyskać.

26 lipca 1921 r.
Ostatnie tygodnie poświęcone były zakończeniu prac pod-

jętych przez Oddział Nacz. Kontroli Wojsk i jego likwidacji. 
Coraz gorli wiej pracowali „legioniści” nad opanowaniem pla-
cówki sekretaria tu generalnego kontroli. 

Od dawna wskazywałem ministrowi na potrzebę wprowa-
dzenia do korpusu kontrolerów jednostek jak najróżnorodniej-
szego po chodzenia, odznaczających się znajomością rzeczy 
i niezależnością charakteru i przestrzegałem przed widmem 
„kliki” w zespole „kor pusu kontrolerów”. Minister uznał moje 
skrupuły, ale nie wyciąg nął z nich istotnych konsekwencji. Mia-
nowano bowiem 11 kontrole rów wyłącznie spośród „klubu le-
gionowo-budżetowego” (legioniści dominują, skład z nich zesta-
wiono i z różnych dependencji ich fortecy „sekcji budżetowej”); 
wyznaczono też 21 aspirantów, z tym że kandydatów miała  
zaproponować komisja, której przewodnic two mnie powierzono. 

ktykę, następnie stawał do egzaminu. Po pomyślnym zdaniu egzaminu zaliczany był 
do Korpusu Kontrolerów.
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Posiedzenia komisji odbywały się jednak w czasie mego urlopu 
i zaproponowała ona kandydatów z możli wym pominięciem 
członków ONKW (wzięto stąd trzech). Po wróciwszy, doprowa-
dziłem do wznowienia komisji pod moim prze wodnictwem 
(urzędowała od 17.30 do 23.15) i ostatecznie, w dro dze votum 
separatum po części, wprowadziłem do korpusu kontrolerów  
z ONKW: płk. intend. Reymana i Paqualena (o te go ostatniego 
pewnie będą się jeszcze toczyć walki), kpt. Remera172, 
ewentualnie jeszcze mjr. Sumoroka173 i kpt. Miętkę174, częściowo 
jako kontrolerów, częściowo jako aspirantów*. 

Poruszając tu kwestię tarć, powstałych w łonie korpusu ofi-
cer skiego z powodu różnorodnego pochodzenia ludzi, pragnę 
nawią zać do tego pobieżną charakterystyką korpusu oficerskiego, 
z uwa gą, że nie rozporządzając dostatecznie obfitym materiałem 
przedmiotowym, daję obraz do pewnego stopnia subiektywny. 

Legioniści.  W korpusie oficerskim zajęli stosunkowo naj -
więcej miejsc i najbardziej wpływowe placówki „legioniści”. 
Mają oni decydujące poparcie u Naczelnika Państwa i innych 
ministrów. 

Ich ocena. Znaczny ich procent wstąpił do Legionów z miło-
ści Ojczyzny — dla ideału. Patrzą oni niedowierzająco na ele-
menty, które poza nimi oddały się na usługi Ojczyzny, ponadto 
z czasem osobiste ambicje coraz bezwzględniej ich opanowały  
i psuły cha raktery. Wielu z nich przypisuje sobie uprzywilejowa-
ne stanowi ska, które wyzyskują dla celów czysto egoistycznych 
(np. różnego rodzaju samowole przy rekwizycjach itp. uwidocz-
nione przez ONKW). Jednym słowem, śnieżność charakteru  

172 Wilhelm Remer (ur. 1893), pracował w Korpusie Kontrolerów.
173 Mjr Sumorok — zmarł przed 1928 r. (nie figuruje w Roczniku Oficerskim z 1928 r.).
174 Kazimierz Miętka (ur. 1891), pracował w Korpusie Kontrolerów.
* Rozkazem ministra jednak wszyscy, prócz płk. Reymana zostali pominięci; wygląda 
na pracą zakulisową.
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u wielu blaknie. Są to ludzie młodzi, więc energiczni przeważnie, 
ale często lek komyślni. Wielu jest zdolnych, ale wielu niedou-
czonych, ogół nie posiada fachowej wiedzy, za to bardzo 
wiele zarozumiałości. Znaczny procent osobistą pracą stara się 
skutecznie uzupełnić braki. 

Co do oficerów z armii zaborczych, to między nimi jest 
część wybitnych, którzy stosunkowo w awansie zostają poza 
legionista mi, część ich stopniowo drogą naturalną odpada. 

Wydaje mi się kardynalnym błędem fakt, że legioniści  
w wielu wypadkach zajęli wysokie i najwyższe stanowiska. Ich 
dyletantyzm nie tylko szkodzi interesom wojska, na którego ży-
wym or ganizmie eksperymentują, ale poza tym wyłaniają się 
następujące dwa szkodliwe objawy: 1) wielu wartościowych 
nielegionistów, powołanych z natury rzeczy do ofiarnej i owocnej 
pracy organi zacyjnej budującego się wojska polskiego, widząc 
bezskuteczność swych wysiłków, zanik wpływu itp., stopniowo 
albo zniechęca się do działania, albo się całkiem usuwa. 2) Mło-
de siły nie tylko nie mają okazji do wydoskonalania się pod 
kierownictwem starszych, ale co więcej, zaślepiają się i za-
sklepiają w wyobrażeniu swej nie omylności. Zakosztowawszy 
w dodatku władzy w bardzo młodym wieku, nie tylko nie cofną 
się w hierarchii, gdyby nawet zachodziła nieodzowna potrzeba 
tego, ale po kilku latach i na obecnych sta nowiskach zużyją się  
i skostnieją. 

Postulaty naturalnego, zdrowego rozwoju wymagały zgoła 
od miennego rozkładu stosunków personalnych: należało na kiero-
wni czych stanowiskach postawić ludzi doświadczonych, zacho-
wać i zu żytkować ich wiedzę i energię, szkolić w fachu i w kar-
ności młode jednostki, ażeby w swoim czasie zastąpiły tamtych; 
u tamtych nie dopuścić do zniechęcenia, zmarnowania ich, u tych 
wyrobić rzetel ną tężyznę, dojrzałość, uniknąć blagi i niezdrowych 
ambicji. 
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Jużci, skład korpusu oficerskiego jest przede wszystkim 
owo cem polityki; w wojsku, jak w Polsce wszędzie, za wiele 
decyzji zapada pod kątem widzenia partii. 

Byt materialny.  Bardzo ważnym czynnikiem w życiu 
korpusu oficerskiego są stosunki materialne i społeczne. 

Stan urzędniczy itp. w ogóle został przez stosunki powo-
jenne sproletaryzowany. Wszędzie zapanowała drożyzna, która  
stwa rzała rosnący z miesiąca na miesiąc kontrast między potrze-
bami życiowymi a środkami do ich zaspokojenia. 

Podcięta przez wojnę produkcja podnosi się dotąd powoli, 
pa sek nieustannie śrubuje ceny, zła gospodarka skarbowa mnoży 
środki płatnicze w nieskończoność i dewaluuje je. 

W społeczeństwie, w jego wewnętrznym życiu i w jego 
stosun ku do rządu, przewagę mają czynniki i warstwy, którym 
dobrze z tym stanem rzeczy. Chłop, kupiec, paskarz, przemysł, 
banki, na reszcie wolne zawody, wielka własność, robotnicy, choć 
często ma ją sprzeczne interesa, na ogół zyskały lub niewiele 
straciły. Znacz ny procent ciągnie z sytuacji ogromne zyski i — 
starym zwycza jem — identyfikując swoje dobro z dobrem rei 
publicae, utrzymuje obecny stan rzeczy. 

Warstwy średnie coraz to bardziej się kurczą, deprawują, 
giną. Państwo, a zwłaszcza anemiczny skarb, grozi rozstrojem 
orga nizmu państwowego i społecznego. Rząd nie walczy z lichwą 
ar tykułów pierwszej potrzeby, z hipertrofią wydatków państwo-
wych, z inflacją pieniężną, bo nie on kieruje nawą państwową, 
ale partie; dla partii zaś interes partyjny góruje nad interesem 
państwa. 

Społeczeństwo albo ma za mało świadomości o sprawach 
pu blicznych, albo także żyje atmosferą partii (zwłaszcza robotnik, 
rolnik itp.) i nie chce reform, bądź też cierpi na brak woli i zmy-
słu organizacyjnego i nie umie wymusić sanacji: pasywność sło-
wiańska. 
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Na tym tle stosunki materialne korpusu oficerskiego przed-
sta wiają się oczywiście opłakanie. Dziś np. moje pobory mie-
sięczne (z żoną, 3 dziećmi, przy konieczności prowadzenia  
2 domów) wy noszą 38 000 mkp. Ponieważ oficjalnie 1 frank złoty 
= 325 mk, ale de facto 1 fr. szwajc. = 325 mk, a i fr. szwajc. jest 
zdewaluowany w stosunku do dolara, a siła kupna dolara spadła 
w odniesieniu do czasu przedwojennego, przeto 38 000 mkp. = 
maksimum 100 fr., czyli pobory moje równają się obecnie 12% 
przedwojennych. 

Wprawdzie wewnętrzna siła kupna marki jest 2–3 razy 
więk sza niż jej wartość międzynarodowa, jednak widać już stąd, 
że po bory oficerów (i funkcjonariuszy państwowych) są nędzne. 

Budżet państwa (i to już zapewne dzięki tęgości obecnego 
mi nistra skarbu Steczkowskiego175) przedstawia deficyt 33%. 
W wa runkach takich o wystarczającym podniesieniu poborów  
nie może być mowy. Natomiast wskazane i wykonalne są nastę-
pujące środki poprawy sytuacji: 

a) Racjonalniejszy rozdział poborów. Rzuca się dziś w oczy  
za mała różnica poborów między pojedynczymi stopniami, 
wskutek cze go stopnie wyższe (a więc w praktyce ludzie starsi, 
obarczeni rodzi ną i zasłużeni) są stosunkowo gorzej płatni niż  
niższe stopnie, stopa ich życia m u s i  być niższa niż stopa życia  
młodszych (nieobarczonych) oficerów. Byłaby wskazana reforma 
w kierunku wy datniejszego uwzględnienia obciążenia rodzin-
nego, aby wszyst kim praktycznie zapewnić minimum egzystencji. 

b) Efektywne zorganizowanie spółdzielni zapewniających 
ofi cerom i ich rodzinom wszystko po racjonalnych cenach: żyw-
ność, ubranie, reparacje, pranie itd., itd.

175 Jan Steczkowski (1862–1929) adwokat, finansista, polityk konserwatywny. Premier 
rządu Rady Regencyjnej. Minister skarbu (listopad 1920–listopad 1921 r.) w pierw
szym gabinecie W. Witosa.
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Wspomniałem już, że minister żywo zajął się tą sprawą, 
że spe cjalny komitet przedstawi mu szczegółowy memoriał. 
Jednak urze czywistnienie tych projektów dotąd ugrzęzło w „ad-
ministracji”. Stosunki materialne, z różnych powodów szczególnie 
niekorzystne, wpływają ujemnie na stan korpusu oficerskiego. 
Polakowi brak jest tej zdolności ograniczenia się, właściwej 
np. Żydom; wojna wielu oficerów nauczyła żyć dobrze, wielu 
sprowadziła nawet na manowce moralne (rekwizycje, rabunki, 
spekulacje, przekupstwa itp.), procent zdeprawowanych pod 
tym względem (nawet i wyż szych oficerów) jest wielki, choć 
trudno uchwytny. Wielu ofice rów pożeniło się w warunkach,  
w których pobory nie mogą im wy starczyć, tu katoństwo kończy 
się przeważnie prędzej czy później. Do korpusu oficerskiego 
wślizgnęło się wreszcie sporo kiepskiego elementu, który stop-
niowo tylko się eliminuje i odwrotnie, mnó stwo dobrych jednostek 
szuka sobie innego zawodu.

1 sierpnia 1921 r.
Dziś pożegnałem się z personalem Oddz. Nacz. Kontr. 

Wojsk; rozchodzimy się w zupełnej harmonii płynącej z wza-
jemnego uznania. Nowego przydziału jeszcze nie mam. Można 
by się temu dziwić.

Dzieci dobrze się rozwijają, jak to już dawniej zauważyłem. 
Ania fizycznie i umysłowo dojrzała szybko, ale jest trochę 
nerwowa i anemiczna; obaj chłopcy mali, ale muskularni, umysło-
wo normalni, energiczni; najmniejszy żelaznego uporu, który oby 
był podkładem żelaznego hartu i wytrwałości. 

„Straszny” miesiąc.  1 września. Minął straszny miesiąc.  
7 sierpnia zjechałem do rodziny i wszystkich zastałem w kwitną-
cym zdrowiu. Najlepiej rozwinął się mój mały Adaś, dziecko 
śliczne, twarde, ale coraz łatwiej dające się kierować, coraz roz-
sądniejsze, coraz więcej rozumiejące ojca i przez niego rozumiane. 
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10 lipca. Wróciwszy z żoną z kina, zastajemy dziecko chore 
w wymiotach i przypuszczamy jakiś przypadeczek żołądkowy. 
Na stępnego dnia gorączka podnosi się do 380 i coś, ale żadnych 
zresztą niepokojących objawów. Wieczór lekarz konstatuje pry-
szczyko we zapalenie gardła — jesteśmy spokojni. 

13 sierpnia inny lekarz stwierdza szkarlatynę, gorączka 
nigdy nie dochodzi do 400, a już dnia 15 o 10.30 wieczór dziecko 
nasze skoń czyło. 

Dziecko śliczne, rozumne, niezwykle zgrabne, energiczne, 
ulu bieniec ludzi i zwierząt, znikło na zawsze. Zginęła największa 
mo że nadzieja mego życia, a straszny ten wypadek przybił jak 
obu chem żonę i dzieci. 

Andzia zapadła na żółtaczkę i teraz dopiero stopniowo 
odzy skuje energię życiową, Janek zupełnie się odmienił: jest 
nerwowy, przeczulony, o byle co płacze, dawniej bardzo żywy, 
towarzyski, unika obecnie kolegów, zabaw, siedzi w domu lub 
wyleguje się; może szkoła go odmieni? 

***

Dotąd nie otrzymałem przydziału, a także wszystkie wła-
dze, do których się odnosiłem o należny mi przydział ziemi jako 
kawa lerowi orderu Virtuti Militari, mimo gorących obietnic, 
odmówiły mi. To pomijanie mnie, prawdopodobnie jest na-
stępstwem nieprzyjaźni nabytych w służbie dla Ojczyzny i idei 
etycznych.
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DOWÓDZTWO KORPUSU W LUBLINIE

17 listopada 1921 r.
Rozterki.  Z końcem września dowiedziałem się o mojej 

no minacji na dowódcę Okr. Korp. II w Lublinie. Nie obejmowałem 
tego stanowiska zbyt entuzjastycznie, a to z dwu powodów: uwa-
żałem po pierwsze, że przydałbym się do czegoś więcej, wydawało 
mi się, że moje doświadczenie predysponowałoby mnie na jedno 
ze stanowisk centralnych: wiceministra — szefa administracji, lub 
wiceministra — szefa kontroli budżetu. Po wtóre, nabrałem prze-
konania, że wpływy partyjne zbyt się rozwielmożniły w wojsku, 
że ponadto mnie specjalnie dotąd zbyt przerzucano, ażebym mógł 
mieć to przeświadczenie, że przynajmniej na tym nowym stano-
wisku posiedzę spokojnie czas dłuższy. A jak wspomniałem, uwa-
żałem obecnie za główne swe zadanie poświęcić się rodzinie, od 
której tyle lat byłem oddzielony. Toteż przed wyjazdem, pragnąc 
pracować na polu ekonomicznym i narodowospołecznym, na ra-
zie, a może i na stałe, mniej świetnie, ale niemniej pożytecznie, nie-
zależnie i w warunkach zapewniających mi możność poświęcenia 
ostatnich lat (czy lat dziesiątek) życia żonie i dzieciom, zwróciłem 
się do kolegi swego Brudziany, radcy magistratu w Sączu i dzia-
łacza społeczno-ekonomicznego z prośbą, by mi wyszukał jakie 
stanowisko w Sączu. 

Przyjechawszy jednak do Lublina, niedługo zasmakowałem 
w pracy swego zawodu, na razie też nie przyjąłem, ofiarowanej 
mi za pośrednictwem Brudziany, posady urzędującego dyrektora 
tworzącej się w Sączu spółki dla „wód mineralnych w Polsce”. 

Praca organizacyjna.  Coraz bardziej nabierałem prze-
konania, że dalsza służba wojskowa jednak mi przyniesie zado-
wolenie, że będę mógł niebawem sprowadzić tu rodzinę i że będę 
na tym polu pożytecznie służył krajowi. 

Moja służba dotąd jest bardzo ciężka, siedzę w biurze 
prze ciętnie od 9 do 5 po południu (z krótką przerwą obiadową); 
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2–3 dni w tygodniu spędzam na wizytacjach okręgu, podróżując 
z reguły nocami, bardzo często w nieopalanych wagonach, 
inspekcję przeprowadzam z nastaniem dnia. 

Objechawszy dotąd cały prawie swój rejon (zostało mi 
tylko kilka małych garnizonów), stwierdziłem konieczność sze-
regu grun townych reform, które zarządziłem bądź we własnym 
zakresie, bądź też przedstawiłem je w formie wniosków mini-
strowi spraw wojsk. Oto główne spostrzeżenia: 

1) Wyszkolenie oddziałów: 
Nowe regulaminy są bardzo postępowe i oparte na doś-

wiadcze niach ostatniej wojny, ale są one za mało znane, zwłaszcza 
nie zręcznie stosowane, przy czym nie dopisuje szczególnie roz-
kazodawstwo. Stany ćwiczebne są za małe, wahają się między 15  
a 20% stanu faktycznego. Tłumaczy się to nadmiarem zatrudnia-
nia per sonelu służbą administracyjną, wartowniczą, inspekcyjną 
itp. z je dnej strony, a z drugiej smutnym stanem materialnym 
oddziałów. Warty itp. wystawia się szablonowo, nieekonomicznie; 
bosi, cał kiem obdarci, chorzy, z natury rzeczy odpadają. Stojąc 
jednak na stanowisku, że w wojnie liczba niewyćwiczonych była 
ogromna i wpływała nadzwyczaj ujemnie na wartość bojową 
oddziałów, mu simy zasadniczo wszystkich służących czynnie 
wyszkolić bojowo. Zarządziłem tedy, że służba wartownicza itd.  
w dzień ma być zre dukowana do minimum, że prace admini-
stracyjne i oświatowe na leży skoncentrować na popołudnia, a że 
przedpołudnia mają być poświęcone wyszkoleniu fachowemu 
przy udziale 70–90% stanu faktycznego, że raz w tygodniu wezmą 
udział w ćwiczeniach bojo wych także funkcyjni ordynansi itp. 
Ze względu na brak miejsc ćwiczebnych zarządziłem wyzyskanie 
zimy (zabezpieczającej od robienia szkód w polu) do wielkich 
ćwiczeń; zaleciłem dla ofice rów intensywne ćwiczenia taktyczne 
w terenie. 

Wobec trudnego politycznie i strategicznie położenia Polski, 
musi ona rozporządzać liczną i bitną siłą zbrojną, a ponieważ 
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skarb (który w ostatnich czasach pod wpływem energicznych pro-
pozycji ministra Michalskiego i budzącego się sumienia narodo-
wego znacznie się poprawia) z konieczności krępuje budżet woj-
skowy, przeto uważam wojskowe wychowanie młodzieży za 
jeden z poważnych problemów życia narodowego. 

Rozwinąłem w tym kierunku akcję wśród społeczeństwa  
i po zyskałem dla udziału w pracy pierwsze osobistości w okręgu. 
Pra ce te utrudniała poniekąd nieufność jednostek prawicy do 
lewico wego Strzelca, podejrzewanego o skrajny socjalizm, je-
żeli nie bolszewizm. Strzelec dziś jest jeszcze najruchliwszym 
stowarzy szeniem przygotowującym do służby wojskowej, obaw 
prawicy nie podzielam, ale staram się je wyzyskać jako podnietę 
do rywalizacji, która może doprowadzić do analogicznego 
poziomu rozwój Sokoła, Harcerza i Młodzieży Szkolnej. Na 
razie jeszcze owoce mej akcji nie zapowiadają się imponująco, 
ale konsekwen cją osiągnę rezultaty. 

Sprawy administracyjne.  2) Administracja pod każ-
dym względem wiele zostawia do życzenia. W umundurowaniu 
są wielkie braki, zarówno ilościowe (małe zapasy mobilizacyjne 
dla rekrutów itp.), jak jakościowe (zły materiał, podarte artykuły, 
niedbalstwo w naprawach). Jeśli idzie o żywność, to nieregularna, 
niedostateczna ilościowo i jakościowo dostawa wywołuje nie-
zado wolenie u żołnierza i przyczynia się do niepotrzebnego 
marnowania koni. Budownictwo przedstawia się najsmutniej. 
Zaniedbane w czasie wojny budynki niszczeją wskutek braku 
lub niedbalstwa w remoncie, a przyczyną nieporządków są wię-
cej zaniedbania bu dowlane, niż niedbalstwa oddziałów. Cała 
gospodarka administra cyjna, włącznie do wszelkiego rodzaju 
wytwórni jest obok nie sprawności kosztowna. Mam wrażenie, 
że wielka część horrendalnie licznego, rozleniwionego perso-
nelu budowlanego, nieposiadające go ani elementarnych facho-
wych wiadomości, ani zmysłu praktycz nego, pierwotnie od 
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przedsiębiorców tylko zależna, z czasem cał kiem świadomie 
działała na szkodę skarbu, a może i na własną ko rzyść. I tak, 
kiedy z końcem 1921 r. podjęto nareszcie gruntowną redukcję 
nadmiernych sił w budownictwie (w tym znaczna więk szość 
cywilnych), mieli urzędnicy rozliczyć się z wysokich zaliczek, 
podjętych dla przedsiębiorców na roboty. I chaos, i wielokrotnie 
wątpliwa sumienność, zarówno urzędników, jak i przedsiębiorców, 
w wysokim stopniu utrudniały to rozliczenie i likwidację perso-
nelu. Jak szafowano groszem publicznym, dość wspomnieć, że 
za samo wstawienie kwadratowej 45 cm szyby liczono skarbowi 
127 mk.; za tak zwany „zupełny remont” prycz, który zresztą przy 
robocie w oddziałach kosztował maksimum kilkaset mk, liczono 
10 000 mk, pieców 20 000 mk. itp.

Wziąłem się oczywiście energicznie do uzdrowienia tych 
sto sunków, przesuwając punkt ciężkości robót na oddziały i pole-
ca jąc je pieczy dowódców oddziałów. Od organów budownictwa 
za żądałem, by się oderwały od zielonego stolika, a zajęły się tech-
nicz ną robotą, zaczęły udzielać oddziałom fachowej porady, 
dostar czać im na czas potrzebnych materiałów, dozorować przy 
robocie i konserwacji. Byłaby wskazana jeszcze dalsza redukcja 
persone lu technicznego przy jego jakościowej poprawie. 

Mniej jaskrawe, ale równie wadliwe są stosunki w admini-
stra cji intendenckiej. Z powodu częstej niefachowości personelu 
go spodarczego i spóźnionego dostarczania środków pieniężnych 
przez Min. Skarbu, przez owo z konieczności życie z dnia na dzień, 
uniemożliwia się nagromadzenie jakich takich zapasów i zmusza 
do czynienia zakupów w ostatniej chwili, a także uzależnia admi-
nistrację od złej lub dobrej woli dostawców, mających często 
niezaspokojone jeszcze pretensje do skarbu. Zakupy prowadzi się 
dorywczo, często drogo i niejednostajnie. Stosunkowo najlepiej 
kupują oddziały same, często dzięki osobistym znajomościom, 
ener gii dowódców i oficerów gospodarczych. 
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Celem uporządkowania tych stosunków przesyłam obecnie 
do Min. Spraw Wojsk. odpowiedni memoriał, który mógłby się 
przy czynić do poprawy sytuacji także i innych okręgów. 

Moje stosunki rodzinne powoli się poprawiają. Andzia 
pracuje normalnie, Janek już dwa miesiące boryka się z żółtaczką, 
która go mocno wycieńczyła. Teraz dopiero przychodzi do siebie 
i od kiedy został skautem, zaczyna być znowu przedsiębiorczym. 

Stefcia mozolnie pracuje, dźwigając sama ciężar gospo-
darstwa domowego i rodzinnego. Mam nadzieję, że za trzy 
miesiące będzie my razem i szczęśliwi. 

W dzień pracuję i czytam gazety, wieczory przeważnie spę
dzam na bridżu, dość długo, lecz bez wybryków.

20 stycznia 1922 r.
Stosunki służbowe.  Stosunki służbowe układają się ku 

memu zadowoleniu. Przesunięcie punktu ciężkości administracji 
na oddziały i na wyższe dowództwa już obecnie przynosi znaczne 
po stępy w stosunkach gospodarczych. 

Roboty budowlane, wchodzące w kompetencję oddziałów, 
posu nęły się najdalej; drzwi, okna (co prawda pojedyncze), pry-
cze, ogólny porządek, przedstawiają się prawie wszędzie zado-
walająco. Ruszyła też z miejsca naprawa dachów, studzien itp., 
w piecach są przynajmniej drzwiczki, słowem, i administracja 
budowlana sama wyszła z letargu, czego zasługę przypisać nale-
ży w znacznej mierze nowemu szefowi inż. i sap. płk. Godewskie-
mu, osobistości dalekiej od zaśniedziałości biurokratycznej. 

W dziedzinie intendentury sytuacja była mniej zabagniona. 
Kryzys opałowy minął. Menaże są dość smaczne, chleb dość dob-
ry, ale porcje mięsa jeszcze małe, a zabezpieczenie interesów 
skarbu przy zakupach jeszcze nie całkiem pewne. Umundurowa-
nie jest liche, daje się odczuć jeszcze brak koców, sienników itp. 

Racjonalne wyszkolenie zaczyna się doskonalić, rośnie 
także służbistość. 9 stycznia o godz. 7 przeprowadziłem niespo-
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dziewaną inspek cję oddziałów w Łucku i zastałem wszystkich 
oficerów i starszych podoficerów w łóżku, rekrutów przygo-
towujących ranne zajęcia przeważnie po ciemku, pod nieszcze-
gólną opieką młodszych pod oficerów. 

Następnego dnia w Równem, co prawda o 8.45, zastałem 
wszystkich przy racjonalnej robocie i przy odpowiednim współ-
udziale oficerów. 

Intensywność pracy, stany liczebne ćwiczących, celowość 
meto dy (zmierzającej do wyrobienia bojowego) znacznie wzrosły. 
Wła danie bronią i sprzętem wojennym, szkoła walki, urobienie 
ciała i duszy żołnierskiej przez gimnastykę i pracę oświatową 
górują nad innymi gałęziami szkolenia wojskowego. Ćwiczenia 
odbywają się przeważnie w terenie, często na większą skalę. 

Pozostałe główne bolączki są następujące: niedostateczne 
tak tyczne wyszkolenie oficerów, brak rutyny w rozkazodawstwie, 
brak strzelnic i innych terenów do ćwiczeń, oraz sprzętu do 
ćwiczeń. 

Co do poprawy bytu oficerów, to pomoc ministerstwa 
i sejmu jest jak dotąd znikoma. Deputaty w naturze psują się, 
uposaże nie pieniężne jest coraz gorsze w porównaniu do po-
bieranego przez urzędników cywilnych. Do tego dochodzi fawo-
ryzowanie le gionistów. Starania moje o poprawę bytu oficerów 
w drodze spółdziel czej wobec braku wszelkiej pomocy ze strony 
ministerstwa z jednej strony, a indolencji korpusu oficerskiego  
z drugiej, na ra zie osiągają małe rezultaty. Sklep spółdzielczy ma 
obracać prze de wszystkim artykułami pierwszej potrzeby, gdyż 
te należało w pierwszym rzędzie zapewnić oficerom, a przy tym 
duży z natu ry obrót tymi właśnie artykułami może najszybciej 
powiększać ka pitały sklepu, których przyrost umożliwi stopniowo 
korpusowi oficerskiemu wyrwanie się ze szpon paskarstwa we 
wszystkich ga łęziach. Oficerowie na ogół akcji tej nie popierają; 
wedle nich, ceny powinny być niższe i dlatego zamówień, 
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względnie zaliczek na zamówienia nie chcą składać itp. Mimo to 
spółdzielnia, jak każ da zdrowa rzecz, się rozwinie — z czasem. 
Prócz tego powstała wytwórnia krawiecka, szewska, pralnia (b. 
tania), wędliniarnia itd. 

Wojsko i społeczeństwo.  Stosunek mój do społeczeń-
stwa układa się bardzo dobrze. Przy kilku okazjach stwierdzono (ze 
zdziwieniem), że umiem dobrze mówić (otwarcie uniwersytetu, 
rocznica powstania listopadowego), staram się też — wbrew swe-
 mu usposobieniu — o większą gładkość, słowem dotąd nie ma 
zgrzytów, są pozory harmonii i współpracy, a będzie — wierzę 
— szczere wzajemne zaufanie. 

Zdaje się, że dojrzalsza i mniej dojrzała młodzież ma dla  
mnie sentyment, do czego przyczynia się pewne wrażenie, jakie  
robi na nich ostre zahartowanie niemłodego generała (dotąd w gar-
nizonie płaszcza nie używam, chyba jako parasola przy wy-
kwintnym mundurze). Sprawa militaryzacji młodzieży szkolnej 
ruszyła nareszcie z martwego punktu; we wszystkich szkołach 
lubelskich młodzież od 16 roku raz tygodniowo jedną godzinę 
poświęca przygotowaniu wojskowemu. 

9 marca. Praca w oddziałach naszego korpusu postępuje. 
Inspek cje, które prawie bez wyjątku odbywam niespodzianie 
(przyjeż dżając nocą do garnizonów, zjawiając się o świcie w ko-
szarach), przekonują mnie o sumiennej, karnej pracy oficerów 
i podoficerów. Mimo zimy, i to bardzo ostrej tego roku, czas 
szkolenia, procent ćwiczących, racjonalność pracy znacznie po-
stąpiły i do wódcy starają się zadośćuczynić wydanym przeze 
mnie progra mom. Sytuacja materialna żołnierza po części się 
poprawia: po żywienie, pomieszczenie, czystość i porządek dzięki 
opiece i kon troli oficerów postąpiły znacznie, ale umundurowanie 
jest jeszcze marne (mundury kiepskie, buty kiepskie i za małe, 
brak materia łu naprawkowego, po części sienników i kocy). Wina 
Dep. VII. M. S. Wojsk. Marną, a nawet coraz marniejszą jest 
sytuacja ofi cerów, których coraz bardziej zarówno społeczeństwo, 
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jak sejm zaniedbuje w porównaniu z urzędnikami cywilnymi. 
Dotychczaso we me projekty reform nie odniosły skutku, a moje 
własne usiło wania dotąd wydały mało owoców. 

Stosunek wojska do społeczeństwa jest zadowalający, jed-
nak ofiarność społeczeństwa dla celów wojskowych jest mała,  
a stano wisko korpusu oficerskiego w towarzystwie niewystar-
czające; tłumaczy to ubóstwo korpusu oficerskiego, jego niez-
wykle skrom ne warunki życiowe, a w poszczególnych wypadkach 
niedostatecz na towarzyska ogłada.

25 lutego 1922 r.
Odbył się w Dow. Korp. bal reprezentacyjny oficerów tego 

Dow., który się pod każdym względem świetnie powiódł i wyka-
zał, że korpus oficerski potrafi, jeśli zechce, zająć w hierarchii spo-
łecznej odpowiednie stanowisko. Wszyscy obecni, a zwłaszcza 
sfe ry ziemiańskie okazały nam szczerą wdzięczność i uznanie za 
wy soce udaną zabawę, która w salach pałacu Radziwiłłowskiego 
przy pominała przykre wieczory zabaw rosyjskich gubernatów: 
świeżo rozkwitłe róże na czarnym tle. 

Trzy dni przed zabawą stracił Lublin wielkiego swego oby-
watela, pierwszego rektora tutejszego uniwersytetu, ks. Idziego 
Ra dziszewskiego, męża wielkiego rozumu, słabego ciała i stalo-
wej woli. 

10 kwietnia. W stosunkach służbowych niewielkie zacho-
dzą zmiany. Przygotowywanie koszar na przyjęcie 3. Dywizji 
Piechoty i 19. Pułku Ułanów postępuje powoli z dwu przyczyn: 
przede wszystkim dlatego, że Min. Spraw Wojsk. ciągle jeszcze  
nie przyznało żądanych kredytów budowlanych, po wtóre, z po-
wodu niesprawności i biurokratyzmu miejscowych i minister-
ialnych władz budowla nych. Jako szczególnie charakterystyczny 
podam fakt, że budowę prycz (w miejsce przepisanych, a bra-
kujących łóżek), zaliczaną do tąd zawsze na rachunek kredytu 
budowlanego, przeniesiono nagle na konto intendentury i wsku-

409



tek tego wielomiesięczne nasze sta ranie o zbudowanie potrzeb-
nych prycz muszą być zupełnie ab ovo wznowione. W ten sposób 
za niejasność kompetencji organów cen tralnych odpokutować 
musi żołnierz. Ażeby stosunki te w miarę sił uprościć we własnym 
zakresie, dałem rozkaz szefowi inżynie rii i intendentury, żeby 
natychmiast dostarczyli oddziałom desek na budowę prycz,  
a kwestię obciążenia właściwej pozycji kre dytów załatwili 
między sobą. 

Zresztą ciągła moja kontrola w dziedzinie gospodarczej 
wydaje dobre owoce, dowiedziałem się nadto w ministerstwie, 
że już od miesięcy zakupy naszej intendentury są najtańsze  
w kraju. Pod nieść trzeba jeszcze jakość artykułów i gospodarkę 
spółdzielni oficerskiej (22 kwietnia będzie walne zgromadzenie 
członków). 

Na granicy bolszewickiej szerzą się pogłoski o wojowni-
czych zamiarach Sowdepii, o koncentracji wojsk itp. Ze względu 
na de zorganizację Sowdepii, utrudniającą akcję wojenną, w woj-
nę nie wierzę. Z przeciwnej strony są pogłoski o próbach pow-
stań ze strony organizacji rosyjskich antybolszewickich, o przy-
gotowa niach band tego rodzaju do przekroczenia granicy itp. 
Wydaliśmy odpowiednie zarządzenia celem przeszkodzenia 
temu; i rząd, i wszystkie stronnictwa zgodnie dążą do zapobieże-
nia konfliktom z Rosją bolszewicką. 

Uroczystości.  19 lutego odbyły się uroczystości z okazji 
imie nin Naczelnika Państwa. Biskup i wyższy kler manifestacyj-
nie uchylili się od udziału, pomimo że nabożeństwo odbyło się  
w ka tedrze. W południe mieliśmy na śniadaniu w kasynie ofi-
cerskim weteranów 1863 roku176, śniadanie było skromne, ale 
nastrój wzniosły. 

176 Weterani powstania styczniowego, którzy nie posiadali stopni oficerskich, miano
wani zostali na pierwszy stopień oficerski i otrzymali prawo do noszenia munduru. Każ-

410



Prawie równocześnie pożegnaliśmy odjeżdżających do 
Francji członków misji, którzy z ppłk. Couturier na czele przez  
trzy lata oddali wielkie usługi w rozbudowie naszej armii. Pod-
czas gdy w klubie polskim społeczeństwo cywilne pożegnało 
Francuzów piękną ucztą, na dworcu przy odjeździe pań fran-
cuskich tylko do wództwo korpusu (ja byłem tam osobiście) 
wręczyło paniom kwia ty, i w ogóle prawie nikogo nie było na 
dworcu. 

Wczoraj Lublin był widownią wspaniałej manifestacji  
z okazji połączenia Wileńszczyzny z Macierzą Polską, na którą 
zjechały delegacje sejmu z marszałkiem Trąmpczyńskim177 i z po-
słami Wi leńszczyzny, delegaci z Wilna, Lwowa, Chełma itp. 
Program uro czystości był następujący: odczytanie i podpisanie 
aktu manife stacyjnego, nabożeństwo w katedrze (z pewnymi 
drobnymi prze szkodami z powodu nie dość sprawnej organizacji 
kościelnej), odsłonięcie pamiątkowej tablicy, wmurowanej na  
fasadzie magistra tu, przemówienie przed pomnikiem unii lubel-
skiej, śniadanie w magistracie, akademia w uniwersytecie, kon-
cert („Stabat Mater” Rossiniego), uroczyste przedstawienie  
w teatrze i raut. Udział ludności był imponujący i bardzo popraw-
ny. Z przemówień zwra cały uwagę: marszałka Trąmpczyńskiego, 
o obowiązku pracy dla dobra publicznego, nacechowane powagą, 
solidnością, trzeźwością; min. pracy Darowskiego, o potrzebie 
harmonii między działalno ścią sejmu i rządu, o dziejowym prze-

dy wojskowy, niezależnie od stopnia, spotykając powstańca styczniowego, miał obo
wiązek pierwszy oddać honory. Powstańców w II Rzeczypospolitej otoczono opieką, 
zapewniono emerytury, garnizony zapraszały ich na uroczystości wojskowe, w tym 
oczywiście na każdą rocznicę powstania styczniowego.
177 Wojciech Trąmpczyński (1860–1953), jeden z czołowych działaczy ND, prawnik. W la-
tach 1910–1918 poseł do sejmu pruskiego. W latach 1919–1922 marszałek sejmu,  
w latach 1922–1927 marszałek senatu, w latach 1928–35 poseł na sejm. Jeden z przy
wódców Stronnictwa Narodowego.
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znaczeniu Polski do pracy kulturalnej na wschodzie, zwłaszcza 
wobec konferencji w Genui, która tę rolę Polski urzeczywistni 
i którą musimy zrealizować nie zależnie od tego, czy wszystkie 
czynniki państwowe w Polsce sta ną zgodnie do pracy, czy sobie 
wzajem będą przeszkadzać — prze mówienie pełne życia i myśli; 
wiceprezydenta Lwowa, Stahla178, o wspólności interesów Lwowa 
i Lublina, o nowej orientacji fron tu gospodarczego: Lwów–
Kresy Wołynia, na miejsce dotychcza sowego frontu: Lwów–
Kraków. Włościański wicemarszałek Sej mu, Maj179, mówił o oś-
wiacie, która w miejsce szlachcica-rycerza po stawiła pod sztandar 
narodowy cały lud, kończąc toast na cześć wojska. Odpowiedzia-
łem, że jak w ostatnich latach nieraz troską zachodziły czoła pa-
triotów, czy w śmiertelnych, bojowych zapa sach wojsko mieć 
będzie dość broni, amunicji, samolotów, tak tro ska ta może przez 
lata jeszcze na sercach naszych ciążyć będzie. Ale jak rok 1920 
udowodnił, że nie zwycięża materia, lecz duch, tak i w przyszłości 
armia z pewnością spełni nadzieje narodu: ar mia zbrojna na duchu 
miłością narodu, miłością najszerszych warstw ludu; niech żyje 
naród — niech żyje lud! 

Biały Krzyż.  Moja Stefa coraz żywiej wchodzi na pole 
pracy społecznej, jako członkini komitetu Białego Krzyża, któ ry 
zastąpił — zjednoczywszy je — organizacje prawicowe i lewi-
cowe i poświęcił się kulturalnej pracy dla żołnierza. 

Dotąd duszą tej pracy była przede wszystkim p. Janina 
Ski bińska, która, jak się ktoś wyraził, dla tej pracy zapomniała 
nie mal o mężu i dzieciach, i domu. Organizacyjne zebranie Bia-
łego Krzyża mimo niepogody zgromadziło bardzo licznych przed-
stawi cieli społeczeństwa, natomiast władze wojewódzkie i ma-

178 Leonard Stahl (1866–1929), wiceprezydent Lwowa w latach 1911–1915 i od 1918 r.
179 Andrzej Maj (1869–1934), działacz chłopski, poseł na sejm. Zbliżony do endecji. 
W latach 1919–1922 wicemarszałek sejmu.

412



gistrackie nieszczególnie były reprezentowane. Zadanie Białego 
Krzyża streszcza się w dążności do kulturalno-oświatowej opieki 
nad żoł nierzem, aby podnieść poziom jego etyki i ogłady, jego 
uświado mienie narodowe, kształcić go, zapewnić mu godziwą 
rozrywkę, za cieśnić węzeł między społeczeństwem a żołnie-
rzem. Środkiem do celu były odczyty, przedstawienia teatralne 
i muzykalnowokalne, świetlice (Dom Żołnierza), kina, elemen-
tarna nauka, czytanie. Uchwalono dla członków Białego Krzyża 
jako minimum rocznej wkładki 600 mk, nie kładąc tamy dobro-
czynności. Czy się towa rzystwo odpowiednio rozwinie? Potrzeba 
mu przede wszystkim środków pieniężnych. Otóż na zebraniu 
organizacyjnym niewielu deklarowało wyższe sumy, mimo że 
wielu obecnych było bardzo za możnych. Dotychczasowy „Dom 
Żołnierza”, mianowicie „Gospoda Żołnierza”, założona w r. 1919 
przez Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, ma być oddany na cele 
„Stowarzyszenia Urzędniczego” i wobec tego nie wyobrażam 
sobie, jak bezdomny Biały Krzyż bę dzie mógł realizować swoje 
zadania.

Stefunia, będąc członkiem Zarządu organizującego się Bia-
łego Krzyża, opowiada mi wiele o kosztowności zamierzonej 
organiza cji: zarządczyni przyznano pobory kapitana, płatną ma 
być rów nież biblioterka itp., wszystko to ustalono już z góry, nie 
mając nawet przybliżonych pojęć o wysokości dochodów Koła. 
Za to na pierwszym posiedzeniu poruszono projekt urządzenia 
balu BK w niedzielę po świętach Wielkanocnych, ażeby kosztem 
wie lomilionowych wydatków zdobyć kilkadziesiąt tysięcy, a mo-
że de ficyt. Znamienną w ogóle jest u nas nierównomierność 
środków i celów. Tak np. niezwykle zacna i poświęcająca się 
naprawdę dla żołnierza p. Skibińska, ażeby podziękować swoim 
współpracownicz kom w zarządzie likwidującego się T-wa Przy-
jaciół Żołnierza (a właściwie jako rewanż za różne owacje, 
dobrze przez nią zasłu żone na zebraniu likwidacyjnym tego 
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T-wa) urządza w swoim hotelu „Janina” bankiet na okrągło 50 
osób, który niezawodnie kosztował 200 000–300 000 mk. — miła 
to była uczta, ale niepożyteczna, a więc zbyteczna.

Spekulacja i paskarstwo. 12 czerwca. Podczas gdy wy -
szkolenie oddziałów postępuje dobrze, dyscyplina i obowiąz-
kowość się poprawiają, co stale stwierdzałem, przy doraźnych, 
niezapowie dzianych, a częstych wizytacjach, działalność admini-
stracji wciąż jeszcze wykazuje braki. Umundurowanie poprawiło 
się, ale jest dalej niezadowalające, wyżywienie średnie, 
strzelnica, urządzenia placów do ćwiczeń i sportu oraz środki 
szkolenia przeważnie niewystarczające, a urządzenie koszar 
mocno jeszcze szwankuje. Po nieważ stwierdziłem, że oddziały 
wielokrotnie bardzo ekonomicz nie i poprawnie przeprowadzały 
różne techniczne roboty, podczas gdy roboty pod egidą szefostwa 
inż. i saperów oraz jego organów, przeprowadzane przez przed-
siębiorców, były wykonane niedbale, postępowały powoli i ko-
sztowały bajońskie sumy, przeto, wbrew istniejącym przepisom, 
zarządzam przeprowadzenie większych nawet technicznych robót 
przez oddziały (ich własnymi oraz naję tymi siłami roboczymi), 
przy czym rola organów „szefostwa” miała się ograniczyć do 
zakupu i rozdziału materiałów, do pora dy technicznej, kontroli  
i kolaudacji, względnie odbioru dokona nych robót. 

Tą drogą obiecuję sobie nareszcie uzdrowić zabagnione sto-
sunki budowlane mego okręgu i osiągnąć równocześnie znaczne 
oszczędności. Oświetli to kilka przykładów. Przedsiębiorcy w Rów-
 nem zremontowali 5 studni kosztem 3 miliony mk.; studnie te 
na ogół nie funkcjonują. Na adaptację jednej kuchni dla jednego 
pułku preliminuje szefostwo 1 milion mk. W tym samym garni-
zonie adaptuje pułk art. w własnym zarządzie 3 kuchnie (14 ko-
tłów) za 112 000 mk. Adaptację magazynu na stajnie dla dywizjo-
nu artylerii w jednym garnizonie przeprowadza przedsiębiorca za 
ok. 5 milionów mk., w innym garnizonie dywizjon artylerii prze-
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rabia kiepskie stajnie na wzorowe za darmo. Na remont magazy-
nów mobilizacyjnych preliminuje się kilka do 50 milionów mk.;  
szereg magazynów pułki remontują bez kosztów lub za kilkadzie-
siąt ty sięcy mk. Na remont łaźni preliminuje się kilkanaście 
milionów, w Chełmie oddział remontuje łaźnię bez kosztów. 
Remont jednego kompleksu magazynów mobilizacyjnych preli-
minuje się kosztem 50 milionów mk.; udaję się tam z szefem 
rejonu i ustalam z nim zmianę techniczną, która wydatki zredu-
kuje najwyżej do 10 000 000 mk. itd. 

Skąd pochodzą tę niedomagania? 1) Wojskowy personel te-
chniczny jest pod względem fachowym mierny, biurokratyczny, 
mało życiowy. 2) Przedsiębiorcy kierują się żądzą prędkiego  
i ła twego zarobku. 3) Przepisy teoretycznie trafne zawodzą, bo 
nie uwzględniają punktów 1) i 2). 4) Natomiast elita intelektualna 
znajduje się przecież w oddziałach, w których interesie ponadto 
leży dobra administracja. 

Spekulacja i paskarstwo obejmują coraz szersze koła. Ilu-
stra cją tego jest fakt, że umowy zawierane z instytucjami spo-
łeczny mi na dostawę środków żywności (Syndykat Rolniczo-
-Włościański), były mniej korzystne niż umowy z firmami hand-
lowymi, między którymi było zresztą wielu zdemobilizowanych 
oficerów, że zakupu koni mimo ogłoszonych przetargów doko-
nywano prawie tylko u handlarzy, gdyż producenci wcale się nie 
stawiali, albo żą dali wygórowanych cen. 

Wizyta gen. Hallera.  27 maja na dwa dni przyjechał 
do Lublina gen. Haller i był przedmiotem gorących owacji. 
Zajął się propagandą różnych instytucji społecznych (Zrzeszenia 
Pracy In walidów i Zdemobilizowanych, harcerstwa, a przede 
wszystkim Czerwonym Krzyżem). 28 maja w Klubie Polskim 
odbył się wieczór, bankiet i capstrzyk, liczne i piękne mowy itp. 
Dziwnie mnie uderzyły dwa fakty: a) w bankiecie wziął udział 
jeden kanonik (b. poseł do Dumy), któremu Biały Krzyż „zwrócił 
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koszta” (cho dziło o 672 tys. mk.), b) gospodarz generała, bardzo 
poważny, ma jętny i polityczny sympatyk generała, nie znalazł 
miejsca na po mieszczenie adiutanta i sposobności czy czasu na 
zaproszenie generała na herbatkę, obiadek czy coś podobnego. 

Dwa zloty.  4 i 5 czerwca odbywał się w Lublinie dziel-
nicowy zlot Sokolstwa, który przy udziale obecnych około 2000, 
a ćwiczą cych około 1000, udał się dość dobrze i wzbudził żywe 
zaintereso wanie społeczeństwa, zaś w Chełmie równocześnie 
Zlot Okręgowy Harcerski z udziałem około 1000 ćwiczących  
i minimalnym udzia łem publiczności. Z Lublina, prócz mnie, był 
tylko krótki czas wojewoda, p. Moskalewski.

19 lipca 1922 r.
W Złojcu. Jutro jedziemy do Złojca* pod Zamościem, 

który mam nareszcie otrzymać od Urzędu Ziemskiego jako „ulgo-
we kupno”. Gratka ta powstaje dla mnie dzięki temu, że jeden 
kapitan, który (mnie dobrze znany), zaiste nie mając żadnych 
zasług bojowych, przede mną Złojec otrzymał, z niego rezygnuje, 
oglądając się, jeżeli nie za lepszym, to łatwiejszym i wygodniej-
szym zaspokojeniem swych aspiracji. Powyższy fakt dowodzi 
nie szczególnej obiektywności w ocenie zasług, do których ja 
roszczę sobie pretensje.

Zresztą, jeżeli mi się Złojec dostanie, ufam, że z niego bę-
dę za dowolony; pragnę energicznie gospodarować, a w czasie 
urlopów pilnie osobiście pracować. 

14 lipca zostałem udekorowany na pl. Saskim w Warszawie 
Krzyżem Komandora Legii Honorowej. 

26 września. Spędziliśmy miesiąc urlopu w naszym Złojcu. 
Dokona łem zbiorów i zarządziłem kampanię jesienną. Okoliczne 
obywatel stwo, pp. Małkowski ze Złojca, Jan Lipczyński z Mo-

* 15 ha bez budynków w Zamojskim (przypis brata).
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krego, Konrad Lipczyński z Tatycz i Sajkiewicz z Hyżego, z nie-
zwykłą serdeczno ścią i uprzejmością narzucili mi, jako zasłużo-
nemu generałowi po moc w uprawie roli, tak że z końcem września 
zawdzięczam im, a przede wszystkim pp. Małkowskiemu i J. 
Lipczyńskiemu obsia nie ozimych pól (nie byłem dotąd zbyt 
zepsuty objawami wdzięczności za zasługi publiczne). 

Dzieci czuły się na wsi doskonale; oboje używali ruchu, 
świeżego powietrza, jazdy konnej (Andzia tylko do wodopoju). 
Natomiast moja Stefa i na wsi, i po powrocie do Lublina okazuje 
wiele apatii i nawet gruntowny wypoczynek na wsi (połączony  
z zu pełnym niemal próżnowaniem) nie wzmocnił jej dostatecz-
nie fi zycznie i moralnie. 

20 sierpnia wróciłem do Lublina. 
Przyjęcie 8. Pułku Piechoty Legionowej.  W kor-

pusie stosunki budowlane się poprawiają i to dzięki coraz gor-
liwszej działalności oddziałów, na ręce których przelewa się 
coraz większa część kredy tów budowlanych. Natomiast służba 
intendencka, a zwłaszcza umundurowanie bardzo wiele zostawia 
do życzenia (brak środków). 

W połowie września Naczelnik Państwa przejeżdżał przez 
Lu blin w drodze do Bukaresztu; rozmawiał z nami w wagonie 
jaki kwadrans w bardzo dobrym humorze. W tym samym czasie 
spę dził w Lublinie kilka godzin szef wojskowej misji francuskiej, 
gen. Dupont180 z rodziną; pokazałem im miasto, po czym odbyło się 
skromne, ale bardzo ożywione przyjęcie w klubie garnizonowym. 

Z końcem września przybył do Lublina, celem dokonania 
uzu pełnień, bojowo wielce zasłużony 8. Pułk Piechoty Legio-
nowej. Obojętność i apatia lublinian dla sportu, teatru, sztuki itp. 
objawiła się w równej mierze i przy tej sposobności. Pomimo że 

180 Gen. Dupont (ur. 1863), do 1926 r. szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce. 
Następnie przeniesiony do rezerwy.
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Biały Krzyż skomunikował się z magistratem co do uroczystego 
przyjęcia puł ku, magistrat i władze wojewódzkie niczym się nie 
zajęły. Skoń czyło się na przedstawieniu w teatrze dla oficerów  
i szeregowych pułku, które to przedstawienie dyr. Grodnicki i jego 
zespół wy stawili bezinteresownie. Ze strony magistratu i ludności 
jest to zaiste dziwna wdzięczność dla wojska, które Lublin w zu-
pełności ochroniło od nawały bolszewickiej i pomijając, żeć to 
Wojsko Polskie. 

Ażeby dać czynny wyraz powyższym refleksjom, kaza-
łem na powitanie pułku urządzić nabożeństwo w kościele gar-
nizonowym, po czym odebrałem rewię i defiladę pułku. Do pułku 
przemówiłem dyskretnie, piętnując obojętność miasta, poza tym  
patriotycznie, serdecznie i wzniośle. Po mnie przemawiali pre-
zydent miasta i przedstawiciel Strzelca. Na uroczystość nie 
zaprosiłem nikogo, aby zaznaczyć, że pułk wita tylko „żołnierska 
familia”; prezy dent miasta zjawił się samorzutnie, odczuwając 
niezawodnie kłopotliwość swojej sytuacji.

21 października 1922 r.
Z początkiem miesiąca umarł nagle mój szwagier, Roman 

Ka miński, dzierżawca Kłodna. Był słabego ciała, ale silnego du-
cha, wysokiej inteligencji i prawości; w wojnie kilkakrotnie 
zrujnowane gospodarstwo w dwa lata znowu postawił na nogi, 
nie uciekając się do „paska”. 

Wizyta Naczelnika Państwa.  W dniach 15–17 paź-
dziernika Naczelnik Państwa był w O. K. w Krzemieńcu, Łuc ku 
i Zamościu. Pobyt jego miał na celu po części różne uroczystości 
wojskowe (wręczenie sztandaru p. p. 9. i 24.), przegląd sił wojsko-
wych i orientację w ich stanie, a po części chodziło także Naczel-
nikowi o osobisty wpływ na akcję wyborczą do ciał ustawodaw-
czych. 

W Krzemieńcu i Zamościu przyjęcie przez liczne warstwy 
pu bliczności było bardzo gorące, w Łucku i Zamościu natomiast 

418



dała się zauważyć abstynencja ziemiaństwa. Charakterystyczne 
było nadzwyczaj wystawne, iście orientalne przyjęcie Naczelnika 
w soborze prawosławnym w Krzemieńcu. Arcybiskup Dionizy 
w ba jecznie ciężkim, złotym ornacie przy asyście archimandryty 
poczajewskiego z 11/2 dcm brylantowym krzyżem i kilkunastu 
prała tami o niezwykle charakterystycznych rysach i kształtach — 
je den z nich istny mandaryn chiński, drugi o fizjognomii wybit-
nie kobiecej — odśpiewali z niezwykłą uroczystością i artyz-
mem bło gosławieństwa, zaczynając od (uwięzionego przez bol-
szewików) patriarchy moskiewskiego Tichona, a kończąc na 
Józefie Piłsud skim i jego rządzie. 

Mniej rasowa, ale równie efektowna była analogiczna uro-
czy stość w synagodze. 

Uczty w Krzemieńcu były nadzwyczaj wystawne i nieod-
powia dające zamożności miasta. Odnosi się to również, w trochę 
mniej szej mierze, do Łucka i Zamościa (tu przyjmowały także 
pułki — także ponad stan). 

Parady wojskowe odbyły się wszędzie z powodzeniem.  
W Za mościu mszę polową odprawił i kazanie wygłosił czcigodny 
biskup Bandurski181, który potem na przyjęciu u 9. Pułku Piechoty 
słusznie był dotknię ty tym, że go nie posadzono koło Naczelnika 
(miejsce to było za jęte przez pułkownikową Fabrycy, przystojną, 
żywego umysłu i widocznie znajomą Naczelnika z dawniejszych 
czasów). 

Naczelnik Państwa w Łucku trzymał do chrztu dziecko jed-
ne go porucznika, w Zamościu 2 dzieci płk. Fabrycego182. 

181 Władysław Bandurski (1865–1932), biskup, działacz niepodległościowy, wybitny 
kaznodzieja. Podczas pierwszej wojny światowej jeździł do żołnierzy Legionów Pol
skich, opiekował się polskimi uchodźcami. Przyjaciel J. Piłsudskiego. W latach 1920–
1921 kapelan sił zbrojnych Litwy Środkowej.
182 Kazimierz Fabrycy (1888–1958), generał WP. Jeden z założycieli Związku Walki 
Czynnej i Związku Strzeleckiego we Lwowie. W latach 1914–1917 w Legionach Pol-
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Moje stosunki służbowe idą normalnym trybem. W dziale  
bu downictwa osiągamy szybki postęp dzięki współpracy oddzia-
łów. W dziale wyżywienia odkryło się nadużycia, mianowicie 
fałszo wanie mąki przez wielki młyn, prawdopodobnie z udziałem 
orga nów wojskowych. 

Wyszkolenie postępuje normalną drogą. W intencji Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych pracujemy przede wszystkim w ma-
łych zespołach dla większej gruntowności i ćwiczymy współpracę 
różnych broni. 

Stosunek z władzami cywilnymi.  Stosunek do władz 
wojewódzkich popsuł się. Zaniedbują one kompletnie tro skę  
o wojsko, a zwłaszcza o mieszkania dla oficerów i podoficerów, 
przy czym wojewoda grozi... wyrugowaniem dwu żonatych ofi-
cerów z zajmowanego przez nich mieszkania na rzecz urzędnika, 
argumentem przy tym była ta okoliczność, że jako właściciel mie-
szkania figurował brat jednego z oficerów, ksiądz, który się wy-
prowadził. Powstał tu między mną a Dyrekcją Robót Publicznych 
ostry konflikt z tego powodu, że kazałem naprawić dach kościoła 
garn. (ongiś soboru), który magistrat pragnie zburzyć, aby uzy-
skać dla siebie cegłę. 

Ja oczywiście stoję niewzruszenie na straży interesów woj-
ska i Państwa. Po części kwasy wywodzą się z obozu narod. de-
mokracji, która mnie prawdopodobnie uważa za socjała.

Kurs informacyjny generałów w Paryżu.  Blisko 5 mie-
sięcy minęło od ostatnich notatek. Listopad i 2/3 gru dnia spędziłem 
we Francji (okolice Paryża) na kursie informacyj nym generałów. 

skich. W latach 1918–1920 nie dowodził na froncie; był m.in. zastępcą inspektora szkół  
piechoty i szefem sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego „Poznań”. Po wojnie był  
m.in. dcą 3. Dywizji Piechoty Legionów, organizował szkolnictwo wojskowe, w 1924 r.  
awansowany do stopnia generała, od 1934 r. inspektor armii. Podczas kampanii wrze
śniowej dowodził Armią „Karpaty”. Po klęsce przedostał się na Bliski Wschód, ale nie 
powierzono mu żadnego dowództwa. Po drugiej wojnie światowej na uchodźstwie.
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Kurs był bardzo pouczający. Armia francuska posiada sze-
reg centrów wyszkolenia dla poszczególnych specjalności woj-
sko wych: piechoty, czołgów, lotnictwa, łączności itd. Te centra  
w czę ści szkolą odnośne kategorie oficerów, w części przepro-
wadzają studia nad postępem danej specjalności. Otóż kurs infor-
macyjny generałów i pułkowników (około 60 Francuzów i 18 ob-
cych: Pola ków, Rumunów, Czechów, Holendrów) spędzał po kil-
ka dni w każ dym z centrów, gdzie nam przedstawiano najnowszy 
poziom da nej specjalności pod względem organizacji i funkcji. 
Demonstra cje obejmowały odczyty z pokazami i filmami, ćwi-
czenia na mapie z naszym czynnym udziałem i ćwiczenia  
w terenie. 

Pozycja nas Polaków (gen. Rybak, 1 zast. szt., gen. 
Thullie183, dca dyw. p., płk Dreszer i płk Kutrzeba184) była bardzo 
dogodna. Fran cuzi odnosili się do nas i przychylnie i uprzejmie, 
nie ukrywano przed nami wiele, liczono się z nami najwięcej. 
Tylko niektóre notatki dotyczące walki gazowej i czołgów nie 
zostały doręczone ża dnemu z zagranicznych oficerów. 

Ponieważ byłem najstarszym rangą, choć nie wiekiem,  
z ofice rów zagranicznych, już w pierwszych dniach z okazji po-
witania nas przez szefa szt. gen. armii franc. gen. Buat zostałem 
przez oficerów zagranicznych wydelegowany jako „doyen” i po-

183 Jan PrawdzicThullié (1878–1927), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. 
W latach 1918–1920 na stanowiskach sztabowych, m.in. od maja 1919 r. do lipca 1920 r.  
szef Sztabu Frontu LitewskoBiałoruskiego, od sierpnia do września 1920 r. szef Szta
bu Dowództwa Frontu Południowego. W 1922 r. awansowany do stopnia generała.
184 Tadeusz Kutrzeba (1886–1947), generał WP. Zawodowy oficer armii austriackiej. 
W latach 1918–1920 m.in. szef sztabu 1. Dywizji Piechoty Legionów, szef sztabu 3. Ar
mii. To samo stanowisko zajmował w dowództwach Frontu PołudniowoWschodniego, 
Środkowego i 2. Armii. W 1927 awansowany do stopnia generała. W latach 1928–1939 
komendant Wyższej Szkoły Wojennej. Od 1935 r. generał do prac przy GISZ. W 1939 r.  
dowodził Armią „Poznań” a następnie Armiami „Poznań” i „Pomorze” w bitwie nad 
Bzurą.
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zostałem nim aż do końca kursu, wywiązując się zupełnie fortun-
nie z związa nych z tym przemówień, przyjęć itp. W pierwszej 
przemowie do gen. Buat odniosłem taki sukces, że w odpowiedzi 
generał zaznaczył, że chyba żaden z obecnych oficerów (ok. 
80), z wyjątkiem chyba gen. Niessela, byłego szefa misji wojsk.  
w Polsce nie umiałby co do formy i do treści w obcym języku tak 
się wyrazić, jak ja w francuskim. 

Uroczystości w Brukseli.  9 listopada reprezentowa-
łem Naczelnego Wodza i Armię Polską w Brukseli przy uroczy-
stym złożeniu zwłok „nieznanego żołnierza”. Była to uroczystość 
imponująca, przy udziale setek tysięcy tłumu oraz niezliczonych 
delegacji i króla z rodziną. Przy tej sposobności poznałem szereg 
ciekawych osobistości: angielskiego marszałka Frencha185, fran-
cu skiego generała Dégoutte186, głównodowodzącego wojsk alianc-
kich nad Renem, bardzo interesującego ambasadora japońskiego 
itp. Wieczorem król Albert187 we wspaniałym zamku Laaken 
podejmo wał obiadem szefów zagranicznych misji wojskowych.  
W zamku cudowne gobeliny, wspaniałe, koronkowe firanki, kry-
ształowe kandelabry itp. Król i następca tronu w polowym mun-
durze, królowa w nadzwyczaj gustownej czarnokoronkowej 
sukni i brylantowym diademie, księżniczka w różowej sukience 
bez żadnych klejnotów, natomiast jedna z dwu, trochę sztywnych 
dam dworskich, miała naszyjnik z brylantów, z których dwa naj-
większe dochodziły wiel kości bobu, mniejsze trzy grochu. 

185 French (1852–1925), marszałek brytyjski. Uczestnik wojny burskiej. W latach 1914–
1915 naczelny wódz sił brytyjskich. Od grudnia 1915 r. dowódca wojsk brytyjskich  
w kraju. Od 1919 r. wicekról Irlandii.
186 Gen. Degoutte (ur. 1866). Od 1916 r. dca 6. Armii francuskiej. Od października 1919 r. 
dca francuskiej armii okupacyjnej w Nadrenii. Od 1920 r. członek Najwyższej Rady 
Wojennej.
187 Albert I (1875–1934), król Belgów. Wielką popularność w kraju i za granicą przynio-
sło mu stawienie czoła inwazji niemieckiej w sierpniu 1914 r.
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Rodzina królewska była niezwykle uprzejma i swobodna. 
Przy stole siedziałem obok następcy tronu. Rozmawiałem z nim  
o róż nych epizodach wojny polsko-bolszewickiej. Kiedy mu opo-
wiada łem o swoim rajdzie na Koziatyn, pytał się ze zdziwieniem, 
czy ja osobiście go odbyłem konno, znać nie dowierzając mej 
wytrzymałości. Królowa belgijska (Maria, córka księcia Teodora 
Bawar skiego) jest uosobieniem czaru kobiecego. Jest niezwykle 
uprzej ma, o wszystkim umie mówić, przy tym, choć mniejszego, 
średnie go wzrostu, cudownie zbudowana, stwarza koło siebie 
atmosferę niezwykłej harmonii i sympatii, łączącej się z czcią.  
W długotrwa łej rozmowie ze mną wyrażała radość, jaką jej spra-
wiło przesła ne przez Naczelnego Wodza Virtuti Militari i roz-
pytywała się o Naczelnego Wodza. Rozmawialiśmy też o sztuce 
w Paryżu, o jej poziomie w Polsce, o warunkach rozwoju kul-
turalnego w Polsce itp. Królowa zrobiła na mnie głębokie 
wrażenie. 

Z księżniczką rozmawiałem o „nieznanym żołnierzu” pol-
skim, tłumacząc, że tej uroczystości jeszcze w Polsce nie było, 
gdyż cią gle jeszcze niejeden „nieznany żołnierz” wraca do Polski, 
prze szedłszy piekło bolszewickie, w którym na bohaterstwo zdo-
bywają się nierzadko i bohaterskie kobiety; ile jest takich dziś 
w Polsce, znowu w dobrobycie, które milczą o swoich wielkich 
zasługach wo bec ziomków — tam w piekle. 

Z królem rozmawiałem o wojsku polskim i Naczelnym 
Wodzu. 

Życie w Paryżu.  Wracając do wrażeń we Francji, zacz nę  
od spostrzeżeń wojskowych. Wykładowcy i w ogóle oficerowie fran-
cuscy zrobili na mnie bardzo dodatnie wrażenie. Zwłaszcza pro-
mieniowała z nich inteligencja, gruntowne wykształcenie facho-
we i obowiązkowość. Odczyty odznaczały się zarówno bogac-
twem treści, jak wytwornością formy. Jednak na każdym kroku  
uderzała troska o zamierzenia i działalność wojskową w Niemczech.
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Poziom życia towarzyskiego, a zwłaszcza artystycznego 
w Pa ryżu jest bardzo wysoki. W Comédie Francaise widziałem 
„Chevalier de Colomb”, dramat życiowy, osnuty na dowolnej 
fabule, utkanej około jednego z towarzyszy Kolumba, a w Ode-
onie „Kup ca weneckiego”, obie sztuki, a zwłaszcza ostatnia były  
szczytem artyzmu: uosobienie głównych ról, sceneria pełna ory-
ginalności i piękna, gra zespołów wywierały wrażenie na lat dzie-
siątki. Nie mniej cudowne były „Opowieści Hoffmanna” w Opéra 
Comique, zarówno pod względem muzykalno-wokalnym, jak 
scenicznym. Mniej podobały mi się przedstawienia w operze, 
zwłaszcza pod względem scenicznym, a po części i w technice 
gry. Także teatry bulwarowe, wedle mego zdania daleko zostawa-
ły poza państwo wymi. Hale muzyczne, kabarety były wcale 
dobre, choć lekkie, ale artystyczne, np. prostackie „Oh quelqu’un” 
składało się z szeregu bardzo ładnych, częstokroć bardzo dow-
cipnych obrazków na tle pożyczanej, ale pięknej muzyki. Kon-
certy, zwłaszcza wielkie orkiestralne były śliczne — najlepsze  
w Konserwatorium. Teatr ro syjski Stanisławowskiego, w którym 
widziałem „Na dnie życia” Gorkiego był dobry, rzeczywista nę-
dza artystów harmonizowała dobrze z tłem sztuki, a jedno i dru-
gie z obecnym bankructwem na rodu rosyjskiego. 

Stopa życiowa w Paryżu jest wysoka. Drożyzna od roku  
1919 wzrosła 2-, 3-kroć, zwłaszcza w cenach artykułów spo-
żywczych i w restauracjach, itp. Po części wpływają na to liczni 
przybysze zza morza (Anglicy i Amerykanie), zasobni w dobrą 
monetę, których zwłaszcza w teatrach widać liczne rzesze; 
przeważają ko biety. 

Ulice Paryża, środki komunikacyjne, oświetlenie, nie pozo-
sta wiają nic do życzenia. W dzień naszego wyjazdu przyjął nas 
śnia daniem w Paryżu „Cèrcle interallié” pod przewodnictwem 
mar szałka Focha. My, oficerowie polscy znowu byliśmy wyszcze-
gól nieni; po prawej stronie marszałka posadzono mnie, po obu 
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stro nach gen. Buat generałów Rybaka i Thullié; mów nie było, 
ale nastrój był bardzo serdeczny. 

W Berlinie.  Z gen. Rybakiem wracaliśmy przez Berlin, 
aby choć okiem rzucić na stosunki niemieckie. Ulice Berlina, na -
wet takie jak Friedrich-, Leipziger-Strasse itp. były brudne, ciem-
ne i zaniedbane. W teatrach („Hamlet” w Deutsches Theater i fran-
cuska komedia w Lustspielhaus) grano dość słabo, publicz ność  
w tego rodzaju lokalach zjawia się w ubraniach prawie za nied-
banych. Słowem, w Niemczech widzieliśmy obraz zaniedbania, 
opuszczenia, przygnębienia, a nawet upadku intelektualnego. Po-
za tym Niemcy pracują i budują się (zwłaszcza banki). W intere-
sach stwierdziliśmy niesolidność; w hotelu oszukano nas na ra -
chunku, mimo że przy przyjeździe z góry umówiliśmy ceny  
i wa runki. Postęp, i to wielki, daje się zauważyć w życiu religij-
nym. W kościele katolickim widziałem w niedzielę przeszło 100 
osób przystępujących do Komunii Św., a kościoły protestanckie 
całego Berlina rozbrzmiewały potężnym chórem dzwonów. Na 
ogół w Ber linie jedzenie było dobre i nawet tańsze niż w Polsce. 

Mord Prezydenta RP. W nocy 16 grudnia dzienniki w Ber -
linie przyniosły nam straszną wiadomość o zamordowaniu pierw-
szego prezydenta Rzeczypospolitej, Narutowicza188 przez Nie-
wia domskiego oraz o powierzeniu steru rządu gen. Sikorskiemu. 
Wia domość nas do głębi poruszyła, jednak byliśmy przekonani, 
że Polska uniknie anarchii. 

Mord powstał na tle waśni partyjnych, z zawiści prawicy, 
któ ra ogniskując w sejmie większość głosów polskich, nie chciała 
się pogodzić z wyborem prezydenta przez większość sejmową 

188 Gabriel Narutowicz (1865–1922), inżynier, prof. Politechniki w Zurychu. Pierwszy 
prezydent RP, wybrany na tę funkcję przez Zgromadzenie Narodowe 9 XII 1922 r.,  
głosami lewicy, centrum i mniejszości narodowych. Stał się natychmiast obiektem za
ciekłych ataków prawicy.
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pol skiej lewicy i mniejszości narodowych. Z początku straszna  
i w dziejach narodowych niebywała zbrodnia wstrząsnęła jedną  
i drugą stroną. Wybór prezydenta Wojciechowskiego189 głosami 
le wicy i mniejszości narodowych przeszedł spokojnie. Ale powoli 
prawica zaczęła wracać do bezwzględnej opozycji partyjnej, 
zwła szcza w stosunku do rządu, który bądź co bądź opanował 
krytycz ną sytuację. 

Dziwnie objawiał się partyjny obłęd w apoteozie zabójcy 
śp. Prezydenta — Niewiadomskiego. Po skazaniu go na śmierć 
urzą dzano po kościołach z całą pompą żałobne nabożeństwa, 
wielbio no go po gazetach jako patriotę itp., działo się to nawet  
w mia stach kresowych bez skrupułu, a w przekonaniu, że tą drogą 
mniej szościom narodowym udzielało się „poglądowej nauki”  
i czynnej nienawiści, posuniętej do mordu naczelnych jednostek 
Rządu Rze czypospolitej. 

Nie co ,  ale kto  mówi!  Szalenie rosnąca drożyzna (psze-
nica podrożała od sierpnia 1922 ośmiokrotnie), katastrofalny spa-
dek marki w najszerszych kołach budzą świadomość konieczno-
ści naprawy skarbu, a przede wszystkim zwiększenia dochodów, 
podwyższenia podatków itp. Min. skarbu Grabski190 przedłożył 
budżet, który może nie jest dość radykalny, może nie bez usterek, 
dawał jednak widoki znacznej poprawy skarbu. Rozmawiałem  
z szczery mi patriotami prawicy, ludźmi światłymi i rozumnymi, 
pragnący mi poprawy skarbu, którzy jednak oświadczali, że bud-
żet zwal czać muszą, bo nie mają zaufania do Rządu. Tak to u nas 

189 Stanisław Wojciechowski (1869–1953), jeden z założycieli PPS i członek jej kie
rownictwa. W latach 1919–1920 minister spraw wewnętrznych, w latach 1922–1926 
prezydent RP. Zrzekł się tej godności podczas zamachu majowego. W latach 1926–
1939 profesor SGGW.
190 Władysław Grabski (1874–1938), ekonomista, polityk. Związany z ruchem narodo
wym. W 1920 r. i w latach 1923–1925 premier, w latach 1919–1920 i 1923–1925 mi
nister skarbu. W 1924 r. założył Bank Polski i przeprowadził udaną reformę walutową. 
Po odejściu z polityki poświęcił się pracy naukowej.
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sądzi się nie według tego, co mówi, ale kto mówi; względy partii 
górują nad interesem ogółu. Nieskończenie jesteśmy jeszcze 
dalecy od zasady: Salus Reipublicae suprema lex esto. 

Nie przeczę, że samolubny jest kmieć, który państwu nic nie 
daje, a ziemi pożąda, samolubny jest robotnik żądający dobrego 
zarobku za często złą i krótką pracę, ale dziwię się, że klasy posia- 
dające majątek i wykształcenie, o tradycjach narodowych są co 
najmniej równie samolubne, a w partyjności bardziej zaciekłe. 
Je stem też przekonany, że tą partyjnością podkopują fundament 
własnej partii w duszy mas, że kultywując własny radykalizm par-
tyjny, rozwijają przez reakcję równy radykalizm u przeciwni ków, 
a owoce skrupić się muszą i na nich samych, i na niewinnej temu 
Ojczyźnie. Miejmy nadzieję, że zwycięży ostatecznie patrio tyzm, 
a przynajmniej zmysł samozachowawczy Państwa. 

W stosunkach wojskowych następuje stopniowa poprawa. 
Jed ną z najpoważniejszych bolączek mego OK jest brak podofi-
ce rów, jako następstwo niskiego poziomu kulturalnego kresowej 
lud ności. OK otrzymuje częściowo uzupełnienie z innych okrę-
gów, ale w tym analfabetów z zachodu, a Ukraińców z Wschodniej 
Ma łopolski. Taki przyrost jest bardzo niefortunny, bo wprowadza 
po lityczną agitację na Wołyń, teren dotąd znacznie bierniejszy, ale 
przecież narodowościowo dla agitacji podatny. Zwracałem dobit-
nie uwagę MSWojsk., Prezydentowi Min. (gen. Sikorskiemu) na 
tę niewłaściwość, która wychodzi od naszego Rządu, a realizuje 
w zupełności intencje bolszewików — ale bezskutecznie. 

Mój dłuższy wyjazd za granicę, a potem zapalenie płuc, 
które go się nabawiłem przez kilkutygodniowe nienoszenie płasz-
cza mi mo stałego przeziębienia, przeszkodziły mi w tak pilnych 
obja zdach OK, jak przeszłej zimy. Na szczęście zapalenie płuc  
rzu ciło mnie do łóżka tylko na tydzień (w czasie Bożego Naro-
dzenia) i nie pociągnęło żadnych następstw, tak że od początku 
roku znowu wiele jeżdżę, jednak tak intensywnie jak zeszłego 
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roku nie mogę już pracować; przypuszczam, że od wiosny znów 
wszystko pójdzie normalnym trybem. 

W listopadzie z. r. otrzymałem Komandorię Ord. Virt. Mil. 
i wstąpiłem zastępczo (w braku Wielkich Krzyży) do stałej Ka-
pituły. 

18 maja 1923. W b. r. nie powołano rekruta. Rok ten jest 
przezna czony na przeszkolenia kilku roczników rezerwistów, 
którzy w znacznej części przeszli wojnę, a nie posiadają syste-
matyczne go wyszkolenia nowoczesnego. Pomieszczenie, ubranie 
i wyekwipowanie rezerwistów natrafiło na wielkie trudności, wo-
bec panu jących braków w okręgu korpuśnym, jednak sytuację 
opanowało się niebawem, a wyszkolenie rezerwistów dało wcale 
dobre rezul taty, przy czym zdrowy rozum i dobre ich chęci wielką 
odegrały rolę. 

W administracji widoczne są stopniowe postępy, większe 
w bu downictwie, powolniejsze w intendenturze, gdzie nadto 
zaintere sowane osoby i wojskowe, i cywilne częstokroć nie budzą 
zupełne go zaufania. 

Marszałek Foch.  3–5 maja w Warszawie, 8 maja we 
Lwowie brałem udział w przyjęciu marszałka Focha, zwycięzcy 
w wielkiej wojnie światowej. 

3 maj był dniem kulminacyjnym uroczystości, związanych 
z od słonięciem pomnika Józefa Poniatowskiego na placu Saskim. 
Po nabożeństwie w katedrze Św. Jana nastąpiło uroczyste odsło-
nięcie pomnika wśród echa 101 strzałów armatnich, potem do-
konano sze regu dekoracji francuskich, w tym gen. J. Hallera wiel-
kim Krzy żem Legii Honorowej, w końcu odbyła się kilkugodzin-
na defilada bardzo dobrze prezentującego się wojska i niekoń-
czących się rzesz wszelkiego rodzaju korporacji, młodzieży 
szkolnej itp. 

Na raucie u Prezydenta Rzeczypospolitej miałem sposob-
ność podziwiać zaiste wspaniałe i przepiękne sale zamku królew-
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skiego, co do ich architektury i urządzenia; znaczny tu postęp 
od r. 1919. Obiad, dany przez Min. Spraw Wojsk., był bardzo 
wystawny i za kosztowny. 

Uroczystości i w Warszawie, i we Lwowie dawały Mar-
szałkowi za mało spoczynku, co przezwyciężała jego silna natura 
i ruty na: „Si l’on demande que je mange, je mange, si l’on me 
demande un discours, je le fais, cela tout égal”, miał marszałek 
odpowie dzieć komuś, ubolewającemu nad jego utrudzeniem. Mar-
szałek był z wyglądu i pracy armii, z kultury w Polsce i jej bo-
gactwa dzieci mocno zadowolony. Kilka jego mów, które słysza-
łem, odznaczało się naturalnością i jasnością, kładł w nich nacisk 
na war tość pracy i patriotyzmu. 

Konkursy hipiczne.  6, 8 i 10 maja odbyły się w Lubli nie 
konkursy hipiczne, bardzo udałe, zwłaszcza jeśli idzie o po kaz 
władania białą bronią. „Głos Lubelski” (organ Nar. Dem.) wy-
raził podziękę komitetowi sportowemu przy DOK za tę biesiadę 
sportową, natomiast atakował mnie w częściowo nieparlamentar-
nej formie, że szafuję końmi w konkursach hipicznych, natomiast 
nie sprowadziłem jazdy i artylerii do Lublina na święto 3 maja. 
„Głosowi” dałem spokojną odpowiedź, którą on dosłownie prze-
drukował, zaopatrując ją przy tym grzeczną, choć nie całkiem 
rzeczową „Uwagę od Redakcji”, a kiedy — mimo mojej uprzej-
mo ści — wystąpił on z nowym artykułem, nieodpowiednim  
i w treści, i w formie, skierowałem pismo treści i formy przyzwoi-
tej, ale sar kastycznej do „Ziemi Lubelskiej”, antagonistki „Głosu”. 

Jak już wspomniałem wielokrotnie, zacietrzewienie partyj-
ne i w społeczeństwie, i zwłaszcza w prasie mąci trzeźwy sąd 
i paczy działalność publiczną. Jest na to tylko jeden sposób 
przeciw działania: niezłomnie spełniać swe obowiązki zawodowe 
i obywatelskie, gdyż przykład jest najpotężniejszym środkiem 
propagan dy, a praca najcenniejszym dobrem moralnym. 

Zapalenie płuc nie zostawiło żadnych śladów. Tenis odcho-
dzi ostro i bez zmęczenia, jeżdżę pilnie, biorę duże stosunkowo 
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prze szkody, a i mój Janek (11 i ½  r.) robi bardzo dobre postępy 
(80 cm przeszkody). 

Brat Eugeniusz191 (profesor geografii na Uniwersytecie 
Lwow skim) i ja zostaliśmy odznaczeni komandorią orderu „Po-
lonia Restituta”. 

Zmiana rządu.  20 września. Z końcem czerwca nastą-
piła zmia na rządu192. Na podstawie porozumienia ludowego 
stronnictwa „Pia sta” ze stronnictwami prawicowymi upadł ga-
binet gen. Sikor skiego, który bądź co bądź w każdej dziedzinie 
miał względne powodzenie, który miał interes państwa szczerze 
na oku i nie raził stronniczością partyjną. Nowym premierem jest 
Witos193, prezes klu bu „Piasta”, min. spr. wojsk. gen. Szeptycki, 
szefem sztabu gen. Stanisław Haller. Najważniejsza teka Min. 
Skarbu jest w tym ga binecie teraz już w trzecim ręku: Władysław 
Grabski, Linde194, obec nie Kucharski195. 

Bilans rządów nowego gabinetu dotąd nie przedstawia się 
ko rzystnie. W ciągu 2 i ½ miesięcy dolar skoczył z 50 000 do 
300 000 ma rek polskich, proporcjonalnie też wzrosła drożyzna, 
pomimo do skonałych urodzajów. W sprawach zagranicznych nie 
ma nowych sukcesów, podczas gdy gab. Sikorskiego pozyskał 

191 Eugeniusz Romer (1871–1952), brat Jana. Profesor uniwersytetów we Lwowie 
i w Krakowie. Kartograf.
192 Drugi rząd Witosa utrzymał się do 14 XII 1923 r.
193 Wincenty Witos (1874–1945), działacz ruchu ludowego. W latach 1908–1914 poseł 
na galicyjski Sejm Krajowy. W 1913 r. był jednym z założycieli PSL Piast. W latach 
1920–1921 premier rządu Obrony Narodowej, premier rządów ChjenoPiasta w 1923  
i 1926 r. Jeden z twórców zjednoczenia ruchu ludowego, od 1935 r. prezes SL. Skazany 
w procesie brzeskim. W latach 1933–1939 przebywał na emigracji w Czechosłowacji. 
W 1945 r. wiceprezes KRN.
194 Hubert Linde (1867–1926). Podczas pierwszej wojny światowej prowadził w Tar
nowie biuro werbunkowe do Legionów Polskich. Od lipca do września 1923 r. minister 
skarbu w rządzie W. Witosa. Prezes PKO.
195 Władysław Kucharski (1884–1964), inżynier, przemysłowiec. W 1923 r. minister 
przemysłu i handlu w rządzie W. Witosa.
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przyznanie nam Wschodniej Małopolski. Wreszcie jeżeli już 
dawniej forytowano zwolenników partyjnych, to dziś dzieje się 
to — mutatis personas — gruntowniej i sprawniej. 

Specjalnie firma „Piłsudski” jest dla nowej koalicji wprost 
czerwonym suknem, a ich organ „Myśl Narodowa” potrafi na 4/5 
swych szpaltach pisać ordynarnie tylko o Piłsudskim. 

Prezydent Wojciechowski. Zasady polityki wew-
nętrznej.  Z początkiem września bawił w Lubelskiem przez 
3 dni Prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechow ski. 
Poznałem go przed pół rokiem w Belwederze, na obiedzie dla 
wyższych dowódców, gdzie mi się wydał zmęczonym i starszym 
nad wiek (54 l.). Obecnie poznałem go innym. Mimo nikłego  
i po deszłego wyglądu jest człowiekiem niezmiernie wytrzyma-
łym, twardego ciała i ducha, bardzo jasnej i głowy, i mowy, dob-
rego i szlachetnego serca. Ma i okazuje wielkie sympatie dla ludu, 
du mę narodową, żądzę i szacunek dla pracy, natomiast może  
za widocznie odstręcza mniejszości narodowe, zarówno w for-
mie, jak w słowie, a także ziemiaństwo, rody itp. Tak więc 
Prezydent dłu go i serdecznie rozmawiał z włościanami, nau-
czycielstwem, dzia twą, natomiast był małomównym z ziemiań-
stwem, a na ogół nie mową wobec delegacji żydowskich, po 
części i ruskich. W czasie tej podróży odwiedził wszystkie po 
drodze kościoły (kilkanaście), nie był w żadnej synagodze lub 
cerkwi. Energicznie podkreślał ro lę Polaków jako gospodarzy 
we wszystkich częściach Rzeczypo spolitej, stwarzając tym teorię 
obywateli różnej kategorii: gospo darzy i „gospodarzonych”. Boję 
się, czy ta polityka nie odstręczy od nas mniejszości narodowych, 
obawiam się też, czy my Polacy dla tej polityki jesteśmy dość 
mocni. Moim wyznaniem wiary jest autorytet państwowy, przy 
jak najdalej idącym zadowoleniu skła dowych narodowości na 
zasadzie zupełnego równouprawnienia. Na tych podstawach 
pragnąłbym oprzeć i zbudować przywiązanie do państwa i do 
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jego autorytetu (vide narodowości w Szwajcarii, po części w daw-
nej Austrii; dla niwelacji na wzór Stanów Zjedno czonych nie 
widzę u nas warunków). 

Pogląd na stosunki wojskowe w okręgu.  W ostat-
nich czasach ujawniły się pewne niedomagania natury wojskowej 
w moim okręgu. Przysłany z ramienia Ministerstwa in spektor 
sanitarny, płk Jakesh196 stwierdził w kilku oddziałach wszy, 
a na ogół nieczystość i nieporządek. Wprawdzie memoriał tego 
pułkownika i grubo przesadzał, i zupełnie nie wspominał o nad-
zwyczaj intensywnej pracy, ażeby walczyć z trudnościami, od 
nas niezależnymi, ani ogromnego postępu od dwu lat. Zastali-
śmy ruiny koszar, budynki bez drzwi, okien i podłóg, z niemal 
zu pełnie niefunkcjonującymi wychodkami itp., dziś są one całe, 
zao patrzone na zimę, posiadają wychodki i łaźnie itp., a wszystko 
to dzięki pracy oddziałów, popartych nieznacznymi funduszami, 
bo przedsiębiorcy byli i za drodzy, i na ogół nieuczciwi. Jednak 
nie ulega wątpliwości, że w ostatnich czasach i oddziały, i ja  
w intere sie gruntownego wyszkolenia zaniedbaliśmy nieco troskę 
i pracę na rzecz zewnętrznego porządku. Drugi objaw, który mnie 
w cza sie bytności Prezydenta uderzył, to marne defilady piechoty, 
tym dziwniejsze, że przy dość licznych poprzednich okazjach 
nigdy te go nie mogłem stwierdzić. 

Poza tym militarne wrażenia Prezydenta były dodatnie,  
a zwłaszcza celowość i taniość administracji. Miałem też uczu-
cie, że i osobiście korzystnie się przedstawiłem. 

Stosunki wojskowe rozwijają się dobrze. Brałem udział  
w sze regu większych ćwiczeń w ramach dywizji, ostrych strzela-

196 Bronisław Jakesh (29 XI 1866–przed 1932), generał tytularny WP. Oficer V Baonu 
Sanitarnego, następnie inspektor sanitarny i pracownik Wojskowego Instytutu Sani
tarnego. Przed 1928 r. przeniesiony w stan spoczynku z prawem do tytułu generała 
dywizji. Nie występuje w Roczniku Oficerskim 1932 r.
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niach piechoty i artylerii. Wszędzie widziałem wielki postęp  
i zrozumie nie dla nowych zasad walki. Rezultaty te są tym cen-
niejsze, że na ogół garnizony nie mają placów ćwiczeń i odpo-
wiednich urzą dzeń. Władze polityczne nie tylko nam nie poma-
gają, ale wprost sabotują, o ile w grę wchodzą jakiekolwiek 
inne interesy, choćby i nie państwowe (a społeczne). Tak np. 
garnizonowi lubelskiemu, któremu przez 5 lat brak placu ćwiczeń, 
Rada Ministrów przyzna ła w marcu b. r. 250 morgów majątku 
państwowego Czechów, ale mimo niezliczonych korespondencji 
województwo dotąd placu nie oddało. Odmawiają także woje-
wództwa oficerom mieszkań itp. 

Jeżeli mimo to praca idzie, to wiele zasługi mają w tym do-
wód cy dywizji, z których zwłaszcza płk Kukiel (legionista) jest 
wręcz pierwszorzędny, jego ćwiczenia i jego prace są wzorowe,  
a gen. Kuchinka197 (austr.) i płk Fabrycy (legionista) wybitni. 

Majątek Złojec podnosi się, stoi już stodoła, chlew, studnia 
i wiele w tym zasługi ma Stefa i jej matka. Gospodarstwo idzie 
już normalnie pod mym kierunkiem.

26 grudnia 1923 r. 
Rząd Witosa.  Stosunki państwowe w Polsce nie rozwi-

ja ły się korzystnie w ostatnim kwartale. Cechą ich było rozcie-
trzewienie partyjne i prywata. 

Rząd Witosa (prawica i centrum zamożnego włościaństwa), 
rozporządzając w sejmie nieznaczną większością, rozpoczęło os-
try, na stosunki Polski, system represyjny w stosunku do jedno-
stek odmiennych przekonań politycznych, a stronnictwa rządo-

197 Gustaw Kuchinka (1875–1923), generał WP. Zawodowy oficer artylerii armii au
striackiej. W latach 1918–1921 szef sztabu Okręgu Generalnego Łódź, w latach 1921–
1923 dca 27. Dywizji Piechoty. Zweryfikowany w stopniu generała brygady ze star
szeństwem od 1 VI 1919 r.
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we pie kły na ogniu państwowym dla siebie kasztany: wielka 
własność próbowała wywinąć się od reformy rolnej, ziemia 
(wielka i mała) płacić jak najmniejsze podatki, przemysł to samo,  
a oprócz tego operować kredytami państwowymi i ciągnąć nie-
bywałe zyski. 

Wprawdzie minister skarbu Kucharski po różnych mniej 
udałych projektach własnych zaczął z energią forsować idee 
swojego poprzednika Władysława Grabskiego, tj. zwyżkę i wa-
loryzację (dostosowanie do miernika stałej waluty, np. fr. szwaj-
carski) podatków i kredytów państwowych, udzielanych np. prze-
mysłow com, oszczędności w administracji itp. Przedłożył też 
budżet zrównoważony,  nie całkiem zresztą rzetelny, jednak 
to wszystko nie wstrzymało szalonego spadku waluty polskiej 
do 7 000 000 na czarnej giełdzie za dolara. Zarówno zagranica, 
jak i społeczeństwo nie miały wiary w uzdrowienie gospodarki 
państwowej i stąd głównie wynikała stała zniżka. 

Opozycja odpłacała się stronnictwom rządowym zaciętą  
walką przeciw ich przywódcom, nie sabotując na ogół koniecz-
ności pań stwowych. Jednak szerząca się wśród warstw urzęd-
niczych (rów nie jak wojskowych) oraz robotniczych coraz strasz-
niejsza nędza, doprowadziła z początkiem listopada do strajku, 
w trakcie które go przyszło w kilku miejscowościach do użycia 
siły zbrojnej. W Krakowie polała się krew, przy czym oddziały 
wojskowe były z całą zaciekłością ostrzeliwane przez organizacje 
socjalistyczne* i poniosły ciężkie straty. Śledztwo wykaże ewen-
tualną winę pro wodyrów partii socjalistycznej198. Prawica w spra-
wę tę oczywiście wciągała Piłsudskiego, z pewnością niesłusz-

* Może głównie komunistyczne (15 maja 1924).
198 Autor ma na myśli wypadki krakowskie 6–7 XI 1923 r., kiedy demonstranci otwo
rzyli ogień do wojska. Do dzisiaj nie wyjaśniono definitywnie, dlaczego karabiny do
stały się w ręce demonstrantów.
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nie, a skrajno lewicowe bojówki dla własnych celów posługiwały 
się popularnym na zwiskiem Naczelnego Wodza. Namiętności 
coraz bardziej opano wywały życie publiczne, sytuacja stawała 
się bez wyjścia. 

Rząd Grabskiego.  Dlatego też upadek rządu, spowodo-
wany sprzecznością interesów ziemiaństwa i chłopstwa w sprawie 
reformy rolnej, ogół odczuł jako ulgę. Po nieudałej próbie stwo-
rzenia rządu lewicowego przez Thugutta199, prezesa „Wyzwole-
nia”, uformował się fachowo bezpartyjny rząd Grabskiego, mają-
cy na razie poparcie obu stron, a występujący pod hasłem naprawy 
skarbu. Naprawa skarbu jest zadaniem nadzwyczaj trudnym. Po-
mimo wielkiego bogactwa naturalnego Polski, pomimo że jej bi-
lans handlowy jest od szeregu miesięcy czynny, na przeszkodzie 
stoi od wieków zakorzeniony opór przeciw świadczeniom 
publicz nym, nałóg dojenia państwa, zaostrzony deprawacją 
i zmaterializowaniem społeczeństwa, które nastąpiły na ogół 
wszędzie po wojnie. Zarówno stronnictwa, jak i pojedynczy 
ludzie uznają ko nieczność naprawy skarbu, konieczność płacenia 
podatków, byle tylko nie oni sami, a inni to czynili. Niepokojąco 
mało jest w Pol sce takich, którzy by do budowy zdrowego skarbu 
chcieli położyć pierwszą cegiełkę. Chłop i robotnik, może nie 
bez słuszności, wska zują na ziemianina, przemysłowca, kupca, 
ziemianin wskazuje na uchylającego się od podatków chłopa, 
żądając „równości cięża rów”, a sam nie chce płacić na szkołę, 
na sejmik, bo on tam dzieci swoich nie posyła, a tu inni rządzą 
(„głupio”), nie on itd. Wyra zem tych nastrojów i tendencji jest 
sejm. Toć jego przewaga w sprawach publicznych jest szkodliwa, 
a jej ukrócenie niełatwe, wobec fatalnego braku ludzi w narodzie 

199 Stanisław Thugutt (1873–1941), działacz ruchu ludowego, polityk. Podczas pierw
szej wojny światowej w Legionach Polskich. Działacz PSL „Wyzwolenie”, współorga
nizator Centrolewu. Od 1931 r. w Stronnictwie Ludowym.
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naprawdę pierwszorzęd nych. Pewną pociechą jest patriotyczny 
kierunek nawet bardzo lewicowych ugrupowań, który sprawia, że 
przecież dobro Polski jest jedynym oficjalnym hasłem wszystkich 
stronnictw (prawica, a poniekąd i lewica, każda uważa, że ma 
monopol patriotyzmu). I tak od czasu do czasu udaje się skupić 
wszystkich około jakiejś pożytecznej pracy lub osoby. Prezydent 
Rzeczypospolitej, Woj ciechowski jest zgodnie uznanym przez 
obydwie strony — rząd Grabskiego zaczął rządy pod dobrymi 
auspicjami. Oba te czyn niki, przejęte intencjami, mogą w swej 
pracy znaleźć powodzenie, jak powodzeniem uwieńczona została 
w ostatniej godzinie woj na r. 1920. 

Bierność społeczeństwa wobec potrzeb wojska.  
W wojsku robota postępuje, mimo wielkich braków mate rialnych 
i dla usunięcia ich zapewne energicznie domagać się bę dzie 
środków gen. Sosnkowski, ponownie wybrany ministrem spraw 
wojskowych. Służba intendencka mocno chroma, głównie z po-
wodu niezdrowych stosunków gospodarczych w kraju, nieso-
lidności dostawców, chciwości fabrykantów, niepunktualności 
pie niężnego zaopatrzenia administracji wojskowej, zbytniej 
centra lizacji i biurokracji oraz niedostateczności personalnej 
naszego aparatu wojskowego. Natomiast oddziały pracują dob-
rze; najracjonalniej i najsprężyściej piechota, najsłabiej — bo za-
cofana w metodach — jazda. Tężyzna dowódców pułków i w jeź-
dzie obie cuje postępy. Społeczeństwo, zwłaszcza bogatsze, odnosi  
się do wojska bardzo biernie. Podczas gdy rezerwiści na ćwicze-
niach, i to w znacznej mierze Ukraińcy, zrzekali się kilkakrotnie 
przysługujących im częściowych poborów, składając znaczne su-
my to na oświatę w wojsku bądź na urządzenie koszar (np. w Wło-
dzimierzu Woł. tą drogą bardzo ładnie odświeżono całe piętro  
w budyn ku batalionowym i kupiono ładne meble do świetlicy), 
to ziemia nie polscy, właściciele ogromnych fortun, uratowanych 
piersią wojska, nie wstydzą się ofiarować 5000 mkp. na „sztandar 
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pułko wy”. W Lublinie rada miejska i magistrat protestują przeciw 
budowie domków oficerskich w „reprezentacyjnej części miasta” 
itd. Korpus oficerski, acz fachowo robi postępy, towarzysko pro-
letaryzuje się i zatraca samopoczucie. Społeczeństwo, odnosząc 
się bez szacunku i bez miłości do stanu oficerskiego, zapomina, 
że o ile potrafi oficerów dziś zrobić potulnymi baranami, o tyle 
tru dno będzie w potrzebie z baranów zrobić wilków. 

Proponował mi Szeptycki inspektorat gen. artylerii, na 
który się warunkowo zgodziłem, ale z powodu zmiany gabinetu 
decyzję odłożono. 

Dzieci rozwijają się równie dobrze. Wzorową pilnością, 
cha rakterem i sercem odznacza się moja córka, której niezależny 
umysł jest solą w oku Matek Urszulanek, a następstwem wysoce 
niesprawiedliwa zniżka not; uspokoiłem ją odpowiednio, zupełnie 
pewny wyrządzonej jej krzywdy. 

Sprawa Hallera.  18 grudnia — na posiedzeniu kapituły 
orderu Virtuti Militari rozpatrywano kandydatów na odznaczenia 
II klasy, przy czym marszałek Piłsudski nie poparł kandydatury 
gen. Hallera, która upadła 5 głosami przeciw 6. Nie oceniając za-
sług gen. Hallera, do czego marsz. Piłsudski jest kompetentnym, 
jednak legenda mocno osnuta około osoby gen. Hallera oraz nie-
fortunny wpływ tej decyzji na uspokojenie umysłów przemawia-
ją przeciw takiemu załatwieniu sprawy. 

Sanacja skarbu.  15 maja 1924. Rząd Wł. Grabskiego oka-
zał się w dziedzinie sanacji skarbu opatrznościowym. Do lutego 
jeszcze marka spadała, oficjalnie do 9 mln, na czarnej giełdzie 
do 15 mln za dolar. Ale rząd, uzyskawszy od sejmu w dziedzinie 
skarbowości na 6 miesięcy bardzo szerokie pełnomocnictwa, 
w krótkim czasie wszystkie trudności przezwyciężył. Drogą 
interwencji prze rwał zwyżkę dolara, stabilizując go na 9 mln ma-
rek i mimo zgrzy tów, zrealizował znacznie podniesione, pomno-
żone i zwaloryzowa ne podatki. Wzbogaciwszy skarb tymi zarzą-

437



dzeniami, osiągnął równowagę budżetową, zaprzestał w lutym 
dalszego druku mar ki, a z końcem kwietnia otworzył Polski Bank 
Państwowy, któ ry wydał nową walutę: złoty polski = 1 800 000 
mkp.; 1 lipca mar ka ma definitywnie zniknąć. 

Sanacja skarbu odbiła się znacznie na stosunkach gospodar-
czych. Nastąpił spadek cen produktów rolnych, a zwłaszcza zwie-
 rzęcych, te ostatnie spadły przy nowej walucie do połowy, a na -
wet do 1/5. Produkty przemysłu spadły mało, natomiast nastąpił 
znaczny zastój, który musi się skończyć zniżką (na razie przemy-
słowcy i robotnicy wzajemnie się zapraszają do jej zapoczątko-
wa nia przez większą wydajność pracy, względnie przez mniejszą 
zachłanność w zyskach; ostatecznie jedna i druga strona musi się 
zastosować do nowej sytuacji). 

Jest nadzieja, że przyrodzone bogactwo kraju nie tylko 
utrwa li sanację skarbu, ale uchroni życie gospodarcze od kryzy-
su, to warzyszącego często okresom deflacji pieniężnej. Świetne 
ko niunktury wszelkiego rodzaju spekulujących rekinów, próżnia-
ków itp. bezpowrotnie minęły. Praca, solidność, kapitał i jego pod-
sta wa, oszczędność odzyskują podkopane przez szereg lat zna-
czenie gospodarcze. 

Zawzięta wytrwałość rządu Grabskiego i jej powodzenie 
pod niosło znacznie autorytet państwa i rządu, zarówno w kraju, 
jak i za granicą. 

Postępy organizacji wojska.  W wojsku pracuje się 
coraz solidniej. Niezapowiedziana inspekcja ministra, gen. Si-
korskiego (gen. Sosnkowski ustąpił z powodu nieporozumień bu-
dżetowych z premierem) w Równem i Ostrogu wypadła bardzo 
dobrze. W ogóle, jeśli idzie o stałe podniesienie poziomu pracy 
za wodowej i kulturalnej w oddziałach korpusu, to wszystkie spo-
strzeżenia je stwierdzają. Natomiast braki materialne, zwłaszcza 
w wyposażeniu mobilizacyjnym, w urządzeniu wszelkiego rodza-
ju placów i obozów ćwiczeń itp. są jeszcze bardzo widoczne.  
W tej dziedzinie rząd obciąża się wielką odpowiedzialnością. 
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Na inspekcje wyjeżdżam obecnie rzadziej. Dotychczasowa 
mo ja działalność wydała już te owoce, że rzadko tylko wyłaniają 
się poważniejsze usterki; rezultaty osiąga się wysiłkiem auto-
nomicz nym jednostek, a nie naciskiem. Jest więc pożyteczne 
zbytniego nacisku nie ujawniać. 

Przyczynia się do tego szczególna pomoc, jaką znajduję  
w obecnym swym zastępcy, płk. Kraussie200. Człowiek to wyjątko-
wej obowiązkowości, sumienności, zdolności i pracy, wyróżnia 
się wiedzą, doświadczeniem, sądem w pracy, energii moralnej  
i fi zycznej; należy do jednostek wyjątkowych. Na jego przykła-
dzie unaocznia się ułomność reguły „awansu z wyboru”, który sta-
nowi w wojsku polskim zasadę. Szósty co do starszeństwa, a przy 
tym wybitny, nie został w maju generałem, dzięki „wyborowi”. 

Z natury rzeczy w komisji proponującej „wybór” widoki 
mają ci, których jak największa ilość członków komisji osobiście 
zna — ale taki „wybór” nie jest obiektywny, a ponieważ „wybór”, 
o ile nie dotyczy wyjątków, w ogóle nie może być obiektywny, 
staje się jako „reguła” nonsensem. 

W administracji budowlanej stosunki w miarę stabilizacji 
wa luty uzdrawiają się, a przedsiębiorcy zaczynają pracować solid-
niej. W intendenturze stosunki są gorsze. Wyżywienie ludzi nie 
jest złe, choć nie całkiem solidne, natomiast siano, pasza w ogóle 
oraz dostawy en gros jeszcze chromają na tle niezdrowej speku-
lacji dostawców, niedołęstwa, a może częściowo nieuczciwości 
in tendentów i niemal zupełnego braku handlowej organizacji 
producentów.  Ta to ostatnia okoliczność zmusza administrację 
wojskową do oddawania dostaw pośrednikom, którzy solidno ścią 

200 Karol Krauss (1871–1934), generał WP. Oficer zawodowy armii austriackiej. W la
tach 1918–1920 m.in. dca 13. Pułku Piechoty, XV Brygady Piechoty i XXXII Brygady 
Piechoty. Awansowany do stopnia generała w 1934 r., w 1928 r. przeniesiony w stan 
spoczynku.
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nie grzeszą i są albo Żydami, albo mają subdostawców Żydów.  
W tych warunkach wartałoby spróbować „ryczałtowej” gospodar-
ki samych oddziałów, które dzięki decentralizacji dotarłyby łatwiej 
do producentów, usuwając koszta handlowe pośredników oraz 
fałszowanie przez nich towarów. Obawa demoralizacji korpusów 
oficerskich na tle interesów nie przedstawia się poważnie, co 
stwierdzają ze wszech miar dobre doświadczenia w dziedzinie 
re montu koszar sposobem gospodarczym. 

Z końcem marca przeprowadziłem we Lwowie interesującą 
grę wojenną dla oficerów II i VI OK, w zastępstwie wakującego 
V inspektora armii. 

Likwidacja sabotaży na Wołyniu.  Z końcem kwiet-
nia zlikwidowane zostały na Wołyniu 3 organizacje, które wedle  
danych województwa wołyńskiego miały z poparciem So wie-
tów wywołać na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zbrojne 
powstanie oraz dokonać szeregu sabotaży na liniach komunika-
cyj nych, ba, organach administracji, policji i wojska (ukraińska 
par tia socjalistyczna, organizacja płk. Tutiorika, ongi idącego  
z nami, obecnie z bolszewikami i galicyjska organizacja). Woje-
wództwo przyjmowało jako pewnik, że organizacje te mają dużo 
broni i da leko sięgające przygotowania i że w szczególności 
w rejonie Ostro ga–Dubna bandy pojawią się lada chwila. Nie 
podzielałem wpraw dzie obaw województwa, jednak ze względu 
na nadzwyczaj pozy tywne jego stanowisko i częściowo war-
szawskiego sztabu general nego wysłałem do Ostroga płk. 
Kraussa, a bezpośrednio za nim 1 batalion 23. Pułku Piechoty, 
biorąc w rachubę wzmocnienie tej grupy w mia rę potrzeby 24. 
Pułkiem Uł. z Kraśnika. Władze wojskowe i kolejowe oka zały 
doskonałą sprawność, tak że transport baonu (z Włodzimie rza) 
odbył się z niezwykłą szybkością, sprawnie też przeprowadzo no 
samo obsadzenie ważniejszych obiektów komunikacyjnych przez 
wojsko i policję na terenie województwa wołyńskiego. W wy niku 
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tych zarządzeń akcja sabotażowa ograniczyła się do zupełnie 
nieznacznych incydentów, bez najmniejszego choćby tylko skom-
plikowania ruchu kolejowego, a poszukiwania za bronią dały wy-
nik negatywny, co dowiodło, że władze wojewódzkie przesadnie 
oceniały sytuację. 

W przewidywaniu ewentualnych zawikłań na terenie woje-
 wództwa wołyńskiego i Małopolski Wschodniej, Rada Mini-
strów dała mi szczególne pełnomocnictwa nad wojskami II  
i VI OK oraz władzami administracyjnymi i bezpieczeństwa 
województw: wołyńskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. 
Pełnomocnictwa te nie weszły w życie, ponieważ do zawikłań nie 
przyszło. 

W ten sposób coraz częściej pełnię funkcję V inspektora ar-
mii, którego nie obsadzają. Ale zadowolony z Lublina do zmiany 
nie tęsknię. 

Od blisko dwu miesięcy rozbiera się kościół garnizonowy na 
placu Litewskim (dawny sobór), którego materiał przeznaczony 
jest na „Dom Żołnierza”. Dotychczas wojsko wykazuje ogromną 
ofiarność w pracy i pieniądzach, społeczeństwo natomiast z ma-
łymi wyjątkami (p. Feliks Moskalewski, brat wojewody, inż. Iwa-
nicki i inni)* zachowuje się biernie. 

7 stycznia 1925. Konsolidacja ustroju państwowego, zwła-
szcza w dzie dzinie skarbowości i waluty, pod energicznym i kon-
sekwentnym rządem Grabskiego zrobiła dalsze postępy. Ale i kry-
zys gospodar czy się zaostrzył. Produkcji, tak rolniczej, jak  
i przemysłowej brak gotówki i kredytu. Prócz tego, zwłaszcza 
w przemyśle jest nadmiar personelu w zarządach, w dodatku za 
wysoko płatnych, a robotnik, dobrze, jeżeli nie za dobrze płatny, 
nie odznacza się dostateczną wydajnością w pracy. 

* Obaj zrobili niewiele; sumiennie nam pomógł tylko dyrektor Banku Pol skiego w Lu
blinie, p. Rzeszotarski.
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Pomimo ogólnego uczucia depresji, nie jestem złej myśli. 
W ostatnich miesiącach oszczędności w bankach rosną, a stopa 
procentowa (głównie dzięki zarządzeniom rządu) znacznie spa-
dła. Cena żywności jest niska, a z nią i koszta życia, a tym samym 
i przemysł ma warunki rozwoju, który nastąpi przy oszczędności 
i pracy: do obu zmusi życie. W każdym razie obniżenie cen wyro-
bów przemysłu i rzemiosła jest konieczne i musi nastąpić. 

W pracy wojskowej w obrębie korpusu widoczny jest sta-
ły po stęp, najbardziej w metodach i rezultatach wyszkolenia. 
Także w służbie intendentury, zwłaszcza w umundurowaniu, 
stosunki się poprawiły, w czym nowy szef Dep. VII, gen. Norwid 
Neugebauer ma wybitną zasługę. Wspomnieć jeszcze muszę o: 
a) świetnym przebiegu mobilizacji baonu w Sarnach (w 3 dni 
pełny stan osło ny, a z rezerwistów 1 tylko odpadł przy ostrych 
ćwiczeniach, b) rozwoju akcji dywersyjnej na Wołyniu, którą  
(z wojska wyłonio na) policja graniczna oraz asystencje wojsko-
we powoli likwidują, nie bez ciężarów dla wojska, gdyż dzieje się 
to ze znacznym uszczerbkiem wyszkolenia. 

„Dom Żołnierza” w Lublinie doprowadzono już do I pięt-
ra dzięki ofiarności wojska, a zwłaszcza mrówczej pracy płk. 
Olbrychta i kpt. inż. Dobrzańskiego (kierownika budowy); także 
społe czeństwo coraz żywiej interesuje się sprawą i datki płyną 
obficiej. 

* * *

Gen. Sikorski. Od lipca pełnię funkcję inspektora V Ar-
mii w dziedzinie operacyjnej, a od września zostałem członkiem 
Rady Wojennej, w której od razu zdobyłem odpowiednie stanowi-
sko. W związku z tym wszystkim jestem ogromnie zajęty; spę-
dzam na konferencjach w Warszawie bardzo wiele czasu i z tego 
powodu nie jestem w stanie poświęcić odpowiadającego potrze-
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bom czasu na pracę w DOK. Toteż zwróciłem się już osobiście do 
ministra gen. Sikorskiego z prośbą o uregulowanie mojej sytu acji, 
tym bardziej że od października nie mam zastępcy. Gen. Krauss 
został bowiem na podstawie mego wniosku dowódcą 27. Dy-
wizji w Kowlu, którą tym sposobem pragnę podnieść do poziomu 
moich obu innych dywizji piechoty. 

Jako członek Rady Wojennej miałem sposobność przekonać 
się osobiście o bardzo wysokich przymiotach intelektualnych 
min. gen. Sikorskiego; bogactwo myśli, jasność sądu, celowość, 
zdolności organizacyjne i kierownicze rzucają się u niego w oczy. 

Marszałek Piłsudski.  W kapitule orderu Virtuti Mi litari 
zaszły bardzo przykre zgrzyty. Przewodniczący, marsz. Pił sudski, 
podniósł bardzo poważne i uwłaczające zarzuty przeciw generali-
cji polskiej w ogólności, a w szczególności przeciw gen.  J. Halle-
rowi (9 października 1924)201 i powtórzył je na następnym po-
siedzeniu, obrażając nadto gen. Rozwadowskiego i St. Hallera 
(13 grudnia). W pierwszym wypadku prywatnie, w drugim z ra-
mienia kapituły starałem się wpłynąć na Marszałka w kierunku 
załagodzenia sprawy, ale bezskutecznie. Marszałek w obu wypad-
kach najpierw uniósł się, używając ostrych i nieprzyzwoitych 
słów i dopiero mój zupełny spokój przywracał mu obiektywność, 
naprowadzał do za stanowienia, ale nie pozwolił mi na osiągnięcie 
rezultatów, które by umożliwiły zlikwidowanie sprawy (będzie 
się nią musiał zająć może nawet Prezydent Rzeczypospolitej). 

201 Chodziło o dowodzenie przez gen. J. Hallera 1. Armią podczas bitwy nad Wisłą. Pił
sudski 21 sierpnia nakazał skierować tę armię na północny wschód, aby odciąć odwrót 
wojskom rosyjskim cofającym się znad Wkry i dolnej Wisły. Gen. Haller zmienił ten 
rozkaz, kierując 1. Armię na północny zachód. Kiedy 22 sierpnia J. Piłsudski przybył  
z Siedlec do Warszawy, uznał dyspozycje Hallera za nonsensowne, dziwaczne i na
tychmiast zmienił kierunek marszu armii. Część sił nieprzyjaciela zdołała jednak wyjść 
z okrążenia. Piłsudski uważał, że rozkaz gen. Hallera przyczynił się do zmniejszenia 
klęski Armii Czerwonej. Marszałek był głęboko przekonany, że gen. Haller nie zasłużył 
na order nadawany dowódcom armii za zwycięską bitwę.
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Fakty te i ówczesne wrażenia ujemnie zarysowały mi du-
chową sylwetkę Piłsudskiego. Cechuje go dużo namiętności, nie-
sprawie dliwy sąd o ludziach (np. o gen. Szeptyckim, który w roz-
mowie ze mną, mimo przykrości doznanych w „R. 1920” od 
Piłsudskiego, wyrażał się o nim z całym pietyzmem i lojal-
nością), brak panowa nia nad sobą. Bezsprzecznie, przebija się 
w tym wszystkim słu szne rozgoryczenie. Ogromne zasługi dla 
narodu i wielka indywidualność Piłsudskiego nie przeszkadzały 
temu, że patrioci z obozu (pseudo) narodowego, jego, jeszcze 
jako Nacz. Państwa i Nacz. Wodza obrzucali błotem, co mu osta-
tecznie odbierało równowagę umysłu, ale bodaj zgubniejsze były  
usługi, jakie mu oddawali je go adoratorzy, często nieszcze-
gólnego charakteru lub sądu, któ rzy nie dopuszczali do niego 
pożyteczniejszych wpływów. Pił sudski niestety zraża sobie wiele  
oddanych sobie lepszych jedno stek, a nieumiarkowanym swoim  
postępowaniem najskuteczniej idzie na rękę swoim przeciwni-
kom, którzy za żadną cenę nie chcą go dopuścić do pracy na 
stanowisku naczelnego wodza („gen. insp. armii”). Stanowisko 
to należy mu się na podstawie zasług i jego indywidualności, ale 
niełatwo będzie z nim współpracować. Może normalna praca 
uspokoi jego nerwy, wróci mu równowagę i wyrwie go z tego 
stanu rozgoryczenia i rozdrażnienia, które mu tak szkodzą. Jego 
samozaparcie, posunięte aż do beztroski o przyszłość własnej 
rodziny, jego energia i zdolności potrzebne są Oj czyźnie. 

W powrocie z Zakopanego spokojnie oglądnąłem witraże 
Wy spiańskiego w kościele Franciszkańskim oraz zbiorową wys-
tawę Malczewskiego w muzeum w Krakowie. Możemy być 
dumni z tych mistrzów; potęga kompozycji, charakterystyka, 
oryginalna symfo nia barw i rysunek są tak niezwykłe, że  
w malarstwie nowożytnym za granicą (Paryż, Wiedeń, Londyn, 
Wenecja itp.) silniejszych wrażeń nie odniosłem.

Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna.  6 czerwca 1925. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy nie brałem udziału, ani nie by-
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łem świadkiem ważniejszych zdarzeń. W korpusie i w wojsku nor-
malny postęp. W narodzie, nie wyłączając ludu i rzemieślników, 
rozwija się poczucie narodowe i państwowe, czego objawem jest 
żywy udział ludności w obchodach narodowych, zainteresowanie 
wojskiem (np. na rewii 3 maja entuzjastyczne dla wojska okrzy ki) 
itp. Komuniści stanowią nieliczny odłam i zachowują się cicho,  
a w każdym razie ciszej niż w Niemczech, Francji, Austrii itp. 

Znamienną jest pewna dezorganizacja lewicy. Zgrzyty fer-
men tują wewnątrz „Wyzwolenia”, spowodowały one nawet 
dwukrot ne secesje, rozwinęły się też ostre polemiki między so-
cjalistami a „Wyzwoleniem” itp. Prawica się umacnia, co obok 
pewnych ko rzyści (dążność do poprawy politycznej, społecznej 
i ekonomicznej dyscypliny w narodzie, energiczna walka z ko-
munizmem itp.) gro zi także niebezpieczeństwami. Negacja naro-
dowych potrzeb mniej szości przypomina narodowościowe 
zawikłania dawnej Polski, które i dziś mogą być niebezpieczne. 
Egoizm w stosunku do ro botnika i małorolnego, egoizm pod  
hasłami „świętego prawa własności, odwiecznych praw ekono-
micznych konkurencji, popytu i podaży, ekonomicznej swobody 
kapitału” itp. często drażni nę dzę i spowodować może w braku 
umiarkowanych ustępstw na cza sie „szkodliwe, nieumiarkowane, 
przewrotowe zdobycze pro letariatu — trochę później”. 

Także stosunki polityczne układają się dla nas o tyle nie-
bez piecznie, że Anglia, a za nią Ameryka coraz wyraźniej dążą 
do zabliźnienia „rany niemieckiej” naszym kosztem i skłaniają 
się do désinteressement co do niemieckiej granicy wschodniej, 
ustalonej traktatem wersalskim. Stanowisko Francji w tej spra-
wie jest wprawdzie dla nas niedwuznacznie lojalnie, Francja 
wyraźnie Niemcom pokazuje zęby także wobec ich ewentualnych 
zachcianek na granicy wschodniej (Korytarz Pomorski i Górny 
Śląsk), ale moralne poparcie Anglii i Ameryki jest dla Niemiec 
cenne i może z czasem nabrać i konkretnej wartości. 
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Wobec tego i wobec zbrojeń niemieckich, nasze przygo-
towania wojskowe są skromne. 

Moje agendy, jako dowódcy korpusu i pełniącego funkcje 
in spektora armii wciąż rosną i wreszcie w kwietniu zwróciłem się 
do ministerstwa z prośbą o pewne ulgi, ażebym mógł rzeczywiście 
poświęcić pracę w ograniczeniu do głównych swoich agend: 
przygotowania wojennego, inkl. operacyjnych studiów, tak his-
torycz nych, jak konkretnych, oraz wyszkolenia; ale minister  
w istocie rzeczy ulg mi nie dał. To wyzyskiwanie mnie, łącznie 
z wrażeniem, że jakieś intrygi przeszkadzają mej nominacji na 
inspektora ar mii, zaczynają mnie niecierpliwić, choć specjalnie  
w tym roku pra cuję fizycznie i umysłowo łatwo i wytrwale. 

A teraz parę słów o rodzinie. Andzia spędza cały kurs 
szkolny w Zakopanem, które jej bardzo dobrze służy. Janek uczy 
się śre dnio, jeździ konno doskonale, rozwija się dość dobrze. 

Osobliwością tego roku była niezwykle łagodna zima; 
styczeń był prawie całkiem bez śniegu i mrozu, w lutym dopiero 
od 20 za częły się silniejsze śniegi, zresztą w niektóre dni lekkie 
mrozy, a dopiero marzec był zimniejszy i śnieżny lub dżdżysty. 
Ostrej zi my w ogóle nie było. (Max. około –100). 

Manewry kawalerii i  piechoty.  23 maja 1926. W po-
łowie sierpnia 1925 roku odbyły się trzydniowe manewry główne 
kawalerii na Wołyniu i trzydniowe manewry główne piechoty na 
Pomorzu. 

Pierwsze miały charakter operacyjno-taktyczny i pokazowy 
(także ostre strzelanie piechoty i artylerii). Pierwsze bardzo do-
brze przygotowane przez sztab gener. i g. insp. kaw. (gen. Haller 
i Rozwadowski) wypadły bardzo dobrze, drugie, prowadzone 
przez gen. Skierskiego wypadły słabiej, choć były dość dobre. 
W każdym razie, popis ten przed wybitnymi przedstawicielami 
około 20 państw ościennych wypadł dla naszej armii bardzo 
pomyślnie; Francję reprezentował gen. Gouraud. 
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Przy tej sposobności stwierdziłem, że wyszkolenie mojego 
kor pusu stoi bardzo wysoko i to samo stwierdził gen. Fabrycy, 
dca 3 Dyw. w czasie ćwiczeń pokazowych we Francji („nasz II 
Kor pus to umie lepiej”). 

Pierwszy dzwonek alarmowy.  Od sierpnia stan mego 
zdrowia, dotąd tak dobry, zaczyna się pogarszać; dokuczają mi 
jakieś duszności i łatwe zmęczenie. Nie zwracam na to uwagi, 
wiele czasu spędzam nadal na inspekcjach, ze znacznym uszczerb-
kiem dla snu, aż się załamuję; kilkaset metrów pieszo już mnie 
mocno nuży. Okazało się, że mam nerwicę serca — następstwo 
ustawicznego przepracowania od r. 1914, następstwo, którego 
do tąd organizm nigdy nie zapowiadał. 

Jednak dokończyłem jeszcze inspekcji manewrów, po czym 
zacząłem się trochę szanować i leczyć. W połowie października 
wy jechaliśmy ze Stefą na miesiąc idylli do St. Germain en Laye  
i do Paryża. Cały czas sami, najpierw wypoczęliśmy, rozkoszując 
się pięknem natury i wysokiej kultury, potem dość intensywnie 
zwiedziliśmy Paryż i okolicę. Niezwykle poczciwy specjalista od 
serca Dr Parvu skonstatował, że mój organizm ciągle jeszcze jest 
w wzorowym porządku i zapowiada długie życie, bez potrzeby 
szczególnego oszczędzania się. 

W ciągu zimy objawy nerwicy powoli, ale stale ustępowały, 
od kwietnia wróciłem prawie do zupełnej normy, ale wypadki 
ostat nich dni, w których wykazałem pełną wytrzymałość i tę-
żyznę, tro chę zaostrzyły nerwicę (spotęgowane pocenie się). 

Gabinet Skrzyńskiego.  W drugiej połowie roku 1925 za-
czął się złoty chwiać. Główny powód tego leżał w zbyt liberalnej  
polityce przywozowej Grabskiego, dyktowanej chęcią obniżenia  
cen artykułów pierwszej potrzeby, a oczywiście nadużywanej 
przez różnych korupcjonistów. Dołączyła się do tego niewy-
starczająca oszczędność w wydatkach państwowych i — obok  
trudności gospo darczych — słabe wpływy podatków, wskutek 
oporu podatników, broniących się pazurami przed płaceniem. 
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Grabski popełnił niewątpliwie błędy, ale były one dla niego 
na uką i byłby dołożył wielkiej energii i uczciwości, żeby sytuację 
uzdrowić. Ale oczywiście egoizm, cechujący ogół narodu, nie 
omieszkał wyzyskać „błędów Grabskiego”, żeby się pozbyć tego 
„bicza Bożego” na niechętnych do płacenia skarbowi, a chętnych 
do dojenia go. 

Rządy objął z kolei gabinet Skrzyńskiego202, pierwszo-
rzędnego ministra spraw zagranicznych, ale niedorastającego do  
walki z sobkostwem w narodzie. Za niego stosunek dolara z 6 zło-
tych wzrósł do okrągło 10–12 zł. Źródłem zła jest to, że posia-
dający nie chcą kosztem ograniczenia swej stopy życiowej i ka-
pitałów, które lokują o ile możności za granicą, a przynajmniej 
ukrywają, przy czynić się do wzmocnienia aparatu państwowego 
i gospodarczego; cechuje ich skrajny egoizm. 

Tekę wojskową w tym gabinecie objął gen. Żeligowski, 
który dzięki swojemu hartowi żołnierskiemu przyniósł pewne 
korzyści: przede wszystkim wzmocnił „żołnierkę” kosztem wy-
bujałej biuro kracji, upraszczając i redukując ją, po wtóre, zaczął 
realizować swój program „wyprowadzenia armii w pole”, tj. 
szkolenie oddzia łów jakie 5–6 miesięcy w roku poza garnizonem. 
Ten program, mimo poważnych korzyści, ma także i pewne 
niebezpieczeństwa. Jest on przedwczesny z braku odpowiednich 
i odpowiednio urzą dzonych terenów i niektórych urządzeń do 
szkolenia indywidual nego, pociąga za sobą koszta na baraki 
czy namioty, na zużycie materiału wojennego, wreszcie obarcza 
ciężkimi serwitutami ro dziny zawodowych wojskowych. 

Poza tym gen. Żeligowski był najgorętszym wielbicielem  
i po plecznikiem marsz. Piłsudskiego, jak jego antagonistami byli 

202 Aleksander Skrzyński (1882–1931), prawnik, dyplomata. W latach 1919–1922 po
seł polski w Rumunii. Stał na czele rządu od 20 XI 1925 do 5 V 1926 r. Równocześnie 
pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych.
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gen. Rozwadowski, Józef i Stan. Haller, Sikorski i ciągle przez 
Mar szałka atakowany Szeptycki. 

Marsz. Piłsudski słusznie krytykował wiele przejawów ży-
cia państwowego, życia wojskowego i wielu wojskowych, ale  
czynił to z rosnącym rozgoryczeniem, w formie nieraz rażącej. 
Przyczynia ło mu to coraz więcej wrogów i zmuszało do samo-
obrony nawet jego zwolenników. 

Tak np. w wywiadzie „Kuriera Porannego” w marcu 1926 r.  
oświadczył, że przestrzegł prezydenta Rzeczypospolitej przed 
mia nowaniem na ministra spraw wojskowych jakiegokolwiek 
oficera byłego austr. sztabu gen., ponieważ oficerowie „tego typu”  
obok umysłowej zaśniedziałości lubują się w intrygach, prowo-
kowaniu nadużyć, żeby z nich lub z ich znajomości ciągnąć dla 
siebie korzy ści. Prawie wszyscy, i ja z nimi, wnieśliśmy zażalenie 
do Minister stwa, ja w tym sensie, że oczekują sprawiedliwości 
od Marszałka i Ministerstwa, odpowiedniego publicznego wyjaś-
nienia, które też i nastąpiło. 

Mimo tych niemiłych incydentów, stałem zawsze i pod-
kreślałem to stanowisko, że zasługi Piłsudskiego i jego niezwykle 
prawy i wielki charakter winny obowiązkowo wzbudzić dla niego 
cześć i wdzięczność, co mi jego zwolennicy wysoko cenią. 

Coraz częstsze wystąpienia publiczne Piłsudskiego potęgu-
ją tak w organach lewicy, jak przez reakcję w organizacjach pra-
wicy chęć do czynu; atmosfera ładuje się. 

Gabinet Skrzyńskiego z powodu coraz wyraźniejszego od-
suwa nia się popierających go dotąd socjalistów, rezygnuje, a rządy  
obejmuje, mimo przestróg Piłsudskiego, Chjeno-Piast z Wito sem 
na czele i gen. Malczewskim jako m. s. wojsk. 

Przewrót majowy. Atmosfera jest przeładowana elek-
trycznością. 

12 maja byłem na inspekcji 2. Pułku Strzelców Konnych  
w Hrubie szowie, a noc spędziłem w Złojcu; gospodarstwo zas-
tałem tu w po rządku. 
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13 maja o godzinie 9.43 wróciłem do Lublina, gdzie mi szef 
sztabu przedstawia chronologicznie następujące rozkazy: 

a) Objęcie dowództwa „wojsk rządowych” przez gen. Roz-
wadowskiego dla stłumienia buntu (Piłsudskiego). 

b) Zakaz gen. Malczewskiego wysyłania wojsk na niekom-
pe tentne rozkazy. 

c) Rozkaz „Szt. Gen.” (gen. Burhardta-Bukackiego203, szefa 
szt. Marsz. Piłsudskiego) natychmiastowego wysłania z każdego 
pułku 3. Dywizji Legionowej po 2 bataliony koleją do Warszawy; 
dowódz two obejmie płk Bończa-Uzdowski (dca piech. dyw. 3. 
Dyw.). 

Rozkaz c) w oryginale z podpisem Marszałka wręczył mi 
płk Zagrodzki. 

Trudna decyzja! (gen. Zieliński, mój zastępca po 6 godz. żad -
nej nie powziął i zachorował). 

Moje wszystkie sympatie są po stronie Marszałka. Ale tu 
cho dzi bezsprzecznie o rokosz wojskowy. Pierwszy rokosz może 
zna leźć naśladowców i jak dawna Polska była Polską „liberum 
veto”, tak historia nowej może być historią rokoszów! 

Czy jej organizm to zniesie? 
A niebezpieczeństwo wojny domowej, może długotrwałej, 

a wśród tego zawikłania zewnętrzne i możliwa ruina Państwa?! 
A więc — po 3 minutach namysłu — odmówiłem żądaniu 

Mar szałka, uznając „tylko rozkazy legalnego rządu, obecnego czy  

203 Stanisław BurhardtBukacki (1890–1942), generał WP. Członek ZWC, „Sokoła”, 
ZS, Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1914–1917 w Legionach (od grudnia 1916 r.  
dca 5. Pułku Piechoty Legionów). W październiku 1918 r. komendant POW na oku
pację austriacką. Szef sztabu kolejno Okręgu Generalnego Lublin, Okręgu Generalne
go Warszawa, armii rezerwowej. W lipcu 1920 r. dca 8. Dywizji Piechoty, potem dca 
grupy operacyjnej. W 1924 r. awansowany na stopień generała. W 1935 r. mianowa
ny inspektorem armii. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji. Po upadku 
Francji dca obozów oddziałów WP w Szkocji.
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przyszłego”. Gen. Burhardt osobiście przyjął mój „hughes” do 
wiadomości. 

W konsekwencji wysłałem rozkazy pozostania na miejscu  
pułkom piechoty Leg. 7., 8., 9. i powiadomiłem o swym stano-
wisku gen. Kraussa (27. Dyw. Piech.), „hughesem” osobiście, 
13. Dywizji Piechoty, 2. Bryg. Kaw. i bryg. KOP nakazałem 
wzmożoną ostrożność na granicy. 

Tu muszę jeszcze podnieść, że mój sztab, znając mój sen-
tyment dla Marszałka, pewny, że mu każę dać pomoc, zresztą 
sam jego orientacji, dał jeszcze przed moim przyjazdem rozkazy 
przygoto wawcze do wymarszu. 

Stało się to powodem tragedii. Płk Więckowski, dca 7. Puł-
ku Piechoty Leg., mój były szef sztabu, postawiony przed roz-
kaz Marszałka — ma jącego dzięki kolejarzom i poczciarzom 
bezpośrednią łączność z pułkami — licząc się równocześnie  
z moim zakazem, w konflikcie uczuć i nastrojów odebrał sobie 
życie. Znałem i ceniłem go nie skończenie wysoko, przypadek 
sprawił, że w nawale mej pracy rozmawiał z nim szef sztabu, nie 
ja, niebezpieczeństwa nie odczu łem i doszło do tak zbytecznej 
katastrofy! 

Przekonywałem gen. Fabrycego, płk. Bończę, płk. Ol-
brychta204 (8. Pułk Piechoty Leg., chorego, więc i mjr. Ziusa205), 

204 Bruno Olbrycht (1895–1951), generał WP. Podczas pierwszej wojny światowej 
w Legionach Polskich. W latach 1919–1920 dowodził batalionem w wojnie z Ukra
ińcami i z Rosją bolszewicką. Po wojnie m.in. dca 8. Pułku Piechoty Legionów, ko
mendant Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i dca 3. Dywizji Piechoty 
Legionów. W 1937 r. awansowany do stopnia generała. We wrześniu 1939 r. wyróżnił 
się jako dca rez. 39. Dywizji Piechoty. Zwolniony z niewoli ze względu na stan zdro
wia, w 1943  r. wstąpił do AK, w 1944 r. dca konspiracyjnej 21. Dywizji Piechoty AK. 
W 1945 r. zgłosił się do służby w Ludowym Wojsku Polskim. W 1948 r. przeniesiony 
w stan spoczynku.
205 Mjr Henryk Zins (ur. 1888), zastępca dcy 8. Pułku Piechoty Legionów, potem ko
mendant obwodowy p.w.
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że jest ich obowiązkiem zostać. Jedna z rozmów z płk. Bończą 
była z jego winy częściowo gwałtowna, poza tym wzajemnie ro-
zumieliśmy się i szanowali. Wpływ mój znacznie opóźnił wyjazd 
oddziałów, ale ostatecznie wszystkie wyjechały; nie miałem 
skutecznych środków przeszko dzenia wyjazdowi i w znacznej 
mierze cieszyłem się z tego206. 

Wiadomości o akcji Marszałka były niejednolite, ale ja 
stale miałem to przeświadczenie, że akcja jego się uda. 

Tymczasem lewica z wielkim zaufaniem zwracała się do  
mnie z różnymi grawaminami i dezyderatami do władz poli-
tycznych, któ re to życzenia w miarę możności realizowałem, 
wpływając przy tym ze skutkiem uspokajającym. Jednak to może 
rozważne stano wisko, które się niemało przyczyniło do trwałego 
utrzymania po rządku, przez wielu z lewicy było źle zrozumiane; 
widocznie upa trywano we mnie „ukrytego prawicowca”, co 
— mimo niektórych drażliwych ataków prasowych („Expres 
Lubelski”) z równowagą znosiłem (sumienie mi jest jedynym 
sędzią). 

Mój oddział informacyjny wielokrotnie przestrzegał mnie 
przed zamierzonymi na wojsko i na mnie zamachami „faszystow-
skimi” (Feliks Moskalewski, pł. Ganczarski itp.). Mimo nacisku 
informacji, nie dawałem temu wiary i do dziś dnia nie daję, ale 
zarządziłem pewne środki ostrożności. W ogóle jest znamien-
nym zjawiskiem, że prawica lewicę i odwrotnie przesadnie po-
dejrzewa o najmonstrualniejsze zamiary i panuje pewnego 
rodzaju psy choza. 

W nocy z 14 na 15 przeżywaliśmy emocje wskutek fał-
szywych depesz z Warszawy, że Prezydenta Rzeczypospolitej, 

206 Bataliony miały wyjechać w godzinach popołudniowych 13 maja. W efekcie dzia
łań gen. Romera wyjechały dopiero o godz. 23.40 i do Warszawy przybyły rankiem 14 
maja.
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pod eskortą wojsk „rządowych”, wbrew jego woli uwożą przez  
Garwolin do (Krakowa?). Chodziło o to, że wobec szali zwy-
cięstwa, wyraźnie chylącej się na stronę Marszałka (cała War-
szawa wraz z Belwe derem wzięta), jeden Prezydent mógł pomóc 
Marszałkowi do „le galnego objęcia władzy”. 

Na szczęście tak się też stało. O 1 rano nadeszła od Mar-
szałka de pesza, że Prezydent i rząd Witosa zrezygnowali i że on  
z marszał kiem Sejmu Ratajem (konstytucyjnym zastępcą Prezy-
denta) for mują rząd. Z głębokim wzruszeniem odczytałem tę wia-
domość — prezent niebios w przeddzień moich imienin. Na-
tychmiast natural nie podporządkowałem się Marszałkowi. 

Odtąd pacyfikacja poszła, według moich oczekiwań, prędko
Sprawa prezydentury Marsz. Piłsudskiego.  Tymcza-

sem w gazetach pojawiły się wieści, że Marszałek Piłsudski nie 
zamierza kandydować na prezydenta Rzeczypospolitej. Uwa ża-
łem to stanowisko za groźne. Uzdrowienie Rzeczypospolitej, 
wymagające niezwykłych ofiar zarówno od posiadających, któ-
rych cechuje skrajne sobkostwo, jak od pracujących, na których  
„wiatr od wschodu” nie został bez śladu, uzdrowienie Rzeczy-
pospolitej, którego nie można się spodziewać także od Sejmu, 
który swoją nicość mo ralną i intelektualną dostatecznie wykazał, 
wymaga silnej i tęgiej władzy wykonawczej, a przede wszystkim, 
jako gwarancji, wy bitnej i wykwalifikowanej osobistości na sta-
nowisku prezydenta. Indywidualnością, etyką, siłą woli, olbrzy-
mim wpływem na masy wysuwa się Piłsudski jako jedyny 
kandydat. Wystosowałem do niego 19 maja załączone pismo*, 
które podobno częściowo przyczyniło się do zgłoszenia przez 
niego kandydatury**. 

* Patrz załącznik nr 4.
** Obecnie jest on ministrem spraw wojsk. w przejściowym gabinecie Bar tla, powoła
nym przez Rataja.
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Ogromny wzrost prestiżu Piłsudskiego, pewność, że olbrzy-
mia większość narodu uznaje go za swego wodza, wreszcie 
oportunizm jego dotychczasowych przeciwników, bojących się 
go, zapewnią wedle mego przekonania jego wybór (31 maja  
w Warszawie). 

Doszły mnie wieści, że jestem desygnowany na inspektora 
ar mii w Krakowie, na miejsce gen. Szeptyckiego. Ponieważ mam 
we wnętrzne przekonanie, że gen. Szeptycki jest człowiekiem 
warto ściowym, lojalnym, i że pozyskany przez Marszałka Pił-
sudskiego, mógłby mu oddać wielkie usługi nie tylko w dziedzinie 
wojskowej, ale i politycznej, wybrałem się do Warszawy i przed-
stawiłem Mar szałkowi mój punkt widzenia. Marszałek, jak prze-
widywałem, nie chciał się dać przekonać, motywując to, że się 
stał wygodnym, nie mógłby przeto pracować z gen. Szeptyckim, 
któremu też odmawia zdolności wojskowych. Pewne wrażenie 
jednak na Marszałku zro biłem, ale wątpię, czy dość skuteczne.  
W tym samym sensie roz mawiałem z gen. Rydzem-Śmigłym, 
insp. armii I. i gen. Burhardtem, szefem szt. Marszałka. 

Marszałek rozmawiał ze mną o niektórych sprawach, po-
nadto nakreślał mi zamierzone zmiany organizacyjne w armii. 
Ministerstwo Spraw Wojskowych ma być głównym organem 
administracji, dalej uformować należy organa przygotowania 
wojny (nacz. wódz, inspektorzy, dcy dyw. itd.), ja mam być 
jednym z inspektorów, ale nie w Krakowie! Marszałek był  
w świetnym humorze, nadzwyczaj życzliwy i ser deczny, wyglądał 
stosunkowo dobrze. 

Pogląd na sytuację po rezygnacji Piłsud skiego. 
A teraz mój sąd o sytuacji. Marszałek prawdopodobnie będzie 
wybrany prezydentem Rzeczypospolitej, a jeżeli nie — „poprawi 
fortunę” tak lub inaczej. Marszałek, który w swoich wycieczkach 
ostatnich lat wydawał mi się mniejszym, obecnie w oczach mych 
urósł wysoko, może wyżej, niż kiedykolwiek go sądziłem. Jestem 
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pewnym, że indywidualnie dorasta do roli, którą mu wyznacza 
chy ba wola Boża, o ile sobie dobierze odpowiednich ludzi — 
co nie jest dość pewne — i o ile w pracy swej nie pogrąży się  
w szcze gółach. 

1 czerwca. Wczoraj Marszałek Piłsudski został wybrany 
Prezyden tem Rzeczypospolitej 2/3 oddanych głosów, ale wyboru 
nie przyjął. Wywołało to u nas (oczywiście i w całej Polsce) 
konsternację. Dla tego też z porady mego sztabu udałem się na-
tychmiast do War szawy i zostałem o 22.30 przyjęty przez 
Marszałka. Dowiedzia wszy się poprzednio od jego sztabu (płk  
Wieniawa-Długoszowski, Beck itp.), że Marszałek chce być pre-
mierem, ażeby bezpośredniej i skuteczniej rządzić, przeciwsta-
wiłem Marszałkowi następujące argumenty: 

1. Naród i armia żywiołowo domagają się w Józefie Piłsud-
skim wodza i głowy narodu, dyktatora. Głową narodu jest prezy-
dent Rzeczypospolitej. Jeżeli Marszałek nie przyjmie prezydentu-
ry, to będzie to dla armii i dla narodu katastrofą. 

2. Jeżeli Marszałka powstrzymuje to, że atrybucje „prezy-
den ta” są niewystarczające, to przecież zmiana konstytucji jest 
nie tylko pewna, ale i kwestią najbliższych dni. 

3. Przysięga na obecną konstytucję wiązałaby Marszałka 
tylko do chwili jej zmiany, która w najbliższym czasie musi 
nastąpić. 

4. Marszałek podkreśla nicość moralną sejmu i senatu, 
sprze dających interesa Państwa, nie za „interesa”, ale „interesiki 
par tii” i zaznacza, że nie ma „jego partii” i że na żadną — po swej 
linii — całkiem liczyć nie może. 

Ja twierdzę, że rozwiązanie sejmu i senatu musi być kwestią 
najbliższych dni. Jeżeli Marszałek jako Prezydent w „rządzie” 
podkreśli potrzebę rozwiązania obu izb (do czego jako szef rządu 
nie miałby okazji), jeżeli nie „jego partie” (bo je neguje), ale „za
interesowane” partie — a więc lewicowe i mniejszości narodo we 
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— pewne przyrostu sił w nowych wyborach, dzisiejszy sejm bę dą 
sabotować, jeżeli ludność przekonana o konieczności rozwiąza-
nia sejmu, zacznie demonstrować, sejm nie przeżyje nawet kilku 
dni... 

5. Wreszcie przytoczyłem bardzo ważny argument, że 
Marsz. może przez 10, 15 lat stać na czele rządu, a w takiej 
sytuacji przez tak długi czas znaczenie „prezydenta” spadłoby do 
zera, gdy w nor malnych czasach silne stanowisko prezydenta jest 
dla Polski koniecznością i kto wie, czy kiedykolwiek instytucja 
prezydenta od zyskałaby jeszcze należny jej autorytet i znaczenie. 

Marszałek wysłuchał argumentów, ale mi oświadczył, że 
spra wę gruntownie przemyślał, że zaczynając akcję majową, 
postano wił sobie i w sobie zrozumiał, że będzie działał dla na-
rodu poży tecznie, jeżeli ani w rzeczy, ani w formie nie pójdzie 
za daleko. On nie umie działać przez innych, umie, i to bardzo 
dobrze, działać sam. A więc nie chce rządzić pośrednio przez 
innych, ale bezpo średnio (jako premier widocznie). 

Moje argumenty częściowo zrobiły wrażenie, bo prawdopo-
dobnie niektóre były dla niego jednak nowe; ale podkreślił, że 
rzecz przemyślał i już postanowił. 

Przy odejściu prosiłem go, żeby sobie zapewnił ewentualne 
objęcie władzy prezydenta przy odpowiedniej (dla mnie pewnej) 
zmianie konstytucji; tej myśli przytakiwał. Stoimy przed zagadką 
przyszłości. 

1 czerwca. Prezydentem Rzeczypospolitej został wybrany 
znany profesor i wynalazca w dziedzinie chemii, dyrektor zak-
ładów cho rzowskich Ignacy Mościcki207, kandydat Marszałka 
Piłsudskiego. Marszałek objął tekę min. spraw wojskowych.

207 Ignacy Mościki (1892–1953), prezydent RP w latach 1926–1939. W 1939 r. inter
nowany w Rumunii, przekazał urząd prezydenta W. Raczkiewiczowi. Po drugiej wojnie 
światowej na uchodźstwie w Szwajcarii.
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INSPEKTORAT ARMII

22 listopada 1926 r.
W połowie lipca nastąpiła moja nominacja na inspektora 

ar mii w Warszawie208. 
Nowe zasady inspekcji.  Poprzednio spędziłem 4 ty-

godnie w Krynicy, gdzie mimo sportu i spacerów objawy ner-
wicy serca ustąpiły do tego stopnia, że znów mogę obowiązki 
swe spełniać w zupełności. 

Nowe funkcje polegają na działalności inspekcyjnej i orga-
nizacyjno-operacyjnej. 

W obu nastąpiła z inicjatywy Marszałka Piłsudskiego zmia-
na systemu, polegająca przed wszystkim na tym, że inspektorowie 
nie zajmują się inspekcją jednostek na zwartym obszarze teryto-
rialnym ani operacjami na określonym teatrze wojny (odcinku), 
ale mają przydzielone do inspekcji jednostki terytorialnie rozrzu-
cone i zajmują się pracami operacyjnymi wedle każdorazowych 
wskazówek generalnego inspektora sił zbrojnych. Widocznym 
ce lem tego systemu jest wszechstronniejsze wojenne przygoto-
wanie inspektorów pod względem operacyjnym z jednej strony, 
a możli we zapewnienie bezstronnych raportów inspekcji z dru-
giej. Praw dopodobnie i względy polityczne (odpowiedni tym  
względom przy dział jednostek do pełnienia inspekcji i ograni-
czenie wpływów niezupełnie pewnych generałów) odegrały tu 
rolę. Nie ulega wątpli wości, że system ten ma także poważne 
strony ujemne: nie wkłada na inspektorów odpowiedzialności za 
przygotowania wojenne na ściśle określonym odcinku, tak pod  

208 Inspektoraty armii wprowadzano w 1921 r. na miejsce rozwiązanych dowództw 
armii po podpisaniu pokoju w Rydze. Na czele inspektoratów stali generałowie będący 
członkami Ścisłej Rady Wojennej. Inspektorzy armii byli przewidywani na przyszłych 
dowódców armii w przypadku wojny.
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względem operacyjnym, jak wyszkolenia i mobilizacji, nie zes-
pala inspektorów z jednostkami, które im w razie wojny mają 
podlegać; wedle mnie cienie w tym systemie górują nad światłem. 

Po mianowaniu mnie inspektorem, Marszałek dał mi kilka 
prac, częściowo rzeczywiście mu potrzebnych, a częściowo dla 
lepszego poznania mnie. Musiały one wypaść dobrze, gdyż od 
razu wyzna czył mi wspólnie z gen. Żeligowskim i Rydzem-
-Śmigłym czołowe stanowisko (swojego pomocnika do kiero-
wania sprawami opera cyjnymi frontu zachodniego). 

Odtąd odbył się szereg konferencji inspektorów, poświę-
conych zagadnieniom organizacyjnym, inspekcyjnym i opera-
cyjnym. 

Co do tych ostatnich, to Marszałek zupełnie słusznie zaprzy-
siągł nas przez biskupa polowego ks. Galla209, celem zachowania 
o nich bezwzględnej tajemnicy; pamiętnik będzie przeto o nich 
milczał. 

Wspomnę tylko, że prace operacyjne bardzo mnie interesują 
i że za niektóre uzyskałem gorące uznanie Marszałka. 

Co do inspekcji, to przeglądnąłem dotąd 5. i 6. Pułk Piechoty 
Legionów oraz szkołę oficerską artylerii, szkołę podoficerów za-
wodowych artylerii i szkołę pomiarów artylerii. 

Wrażenie z inspekcji pułków sławnej 1. Dywizji Legionowej 
jest następujące: praca ambitna, wyszkolenie taktyczne oficerów 
do bre, organizacja wyszkolenia bojowego rekrutów, a zwłaszcza 
wy szkolenia strzeleckiego starszego rocznika znacznie słabsze 
niż w pułkach II Korpusu. 

209 Stanisław Gall (1865–1942) arcybiskup, dr filozofii. W latach 1889–1917 profesor 
Seminarium Duchownego. W listopadzie 1918 r. konsekrowany na biskupa sufragana 
warszawskiego. W latach 1919–1933 biskup polowy WP. W 1933 r. mianowany tytu
larnym arcybiskupem. W 1940 r. mianowany administratorem apostolskim Archidiece
zji Warszawskiej.
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Szkoła oficerska artylerii, pomimo że uczniowie mają ma-
turę, stoi naukowo (zwłaszcza matematycznie) na znacznie niż-
szym po ziomie niż ongi wiedeńska akademia art.; komendant 
szkoły pa sywny, wykładowcy na przeciętnym poziomie, wy-
szkolenie prak tyczne dość dobre. 

Względnie lepiej wygląda szkoła podoficerów zawodowych 
ar tylerii. W szkole pomiarów art. rezultat byłby dobry, gdyby kurs 
nie trwał śmiesznie krótko (tylko 2 miesiące). 

Rozczarowania i niepokoje.  W stosunkach pu blicz-
nych trwa naprężenie między rządem a ciałami prawodawczymi. 
Marszałek, którego optymizm już kilkakrotnie w pamiętniku pod-
nosiłem, i tym razem liczył zbytnio na dobre chęci sejmu, na 
nacisk opinii publicznej i unikał — po zamachu — jakichkolwiek 
pozorów niepraworządności. 

Nie uniknął jednak rozczarowań. Nieprzyjazna mu więk-
szość sejmowa w różnych, mniej lub więcej ważnych sprawach, 
rzucała mu kłody przed nogi, przy poparciu PPS, która oczekiwała 
od rządu stanowczego zwrotu na lewo, tak pod względem rze-
czowym, jak osobowym. Tymczasem rząd w kwestiach rzeczo-
wych miał przede wszystkim na myśli konsolidację ekonomicz-
ną i nie szedł na ryzykowne eksperymenty partii PPS, a pod 
względem poli tyki personalnej oparł się w pierwszym rzędzie na 
„Piłsudczykach”, bez różnicy partii, z predylekcją do legionistów, 
z militaryzacją służby wewnętrznej i komunikacyjnej, a oprócz 
tego rzucił nici ku arystokracji „orientacji krakowskiej i wileń-
skiej”; PPS coraz bardziej się zraża. 

W październiku sejm znaczną większością wyraża votum  
nie ufności „rządowi Bartla”210. Prezydent powołuje „rząd Piłsuds-

210 Rząd Kazimierza Bartla od 27 IX do 30 IX 1926 r. Rząd Józefa Piłsudskiego od 
2 X 1926 do 27 VI 1928 r.

459



kie go”, czego potrzebę od początku przewidywałem, o ile Mar-
szałek nie chciał prezydentury. 

Sejm wobec rządu Piłsudskiego bezsprzecznie przycupnął, 
ale możliwości sanacji po zamachu nie zostały w całości wy-
zyskane. Akcja sanacji jest uwarunkowana od rezultatu dalekich 
jeszcze wyborów sejmowych, na razie trudnych do przewidzenia. 
W atmo sferze zamachu majowego korzystne rozwiązanie tych 
problemów miało lepsze widoki. Rozumiem też, że marszałek 
ma zastrzeżenia co do PPS. Ale ostatecznie potrzeba mu po-
parcia mas, zwłaszcza jeżeli się upiera przy legalności, zaiste 
pożądanej! Bodaj się nie zawiódł! Bodaj te siły konserwatywne, 
u których szuka poparcia, okazały się i dość silne, dość pewne, 
dość patriotyczne i zdolne do poświęcenia. W przeciwnym razie 
może dojść do secesyj i podobnego osamot nienia, jakiego już 
był doświadczył. Może przegrać „bitwę polityczną” przeciw 
adwersariuszom, może z czasem „splunąć”, jak już raz splunął,  
i „zamach” mógłby ostatecznie spalić na panewce. 

Daj Boże, żeby w organizmie narodu wzięły górę zdrowe 
soki. Aliści w historii narodu przełomowymi zawsze były te 
okazje, któ re nie naród, a „wielkie stwarzały jednostki”, a którym 
naród za zwyczaj nie dał dojrzeć! 

Andzia jest dalej w Zakopanem, od miesięcy już bez go-
rączki, uczy się dobrze, Janek trochę się rozrasta, uczy się dość 
dobrze, w każdym razie lepiej mu idzie nauka tu, niż w ostrym 
gimnazjum lubelskim. 

24 grudnia 1926. Prace moje postępują normalnie. Wizy-
towałem 1. Pułk A. P. Leg. i III Dyw. Szk. Art. Obie jednostki 
są szkolone dobrze, ale razi ilość nieobecnych na ćwiczeniach 
(około 50%). Wy nika to z nadmiernego przesuwania ludzi do 
zajęć administracyj nych (na 100 podoficerów zawodowych — 
ilość ze względów bu dżetowych znacznie niższa od przepisanego 
etatem — jest „etato wo” 53 „funkcyjnych”; sanacja konieczna!). 
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Oficerowie w kierun ku fachowo artyleryjskim pracują wydatnie  
i z powodzeniem, in tensywnie również szkolą, natomiast zanied-
bują wychowanie i interesowanie się żołnierzem, zdając tę dzie-
dzinę pracy na podofi cerów, którzy w niej zresztą nabrali wprawy. 

Co do pogotowia mobilizacyjnego, istnieją jeszcze dość 
poważ ne braki materialne. Marszałek odbył z nami od 19–22 t. m. 
konferencje, na których przeprowadzono interesujące dyskusje 
operacyjne, tak aktualne, jak historyczne (bitwa nad Marną), bądź 
też odnoszące się do or ganizacji i do naszych inspekcji. Wygłosił 
wówczas szereg sądów zarówno trafnych, jak oryginalnych. 
Gorętsza dyskusja toczyła się w kwestii, czy utrzymać, czy też 
ograniczyć udział dowódców OK w dziedzinie wyszkolenia. Ja  
energicznie broniłem tezy, że dowódcy OK powinni w niej brać  
udział, gdyż bez nich i ich apa ratu podnoszenie poziomu wyszko-
lenia na podstawie wyłącznie generałów-inspektorów jest trud-
ne do pomyślenia, gdyż oni tyl ko mogą pełnie realizować te 
zarządzenia administracyjne (poli tyka personalna, administracja 
końmi, materiałem, sprzętem ćwi czebnym, terenami ćwiczeń 
itp.), które wiążą się z problemem wyszkolenia. Ostatecznie też 
pewien współudział dowódców OK zo stał utrzymany. 

Rząd pod kierunkiem Marszałka jednak się wzmocnił, 
budżet został przyjęty, a także sanacja ekonomiczna i finansowa 
powoli postępuje. 

Ocena bilansu przewrotu majowego.  25 lipca 1927. 
Minął przeszło rok od przewrotu majowego. Jaki jest tego bi lans? 
Rząd Marszałka Piłsudskiego dzierży mocno władzę, nie ucieka-
jąc się do gwałtu. Prezydent Rzeczypospolitej nie prowadzi żad-
nej własnej polityki i udziela rządowi żądanego poparcia. Ciała  
usta wodawcze zwątpiły w walkę, ledwo ją epizodycznie, nieś-
miało mar kują, i są do pewnego stopnia przedmiotem ostrych  
represji ze strony rządu. Społeczeństwo ma więcej lub mniej 
sentymentu dla Marszałka, ale znaczna większość tkwi jednak  

461



w partiach: prawi cowych, które znaczną część supremacji stra-
ciły, ale ją jeszcze po siadają — lewicowych, wśród których PPS 
najwięcej zyskała ele mentu najbardziej zbliżonego do Marszałka, 
zresztą i liczebnie, i jakościowo słabego. 

Stosunki finansowe państwa znacznie się poprawiły, gos-
podar cze także postąpiły. 

Jeżeli sytuację zanalizujemy dokładniej, to należy stwier-
dzić niewątpliwą poprawę, której głównymi objawami jest silny  
auto rytet rządu oraz postęp finansowy i gospodarczy. Ale bardzo  
po ważnym brakiem jest izolacja rządu w narodzie oraz mono-
poliza cja stanowisk rządowych przez Piłsudczyków bez względu 
na kwa lifikacje. Atmosfera zamachu majowego pozwala Mar-
szałkowi skupić około siebie większość narodu tak liczebną, 
jak jakościową. Ale między Marszałkiem (przy usilnym udziale 
kamaryli) a na rodem powstawał coraz wyższy i grubszy mur, 
około Marszałka po zostają sami Piłsudczycy, a wśród nich wielu 
tylko — karierowi czów, wielu czy to zdolnościami, czy wiedzą, 
czy charakterem mier nych. Marszałek do współpracy z sobą nie 
czerpie z wielkiego rezerwuaru narodowego, ale z ograniczonego 
zasobu „Piłsudczy ków”, nie wciąga mas do wielkiej pracy nad  
regeneracją narodu i państwa, przeciwnie, utrzymuje je w bier-
ności, a nawet stwarza coraz większy rozdźwięk między sobą  
a masą: „splendid isolation!”. 

Tkwią w tym niemałe niebezpieczeństwa. Akcja Marszałka 
ob jawia tendencje mussolinizmu, dla którego u nas premissy 
są słab sze niż we Włoszech (tam reakcja przeciw wybrykom 
socjalizmu komunizującego, u nas tego brak; tam faszyzm 
ma w narodzie szeroką podstawę — u nas „Piłsudczycy” chcą 
być ekskluzywni; tam gorąca — tu zimna krew itp.). Konflikt 
między rządem a na rodem mógłby być dla państwa groźnym, 
gdyż odsunięcie narodu od spraw państwowych podcina i tak już 
niedostateczne poczucie odpowiedzialności i obowiązku wobec 

462



państwa. Wreszcie nieobli czalne niebezpieczeństwa grożą na 
wypadek ubytku Piłsudskiego. 

Co do spraw wojskowych, to praca wre, postęp bez-
sprzeczny, ale i w organizacji, i w operacjach dostrzega się za 
dużo abstrak cji, a mniej niż to możliwe czynów. Personalia 
pod dominującym znakiem „Piłsudczyzny” nie są szczęśliwie 
załatwiane. Pozbyto się niejednej dobrej siły, a zastąpiono je 
częściowo miernotami. Oba wiam się, czy „kamaryla” nie działa 
nawet ponad głową Marszał ka. Mimo to postęp jest. Marszałek 
jest niezmiernie czynny, może za wszechstronny, może zanadto 
zajęty szczegółami. 

31 grudnia 1927. Marszałek zostawia sprawy wojskowe 
po trosze odłogiem, natomiast prace jego w dziedzinie polityki 
wewnętrz nej i zewnętrznej są bardzo interesujące. W polityce 
wewnętrznej przejawia się tendencja do skupienia koło siebie 
szerszych mas z różnych obozów, które by bez zastrze żeń stanęły 
pod jego sztandarem politycznym oraz dążność do stworzenia 
może nowej większości parlamentarnej. Drogą do celu było 
widocznie podkopywanie bytu dotychczasowych partii, zwła-
szcza obu skrzydeł, przez ciągłą ich negację, ciągłe wstręty. Jest 
to ciekawa polityka, jednak bardzo trudno stawiać jej horoskopy; 
w każdym razie widoki obecnie wzrosły. 

W polityce zagranicznej osiągnął Marszałek w Lidze Na-
rodów w Genewie wielki osobisty sukces, likwidując „operetko-
wy stan wojenny z Litwą”, co już przed pół rokiem zapowiedział 
(na jed nej z Rad wojennych). Sukces był owocem klasycznego, 
proste go pytania pod adresem Waldemarasa: „A więc co jest? 
pokój, czy wojna?”, na co Waldemaras po krótkim namyśle 
odrzekł: „pokój”211. 

211 Prezydent Litwy A. Smetona i premier rządu litewskiego A. Voldemaras, obaj silnie 
związani z Niemcami, zarzucali Polsce przygotowywanie agresji na Litwę, wywoływa-
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Z moich prac wojskowych na wzmiankę zasługują tylko 
mane wry międzydywizyjne (3 dywizje piechoty, brygada jazdy) 
na Pomorzu, w obecności naszych wojskowych „attachés”, które 
przy niosły wojskom i kierownictwu gorące uznanie. 

Stosunki rodzinne normalne, Andzia po bardzo chlubnej 
matu rze rozpoczęła studia prawnicze. 

Osobliwość. Jest już od l1/2 miesiąca zimno, prawie bez wy-
jątku –6 do –20 stopni R.

li psychozę zagrożenia, ogłosili nawet częściową mobilizację. Na posiedzeniu Rady 
Ligi Narodów w Genewie 10 XII 1927 r. Voldemaras wystąpił z gwałtownym atakiem 
na Polskę. Obecny na posiedzeniu Piłsudski przerwał tę tyradę, zwracając się wprost do 
Waldemarasa z pytaniem: Ja chcę wiedzieć i usłyszeć, czego pan chce i czy jest pokój, 
czy wojna. Zaskoczony Voldemaras odparł, że jest pokój. Rada Ligi zaleciła Polakom i 
Litwinom rozwiązanie spornych problemów drogą rokowań. Rokowania nie przynio
sły efektu i nie doprowadziły do nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu 
krajami.
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ZAŁĄCZNIKI

30 − Pamiętniki





Załącznik 1.

Sprawozdanie Gen. Romera w Wojskowej Komisji Sejmowej 
22 X 1919 r.

Misja zakupów dla wojska polskiego przybyła do Paryża  
z końcem marca 1919. Sytuacja materialna Wojska Polskiego by-
ła wtedy w najwyższym stopniu opłakana: Żołnierz na froncie 
i w kadrach okryty łachmanami, bez bielizny i prawie już bez 
amunicji; dla rekruta, który miał niebawem etat armii pomnożyć 
w trójnasób, nie było literalnie niczego; ta sytuacja groziła kata
strofą wojsku, a w następstwie — Ojczyźnie. 

Toż misja nasza przejęta była przeświadczeniem, że jej 
obo wiązkiem jest działać — działać tak dobrze, jak na to stosunki 
pozwolą, ale przede wszystkim działać pospiesznie. 

A więc, nie bawiąc się w Paryżu w żadne dyplomacje, 
natych miast podążyłem tam, gdzie obiecywałem sobie najwięcej 
zrozu mienia dla naszej sytuacji, najwięcej dla niej życzliwości — 
do reprezentantów armii. 

Koła francuskie wojskowe okazywały nam od początku  
i na dal wszelką życzliwość; koła angielskie zachowywały się od 
pierw szej chwili odpornie, a i w dalszym ciągu tylko stopniowo 
się do nas rozkrochmalały; koła amerykańskie bardzo życzliwe, 
jednak w pierwszej chwili nie miały ochoty się angażować. 
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Zdawało się więc, że u Francuzów od razu otrzymamy pomoc. 
Ale tak nie było. Francuzi bezsprzecznie w wojnie finansowo 
wie le ucierpieli; toż starali się swój materiał demobilizacyjny nie 
tylko dobrze sprzedać, ale także wierzytelność swą jak najlepiej 
zabezpieczyć. Toż ministerstwo skarbu robiło wszelkiego rodzaju 
trudności, tak, że tygodnie upływały, nim nam się udało coś od 
Francuzów uzyskać. 

Na tym zaraz miejscu nadmieniam, że w tym czasie na rynku 
prywatnym materiału wojennego prawie że jeszcze nie było i że 
zresztą my, gotówką nie rozporządzając, zakupna u źródeł pry-
watnych robić nie mogliśmy. Już w maju pojawił się towar, i to 
tani, na rynku prywatnym i gdybyśmy byli, jak to ja sam z powo-
dzeniem próbowałem, pożyczyli pieniędzy, ażeby móc zakupić za 
gotówkę, byłoby Państwo polskie oszczędziło kilkaset milionów 
marek; ministerstwo skarbu wówczas ze względów ogólnej poli-
tyki, finansowej operacji nie dozwoliło. Z drugiej strony, jest 
rzeczą jasną, że nawet robiąc interesa prywatne, musieliśmy głów-
ny nacisk w naszej robocie położyć jednak na interesa z państwa-
mi, bo tylko te dawały nam gwarancję prędkiego zaopatrze nia 
armii – już choćby ze względu na problem transportowy, który 
mógł być tylko z pomocą rządów rozwiązanym. 

Wróćmy do Francuzów. Wojsko z chęcią dawało nam ma-
te riał; ministerstwo skarbu, mimo naszej niesłychanie krytycznej 
sytuacji, nie zgadzało się na odesłanie nawet najniezbędniejszego  
dla nas materiału bez poprzedniego załatwienia najróżnorod-
niejszych formalności. Przy tym ceny, przez Francuzów żądane, 
były nawet dla zdobycznego materiału w najwyższym stopniu wy-
góro wane. I tak np. za karabin Mannlichera Francuzi żądali 130 fr.,  
podczas gdyśmy poprzednio w fabryce Weissa na Węgrzech te 
same karabiny kupili po 150 kor.; różnica ceny wynosiła około 
250% przy ówczesnym kursie. 

Ale podczas gdyśmy się borykali z biurokracją francuską, 
ażeby materiał w ogóle wysłać, a oprócz tego walczyli o lepsze 
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ceny, otworzyły się nam widoki otrzymania materiału wojennego, 
zwłaszcza mundurów i żywności, ze stoków demobilizacyjnych 
amerykańskich, toż nie tracąc czasu, rozpoczęliśmy z Ameryka-
nami pertraktacje; właśnie mundurów przede wszystkim potrzeba 
było, i dla naszych armii polowych, i dla rekruta.

Amerykanie, wolni od wszelkiej biurokracji, pracowali 
nad zwyczaj sprawnie, toż w kilka dni spisaliśmy kontrakty i już 
10 IV odeszły pierwsze pociągi z mundurami do kraju. 

Chciałbym tu powiedzieć kilka słów o cenach. — Ceny, któ-
re nam Amerykanie postawili, były znacznie niższe od cen francu-
skich, nie mniej od cen wytycznych MSW. — I tak, pełne umun-
durowanie i wyekwipowanie żołnierza (naturalnie bez broni  
i rynsztunku) wedle wytycznej MSW wówczas wypadało na mniej  
więcej 1000 mk.; Amerykanie żądali za komplet umundu rowania 
bez ekwipunku około 22 dol. — wedle ówczesnego kursu około 
270 mk., natomiast komplet używany, ale całkiem dobry, wypadał 
na około 13 dol. = ok. 160 mk., jednym słowem kupo waliśmy  
u Amerykan o kilkaset procent taniej niż wedle wytycznej 
MSW, i to na kredyt 3–5 letni. W ciągu miesięcy, co prawda, sy-
tuacja zmieniła się gruntownie. Przede wszystkim co do kursu: 
jeszcze w połowie lipca nasz referent skarbowy wymieniał 2 mar-
 ki niemieckie na 1 franka; w kwietniu 1 dol. = 12 markom nie-
mieckim lub polskim, dziś 1 dol. = 35 markom polskim. Po 
wtóre: w kwietniu prawie że nie było materiału wojennego 
demobilizacyjnego na rynku prywatnym, dziś jest go bardzo 
wiele i taniego; dziś można kupić materiał wojenny za bezcen, ale 
za gotówkę, w maju już można było kupić tanio — za gotówkę; 
ale w marcu, kwietniu, wobec rozpaczliwej sytuacji naszej armii 
i bez gotówki, musieliśmy przyjąć warunki amerykańskie, bądź 
co bądź w ów czesnych stosunkach bardzo dobre, a w dodatku nie 
mając wy boru. 

Podczas gdyśmy zakupili i ładowali materiał amerykański 
i przez to zyskali kilka dni na pertraktacje z Francuzami, było 
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dążeniem moim nie tylko materiał od Francuzów dostać (przede 
wszystkim broń), ale także i ceny wytargować. Co do tego ostat-
niego, to mi trochę przeszkodziła nasza dyplomacja, w obawie, 
że moje targi zepsują robotę polityczną, a także różne wpływy 
z kraju, obawiające się, aby moje targi nie opóźniły wysyłki tak 
niecierpliwie oczekiwanej broni i amunicji. Ale w przekonaniu, 
że dla nas najskuteczniejszą politykę robi wojsko, że Francuzi, 
jeżeli tylko okażemy trochę stanowczości, przyznają rację na-
szego targu, nie pofolgowałem, aż osiągnąłem sprawiedliwe 
zniżki. Zniżki te w samej broni i amunicji wynoszą przeszło  
80 000 000 fr. 

Od 10 kwietnia zaczęły kursować regularnie pociągi „Po-
lonia” z materiałem wojennym. W zasadzie szły te pociągi raz 
dziennie przez Włochy; w rzeczywistości wskutek różnych prze-
szkód, już to we Włoszech, już w Austrii, już w Czechach 
odeszło pociągów mniej; oprócz tego Francuzi przysyłali już to 
całe pociągi komer cjalne z różnymi specyfikami i materiałami 
handlowymi, już też przyczepiali pojedyncze wagony. Wszystko 
to było dla nas bardzo przykre, ale nieuniknione: my jesteśmy 
panami tylko u siebie; we Francji rządzą Francuzi, we Włoszech 
— Włosi itp., wszędzie zwyciężają od czasu do czasu wpływy 
dla nas niepożądane, z któ rymi zawsze walczymy, ale nie zawsze 
zwyciężamy. Za to na na szym własnym terytorium my jesteśmy 
panami i nietrudno nam tu zwyciężyć w walce z wszelkimi 
objawami niepożądanego merkantylizmu vulgo paskarstwa. 
Mimo wszystko odeszło do 12 X: przez Włochy 116 pocią-
gów „Polonia” (w tym mniej więcej 1/4 tonażu niewojskowego), 
prócz tego z pomocą marszałka Focha puściliśmy przez Niemcy 
73 po ciągów z materiałem wojskowym, a z pomocą Ameryki  
i Anglii 10 okrętów via Gdańsk z przeszło 20 000 ton netto; w ten 
sposób przesłaliśmy materiału wojennego około 230 pociągów. 
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Wymienię tu główne pozycje już przesłanego materiału:
– bluz i spodni po 214 000 – mamy jeszcze 41 000, płaszczy  
136 000 – mamy jeszcze 48 000, koszul 740 000, kalesonów  
1170 000, trzewików par 490 000 – mamy jeszcze 50 000, sukna 
440 000 m – mamy jeszcze ok. 100 000 m, skarpetek par 870 000,
karabinów francuskich 150 000 – niemieckich 42 000, karabinów 
franc. kawal. 50 000, karabinów maszynowych 900 – niemieckich 
900, ładunków karab. franc. 94 mln – niemieckich 46 mln, armat 
polowych franc. 390, armat średnich franc. 237, arm. ładun. 
polow. franc. 453 000 – niemieckich 90 000, arm. ładun. średnich 
franc. 128 000 – niemieckich 20 000, automobili osobowych 385,
automobili ciężarowych 1023, automobili specjalnych 296, moto-
cykli 280, rowerów 740, dla lotnictwa 1 eskadrę myśliwską,  
2 wywiadowcze (45 aparatów), dla sanitariatu: zaopatrzenie re-
gulaminowe dla 120 batalionów, 28 dywizji, 2000 łóżek, 5 po-
ciągów sanitarnych, 30 ton lekarstw i za 3 000 000 franków 
ponadto różnego materiału sanitarnego. 

Najżywszy ruch kolejowy mieliśmy w drugiej połowie mie-
siąca czerwca i z początkiem lipca; w tym czasie szło 6–7 pocią -
gów dziennie; okręty prawie wszystkie wysłaliśmy w sierpniu. Jest  
rzeczą jasną, że przy tak niezwykle silnym ruchu, mając blisko 
sto punktów naładunku, nie mogliśmy w tym czasie wyko nywać  
tej kontroli transportów, jaka była pożądana; my z swoim nielicznym 
personalem czyniliśmy wszystko możliwe dla kontroli przesłanego 
materiału i choć nie od razu, ale już od miesięcy prze słaliśmy  
i naturalnie nadal przesyłamy wykazy przewiezionego materiału. 

W miesiącach czerwcu i lipcu mieliśmy tylko jedno z dwoj-
ga do wyboru: albo przesyłać transporty bez natychmiastowego 
do konania wszelkich pożądanych formalności, albo zrezygnować 
z przeważnej części tonażu przewozowego, będącego na krótki 
czas w naszej dyspozycji. Zdecydowaliśmy się na pierwsze:  
w miesiącu czerwcu, ale i teraz sytuacja materialna naszej armii 
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wymagała i wymaga najprędszego zaopatrzenia; nie mogliśmy 
więc rezy gnować z możności przewozu. Ażeby materiał prze-
wieziony do stał się armii w jak najpełniejszej ilości i jakości, 
trzeba było prędko i dokładnie w kraju materiał odbierać; i to  
zadanie nie było łatwe, ale przecież wykonalne, bo do tej waż-
nej roboty i woj sko, i całe nareszcie społeczeństwo było do dys-
pozycji, podczas gdy my za granicą ograniczeni byliśmy do sił 
misji. 

W sierpniu mieliśmy sposobność przesłać do kraju kilka-
naście tysięcy ton okrętami. Niestety, wolno nam było tylko 
przesyłać żywność morzem; nawet owies, materiał sanitarny itp. 
nie mógł być przesłanym, przynajmniej nie na kredyt. Byłoby 
bardzo po żądane, żeby nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
jak naj prędzej otwarło Gdańsk także dla owsa, którego mamy 
30 000 ton, dla materiału automobilowego i sanitarnego; przy-
spieszyłoby to bardzo nasze transporty, ponieważ jednak Anglicy 
powyższy ma teriał przewożą tylko za gotówkę, przeto potrzeba 
nam na ten cel około 3 000 000 franków. 

Niekorzystne nasze warunki transportowe — za 7 miesięcy 
przewieźliśmy mniej niż połowę zakupionego przez nas mate-
riału — kazały nam od miesięcy szukać nowych dróg. Potrzeba ta 
stawała się tym bardziej piekącą, że wielokrotnie transporty „Po-
lonia” całymi tygodniami były zastanowione; można sobie wy-
obrazić, w jakim położeniu były i nasze materiały i nasze konwoje 
w czasie 2–3 tygodniowych przymusowych przystanków we 
Włoszech, Austrii itp. Nareszcie w połowie września wysłana 
z mojego ramienia komisja zapewniła nam 1–2 transportów 
dziennie przez Szwajcarię, a w połowie tego miesiąca komisja 
z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i S. Wojskowych 
zapewniła po jednym pociągu dziennie przez Niemcy. Chodzi te-
raz o zrealizowanie tych transportów, na to potrzeba około 2,2 
mln fr. i odpowiednich dostaw węgla (około 25 000 ton węgla). 
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Jest rzeczą jasną, jak wielkiej wagi nie tylko dla wojska, ale i dla 
życia ekonomicznego kraju byłoby zrealizowanie tych pociągów. 

Wreszcie kilka słów o dalszych zakupach: 
Jak już wspomniałem, obecnie dla zakupów przedstawiają 

się bardzo korzystne sposobności, i to wszędzie. Mnóstwo mate-
riału wojennego, zwłaszcza mundurów, dostało się na rynek pry-
watny, i to zarówno we Francji, jak i w Anglii, i w Ameryce. 
Towar ten, nie zawsze całkiem normalną drogą nabyty, ofiarują 
po niskich cenach; ofiarują nam komplety po cenie od 30–38 fr., 
a więc po ¼ – 1/8 tego, cośmy u Amerykan przed kilku miesią-
cami kupić musieli. Z tych okazji korzystać możemy, mając go-
tówkę. W Anglii wedle Times’a, który jednak dopiero w chwili 
mego wyjazdu z Paryża wpadł mi pod oczy, daje rząd zaliczkę do 
wysokości 80%, jeżeli kupujący na razie daje w zastaw w walucie 
swojej 115%; jeśli informacja ta jest prawdziwą, co się zdaje, 
ułatwiłoby nam to bardzo zakupna. 

W każdym razie jest wskazane załatwienie tych interesów 
bez pośredników; przykład: oferowano nam 35 000 kompletów 
po 30 fr. za gotówkę; nie mając na to pełnomocnictw, prosiłem 
Gł. Urząd zaopatrywania armii o zawarcie kontraktu; to się stało. 
Ponieważ jednak i ten urząd mógł płacić tylko markami polskimi, 
potrzebował pośrednika, który podrożył towar o 10%; w dodatku 
musiano pośrednikowi obiecać dewizy za 3 miesiące. — Inny 
przy kład: my mamy oferty na dobre komplety po 30–38 fr., jeśli 
pła cimy gotówką; rząd francuski żąda od nas 51 fr. za komplet 
3-ciej kategorii (przeznaczony dla robotników kolonialnych); 
przy tym rząd francuski nas nie zdziera; on sam drogo kupił itp. 
Na te okazyjne zakupna potrzeba było około 6 000 000 fr. 

Kwestia pieniądza w ogóle wielką rolę odgrywa, bo najlepsi 
nasi przyjaciele, Francuzi i chcą, i muszą oszczędzać. 

Toż w ostatnich dniach odmówili nam dalszego transportu 
na kredyt materiału wojennego pochodzenia amerykańskiego, 
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twierdząc, że jeżeli nam to ma kto kredytować, to niech to czy ni 
Ameryka. 

Ale interesy polityczne Ameryki są tu mniej żywotne; 
Ame ryka we wszystkich z nami interesach okazywała się zawsze 
do brym rachmistrzem. Przy każdym kontrakcie musieliśmy zaw-
zięcie bronić interesów polskich — i nawet kiedy wskazywaliśmy 
Amerykanom rozmaite szkody, które z racji kontraktu ponosimy, 
stereotypową otrzymywaliśmy odpowiedź: wy i tak tanio kupu-
jecie; bierzcie, jeżeli chcecie, jeżeli nie — zostawcie. 

Było to co prawda stanowisko ich organizacji sprzedającej 
i mam nadzieję, że ponieważ kupowaliśmy na kredyt, układom 
dyplomatycznym w przyszłości uda się osiągnąć ulgi w spłacie. 
— W trakcie naszych zakupów w ciągu pierwszych miesięcy sy-
tu acja była taka, że myśmy towar brać musieli,  nawet w mniej 
korzystnych warunkach. Ale teraz sytuacja jest inna; to, cośmy 
dla wojska zakupili, czyni nas mniej zależnymi. Oprócz tego 
rynki są przepełnione wolnym towarem zdemobilizowanych 
armii; przy odpowiedniej sumienności i doświadczeniu, zarówno 
w Europie, jak i w Ameryce możemy poczynić korzystne zakupy. 
Do tego pożytecznym byłoby zdobycie kredytu lub kompensaty 
przez własny wywóz, co już jednak wychodzi poza ramy mego 
spra wozdania.
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Załącznik 2.

Odpis depeszy
(Otrzymane z Biura Histor. 25/III R.)

Dow. Fr. Ukr. nr 178–5/7, 15. 

Dyspozycja operacyjna, odwrót na Horyń–Zbrucz stop 1) 
armia konna Budiennego przerwawszy front 2 armii opanowała  
dnia 4/7 Równe, okrążając go z zachodu stop Patrole nieprzyja-
cielskie do tarły do Klewania stop Szczegółowych wiadomości  
o dalszym kierunku marszu Budiennego i o jego zamiarach brak. 
Z 2 armią połączenia brak stop Miała się ona jakoby wycofać 
na Horyń front na południe stop Kierunek z Równa na Kowel–
Brześć, i Brody–Lwów, pozostaje niezabezpieczony stop 3 armia 
zarządziła odwrót na linie Horynia i Słucza i ma obsadzić odcinek 
od Tymno do Dąbrowicy włącznie, zabezpieczając w ten sposób 
Sarny. 2) Wobec powyższego nakazuję dla 6 armii zarządzić 
ogólny od wrót na linię Zbrucza przyczem 18 dyw. piech. należy 
zawrócić z kierunku na Równe i skierować do zabezpieczenia 
linii kolejo wej na Brody–Lwów stop Termin rozpoczęcia odwrotu 
ustali dowódca armii stop 3) dla 2 armii dowództwu 2 armii 
podporządko wuje się czasowo 1 dyw. leg. stop Najbliższym za-
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daniem 2 armii jest przy użyciu wszelkich sił i środków, oraz 
przy jak najdalej idącym wyzyskaniu całej rozporządzalnej jazdy, 
wyjście między armię Budiennego i Kowel i związanie go, a to 
dla powstrzymania marszu armii konnej w tym kierunku stop 
Wykonanie musi na stąpić w jak najkrótszym czasie, inaczej 2 
armia traci swoje zna czenie operacyjne 4) dla 3 armii. 3 armia 
przeprowadzi swój od wrót w myśl przedstawionego planu, z tym 
jednakże, że wykona nie odwrotu musi być jak najspieszniejsze, 
tak by uzyskać jak naj szybsze skoncentrowanie armii z rejonem 
Sarn stop Po dojściu do nakazanego rejonu należy spiesznie 
skierować do Stolina od powiednie detachement. Zadaniem przy-
gotowania do zniszczenia mostu kolejowego na Horyniu stop 
Ciężką artylerię stojącą w Sar nach należy jak najspieszniej 
skierować transportami kolejowymi do Kowla stop Dow. 3 ar-
mii dołoży wszelkich starań, by rozkaz powyższy doręczyć 
dowództwu 2 armii — Dow. Frontu Generał por. Rydz-Śmigły 
numer 1258/III.

Za zgodność odpisu:
Szef Biura Hist. Szt. Gen.

podpis nieczytelny 
Gen. bryg.
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Załącznik 3.

Gen. por. Romer do Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich 
9 IX 1920 r.

Raport

W sprawie opuszczenia Osowca z rozkazu dowództwa  
1. Armii. 26 VII wieczór stała lewa grupa 1. Armii (Gen. Jędrzejow-
ski) ok. 20 km na północny-wschód Białegostoku w ciężkich 
walkach przeciw znacznie przeważnym siłom nieprzyjacielskim; 
wedle własnych wywiadów, przejętych bolszewickich radiów  
i świeżego meldunku lotniczego, atakował nieprzyjaciel wzdłuż 
linii kolejo wej na Białystok 4 dywizjami piechoty i korpusem 
jazdy*. 

W tych warunkach przedstawiała mi się sytuacja grupy 
Gen. Jędrzejowskiego w najwyższym stopniu zagrożoną, ponie-
waż je dyne jej liczebnie pełniejsze i świeższe siły: 18. Brygada  
i 41. Pułk Piechoty w walkach ostatnich dni pod Grodnem moc-
no ucierpiały, 8. Dyw. c h w i l o w o  była do walki niezdolną, 10. 
Dyw. nieliczna (mniej niż 2000 bagnetów) i mocno przemęczona, 
a 2. Dyw. Litewsko-Białoruska zupełnie do walki niezdolna. Ta 

* Prawe skrzydło nieprzyjaciela.
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sytuacja wymagała bez warunkowo wzmocnienia grupy Gen. 
Jędrzejowskiego; użyłem do tego silniejszego pułku ostatniej 
swej rezerwy, 4. Bryg. Legionowej, oprócz tego nakazałem 
atak 2½  batal. 205. Pułku Piechoty z Osowca „na flan kę 
nieprzyjacielską atakującego w kierunku Białegostoku”, ½ bat. 
miało nadal trzymać Osowiec, co mi się wydawało wystarczają
cym, bo korpus jazdy był (przez lotn.) meldowany w ataku na 
Białystok; wierny swojej zasadzie chciałem mieć siły tam, gdzie 
jest bitwa,  a nie wszędzie i przez to nigdzie. 

Zarządzenie to dowództwo armii zaraz zameldowało dow. 
frontu, które zarządziło pozostawienie 1 bat. (zamiast ½ bat.) 
w Osowcu, co natychmiast do Osowca podano; stamtąd jednak 
205. Pułk Piechoty już odmaszerował, ale nie jak mu kazano na 
Białystok, ale w tył na Wiznę*; pułk ten meldował, że podsłuchał 
bolsze wicką, rozmowę, że Osowiec będzie atakowany przez 
1 dyw. pie choty i 1 dyw. kawalerii; tę rozmowę na podstawie 
sprzecznych meldunków własnych wywiadów uważałem za 
podstęp. 

Wywiady własne okazały się — co prawda — fałszywymi, 
bo de facto 1 dyw. piechoty i silna kawaleria poszły przez Osowiec 
i Grajewo, przy czym ja oceniam sytuację tak, że główna siła 
bolszewicka poszła przez Grajewo; ale dowództwo armii, mające 
do dyspozycji jeden czynny aparat lotniczy, i to wcale kiepsko 
obsługiwany, nie mogło posiadać wywiadu lotniczego z okolic 
Osowca-Augustowa, musiało więc powziąć decyzję na podstawie 
wywiadów wzdłuż linii kolejowej (które to wywiady, jak po-
wtarzam, były fałszywe).

Gdyby jednak nawet dowództwo armii było własnym wy-
wia dom nie wierzyło i znało prawdziwą sytuację, Osowiec, przez 
Grajewo oskrzydlony nie mógł być długo trzymany, bo armia 

* I to nie zostawiając w Osowcu samowolnie nikogo.
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absolutnie nie rozporządzała siłami, żeby trzymać front przez 
Osowiec; front musiał być odgiętym do linii: Łomża–Wizna–
Tykocin–Białystok (po cofnięciu się z tego punktu, linia Narwi); 
a i tu front wymagał jak najszybszych posiłków na lewym skrzy-
dle, które później przyszły. 

Dowództwo armii uważało — obok trzymania terenu — za 
główne swe zadanie: skonsolidowanie armii,  którą objąłem 
niemalże w zupełnej rozsypce;  skonsoli dowanie wymagało 
przede wszystkim jako tako korzyst nych akcyj bojowych przez 
koncentracje, kontrataki i unika nia walki, gdzie by się musiało 
walczyć w sytuacji wprost nie korzystnej. Zadanie to w zupełności 
osiągnąłem; objąłem armię w rozsypce, oddałem ją po 7 dniach, 
na linii Narwi w trakcie udałych na całej linii frontu kontrataków; 
przez dwa ostatnie dni mego dowództwa (28 i 29VII) armia 
utrzymała wszędzie na kazaną linię, mimo odwrotu prawego i le-
wego sąsiada, mimo zagrożenia tyłów. Za to pojedyncze punkty 
geograficzne (Oso wiec) musiały być poświęcone.
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Załącznik 3a.

Naczelny Wódz Wojsk Polskich

(Koncept bez daty)

Od czasu mego powrotu z delegacji o rozejm, od miesiąca 
blisko, nie otrzymałem żadnego dowództwa, pomimo, że 1. Ar-
mia, którą przed wyjazdem z delegacją dowodziłem, przy moim 
od jeździe nie otrzymała definitywnego dowódcy i pomimo, że 
i póź niej były wolne różne dowództwa, odpowiadające mojej 
randze i moim poprzednim stanowiskom. 

W mojej służbowej przeszłości trudno mi znaleźć przyczy-
nę ta kiego ze mną postępowania. 

Jako dowódcy D. O. G. Lublin udało mi się zażegnać po-
ważne zaburzenia (w Lublinie i Zamościu) i samodzielnie prze-
prowa dzić kroki wstępne dla „grupy Bug” (walki pod Dołho-
byczowem-Uhnowem). 

Jako dowódca grupy „Bug I” przełamałem pas ukraiński 
„Rawa Ruska–Lwów” i przyniosłem mocno uciśnionemu Lwo-
wowi ulgę. 

Jako dowódca grupy „Bug II” związałem 3–4-kroć silniej-
szego wroga, stoczyłem z nim szereg korzystnych walk, uwolni-
łem znaczny szmat kraju, zabezpieczyłem Chełmszczyznę, odcią-
żyłem Lwów. 
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Jako I szef „misji zakupów” zaopatrzyłem materialnie za-
gro żone WP z największą szybkością i z tym rezultatem, na jaki 
tylko dane mi środki pozwalały; z niczego stworzyłem ogromny 
aparat administracyjny i transportowy; oszczędziłem Państwu, 
w samych transakcjach z Francją, przeszło 80 000 000 fr. przez 
to, że nie wykonałem kategorycznego polecenia rządu „nietargo-
wania się z Francuzami”. — Jak zawsze, namiętne przestrzega nie 
interesów Państwa naraziło mnie na szereg intryg i napaści, które 
chętnie znosiłem, świadom, żem się dobrze zasłużył Oj czyźnie. 

Jako dowódca 13. Dyw. podniosłem jej wartość bojową tak,  
że mimo jej zdemobilizowania (w marcu t. r.) odparłem atak 3 dyw.  
piechoty i 1 dyw. jazdy. Potem (pod Zwiahlem) pierw szy pobiłem 
gros sił Budiennego, którego ścigałem około 30 km; odwrót 3. 
Armii przeszkodził wyzyskaniu zwycięstwa. 

Jako dowódca dywizji jazdy wziąłem około 9000 jeńców, 
150 lokomotyw, 3000 wagonów itp. 

Jako dowódca etapów na Ukrainie zawiązałem doskonałe 
sto sunki z rządem i wojskiem ukraińskim. 

Jako dowódca 6. Armii, w której nie zastałem 1 bat. rezerwy 
(prócz obozu ćwiczebnego marszówek) w trzy dni stworzyłem 
rezerwę z 14 bat. i 10 baterii, którą rzuciłem na pomoc 2. Armii, 
aby zmienić bieg bitwy na Wołyniu; wskutek ekscentrycznego 
cofnięcia się 2. Armii cel ten nie został osiągnięty, jednak mane-
wrem tym ściągnąłem gros Budiennego na siebie (bitwy pod 
Dubnem) i tam go pobiłem. 

1. Armię objąłem w pełnej dezorganizacji (pod Grodnem 
kilka tysięcy cofnęło się przed dwoma szwadronami, gościńce 
roiły się od zbiegów itp.); niebawem oddziały wszędzie sta-
wiły coraz to energiczniejszy opór, a ostatnie dwa dni mego 
(7-dniowego) dowództwa armia nie ustąpiła ani piędzi ziemi, 
mimo cofania się oddziałów na prawo i lewo. 

Oto krótki zarys mojej służby w WP. 
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Jakie było moje postępowanie przed wstąpieniem do WP: 
odpowiadało mojej tradycji rodzinnej. — Kiedy to tylko było 
fizycznie możliwe, — w r. 1916 — zgłosiłem się do Legionów, 
gdzie przebyłem dwa miesiące, przez Niemców niedopuszczony 
do funkcji. 

Wiem doskonale, że mam licznych wrogów, których mi ro-
biła moja bezwzględność — z jaką zawsze służyłem sprawie 
publi cznej. 

Wobec powyższego ośmielam się prosić o nadanie mi do-
wódz twa, odpowiadającego moim dotychczasowym stanowiskom 
służ bowym, chyba że ciążą na mnie jakieś (nieznane mi) zarzuty; 
w tym wypadku proszę o zarządzenie dochodzenia, celem dania 
mi sposobności do obrony. 

podpisano: R.
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Załącznik 3b*.

NACZELNY WÓDZ
WOJSK POLSKICH

WarszawaBelweder, dnia 20 IV 1921
L.dz. 7040/T. 1.

Odpis
Do Najwyższej Wojskowej Komisji Opinjującej

W sprawie Gen. Por. Jana ROMERA, b. D-cy 1-ej Armji 
(L. dz. 326/21. pf.) komunikuję, co następuje: 

1) Gen. ROMER został wybrany przeze mnie na D-cę 1-ej 
Armji w chwili, gdy ta armja, przebiegłszy w szalonem tempie 
odwrotowym ogromną przestrzeń od Dźwiny do Niemna, prześci-
gała stale w odwrocie sąsiednią 4-ą armję, odsłaniając systema-
tycznie jej lewe skrzydło i nie dając w ten sposób możności upo-
rządkowania ruchu odwrotowego. Polecenia, które dałem gen. 
ROMEROWI, polegały na zwolnieniu przedewszystkiem tempa 
odwrotowego, wygrywaniu na czasie i podniesieniu ducha woj-
ska. Gen. ROMER jako człowiek nadzwyczaj energiczny i bar-
dzo odważny, wydawał mi się jednym z najodpowiedniejszych 
do tego zadania. Z przyjemnością też podnieść muszę, że I. Armja 

* Dokument niniejszy otrzymałem z Wojskowego Biura Historycznego, pismem z dnia 
14 IV 1937, Nr 276–1616/III 1937. Przyp. brata.
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pod Dowództwem Gen. ROMERA w wielkim stopniu to swoje 
zadanie wypełniła. Tempo odwrotu znacznie się zmniejszyło, a na  
przestrzeni pomiędzy Bugiem a Narwią nie było ani razu wy-
padku, aby 4 Armja musiała się cofać z powodu 1-ej, przeciwnie 
były wypadki odwrotne, gdy prawo skrzydłowa dywizja 1-ej 
Armji (19. dyw. p.) musiała zaginać swe skrzydło i prowadzić 
kontrataki z powodu szybszego cofania się lewo-skrzydłowej dy-
wizji 4-ej Armji. 

2) Sprawa poruszona przez Gen. ROMERA w jego raporcie, 
mianowicie, sprawa oddania Osowca, rozpatrywana była przeze 
mnie również z punktu widzenia instrukcji, danych gen. RO-
MEROWI. Wobec tego zaś, że opuszczenie Osowca nie przyczy-
niło się, zdaniem mojem, do pogorszenia wydatnego sytuacji 
strategicznej albo do wydatnej przegranej na czasie, co było  
w owej chwili rzeczą główną, nie mogłem był przy zwalnianiu 
gen. ROMERA z Dow. I-ej Armji brać tego faktu w rachubę ani 
też wyciągać z tego faktu jakichkolwiek ujemnych wniosków co 
do komendy Gen. ROMERA. 

Widziałem przytym, że strata Osowca wywołała wielkie 
wra żenie w Warszawie i spowodowała w przeciętnej opinji 
gwałtowne poszukiwanie winowajców. Łączono to z niedawną 
bolesną stratą Wilna i Grodna, nadając jak zwykle przesadne zna-
czenie t. zw. twierdzom. Osobiście oceniałem fakt całkiem ina-
czej, gdyż nie zmieniło to wcale mego zasadniczego wówczas 
planu rozpoczęcia kontrataku z okolic Brześcia z chwilą, gdy 
niebezpieczeństwo Budiennego będzie jeśli nie zupełnie zlikwi-
dowane, to znacznie zmniejszone. W rejonie 5-ej Armji* poło-
żenie dla mnie zasadniczo mogło być zmienione jedynie po 
złamaniu linji Narwi, to zaś nastąpiło, jak wiadomo, znacznie 
później i po odejściu gen. ROMERA. Wobec tego, nie uważam za 

* W czystopisie podano „5tej Armji” — powinno być „I armii”. Przyp. Różycki kpt.
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możliwe stawianie gen. ROMEROWI, jako D-cy Armji zarzutów 
z po wodu straty Osowca.

3) Rzeczywiste powody zwolnienia przeze mnie gen. RO-
MERA z Dow. I-ej Armji są natury czysto organizacyjnej. 

(Dalszy ciąg zawiera sprawy ogólnoorganizacyjne i dla-
tego został opuszczony).

NACZELNY WÓDZ 
(– )  J. Piłsudski 

Pierwszy Marszałek Polski 
za zgodność odpisu:  

Różycki, kpt.
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Załącznik 4.

Gen. Romer do I. Marsz. Polski Józefa Piłsudskiego

19 V 1926. (koncept)

I. Listem tym przekraczani swe kompet., ale folguję sumieniu.
II. Odrodzona P. miała 2 zadania do spełnienia: obronę bytu; 

zdrowe zorganizowanie życia państwowego, gospodarczego i spo-
 łecznego. 

Pierwsze zadanie w 2 pierwszych latach rozwiązała, 2-go nie. 
III. Bytowi Polski zagrażają: 
a) Sobkowstwo i brak ofiarności — a to w dzisiejszej sytu-

acji koniecznej skrajnej ofiarności — obywateli; zarówno pra-
cujących, jak posiadających. 

b) Mrzonki w ustroju państw.-społecznym; np. rząd włośc.- 
-robotn.”. 

c) Ewentualność częstszych zamachów stanu, czy to wy-
woła nych najszlachetniejszymi pobudkami, czy to chęcią bandy-
ckiego żerowania i pasożytowania na żywym organizmie państwa 
i narodu. 

IV. Gdzie remedium?! 
a) W dobie odrodzonej Polski społeczeństwo nie zdało eg-

za minu! U posiadających skrajne sobkostwo, brak tężyzny, ubóst-
wo walorów etycznych; u pracujących, choć uczciwych i bar-
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dziej ideowych, jednak dużo „echa od wschodu”, a stąd nie bez-
pieczeństwa gospodarczo-społeczne, a nawet polityczne. 

b) Ciała ustawodawcze w obecnym składzie, obok miernej 
inteligencji, są wykładnikiem interesów partyjnych; wątpię, żeby 
i dziś stanęły na piedestale interesu państwa; boję się intryg. 

c) Głowa więc państwa musi zyskać jak najpotężniejszy 
wpływ na sprawy państwa, na rząd — a do tego trzeba, żeby była 
wybitną indywidualnością. To będzie przesłanką: 

d) odpowiednich prawdopodob. koniecznych zmian konstyt. 
V. Ponieważ Pan Marsz. jest obecnie panem sytuacji, uwa-

żam, że Jego obowiązkiem jest głęboko rozważyć, czy kto inny 
poza Panem M. podoła w dzis. syt. zadaniom „głowy Państwa”,  
a jeżeli nie, zrobić co potrzeba, aby nią zostać. 

Uważam, że Pan M. uwzględnić tu musi zwł. 2 momenty: 
a) Niebezpieczeństwo intryg wielu czynników centro-pra-

wicowych, które mogą doprowadzić stan rzeczy do dawnego 
zabagnienia. 

b) Niebezpieczeństwo wpływów nie dość rozważnych w ko-
 łach lewicowych.  

Przyszła głowa Państwa musi doróść do walki z obu tymi 
momentami. 

VI. Legalność jest nieskończenie drogocennym skarbem, 
ale mniejszym niż „pewne dobro Rzplitej”; jeżeli więc usunięcie 
skreślonych pod III śmierteln. niebezpieczeństw da się osiągnąć 
tylko przy pewnych odchyleniach od legalności, wedle i to by 
się stać musiało, ew. aż do wypowiedzenia się narodu przy nast. 
wyborach, o ile się stoi na stanowisku, że: wola narodu jest zawsze 
świętą, nawet gdyby była głupią, ale tak jak pojed. człowiek jest 
panem swego życia i śmierci, tak można wyznawać zasadę, że  
i naród jest panem swojego życia i swojej śmierci!! — 
Można inaczej sądzić. (Hannibal). 

Odebrał osobiście Pan Marszałek dnia 19 V.
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Załącznik 5.

Listy Marszałka Piłsudskiego

I.
Warszawa, 30 I. 1919.

Wielce Szanowny Panie Generale.
Dzisiaj po rozważeniu sytuacji na froncie i w kraju zdecydo-

wałem posłać z powrotem do Lublina na komendę okręgu gene-
rała Śmigłego-Rydza, oddając mu zarazem front od Włodawy do 
Włodzimierza Wołyńskiego włącznie. Generał Majewski jest mi 
potrzebny do pracy przygotowawczej do sejmu. 

Nie chciałbym aby ten powrót generała Śmigłego był przez 
Pana komentowany jako dowód jakiegokolwiek niezaufania do 
Pana. Oddawna już wyznaczyłem Pana do niedalekich już narad 
nad możliwymi konwencjami militarnymi z Zachodem. Dotąd 
nie wiem, czy będę je zmuszony prowadzić w Paryżu, czy też tu 
w Warszawie, w każdym razie obecność Pana przy tym uważam 
za konieczną, specjalnie, gdy przyjdzie je prowadzić w Paryżu; 
gdy trzeba będzie zawierać kontrakty o dostawę materiału wo-
jennego — rzecz bardzo delikatna i związana z koniecznością po-
siadania dużej znajomości tego materiału z jednej strony, z dru-
giej, stanowczości przy cenach, wobec prawdopodobieństwa 
wyzy skiwania naszego smutnego położenia. Chciałbym tam mieć 
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dla tej sprawy Pana, ufając, że właśnie w Panu znalazłem najod-
powiedniejszego oficera dla tego celu. 

Powtarzam, licząc się z tym zawsze, uważałem zajęcie 
Pana w Lublinie i potem na froncie jako czasowe, spieszę się to 
Panu wypowiedzieć, aby Pan nie odczuł żadnej przykrości przy 
po wrocie Śmigłego do swego okręgu. 

Proszę przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku i szczerej 
życzliwości z jakimi pozostaję

podpisano: Piłsudski

II.

Warszawa-Belweder, 25 III 1919.
Kochany Generale!
Korzystam z okazji i przesyłam Panu list do Marszałka 

Foch’a. Proszę Go w nim o ułatwienie Pańskiego zadania. Chcę 
wierzyć, że to pomoże Panu w usunięciu trudności i małych prze-
szkód, jakie Pan na drodze napotkać może. 

Spotka Pan tam niechybnie również i Generała Henrys. By-
łoby bardzo pożytecznym, aby w rozmowie z nim Pan się posta-
rał o przejęcie go zasadniczą ideą możliwie szybkiej dostawy dla 
nas materiału technicznego i ekwipunku, jako najlepszej i naj-
pewniejszej metodzie uczynienia nas silnymi i zdatnymi do walki. 

Proszę przyjąć zapewnienia wysokiego szacunku i powa-
żania z jakimi pozostaję

podpisano: Piłsudski
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III.

Szanowny Generale! 
List Pański otrzymałem i cieszę się bardzo, że pierwsze 

kroki dla uzyskania dla nas materiału wojennego zostały już do-
konane. Niestety są one dokonane tylko w Paryżu, a tęsknię 
ogromnie, by wojsko odczuło je namacalnie tutaj w kraju. Bez 
dostawy z zagranicy ekwipunku, broni i amunicji ani na krok 
posunąć się tutaj niepodobna. Bardzo się cieszę z tego, że zdołał 
Pan za interesować generała Henrys’a tą sprawą. Byłoby po 
prostu koniecznym, ażeby odpowiedź, którą Pan Generał udzielił 
Gen. Alby co do postawienia na pierwszym planie zaspokojenia 
potrzeb warszawskich. stało się gorącym przekonaniem Gen. 
Henrys’a i jego pomocników. Co do mnie zrobiłem wszystko ode 
mnie za leżne, ażeby panowie z misji alianckiej, która tu bawiła  
w War szawie, reprezentowała przed swoimi rządami właśnie to, 
a nie inne postawienie sprawy. 

Będzie mnie bardzo interesowało, czy ci panowie istotnie 
do trzymają swoich obietnic, danych mi tutaj przed odjazdem. 
Najbardziej dali się przekonać do tej sprawy przedstawiciele 
włoscy. Komunikuję jednak Generałowi całkiem poufnie, to 
znaczy nie mówić o tym absolutnie nikomu, że proszą oni o to, 
aby traktowano z nimi a part, bez wiązania ich z całą ententą, naj-
bardziej zaś z Francją. Zapewniono mnie najuroczyściej, że wła-
śnie w ten sposób otrzymamy najszybciej, najpewniej i najwię-
cej z tego wszystkiego co posiadają i mogą dostarczyć Włochy. 
Jak Generał rozumie, jest to kwestia dla nas ważna ze względu 
na to, że komunikacja nasza z Włochami jest najprostsza i naj-
szybsza, a materiał, który mogą nam dostarczyć jest austriacki,  
a więc nie wprowadzi zamieszania przez dodanie nowego rodzaju 
broni i amunicji. Po rozmowie z p. Paderewskim o tej sprawie 
zgodziłem się z p. Montagna i Romei, że wyślę w najbliższym 

490



czasie specjalnego oficera bezpośrednio do Włoch dla uregulo-
wania dostawy materiału do nas. Naturalnie, że o chwili wysła-
nia rzeczonego oficera zawiadomię natychmiast Generała, gdyż 
wtedy prace we Włoszech spadłyby z pleców i odpowiedzialności 
Generała, a zgodnie z przedstawicielami włoskimi byłyby oma-
wiane i uregulowane bezpośrednio na miejscu w Rzymie. Do 
tego jednak czasu chciałbym, aby Pan Generał wraz z kapitanem 
Zwisłockim, którego Pan zechce poufnie wtajemniczyć w całą 
sprawę, trochę emablowali Włochów w celu utrzymania ich  
w dobrym dla nas nastroju. Złoży więc Pan z kap. Zwisłockim 
p. Montagna i Gen. Romei wizytę, zaznaczając, że robi to Pan 
z mego polecenia i zawiadomi ich Pan o tym, że Pan wie o za-
miarze wysłania specjalnego oficera, jako przedstawiciela woj-
skowego polskiego do Włoch, prosząc ich jednak o to, aby do 
czasu przybycia mego wysłannika do Rzymu byli tak łaskawi, aby 
wszelkie sprawy związane z wysłaniem broni, amunicji, ekwi-
punku z Włoch do nas przeprowadzali przez Pana Generała i kap. 
Zwisłockiego, tak, aby Pan miał ewidencję tych rzeczy i mógł się 
orientować w całości rzeczy mu powierzonej. Trochę specjalnej 
grzeczności i wynurzeń sympatii byłoby w tym wy padku bardzo 
na dobie, gdyż są oni na to bardzo czuli, a kto wie, czy istotnie nie 
najszybciej i najskuteczniej przyjdzie po moc właśnie z Włoch, 
które w swoim ręku i pod swoimi wpły wami trzymają znaczną 
część komunikacji dawnej Austrii. 

Żądane pełnomocnictwa dzisiaj podpisałem. Będą one rów-
nież dziś wysłane do Pana. W sprawach finansowych oraz spe-
cjalnie w sprawach zakupna rzeczy amerykańskich, o których 
mi Pan pisze, niech Pan mówi z P. Paderewskim, który najwię-
kszy wpływ na Amerykę posiadać może. Byłbym Panu wdzięcz-
ny, gdyby Pan zechciał wyjaśnić i mnie o tym napisać, które 
to części frontu naszego wydały się Anglikom „do pewnego 
stop nia aneksjonistycznymi”. Zakomunikuje też Pan o tym P. 
Paderewskiemu. 
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Przesyłając Panu życzenia powodzenia w Pańskiej niesły-
cha nie ważnej pracy dla Ojczyzny, proszę przyjąć wyrazy sza-
cunku i poważania 

podpisano: Piłsudski
Warszawa-Belweder 1 IV 1919.

IV.

Szanowny Generale!
Listy Pańskie czytałem z wielkim zadowoleniem w czasie 

ofensywy wileńskiej. Pociągi z materiałami szczęśliwie przy-
chodzą, tak, że z ekwipowaniem żołnierza dzięki usilnej pracy 
Pańskiej odetchnęliśmy lżej. Natomiast zatrzymane zostały zu- 
pełnie wszystkie transporty, które miały iść z Włoch i które 
nam najszybciej, zdawało się, mogą dostarczyć tak potrzebnego 
materiału artyleryjskiego. Zgodnie z wiadomościami, otrzyma-
nymi przez Paderewskiego, zatrzymanie to zostało spowodowane 
przez pewną obrazę, jaką odczuli Włosi, gdy nie został tam po-
słany specjalny attaché. Dlatego też, zaraz po przyjeździe z Wil-
na, przyspieszyłem wyjazd gen. Kątkowskiego, nakazując mu 
jechać wprost do Rzymu, i stamtąd dopiero skomunikować się  
z Panem. Kątkowski swoje opóźnienie tłumaczyć będzie choro-
bą, co proszę w jakiejkolwiek rozmowie z Włochami potwierdzić. 
Kątkowski ma polecenie natychmiastowego skomunikowania się 
z Panem, dania Mu znać o tym materiale, który jest tam przy-
gotowany dla nas. Pan zaś będzie łaskaw przesłać mu wszystkie 
dane, tyczące się cen, warunków przyjęcia materiału, oraz tego,  
co Pan sam ma nadzieję zdobyć we Francji i Anglii, tak by 
Kątkowski był dostatecznie zorientowany w swej pracy, a z dru-
giej strony nie plątał Pańskiej pracy. W każdym razie wobec 
specjalnych po temu żądań włoskich, Kątkowski oficjalnie musi 
stać a part od misji polskiej we Francji. Dziękując jeszcze raz 
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Panu za nadzwyczajną energię wykazaną w Paryżu, proszę przy-
jąć wyrazy szacunku z jakim pozostaję.

podpisano: Piłsudski
WarszawaBelweder, 4 maja 1919.

V.

Żytomierz, 5 I* 1920
Kochany Generale!
Zdecydowałem dać Panu nową pracę i odwołać od komendy 

dywizją. Pierwszy główny akt raidu przeprowadził Pan bardzo 
dobrze, pomimo wielkich przeszkód jakie stały na drodze, teraz 
chcę dać Panu nowe pole, również trudne i delikatne. Zajęliśmy 
spory szmat kraju i trzeba go jako tako urządzić, wymaga to 
wyjątkowej energii, zważywszy osobliwie na sam charakter kraju 
i na to, że działać będziemy musieli nie sami, a z taką mgławicą, 
jak nowy rząd ukraiński. Jest to ze wszystkich prac, jakie mam 
przed sobą w tej chwili, najtrudniejsze, więc z tego niech Pan 
sądzi o ufności, jaką pokładam w energii Pana dla zapoczątko-
wania pracy i położenia podwalin nowych urządzeń. Będzie to 
związane z pomocą Ukraińców w formowaniu ich własnego woj-
ska i użerania się zarówno z nimi co do pospiechu i kaprysów, 
jak i z naszymi instytucjami, pracującymi nieraz opornie we 
wszystkich nowych sprawach. Powtarzam, jest to misja trudna 
i liczę w niej na Pańską energię, wytrzymałość nerwową i wy-
dajność pracy. Zgłosi się Pan do mnie po ściślejsze instrukcje na 
dłuższą rozmowę.

Uściśnienia dłoni
podpisano: Piłsudski

* W oryginale listu podano „I”, winno być „V”.
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FACSIMILE LISTU MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 
PRZEDRUKOWANEGO W ZAŁĄCZNIKU 5.
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FACSIMILE PIERWSZEJ STRONY ZESZYTU 5 
„PAMIĘTNIKA”
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SKOROWIDZ NAZW MIEJSC I OSÓB

A
Adamek, por. 169
Agiejowce 349
Albert I, król 422
Albi, gen. 234, 490
Alessio, zob. M. Alessio 
Allien 261
Alpy 91
Alpy Tyrolskie 101–102
Ambronay 238, 249 
Ameryka (zob. też Stany Zjednoczone)
253–254, 256–257, 260, 274, 282,  
445, 470, 473–474
Amerykanie 235, 238–240, 242, 245, 
 253–256, 258, 261, 424, 469,  
473–474
Andrijewicze 339
Andrzejewicze 337, 341
Anglia 235, 243–245, 248, 256–257,  
265, 269, 445, 470, 473, 492
Anglicy 156, 176, 177, 235, 238, 241, 
 424, 472, 491
Annówka 331
Antonowce 357 
Antosiewicz, ppłk inż. 271
Appel, gen. 28
Asalone 145, 147
Asiago 136, 177
Augustów 478

Austria 37, 64, 96, 128, 178, 238, 
249–250, 394, 432, 445, 470, 472, 
491
Austriacy 73, 124, 287
Awratyn 282

B
Babin 295, 304 
Baden 144
Bader 271
Bajer Michał, ppłk 282, 294–295, 
297
Bandurski Władysław, biskup 419
Bar 345
Baranowicze 15, 373–374, 377
Baranówka 272–273, 301, 303, 306
Barasze 337, 341
Bartatów 298
Bartel Kazimierz 453, 459
Barth gen.por. 98
Barzyński ppłk 239
Basiówka 196
bazylianie 194
Bebryca  340
Belgowie 422
BelinaPrażmowski Władysław, 
ppłk/płk 182, 188, 193, 199–200, 
202, 204, 207–208, 210–211, 213, 
215, 221
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Belweder 387, 431, 453, 483, 489, 
492–493 
Bełz 200, 207–208, 210–211, 213, 
215–230, 232 
Benis 271
Beń ppłk 334
Berbecki Leon, płk/gen. 200–202, 
204, 207–211, 213, 215–216, 219, 
221–225, 227–229, 232, 336, 340, 
344
Berdyczów 273, 277, 296, 322, 336
Beresteczko 359, 364
Berezyna 18, 328
Berlin 263, 425
Besseler gen. 98
Bęben (Huragan), por. 206
Biała 377
Biała Cerkiew 320–322, 325, 328, 
340
Biała Podlaska 182
Białopol 314
Białoruś 201, 235, 286
Białowieska Puszcza, zob. Puszcza 
Białowieska 
Białystok 365, 370, 388, 477–479
Bieczyński, płk 270 
Bieliłówka 336 
Bielsk 372
Biełka 339
Bieżdziedza 29 
Bilinskij Michajło, minister 263 
Biłgoraj 59
Birch 248
Bistrik 331
Bliess, gen. 235
Bliski Wschód 187, 420
Bobrowski Zygmunt, mjr 193
Boh 327
BończaUzdowski Władysław, płk/
gen. 183, 188, 450–452 
Borgo 102, 121, 125

Borkowski, rtm., zob. Józef Dunin
Borkowski 
Boroević Svetozar, gen. 41, 65–66, 
108
Bośniacy 125
Brabek 69
Brenta 101–102, 105–106, 110–111, 
125, 131–133, 135, 145, 147, 154, 
156–157, 171–172
Brody 310, 350, 352, 358–359, 475
Brudermann, gen. 39, 41 
Brudziana 402
Bruksela 422
Brunfant 60
Brześć 182, 318, 371, 373, 376, 475, 
484
Brześć Litewski 182
Brzezowski Henryk, mjr/płk 323
Brzozowski Jan ppłk/płk 332
Brzuchowice 195
Buat, gen. 421–422, 425 
Buchholz Władysław ppłk/płk 231 
Budionny Siemion 18, 305, 310, 
328, 331–332, 335–339, 340–343, 
346–349, 351, 359, 362–363, 367, 
475–476, 481, 484
Bug 16, 39–41, 62, 182, 189, 213, 
215–216, 371, 373, 376, 484
Bukareszt 263, 417
BurhardtBukacki Stanisław, gen. 
450–451, 454
Burzyński kpt. 298
Busk 38–40, 57, 359
Butowce 349
Byrka 252
Bzura 421

C
Calais 245
Caldier 102, 105
Caldonazzo 176
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Caporetto 92–93, 128–129 
Carzano 102, 105–106, 123–127, 
159
Castel Gomberto 136–137, 139–140, 
142
Cavan 177
Cenia, por. 212
Charków 272
Chełm 201, 411, 415–416
Chełmszczyzna 200–201, 203, 206–
207, 217, 480
Chlewczany 228–229
Chomora 273, 276
Cima Asta 131 
Cima Dieci 111–112, 116, 121
Cima Dodici 111
Cima Maora 104, 112, 130, 132–134
Cima Undici 111 
Civaron 102, 105–106, 110–111, 130
Clemenceau 262
Clermont, prof. 44
Col del Rosso 144–145, 148–150, 
153, 165, 170, 172, 174
Col di Lan 135 
Col Ecchele 148–150
Col Ecker 136, 165–166
Conrad Hötzendorf, gen./marsz. 30, 
156
Costalunga 165, 167
Couturier, ppłk 411
Crisp 248
Črni Hrib 64–65, 67
Cudnów 273
Cyankiewicz, ppor. 266–267
Czarnomski 244, 267–268
Czarny Ostrów 353–355
Czartoria 301, 303
Czechosłowacja 328, 430
Czechy 16, 61, 238, 470
Czerkasy 321, 322, 326
Czernica 303

Czerniłowa 74
Czesi 27, 121, 124, 169, 175, 239, 
348, 421, 433 
Częstochowa 97
Cziczerin Gieorgij 373
Czyżewka 303

D
Darowski, minister 411
Dąbrowica 475 
Dąbrowski, mjr 253, 258
Dąbrówka 224
Debeli Vrh 67
Dediusz, gen. 329
Degoutte, gen. 422
Dembiński, ks. 290
Denikin Anton, gen. 277, 326, 345
denikinowcy 277–278, 280
Deraźnia 351, 353
Desrozier, ppłk 234, 237–238, 242
Dęblin 182
Diaz, gen. 177
Dietrich, bryg. 34
Dijon 241, 254
Dionizy, arcybiskup 419
Długoszowski, zob. Bolesław 
WieniawaDługoszowski 
Dniepr 310, 321, 343
Dniestr 14, 71, 74, 97, 350, 352, 357
Dobringer, płk 145
Dobrosin 203–204, 223, 227, 230
Dobrowolski Jan, płk 181
Dobrowolski, kpt./płk 44, 60, 69
Dobrzański, kpt. inż. 442
Dołhobyczów  201, 207, 229, 480
Don 277
Doroszów 193
Dosso del Fine 114, 175
Drescher, ogniomistrz 58
Dreszer, rtm. 317
Dreszer, zob. Gustaw OrliczDreszer 
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Drozdowski Ignacy, rtm. 355–356
Dublany 195, 199
Dubno 352, 354, 356–360, 362–363, 
440, 481
Dunajec 51, 61
DuninBorkowski Józef, rtm. 311, 
317, 321–322, 325 
Dunkierka 245, 253
Dupont, gen. 417
Durski, gen., zob. Karol Trzaska
Durski 
Durski, ppor. 74
Dziedzice 238
Dzierzgowski, por. 271
Dziewicki Feliks, płk 310, 317
Dzionków 331
Dźwina 483

E
Eger 61
Elliot, kpt. 268
Europa 245, 253, 309, 474

F
Fabrycy 419 
Farbycy Kazimierz, płk/gen. 419, 
433, 447, 451
Fastów 320–321
Fedorówka 341
Felix, gen. 172
Fenzel 152
Filipowicz Tadeusz, kpt. 42, 57
Filski kpt./mjr 40, 48, 57, 67–68
Fischer, chor. 69
Fischer, gen. 53
Fleims 102
Foch Ferdinand, marsz. 235, 245–
247, 250, 252, 254, 262, 295, 378, 
424, 428, 470, 489
Förster, ppłk 169
Francja 194, 234–238, 242, 244–245, 

249, 251, 253–254, 259, 261–262, 
264–266, 269, 277, 282–283, 301, 
345, 393, 411, 420, 423, 445, 447, 
450, 470, 473, 481, 490, 492
Francuzi 156, 238, 240–242, 246–
247, 249, 251, 256, 260, 262–264, 
270, 363, 383, 388, 411, 421, 468–
470, 474, 481
French, marsz. 422
Frenzela 136, 139, 144–145, 149–
150, 168, 171
Fulman Marian, ks. biskup 185, 189

G
Gaj 365–366
Galica Andrzej, płk 204
Galicja 237, 287, 333, 334, 348, 
381–382
Galicja Wschodnia 16, 182, 194, 
244, 259, 378
Gall Stanisław, ks. arcybiskup 458
Gallistl, ppłk 76 
Gałecki 361
Ganczarski 452
Garwolin 453
Gaweł 271
Gdańsk 259, 245, 253, 255, 259–
260, 267–268, 470, 472
Genewa 463–464
Genua 412
Gettlich 244
Geżabek, gen. 76, 88, 89
Giblartar 196
Giersz, insp. 251, 259, 271
Gievres 239 
Głażewska Adela 292
Głowacki, kpt. 57
Godlewski 406
Goiginger, gen.por. 113–114
Gołogórski Emil, gen. 382
Gorazdowski, dyr. 262
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Gorycja 64, 89
Gouraud, gen. 446
Góra Zamkowa 81
Górny Śląsk 445
Górski Wacław 260–261, 263
Górski Władysław 260
Grabski Władysław, premier 373, 
426, 430, 434–438, 441, 447–448
Grajewo 370–371, 478
Grappa 147
Grecja 301
Grecy 268
Grigno 131–134, 157
Grocholscy 327
Grocholski, hr 330–331, 334
Grocholski, płk 354
Grodnicki, dyr. 418
Grodno 200, 364–365, 477, 481, 484
Gródek 41, 195, 229–230
Grudziądz 381
Grzęda 195
Grzybowski, kpt. 193
Günste, płk. 129

H
Habermann, kpt. 60–61
Haller Józef, gen. 14, 100, 237–238, 
241–242, 245, 251, 263, 271–273, 
279, 282, 287, 297–298, 301, 319, 
328, 343, 348, 355, 381–382, 415, 
428, 437, 443, 446, 449
Haller Stanisław, gen. 430, 443, 449 
hallerczycy 251, 260, 283
Hamerling 261
Hannibal 487
Harajec 191, 203
Henrys Paweł Prosper, gen. 235, 238, 
240, 243, 295–297, 489–490
Hercegowina 28
Hevnik 92
Hniłopiatkia 313

Hochstätter, por. 125–126
Hofman 263
Hofman, ppłk 177
Hohenauer Charlenz Emanuel, płk/
gen. 346–349 
Holandia 258
Holendrzy 421
Hollis, sen. 238, 255
Hołe Rawskie 224
Hoover Herbert Clark 245, 253, 255
Horodenka 73
Horodyski 267
Horoszki 295, 336, 339–340
Horyniec 226
Horyń 349–351, 475–476
Hrady 359 
Hrebenne 226
Hrubieszów 449 
Hryców 346–349
Hulsk 303–305
Hummel, ppłk 103
Husiatyn 350, 352, 356–357
Hutka 301
Hyże 417

I
Ikwa 356–357, 362
Innsbruck 101, 177–178
Irlandia 422
Isonzo zob. Socza 
Iwanicki, inż. 441
Iwankowce 352
Iwanow, gen. 39
IwaszkiewiczRudoszański Wacław, 
gen. 231, 232, 287, 329, 344–345, 
364

J
Jakesh Bronisław, płk/gen. 432 
Janečka, płk 108, 160 (zob. też 
Janeczka, płk)
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Janeczka, płk 156–157, 160, 162 
(zob. też Janečka, płk)
Jankowce 314–315
Janów 41–42, 57, 188
JanuszajtisŻegota Marian, płk/gen. 
100, 351
Jarmolińce 350
Jarosław 44, 228, 281
Jarosz, płk 359
Jaroszyński Karol 334–335 
Jasiński Albin płk/gen. 318–319
Jasiński Henryk 16, 26
Jasiński, płk 243
Jasło 26, 44, 290
Jaworów 188
Jaworski 271
Jeża 92
Jędrzejewski Władysław, gen. 365, 
368, 371
Jędrzejowski, gen. 477–478 
Jordan, kpt. 267, 270
Józef Beck 455
Józef, arcyksiążę 66 
Józefówka 297
Jung Władysław płk/gen. 104

K
Kagarłyk 320–322, 324–325
Kaiser, gen. 39, 51
Kalicki, mjr 123
Kalinowscy 25
Kalwaria 261
Kamieniec Litewski 63
Kamieniobród 231
Kamień 306
Kamińska Janina (Janina Romer) 22
Kamiński Roman 418
Kamionka 200, 224, 226
Kamionka Stara 190 
Kamionka Strumiłowa 188–189, 359
Kanada 262, 283, 298

Kaniów 237, 282 
Karnicki Aleksander, gen. 326
Karol, cesarz 98
Karolyi, hr. 175
Karpiński Stanisław, minister 257, 
264 
Karyntia 130
Katyń 393
Kąkolewo 238
Kątkowski, gen. 492
Kielce 231
Kienbauer, kpt. 166, 168 
Kijanka 337
Kijków 303
Kijów 15, 18, 237, 308, 310, 321, 
328, 332, 343
Kikovszki, ppłk 40
Kintzich 233
Kiwerce 182
Kiwerski 185
Klakotów 310
Klee, mjr 222, 227
Klewań 475
Kłodno 38, 418
Knaus, ppłk 139
Knyszyn 364
Köbe, ppłk 134–135
Koblencja 254, 256, 258
Kobryń 374, 376 
Koc Adam, kpt./płk 287–288 
Kogresówka 381
Koliszer, kpt. 47 
Kolonia 263
Kolosvary 34
Kolovrat 92
Komarno 195
Komorowski Tadeusz, rtm./gen. 323, 
325 
Konieczna 52, 54
Konstantynów 293
Kopa Andrzej kpt./płk 287–288, 370, 371
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Korczów 220, 223, 227
Körner, płk 79, 89
Korosteń 310, 337, 340, 341
Korowski, bryg. 356
Kortvelyessy de Augusth Irena, zob. 
Irena Romer 
Korytarz Pomorski 445
Korytowski 204
Korzec 344–346, 349
Kosak 194
Kotowskij Grigorij Iwanowicz 349, 
355, 363 
Kowalczyk Antoni, por. 274 
Kowel 182, 319, 322, 340, 443, 
475–476
Kownacki Włodzimierz, mjr 320
Koziatyn 15, 308–311, 313–314, 318
Kozielniki 197
KoziełłPoklewski Władysław, gen.
ppor. 393
Kozin 359
Koźmiński Julian ppłk/płk 239, 256, 
267, 270
Krajowski Franciszek (Kralicek), 
gen. 348–352, 357–360, 362–363
Krakowski Franciszek, gen. 344
Kraków 47, 178, 182, 287, 298, 364, 
393, 412, 430, 434, 453–454
Kraśnik 440
Krauss Karol, płk/gen. 145, 147, 
439–440, 443, 451
Krauthoff, gen. 239
Krautwald, gen. 129–130
Krn 76–78, 84, 88, 90 
Kroaci 27
Kromp 233
Kropiwna 303, 305, 339, 341
Krym 277
Krynica 379, 457
Krystynopol 207–208, 211–216, 219
Krzemieniec 356–360, 362, 418–419

Krzemieńczuk 321
Kucharski Władysław, minister 430, 
434
Kuchinka Gustaw, gen. 433 
Kukiel Marian, płk/gen. 433, 356
Kulików 192, 199
Kuliński Mieczysław, gen. 190–191, 
287, 362, 378
Kulparków 195–198
Kunesch, gen. 40 
Kurowski kpt./płk 243, 255, 260
Kurowski, ppłk inż. 271
Kutrzeba Tadeusz, płk/gen. 421
Kuźmiński, ppłk 264

L
Laaken 422
Lachowice 350
Lamezan de Salins Robert, gen. 263, 
361
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