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'rV historji wielkiej wojny ?wiu towcj, tych z magu 11 narodów

z przemoc? i zaborczo?ci? prusk?) zaklócaj?c? od wieków spokój
i bezpiecze?stwo I<uropy, naród polski i jego wojsko znjmuj?
II icosta.inic, a mo?e nu wet jedno z chlu hnicjsz yc-h m iejsc.

,V dziejach tych znajduje si? i kurta czynów bohaterskich

(i I'U 7, l'OZ"'Oj li hisiOl'YCZllCgo 2-go pll ?ku saperów kaniowskich.

I )o\\'ody tego zawarte s? w datuch hisiOl'yczllyeh. wyp isauveh na

(·IIOI'?gwi pu lk owcj :

'

"IIIV.1918 T'. !\:anión/', ?)-t!Vll.f()IS 1'. \%i1l11]wnja", .. 1Z/lI.
Jf)19 r, Lrooro", ,.18jVIII.I(j20 1'. lV<1l'SZWD"".

Da?y te ?wiadcz?, ?e h isiorjn pu?ku zwi?zana jest z historj ?

wojn y ?wiatowej nidylko dlatego, ?e posz('zeg{;lni jego oricerowie

i szeregowi brali udz ia] w icj wojnic. slu??c w arrujuch cudzo

ziemskich lub zaho/'czych, lecz g?6wnic dlatego, ?e (.2-i pu?k sapc

I'ÓW odznaczy? si? w tej woj n ic cz??ciowo jako Ga?o?? organiza

«vjnu, cz??ciowo przez swe cz(;?ci sk?adow('? które walcz?o od

dzieJn ie, dopiero pó?n iej wesz! y w skl.u] organizacyjny pu?ku.

Dzieje pu?ku dziel? si<: na cztery p;?ówl1e ok rosv :

l) Kan iów - ?-i pu?k in?ynicl'yjny:

2) \Vogezy i Sza rupn nja (St. I I nil lairc le C "a nd) I ha taljon

saporów urmj t gel1el'a?a l lalk-ra - pt>;niejszy X II J haial.(oll
saperó w :

3) ohrona Lwowa - II I bataljon sn pero w :

4) wojuu polsk o-sowior-ka 191t}--1921 r. _.0- bitwa \\'H?'szuwsLI.

ca?y 2-i pu?k supcto w k a n iowsk ic-li, w sk?adzie fil i XIII hutu ljo

ILÓW, oraz nicistniej?cego jeszcze nl'ganizacyjnie, a tylko fakt ycz

llie (jako Y-a kom pu uju l I I j Y-a kOlllpanjal X hataljoll()w sape

rów) - XXVII baialjollll sapel'()w.

Zdtl\va?ohy si(?, ?e bitwa wal'sza\vska nie ma lIic wspólnego
z hislOI'j? woj Il y ?W iatowej. zako{lcZO!lej w listopadzie 1918 1' ..

i:-:-;totnie jednak iak 11ic jesL Jak?? howiclll war/o?? lnia?yby wy

niki ca?ej wojny ?wiatowejl gdyby armjc sowieckic nic rozbi?y
si\ o hohateJ'sk? picr? ?o?llicrza polskiego w hit wic warszawskiej.





\VOJSKO POLSKIE \V WO JNIE ?\VIATO\VEJ.

Od pierwszych chwil wyhuchu wojny ?wiatowej w 1914 I'.,

W umys?ach i sercach wszystkich Polaków, gdziekolwiek si? oni

znajduj?, rozpala si? coraz potc?niej gor?ca ch?? i niezwalczony
?adnemi przeszkodnmi zapa? do czynnej walki or??nej o wolno??

i niepodleg?o?? ojczyzny i do stworzouia w tym calu samodziel

nego wojska. polskiego. Lluslo to rzuca w spoleczcIlsiwo na kilka

lat przer] wojn? ?wiatow? Józef Pi?stldski? i worz?c w zaborach

austrjackim i rosyjskim szkoly i kadry przysz?ego wojska pol
skiego, urzeczyw istuia je natychmiast po wybuch u wojny. 'W sz?

gdzie, gdzie istnieje mo?no?? zamienienia. w czyn tej my?li, ZH

«z yna ono sit? tworzy?. Poniewa? nuj lepsz« warunk i organiza

cyjne by?y w by?ym zabor-ze austrjackirn powstaj? tam Legjo
lJy PoLskie (I? I r i ] I? ht'ygady z m?o<hif'?y pochodz?cej ze wszyst
kich dzielnic rozszar-panej Polski}, org'anizowane przez Komen

dania G?ównego Józefa Pi?sudskieg-o. Po stronie sprzymierzonych
"TDJCZY przy hoku bohaterskiej armji f'rancuskicj oddzia? "Bajo?
cz yków" a pó?niej - armja genera?a i lu.lleru, na froncie za?

wschodnim --

po sf ronie rosyjskiej organizuje si? równie? wojsko
polskie, w sk?ad którego wchodz?: t-y leg,joll puluwski ; brygada.
a zezasem - dywizja strzelców polskich, pu?k u?anów' krecho

wieckinh, l, l [ i I n korpusy, i)dd zia?y polskie nil M urmunie.

-?-u dywizja sirzeleów polskich genera?a ?cligowsk iego na Kuba

nin i w Oclesie, l-a dywizja strzelców polskich na Sybcrji i, wiele

mnych drobn yc]. formacyj. '\V kraju poza tern wychowuje i szkoli

kadry wojska pot??na tajna Polsku Organizacja '\VojskO'wa
(P. O. W.), 11 i worzona ró wn ie? przez Komendanta Pi?sudskiego.

I? KOHPUS \VO .ISK POLSKICH NA \VSCHODZIE.

Po wybuchu w 1917 roku rewo] ucji w Hosji i upadku caratu

nast?puje rozk?ad armji rosyjskiej. Polacy nie id? za has?ami

rewolucji, lecz d??? do wyodr?bnienia si? i stworzenia samodziel

lIego wojska; powstaj? korpusy polskie na wschodzie.

I[ korpus zaczyna f o rmowa? si? po zjeidzic ,vojskowych
Polaków frontu 1'unlu?skicgo arnlji rosyjskiej - w Kiszyniowie

2 grlldnia 1 q J 7 r. pocz?tkowo na ter'ytorj um Hunmuji, a nast?pnie
\,- Besarahji - 'v Sorokach.

W ko?cu stycznia 1918 r. dowództwo korpusu ohejllluje gene
: nI porucznik Stankiewicz 1).

1) \,('l1efa? dywizji.



Dn ia 3' marca 191 H roku nu: .. .i?pnjc w Sorok.ach po?qczenic
11 korpusu z l [ ?,?elazn?" karpack? Inygad? legjOllÓW. B"ygacla ta.

pod clowóclzt wem brygadjera, pll lkown ika J ózc ra Hallera, po

doj?ei u do niej wirulomo?ci o za warci u przez N icmcó w irnk.tatu

Brzeskiego z Rosj? sowieck?. glo?zqccg'o g\\·aH polityczny: now y

cz??ciowv rozbiór Polski. -- na Z1lH k protest u stacza pod Hal'aii

cz? w nocy z 13 IW 16 lu t y 19tH roku hój z Aust rjn knmi i d?1?V
do po??czenia sit; z korpusami polsk icmi na \Vs('hodzit\ '\T cf'l?,

dalszej walki z .NiemcaJlll.

Po po??czeniu l r karpur-kicj hrygady z II korpusom - do

wództwe kor-pus li oboj mujc pul kown ik .J ózef l la ller, pod pse

udonimem gcnerala Muzowieck ieao. Korpus rusza na wsohór'

i zn trz ym uje si? nad Dniepreln w ohszarze Kani<nva.

Obawiaj?c sit:( wzrostu pot?gi wojska polskiego przez po?q
czen ic si? w jedn? ca?o?? - Niemcy zagradzajq (It'og? korpu
sowi i napadaj? na niego. Wskutek tego, dnia 11 maja 1918 roku

korpus stacza pod Kaniowem bój z Niemcami, a dnia 12 maj.i
1918 roku kapituluje na warunkach h on o row vr-h j pr-zestnj.

istnie?.

e.r PULK I??YN?EnY.l\fY 11 KOHPUSU .\,fA \VSCIIODZIE.

OHGANTZACj A PGLKtJ \V I->I':SA BAB] f.

I'ocz?tek :2-go pulku in?ynieryjnego datuje si? od st ycz niu

i Lu tego 191H roku, w którym to czasie [o rm uj ?ce sit; samorzut

nie na froncie rumu?skim oddzielne ko mpn nje saperów kapita
nów Górskiego i Zaj?czkowskiego. ?. p. podporucznika Ejzeda.

poruczników Szyma(lskiego j Pucha lsk iego oraz podporucznika

Kossobudzkiego - ??ezq siQ dnia 2 lutego 1918 roku na rozkaz

dowódcy II korpusu, generata Stankiewicza, w pu?k in?ynie

ryjny, pod do,\·ództ ",cm knpitana Art lira GÓl'ski('go. Przez ca?y
czas, a? do hitwy kaniowskic.j, pu?k reorganizuje siQ i szkoli,

a ,vyt??ona praca jego dzielnego i energicznego dowódcy, oraz

oficerów i szeregowych sprawia ,\\' krótkilll czasie, ?e pu?k zaj

muje jedno z pierwszych Juiejsc \v korpusie pod wzglQdern ?adll

i porz?dku, organizacji i wyszkolenia oraz ideowo?ci.

Podczas przcmarszu korpusu na wschód i defilady· w ? r u

maniu w· pierwszej po?owie kwictnia f918 roku powszechllq

uwagt:( zwraca na siehie dziarskim wyglqdclll 5-y pll lk ulanów,

oraz 2-i pu?k in?ynieryjny; oba te oddzialy zosiaj? '\vyró?I1ion?

r'ozknzeln dowództwa korpusu oraz w praSIe.



Na re wj r ? maja pu?k vv v ro zru« si(.; znowu S\V ym wygl?dem
i postaw?, co w dniu 7 maj a zostaje podkre?lone w rozkazie

dziennym korpusu.
Wobec zniszczenia rozkazów korpusów przy kupitu lncj i,

pu?k posiada 1y1 ko nnst?puj?ce zu?wiadcxonie:

"Nilliejszelll zu?wiudczam. ?l? rozkazem Il-;!.!'() Polskiego Kovpusu
dnia Z-go maja 191? l'. (Dowódca Jenera? l [al lcr-Mazow iock i] - Kapi
tan Artur Górski, Dowódca 3-go l nzvnicrvjncg« pulku, w yró?uion y za

encr gj? i owocn? JHaC(; przy doprowadzeniu 2-go J n?ynieryjnego pu?ku
do znakomitego sianu pod wxgl?dom Ir ontow ym i technicznym.

Hozk az y Korpusu zniszczone przy kapitulacji Korpusu dnia 12 maja
19iR I'.

p, O, Szefa Sztabu Korpusu

(-) SzyIIing major".

W ruo mencie bi iw v kun iowsk iej oq;'anizacja j ohsada Plllku.

,

hy?y nast?pujnr-c 1) :

Dowódca - kapitan Artu r Górski, zast?pca dowódcy - kapitan Miko

iaj Kolank owski, za tz?dznj?cy gospodark? - porucznik Jerzy Rosman, adju
tant - podpor nczn ik Józef Kossohudzk i, szef ??czno?ci - podporucznik
,?tanis?aw Gadomski, oficer do ZICCPI'1 - porlpo rur-zn ik I'?nstachy Corczy?sk i.

lekarz -- porucznik Aleksander Wo?kowski.

i-a kompanja saperska: dowódca - porucznik Roman Sz? ma?ski, ofi

ri-rowiu - porlpo rucznik . Aclnlf Sz.midt, JCI'zy Ku lcsza. Konstanty Clulmowsk i

i Aleksarider llogucki.
2-a kompauja saperska: dowódca - podporuczni k Marjan EjzerL ofice

rowie - podporucznik J(lzcf Borowiak, Boles?aw Liszewski i Emil Jab?o?ski.
y-a kompanja kolejowa: dowódca - podporucznik Wiktor PuchaIski,

oficerowie - podpor uczu ik Ludwik Czcrnichowski, Andrzej Wasiu ty?ski,

Zygmunt Urban, Wac?aw Skrzy?ski, Antoni ?wkcicki i Eugenjusz Karhowski.

4-a kompanja ?qczno?ci: dowódca - kapitan .ivliko?aj Zaj?czkowski,
{)ficerowie - kapitan ZygmulIt Grodziilski, podporucznik Zbigniew Errnhcr

Stoj()\vski i Stanis?aw P,nvlllkas.

Park saperski: do\\,(ldca - pOl'llcwik Zygmunt Sielll?yeki oraz podpo
rllcznik Aleksandcr Stankie\vil'z.

Przydzieleni do pu?ku: rna.1or Boles?aw Bolsllllowskl, kapitan Zd/is?a,\

Ciecho?ski, porucznik ]{i:t'.d Micha?O\\'ski, porucznik jn?. J(lzcf \Vcso?owski,

(>ortlcznik Jan Swolkdl, pod porl?cznik Mi('cz\'sla\\' Ba'ilcwicz, V<lward K 1'<)

kowski i ElIg(?l1jIlS/ MOfOJ\ski.

PHZEMAHSZ Z SOItOK POJ) KANIóW.

Po z?qczeniu siQ j [ korpusu z I r ?,?plnzn?" karpackq brygadol
legjonów' - korpus I'usza na wschód. ?-i pu?k in?ynieryjn y

1) Stopnie ()WCZPSIlC.
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przeprawia na specj alnic zbudowanych promach ca?y korpus
przez Dniestr, urno?l iw iaj ?c '\\' len sposób zabranie ci??kiej art y

lerji oraz sumochodów i przyczyniaj?c si? wydatnie 00 prze

marszu kOI'PUSU,

Cd Y w czasie dalszego ma rszu pod 1\1 i ronówk
? Nielllcy za

gradzaj? drog? korpusowi, genera? IInl ler wysuwa na czo?o kor

pusu 2-i pu?k in?ynieryjny, rozkazuj?c przej?? przez Mirouówk.e

i u?y? broni jedynie w razie zaczepki ze st rony Niemców, ktc'l

rzy zd'4?yli si? ju? okopa?.

Po chwili pu?k rusza i pl'Ly J?wiQkach ,,"\'Juzurka D?Lr(H\

skiego" zbli?a si? do okopów n ictuieckich z broni? na rumieniu,

co tak zaskoczy?o Niemców, i? nie odwa?aj? si? strzela?, lecz t?um

nie wylegaj? na przedpiersie, przygl?daj?c si? maszer-uj?cemu

pu?kowi.
Po zatrzymaniu si? l l kOl'IHISlI w obszarze KUlliowa, 2-i pll1k

in?ynieryjny znk wutorow uje si? we \\ xi Slepa?cc.

,,\V przeddzie? hoj u pod Kaniowem, dyzlokucja i obustron

ne ugrupowanie si? przedstawia si? nast?puj?co:
II Korpus zajmuje-rejon w obwodzie, - Kozin - Potok -

SZa?l(lr'a - Tuli?ce - Siniawka - Stepauce ._- jemczycha.
Czo?o si? polskich oparte jest IW ?uku Jemczycha _. Kozin

Potok z wysuui?temi ubezpieczeniami do Salowa i Kutelewki.

w sile jednego szwadronu ka?de; po wschodniej sf rouie zum ykn? y

obwód 5-y pu?k u?anów i 2-i pu?k in?ynieryjny, stacjonowane
w' Sinia wce i Stepa?cach ; na zewn?trznej stronie rejon u kwa

rcrunkowcgo stoj?, zatrz yruunc przygodnie jeszcze w 11larSZII

korpusu, park lotniczy w 'Iul i?cach i brygada a rt ylerj i polo

wej 'w Szandrnch, oslan iane ba ta ljouem piechoty, wydziclon yn,

z 5-ej dywizji strzelców polskich.

Ogó?em li Korpus liczy do Z tysit;<:)' ludzi, w tern oko?o 600

oficerów i urz?dników.

Na stan hojowy IJ Korpusu sk iuduj? si?: cztery pu?ki pie

choty, dwa pu?ki jazdy, l?cznic o siedmiu szwadronach, co daje
w stanic bojowym do 3 tysi?cy bagnetów i szabel.

l) P?k. Henryk Bugi ?ski - .,\Vojsko Polsk ie na Wschodzie 1914-

1920" str. 3,0.

Kpt. Rnjmund Bergel - .,J)zic.j(? II Korpusu Po lsk icgo", str. 57.



Stosunkowo do tego art ylerja lf Korpusu jest do?? liczna:

7 bateryj polowych po 4 dzin ia, ..2 baterj c dzia? 6-calowych po

? dzia?a i 1 haterja konna".

2-i pu?k in?yniery jn y liczy 42 oficerów i b60 szeregowych.

"G?ówne sity niemieckie rnzl o?une s? w Mironówce, gdzie
?toi sztab .XXVllI Bl'ygady Obrony Krajowej pod dowództwem

genera?a -

ppor. Zierholda, za? na linji Zielonka - Kor vtn ica -

Miko?ajó\"rka utrz ym vwann jest ci?gta i silna obsada; w Miko

?ajówce stoi jeszcze jedna haterj a polowa; oko?o TaJ'aszcz\

i Kaniowa wi?ksze si?y niemieckie wspierane s? przez ochotni

c-ze oddzia?y hajdamackie; od wschodu znaczniejsza obsada

z piechoty i a rt y le rj i znajduje siC; za Pi luw? ; odcinek Dniepru

strze?ony jest pl'zez statki z niemieck? za?og?.

Liczebno?? si? niemieckich stale wzrasta?a: w przeddzie?

bitwy skoncentrowauo wszystkie okoliczne garnizony z Kijowa.

Biulej Cerkwi i Cze rkus. \Vecltug" zezna? je?ców, niektóre od

dzia?y niemieckie p rz y lryl'y JOrnaja i wprost po w ywagonowu

ni u u?yte hy?y do akcji. Ogótcm si?y niemieckie wynosz?:

14 bataljonów piechoty po 600 - HOO hag;neiów, z 3-go pul ku

jazdy (huzarów ?mierci] i 3-ch bajery'; w sumie oko?o 12 tvsi?c ,

?o?nierza,

\Vidzimy tutaj ogromn? przewagQ si?y bojowej po stronie

niemieckiej, z wyj?tkiem artylorji. której J l Korpus posiada wi?cej
od Niemców.

Warun ki d yslokuc y jne 11 korpusu s? ro wn ie? niewygodne,
co ma te? wp?yw niekru-z ystny na ugrupowanie oddzia?ów do

boj u. Ogromne w ycie?czeuie ?o?nierza nieustann? s?u?b? ubez

pieczenia i brak chleh« w pl ywn równie? ujemnie na ogó1ny
stan wojsku."

Mimo zapewnie? n iem ieckioh, o ich przychylnem stano

wisku dla Polski, korpus, a w' jego liczbie i 2-i pu?k in? yn ierj i

nie os?abia czujno?ci, wskutek czego k.ompauja ?. p. ppOl'. Ejzel'
fa ?apie w dniu S maja 2 ?o?nierzy niemieckich w przebraniu

. «ywilnem, a w dniu 9 maja rozbraja cal y pl n ton niemiecki, kró

I'Y przedziera si? przez luiejscc zakwaterowania pu?ku. Zostaj?
oni na rozkaz dowódcy korpusu hez hroni odes?ani na linj? pla
('6wek.

\V nocy z dnia 10 na 1 J ulaja Niemcy, bez wypowie(?zenin
kroków wojennych, zdradziecko napadaj? na II korpus, skiero

wuj?c pierwsze uderzenie na KuteJewkQ i Potok. Niespodzie-
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wuue zua ta k ovvn nic oddzia?ów zapewnia ?jelnCtllll pocz?t ko wr,

znaczn? przewugQ. Dowódca pulku zostaje zua larmowan y o go"

dzinie :; minut 43, telefonem z .lowództw» korpusu. Jednocze?nie
wpada <lo mieszkun ia tego? ranny cho r?? v uu l nów j meld uje, ?e

:>-y pu?k uln nów, napudn i?t y z nie nackn, broni si? pieszo, n kon

na haterja ju? jest zdobyta przez Niemców, O 4- godzinie pu?k

jest ju? na nogach i rusza do kontrnutaku, umo? l iwiaj?c w ten

sposób zbiórkp' J-mlL pll Ikowi ulunów. O :5 godzinie pul k od hicra

Niemcom konn? bate rj ?, przyczern zostaj? ranni podporucznik
Bo rowink i 6 saperów. Nl1 odcinku pulk u ?\jiemey z wielkiemi

stratami zostaj? odparci.

,Vogólc uderzenie na Potok i Ku tclcwk
?,

i zaj?cie tych?e

??ie]ney op?acili du?cmi strntnmi.

;,Atak Nienlców na Kozin nast?puje o godzinQ pózmej.

Odci?t y 2-i szwadron porucznika Cie?li?skiego z b-go pu?ku ulu

nów b raw nrow? szar?? przeje?d?a po hagnetnc]: niemieckich.

bior?c w dalszej akcj i jeszcze okol o tOO j e?ców, Zaa la rJllOWa IlU

na czas 4-a dywizja st rzclców obsadza wyznaczone uprzednio

pozycje: 14-y pu?k sh'Zcle6w na z(lchód i p{)?no('lly-zachód od

Kozina. 13-y pulk strzelców od st rorry jemczychy. 14-y pu?k
str-zelców pod dowództwem podpu?kownika Orlik_-Lukoskiego,
po zaci?tej walce na ulicach Kozilla? cofu si? przez groble k n

jomczysz«. Co l'aj?o sit: w stra?y tylnej 4-a kompanja tego?

pu?ku pod dowództwem kapitana Brandysa zostaje osaczona

przez NiemC'ó,,? pod cc rkw i? xv Kozin ie ; dowódca, broni?c sic

jeclnak bohatersko do ostiltka, pada pl'zeszyty klllami.

,Vyja?nia si? ,,-kI'b/(·c. ?e Niemcy skierowuj? aiaki kOIl

cen trycznie na \1 as?ów kQ, ata kuj ?c g?ó,,' nem i sita m i na Kozin.

Potok i SzancJr.((. \Valczy si? jll? \V SiepaIlcnch, Sieniawce i Tli'

li?cach. Plan Niemcó\\r jest jasny: zepchn?? cofaj?ce siQ od·

dzia?y do b?ota nad rzpk(! Rosaw-? i nast?pnie zg-nie?C: je swoj(t

liczehn? I)l'ze\vag?.

Lecz zamiar tCIl :Nicmcom J1ie udaje sj<;.

2-i pu?k in?ynieryjny pod dowództwem kapitalla Cllrskiego.
zmasakrowa,,-szy na ulicach Stcpaniec wdzierajqce siQ oddzia?y'
niemieckie? ob:mdza pra"'e skrzyd?o 110wych stanowisk korpu"
su. Do,,?ódzLwo Korpusu, korzystaj?c z powstrzymania pierw
:o'zego natarcia niepI'zyjucieln, zHrz?dza ?ciqgni?cie oddzia?ów nu

pozycje obronne pod JemczychQ, przeprawiaj?c siQ na druf!:?

sirollQ r?eki Hosawy przez jedyne dwie grohle w Kozinie i 1fa

s?ówce.
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CroblQ pod Kozinem zn tu i-asuw uj e 14-y pu?k strzelców.

\\ 4-ej dywizji, odpieraj?c wszelkie próby przej?cia ogniem ka

rabinów maszynowych; drugj('j grobli pod Mnslówk.? broni?
skutecznie resztki 3-ej dywizji strzelców. Jazda odpiera ataki

niemieckie od I(opijowatej i 'I alulIlczy, sk?d nacieraj? oddzia?y
w do?? alahem tempie. Bl'ygaJa n rt y lerj i z Szandry. os?aniana

przez jeden bata ljon piechoty, zd??a nadej?? na wyznuczone

stanowisko, uie straciwszy ani jednego dzia?a i jaszcza i odrazu

rozpocz yna silny ogie? na koncentruj?ce si? batn lj on v pruskie
w Kozinie i Mnslówce.

Oko?o godziny 8 rano, pu ?ci?gni?ciu wszystkich oddzia?ów.

pozycje l r Korpusu przedstnwiuj ?
zn mlc n i?t.v czworobok, w ob

wodzie kilkunastu kilomeirów: zachodni i pó?nocno - zachodni

orlci ne k stanowisk zajmuje 4-a dywizja strzelców (groble w Ko

zinie znslania] 14-y pulk strzelców, od strony Taha?czy 13-y

pu?k strzelców}; dalej przej?cia przez b?ota i grobl? od Maslówk i

broni?y resztki (trJ-go i 16-go pu?ków strzelców) 3-cj dywizji strzel

ców, g?ó"Tnie 13-y pu?k strzelców, odcinek wschodni obsa

(lzi? 5-y pu?k lllanó,v i 2-i pu?k in?ynieryjny od strony Sicpanice ;

luk? od Kopijowatej zam ykn ly szwadrony 6-go pu?kn u?anów.

\V ?rodku zamk n i?tego temi pozvcj a mi te r yto rj um znajduje si?

ma?y lasek, w' k tór ym staje ca?u a rt ylerj a, ukrywaj? siQ parki,

tabory i ambulnnse ; w ]emczysze staje sztab Korpusu, który

przedtem z genera?em Hal lerem na czele znalaz? si? w wirze

walki.

2-i pu?k in?ynieryj ny za" m UJ e poz ycje IW nasi ?puj ?cv

rozkuz:

.. Op. 40 II.

1)0 kapttuna Córskiego.

Korpus kouccn tr uje sil: na linji jcmczyclra -, Mas?ówka, Pl) ze

hru n iu ca?ej piechoty korpus przejdzie do af aku na stacje Tajornicza,

aby si(? przebi? na Bogus?aw - Medw in. \V

Pu ?k in? yn icr yj n y trzyma uicprzyjaciela od strony Stcpa ?ce i na

dany rozkaz b?dzie si? w ycofywnl ua JCIIlCZYC]H;.

Uhczpi('czy? siG od strony Kopijowatej.
Z rozkazu:

(-) :Mnlinowski, kpt."

"Na 1Iczcn i ?wic?cm do?wiadczen icm Niemcy podsu Wilj? si?

pod nowe stanowiska korpusu hardzo ostro?nie, a odparte ze

znacznelni str·aimni próby sforsowania pl'zcj?r- groblami kozi,i-
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sk? i masiowicck?, spuru lizuj? do reszty ofensywny rozp?d prze

ciw niku. Atak jest wstrzymany.

Cala nr tylerjn ?ci?ni?ta w jednynl lasku nic mo?e rozwin?c

ognia z powodu mgl y i gradlI, un iemo?.l iw iaj ?c ych o hserwacj c.

Pomimo to dywizjon artylerj i ci??kiej przyczynia siC( do po

wstrzymania Niemców przez czas d?u?szy w Koz.inie. Buter-je
art ylcrji lekkiej ostrzeliwuj? drog(( z Potoku do Mas?ówki

i dwór w Masl?wcc, powst rz ymuj ?c zd??aj?cych w tym kie ruu

ku NienlcÓ"w.
-

Jednak?e ju? o godz. 13 Nicnlcy Oll'zymuj? ?wie?e posi?ki
z Mironówki, które przybywaj? do Kozina. \Vykorzyshl,j?c po

zostawion? w ich r?ku grobl? w Kozinie, wysuwaj? oko?o Hl

kompanij, oskrzydlaj?c silnie pozycje I [ Korpusu, którego sytuu

«ja staje si? krytyczn?. Dalsza walka nUl'Hzi?aby Korpus
tylko na znaczne straty w ludziach, nie przynosz?c j u? ?arln ycl:

konkretnych korzy?ci. Dol ychczo sowc bowiem sf rat y lT Kor

pusu wvnosz ?: W samvrn Potoku jest zabitych 3 oficerów

i 30 ?o?nierzy, a 23 oficerów i 9-n szeregowych zugurni?to dl)

niewoli i pop?dzono na stacj? kolejow? do J\I iro now ki ; w Kozi

nie pada 2 oficerów" i kilkunastu ?o?nierzy; znaczny ubytek
w ludziach ma 6-y pu?k u la nów ; przepada jedna hal crju w Po

toku. park lotniczy z uparutatui w Tu li?cach i cZQ?? taborów

niewycofanych na czas u legaj? rozbici li; sity korpusu bardzo

nszcznplone licz? wiec! y na froncie, (;iqgn?cyIl? siQ oko?o 15 ki lo

metrów nie wi?cej nad 1500 ba?netów i szabel.

Niemcy ponosz? 10 razy wi?ksze si raty w zabitych i ran

n ych (wed?llg niem ieckicgo oficjalnego komu uikutu ogólnie do

1500 zabitych i rnn n ych}, lecz otrz ymnj q ?wie?e rezer-wy, tym
czasem II Korpus nie posiada? ich wcale.

Glos ?o?nierski dornaga si? dalszej walki how iem przebicie

si? w masie przez stosunkowo s?abo obsadzony po?udniowy od

cinek nieprzyjacielskiego pier?cienia z dyrekcj? na Tahallcz«

jest bardzo ?atwy do wykonania. Brak jednak amunicji, ?ywno

SCI, a przedewsz ystkiern konieczno?? zachowania ma ter-jn lu

ludzkiego do dalszej pracy wojskowej zmusznj? WkOIlClI dowód z

l wo II Korpusu do przy j?ciu zapropOl1owanych przez Niem

ców houorowych warunków kapitulacji (pó?niej jednak nicdo

trzymanych}, a korzystaj?c z zaprzestania walki i zapadaj?cej

nocy przedziera? siq pojedy?czo ezy te? lnniejszemi grupkam i

przez linj? wojsk pruskich.
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Oko?o godziny 16 walka na glówn ych Ii njach zostaje przer

wana, a do pertraktacyj z Niemcami zostaj? wys?ani do Miro

nów ki: pu?kownik Pogorzelsk i, kapitanlYfalinowski (Linowski)

kapitan Hudka (Tarnawski)."
2-i pu?k in? ynieryj u y OlrZYJllUjC nast?puj?cy rozkaz:

11.Y.1918 r

?-i Pulk In?ynieryjny.

Wysluu i zostali parlamentarze co do zawieszenia broni.

Póki rozkazy o zuwioszcniu broni nie nadejd?, nale?y si? broni?.

Wyda? ?o?nierzom obiad.

Wys?a? starszych oficerów na gorlzinr; .J.-t? popo?udniu do dornu

popa w .Jemczyszc po instrukcj?.
Przedstawi? meldunki sytuacvjuc i n ark-sln? w y wiacl () n icprzy

jacielu.

Zawiadomi? o pow y?szern wszystkie s?siednie oddzia?y.

Za zgodno??:

(-) Kowalewski. pOL

Szef Sztabu:

(-) Szy lling, mjr.

"Niemcy okazuj? si? sk?ouni do polubownego za?atwienia

?prawy, maj?c n iesporlziewan ie d la n ich zbyt d n?e straty w za

hii ych i rannych."
Po parogodzinnych obradach zostaje ostatecznie u?o?ona

i podpisana u mowa, w której Niemc:y uznaj 'l, ?e korpus zosta?

przez nich napad n i?t y, ?e broni? si? wu lez?c i z?o?y? nast?pnie

bro? dla u n ik n i?cia dalszego rozlewu krwi. Umown przewiduje.
?e 1,oficel'owle polscy zul rz ym nj ?

szahle lub b ro? paln? hez

amunicji". Warunek te n nie zostaje ,jednak przez Niemców do

trzymany.

,,\V my?l zawur teg» porozumienia ca?e dalsze rozkuzodaw

s two pozostaje przy dowództwielf Korpusu, które ma w yduwa.:
dalsze zu i-z?dzcn iu, co do sk?adania broni i zestawienia tran

sportów pod dowództwem sta rsz ych oficerów. Oddane rzecz v

Niemcy ohowi?zuj? si? IW lHzed?o?onych spisach pokwitowa?.
Dn ia 12 maja dowództwo 11 KOqHlsU wydaje ostutn i rozkaz

z d yspoz yt.j am i: 13-y pul k strzelców i 2-i pu?k in? vn ier-yj n y

maj? si? zaj?? pJ'zygotowaniC1l1 pogrzebu w Kozinie dla oko?o 31

/'ilhitych: wydanie jCllCów niemieckich nale?y do 15-go (mIk li

sh'zeków w . .Mas?ówce: 4-a Dywizja Slrzelców ma si? zaji:l{- od

daniem br'oni i inwenhll'za w Jemczy.sze; ,,- Mas?ówce - 13-)

pulk si T'ze1có\V i 2-i pll ?k Lnzy 11 iel'yj II y, ·w Stepalicach - :5-)

pu?k lila nów i !HlI'k ad yleJ'yjski. Oko?o po?udnia naslQ})llje skln-
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danie potrzaskanych rozrn y?ln io karabinów, karabinów masz y

nowych i dzia?; zamk i wrzuca si? do bagna; samochody podpa
Ja si?; wszelk? ?ywno?? rozdaje si? ?olnicrznm.

Dnia 1.2 maja 1918 r. pod WiCCZÓL' odchodzi pierwszy tran

sport rozbrojonych w Jenlczy::-;ze do Taha(lCzy. Ogó?enl oko?o

?30 oficerów i 3000 szeregowych dostaje si? do obozów w Bia?ej

Siedleckiej, Brze?ciu, Custrowic, Puroh im in, B"eesen (Mek lem-

burgja), reszta przedziera si? i zhiega. ,

Genera?LIaller do ostatniej chwili upiera si?, a?ehy dzicl i.'

los swoich ?o?nierzy. Dopiero gor?co uproszony daje si? na

mówi? do w yj azd u, a po ogoleniu zarost II, wyje?d?a przez Ta

lia?cz? do Kijowa ?·').\V celu u?atwienia lnu pod ró? y rozpuszczo

no poglosk ?,
?e pope?ni? samobójstwo, co dostaje si? do pras)

\\' kraj n i zagrunic?.

Korpus II przestaje istnie?, jednak?e idea, któr? reprezen

towa?, - icleu walki z p rzemor-? o niepodleg?o?? Polski wydaje
w krótce nowy czyn.

Rozproszeni po ca?ej l.lk rn in ic ?ulnici-ze II K0I'l)USU st w.i

rzuj? wkrótce o?rodek formowania u iezu le?n y ch oddzia?{)\v

\\Tojska Polskicgo na ?ll1rIllani(', na Syhcl'ji i na Ku lian iu.

Bój pod Kaniowem w chwili najwi?kszych z w yui?st w Niem

('GW na zachodzie i wschodzie ma ogromne znaczenie poli

tyczne i moralne dla ca?ego narodu polskiego, jako protest o r??
n y, jcd yncj podówczas, niczale?nej Polskicj Si?y Zbrojnej przeciw

przemocy okupuutów".

J)otadszy do i\foskwy, genera? llaller dnia 15 lipca 191H L'..

w rocznic? Iritw v Crunwaluzkiej, wydaje plo m icnn y rozk.rz

mobilizacyjny, wzywaj?c pod bro? Polaków ze wszystkich k ru?

ców ?wiata. ze wszystkich frontów, ze wszystkich ohozów w irn i?

walki z najuzdem i przemoc? gCI'IlWllskq.

'. W bitwie pod Kan iowcm i jl'? poszczegól u ych walkach pod Po

tok ir-m. Koz incm, jr-mcz ych ?
i Stepn ?cami - spr-Inili ?o?nierze II Kor

pusu ohowi?zr-k krwi, walcz?c hohntcrsko, ka?dej pi?dz] ziemi hro

ui?c i ka?dego posterunku. Cze?? polcg'?ym hraciorn, którzy bronili

u parcie sztundn ru niepodleg?o?ci, m??nie stawili czo?o przemocy wrogu

i wyratowali ten sztandar nrr-sk alnu y z od 111(;111, ,,, którym zaczyna? si?

ju? slaniu? w ni(?w?a?ciwych d?oniach do st{,p krzy?ackich, \Vaszemi

*) \\"l'd?ug' relacji W. B, Ilis1. -

geIl. llallcr przt.'l?J(·"'lolly zosta? (io

hohus?awia, gdzie w don11l polskiego ziemianina Kaziminza i Jt'Jzdy I lIlIa

nickich przebywa? w ukrycill SZPI'C;; tygodni, skqd utrzymywa? ??czno??

/. organi7acjmni po]ski('mi \\" Kijowie',
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kr w awemi dlo?m i krzepko pochw ycou y, ?o lnicrzr: polscy, wyniesiony
zosta? ten sztandar poza grnnicQ mocy wru?cj - by znowu - nie

?miertelny, mul g?owami 1") ccrz y sic rozwin??. Walka zosta?a przor

wart?, hy zachowa? obro?ców, ale nic jest sko?czon? .

... Sztandar niepodleg?o?ci, z 1<1'\\'a\\ ych p6l kaniowskich nicsiou v ,

rozwin?? si? mo?e tylko tani, guzie siti groinadz? zast?py wolnych lu

d()w, które zaprz.ysicgl ,' sobie prz yja?? i braterstwo w walce ?miertcl

ucj a? do zwyci?stwa nad odwiecznym wrogiem Polski i innych ludó ....

s?owiu?sk ich. który za marz y! teraz o uar zuccniu panowania swego C<l

lc] kuli ziemskiej.

I'od ten sztandar wz yw arn Was, ?o?nierze - Polucy.

Wzywalll Was \\ czusi«, gdy cztery m iastu wolnej Francji: Pary« .

Nancy, Delfod i Ycrdun ofiarowa?y uroczy?cie sztaudur y czterem pu?
kom 1-ej d y w izj i ar mji polxk ic-j, lam ju? walcz?cej ze wspólnym wol

no?ci wr og ir-m. Jakkolwiek walka z Niemcami toczy? si? b(?ózie - tam

uaszc miejsce. Cdzicko lwiej, sztandar Polski podniesio kil hitwie ?o?

nierz polski - tam armja polska powstaje. Spieszcie zatem wszystkie·
mi drogami pod teu sztandar, hl' nic zabrak?o ?adncgo szczerego Polak a

w zlil i?aj ?coj Sil; walce o ostateczne zwyci?stwo, by?my mogli z ojcami
i dziadami nusz ym i ostatniej walki () ,ndllo?? w powstaniu stvcznio wcm

powtór-zy? Polscc.

... "my nit: dla xichic

uic pragn icm, nawet u ic i:<?dullly doi.) t:

chwili, gdy z jutrzni? zab?y?niesz 11a niebie

p ragn icu: na wieki w prochu sit; polo? y?
i na swo wiano w/.iq?? !licpamit?? wicczll?

byle? Ty jasllo?(: rozla?a S?OllCCZIH(.

1)0 brOIli wi<;c, Narodzie Polski, do hroni !"'

Dnia 1:2 llHlJ u, ekspod.owa 11 y przez II iem ieckich huza 1'6"

?mierci, pll?k wyrllsza do Ma",l{nvki, ahy tam sp«dzii: pierwsz?

noc niewoli.

Jaki duch panuje w pu?ku. ?wjadczy llust«pUj?cy WICl'S.1

podporucznika Kr'?kowskicgo podpisany przez wszysl kich ofi

cerów' i cZ«?? szeregowych: ,

Dowódcy 2-go Pucku Jn?ynicryjnego W. P.

Kapitanowi A. Gór s k i e m li

w Mas?ówce, d11. 12 maja 1918 r.

Ty by?e? dla Has ,vs/.ystkicm, rycerzu bez skazy, -?

Sl:cz(??liwy kto si(? dosta? pod Twoje rozkazy.

Ty by?e? dla Has wszystkiem, - kochaniem ?o?nierza,

Wi('(' din {'i(? JlilSze s('!"ce w rytm bratni lldpl"za.
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Czy losy b?d? gorsze, czy bQdq ?askawsze. -

Ty hyle? dla nas wszystk iom i h?dzios z na za wsze,

Na horyzoncie naszym chwilowo \\ lilask bladym

Ty? Ojcem nam i Bratelll -- i ?wiecisz przyk?adem.

Odwag? masz i ?rnialo??: skarb m?skiej t?? yzn y

L Ty? zas?u?y? Panic na wdzi?czno?? Ojczyzny ..

W niewoli zamku piszcni ten wiersz owacyjny,
Nim ?egna CiG Dowódco Pulk In?ynieryjny.

Czy losy b?d? gorsze, czy hGd? ?askawsze -

Ty by?e? dla nas wsz ysf k ie m i b(:dzlcsz te? za wsz«.

Nast?puj? podpisy.

Jest to po?egnanie pul ku z dowódc? s?awn? przesz?o?ci?
z nadziej? jednak na lepsze! pt-z ysz lo?r'.

Dniu 14 maja pu?k zostaje zawagonowany w Mi ronówee

i transport skierowany \V st rou? Brze?cia. \Y ci rodze cz??? ofi

cerów i szeregowych dostaje rozkaz ucieczk i. Pulk przybywa
do Brze?cia, gdzie oficerowie zostaj? od??czeni od szeregowych. _

Oficerowie zostaj? skierowani do 13ia?ej Siedleckiej, a po teru

znowu do Brze?cia i zamkni?ci na Forc-ie Berga, a szeregowi -

do Mck lembu rgj i, gdzie Niemcy u?vw aj? ich do ró?nych robót

w kopnlniach.

Po przybyciu do Bia?e,j Siedleckiej oficerowie na zebraniu

postunnwiaj? jednog?o?nie ?y? o cgunizacj? ?ci?le wojskow?
i wy konywu? tylko rozkaz y dowódcy pu?ku. O tej decyzji do

wódca pul ku zawiadamia Niemców, którz y obiecuj? j? usza

nowu?,

Jednocze?nic JW tcm zebraniu oficerowie postanawiaj? ?wi

czy? si?, uczy? i za.chowu? caty spokój, aby w prz yszlo?ci lUÓ{"

nadal s?u?y? w szeregach Armji Polskiej i dlatego przez ca?y

czas ?wiec? przyk?adem dyscypliny, spokoju, i??yzny i Wian

w pewn? i dobr? przysz?o?? Oj czyzny.

\V dowód uznania s? oni wybierani na k icrown icze stano

wiska w S?dzie honorowym, kasie wspólnej pomocy, komisj i

do opracowania znn k u k orpnsu, j w praey k u lt.u rn lno - o?w ia

towej.

Gt()WnyJll i nicj a to rern i k ie rown i.kieru calego ?ycia we

wn?trvnego jest, jak zawsze, pe?en cncrgj i dowódca pu?ku, kapi-
tan G6['ski.

'
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II BATALJON SAPERó'V t-go Pl5t,KU IN?YNIERY JNEGO.

Od 11 listopada 1918 roku, po rozbrojeniu Niemców w' ca?ej
ukupacji, zaczyna organizowa? si? ?ywio?owo regularne "\Vojsko
Polskic, na którego czele staje, jako Naczelny Wódz, wczorajszy

wi?z ic? niemiecki, twórca wojskowego ruchu niepodleg?o?ciowego,
Komcudunt Józef Pi?surlsk.i. Powstajo l-y pu?k in?ynieryjny" pod
dowództwem energicznego i spr??ystego dowódcy, pu?kownika Ja
na Skoryny, dowódcy hvlego pu?ku in?ynieryjnego I korpusu
wojsk polskich navV scliodzie. Pu?k sk?acla si? z dowództwa

i dwóch batnljonów. "\V sk?ad n ba tal jonu wcliodz? wszyscy nie

.ual oficerowie i wielu szeregowych z by?ego ?-go pu?ku in?ynie-
•

rvjnego 1 T korpusu. Dowóclc? bataljonu zostaje wyznaczony ka

pitan Artur Górski, dowódca hy?ego 2-go pu?ku in?ynieryjnego.

Bataljon y tworz?: 4-a, 5-a i 6-a kompanje, które organizuj? si? po

c7·?tk<'l\vO \V Warszawie. Po reorganizacji w lutym 1919 roku i-go

p ulku in?ynieryjnego i przydzieleniu jego Lataljonów do poszcze

gólnych okr?gów generalnych - II baialjon odchodzi do okr?gu
Nr. l r do Lul.lina, a nast?pnie do Krasnegostuwu i stamt?r] na

f ront.

"\Y ci?gu swego istnienia II bntuljon saperów wy?ania ze

swego sk?adu szefostwo in?ynierji i saperów frontu litewsko-hia

[otusk icg'o. ] fI hn taljon saperów, IX bataljon sa.pcró w, hataljon

7apasowy saperów Nr. II i pó?niejszy XXYI r hatu ljon saperów -

sam za?, jako l I ha taljon, przcstujc istnie? w grudniu 1919 roku,

;\azw? II hataljonu, otrzymuje T l [ bataljon saperów, sformo

,\",?lly przy dowództwie okr?gu generalnego Kiclec przez kapitana
Romana Cihorowskicgo. Bataljon ten nic ma jednak nic "'spól

ncg o z histor'ji.l obecnego pu?ku, poniewa? w roku 1921 wchodzi

w· sk lad 10-go pu?ku saperów.

Itr BATALJON SAPEHC)'V.

ORGANIZACJA B.\TALjO:-\U.

Dcnu?c? ztroo Z){IluZjonll. -\V grudniu 1ql<) t-oku [orm uj?ce

si(; lxituljony saporxk ic zostaj? prz ydz.iolouo do poszczególnych
clv wiz yj piechoty o irz ymuj? numcrncj? swych dywizyj.
\\' zwi?zku z icm l r hata ljon saperów zostaje przydzielony do

j-t'j dywizji piechoty 1egjonów i wskutek tego przemianowuje si?

JW I I [ haialjon saperó"r. Dowódca hataI.Tonu, kapitan Górski,

17



zujmujc w tym czasie wy?sze stanowisko, szefa in?ynierji i sa

perów poszczególnych armij i frontów i faktycznie bezpo?rednio
'hataljonenl ju? nie dowodzi, a dowodzi nim w zast\pstwic, po

cz?tkowo ha rdzo krótko porucznik Stanis?aw Perko, a nast?pnic
przez ca?y t 910 rok -- porucznik Stan is?a w A rczv ?sk i, który zo

stuje zatwierdzony faktycznym rlnwódc? liataljonu dopiero
w sierpniu 1 C)20 roku i dowodzi nim do ko?ca wojny i pó?nicj
w czasach pokojowych do sierpnia ! 923 roku (ostatnio jako 1113.

jor). Ostatnie wi?c dowództwo III hataljonu saperów nie P()'w

staje ca?kowicie z dowództw T I hataljonu saperów, lecz jcdvn ie

z niego si? wy?ania.

J-a kom.pan ja niper?m. - Dnia 4 stycznia t 919 roku 4-a i 6-a

k ompanje 1-go pu?ku in?ynieryjnego, pierwsza pod dowództwem

kapitana Ronlana Ciborowskiego, clruga - poclporuczn iku \[a

rjnnn Ejzeria na rozkaz Naczelnego J)owództwa wyruszaj?
z vVarszawy na front ukrai?ski i zostaj? prz ydzielone do hrygady
pu?kownika Kuli?skiego z grupy "Bug" gencra?a Homera.

Dnia 16 stycznia, po ataku na Skni?ów, Sokolniki i Persen

kówk?, nast?puje reorganizacja grupy "Bug", która zostaje prze

.nianowana na brygad? pu?kownika Knliiiskiego; 4-a i 6-a kom

pan je zostaj? po??czone w jedn?, to jest 4-q kompa nj?, Dowódz

two kompanji obejmuje kapitan Roman Ciboro wski. 30 stycznia

kapitan Cihoro\'iski zostaje powo?any do Wurszn.w y na do\\'()dc?
l bataljonu saperów, a dowództwo kompa nji olicjmujc poruczu ik

Stanislnw Arczy?ski i dowodzi ni? do ko?ca wojny pnlsk o-so

w ieck iej, dowodz?c jednocze?nie ITI bataljonem saperów.
Dnia 1 t maja 1919 roku, po rozwi?zaniu brygady pu?kow

nika Kuli?skicgo, kompanja odchodzi do koruhinow.uicj dywizji

pu?kownika \V?adys?awa Sikorskiego, w której sk.ludz ic pozostaje
do 3 lipca 1919 roku. Od tego czasu a? do ko?ca wojny, kornpn nja

"walczy w sklarlzic 3-ej dywizji, orl dnia 4 lipca 1919 roku, jako
2-a kompanja rr hatnljonu, a od ko?ca marca 1910 rok u, jako l-a

kompanja III liatljonu saperów.
2- lcom.penjsi saperów. - Kompanja ta wy?ania si? równie?

z l-go pu?ku in?ynieryjnego, gdzic organizlljc si? od picrwszych
chwil istnienia }Julku, jako 5-a kompanja_ Kompanj? dowodzi

pocz?tkowo podporucznik :Mieczyshnv \Vilczcwski, a od stycznia
1919 roku a? do czerwca 1921 roku - podpOI'lIcznik Eustachy

GOl'czy?'3ki. 17 lutego 1 qt q rok" kompanja zostaje przerzucona

do Lublina w sk?adzie II bataljonu sapcl'c)w. jako ,jego 2-a kom

panja. 2 kw'icinia 1919 rokll kompan,ja zostaje podzielona na dwie
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cz??ci, z których jedna pozostaje nadal w Lublinie, jako kadru

I I bataljonu saperów, druga - odchodzi do Ostrowi Muzowiec

kicj 0- miejsca Formowan ia si? 2-ej dywizji piechoty legjonów,
jako kompanja saperów tej?e dywizji. Tam otrz ymuje uzupe?nie
nie i w dniu 9 kwietnia 191<) roku wraz z dywizj? odchodzi trans

portern kolejowym na front pod Lid?. vV maju 1919 roku 2-a dy
wizja zostaje przemianowana na l-? dy wtzj? piechoty legjonów
i w z wi?zk u z tern kompanja zostaje przemianowana na ,?KOJn

pilnj? Saperów przy t-ej Dywizji Piechoti) LegjoHóro". \V po
.. ·

cz?tk u czerwca 1919 roku zostaje przemianowana na 3-? kompa
nj<i 11 hatnljouu, a w lutym 1920 roku ona ??-? kompauj? l II bata

UOIlU saperów, pozostaj?c nadal, a? do ko?ca wojny, przy l-ej

d.ywizji.

Dnia 7 stycznia .1921 roku kornpanju odje?d?a do ?wi?cia n,

gdzie zostaje wcielona W" sk?ad II [ hataljouu saperów.

J-a konipnn.jn saperów. - Kompanju in Iorrnujo si? na po

cz?tku lutego 1010 roku przy kompanji zapasowej saperów Nr. 2

'v KrasnYlllstawic. Dnia t czerwca 19?0 roku kompanja, pod do

wóclztwcm porucznika Bohdana Staniszewskiego, odchodzi na

front, do dyspozycji urrnji rezerwowoj genera?a Sosnkowskicgo.
\V ] ipcu li m icra JW i Y r LI? plarnist Y dowóclca k.ompanj i, poruczni k

Stnuiszcwski? a dowództwo obejmuje w znst?pstwie podchor'??y
Stefan Lcchowski. Przez ca?y czas, a? do ko?ca wojny, kompanja
przechodzi kolejno pod rozkazy dowódcy 4-ej a rrnj i iII hrygady
podlurla ?skicj ; a dnia 4 stycznia 1921 roku odchodzi do dyspozy
cji szefa in?.y nicrji Z-ej armji, do Lidy. Od lipca 1920 roku a? do

ko?ca woj ny kornpanj? dowodzi pO?'lICZJl ik Zygm u n t f{ urni {i

ski.

\V c wrzo?n i li 192 t roku kompunju, w my?l rozkazu 2-ej arrnj i,
odchodzi do pu?ku do Pu?aw, dokqd przyhywa 28 wrze?nia, a dnia

30 WJ'ZC?Jl ia zosiaje; przclnianowalla na 1 -? kompHnj<? 1l0WOfOl'lllll

j?cego si<; XXVI I haialjonu saperów. \V styczni u t 923 roku wsk\l

tek rozformowania tego hataljollu zostaje przemianowana ponow

nie na ,-? kompanjQ l rr ha ialjOJlli saperów.

Kolu11Ina si.lperska Nr. J. - Kol\lmna ia formuje siQ na po

cz?tku 1920 roku przy kOlllpanji zapasowej SupC?'ÓW Nr. 2

w Krasnymstawie i odchodzi do bataljonu na front. W sierpniu
1922 roku wraz z bataljol1cIl1 powraca do pu?ku do Puhnv i jako
nicetaiowa zostaje rozformowana na czas pokojowy.
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I)ZIALANIA WOJENNE l-ej KOMPAN.Tl ITr BATALIONU

SAPERóW.

OBHONA LWOWA.

Zdobycie Personieon-ki i Bednal'ómki. Po(lczas walk

z Ukra.i?cami o Lwów, które rozpocz??y si? wnet po rewolucji
w Austrji, dowódca obrony Lwowa, genera? Hozwaclowski, za

rz?dza na dzie? 13 stycznia 1919 r. natarcie generalne na prze

strzeni od Lwowa po Gródek Jagiello?ski. w celu prze?amania
i zapchni?cia ku po?udniowi sil ukrai?skich. M'j?dzy innerui

bierze udzia? w tej akcji brygada pu?kownika Ku li?skiego,
zgrupowana w Sygniówce i Ku lpark owie. Oddzia?y ukrai?

skie, z którerni ma si? zetkn?? brygada pu?kownika Kuli?skiego
zajmuj?: Kozielniki, Persenkówk?, Bednarówk?, Sokolniki

i pó?nócny skraj lasu pod Skuiiowem. Brygada zostaje podzie
lona na dwie podgrupy: podpulkown ika Blocka i kapitana Lu-

...

bicz - Sadowskiego ..

W sk?ad ostatniej, obok dwóch hataljonów 36-go pu?ku pie

choty "Legji Akademickiej" i dwóch bater-yj n rf.vlerj i, wchodz?
dwa plutony 6-ej kompanji saperów i-go pu?ku in?ynicryjncgo
w sile 3 oficerów i 52 saperów, pod dowództwem podpor uczn ikn

Marjana Ejzeria.

Zadaniem podgrupy kapitana Sadowskiego jest zaatakowa

nie o godzinie 6 jednym bataljonem Bednarówki, przej?cie szo

sy stryjsk icj i pó?nocnego wertepu lasu O?wicca i zdobycie Ko

zielnik. Drugi ha.ta ljon, zabezpieczaj?c poprzedni od przeciw-
.

natarcia ze strony Sokolnik, po opanowaniu lasu O?wieca, mil

skr?ci? ku po?udniowi, obsadzi? po?udniowy skraj tego lasu

i wrazie potrzeby, dopomóc podgrupie podpu?kownika Blocka

do zd obycia Sokolnik.

Kapitan Sadowski usz y kow ywa swoj? podgrup? w nast?pu

j?cy sposób: J I ha.tu ljon skierowany w sf ron? Bcdnal'ówki us1a

wiu na wsr-hocln i m skraju zubu dowu
?

kulparkow,"ikidL r za? -

schodami na prawo w i y? od J', naknzuj?c mu ??czy6 jak naj

?ci?lej ku pruweuiu skrzyd?u l l bata lj onu. AdyleJ'ja ma J'oZpO

cz?? o godzinie 6 rano ogie? na l1ednal'óv,,7 k?. Pólkouma nj a sa

j.crów ma posuwa? si? torem kolejowym, b y w min r? posi?po
wun ia natarcia niszczy? go, uu icmo?l iwiuj ?c kon trn ia k 11lE"

przyjacielskich poci?gów pancernych.

O godzinie 6 rozpoczyna si? natarcie.
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I bata ljon nie utrz ym uje kontaktu z 11 i my] i kierunek;

posuwaj?c si? otwartym polem '\7" kierunku na Sokolniki, do

staje si? pod silny ogie? Ukrai?ców i, ponosz?c ci??kie straty,
utyka na odleg?o?ci 400 metrów od Sokolnik.

W tym czasie dowódca II bata lj on u naciera na Bednarówk?.
Dwie koinpanje, rzucone w pierwsz? Iinj?, podsuwaj? si? pra

wie bez strat pod Bedn?lrówk?, tu jednak, przywitane silnym
ogniem przeciwnika, zatrzymuj? si?, ponosz?c znaczne strut y.

Na domia r z?ego zacinaj? si? wskutek ?nie?ycy karabiny ma

szynowe. Dwie kompanje odwodu au tornnt yczn ie zg?szczaj?
p ie rwsz? linj?, zwi?kszaj?c straty.

Kapitan Sadowski, utraciwszy kontakt z l batuljonern, ZlUU

szony jest u?y? do akcji ostatni swój od wód ---"- saperów.
Na pó?noc od Pcrsenkówk i j Bcclnal'ówki, tu? przy torze

kolejowym, znajd uje si? w jarze cegielnia. Kapitan Sadowski

ka?e ustawi? na niej dwa karabiny maszynowe, zatrzymane
w odwodzie i otworzy? ogieil na Ukrai?ców. Podporucznikowi
Ejzcriowi wydaje rozkaz zdobycia od pó?nocy PCl'scnkó\vki i Bcd

narówk i. Saperzy podsuwaj? si? torem do cegielni, ukryci ',v ja
rze nasnclzaj? bagnety i ruszaj? do ataku.

Na czele ich biegnie podporucznik Ejzert. Raniony ?mier

telnie w hrzuch jeszcze si? zrywa, a nie mog?c mówi?, znakami

zach?ca saperów do dalszego ataku. Dowództwo obejmuje pod
porucznik Adolf Szmidt.

Strata dowódcy nie zmniejsza impetu natarcia. Saperzy id?

zuwzi?cie dalej. Persenkówka, a nast?pnie Bednarówka zostaj?

zdobyte. 70 je?ców (w tern 30 oficerów) i 3 karabiny masz yno

we wpadaj? w r?ce kompanji. Zwyci?stwo to umo?liwia calej
grupie kapitn na Sadowskiego wykonanie zadania.

Za ten hój kompanj a zostaje wyró?niona '\7" rozkazie grupy

"Bag" (z dnia 15 stycznia 1919 roku Nr. 193/0p.):

"z rozkazu Sztabu Ccncraln=go odchodz?c, zdaj? chwilowo do

Wódziwo glownej cz??ci grupy "Ullg''', pod Lwowem, pu?kownikowi

brygadjcrowi Kuli?skiemu.

Przeprowadzone dot?d operacje, w których wszyscy dowódcy, ofi

cerowie, podoficerowie i ?o?nierze odznaczyli si? wprost wzorowym m?

'stwem, kurno?ci?, porz?dkiem, daj? mi prawo wyrazi? im Imieniem

Ojczyzny gor?ce podzi?kowanie i pe?n? pochwa??.

Grupa "Bug" nictylko odda?a obronie Lwowa znakomite us?ugi,

przedstawia ona bezsprzecznie wzór doskona?ych polskich oddzia?ów

???r:_Z?0--
f'fft

? ?

"i?lId"???
lhl3.t??·' /

-.,?
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dla których me istniej? zbyt trudne przeszkody, zbyt trudne zadania.

Ojczyzna na grup? "Bug" zawsze uapewno liczy? mo?e".

,,\Vreszcic wymieniam pó? b-ej kompanji saperów, która brawu

rowo n.T. Bednarówk? wzi??a".

(-) Rome?

Genera? Poclporuczuik".

Równie? i w rozkazie dowódcy hrygady (z dnia 9 lutego
19f9 roku Nr 26) jest wzm iankn o saperach:

"Za dzielne zachowanie si? w boju, co niezwykle podnosi nastrój

bojowy kompanji, wyra?am pochwale: kpr. I'owalskiemu W?ildyslawo·

wi, Gassisowi Boles?awowi i ?almerowi Józefowi z 4 -cj kompanji

saperów.

(_.) Kuli?ski p?k."

Bój pod Kozicami i Skniloroem. -- Dniu 17 llltego o ?wicie

cz??? brygacly pu?kowniku Kul i?skicgo wykonywa wy pud ze wsi

Rz?sny-Polskiej (na pó?noco-zachód od Lwowa) na Kozice, Do

ma? yr i K[!r?lczynów'. Dzia?anie udaje ?iQ i oko?o 11 godziny dnia

17 lutego wszystkie te wsie zostaj? zdobyte bez wi?kszych trud

nosci. Po zaj?ciu tych wsi, 4-a k ompanj a saperów naprawia

mosty pod ogriiem art ylerj i nieprzyjacielskiej. Przed wieczorem.

pó? 4-ej kompanji saperów, o bardzo s?abym stunie (2 oficerów

i 24 saperów), otrzymuje rozkaz odmarszu do wsi Kozice na

nocleg; Kompanja, maszeruj?c najbl i?szemi d rogn mi polnemi,
zbli?a si? do Kozic, gdzie otrzymuje z lusku r-zadk i ogic? kara

binowy. 'V celu wyj a?nien ia polo?cn in (kompanja bowiem nie

by?a uprzedzona o ponow nem zaj?ciu Kozic przez Rusinów',

gdy? dowództwo grupy nie hy?o wówczas o tern powiadomione,
a obsada wsi wycofa?a si? na Hz?sn?) zostaje wys?any patrol
w sk?adzie 1 oficera i 3 saperów. Patro] nieostrzeliwany zbli?a

si? do lasku i dopiero, b?cl?c prawic na jego skraju, trafia pod

silny ogie? z murowanego domku. Podporucznik Ludwik Ne

helski,. dowódca patrolu, rzuca si? naprzód, chc?c przy pornocy

granatów r?cznych rozbi? placówk? nieprz yjaciclsk?: pada jed
nak, ugodvouy kul? w czo?o. Patrol pozbawiony dowódcy wyco

fuje si?, melduj?c dowódcy kompunji, porucznikowi Af'czyil
sk icmu, co zasz?o. Pó? kompanji saperów przechodzi natychmiast
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do ataku i wsparte przez nades?an? tymczasem kompanj? pie
choty, wypiera nieprzyj aciela ze wsi.

Na drugi dzie? od ?witu nieprzyjaciel prowadzi? nieustanne

ataki na Kozice od strony Doma?yru i Zielowa. Pó?kOlnpanja
saperów pozostaje jaki? czas w odwodzie, pó?niej otrz yrnuje
rozkaz zaj?cia pozycji na pó?noc od cerkwi w Kozicach i wy

parcia nieprzyjaciela, który wdar? si? na skraj wsi. Saperzy
posuwaj? si? w silnym ogniu, utrzymuj?c ??czno?? z kompanj?
piechoty, broni?c? Kozic OU pó?nocy. Po up?ywie oko?o pó? go

dziny piechot; okr??ona od wschodu zaczyna si? po?piesznie

w-ycofywa?. Saperzy zmuszeni s? opu?ci? swe stanowiska i co

fa? si? na wie? Hz?sn?-Husk?, os?aniaj?c odwrót. Jest to bardzo

ci??kie zadanie. Od pólnocy i zachodu nieprzyjaciel wdziera

si? do wsi. Droga na szos? jest j uz odci?ta, skutkiem czego trze

ba cofa? si? przez otwarte pole nizinne pokryte g??bokim ?nie

giem, doskonale widoczne i silnie ostrzeliwane z Kozic, oraz

wzgórz na pó?noc od wsi. Nie zwa?aj?c na og rornne stosunkowo

straty saperzy WykOIlYWUjc1 swe zadanie oslu nia n ia, wycofuj? si?

pomimo energicznego naporu sami w zupe?nym porz?dku, wy

nosz?c wszystkich rannych i pozwalaj? w ten sposób in n yrn od

dzia lorn polskim uporz?dkowa? si? i zaj?? nowe stanowisko

Straty kompanj i dnia 17 lutego - 1 oficer zabity, dnia 18

lutego - 7 szeregowych rannych (?umiera). Za czyn ten zo

sta je pólkompanja saperów wyró?niona w rozkazie dowódcy
hr ygad y, pu?kownika Kuli?skiego, (z dnia 2 marca 1919 r. Nr. 46):

"Dnia 17. b. m. pod Kozicami pad? ppor. 4-ej komp. saperów Lud

wik Nebelski. Przez ca?y czas obecnej kampanji ppor. Nebelski bra?

udzia? we wszystkich operacjach grupy i sw? odwag?, umiej?tno?ci?

O!'aZ zimn? krwi? w n ichezpieczc?stwach, s?u?y?, jako wzorowy oficer

przyk?ad cm dla innych. Padl na patrolu, kfóry poprowadzi? na w?asn?

pro?b?.

CZG?? jego pami?ci.

Vv' czasie bitwy pod Kozicami dnia 18.II.19., kiedy pó? komp. sa

perów pod dowództwem por . .'\rCl) ?skiego, wycofuj?c si? ostatnia

z Kozic, okr??anych przez znacznie pr zewy?szaj?ce si?y nieprzyjaciel
skie, ochrania?a odwrót, odznaczyli sit; szczególnie ?o?nierze tej kom

panji - kpr. Stachursk i, st. ?o?n. Zachacz i Duch, k tór z y przez ca?y
czas odwrotu. cofaj?c sic: ostatni i ostrzeliwuj?c niepr-zyjaciela, swern

zachowaniem si? przycz yn ili si? bardzo do utrzymania kompanji w zu

pe?nym porz?dku i wyniesienia przez to z pola wszystkich rannych,
przyczcm st. ?o?n. Duch poleg?.

(-) KuliJlski p?k."
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Drugie pó? 4-ej kompanji saperów pozostawione na forty
fikowaniu wsi Skn ilów, obsadzonej przez bataljon "Legji Aka

demickiej" 36-go pulku piechoty, bierze udzia? w odpierania

ca?odziennych gwa?townych ataków nieprzy jacielsk ich. \Val

cz?c obok oddzia?ów piechoty, saperzy odpieraj? wszystkie
ataki, zadaj?c nieprzyjacielowi ogromne straty, maj?c za? sam i

tylko 2 rannych.

Zdobycie Kozic. - 17 marca 1919 roku J II bataljon 8-go pu?ku

piechoty legjonów wykonywuje uderzenie ze wsiJJlz?sna Buska

na !(ozice, silnie obsadzone przez nieprzyjaciela. W dzia?aniu

tern hierze udzia? pluton 4-ej kompanji saperów, pod dowódz

twern podporucznika Bohdann Staniszewskiego.

Pocz?tkowo pluton posuwa si? za p ierwsz? linj? atakuj?

cych, pó?niej jednak, wobec si lnego oporu l.Ik rui?r-ów, zostuj e

u? yt y jako wsparcie linji atakuj?cej i po dwugodzinnej walce

wdz iera si? do wsi, g'dzie ot rz ym nj e zadanie natychmiastowego
umocnienia dworu. B?d?c zaj?ty t? prac? podporucznik Stalli

szewski nie zauwa?a, ?e skutk iem nadej?cia nieprzyjacielskich
..

posi?ków, po?o?enie pogarsza si? i oddzia? 8-go pu?ku piechot Y

wycofuje si? ró?nemi drogami ze wsi do lasku polo?o ncgo na

po?udnie. Zaskoczony zhliska przez nieprzyjaciela pluton na-

i ych m iast przechodzi do przcci wudcrzcnin. od rzuca cncrgicznem
natarciem przewa?aj?ce sity nieprzyjaciela, poczem nmacnia

si? na pozycji ko?o dworu, z której [ort y ?i kowun ic niedawno I'(P-;

pocz??. vVycofuje si? dopiero po otrzymaniu wiadomo?ci o po?o
?eniu oddzia?ów w?asnych, poczem natychmiast bierze udzia?

w powtó rn v m atn ku JW wie?, uwie?czonym tym razcf!1 zupolnem

powodzeniem. Straty plutonu - 1 szeregowiec zabity. Utrzyma
nie dworu i odrzucenie szybko posuwaj?cego si?, wskutek lu ki

w tern miejscu, nieprzyjaciela maj? bardzo du?e znaczcnie, gdy?

daje czas innym oddzia?om na uporz?dkowanie si? i przygoiowa·

nIC do dalszego oporu.

Obrona Zieloron. - 12 kwietnia 1<)19 r. zostaje zaj?ta przez

III bataljon S-go pu?ku piechoty wie? Zielów. Pluton 4-e i

kompanj i saperów przyst?puje natychmiast do u mncn iun in po

z ycj i w ysu n i?tej i nara?onej na ataki z trzech si rou. Ukrai?cy,
k tórz y t )"mczasem otrzymali posi?ki, w ci?gu kilku dni prowa

dz? ataki, poparte bardzo silnym ogrriem a rryler yjsk.im. Pluton

saperów pracuje w przerwach, podczas ataków za? bier-ze na

równi z piechot? czynny udz ia l w odpieraniu szturmów, nie da

j?c si? ani na chwil? zachwia? i mimo strat (2 zabitych i 3 run-
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nychj wytrwa?o?ci? sw? przyczynHl SI? bardzo do ut rz ymuniu

ca?ego odcinka.

Okres bohaterskich walk o Lwów, gdzie ?o?nierz IllUSI zdo

bywa? na nicprz yjacielu po?ywienie dla siebie i koni, gdy? do

wóz by? uniemo?liwiony z powodu ci?g?ego przerywania przez

Ukrai?ców jedynej drogi Lwów - Przemy?l, jest dla kompanj i

okresem bardzo ci??k im. Z braku wojsk, u?ywani jako piechota

i jako saperzy, w nadzwyczaj ci??kich warunkach, ?le od?y

wiani i umundurowani - wykazuj? ?o?nierze kompanj i du?o

t??yzny ducha ?ol n iersk iego, zahartowaniu hojowego i wprawy

w eiQ?kich i ponadto cz?sto niebezpiecznych robotach.

z lJY\\TIZJi\ KO?\lBI?O\VAN? PU??KO\VNIKA SLKORSKIEGO.

Budoma 1l10:;llL pod Szybnlil1eln, - Wkrótce po otrzymaniu

przydzia?u do kombinowanej dywizji pu?kownika Sikorskiego,

bior?cy udzia? w rozpocz?tej 15 maja ogólnej ofensywie, plu

lon porl poru czn iku Szmidta z 4-ej kompanji saperów oclbudo

\vywa w trudnych warunkach (wobec braku narz?dzi) w prze

ci?gu 10 godzin spalony przez Ukrai?ców most, d?ugo?ci oko?o

40 metrów pod wsi? SzybalineIll (ko?o Brze?an), umo?liwiaj?c

przez to dalsze natarcie dywizji. Przy budowie odznacza si?

kapral \V?adys?aw Towalski.

Pu?kownik Sikorski na miejscu osobi?cie udziela pl utonowi

pochwaly za szybk? i sprawn? budow? mostu, oraz zaznacza to

w rozkazie poclnvaln y1l11) dla ca?ej k ompanj i.

Odmrot z Czorlkorou, -. Dnia? czerwca 1919 r. 4-a kompanja

saperów, przydzielona do kornhiuownncgo pu?ku (Iicz?ce go

oko?o 800 h::tgnetów i 4 dzia?a) majora Józefa .Jaklicza, w sk?a

dzie d yw izj i pu1kownika Sikorskiego, bierze udzia? w zaj?ciu

Czort kowa nad rzek? Se retem i prz yst?puje natychmiast do

n mocn icnia pozycji naoko?o m iasta, przyczem pu?k nie mial ??cz
no?ci z ?adnym oddzia?em w?asnym. Nieprzyjaciel, w yp a r ty

dnia ? czerwca z miasta, otrzymuje ju? wieczorem tego? (lnia

znaczne posilki i przechodzi do gwa?townych ataków. By?o to

w zwi?zku z ogóln? kontrofensyw? wojsk ukraiiiskich. Naj

pierw wróg ude rz y] na przyczólek na brzegu wschodnim Seretu,

obsadzony przez bataljon "Legji Akademickiej". Zaj?te robo-

l) Nr. 92/op. in?.
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tarni fo rtyfikucyjnerni pó? 4-ej kompanj i saperów zostaje u?yte

jako piechota i odpiera wraz z Legj? AkaJemick? trzy silne

ataki, poczem przechodzi do kontrataku, odrzucaj?c znacznie

przewa?aj?ce si?y nieprzyjacieJa na wschód.

Gdy nieco pó?niej wykonany silny atak ukrai?ski na od

cinek po?udniowy (od strony T?uszcza) Iamie II bataljon 13-go

pu?ku piechoty i zmusza ca?? grup? majoru Jaklicza do odwrotu.

drugie pó? kompa nj i saperów os?ania odwrót '\7 bardzo ci??kich
warunkach.

•

Podczas odwrotu 'wysy?a kompanja trzy patrole minierskie,

celem zniszczenia mostów: na Serecie pod Skorodyiicalni i nil.

Strypie pod Soko?owem i Sosnowern.

Patrole te, wystane bardzo pó?no z powodu nieoczekiwanej
i gwa?townej zmiany po?o?enia, zmuszone s? przedostawa? si?

przez okol iCQ 11 iez.aj?t? przez polskie wojska, a zamieszka??

przez wrog? ludno?? rusi?sk?. Przy wykonywaniu pracy mu

sz? stacza? potyczki z par t yzu n tami. Wracaj?c, przedzieraj? ?i?

ju? prz-ez id?ce gwalto,\-nic naprzód wojska 11 krai?skie. Ponli':

mo tak wyj?tkowo trudnych warunków wszystkie patrole wy

pe?niaj? swe zadanie, mosty zostaj? zniszczone. Straty kom-

panji - 1 starszy saper zabity. ;'

Za cale te dzia?ania kompanja otrzymuje nast?puj?cy roz

kaz pochwalny, wydai-ty przy odej?ciu kornpanj i ze sk?adu dy

'VIZJl pu?kownika Sikorskiego (w dniu 3 lipca 19191'. Nr. 92!op.):

"Wyra?am pochwalne uznanie 2JI komp. sap. za szybk? budow?

mostu pod Sz yheliucm za Brze?.mami, za wysadzenie mostu na Serecie

pod Skorod y?cami ko?o Czortkowa. oraz spalenie trzech mostów na

Str ypie poci Soko?owem w ostatnim momencie w ogniu nieprzyjaciel
skim.

Oprócz tego powy?sza kompanja hra?a czynny udzia? w ofensyw

nych i defensywnych dzia?aniach, odpieraj?c silne ataki nicprzyjaciel
skie za co. dzick uje kmd t. iPj/.c komp.. por, Arcz yriskicmu i jego za

stepcom za zachowanie zimnej krwi w krytycznych momentach, za

dzielne kierownictwo - i ?ycz? szcz??cia w dalszych walkach o obron?

granic Ojczyzny.

(-) Sikorski p?k."

Z 3-.:\ DYWIZJ? PIECJlOTY LECJ01\[()\V NA FRONCIE

LITEW::'KO-BIAtORUSKI:-VL

,V pocz?tkach lipca 1919 roku kompanja, po wyj?ciu ze

sk?adu dywizji kombinowanej pu?kownika Sikorskiego, po 120

kilometrach marszu dociera do Podhajec, gdzie wchodzi w sk?ad



3-ej dywizji piechoty legjonów. \V sk?adzie tej dywizji bierze

czynny udzia? w ostatniej w' Malopolsce wschodniej ofensywie,
zako?czonej zupe? ncm rozgromieniem i wyparciem Ukraillców:

a nast?pnie fortyfikuje Zbrucz do ko?ca sierpnia, do czasu, kie

dy razem z dywizj? zostaje przeniesiona na front litewsko

b ia lor uski. Pierwsz? prac? na 1l0Wylll froncie jest naprawa dróg
i mostów na linji: Tu rrnont - Janówka, pó?niej Duksz ty i Bra

sluw,

Budowa kolejki mnslcotorotoe] Dukszty -- Gruturuj. - 'V po

?owie pa?dziernika 1919 roku kornpanja przyst?puje do budowy

kolejki w?skotorowej Dukszty - Cr u tun y. Vv CI?gU drugiej

po low y pu?dz ier n ika i trzech tygodni listopada, podczes wczes

nych tego roku ?niegów, kompanja naprawia i uruchamia ko

lejk? na przestrzeni 38 k i lomcf rów, w tem f kilometrów zerwa

n ych szyn rozbiera na odnogach i przewozi na g?ówn? li nj ?,
na

prawia 12 mostów kolejowych oruz przeprowadza tras? i k o?

czy nasypy na p czestrzeniw ki lomet rów. \Vobec spodziewanych

przegrupowa? kompanj a zdaje dalsze roboty 4-ej i 16-ej kom

panj om kolej ow ym.

Za budow? tej kolejki kompanj a otrzymuje nast?puj?ce po

chwalne uznanie dowódcy 3-ej dywizji legjonów (z dnia 4 grud
nIU 1919 r. NI'. 13S):

"Komp. 2/2 sap. oddala budow? kolejki w?skotorowej Grutuny

Slob?dka 4-ej kump. kolej. a ck-ploatncj? wyko?czonej ju? kolcjkd

Dukszt y
- Grutully - 16-cj komp. kolej.

Za zrozumienie donios?o?ci zadania oraz za peln ? po?wi?cenia przy

budowie kolejki prac?. wyra?am D-c)' 2,'2 kornp. saperów, por. A rcz y?

skiemu Stanis?awowi i dotvr-licznsowcmu kierownikowi budowy linji,

ppor. Schmidtowi Adolfowi z 2/2 sap., jak równie? wszystkim oficerom

i ?o?nierzom tej kompanj i pe?ne uznanie w imieniu s?u?by

Mam nadziej?. ?e 4 i 16 kom». kolej. pójd? ?ladem ofiarno?ci 2/2

sap. i tq ?rnuduq, a dla dobra Ojczyzny konieczn? IHaCG uwie?cz?

w krótkim czasrc po??danym rezultatem.

(-) Leon Berhecki plk.-bryg. i D-ca"

Udzia? to oionsitro!« na Dynebul'g. - VV pocz?tkuch 1920 r.

odbywa si? ofensywa polskich wojsk na Dynebu rg
- Kras?uw

k? w celu wspomo?enia toty-szów w oswobodzeniu ich ojczyzny
od Rosjan. Ofensywa zostaje zako?czona pom y?lu ie. Bierze

w' niej udzia? równie? i I-a kompanja HI bataljonu saperów.
'\rchodzi ona w sk?ad grupy techniczne.j kapitana Ludwika lIic-
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kiewicza i pracuje w ci?gu paru miesi?cy przy burlowie inostu

sta?ego 160 metrów d?ugo?ci przez lJ?win? w Kraslawce, oraz

buduje samodzielnie prowizoryczny most - 160 metrów d?u

go?ci równie? przez D?win? pod Kras?awk?. Budowa tego mostu

odbywa si? przy 30° mrozu. Poza tern w lu rym pluton porucznika
Wer yho buduje 60 metrowy 11lOSl polowy na koz?ach ciesiel-

skich na rzece Saryance pod Dyncburgicm.
O rol i saperów w ofensywie, oraz o wywi?zaniu si? ich

z w?o?onych zada u ?wiadczy najlepiej nast?puj?cy raport do

wódcy grupy operacyjnej. genera?a ?mig?ego-Rydza (z dnia

9 kwieinia 1920 r. Nr. 10106/1IJ):

"Celem pokonania takiej przeszkody dla akcji, jak rzeka D?wina

w okresie zamarzuiccia, odwil?y i kry, utwor-zon? zosta?a ze wszystkich

prawic oddzia?ów technicznych grupa techniczna pod jednolitem kie

rowuictwern, która podlega bezpo?rednio Dowódz-twu Grupy Operacyj

nej, Kierownictwo grupy tej pow icrzonc kpt. 11 ickiow iczowi. Celowo??

utworzenia takiej grupy technicznej praktykowana zreszt? w innych

arrnjach okaza?a sit; te? nadzwyczajn?.' Spr??ysto?? i zapobiegliwo??
"

grupy technicznej sprawi?a" ?e operacja sama ani dowozy nie odczu?y

takiej olbrzymiej przeszkody wcale, jak? na pierwszy rzut oka stanowi

D?wina w najgorszym jej okresie.

Piechota i a rt ylcrja przesz?y przez naprzód wyznuczone miejsca

po lodzie bez jakiegokolwiek wypadku. W dwa tygodnie pó?niej zo

sta? oddany do u?ytku dla najci??szvch pojazdów most w D?wi?sku l)

350 m. d?ugi iKras?awce 160 m. d?ngi. Równocze?nie przyst?piono do

budow y ci??kich mostów drogowych o wysoko?ci 15 m, ponad po

wierzchni? wody w D?wi?sk u iKras?awce. Najkrytyczuiejszym okaza?

sit; czas kry, który w tym roku nadzwyczaj wcze?nie nast?pi?, bo

ju? 3/lII.

Mosty prowizoryczne, jak te? i nicuko?czony most sta?y nasadzo

ny na stare piloty, zostal y jeszcze wczas przed ruszeniem lodu roze

brane, most sta?y w D?wiiisku równie? nie mSr!'! by? tak sz yhko uko?

czonym, jednak przewidziuno to i przygotowano przeprawy za pomoc?

pontonów i promów, które przedziera?y si? nawet przez siln? kr?. Ki)·

mu u ikacja nie zosta?a wcale przerwan?. Skoro tylko si?a kry sfol?a?a,

rzucono most pontonowy, musiano go jednak przed now? si?? kry ro

zebra? i podczas tej?e przewieziono ca?y 1 p. p. Leg. wraz z taborem

i artylerj? na lewy brzeg bez jakiegokolwiek wypadku lub zamiesza

nia. \V dalszym ci?gu podczas kry przewieziono na promach pontono

w ych ca?? prawre l Dywizj? wraz z ci?? k? a r tylcrj?. Za ustaniem kry
rzucono w D?wi?sku ci??ki most harkowo-pou tonowy dla naj ci??szych

pojazdów, a obecnie w budowie taki sam most w Druji.

Grupa operacyjna przesz?a do akcji przez nicpewny lód, wraca

przez kr? i wysok? wod?, nie odczuwaj?c wcale tej olhrzymiej prze-
I

1) Dyneburg.
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szkody i pozostawia za sob? pi?kn? pami?tk? -

ogromny most dro

gowy, dwa mosty barkowe i dwa mosty prowizoryczne pilotowane, któ

rych jarzma pilotowe wkrótce wy?oni? si? z pod wysokiej wody.
Fakta powy?sze dowodz? niczwyk?ej spr??ysto?ci, zapobiegliwo?ci,

przywidywania dowódcy gn:py technicznej. kpt. Hickiewicza, jak te?

dzielno?ci naszych wojsk technicznych.
,V sk?ad grupy technicznej wchodzi?y:

mostowa, 2-a komp. mostowa, ?/III. komp.

sap., kornp. tcchn.: ? p. p., S p. p., 9 p. p.

pluton ref lektorów i kohunua pontonowa,

Kapitan J Iickicwicz pozostaje wraz z kompanjami 1/1. sap., 1-?

i 2-? mostow?, kol., pontonow?, komp. techn.: 8 p. p. i 23 p. p. celem

wyko?czenia du?ego mostu drogowego,' wymiany mostu barkowo-pan
to nowego na tylko barkowy w D?wi?sku, uko?czenie mostu barkowego
w Druji i zlikwidowanie' wszelkich budow, poe?em kotupauje wracaj?
<:0 swych Dywizyj i pu?ków, a kpt. ] Iickiewicz zostanie oddanym' do

dyspozycji Nacz. Dow.

j 11. komp, sap., 1-a korup.

sap., pluton 1/HL komp.')
J IXL komp. sap., poza tom

(-) ?mig?y?Rydz
Genera? ppor. i Dowódca".

TVulki tuul Górn? Berezyn?. - \tV maju 19?O r. podczas ofen

sywy 15-ej arinj i sow ieck iej ,
a llast<,:pnie polskiej kontrofen

:-;ywy, kotnpnnja bierze czynny udzia? w walkach nad górn? Be

rezyn?. 3-a dywizja prowadzi bardzo ci??kie walki, powstrzy

muj?c g?ówne si?y sowieckie, nacieraj?ce w kierunku od Leplu
na Dokszyce.

\V nocy z 1B na 19 maja i-a kornpunj a Hl hatu ljonu sape

I'ÓW zostaje oddana do dyspozycji dowódcy 111 hatn ljonu 9-go

pu?ku leg,jonów i zajmuje odcinek pod m iasteczk icm Berezyn?.
Na?klltck jednak «olni?cin si? s?siednich ocldzinló w na prawem

skrzydle kornpunja zostaje równie? cofni?ta pod folwa rk Trenl-

hin. Tam pluton, pod dowództwem podporucznika \V?ad ys?awa
We r yho, o trz ymuj e od dowódcy 9-go pu?ku rozkaz bezwzgl?d

uego powstrzymania nieprzyjaciela a? do zrnro ku, celem dania

mo?no?ci pol",klm o(lclzia?om cofni(?cia si(i i przegrllpowania. Pln?

fen wywi?hlje si? ze swego zHdania znakomicie, przyjnluj?c IW

siehje ci??ar natarcia nieprzyjacielskiego. Odrzucaj?c wszystkie
ataki, utrzymuj e pozycje przy i rakcie pod folwa rkielll Tremhin

(Id godziny 18 do p()?nego zmroku i dopiero na rozkaz dow(}dcy

9-go pu?kll wycofuje sic: na linj(; pol:.;kiclt oddzia?/l\\'. oko?o P()HOI>:l
kilomci I'H w tyle.

Dnia llasi?plleg() Hosjanie pl'zcrY\\'uj? polski front na pm

wo od 9-go pu?kll. Oko?o 9 godziny kom pa nj a ot rzym uje roz?

1) J>od(\ll? myltli<\ /!,'<ly? Ildziat brala cala llll kompaIlja sapcr6w.
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k az przcprowadzcnin przcciwnuturcia na wie? Zago?o\vno. Prze

ciwnatarcie zostaje w ykonuue biegiem (przesz?o kilometr] i kom

panju zajmuje wie? Zagotowno, zdobywa 2 karabiny maszyno

we, amunicj? i kilkunastu je?ców. Po zatrzymaniu si? w tej
wsi przez par? godzin prawie do po?udnia kompu nj a na ot rz y

rnan y rozkaz cofa si? za rzek.? Pon iu. pod wie? CEnne. Porlczns

odwrotu pod Pustosieljem kompunj a toczy krótk?, lecz hurclzo

ciG?k? walk? z Hnsj ann m i. k tórz.y, nacieraj?c na wycofuj?cy si?

7-y? pu?k piechoty, zachodz? na t y l y kompanji i otwieraj? silny

oglcn kura liinów maszynowych i arLylerji.\V chwili gdy

kompanja przebij a si? do rzeki Poni, 1l10St na rzece j ni plnnie,

podpalony przez cofaj?ce si? pulskie wojska i kompanja z u u

dem przechodzi przez niego.

'V tej walce odznacza si? szczególnie podporucznik Stani

.s?aw .\licha?nwski. który nu czele jednej sekcji atakuje zhoku

nieprzyjacielski karabin maszynowy, zrnuszuj ?c go do llcieczk:L
i umo?liwia w ten sposób odwrót kompa uj i z mu.lerni st rutu m i:

2 szeregowych zabitych 1 runny.

Dnia 29 maju podczas polsk iej kont rol'eusy w y likwiduj accj

majow? ofensyw? sowieck? w kicrun ku na Molorlcczno, I-a kom

panja saperów bierze udzia? w ataku na folwark Zosin ; wie?

Bubny na trakcie z Do?hinowa do ))okszyc. POSUWHJ?C t-:i.? 1'a

zern z pierwsz? [inj ? 7-go putku, kompanja usuwa liczne zasieki

z drzew i drutów kolczastych, zasypuje rowy przecinaj?ce trakt

l naprawia iuostv dla p rzej ?cia a r tvlcrj i, czem przyczynia si?

do powodzenia na tyrn odcinku.

NA WO?YNIU.

IVypwl ze Zmi?11zla i zdobyóe Tu.pnlcóru. - Zanim jednak
zosta?a odparta ofensywa sowiecka na pó?nocy, na po?udniu

-

gdzie dotychczas powodzenie sprzyja?o or??owi polskiemu i by?

nawet zaj?ty Kijów - nagle polo?enie si? za?ama?o: 5 czerwca

konna arrnja sowiecka Budiennego przerwa?a Ir ont polski, co

zmusilo 3-'1 ar mj? polsk? do opuszczcnia Kijowa.

Szybkie post?py zagonów Bll(liennego spowodowa?y prze

rzucenie 3-ej dywizji legjonów na po?udnie.

Dnia 20 czerwca 1920 roku 3-a dywizja, podporz?dkowana

dowódz iwu f!:I'llpy genera?a Homera, wykonywa wypad na ze-
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bnUHl przed [ron icm armjc konn? Uli d lennego. 1-a kom panja J l l

hataljoJlu sapeI6\\, pocz?tkowo of.rz ymuje zadanie os?ony dowóclz

twa dywizji, gdy jednak \\7" czasie walki powstaje luka (oko?o
t kilometra) pomi?dzy atakuj ?cerni nieprzyj acieln 7 -yln i 8- Y 111

pu lk ami piechoty legjonów i przez t? luk? zacz?l y p rzechodzic

odrlz in l y kuwalerj i sowieckiej, w celu uderzeniu na ty?y dywizji,
t-a kompanjn saperów zostaje rzucona do walki. Brawnrowyn(
atak iern kompanja odrzuca kozaków, usuwj?o zupe ln ie niebez

piecze?stwo obej?cia, poczern, p?dz?c przed sob? nieprzyjaciela,
zdobywa p?ln ocn? cz??? Tupalców (na wschód od ZwiahIa)' ata

kowan? przez H-y pu?k piechoty. Dzia?anie to ma du?e zna

czenie, gdy? nicspodz.iewany atak kawalerj i nieprzyjacielskiej
na zwi?zane walk? oddzia?y piechoty, móg? mie? nieobliczalne

nast?pstwn.

JJój pod Korcem. - Ponowne przerwanie dnia 24 czerwca

przez konn? armj? Bud icn nego pol-ikiego [ron t li na UboJ'ci \V oh

szar?e Emilczyna, zmusi?o 3-? c1ywizj? do cofni?cia si? na [i nj ?

S]\Iczy.
Po kilkudniowych usi?owaniach nieprzyjaciela pr zej scia

przez Slucz, udaje mu si? dnia 27 czerwca po zaci?tych walkach

znów przerwa? polskie pozycje \\7" okolicach Zwiahla i H ulsk.i

i wtargn?? JicZJHl kawalerj? na zachodni brzeg rzeki. Po15kie

oddzia?y obsadzi?y linj? rzeki Korczyk.
H-y pu?k piechoty zaj mowal stanowiska na pruwyrn hrzegu

Korczyka, naprzeciwko Korca. Dowództwo dywizji wraz z j-?

kom panj? saperów z atrz ymn]o siQ \V Korcu. Saperzy stanowili

odwód dywizji i ochron? sztabu.

Samochody pancerne, w znacznej Ilo?ci towarzysz?ce armj i

Budic:llIH-"!!'O, posu wa lv si? SZOSc! Zwiahcl --, Korzec, niepokoj?c
stale Polaków.

\Vicczot'cm dnia 27 czerwca okolo 22 godziny z rozkazu do

wódcy dywizji zostaje wyslarry jeden pluton z I-ej korupanji

saperów pod dowództwem podporucznika \Veryho, przed w?asn?

pierwsz? Iinj ?,
za cukrowni? w Korcu, celem un iemo?l iwienia

podej?cia dzia?aj?cych tam nieprzyjacielskich samochodów pan

cernych. Pluton przedostaje si? za w?asne placówki, orh-zucaj ?c

swern i si lu mi nieprzyj acielskie pa tro]e, przekopuje szos? i nisz

czy linj? telegraficzn?, POCZP,ill przed ?witem powraca do kom

pan.Tl.

Hano dnia 28 czerwca Rosjanie naprawiaj ? lIszkodzen ia po

czynione przez pluton podporucznika "\Veryho i samochody pan-
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cerue znowu zaczynaj? II icpokoi? polskie oddzia?y. \Vobec tego
o godzinie 11 minut 30 zostaje wys?any II pluton, pod dowódz

twem podporucznika Kazimierza Gawkowskiego, celem stwo

rzenia nowej skuteczniejszej przeszkod y.

W chwili gdy po przekroczeniu linji rowów 8-go pulku pie

choty, saperzy oddalaj? si? na odleg?o?? 500-600 metrów, nie

przyjaciel przeprowadza gwa?towny atak na 9-y pu?k piechoty,

stoj?cy na lewo od S-go pu?ku, przelamuje jego opór i hlyska
w icznie zaj muj e Korzec od pólnoce-zachodu.

Po stwierdzeniu przez wys?any patrol, ?e 9-y pu?k, zautn ko

wany z lewego skrzyd?a, opu?ci? równie? swe stanowiska i wy

cofuje si? przez most na po?udnic-zachód, pluton podporucznika
Gawkowskiego rozpoczyna odwrót. Rosjanie witaj? cofaj?cy si?

pluton ognienI karabinów masz ynowych, ustawionych na opano

wanym ju? przez siebie mo?cie. Droga odwrotu jest odci?ta. Pod

porucznik Ca wkowski sk icrow y wa p lu ton ku po?udniowi. Ostrze

liwuj?c si?, posuwa si? wzd?u? rzeki i wreszcie przeprawia ?i?

przez ni? wbród na wysoko?ci skrajnych zabudowa? miasteczka.

\V ten sposób orn ija on Korzec zaj?ty przez wroga. Pluton cofa

si? dalej, maj?c nieprzyjaciela tylko z jednej strony. Chwilowo

zdaje si?, ?e los u?miecha si? saperom, lecz nied?ugo trwa z?u

dzenie. Od strony Korca zast?puje im Jrog? oddzia? kawalerji

nieprzyjacielskiej w sile oko?o 200 koni. Ju? wróg naciera

zprzodu i zty?u, jedna chwila i ?elaznym pier?c-ieniem otoczy

garstk? zuchów, Jedyna nadzieja na przeciwnatarcie 3-ej dy

wizji, byle przetrwa? jaki? czas, byle starcz ylo amun icj i.

Dowódca niemal biegiem prowadzi saperów w uliczki wio

ski, przylegaj?cej od po?udnio-zachod IL do Korca. Rosjanie wpa"

daj? za nimi, goni?, zg?szczaj? ogicii. Pl uton napr?dco lokuje
si? za jakim? ogroclzenieIll, gdzie stoj ?

] iche bud ynki gospoda r

cze. Porni?dzy dowódc? a plutonem staje milcz?ca lIInOwa.- wy

trwa?, luh zgin?? z honorem.

Kilku s?abych zdradza niepokój, dowódca podnosi ducha

zimn? krwi? i odwag? daje im przyk?ad. Ju? wszyscy gotowi
do w alk i, silni zgodnelll postanowieniem broni? honoru polskie

go ?otniel'za-sapera.\Vywi?zuje siQ walka, walka zaci?ta, strasz

na. Kozacy spieszeni szukaj? ukrycia od celnych strza?ów sa
..

pe r ów. Zablldowania wioski u lutwiuj? im s ytuucj?. JlI? k ilk.a

na?cie metrów dziel i ich od gar'si k i !)I'OIl i?cvch si<;. Kilku sape

rów pada od kul kozackich. Niew yst rze.lo nc pL'zez n ich naboje

i,rzcchodzq do tych, co jeszcze broni? si<.( maj?. \Valka wr-r?z
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trwa. Up?ywaj? trzy godziny, zaczyna brakn?? atu u n icj i, pluton
strzela vvolniej.

Tymczasem ogie? oddzia?ów 3-ej dywizji zdaje si? zbl i?u«,

jeszcze raz wst?puje nadzieja do serc ?o?nierzy, byle wyrrwa?
do nadej?cia odsieczy. Naraz od strony dywizji strza?y cichn?,
potem znów si? zr-ywaj?, lecz dalej, wci?? dalej.

Z sze regn plutonu s?ycha? wo?anie o amunicj? -

ogieó s?ab

nie, ucicha - brakuje naboi. Rosj anie rzucaj? si? do ataku.

\\7 plutonie zam?t, cz??? ?o?nierzy zbiera si? kolo dowódcy, go

towa hroni? si? bagnetem, cz??? si? poddaje. Kozacy rozjuszeni
d?ugim oporem wpadaj? w op?otki i od ich ciosów pada dwóch

bezbronnych ju? saperów,

Podporucznik Gavvkowski broni si? jeszcze, strzela z rcwol

weru do zhli?aj?cynh si? ku niemu k ozuków.

"Mnie nie dostaniecie. Dowidzenia ch?opcy!", krzyczy raz

jeszcze i ostatni nabój rewolwerowy pakuje sobie w usta,

?mier'c:; dowódcy ko?czy walk?,

Oko?o godziny 12 minut 30 po pr-zerwaniu si? nieprzy.raciela
na pó?noc zostaje zu atakowany przez niego ze wschodu i pólnoco
wschodu Korzec i bezpo?rednio-dowództwo ' .. pj- dywizji. W lnie-

,

?cio, gdzie znajduj? si? rozbitki rezerwowej brygady (f 01-y i 103-y
pu?ki piechoty) powstaje tak silny pop?och, ?e zajmuj?cvm kwa

lery na znchodnim kra?cu I i HI plutonom t -ej kompauji supc

"ÓW nie lIdaje'" si? zorganizowa? przeciwnutnrcia
..

" ..

y

sanlcnl mie

?cic. Wobec iego I pluton pod dowództwem podporucznika Stani

s?awa Michalowskiego i ITI - pod dowództwem poruczuikn \V?a

dyslawa Weryho grupuj? si? do przeciwwdarcia za miastem przy
szosie. Po rozproszeniu eduyul ognielu sotni kawalerji nieprzy
jaciclskiej, d???cej do obej?cia z zachodu, plutony na osobisty
i-ozlcaz dowódcy dywizji, genera?a Berbeckiego, przeprowadzaj?
kontratak na spieszon? k awu ler-j? nicprzyjacielsk?, która obsadza

cmentarz 100 - 400 metrów na pó?noc od Korca i stamt?d ogniem
karabinów mnszyuowvch i powtarzalnych ostrzeliwllj? szos?
z Korca do Równego. II r pluton wykonywa atak czo?owy, I plu
jon obchodzi z prawego skrzyd?a, gdzie szar? ujo na Jliego z wylotu
szosy z Korca kawalet-ja sowiecka. Szar?a zostaje z vv iclk icmi stra

tami dla nieprzyjaciela orllritn. Ohydwa plutony brawurowym
atn k icm dociera,j? do crncn tarza, zmuszaj?c nieprzyjaciela do.
ucieczki z tej pozycji. Tell atak umo?liwia odwrót sztabu dywizji

i oddzia?ów sztabu i uporz?dkowanie oddzia?ów odwodowych.

..
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Po wykonaniu kontrataku, op?aconego coprawda znacznemi

stratami w szeregach tych dwóch plutonów saperów (6 zabitych
i 4 rannych) kompanja saperów otr-zymuje rozkaz os?ania?, jako
stra? tylna, z jedn? baterj? 3-go pu?ku ad ylerj i polowej odwrót

"

ca?ej dywizji za rzek? Hory?. Wykonywujqc to zadanie kompanja

(w sk?adzie I i III plutonów) odpiera jeszcze raz szur?? kawalerji

uicprzyjacielskiej, wspomaganej przez samochód pancerny i pal?c
za sob? ostrzeliwany przez podjazdy sowieckie jeden z mostów,

dociera ju? w nocy do w?asnej nowej linji obronnej za rzek?

Hory?. "\Yyc.ofuj?c si?, kornpanja podminowywa i wysadza ca ?
y

szereg mostów i mostków.

Podczas "Talk pod Korcem kompanja ponosi ci??kic straty.

Zabitych: j oficer, 4 podoficerów, 12 sapcrów ; zaginionych 14 sa

perów; kilkudziesi?ciu rannych i wzi?tych (lo niewoli. Razem

kompanja traci ca?y pluton: - i oficer .- 62 szeregowych.

Obrona Rómnego. - Dnia 4 lipca 3-a dywizja legjonów· pod-
-

czas odwrotu z linji Horynia zajmuje miasto nówne, które rf'a

rozkaz dowództwa 2-e.j arrnji ma obsadzi? i broni? do nadej?cia

pomocy. Przed po?udniem dnia 4 lipca oddzia?y dywizji zujmuj?

swe stanowiska, a ju? w par? godzin pó?niej zostaj? zaatakowane

ze wszystkich stron przez knwalcrj? nieprzyjacielsk? Budiennego, ?

która przedosta?a siG ju? do obszaru Klewania. l-a kompanja sa-

.

porów bierze czynny udzia? w boju trwaj?cym ca?y dzie?. Powta

rzaj?ce s? raz po raz, a? do wieczora, "silne ataki ",nieprzyjacic1a.
który chce za wszelk? cen? zdoby? dnia tego miasto, zostaj? od

parte z olbrzymiemi dla niego stratami, "\V nocy z 4- .na 5 lipca

kompanja wraz z ca?? dywizj? cofa si? niezaczepiona przez os?a

hionego ca?odzienn? walk? nieprzyjaciela.

Straty kompanji bardzo oslabioncj poprzccl n icrn i hitwami

i licz?cej w stanie bojowym 3 oficerów i '73 szeregowych wynosz?:

zabitych 1 podoficer i 2 saperów; zaginionych J saperów ? rannych
4 saperów.

Forsomanie Hornnin pod Beltenrem. -- Po wycofaniu ?i?

w nocy z 4 na 5 lipca 3-a dywizja obsadza pó?nocny hrzeg Horv n in

w obszarze A leksandrji.

Dnia '7 lipca, po nadej?ciu i-ej! 6-ej dywizyj piechoty prze

chodzi ca?a 2-a armja polska do natarcia na Równe. 3-a dywizja

otrzymuje rozkaz sforsowania TTorynia i uderzenia na nieprzy

jaciela w oh szarz e na zachód od Równego. Celem sf nt-sowu n iu

rzeki i Irudowv przeprawy dowódca dywizji, gencl·a? Berhecki, wy-
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?y?a batuljon 9-go pu?ku i l-? kompanj? saperów. Grupa ta przy

bywa oko?o godziny 15 dnia 7 lipca do kolonji ?farjanówki. Ko?o

godziny 18 hatuljon piccllOiy przeprowadza slaby i n icpoparty
art ylerjr] atak, w celu opanowania resztek spalonego most li, przez

który nieprzyjaciel przerzuci? k?adk?, Atak w ogniu karn.hiuów

maszynowych za?amuje si?. Hosjanie w nocy niszcz? k?adk?, oraz

sprowadzaj? z odwodów' oddzia?y knwalerj i i art y lerji. Dowódca

bntaljonu piechoty, kapitan Czcrny, ??da do forsowania wspó?
dzia?ania artylorji, wstrzymuj?c dalsze natarcie do nadej?cia tej

ostatniej. 'V nocy kompanjn saperów czyni przygotowania do

I orsowania, gromadz.?c matcrja] potrzebny do budowy k?adki

i JlHIH'a,,-y mostu spa loncgo cz(6ci:1wO na przestrzeni oko?o 60 me

t rów. Jedna sekcja buduje pod os?on? nocy k?adk? pod ogniem

karabinowym Po nadej?ciu o ?wicie dnia 8 lipca art ylcrji rzeka

/.o",taje sl'cn-sowa.na, piccliola obsadza przyczó?ek, kompanja ?a

porów przyst?puje do lnrrlowy mostu. Praca jest nudzw yczaj

('(??ka, ma ierjn] trzeba podwozi? drog?, biegll?eq przez ??k?, w i

doczn? doskonale z u icpr zvjuc.iclsk icgo hl'zegu i silnie o?t rzcli

.wan? ogniem urt ylcr yjsk irn. Na miejscu budowy nicprz'yjacic]
sk icrow ywa szczególnie silny ogieil a rtylcr yjsk i oruz daleki ogici'i

karabinowy Po czterech godzinach \\ yt(;?ollej pracy w wyj?tkowo

ci??kich wuru nkuch most jest u ko?ozon y ? oddzia?y d y w izj i za

czynaj? }wzechcJ(lzi? 1111 brzeg pol udn iowv.

Uko?czenie tej budowy ma ogrornue znaczenie dla eclcj ?-ej

arrnj i, gdy? w przeciwnym razie '3-a dywizja nie 1110g1aby l'OZpO

cJ'q? nakazanego natarcia pr-zeciw arrnji konnej. Struty kom

panji - 1 ranny.

Na Slyrze. - Po co fniQciu si? 3-cj dywizji 11a [inj? Styl'll
i zaj(icill ()(lcillka Lu(·k -- Hu?yszczc. kOlllpanja sapen'nv, llmjqe

dodanq jcdnq haterjQ tll'tyle!-ji i pluton kawalcrji, os?ania rnosly
na Siyl'ze pod Kulczynelll. Nast?pnie umacnia przyczó?ek Bo

?yszcze, oraz bierze udzia? \v ,vypaclach dY"Tizji przeciw Budien

nemu. 6-a brygada 3-ej dywizji, 'v której 'sk?ad wchodzi? 9-y pu1k

piechot y, zajmuje odcinek ?ucka. Do hrygady (a w?a?ciwie do

9-go pu?ku) zostaje przydzidoll y I pIlIton 1-ej kompanji sapel'ó,v,

pod dowództwcm podporucznika Stanis?awa Gawkowskicp:o (hrata

poleg?ego ?mierciq walecznych Kazim.lf'rzaL ('elenl ochrony most{)\\,

pod Luckiem,

Dnia 1 sierpnia w?klltek rozkazll 0p(T(leyjllcgo dówódcy 3-cj

dywizji, zarz?dzaj?cego odwrói: z linji Styru, dowódca plui:on II
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otrzymuje z dowództwa VI brygady rozkaz zniszczenia obydwóch
1110Stów przez Styl', przyczem most w Krasnem ma by? zniszczo

ny dopiero po przej?ciu przez niego oddzia?ó·w vr brygady. Od

wrót zostaje naznaczony na godzinQ :2?? dnia :2 sierpnia. Mos!

w Hnidawie zostaje dnia oznaczonego rozebrany przez saperów,
co za? do mostu w Krasnem. to ten zostaje przygotowany do spa

lenia oraz (z braku matcrjaiu wybuchowego) cz??ciowo tylko do

wvsadzenia, na wypadek, gdyby nieprzyjaciel chcia? przed spa

leniem most opanowa?. Nieprzyjaciel widocznie zauwa?a ten ruch.

gdy? podczas odwrotu 3-go pu?ku piechoty zaczyna silniej ostrze

liwa? most ogniem m-tylcr-yjskim. Po przcj?ci li odclz.ialów VI ln-y

gady, ju? pod siln y m ogniem nicprzvjnc-iolskim pluton w ysadzu

11105t; nie chc?c za? dopu?ci?, by nieprzyjaciel skorzysta? z resztek

mostu, pozost al? cz??? pali doszcz?tnie. l 'oclczns tej pracy cz???

plutonu prowadzi z nieprz yjacielem walk? ogniow?, nie pozwu

luj?c mu zbli?y? si? do rzeki. To te? pluton przyczynia si? w znacz

nym stopniu do pomy?lnego przeprowadzenia odwrotu i opó?nie
nia marszu nieprzyjaciela. Straty plutonu - 1 ranny.

Przy wysadzaniu mostu szczególnie odznacza siQ podporucz
nik Stanis?aw" Cawkowski,

VV BITWIE ·WARS7A ?WSKrEJ.

Bój pod TVlodmv?. - Dnia 12 sicrpu ia odwrót 3-ej urrnji

zostaje zatrzymany i nast?puje przeciwnatarcie. By?o to w z w i?zk u

z planem Naczelnego \Vodza do decyduj?cej hitwy pod \Varsza

w?. Przeciwnatarcie 3-ej armji mia?o umo?liwi? przerzucenie

cz??ci si? na pó?nocne skrz yrllo, dla do??czen ia do decyd uj?ccgo

natarcia -l-oj armji z nad Wieprzu w k ier-uuk u pó?nocnym. 3-a d y

w izju bierze L Iruhicszów uprzednio opuszczony, wyrzuca nie

przyjaciela za Bug, poczenl odrywa od wroga i I1H1SZCl'lIje zpo

w rotcm do obszaru Chclmna. ahy n icbawcm \\7iq?. (Idzia? w urlc

izen i u na pó?noc, na W?odn.w?.

l Jn ia 1? sierpnia 1920 rok u dow()dz{wo )-cj dywizji zatrzy

muje siQ nu kralicu v\' loda wy, gd zie k waterllje hQd?cy w rczeI'wie

q-y pll ? k piechot y legjOI1()w. j -(1 kOili panja sn pCl'ÓW os?an ia sztah

dy\'.;izji. O ?wicie dnia t8 sierpnia placbwki kompanji zoshjq

zaatakowane przez kilkakrotnie przewa?aj?ce si?y sowieckie. S?

to oddzia?y rozbiiej dnia poprzedniego ?8-cj dywizji sowieckiej,

pl'óbuj?ce przebi? si(: TIil wschód. 'V?l'órl tahorów r6?nych mldzi<l-
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?ów dowództwa dywizji powstaje szalony pop?och. Pomimo to

kompanja. zualarrnowana ogniem placówek, momentalnie staje
w szyku i przechodzi do energicznego kontrataku, odrzucaj?c me

p rz yjaoioln i powstrzymuj?c dalsze jego post?py. Sw? postaw?

daje kompanja czas odrlzin?om 9-go pu?ku piechoty na zupe?ne
rozbicie nieprzy jucicla.

iO."

Zdobycz kornpanji wynosi: 1 karabin maszynowy, 7 je?ców
:> koni kawaleryjskich.

W dalszym po?cigu, posuwaj?c I')jG wraz z dywizj? naprzód
na Brze?? - Narew - Gródek, kompanja buduje pod Brze?ciem

2. mosty drogo'we typu tymcznsowego i naprawia par? mostów na

drodze marszu dywizji.

BLTWA NAD NfEMNLVr.

nadowa mostu. na ,I.;mislocxy pod Bobroronilcami, -- 31 wrze

?nia, vv zwi?zku z planowan? przez. Naczelnego Wodzu, a maj?c?
ostatecznie zadecydowa? o pomy?lnym dla Polski pokoju - bitw?
nad Niemnem - 3-a dywizja, zajmuj?ca pozycj? nad rzek? ?wi

s?ocz, przechodzi do atuku, forsuj?c rzek? i rozbijaj?c nieprzy

jaciela. I-a kompanja saperów' otrzymuje ju? dnia poprzedniego
rozkaz budowy mostu drogowego na rzece pod Bobrow"nikami.

Nntychmiast po sforsowaniu rzeki kompanja przyst?puje do hu

dowy. Roboty prz ygotowawcxe prowadzi kompa.nja jeszcze pod

ogn icm, gdy? rzeka zosta?a sforsowana dopiero w nocy z 20 na

21 wrze?nia kilkana?cie kilometrów powy?ej, tak ?e o ?wicie 21

brzeg; nieprzyjacielski pod Bobl'ownikami jest jeszcze obsadzony.

Budow? mostu rozpocz ynu foiiQ dla szybko?ci z obydwu stron, L-a

kompunja saperów pracuje na brzegu wschodnim, os?aniaj?c si?

jednym p lu tonem od strony nieprzyjaciela, którego patrole oraz

zab??kane niewielkie oddzia?y ci?gle si? zhli?aj? i wywo?uj?
utarczki. Na hrzegu zuchcelnim pracuje, przyhy?a par? godzin

pó?niej, 2-a kompanja I bataljonu saperów. Mntcrjul dowozi kom

panja z lasu, niczaj?tego jeszcze przez polskie wojska, staczaj?c

ci?g?e utarczki, których rexulutatem jest odrzucenie Hosjan i wzi?

cie 7 je?ców, Dopiero od polnd nia praca mo?e si? odbywa? spo

kojnie, jednak w hezpo?redniej hlisko?ci bitwy o niebywa?em

dot?d nat??eniu. Praca trwa?a dzie? i noc, gdy? nieukuo?czenie na

czas tego mostu mo?e spowodowa? kl?sk? walcz?cych z przeWTl

?nj?cemi "i?mni oddzia?ów 3-ej d ywizji. którym zaczyna ju? hrn-

37



kowa? am unicji, do\vóz za? przez h?otnis t y bród jest nbsolu tnie

niewystarczaj?cy.
Po 22 godzinach wyt??onej pracy most d?ugo?ci 70 metrów

l wysoko?ci 6 Indrów zostaje uko?czony. Sanlochody z amunicj?
przechodz? natychmiust, dostarczaj?c j? oddzia?om w ostatniej
ch wili, gdy odbierano ju? naboje pisarzom i ordynansom, nawet

(Jddzia?Olll odwodowym, hy zaopatrzy? walcz?cych.
\\T budowie most u hior? równie? udzia? oprócz wymienionej

.2-ej kompunji I bataljonn saperów i 2-cj kompanji Vlll bata

ljonu saperów, kolumna saperów NI'. 3 i kolumna pontonowa
l/XIII. Kierownictwo jednak pozostaje przez ca?y czas w· r?kach

dowódcy kompanji ] I r hutuljonu saperów, porucznika Arczy?
skiego.

Za prac? i
?

ot rz ymnje kompanja uzna n ic w poranny III mel

dunku sytuacy jn yrn 3-ej dywizji z dnia 23 wrze?nia, brzmi?cym
tnk: "Praca l! I II bataljonu saperów porucznika Arczyiiskiego po

nad wszelkie pochwa?y".

Otlbuclom« /JW.,;! II na N ?eliw ie pod Lunnu IJ1o!? 1). - Po

zwyci?sk ich walkach 3-ej dywizji pod Brzostowic? W" dniach

20-23 wrze?nia nieprzyjaciel cofa si? za Niemen, a posuwaj?ca

?;i? w po?cigu 3-a dywizja osi?ga dnia 2() wrze?nia l inj? Wo?pa -

Lu nna Wola, \V nocy z 26 na ?2? wrze?nia t-a kompanja III ba

tuljonu saperów otrzymuje rozkaz wymarszu z ",Vo?py do tUIlIlej
\Voli nad Niemnem, celem odbudowy w mo?liwie krótkim czasie

zniszczonego mostu i umo?liwienia w ten sposób 3-cj dywizji po

??igll. Po 20 k ilomctrach marszu kompanja przybywa o godzinie
10 dnia 2'7 wi-zc?nin do miastcczkn Lunna \Vola, gdzie 23-i pu?k

piec-hoty sforsowa? ju? Niemen pod ogniem nieprzyjaciela i ohsa

dzi? jedn? kompanj? przedmo?cie.

"\V ?unncj Woli kompan ja, licz?ca 2 oficerów i oko?o 90 sze

regowych, oirzvrnuje do pomocy kompanje techniczne 9-go i 23-go

pu?ków piechoty (dowodzone przez ?icr?qntuw i licz?ce po 33 '3ze

rcgowych) i do przygotowania mn tcrjalu - jedn? kompanj? 23-go

pu?ku, kolumn? sapersk? i kilkana?cie wozów ., -go pu?ku arty

lerji polowcj - l'aZeln oko?o 32 wozy.

Przeprowadzony przez dowódC'? nr bataljonu oraz i-ej kom

p1.lnji saperów ·wywiad wykazuje. ?e sta?y most na Niemnic

w Lunnej Woli jcs_? spalony jeszcze 'v lipcu przez cofaj?cc si?

1) POl'llcznik \Veryho - "Odbudowa mostu na Niemnie pod ?,llTlnq WOLl

dllia 27.IX - 28.TX.1920 r.". Saper i In?ynier ·Wojskowy Nr. 12 z 1922 r.



oddzia?y polskie przy bardzo niskim stanie wody, ?e opalone pale

znajduj? si? obecnie pod wod? i wskutek tego odbudowa mostu

na starych palach jest niemo?liwa. Obok jest wybudowany przez

Rosjan most polowy d?ugo?ci 232 metry na palach zabitych
bardzo p?ytko, okolo 1 metra. 'V szybkim odwrocie z pod Brzesto ..

wicy, w nocy z ?6 na 27 wrze?nia, po bezskutecznych próbach

podpalenia most u zbudowanego wy??cznie ze ?wie?ego materjalu
i wskutek braku, prawdopodobnie, dostatecznej ilo?ci materjalu

wybuchowego .- Hosjanie rozebrali most. zrzucaj?c do wody po

r?cze, pok?ad, belki mostowe i nawet kilkana?cie kapturów, po

zostawiaj?c tylko pale, z których oko?o 25 na ?roclku rzeki jest

roztrzaskanych matcrjalem wybuchowym,

Dowódcy bataljonu i kompanji decyduj? si? odbudowa? ten

"N?a?n i e most.

Dostarczenie materja?u jest do?? trudne, szczególnie na prze

«iwnym brzegu, wskutek braku wozów, które trzeba rekwirowa?.

Materja] te? cz??ciowo jest rekwirowany w s?siednich wsiach.

Praca trwa dzie? i noc z krótkiemi kolejnerui przerwami
z obu brzegów jednocze?nie - od godziny 10 dnia 27 do godziny
23 minut 15 dnia 2R wrze?nia, czyli '37 godzin.

Ogólne kierownictwo spoczywa w r?ku dowódcy III hataljonu

saperów, porucznika Arczy?skiego. Budow? prowadzi porucznik
W?adys?aw Weryho.

\\1 kilka(lziesi?t minut po uko?czeniu mostu, okolo godziny
24, przez most przechodzi. 13-y pu?k u?anów i 23-i pu?k piechoty,
a 29 wrze?nia .. - ca?a 3-a dywizja piechoty z taboralni i artylerj?

polow? i ci??ka i autokolumn? ci??arow?.

Zawdzi?cza.j?c tylko dobrej i celowej organizacji pracy i wy

si?kom oficerów i szereg-owych, udaje si? w tak krótkim czasie

odbudowa? most, posiadaj?cy wielkie znaczenie dla przehiegu
hitwy nad Niemnem.

DZIAf-,ANIA WOJENNE 2··e.j KOMPANJI III BATALJONU
SAPER6'V.

ZAJ?CIE I OBRONA \VIL?A.

Dnia 12 kwietnia 1919 roku wieczorem 2-a kompanja HI ha

taljonu saperów przybywa ,v?az z 1-? dywizj? piechoty legjonów
na front i zostaje' wy?adowana na stacji Skrzyhowce. By?o to

V,T zwi?zku ze ?mialym znmiarcm Naczelnego \Vodza? Józefa Pil

sudskicgo, opanowania Wilna.
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1-a dywizja lcgjonów, poprzedzana kawalcrj? porlpu?kow
nika Beliny mialn wykona? szybki manewr wprost na Wilno,

podczas gdy dywizja litewsko-bia?oruska wraz z dywizj? legjo
r-ow? mia?y zabezpieczy? ten manewr, opanowywuj?c: Lid?,

N<)\vogródek i Baranowicze.

Marsz odbywa si? w bardzo trudnych warunkach ze wzgl?
du na roztopy. Dnia 19 kwietnia 1919 roku, po przebyciu 120 kilo

metrów i stoczeniu po drodze pod Jaszunami utarczki z napot

kanym oddzia?em sowieckim, (prz yczcm wzi?to 1 t je?ców) -

2?a kompanjn saperów osi?ga \Vilno, Tam zostaje zairzymana, ja
ko za?oga wschodniej cz??ci miasta wraz z dworcem. Jednocze?nie

kompunja wysy?a patrol minierski do grupy kapitana Monelu,

prz yk r ywnjuccj \Vilno ze strony \Vilcjki. Od 1 do :5 maja, porl
czas najznc-i?tszych walk o Wilno, tocz?cych si? w odleg?o?ci 3-5

k ilotncirów od miasta, kompanja cz?sto jest rzucana na oclciuek

wschodni, najwi?cej zagro?ony, jako kompanja od-wodowa zbyt

?labydl sil polskich. Minierzy kompanji obsadzaj? most y i WIa

d ukt y kolejowe stacji \Vilno.

f)zinln.nie pnlrol u miniel'sl.:ie{!.o pod N oroo- JVi/ejk?. --\V po

cz?tkad1 maja 1919 roku jeden patrol miniersk i, w sile 1 porlufir-crn

(plu tonowego Mieczys?awa Niedzielskiego) i R saperów, przydzie

lony do 1-go pu?ku piechoty leg:jonów, otrzymuje rozkaz wysuclzc
ma toru kolejowego za stucjq Nowo-Wilejk?. \V i yrn celu patrol

pr-zekrada si? na ty?y nicprzyjacielskie, staraj?c si? dosta? nu 101'.

,V odleg?o?ci jednak ju? 300 metrów od toru zostaje odkr yt y i pod

silnym ngniem dopada toru. Cz??? patrolu ostrzeliwuje si? i wstrzv

mujc xlrli?nj?c« si? patrole u icprzvjaciclskie, reszta za? wysadza
ror. Cofaj?cy si? patrol wysadza jeszcze drugi tor i rlnpicro potem

przedziera si? do swoich.

\V ten sposób pomimo niezmiernych trudno?ci patrol wyko

nywa swoje zadanie, przyczyniaj?c si? tern znacznie do u truclnio

nia nieprzyjacielowi komunikacji, niedopuszczenia do walki pan

cerek nioprzyjaciclskich, co ma d li?e znaczenie dla tocz?cyc-h siG

woko?o 'Vilna walk obronnych.

Deielanie pulrotom minierskich pod Nomo-?mi?cinnnmi i Ig-
1/.(/lil1.(:11I. - ,r po?owic maja 1<)19 roku dwa patr'ole minierskie,

ka?dy \\7" sile t podoficera i 4 saperów, pod kicro\\'nictwell1 refe

renta technicznego 1-ej dywizji - kapitana ?1arjalla Czc?ow

?;kiego, zostaj? oddQnc do dyspozycji dov,,-ódey Y-go pulku pie

rhoty lcp:.jonów. Po zaj(;ciu PodbI'odzia wymicnione patrole (pod
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dowództwem kaprala Hilarego KieJka i Niewiadomskiego) otrzy
muj? rozkaz posuni?cia si? na Nowo-?wi?ciany, na ty?y sowiec

kie, w celu uszkodzenia toru i uniemo?liwienia wycofania znajdu

j?cych si(? na stacji 2 poci?gów (?ywno?ciowego i umuuicyjncgo}.
Zadanie to pomimo przeszkód zwiadó w sowieckich, patrole wy

konywuj?. przyczyniaj?c si? do zdobycia poci?gów? oraz utrud

n iaj?c nieprzy jacie?owi cofanie si? w siron? J gnal ina.

Po dokonaniu powy?szego patrole zostaj? oddane w l gnali- •

nie do dyspozycji, kapitana Zajkowskiego z 5-go pu?ku piechoty

kgjonów. 'Vydajc on rozkaz obej?cia pancerki sowieckiej, która

stale, mniej wi?cej w ok rc?jon yrn czasie, podchodzi pod stacj?.
W celu wykonania tego zadania, patrole minierskie wraz z jod
nym plu tonem piechoty 5-go pu?ku zatrzymuj? si? w odleg?o?ci
'5 kilometrów od stacji ko?o toru. Pluton za? piechoty uk rywa si?
w poblisk im lesie. Po lwde,j?ciu pancerki patrole minierskie na

tychmiast wvsadzaj? tor na jej tyje, hiorqc przedtem do niewoli

patrol sowiecki, posuwaj?cy si? jako ubezpieczenie hocznej pan

cerki. Pluton piechoty zaczyna ostrzeliwa? pancerk?. pat role mi

nierskie zarzuca j? paucerk? granatami r?cznemi, powoduj?c za

palenic si? wozu artyleryjskiego i zmuszaj?c Rosjan do cz??cio

wego opuszczenia pancerki. Obl??enie pancerki trwa oko?o trzech

godzin, poe?em patrole minierskie i pluton piechoty zostaj? zaata

kowane niespodzianie zty?u i zmuszone do wycofania si?, trac?c
b zabitych i 5 rannych, w tern saper Marjan Tkaczyk - znajdu
j?cy siG najbli?ej pancerki. zostaje wzi?ty do niewoli i pó?niej
rozstrzelany. ?o?nierska ?mier? jego zosta?a podkre?lona w roz

kazie I-ej dywizji legjonowej (dnia 24 czerwca 1919 roku Nr. 61):

Par, l, Wspomnienie po?miertni'.

Dnia 18 maja b. r. w walec z pancerk? bolszewick? zosta? wzi?ty
do niewoli minier Tkaczyk Marian z Komp. Sap, 1 Dyw. Piech, Leg. Jak

pó?niej stwierdzono w?adze bolszewickie skaza?y Tkaczyka na ?mier?

przez rozstrzelanic za to, ?e nic chcia? wyda? si? i rozlokowania wojsk na

szych. Dzi? pozostaje wyrazi? Mu cze?? najwy?sz?. Lecz dla Was dzielni

Jego towarzysze broni niech h?dzie prz ykladcm dzielno?ci i po?wi?
cen ia dla wielkiej Sprawy Ojczyzny, niech u(dzie wyrazem tej wielkiej
mi?o?ci, która raczej ?mer? wvbra? Mu kaza?a, ni? oszcz?dzi? siebie za

cen? zdrady ?o?nierskiej. wierno?ci. ohowi?zku i rycerskiego honoru. Pa

mi?? hohaterska Tkaczyka, wryta gl?boko w sercu Wasze niech si? sia

nie dla Niego najw y?szern odznaczeniem.

(-) ?lnigly-Rydz,

Cencral ppor. i Dowódca".
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\V maju 1919 roku podczas wycofywania si? Niemców z Grod

na 'wskutek nicpewnego po?o?enia. kornpanjn obsadza patrolami
minierskiemi most y kolejowe na [inji \Vilno _.- Grodno, pod ogól.
IWIn dowództwem porucznika Zenona Lenczewskiego.

Dxialnnie dlYfnszomanego plutonu m grupie majora D?b

Biernuclciego, -\V mi?dz yczusic, podczas ofensywy wojsk frontu

litewsko-biu?orusk iego w lii)cu 1919 roku przez Wilejk? i 110?o-
•

deczno na Mi?sk, k ompanj a dostaje rozkaz przydzielenia jedne

t;o plutonu do prac minierskich do grupy majora D?ba - Bier

nackiego. Z pl tI toncin wyj e?d?a te? dowódca kompanj i, pod

porucznik Corcz y?sk i. Pluton bierze udziu l wraz z ] II hatn lj o

nem 3-go pu?ku legjonów w zdobyciu \Vilejki, Rzepki i Krzywicz,

wykonywuj?c ró?ne prace minierskie: wysadzenie torów i most

ków, celem powst rz.yrnania pancerek sowieckich.

Po zaj?ciu \Vilejki podporucznik Co rcz y?ski wysy?a w stro

n? Mojodcczna patrol 'w sile 1 p(Hloficcl'a- plutonowego Cosz

cZ)'llskiego i 8 saperów. Pa trol icn bierze udzia? w walce z pan

cerk? sowieck? pod wsi? Glillll? i ma 2 rannych.
\V pierwsz ych dniach sierpnia pluton powraca do kornpanj i,

do Niemie?a pod Wilnem.

Fortyfikacja lVi/na. - 27 maja 1919 roku kompo nja oclma

szerow ywa do Niemic?a - 9 kilometrów na 'wschód od Wilna

i buduje tam fortyfikacje polowe na odcinku 20 kilometrów,

ogl'aniczonyrn 0(1 pó?nocy rzek? Wilejk?, 11a po?udniu torem kolc

jowyrn Lida- Wilno.

Praca trwa przez cal y czerwiec.

\V lipcu kompu nja zostaje }))'ZCI'ZlICOlla do Bujwi(lziszck,
"\Y których okolicy fortyfikuje Wi lno od strony Litwinów na od

cinku \Vilji: Bia?lllly-\Vcl'ki. na przestrzeni oko?o : .. n kilometrów.

\V pier-wszych dniach sierpnia kornpanja zostaje przerzuco

na ponownie do Niemic?a ,y celu ostu tecznego wyko?czenia I'OZ

pocz?tych tam robót fortyfikacyjnych pozostaje tum do

2 wrze?nia 1919 roku.

UDZIA? \V DZIA?t\.NIU NAD D?WIN ?·

Budoma rnm p i bocrnic kolejomyr-h. -- 3 wrze?nia 1919 roku

kompanja przybywa z Niemie?a do Turmont. \" tym czasie, po

oparciu jeszcze w sierpniu frontu litewsko - bia?oruskiego na

Berezynie, d??y?y wojska polskie na pó?noc dla osi?gni?cia te?
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Iinj i rzeki D?win y. Ci??ki tabor kornpanj i pozostaje w Turmon

tach, kompanja za? "r peln ym sk?adzie bojowym zostaje prze

rzucona kolej? do budki kulej owej Nr. 308, gdzie nat ychmiust

po przybyciu prz.yst?puje do budowy zwyk?ej rampy wy?adow

czej dl ugo?ci 80, szeroko?ci 5 In e.trÓw, z mutcrj alu kolejowego,

Jednocze?nie w tern?e miejscu kompauj a buduje bocz nic?
z d wicma zwrot Jl icami, d?ugo?ci 100 metrów. Po uko?czen iu tej

pracy kom pauja maszeruje do budki NI'. 51 t, gdz.ie lmduje ci??k?

rurup? ci la czo?gów d?l!go?ci 120, a szeroko?ci 13 metrów. Dnia 11

wrze?nia 1919 1'., po uko?czeniu robót k ompanja odmnszcrowuje,

pozostnwiaj?c jeden pluton do naprHwy toru mi?dzy budka

mi Nr. 508 i 51 t i 23 wrze?nia zbiera si? W" pe?nym sk?adzie na

stacj i Tli rrnonty.

Przez wykonanie wszysikich powy?szych robót tech nicz

nych kompanja przyczynia si? do szybkiego przesuni?cia i wy

?adowania polskich wojsk i wprowadzenia czol gów w dalsze

dzia?ania.

IVysudzenie mostu. nu lJiwinie. - Unia 26 wrzesrua kompa
nja zostaje przydzielona do d yspoz ycj i dowódcy I hrygady pie
chot y legjOIlÓW, majora Tokurzewskiego, i przybywa do wsj

Cordalj", miejsca postoj II sztabu brygady.

\V nocy z 26 na 27 wrze?nia dwa plutony zostaj? podci?gni?
te do pierwszej linji placówek, trzeci za? pluton (poJporucz!lika

Stankiewicza) s?u?y jako oslona dla wy?adowuj?cych si? na rum

pie przy budce .0Ir. 311 czolg{nv, by wprowadzi? je \\7 bój, wska

zuj?c i naprawiaj?c drog?. Po wykonaniu tego zadania, plu

(OIl, pod dowództwem podporucznika Liszewskiego, znj rnuj e po

zycj? ubezpieczaj?c? od strony Litwinów". Dwa pozosta?e plu

tony, znajduj?ce si? na linj i bojowej pod ogólneJll clowództweru

dowódcy kom pa nj i, podporucznika Corczy?skiego, otrzymuj ?

rozkuz od majora Tokarzewskiego przej?cia przez 1110st drogo
Wy za D?will? i wysaclze,;ia w Dynchul'gu wszyst kich wysokich
\\' ie?, celem uniemo?liwienia nieprzyjacielowi obserwacji pol-

skiego brzegu.

Dziabnie ,'ozpoC'zyna si? dnia 27 wrze?nia, o godzinie 4 mi

n u t 30. Po silnem przygotowaniu artyleryjskiem, trwaj ?cem 30

minut, piechota, wspomagana 10 czo?gami, rusza do natarcia

i r-nerg iczn y1ll arakiem wypiera nieprzyjaciela z zajmowanej po

z ycj i. \Y odleg?o?ci mniej wi?cej 50 metrów za tyraljer? pie

chot y posuwaj? si? równie? w tyraljcrzc saperzy, IlIOS?C w tor-
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nistrach umunicj ? wybuchow? i wszystkie przyrz?dy numer

skie. Pornimo bardzo silnego ognia nieprzyjacielskiego ar tyle

b'ryjskiego i karabinów maszynowych, szczególnie gro?nego dla

nios?cych amunicj? (oficerowie miel] sp?onki w kieszeniach),
oraz du?ego obci??enia, saperzy posuwaj? si? bardzo szybko tu?

za piechot?.

\V trakcie walki rozknz podminowania wie? w Dyneburgu
zostaje odwo?any. Natomiast kompnnj a dostaje rozkaz podrni
nowania i wysadzenia samego mostu. Celem wykonania zada

n ia kompa nju posuwa siei naprzód pod silnym ostrzulcm.

Pierwszy dopada mostu patrol sier?anta Goszczyiiskiego za n im

pod??a ca?a kompanja i przyst?puje do minowania 1110stU. Praca

jest nadzwyczaj trudna i niebezpieczna z tego wzgl?du, ?e n ie

przyjaciel, maj?c bardzo dobr? obserwacj? z w ysokirh c?omów

w Dynebllrgu ()raz z ha lonu na u w i?z]. skonccnfrowy wa na most

silny ogie? artyleryjski z podsuni?tej hlisko pancerki, oraz

krzy?owy ogie? karabinów maszynowych, ustawionych w nad

brze?nych domach miasta. Poruimotnk bardzo trudnych wu r un

ków i podpalenia Inostu przez Rosjan· od ich strony, most zostaje

podminowany na dwóch prz?s?ach i wysadzony.
.

Saperzy spe?niaj? swoje zadanie. Kornpa nj a ma przy te m

2 ?o?nierzy ci??ko rannych.

Prace fortyfikacyjne. - Po wysadzeniu mostu na Dzwinie

kompanja dostaje rozkaz fortyfikowania dr ug iej pozycji obron

nej, gdzie pracuje do dnia 16 pa?dziernika.

Dnia 18 pa?dziernika kompu nja zostaje przerzucona do Wiclz,

sk?d wysy?a jeden pluton do ])ry?wiat w celu doprowadzenia
do stanu u?ywalno?ci starej pozycji niemieckiej na odcinku od

jeziora Dry?wiaty do Koz iun, ogJ;IIll'j d?ugo?ci :10 kilometrów; dwa

plutou y odcllOdz? na l'zck(: Dzisn?, w okol icy Kozian i dalej, po

linji rzeki Dzisn y, do wsi Hyrnki .. - odcinek og'ólnej d?ugo?ci 60 ki

] OTIIet rów.

Do dnia 27 listopada zostaje ca?kowicie wyko?czona praci.)

na odcinku starej pozycji niemieckiej i na Dzi?nie na przestrze

ni 18 kilometrów od Kozia n do Ahalnicy.

Dnia 28 listopada kompanja odchodzi kolej? do Wi lna. ce

lem odbycia tam wyszkolenia pontonierskiego.

Dnia 14 stycznia 1920 roku, kompanja wraca do Dyneburga,

zostaje przydzielona do g-rupy tcchnicvnej kapitana ? l ickiewicza

do dnia 13 lutego fortyfikuje przyczó?ek mostowy od strony
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?otewsko - sowieckiej, na odcinku wsi: Tejwany, Loliki stacj i

Ka?kuny, og'ólnej d?ugo?ci 13 kilometrów.

Utrzymanie przeprawy prze» D?roin?. _. \Vohec posuni?cia

si? w si yczruu 1920 roku wojsk polskich na pó?nocy, (gdzie dzia?a

na ?otwie grupa genera?a Rydza-?mig?ego), wy?ania si? koniecz

no?? nawi?zania komunikacji przez D?win?, na której mosty

zosta?y poprzednio zniszczone. \V tym celu zostaje stworzona

grupa techniczna kapitana Hickiewicza, w sk?ad której wcho

dz,i i 2-a kornpanja ] I [ hatuljonu saperów. Od duin 1.t lutego do

dnia 1 marca kompauja pracuje przy budowie ci??kiego mostu

drogC\Nego "T Dyncburgu.

\V nocy z dnia 2 na 3 .marca rusza D?wina. Kornpanj a roz

biera tvmczasow y lekki most polowy, aby zapobiec zniesieniu go

przez kr?. Praca odbywa si? w o?wietleniu reflektorów i jest

trudna oraz niebezpieczna ze wzgl?du na raptowne podniesienie

:;;i<; poziomu worl y, która zalewa ju? pok?ad.

Ruszenie lodu powoduje ca?kowit? przerw? komunikacji

sta?ej z lewym b rzeg iem D?winy, co stawia grup? genera?a Ry

dza-?rnig?ego 'v niedogodnych warunkach. \Vobec tego 'zostaje

zorganizowana komun ikacja na promach wios?owych, z których
dwa obs?uguje kornpanj a od dnia 3 do 8 marca.

Dnia 8 marca zostaje podj?ta próha przerzucenia mostu pon

tonowego przez 'D?w in?. 1)0 budowy 1110StU zostaj? wyznaczo

ne: 2-a kompanja Uf bntaljouu saperów i .kompanja mostowa.

Po ca?odziennem borykaniu si<; z ?ywio?em, 10'a zrywu zbudowane

150 met rów mostu i zatapia dwa pontony, porn imo ?e fiaper'ZY

ratuj? je z nara?eniem ?ycia. Heszta mostu zostaje ?ci?gm?tu

z wicl k im trudem do brzegu. Budowa 1110stu wskutek fizycznej

n iemo?ebno?ci - zaniechana. Kompanja dostaje rozkaz utrzy

mania sta lej przeprawy na 12 p rornach w ioslow ych, na 60 Ludzi

ka?dy. Przepruwa odhywa si? w dwóch punkiach i ma na cel li :

nawi?zanie stalej ??czno?ci z lowy m brzegiem, p tzepr-a w ien ie

calcj t-cj dywizji legjonów na lewy hrzeg' i przeprawienie od

dzia?ów 3-cj clywizji ?cgjon6w. przybywaj?cych na zrn inn? l-ej

dywizji; wreszcie - przeprawienie n iektór ych oddzia?ów l-ej

dywizji znowu na prawy brzeg, a to wskutek wzmagaj?cego SIt;.

naporu Rosj an na ?otvszów.

"\Vu I'IIll ki przeprawy s? burdzo trudne. Po rzece p?ynie slaje

kra gruho?ci ponad 112 metra, co powoduje znoszenie promów

wdó? IHzeciqt nic nn 1/2 kilomet L'U •
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Kompanja pracuje bez zmiany po 12 godzin dziennie w pI'ZC?

ci?gu trzech tygodni. Pornirno tych trudnych warunków zada

nie swe kompunj a spe?nia bez zarzutu: przeprnwa ocldzin lów

i ?ywno?ci nie doznaje zw?oki.

Dnia 28 ma rca s tan rzeki umo?l i wia pos tuwien ie mostu. Do

hudowy mostu zostaj? u?yte cztery kolumny pontonowe (2 fran

cuskie i 2 niemieckie), oraz specjalnie przysposobione 15 barek.

110st ogólnej d?ugo?ci oko?o 500 metrów, zostaje w ybudowanv
w przeci?gu 9 godzin i umo?liwia przepraw? wszelkiego rodza

j l? wojsk za wyj?tkiem czo?gów.

\V budowie mostu bierze udzia? i 2-a kornpanj a I rr hata lj onu

saperów, a nast?pnie obs?uguje go do dnia 18 kwietnia, w któ

rynl to dniu kompan ja otrz ymuj e rozkaz odej?cia na \Vo?y?.

by wzi?? udzia? w ofensywie kij owsk iej,

O roli woj sk technicznych, a w tej l iczbie i 2-ej kom pa nj i

saperów w dzia?aniach nad JJLwin? ?wiadczy raport genera?a
Rydza - ?mig?ego 1), uraz nust?p uj ?ce wyrazy uznania, jakie

kompanja u trz yrn ujc od dow{)dcy j -ej cl vwizj i Jcgjonów (Roz
kaz Nr. 153).

".'\a rozkaz D-c) Fr. UL-gia!. \\ yszlu kurnpauja supcrri«: 2i1ll ze

zwi?zku l-go Dyw. Leg. do dyspozycji inuej Dywiz] i, jako d yw.

komp. sap. bra?a udzia? w walkach o Wilno, w zw yoi?skich ofen

z ywach na wschód i pó?noc, wreszcie w ostatnich walkach pod D?wi?

skiem, daj?c chlubne ?wiadectwo sprawno?ci bojowej sap.

'V uznaniu poniesionych trudów ?o?nierskich w czasie 6 miesi?cy

wspólprucy wyra?am D-cy Komp. ?/If1. porucznikowi Corcz y?skicmu
oraz wszystkim oficerom, podoficerom i saperom moje pe?ne uznanie.

(-) ?mig?y ? Rydz,

Genera?, podporucznik i D-ca".

OFENSY\VA NA CKRr\rNl·?.

Budown mostu nu rzece Irph:/i. - Dnia ?H kwietnia, po

przybyciu na front wo?y?ski i wy?adowani u si? w Zwiahl u, kom

panj a muszer-uje natvch m iast (w sk?adzie 3-ej ar mj i, z przydzia
ICIll do I-ej dywizji piechuty legjonów), szos? Zwiahcl - ?y
lomicl'z-Korostyszc\v-Kijów. \farsze dzicnne wynosz? prze

ci?tn io 40 kilometrów.

1) Prz ytur-zonv dos?ownie na str. 28.
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Dnia 7 maja, po 60 k i lometrowy m przetun.rsz u , odlrytcm w len

sposó]», ?e pó? kornpanji jecha?o na wozach, zmieniaj?c si(i co 10

kilometrów, () t 2 godzinie kompunja dociera do rzeki Irpie? i na

tychmiast rozpoczyna odhuclow? zn iszczoncao mst n. Praca trwa

:/, d,,:,ugdzinn? prze?"w? nocn? do godziny 15 d?ia 8 maja, w k tóryrn
to czasie kompunja odbudowywa

' DO metrów 1110S-tU. Wyk o?

czen ie mostu umo?liwia dalsze posuwanie si? polskich wojsk
w kierunku zajGicgo ju? Kijowa .

....

Forsotounie Dniepru i odbu.lomu inostu lml,clldwmego.-
W dniu 9 muj a wieczorem 2-a k ompunjn saperów przybywa do

Kij owa. \V nocy z dnia 9 na 10 maja jeden pluton tej kornpanj i,

pod dowództwom podporucznika Stankiewicza, otrz ymujo rozkaz

spa t rolowaniu przed atakiem mostu la?cuchowego na Dnieprze,
o rnz w razie jakiego? uszkodzenia umo?l iwien iu przej?cia pie
chocie przez Dniepr.

Ostatnie placówki piechoty zuajclowa ly si? 11 wylotu mostu

od strony Kij()\va. Podporucznik Stankiewicz z dwoma podofi
cerami wr-hoclzi na most i stwierdza na nirn 10 - 12 metr-ow?

wyrw?, spowodowan? wyhuchenl rniny. Po zameldowani u o tem

podporucznik Stankiewicz otrz ymuje rozkaz przerzucenia k?ad

ki przez wyrw?. Po zaopatrzeniu saperów w deski, pólp lntou

przesuwa si? do zn iszczon.ej cz??ci mostu, przerzuca k?adk? i po

mimo hliskicgo l1ieprzyjacielskicgo ognia karahinów maszynowych
I powtarzuln ych. clopi-owadzu swoj? pl'ac? do ko?ca. UnlO?liwia to

sforsowanie Dniepru. Po zaj?ciu mostu pluton posuwa si? ra

zem z piechot?, dopada mostu ?elnznego przez odnog? DniepI'11
na S?ohr,dce, podminowallcgo przez [losja n i przcoinn druty

elektryczne od zapa?ów. Sier?n n i Goszczy?ski wyrywa jeszcze

dymi?cy si? lont od 100 k ilogrnmowej miny pod mostem, Most

zostaje ocalony. Praca plutonu przyczynia si? bnrrlzo do uda

nego natarcia 3-ej armji na Browary.

Od dnia 10 do 13 maja orlhudowywa on prowizorycznie przer

w? na mo?cie ?n?cuchowym, podnosz?c przeci?t? cz??? mostu na

lewat-acli i podk?ndaj?c klntk? wysoko?ci 8 metrów.

IITypnd tui R01'yspol .

.L.- \V dniu 1 czerwca 1920 roku l plu
ton :2-ej kompanji saperó\v, pod dowództwelIl podporucznika

Stankiew-icza, zostaje przydzielony do grupy genera?a Hybaka,
która w tynl dniu ma bra? udzia? w wypadzie, celelll zniszcze

nia stacji Boryspol oraz unieszkodliwienia pancerek sowieckich

przez zniszczenie objektów kolejowych i za?o?enie specjalnych
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min kontaktowych. Rano dnia 29 maja pluton saperów, wypo

sa?ony w niezb?dn? amunicj? uraz narz?dzia minierskie, zostaje

zaludowarry na stacji Darnicy na poci?g pancerny "Grozl1y":
który ma si? posuwa? przed piechot?. Jednak?e po mini?ciu

pozycji piechoty pancerka trafia pod silny ogieii batcrj i nie

przyjacielskiej, uniemo?l iwiaj?cy dalsze ,jej posuwanie si?. Po

ci?g trafiony w parowóz zostaje calkowicie un ier uchoruiou y

i dopiero po nadej?ciu parowozu rezerwowego ponownie wyru·

sza \v stron? Boryspola, bez przerwy ostrzeliwany przez a rt y

lerj? sowieck?. Obs?uga i saperzy, zrnuszem s? kilkakrotnie

naprawia? uszkodzony tor. Oko?o godziny 11 pancerka osi?ga

pozycj? nieprzyjaciela, natrafiaj?c na wi?ksze zgrupowanie

jego sil. Iln?ony k rz y?ow yrn ogriiem karabinów masz yn ow ych
i powtarzalnych, pluton saperów opuszcza lory pancerki i po

mimo braku ??czno?ci z inriemi wlasnemi oddz.ia lami (oprócz

pancerki), dokonywa natarcia na wie?, obsadzon? p rzez nieprzy

jaciela. \V spó?dzia?aj?c z pancerk?, zmusza wroga do odwrotu.

Utorowawszy drog?, pluton ponownie zn ladowywa si? na lory
i jedzie na stacj? Boryspcl, w iui?dz yczasie zdobyt? przez grup?

i -go pu?ku piechoty lcgjonów, po dokonani II zniszczenia stacj i

zaczyna wycofywa? si? w stra?y tylnej pod os?on? pancerki, za

k?adaj?c 2 miny kontaktowe. Praca jest nadzwyczaj utrudnio

na przez kilkakrotne ukazywanie si? u iep rz yjucielsk i?.h od

dz ia lów kawaleryjskich. Rezultntern podminowania to r u j est

ca?kowi te zniszczenie przez m i u? j eduej pancerki sowieckiej.

O[)WHóT Z I\.IJOWA.

PnIU! minierskie. - \V ko?cu maja wojsku sowieckie na

Lkra inic przesz?y do ogólnej ofensywy. :') C'Zl'rwca kawalcrju

Budicnncg» przerwa?» Irunt polski i zmusi?a wkrótce Polaków

do odwrotu. 9 cze rwva plu ton kompanj i, pod dowództwem pod

porucz n ika Liszcwsk icgn, ,,,'ysadza i spa la pod ost rza lcm art ylcry j
skim i knrnhinowyrn most ci rogowy przez Dniepr' w Kijowie.
Cc lem umo?l iw ie n i i? wykonania i ej p I'acy, pl u ton zm uszon y jest

brrm i? dost?pu do mostu i pozosta? wskutek tego w momencie

wysadzenia most u po stronie n iep i-z yjuci e lsk iej. Po wykonaniu

swego zadania saperzy pod silnym ojrn tcm artyleryjskim wplnw

pt-zetlostnj ? ?i? przez rzek?.
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Wykonanie tego zadania ma olbrzyrnie znaczenie dla ca?ej
3-ej arrnj i, wycofuj?cej SI? z Kijowa a zagro?onej z obu

skrzyde?.

Cofaj?c si? drog?: KijÓ"w' - Korosteli - Olewsk, kornpa nj a

wysadza dwa mosty
-

kolejowy. i drogowy na rzece I rpie?,
dwa mosty na rzece Buczy, stacje kolejow? Koroste? i wszyst
kie most y kolejowe na drodze Koroste? - Olewsk. Wszystkie
te objekry zostaj? zniszczone w ostatniej chwili, poezeru sape

I"?)' pozostawieni wtyle zmuszeni s? sami si? os?ania? i wywal
cza? sobie odwrót w?ród napieraj?cej kawalerji sowieckiej.

Prace fortyfikacyjne. - Po przybyciu do Olewska kompanja
rod yfikuje I inj ? rzeki lThorci na odcinku 12 ki 100netrowylll.

Z Olewska kompanja cofa si? na Berezne - Kostopol _.

Kolki, do wsi Kopvle, gdzie fodyfikuje orleinek 6-go pu?ku pie

eholy.lcgjonów na przestrzeni Kopylc - NaWÓZ, zak?adaj?c prze

szkocI y w pierwszej linji i kopi?c w nocy rowy ??cznikowe

schrony.

IValka pod Kopyhl1jli. - W po?owie lipca 1920 roku t-,a dy
wizja piechoty ]egjonów zajmuje [inj? rzeki Styl'. Nieprz yja
CIel nucicru coraz si ln iej. Most, isiniejqcy na rzece Styl' jest na

wszelki wypadek podminowany. Dnia 20 lipca. odzia?y sowiec

kie przeprowadzaj? silny atak na ten odcinek, poprzedzony

przygotowaniem a rt yler yj skiem. Gdy Hosjanie byli j lI? na mo

?C'ie, podchm'??y Mieezys?cl\v Niedzielski wysadza most razem

z ·w ('ogami. Po dokonaniu tego podchor??y Niedzielski obsadza

saperami pozycj? i wstrzymuje silny atak. Sw? zimn? krwi?
i odwag? podchor??y Niedzielski przyczynia siec do udaremuio

nin wrogowi próby przerwaniu odcinka b-go pu?ku leg-jonów.
\V dwa dni pó?niej, w czasie wypadu z Nawozu przez Styl'

grupy wydzielonej z i-ej dywizji i powrotu przez Kopyle, kom

panja w ci?gu 5' i pó? godzin odburlowywa 40 metrów zniszczo

nego u przcrlnio most i], maj?c ?? rannych. \Vyt<;?on? sw'? prac?

kompanja przycz) uia si? do skuteczno?ci wypadów, "r których
wynikli zostaje wzi«ta do nicwo]i cala hrygada sowiecka wraz

ze sztn beru.

Buj pod Arsenomicznmi. - Podczas cofania si? 1 -cj dywizji
(cg'jonów z nad rzeki St yl'U na [inj? Stochodu kom panja otrz ym "je
rozkaz fodyfikacji ryglowego odcinka Arscno w icxe -- Uhly. Pod

\\Tsi? A,'senowicze kompanja zosiaje niespodzianie zaatakowana

J,l'zez kilka szwadronów kawalerji nicpl'zyjucjclskiej, sianowi?-
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cyc h czo?o grupy kawaleryjskiej ? maj?cej ucz ymc przerw? na

tym odcinku i przedosta? si? na ty?y ')-ej arrnji. "\V z i?ta w ogidi
krz y?owy 4 karabinów maszynowych. kompanja nnf yoh m ias]

zajmuje pozycj? obronn? na skraju wsi, ogniem wstrz ymuj?c nie

przyjaciela i umoz.liwinj?c wycofanie sip' taborom. Dowódca kom

panji, podporucznik Corczy?ski, obserwuj?c manewr nieprzyja
ciela, zmierzaj?cy do oskrzydlenia kompanji, oraz ze wzglGdu na

brak ??czno?ci z w?asnemi oddzia?ami, nakazuje wycofanie si?

kompa nji na stanowisko 1/? kilornetra wt y le, n.i skrnj n lasu. wy-

?sy?ajqc jednocze?nic patrole na skrzyd?a. Nieprzerwany silny

ogie? karabinowy wstrzymujo wroga, rozci?g?o?? za? f ront u i ma

newrowanie patroli utrzymuj? Rosjan w n icpcwno?ci, co do wiel

ko?ci si? polskich. Powoduje to zw?ok? i umo?liwia wycofanie si?
ze sfery zagro?onej pl utonn arf vlcrj i, znujduj?ccgo si? w oclle

fdo?ci 2 kilometrów od kompanji. Po zaj?ciu stallowi .sku obronnego.

wspomagana ogniem li ra towanego pl u tOIlU arfy lcrji, kompnnjn

przeprowadza przeciwuderzenie, zmusznj?c nieprzyjaciela do cof

tu?cia si? za Stochód. likwiduj?c w ten sposób nicbezpiecze?stwo

przerwania frontu.

\V walce tej kompanja traci: 1 zahitego, 2 ru n uv«h i ') wzi(?

tych do niewoli.

DALSZE \VALKI KOMPAN] I \V OBSZAHZE BuGU,

Po boju pod Arsenowiczarni kompanja nadal prowadzi 1'0-

ho/y fortyfikacyjnc, bior?c niejednokrotnie udzia? w walkach i od

pieraj?c ataki. Po opuszczeniu pozycji przez 2':)-i pu?k piechoty,

kompanja cofa si? pod silnym naciskiem drog?: Mielnica - 110-

10hy - Kowcl - Dorohusk - Che?m, sk ?r] zostaje przerzucona

do Wlodawy, do grupy genera?a Ba?achowicza.

Nic dotar?szy do Wloclawy, kompanja zmuszona jest, wobec

zaj?cia tej ostatniej przez Rosjan, col'n?? -si? na Lubartów.

Do dnia 16 sierpnia kompanja fortyfikuje [inj? rzeki \Vieprza

w okolicy Firlcja i Kocka na odcinku 7 k ilomotrów.

Dnia 16 sici-pnia ruszy?a z nad \Vicprza grupa mu ncwrown

Naczelnego \Vodza, rnajacn uderzeniem nu ty?y wroga rozstrzv

gn?? losy bitwy warszawskiej.

Dnia 18 sierpnia kompanja zo.,tajc p,'zcrZIICOIHl do Zwicrzyi'ica?

gdzie pozostawia dwa plutony? jeden za? pluton wysy?a do Bi?

goraJa. Oha oddzia?y maj? za zadanie fortyfikowanie wymlCI1lO-
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n ych miejscowo?ci oraz jcdnoczc?uie obron? przeciwko dzia?aj?
cej w tej okolicy kawalerji Budiennego, \tV okolicach Zwierzy?ca
kompnnja wykonywa oko?o 6000 metrów sieci drutów kolcza

?i ych, a w okolicach BilgOJ·aja oko?o 5000 metrów.

Po wykonaniu powy?szego, kompanja maszeruje do Zamo?ci<t,

?kqd posuwa si? dniej na wschód, do Bugu, gdzie w zwi?zku z pod

J?t? 11 wrze?nia ofensyw? na \Volyl1, bierze udzia? \v Iot-sown

niu tej rzeki pod wsi? Moczu?y.
\V zdobytYJn ju? 12 wr-ze?niu Kowln kompanja otrz ymu jc

rozkaz odbudowy i naprawy zniszczonych mostów na szosie Ko

wel - Brze??, gclz;ie ca?kowicie od !Hldo\vywa 4- mosty, przeci?tnej

d?ugo?ci t 0---1'5 metrów.

I Jnia 9 pa/dzicrJlika kompanja i ransportem kolejowym od

chodz; do C,'odua, gdzie pocz?i kowo jest u?yta (In odbudowy mo

?lÓW 'Hl szosie Grodno -- SokMka. nusf.?pn ie do hudowy mostu

kotow?go pc/,ez' Niemen.

Po za wicszcu in bron i od 15 lisiopada 1920 rok li do 4 stycznia
1<)21 roku k ornpanja utrzymuje pI'ZCpl'i.l\Hi przez Niemen. \V tym

Celll buduje ruosi pontonow y og61nej d?ugo?ci oko?o 200 metrów,

który nast<:pnie przez ca?y czus jego istn ien iu ohsJlIguje.
Dnia 7 stycznia 1921 roku kompanja odje?d?a do ?\vi<iciall,

do swego r I [ haialjoIllI.

DZlALAN?!\ ,-cj K(l?1PA·I\T.J,1 !II BATALJONl.J SAPEHó\V.

II' urm]i rezerroome j. --- Dnia ..t. czerwca 1920 roku 3-a kom

panja II I [ia ta.ljonu saperów prz ylrvw« na [roni, na siaejti t,yn

tup y. \V tym w?a?nie czasie "armja rczr-rwowa" przesz?a do kontr

ofcnsywv, hij'le pó?nocne sk,"zyd lo 1 )-cj armj i sowieckiej, która

""- ofensywnym rozp?dzie podsn n?ln ?.i? pod Mf)lodeczno. Tego?
dnia otrzymuje kompanja rozkaz 00 s7efa in?ynierji 1.11'mji r(\ZCI'

wowcj, genel·a?a Sosnkowskiego reperowa? drog'i Posia wy
- Du

ni?owiczc. VI/" ci?gu h'zech tygodni kompailja zmienia kolejno co

kilka dni swoje miejsce postoju: POSL:l\\-Y, LlJez(lj? O?lllly, Bnd

???aw i Wilejka. Prowac];i jednocze?nie nast(?pllj?ce l'ohoiy: ,'epe

racj? dróg i mostó,,,, na swej osi 11 Hl T'SZII
, ?adowanie drutu kolcza

stego w ?wi(:cia 11 ach, budowa prochowIli w Ct(?h()ki{'Jl)

Li]Jcoroy oc!mról. --I ,cez ju? 4 lipca Hosjanie przeszli (lo p:}-

1Hnvncj gwnliownej ofensywy pJ'zewa?aj?cemi si?anli, zmuszaFlc

t -? al'm.l(? pol ";]\.<! do od wr'ot II. \V zwiqzkll Z / enl cof'n
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SIG L pluton z G?Ghokiego kompanja ??czy si? w ca?o??

w \Vilejce. Dalej kompanja wycofuje Sl(? w miar? cof [l

ma si? I-ej armji do Wiszniewa, na linj i Molodcczuo - r .ida,

i otrz) mujc rozkaz fortyfikowania i naprawienia tam starej pozy

cji niemieckiej. Po czterech dniach kompuuja ZIUUSZOIUl jest cofa?

si? dalej do lid y. \V Lidzie otrzymuje rozkaz za?ad?)wania si? i odcj
?cia do Brze?cia, do rl yspoz ycji ,t -ej nrmji. \V Brze?ciu kompanja

stoi oko?o trzech tygodn i, niszczy tam 111 os t Y zapasowe, min uje po

zostale, by nast?pnie po w ycoi'aniu si? wojsk zniszczy? je tak?e.

??ast?pnie kompanja zostaje przydzielona, jako piechota, do I J

Lrygady piechoty podhala?skiej. Po przyhyciu do brygady kom

panja zostaje u?yta do kontraataku na wie? Muchawicc, któr?

zdobywa, bierze je?ców i karabin masz ynow y ; w dniu nast?pnym
znów idzie do ataku, przeprowadza go pomy?lnie, lecz ponosi

straty, w liczbie 9 rannych (w tern 2 ci??ko).
,

Nast?pnego dnia kompanja jest przesuni?ta pod Terespol IW

lewym brzegu Bugu, gdzie atakuje i zdobywa t? wie?. Pouosi

straty: 6 rannych i 3 zaginionych. Po tej bitwie nad Bugiem kom

panja zostaje odes?ana do Bia?cj Podlaskiej.

Kontrofensywa: D?blin - Brzes? - ilIiTlsk. W Bia?ej Podla

skiej otrzymuje rozkaz maszerowan ia p('zez Luków" do D?blina.

Niebawcm jednak, w zwi?zku z kontrofensyw? polsk? - znowu

idzie do ?ukown, gdzie zostaje u?yta do walki z kawalerj? so

wieck? i zslohywa pare koni, je?ców i 3 karabiny musz ynowc.

Potem kompanja wraca Jo D?blina i 'v ciqgu dni dwunastu od

poczywa, repurujo tabor' i przygojowuje ?iQ do da.lszych marszów

robót.

Wrcszoie kompn nja dostaje roz k az marszu przez lu ków

i Brze?? do Kohr yuia, sz lnk iom nrze?? - :Mi{isk, reperuj?c po

drodze uszkodzone 1110Sty i drogi.
Zawieszenie broni zatrzymuje kompanj? w folwarku Onu

friewo o 50 kilOIllcLrów ocl J\Ti?ska. St?d kompanja zostaje wyco

rana do Brze?cia, gdzie wch(}(lzi w sk?ad gl'llpy iJl?ynicl'yjllcj NI'. 1.

DZfALANIA PLUTONU DETASZ()\VANECO PODPOBUCZ

N[KA ALEKSANDRA STANKIE\VICZA.

Dnia 29 stycznia 1919 rokll >-a kompanja 1-go pu?ku lllZy

nieryjnego ,vysyla (lwa pat I'ole minierskie w sile l oFiccra, 10 sa

perów ka?dy. pod dow()dztwem podpol'llC'zllika Stefana Lallg-
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nera l) i podporucznika Aleksandra Stankiewicza. Pierwszy z iych
patroli zostaje wys?any na front poleski, drugi na front wo?y?ski.

Patrol podporucznika Stankiewicza, przydzielony do grupy

gcncrala ?lnig?ego-Rydza, a pó?niej genera?a Babia?skiego bierze

udzia?, jako patrol miniersk i, przy znjmowauiu Kowla i w dalszej
ofensywie przeciw Ukrai?conl po osi KowcI ----Ho?oby, niszcz?c'
na odcinku grupy wszystkie mosty kolejowe i drogowe na Stoclio

dzie. Bierze nast?pnie kilkakrotnie udzia? w wypadach de1110n

xuacyjn ych na Pel'csPG i Ro?yszczc i fortyfikuje przyczó?ek 1l10-

sf owy IlU Bugu w lJol'ohusku. Po trzech miesi?cach dzia?alno?ci

na froncie patrol zostaje ?ci?gn i?t y do fI bataljonu saperów,
"': gdzie oj rz ym ujo uzupe?nienie do sk?adu plu tonu ddaszowanego

f) stanic 1 oficer, 3 podoficerów i 50 saperów. Dnia 28 maja 19J9

roku pluton len zostaje wys?any do Grodna do dyspozycji do

wódcy obozu warownego, genera?a Falkowicza. Tam zostaje u?yty
do: fortyfikacji Grodna, fortyfikacji rzeki Bóbr, jako linji de

markacyjnej z Niemcami (gdzie te? hi erze urlzinl w potyczce
z Niemcami pod Nowo-Kumicn n?}, wreszcie do podminowania
i utrzymania w gotowo?ci do wysadzenia 9 mostów kolejowych
od strony granicy litewskiej i niemieckie r·

Dnia 18 sicrpn ia 1919 roku zostaje ,vciclony w sk?ad 3-ej kom

panji I I bata ljonu saperów.

ARMJA POLSKA \VE FRANCJI.

Od pierwszych chwil wybuchu wojny ?wiatowej w 1914 1'0-

ku 'Polacv, znajduj?cy si? we Francji, ?piesz? do zbrojnych sze

regów, ulry walczy? z nnjzaci?tsz ym wrogiem Polski -

z Niem

cami. Przy boku arrnj i Irancuskiej powstaj? oddzia?y "Bajo?

czyków" i "Reuilczykow". Oddzia? ?,Rellilczyków" w liczbie 300

hagnetów zostaje ,vcielony do I bataljonu 3-go pulku cudzo

ziemskiego. Oddzia? ?,Bajo?czyków'· walczy bohatersko, jaku
osobna jednostka:

Przez d?ll?szy czas d arcmuc s? zabiegi Polaków stworzenia

samodzielnej arrnji polskiej. Francja, która pozostaje w soju

szu z Rosj?, wrogo usposobion? do Polski, nie mo?e ze wzgl?dów

politycznych zgodzi? si? na tworzenie na jej terenie urrnj i

l) Patrol pOdpO?'llCZIl ik u Lauguern do pu?ku nic wraca: wchodzi w sk?ad

?)-g() pu?ku saperów.

53



polskiej. Dopiero po wybuchu rewolucji ,,,. Hosji sytuacja po

lityczna zmienia si? i my?l stworzenia arrnj i polskiej dochodzi

do sk u tk.u.

Dnia 4 czerwca 1917 roku prezydent rzecz ypospol itej fran

cuskiej Poincar« porlp isujc dekret, na mocy którego powstaje
, autonorniczna arrnj a polska we Francji.

Na czele Ar mj i Polskiej stoi pocz?tkowo genend francuski

Arch inard. Dnia 4 pa?dziernika 1918 r. "polski komitet narodo

wy" w Par y?u minn uj e naczeln ym wodzem genera?a JózeLl
Hallera, b ylcgo dowódc? II "?elaznej" karpackiej brygady [o

g'jonów polskich i II korpusu wojsk polskich nil vVschodzie?

przyby?ego po bi twie kn niowsk iej przez Murman do Francji.
Do ko?ca woj ny ?w iutowcj t. j. do 11 listopada 1918 roku

pulki 1-ej d yw izj i polskiej we F rancj i walcz? hohute rsk«

z Niemcami, a nast<ipnie ol'ganizuj? sic.; i szkol? dalsze dywizje
i \\T kwietniu 1919 roku prz yb ywnj? do Polski, ahy w ywa lcz y?
jej granice.

xiu BATA".J()? SAPEH()\V.

OHCANJZA('JA GATALjONU.

I bataljon in?ynierji l-ej dywizji .. -,f rze!CÓlp urtuj! polskiej we

Francji. _. Pocz?tek XnI liatal jonu saperów si(;ga pierwszych
dni pa?dziernika 1917 roku, kiedy to zaczyna organizowa?
si? pierwsza jednostka techn icz.na w ohozie koncern rac yjn ym

urrnj i polskiej w SilIe le Cuillalllllc, ma lem minstoczk n, w de

partamencie Sm-tlic. jednostk? t? organizuje podporucznik in? y

nierji francuskiej (Polak) Mm-cel] Edmund ZahOl'ski .. Stan tej

jednostki dnia 12 pa?dziernika 1917 roku wynosi: l oficcr, 1 pod
oficer - sier?ant sztabowy Franciszek Kowalcwski ? 19 saperów:
w tern 10 saperów z "Legji Cudzozicmsk iej", 6 supe rów przy

by?ych z Holu nrlj i'] i 3 z Anglji.

Dnia 12 pa?dziernika 1917 roku ocldxia I t en zostaj c wysla n y

do Angers, w dcpar'tu mcncie Mrriue et Lo i re, do bzko?y podofi
cerów technicznych przy 6-ym Francuskim pul ku in?ynierji.

gdzie zostaje wcielony! jako oddzielny pluton. \V Ini?dzycz:'1sie
Ol

J) S? to przewa?nie Polacy wzi';ci do uiewoli przez Niemców z szere

[.!'ów armji ro?yjskiej, wzgi?dnic internowani przez Niemców na terytorjum
" Kongresówki.



do plutonu tego przybywa z .Legji Cudzoziemskiej" sier?ant

Ednnlllcl Batowski i 14 saperów oraz z Holandji - 2 saperów;
wobec czego w dniu uko?czenia szko?y - 31 stycznia 1918 roku

pluton liczy?: 1 oficera, 2 podoficerów i 35 saperów.

Dnia 2 lutego 1918 roku oddzia? ten zostaje wzmocniony

przez 3 sier?antów, pochodz?c ych z arrnj i a-meryka?skiej,
z uko?czon yrn ku rsern szko?y podoficerskiej w Kanadzie i 52 sa··

perów - bylych pionierów armji niemieckiej, znajduj?cych si?

w niewoli francuskiej. Po uzupe?nieniu oddzia? zostaje wys?any
do obozu w Sille le Guillaume, gdzie zaczyna Iorruown? si? i-a

k ompunj a in?ynieryjna. Dla uzupe?nienia tej kompanji s? wy

bierani rzemie?lnicy, przewa?nie pochodz?cy z Ameryki, z ist

niej?cych ju? l-go i 2-go pu?ków strzelców polskich.

Dnia 11 marca 1918 roku .przybywa major Edward \Vysocki,

jako dowódca formuj?cej si? iu? ynierj i armji polskiej ("de

tachentent d u Genie Polonais"). VV dniu tym ca?a in?ynierja

liczy 6 oficerów (maj or Edward VVysocki, porucznik Marce]! Ed

m u nd Zaborski, podporucznik Hegner, podporucznik Józef Gro

decki, podporucznik Franciszek Koralewski, podporuczni'k Ro

muald Wiszniewski) i 364 szeregowych.

Dnia 13 marca o godzinie 14 zostaje sformowana w Angers,

?
'\7" obecno?ci przedstawiciela szefa "wojskowej misji francusko

polskiej" - genera?a Archinarda, komendanta garnizonu An

gers, intendenta okregu Le Mans - p.Leblanc i dowódcy in?y

nierji - majora Wysockiego - I-a kompanja in?ynieryjna (pó?

niejsza I-u kompanja XIII bataljonu saperów) p0d nazw? "in?y··

n ier yj na kompanja dywizyjna tlI." ("COlnpagnie du Genie Di vi

sionu i re 11I "). Stan tej kompanji wynosi?: :2 oficerów, 18 pod

oficerów, 202 saperów, 30 koni, 9 wozów i 1 kuchnia polowa.

Dowódc? kompa nj i zostaje porucznik Marceli Edmund Zaborski.

Tego? dnia zostaje sl'o rmowana szkota podoficerska (druga

z rz?du). Dowódc? szko?y zostaje podporucznik Grahiilski.

Szko?a liczy: 1 oficera, 2 podoficerów, 50 saperów.

Pozostn la nadwy?ka ludzi zostaje przydzielona do kornpanj i

111 bez specjalnej organizacji. Dnia 19 kwietnia 1918 roku z tej

nadwy?ki zostaje sformowana kadra ("d?pof') pod nazw?

,.kompanji ])!26" pod dowództwem podporucznika Hegnera, o sta

nie oko?o 93 saperów. Kompanja ta wy?ania z siebie w przy

sz?o?ci wszystkie nast?pne jednostki I hata lj on u in?ynierji i inne

jednostki techniczne a rrnj i polskiej we Francji.



Dnia ?4 maja 1918 rok.u .. kompanja 11I" wyrusza na front

do Szampanji.

DIl ia 31 maj a zostaje znko?czon y ku es w szkole podoficer

skiej. Od tego dnia do 10 czerwca 1918 roku trwa okres reorga

nizacj i. Dnia 10 czerwca zostaje sformowana "dywizyjna k om

panja in?ynieryjna l/51" -

p rzern ianowana pó?niej na ,,2/1."

(pó?niejsza 2-a kompanja XIH bataljonu saperów) i uruchomio

ny nast?pnie kurs szko?y podoficerskiej. IJbwódc? "kompanji

l/51
'

.... zostaje wyznaczony porucznik Grodecki. Stan kompanji

w-ynosi: 3 oficerów, 220 szeregowych - przewa?nie ochotni k ów

z Ameryki. Stan szko?y podoficerskiej wynosi: 1 oficer, 8 pod
oficerów, 110 saperów i ponadto 2 sier?antów arrnj i francuskiej.

"KOInpanja 1/51" i szko?a Iorrnuj? si? w Er ignie pod Angers.
Dnia 13 wrze?nia 1918 roku dowództwo szko?y pocl ofieerskiej

obejmuje porucznik Czes?aw Paw?owicz.

Dnia 15 czerwca zostaje sformowana w Erignie "szko?a pod
chor??ych in? yn ie rj i". Dowództwo szko?y obejmuje porucznik
Micha Iski. Szko?a liczy pocz?tkowo 11 uczrn.

Jest to pierwsza szko?a oficerska in?ynieryjna odradzaj?

cego si? wojska polskiego.

Unia 18 pa?dziernika 1918 roku powstaje nowa jcdnost ka -

,.kompanja parkowa 1/21 ". Dowódc? kompanji zostaje wyzna

czony porucznik Paw?owicz. Kompunja liczy oko?o 100 szerego

wych. Tabor otrzymuje pó?niej po przybyciu do Villucourt.

Dnia 5 listopada zostaje uko?czony kurs w szkole podcho

r??ych i podoficerskiej, a dnia 9 listopada batn ljon zostaje wy··

eli minowan y i otrz ym uj e nazw? ,,1 butalj onu in?ynieryj nego

t dywizji strzelców". Kompanj a "Dj26" zostaje zupel n ie wydzie
lona ze sk?adu bataljonu, jako kadra przysz?ych jednostek tech

nicznych a rrnji genera?a l ln lleru, Kompanj a ,.1/1." zostaje prze

mianowana na "l-q kompanj? saperów-minierów" (I-ere Corn

pagnie des Sapeurs Mineurs"). Kornpanja ,,2/1." -- na ,,2-? k om

panj? superów-m in ierów", kompa nj a parkowa ,,1/21" - na

,.kompanj? pa r kow?".

Dnia 9 listopada 1918 roku ba ta lj on, w sk?adzie: dowództwa.

dwu kompanij i kompanji parkowej, wyrusza na front, lecz ju?

II listopada nast?puje zawieszcn ie broni. Dnia 13 listopada ba

tulj on przyhywa do ,.eentrum w ysz kolcn ia wojskowego" w Bavon

i zakwa tcrnw ywa s i? w o hszn r-zo tego m insteczka. Dnia 29 grlld
nia pi'zybywa z frontu le? i t -a kom pa nj a.
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Dnia 15 kwietnia 1919 roku podpu?kownik vVysocki zostaje

wyznaczony dowódc? in?ynicrji korpusu, a dowódc? bataljonu zo

staje kapitan Czes?aw Paw?owicz. Dowódc? 1-ej ko mpanj i _.

podporucznik Crzegorz Sikorski, 2-ej - kapitan Bohdan j ab lo?

ski ; dowódc? kornpunj i parkowej --;- porucznik Jerzy :?awcewicz.

\V tak im sianie organizacji buta.ljon wyrusza dnia 22 i 21

kwietnia transportem kolejowym z Francji. przez Niemcy przy

bywa do Polski i zatrzymuje si? w Chelrnie.

"XIII bntnt jon saper?ro", Dorood ziroo. -- 1N zwi?zku z przej-
?cieni armji gellcra?a l la lloru na etat wojsk krajowych w dniu 15

wrze?nia J919 roku 1-a dywizja strzelców ar mj i genera?a l-lal

lent, zostaje przemianowana na 13-? dywizj? piechoty, a I ba

taljon in?ynieryjny na XTll bataljon saperów. Przez ca?? wojn?
dowodzi? bata ljouem kapitan (pó?niej major) Paw?owicz.

l-a kompun.jn. - Z clnvil? reorganizacji bataljnnu l-a kom

panj a saperów min ierów zostuj e przemianowana na 1-? kompa

nj ? saperów. Dnia 27 czerwca J920 roku kompanja zostaje pod
Zwiahlem rozbita. To tez dnia 27 wrze?nia 1920 roku przybywa.
do bata ljonu, jako uzupe?nienie, ,Jubelska k ompanj a fortyfika

cyjna Nr. 2", sformowana w bata ljonie zapasowym saperów Nr. 2

w D?hlinie. Z Lej kornpanj i i z pozosta?ych resztek i-ej k.oru

panj i saperów zostaje sforrnowana nowa - i-a kompanj a. Df)

wóclztwo kornpanj i ohejrnuje porucznik Stefan Nel ken.

2-a kompunjc1. - 2-a kornpanja saperów minierów zostaje

przemianowana na 2-? kompanj? saperów. Kompanj ?
dowodzi

od tego czasu przez ca?y czas wojny porucznik Jerzy Lawcewie-z.

3-n kom.pun.jn - zostaje sformowana w maju 1920 roku

w kompn uj i zapasowej saperów Nr. 2 w Krasnymstuwie. Dnia

3 czerwca 1920 roku kompa nj a, pod dowództwem podporucznika

Antoniego Malinowskiego, przybywa do bataljonu. 5 lipca t921

roku kompanja wraz z bata ljonem przybywa do pu?ku do DQ

hlina i tam zostaje rozforruowunu. jako nieetatowa.

W styczniu 1923 roku wskutek rozformowania XXVII bata

ljonu saperów, 1-a kompanja tego ba ta l jon u zostaje 'przellliano
wana na 3-'1 kOlllpanjQ xrll hataljonu saperó,v.

J(olurnna ."iCl]JC',. • .:.ka Nr. X/ll .- Jednocze?nie z rcorganizac,r?
XI l I hataljoIlu, kompanja parkowa zostaje przemianowana na

"koluIllIH..? nnI'z?dzi saperskich Nr. XIIt". Przez ca?y czas wo,jny

zaopatruje ona hataljon, przyczcm 20 czerwca 1920 roklI zostaje

,
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przemiunown nu na "kolurlln? sapersk? Nr. XlII". Dnia 31 nUlJa

j 921 roku odchodzi do bata lj onu zapasowego saperów Nr. n do

D?blina, gdzie zostaje rozformowunu, jako nieetatowu.

KO!W1tlUl pontonowa llXII l. - Kolumna ta formuje si? we

Francji, jako .,cl\..\vipa? naprawy mostów D. [nstr ,", a nast?pnie
w kraju. zostaje przemianowanu na "kolumn? mostow? 81", po

tern na "kolumn? pontonow? 1/XI l I" i przydzielona do Xl l l ba

ta-ljon u saperów. Przez ca?? 'wojn? kolumn? dowodzi porucznik

Eugenjusz Szubert. \V roku 1921 ko lumnn odchodzi do D?blina,

gdzie zostaje rozformowana, jako n ieetutowa.

nZIA?.A0HA \VOjENNE t-EJ KO?v1PANJI

xur BATAI..r()?U SAPEl{()\V.

\VE l' 1\1\ 1\: (,J I.

Prnce fOl'tYlik?.1cyjlle. - Po wyruszeniu dnia 24 maju 1<r18

roku na front do Szampunj i l-a k o mpu nj a I bnta lj on u in?ynie

ryjnego przybywa do centralnego obozu i nst ru kcyjnego Nr. 1 t

w Au lna pod Chillons nad Marn?, gdzie w ci?gu dwóch-trzech

tygodni oh z ym uje ostatecznie w yszkolenie, pod kierownict wern

francuskiego kapitana Niqu'u. PateIll zaraz zostaje rzucona na

pierwsz? linje odcinka "Teinls-Bois de la Grurie" - obejrnuj ?

('ego laski 58, 82, tOr), 107. Z czasem przctrunxportownnn do \Vo

gezów, pracuje na odcinku ,)Toyen-?rontier' pomi?dzy Ch?.icnu

Sa l ine-Av r icou rt. Na obydwóch wymienionych odcinkach Fr-ontu

kornpanj a W) konywa nastepuj?ce roboty fortyfikacyjne: hu

duje oko?o 700 mchów nowych nkupów, naprawia oko?o 100 me

trów stu rych, zupe?nie zrytych przez ci??k? urt yle rj? -

co jest

robot? daleko ci??sz?, ni? budowa nowych; buduje \\1 Szampanj i

jeden schron ci??ki; 5 schronów lekkich w \Vogezach. Praca ta

wymaga wielkiego wysi l ku. wsku iek twardo?ci gruntu, co znów

wymaga wysadzenia ska?y zupomoc? ?adunków minierskich.

Buduje okolo 1000 metrów sieci drutu kolczastego szeroko?ci

4-6 metrów przy u?yciu ko?ków drewnianych i ?elaznych; bu

d uje j od ru tow y wu 2 stanowiska dla czujek pl'Zcd picl'\"rsz? li nj?,
w odleg?o?ci zaledwie 330 metrów od n iep rz yj acieln. Praca wi?c

bardzo trudno i niebezpieczna."

Fortyfikuje ponadto wiosk? SL Hi l lai re le Grand, gdzie na

trafia na wiele trudno?ci przy robien iu dziu,' na si rze ln ice

w m u racli i ogrodzeniach oraz przy robieni II barykad.

?8
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\\'szystkie te prace wykonywa kumpn nj a, je?eli nie w pierw

szej, to w jerlnej z pierwszych linij pod ustnwiczn ym ogniem

ci??k iej i lekkiej n rt ylerj i, karabinów maszynowych oraz przy

ci?g?ych atakach gazowych. Pracowa? trzeba przewa?nie ba r

dzo ostro?nie, cicho i prawie tylko w' nocy.

Dla uwypuklenia ca?okszta?tu, wa?no?ci i wa ru n ków pracy

porl k rc?l i? nu le? y, ?e ca!a praca jest wykonywana podczas ofen

sywy n iem ieck iej ,
w' ostatnim roku zmagania si? sojuszników

z przemoc? germa?sk?, podczas naj ci??szych walk w przelomo

"')'111 momencie ?wiatowej wojny.

Bilton pod SI. Ililluire I« Grand. - Od marca 1918 roku

Niemcy stale ponawiali swe ofensywy \\T ró?nych miejscach

frontu we Francji.

Stan?li ju? oni nad .\Lu'll?, zagra?aj?c Pur y?owr.

'l'ym r-zasem francuski nuu-szulek Foch przyszykowa? gene

raln? kontrofensyw?, któr? te? w lipcu 1918 roku wreszcie mógl

rozpocz??.

\V nocy z unia 13 na 14 lipca 1918 roku l-a kompanja bierze

pierwszy raz udzia?, jako pior-h otn, w bitwie pod St. l l il lni rc

Ie Grand, która rozpocz?ta sic,; o godzinie 23 dnia J3 lipca. O tej

godzinie kompanja znajdowa?a si? w marszu z 1-)'111 pu?kiem
strzelców (ohecnie - 43-i pu?k strzelców konnych) i w kolumnie

mu rszowej zostaje ?askoczond si lnv m og'niem artyleryjskim
zhok u. Satychlllia?t rozsypll je Sif? i kryje za wa?y przy szusie,

pozostaj?c tak do rana pod si lnyrn cgniem n rt ylerj i, strzelaj ?cej

pociskami gazowemi Próby p rzes un i?ciu kompanji nie daj? do

datnich wyników, gdy? ogiell n iem ieck iej art vlerj i zajmuje zby?

du?? sheft( i jest bardzo ciemno, a kompunj a nie zna dobrze

te renu i fod)'fikacji na nim, poniewa? przez ten te ren m ia lu

tylko przemnszerowa?. \V tern po?o?eniu kompunja otrzymuje
rozkaz wycofania si?. Podporucznik \Vi?niewski i sier?ant Jan
K I'ZOS, chc?c wykona? ten rozkaz, wychodz? na szos? celem ze

hrun ia kompa nj i, lecz w tej?e chwili pada pocisk, rani?c ci??ko

podpo?'lIcznika \Vi?niewskiego i odrzucaj?c go w stron?, nu' od

leg?o?? oko?o 12 met rów; jednocze?nie wyrwany pociskiem ku

mieli urle rzn sier?anta Krznsa, który traci przytomno??. Nad ra

}H'IIl h{)j szaleje jeszcze w i?t:ej. Niemcy przechodz? do ataku.

Francuzi za? ze swej strony, nie zwa?aj?c na piekielny ogie?,

podwo?? sa mocliodum i c-or-az wi?cej odwodów i amunicji. SaIllO

cho.d y z pociskami, tra fiane pociskami ad yler y j skiemi, w ybu-



chaj ?
z n iezw yk lq si??, pozostawiaj?c po sobie tylko du?e wyr

wy. Podobny los spotyka i samochody sanitarne czerwonego

krzy?a, przewo??ce rannych. l\I ierncy napieraj ? coraz silniej
i dochodz? w krótce do drugiej linji okopów francuskich. \V trak

cie cofania si? Francuzów podporucznikowi ZaLorskieulll udaje
s i? zehru? pó? kompanji i wycofa? si? troch? wty]. Pozosta?a za?

póikompanja, z adjntantem \Vichy i sie r?a ntern Krzosem na

czele, trwa la w pierwszej linj i i na rozkaz majora in?ynierji

fr;nclIskiej zaj??a w?asny ma?y odcinek. Takie po?o?enie trwa to

w ci?gu dni 14, 15 i 16 lipca; prz yczern obie pó?kompanje nie

m in ly m i?dz y sob? ??czno?ci, wskutek czego pólkornpanj a, znaj

duj?ca si? w pierwszej linji odczuwa ta brak wy?ywienia, lecz

wci?? jeszcze hy?a trzymana w pierwszej linji i miu ln zadanie

wvsadzen ia w razie pot rzcb y toru kolejowego, który przechodzi!

prostopadle do frontu i po któr ym atakuj? pancerki francuskie'.

Ogie? artyleryjski i ataki ga zowc nie ustaj?. \\1 m i?rlz ycznsi.:

zostaje ranny jeszcze jeden saper.

Po trzech dniach kompan jn zostaje wreszcie ostatecznie wy

cofania wr y], gdzie ??czy si? w ca?o??, pozostnj?c jeclnu k w ciqg;n

paru dni pod slnbsz ym j u? ogniem adyleryjskim. Gdy Francuzi

przeszli ostatecznie do kontrofensywy i posun?li siQ zwyci?sko

naprzód, kompanja zosta?a znowu rzucona do pierwszej l inj i.

ale ju? tylko do robót technicznych.

1fT lercerenie da ..:11Z(?C ii i Lo! aryngji. -' Dnia 1 R listopada
1918 ro ku, po zawieszeniu hron i, l-a kompanj a bierze udzia?

w triumfalnem wkroczeniu a r mj i francuskiej do Alzacji i Lotu

rvngji, przekraczaj?c granic? pl'ZCZ ir-iuml aln c bramy, budowane

przez ludno?? Alzacji i Lota r vngj i, - owacyjnie witana przez

t? ludno?? pod Avricourf, na wschód od Nancy, na linji kolejo

wej Luncvillc-Scrrchoui-, Po powrocie z Alzacji do obszaru Lunc

vi llc'u kompanjn nic hr-a?a ju? udzia?u w ?adnych dzia?aniach

a? do odjazdu do Polski.

DZ[ALANIA ·VV POLSCE.

UDZIA? \V ZAJ?CfU WOLYl\L\ J POLESIA.

Buclenrui mo,,,;/óm. - Jak ju? wiemy, I halaljoll in?ynieryjny

przyby? 00 Polski w obszar Che lmu, w ko?cu kwietnia 1919 roku,

t. ,j. w cliw ili, gdy po zwyci?stwach na pó?nocy (pod Wi l nem,
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Lid? 1 Baranowiczami) Polacy szykowali si? do rozstrzvguj?cej

ofensywy na Ukrai?có,v, która te? rozpocz??a si? w dniu 14 majn
na \VO?Ylliu, za? 'v dniu 15 - w :Ma?opolsce.

Podczas posuwania si? polskich wojsk na wschód po l inj i

Kowel - Sarny i Kowel - ?uck - Równe oraz dalej w- kie

runku na Zwiahel, kompanja prz)'czynia si? bardzo w ydatn ic

do opanowania i przej?cia rzek: Stochodu, Styru, J lorynin i Slu

czy. Od dnia 27 maj a do 1 czerw-ca kumpa nj a dopomaga I-eJ
i 5-ej kornpnnj om kolejowym przy odbudowie dwóch mostów

kolejowych, ogólnej d?ugo?ci 50 metrów, na Stochodzie ko?o

Ho?oh.

1\) wyparciu z \Vo?ynia Uk ra i?ców l-a dywizja arrnj i ge

nera?a Ha.lleru nawi?za?a styczno?? z wojskarui Hosj i sowieckiej
Od dnia 1..t. czer wca do ; lipca pó?kompanja pod c?owódz

twem podporucznika Wind yslawu Pisarskiego, odbudow ywa

zniszczony most kolejowy na Stochodzie pod Powurskiem.

Dnia 18 czerwca kompanja dostaje rozkaz zbudowania prze

prawy w Czehicniu nu Styl'ze, gdzie most drogowy ogólncj d?ugo
?ci 400 metrów spalony by? IUl przestrzeni 60 metrów. Rozkaz zbu

dowania promu dostaje sier?ant Krzos, który natychmiast udaje

si? na miejsce wruz z plutonem. Praca ma by? wykonana pod

os?on? oddzia?u, który w tern miejscu ma broni? przej?cia przez

Styl', kwateruj?c w- Topoln ie. Po p rzybvci u na miejsce sier?ant

Krzos stwierdza, ?e ?u-l n ych oddzia?ów n ierua, ?e o budowie pro

mu nie rno?e by? UlOWy z powodu braku dost?pu do hrzegów
wsku tek ich bagn isio?ci. Wobec powy?szego pozostawa?o t y lk o

przyst?pi? natychmiast do odbudowy zniszczonej cz??ci most li.

Praca bardzo utr ucln ionu, gdy? pluton saperów musi xi? orlst rze

l iwu? od znujduj ?c-vr-h si(? JW przeciwnym hr'zegu I\osjan i ?ciq

g-a? nrate i-j a ? ze stucj i Ho?yszcze, oddalonej o kilkana?cie ki l o

metrów. Pokonawszy te t rud no?ci, sier?ant Krzos p rz yst?puje
20 czerwca do faktycznej odbudowy.. Du?a g??boko??: wody
(8 metrów) w miejscu z.n iszr.zcn in mostu uniemo?liwia zn hitie

pa l i, zm usza do \V}- konania prz?se? wiesza ro w ycl, 12 met I'Ó\I/

rozpi?to?ci. \Vsklllf'k iego 01''-17: przez uszczuplenic pIlItonu na

Ilhczpicczcllia praca I)()SlI\va siQ poma?u i trwa dziclI i 110C, po

13 ludzi na 2 zmiany po 12 godzin.
Po par'u dniach pllltOll otl·ZyJllllj<.', jako uhezpieczenie, plll

ton H-go pulkIl lI?an{}\\", ('o poz\\'<da sC'l?Htn??: z patroli sapcrów.
(I \vskutek tego przy?pieszy? pra((?. l\lost jest gOlO\\-Y do przej

?cia dnia 4 lipc·a. a ()si<dt?c-zni(> wykoijczollY dnia 1; lipca.



Pod k re?l i? nale?y i n icj atv w
?, energj ?

i odwag? sier?anta

Krzosa, który ot rzymuje poehwa i? od dowódcy bu ta lj onu. ka

pitana Puw low iczn i szefn sztabu l-ej dywizji - oficera a rrnj i

Lruueusk icj. Od dnia') do 14· lipca, pó?kompanja, pod dowódz

twem podporucznika Pixarsk icgo, a pod fadw-went kierowni

ctwem kapitana in?yniera l\lilosza buduje prowizoryczny most

kolejowy IW k lu tkuch przez Styl' w Czu r-tor ysk u.

Szyhk ie wy konan io mo-st li umo? l iw ia przcpc]: 11 i?cie nil pol
sk? stron? ki lk li Jokom Y t y,,' i ki lkudxiesi?riu wagonów, znaj

duj?cych siQ po st ron ie ros yj sk iej ,

Zaj?cie Anfollórrki i Si7l'll.- Nn rozkaz dowódcy podgrllpy,
dziu laj ?ccj po linji Kowel - Snrny. podpu?kownika Sochaczew

skiego - r I pluton, pod dowództwem pod porucznika Pisa rsk ie

g'o, w vru szu d n ia 19 l ipca z rlafa ?ó\\"ki nu stncj ? .i?Iltonó""l .. l(,

p:dzic otrzymuje rozkaz zaj?ciu i olrron y przcclmo?cin na I lor y

n i u. Do poludnia d n in nilslt;pneg'o pluton fortyfikuje l)1'Z??

cZ(i?ek mostowy od stro n y zaclind n icj. H dnia 20 lipca o godzi
nie l, pluton pod ojm iern i:l rty le rj i sow ieck iej przechodzi przez

most kolejowy na Ho r yniu i przyst?puje do fortyfikacji przed
mOSl'1H od sl ro n v n iepr z vj aciclsk iej. Opr-ócz lego pl uto n po

prawia tor kolejowy, podnosi 3 wykolejone ,vagony l przepv

cha 22 wagony, otwieraj?c w ten sposóh drog? dla polsk iegr:

poci?gli pancernego.

Dnia 20 1 i pca o godzinie 23 pl u ton wyje?d?a poci?gie m

pancernym do Sarn, p,"dzie 'v ci?gli paru godzin naprawia dwa

uszkodzone most y kolej owe. Za szybkie i dok?adne przepro

wadzenie naprawy tyr-h mostów pluton ot.rz ym uje kilkakrotne

pochwa? y od dowódcy porig r u py? porlpu ?kown i ka So('hacze,,?

skiego.
Po zaj(ic:iu Sal'n do dni;'l 27 lipca plllto\l \VI'az z 2J-lm pu?kiem

piechoty i szwadronem 2-go p1l?ku. szwole?erów obsadza j hroni

"bej? Sarny. Komendantem dwo?'ca jest dowódca plntonu. pod

porucznik Pisarski. Patrol w sile 22 szeregowych obsadza wie?

Luchcze, na pó?noc od Sarn.

Dnia 23 lipca pafrol, pod dowództwem sier?anta GUl'Zytl

skiego,\vysadza 2 mostki kolejowe 17 kilometrów na wschód od

Sarn. \V calem dzia?aniu pod Sarnami odznacza siQ szezeg"ól
nie dowódca plutomI, podporucznik Pisar:"iki, i chor??y K rzo?.

HlldolPiI mostu 10 JJ orba komie i Fili pmnic"/<'lCh. -- 'V pOCZe!i
kuch sierpn ia kompa nj (l jest p I'zerzucona do Lucka j 'wraz z 1-?



dywizj? .Jia llcrowsk ?", bierze udzia? w ofensywie na R6wne.

a potem na Zwiahel. Dla sprawnego i sz yhk iego posuwania 81?

dywizji wy?ania si? konieczno?? odbudowy zniszczonych mo

siów na szosie Hówne - Zwiahel - w Horhakowie na IIor yn iu

U,O met rów) i Pilipo,viczach na Czcrcmic (2') metrów). Budowa

w ] lo rbukowic trwa od dnia 22 sierpnia do 10 wrze?nia. Porn i-
-

mo pomocy rohotników cywilnych i znacznej ilo?ci podwód

praca posuwa si? porna lu, pon iewu? wy?ania si? potrzeba zbu

dowania zjazdów' ze str om ych nasypów i dojazdów do mostu,

czyli w y k on a n ie dwu nasypÓ'w 120 metrów i 150 metrów dhl-

go?ci, do 3 metrów wysoko?ci.
Budowa w' Filipowiczach t rwa od dnia 13 do 28 wrze?n in

i 11 je na t rn fia na specjalne t rndno?ci.

DZIAtANIA POD ZWIAlTLEIVl.

Bsulonni mesloro pod 'lwiahl<!m. -- W miar? posuwania si"

polskich wojsk na wschód wylania si? konieczno?? orlbudowa

nia .most n szosowego na Slucz y \V Zwiahl n, celem utr-zvmn nin

komun ik acj i po p:?ównej arterj i - SZOSIe z Równego na ?yto

mierz - Kijów.
Wskutek rozkuzu dowódcy f3-er dywizji piechoty, (dawniej

l-e,r hal lerowsk iej}, genera la HI/mera, z dnia 25 grudnia 1919 ro

ku dowódca batnljonu wvs yla do odbudowy mostu t-? kom

panj ?, pod dowództwem porucznika Sikorskiego.

Kompnnja pl'zystc?pllje do pracy 1 stycznia 19<:20 roku. Ze

wzgl?du na k o nst ru kj ?
inosiu j rorl zaj zniszczenia go

- odbu

dowa mostu jest jedn? z na,jpowa?nie,jszych prac technicznych

kompa nj i. wykonanych podczas wojny.

Most ogólneJ d?ugo?ci ponad 80 metrów, szeroko?cI ko?o 15

metr-ów i w vsok o?t-i oko?o 18 metrów systemu lukowego, na

filarach ramiennych, w ka?dem prz??le? ?uków, wvt rzvrnn lo??

12 torm, o 3 prz?s?ach z przyc.:zólkami mu rowa nemi - by? do-

szczctn ie spalony. •

Po cz??clowem zgromadzeniu matcrj al n, kompanjn przy

st?puje do hudowy rusztowania. Praca prowadzona jest pod

czas silnego 1111'OZll na zn mn rzn i?tej rzece. Dno rzeki jest ka

mieniste, co u nie mo?l iwiu zabicie pali. \Vskntek tep:o komp?lllja

robi na ka?d ynl prz??le 3 skrz yn ie (10 metrów d?ll go?ci, 1.5 me

tra szeroko?ci i 1 met I' wysoko?ci). wsiawia w ka:i;de,j po 6 pali.
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zaludow ywa skrzynie kamieniami i po obr?baniu lodu - zata ..

pia je. Nast?pnie kompanja sztukuje pilot y i na nich w yko?
cza cale rusztowanie. Ca?a praca wymaga bardzo du?ego wy

sitku,' sam ych karnicni u?yto t?O met rów sze?ciennych.

Dnia 5 marca podczas ruszenia kry na pierwszem i nn

dl'ugiem p rz??le rusztowanie zostaje cz??ciowo uszkodzone, a na

trzecim prz??le zupe?nie zniszczone. Praca ko?o ca?ego rusz/o

wania jest uko?czona dopiero oko?o 1 kwietnia, u wi?c tr-wa

3 miesi?ce.

\V m iar? posuwania si? robót przy rusztowaniu rozpoczyna

si? odbudowa w?a?ciwego mostu, która zostaje ostatecznie u ko?

czona w ko?cu czerwca 1920 roku.

Przy odbudowie mostu pracuje równie? przez pó?tora nne

si?cn do polowy lutego cz??? I-ej kompanji VI I. bataljonu sa

perów (1 oficer, 40 szeregowych).

Jednocze?nie z powy?sz? prac? k ompunj a buduje nast?pu

j?ce mosty:

Dnia 3 marca zostaje zniesiony przez kr? znajduj?cy si?

tu? obok odbudowywanego mostu szosowego
- polowy most

objazdowy na koz?ach. Wskutek tego dnia 4 marca kompanja

dostaje rozkaz ze sztabu dywizji wybudowania mostu punto

nowego, celem u trz ymunin ci?g?o?ci komunikucj i. Na szy hkie

i spruwne wykonanie tego zadania k?adzie szczególny nacisk

dowódca Iron tu wol y?sk iego. Dnia 7 marca przybywa "pal'k

pUll ton ow y a d nia S mu rca w ci?gu paru godzin kompanj a bu

duje most d?ugo?ci 90 met.rów.

Niezale?nie od mostu pontonowego kompanja odbudowywa

zniszczony p rzez k r? objazdowy polowy most koz.lowy.

nój pod Zroiuhlem. - Po zniesieniu dnia 7) marca przez kl'li

lodow? mostów polowych na S?uczy, w tej liczbie pod Zwia

h le m i C:-,;y?ówkq, cbsudu p rzcdmo?c-ia Zwjahla pozostaje hez

po??czenia z zachodnini brzegiem rzeki. Od dnia 8 marca istnie

je tylko jeden most pou iouow y w Zwialdu.

Wv kor-z yst uj ?« t? ()l?oljczno?(, I{osjanie, w zwi?zku z ZH

m ier zo n? ofensyw? ich 12-ej a rmj i na nówIle, prz ygotowuju

si? do natarcia na Zwiahel i rozpocz ynnj ? je 19 ma rca. C?ównc

jednak uder zcn ie p i-z ypadn na dzie? 21 marca .

.J u? 20-go Rosju n ic podchudz? tak hJiskCl: ?e zaczynaJ?

o.:lrzcliwa? ognlcm adylel'yj?,ki?ll przedmo?cie i most w Zwia-
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hlu. Pracuj?ca na mo?cie f -a k.ompanja XIII bata ljonu saperów
otr-z yrnuj e rozkaz przerwania pracy i pozostania w odwodzie

oddzia?ów 7 -ej dywizji piechoty, broni?cych przedmo?cia.
Pod wieczór ogie? sowiecki ustaje i noc z 20 na 21 marca

rnij a spokojnie.
? O godzinie 6 minut 20, dnia 21 marca placówki zawiadomi-

?y obsad? przedmo?cia o ugrupowaniu si? oddzia?ów sowiec

kich przed Homanówk?. Nied?ugo potem nieprzy jucieisku arty

lerja z pod Romallówki otwiera ogie? za Zwiahel, a na szosie

pojawiaj? si? 2 czo?gi i samochód pancerny, za któremi past?

puj? nieprz-yjacielskie linje tyraljerskie.

Si?a nacieraj?cego nieprzyjaciela wynosi okolo 600 bagrie
tów; za czo?gami posuwaj? si? kolumny odwodów. Czo?gi nie

przyjacielskie docieraj? do polskich drutów kolczastych. Pie

chota polska gwa?townym ognieIn karabinów masz ynow ych
i powtarzalnych, przy wspó?udziale sarnochodów pancernych
kilkakrotnie zmusza je, oraz oddzia?y piechoty sowieckiej do

cofni?cia si? z d u?erni dla wroga stratami. Ko?o godziny 9 .pod

porucznik Ze?czak i chor??y Krzos, znajduj? si? "\v dowódz

twie XlII bataljonu saperów, w' znmk u, i z baszty obserwuj?

ca?y przebieg boju: po?o?enie zdaje si? hy? zupe?nie pewne.

Ko?o godziny 10 minut 30 siia i zawzi?to?? ataków' nieprzy

jacielskich wzrastaj? równocze?nie, z powodu braku amunicji,

zaczyna s?abn?? ogie? polskiej artylerji. Ten momerrt wyko

rzystuj? Rosjanie i rzuciwszy masy swoich odwodów prze?a

muj? opór .Polaków i wdziernj? si? na przedmo?cie.

Dowódca pododcinka, podpu?kownik Hermann, nakazuje
nat ych rn iust kontratak, który maj? przeprowadzi? pozosta?e od

wody, t. i dwie kompanjc TlI batalionu 26-go pu?ku piechoty i l-a

kompunja XlfT ba taljonu saperów; kompanja techniczna 26-go

pu?ku ma os?ania? most pontonowy. Kontratnkicm dowodzi? ka

pitan Eichlcr.

Gdy wie?? o wdarciu si? Hosjan na przedmo?cie dochodzi do

kompanji -

przy kornpanji znajd uje si? tylko chor??y Krzos,

który, zdaj?c sobie spraw? z grozy po?o?enia, nie czeka na roz

kaz, lecz z 'w?asnej iu icj a i yw y zbiera lcornpanj e i rusza biegiern

przez objazdowy most koz?owy za S?ucz. Przebywszy rzek?.
trafia na moment, gdy Rosjanie zaatakowali natarczywiej. Na

tychmiast wi?c wydaje on rozkaz. aby dwa plutony przesz?y
na drug? StJ'OIlQ szosy, rozci?gn??y si? wzd?u? drogi, odchodz?-
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ccj w lewo od szosy na skraju lasku i oczekiwa?y tam a? do

chwili, gdy na prawem skrzydle rozpocznie on atak krzykiem

?,hufl'a". Z pozostalorni dworna plutonami odsuwa siG troch?
'v prawo od szosy, która jest zasypywana gGstyln ognienI a i-t y-

Jer ji i pod??a naprzód, na skraj zuujduj?cych si(? ko?o szosy za

budowali. Po przybyciu tam, natychmiast wydaje rozkaz r

?,bagnet na br-o?" i z k rz.yk ieru "hurra!" rzuca si? na Rosjan.

S?ysz?c umówiony sygna? plutony, znajduj?ce si? na lewem

skrzydle przechodz? ró wn icz do ataku i t-o zpocz yun si?

za?arta walka na ?mier? i
?

ycie. Hosjanie, nie spodziewaj?c

s i? tak silnego kontraataku i zaskoczeni nudzw yczaj n? brawur?

i odwag? Polaków, poczynaj? si? cofa?, a nast?pnie pu n iczn ie

uciekaj?, krzycz?c "spasajsia towaryszczy francuskijc poIaki

bij ut" 1) (iak, nazywali holszcwiey hallerczyków), niektórzy

za? rzucaj? [n-o? i kl?kaj?c b?agaj? ?,l?ie ubiwaj' pan". \V chaosie

bitwy pozostaj? zt vlu za kompanj? ranni: dowódca i udj u tnut

pu?ku bolszewickiego, atakuj?cego na przyczó?ek.
'V momencie gdy i-a kompanja saperów rusza do koni ra

ataku, wsl ad za ni? podsuwaj? si? polskie samorhod y pancerne

i celnym shza?elll. a rrna tki z !.Dziadka" zustuj e ugodzony czo?g

sowiecki. Granat? eksploduj?c wewn?trz czol gn, wybija za?og?

i czo?g zostaje unieruchomiony. Nust?pn y pocisk uszkuclza

dr'ugiemll czo?go\vi w iez? ostrznlow?. wskutek czego ten?e musi

?J(t cofa?.

Podczas gdy i-a k orupanja saperów prowadzi?a kont rn tuk

po szosie w m iej scu najsilniejszego naporu n iep r z yjucie ln , po

prawej stronie od niej wspólrlz.ia lnj? kompanje 2h-go i 27-go

pu?ków piechoty.
Tak w niespe?na 45 minut atak sowiecki zostaje z?amHny

i przedmo?cie oczyszczone z wrogów.

Rosjanie, wci?? jeszcze nie daj?c za w ygrn n?, skierowuj?

po szosie 2 samochody pancerne, które próbuj ? przed rze? si?

przez koz?y hiszpa?skie, zagrudzej?ce szos?. Poniewa? za sa

mochodami nie posuwa?a si? piechota, zostaj? one z ?atwo?ciq

odparte salwami karabinowemi i cofaj? si?, pozoslawiuj ?c parli

zuhitvch. Od tej chwili ataki ustaj?.

Rosjanie iracq w tym boju k ilkuclz icsi?ciu zahitych, 5 <..:i<i?ko
ran n ych i parli je?ców, a prócz tego 1 lekki czo?g. \V kom pa nj i

jest 4 rann ych.

1) Ratujcie si?, towarzysze, francuscy Polacy hijq.



\V hoj li tym saperzy t-ej kompanji da li dowód m?stwu OL'UZ

zdolno?ci nicLy!ko do wykonywania specjalnych prac technicz

nych, lecz równie? i do walki w otwnrtern polu.

Bój pod Z\viahlenl 21 marca jest pi?kn? kart? w hixtorj i

).] fl batn ljon u saperów.
Za ten 1>6j chor??y Ki-zos zostaje odznaczony krzy?em

"virtuii m i li iar i" V klasy.

Zniszczenie mos! li pod LmiahlcPl. -- '\V kwietniu 1920 roku

Na.czelnyW ódz, Marszalek J ózel' Pi lsudsk.i, poprowadzi! swe

armje naprzód - na Ukrain?.
?

1-0. k ornpu nj a sa pe rów pozosta?a n iestet y w Zwiahlll, by wy

kO{ICZY? rozpocz?t y most na Sluoz y.

\V ko
?

('[I maj a jednak RO"ijanie przeszl.i do ogólnej kontr

ofellsyw y; po przerwa n i u przez Budiellllcgo polskiego f rontu

w czerwcu Polacy musieli rozpocz?? odw rót z Ukrainy.

Podczas odwrotu Z pod Kij owa otrzymuj e kom pauj a rozkuz

podminowania mostów na S?urz y w obszarze Zwiahla, a 'w tej
liczbie .i mostu, który kornpa njn w ci?gu pol roku odbudowa?a.

DIl ia 24 czerwca pluton, w sile 32 saperów, pod c1owóclz

lwem chor'q?ego Krzo?n, p rz yst?puj e do minowania mostów. Po

?o?enie ogólne jest bardzo ci?zkie, poniewa? Rosjanie osir'zeli

w uj? cale przed mo?cie i most. ogll icm ad ylcry jsk im, a na przy

czó?ku toczy si? za?arta walka piechoty. O godzinie 16 most

jest podmin owa nv, lecz ze wzglGdll na to, ?e mute rj al w ybu

chowy jest niepewny (sta r y}, 1. szczególnie lonty, chor??y Krzos

zarz?dza prz ygotownn ie JW wszelki wypadek materja?u [atwo

palnego, a?eby móc ewent ua.ln ie most spali?.

Walku wzmaga si? z godziny na godzin?, a o godzinie 20

orldziu l y polskie zaczynaj? musowo cofa? si?. \Viedy cho r?z y

Krzos w ysu wa pani ludzi przed most j z mutcrj a lu pozosta?eg-p
jeszcze od budowy mostu rozku zuj e zrobi? dwie barykad)', ce

lem zabezpieczenia l110sLu od vdargni?cia sow ieck ich sumucho

dów pancernych.

Narazie trudno jest zorjentowa? si?, czy' j u? wszystkie pol
skie oddzia?y wycofa?y si?, dopiero o godzinie 22, jeden z ofi

cerów 103-go pll ? k II piechot y I'czcnvowcgo i 11 form uje chor??ego

Kl'zosa, ?e na przc(?iwnej sl1'on1e niellw ju? Polaków, oraz ?e

Hosjanie znlrzymali si? niedaleko mostu i maj? samochody pan

cerne, co daje siQ odczu? samo przez si?, poniewa? nieprzyja-

ciel sk ier'owa t si I n V ogie{i na mosl.
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Dopiero w tyrn momencie chor??y Krzos postanawia 1110st

-v ysudz ió.o.Po podpaleniu lont li czeka pr-zez 1') min ut. lecz most

nie w ylatdje w' powietrze. Okaza?o si? ?e przewodniki porwa

ne s? pociskami.

Chor??y Krzos, 'widz?c to, polewa benzyn? uprzednio j u?

zas?any slorn? most i zapala go. Hosjanie zobaczywszy ogie?,

rzucaj? si? na most, lecz zostaj? powstr-zymani ogn iem ka.rabi

now yrii plutonu saperów i pozostul ych piechurów. Skierowane

przez Rosjan samochody pancerne natrafiaj? na urz?dzone po

przednio barykady i równie? nic dostaj? si? na most.

Widz?c, ?e most rozpala si? bardzo poma?u, chor??y Krzos

bierze par? granatów, udaje si? osobi?cie na most, ??czy te gra

naty z lontem i rzuciwszy jeden z nich, powoduje wyhuch po

zosta?ych granatów i przez lont ?adunków". Nast?pnie wybuch,
1UOst wylatuje w powietrze.

Pó?roczna praca kompanj i w ci?gu paru godzin ulatuje
z dyrnem.

Opis ca?ego tego dzia?ania ?wiadczy o dzielno?ci, odwadze,

e nergj i i inicjatywie chor??ego Krzosa i saperów, którzy trwaj?

na swym posterunku do ostatniej chwili i spe?niaj? w zupe?no
?ci swoje zadanie.

Rozbicie kom.ptui]! pod Zroiahlem, - Pod koniec czerwca 1920

roku, gdy ofensywa sowiecka rozw ijaja si? coraz wi?cej, l-d

kompanj a saperów pozostaje wci?? na rozkaz dowódcy 2-ej

.irmji w' Zwiahlu, celem uko?czenia mostu na S?nczy i przeche

cizi kolejno pod rozkazy 3-ej a rrnj i, Naczelnego Dowód .. dv,-;a

i dowództwa f rontu ukrai?skiego. Poniewa? ataki sowieckie

-vzmagaj? si?, kompanja na rozkaz 24 czerwca wysadza most

w Zwiahlu i pali most w- Holiaczewie.

Dnia 25 czerwca rano kompanj a otrzymuje rozkaz obsadze

nia brzegu rzeki na poludnie od szosy do skraju minstu i bro

nienia w razie potrzehy miasta. O 22 godzinie kompauja zo

staje powiadomiona przez wy?sze dowództwo, ?e I?osjanic lla

cieraj? du?erni masami kawalerji na ódcinkll Zwiahla i w naj

hli?szych godzinach za mierzaj? forsowa? Slucz pod Cz y?ówk?

l-i--10 k ilomct rów na p(')?noc od Zwiahla, wzgl?dnie pod l Iul

sk icm IO-1? k ilometrów na potllclnic od Z,viahla. Noe jednak

przechodzi spokojnie i dopiero kolo godziny 11, dnia 26 czerwca

kompa nj a otrzymuje rozkaz wycofania si? do miasta. Ko?o

godziny 3 k ompanju oll'zyml?je zawicdornienic z dowództwa
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odcinka Zwiahel o przerwaniu si? Hosjan w Hulsku.' ·W rui?
dz yczasie przybywa do kompanji, prawdopodobnie z ramienia

dowództwa odcinka, kapitan Unrug i wydaje rozkaz wyrnarszu

kompanj i natychmiast w kierunku na ?lulsk. Ko?o godziny 7

kapitan Unrug rozkazuje, aby kompanja sz?a marszem iibezpie

ezonyrn w kierunku na Susly. Kompunja spotyka po drodze

cofaj?c? si? art ylerj ?.
Nie zwa?aj?c na niepewno?? po?o?enia,

kapitan Unrug rozkazuje maszerowa? dalej, a w Suslach przej??

przez k?adk? na prawy brzeg rzeczki Smo?ki. Po przej?ciu

przez rzeczk?, kompanj a posz?a w kierunku poludniowym j nie

dochodz?c jakie 800 metrów do znajduj?cego si? przed ni? lasku

rozsypa?a si? w tyraljery, kryj?c si? w znajduj?cych si? w tern

miejscu kamieniolomach. prz yczern I i 11 plutony rozci?gn??y

f>i? hl i?ej rzeczki, III za? i I V na lewo od nich, bl i?ej szosy:

Zwiahel - Hohaczów. Pierwsz? pólkompanj? dowodzi? podpo-
/ rucznik Ze?czak, drug? - chor??y Krzos. Kapitan Unrug i do

wódca kompanji, porucznik Sikorski, znajdowali si? przy pierw

szej pó lkompanji. Na skraju lasu pojawiaj? si? sylwetki kawale

rzystów, które jednak trudno jest rozró?ni? nawet przez 101'

netk i. Kawalerzy?ci, pokr?ciwszy si?, podje?d?aj? coraz bli

?ej, co pozwala stwierdzi?, ?e s? to kozacy. Po niejakim czasie,

ko?o godziny 10, 'wylania si? z lasu oddzia? kozacki, ''? sile oko?o

bO koni, i lekkim truchtem zaczyna podsuwa? si? VI kierunku na

11 pluton, którym dowodzi sier?ant Nowina. Gdy Kozacy pod

sun?li si? na odleg?o?? 50 - 60 kroków, sier?ant Nowina wy(laje
rozkaz 'wyskoczenia kilka kroków naprzód i dania paru salw

_\z kolana". Ogie? ten Iry] nadzwyczaj skuteczny, kawalerj a

sowiecka pierzcha w poplochu. pozostawiaj?c kilku rannych
i zahi tych. Nast?pu,je chwila ciszy i w jak.ie pó] godziny potem

z lasu w yloni la si? cala kolumna kozn ków i zacz??a rozwija?

si? w tyraljery. Za pierwsz? iyraljer? ,vy?onila si? z lasu dru

ga. Gdy pierwsza linja zbli?y?a si? na odleg?o?? strza?u, kom

pa nja odkrywa ogie?, kozacy spieszaj? si?, rozsypuj? si? po

polu w tyruljer y i równie? rozpocz ynnj? ogie?. Zawi?zuje si?

powa?na walka. W tym sanrym czasie art ylerj a n ieprz yja

cielska zaczyna ostrzeliwa? wiosk? Susly. VI chwil? potern

z lasu po drugiej stronie rzeczki wy?oni?y si? taczanki sowiec-

kie i zacz??y ostrzeliwa? kompunj? z pruwego skrzyd?a, a jedno

cze?nie kozacy natarli i na [ewc skrzyd?o kompanji.

Wskutek tego skrzyd?a kompanji zaczynaj? si? cofa?, ?ro

dek za? kompanji, wobec utracenia ??czno?ci, pozostaje wci??
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na mIeJSCU, nie wiedz?c prawdopodobnie o cofaniu si? skrzy
de]. \V mi?dzyczasie przy??cza si? do lewego skrzyd?a kom

panj i pluton techniczny 106-go rezerwowego pulku piechoty.

Wycofuj?c si?, plutony saperów docieraj? w za?artej wa lcc:

I i (I a? do zakon rzeczki Smo?ki na pó?noc od Sus?ów, l l I i IV

do wioski Sus?y, gdzie CZQSCIOWO przechodz? wp?aw
.. przez

rzeczk? i rozlokowuj? si? na cmentarzu, cz??ciowo za? pozostaj?

po prawej stronie rzeczki. Obie jednak pó?kompanje trac? mic

dzy sob? ??czno??. Ko?o 14 godziny kompanja zostaje osta

tecznie osaczona ze wszystk ich stron przez kawalerj? sowieck?

Budionncgo i rozbita. trac?c ,,, zahitych: 2 oficerów, 4 podof'i

cerów, 56 saperów, rannych: 2 podof'icel'ów, 5 saperów. RC:3zt,l

kornpanji w sk?adzie: chor??ego Krzosa, t7. porloficcrów i 88 sa

perów dostaje si? do n icwoj i. Z oliccrów gil1C! ?mierci? hohntcrsk ?:

dowódca kornpanji - porucznik Grzcgnfz Sikorski i podporucznik
Kazimierz Ze?czak.

Co do szczegó?ów zaznaczy? nale?y, ?e zarówno je?cy wzi?

ci pJ'zez Rosjan, jak i Ul bici, zostali obdarci natychmiast pruwie

zupe?nie, a nawet nieraz i dr) naga
- z ubraniu, tr up y za? -

posiekano szublumi na kawa?ki. Nad jc?cum i kozncy pastwili

bi? w okropny sposób, dr?cz?c moralnie i fizycznie, hij ?c, mo

rz?c g?odem, pluj?c i ur?gaj?c naj okropniejszemi wyrazami.

Z ca?ej k ornpanj i pozosta ly ty?ko: kancclu rj a i tabor, ra

zem 60 szeregowych, pod dowództwem chor??ego Fdwardu

Jordana. Oddzia? ten znajdowa? si? podczas boju w Korcu.

Poza stratami w ludziach, kom pan ja ponosi du?e te? strat y

w materjale.

Prace m ob\zal'ze l?smmeeo ..
- Po "formowaniu na nowo t-a

kompanja Xl r I bataljonu saperów wykonywa?a nasi ?puj?cc

prace:

Od dnia 5 pa?dziernika do dnia 11 listopada pracuje przy

fortyfikacji Równego, wvkon ywuj?c oko?o 1 ROO metrów okopów

I 3000 metrów sieci drutów kolczastych.
Od dnia 18 listopada do 2 grudnia odbudowywuje spalony

most na IIoryniu pod Kurhanami - d?ugo?ci 1'735 Jnetrów.

2-a KOMPANJA xur BATALjONU SAPEH6\V.

DZIALANIA NA \VOLYNTU I PODOLU.

Minonranie 111 osl om, - Gdy t -n
...

dywizja . .llalkrczyków"

()I'zyhywa nil front wol y?ski, g{lzie po?o?enie bylo niepewne,
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wskutek zbyt du?ej rozci?g?o?ci frontu (oko?o 70 kilometrów na

dywizj?), dowódca dywizji wydaje rozkaz podminowania

wszystkich mostów na odcinku dywizji. Wszystkie te prace

wykonywa 2-a kompanja saperów: minuj?c kilkana?cie mo

stów,

Po 3 tygodniach, wobec posuni?cia si? polskich wojsk na

wschód, - ?adunki zostaj? zdj?te. Przez ca?y czas, kiedy mosty

Sel podminowane, ochrania je ta? kompanja saperów.

lVysadzen,:e mostu pod Olyczk?. - 'tV lipcu 1919 roku

gdy 1-a dywizja piechoty stacjonuje w obszarze ?ucka, zostaje

zarz?dzony wypad na Równe. Do grupy wypadowej przydzie
lono 2-? kompanj? saperów z zadaniem niszczenia kornun.ikacj i

11a ierenie zaj?tym przez Rosjan, Grupa posuwa si? w trzech

kolumnach: pólnocnej - na pó?noc od Hównego, ?rodkowej -

po drodze ?uck - Równe, i po?udniowej - na po?udnie od

HÓWllCgO z zamiarem zaatakowania Równego z trzech stron:

z pó?nocy, zachodu i po?udnia. Stosownie do rozkazu 2-a kom

panj a przybywa podwodami i samochodami do Palczy, gdzie

zostaje podzielona na trzy cz??ci: pierwsza cz???, pod d?wódz

twem porucznika ]askólskiego, zostaje przydzielona do grupy

?rodkowej; d r ugn , pod dowództwem porucznika j anuszkiewi

cza,
- do grupy po?udniowej i trzecia - pod dowództwem

sier?an ta sztabowego Re?skiego -- do grupy pó?nocnej.

Pierwsza i druga grupa nie przeprowadzaj? ?adnych prac

minierskich. NatOlniast grupa trzecia sier?anta Re?skiego,

w sile f 6 szeregowych (w tem - sier?ant \Valiiiski) wzmocnio

na p()?plutoncln piechoty, wyrusza o godzinie 24 dnia 8 lipca

z Klewania do obszaru Ol yczk i, gdzie ma wysadzi? dwa mosty

kolejowe na Stu hlc i Puti?ówce. "\Vzi?wszy przewodnika, sier

?ant HCllski przez g?ste Ias y k.lewa?sk ie przybywa o godzinie
4 dnia 9 lipca pod Rud?, gdzie zastaje na mo?cie kolejowym na

Stuble placówk? sowieck?, któr? te? znosi.

Po wypa rciu placówki sier?an t He?ski prz yst?pnj e do mino

wania mostu. Poniewa? Hosjanie ostrzeliwuj? most zboku,

minowanie jest bardzo trudne, a na ?rodku mostu prawie nie

mo?liwe. Wskutek tego sier?nnt ll e?sk i podm inowvwu p?'zy

czótki, na st?pn ie robi du?y ?adunek i z nara?eniem ?ycia poc?
wiesza go osobi?cie na ?rodku mostu, podpala lont i most wyla

tuje w powietrze.
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Po wysadzeniu mosf u na Stuble, oddzia? rusza dalej wzd?u?

toru kolejowego, w kierunku pó?nocnym i po przebyciu 3 kilo

metrów dociera do drugiego mostu kolejowego na Puti?ówce,
tu? pod sarn? O?yczk?. Most zostaje równie? w ci?gu pó? go

dziny podminowany i wysadzony.

\V powrotnej drodze oddzia? zostaje pod Rud? zaatakowany

przez Rosjan, jednak odpiera atak, maj?c jednego rannego;

skr?ciwszy na przecinaj?c? drog? [inj ? le?n?, zmyla pogo? WTO

ga i o godzinie 17 przybywa do Klewania.

Podkre?li? nale?.y ogólne niepewne po?o?enie w jakiem si?

odbywa? ca?y wypad i miuowauie mostów. Przedzieranie si?

tak malej grupki, nie maj?cej ?adnych dok?adnych wiadomo?ci

o nieprzyjacielu, w?ród lasów, ?wiadczy w ymowrrie o clz.ie lno?ci,

energji i "rys okiem poczuciu obowi?zku zarówno sier?anta Reu

ski ego jak i ca?ego oddzia?u.

Za czyn ten sier?ant He?ski otrzymuje nast?puj?cy rozkaz

pochwalny dowódcy i-ej dywizji' polskiej, genera?a Bernarda

(pisany jeszcze po francusku) l):

"Generu? Dowódca I-ej Dywizji Polskiej wymienia w rozkazie

Dywizji nast?puj?ce nazwisko:

Re?ski Pawe? adjutant 2 korr.p, in?ynicrj i.

Szef Sekcji pe?en wysokiego poczucia swoich obowi?zków wojsko

wych, w czasie operacji na Równe w dniu 8 i 9 lipca wykaza? naj

pi?kniejsz? odwag?, spe?niaj?c powierzone zadanie z sukcesem, pomimo

ognia nieprzyjaciclskiego.

Budoron moslii m SZCLlll'Omicach i Buhrijniu. - Pluton pod
tlowództwclll porucznika Brcjchy w sile 2 podoficerów i 26 sap c

J ów odbndowywa 'v dniach od 5 lipca do 2 sierpnia 1919 roku

zniszczony most polowy d?ugo?ci 43 metrów w Szczurowicach na

Sryrze.

Za? od dnia 20 sierpnia do 1? wrze?nia 1919 roku na rozkaz

dowódcy dywizji, gcnera?a Bernarda, buduje drllgi most drogowy

w Buhryniu na lIoryniu - d?ugo?ci 230 metrów, szeroko?ci 4Yz

metra, no?no?ci 9 tonn.

Dnia t 8 wrze?nia most zostaje wvko?ezony. Do budowy izbie

pozostaje jerlen pluton pod clowórlztwctu sier?anta [lc?sk icgo,

który wykonywa t? prac? w Ci?gu dwóch tygodni - do 4 pa?-

1) Wyeiqg z rozkazu Nr. 36, z dn. 3 sierpnia 19J9 r., t-ej dywizji'

Polskiej.
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clziernika. Beszta kompanji odchodzi do Horbakowa do pornocy

l-ej kompanji XHI bataljonu saperów przy budowie tam mostu.

Bud'}wa ta odbywa?a si? pod ustawicznym ogniem arf ylcrji
i napadów patroli sowieckich, które przedziera?y si? przez kordon

przedmo?cia, celem przeszkodzenia w pracy. vV szystkie te patrole

kompanja odpiera sama:

Przez ca?y pa?dziernik i listopad 1919 roku, w- miar? posuwa

nia si? polskich wojsk na wschód, lcompanja wykonywa ca?y

szereg drobnych robót mostowych i drogowych.

Fortyli/aleja Poionnego, Aliropola i Nowej Czarloryji.-Pod
czas fortyfikacji linji obronnej wzd?u? rzeki Ch01110rU i S?ucz y,

w pracach tych bierze udzia? i 2-a kompanja saperów.

Od dnia 3 grudnia 1919 roku do 3 stycznia 1920 roku kompanja

pracuje i fortyfikuje Polonne od strony wschodniej.

Od dnia 3 stycznia do 14 kwietnia kcmpanja fortyfikuje prz y

czó?ek mostowy 11a S?uczy w Miropolu i Nowej Czartoryji. Pra

cami kieruje w Ob11 wypadkach podporucznik Jan Po?ubi?ski.

ZAGON NA ?YTOMIERZ.

Pod koniec stycznia 1920 roku, podczas gdy kompanja by?a

zaj?ta fortyfikacj? przedmo?cia Miropo]a, zostaje zarz?dzony

przez dowódc? 13-ej dywizji piechoty zagon na ?ytomierz

kombinowanego oddzia?u, z?o?onego z dwóch szwadronów 2-go

pu?ku u?anów grochowskich, pod dowódzhvenl rotmistrza Rówie?

ckiego, dwóch szwadroriów linjowych i szwadronu karabinów ma

szynowych 8:go pu?ku u?anów, pod dowództwem majora Brzo

zcwskiego, dwóch szwadronów 4-go pu?ku strzelców konnych,

pod dowództwem rotmistrza Dilininsa, 9-ej kompanji 43-go pu?ku

strzelców kresowych, pod dowództwem porucznika Koziorow

skiego. plutonu 2-ej kompanji XIII bntaljonu saperów, pod do

wództwem porucznika Lawcewicza i plutonu l-ej baterj i 4-go dy

wizjonu urtylcrj i konnej (2 dzia?a) pod dowództwem POdP0l'llCZ
uika Kordnby. Ogólne dowództwo obj?? dowódca 2-go pu?ku u?a

IJÓW - pu?kownik \Varaksiewicz. Celclu zagonu
- zaj?cie ?yto

mierza i wzniecenie pop?ochu na i y?ach zhicraj?cych si? na przcd-"

polu S?uczy Hosjan. Saperzy otrz.yruuj ?
zadanic wysadzenia mostu

kolejowego na Il ujwic i przerwania w ten sposób komunikacji

?ytonlicrz - Berdyczów.
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J)nia 21 stycznia sier?ant sztabowy Re?ski zostaje wezwany

do sztabu dywizji, gdzie otrzymuje ustny rozkaz wzi?cia udzia?u

ze swym plutonem w wypadzie i ogólne wskazówki. Powróciw

szy ze sztabu dywizji do Miropolu. natychmiast melduje o tern

dowódcy kompunji, porucznikowi l.awcewiczowi, który posiada

ju? odno?ny rozkaz i o?wiadcza, ?e sam na ochotnika obejmie do

wództwo plutonu.

Na wie?? o zamierzonym wypadzie saperzy masowo zg?aszaj?

.i? do dowódcy kompanji, porucznika Lawcewicza, z pro?b?
c. wzi?cie ich na ochotnika. Szczególn ie nalega "obywatelstwo

arncrvku?skic'"). Porucznik Lawcewicz rozstrzyga i? spraw?

w ten sposób, ?e zarz?dza losowanie. Ci, którzy w?chali ju? nie

faz proch w wojnie ?wiatowej, a szczególnie POZI1,lILCZYCY, godz?c
, si? ze swym losem, ?ycz? wybra?com szcz??liwej drogi, ale do

?

ytomierskiej "czrezwyczajki" 2).

Dnia 30 stycznia o godzinie 14 pluton wy ruszu z Miropola
i przybywa do Baranówki o g'ouzinie t8 dnia 31 stycznia. vV ba

rnnówcc porucznik Lawcewicz otrzymuje dalsze rozkazy i wska

zówki od pu?kownika Waraksicwiczn,

Po calonocnym wypoczynku pluton dnia 1 lu tego () godzinie
7 rusza z Baranówki i prz ybywa ko?o godziny 12 do Mar yanówki,

?kqd o gochinje 13 wyrusza clllle.j ju? sankarni do l llanówk i,

dok?d przybywa wraz z inncmi oddzia?ami grupy wypa

dowej ko?o godziny 19 minut t3. Po zmienieniu podwód,

pju ton, wzmocniony tylko jednym plutonem piechoty z 9-ej

k ompanji 4,-go pu?ku. r usza w dalsz? (hog(; w dwóch

grupacll. Porucznik Lawcewicz i sier?ant Be?ski postanawiaj?
rozdzieli? si? na dwie gl'upy

- dlatego, aby mie? wi(;ksz? pew

no??, ?e jedna z grup przynajmniej dotrze do mostu. Z grup? pó]

nocn? jedzie pOl'ucznikLawcewicz, z drug? __ o sier?ant Re?ski.

Obie gTUpy spotykaj? si? pod Wi?runi. pó? k ilomctra na zachód

od most u drogowego na I I njwie, Po krótkiej narad zic pOI'lICZIl i ka

La wccw icza z sicr?n ntcm Hetlskim. wys?any zostaje w kicrunku

'wioski l [ujwv i mostu drop,"owego patrol zwiadowczy, w którym

jdq na ochotnika - sier?anci: Hetlski, Czuprvna i Kn?ciclski, ka

pral Sta?czvk, oraz jedna dru?yna piechot y. Pat ro] stwierdza, ?e

na skraju osady I l ujwa, przy mo?cie clrogowyln, w ml ynio znaj-

1) Tuk uaz vwauc odtotnik6w z Ameryki.

:l) ?lil'. Po?llbi(ISki - "Zagon ilU ?ytomierz'''. Saper i Ill?YJlicr WnjskrHvy"

1\""1'. 3 z dnia I7.ITI.192.J. r.
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t? uje si? plucówk« sowiecka w sile oko?o 12 ludzi, a na sam yrn 1l10-

?cic stoi posterunek. Wtedy sier?ant Hc?ski zarz?dza omini?cie mo-

1'1 u i przej?cie przez rzek? bardziej Ha po?udnie. W len sposób pl u

lonowi uda?o si? znie?? placówk? sowieck?. maj?c zaledwie ran

n ych dwóch saperów.

O godzinie 7 porucznik Lawcewiez znrz?dza dalszy marsz

do mostu, pozostawiaj?c wWi?ach rann vch, a przy nich 2 sape

"ÓW i dru ?v n? piechoty. Kolo godziny 9 oddzia? zbli?a si? do Sy

nogór. W miar? zbli?ania si\ do wioski sier?ant He?ski. jad?cy
IW czo?owych sankach, zatrwa?a w wiosce Rosjan, a w jccha wszy

na skraj wioski, dowiaduje si(? od ch?opów, ?e w wiosce stoi od

dzia? n icprz yjaciclsk i, a obok - w folwarku Wolica - sztab d y

W]ZI sowieckiej. Wtccl y porucznik: Lawcewicz, maj?c nal wzglG
cizie zadanie plutonu, zaniechuje, pomimo usilnych pró?b sa.pc

I'ÓW, znatukowan ia wrogicgo sztabu, rozkazuje natomiast skr?ci?

w boczn? uliezk? i pluton z prz ygotowancmi do strza?u knra.hin

k am i j)l'zcmyka si? przcz wiosk?, 'wydostaje si? na szos?

i szos? skicrowywa siG na pól noc, w S/r'OIHi ?vtomierzn. Nic doje?

d?aj?c do mostu drogowego na I [ujwic, na którym stoi posteru

nek sowiecki, pluton skr?ca na wschód i wzd?u? I Iujwy; lasem,

dociera kolo godziny 9 minut 30, na odleg?o?? 600 metrów do 1.110-

SlU kolejowego. Po krótkiej naradzie z sier?antem RCllskim po

rucznik Lawcewicz rozkazuje wys?a? dwa patrole: jeden Ha pól

HOC, drllg,j na po?udnie \V oclleg?o?ci jednego kilometra od 111 os t. n

kolejowego, które to patrole maj? "Tysaclzi? tor i przez to zabez

pieczy? pluton zaj?tv minown.niem most li, od ewentualnego zaata

kowania przez pancerk? sowieck? ocl strony ?ytomicrza czy te?

Berdyczowa. Patrole te toru nie wysadzaj? ze wzgl?du na to, ?e

s? zatrzymane przcz przcchorlz?cy poci?g towarowo-osobowy,

wsk utck czego most jest podminowany i wysadzony wcze?niej,

ani?eli patrole zdo?a?y podminowa? lor. Jednocze?nie z tcmi patro

Ja mi zostaj? wys?ane trzy innc patrolc, które zbli?aj? sj? do mostu.

Na czele ?rodkowego idzie porucznik Lawcewicz, na pó?noc od

11 iego krzakami w dol i n ie II uj wy
---- sicr?ant ndiski, IU1 po?ud 11le-·

poza tOl'CHl kolcjowym - kapral Pawlaczelc Zbli?ywszy siG do

ll:ostu, patrole stwicnlzaj?, ?e jest na nim posterunck a w budce

kolcjowej, odleglej na 130 do 200 metrów od 1110stU, znajduje

bi<; plac6wka sowiccka. W tynl lnomencie Rosjanin, stoj?cy na

llJO?c:ie, oddaje w kierunku patrolu sit'r?anta Re?skiego kilka Slr7,<1-

J6w i ucieka do blldki kolc jowcj. J cS1 10 sygna? do walki. Pla

cówka zostaje zaatakowana zc wszystkich st l'on gr .. ;natami l'(iCZ-
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nemi, kilku wrogów zostaje zabitych, paru rannych, i ? wzi?to do

niewoli. Porucznik ?awcewicz rozkazuje natychmiast minowa?

most. Minowania dokonywa sier?ant He?ski. któremu czynnie po

maga kapral J elski. Praca jest bardzo ci??ka, poniewa? mróz do

chodzi do 22 stopni, wskutek czego przy ka?clem dotkni?ciu si?

?elaznych cz??ci mostu, saperzy doznaj? poparzenia do tego stop

nia, ?e skóra odrywa si? z cia?em, a na r?kach powstaj? rany. Gdy

p ierwsze ?adunki s? wniesione na most, dolatuje turkot zbli?aj?

('('go si? poci?gu. Saperzy s? pewni, ?e to pancerka sowiecka

i schroniwsz-y si? za tor, przygotowuj? karabiny i granaty r?czne

do stoczenia walki, Okazuje si? jednak ?e przechodzi poci?g to

warowo-osobowy z Berdyczowa dl) ?ytomierza. Na dany znak, po

ci?g zwalnia biegu akurat na mo?cie, lecz zauwa?y wszy "halle

rowskie" mundury, dodaje pary i odje?d?a w kierunku ?ytomie
rza. Kilka strza?ów, oddanych przez saperów do rnaxz yn ist y, nic

odnosz? skutku. Poniewa? poci?g w kilkana?cie minut mo?e JUZ

hv? na najbli?szej stacji i zaalarrnowa? oddzia?y sowieckie, na

le?y prac? przy?pieszy?. Sier?ant Re?ski i kapral jelski, nie ha

cz?c na wy?ej wspomniane trudno?ci? odmro?one i poranione r?ce,

w ci?gu 15 minut most. podminowy wuj?, zu?ywaj?c 120 kilogra

mów amunicji wybuchowej. Sier?ant He? ski podpala lont, nasi?

puje wybuch strasznej si?y i most pogr??a si? w wod?. Huk od

wybuclm by? s?yszany w ?ytomierzu i wywo?a? tam panik? i ewa

kuacj? tego miasta.

'V chwil? po wybuchu oddzia? udaje si? 'v od wrntriq drog?

t? sam? drog? (lo szosy, dalc.j - przecinaj?c las, w kierunku

Wil, ?eby zabra? tam pozostawio n ych rannych. W Witach nie

zastaje ju? dru?yny piechoty, która odesz?a bez rozkazu w kie

runku na zachód, natomiast pozostawieni przy rannych dwaj

saperzy ju? walczyli z kozakami. Zabrawszy rannych, pluton

udaje si? w kierunku Albinówki i nast?pnie przez Ulanówk?

do ?ó?tego Brodu, dok?d przybywa o godzinie 1 w nocy dnia

3 lutego i gdzie napotyka wreszcie pierwsze oddzia?y grupy

wypadowej. Tu dopiero pluton mo?e zut rz yma? si? na d?u?szy

odpoczynek, rozgrza? si? i po? ywic gor?c? straw?. Wvrusz'yw

szy rano z ?ó?tego Brodu, przvlrywa oko?o godziny 15 dnia '3 lu

tego do Baranówki.

Za czyn ten pe?ny bohaterstwa, odwagi, energj i i inicja

tywy
- porucznik ?awcewie? i sier?ant sztabowy Rellski zo

staj? odznaczeni krzy?ami "virtuii mil itari" V klasy. za? paru
'.

podoficerów "krzy?ami walecznych". Prócz tego zarówno caly
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pluton, jak i \vyzeJ wymienieni, otrz ymuj ? pochwa?y rlowódcy
d ywizji ') oraz p uikowrrikn Wnrnksicwiczu").

"Sqdz?c ze sprawozdania p?k. Waraksiewicza, oraz por. ?awcewiczu

i Kozierowskiego, doskonale pom y?lan y jeszcze dnia 29.1.20 r. plan n a

padu na ?ytomierz, nic powiridl si? i za jedyny sukces nale?y uwa?a?

tylko wysadzenie mostu na l luj wic.

Nie z wa?aj?c na mroz saperzy jednak spclnih doskonale swoje
zadanie.

W imieniu s?u?by dzi?kuj? por. ?awcewiczowi, d-cy plutonu sape

rów, tego? plutonu - sier?antowi sztabowemu Ro?skiemu. sier?antowi

Czupr yn ic, kapralowi Pourukalskicrnu, ?nierz)'llskiemu, saperom: Hotna?

k owi, Stankiewiczowi, Lewandowskiemu i jelskiemu, kapralowi 9-cj

k om panji 43 P. S. Kres. Stallczakowi i tej?e kornpanji rannemu strzel

«owi I'olo?skicmu - za doskonale spe?nienie zadania.

Dzi?kuj? te? i wszystkim saperom i strzelcom, którzy hrali udzia?

\\. tej akcji.

Porucznika Lawcewicz a oraz wymienionych sier?antów, kaprali

i szeregowych - przedstawi? do stosownych nagród.

"W dniach 31.1.-2.11. odby? si? rajd na ?ytomierz oddzia?u z?o?o

uego z{? wszystkich rodzajów broni. '/. powodu du?ego 1l1l'OZU z wiatrem

a równie? wobec wielkich i bardzo uci?? liwych przemarszów, rajd ten

odby? si? w bardzo ci??kich warunkach, mimo to wszyscy oficerowie,

u?ani, konni i piesi strzelcy, artylerzy?ci i saperzy, nie ?a?uj?c trudu,

z wielkiem zaparciem si? siehio do?o?yli wszelkich sturu? i wysi?ków,

by zadanie by?o spe?nione. Rajd ten, aczkolwiek w kompletnym swym

zakresie nie móg? by? wykonanym, da? bardzo du?e rezultaty. '\V irnie

niu s?u?by sk?adam serdeczne podzi?kowanie wszystkim, którzy w tym

rajdzie brali udzia?, tak oficerom jak i ?o?nierzom. W pierwszym rZG

dzie i w szczególno?ci za? d zickuj? dzielnemu dowódcy plutonu sape

rów por. ?awccwiczowi, który, wvsadzaj?c most na rzece I Iujwic, i hio

r?c je?ców, znajduj?c si? z 5') lud?mi, na g?C;bokich ty?ach nicprzy

jaciela O 90 km. od naszej linj i stalej i na du?ej odleg?o?ci od reszty

odd ziulów, hior ?cych udzia? w rajdzie, zadanie swe ?mia?o i n miej?tuio

wykona?, prz yczcm, wysadzaj?c most na kolei: Berdyczów - ?ytomierz

przerwa? na d?ugo komun ikucj? wzd?u? Frontu, mi?dz y dwoma wa?

nemi punktami.
Por. ?awr-cwiczow i dopomaga? sier?ant sztabowy Ilc?ski, któr.-mu

równie? jak i wsz ystk im saperom i ?o strzelcom 9/..t3 p. s. kres. w imic

mu slu?hy dzi(;ku.f?.

wIz. D-cy 3 Bryg. Jazdy (-) Waraksiewicz p?k."

DZIALA?rA NA UKBAINIE.

Fortyfik[/cja Lipomen i Andrusoion. - Po zako?czeniu of'cu

sywv kijowskiej w maju 1920 roku 13-a dywizja piechoty uma c-

1) 13-a dyw. picch, Nr. ?6!IH z dnia 1?.Jr.?O.

'!) y-a hrvg. j1l7d?' NI'. 6>/pf. z dni:l 7'.1 r.?o.



n ia si« na linji Lipowiec - Skwira. 2-a kompanja saperów, prze·

rzucona na len odcinek, hierze równie? udzia? w t vch walkach,

fodyfikuj?cLip(Hviec, Napadóvd<:« i Andrusowo.

.

\V tym okresie kompanja by?a przydzielona do .t5-go pu?ku
strzelców k resow ych. \

Bój pod [,iPOTVCC1rl,. - Tymczuscm w maju Ilosjanie rozpo

cz?]i na UkTa}nie o lens yw?. 1\a 13-q d yw izj ?
z wielkim impe-

tem udcrz ylu konna a r mj a Budiennego. o-a dywizja tej arrnj i

rozbi?a hataljon 50-go pu?ku piechoty i udcr'zyla na ty?y 43-go

pulkuv Dn ia 31 maja od rana rlo-.;jan ic rozpoczynaj? atak na wie?

NapadówkQ, bronion? przez If bab lj on 45-go pu ?ku (kupi t ana

Wik to rn Rusieckiego). Kom punj a sa pe rów ot rzym uj e od pu lk ow

n ika Bajera (dowódcy 4"5-go p ul k u] rozkaz wys?ania jednego

plutonu na most na szosie: Lipowiec -- Oczerctn ia. drup;iego

pl utonu na most na drodze: Lipowiec - Kamionka. Plu ton y

otrzymuj? zadanie rozebrania pok ladu na tych mostach i u n ie

mo?l i w ien ia w ten sposóh atn k u n iep r-z yju rielxk ich samochodów

pancernych. Jeden pluton prowadzi sam dowódca knm panj i, po

rucznik La wcewicz, drugi pluton - chor??y Rc?sk i. \" ci?gu
1 i pó? godziny praca jest wykonana, a pr-ócz tego pl'zy wjaz
dach na mosty zosta?y zrohione przeszkody z cl r u tu kolczastego.
Pozosta?a cz??? kornpanji pod dowództwem podchor??ego Le

vittou x, ma za zadanie ostrzel iwa? n icprz yj acielslc ie oddzia?y,

posuwaj?ce siG wzdlu? szosy.

Koro godziny 11 poj awiaj? si? na szosie od st ro n y Ocze

remi pa nce r ne samochody sowieckie, a za n iern i oddzia?y ka

wa lerj i. PIH('6wki piechoiy cofaj? si? za most, zntn rnsowyw nj?c

go koz?ami h iszpa?slcicm i. Zaledwie jednak wskoczy?y do oko

pów, gdzie zna.jdo,val si? pluton saperów? j Il? niepl'zyjaciehki
samochó(l pancerny l>yl przy s1Imym mo?cie. Rozpoczyna si? za

ci?ta strzelanina na ()(lle?:do?e 20-30 metrów. Szofer ,vyskaku,je
z samochodu i podhiega do mostu, chcqc odrzuci? przeszkodQ.

Lecz 'v lei?e clnvili pada ugodzony k,,1<1. \V tym samym

,Ilomcncie ko?a sumoclJ()(lll skn;ca.iq whok i c(l?y samochód wpa

da do rowu. Ohsada smnochodu zaczyna ratowa? si? ucieczk?,
lecz zostaje doszcz?tnie ,vyhih strza?ami, kal'ahi?lowemi i gra

natami "V. B.". Oddzia? kozacki rZllca siG do ucieczki, pozosta

wiaj?c na polll walki paru zahitych i rannych. Piechota i sape

rzy kon?rataklljq i kozacy Pilllicznie siQ cofaj?. Z kompanji sa

perów i z placówki piechoty nikt nic jest nawet ranny. Rosjanie

za? trac? kilkunastu zahitych i rannych.
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W t yrn samynl momencie 45-y pu?k odpiera energicznie
ataki kawalerji sowieckiej na Napadówk? z du?emi st rntnrn i

dla w roga.

ODWR(d.

Pruce minierskie. - \V czerwcu i lipcu 19.20 roku, podczas
odwrotu polskich armij z Ukrainy, kompanje w ykorryw uj? nu

st?puj?ce prace m in ierslcio:

28-30 maja podporucznik Polubillski mirruje i wysadza tur

kolejowy pod Lipowcem, 1 czerwca podchor??y Levittoux mi

nuje i wysadza tor kolejowy na stucj i Lipow icc, zus -' czerwca

minuje j wysadza tor kolejowy rui?rlz y stacjami Lipowiec
-

Orutów.
:-.

6 czerwca chor??y Re?ski i sier?ant Ko?cielski iu in uj? i wy

sadzaj? pod ognielll a rt ylerj i i ka rahinów maszynowych -

2 ruostk i kolejowe i w i rzecli miejscach lOI' kolejowy na stacji

(hatów, co wstrz yruuje atak pancerki sowieckiej na .Orató,v.

12 czerwca podchor??y Lev itto u x minuje i wysadza 2 mostki

kolejowe w okolicach stacji Oratów, oraz salll? stacj? Ora iów:

IV ie?Q wodoci?gow?, 8 zwrotnic, 3 wagorry i zuk.lada samoczynn?

m in? (12 ki lop;ramów) w oc/!E'g? o?ci 2 kilometrów od sinej i,

w k ieru nku stacji Frnnkówk i. \V tyrn?e dniu chor??y He?ski

niszczy closzcz?tn ie stacj? Lipowiec.

14 czerwra chor??y Ilc{lski minuje i wysadza most drogowy

?elazo-hetonow y w Turbowie, za? 16 czerwca min uj e i wysadza
most ko lej owy 'v Jano", ie.

Dnia 12 lipca 45-y pulk wycofuje si? z Oknina do Wisz-

niowca wzd ?u? l l nrvn ia. B(;dqc przyparty do rvcki, pu?k ('Ord

si? wzd?u? frontu nieprz yj acie lskiego, d???c do naj hl i?szego

mostu, przez k iórv móg?by pl'zej??, Pluton 2-ej kompanji sape

rów, przydzie;lony do tylnej si raz y. otrzymuje za zadanie, po

przej?ciu pu lk u przez Ho r y?, zniszczy? most kolejowy pod Lo

za m i i most drogowy pod BocIakami. \Vobec tego pl utnu zostaje

rozrlz iel ou y na dwie cz??ci: jedna z nich, pod dowództwenl po

J'ueznika ??awcewiczn, udaje siQ na 11lOst kolejowy, druga, pod
dowódziwcm chor??ego He?skiego -- na most. drogowy. Gdy
()(lclzia? choJ'??ego Hdiskieg'o d()eiel'?l do mostu pod wsi? 13o<la

kami Hosjanie silnie nacieraj'l na most, wohec czego chol'??y

He?ski ,vysfawia placówk? 'v sile jedne.j dru?yny na pl'zyczót-
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ku, niedaleko mostu, za pagórkiem ko?o szosy, drug? za? dru

?yn? u?ywa do minowania mostu. Wobec tego, ?e Rosjanie silnie

napieraj?, kieruj?c na most silny ogier l ar tylerj i i podchodz?c
tu?, - wystawiona placówka Zll1USZOlIa jest o godzinie 18

cofn?? si? ostatecznie. Rosjanie docieraj? tu? do mostu, lecz

w tym momencie most wylatuje w powietrze. Porucznik lJaw

cewtez wysadza te? pod ogniem artylerji most kolejowy.

TV!Jsculzenie mostom m Hlubocrk:u ru; Seracie. ,- W ko?cu

lipca 13-a dywizja piechoty wycofuje si? w hardzo ci??kich wa

runkach na l inj? Seretu, na pó?noc od Tarnopola. Grupa ka

walerji sowieckiej z po?udnia. od Tarnopola, odcina drog? od

wrotu dywizji. Dywizja jednak przebija si? przez kordon ko

?aków i przechodzi przez istniej ?ce na Sercci? dwa mosty: ci ro

gowy i kolejowy na prawy brzeg Se retu. Rosj an ie zatrzymuj?

si? za Seretern, wysuwaj?c tylko placówki na polsk? stron?.

Chc?c uniemo?l iwi? dywizji obsadzenie tych pagórków i w ten

sposób zatrzymanie si? na linj i Seretu, Hosj anie skierowuj? na

polski brzeg silny ngie? art yler yjski, karabinów masz ynowych
i powtarzalnych. Porni mo to pu?ki dywizji otrzymuj? katego

ryczny rozkaz obsadzenia linji Seretu i zatrzymania si? na niej.
Rozkaz zostaje wykonany: pod silnym ogniem piechota, czo?ga

j?c si? prawie przez ca?y czas, wyci?ga si? wzd?u? Serctu. Dla

utrzymania jednak linji Seretu wy?ania si? konieczno??wysa
dzen ia istniej?cvch dwóch mostów, Dowódca grupy, 'v której re

jon ie znajd uj? si? mosty, pu lkown ik Bajcr? po o trzyma n i u 1'07.

kazu z dywizji o wysadzeniu mostu wzywa do siebie dowódc?

przydzielonej mu 2-ej kompanj i saperów, porucznika ?awce

wicza, i wydaje mu rozkaz wysadzenia mostów, sam jednak nie

wierz?c w mo?l iwo?? skutecznego wykonania tego rozkazu.

Gdy po powrocie do kompanj i porucznik ?awcewicz komu

nikuje swym oficerom otr z ymarry rozkaz, natychmiast zg?;lsza

siQ do wykonania ochotniczo chor??y Re?ski, a nast?pnie sier

?ant Ko?cielski. Do dyspozycji chor??ego Rellskiego zostaje od

dany, oprócz plutonu saperów, i-y pluton piechoty 45-go pulk u.

O 14 godzinie chor??y Re?ski przeprowadza wvw inr]. Zbli?a siQ
krzakami i rowami na odleg?o?? paruset. JIlCtl'ÓW od mostu

i stwierdza tam nieprzyjacielsk? plaeówk(/, Ogie? sowiecki

wzmaga si?. St.wierdziwszy io, chor??yI1etlski wysy?a In el d unek

do dowódcy kornpnnj i, prosz?c o natychmiast.owe p rz yslu n ie

plutonu saperów z (lm u niej ? wy buchow?. o rn z pl u tOIlU piechoty.

80

•



Ko?o g'odziny 18 oddzia?y te, pod dowództwem porucznika pie

choty, przybywaj? na miejsce, gdzie zostaj? n at ychm iast ostrze

lane ogriiem artyleryjskim, skutk iem czego paru piechurów zo

staje rannych. Nie bacz?c na silny ogie? uiep rz yjucielsk iej art y

lerji i piechoty, zostaje przeprowadzony atak na placówk? so

wieck?, która te? cofn??a si? pl'z?Z mosty, trac?c trzech zabitych
i kilku rannych. O godzinie 19 przyczó?ek i mosty zostaj? ostu

/('CZ1)1e .zuj?te przez Pola ków i chor??y Re?ski przyst?puje Jo

podminowania mostów. Ogieii nieprzyjacielski wci?? nie ustaje,
Po godzinie pracy okola godziny 23 mosty s? podminowane.
V,,'tedy chor??y Re?ski, w celu ?atwiejszego ukrycia ludzi, sp 0-

clziewaj ?c si? po 'wysadzeniu silnego ognia artyleryjskiego, po

rozumiewa si? z dowódc? plutonu piechoty i ka?e wykopa? pare

okopów na przyczó?ku, a gdy praca ta jest uko?czona, podpala
osobi?cie lont przy mo?cie kolejowym; przy mo?cie za? drogo

WylU czyni to sier?ant Ko?cielski. Mosty prawie jednocze?nie

wylatuj? w powietrze. W kilka minut po wybuchu, Hosj anie,

jak s?usznie przewidywa? chor??y Re?ski, sk ier ow'ywuj ?
sza

lony ogie? artyleryjski na polskie przedmo?cie, chc?c prawdo

podobnie nie wypu?ci? ?ywcem sprawców wysadzenia nlOS!ÓW.

Pod takim ogrriem plutony saperów i piechoty pozostaj? blisko

godzin?, a nast?pnie, gdy ogie? troch? ucicha, okolo godziny t

'\\1' nocy zostaj? zmienione przez inne oddzia?y piechoty.
Pu?kownik Bajer, s?ysz?c huk wybuchu, a nast?pnie ottz y

mawsz y meldunek o wysadzeniu mostów, nie chcia? wierzy?
w mo? liwo?? wykonania tego i nie mial s?ów uznania dla cho

r??ego Re?skiego i saperów', wydaj?c odpowiedni rozkaz po

chwalny.

Za czyn pod Hluhoczkierri ca?y pluton saperów zostaje od

Z?WCZOlly J..::rzy?ami walecznych", chor??y Hellski przedstawiony
do norninacj i na podporucznika za w ybi tne czyn y hoj owe.

OSTAT?I.\ OFENSYW:\. NA WOLY?.

UudowCl mos! u In Kosmomie nu JJllt!.ll. - Podczas osiatn jej

polskiej ofensywy na wschód i w zwi?zku z ni? walki uad Bn

giem z kuwulct-j? Budicnncgo. wy?ania si? konieczno?? przcrzu

ccnia wi?kszej ilo?ci polskiej kawalci-j i przez Bug.

'\V zwi?zku z tern 2-a kornpanja saperów, przydzielona
chwilowo do grupy genera?a Stanis?awa Hallera, na rozkaz te ..
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go? buduje w nocy od godziny 22 dnia 8 wrze?nia do godzi ny :;

dnia 9 wrze?nia most polowy pod Kosnlowem, d?ugo?ci 33 metr y.

BlIdowa odbywa si? bardzo intensywnie pod og n iem nieprzy

jacielskim. Szczególnie wyró?niaj? si? znów chor??y Reilski,
starsi saperzy Iwi?ski i Hadnicki, którzy pracuj? caly. czas Dcl

przyczó?ku mostu,

Po uko?czeniu mostu przechodzi przez niego w dniu 12 wrze

?ni a I korpus kawalerj i.

Budowa inostu. 1lJ ?ucku. nu Slyrze. - \V clu.lszcm posuwaniu
si? polskich wojsk na wschód k o mpanju po ca?onocnym 70 k ilo

met.row yrn I1UlrSZU, dnia 16 wrze?nia o ?wicie przyst?puje do

budowy mostu przez Styl' w obszarze dopiero co zdobytego
?ucka. Budowa odbywa si? pod og niem n rtyler yjskiru i wO:'jó?c

jest bardzo utrudniona, gdy? zbytnia g??boko?? {8 metrów)

i brak czasu nie pozwalaj? na zabicie nowych pali, a zm uszuj?
do sztukowania starych. Praca ta jest o tyle trudna, ?e stare pale
s? podci?te o pó? metra pod wod?,

Podczas hudowy przyhywaj? do mostu generulowic Wl.ul y

s?aw Sikorski i Leon Berhecki w towa rzystwie genera?a i? rrnj i

francuskiej. Genera? Sikorski szczególnie nalega na jal? naj

szybsze uko?czenie mostu, gdy? na to wykorlezenie oczekuj?

trzy dywizje.

Natychmiast po wyko?czeniu mostu dywizje te wraz z czol

geuni i samochodami pancernemi przechodz? przez most. Fi.lkt

ten ?wiadczy o chlubnej roli knmpa nj i w dzia?aniach ofen

sywnych.

Od dnia 18 do 24 wrze?nia kompanja huduje tam?e 12 ton

nowy most drogowy, d?ugo?ci ?605 metrów.

Budoma mostu ro Zroiuhlu na Sluczi]. - W pocz?tku pa.2dzier
nika 1920 roku zostaje za rz?dzony zagon korpus II kawa lerj i na

Koroste?. \V tym celu 2-a kornpanj a saperów buduje w Zwiahlu

na S?uczy most polowy na ramach. Praca trwa od godziny 6 do

22 dnia 5 pa?dziernika i od godziny 5 do H> dnia (), czyli ?7 go·

chin. Budow? kicruje porucznik ?awccwicz, do którcgo dyspo

zycj i s? przydzielone kompa nje tcchn ir-zuo 43-go i 44-go pll lków

strzelców kresowych.

Dzi?ki szy bkiej hudowie mostu zagon udaje siec w ZUpe1-

no?ci, l konny korpus bierze par? tysi?cy je?ców, du?o clzin ?

niszczy 1 sowieckie po(·i?gi pancerne.
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Za blldow? tego most u ko m panjn otrz ym uje rozkaz po

chwaln y n-ej dywizji.

DZIEJE 3-EJ K01\1 PANJ I X" I BATALJONU SAPERó\V.
?

Odmról z poi! Ki.jom«. -- Kompu nja przybywa na Front

w chwili oclw rntu Polaków h pod Kijowa. Cofaj?c si?, 'wyko

nywa dwa zadania saperskie: niszczy objckty komu nikucyjne
na d roguch natarcia wroga o ruz w momentach, gdy wojska pol
skie zntrz ymuj? si? na kolej II ? ch poz ycj ach obronnych - forty

fikuje te ostatn ip.\V ten sposób kom panj a przyczynia si? do

opó?n ien in atu k uj ?cego n iep rz yjucicln i do sprawno?ci odwrotu.

W'ykun yw uj ?c swe zadania supersk ic, kompunju niejednokrot
nie ?ciera si? z niep rz yjucielern, jako piechota. \ViC;ksz? i wa?

niejsz? z tych walk jest bój dnia 21 czerwca w sk?adzie I ba

taljonu 45-go 'pu?ku strzelców pod Te reszpolem, w któr-ym od

znacza si? kapral Szuba.

Z prac technicznych knmpanj i nale?y w yró? ui? nust?p uj qr:c:

14--15 czerwca - podporucznik OIim:ski wysadza most ko

lejowy w Kalinówce i niszczy ca?? stacj? Kalinówk?; 17 czerw

ca - wysadza most drogowy w Zu ruwn ie i most kolejowy w?

skotorowy kolo stacji Ch m iel nik, we wsi ?urawnie; 18 czerwca

wysadza most drogowy \\T Chmielnilul;18-20 czerwca - fort y

fi k uje razem z I ha ta lj o ucm 45-go pu lku strzelców k resowvr-h

obszar Pikowa; 24-29 czerwca - fortyfikuje Nowo-Sien iawk
?,

1-5 lipca I'odyfikllje Starokollsiantynów. a 6 lipca - wysadza
?elazn y k ru tow y most. kolejowy mi<?dzy Starokollstaniynowcm

Plo?kif'owclll na Sluczy w II l'L'hod)wce.

25 lipca - fortyfikuje Zo?o?cc, 2-8 sierpn ia - Zhol'<'>w,

a 9-14 sierpnia - Jeziern?·

10 sierpniu
- wysadza tor kolej ow y 2 kilometry na wschóc]

od stacji Cebrów, 15-16 sierpnia - forLyfikuje pózycje 4'J-gu

pu?ku i walczy wraz z nim pod SHSO\\'Cm; 16 sierpniu -

wysa

dza w 6 miejscach tor kolejowy na Iinjach Krasne - Brody

i Krasne - Ztoczów? w trzecli m iej scach drog? Krasne - Brody

i dw()ch miejscach drog? Krasne - Firlejówka. VV tell sposó!) .

.

dzialaj?c stale \v rumarh 1 ;-(-?j (tywizji piechoty kompanj a

osiQga \V odwl'ocie ohszar Lwowa. gdzie 'wreszcie ofensywa so

w'ieckn zosbta zatrzymana.
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Ofensywfl na TVol,ljlt. - \V miar? rozwijo niu si.? polskiej kontr

ofensywy sierpniowej i zwyci?skiego posuwania si? armij na

wschód, - 3-a kom panju saperów, pt-zcrz uconu w mi?dzyczasie
nad Bug, - kroczy równie? v: pierwszych szeregach, wykony

wuj?c i w' tym wypadku swoje zadanie saperskie: hudow? i na

praw? zniszczonych i uszkodzonych mostów i przyczyniaj?c si?
.

wydatnie do sprawnego posuwania si? naprzód.
Od pocz?tku 'wrze?nia, a? do zawieszenia brani kornpanju

wykonywa nast?puj?ce prnce.

2-3 wrze?nia - naprawia most drogowy w' 'I'yszowcach :

?-9 "wrze?nia -- naprawia most drogowy "W Horodle na Bugu,

pracuj?c przez ca?y czas pod ogniem n rtylerj i n icprz yjaciel

skiej; 17-18 wrze?nia - w ci?gu kilkunastu godzin huduje po

lowy most drogowy dlu go?ci 32 metr y na Styrze w Boratynie ;

praca wykonana natychmiast po 70 kilometrach przemarszu;

19-23 wrze?nia - naprawia most drogowy (14 tonuowy) w Kle-

waniu.\Vobec zupe?nej pora?ki nieprzyjaciela i zaj?cia Rów-
...

nego, tempo polskiego po?cigu zwalnia si?.

Od 21 wrze?nia do 6 pa?dziernika - huduje kompanja na

szosie Równe - ?uck 20 mett-ów d?ugo?ci 16 tonnowy most dro

gowy; 24-26 wrze?nia - buduje 2 mosty drogowe ogólnej d?u

go?ci 32 metry -- wytrz yrualo?ci tO tonu w Aleksandryi na Ho

r yn iu ; wreszcie 27 wrze?nia -

przy pomocy kornpanj i tech

nicznej 50-g'o pu?ku, jeden pluton w ci?gu 10 godzin buduje
tO ton nowy most drogowy d?ugo?ci 45 metrów w I-Iorbakowie

na I-Ioryniu.
Poza tern, a? do zawieszenia broni, kompanja fortyfikuje

przyczó?ek mostowy w Hoszcz y na I-Ioryniu.

DZIALANIA DOWóDZTWA XIII BATALjONU.

Podczas gdy III bata ljou saperów przez cal y prawie czas

wojny jest rozproszony po froncie i dowódcy hataljonu jest

faktycznie podporz?dkowana tylko t-a kornpanja saperów,

w XUl bataljonie saperów sprawa przedstawia si? odwrotnie,

dowóclc:y ha tulj OIlU podlegaj? prawie stale wszystkie trzy kom

panje i kolumna saperska. Wsz ystk ie wi?c czyny bojowe po

szczególnych kompauij s? ?ci?le zwi?zane z dzia?alno?ci? do

wótlzt.wu bataljonu, i kapitan Pawlowicz, jako dowódca bata-:

lj on li, zostaje odznaczony za nie krz y?ern "virtu ti mi li tar-i"

V klasy.
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DZIEJE IX BATALJONU SAPEHó"V.

Dowództwo bataljonu, I-a i 2-a kompanje IX bataljonu sa"

perów wy?uniaj? si? z II bataljonu saperów w Krasnymstawie
w roku 1919 i odchodz? na front.

.

t-a kom.pnn.ju walczy przez ca?? wojn? \v sldadzie 9-ej dywi-

zji piechoty.

2-a kompania walczy pocz?tkowo w sk?adzie dywizji pod

laskiej (t. j. 9-ej), pó?niej znajd uje si? \'1 d yspoz ycj i szefa iu? y

nierji i saperów Frontu litewsko-bia?oruskiego, a nast?pnie wal

czy do maja 1920 roku w sk?adzie 2-ej dywizji piechoty legjo··

i
nów. Od tego czasu a? do lipca 1920 roku znajduje si? w dyspo

zycji 4-ej arrnj i i grupy Iort yfikncyjnej majora Górskiego. We

wrze?niu 1920 roku zostaje przydzielona do dyspozycji 2-ej

armji i powraca do bataljonu.

y-a kom.peuii« formuje si? w maju 1920 roku w kompanji za

pasowej saperów Nr. II w Krusnymstawie i 1 czerwca, pod do

wództwem porucznika Adolfa Szmidta, wyrusza na front. Dnia

26 sierpnia 1921 roku odchodzi do Pulaw do 2-go pu?ku saperów
i wchodzi w sk?ad nowoformuj ?cego si? XX V II hatalj onu sa·

per ów, jako 2-a kompanja.

Kolumna saperska Nr. IX formuje si? w czerwcu 1920 roku

w kompanji zapasowej saperów N l'. 1 r "\v Krasnymstawie i w lip

cu 1920 roku odchodzi do bataljonu. W roku 1921 powraca do

kadry i zostaje rozformowana, jako nadetatowa.

Przy organizacji pu ?ków saperskich w 1921 roku IX bata

ljon saperów (dowództwo, i-a i 2-a kompanje) wchodzi w sk?ad

9-go pu?ku saperów "\\T Brze?ciu nad Bugimll.

Przez ca?y czas wojny IX bata.ljonem saperów dowodzi po

cz?tkowo porucznik Stefan Langner, a nast?pnie kapitan Ed

ward Nejberg.

DZIALANIA WOJP;NNE 3-e.j KOMP,\N JI 1:\ UA.TALJONU SAPEH.()W.

Dnia t czerwca 1920 roku 1-a kompanja saperów pod <10-

wódziwcm porucznika Sdnnidla wyrusza .na front litewsko-hia

loruski do dyspozycji armji rezerwowej gcncrnlu Sosnkowskiego.

W lipcu przechodzi do dyspozycji t-ej armji, z pl'zydzia?eTIl
do f t-ej dy,vizji, piechoty. ,V pocz?lkach sierpnia odchodzi do
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g-rupy in?ynieryjnej obrony Warszuwy, na Iinj? Hadzynlin

Ossów, gdzie prowadzi robot y forty likucy jne.

\V czasie ofensywy sierpniowej odchodzi do 9-cj dywizji pie

choty, a w listopadzie - do dyspozycji 2-ej armji, sk?d w lipcu
1921 roku powruea zpowrotcm do 9-cj dywizji piechot y.

Poza czysio tcclmiczucmi robotami 3-a kornpanja u? yta jest
w [ipcu 1920 roku do walki w illld:-;?awiu przy ochronie ci??k.icj
a rl.ylcrji, u nast?pnie we wsi W cron ie, mi?rlz y Buds?awiem a Pa

raf janowem, oraz w al ukach na Bohdanów.

\V walce z kawa ler j? sowieck? porl wsi? Tr?by traci 2 sape

j'ÓW zabitych i 5 rannych, w kontrataku na Lipniszki i folwark

HenIów; 2 zabitych i ? rannvcli.

Podczas dalszego od wrot u kompanja cz?sto jest u?ywana
w stra?y tylnej. jako picchotn. a mianowicie: podczas odwrotu

na Lid? walczy na Iinji Pdborzany -- Nuwosió?ki, gdzic ?mia

?y ln? kontratnkiciu odr-zuca Hosjan ze si rat? 1 rnunych saporów.

\V walkach narl Niemnem, pod wsi? Kowale, traci 4 rannych

saperów.\V ci n v i li rozpocz?cia hitwy warszuwskic j? przyjmuje

chlubny udzia? w boju pod wsi? Ossów,

Podczas walk odwrotowych wykonywa kompanja poza tern

nast?puj?ce prace saperskie:

8 lipca - niszczy mosty pod wsi? Kobylunk?, na wschód

od Paraf jnnowa i we wsi Wiaz ynku ; t5-H) lipca - niszczy
;2 mosty na rzece Olszance ; l? I i pca

-- wysaclzu most w Lipnisz

Lach; 26 lipca - we wsi Królewy ?1o'it.

28 lipca .-

prz ygo iowywu do wysadzeniu i spalenia trzy lTlO

st y nu Nacwi, na drodze Rybo?y -- Hajsk; m inujc most na Bugll
w Nurzc i wysadza go 2 sierpnia za co otrzynllljc listn? pochwalt;
i uznanie od genera?a 11al1era.

Z robót mostowych i fortyfikacyjnych, jako powa?niejsze,

?'aslngnj? na wyró?nienic nastc;puj?ce.

Budowa i repcracja mostó,v i drogi llU linji Postawy - Nowo

?wi<iciany, budowa fortyfikacyj na linji KamieJlczyk - Urle llad

rzek? Liwiec; budowa przyczó?ka mostc)\vego w Ma?kini; Ludowa

linji fortyfikacyjnej Ossów - Okuniew. Dowódca kompanji, jako
konH'IHlant grupy fodyfikaey,jne,i, kieruje budo·w? i fortyfika

cj? ryglowej pozycji Jah?onna - ZqlTze - nYllia.

VI czasie ofensywy kompanja buduje most na Bugu w"\Vysz
kowic czc;?ciowo na pontonach. czc;?ciowo na pilotach i koz?ach.
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Po przeJSCIU do dyspozycji 2-ej arrnj i. bud uje 11108t etapowy na

szosie Grodno - Lida, ogólnej dlugo?ci 75 metrów.

Za dzia?ania bojowe szef kompanji, sier?ant Antoni Falkow

Elki, starszy saper Stanis?aw l .. uszczak i saper Józef Jó?wiak zo

staj? odznaczeui krzy?em !.virfuf! militari" V klasy.

DZIEJE XXVII BATALJONU SAPEHó,V.

XXVII bataljon saperów zostaje sformowany ju? w' czasach

pokojowych wc wrze?niu 1921 roku w Pu?awach. Dowódzfwo

l.atuljonu wy?ania si? ze sk?adu pu?ku, i-a kornpnnjn powstaje
z 3-ej kompanji ] l I bataljonu saperów, a 2-a z ,-ej kompanji
IX butaljonu saperów'. W 1923 roku kompanje zostaj? przemin
nowanc: l-a na 2-q, a 2-a na 1-?. Bataljon istnieje do stycznia
J 925 roku poczel11 zostaje rozformowany. t-a kompanja zostaje

przydzielona do XII[ butaljonu saperów' jako 3-a kompanja,
a 2-a kompunja - do HI hataljouu saperów jako 3-a kornpanja.

Bataljollclll dowodzi? przez ca?y czas kapitan Eustachy Gor

czy?ski.

BATALJON ZAPASOWY SAPERóW Nr. II.

Po wymarszu n bataljonu saperów w 1919 roku na front,

pozostaje w' Krasnymstawie kompanja zapasowa saperów Nr. 2.

'V czerwcu 1920 roku przeniesiona do D?blina, zostaje tam prze
, mianowana na batnljon zapasowy saperów Nr. II.

Kompanj? (pó?niej hataljonl zapasow? . dowodz?: od po?

/

ez?tku istnienia do sierpnia 1920 roku porucznik Józef Kozielski,

od siorp n ia 1920 roku do 1 marca 1921 roku ma jor Stefan D?b

kowski, a od tego czasu do czerwca 1921 roku kapitan Leon Ko

czur-Hutkowski.

'V CZCl'WCll 1921 roku z chwil? powstania pu?ku, hataljon

zapasowy saperów przeksz ialca si? w kadr? butnljonu zapaso

wcgo pu?ku.

2-i PULK SAPI?R()W KANJOWSKICH.

2-i pu?k saperów kuniowskich wywodzi si? faktycznie, jak

widzieli?my, z 2-go pu?ku in? yn ior yjnego, - któr-ego dowództwo

istnieje pó?niej w 19 L8 i 1919 roku, jako dowództwo 11, a nast?p-
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nie l l l ba taljonu saperów. Przez 1020-1Q21 roku dowództwo

?-go pu?ku faktycznie nadal istnieje.

Kapitan (pó?niej major) Córski. pocz?tkowo ??cznie z do

wodzeniem II (III) bataljoncm saperów pe?ni? te? funkcj? szefa

in?ynierów i saperów frontu litewsko-bia?oruskiego. Przy szefo

stwie istnieje szko?a podoficerska, któr? ko?czy pomy?lnie 230

Irekwentantów, przys?anych z kompanij b?d?cych na froncie. Sze

fostwo formuje tak?e park saperski dowództwa frontu.

Po likwidacji dowództwa frontu liicwsko-bia?oruskiego i obj?
ciu przez niego dowództwa 4-ej armji - szefostwo in?ynierów
i saperów" f rontu - zostaje szefostwem 4-ej armji, Park saperski
frontu zostaje przemianowany na maguzyn techniczny 4-ej armji,
t1tworzona przy szefostwie druga szko?a podoficerska saperów
z powodu odwrotu nie ko?czy kursu, lecz bierze udzia? w walkach

l robotach, jako "kompanja saperów porucznilen Soh."olOlDskiego·',

przemianowana ,,7 lipcu 1920 roku na ?.4il kom.punj? mosionm"

rozformowan? we wrze?niu 1920 rok li.

\V zwi?zku z kolejnem przemianownnicm dowództwa 4-ej

nrrnji na dowództwo Frontu genera?a Szcp tyck.icgo, dalej frontu

pó?nocno-wschodniego, wreszcie frontu pó?nocnego - major Gór

ski pe?ni równie? kolejno Funkcj? szefa in?ynierów i saperów po

wy?sz yc], dowództw.

,V lipcu 1920 roku szefostwo frontu pó?nocnego rozdziela si?

i CZ(;?? jego odchodzi, jako "clVlÓclzt.wo grupy fortyfikacyjnej

tnajora Górskiego", do fortyfikacji \V ?growa a nast?p nic D<;blina.

\V pocznt kuch sicrpn ia 1920 roku major Górski wraca na stano

wisko sz efn in?ynierów l saperów frontu pó?nocnego. W listopa-
lzje 1920 roku szefostwo [rontu zostaje przemianowane na szcl'o

-two 3-ej arrnji, a w marcu 1921 roku na ,?szefostwo in?ynierów

i saperów inspektoratu armji w Krakowie".

'V maju 1921 roku major Górski wraz z cal ym prawie swym

sztabem przybywa do D?blina i ze sk?adu s\vego sztabu i hatu ljo

HU zapasowego saperów Nr. II formuje dowódziwo 2-go pu?ku

s.apct'ów kaniowskich.

,V sk?ad pu?ku wchodz? I1 I, Xll l i nowoformuj?cy si? :XXVII

l.atn l jon y saperów. oraz kadra bntuljouu zapasowego pu?ku, pl'ze

m iunowa na pó?niej na kwa tcrmistrxostwo pu?ku.

TlI hataljon saperów, pozostaj?cy chwilowo na kresach, p,'zy

hvwu do pu?ku w sierpn i u 1922 roku.
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XIII bataljon saperów przybywa do pu?ku w sk?adzie: do

wództwa, 1-ej i 3-ej kompanij saperów. 1:5 lipca 1921 r. 2-a kom

punja pozostaje na vVo?yniu do wyko?czenia mostu w Tiutkie

wiczach. 23 sierpnia 1921 roku wraca znowu do Równego, miejsca

postoju 13-ej dywizji piechoty. Dnia 15 grudnia 1921 roku - ba

taljon wraca drugi raz do pu?ku,' lecz i tym razem pozostaje nie

d?ugo, bo 19 kwietnia 1922 roku znowu odchodzi do 13-ej dywizji

piechoty do Hównego, gdzie pozostaje dwa lata. Wraca ostatecznie

do pu?ku dopiero 19 maja 1924 roku.

'\Ve wrze?niu 1921 roku pu?k przechodzi na sta?e do Pu?aw.

Po pu?kowniku Górskim pu?kiem dowodz? kolejno: ?. p. pod

pu?kownik Gustaw Mogi?u-Stnnkiewicz, p. o. podpulkownik Józef
K ossobudzki, pu?kownik Tadeusz Kossakowski, podpu?kownik
Adolf Kolarczyk i wreszcie od roku 1937 - podpu?kownik Stani

s?aw Magnuszewski.

TRADYCJA PULKU.

CHOR?GWIE PULKOWE.

Chor?giew 2-go pulku znzynieryjne{l,o. -- Dnia 26 marca

1918 roku, w uznaniu zas?ug, pu?k otrzymuje z ramienia rady wo

jennej II korpusu wschodniego chor?giew, któr? wr?cza pu?kowi

wiceprezes zwi?zku wojskowych Polaków 4-ej armji rosyjskiej -

porucznik Rz??nicki, w obecno?ci dowódcy korpusu, genera?a

Józefa H allera,

Dnia 12 maja 1918 roku, po bitwie kaniowsk iej, dowódca

pu?ku, kapitan Górski, zbiera ca?y pu?k na placu pod wsi? J em

czycha. Po oddaniu honorów wojskowych i odegraniu hymnu na

rodowego, chor?giew zostaje oddzielona od drzewca, orze? i drzew

ce natychmiast spalone, a p?achta poci?ta na 960 kawalków i roz

dana na przechowanie oficerom i szeregowym pu?ku. Obraz Matki

Boskiej Cz?stochowskiej ze ?rodka chor?gwi przechowuje kapitan
Górski.

Chor?giew pulkoron. - W roku 1921, po zako?czeniu wojny,

gdy pulk organizuje si? na nowo - dowódca pu?ku, major Górski,

zbiera prawie wszystkie kawa?ki chor?gwi 2-go pu?kn in?ynieryj

nego, zostaj? one wszyte w ?rodek obecnej przepisowej chor?gwi

pu?kowej. Akt o tern, spisany na pergumin ic, zakuty jest w drzew

cu chor?gwi. Faktycznie WH;C pu?k rozwija si? dalej pod cho-
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l'?gWl? 2-go pu?ku in?ynieryjnego, ochrzczon? w bitwie pod Ka

niowem.

Chor?giew wr?cza pu?kowi dnia 8 lisiopada 1921 roku Na

czelnik Pa?stwa, Marsza?ek józef Pi?sudski. Wr?czenie odbywa
sit=: w obecno?ci dowódcy pu?ku, kompanji honorowej pod do

'wództwem porucznika Zyglnunta Rumi?skiego i ca?ego prawie

korpusu oficerskiego w Wnrsznwie, W" ?azienkach, w kaplicy oso

histej Naczelnika Pa?stwa i Naczelnego Wodza.

\Vr?czenie cho:r?gwi zaszczycaj? sw? obecno?ci? poza Naczel

uikiern Pa?stwa i Jego ?wit?, genera?owie: Homer, Latour, Su

szy?ski, pu?kownik Mieczys?aw D?bkowski, przedstawiciel gene

ra?a Józefa Hallera, jego osobisty adjutant, oraz wielu innych

zaproszonych go?ci i by?ych oficerów i szeregowych pu?ku.

Obraz Matki Boskiej Cz?stochowskiej, oprawiony w ram?,

znajduje si? obecnie "W gabinecie slu?bowym dowódcy pu?ku.

Clioragiero XIII bataljonu seperom.
-- Chor?giew liata ljonu

zosta?a zainicjowana i ofiarowana przez miasto Belforl we Francji.

Wr?czenie chor?gwi odby?o si? na poJ ach Szampanji dnia

22 czerwca 1918 roku przez prezydenta Rzeczypospolitej Francu

skiej, Poincar?'cgo, wraz z chor?gwiami 2-go i 3-go pu?ków strzel

ców polskich, 1-go pu?ku art ylcrj i polowej, l-go szwadronu lekkiej

jazdy i awjacji. Po odbiór chor?gwi przybywaj? z frontu dwa plu

tony 1-ej kompanji, pod dowództwem podporucznika Franciszka

Korolewskiego i delcgncja z 2-e,j kompan ji. Chor?giew odbiera

podporucznik Koralewski i oddaje j? nast?pnie w r?ce chor??ego
aspiranta ?awce,vicza.

PC) odebraniu chor?gwi saperzy sklnduj? wruz z inncm i ro

dzajami broni nast?puj?c? przysi?g?:

"Przysi?gam przed Panem Hogiem \V szccb mog?cym w Trójcy

?wic;tcj Jedynym na wierno?? Ojcz y?nie mojej Polsce jednej i Nicpod le

g'?e,r; przysi?garn, i? goi ów jestem ?ycie orlela? za ?wi?t? spraw? JeJ

zjednoczenia i wyzwolenia, bronie'. sztandaru mego do ostatniej kropli

krwi, dochowa? karno?ci i pos?usze?stwa mojej zwierzchno?ci wojskowej,
a w calem post?powaniu mojem strzec honoru ?o?nierza polskiego. Tak

mi Pauie Bo?e dopomó?".

Po prz ysi?dzc nast?puje przemówienie prezesa komitetu na

rodowego we Francji, Romana Dmowskiego i prezydenta Rzecz

pospolitej Francuskiej, Poincn r?'go, nast?puje dekoracja chor?gwi

Bajo?czykó"w" "krzy?em wojny".
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Przez <.;(1)' czas walk na Ironeie zachodnim, w Szanrpanj i

i\Vogezach, chor?giew znajdowa?a si? przy l-ej kompanj i, a po

powrocie hataljonu do kraju -

przez ca?y czas wojny polsko

sowieckiej -

w dowództwie bataljonu na [roncie.

Przebywa wi?c ona wszystkie walki butnljonu zurówno we

Francji jak i w Polsco, i ma 'wskutek tego swoj? bojow? prze

?zl()??

Obecnie chor?giew przochowywana jest obok chor?gwi pu]
k owej, jako relikwia bojowa pu?ku. Wyst?puje tylko raz do roku

w dzie? ?w iota pulkowego.

NAZWA, ?Wn;TO I ODZ?.\KI PUtKU.

'vV 192 t' rok li clekretem Naezel nego \Voclza 1) pu?k otrzymuje

zaszczytn? nazw? ,,2-go pull .. .u .';(J peroro knnionislcich",

?wi?to pu?kowe ohchodzi pulk w rocznic? bitwy kaniowsklej
11 maja, Pierwszy raz ?wi?to pulkowc hy?o ohchodzone w 1922

roku.

Odznaka kenionrsk:a. - W 192 t roku zwi?zek kaniowczyków

nadaje pulk ow i na choJ'qgie,v odznakq pami?tkow? "Kaniowa".
-\Vobec iego, ?e w my?l obowi?zuj?cych przepisów na eh OI'C1gwi
rno?e znajdowa? si? tylko krzy? ?? virtuti mili ta ri", odznaka ta nie

jest umieszczona na samej dlOrqgwi, a specjalnie oprawiona wisi

w gabinecie s?u?bowym dowódcy pu?ku pod obrazem Matki 130-

skiej Cz?stochowskiej. lU? obok chor?gwi pu?kowych.

Odznnlcn pumiut koron, - Dnia 2 luiego 1929 roku Minister

SpnnvWojskowych 2) zatwierdza odznakQ pami?tkow? pu?ku.
Odbitka lej odznaki umieszczona jest 'I{ niniejszym zarysie.

DZIESIE?C10('ECIE PU?KU J)

Dnia 11 maja 1928 roku pul k obchodzi! uroczy?cie dziesi?

ciolecie swego istnienia. O duchu panuj?cym w pu?ku, o jego
ttad yoj i ?hvjadczy najlepiej nast?puj?cy rozkaz pu?kowy:

....

1) Nr. 332R/:21 Dz. Hozk. tj n. Nr. 12 pkt. lly B. P.

?) r». Hozk. M. S. \Vojsk. Nr. 4.

1) Liczby podane n ie s? zgodJH? ze stanem Jaktyczu yur, gdy? dalsze

studja lIud historjq pu?ku ujawni?y nowe nazwiska poleg?ych i odznaczo

nych krzy?em walecznych.
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ROZKAZ DZIENNY Nr. i08.

na dzie? 11 maja 1928 roku. w w-t? rocznic? bitwy pod Kaniowern

istnienia pu?ku.

S A P E R Z Y.

Mija 10-ty rok od chwili jak II-gi Korpus w. p. na Wschodzie,
a w jego liczbie i 2-gi pu?k In?ynieryjny z w?asnym sztandarem pod
dowództwem dzielnego i energieznr-go dowódcy. kpt. Artura Górskie

go, dnia 11 maja 1918 roku, hen na dalekich ongi? kresach _Rzeczpos
politej Polskiej, na po?ach Kaniowa toczy krwawy bój z odwiecznym
naszym wrogiem - z Niemcami.

W tym?e prawie czasie na polach Francji przy boku bohaterskich

Armij Sprzymierzonych równie? pod w?asnym polskim sztandarem,

ofiarowanym przez miasto Belfort, a wr?czonym przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Francuskiej Poincar?'go walcz y bohatersko 1-szy ba

taljon saperów armji gen. J ózcfa Hallera, obecny XI II-ty baon saperów
pu?ku, natchniony t? sam? idej? odwiecznej walki z zaborczo?ci?

prusk?.

I pó?niej w latach 1919 - 1921 hataljony, wchodz?ce w sk?ad pu?
ku, wpisuj? do historji or??a polskiego ca?y szereg pi?knych kart,

o czem ?wiadcz? 2).

10' imion bohatersko poleg?ych na polu walki oficerów i szere-

gowych pu?ku,
24 "virtuti militari",

260 "krzy?y walecznych",
23 "krzy?e zas?ugi".

zdobi?cych piersi tych, którzy pozostali przy ?yciu i pracuj? nadal dla

dobra i ku chwale Najja?niejszej Rzeczpospolitej Naszej,

Przywodz?c na pami?? te promienne czyny dni ubieg?ych, musimy
zwróci? my?li i serca nasze przcdewszystkicm do tych, którzy polegli
na polu chwa?y, k?ad?c swe rnlode ?ycie, jako najtrwalszy fundament

dla honoru Ojczyzny i pu?ku.
Przed Nimi w g??bokim ho?dzie uchylmy czo?a, Im w pierwszym

rz?dzie cze?? oddajmy zas?u?on?.

Szlaki bojów naszego pu?ku, na których bierze udzia? narowni

z piechot?: - Kaniów i Dniepr, Szampanja i Vogezy, D?wi?sk, Lwów

i Warszawa, - wytyczone krzy?ami mogi?, i krwawe ofiary trudu

i znoju, niech b?d? dla nas najsurowszym rozkazem dalszej wyt??onej

pracy nad w?asnem wyrohicn iem, aby 2-gi pu?k saperów Kaniowskich

by? w ka?dej chwili gotów, mocny i nieustruszony. gdy Ojczyzna go

znów zawezwie na krwawy bój,
Has?em przewoclniem dla ka?dego z nas niech na zawsze b?d? s?o

wa wyryte na sztandarach pu?kowych:

,.HONOn I OJCZYZNA"

Dowódca 2 pu?ku saperów Kaniowskich

(--) Magnuszewski, podpu?kownik."

2) Szczegó?y patrz - Por. Romuald Bielski "Dziesi(;e lat istnienia 2-go
Pu?ku Saperów Kaniowskich 1918 - 1928" - Pu?awy 1928.
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LISTA POLECLYCif l ZMARLrCU Z RAN. 1)

1. ppor. Fjzcrt Ma rj an

?. ppo!'. Gawkowski Kazimierz

3. por. Moro?ski ElIgenjnsz
4. ppOI'. NdJCIski Ludwik

L saper Adamcz yk Stanis?aw

2. saper Adamus Stanis?aw

3. saper Adamiak Stanis?aw

4-. kapr. A mhrozicwicz Kazimierz

>. saper A nd rzejczak Boles?aw

6. st. sap. Ba?ka Jan

? saper Bartoszok Józef

8. kapr. Rojanowski Stefan

<J. saper Bnchwald Maks

iO. saper Bojak Piotr

11. saper Cisek j an

12. saper Dl'j Aleksander

13. saper Dcmczuk ?farcill

? 4. st. saper Duch Józef

115, saper Duda .J au

16. saper Erlich Berek-Lejba
17. saper Felczyliski Stanis?aw

j 8. saper Filar Brou islaw

19. saper Fraukowski Stanis?aw

20. st. sap. Frycz A brachani

?1. saper Gajek Jan

22. st. sap. Gawdzik Stanis?aw

23. saper Gawrych Boles?aw

?4. saper Gawr-y? Andrzej

Oficerowie:

:5. por. Sikorski Grzegorz
6. por. Staniszewski Bohel11I1

'7. ppor. Ze?czak Kazimierz.

Szeregomi:

?5. saper Gradosz J au

?6. saper Grochal Antoni

27. saper Grudzie? \Vojciech
28. saper Harsztark Dawid

29. saper lTormula Walenty
30. saper J anczewski Stefan

31. sa per J aremczuk Piotr

32. saper Jedynak Antoni

33. kapr. JOTlCZyk Stanis?aw

34. saper Kaczmarczyk Andrzej

:;5. saper Kalinowski Stanis?aw

36. st. sap. K anciarzewsk i Franciszek

37. saper Kalurza Ludwik

38. plut. Karama? \V?adys?a"v'

39. saper Karasiewie? Stanis?aw

40. saper Kasprz yk ] au

41. saper Kawan Andrzej
4?. saper Kieczko Pioir

4-'). saper Kletko ju ljan
-.\.+. saper Kna? Feliks

v>. saper Kolaci?ski Jan
+6. saper Konarzewski Ludwik

4'7. saper Koncf'at Piotr

48. saper Kopacz .A ntoni

1) Wykazy rannych i xmariych na froncie z chorób w czasie wojny
1918 - 19?O zostan? podane w szczogólowcj historji pu?ku, która jest w opra

cowaruu. Ka?dy z nich hcdz io znw icra? IW k ilkndzicsi?t nazwisk.
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49. saper Konccki J ózc]

5U. saper Korohczuk J an

5 l. saper Ko?ik Stanis?aw

52. saper Kosi?ski Stani"law

'53. saper Kosmala Stanis?aw

'5t saper Kow alcz yk Ignacy
'l'). saper Koz?owski Stauisla w

:5&. saper Krawczyk W?adys?aw
57. saper Kreda Izaak

58. saper KI'II k 'Teodor

59. saper Krupa Stanis?aw

60. saper Kryszczyk Stanis?aw

()1. saper Krzywozik Józef

(,') saper Kulik J ózcf

6,. saper Kurlak J an

6.J.. saper Kuzaryna Józef

63. saper La-kowski Zygmunt
66. saper Lipski Stanis?aw

hl. saper Lutomski W?adys?aw
6S. kapr. ?owicki Wiktor

b9. saper Majcherski Roman

70. st. sap. Marcndowski Tadeusz

71. saper Matr-jch Jan

72. saper :\fichalak W?adys?aw
73. saper Michalski Józef

H. saper ;\1 ichalski Stefan

75. saper Xlisiarski Antoni

76. saper \liszczyka Antoni

77. sa pci Xl itru s Stanis?aw

78. super Vloclurioj ?ukasz

79. sicr?. ?!rJ?eibrodzki Stefan

80. saper NadolIly Brou islaw

SI. saper .\elko Ludwik

82. saper Nosaczcwski Stanis?aw

?3. saper Olejn ik J(IZef

8..1. saper Palicki Roman

s). saper Pi?tek W?adys?aw
86. saper Pi?lecha Ludwik

87. saper Pietras Boles?aw

88. saper Piotro wsk i Feliks
..

89. saper Piotrowsk i J ózcf

90. saper Potocki j ózcf

9l. saper llurlccki Brunislnw

?2. plut. Hajmondcz yk Andrzej
93. saper Rak Piotr

94. saper Rapa rsk i Adam

93. sa per n uhuj J (IZC f

96. saper Huch tma n Ludwik

97. saper Sieradzki Karol

?)s. saper Sapa?a Ludwik

99. saper ?lusarczyk Jan

f 00. saper Sobieski J an

fOl. ka pr. Ste? Jan

102. saper Student \V aw rz yuiec
103. saper Szafel l lerszck

t O-lo. sa per Szare J akób

l03. saper Sn:zcpaniilk Piotr

106. saper Szymanek \Vilhelm

lO? saper Tc-rusi?sk i Adolf

lOS. saper Tkaczyk ?[at'jan
109. saper Tokarczyk Autoni

110. sier?. Trzc?ski Zdzis?aw

111. saper Uczci wek Jan

112. saper U?ci?ski Franciszek

113. kapr. Wa1ezak l gnacy

II.J.. saper Wiocierza?ski Józef

115. saper "-o?owicz Wojciech

116. kapr, Wujek Stanis?aw

117. saper Zajka Stanis?aw

118. saper Zi lbcrman Dawid

119. saper Zmorck Piotr.

USTA ODZNACZONYCH SHEBRNYM KRZY?EM oum-uu WOJENNEGO

"VIRTUTI MILITAHl". V KLASY

I. pOI'. J\l'l'zyriski Staltis?aw

2. ppor. Bo)'()\\'iak J (lZef

3. kap ... Bo)'y"?cwski ..:\ntoni

1-. kpt. Cicchor'\ski Zdzis?aw

5. sier?. LIH'd J Ilzd

6. ?. p. ppor. Ejzert .\lal"jan

7. sier?. Falkowski .\lttolti

R. ?. p. ppor. (;(l",ko\\'c:ki Kazimierz
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9. por. GOl"czyii"ki Eustachy
10. mjr. (;1)l'ski Artur

II ?aprr JI);,,"jak J6zd

11. cho!'. K rzos J au

J 3. super Lipir'ISki 1,eon

l J. ?. p. por. Lawc('\\"icz Jerzy
/5. si. ':'ap. Llt?z('zak Stanis?aw

16. ?. p. 1>p0r. NclH'lski Ludwik



17. mjr. Paw?owicz Czes?aw

18. k apr, T'olonis Jan
,q sier?. szt. Re?ski Pawe?

?o. sier?. Rokicki Micha?

21. sier?. szt. ?abner ] ózef

:!2. ?. p. ppor. Ze?czak Kazimierz

23. plut. Zychowicz Józef.

"Krzy?on TValccznych zosta?o odznaczonych: 61 ofic?rów

W" tern dwukrotnie - 5, i rz ykrotn ie - 7 i czterokrotnie - 3'

6 u rzcdn ik.ów wojskowych 1); 1 siostra mi?osierdzia 2); 194 szere

gow·ych w tern dwuk rotn ie -- 11. trzykrotnie - 4 i czte rok ro i-

llIe - 1.
..

•

Razem pu?k liczy 96:2 odznnczon ych - 312 krzy?y.

1) Za Ka n iów.

2) ?ona lekarza pulk owego
- DolJl'oslawa Wa?kowska.
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