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ROZDZIAŁ V

WIELKA
BITWA KAWALERII 

POD KOMAROWEM, 
31 SIERPNIA 1920 R.

Obrona Zamościa pozwoliła dowódz
twu 3. Armii realizować działania 
zmierzające do okrążenia i zniszczenia 

Armii Konnej. Dowodzący armią gen. 
Władysław Sikorski zamierzał rozstrzy
gnąć batalię w rejonie Zamość-Koma- 
rów. Zakładał związanie sił Budionne
go działaniem Grupy Operacyjnej gen. 
Hallera przez czołowe natarcie i połą
czenie się z załogą Zamościa przy jedno
czesnym odcięciu nieprzyjacielowi dróg 
ewentualnego odwrotu w kierunku na 
Tyszowce. W tym czasie miało nastą
pić dwustronne oskrzydlenie Kon- 
armii uderzeniem 10. DP gen. Lucja
na Żeligowskiego z rejonu Zamościa 
przez Tyszowce na Kryłów. Natomiast 
2. DP Leg. płk. Michała Żymierskie
go miała uderzyć z rejonu Grabowca 
na Miączyn i po rozbiciu sił przeciw
nika w tym rejonie kontynuować dzia
łania w kierunku wschodnim w celu 
opanowania przepraw przez Huczwę 
w Werbkowicach oraz węzła drogowe
go Mircze, a następnie działać w kie
runku Hrubieszowa.

29 i 30 sierpnia 1920 r. jednostki 
Armii Konnej prowadziły działania 
bojowe w następujących rejonach. 
14. DK obsadzała pozycje w rejonie 
Hrubieszowa, 4. DK zajmowała re

jon Zawałowa-Żukowa-Horyszowa 
Polskiego-Miączyna, 6. DK z rejo
nu Sitaniec-Majdan-Płoskie—Mokre 
atakowała Zamość, natomiast 11. DK 
ubezpieczała działania w rejonie Bia- 
łowola-Ruszów-Łabunie-Komarów, 
wypierając Brygadę Kozaków Jakow- 
lewa z rejonu Szewni. Specjalna Bry
gada Kawalerii prowadziła działania 
w rejonie Zubowic. Dodatkowo Bu- 
dionny naciskał na rozpoczęcie dzia
łań ofensywnych przez XII Armię 
N. Kuźmina.

Realizując oczekiwania dowódcy 
I Armii Konnej, 30 sierpnia do dzia
łań zaczepnych przystąpiły związki XII 
Armii. Siłami 25. DS N. Bachtina 
i 44 DS. I. Dubowoja rozpoczęły one 
atak w ogólnym kierunku na Chełm. 
Po walkach w rejonie Dubienki i Jó
zefowa zostały jednak zatrzymane 
i ponownie odrzucone za Bug. Wy
musiło to na dowództwie 3. Armii 
zaktywizowanie działań zmierzających 
do rozbicia Konarmii. Najsprawniej 
działania przeciwko Budionnemu re
alizowała Grupa Operacyjna gen. Hal
lera. Uderzając z kierunku południo
wo-wschodniego, zaczęła ona zagrażać 
tyłom i lewemu skrzydłu Armii Kon
nej. 13. DP podchodziła pod Zamość

Na stronie obok: 
„Szarża pułku ułanów”, 
mai. Wojciech Kossak. 
Fot. Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie
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Oficerowie i podoficer 
jednego z pułków 

kawalerii, który walczył 
pod Zamościem.

Warto zwrócić uwagę 
na przerobione 

amerykańskie kurtki 
mundurowe oraz 
amerykański pas 

amunicyjny u podoficera, 
1920 r. Fot. Muzeum 
Zamojskie w Zamościu

z kierunku Łaszczów-Wożuczyn-Sie- 
mierz. 30 sierpnia 1920 r. obie bry
gady dywizji, XXV i XXVI, wyszły 
na lewe skrzydło Konarmii, rozbijając 
jej oddziały osłonowe i zajmując Ko
marów i Wolę Łabuńską. Natomiast 
idąca na prawym skrzydle 1. DJ płk. 
Rómmla, mająca utrudnioną łącz
ność z dowództwem Grupy Operacyj
nej, zaatakowała 29 sierpnia oddzia
ły 44. DS pod Warężem. Stanowiły 
one osłonę tyłów armii Budionnego. 
Batalion szturmowy por. Maczka 
z 9. p.uł. zdobył Waręż, otwierając 
drogę 1. DJ na tyły ugrupowania ka
walerii sowieckiej. Natomiast idący 
w straży przedniej 1. p.uł. płk. S. Za
horskiego natknął się w miejscowości 
Łykoszyn na oddziały tyłowe Armii 
Konnej. Zaskoczył on i wziął do nie
woli Kozaków Budionnego. Z marszu 
rozpoznał siły nieprzyjaciela w Tyszow
cach, zajmując tę miejscowość w nocy 
z 29 na 30 sierpnia 1920 r. Powyższe 
działania umożliwiły pułkom dywizji 
jazdy płk. Rómmla, który liczył się 

z odwrotem Budionnego, obsadzenie 
rankiem 30 sierpnia 1920 r. przepraw 
przez Huczwę od Wronowic przez 
Tyszowce po Mikulin. Po południu 
30 sierpnia 1. DJ nawiązała łączność 
z 13. DP. Generał Haller nakazał prze
marsz dywizji. VI BJ powinna przejść 
do Wolicy Brzozowej, natomiast VII BJ 
miała dotrzeć do Komarowa. Realizując 
rozkaz gen. Hallera, 14. p.uł. dywizji 
wszedł w kontakt bojowy z oddziałami 
osłonowymi 4. i 11. DK, biorąc jeń
ców. Wyznaczone rejony osiągnął on 
wieczorem 30 sierpnia 1920 r.

W tym samym czasie 2. DP Leg. 
płk. Żymierskiego po walkach w dniach 
28-29 sierpnia, kiedy została odrzuco
na z linii Hrubieszów-Zamość przez 
4. i 14. DK Budionnego, zajmowała 
linię Grabowiec-Nieledew-Kułako- 
wice. Z tego rejonu rozpoczęła dzia
łania w kierunku południowym na 
Miączyn. Kierunek zachodni Konar
mii zamykała broniąca się załoga Za
mościa i 10. DP gen. Żeligowskiego, 
zajmująca pozycje w rejonie Krasny
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staw-Izbica. Budionny zorientował się 
w manewrze okrążającym oddziałów 
polskich i podjął decyzję o przebiciu 
się na wschód, w kierunku przepraw 
na Huczwie pomiędzy Wolą Łabuń- 
ską a Komarowem. Na całej długości 
rzeki Huczwy było siedem mostów: 
w: Wólce Pukarzowskiej, Łaszczowie, 
Tyszowcach, Wakijowie, Werbkowi
cach, Podhorcach i Hrubieszowie. 
Budionny, uderzając na Zamość, kie
rował się przez Werbkowice, Wakijów 
i Tyszowce. Teraz postanowił wycofać 
się tą samą drogą. W tym celu za
mierzał skoncentrować swe jednostki 
w rejonie Cześnik i uderzyć na prawe 
skrzydło Grupy Operacyjnej Hallera. 
Stanowiąca je 1. DJ została uznana 
za jednostkę bezpośrednio zagrażającą 
jego armii. 31 sierpnia o godz. 2.00 
wydał swoim jednostkom nowe roz
kazy. 14. DK miała przejąć obronę od 

4. DK, zwracając się przeciwko polskie
mu zgrupowaniu na północy, a 11. DK 
zająć pod Zamościem miejsce 6. DK. 
Budionny, przebijając się na wschód, 
chciał mieć w pierwszym rzucie swoje 
najlepsze dywizje. Dynamicznie zmie
niająca się sytuacja nie pozwoliła Bu- 
dionnemu na przegrupowanie swych 
sił i pełną koncentrację. 6. DK, którą 
pozostawił do osłony odwrotu, groziło 
odcięcie w rejonie Zamościa. Budion
ny stracił ponownie swój największy 
atut, czyli manewr. Dywizje polskie 
zaczęły zamykać pierścień okrążenia. 
W tej sytuacji Budionny został zmu
szony do rzucenia z marszu swych dy
wizji w kierunku przepraw, aby nie dać 
stronie polskiej czasu na umocnienie 
własnych pozycji.

31 sierpnia 1920 r. najaktywniej 
działająca przeciwko Konarmii Grupa 
Operacyjna gen. Hallera siłami XXV

Pułkownik
Juliusz Rómmel, 
dowódca 1. Dywizji 
Jazdy, i jego dwa konie 
arabskie. Fot. archiwum 
Bellony
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Na stronie obok: 
ułani jednego z pułków 

kawalerii, który walczył 
pod Zamościem, 1920 r. 
Fot. Muzeum Zamojskie 

w Zamościu

BP płk. Beckera uderzyła z kierun
ku Łabuń na Zamość i wsparta dzia
łaniami załogi Zamościa przerwała 
okrążenie. Natomiast XXVI BP gen. 
Pachuckiego uderzyła wzdłuż linii Ko- 
marów-Bródek-Mocówka. Działania 
te na prawym skrzydle miała osłaniać 
1. DJ, uderzając w kierunku Cześni- 
ki-Sitno. Kierunek ten oznaczał atak 
na rejon koncentracji sił Armii Kon
nej. O świcie 31 sierpnia 1920 r. 2. DP 
Leg. siłami 30. pp strzelców kaniow
skich mjr. Jacynika rozpoczęła dzia
łania z rejonu Grabowca w celu opa
nowania Horyszowa Ruskiego, Ho- 
stynnego i Werbkowic. Po osiągnięciu 
tych miejscowości miała połączyć się 
z oddziałami Grupy Operacyjnej gen. 
Hallera, zamykając okrążenie.

We wczesnych godzinach poran
nych 30. pp I batalionem mjr. Ka
zimierza Aleksandrowicza opanował 
Hostynne, a III baonem mjr. Bole
sława Pytela Werbkowice. Natomiast 
II batalion kpt. Wincentego Wró
blewskiego, który dotarł do Hory
szowa Ruskiego, starł się z kawalerią 
bolszewicką. Odparł on dwie szarże 
kawalerii, trzecia jednak przełamała 
obronę batalionu. Pułk mjr. Jacynika, 
którego bataliony znalazły się na tra
sie odwrotu Konarmii, musiał walczyć 
w okrążeniu i został po ciężkich walkach 
z dużymi stratami odrzucony na pół
noc, w rejon pozycji wyjściowych. Naj
bardziej asekurancko działała 10. DP 
gen. Żeligowskiego, która miała do 
swojej dyspozycji tylko dwu pułkową 
XIX BP płk. Wiktora Thommeego 
i 214. p.uł. mjr. Tadeusza Żółkiew
skiego (dwa pozostałe pułki dywizji, 
30. i 31. z XX BP, walczyły z Konar- 
mią). Generał Żeligowski, mając na 
uwadze osłonę kierunku Krasnystaw- 
Lublin, pomimo wsparcia dwoma po
ciągami pancernymi 31 sierpnia z re
jonu Krasnystaw-Izbica dotarł o godz. 
9.00 zaledwie do linii Ruskie Piaski- 
Wierzba (Stary Zamość), nawiązując 

w rejonie Chomęciska kontakt bojowy 
z oddziałami osłonowymi Armii Konnej.

W powstałej sytuacji Budionny 
koncentrował swe siły w rejonie Cze- 
śniki-Jarosławiec. Wydał on rozkaz 
przebijania się w dwóch rozbieżnych 
kierunkach. 11. DK uderzyła na Ko
marów, 14. DK skierowała się w rejon 
Grabowca, natomiast 4. i 6. DK miały 
pozostać w rejonie Zamościa jako od
wód operacyjny i działać na kierunku 
przełamania. W praktyce powyższe 
decyzje wynikały z konieczności ścią
gnięcia przez 4. i 6. DK swych oddzia
łów, które wysunęły się najbardziej na 
zachód i północny zachód od Zamo
ścia. Patrole 6. DK dotarły pod Szcze
brzeszyn, broniony przez kompanię 
saperów, wzmocnioną pociągiem pan
cernym „Kaniów” z Frontu Południo
wego. Natomiast patrole 4. DK znaj
dowały się w rejonie Skierbieszowa.

Bitwę pod Komarowem rozpoczął 
31 sierpnia 1920 r. gen. Stanisław 
Haller, kierując rozkaz do dowód
cy 1. DJ płk. Juliusza Rómmla, wy
znaczający mu kierunek działania na 
Cześniki. Znajdowały się tam wyco
fywane spod Zamościa siły I Armii 
Konnej. Sztab Budionnego stacjono
wał w Niewirkowie. Rozkaz gen. Hal
lera poznał pierwszy dowódca VII BJ 
płk H. Brzezowski i jego szef sztabu 
rtm. Witold Morawski. Nie czeka
jąc na decyzję dowódcy dywizji, płk 
Brzezowski rozpoczął jego realizację, 
kierując się z Komarowa, ostrzeliwa
nego przez artylerię bolszewicką, na 
Wolicę Śniatycką i Cześniki. 2. pułk 
szwoleżerów rokitniańskich mjr. Ru
dolfa Ruppa, wsparty szwadronami 
8. p.uł. im. ks. Józefa Poniatowskiego 
rtm. Kornela Krzeczunowicza wyparł 
oddziały osłonowe 11. DK z Wolicy 
Śniatyckiej i zajął na wschodzie wieś 
Antoniówka, rozpoczynając manewr 
mający na celu opanowanie newral
gicznego wzgórza 255, dającego wgląd 
w przedpole głównego kierunku
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Natarcie kawalerii 
bolszewickiej 

- rekonstrukcja bitwy 
pod Komarowem 

w 2018 r. 
Fot. Jarosław Czerniak

działania Cześniki-Sitno. 9. p.uł. ma
łopolskich mjr. Dembińskiego osłaniał 
tabory VII BJ. Pułkownik Rómmel 
z szefem sztabu dywizji rtm. Aleksandrem 
Pragłowskim po otrzymaniu rozkazów 
od gen. Hallera i informacji o podjętych 
działaniach przez VII BJ skierował VI BJ 
płk. Konstantego Plisowskiego na Ko
marów. Składała się ona z 1. p.uł. kre- 
chowieckich płk. Sergiusza Zahorskiego 
oraz 14. p.uł. jazłowieckich rtm. Micha
ła Beliny-Prażmowskiego. Natomiast 
12. p.uł. podolskich rtm. Tadeusza 
Komorowskiego ruszył na Śniatycze, 
posuwając się równolegle do kierunku 
uderzenia VII BJ. Baterie III dywizjonu 
artylerii konnej pod dowództwem kpt. 
M. Sulkiewicza zajęły stanowiska w re
jonie wsi Ruszczyzna.

W trakcie zajmowania wzgórza 
255 przez 2. pułk szwoleżerów wyszło 
z rejonu Cześnik uderzenie dwóch 
kolumn kawalerii z 11. dywizji. Jed
na kolumna zaatakowała 43. pp mjr. 
Piekarskiego z XXVI BP, obsadzający 
miejscowość Bródek. Druga kolum
na uderzyła w kierunku wzgórza 255 
bronionego przez szwoleżerów. Szar
ża kawalerii Budionnego została od
parta przez 2. pułk szwoleżerów rtm. 
Rudolfa Ruppa, wsparty 9. p.uł. oraz 
4. i 5. szwadronem z 8. p.uł., które 

uderzając w bok sowieckiej kawalerii, 
zmusiły Rosjan do odwrotu na Cze- 
śniki. Wówczas na wyczerpane walką 
polskie pułki ruszyła kolumna kawa
lerii bolszewickiej, atakująca wcześniej 
Bródek i odrzucona przez piechotę 
13. dywizji - 5. kompanię kpt. Tyczyń
skiego z 43. pp. Kiedy szarżujące od
działy kawalerii obu stron związały się 
w walce, od strony Cześnik uderzyła 
Specjalna BK, posuwająca się w stronę 
Starej Antoniówki. Błyskawiczny atak 
Kozaków nie spotkał się z reakcją pol
skiej artylerii, a baterie artylerii 13. DP 
ostrzelały nawet polskie pułki. Rosjanie 
ze Specjalnej BK wychodzili już na tyły 
walczących na wzgórzu 255 polskich 
pułków, opanowując Wolicę Sniatycką. 
Obronę na południe od Wolicy Snia- 
tyckiej zorganizował jednak dowódca
8. p.uł. rtm. Kornel Krzeczunowicz, 
wsparty taczankami 2. pułku szwoleże
rów i 9 p.uł. skierowanymi tam przez 
szefa sztabu brygady rtm. Morawskie
go. Ogniem artylerii i karabinów ma
szynowych wyrzucił Rosjan z tej miej
scowości. Działania 8. p.uł. wsparła 
5. kompania 43. pp.

Wycofujący się Kozacy pociągnęli 
za sobą walczące oddziały 11. DK, 
które zostały zaatakowane z marszu 
przez nadciągające z pomocą szwadrony
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1. i 14. p.uł. z VI BJ. Jednocześnie 
12. p.uł. rtm. Komorowskiego, kie
rując się na miejscowość Brzózki, za
groził lewemu skrzydłu walczących 
brygad sowieckich. Odrzuceni polską 
szarżą bolszewicy wycofali się na linię 
Cześniki-Niewirków. Była to zarazem 
linia obrony, wzdłuż której biegła je
dyna droga odwrotu na wschód Armii 
Konnej. Opanowane przedpole bitwy 
wraz z dominującym wzgórzem 255 
dawało wgląd w pozycje wycofującego 
się przeciwnika i pozwalało podjąć wła
ściwe decyzje, zwłaszcza że sąsiadujące 
pododdziały 13. DP zostały ściągnięte 
w kierunku Zamościa, a powstałą lukę 
ubezpieczał jedynie szwadron 1 p.uł.

W przedpołudniowej fazie bi
twy pod Komarowem 1. DJ odparła 
wszystkie ataki 11. i 4. DK oraz Spe
cjalnej BK. Główny ciężar zmagań 
spoczął na VII BJ i jej dowódcy płk. 
H. Brzezowskim, który wykazał się 
inicjatywą dowódczą i umiejętnością 
dowodzenia w bitwie. W trakcie bitwy 
dywizja płk. Rómmla nie spotkała się 
z istotnym wsparciem ze strony 13. DP 
Był to wynik zaangażowania się XXV 
BP na kierunku Zamościa. Jej 45. pp 
pod dowództwem mjr. Bajera walczył 
pod Łabuniami i Jatutowem, nato
miast 50. pp ppłk. R. Siwego toczył 

boje w rejonie Pniówka i Kalinowic. 
Działania mjr. Bajera osłaniała XXVI 
BP z rejonu Komarów-Bródek-Bar- 
chaczów, która przez 43. pp ppłk. 
Piekarskiego utrzymywała styczność 
bojową z 1. DJ i w miarę możliwo
ści wspierała ją ogniem. Wyczerpanie 
sił i pasywna postawa ze strony XXVI 
brygady z 13. DP, która cofnęła swo
je pododdziały w kierunku Zamościa, 
sprawiły, że płk Rómmel nie podjął 
działań na wyznaczonym mu kierun
ku Cześniki-Sitno. Nie podjął także 
pościgu za wycofującymi się w kie
runku na Werbkowice i Hrubieszów 
kolumnami 4. i 11. DK, o których in
formował w godzinach południowych 
płk. Rómmla lotnik.

Pułkownik Rómmel, chcąc od
ciąć przeciwnikowi drogę w kierunku 
przeprawy w Werbkowicach, wydał 
rozkaz VI BJ uderzenia na Niewirków 
i Koniuchy. W trakcie realizacji tego 
zadania otrzymał rozkaz gen. Hallera 
wykonania manewru przez Tyszowce 
na Werbkowice. Z uwagi na obsadze
nie Tyszowiec przez 44. DS i zmęcze
nie dywizji przedpołudniowym bojem 
zrealizowanie rozkazu dowódcy grupy 
było jednak niemożliwe. Szef sztabu 
rtm. Pragłowski w trakcie realizacji 
rozkazu dowódcy dywizji wstrzymał 
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się z wydaniem rozkazu wymarszu dla 
VII BJ, obawiając się luki, która mo
gła powstać pomiędzy dywizją jazdy 
a 13. DP. W powstałą lukę mogły bo
wiem uderzyć wycofujące się ciągle 
spod Zamościa oddziały 6. DK, blo
kując marsz polskiej jazdy na Werbko
wicach, lub przedrzeć się do przepraw 
w Tyszowcach, obsadzonych przez 
44. DS.

Decyzja podjęta przez szefa sztabu 
1. DJ, jak i wiele wcześniejszych po
sunięć w trakcie tej bitwy, okazała się 
kluczowa dla losów tej batalii. W po
wstałej sytuacji wycofującemu się Bu- 
dionnemu pozostawały jedynie prze
prawy w Werbkowicach i Wakijowie, 
których musiał bronić, chcąc uratować 
swoją armię. W tej sytuacji manewr na 
Niewirków-Kotlice rozpoczęty przez 
1. DJ stanowił dla niego poważne za
grożenie. Rozpoczynając działania, płk 
Rómmel pozostawił do obserwacji 
rejonu Cześnik I szwadron i pluton 
z II szwadronu 1. p.uł. Zostały one 
wzmocnione baterią kozacką. 12 p.uł. 
rtm. Tadeusza Komorowskiego skiero
wał natomiast do Sniatycz jako ubez
pieczenie prawego skrzydła dywizji. 
1 p.uł uderzył na Niewirków, a 14. p.uł. 
na Kotlice. Przeciągające się walki wy
musiły skierowanie na Koniuchy VII BJ. 
W godzinach popołudniowych 31 sierp
nia (ok. 15.00-17.00) 2. pułk szwole
żerów z artylerią oraz 8. i 9. p.uł. roz
poczęły marsz na pozycje wyjściowe do 
działań w kierunku na Koniuchy.

Budionny prawdopodobnie obser
wował przegrupowanie polskiej bry
gady. Wiedział więc, że odbywa się to 
bez przejmowania opuszczanych przez 
ułanów pozycji przez pododdziały 
13. DP. Postanowił wykorzystać oka
zję i przebić się przez polskie pozycje, 
a potem wyjść na tyły 1. DJ i utorować 
sobie drogę do przepraw na Huczwie 
w Tyszowcach i Wakijowie. Możli
we też, że chciał jedynie związać siły 
polskie walką, aby jego dywizje mogły 

uchwycić przeprawy w Werbkowicach 
i spokojnie wycofać się przez Huczwę. 
Budionny zaatakował kolumnę mar
szową VII BJ siłami całej 6. DK, która 
nadciągnęła spod Zamościa i z podstaw 
wyjściowych w Cześnikach ruszyła ki
lometrową ławą na pułki brygady płk. 
Brzezowskiego. Dowódca VII BJ wraz 
z szefem sztabu dywizji rtm. Pragłow- 
skim skierowali pułki brygady do kontr- 
natarcia. Jednocześnie płk Rómmel 
wysłał rozkaz do płk. Plisowskiego, 
dowódcy VI BJ, o wstrzymaniu na
tarcia i przyjściu z pomocą walczącej 
VII brygadzie.

Kawaleria bolszewicka przeszła 
przez ubezpieczenia 1. p.uł., zagrażając 
artylerii dywizyjnej i sztabowi 1. DJ 
na wzgórzu 255. W powstałej sytuacji 
9. p.uł. mjr. Dembińskiego przeszedł 
do szarży z kolumny marszowej, biorąc 
całe uderzenie na siebie i dając czas po
zostałym pułkom na przegrupowanie 
się do ataku. Został wsparty ogniem 
taczanek i baterii artylerii dywizyjnej. 
Do szarży ruszył także 8. p.uł. rtm. 
Kornela Krzeczunowicza, uderzając na 
lewe skrzydło Rosjan. Z pomocą nad
ciągnął też 1. p.uł. płk. Sergiusza Za
horskiego, który zaatakował skrzydło 
i tyły 6. DK, przechylając szalę zwy
cięstwa na stronę polską i zmuszając 
bolszewików do odwrotu. Dalsze dzia
łania zostały wstrzymane w obawie 
przed kontrakcją wroga. W tym czasie 
artyleria dywizyjna przeszła do ostrza
łu pozycji kawalerii bolszewickiej 
w lesie w rejonie Cześnik w celu jej 
neutralizacji. Generał Haller wstrzymał 
działania pościgowe swej grupy. Za
rządził przegrupowanie swych jedno
stek do działań pościgowych, które 
miały zostać podjęte 1 września 1920 r. 
W rejonie Łabunie-Bródek-Barcha- 
czów-Łabuńki miała się koncentro
wać 13. DP Natomiast 1. DJ otrzy
mała rozkaz przejścia do Tyszowiec 
i obsadzenia przepraw na Huczwie w tej 
miejscowości i Wakijowie.
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Bitwa pod Komarowem

CZEŚNIKI

e.

31 SIERPNIA 1920 R.

Komarow

s

1. pułk ułanów 
krechowickich

2. pułk szwoleżerów 
rokitniańskich

ł.

11. Dywizja 
Konarmii

! @ 6. Dywizja 
Konarmii

9. pułk 
ułanów

12. pułk 
ułanów 
podolskich

szwoleżerów

/OLICA
ŚniatyCka

8. pułk ułanów 
im. Księcia 
Poniatowskiego

14. pułk ułanów 
jazłowieckich

6. Brygada Jazdy 
płk. Konstantego 
Plisowskiego

14. pułk ułanów 
jazłowieckich

1. pułk ułanów 
krechowickich

8. pułk ułanów
im. Księcia Poniatowskiego

7. Brygada Jazdy 
płk. Henryka 
Brzezowskiego

9. pułk ułanów 
małopolskich

12. pułk 
ułanów 
podolskich

1. Dywizja Jazdy 
płk. J. Rómmla WOLICA

Brzozowska

położenie wojsk 31 sierpnia 1920 r.:

■IM ------------------------ 1

[XI piechota 1^8 jazda [ » | artyleria

kierunki ataku wojsk:

polskich sowieckich

przed południem przed południem

wieczorem

polskich sowieckich

kierunki odwrotu wojsk:

polskich sowieckich

przedpołudniem — ► — — — ►

wieczorem —. M
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W bitwie pod Komarowem wzięły 
udział wszystkie cztery eskadry lotni
cze przydzielone do 3. Armii. Atako
wały wycofujące się i szarżujące ko
lumny Armii Konnej, rozpoznawały 
położenie nieprzyjaciela, informowały 
o jego lokalizacji, przewoziły tak
że meldunki pomiędzy jednostkami 
3. Armii. Najwięcej lotów wykonała 
w rejon bitwy 15. eskadra, rozprasza
jąc oddziały kawalerii sowieckiej w re
jonie Cześnik i Niewirkowa. W trakcie 
bitwy wyróżnił się pilot 15. eskadry 
myśliwskiej sierż. Antoni Bartkowski, 
który rozproszył pod Cześnikami od
dział kawalerii. Za szczególne męstwo 
został on awansowany do stopnia pod
porucznika.

Zwycięstwo pod Komarowem zo
stało okupione dużymi stratami. Pole
gło lub zostało rannych ok. 400 kawa- 
lerzystów (8 oficerów i 120 ułanów po
legło, a 4 oficerów i 260 kawalerzystów 
było rannych). Stracono ok. 500 koni. 
Stanowiło to ok. 20% stanu bojowe
go dywizji. Największe straty poniósł

9. p.uł. (ok. 120 zabitych i rannych). 
Poległo 4 dowódców szwadronów tego 
pułku. Straty 8. p.uł. wyniosły 60 za
bitych i rannych. 2. pułk, szwoleżerów 
miał 47 zabitych i 30 rannych. 1. p.uł. 
stracił oficera i 10 ułanów, 18 zostało 
rannych. Straty 4., 6. i 11. DK oraz 
Specjalnej BK nie są znane. Ocenia się, 
że pod Komarowem wyniosły one ok. 
1500 zabitych i rannych, w tym do
wódca brygady i 12 komisarzy.

Zwycięstwo polskiej kawalerii pod 
Komarowem to wynik świetnie prze
prowadzonej bitwy na szczeblu tak
tycznym. Wystawia to polskiej kadrze 
dowódczej bardzo wysoką ocenę. Do
tyczy to zwłaszcza rozumienia znacze
nia manewru na polu bitwy. Na bar
dzo wysokim poziomie stała współ
praca sztabu dywizji z jej brygadami. 
Mobilność i zgranie poszczególnych 
oddziałów to wynik doświadczenia 
nabytego w bitwach wojny 1920 r. 
Promowanie przez dowódców różnych 
szczebli inicjatywy działania swych 
podwładnych w zależności od sytuacji
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na polu walki w połączeniu ze współ
pracą i z umiejętnością synchronizacji 
działań poszczególnych rodzajów bro
ni, tj. szarży kawalerii z ogniem ckm 
(taczanki) i artylerii, pozwoliły osią
gnąć sukces pomimo przewagi liczeb
nej nieprzyjaciela.

Zatrzymana pod Zamościem i roz
bita pod Komarowem I Armia Konna 
wycofywała się w rozproszeniu. Pomi
mo porażki okazała się formacją bar
dzo mobilną. Budionny zdołał ufor
mować ją w dwie kolumny. Pierwsza 
w składzie 4., 11. i 14. DK wycofywała 
się w kierunku północno-wschodnim 
przez Horyszów Ruski i Hostynne, 
a od 1 września przez Werbkowice na 
Hrubieszów. Drugą kolumnę stano
wiły sztab Konarmi, 6. DK i Specjalna 
BK, które wycofywały się w kierunku 
południowo-wschodnim przez Wa- 
kijów. Położenie Konarmii po bitwie 
pod Komarowem było bardzo trud
ne. Została odrzucona spod Zamościa 
przez zbieżne uderzenie na linii Łabu- 
nie-Zamość, przeprowadzone przez 

XXV BP z Łabuń i 31. pp strzelców 
kaniowskich z Zamościa, które połą
czywszy się, zaatakowały ugrupowanie 
wycofującej się kawalerii Budionnego 
od zachodu.

Opieszałość w działaniach gen. 
Żeligowskiego nie pozwoliła XIX BP 
z 10. DP dołączyć do pościgu za wyco
fującym się nieprzyjacielem. Budion
ny musiał 31 sierpnia utorować sobie 
drogę na wschód przez próbujące go 
zatrzymać bataliony 30. pp strzelców 
kaniowskich i II BP z 2. DP Leg. 
Działająca z Grabowa II BP płk. Stani
sława Zosik-Tessaro uderzyła na Ho
ryszów Polski i Miączyn siłami 2. pp 
Leg. mjr. Czaplińskiego i 3. pp Leg. 
mjr. Brożka. Wyparła ona pododdziały 
44. DS osłaniające Armię Konną od 
północy, zamykając północną drogę 
odwrotu na Hrubieszów kolumnom 
Konarmii. Uderzenie trzech dywizji 
Budionnego wycofujących się spod 
Komarowa zmusiło II BP do odwro
tu w rejon Grabowca. Wycofując się, 
II BP odsłoniła prawe skrzydło 30. pp

Starcie kawalerzystów 
obu stron - rekonstrukcja 
bitwy pod Komarowem 
w 2018 r.
Fot. Jarosław Czerniak
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Szarża kawalerii 
polskiej - rekonstrukcja 
bitwy pod Komarowem 

w 2018 r. 
Fot. Jarosław Czerniak

strzelców kaniowskich w Horyszowie 
Ruskim. II batalion tego pułku pod 
dowództwem kpt. W. Wróblewskiego 
został rozbity przez Konarmię. Uległy 
także przewadze liczebnej przeciwnika 
I baon zajmujący pozycje w Hostyn- 
nym i III baon broniący Werbkowic. 
Rozbity został też sztab i część tabo
rów 30. pp strzelców kaniowskich 
w Trzeszczanach. Rozproszone bata
liony 30. pułku wycofały się w rejon 
Grabowca. Armia Konna otworzyła 
sobie drogę na wschód.

31 sierpnia 1920 r. gen. Haller uzy
skał połączenie telegraficzne z dowód
cą 3. Armii gen. Władysławem Sikor
skim w Krasnymstawie, który zgodnie 
z rozkazem Naczelnego Dowódz
twa z 26 sierpnia 1920 r. 30 sierpnia 
przejął dowodzenie 3. Armią od gen. 
Zygmunta Zielińskiego. Generał Wła
dysław Sikorski w nocy z 31 sierpnia na 
1 września pojawił się osobiście w szta
bie Grupy Operacyjnej gen. Hallera, 
gdzie zatwierdził plan działania prze
ciwko wycofującej się Armii Konnej. 
Haller i Sikorski nie znali dyslokacji 
wycofującej się Armii Konnej. Sądzi
li, że Budionny podejmie działania 
w tym samym kierunku jak w dniu 
poprzednim. Dlatego 13. DP została 
zatrzymana w rejonie Wólka Łabuń- 
ska-Bródek-Barchaczów-Łabuńki.

Następnego dnia miała ona zaatako
wać Armię Konną, uderzając z kierun
ku zachodniego na Cześniki i Dub, 
a następnie na Werbkowice i Malice, 
gdzie miało nastąpić połączenie z dzia
łającymi z rejonu Grabowca oddziała
mi 2. DP Leg.

Przybyły do sztabu grupy gen. Sikor
ski, chcąc wzmocnić uderzenie, wpro
wadził do walki nadciągającą 10. DP, 
która miała wykonać uderzenie na 
kierunku Zamość-Łabuńki-Koma- 
rów. Zadaniem tych jednostek było 
rozbicie I Armii Konnej. Natomiast 
1. DJ otrzymała rozkaz uchwycenia 
przepraw przez Huczwę w Tyszowcach 
i Wakijowie oraz odcięcia Konarmii 
dróg odwrotu na wschód. Budionny 
nie zamierzał jednak czekać na polskie 
uderzenie. W nocy z 31 sierpnia na 
1 września skoncentrował on swo
je rozbite i wymieszane z oddziałami 
tyłowymi dywizje. W rejonie Żukowa 
koncentrowała się 14. DK, w Hory
szowie Polskim - 11. DK, 4. DK wy
znaczono jako miejsce koncentracji 
rejon Horyszowa Ruskiego, a w rejo
nie Cześnik zbierała się 6. DK. Bezpo
średnio z rejonów koncentracji dywi
zje sowieckie były kierowane w stronę 
przepraw na Huczwie. Budionny za
mierzał jak najszybciej umknąć pod 
opiekę XII Armii. Wydając w nocy 
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z 31 sierpnia na 1 września ogólny 
rozkaz odwrotu za Huczwę, skierował 
14. DK na północ od Hrubieszowa, 
4. DK na Hrubieszów, 11. DK w re
jon Werbkowic. 6. DK pod dowódz
twem I. Apanasenki miała osłaniać 
całość odwrotu na linii Kotlice-Mo- 
dryń, a następnie wycofać się w kie
runku przepraw na Huczwie.

31 sierpnia 1920 r. ok. godz. 
22.00 1. DJ na rozkaz gen. Hallera 
rozpoczęła marsz na Tyszowce w celu 
uchwycenia przepraw na Huczwie. 
Przed świtem 1 września dotarła ona 
do Tyszowiec, gdzie stwierdziła obec
ność nieprzyjacielskiej 44. DS. Idący 
w straży przedniej 12. p.uł. rtm. Tadeusza 
Dziewickiego stwierdził także w Waki- 
jowie obecność oddziałów sowieckich. 
W tej sytuacji płk Rómmel, nie zna
jąc sił przeciwnika i ich rozmieszcze
nia oraz mając na uwadze wyczerpanie 
własnych żołnierzy, nie zdecydował się 
na opanowanie przepraw w tych miej
scowościach. Zarządził odpoczynek dy

wizji w rejonie Przewale-Klątwy, ocze
kując na przybycie głównych sił Grupy 
Operacyjnej. Można dziś uznać tę de
cyzję za błąd, który pozwolił przeprawić 
się przez Huczwę w rejonie Wakijowa 
6. DK, Specjalnej BK i sztabowi Bu
dionnego. Porzucenie ciężkiego uzbro
jenia i taborów pozwoliło Armii Kon
nej zwiększyć tempo marszu i umknąć 
przed polskim pościgiem za Huczwę.

Pościg 13. DP wyruszył o świ
cie 1 września 1920 r. XXV BP gen. 
Pachuckiego uderzyła z Łabuń przez 
Cześniki na Niewirków, gdzie starła 
się ze strażą tylną taborów północnej 
kolumny Armii Konnej. Uderzenie 
XXVI BP płk. Beckera z Barchaczowa 
przez Wolicę Sniatycką na Dub trafi
ło w próżnię, podobnie jak działanie
10. DP prowadzone z Zamościa przez 
Łabuńki na Komarów. Po południu 
1 września XXV BP podeszła pod 
przeprawę w Wakijowie i po krótkim 
boju opanowała ją. Wieczorem pułki 
XXVI BP pojawiły się pod Tyszowcami,

Żołnierze WP 
z wziętym do niewoli 
bolszewikiem
— rekonstrukcja walk 
na Zamojszczyźnie 
w 2018 r.
Fot. Maciej Domański
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Repliki dwóch skrzydeł 
tryptyku Jerzego Kossaka 

„Rozgromienie konnej 
armii Budionnego 

31 sierpnia 1920 roku”.
Kwatera poniżej 

przedstawia 2. pułk 
szwoleżerów 

mjr. Rudolfa Ruppa, 
który zdobywa szarżą 

wzgórze 255 na północ 
od Woli Sniatyckiej.

bronionymi przez ok. 500 żołnierzy 
i 200 kawalerzystów z 3 działami 
z 44. DS. Dowództwo 3. Armii zdało 
sobie sprawę, że nie zdołało odciąć Ar
mii Konnej od przepraw na Huczwie. 
Należało obecnie podjąć działania, 
które umożliwiłyby uzyskanie swobody 
działania pomiędzy Huczwą a Bugiem 
i z tego rejonu ponowienie próby znisz
czenia Budionnego. Dlatego zdecydo
wano się na opanowanie Tyszowiec 
i Łaszczowa jako podstaw wyjściowych 
do przyszłej operacji między Huczwą 
a Bugiem przeciwko Konarmii. W tym 
celu podporządkowano dodatkowo 
Brygadę Kozaków Jakowlewa 1. DJ. 
Pułkownik Rómmel ze swoją dywi
zją i brygadą Jakowlewa mieli uderzyć 
przez Łaszczów na Tyszowce od połu
dnia i wschodu. Natomiast XXVI BP 
miała zaatakować Tyszowce od zacho
du. Rozpoczęcie działań wyznaczono 
na 2 września 1920 r.

Wkroczenie na Zamojszczyznę Ar
mii Konnej spowodowało wycofanie 
z Hrubieszowa wieczorem 29 sierp
nia 4. pp Leg. Pułk odzyskał miasto 
24 sierpnia, a 28 i 29 sierpnia odparł 
nawet ataki oddziałów sowieckich. 

W nowo powstałej sytuacji 29 sierp
nia został wycofany na linię Niele- 
dew-Janki-Kułakowice. Zadanie po
nownego odzyskania Hrubieszowa 
dowództwo 2. DP Leg. wyznaczyło 
IV BP Leg. płk. Mieczysława Smora
wińskiego. Zmiana sytuacji 31 sierpnia 
po rozbiciu ataku II BP na Miączyn 
i 30. pp strzelców kaniowskich w rejo
nie Horyszów Ruski-Werbkowice po
winna spowodować odwołanie zadań 
dla pułków tej brygady. Rozkazu ata
ku na Hrubieszów jednak nie odwoła
no. Był to wynik bałaganu panującego 
w sztabie dywizji, związanego zarówno 
z nieobecnością dowódcy płk. Michała 
Żymierskiego, jak i szefa sztabu płk. 
T. Malinowskiego. Atak 4. pp mjr. 
Prosołowicza na Hrubieszów, który 
związał się walką z oddziałami 44. DS, 
zbiegł się w czasie z marszem wyco
fującej się północnej kolumny Armii 
Konnej. Na tyły atakującego Hrubie
szów pułku spadło uderzenie 4. DK. 
Od klęski uratował pułk I batalion 
24. pp, który uderzeniem na bolsze
wicką dywizję utorował pułkowi drogę 
odwrotu na Stefankowice. Wycofu
jące się 4. i 24. pp zostały ponownie
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zaatakowane przez 14. DK w rejonie 
Dajkonów (Dziekanów)-Czartowiec. 
Po ciężkich walkach oba pułki prze
biły się w kierunku na Ubrodowice, 
a następnie cofnęły się na Wojsławice. 
Ciężko ranny został dowódca brygady 
płk M. Smorawiński. Straty bryga
dy sięgnęły 60-68%. II BP Leg. płk. 
Stanisława Zosik-Tessaro 2 września 
stoczyła krwawy bój w Trzeszczanach, 
gdzie został rozbity II batalion 2. pp 
Leg. Pod nieobecność dowódcy i sze
fa sztabu dywizji płk Tessaro odmó
wił przejęcia dowodzenia jednostką. 
Dywizją dowodził p.o. szefa sztabu 
kpt. Leon Mitkiewicz. Dezorganizacja 
w dowodzeniu 2. DP Leg. w sposób 
bezpośredni przyczyniła się do wy
mknięcia się Armii Konnej z okrążenia.

2 września 1920 r. rozpoczął się bój 
pod Tyszowcami. Dywizja płk. Róm- 
mla wsparta przez Brygadę Kozaków 
Jakowlewa miała zaatakować lewe 
skrzydło i tyły 131. brygady z 44. DS 
skoncentrowanej w rejonie Tyszowiec. 
Dywizja odrzuciła nieprzyjaciela na 
wschodni brzeg rzeki, zajmując Komi- 
czyn i zmuszając Rosjan do wycofania 
się na Łykoszyn. Jednocześnie XXVI 
BP siłami 44. pp wspartego artylerią 

II dywizjonu zaatakowała Tyszowce. 
44. pp ubezpieczany przez 50. pp ppłk. 
Siwera opanował groblę i most prowa
dzące do miasteczka, a następnie zajął 
Tyszowce. Zagrożeni oskrzydleniem 
od południa Rosjanie rozpoczęli od
wrót i pod Lipowcami oraz Tuczapami 
zostali rozbici przez Brygadę Kozaków 
esauła Jakowlewa. W konsekwencji 
jednostki 44. DS zostały odrzucone 
w rejon Mircza. Opanowanie Tyszo
wiec umożliwiło ponowne wyjście na 
skrzydło i tyły I Armii Konnej, gru
pującej się między Huczwą a Bugiem. 
Działania te zostały wstrzymane na 
pewien czas w celu uporządkowania 
i przegrupowania sił.

Bitwa pod Komarowem kończy 
drugi etap bitwy zamojskiej, w której 
sukces nie został wykorzystany przez 
polskie dowództwo. Wprawdzie ma
newr polskich dywizji wymusił odwrót 
Armii Konnej na całej długości jej 
działań operacyjnych, ale jednak nie 
zdołano okrążyć i zniszczyć sił przeciw
nika. Był to wynik braku koordyna
cji działań pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami. Szwankowała łączność 
między wszystkimi dużymi związka
mi taktycznymi Wojska Polskiego.

Kwatera powyżej 
ukazuje decydujący 
o zwycięstwie w bitwie 
pod Komarowem 
atak 8. pułk ułanów 
rtm. Kornela 
Krzeczunowicza. 
Oryginał tryptyku 
do wrzes'nia 1939 roku 
znajdował się 
w Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii 
w Grudziądzu, 
następnie wpadł w ręce 
Niemców i zaginął. 
Reprodukcje ze zbiorów 
Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie
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Przeprawa żołnierzy WP 
przez rzekę w rejonie 

Hrubieszowa. 
Fot. Maciej Domański

Na wynik działań miały też wpływ 
błędy i kunktatorstwo w dowodzeniu 
na szczeblu sztabów dywizji. Opie
szałość w działaniu 10. DP gen. Żeli
gowskiego sprawiła, że jednostka jako 
całość nie wzięła udziału w bitwie. 
Natomiast jej pułki 30. i 31., działa
jące praktycznie samodzielnie, zapisały 
chlubną kartę w historii bitwy zamoj
skiej. Główny ciężar odpowiedzialno
ści spada na dowództwo 2. DP Leg. 
i płk. Michała Żymierskiego, który 

lekceważąc swoje obowiązki, dopro
wadził do wyeliminowania dywizji 
z walk, nie zamykając północnej drogi 
odwrotu Konarmii. Generał Haller, naj
sprawniej dowodzący Grupą Operacyj
ną, też nie uniknął potknięć. Uwikłał 
się w walki pod Zamościem, zamiast 
uderzyć na Cześniki, i nie wsparł 1. DJ 
atakowanej z tego rejonu. Opóźnienie 
pościgu Grupy Operacyjnej dało czas 
Budionnemu na uchwycenie przepraw 
na Huczwie. Dowództwo 3. Armii
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z gen. Sikorskim na czele nie potra
fiło wykorzystać przewagi w artylerii, 
piechocie i lotnictwie i w sposób efek
tywny ich użyć. Nie wydano rozkazów 
zniszczenia przepraw na Huczwie. 
Pozwoliłoby to dopaść Budionnego 
w trakcie organizacji przepraw i zadać 
mu co najmniej duże straty. Zmiana 
dowódcy 3. Armii w trakcie trwania 
bitwy zapewne nie wpłynęła korzyst
nie na sprawne kierowanie tym związ
kiem operacyjnym. Bitwa pod Koma- 

rowem była jednak sukcesem strony 
polskiej. Wprawdzie nie doprowa
dziła do rozstrzygnięcia konfrontacji 
z Armią Konną, ale stanowiła kolejny 
element w jej demontażu na froncie 
polskim. I Armia Konna po walkach 
pod Zamościem i Komarowem nie 
była już zdolna jako związek opera
cyjny do prowadzenia samodzielnych 
zadań ofensywnych. Przestała zagrażać 
stronie polskiej nie tylko na kierun
kach lubelskim, ale także lwowskim.



_____


