


Cekaem pod lasem charczy ciężko
Niczym na łańcuchu pies u wrót,
I szrapnele pszczelim rojem brzęczą,
W locie po jasnoczerwony miód.

A „uraa!” w oddali brzmi jak piosnka
Żeńców po skończonym znojnym dniu,
Powiesz; oto zmierzch i cicha wioska
Po wieczerzy kładzie się do snu.

Jest zaprawdę święte i natchnione
Dzieło wojny, jej potężny ład,
Serafi ny jasne, uskrzydlone
Za tyralierami kroczą w ślad. 

Tych oraczy, co po polu krwawym
Ku okopom wroga muszą iść,
Siewców czynu i żniwiarzy sławy
Pobłogosław, Panie, wesprzyj dziś.

Jak w oraczach, zgiętych nad sochami,
Jak w proszących Ciebie, by ich strzec,
Serca w nich przed Tobą płoną, Panie,
Płoną serca wśród  woskowych świec.

Ale temu daj, o Panie, siły
I zwycięstwo, kiedy idzie w bój,
Kto pokonanemu powie: - Miły,
Przyjmij, bracie, pocałunek mój!”

1914 r.

Nikołaj Gumilew

WOJNA
M.M. Cziczaginowi



SZANOWNI PAŃSTWO!
Z przyjemnością polecam Państwa uwadze drugi już folder z cyklu „Bitwy łódzkie”. Chcemy, by seria 
tych publikacji, poświęconych wydarzeniom z lat 1914 – 1915 na terenie dzisiejszego województwa 
łódzkiego, łączyła w sobie informacje o tym mało znanym okresie historii regionu i zarazem 
prezentowała jego znakomite walory turystyczne.
W pierwszym folderze naszym przewodnikiem była rosyjska 3 Dywizja Gwardii. Walczyła pod 
Łowiczem, Uniejowem, Łodzią i Rawą Mazowiecką. Podstawą naszego opracowania był zachowany 
„Dziennik działań bojowych” dywizji z okresu tych walk. Podkreśliliśmy, że w szeregach czterech 
pułków gwardyjskich walczyły i ginęły setki Polaków, wcielonych do carskiej armii na Mazowszu. 
Groby tych rodaków rozsiane są po całym województwie i przypominają, jak straszliwą cenę 
zapłaciliśmy za odzyskaną w 1918 r. niepodległość.
Naszym kolejnym przewodnikiem po miejscach walk z 1914 r. będzie wybitny rosyjski poeta Nikołaj 
Gumilow. W 1914 r. walczył pod Łodzią w szeregach pułku ułanów. Na bieżąco zapisywał swoje 
frontowe wrażenia. Były one publikowane w prasie petersburskiej. Z czasem powstała z nich książka 
„Notatki kawalerzysty”.  Wybraliśmy z niej fragmenty, dotyczące obecnego Łódzkiego. Chociaż 
toczyła się wojna, poeta nawet na pierwszej linii frontu dostrzegł piękno krajobrazu, urodę miast 
i wsi, ludzką życzliwość. Warto wyprawić się na wędrówkę jego śladami. Tak się złożyło, że ciężkie 
walki toczono w dolinie Pilicy, w najbardziej urokliwych okolicach naszego województwa. Dziś 
tchną one spokojem. Armaty nie burzą zabytkowych budowli, przez lasy nie przewalają się masy 
żołnierzy. Jedynie wojenne cmentarze sprzed 97 lat przypominają o krwawych bojach, toczonych 
wówczas na ziemi łódzkiej. Ale i na nich panuje cisza.
Wojna widziana oczami poety ma szczególny wymiar. To nie tylko zmagania zbrojne, lecz przede 
wszystkim cierpienie, ból i śmierć zwyczajnych ludzi, wciągniętych w wir Historii. Gumilow 
na początku wojny był pełen entuzjazmu, do wojska wstąpił na ochotnika, a w wierszach 
porównywał bitwy do żniw. Pobyt na froncie pod Łodzią i widok okropności wojennych zmienił 
jego nastawienie. Walczył do 1917 r., ale w poezji nie pojawiały się już akcenty podziwu dla wojny. 
Odwiedzając Piotrków, Spałę, Tomaszów Mazowiecki czy Inowłódz warto wyobrazić sobie, jak 
wyglądały w 1914 r., kiedy żołnierze trzech armii walczyli o każdy dom, a na wieżach kościołów 
terkotały karabiny maszynowe. Gumilow pomoże naszej wyobraźni. I niech na szlaku towarzyszy 
nam refl eksja, że wojna, zło, zniszczenie – przemijają. Zostaje niezmienne piękno pejzażu, lasów, 
rzek, jezior – całej ziemi łódzkiej. Ona bowiem była i jest prawdziwym zwycięzcą bitwy sprzed 
prawie stu lat. 

                  Marszałek Województwa Łódzkiego
   
                                                                                                         
                                                                             
                                      Witold Stępień
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Nikołaj Gumilow. Fotografi a z 1915 r.
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POETA I PUŁK
Nikołaj Stiepanowicz Gumilow to jeden z najwybitniejszych 
poetów rosyjskich. Urodził się w 1886 r. w Kronsztadzie.  
Ze względu na słabowite zdrowie przez kilka lat mieszkał 
w Gruzji. W 1907 r.  podjął studia na paryskiej Sorbonie. 
W 1909 r. przeniósł się na uniwersytet w Sanki Petersburgu. 
Wiele podróżował, m.in. do Turcji, Grecji, Egiptu i Abisynii. 
Zadebiutował w 1902 r.  W 1910 r. Gumilow ożenił się ze 
słynną poetką Anną Achmatową (1889-1966). Owocem 
tego małżeństwa był syn Lew, późniejszy znany radziecki 
historyk i orientalista (1912-1992). Rok później przy 
aktywnym udziale Gumilowa powstał „Cech poetów”, 
zrzeszający m.in. Osipa Mandelsztama, Władimira 
Narbuta i Siergieja Gorodeckiego. W 1912 proklamowali 
oni powstanie akmeizmu, jednego z najciekawszych 
kierunków poezji rosyjskiej. W 1914 r. Gumilow wstąpił na 
ochotnika do kawalerii. Od początku pobytu na froncie 
pisał „Notatki kawalerzysty”, publikowane w odcinkach 
w czasopiśmie „Wiadomości Giełdowe”. W listopadzie i 
grudniu walczył na terenie obecnego woj. łódzkiego w 
okolicach Piotrkowa i Inowłodza. Relacje z okresu „Bitwy 
łódzkiej” ukazały się w prasie w maju i lipcu 1915 r. Poeta
przebywał na froncie do stycznia 1917 r. Później przebywał w Londynie i Paryżu. 
Do bolszewickiej Rosji wrócił do Rosji w 1918 r. Wkrótce rozwiódł się z Achmatową 
i poślubił Annę Engelhart. Zajmował się działalnością literacką. W 1921 r. został aresztowany 
za rzekomy udział w spisku kontrrewolucyjnym i rozstrzelany przez NKWD. Miał wtedy 35 lat.
Pułk, w którym służył Gumilow, należał do najbardziej elitarnych jednostek armii rosyjskiej. 
Jego pełna nazwa brzmiała: Ułański Pułk Lejb-Gwardii Jej Imperatorskiej Wysokości Cesarzowej 
Aleksandry Fiodorowny. Utworzono go w 1803 r. Stacjonował w Petersburgu. Zasłużył się w 
bitwach pod Austerlitz (1805) i Frydlandem (1807). Od 1814 r. stacjonował w Warszawie. Imię 
cesarzowej nosił od 1894 r. Aleksandra Fiodorowna, czyli Victoria Alix Helena Louise Beatrice von 
Essen und bei Rhein, wnuczka królowej Wiktorii, była żoną cara Mikołaja II. Wraz z mężem i całą 
rodziną została rozstrzelana przez bolszewików w Jekaterynoburgu w 1918 r.
Po rewolucji bolszewickiej pułk rozformowano w 1919 r. Jeden szwadron walczył po stronie 
„białych” na Krymie do 1920 r. Po upadku Krymu większość ocalałych oficerów i żołnierzy udała 
się na emigrację. 
  Serdecznie dziękujemy Jewgienijowi Stiepanowowi z Moskwy, który poświęcił wiele lat na 
rozszyfrowanie „Notatek kawalerzysty” (ze względu na cenzurę wojenną Gumilow nie mógł 
wymieniać nazw miejscowości, w których walczył). Jewgienij udostępnił nam swoje prace na ten 
temat, publikowane w Kanadzie, a także pozwolił wykorzystać ich fragmenty. Zamieszczamy je 
obok fragmentów „Notatek”, gdyż pozwalają zorientować się w chronologii wydarzeń (poeta 
nie zawsze ją zachowywał), nazwach miejscowości i lokalizacji poszczególnych epizodów 
wojennych. 

REDAKCJA

Rosyjscy ułani. Fotografi a z 1913 r.
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POETA WKRACZA DO WALKI
Pierwsze dni listopada 1914 r. Lejb-Gwardii Pułk Ułański Jej Wysokości Najjaśniejszej  Cesarzowej 
Aleksandry Fiodorowny spędził na odpoczynku w Kownie. 8 listopada 2 Dywizja Kawalerii otrzymała 
rozkaz szybkiego wymarszu w celu przerzucenia na inny front. Miała w składzie 2 Armii kierować się do 
Iwanogorodu-Dęblina. Załadunek rozpoczął się 9 listopada o godz. 19. Eszelon przez Grodno, Białystok, 
Małkinię, Mińsk Mazowiecki i Pilawę dojechał 12 listopada do Dęblina. Następnego dnia każda jednostka 
miała samodzielnie dotrzeć w rejon działań bojowych w pobliżu Piotrkowa. Ułanów przerzucono 
początkowo do Radomia, skąd w szyku marszowym zostali skierowani w rejon stacji kolejowej Koluszki 
i Piotrkowa, wokół którego toczyły się zaciekłe walki. Od opisu tego przemarszu zaczyna się rozdział III 
„Notatek kawalerzysty”. 
13 listopada, pierwszego dnia marszu z Radomia, pułk osiągnął okolice wsi Odrzywół i zatrzymał się na 
nocleg w majątku Potworowo, 8 wiorst na wschód od Odrzywołu.
14  listopada, drogą przez Podczaszą Wolę, Klwów, Odrzywół i Nowe Miasto n. Pilicą przeszedł w rejon 
Rzeczycy. 
15 listopada ułani dotarli do dworów w Jankowie i Ujeździe, gdzie zatrzymali się na nocleg. Droga wiodła 
przez lasy, dolinami rzek: Radomki, Drzewicy i Pilicy.
Tego samego dnia dywizja weszła w skład doraźnie sformowanego korpusu kawaleryjskiego Hillenschmidta 
(wraz z 1 Gwardyjską Dywizją Kawalerii, 13 Dywizją Kawalerii, 5 Dońską Dywizją Kozacką, Uralską Dywizją 
Kozacką i 2 brygadą Zabajkalskiej Dywizji Kozackiej). Korpus miał zająć pozycje na styku operującej na 
północy 5 Armii i walczącej na froncie południowo-wschodnim 4 Armii, prowadzić rozpoznanie w kierunku 
Kalisza, niszczyć linie kolejowe i wspierać wojska w zdobyciu pozycji pod Częstochową.
17 listopada Pułk Ułański po przeprowadzeniu zwiadu przybył do Koluszek i zatrzymał się w pobliskiej 
wsi Katarzynów.  Spędził tam dwa dni. Nazajutrz dowódca pułku, płk Kniażewicz, otrzymał rozkaz 
wymarszu do Piotrkowa. 50 wiorst pułk pokonał w jedną noc z krótkimi postojami w wioskach Kamocin 
i  Lutosławice.  Pod Grabicą dołączyła artyleria konna. Tego samego dnia rozpoczęło się natarcie 
nieprzyjaciela na Bełchatów, w kierunku Piotrkowa. Ułanów uprzedzono o możliwym spotkaniu
z przeciwnikiem. Kolejne dwa dni były bezsenne i upłynęły na ciągłych walkach. W „Notatkach” Gumilow 
opisuje pierwsze starcie z Niemcami.
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PORZĄDKOWANIE „NOTATEK”
W dalszych częściach „Notatek kawalerzysty” brakuje chronologicznego opisu wydarzeń. Dopiero 
Jewgienij Stiepanow „uporządkował” je zgodnie z kalendarzem. Prawdopodobnie Gumilow odtwarzał 
swoje przygody z pamięci dopiero po jakimś czasie i pomylił się w datach. Od 20 listopada przez cały 
tydzień toczyły się ciężkie walki. Na pierwszy odpoczynek skierowano pułk dopiero 28 listopada. 
W relacji z nocnego zwiadu z 20/21 listopada pojawia się postać dowódcy plutonu. To porucznik 
Michaił Michałowicz Cziczagow, któremu Gumilow poświęcił wiersz „Wojna”. Jego nazwisko często 
widnieje w dokumentach bojowych i meldunkach zwiadowczych, które Gumilow dostarczał do 
sztabu.
Opisywane przez poetę czujki huzarów, do których dotarł oddział zwiadowczy Gumilowa, były 
rozstawione na linii wsi Mzurki-Budków-Piekary-Mąkolice. W meldunku huzarów z tej nocy czytamy: 
„W nocy otrzymano rozkaz natychmiastowego ataku i powstrzymania natarcia nieprzyjaciela na 
Piotrków do czasu podejścia naszej piechoty. Bój toczył się już pod m. Bełchatów, gdzie Uralska 
Dywizja powstrzymywała natarcie przeciwnika, prowadzone wzdłuż szosy Bełchatów-Piotrków 
/…/Na prawo od nas koło wsi Wielkopole-Suchcice znajdował się Pułk Ułański, który przyjął na 
siebie główne uderzenie przeciwnika/…/ Czujki na linii wiosek Mzurki-Budków-Piekary-Mąkolice. 
Ostrzelana zasadzka i zajęte Mąkolice. Przez całą noc trwała wymiana ognia między nieprzyjacielem i 
naszymi wartami polowymi. W ciągu nocy został zabity jeden huzar, wysłany dla nawiązania łączności 
z ułanami...
Za zwiad w nocy z 20 na 21 listopada Gumilow otrzymał swój pierwszy krzyż św. Jerzego.

Atak kawalerii kozackiej wg fotografi i płk Luppe’a
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PORZĄDKOWANIE „NOTATEK”
Bezustanne walki z nieprzyjacielem trwały dwie doby. Szwadron Gumilowa przez cały czas 
uczestniczył w podjazdach zwiadowczych. O skali nasilenia walk świadczy fakt, że za bój 20 listopada 
dowódca Pułku Ułańskiego Kniażewicz został przedstawiony do Szabli św. Jerzego. W uzasadnieniu 
czytamy: „20 listopada 1914 r. ok. godz. 12 dowódca Gwardyjskim Oddziałem Kawalerii Świty Jej 
Wysokości generał-major Hillenschmidt rozkazał dowódcy Lejb-Gwardyjskiego Ułańskiego Pułku 
Jej Wysokości płk Kniażewiczowi obsadzić spieszonymi ułanami pozycję przy szosie do Piotrkowa, 
trzysta kroków na wschód od skraju lasu między Bełchatowem a Wielopolem, z zadaniem 
uporczywego powstrzymywania dalszego natarcia Niemców, zagrażających Piotrkowowi. O godz. 
15 nieprzyjaciel rozpoczął przygotowanie artyleryjskie, zaś o godz. 16 pod osłoną silnego ognia 
artyleryjskiego podjął energiczne natarcie na pozycje ułanów i sąsiedni odcinek obrony, zajmowany 
przez konnych grenadierów. Z punktu obserwacyjnego we wsi Huta słyszałem sygnały rożków 
i okrzyki niemieckiej piechoty (o wiele silniejszej od rezerwowej dywizji gwardyjskiej), szykującej 
się do ataku. Wkrótce rozpoczął się zaciekły bój, podczas którego został ciężko ranny dowódca 
I brygady, generał-major Łopuchin, w związku z czym dowództwo 1 brygady objął pułkownik 
Kniażewicz. „Nie bacząc na straty i zagrażające mu niebezpieczeństwo, utrzymał on pozycje do 
godz. 19, po czym w pełnym porządku bojowym przeprowadził brygadę na drugą pozycję pod wsią 
Mzurki, gdzie zorganizował trwałą obronę szeregu osad, będących celem natarcia, które zostało 
powstrzymane. Obsługa karabinów maszynowych mocno ucierpiała, w związku z czym na rozkaz 
płk Kniażewicza ułani wynieśli je na rękach. Gdy padł rozkaz odwrotu, on sam do ostatniej minuty, 
pozostając w ariergardzie i znajdując się w wielkim niebezpieczeństwie, swym opanowaniem 
i przytomnością umysłu umacniał w żołnierzach pewność siebie, dlatego też odwrót odbywał 
się bez zamieszania i szczególnych strat w ludziach i sprzęcie (karabiny maszynowe wycofano 
w znakomity sposób). Znaczenie uporczywej obrony płk Kniażewicza na pozycji pod Wielopolem 
znalazło wyraz tak-
że w tym, że dzięki 
niej zdążyliśmy so-
lidnie umocnić się 
na pozycjach Mzur-
ki-Rokszyce i bro-
niliśmy Piotrkowa 
aż do 2 grudnia nie 
pozwalając prze-
ciwnikowi  wbić  się 
k l inem  mię dz y 
dwie nasze armie…”
Po bitwie pułk od-
poczywał w Mzur-
kach. 21-23 listopada 
natarcie niemieckie 
zostało zatrzymane. 
I brygada z Pułkiem 
Ułańskim odeszła 
na południe i zatrzy-
mała się na postój 
w Krzyżanowie.

Patrol kozacki. Kozacy tworzyli odrębne pułki, mieli własną organizację 
pododziałów i wykonywali najtrudniejsze zadania bojowe 
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY”
Rozdział III 

13 listopada 1914 r.
Południowa Polska to jedno z najpiękniejszych miejsc w Rosji. Jechaliśmy osiemdziesiąt wiorst od 
stacji kolejowej na pierwszą linię frontu i zdążyłem przez ten czas porozkoszować się widokami. 
Gór, tej radości turystów, tam nie ma, ale po co góry mieszkańcom równin? Są lasy, są wody i to 
w zupełności wystarczy.
Lasy rosną tu sosnowe, sztucznie sadzone, i jadąc przez nie, widzisz nagle przed sobą aleje: 
wąskie, proste jak strzała, nasycone zielonym półmrokiem, z prześwitem światła w oddali – 
niczym świątynie dobrych, zadumanych bogów dawnej, jeszcze pogańskiej Polski.  W lasach żyją 
jelenie i sarny, kurzym truchtem przebiegają drogę złociste bażanty,  a w nocnej ciszy słychać, jak 
pochrząkuje i łamie gałęzie dzik.
Wśród rozległych zakoli rozmytych brzegów leniwie płyną rzeki: szerokie, z wąskimi przesmy-
kami między sobą, jeziora lśnią i odbijają niebo niczym zwierciadła z wypolerowanego metalu; 
przy starych omszałych młynach widać ciche stawy z delikatnie ciurkającymi strumykami wody i 
jakimś różowo-czerwonymi zaroślami, dziwnie przypominającymi człowiekowi jego dzieciństwo. 
W takich miejscach, nieważne, co byś robił – kochał czy wojował – wszystko wygląda dostojnie i 
wspaniale.
To były dni ciężkich walk. Od rana do później nocy słyszeliśmy huk dział, ruiny jeszcze        dymiły, 
a to tu, to tam grupki miejscowych zakopywały trupy ludzi i koni.

18 listopada 1914 r.
Przydzielono mnie do poczty polowej na stacji K(oluszki). Przejeżdżały już przez nią pociągi, 
chociaż najczęściej pod ostrzałem. Spośród mieszkańców zostali jedynie pracownicy kolei; 
powitali nas nadzwyczaj radośnie. Czterej maszyniści kłócili się, który będzie miał zaszczyt gościć 
nasz oddziałek. Gdy wreszcie jeden z nich zwyciężył, pozostali przyszli do niego w odwiedziny 
i zaczęli dzielić się wrażeniami. Trzeba było widzieć, jak oczy płonęły im z zachwytu, kiedy 
opowiadali, jak obok ich pociągu rozrywały się szrapnele, jak kula trafi ła w parowóz. Czuło się, że 
jedynie brak inicjatywy nie pozwalał im wstąpić na ochotnika do wojska. Pożegnaliśmy się jako 
przyjaciele, obiecaliśmy, że będziemy do siebie pisać, czy jednak takie obietnice kiedykolwiek się 
spełnią?

18/19  listopada 1914
Nazajutrz, w środku miłego lenistwa na spokojnym biwaku, kiedy czytasz żółte książeczki  
Biblioteki Uniwersalnej, czyścisz karabin albo po prostu rozmawiasz z ładniutkimi panienkami, 
znienacka rozkazano nam siodłać konie i tak samo nagle cwałem jednym marszem przejechaliśmy 
około pięćdziesięciu wiorst. Jedno za drugim migały senne miasteczka, ciche i majestatyczne 
dwory, na progach domów staruszki w naprędce narzuconych chustkach wzdychały, mrucząc: 
„O Matko Boska”. I, wjeżdżając chwilami na szosę, słyszeliśmy głuchy, jak morski przybój, stukot 
niezliczonych kopyt – i domyślaliśmy się, że przed nami i za nami zmierzają w tym samym kierunki 
inne jednostki kawalerii, i że czeka nas coś wielkiego…
W drugiej połowie nocy zatrzymaliśmy się na biwak. Rankiem uzupełniliśmy zapasy amunicji i 
ruszyliśmy dalej.
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19 listopada 1914 r.
Było to pustkowie: jakieś krzaki, niskie choiny, pagórki. Przyjęliśmy szyk bojowy, wyznaczyliśmy, kto 
ma zsiąść z konia, kto ma być koniowodnym, wysłaliśmy zwiadowców i zaczęliśmy czekać. Z wysokości 
wzniesienia terenu, ukryty wśród drzew, widziałem przed sobą pole na przestrzeni mniej więcej 
wiorsty. Tu i ówdzie kryły się na nim nasze zasadzki. Były tak dobrze zamaskowane, że większość z nich 
dostrzegłem dopiero wtedy, kiedy, ostrzelawszy nieprzyjaciela, zaczynały się wycofywać. Niemal tuż 
za nimi pokazywali się Niemcy. W polu mojego widzenia znalazły się trzy kolumny, poruszające się w 
odległości pięciuset kroków od siebie.
Szli zwartymi grupami i śpiewali. Nie była to jakaś określona pieśń i nawet nie nasze zgodne „uraa!”, 
lecz dwie – trzy nuty, wyśpiewywane z jakąś furiacką i posępną energią. Nie od razu zrozumiałem, że 
śpiewający – są w trupa pijani. Tak dziwny był ich śpiew, że nie zwracałem uwagi ani na huk naszych 
armat, ani na palbę karabinową, ani na częsty, drobny stukot karabinów maszynowych. To dzikie 
„a…a…a” zawładnęło moją świadomością. Widziałem tylko, jak tuż nad głowami wrogów eksplodują 
obłoczki szrapneli, jak padają pierwsze rzędy, jak następne zajmują ich miejsce i idą kilka kroków, 
by też paść i zrobić miejsce następnym. Przypominało to wiosenną powódź – ta sama powolność 
i nieuchronność.
Lecz oto nadeszła moja kolej, żeby włączyć się do walki. Rozległ się rozkaz: Padnij…Celownik 
osiemset…szwadron, ognia”, i o niczym już nie myślałem, tylko strzelałem i ładowałem, strzelałem 
i ładowałem. Jedynie gdzieś tam w głębi świadomości żyła pewność, że wszystko będzie jak trzeba, 
że w stosownej chwili rozkażą nam iść do ataku albo wsiadać na konie – i tym sposobem przybliżymy 
oślepiającą radość ostatecznego zwycięstwa.

Rozdział IV
20 listopada 1914 r.
Następnego dnia, już o zmroku, kiedy wszyscy rozeszli się po stogach siana i zakamarkach okazałego 
dworu, nieoczekiwanie zarządzono zbiórkę naszego plutonu. Ochotnicy mieli iść na nocny zwiad, 
bardzo niebezpieczny, jak podkreślił ofi cer.
Dziesięciu ludzi zgłosiło się od razu: pozostali po chwili powiedzieli, że oni też chcieli iść, tylko 
krępowali się narzucać. Ustalono, że dowódca plutonu wyznaczy ochotników. W ten sposób wybrano 
ośmiu zwiadowców, spośród tych chętniejszych. Znalazłem się wśród nich.Dojechaliśmy konno do 
czujek husarskich. Pod osłoną drzew zsiedliśmy z koni, zostawiliśmy trzech ludzi jako koniowodnych 
i poszliśmy wypytać huzarów, jak wygląda sytuacja. Wąsaty wachmistrz, ukryty w leju po ciężkim 
pocisku, opowiedział, że z najbliższej wsi kilkakrotnie podchodzili niemieccy zwiadowcy, skradali się 
polami ku naszym pozycjom, i on sam już dwa razy strzelał do nich. Postanowiliśmy dotrzeć do tej wsi, 
i jeśli nadarzy się okazja, wziąć jakiegoś zwiadowcę żywcem.
Świecił księżyc, ale, na nasze szczęście, często krył się za chmurami. Poczekaliśmy na jedno z takich 
zaćmień i zgięci, pobiegliśmy gęsiego w kierunku wioski, ale nie drogą, lecz kanałem wzdłuż niej. 
Na skraju wsi zatrzymaliśmy się. Oddział miał  tu zaczekać, a dwaj ochotnicy – przejść przez wieś 
i zorientować się, co jest za nią. Poszliśmy we dwóch: ja i podofi cer rezerwy, przed wojną grzeczny 
pracownik jakiegoś urzędu, a teraz jeden z najodważniejszych żołnierzy szwadronu, uznawanego za 
bardzo waleczny. On szedł po jednej stronie ulicy, ja po drugiej. Wracać mieliśmy na sygnał gwizdka.
Oto jestem zupełnie sam w środku milczącej, jak gdyby przyczajonej wioski, zza rogu jednego domu 
przebiegam do narożnika następnego. Piętnaście kroków w bok ode mnie widać skradającą się 
postać. To mój kolega.
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Ambicja każe mi iść szybciej od niego, ale pośpiech jest jednak zbyt straszny. Przypominają mi się 
podchody, w które zawsze bawię się latem na wsi. 
Ten sam wstrzymany oddech, to samo wesołe poczucie niebezpieczeństwa, ta sama instynktowna 
umiejętność skradania się i ukrywania. I prawie zapominasz, że tu zamiast śmiejących się oczu 
ładnej dziewczyny, kompana od zabawy, możesz zobaczyć jedynie ostry i zimny, skierowany 
w ciebie bagnet. Oto i koniec wsi. Robi się ciut jaśniej, to księżyc przebija się przez nieszczelny 
brzeg chmury; widzę przed sobą niewysokie, ciemne przedpiersia okopów i od razu zapamiętuję, 
dosłownie fotografuję w pamięci ich długość i kierunek. Właśnie po to tu przyszedłem. W tej samej 
chwili pojawia się przede mną zarys postaci człowieka. Patrzy na mnie i cichutko gwiżdże. To jakiś 
szczególny, niewątpliwie umówiony gwizd. Wróg; starcie jest nieuniknione.
Mam tylko jedną myśl, żywa i potężna, jak namiętność, jak szaleństwo, jak ekstaza: ja jego albo 
on mnie!  Niezdecydowanie podnosi karabin, wiem, że sam nie mogę strzelać, za dużo wrogów 
w pobliżu, więc rzucam się naprzód z wysuniętym bagnetem. Jeden moment – i przede mną 
nie ma nikogo. Może wróg przykucnął, może odskoczył. Przystaję i wpatruję się w ciemność. Coś 
czernieje. Zbliżam się, szturcham bagnetem – nie, to brewno. Znów widać coś czarnego. Nagle 
z boku rozbrzmiewa niezwykle głośny wystrzał i kula świszcze upokarzająco blisko mojej twarzy. 
Odwracam się, mam kilka sekund, zanim wróg ponownie wprowadzi nabój do komory zamkowej 
karabinu.  Ale z okopów słychać już paskudny charkot wystrzałów – trach, trach, trach – i kule 
świszczą, jęczą, wyją.
Pobiegłem do swojego oddziału. Nawet nie czułem strachu, wiedziałem, że strzelanie w nocy nie 
jest skuteczne, chciałem tylko wykonać wszystko jak można najlepiej. Dlatego, gdy księżyc oświetlił 
pole, padłem na ziemię i poczołgałem się w cień domów, w cieniu można było iść prawie zupełnie 
bezpiecznie. Mój kolega podofi cer wrócił w tym samym czasie. Kiedy zaczęła się strzelanina, nie 
doszedł jeszcze do końca wsi. Dotarliśmy do koni. W samotnej chacie podzieliliśmy się wrażeniami, 
zjedliśmy chleba ze słoniną, ofi cer napisał i wysłał meldunek, i znów wyszliśmy rozejrzeć się, czy nie 
dałoby się jeszcze czegoś zrobić. Niestety! Wiatr rozpędził chmury, okrągły, czerwonawy księżyc 
zawisł nad pozycjami nieprzyjaciela i świecił nam prosto w oczy. Nas było widać jak na dłoni, my nie 
widzieliśmy nic. Byliśmy gotowi płakać z bezsilności, i na złość losowi poczołgaliśmy się w kierunku 
nieprzyjaciela. Przecież księżyc mógł znów skryć się za chmurą albo mogliśmy się natknąć na 
jakiegoś zabłąkanego zwiadowcę! Nic takiego się nie zdarzyło, ostrzelali nas tylko, i poczołgaliśmy 
się z powrotem, przeklinając księżycowe efekty i ostrożność Niemców. Ale zdobyte przez nas 
informacje okazały się przydatne, podziękowano nam, i za tę noc zostałem odznaczony Krzyżem 
św. Jerzego.

21 listopada
Późną nocą odeszliśmy na biwak okazałego majątku. (…) W pokoiku ogrodnika jego żona 
ugotowała mi kwartę mleka, podsmażyłem na słoninie kiełbasę, i moją kolację podzielili ze mną 
goście: ochotnik, któremu zabity koń przygniótł nogę, wachmistrz ze świeżym zadraśnięciem 
od kuli na nosie – tak go trafi ła. Już zapaliliśmy papierosy i pogrążyliśmy się w rozmowie, kiedy 
przypadkowo zajrzał do nas podofi cer i powiedział, że nasz szwadron wysyła patrol zwiadowczy. 
Przeegzaminowałem się dokładnie i stwierdziłem, że wyspałem się już, a raczej wydrzemałem w 
śniegu, że najadłem się, rozgrzałem – i nie mam podstaw, żeby nie pojechać na zwiad. Co prawda 
w pierwszej chwili ciężko było wychodzić z ciepłego i przytulnego pokoju na chłód i pustkowie, ale 
uczucie to szybko ustąpiło miejsca dziarskiemu ożywieniu, gdy tylko daliśmy nurka po niewidocznej 
drodze w ciemność, na spotkanie niewiadomej i niebezpieczeństwa.
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Podjazd miał zapuścić się daleko, dlatego też ofi cer pozwolił nam się zdrzemnąć ze trzy godziny 
w jakimś stogu. Nic tak nie odświeża, jak krótki sen, i rankiem jechaliśmy całkiem dziarsko, 
w promieniach bladego, ale miłego słońca. Mieliśmy obserwować teren, rozległy na cztery wiorsty, 
i meldować o wszystkim, co zauważymy. Teren był równy jak stół i jak na dłoni widzieliśmy przed 
sobą trzy wioski. W jednej byli nasi, o dwóch pozostałych nic nie wiedzieliśmy.
Z karabinami w rękach wjechaliśmy do najbliższej wsi, przejechaliśmy ją do końca i, nie natrafi wszy 
na nieprzyjaciela, z uczuciem pełnej satysfakcji napiliśmy się gorącego mleka, którym ugościła nas 
urocza gadatliwa staruszka. Później ofi cer wziął mnie na bok i powiedział, że chce mi wyznaczyć 
samodzielne zadanie – mam być dowódcą dwóch zwiadowców, którzy spenetrują trzecią wieś. 
Zadanie niezbyt istotne, ale jednak poważne, jeśli wziąć pod uwagę mój brak doświadczenia 
w sztuce wojennej i, co najważniejsze – pierwsze, w którym mogłem wykazać się inicjatywą. Któż 
nie wie,  że w każdym działaniu pierwsze kroki są przyjemniejsze od następnych.
Zadecydowałem, że nie będziemy jechać ławą w pewnej odległości od siebie, lecz gęsiego, jeden 
za drugim. W ten sposób nie narażałem ludzi na niepotrzebne niebezpieczeństwo i zyskiwałem 
możność szybkiego informowania ich o wynikach obserwacji terenu. Zwiad jechał za nami. 
Wjechaliśmy do wsi i zauważyliśmy stamtąd dużą kolumnę Niemców, poruszającą się w odległości 
dwóch wiorst od nas. Ofi cer zatrzymał się, żeby napisać meldunek, a ja dla spokoju sumienia 
pojechałem dalej. Ostro wijąca się droga wiodła do młyna. Ujrzałem przy nim gromadkę spokojnie 
stojących włościan. Wiedząc, że zawsze rzucają się do ucieczki, kiedy przewidują walkę i grozi 
im zbłąkana kula, podjechałem do nich kłusem, żeby wypytać o Niemców. Ledwie zdążyliśmy 
wymienić powitalne uprzejmości, gdy ludzie zaczęli uciekać na wszystkie strony. Przede mną 
wzbił się obłoczek kurzu, a z tyłu usłyszałem charakterystyczny trzask karabinu. Obejrzałem się. 
Na drodze, po której dopiero co jechałem, patrzyła na mnie ze zdumieniem kupa jeźdźców i pieszych 
w czarnych, zdecydowanie obcego koloru szynelach. Najwyraźniej dopiero co mnie zauważyli. Byli 
trzydzieści kroków ode mnie.
Zrozumiałem, że tym razem niebezpieczeństwo jest naprawdę wielkie. Drogę do zwiadu miałem 
odciętą, z dwóch pozostałych stron nadciągały nieprzyjacielskie kolumny. Pozostawała ucieczka 
na wprost od Niemców, tam jednak rozpościerało się zorane pole, po którym nie da się galopować 
– trafi liby mnie dziesięć razy, zanim uciekłbym z zasięgu ognia. Wybrałem kompromis – omijając 
wroga, pomknąłem przed jego frontem ku drodze, po której szedł nasz zwiad. Była to trudna minuta 
mojego życia. Koń potykał się o zamarznięte grudy, kule świszczały mi koło uszu, wzbijały ziemię 
przede mną, jedna musnęła łęk siodła. Nie odrywałem oczu od wrogów. Wyraźnie widziałem ich 
twarze, rozluźnione w chwili ładowania broni, skupione w chwili pociągania za spust. Niewysoki, 
starszy wiekiem ofi cer, dziwnie wyciągając ramię, strzelał do mnie z rewolweru. Ten dźwięk 
wydawał się dziwnym dysonansem wśród pozostałych. Dwaj jeźdźcy wyskoczyli z grupy, żeby 
przeciąć mi drogę. Wyszarpnąłem szablę, zawahali się. Może po prostu przestraszyli się, że koledzy 
ich postrzelą.
Wszystko zapamiętałem jedynie wzrokiem i słuchem, świadomość ogarnęła sytuację dopiero 
później. Wtedy trzymałem się jedynie konia i mamrotałem modlitwę do Matki Boskiej, wymyśloną 
natychmiast i zapomnianą natychmiast po ustąpieniu niebezpieczeństwa.
Lecz oto koniec zoranego pola – po co ludzie wymyślili rolnictwo?! – oto rów, przez który przeskakuję 
prawie nieświadomie, oto równa droga, na której galopem doganiam swój podjazd. Z tyłu, nie 
zważając na kule, wstrzymuje swojego konia ofi cer.
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Doczekawszy się mnie, też przechodzi w galop i mówi z ulgą: „Sława Bogu! Byłoby strasznie głupio, 
gdyby pana zabili”. Zgodziłem się z nim w zupełności.
Resztę dnia spędziliśmy na dachu samotnie stojącej chałupy, rozmawiając i lornetkując okolicę. 
Niemiecka kolumna, którą dostrzegliśmy wcześniej, znalazła się pod ostrzałem szrapneli i zawróciła. 
Za to patrole buszowały na wszystkich kierunkach. Czasem spotykały się z naszymi i wtedy dobiegał 
nas dźwięk wystrzałów. Jedliśmy gotowane ziemniaki i na zmianę paliliśmy tę samą fajkę.

Cesarzowa Aleksandra Fiodorowna

Car Mikołaj II 
w paradnym 

mundurze pułku 
ułanów

Sztandar macierzystego pułku Gumilowa 



13

Z „NOTATEK KAWALERZYSTY”
Rozdział IV

21-23 listopada                            
Natarcie niemieckie zostało zatrzymane. Należało sprawdzić, jakie punkty zajął nieprzyjaciel, gdzie 
się okopuje, gdzie rozmieszcza zasadzki. W tym celu wysłano szereg patroli, znalazłem się w składzie 
jednego z nich.
Szarym porankiem wyruszyliśmy po szerokiej drodze. Z naprzeciwka ciągnęły całe tabory uchodźców. 
Mężczyźni spoglądali na nas z ciekawością i nadzieją, dzieci wyciągały ku nam ręce, a kobiety chlipały 
i powtarzały: „Oj, panicze, nie jedźcie tam, tam was Niemcy zabiją”.
W jednej z wiosek patrol zatrzymał się. Z dwoma żołnierzami mieliśmy pojechać dalej i wykryć 
nieprzyjaciela.  Tuż za wsią okopywała się nasza piechota, dalej było pole, nad którym wybuchały 
szrapnele, o świcie toczył się tam bój, Niemcy się wycofali – dalej widniał niewielki folwark. 
Skierowaliśmy się ku niemu.
Po lewej i prawej niemal na każdym sążniu kwadratowym walały się trupy Niemców. W jednej minucie 
naliczyłem ich czterdzieści, ale było o wiele więcej. Byli też ranni. Jakoś nagle zaczynali się poruszać, 
przepełzali kilka metrów i znów zamierali bez ruchu. Jeden siedział na skraju drogi, obejmując głowę 
rękami kiwał się i jęczał. Chcieliśmy go zabrać, ale postanowiliśmy to zrobić w drodze powrotnej.
Do folwarku pocwałowaliśmy bez przeszkód. Nikt do nas nie strzelał. Ale tuż za folwarkiem usłyszeliśmy 
odgłosy uderzeń łopat o ziemię i nieznaną mi mowę. Zsiedliśmy z koni, po czym z karabinem w ręku 
podkradłem się, żeby wyjrzeć zza węgła najdalej wysuniętej stodoły. Ujrzałem niewielki pagórek, 
na szczycie którego Niemcy kopali okopy. Widać było, jak robią przerwy, żeby potrzeć ręce i zapalić, 
słyszałem gniewny głos podofi cera czy ofi cera. Po lewej rozpościerał się las, zza którego dobiegało 
dudnienie artylerii. To stamtąd ostrzeliwano pole, przez które dopiero co przejechałem. Do dziś nie 
rozumiem, dlaczego Niemcy nie wystawili żadnej czujki w folwarku. Zresztą, nie takie cuda zdarzają 
się na wojnie. Wyglądałem zza węgła, 
zdjąwszy czapkę, żeby sprawiać 
wrażenie ciekawskiego „cywila”, gdy 
nagle poczułem lekkie dotknięcie. 
Odwróciłem się szybko. Przede mną nie 
wiadomo skąd pojawiła się dziewczyna 
o zmęczonej twarzy, na której 
malowało się cierpienie. Wyciągała ku 
mnie garść drobnych, pomarszczonych 
jabłek: „Weź, pan żołnierz, to jest 
dobre, cukrowe”. W każdej chwili mogli 
mnie zobaczyć, ostrzelać: kule zabiłyby 
i mnie, i ją. Oczywiście nie mogłem 
odmówić takiego podarku.
Wycofaliśmy się z folwarku. Szrapnele 
rozrywały się coraz częściej i gęściej na-
wet na samej drodze, postanowiliśmy 
więc wracać pojedynczo. Chciałem 
zabrać rannego Niemca, ale na moich 
oczach tuż nad nim eksplodował po-
cisk, i wszystko się skończyło.

Rosyjska pocztówka propagandowa z 1914 r. Elitarnej 
kawalerii, huzarów i ułanów nie eksponowano w ten sposób. 
Pocztówki miały przekonać prostych ludzi, że wojna to ich 
sprawa i zachęcić do walki
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24-30 listopada. List do Anny Achmatowej

Polska, koniec listopada 1914
Droga moja Anieczko, 
nareszcie mogę napisać do ciebie w miarę składnie. Siedzę w polskiej chacie przy stole na taborecie, 
bardzo wygodnie i nawet przytulnie. W ogóle wojna przypomina mi moje podróże abisyńskie. Analogia 
jest niemal całkowita: brak egzotyki rekompensują silniejsze doznania. Smutno tylko, że tu inicjatywa 
nie należy do mnie, a wiesz, jak do tego przywykłem. Jednakże łatwo do tego przywyknąć, szczególnie 
przy tak miłym dowództwie, jak moje. Zawarłem znajomość ze wszystkimi ofi cerami mojego 
szwadronu i często u nich bywam. Ca me pose parmi les soldats (To wyróżnia mnie wśród żołnierzy 
– J.S.), chociaż i tak odnoszą się do mnie dobrze i z szacunkiem. Gdyby tylko było więcej walk, byłbym 
zupełnie zadowolony z losu. A czeka nas jeszcze tak wspaniały dzień, jak dzień wkroczenia do Berlina! 
W  to, że nastąpi, wątpią jedynie „cywile”, czyli nie wojskowi. Komunikaty Sztabu Generalnego są 
wyjątkowo lakoniczne i trudno na ich podstawie ocenić wszystkie nasze sukcesy. Austriaków prawie 
nie uważa się już za wrogów, do tego stopnia nie są żołnierzami, co do Niemców, to ich kawaleria 
ucieka przed naszą, nasza artyleria zawsze zmusza do milczenia ich działa, nasza piechota strzela dwa 
razy lepiej i jest nieskończenie lepsza w natarciu, choćby dlatego, że nasz bagnet nasadza się na lufę 
przed atakiem i żołnierz strzela z  nim, zaś bagnet niemiecki i austriacki zasłania lufę i dlatego trzeba 
go nasadzać w ostatniej chwili, co jest psychologicznie niemożliwe.
Wspomniałem już, że w zwycięstwo wątpią jedynie cywile, i czy przypadkiem nie z tego bierze się taka 
niechęć do Niemców, takie potoki oszczerstw pod ich adresem w naszych gazetach i czasopismach? 
Ani na Litwie, ani w Polsce nie słyszałem o niemieckim barbarzyństwie, o żadnym zabitym mieszkańcu, 
zgwałconej kobiecie. Bydło i zboże rzeczywiście zabierają, ale, po pierwsze, potrzebują prowiantu; 
po drugie, muszą pozbawić prowiantu nas; my postępujemy tak samo, więc zarzuty pod ich adresem 
dotyczą także nas – a to niesprawiedliwe. My,  wchodząc do niemieckiego domu, mówimy „Gut” 
i dajemy cukier dzieciom, oni robią to samo, mówiąc „chorosz”. Wojsko szanuje wroga, wydaje mi 
się, że żurnaliści mogliby postępować inaczej. A tak rodzi się rozdźwięk między armią i krajem. Jest 
to nie tylko mój osobisty pogląd, tak samo myślą ofi cerowie i żołnierze, wyjątki są rzadkie i trudno 
je wytłumaczyć – chyba tylko tym, że „niemcożerca” przez cały czas znajdował się na głębokich tyłach 
i naczytał się gazet.
Zapewne wkrótce znów czeka nas bój, i to najciekawszy, z kawalerią. Nie martwcie się, że przez jakiś 
czas nie będziecie dostawać listów ode mnie, zabić mnie nie zabiją (przecież wiesz, że poeci to prorocy), 
a nie będzie kiedy pisać. Jeśli zdarzy się sposobność, wyślę po walce depeszę, nie denerwujcie się, 
każda depesze będzie zawierać dobre wiadomości.
Człowiek planuje, Bóg decyduje. Muszę kończyć list na stojąco i ołówkiem.
Mój adres: 102 Poczta Polowa. 
Twój na zawsze Kola.
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WALKI WZDŁUŻ PILICY
1 grudnia 1914 r.dowódca korpusu Hillenschmidt wydał rozkaz wycofania się za Pilicę. 
2 Gwardyjska Dywizja Kawalerii miała: „O godz. 15 wysłać cztery szwadrony zwiadowcze i utworzyć 
z nich linię obrony w oparciu o wsie Miłaków, Bukowa, Zawadów, Łękawa i utrzymywać te punkty.  
Pod osłoną ciemności dywizja skoncentruje się w rejonie Niechcic, pozostawiając dwa szwadrony 
w Rozprzy i Kamieńsku. W razie ataku nieprzyjaciela powstrzymywać go na linii Rozprza-
Kamieńsk”. 
   Wraz z 2 dywizją nacisk przeciwnika w tych dniach powstrzymywała Zabajkalska Brygada Kozacka 
i Uralska Dywizja Kozacka. Pluton Gumilowa, wchodzący w skład jednego z dwóch szwadronów 
ułanów pozostawionych w Rozprzy („spore miasteczko R.”) zabezpieczał „pełną łączność” z Uralską 
Dywizją Kozacką. Sztab korpusu stacjonował w tych dniach w Sulejowie, później przeniósł się do 
Opoczna i Gumilow musiał go długo szukać. 
2 grudnia 1914 r. rozpoczęło się natarcie nieprzyjaciela. W dokumentach dywizji są informacje, 
że  przeciwnik działa na linii Grabica-Żachta-Mąkolice-Bugaj, na zachód od Piotrkowa. Z dziennika 
działań bojowych  Uralskiej Dywizji Kozackiej: „W rozkazie dla oddziału konnego zaznaczono, 
że ze względu na konieczność utrzymania frontu południowo-zachodniego w celu uderzenia na 
nieprzyjaciela na południu przez 4 Armię, polecono, by w nocy 2 grudnia rozpocząć wycofywanie 
za rzekę Pilicę. /…/ 2 grudnia o godz. 11 nieprzyjaciel przeszedł do natarcia i zaczął spychać nasze 
pułki. Ze względu na kategoryczny rozkaz gen. Hillenschmidta, by kozacy utrzymywali zachodnią 
część linii obrony między kolonią Rokszyce i Wólką, pułk skierowano na ten odcinek frontu. 
Nieprzyjaciel naciera głównie przez Koziorogi i Piekarki na Rokszyce. Na znajdujące się bardziej 
na południe Uralską  i 2 Gwardyjską Dywizję Kawalerii nieprzyjaciel tak znacznego nacisku nie 
wywiera, kierując główne uderzenie na Piotrków. Pod wieczór pułki Uralskiej dywizji zajęły linię 
Bujny-Siomki, rozmieszczając sotnie we wsiach Krężna, Wola Krzysztoporska/…/ Sztab dywizji, 
który miał zatrzymać się na noc w Krzyżanowie, w związku z zajęciem przez nieprzyjaciela wsi 
Rokszyce, dyslokował się do Rozprzy”.  W tym samym czasie sztab 2 Gwardyjskiej Dywizji Kawalerii, 
stacjonujący w Niechcicach, meldował: „2 grudnia. Dziś na froncie dywizji ok.  godz. 14 miało 
miejsce niewielkie natarcie 
nieprzyjaciela (piechota) na 
odcinku Bogdanów-Janów 
/../ Dywizja z nastaniem 
ciemności wycofuje się na 
Gorzkowice, wystawiając 
czujki  wzdłuż linii Niechcice-
Michałów i mając dwa 
szwadrony w Rozprzy…”

Rozwijanie szyku pułku 
konnego do szarży. Manewr 
był równie skomplikowany, 
co efektowny. Nic dziwnego, 
że Gumilow  z niecierpliwością 
czekał na tak malownicze 
widowisko.
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Tak więc cały dzień 2 grudnia Gumilow spędził w Rozprzy, dostarczając meldunki ze sztabu Uralskiej 
Dywizji Kozackiej do sztabu swojej 2 Gwardyjskiej Dywizji Kawalerii i do sztabu korpusu. Dopiero 
późnym wieczorem poszczególne pułki Uralskiej dywizji skoncentrowały się w Rozprzy.
3 grudnia 2 Gwardyjska Dywizja Kawalerii zaczęła odwrót wzdłuż drogi Sulejów-Paradyż-Opoczno-
Gielniów. Z meldunku dostarczonego przez ułanów ze szwadronu Gumilewa do sztabu Uralskiej 
dywizji: „Dywizja wycofuje się z Gorzkowic w kierunku na Krosno, Cieśle, Ochotnik, Przedbórz…” 
Kozacy uralscy też rozpoczęli odwrót. Sztab ich dywizji rankiem 3 grudnia przeniósł się z Rozprzy 
do odległego o cztery wiorsty Straszowa. Ze Straszowa Gumilow musiał dostać się do swojej dywizji 
w Pieńkach Gorzkowskich, gdzie jeszcze rano stacjonował jej sztab. Żeby się tam dostać, trzeba 
było przejechać przez Rozprzę.
W czasie, gdy Gumilow szukał sztabu swojej dywizji, korpus kontynuował odwrót. Z meldunku 
sztabu 2 Gwardyjskiej Dywizji Kawalerii do Stenbocka: „Dywizja zajęła pozycje Bujnice-Bujniczki. 
Sztab – w miejscowości Pieńki Gorzkowskie. Po wyjaśnieniu sytuacji na lewym skrzydle (odwrót 
13 Dywizji Kawalerii), mam zamiar zatrzymać się na krótko i cofać się na linię Bęczkowice-Cieśle.” 
Następny meldunek: „Godz. 1.40, Pieńki Gorzkowskie. Ze względu na odwrót mojego lewego 
skrzydła dywizja zaczyna wycofywać się z miejscowości Pieńki Gorzkowickie na Cieśle-Ochotnik-
Przedbórz. W miarę możliwości dywizja nocuje przed Pilicą, jeśli okaże się to niemożliwe, postara 
się zająć Przedbórz.”. Nic dziwnego, że Gumilew tak długo musiał szukać swojego sztabu. Odnalazł 
go najprawdopodobniej w lesie w pobliżu Pilicy.
Odnalezienie sztabu Uralskiej Dywizji Kozackiej, który przeniósł się do Paskrzynia, też nie było 
sprawą prostą. Z dziennika działań bojowych dywizji na 3 grudnia 1914 r.: „Sztab dywizji i 7 pułku 
wraz z dywizjonem artylerii zajął wieczorem wieś Paskrzyń /…/ Nocą, w związku z  meldunkiem 
5 pułku o ruchach piechoty nieprzyjaciela od Żerechowej na Piwaki, dywizja z dołączonymi trzema 
sotniami 5 pułku przeszła przez most koło Skotnik do tej właśnie wsi. Rankiem Skotniki zaczęła 
ostrzeliwać z broni ręcznej piechota nieprzyjaciela, która dotarła do Paskrzynia, a stamtąd posuwała 
się kolumnami ku brzegom Pilicy. Sztab dywizji znajdował się w Skotnikach…”
Skotniki – to właśnie wieś, której nazwę Gumilew zapomniał.

Z lewej  kawalerzysta nie-
miecki, z prawej rosyjski. 
Na polu walki byli godnymi 
siebie przeciwnikami. Ułani, 
huzarzy i dragoni rosyjscy 
często uzyskiwali przewa-
gę dzięki nieoczekiwanym 
zachowaniom nieprzyjacie-
la. Podczas walk zdarzało się 
na przykład, że przyzwycza-
jeni do przestrzegania prawa 
Niemcy nie ścigali Rosjan, 
bo... trzeba było przejechać 
przez trawnik, a trawników 
przecież deptać nie wolno.
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ODWRÓT WOJSK
4 grudnia rozpoczął się zorganizowany odwrót pułków kawaleryjskich w celu skrócenia linii frontu. Sztab 
4 Armii cofnął się na wschód od Pilicy do Końskich. Rozkaz z 4.12.1914 r.: „Nieprzyjaciel naciera czterema 
kolumnami, każda w sile dywizji. Powierzony mi korpus ma za zadanie prowadzić zwiad na zachód od Pilicy 
i bronić rzeki/…/ Linia rozdzielająca kirasjerów i 2 Dywizję: Straszów-Stobnica-Skotniki-Młynek (nad Czarną).” 
Gumilow wrócił do dyspozycji dywizji, do swojego pułku. Z meldunków do Stenbocka ze sztabu dywizji 
4 grudnia: „Sztab dywizji nocuje w Przedborzu. W Bąkowej Górze nocują dwa szwadrony ułanów. Straże 
wystawiono na linii Kalinki-Ochotnik-Strzelce. Krosno zajęte o godz. 21 przez piechotę nieprzyjaciela. Dowódca 
dywizji proponuje wstrzymać odwrót w oparciu o Przedbórz. O godz. 10 ariergardy osiągnęły Przedbórz. Pod 
naporem przeciwnika będę przechodzić na drugą stronę Pilicy, niszcząc przeprawy. Pułki otrzymały rozkaz 
wycofania się na prawy brzeg. Sztab dywizji dyslokuje się do wsi Przyłanki…” Tego dnia Pułk Ułański pomagał 
Pułkowi Huzarskiemu: „Ze względu na odwrót naszego prawego skrzydła i zagrożenia odcięcia od przeprawy 
pod Przedborzem, otrzymaliśmy wsparcie w postaci Pułku Ułańskiego. Powstrzymywaliśmy nieprzyjaciela 
tak długo, jak było to możliwe, po czym otrzymaliśmy rozkaz wycofania się za Pilicę. Podczas przeprawy most 
był ostrzeliwany. Po wykonaniu zadania osłony odwrotu 3 Korpusu Kawalerii, dywizja wycofała się do rejonu 
wsi Fałków, gdzie zarządzono nocleg”. Od tej chwili rozpoczął się planowy odwrót wszystkich wojsk za Pilicę, 
od Przedborza i ujścia rzeczki Taras. Pułk Ułański biwakował tej nocy we wsi Olszamowice .
Od 5 do 7 grudnia wojska kontynuowały odwrót na nowe pozycje wzdłuż wschodniego brzegu Pilicy, 
bardziej na północny-wschód, „ścinając” jej łuk. Przez Malenie i Sokołów, jak zanotowano w dzienniku działań 
bojowych, „dywizja skoncentrowała się 7 grudnia we wsi Sokołów. Przemarsz 20 wiorst przez Janków-
Prymusową Wolę-Grążowice-Opoczno-Libiszew. Przyłączyła się do korpusu kawalerii Hillenschmidta 
w Kolonii Kruszewiec o godz. 18./…/Przybyły 7 grudnia do Kruszewca Pułk Ułański został skierowany rankiem 
na pozycje na południe od Pilicy. Z rozkazu dla korpusu z 7 grudnia 1914 r.: „Dziś o godz. 12 rozkazano przejść 
do natarcia na froncie Syski-Wydraków-Olszowiec i dalej na Zajączków. W tym celu /…/jednostki pod 
dowództwem Skoropadskiego mają nacierać na kierunku Sługocice-Twarda jako wsparcie 52 i 45 dywizji 
piechoty. 2 Gwardyjska Dywizja Kawalerii  po przybyciu zostanie niezwłocznie skierowana za kolumną 
Skoropadskiego. Sztab w Krasinie”. Rozkaz z godz. 11: „Nasza piechota skutecznie posuwa się naprzód, 
osiągając linię Kamień-Antoninów-Ludwinów-Olszowiec, biorąc do niewoli 200 jeńców i zdobywając 
2 karabiny maszynowe. Nieprzyjaciel na linii Inowłódz-rzeka Słomianka-Bratków-Potok”.Natarcie piechoty 
w rejonie wsi Twarda 8 grudnia zostało opisane w częściach 1-2 rozdziału VI „Notatek kawalerzysty”.
Część 3 rozdziału VI opisuje wydarzenia               
z 9  i  10 grudnia. Z dziennika działań 
bojowych: 9.12.1914. Z uwagi na zakończone 
sukcesem walki w nocy z 7 na 8 grudnia 
i dziennego boju 8 grudnia, jednostkom 
XIV korpusu i kawalerii gen. Hillenschmidta 
rozkazano osłaniać od zachodu 45 dywizję 
piechoty i Uralską Dywizję Kozacką. Pozostałe 
jednostki miały przeprawić się na lewy 
brzeg Pilicy i uderzyć na tyły nieprzyjaciela, 
działając naprzeciwko lewego skrzydła 
5 Armii. O świcie koło wsi Inowłódz miała 
rozpocząć przeprawę 18 dywizja piechoty, a 
po niej 2 brygada strzelców…”. Dowództwo 
planowało w tych dniach dużą ofensywę.

Migawka z frontu wschodniego I wojny światowej: rosyjscy 
kawalerzyści eskortują wziętych do niewoli „kolegów po fachu” 
– huzarów armii niemieckiej
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ODWRÓT WOJSK
Z rozkazu dla Korpusu Kawalerii z 9 grudnia: „Powierzony mi korpus ma jutro, 10 grudnia, intensywnie 
kontynuować forsowanie Pilicy na odcinku Gapinin-Spała w celu dalszego natarcia na Rzeczycę 
i tyły nieprzyjaciela, działającego naprzeciwko lewego skrzydła 5 Armii; a/ na rozkaz dowódcy armii 
gen. Hillenschmidt z dwoma dywizjonami kawalerii gwardii ma przeprawić się na lewy brzeg Pilicy, 
i tam, jeśli będzie to możliwe, uderzyć na tyły nieprzyjaciela. W rejonie Inowłodza – 2 brygada 18 
dywizji piechoty…:
Bój nad rzeką naprzeciwko Inowłodza w dniach 9 i 10 grudnia opisuje Gumilow w epizodzie „3”, 
kończącym rozdział VI.
O karabinach maszynowych na kościele wspomina dziennik działań bojowych 2 baterii artylerii 
konnej: „10 grudnia1914. Godz. 7.00. Zajęliśmy pozycje i wspieraliśmy piechotę, nacierającą na 
Inowłódz. O godz. 15 nadszedł rozkaz, by 3 pluton otworzył ogień do kościoła w Inowłodzu, gdzie, 
jak przypuszczano, Niemcy rozmieścili karabiny maszynowe”. A więc nie tylko „niemiecka artyleria 
zasypywała pociskami naszych i swoich”. 
W Inowłodzu umieszczono tablicę pamiątkową, poświęconą poległym w walkach o to miasteczko 
w grudniu 1914 r. Na tablicy wymienione są wszystkie jednostki, w tym także kawaleria rosyjskiego 
XIV korpusu.
Następnego dnia Pułk Ułański został zluzowany przez Pułk Huzarski. Ułani wrócili do Kruszewca. 
Planowane natarcie i forsowanie Pilicy nie powiodło się. Operacja ograniczyła się do ciężkich 
dwudniowych walk, których epicentrum był Inowłódz, leżący po obu stronach rzeki. 11 grudnia 
zmieniono zadania, postawione przed korpusem. Z dziennika działań bojowych 2 baterii: „Rozkaz: 
korpus z Radomia zostaje rozformowany, formuje się Gwardyjski Korpus Kawalerii pod dowództwem 
Hillenschmidta w składzie 1 i 2 Gwardyjskich Dywizji Kawalerii. Korpus ma dyslokować się w rejon 
Drzewicy”. 12 grudnia cała dywizja przeszła w rejon wskazanej wsi.
19 grudnia wojska odwiedził w Drzewicy wielki książę Nikołaj Michajłowicz, by podziękować 
za „operację piotrkowską”. 20 grudnia Gumilow wyjechał na urlop do Petersburga. Później jego 
pułk został przerzucony na Litwę.

Rosyjscy ułani z czasów I wojny światowej. Obraz  Dmitrija Szewczenki
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY”
Rozdział V

1-4 grudnia 1914
Zapadła decyzja o wyrównaniu frontu i cofnięciu się o jakieś trzydzieści wiorst, kawaleria miała osłaniać 
ten manewr. Późnym wieczorem podeszliśmy na pozycję, i natychmiast ze strony nieprzyjaciela 
opuścił się na nas i powoli znieruchomiał słup światła refl ektora, niczym spojrzenie wyniosłego 
człowieka. Odjechaliśmy, światło ślizgało się po ziemi i drzewach, wędrowało za nami. Galopem 
zatoczyliśmy pętlę i skryliśmy się za wsią, a promień jeszcze długo myszkował tu i tam, beznadziejnie 
próbując nas namierzyć. 
Mój pluton został wysłany do sztabu dywizji kozackiej, żeby zapewnić łączność między nim 
a naszą dywizją. Lew Tołstoj w „Wojnie i pokoju” pokpiwał ze sztabowców, większym uznaniem 
darząc ofi cerów liniowych. Ja jednak nie widziałem ani jednego sztabu, który opuszczałby miejsce 
stacjonowania wcześniej, niż w chwili, gdy zaczynały się nad nim rozrywać pociski. Sztab kozacki 
stacjonował w sporym miasteczku R. Mieszkańcy opuścili je poprzedniego dnia, tabory odeszły, 
piechota też, ale my siedzieliśmy ponad dobę, słuchając powoli zbliżających się odgłosów palby, - to 
kozacy powstrzymywali nieprzyjacielskie kolumny. Rosły i barczysty pułkownik co chwila podbiegał 
do telefonu i wesoło krzyczał do słuchawki: „Tak…znakomicie… wytrzymajcie jeszcze trochę…
wszystko idzie dobrze…” I dzięki takim słowom po wszystkich folwarkach, kanałach i laskach, zajętych 
przez kozaków, rozlewała się pewność siebie i spokój, tak potrzebne w boju. Młody dowódca dywizji, 
noszący jedno z najgłośniejszych nazwisk Rosji, wychodził co jakiś czas na ganek posłuchać terkotu 
karabinów maszynowych i uśmiechał się, że wszystko idzie tak, jak powinno.
My, ułani, rozmawialiśmy ze stepowymi brodatymi kozakami, okazując przy tym tę  wyszukaną 
uprzejmość, z którą odnoszą się do siebie kawalerzyści różnych jednostek.
Przed obiadem doszły nas słuchy, że pięciu ludzi z naszego szwadronu dostało się do niewoli. Pod 
wieczór widziałem już jednego z tych jeńców, pozostali spali na sianie. Oto co się im przytrafi ło. Było 
ich sześciu na patrolu wartowniczym. Dwaj stali na warcie, czterej siedzieli w chacie. Noc była ciemna 
i wietrzna, wrogowie podkradli się do wartownika i obezwładnili go. Drugi wystrzelił i rzucił się do 
koni, on też został obezwładniony. Pół setki ludzi wpadło na podwórze i zaczęło strzelać w okna domu, 
gdzie siedzieli nasi. Jeden wyskoczył, i torując sobie drogę bagnetem, zdołał uciec do lasu, pozostali 
ruszyli za nim, ale jeden potknął się na progu i upadł, o niego przewrócili się koledzy. Nieprzyjaciele, 
to byli Austriacy, rozbroili ich i pod eskortą pięciu żołnierzy wyprawili do sztabu. Dziesięciu ludzi szło 
samotnie, bez mapy, w kompletnych ciemnościach, w plątaninie przesiek i ścieżek.
Po drodze austriacki podofi cer łamaną ruszczyzną ciągle wypytywał naszych, gdzie są „kozi”, czyli 
kozacy. Nasi milczeli pogardliwie, w końcu wyjaśnili, że „kozi” są właśnie tam, dokąd ich Austriacy 
prowadzą, w kierunku pozycji nieprzyjaciela. Informacja wywołała nadzwyczajny skutek. Austriacy 
zatrzymali się i z ożywieniem zaczęli o coś spierać. Było jasne, że nie znają drogi. Wtedy nasz podofi cer 
pociągnął za rękaw austriackiego i powiedział życzliwie: „To nic, chodźmy, wiem, jak trzeba iść”. Poszli, 
powoli skręcając w stronę pozycji rosyjskich.
W bielejącym świcie wśród drzew mignęły szare konie – zwiad huzarów. „No to macie kozi!” – 
krzyknął nasz podofi cer, wyrywając Austriakowi karabin. Żołnierze rozbroili pozostałych. Huzarzy 
pękali ze śmiechu, kiedy ułani, uzbrojeni w austriackie karabiny, podeszli do nich, prowadząc świeżo 
upieczonych jeńców. Kontynuowali marsz do sztabu, tym razem rosyjskiego. Na drodze pokazał się 
kozak. „Wujku, pokaż no się!” – poprosili nasi. Tamten nasunął papachę na oczy, rozczochrał palcami 
brodę, i ze świstem puścił się w cwał. Po tym pokazie nasi musieli długo uspokajać i pocieszać 
Austriaków.
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY” 
3 grudnia 1914
Następnego dnia sztab dywizji kozackiej, a my wraz z nim, wycofał się na cztery wiorsty, tak, że widać 
było tylko kominy fabryczne w miasteczku R. Wysłano mnie z meldunkiem do sztabu naszej dywizji. 
Droga wiodła przez R., ale zbliżali się już do niej Niemcy. Mimo to jechałem tam w nadziei, że uda się 
jeszcze przeskoczyć. Jadący z naprzeciwka ofi cerowie ostatnich oddziałów kozackich zatrzymywali 
mnie pytaniem: „Ochotnik, wy dokąd?” – i, dowiedziawszy się, z powątpiewaniem kręcili głowami. 
Za ścianą ostatniego domu na skraju stało dziesięciu spieszonych kozaków z karabinami gotowymi 
do strzału. „Nie przejedzie pan – powiedzieli. – o, gdzie już strzelają!” Gdy tylko wysunąłem głowę, 
rozległy się wystrzały, zaświszczały kule. Po głównej ulicy zmierzały w moją stronę gromady 
Niemców, w zaułkach słychać było głosy innych. Zawróciłem, kozacy oddali kilka strzałów i ruszyli 
za mną.
Na drodze zatrzymał mnie spotkany już wcześniej pułkownik artylerii. „Co, nie przejechał pan?” 
„Nie da rady, tam już jest nieprzyjaciel”. „Widział go pan?” „Tak jest, na własne oczy”. Odwrócił                               
się ku swym adiutantom: „Ognia w miasteczko ze wszystkich dział”. I pojechał dalej.
(Spotkany przez Gumilowa pułkownik nazywał się Griekow i był dowódcą 7 Dońskiego 
Dywizjonu Artylerii, wchodzącego w skład Uralskiej Dywizji Kozackiej. Bateria stacjonowała 
na wschód od Straszowa. O godz. 12.30 cztery działa ostrzelały Rozprzę, dwa – pobliski 
Białocin. Niemcy zagrażali Straszowowi, bateria i dywizja przez Lubień i Stobnicę wycofała 
się na nocleg do Dąbrówek. Tam jednak stała piechota, więc nocleg zarządzono w Paskrzyniu. 
Ok. godz. 23 przyszedł rozkaz przemarszu do wsi Skotniki. Jednostka przybyła tam ok. godz. 
3-4 nad ranem – przyp. red.).
Tak czy owak, musiałem jednak dotrzeć jakoś do sztabu. Ze starą mapą tego powiatu, którą 
przypadkiem miałem ze sobą, naradzając się z kolegą – z meldunkiem zawsze wysyła się dwóch 
– i wypytując miejscowych, okrężną drogą przez pola i lasy zbliżałem się do wskazanej w rozkazie 
wsi. Musieliśmy poruszać się wzdłuż linii frontu, nic więc dziwnego,  że przy wyjeździe z jakiejś 
osady, gdzie nie zsiadając z koni napiliśmy się mleka,  drogę przeciął nam nieprzyjacielski patrol. 
Zapewne wzięli nas za szpicę, bo zamiast atakować konno, zaczęli zsiadać i strzelać z karabinów. 
Było ich ośmiu, więc wycofaliśmy się pod osłoną domów. Kiedy strzelanina ucichła, obejrzałem się 
i zobaczyłem za sobą na szczycie wzgórza galopujących jeźdźców – otaczali nas, zrozumieli, że jest 
nas tylko dwóch.
W tym samym czasie z boku znów dały się słychać wystrzały, i prosto na nas wpadli galopem trzej 
kozacy – dwaj młodzi, barczyści, i jeden brodacz. Wpadliśmy na siebie i zatrzymaliśmy konie. „Co 
tam u was?” – spytałem brodacza. „Piesi zwiadowcy, z pół setki. A u was?” – „Ośmiu konnych”. 
Spojrzał na mnie, ja na niego, i zrozumieliśmy się bez słowa. Pomilczeliśmy przez kilka sekund. „No to 
jedziemy, czy jak!” – powiedział nagle i jakby od niechcenia, ale oczy mu zaświeciły. Młodzi, patrząc 
na niego z niepokojem, zadowoleni pokiwali głowami i od razu zaczęli zawracać konie. Ledwie 
wjechaliśmy na wzgórze, które dopiero co opuściliśmy, ujrzeliśmy nieprzyjaciół, zjeżdżających 
z przeciwległego pagórka. Moje uszy poraził ni to świst, ni to pisk, przypominający równocześnie 
klakson motoru i syk wielkiej żmii, przede mną mignęły plecy pędzących kozaków, sam też rzuciłem 
wodze, wściekle uderzyłem ostrogami, jedynie największym wysiłkiem woli przypominając sobie, 
że trzeba wyciągnąć szablę. Musieliśmy sprawiać wrażenie bardzo zdecydowanych, bo Niemcy 
natychmiast rzucili się do ucieczki. Gnali jak szaleni, odległość między nami nie zmniejszała się ani 
trochę. Wtedy brodacz wsadził szablę do pochwy, uniósł karabin, wystrzelił, spudłował, wystrzelił 
jeszcze raz, jeden z Niemców podniósł obie ręce, zachwiał się i jak podrzucony, wyleciał z siodła. 
Po minucie mijaliśmy już jego trupa.
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY” 
Wszystko ma jednak swój kres! Niemcy skręcili ostro w lewo i posypały się na nas kule. 
Wpadliśmy na nieprzyjacielską tyralierę. Kozacy zawrócili jednak dopiero wtedy, kiedy schwytali 
konia zabitego Niemca. Uganiali się za tym koniem jak w ojczystym stepie, nie zwracając uwagi 
na świszczące kule. „Przyda się Baturinowi – powiedzieli. – Wczoraj zabili pod nim dobrego konia”.  
Pożegnaliśmy się za pagórkiem uściskiem dłoni.
Swój sztab znalazłem dopiero po pięciu godzinach i nie w tej wsi, w której miał być, lecz na leśnej 
polanie na pieńkach i zwalonych pniach drzew. Sztab też wycofał się pod ogniem nieprzyjaciela 
Do sztabu dywizji kozackiej wróciłem o północy. Ledwie zjadłem kurczaka na zimno i położyłem 
się spać, gdy ogłoszono alarm i padł rozkaz, żeby siodłać konie. Pospiesznie opuściliśmy biwak. 
Noc była czarna jak smoła. Płoty i kanały dostrzegało się dopiero wtedy, kiedy koń wpadał na nie 
lub do nich. Ogarnięty sennością, nawet nie wiedziałem, w jakim kierunku jedziemy. Kiedy gałęzie 
smagały mnie po twarzy – wiedziałem, że jesteśmy w lesie, kiedy pod kopytami chlupotała woda – 
przejeżdżaliśmy bród. Wreszcie zatrzymaliśmy się obok jakiegoś dużego domu. Zostawiliśmy konie 
na dworze, weszliśmy, zapaliliśmy ogarki… i odskoczyliśmy, słysząc głos grubego starego księdza, 
który wyszedł nam na spotkanie w samej dolnej bieliźnie, z miedzianym świecznikiem w ręku. „Co 
to jest – krzyczał. – Nawet w nocy nie dadzą człowiekowi spokoju! Nie wyspałem się, ja chcę spać!”
Wymamrotaliśmy nieśmiałe przeprosiny, ale ksiądz skoczył i złapał za rękaw starszego ofi cera. 
„Tędy, tędy, tam jest jadalnia, tam pokój gościnny, niech wasi żołnierze przyniosą słomy. Józia, Zosia, 
poduszki dla panów, przynieście czyste powłoczki”. Kiedy się obudziłem, było już widno. Sztab 
w sąsiednim pokoju już działał, przyjmował meldunki i wysyłał rozkazy, a przede mną buszował 
gospodarz: „Niech pan szybciej wstaje, kawa wystygnie, wszyscy już dawno wypili! Umyłem się 
i zasiadłem do kawy. Ksiądz siedział naprzeciwko i przesłuchiwał mnie surowo: „Pan ochotnik?” 
- „Ochotnik”. - „Czym się pan zajmował przed wojną?” - „Byłem pisarzem”. - „Prawdziwym?” - „Nie 
mnie to oceniać. Coś tam drukowałem w gazetach i czasopismach, wydawałem książki…”. - „Pisze 
pan teraz jakieś notatki?” - „Piszę”. Jego brwi uniosły się, głos przybrał ton łagodny i niemal proszący: 
„To niech pan napisze i o mnie, jak tu żyję, jak się poznaliśmy.” Szczerze mu to obiecałem. „Nie, 
zapomni pan. Józia, Zosia, ołówek i papier!” Napisał mi nazwę powiatu, wsi, swoje nazwisko i imię.
Czy jednak karteczka papieru zdoła uchować się za mankietem rękawa, za który kawalerzyści 
zazwyczaj chowają różne notatki, służbowe, miłosne i inne? Po trzech dniach wszystko zgubiłem, 
łącznie z karteczką od księdza. I oto teraz nie mam żadnej możliwości podziękować wielebnemu 
ojcu (nie znam jego nazwiska) ze wsi (zapomniałem jej nazwę) nie za poduszkę z czystą powłoczką, 
nie za kawę ze smacznymi pączkami, lecz za jego głęboką serdeczność, maskowaną szorstkimi 
manierami, i za to, że tak bardzo przypominał mi tych zadziwiających staruszków-odludków, którzy 
tak samo wykłócają się i przyjaźnią z nocnymi wędrowcami w dawno zapomnianych, ale ongiś 
ukochanych powieściach Waltera Scotta.
UWAGA REDAKCJI: Poznaliśmy! Dzięki pomocy parafi i i Ochotniczej Straży Pożarniej w 
Skotnikach wyjaśniliśmy, że gościnnym proboszczem był ks. Roman Czernikiewicz. Kierował 
parafi ą od 1892 r. aż do śmierci w 1917 r. Spoczywa w Skotnikach. Tak więc po 97 latach 
zagadka chociaż częściowo została wyjaśniona.
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY” 
8 grudnia 1914 r.
Front został wyrównany. Tu i tam piechota odpierała nieprzyjaciela, przekonanego, że naciera 
z własnej inicjatywy, kawaleria prowadziła intensywne rozpoznanie. Nasz patrol miał obserwować 
jedno z takich starć i meldować sztabowi o rozwoju sytuacji. Dogoniliśmy piechotę w lesie. Mali 
szarzy żołnierze ze swoimi  ogromnymi workami szli bezładnie, słabo widoczni na tle zarośli i sosen. 
Jedni jedli w marszu, inni palili, młody chorąży wesoło wymachiwał laseczką. Był to doświadczony, 
sławny pułk, który szedł w bój jak do zwykłej pracy w polu: i czuło się, że w decydującej chwili 
wszyscy znajdą się na swoich miejscach bez żadnego zamieszania i bałaganu, że każdy doskonale 
zna swoje miejsce i wie, gdzie ma być i co robić.
Dowódca batalionu na kosmatym kozackim koniu przywitał się z naszym ofi cerem i poprosił, 
żeby sprawdzić, czy przed wioską, na którą nacierał, znajdują się nieprzyjacielskie okopy. Bardzo 
się cieszyliśmy, że możemy być przydatni piechocie, toteż natychmiast został wysłany patrol 
podofi cerski pod moim dowództwem. Teren okazał się idealny dla kawalerii: pagórki, zza których 
można było wyłonić się znienacka, i wąwozy, którymi łatwo i skrycie można było się wycofać.
Gdy tylko wjechałem na pierwszy pagórek, rozległ się wystrzał – ale strzelała jedynie czujka 
nieprzyjaciela. Skręciłem w prawo i pojechałem dalej. Przez lornetkę widać było całe pole aż do 
wsi, ale puste. Wysłałem człowieka z meldunkiem, a sam z pozostałymi trzema postanowiłem 
nastraszyć czujkę, która nas ostrzelała. Żeby lepiej rozeznać, gdzie się Niemcy zamaskowali, znów 
wysunąłem się z krzaków, znów usłyszałem wystrzał i wtedy, wybrawszy odpowiedni pagórek, 
pogalopowaliśmy prosto na niego, starając się, żeby nie widziano nas od strony wsi. Dojechaliśmy 
do pagórka – nikogo. Czyżbym się pomylił? Nie, oto jeden z moich ludzi, zsiadłszy z konia, podniósł 
nowiutki austriacki karabin; drugi zauważył świeżo ścięte gałęzie, na których dopiero co leżał 
austriacki obserwator. Wjechaliśmy na pagórek i zobaczyliśmy trzech pędzących przed siebie 
żołnierzy. Najwidoczniej śmiertelnie przeraziła ich nasza niespodziewana szarża, dlatego nawet nie 
strzelali i nie oglądali się za siebie. Nie było sensu ich gonić, ostrzelano by nas z wioski, a oprócz 
tego nasza piechota wyszła już z lasu i nie mogliśmy sterczeć przed frontem natarcia. Wróciliśmy 
do patrolu, rozsiedliśmy się na dachu starego młyna i zaczęliśmy obserwować atak.
To zadziwiające widowisko – natarcie naszej piechoty. Wydawało się, że szare pole ożyło, zaczęło 
się marszczyć, wyrzucając ze swego wnętrza uzbrojonych ludzi na skazaną wioskę. Gdzie nie spojrzeć, 
mrowiły się szare postaci, biegnące, czołgające się, leżące. Nie można było ich policzyć. Nie chciało 
się wierzyć, że byli to pojedynczy ludzie, raczej jeden organizm, istota nieskończenie silniejsza 
i straszniejsza niż dinozaury i plezjozaury. I właśnie dla tej istoty tworzyła się majestatyczna groza 
katastrof w skali kosmicznej. Niczym huk trzęsienia ziemi grzmiały salwy artylerii i nieustający trzask 
karabinów, jak bolidy latały granaty i szrapnele. Rzeczywiście, jak pisze poeta, bogowie zaprosili 
nas na ucztę, i byliśmy świadkami ich nadludzkich zabaw. Ja, elegancki porucznik z bransoletką na 
ręce, i uprzejmy podofi cer, i rudy rezerwista, były dozorca, staliśmy się świadkami sceny, najbardziej 
kojarzącej się z erą kenozoiczną na Ziemi. A ja myślałem, że tylko u Wellsa bywają takie paradoksy.
Nie stanęliśmy jednak na wysokości zadania i nie zachowaliśmy olimpijskiego spokoju. Kiedy 
rozgorzał bój, martwiliśmy się o skrzydło naszej piechoty, głośno entuzjazmowaliśmy się jej 
zwinnymi manewrami, w chwilach ciszy prosiliśmy siebie nawzajem o papierosy, dzieliliśmy 
się chlebem i słoniną, szukaliśmy siana dla koni. Być może takie zachowanie było jedynym godnym 
w takich okolicznościach.
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Z „NOTATEK KAWALERZYSTY” 
Wjechaliśmy do wsi, kiedy jeszcze na jednym jej krańcu trwała walka. Nasza piechota poruszała się 
od chałupy do chałupy, bezustannie prowadząc ogień, czasem atakując na bagnety. Austriacy też 
strzelali, ale walki wręcz unikali, uciekali pod osłonę karabinów maszynowych. Weszliśmy do chaty 
na skraju wsi, gdzie gromadzili się ranni. Było ich z dziesięciu. Byli zajęci pracą. Ranni w ręce przynosili 
żerdzie, deski i sznurki, ranni w nogi szybko budowali z tych materiałów nosze dla swojego kolegi, 
któremu kula przebiła pierś na wylot. Ponury Austriak z gardłem przebitym bagnetem, siedział 
w kącie, kaszlał i bez przerwy palił papierosy, które skręcali mu nasi żołnierze. Kiedy nosze były 
gotowe, wstał złapał za jeden z uchwytów i znakami – nie mógł mówić – pokazał, że chce pomóc 
je nieść. Nasi nie oponowali, tylko szybko skręcili mu od razu dwa papierosy. Wróciliśmy nieco 
rozczarowani. Nasze nadzieje, że kawaleria będzie ścigać uchodzącego nieprzyjaciela, nie spełniły 
się. Austriacy zalegli w okopach za wioską i na tym walka się skończyła.

9-10 grudnia 1914 r. 
W tych dniach musieliśmy wielokrotnie współdziałać z piechotą, więc w pełni doceniliśmy jej 
wytrzymałość i gotowość do szalonego zrywu. Przez dwa dni byłem świadkiem walk… Maleńki 
oddziałek kawalerii, wysłany w celu utrzymywania łączności z piechotą, zatrzymał się w domu 
leśniczego, dwie wiorsty od pola walki, a toczyła się ona po obu stronach rzeki. Trzeba było schodzić 
do niej z zupełnie odsłoniętego pagórka, a niemiecka artyleria miała tyle amunicji, że ostrzeliwała 
nawet pojedynczego jeźdźca. Nocą wcale nie było lepiej. Wieś płonęła, i od łuny było jasno, jak w 
najbardziej księżycową noc, kiedy tak wyraźnie widać sylwetki. Kiedy udawało się przejechać przez 
pagórek, trafi aliśmy w pole ostrzału karabinów, co dla jeźdźca, stanowiącego doskonały cel, jest 
bardzo uciążliwe. Trzeba było kryć się za chałupami, które już zaczynały się palić.
Piechota przeprawiła się przez rzekę na pontonach, w innym miejscu to samo robili Niemcy. Dwie 
nasze kompanie zostały otoczone na drugim brzegu, bagnetami utorowały sobie drogę do rzeki 
i przepłynęły ją wpław. Niemcy wnieśli na wieżę kościoła karabiny maszynowe, które wyrządzały 
nam bardzo dużo szkody. Mały oddziałek naszych zwiadowców po dachach i przez okna domów 
dotarli do kościoła, wpadli do niego, zrzucili karabiny maszynowe 
z wieży i bronili się, dopóki nie przyszło wsparcie. W centrum trwał bezustanny bój na bagnety, 
niemiecka artyleria zasypywała pociskami naszych i swoich. Na peryferiach, gdzie nie było takiego 
zamieszania, dochodziło do scen bezprzykładnego bohaterstwa. Niemcy zdobyli dwa nasze 
karabiny maszynowe i triumfalnie ciągnęli je do siebie. Jeden z naszych podofi cerów, kaemista, 
chwycił dwa granaty i rzucił się do Niemców. Zbliżył się do nich na dwadzieścia kroków i wrzasnął: 
„Natychmiast wieźcie je z powrotem, albo zabiję was i siebie!”. Kilku Niemców sięgnęło po karabiny. 
Wtedy rzucił granat, który zabił trzech i zranił jego samego. Z zakrwawioną twarzą podbiegł do 
Niemców i, potrząsając drugim granatem, powtórzył swoje żądanie. Tym razem posłuchali i zaczęli 
ciągnąć karabiny w kierunku naszych pozycji. On zaś szedł za nimi, wykrzykiwał przekleństwa i 
okładał Niemców granatem po plecach. Spotkałem ten dziwny pochód już w części wioski, zajętej 
przez nas. Bohater nie pozwalał nikomu dotknąć ani karabinów, ani jeńców, prowadził ich do 
swojego dowódcy. Jak w amoku, nie patrząc na nikogo, opowiadał o swoim wyczynie: „Widzę, 
karabiny ciągną. No, myślę, sam zginę, ale karabiny odzyskam! Jeden granat rzuciłem, drugi mam 
tu. Przyda się. Przecież szkoda karabinów, - i znów zaczął wrzeszczeć na śmiertelnie przerażonych 
Niemców: - No, jazda, nie zatrzymywać się!”.
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Anna Achmatowa

POCIECHA

Już nigdy więcej nie usłyszysz o nim,
Nie nadejdzie list ani wieść,

W tym pożarze, w którym Polska płonie,
Jego grób spopieli się też.

Niech twoja dusza zatem się nie trwoży,
To koniec twych strat i trosk,

On służy teraz w pułku gwardii Bożej,
W zastępach niebiańskich wojsk.

Nie kalaj smutkiem domu rodzinnego,
Grzechem jest płacz i ból,

Orędownika w niebie masz – do niego,
A nie za niego się módl.

(1914)
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SZLAK GUMILOWA - WARTO ZWIEDZIĆ
BOROWA Wieś nad Miazgą między 
Zieloną Górą a Gałkowem, gdzie w 
listopadzie 1914 r. toczyły się zacięte walki 
6 Dywizji Syberyjskiej i 3 Dywizji Lejb-
Gwardii. Wszystkie domy zostały wtedy 
zniszczone. W pobliskim lesie zachowały 
się okopy z okresu walk. Gumilow ze swoim 
pułkiem przejeżdżał tamtędy w drodze 
z Koluszek na pozycje pod Piotrkowem.

Droga Borowa-Koluszki, którą zmierzał do Piotrkowa 
pułk ułanów Gumilowa

DRZEWICA 
Prawa miejskie od 1429 r. Ruiny zamku gotycko-
renesansowego, zbudowanego w latach 1527-1535 
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego M. Drzewickiego. 
Budowla spłonęła w 1814 r. W Drzewicy znajduje się 
też cenny kościół parafi alny św. Łukasza z 1325 r. We 
wnętrzu zachowała się się późnogotycka polichromia z 
XVI w., chrzcielnica z 1624 r., zabytkowe płyty nagrobne, 
witraże i ołtarz główny.

INOWŁÓDZ Od połowy XIV w. do 
1870 r. posiadał prawa miejskie. Zabytkiem 
jest romański kościół św. Idziego, 
położony na wysokiej skarpie doliny Pilicy, 
ufundowany w 1086 r. przez Władysława 
Hermana. Świątynia została zniszczona w 
czasie I wojny światowej – zrekonstruowano                                                          
ją w latach 1936-38. Nad Pilicą znajdują 
się ruiny średniowiecznego zamku 
zbudowanego w 1. poł. XIV w. Inicjatorem 
budowy był król Kazimierz Wielki. We wsi 
kościół parafi alny św. Michała Archanioła 
z 1520 r., przebudowany w stylu neogotyckim 
w 2. poł. XIX w. oraz dawna bożnica z poł. XIX w.
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KOLUSZKI Po raz pierwszy wspomniane w dokumentach w 1399 r. Wieś rozwinęła się po zbudowaniu 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i połączeniu jej linią kolejową z Łodzią w 1866 r. Prawa miejskie Koluszki 
otrzymały dopiero w 1949 r. W pobliżu dworca stoi pomnik, przedstawiający Orła Białego autorstwa 
Władysława Strzemińskiego. Koluszki szczycą się najdłuższym w Polsce przejściem podziemnym pod 
peronami. Do kolejowych tradycji miasta nawiązywał fi lm „Bal na dworcu w Koluszkach” w reżyserii Filipa 
Bajona. Wieś Katarzynów, w której stacjonował Gumilow, została włączona do obszaru miejskiego Koluszek.

KONEWKA Z czasów II wojny światowej pozostały niemieckie bunkry, do których doprowadzono 
linię kolejową. Największy bunkier kolejowy ( Konewka) ma 380 m długości. Mogły do niego wjeżdżać 
pociągi składające się z 30 wagonów. Drugi bunkier znajduje się w Jeleniu (7 km na południe od Spały).

WARTO ZWIEDZIĆ

KAMIEŃSK Prawa miejskie uzyskał w 1374 r. Warto zwiedzić neogotycki kościół św. Piotra i 
Pawła, zbudowany w końcu XIX w. W pobliżu znajduje się Góra Kamieńsk, sztuczne wzgórze o wys. 
368 m. Powstała jako zwałowisko zewnętrzne kopalni Bełchatów. Usypywano ją przez 16 lat. Na 
stoku zbudowano Ośrodek Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”, bardzo popularny wśród miłośników 
sportów zimowych. Wyposażony jest w sztucznie 
naśnieżaną i oświetloną trasę narciarską, kolej 
krzesełkową o dł. 
760 m i dwa wy-
ciągi talerzykowe. 
Na górze wyzna-
czono też trzy tra-
sy rowerowe o dł. 
42 km.
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LUBOCHNIA Początki 
wsi sięgają czasów Bolesława 
Krzywoustego. W 1410 r. wojska 
króla Jagiełły ciągnęły przez 
Lubochnię pod Grunwald. 
Lubochnia została całkowicie 
zniszczona przez Szwedów w 1655 
r. Wciąż jednak była świadkiem 
wydarzeń historycznych. 
Przechodziły przez nią m.in. 
wojska Stefana Czarneckiego i 
Napoleona. Zabytkiem jest kościół 
neobarokowy z lat 1914-1920.

OPOCZNO Osada położona na opoce – skale wapiennej, stała się miastem w XIV w. za sprawą 
Kazimierza Wielkiego. Ze względu na bogate złoża minerałów w 2 połowie XIX powstała fabryka 
ceramiki. Zabytki Opoczna to dawny zamek z  XIV w., kościół św. Bartłomieja z połowy XIV w., kościół 
cmentarny oraz synagoga z XVIII w.

WARTO ZWIEDZIĆ



PIOTRKÓW TRYBUNALSKI to drugie 
co do wielkości miasto w województwie łódzkim. 
Pierwsze osady słowiańskie na jego terenie powstały w 
VIII w. n.e. Najstarsza wzmianka o Piotrkowie pochodzi 
z 1217 r. Prawa miejskie otrzymał na przełomie XIII 
i XIV w. Był miejscem wielu historycznych wydarzeń 
oraz sejmów. Od zwołania sejmu w 1493 r. datuje się 
epoka parlamentaryzmu w Polsce. W Piotrkowie wielcy 
mistrzowie krzyżaccy dwukrotnie składali hołdy lenne 
królowi Polski. Pod zaborem rosyjskim Piotrków stał się 
siedzibą guberni, obejmującej m.in. Łódź, Częstochowę 
i Zagłębie Dąbrowskie. Podczas okupacji hitlerowskiej 
w mieście powstało pierwsze getto żydowskie w podbitej Europie.  
Od 1975 do 1998 r. Piotrków był stolicą województwa. W mieście zachował się dawny układ 
urbanistyczny, chociaż zabudowa starówki pochodzi z XIX w., kiedy po pożarze w 1835 r.
przebudowano domy w stylu klasycystycznym. W obrębie rynku znajdują się 142 kamienice, 
które warto obejrzeć. We wnętrzach niektórych z nich zachowały się sklepienia kolebkowe, ślady 
podcieni, sklepione piwnice i belkowane stropy. Najcenniejsze zabytki to m.in. murymiejskie 
(zachowane fragmenty pochodzą z XIV i XV w.), zamek królewski z lat 1512-1519, zbudowany 
przez mistrza Benedykta z Sandomierza, Wielka Synagoga z XVIII w., XIX-wieczna cerkiew p.w. 
Wszystkich Świętych, pałac Jaxa-Bykowskich z XV w., w 1604 r. przebudowanyna renesansowy, 
kościół i klasztor o.o. bernardynów z cudownym obrazem Matki Boskiej Piotrkowskiej, a także 
kościoły Nawiedzenia Marii Panny, o.o. pijarów (obecnie 
ewangelicki), Matki Boskiej Śnieżnej, o.o. jezuitów i farny 
p.w. św. Jakuba z XIII w. Warto też zobaczyć dworzec 
kolejowy (Piotrków był węzłową stacją na trasie Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej: pierwszy pociąg odjechał 
z tego dworca w 1846 r.). W obecnym budynku Sądu 
Okręgowego mieściła się siedziba władz guberni.

Kościół Jezuitów 
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WARTO ZWIEDZIĆ

Kościół Bernardynów
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ROZPRZA 
Gród w Rozprzy istniał już IX w. n. e. Pierwsza wzmianka o niej 
pochodzi z 1065 r. Miasto rozwijało się od XIV w. Prawa miejskie 
Rozprza utraciła w 1869 r. Zabytkami są: cmentarz rzymsko-
katolicki i żydowski założony w XVII w., kościół Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny oraz park podworski.

WARTO ZWIEDZIĆ

SPAŁA 
W 1886 r. w lasach otaczających Spałę zbudowano 
pałacyk myśliwski dla cara Aleksandra III i urządzono 
zwierzyniec. Wtedy też symbolem i herbem Spały 
stał się żubr. W latach międzywojennych Spała 
była letnią rezydencją prezydentów Polski. Ozdobą 
Spały jest kościół w stylu podhalańskim z 1923 r. W 
Spale mieści się Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 
w którym trenują polscy sportowcy.

SULEJÓW Jego rozwój związany jest z opactwem cyster-
skim, ufundowanym w XII w. przez  Kazimierza Sprawiedliwe-
go. Opactwo należy do najlepiej zachowanych założeń obron-

nych z przełomu 
XV-XVI w. W jego 
skład wchodzą: 
późnoromański 
kościół Najświęt-
szej Marii Panny 
i św. Tomasza 
Becketta z 1 
połowy XIII w., fragmenty murów obronnych oraz baszty i 
bramy. W Sulejowie kilkakrotnie przebywał król Władysław 
Jagiełło. Tędy też ciągnął na Grunwald w 1410 r.

SKOTNIKI 
Zachował się drew-
niany późnogotyc-
ki kościół z 1528 
r., oraz murowany 
dwór z XVI w. zbu-
dowany w stylu 
późnego renesansu. 
Wokół niego park z aleją lipową.  W Skotnikach urodziła 

się Barbara Brylska, aktorka, bardzo popularna w Rosji od czasów wystąpienia w głównej roli w kulto-
wym fi lmie „Ironia losu”. Gumilow uznał dwór za plebanię, ale z pewnością nie był to ten budynek.
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WARTO ZWIEDZIĆ

TOMASZÓW MAZOWIECKI
Prawa miejskie od 1830 r. Pałac Ostrowskich został 
wybudowany w 1812 r. w stylu klasycystycznym. 
Zabytkami są również kościoły: bazylikowy św. 
Antoniego Padewskiego (z 1862-64); drewniany 
św. Tomasza (z 1784-87); neogotycki Chrystusa 
Zbawiciela (z XIX w.). Niezwykłą atrakcją jest 
Skansen Rzeki Pilicy. Przeniesiono tu zabytkowy 
młyn wodny oraz stację kolejową z Czarnocina        
i carski szalet ze Spały. W skansenie zgromadzono 

kolekcję łodzi i kajaków oraz bogate zbiory 
biblioteczne poświęcone dolnie rzeki regionowi 
Nadpilicza. Interesujące są zbiory fotografi i              
z okresu I wojny światowej, a także dokumentów 
archiwalnych. Na uwagę zasługują także militaria 
z okresu II wojny światowej, m.in. niemiecki 
transporter wraz z odtworzonym wyposażeniem 
oraz ciągnik artyleryjski, wydobyte z dna Pilicy. 
W pobliżu znajduje się rezerwat krajobrazowy 
„Niebieskie Źródła”.

UJAZD
Prawa miejskie otrzymał 
w XV w. Zabytkami są: 
kościół św. Wojciecha 
z XVII w. z rokokowymi 
ołtarzami oraz pałac 
Ostrowskich, zbudo-
wany w 1812 r. na fun-
damentach dawnego 
zamku. Pałac otoczony 
jest parkiem z wyjątko-
wo cennymi gatunkami 
drzew.
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NIKOŁAJ GUMILOW – ALBUM RODZINNY

Fot. 1 
Nikołaj Gumilow z żoną Anną 
Achmatową (1889-1966) i synem 
Lwem (1912-1992). W latach 1935-
1956 Lew spędził w sowieckich 
łagrach ponad 14 lat. Jedyną 
jego winą było nazwisko. Mimo 
wszystko został wybitnym 
etnografem, geografem i 
historykiem

Fot.2 
Portret Anny Achmatowej z 1914 r. 
autorstwa Olgi Kardowskiej

Fot. 3 
Zdjęcie Nikołaja Gumilowa                       
w więzieniu podczas śledztwa 
w sprawie udziału w spisku 
antybolszewickim. Poeta został 
rozstrzelany w 1921 r.

Fot. 4 
Łagrowe zdjęcie Lwa Gumilowa          
z 1944 r.

1 2

3

4
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NIKOŁAJ GUMILOW – ALBUM RODZINNY

Fot. 5 Tak wyglądały „Notatki kawalerzysty” publikowane w „Wiadomościach Giełdowych”                              
w 1914-1915 r. Widać ślady ingerencji cenzury wojskowej.
Fot. 6 Symboliczny grób Nikołaja Gumilewa we wsi Bernardowka k. Wsiewołożska, kikla kilometrów 
od Petersburga. To miejsce, gdzie NKWD rozstrzeliwało „wrogów ludu”. Prawdziwe miejsce 
pochówku poety pozostaje nieznane.
Fot. 7 Pomnik Nikołaja Gumilewa w Koktebelu na Krymie.
Fot. 8 Drugie prawdopodobne miejsce rozstrzelania Gumilowa - tzw. Las Kowalowski koło poligonu 
pod Petersburgiem.
Fot. 9 „Notatki kawalerzysty” jako audiobook.

8

7
6

5

9



NIKOŁAJ GUMILOW – ALBUM RODZINNY
Tablica 
pamiątkowa 
w Kaliningradzie. 
Na terenie 
obecnego Obwodu 
Kaliningradzkiego 
rozpoczął się 
w 1914 r. szlak 
bojowy Gumilowa.
Tablicę ufundowali 
ze składek 
mieszkańcy 
Moskwy i miłośnicy 
twórczości poety.

Głaz w 
miejscowości 
Pobiedino k. 
Kaliningradu 

w miejscu, gdzie 
poeta po raz 

pierwszy brał 
udział w bitwie 

w 1914 r.
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