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Yjr.broni pane. 
.Majeuski Stefan III. 

032IS. 

Zai4cznik  w sprawie rejestracji fakt5w doty-
bzqcych Drzygotowail i dziadall.wo-
jennych. 

ad. 1) 	Majet broni ppncernej o -icer cIutby stuaej Ilajeswki Stefan. 

od 1936 - 1239 r. wykIldaiem taktyki broni pancernej 	C.Wyszk, 

Piechoty 17 Remberto-ie. Od 1.1939 do 24.VIII.39 	Baonu 

306riadcz alnerzo Brant Pane. r llodlinie, Cd 24.VIII.39 do 24. 

IX.1939 na rojnie nolcko-niemterkiej, )0-15dca 11 )yonu Pancer-

neoo. 

ad. 3) 	11 Dyon Pancerny od dn.04.VIII 39 'vszedI - skiad. Ljazo7ieckict 

Brygady Ealialerji - 

SkIad 11 =Dyonu Pane, 

Boa z poczt. mjr.ilajewski Stefan 

Adjutant Dyonu kpt.Brodzikowski Zbyszek 

Por L  Herman ofic.1qcznaci 

Por.rez. 21.atnik i ofic.gosp.Lama4ski 

kpt. Weryho-Barawski dca komp.techn.-gosp. 

KiA.JarocifIski achal 	" - Szwadr.Sam.Panc."N" 

Kpt. Spodenkiewicz 	 czolg rozp."T.K." 

riazoTiecka Brygada Kawalerji dzialala v 	, rmji gen. 

Przerlrzymirsicqo, od dn.31.VIII 39.w rejonie Chorzelc- Krzyno- 

wiosa III./Drusy ischodnie/. 

Salad liazov.Brygad  

Boa ze Fzta3om pik.d:,1. Karcz 

Szef sztabu mji.d. Trejman Szymon. 

1 p.szi ol.dca plk.d. Albrecht 

Archives Reference No: B.I.24F

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



2 — 
	

4  
7.p.uian.dce opIk. Skrzyneeki 

dca nnIk. 	 nie namictan naz—irka. 

3.Baon Olzelc,5w dca onIk. iieroLski i!arjan 

11..-);y=on panc.dca mjr.Idajewc'ci Stefan 

1 D.—.K.dca 	 nie -3amivtam nazwiska. 

Ud dnia 31.IX.39 11 Jyon Pancerna jest w Krzynorlodze 1,1aIej i jut 

w dniu 1.IX. bi(tze czynny udzial r walce z nnlem nad granice, Prus 

7s-thodnich. 

dniu 2.IX.39 nod Krzyftovmlo7e, 	zostai ranny, dca plut. 

Samoch.Panc."Urcus" chor. 11,acieszak. 7amo do66 ciOkiego zranient, 

w r mic i styjc nie wycofaI plutonu, a no opatrunku, nie chciaI 

odej66 do szpitala i terrosamego dnia 	wypad DO trakcie, 

okolo 5 kin. na t ,jTly nieric5-T zai'ajqr im, s-raty. 

mogc 	odtworzy ,dat bez dzichnika bojowego Dymnu 

kt5ry zortal nizerhowanyw 2olire, oraz nazw miesnowcylci, gdy2 pi-

szec ten neldunek, nie pociadcm man, wobec rzegooperowa6 bcdcokre 

said_ i przytgczge daty od—do, oraz oznacza6 be ic tylko, wiCksze 

miejecoYo6ri z namicri 

Do okolo 5-6-.irzednia tnTaae walki w rejonie Chorzelc — 

novloga 	Przed nami dziaia rozpoznana 	kan.niem. czt,6ciowo 

z9.otoryzowana Ywiadomoclei od jetic6r/. 11 Jy izjon Pane. uczestniczj 

we wszystkich walkach Brygady. -I dniu 5-6 wrze6nia w rejonie 

na pine. i 	od 2rusnyrza, rozpocz(„lo sic silne natarcie na 

20.D.P. llar.Bryt7. Kaw. oslaniaia prawe skrzydIo 2o.J.P. Natarcie 

rozooczClo sic okolo godz. 15.00, Doprzedzone silnym ogniem art. 

nalotem kilkudziesicciu bonbowe5wr wreszcie yyszly czoIgi i piech4— 

ta niem.do natarcia. -1zca6 Lego natarcia wyszla na 11.p.uI. i moje, 
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komp. czIg.rozp."T.K.", 	wOwczas na lewym skrzydle ugrupowa. 

nia Lez.Bryg 

0 zmroku zaIamala 	is obrona skrz, 	 wskutek te- 

go raZ.Brygada 	a wraz z ni I m6j dyon, 	EiC,;  na Przgshyuz. 

walce tej stracil'em 	czolgi i rozp;"'T.H." ktdra zostaIy rozbite 

na polu walki pociskami ppanc. Piqty czo17, ulegI zepsuciu i to wy. 

r6nil. sic etrzelec panc. Naskrtt, kt6ry pod rrradem pocisk5w art.i 

ogrnia piechoty niem, naprawil czolg I wyProwadzil go na Nasielak. 

7 dn.7-8.1X.39 r. w rejonie na iiIdn.Przgonyrz. Dywizjon011p4j 

odznaczyl si w walce z czoIgami 9. ton.niem, kt6re wgszIy na prawe 

skrzydlo liaz.Bryg.Kap. /7.p.ul./ Pluton czoIgOw niem. /6-6 azt./ 

uderzyl na 7 p.ul. i)zialko ppanc. 7.p.ul, Eto—jue na tyrn kterunku, 

rozbilo 2 czy 3 czolgi npla, ale obslu::a dziaika nie wytrzymaIa 

nernowo i wycofala sic nod ognier ku tylowi. 75wczas wyszedl m6j 

Pluton sam.panc. "Urcus" pod dwtwem por.sl.stalej Nahorskiec'o i roz 

bil daleze 2 czolgi, zmu,zaje,c re zt(a do wfrofenia ric. 

Straty 	)oniosIem na pine. od Przasnyrza, zoetaly pom- 

szczone . 	tym rejon'e walk, wyr6nil 2ic;  odt-age, por.Dahorski, 

dca plutonu sam.panc. "Ursu ". ri rejonie Przasnyvz por.Nehortki 

wep Ipracujqc z 7.p.ul. wykonaI wypad — kierunku na ?rzgsnyrz i roz,  

bil samoch. dcy dyonu k —.niem. mjr.sl.st. von Korwin—Piotrowskiego 

L,amochOd zostal doszczctnie zniszczony. Mjr.von Korwin—Piortowski 

ranny 	lane dokumenty jak: rozkazy oneracyjne, uapy z sytua,  

cje, itd. w-padly w nasze race i zoscaly )rzes1,_tne do sztabu Brygady. 

rejonie Przasnyrz i pldn.Przasnyrz, walki trwuly do 10-11.IX.39. 

Poczem Liaz.Bryg.laY. wraz z 11 Jyonem pane. przeszla w rejon JYsz- 

k5,w 	Trojany. Tia Brygada otrzymaIa dad rzeke, odcinek do obroay. 
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11 =yon Pane..byl 4wczas w Trojanach, jako odu6d. 	dniu 12-13.1 X. 

zostaI rzucony 	z motm c'yonem na kierunek 26Lany, aby rato- 

waO zagrcAone Ccrzyd1o, tzdyt tan tostaIp rozbita 41 dy-lizjy piecho-

ty , nie pamic tam nazwy tej D.P. Tu zn511" EL Lyon pane. blznaczyI 

sic 6mialym dzialPniem, w-prz5d, bez ''adnej osIony wykonujec wy- 

pad okolo 40 klm. 	cazbijaja,c 2 sam.Panc.ntem. 

OkoIo 14.1X.39 ilaz.Bryg. wraz z 11 Jyonem pane. otrzymala 

zadanie, wycofania sic z rejonu Trojany;,ladzymin i drogq przez Rem- 

SulejOuek 1:14sk 	przej66 w Tejon Siedlec 	tym 

czasie dca Bryg. posuuaI sic wraz ze sztahem przy mojej kolumnie. 

SZO2a II14sk Maz. Siedlec tej nocy przedstawiala niesamowity obraz. 

Niskola.czy,ce siC tabcry piechoty art. saperOu /PiCtkie pontony/masze 

ruje,ce w obydw5ch kierunkach. Kolumny wojska i korod6rd uciekinierOw 

zmieszanych z tym wszystkiem, zakorkawal dosIownie czosC. 0 przebi-

eiu sic tetj nocy, przez ten "wQzel Fordyjskin mowy bye" nie moglo. 

Grozy dopelnial fakt, ;>,e szosa byla t pomyta 	lejami bomb, noc byla 

cierna, a 17±11F,1; 	sic Palil. ZameldouaIem dcy 	Bryg., ze 

chce,c stanE~c na czas, w nakazanym rejonie, trzeb•a zej66 z kierun-

ku szosy i --)rzebiO sic drogami bocznymi. )ca Bryg. wOrczas zdecydo- 

wal 

	

	,ebym przeszedl od y,, i ska Maz. Frogs, boczna, do szosyteroczyn 

staral EiC polciczye z Bry7ads„ dz'alajace, z zach. na  Siedle 

Siedice 	tyn czasie byiy juz opanowane przez Zgrupouania panc.niem 

dzialajc,ce od pine. Po drodze na Li k riaz. napotkalem 2 sam.panc. 

wz.34 z bataljoneM /luck/1,415re sic zgubiiy od mego dynnu. WIElczy-

'Lem je do ,sweo:o skiadu. Po doj ciu do Seroczyna /okolo 12k1m. na  

pld. od Siedlec/ moja straz przednia /01.sarnspanc./ zetkncIa sic 
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z nplem dziaiajetcym od Siedlec na 	By to silny 0.7.Panc.niem. 

Uderzylem ca.lo6cia swero Dyonu /komo.rzoIg."T.K." bez glut. i szwac 

sam.Panc.""Tr. By1em bez 7sparria sil tywy-h. iru zos'aly rozbite 

2 sam.panc. nnla i jecirn n6j Sam.7,2anc."Ursus". i,Tpl. dziaIajary z 

Siedlec na Soroczyn, byl vi dutej przewadze sprzeetowej i ogniowej. 

Oceni/em go na: komn.piech.zmot. 4 dzia.lka ppanc., bat.modzierzy 

A 4 szt.75.mm, nluton sam.panc. 4-6 szt.i kilka motocykli. Zostaleu 

zenchnicty na Soroczyn 

J tym caasie, kiedy toroLaIem w bit ie drog(„ dla mojego dyo- 

nu na Siedlce, dca komp.techn. 	gosn.kpt.leryho-Darowski Tadeusz 

bez mojego rozkazu skierowal si czcf-Scio, mojego taboru na Lukiw. 

Przy tym rzucie nie ,7ien jakim sposobem, znaluzl si knt.Tarocill-

ski Miroslaw dcaszwadronu Sal-1..Panc."Ursus". 

Od tej pory wszelki lad po nick zaginaa. Pr-2y rzucie 

byl r5. niet platnik Dywizionu. Jopiero 2 listopada w Polsce, mot-

kalem strzelca nano., kt6ry byI kierowce, kpt.Jarouskiego i ten ml 

opo-ziadaI, to to czee.  mojego taboru samorh. nie mogla jut ze nna, 

na,A4za6 Iarznori 1 udaIn >iE na wcrh5d gCzie 7 m. -15 --ne dostaIa 

si do nievioli bolszewickiej, Ofic. viymienieni zostaii wTriezieni 

r gIab .1losji, a strzelcom tym udalo sic uciec z drogi, i powrOci6 

do kraju. 	drugiel fazie s.ra.lki o Soroczyn, zorganizo-alem pluton 

piechoty z r5tnych rozbitk5w i 	 kt5rych uchwyciIem nod Se- 

roczynem. 1Ta dec. tego nlutouu mjznaczylem por.Hermana z mojego 

wizionu. Pr5c, tego dowiedziaIem 	ze vi lesie na pldn. zach. 

Seroczyna, znajduje sij jaka6 kompanja czolg5w ro,;p. "T.K.S." Wys-

laIem po niE adjutants dyonu kpt.Brodzikowskiego, aby mi jai  sprowa- 

dzia. Po dolaczeniu kemp. czlg. TKS i zameldowaniu si u mnie jej 
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flow5dcyknt.7,zatko,--, CdeFo 	baon panr.iwoir/ Dowthedzia7'em wi E, te 

jest to konpanja dyspozycyjna dca frnji men .Przedrzymirskieo i 

te jest - trakcie noszukil'ania sztabu 	Komp. to jeszcze w 

akcji nie byla- Postanowllem z tymi nowymi silami,ponownie uderzyo 

i pobie npla. Nnl. w tym czasie, zdqtyl sit jut usaeowie obronnie 

terenie. PoniosIem straLy 	sorz,,cie pane. i 	ludziach, przy 

tym natarciu, a nie _jog is przebie sic nrzez npla, postanowilem 

wyminge op3r I brzej66 na szosc, Jarisk Maz. 3iedlce, gdzie dzialad 

miaIa z.Bryg.L.i Po zbudaniu stanu benzyny 	zbiornikach, okaza- 

10 sib, te p0 ealonocnym, ciCkim marszu i w pra.cy bojowej w cicgu 

dnia, benzyna jest na wyczerpaniu, 7iedziaIem te gdyhym dolgozyI 

do Brygady, to tam benzywnie otrzymam. Zmienilern dgcyzjc m postano 

wilem przej66 do 1)(ablina, uzupeIni6 zbimniki i zapasy i dziala6 w 

og5lnym kierunTha na 71odawc, gdyt wiedziaIem, te taki jest kierunek 

dzialania Armji 	Przedrzymirskiego. TycofaIem sic przeto z Ce- 

rorzyna, ktOry 1r trakcie bitwy zos a1 czc6rio-o spalony, i przez 

Gar olin, ruszylen no -)Oltn.- ?rzy zWegu szosy nrzez Zalech5w/?/ 

na szosc 	 ok .Lo or_:z.17.00 natknaIem si_E Pono7nje 

na 0,J.Panc. npla kt5ry dqtyI na 

Przypuszrzam , te byl to ten sam odrizial pane.niem. z kto-

rym sic blIem por, Seroczynem. yostanorrilern sicy Trzebio brzezten. 

Oddzial i wyjoe 	itbltn. Uszykowalem dywizAon nuw.tcpujqco 

Plut.sam.panc.Ursus /5 s.p nc./pod dtwem chor. :acieszaka, jako 

stpica 150 m. w Lyle ja 	sam.panc. wz.34 150 m. za mne, 2-gi plut. 

sam.nanc."U l  yr tyle za nim okolo 200 korap. czIrr."TKS" bez plut. 

reszta teboru 	a. i na ko"cu plut.ctIcr."TEV. TT takim ugrupowaniu 
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uderzyslem na npla, chcec siC przettie po szosie ha DOlin, pod os-

Iona, z padaja,cego zmroku. Enij czolowy nluton sam.panc. spcdzil nnlE 

z szasy do lasu na pib.od szosy. 	tyre czaste ntency otworzyli bar- 

dzo celny ogtell z mcAdzierzy na ezostc Kiedy sic znalazIem na wyso-

korIcin lasu z ktOrego strzelali niemcy, zostalem trafiony pociakien 

mo(U. 	przOd mojeo;o sam. panc.wz.34. SamochOd zostal rozbity i 

i mom6ltalnie stanaI w pIomientach, ja ledwo uszediem z Zyctem 

na ptechotc, jedynie z pbstoletem w rcku, pomykalem ze pierwzzym 

plut.sam.panc. 2—gt pluton sam.patc. jadEcy za, rang, mined m5j Da-

luy sic samoch3d naftc. zauffaZywszy mnie, dopier() Iqcznik motocyk-

lowy micdzy kol. a ditigtlia plutonem zabral mnte na siodelko .Po 

przebiciu sic przez npla 	dolqczeniu reszty moj ego Dyonu Pnac. 

Spieszylem czC66 zalogi i wyrzucilem npla z lasu. Npl wycofaI SiQ 

na pine. nodpaliuszy uprzednio wiea, obok 	Ponounie uszyko- 

walem dywizion i ruszylem na Dcblin ale nie ujechawszy jednego 

zostalem ostrzelany °maim r.k.m. i kb. z nrauej strony szo 

sy. Zatrzyrialem kolumnc, zn5— snteszyIem oz e zalogrt, i uykonaIem 

natarci 	uwteAczone vrzicctem do nie-goli 36 dyuersant5w w  ubraniach 

cy7t1nych z bronta w rcku. '76r5d nich byIo 10 dyrersant'm ubra-

nia h dlasantu lotniczego, reszty to niemieccy koloni6ci z okolic 

Garuoltna. :szyscy urtcct do niev.oli, zostali na mtejecu rozstrze-

lant. Kpt.Snodenkier-icz nrze-)fo:'adziI e7zykucjc. Poczem juZ bez 

nrzeszkd dojechaIem db JcOlina. Po drodze 7atrzymalem sam.ciczaro- 

17Y, naladowany benzynq, Jechal bez 	oslony na Siedlce. Oczy- 

ut6cie kaz lem mu zaur5cie i -11Elczy6 do kolamny. 	Bcblinie uzupeI- 

nilem zbtorniki i rtszylem do Lubitna. 
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"Dnia 17.-18.IX. no -)rzybyciu do Lublina zameldo-aIem sie u Jcy O.K. 

Lublin, kt5 ry Do rozmovie telefonicznej z dce 	gen.Piskorem, 

rozkazal mi ni_eo-10-snie zameldona6 sie u pana gen.Piskora 7 jego 

m. o. Dzbenin /?/ pod Lublinem. Po zam-eVo-aniu c4 e u Pana Genera-

la Piskora, brzedstaviIem moje ostatnie zdarzenia i to 2,e ja dzia-

lam na kolzy66 Maz.Brygady Eau.. Pan General, 7ydal ni rozkaz na 

oi6mie t  Ze przechodz pod jog° rozkazy i 	main objEle dtwo nad 

xsz broniq pancerna,„ bedP,cr  7 dyspozycji ?ant, Genrala. - bylo tego 

sporot a mianowicie 

- 22 czolgi lekkie 7.T.P. 	baonu 	z 3 B. Lonami pane. 

Iarszawa. Pod dtwem kot.Hossobudzkierro Szetfana. ByIy to czolgi z 

rozproszonego baonu czoig5w, dowodzone:o przez mjr.Kubina 

Samdz.komp. 	lekkich Vickersa z C.Wyszk. Broni Pane. Modlin 

dowodEona nrzez kpt, Bloka Czeslawa dotychcmas nie byla w akcji. 

- Samodz.komp. czolg5w rozp."T,K." z C."Tyszk.3r,Panc. do tychemas 

7 akeji nie byla, 

- Czca6 -) yrizionu z 11.1na i kom.T.K. i Sam.Panr', pod dtwem kpt.naz- 

wiska nie pamicam. 

- 11 dyon Pane. do7oT:zony pl'zezerInte a 

- kornp. Samoch. "T.K.S." kpt.Szatkowsiego z 6 Baonu panc.LwOw. 

- 216ez, tego otrzymalen jeszcze Pluton saner. zmotoryzowanych. 

jszystkie to oddzialy byly na 13020jU CZVCICY:'0 w rejonie Lublina, 

czOcioTo no za Lublinem. Pan Gen. bo z,poznaniu mnie z cytuacjait  

wyclal mi rozkaz, -leyn z main, Jyonem :-nc. i Podporzqdkowanymi od- 

dziaIami t  zapewnil oslonJ, Lublina, z kierttnku 	Zczao66 	Krasnystam 

2iaskilub._ Lublin, oraz z kierunku, Jablonna - Lublin. Z tym , 

Iteby o 6wicie juz uchwyci6 Piaski tub. na plerwszym kierunku i 
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Zubionna na dru-im kierunku. Chodziio o to, (,;(3 T.d. panc.niem. d 

dziaIajeca od poiuCcnia skierowula si i --)rzez Tomasz57 Iubelski Zaj 

l Zmo6 	zsaaIaze Kraciystu- 	 Lruji gen. 

	

en.aa6 1 ar 	r 	l  

Piskora. 2. en.2iskoTowi chodztio o zyskanie na caasie dla s:oich 

decyzji. Ta ze swain] za.ruboniem • miaIem da6 ten czas, przez utrzy- 

nanterciazu dn.I8 czy 19. IX. tych 	 '',ozkaz otrzymaIem na, 

pi6mie -;odbisany nrzez p.generla o rodz.23.00. ZaCanie ani nroste 

ani Iat7e. 7,:-Jj 11 )yon bane. ad dn.24.siernn;a 	cic,glych marszach, 

a od dnia 1 7;rze6nia bez brzerwf, dorlo'fnie dzteL i noc, tir biti7ach. 

Sprzyt bancerny ledwo 	trzyma na gaeienicach. tolnierze wyczer- 

pant do ostatka. 

Prw:da, e oddzily -pane kt:)re mi zostaly nodnorza,dkoane, 

troche 1epiej 	przedstaialy, ale kiedy je zabrad ? kiedy wyda6 

rozkazy? 	czas ucieka . 

ntychmiast uruchoniem sera j ytizjon pane. Sawadron samocho 

c1,5 bancernych "Usus" pod dtwen por.1Lhorskies'o i kilkoma colg TK. 

kpt.Sbodenkie7'icza, oraz sab.znotor., rzuciiem beziaadnie, z zada-

bien do ;_lwitu opanowa6 Przeprawy pod Piaski Lub. roz-oozn=a6 na 

Krasnystaa - Most podntnowae - kumP.cz17.rozp "TKS" kpt.Szatkuwskie 

rzucilen na kierunek Tab_Lonna, z zadanien do (1,:7Tita uchyryci6, 

wylot n.Tab:_obna, roz'oznawa6 na 	i -cr11. melf'gr-a db mnie w 

m.PiaEki Lub. 	z porzthtm udaIen sic do Piaski lub. Pozostawilem 

adjutanta ' t Brodziko7iskiefTo z nocy odszu- 

ki-craI oddzialy bane podporzadkb,7ane pod rozkazy i 	 rejon 

Piaski Lub. 

7 ten sbos313 o 	uch7yciIem nakazany rejon i wziaIem 

V,kc, czC66 oddzialw pane. oddanych mi do dycDozycji /prOcz 
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samodz.komp. cz.lek.Vickersa oraz samodz.komp.cz,rozp."M" ktOre 

sic znajdorialy przy Brygadzie 7c_rszavia/. inia 18.czy 19.IX o n;odz. 

8.00, po otrzymania me1C.unk5-,,e 	za Krachymstwiem, rucofal 

sic 731ut.sam.Danc.npla, a na kierunku Ja-b; onna nie nawiqzano stycz- 

noci z n Dlem, dalej o zapoznaniu 21c z tore= da 	postano- 

wilem pojecha6 Co ?aria Gen. t -)roabe, o 	mi baonu oierhoty, 

/kt5ry bym 	 na moth tnborze samz./ i rzucenie mnie 7 tYM 

zfTrupo- niu ne ZFrno66, eby za7rodzi6 drogc temu nplo-i, kt5ry siC 

costa-al. Po przybyciu do m.p. /Jzbenln/ ana r_PeneraIa, zasta- 

Iem oficera 	 kt5ry oznajmil mi, e Pan General ze szta- 

bem wyjechali 

	

	n;_e..iadomym kierunku o goy z.4.00 reno. Zapytalem, 
mnie 

czy nie pozoctawiono -'1!) rozkaz4-, otrzymalem od-owried6 odmowhq. 

Powr5cilei, do Lublina, do Boy 0.X.II, ale i to jut nikogo nie zas-

talem. 7 mie6cie byIy nie\fielkie oddzialki saper6w, - Tykonujo,ce ba- 

rykady p-  canc. 	vylotouyel,, ulicach. :Dopier() rzJn 	spotkalem 

mjr.ze sztabem .00K II, ktiry 	)o-:;ieftzial mi, ze J 	, ca rmji i Dca 

OK II ze cztabem, lryjechali o c,odz.4.00 1.1 kierunku 	Kra6nik. 

7apicaIem meldunek sytuacyjny z erosbe, o dalsze rozkazy i 

przez oficera z moje7o pyonu, ayslalem na kicrunek Kraonik, celem 

odnalezienic rztabu 	Gen.Piskora - Sam za.; 'n7Lem do m.Pias- 

ki Lub. Caly 	 epokojnie, pozn kilkoma na]otami bomboTyc5T, 

kt5re ml krzyr,dy nie 

7odz.19.00 te-o r nia, DO zaparinciu zmroku -)orr5ciI ofi- 

cer tiyelany nrzezemnie, z rozkazem na 016mie, 	Dana general.a Pis- 

kora. 2ozkaz brzmlal: Odpalie most pod :Laski lub. z caloocio, zgru-

poania• przeja6 -)rzcz Lublin, dolcczy6 do rarszawskiej Brygady Zmot 

/do-Todzonej arzez 	 =Io7Teckierro,/, 7 rejonie lazy na zachod 
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Bia7oraj. Jnia 19 czy 20.IX 0 67icie Do caIonocnym raLrszu, osit1- 

7ne„Im nLkazany rejon. Zameldowalem sic a pana DIk.Roweckie,-o na 

od-DrawC, gdy zotalem odlany pod jego rozkazy. 

7obec tego, ie tcic. "-Tarsza-7cka Brygada, jak i mpje zgrunowa-

nie pancerne nip noriedaIo wino 'iednich dziaIa4 benzyny, Joe, Tarsza 

'del Gry7ady rozkazal riti byt:, gotawyn, to wyruszenia z kolunne sa- 

mocia. 	/z beezkomi na benzync/ i InieTteik 	 czoIg571, no 

benzyne,. 	osobiacie -ykonaci to zadanie 	nrzebi6 Si 

nrzez 	zaradzajoso, nan drogq na 	 upaincte 	Prze- 

st(, lub Yyminc,6 to zgrupo-ranie Danc.niem. kt5re juZ - tyin cte-

etc U21C-7,j1.09 pod ,iowem. Plan ten zostal porzucony, wobec braku 

czaeu i uobec zmiLny nololenia. Povistala nova koneenpcja, ktora 

orzezzia 	ormc rozkazu. 1ysadzie zniszczy6, tabor camovh. tech. 

":270S100(1..00 uprzedntm Drzcla.aiu benzyny do maszjn bojowych . 

ten spos3b przed roz-Doczcciem dziaIa4 ja ?omaczciw Lub. 

80 orocent taboru samoch.techn.p:ocpod. zosLaIo zniszozonych - a 

byao ter-o setki sztuk /Ic,cznie dla 7arsza'Jskiej Brygady i mojeAo 

zgrupo,J. pane ./ 

)nla 19.czy 20. IX. na  odDrarie -Drm7a,'zonej nrzez pana genera. 

).a Piskora - lacach Z'ier-yniec zapadia decyzja. Ma,rszawska 

Inoje z71-upg-,--anie 	 baony rzolg3- lekkieh i rozp.' mia. 

lo z las:v7 nzcf6--, uderzyk:, na "o-,z2rz3- Lub. 	ut- oro7a( 	dla 

wycofujqcgch sic nod naorem npla, dy7lzji. 	gen.laiskora. 

Dn.22. czy 25,IXo 	17yruszylo.mtrcie 7arczawskiej Pry 

Zhot. na 2ch kierunk-4ch a) z kierunku 33zef3- T na 20161.2Z'YVT Lub.nacie- 

ral nul; etrzelcow 'O1! _z 	pod C1-tc7-ifl -Tplk.dypl.Tzacnego Zenona 

we arty slabo art. 	zato clinic czoi7ami - 2 kompaczoI2:,7TP = 
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21 czo)76w "d" i 2 komp. ozoIg57: "TKS" 	"TK". 	 • 12 

b) Na kicrunku I nc. zbienic, nacieral -pun ctrzelc671 konnych 

-sg-grty 1 ken-a. 	1.11-" - 	i 1 77omp. czl."77_Su  /rz C,7.3r.2an/ 

c)cz -t m 9 z- 	rzctu 	 kt3r- mucialem zniszczy 

bo nie nonIy bre. 	- 	 tyvh rtrasznych niaFkach, oral 

ze zniszczon-o tE:b.samorh. zfori-le07a1em 2i02ZC1 	tolnierzy pane 

ByIp to silna konc 120 podo-ac. i Zon'orzy pancernych. Na dc tej 

kombanji T-TyznaczyIem 6-).-por.'lermana. Kbmp. tc, oldalem jcko 

dcy pulku ztrzel.-desz. pclk.-Zacnamu. Natarcie wyruszyio 

o u icie. W 7 "cz-nc nieu., z naszo.czo kierunku, zacz-su ,Avywiad lot 

niczy/ przy_-,-btoT:alt 	obronnie na przedpo1u 2omaszowa Rubel. 

OkopLlli si, przT7otm'ali armatki p-)anc. C18 kierunkLch przypuzz4- 

czalnego dzialania naszych czol -5- r i.t.d. 

Zaraz po 7yruszeniu 1T-tarcia z chari1c nic,zania skutecznej stycz- 

nof:;ci oFniovej z 	mialam olbrzymie stratyw ludziach i s-orz- 

cie -)anc.np: r  tromp. czo1757:-: rozp."=" k-ot.zatkowskiego /lelTfo 

kon,D./ rIziulajc,crj -7zdiut traktu nzef37:- 7amarz5-r Dub. 

nn13 czolo -T ro»z."=" 11 ozo3,--) 	zostclo rozbityrh, rrzez 

D)anc. 	100 -o-rocnt. 	komp.zoI77.1.1). drzPIajr,rej oskrzydle 

ja(ro od pIdn., miaIem okolo 40 ,)rocent rzo1,7)- rozb'tych. 
co 

Strwty 7 lu;:lziach 	procent zabitych, bo ci 	ranni, 

rtuoieli uniera6, z 	pomocy lekarskicj. 21e mimb to , natarcie 

boEzIo z rozmachell. 	nie 7-ytrzymali uder7,enia, porzucili SWO• 

je okopy, jziaIka '))anc. sbrzyt -3ncerny, 	 itd.i 

sic„ do niasta. nbj ieszu komp.panceina l  

padia, 	 niemc&a, do koszer 	miecie, przckroczyla szosc. 

-le nie , -:Ties dlaczecTo 	tin cza,ie l  n-tarcie puiku ,:rzelc5w pie- 
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szych, oslablo. Nast4oilo -7yczeki:ranie, u praTI miasta, To zdecy-

do-alo m nienowoLzeniu naszczo natarcia. Niemey .blyska-dcznie prze. 

rw5j or175,1 	400 	niech. 1. kilkanaacie cuoIg5w 

przeszli do przeciTmatarcia. 

Nomp. piesza pancerne, kt3ra pier- 2za wdarIa sic clo miasta, 

zostaia zdziesiqtkmana I wUrparta z Toinaezowa aubnlskiego 6.p.nor. 

Herman, dca tej konp.zostal ci(,2%ko ranny w brzuch. Led7o go moalem 

wycie,r- 6 z pcia walki i odesla6 ku tylotri, adzie z uplywu krwi 

i braku pomocy nantt. ze slot arni Poloki ne ustach, umarl. Nierncy 

opanowali miusto, ale dalej ich przeciwnatarcie nie TyszIo. Nu czol 

-I niemieckie rzucon 	na 	nasze tyly, -)opro adzilmm osobiL- 

die pluton ezolFr,dw 7.T.2. i rozbiuszy im 4 czol7i, zrnuLilem re z.4 

do wycofani_a. 

zakollezyl ci  ten krawy 	,. :Tierney utrzymali suoj 

stan posiadania. Jeszcze dwukrotnie, :9„rez{a,- ica Bryg.Zrnot. 1 .'oje 

zg,rupoanie 	 pr3by -)rzehicia si(e  

nz:tym kierunk.u, z coraz to mniejszym stan em liszbmiym, - lulziach 

	

p-3]:veoie 	'rerz,ic otatie o 	 nie TrmiALan nepraw- 

dc,, 	 byI to 	. Ortrtnie natErrie, hez 

nic i rnaso-Te 	snie s 	- 	ka. 	71'rny otoezeni, bo 	zach. 

nLPieraly y1.711zjy ntou. n: 	 iskora, z or' 	-T ch. nie 

	

mol!ma bylo 	 tego 	 przegra- 

ns, bit- 	0y1,-s.lem o2tatnie wystrzaiy 	-)ozo2tEiYch rzorigiw, 

	

i tak 'Iniczialonionyoh 	 1_> za1er jo znizzczy4. 

Tierney 	'orzili na mniO silny 	Lrt. Sam zebl.aiem ro,ztki no- 

ich ,:ziolnych obnieizy o,.'.necrnych z 11 Jyonu pane. i innych oddz. 

pane. 
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zrobi6 zbi:kk 7  Cl=zererru jak-. n- 	C17irze4, 

io. ,'itekteln;tm ormiem 	I pcde-naJem i z rhIoncani. ro7ieCzta- 

lem 4m, 	-)ancrini nie znPjt,  nie, oli , rarzej 6miere 

ich na 	Po 6-8 lu'zi. Kadej gruoie p]:zyCzie1i- 

Iem o'icera prowa.tzar-To 1 kozOrem ei grupamt rozejs6. JcIem dwa 

zasaCnirze kierunki, na 1 =-rsza-(, i 	kt3re ei 7/g por,Iosek 

brthnily. SaM z 	S 1112Z1/z J.?..o -(...;roazikm:-.skim adj. z 

shim z por,'Uitordcm z ohor:::Tojcieszakiem i z 4 oodof. poszed -4em 

przedziera6 si do 

Tymczasem hyltE3my otorzenl., me 1tizyst :ici1 stron przez niem- 

c6v, kt5rzy masamt 	 pozostoly sprzt polo Tani, 

2Ostano71le1:'• 21(z, ukrye , ze -ErNoje., grups, 1 przeczeko6, az 1E. trocht 

uspokoi. Zaszy1i6my eic do malc-2:o zaajnika, kt5-ry 1eZ'aI tuZ ptzy . 

drodze, 'la znylenia 7ir'gctvIniko. T to ntestety musteliamy prZesia-

fdziee trzy chat i. tie nbce, bez -ooZywiento I wody. Mouy nie bylo 0 

wyjslciu z ukryria, tpki byl ruch aojsk niemteckich. Trzeciej nosy: 

ylieztalem , ie rpoi luIzie nerowo nie wytrzymajo,, 20stanowi1m z 

breDnia27 rCku utorowa6 f-,obte dr07c na )Yn- 0 amroku (.1nta 27.  IX. 

ruszyltaly lasami, 	 co7 WSi t  nam7y rile pgmlctam, 

kale) rA.To1. Tt do,:jeCziaIem 	Ze bolszevicy zajcai 1.1:167 i 

-a kterunku an rz. San. i 	Cd tej 	?ostanc,711em roddzie- 

.1.1.6 .mojc #rupc na 3 mniejsz 	'rat i kozaIem 	przebrae 	ubra- 

nia cyailne. Tu rozeszly siC prupki moje, 	r5tnyoh kierunkach, 

kpt.Brodzikowski,prosik 	Leby mu pozoli6 1d6 s% mamu. 1,or,:ffa- 

horski„ por.Widort i jedem z oficer3w reze=y.  '!:)oszi.1 no 71Ioda-o. 

Chor.7ojcieszak z 2 pcy3.o2icerami possli no oldn. Ja z kpr.Cisoniem 

noszdIem no. .14751a., bo nie wierzy2em 	tyeh bolsmewikaw , 
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Tednu1: po przej6ciu za Bawk, Buskr, D2zekonLlem 	o smutnej 12raw- 

dzie, sPotkaIem wojska bolzewickie - ale to nie bylo 

mojego dalszefso marczu. Bandy komunict5r i zidIak5w, da. 

/Y nam of we zn,,ki. 	-Tictoletom uniknlUrly loou setek in- 

nych. Tobec tego , !le dalej, n1 e bylo celu i6 d, zuricilem ai poszec 

lem do Tarsza-y. Pod. Sanodomierzem kola -nno.00la przeorawili6my 
o  E4 Przez '1F1c. 'u poer-n,iom 	z 70i kar)ralen, 	Poszedi 

na CZcctonha!-c,-a ja juz crm poT.70ro-aIen do Prlo-lia ':!crzay. 

)n.8.X., o=ybyIcy.1 do '.'w- zcry 	zoom s7nka( kontaktu z 

oficerami si.st.z jakr,E1 orr-mizocjE, tajne„ _aeetty 	term czacie 

jeozoze nic 	tym kierunku nie robilo. Oficerol-ie sl,st. i re- 

zergy, wobec ryo'otystycznych rozkaz3w nieJieckich, t1umnie sic re- 

jestiowali. cleject,Jrcja odb:TraIa ei 	Oachu Szt,G15whefso. Chodzi- 

lem tam .orzoz dra dni, i robilem ac;itjcj, aby 	nte rejectroua- 

bo to poYna z7uba. Jedni -oatrzyli 	mnie jak na warjata, in- 

ni :Tr* na prowokowa. 7obec niemAno6ci znaleienia j,J'ciej6 tajnej 

130j2k. 1)0,1 	 udalem sic 	rcjon 

Lukowa, o:dzie 	kilku ziemian zn-jomycb i 1:2c7rnych. 72u zaczezIem 

orp;an'zorce, tak 	 tP.jna, or7,L,nizacR Tojs, apotkalem Et. 

siert.Telach,,  z Podof.szk.K..O.:7. OsadziIem go 	je,anym z 

jako fornala. Zebrali(my ,z tym rejonie trnOTO broni manz..rczn. i 

/jest to clobize zakoncerrorane i przecho7ane/. Okoliczne zie- 

mianlistro, orzy7otoralem do roboty koneoirracyjnej. 7 okolicy Stocz-

ka zdarzyle cic;  soosobno!lo, ro salon a,  2ch samochad57 maIndoranych 

zbo.Lem, za oo nisi cy 	 p5I 72i, C Proy terorystyoznej, nu- 

razie nle moc;Io bye mowy, pozostaralo czukanie or7anizacji kierowa- 
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nej, obejmujesej caly kraj, albo trorzsnte, nc d2iko, komOrek or- 

ff:anizacyjnych - na wlasn rckc. 	te2 zrobilen, Z Podiacia przy- 

jechalem do 7arezawy. Zbli2uI Fic dziell 11 Listopeda. Ily6laiem , 

2e w 7Tarszarie zacznie sic cob dzia6. llic sic nle dzialo. 

spokojnle, poza kilkoma, drobnymi wystOieniami mlodzie2y. 

Widzialm 3 zabitych nIodych ludzi kolo mostu 2oniastorskiego.Nient- 

cy nie dale is nimi zaoniekgiNa6 i tak leeli tiny 	Elemcy 

• r tyn dniu zkoncentrowalt 	bolicjc. rIasne,, "To dachach dorgm i 

w oknoch 	 c.k.nTy. Ci 10-15tmin..prZeje2d2aly sunochody 

z dr-ne, toInierzu niem. pb wszyst 	ulicach Marszary. Iudnoed by- 

steroryzovana. lacmniej na rszysL.,ica Domnikach i r:robach obro4, 

c6r Mcrszawy, zablysly g-ifeczki 1 icz nki kutttOw. Przed 11 listo- 

pada, t it  jak prze-id7fulen niomcy zaaresztorali 	Z etklch of,sI. 

rt., k-C)rzy stE, rejestro7ali 	 ich 	gIrb rieniec. 3yIo 

to 0.9.10 listopada. 

rn alem co robiC - :Frszaie, Udalem sic, do ;'_ralku7a 

Fdzie mialem polecnne kilke naz-lisk ludzi -e,-nych / "cro- 

feso-rir 	i jednec7o lekerza/ dzialaczy olitycznych. 20 orzyT. 

byciu, (10 1:rako-7a 	dniu 16.X1.39 poczedlem do omu -irofesor5w na 

ulica Clo7ackier,o. 	r.zyjciu mi 	niemiecka i radziIa mi, 

abym 2ic to me krccil. Po odszukuniu doktora, kt3ry pracuje v sz)i 

tulu aw.Lazarza /dr.Iebioda/ doniedziaIem sic, Ze profesawolie0  

czcLO mIodzie2y akademickiej i kilku koic2y czynnych politycznie, 

7iency aresztorali i 1-yriezli do :Tienieo,te wobec taco robota ktcirz 

zaczynala rusza6, no skute tych aresztmrall, przycichlu i 2e on 

dzicku srojemu ukraifiskiemu naz.yisku utrzymal 	c w szpitalu, w 

kt5rym se, sum i miemoy. PoproradziI 6nie C.° jednej z separatek, 
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przebyue14_ na kurarji r'-aj ofir..colrcy T-zicrt o laic-  oil.. 

7u -Do okazaniu iu s-ojej 	 o'ir. dor,adaIen sic z nimi . 

.Do-iedziaIem el_ 	ne ob»z 	z Krakw:a clzeniesiono r o Niemiec 

a oni jako chorzy -oozostali na kuracji. lac o L'1,7nej orp;anizacji 

tajnej nic 	i ale ti yszeli i narzie.ucicT:Lc ze szpitala nie 

bo 	ta": rzokomo c'Iorzy. ilaz7isko jedne7o z rich pamitta41, 

a miano,Acie mjr.dyb1.-iitkocki. 2rosi1i mnie abym utrzymal z niml 

Iqcznck:. Po kilku dniach bezowocnych poszukiwc-4, wyjechalem do 

Gorlic -cociggiem. Udalcm sic. do m.Szymborku, -Ozie mE-4pov,no, rodzi- 

patriotycznc, i :Totowa, do kc'-dych ofiar. Tu dzi(ki pani 

naviclzaIeu stjczno66 z m1Vzie'L.E1 robotniczr, i studeiachq. Zor- 

c-unitowalem mare ormiwo orrPanizacyjne. A podch.Ebrydze, 	miej- 

sec, 7'zic jest ukrate trochc broni, - 	 Gorlic. Ulm51-iiem 

has - o ze r n i dn.23.XI.39 wyjechalcm do -lynano-ra Zdroju 

Z ti.;A uda7 ,71 sic rlo mir,jcro-:o6ci Buko-cko, 7dzie siedzialem 5 dni. 

Jest to osada lirzara 300C nicszkallo5-  sami Folacy. Naokolo se, 
" ki rusinc 	nAn -orzyrhylnie odnoszcicych si.(, do i--- a2,t7a I'olskiego 

tym 	!'Je se, -codsybani przez Nicmcow. 7u wyszukalem ludzi pew- 

nych do pracy tajnej organ2.,Jojsk. umulleu has la ze 	i kazaiem 
c, 

opkac na moje rozkazy . )n,28.X1 poszedieu g51ani ku cranicy poisko- 

wf,xierskiej. Ids ::() Ardor bylcm przckon-ny, Se tam jest wojsko 

zakoncbirone w obozach koncentracyjnych, przed wyviadem 

niemieckim. Takie wie6ci oblor'ajc, 	.Dopiero po przybyciu do Bu- 

dapesztu dowiedzialcm siE, pro:adj. 773uqa1)csIcie nalActz-lcm kontakt 

z "Zaiuba," i "DodalDm mu lEzystkic nazwisha ludzi, przyL,otowanych 

-orzezemnie 'do _.)racy konsAracjjnej, 	mm mu hasIo, pod ktOrym 
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notna uzyska kontkt zn7ni 	nazwy niejcoroci. 

dniu 31 na 1.XII prZekroczyiem granic(: pOlsko — wtgiers-

ko, indy7idualnie. 7 dniu 6 grudnia przybyIem do Budapesztu, dn.16 

grudnia, Tzyjechale z 7c8ier. T dniu 18 7rudnia przebylem, granict 

Prancji, dn.19 grudnia przybylem do Paryta l  ggzie zarneldowalem sit 

• w Biurze I2. ersona1nyn. 

71 dniu 19.IX,32 -oobraIem zaliczkt w wysoko6ci 20.000 /dwa 

dziescia tysicy zIotych/ od intendcnta 7Tar2zyi.z:liej Bryg.Zmot. 

Pienitize to wydatkowaIem na gate.dia ofic. i idodofic. na told dla.  

strzele5w i wytywienie 11 jyonu -pncerne-o. 

Paryt dn.4.I.1940 

:;:ajewski njr. 
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)410tcznik 1%2.  

Duagi I s-oostl.zedenia CcotL,czqce p zysotowa4 i 

uojennych 

Major Broni D-ncenqej.efic.cl.st . rajeuski Stefan III. 

00 r.1936-1939 	 z rktyki Bron 7 	 - Centr.'yrzk• 

-2-tec'hoty - 	 Od 1-1939 Co 24,V111.39 ,au5dca Baonu )o6- 

',,iaCczal-ierro 	 Cd 24.77T 1.39 Co 24.1X.39 poi7Of 

ca 11 iyonu Broni Zane erne. na 1rojni.e 	iitenfeklej .  

Xako zio podstauowe dia 7)rzygotowai. wojentmch, muszc na 

pierv7azym mieru Dostawi6 t.zwlsystem  protekcyjny".  OdsuwaIo rte. Fi  

ludzi zdolnych, fachowcOu i sumiennych , na rzecz innych, najmniej 

odpowiedzialnych„ ale popierangch. 	si_ dzuaIo na wszystkich od- 

cinkach„ nas-ze7o dycia Pu"stvu-c-o, 	znakomitej cz0ci i *uojsko- 

wego. 	tk'Ji geneza, tych koleaalbych brakiw w przy-otm:aniu do 

7ojny. lie przemyLaenie problemu, tylko protekcyjne prze6lizAvanic 

sic po stan o7iskach, ku karjerze. 

	

Dob.5r person:=Ilny 	-Dierrszolanowe znczenie, Trudno ni 

jest -yszczerrr')Ini6 nazi-irka, ycli proter-o:anych Pan(5-- 'cjcl:ouych, 

kt3rz-, 	 -ycz-,;rrzynili si do naEzni kl(„dki. Bo mucia1 to 

jak udwi pJzslo-rie oo 	 . 

	

jeCnym z eic2kich 	-,:ifzy-oto-ma. do 7ojny, byl plan 

nasze "mob" 7. ogSlnoci,a i szczegdlnodci, uderza .5coje, jaFkraro6- 

eict fakt, de Coniero 	7my1;1 	ezy 8 Cniu -ojny, obsadza sic eta?y- 

czyli 	 'Izy2 to nie jest ka2italnd bIL,C? 

1ZiaIesaczcie bye: 1 bi6 sic oC -Aerws,zeso do o;.tatnicp,o 
dnia, tej krptkiej Tojny i nir4Czie nie widzialem 
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IdziaIem naloniast wszdzi_e, nieoyl.sana, dezorganizacjc. iTie 

mia 

	

	kto tego unorzdkowa, nie mia. kto, tego wzia,66 r Eckc, bo 

toga kogo6, nasz plan mob nie przewidywal za 1)5iino 7: 7-8 dniu wojn: 

Komentarze moje i uzasad-lioniari na ton temat, g: 1c,: , 2e 

see  zbyteczne. Z  tym zagadnienieH uladz vojsko-:;ych, 	 nie 

przygotowanie v7 .ad ..±duiniLtracyjnYch, powlom krOtko, K.Spraw.Uffun. 

Jprurdm 7:77aLnym przyczynkicm, do zIoo --)rzycz, oto-pinia sic do 

wojny, to sDraua, sztieg sr i dywersantOu. 

Zn5 komentarze zbyteczne, bo kit() na t,j wojnie byl, to 

wic, jL,,k to sly dziaIo. Z n6-=J` nie mogC vyszczegOlni6 nazwiskami ty( 

tych ,Dan3-; wojskowych l cyilhych, ktrzy 	 i robill t.zw. 

"kontr-wy-iad". Co w1a6ci-ie robili ri -)antirje ? je2eai Pod katdym 

niemal krzarzkiem, rzai% riA dy-ereant, rzyszpieg, -yrhodorany, 

nrzewelnie na 	chlebie. 

lu zn5w, obok ol:ganOw oepo7:lidzialnyclit wojska, fla tym odrinkuv ie,- 

czy sic 6ciElle 

A d7ra rodzaje broni o najoickszym cic,2arze gatunkor:ym, dla 

dzisiajszego coosobu -yojouania t. j. lots ictwo i Bro-11, pancerna, czy 

dtaly choOby - 12°10- rile Co sum wydatkoya.mych n- to bronie ? 	ale 

dlaczoqo ?? 

tak by mo2nJ, snt6, caly czerog uuag, 	va2nych, gak 

te, kt3re Podaje, a uszystkie je mofma sDrovadzie do wspOlnego mis, 

mownika nnicodpowiedzialni ludzie na nieodpouledzialnych stanovis-

kach" 

To nie o system rze,dzonia chodzi. Tu chodzi o dobdr ludzi, 

na porlerzonyc.i otanowiskach. Le kilka uuaq natury zasadniczej, 
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I ,24-/ F, 121  
rzucilem na vstote, r d 	wydajo, mi sly weth_ug mojego doowiadczels+ 

nia, byd kamieniem wCgtelnym, nod mach na 	badujqce,:o aiE 

Patstwa PolskieTo . 

Ta osobi6cie jako major broni pancernej, bylem dow6doq, od- 

dzik3w broni -)ancernej. DyIen 	ostatnich trzech latach nrzed roj- 

ns„ wyklo-lovcr t ,47 tyki broni - panc. 'r Centro m 	„21e,hotyw Rem. 

bertoriie /by em Dierwszym kt5ry midi szczc6cie, uzyska6 ten przed- 

miet/. 	-ice orzy7otowywaien tolnielzy i ofic. wla,oznie do dcdw 

puIkOw, z mojeo zaresu -iedzy. 

ila apel szefa )eportamentu :icchoty, obecnerro gen.Prugara- 

-Eetlinga, nailso3 em - ;spjlnie z yoi 	 ksiqtky p.t. 

Corona Frzeciwpancerna Pulku Piechoty". Ksio,tka to byla, jedynym 

tr5diem wiadomoaci, o nowoczesnej broni po.nc. NIemieckiej i Sowiec- 

kiej, z j 	motlivo6ciami na 	Zatteraia konkretne propozycjE 

organizacji ppanc. pry Dulkach piechoty, oraz sposobaw op.panc. 

Pan.,:en.Prua.ur-Eetling, uznajo,c t k is kE za bardzo warto6- 

ciowo„ noniso do niej -sqp. Pan :7inister Spr.70j4k.zolecil do 

utytku sIutbowego. 7bjsk.Int. cukO:liat. wydrukowal jq, we wrze6niu 

1938 r. 	cirlyt tygorinia noz_zio 	sprzefqaty okolo 1000 egzm. 

-le min() to, za to, ksicItkc zostalem ukarany 21 aresztem, z rozkazu 

Ipana ministra snr.wojsk. sio,tkc vstrzymano w sDrzedaty no nrZeciEle 

- bo 4 okobym 7 tekscie umie6cil :ajennice niemieckie, 

Zn 	tutaj komentarze zbyteczne kto6 kto do--)otrzyl sic 	tej 

tbroCni w ksiettce mojej, mustaI nie byd fochowrem wojekowym, z krwi 

ko6ci. viylapal kilka sl5w, bez znaczenia l  dia istoty tajemnicy 

wthjska niemieckiego I skazai, przez to, jedyno, 	tym zakresie ksie,t 

kc, sIutticc, Gila tysiycy ofic. do orzygotol:ania smy na zIallaAct/ 
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sic wojnc z Niemcami. Piszc,  to jedynie dlateF:o, ae iy poprzee MHO- 
. 

je tezy, na 	Drz'kadzie, o Coborze ludzi, na stanowiska. 

'Le nandpoTiedzialnych miejscach nie mocksiedzic6 "roboty" czy " 

"mbernoty", a m6zi .:achoue• 	inteli-entne. 

ITa odcinku liojska 	wanym, jak 	P,ncerna, dzialo 

. Szly ciOkic miliony, ubo;:iej Polski, na samochody osobowe 

coraz lukcusowsze, a na czoIgi 	nie starczyio pieniWzy• 

Przecie2 micli6my typ czolr-a 1ekkie5-o 	calkoutcie prz: 
OMMOMMMIIr. 

toranea.o do macowej produkcji. CzoIg kt5ry zdul. egzanin na polu 

walki z niemcami 1 m5r=72, ctari6 czolo, czolgom niemieckim, 	nauet 

je -przewyszal, jakoElcioro. 2rzeb go bylo iy1ko mie6 w odporied- 

ntej 	aarzeFo p.o rile )rodukm,ano ? 

BYIon na ntesiqc Drzed 1-ojne, i fabryce czolg5r "Ursus" I z 

przeraenten st-ierdziiem, 	czolgr cic nie robI i i e abryka 

pracuje, przy zreduko:anych stanach robotnikuu. )1a nas zoinierz y 

Dola ralki, tevo rodzaju rze-zy nie 	zrozumivie. 

7idocanie istnia/y jakie6 jakie6"ryZsze cele", czy spwawy 

zakulisore, tego zar7adh'enia, o kt5rych przecictny major linjowy 

broni pane. nie -iedzial. le czy mac's, by6 jakte6 kulisy, czy in-

ne vzgl ,tdy, wobec Obrony Ojczyzny? 

Prada ze bold pant. nie miala szczOcia do Dou6dc5u. S.p.gen. 

Ilaksymoticz nbin o1oanow,1 zucadnienie, po ;Jzil.Lczeniu L'o aa dc, 

Trar,icznie marl . 

wyznaczony na to stanoisko P:en.Kozicki. Chory czio- 

uiek i bez serca dia tej broni . aoraro- al funkcje 	zcy plk. 

dy-a.Kapciuk, ktiij najmniej siC do tej broni nEda7ra. Zn6r sic 

... 
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notwierdza 2,-;.sada. :Tieodpowiedz&alny ezIovilek, na odpowieOzialnym 

.stanowisku. 

Idea, Ilrze7o6niEl nIk.d.Kapciuka o'i pier"frze7o Onia -ojny, byia tros. 

ka o zabezDier.zente swego mieni.s i E-'ojej rodziny, nrzy nomocy 

slunavvrh, dostcinych na jer7o Etano-isku, Co tcf,., skrtnulatnie 

przepro- ar'71I. 

2.ozbudo-rano sztaby, tworzono dow6dztvra ;rup pancernych, 

1e bez 7ojska, a jak przyszio co Jo czego, to cznych zugr,:nict, 

w )oloie i tak, bezDrzykTa:.ni.c. l'rritkiej wojny. 	teraz zndw sic 

pchaja, jo oqpoaieC;zialnych [tLnowisk. 

Ogranicve  ;Ai, (10 tych kliku uaag rzuconych na papier, od& 

no6nie przyoter:ania _o ojny. Ira ten temat,mona by napisai refe-

rat, obejmujc,cy wicle stron papieru. Ia poLluiem lilka z ciekawszycI 

Drzyczynk6u, o6wietladr cych rtoEunki r Polsce t warunki Dracy -yrze,  

'Jojne,. Przejdc teraz (to uJag na tempt prowadzenia rojny. 

Na 	72olEko-laem., byIera od dn.31.7111.39, na grant- 

cy Prus "ischonirh Cltonelc/, do dnia 2417.39. Po -ojnie, nracowa, 

lem konspilacyjnie 	terenie okuparii 	 it7trcza,,a-72oCla- 

cie- 	dkarpartel. ?rzekro-zyle 7r;-, nicc Agier do 1 grudn4 a. 1939. 

1,Tdalem szczc6cia„ na tej kr3tkiej wojni_e, bi6 ci z 

a nie maszercma6, a po -ojnie 77ej66 7 masy inteli enckie, chlo 

skie i robotnicze. :Tam, -orzeto trobhc do(,- iariczenie rr tej 

L'Ja'J'a rzucc kilka uwag zasa-,niczych, kt6re nnie uderzyly, na 

j smutnej wojnie. 

Z 11 Jywizionem Pincernym, wchodziIem 	ckIad .rmji gen. 

Przedrzymirskie7o. 2oczqtkowo sztab armji z 7:, rszavy, Drzeni5s1 
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rodlina. Jest to odlegIo(,6 o d granicy okolo 120 klm. Zu.raz 

na drugi czy trzeci Czielil!ojny, rile bylo loo Lczexi stalych, 

dthwci dztvami 	a W. Jedn. \11/1c zt- cymi /t ele f bny nie czynne/. 

Sak 	wobec 	doviodzilo, z tego szczebla ? Wobec bra- 

ku oolElcze4, zaczcLo irrucovae kurjerami, czy ofic.1Qczn. /sluszniej 

Lqcznik taki jedzie pawiezry od wielkiej Tedn, z nola walki, do 

sztabu Armji 	rro'lltnie. Czas na przebycie tej trasy, liczqc prze- 

ciAtnie 	dobie, r tych vcIrunkach, v;ynooil ol 4-6 odzin. Oficer 

ten ()Oda aI sytua0pE v sztabie i nim ona -1-z(4,z1a tainteresovane 

oddzialy i otrzymal rozkazy Ola sTojego 	 unlyn ly dalsze 

3 - 	godziny. ')roga powrotna 4-6 godztn. razen od 11 do 16 godzir 

upIyvaIo zanim Oowidca 7. Jedn, 7 D olu otrzymaI rozkazy. 7 tym cza-

sie i przy tego rodzaju wojnie, zmieniaIa sic caIko icie sytuacja 

i nie do niczer'o ate pasovialo.rzez caly czas uojorrania nie wiadziE 

Iem jakien:o6 ptnktu Tysuntctego dcy -rmji, z kt5rego by mOr4I rea3- 

niej pracoTa6. io byl bled b.duy, douodzenia nu tym szczeblu. 

JJrugim kapitalnym blOem u tej lz«nji byla przeduczesna 

zmiana swojego m.p. z Modlina, do Tublonny u -ole -ruszych dniach woj-

ny. 77lrodlinie. byia moznooc spokojnego prucapaniu sztabu, jpknui-

dlu'2ej. Pomimo czSstych nalot6y bomboircSu niem. /zresztc, -dzie ich 

nie byIo?/, ortab rozporzcyzal ha miejscu, doskonalymi schronami, 

kt6rych zadna bomba by nie rozblIa. Aalei7 rodlintse bylo, onarcie, 

dia zmptoryzovanych i Dan c ernych odd zta:0171 Armji l  jako hazy tech- 
1 

 zaonatrzentovej /benzyna czct - zapas.park s 	Przez 

przedvezesn zratanc M. D. i likwidacji tel bazy techn. zuop., odra-

zu ja z 11 Dyonem Pane., mialem Tielkte trudnwThi. lie mogIem otmy- 
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mad materjuI)w )Cnych i czyaci z..micnnych do czoIgJ-  , a jut gwofi. 

dzicm do trumny,byl -[1,1'(3nie kutastrofainy brak benzyny.— 

Posylom M)jcf-di 0-Accra technicznego, kpt.Daro:,skicgo, na 

dalekie poszukiviunia do larszawy 4 do Jublongy lid. 113j officer tech 

ni c zny smiast intenzyunic praco- a6 nod ddprowadzentem woz517 bojo-

wych, do 7alki, musiaI jedzid i stukaa benzyny, czcklci zamiennych 

itd., bo nrzeciet w tych warunkach irysIa6 podoficera, nie by/0 mo- 

, wy. Na szczeg5lnc, ugagQ zaslu7uje fakt, tc przcciet pozoctaly  ma- 

gazy'ny i Ekladmire bran 	z czVetaint .wymi_cnnymi, pozostala 

benzyna i oleje, na ckladach 	Warsza7te i w 	 , ale jej 

komu tepo -ydavaci. Bo ofic.Bron' nanr. i nersonel byli 

prz Ocze(nie ewakuc7nni. Np. taki obrazek. 1,:6j ofice, terhniczny 

dn.6 czy 7 IX . pojechal do 7aWlina po materjaly pcdne dlr 11 iDyo- 

nu Pane. Pa crzyjedzie do :rodlina , nrze anal 	to jut nioma 

sztabu —rmji, i to baza techn.zaop. zostala zlik—idowana. Co to 

znaczy zlik7idowana ? Poprostu magaz. zamknicte i nikogo niemL. 

Z led-fo6c1,% do7iaduj,, sic, to sztab aruji z baza, techn,zaop. 

zn jduje sic 	Jabonnie. J-edzie wobec te,?zo do Jablonny, gdzic oka. 

zaIo Eit, to caly personel ofic. i urzcdniczy, 1-12cznie do maszy-

nistek, byl na po2toju w lasach JabIonny, ale tylko personel, — 

ani benzyny, uni czy6ci wymiennych ze sobq rile zabrali. Wszystko 

zocfrlIo w 	 tu tymczaccm wojsko w po3u czeku na benzynC. 

Tak wyo:le„daia zmtno m. D. Jtwa —rmji z Modlina, z baza, zflop.techn. 

i mat pE,dnych. 

Nastc-onat  mojc, zacadnic2A, u7aFc odnonie dzlalaii wojennych, 

to sprawa tabor6w. Tu. r';_c Izialy rzorzy fantastyczne. Na wsuystkich 

drogach, we wszystkic'_ lasu.ch, miasteczkach i swiach, nic tylko, 
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bory taboTy i t= bory, Ja osobiocie, mimo, e by :em 2olnierzem 

pierwszej linji, przy przemarszach, 7ynikajoicych z boiotenia opera. 

cyjneg6, 7idziaIem to tyly, jeElli to tak motna naz7;a6 . 

Qilnioslem 7racnie te w Polsce nie ma inncgo wojska, tylko 

olbrzymie sztaby i kolosaine tabory. 

teraz , co cic- dziaio z tymi taborami ? Na katdym wozie 

taborowam siedziaio po 4-ch 	wicecej tolnie.Lzy, lazik5w dezerter6w, 

markieraat6w 	Dow5dcami takich tabor571, 	brze-rataie (Lace- 

ro-ric 	 joor. Por. 	bezradni. Nie wiedzieli co z 

tym robic ? Jak sobie daó rac k. Seven por.czy ppor.rez. wyznaczong 

na dcc np.tyboru pulowcwo czy jakc,6 kolumnc amunicyjnq, nie m671 

te7o opanoae. 

"Tckute t e mo po7sta,7aI z ruchem , tych tobbrOw i z 	la- 

jaciticyc'i n' tych ta'Jora-h, ale dajclrye/1 sic opisa6, baIDgan 

i OCZOTr'i0, - 

Sztaby ? 3yien 	kinu sz'- abac'l 	Sztab 	qen.2rzedrzy- 

mirskiep7o. Sztab :azow.3ryg,KaT. 	Sztab Armji gen.Piskora, Sztab 

7arEzawskicj 3rygaday anotor, 

to brzeIadowane org,anizacje do- odzenia i odskocznie l jak 

tabory„ dla 

vMeiu oficerOw 	tyoh sztabach • palcau o palec nie stukmao, 

przrJz caly czas wojny, 	przecie, w wojsku walczcym, nie bylo 

nadmiaru ofic,e/Ow, byly bTaki. 	npi takie tabory, ezly bez droalw 

sialy 

Nle ! tu, cos nie byio 7 porzqdku ! 

wojftie dopier°, wyszlo dobltnie, 	za 	13710 w rrojskt 
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, na 	no2:_lacla, a za malo 	tych, co robili twarde„ 2olnier 

slt robotc. 

Przyg-pieszyIy nasz 	Tlaclze -dmin.PaAst,-7. Cale dosIgu. 

nie 	re-m. 13ez13) , no-a e-coniala 	 pPntezne ucicczki sta. 

T 	j"; - -oolieji - 	no,-ztowych 	 nokszylo c'?zort-ra- 

nt77,- j E - utrurIniIo dz4 Planta wojenne, 	-7alcztlrych„ i osIabi- 

)o duc'ela zolnierzy. , to jest 	pozycja 7 osychice zolnierza. 

Po wojnie w Polsce okupo-anej -)rzez Utemc57, -)raco Plem kons. 

piracyjnte do 1 gruJni -.. 1939. Iudno5c:, zaczyna 	przychoc:zia 

do ciebie. TrJgedja jednuk 	zaczyba -iy -oocrI(zbia6. 

Bezrobodie poaszechne, nc, iza i widmo gIodo-Jej gmterci, 

nrognostylami 	 Bra k 6rorlkOw loczniczych, zbiera poklosie 

6mterci . 

Zaczyna sic 7- ytwarzaci, 	 jcJcis bLnt i rozgorycze- 

nte, do tych co we,iIug ich zdania, zgublli 2olskt i uciekli za 

nick, lo aumun:1 11  Agter - 2raneji, 

7niosek z terro jest ty1ko jeqen. Trzeha zacztla na Trielke, ska-

1 niesienie -oomocy bez,)o6rentej Polpce, ju!%, teraz, nrItychmiart. 

Trzcba od ,--rict6 nasta- rtenie unysT 	lulzi - 7olsc-, r'o Lego , -o 

to jest wnrtoo- --e t 	 zs gr,Inic9nt krPju. 

Trzeba za-tecme 7(P,-znoC no .ego 	 Narodem 

w .coloce. 2Tzeba ,-1,?y6 do Memo, aby -arzekr6j nor-zynail i 	'3y1 

jecInckh- ry Tu i tare. Co rile -rlogo by 	rra or,-aniaray, to must bye, mo- 

nolit. 

Zape.cne nie odkry-ap,mery.kil  rile mniej jeduak imam orawo i 

obo-Lit'zek n-LAsania o tern, ho przez f3;-a mie:iqce po Tojnie 	2olsce 

organizomalem 	Ylzikie organizacje 	nigdzie w5wczas, nim 
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us- tlnych -poszukialdt, na 	orrzani_zacji kieroTnej, nie Arafilem. 

0 udzielonej komug oo-aocy, nic cIfszaiem, I sam z takiej 

pomocy nie korzystaIen. ?oza 	zasadniczyni uwagami, ktire przy 

toczyIera, a kt5rc 	bezviqtpienia wpIy7 na .ozzeranq wojnc, 

mmn caly szcleg drohnych sbostrzeell i faktekw, o•kt5rych narazie 

iti'poninac nie btdc. 1 L,noge ich jest, na dalezyn Dlanie. 20 wojnie 

ZEZU2Z0 bOzie ozas, do nich )owr5cia. 

Pomino, e doceniam bardzo, pracc, jake, slc tyorzy, we 

2rancji, 7 ozereFach wojska polskie7o, nomimo, Ze jestem ofic. 

sIuby stalej I noP:c to bye potrzebny, to jednak, zrriaszam stc do 

pracy konspiracyjnej w Poke , 

kye ejczAnie. 

ewrki mjr, 

rr -le bcdc T21,71, bez,Dogrednio 

'aryz dn.9.I.40 . 
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r.Broni Pane. 
MAJR7UKI Stefan 
Dca 3 Baonu Czolgaw. 

29 

Londyn dn. .11.4/ 

Oerwiadzenie 
'7 	bltwy Tot asz6v Lubelski, 

Zmotoryzovanej . w Kampanji trrzegniowe a Ow 

".0-.041',..'"444*ocfoo,,NB0005,Mmr  

i kpj Bryrady - •  

Dnia 17 wrze6nia 1939 	roakazu Dey Armji gen.Piekora wepie 

mien natarcieWarszawsktej Brygady Ziotor. jako dow6dca rupowa. 

nia ?ono. , Peony czolew 7.T.P. 7Ick.1 TEIV. 

Dui. 17 na 18.TX, czy 18 na 49ty dokladnie dgt7 zobie rile 

przypomintm, rozpoczcle, :ic o 6wicie natarcieWar.Bryg.Zmot. 

dwu koerunkach zbietnyoh. 

Na kieranku 3Szef6w Tomas..86w, nacieral pulk strzeleow Zmoto 

pod dtrcm 	 77ZacncP.o Zenon . Przy tyn natarciu ja ze 

mwoim Zgrtpowattem /bez komp.Vick.i komp.7"="z pInc.ostel od pou. 

czcil. ku do nollca bitwy o Tomasz6w„ wsp52dziaIalem. 

Nhtarcie rozpoceao rt9 punktualnie, na oznaczonP, godzinc, 

rat mo nicelychante cictkich warunOr terenowyh .4asy, piaeki i g6. 

ry/. 

Uderzcnie poprowadisone bflo brIrflzo ellnie. Niemcy byli przy-

gotolNani /byl to pldn.W.J.Panc.niem. dzialajtica na Livtivrif. Oparci 

o Masta Tonacz5w przygotowane pozycje wyeunicte, - zostali wy. 

rzuceni z pozycyj i czW, Tamaszowa, koszary ezosa doatala sic 

na3ze rcce.' 

czaNie Niemay px,aerzucili sr/sj e od c y /131 111.:Zrao t • 

Archives Reference No: B.I.24F

Copyright: The Polish Institute and Sikorski Museum (London)

The Polish Institute and Sikorski Museum



- 2 - 	 (7; 

zegrov!on7.-  ktennrk 1. .:?rzesnil (Ict przc-i-onatarcia; -obee 

Tvrzerar,1 s11 pulk strzeir...64v rile rrig7. utrzyten:6 etunu posiadania 

yoofra E7 1 t 	1J7,.rn przed Tomaszlw. 

Straty w tej bitnle byly bardzo the pa obyiriu ritronaoh. 

°want e parnn. ,:s-olenrr:zej 	natarcia mtalo °kola 

40..45 o/o ronl)it n fr):1"2 t 1.1 '?r e$ ofri 	przect 	x41.0 crny . 

Mercy .przy prZecirnatamtu na Torluss5rt 

obejOcie prarego naszego skrzycika, kt6re sari. onobiticie dozo:ro. 

TT alem czgriciq snatch eso6eAr 

Ponarme natazcle Varsv.ciire1:1ej 	 odb:(Lo d ti nocy 

to ;o ci aiaf  kte;r-e r6v.rn1.e* ni (10-:/rtrladntll do px eblcia etc przez 

'4.7cencie dn.3.0 nzy PO o &Tole, octatnie natarcie erar.Bryg. 

Innyeh jednenttek 	kt6re nic urrieterone por7odzentem, dopro- 

radnilo do roz:oro?z,,nia 	01.1 z1P-1'4,711tdg krpltaLto; 	/brak w 

00(.1z1eltIch anuntn:li benryry PiyvrofIrt/.' 

to  i by p:.-zebleg iii ttr r o Tort.rz5v7 	n kieninku 

zef6r Tomcer. 

Pontewa* Drzy ptaku pt3. 1c6v,  7arnzPvrr'zIP.1 	 °et 

Poczettku cio kolicEa 	bralen v nlej udztaZ, 77zeto stwl. rdzamo  

*e 'v  dowodzentu pril.k.dypi.rtzaeneErs 	Actelnych zaniedban, czy =to. 

rein bie bylo. 'rrc-cz praeetrinia,jego rolokOj i zinna !mew, oraz dro 

bittzgovi 

	

	 nat7:.rcia, mialo ;3rvi6j wyraas r dztaXaniach, 

kt6re odbywaty sib jak na przygotowanym Owiczeniu. 

tym korkz1 Ert7oje oftwiadIzInte. 

Za zgodnori6 z oryglnalom 	 isjr. 
0.414-,er  
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IFS 3 

30,1 	.- mais:•;; 	et) 
-c• 	1). c)  

12 ••)g5),, 

ar stowan 
W zwiazitu z riotatka, jaka uka-

zala sio w WTK Nr 46 (792) z dnia 
17.X1:1963 r, pt, ,..Irszcze a Morsie" 
— badac oficerem mlodszyrn 3 Ba-, 
taliong' StrzeltOw, chciatern spro-
stowao niekt6re szczeg6ly poclane 
przez'St. Janusta. 
" 3 Batalidn "SttzelcOW kampanie 
wrzesmowa 1939 r. oabyt w rarnaeh 
Mazowleckiej BrYgady Kawaleril, 
ktOra,dowodzil Vplk. dypl. Karcz  

Batalion bezpoarednio przed rox-
poczaciem dzialan , wojennych zna 
lazt sie na polnoc od Przasnysza, w 
rejonie in.-  Krzynwtoga Mala, • • 	o . 
gdzie ubezpieczyt,„sie czatami, za- 
Mykajac drogi, z kierunku polnoc-
nego, < tj. kierunkit ./anowa i Cho-
rzel, ktore znajduja sie w odleglo-
Act 15 km na 'palnoc od Krzyno-
*Mgt Matej 1Sia nte nad Narwia, 
lecz nad Orzycein. 

Dow6dca Bataltonu , pplk Marian 
Wieronski nie zaginal:w rejonie 
Chorzele,•jak paclano, bo tam nie 
m6g1 bye , 	tYnt•Rzasik, lecz od-.  
laczyt 'sie od baonu kilka 
iiiej w,"  okolio}tailinaka-Mazowiees 
kiego (las i tnajatek Mienia), gdy 
motocyklem .udak, 	do cloW6dz- 
twa Brygady, po,,rozkazy. 

W czasie jego pieobecnoict Niam-
ey ,zaczeli. ostrzaIiwab las z dziat 
ze struny wsehodt*j,,  na, skutek 
czego Batalion,,,Ittfiry byl w ,marszu 
i chwilowo odpohzywal, wycofal 
sie W kierunku, poludniowym, 
zreszta zgodnie z dotychczasowym 
rozkazem, a wieo zmienit miejsce 
.postoju -1 a marszu. 

W rejonies Garwolina (na pOknoc), 
nawiazawszy jnZ lqcznoci z 

dowodca Batal ionu, na naradzie 
oficerskiej, nie znajacsytuacji ani 
poloiema oaolnego, postanowiliS'my 
wracao clo Warszawy c1.1a. ,jej obro-
ny 

Dow6dztwo'_, przelat na.jstarszy 
of icer bacinu itgt, Vreyberger. 

W tnarszu powtotnym w. rejonie 
las61,v 	 zdobylikmy trzy 
auta , fiiemieckie polowe, naleiace 
do zwiadu „artleryjskiego, • Itt6ty ,  

przeclostal, sie jui przez Wisle na 
strong wschodnia. -•1:thezpleczenta, 
niemieckie,,jakie napotk,a44my, za-, 
skoczone,, pa oddantu zaledwie kit-
ku strzalOw wycofaly sia, korzysta- 
jac z ostony lasOW: 	: 

Do Warszawy przybYliarny w 
dniu 13 wrzeLnia 19,41 r., gdzie w 
rejonie Pragi spotkali,Smy, II rzut 
naszego 13aonu, Ittorym dowodzil 
mjr Hankiewic"z. W Warszawie na 
stapito polaczerile tibia Baon6w, nad 
ktOryrni :dowedztwo objat ritjt) 
liankjewicz,  

Przydzielony do obrony 
Batalion,  pgZeby,w5,1„,cRohz,gtkowo na 
ul. itidzytritiiskiej, 	naStephie na 
pierwszej linij w obronie,;nappze-
ciw Zabek, Obajnitjac for kolejowy 
Warszawa 	Thiszcz; gdzie poto--  
stawal'ai -do kapitUlacji. , 

, 0 pobycie oticerm nierrdeckiego' 
w Batalionie nir mi, nie wiadomo. 

Spotkanie• z Niemeami nastapito 
dopiero przy opusiczeniu Warsza-
wy, gdy po kapitulacji szlismy do 
niewoli. 

Jozef Borowtee 
Lososina G1rna i. 

°pow. Limanowa 
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