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Wstęp
10 Brygada Kawalerii to jednostka szczególna. Była pierwszą i na dobrą sprawę jedyną zmoto-

ryzowaną wielką jednostką w Wojsku Polskim (organizacja drugiej nie została dokończona). Pod 
dowództwem płk. Stanisława Maczka zapisała piękną kartę w kampanii wrześniowej 1939 r., zy-
skując przydomek „Czarnej Brygady”.

Internowani na Węgrzech żołnierze brygady przedostali się do Francji, gdzie sformowano po-
dobną jednostkę, która – choć w fazie organizacji – wzięła udział w kampanii francuskiej 1940 r. 
W oparciu o jej kadrę zorganizowano w Wielkiej Brytanii polską 1 Dywizję Pancerną, dowodzoną 
przez gen. S. Maczka. W latach 1944 – 1945 uczestniczyła ona w wyzwalaniu Europy Zachodniej.

Książka zawiera zwięzłą historię 10 Brygady Kawalerii, jednak jej zasadniczy zrąb stanowi 
część albumowa, obejmująca ponad 200 fotografii z lat 1937 – 1939, jakie udało się autorowi ze-
brać, zarówno w różnych instytucjach, jak i w zbiorach prywatnych.

Należy się w tym miejscu Czytelnikom pewne wyjaśnianie. Ze względu na to, iż formowanie 
brygady było utajnione, a jej fotografowanie ograniczone i obwarowane różnymi zakazami, nie-
które okresy w dziejach brygady są słabo reprezentowane (np. rok 1937, kampania wrześniowa), 
inne zaś dość dobrze (np. działania na Zaolziu). Podobnie wygląda sprawa, gdy chodzi o poszcze-
gólne oddziały brygady; stosunkowo dużo fotografii zachowało się do obu pułków zmotoryzowa-
nych, zupełnie brak zaś fotografii brygadowego batalionu saperów. Dodać jeszcze należy, że w nie-
których przypadkach istnieją rozbieżności w źródłach, co do okoliczności wykonania określonych 
fotografii.

Dla lepszego zorientowania Czytelnika w charakterze jednostki, autor zdecydował się też na 
włączenie do książki pewnej liczby fotografii nie dotyczących 10 BK, ale przedstawiających sprzęt 
i uzbrojenie takiego samego typu, jakiego używała brygada.
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Nauka jazdy na motocyklu w kraśnickim 24 pułku ułanów (p. uł.).

Początki motoryzacji w wojsku wiązały się z kolizjami i wypadkami drogowymi. Na fot. Polski 

FIAT (PF) 508/III w przydrożnym rowie.

Zawody zręcznościowe 

dla kierowców motocykli 

w 10 psk. Podczas defilady 

z okazji  święta pułkowego 

(kwiecień 1937) wysta-

wiono już pododdział na 

motocyklach. 
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Pojazdy 10 BK podczas defilady w Bydgoszczy, jaka odbyła się 15 września 1937 r. na zakończenie pomorskich ćwiczeń międzydywizyjnych. Na fot. samochód 

ciężarowy PF 621 holuje przyczepę osobową. System różnych przyczep (osobowych, amunicyjnych, benzynowych) stosowano z braku wystarczającej ilości 

samochodów. Poważnie ograniczały one mobilność brygady i powodowały częste awarie. Dla żołnierzy szczególnie uciążliwe były przyczepy osobowe. Problem 

przyczep osobowych został zasadniczo rozwiązany dopiero latem 1939 r., niedługo przed rozpoczęciem działań wojennych.

Testowane w brygadzie 

działo samobieżne TK-D. 

Wybudowano kilka sztuk 

tych pojazdów, umieszcza-

jąc na podwoziu tankietki 

TK-3 różne działka, m.in. 

wz. 25 kalibru 47 mm. 

Pluton tych pojazdów 

przydzielony został do 

oddziału rozpoznawczego 

10 BK.
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Rozdział 2

Nowe wyzwania
Latem 1938 r. zmieniło się częściowo umundurowanie brygady. W miejsce furażerek wprowa-

dzono berety. Oddziały 10 BK zaopatrzono też w niemieckie hełmy stalowe wz. 1916 (znajdowały 
się one w polskich magazynach, jako pozostałość po I wojnie światowej). Hełmy te pozostały już w 
wyposażeniu brygady, aż do września 1939 r. W tym też okresie oficerowie i podoficerowie zawo-
dowi otrzymali kurtki skórzane wz. 1936. Dawało to łącznie bardzo charakterystyczną sylwetkę, 
wyróżniającą brygadę spośród innych jednostek WP.

Formowanie 10 BK było utajnione. Zarządzono usunięcie numerków na naramiennikach kur-
tek i płaszczy ćwiczebnych. Zakazano używania proporczyków oddziałowych na motocyklach i sa-
mochodach (wszystkie pojazdy 10 BK miały już malowane znaki, określające ich przynależność 
do różnych oddziałów i pododdziałów, nie było natomiast godła wspólnego dla całej brygady). 
Przywożone do OC aparaty fotograficzne musiały być rejestrowane.

W dniach 8 – 9 września 1938 r. zebrane w OC Barycz oddziały 10 BK zostały załadowane na 
transporty kolejowe i przewiezione do Równego na Wołyniu. Rozpoczynały się tu wielkie ćwicze-
nia międzydywizyjne. Celem trzydniowych ćwiczeń (15 – 18 września 1938 r.), rozgrywanych nad 
Horyniem i Seretem, była m. in. próba wykorzystania na terenie Wołynia wielkiej jednostki pan-
cerno – motorowej.

Tym razem brygada wypadła słabo. W końcowym omówieniu prowadzący ćwiczenia 
gen. Kazimierz Fabrycy nie szczędził uszczypliwości, m. in. nazywając 10 BK „dosyć nieszkodliwą 
kołatką”. Dodać należy, iż poza faktycznymi brakami w wyszkoleniu, na ogólny rezultat 10 BK 
wpłynęło przede wszystkim bardzo słabe dowodzenie, w wykonaniu dowódcy brygady oraz uży-
cie jej do działania zaczepnego, do czego była za słaba i co było sprzeczne z jej przeznaczeniem.

Ćwiczenia międzydywizyjne na Wołyniu zakończyła defilada w Łucku. Po defiladzie oddziały 
brygady udały się na stacje kolejowe, ale po załadowaniu odjechały nie do macierzystych garnizo-
nów, ale na Śląsk Cieszyński. Na miejsce dotarły w dniu 22 września i rozlokowane zostały w rejo-
nie Skoczowa. 

Załadunek ciężarówki 

PF 621 L na wagon 

kolejowy, po zakończeniu 

koncentracji 10 BK w OC 

Barycz w 1938 r. (według 

innych źródeł, fotografia 

ta (i kilka następnych) 

przedstawia załadunek 

sprzętu brygady po 

zakończeniu manewrów 

wołyńskich).
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Koncentrowała się tu Samodzielna Grupa Operacyjna (SGO) „Śląsk”, która w związku z kon-
fliktem niemiecko – czechosłowackim i pretensjami polskimi do Zaolzia, miała być użyta do de-
monstracji lub też działań zbrojnych, celem zajęcia spornego terytorium (Zaolzie – pozostająca w 
granicach Czechosłowacji część Śląska Cieszyńskiego, zamieszkała w większości przez Polaków). 
W 10 BK uzupełniono pośpieszenie brakujący tabor samochodowy, stany osobowe w oddziałach 
oraz amunicję (brygada przybyła na Śląsk zupełnie bez amunicji).

Przyjęcie przez Czechosłowację żądań polskich wstrzymało przygotowania do akcji zbrojnej. 
Brygadzie postawiono jednak zadanie specjalne – ubiegnięcia Niemców i zajęcia Bogumina (ważny 
węzeł kolejowy). 8 października 1938 r. 10 BK ruszyła z rejonu Skoczowa, dokonała obejścia przez 

Po lewej: Mjr dypl. 

Franciszek Stachowicz – 

dowódca dywizjonu prze-

ciwpancernego w latach 

1937 –39 (tu, w stopniu 

rotmistrza).

Po prawej: Płk dypl. Sta-

nisław Maczek – dowódca 

10 BK od października 

1938 r.

Po lewej: Mjr Ksawery 

Święcicki – dowódca dywi-

zjonu rozpoznawczego.

Po prawej: Ppłk Stanisław 

Lewicki – zastępca 

dowódcy 10 psk w latach 

1937 – 1939.

39

SAMPLE



1 szwadron 10 psk oraz 

poczty sztandarowe 

10 psk i 24 p. uł. (z lewej) 

podczas uroczystości w 

Boguminie.

Defilada w udekorowa-

nym polskimi flagami 

Boguminie. Przejazd 

czołgów rozpoznawczych 

10 BK.
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W listopadzie 1938 r. 10 BK została przetransportowana na Podhale, gdzie miała być użyta do obsadzenia przyznanych Polsce kilku miejscowości przygranicz-

nych. Na fot. PF 508/III i czołg rozpoznawczy TKF z 10 BK w miejscowości Jurgów, 27 listopada 1938 r.

Brama powitalna w Jurgowie.
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Motocykl „Sokół” 600 RT 

M 211. Motocykl prowadzi 

por. Zdzisław Ziemski, we 

wrześniu 1939 r. dowódca 

101 kompanii czołgów 

rozpoznawczych 10 BK.

Rozdział 3

Kampania wrześniowa 1939 r.
Skoncentrowane pod Krakowem oddziały 10 BK zostały przez dowódcę Armii „Kraków” skie-

rowane do odwodu. W ostatnich dniach sierpnia brygada była uzupełniana sprzętem i ludźmi. Nie 
wszystkie braki zdążono uzupełnić przed wybuchem wojny. Brakowało m. in. karabinów przeciw-
pancernych (brygada otrzymała je dopiero 6 września w Wiśniczu). Mocno wyeksploatowana była 
część sprzętu, zwłaszcza motocykle. 

Z braku sprzętu 10 BK wyszła na wojnę dużo słabsza, niż pierwotnie zakładano. Zamiast peł-
nego batalionu nowoczesnych czołgów 7 TP, brygada musiała się zadowolić kompanią, mocno 
wyeksploatowanych, lekkich czołgów „Vickers”. Sporym wzmocnieniem było przezbrojenie części 
czołgów rozpoznawczych w najcięższe karabiny maszynowe kalibru 20 mm. Brygada dysponowa-
ła 8 czołgami tego typu. Słabsza była artyleria. Ostatecznie przydzielono brygadzie dwie baterie 
(baterię haubic 100 mm i baterię armat 75 mm). Nieźle 10 BK wyposażona była w mobilną broń 
przeciwpancerną.

Ogółem, etaty brygady zmotoryzowanej na stopie wojennej przewidywały 175 oficerów, około 
4 000 szeregowych, 42 wozy bojowe, około 550 samochodów i ciągników różnych typów, około 
300 motocykli (porównaj aneks „Etaty brygady zmotoryzowanej”). Przez mniej wtajemniczonych 
– napisał S. Maczek – byliśmy uważani za niezgrabny twór, którego działanie może być zatrzymane 
przez drużynę piechoty z działkami ppanc. lub z flaszkami z benzyną, lub za rasowa jednostkę pancer-
ną, która żelazem i ogniem przejedzie się po wszystkich przeszkodach. W rzeczywistości nie byliśmy 
ani jednym, ani drugim. 
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Samochód ciężarowy 

Polski FIAT 618 „Grom”. 

Samochód terenowy Polski 

FIAT 518 „łazik”. 

Limuzyna Buick 90, prze-

widziana dla wyższych 

dowódców, w latach 1938-

1939 używana w 10 BK. 

88

SAMPLE



101

SAMPLE



Proporczyki 
oddziałów 

organicznych 
10 Brygady 
Kawalerii

Sztandary i odznaki pamiątkowe oddziałów 10 Brygady Kawalerii

(noszone na kołnierzach 

kurtek i płaszczy 

garnizonowych)

szwadron łączności

Sztandar 24 pułku ułanów*

Sztandar 10 pułku strzelców konnych**

* Kopia w zbiorach Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

** Kopia w zbiorach Muzeum - Zamku w Łańcucie

24 pułk ułanów

10 pułk strzelców konnych

dywizjon przeciwpancerny

dywizjon rozpoznawczy

I wzór

dywizjon rozpoznawczy

II wzór

broni pancernej

(prawdopodobnie noszone 

w szwadronie czołgów 

dywizjonu rozpoznaw-

czego)

Pamiątka po 10 Brygadzie Kawalerii - proporczyk w barwach broni pancernej 

z nałożonym Znakiem Pancernym inapisem: 

„Dywizjonowi Rozpoznawczemu

Szwadron Czołgów

Manewry-Zaolzie-Orawa

5 VIII - 1938 - 10 XII”

Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

109

SAMPLE



Motocykl „Sokół” 1000 z wózkiem bocznym.

Samochód Polski Fiat 508/III - furgon.

Osobowy samochód terenowy Polski Fiat 508/III „Łazik”.
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Działo samobieżne TK-D z armatą 47 mm Pocisk wz. 25.

Gąsienicowy ciągnik artyleryjski C2P.
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