


Czasy Nowożytne tom III /1997 

Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Przemysław Olstowski 
(Toruń)

Służba Gustawa Orlicz-Dreszera w kawalerii legionowej

Gustaw Dreszer był przedstawicielem pokolenia, które Roman Wapiński określił mianem 
„pokolenia przełomu”. Należał do tych, którzy wzięli czynny udział w walce o niepodległość 
Polski i w wykuwaniu jej granic, by następnie zająć odpowiedzialne stanowiska w odrodzonym 
państwie, zwłaszcza po zamachu majowym. Wychował się w rodzinie o tradycjach 
patriotycznych, przez wiele lat związanej politycznie z obozem narodowo-demokratycznym, 
zaś jego własna droga do Legionów wiodła przez „Zet”. W okresie wojen o niepodległość i 
granice należał do najwybitniejszych dowódców naszej jazdy, zaś w Polsce Odrodzonej do 
najzdolniejszych generałów i po maju 1926 r. najbliższych współpracowników wojskowych 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Pełniąc odpowiedzialne funkcje w wojsku, potrafił znaleźć swe 
miejsce również i w życiu społecznym kraju, piastując przez szereg lat stanowisko prezesa 
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej. Należąc do grona wybitnych piłsudczyków, 
był bezsprzecznie jedną z najciekawszych postaci tego obozu. Szkic poniższy stanowi frag
ment przygotowywanej przeze mnie, a poświęconej Orliczowi rozprawy doktorskiej.

Początki kariery wojskowej G ustawa Dreszera wiążąsię z jego dwuletnią służbą w armii 
rosyjskiej, którąjakotzw. Jednoroczny ochotnik” odbył w okresie 1 X I1911 -  1 X I1913 w 14 
Mitawskim Pułku Huzarów w Częstochowie. O tych latach jego życia niewiele wszakże wiadomo. 
Z akt personalnych wynika jedynie, iż w 1912 r. zdał egzamin oficerski, wieńczący naukę w 
jednorocznej szkole oficerskiej przy 14 Dywizji Kawalerii w Częstochowie, w skład której wchodził 
jego pułk i uzyskując stopień chorążego rezerwy (praporszczika zapasa), w któiym w listopadzie 
1913 r. odszedł do cywila, udając się na studia do Wyższej Szkoły Handlowej w Le Havre1. 
Wolno jednak sądzić, że w przeciągu 24 miesięcy służby opanował w stopniu zadowalającym 
umiejętność jazdy konnej, elementy walki pieszej i konnej (strzelanie z broni ręcznej i maszynowej, 
walkę na bagnety, władanie lancą i szablą) oraz dowodzenie plutonem kawalerii.

Dreszer, podówczas jeden z czołowych działaczy Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, nie 
należał przed I wojną światową -  wbrew twit-rdzeniom niektórych autorów2 -  do żadnych 
polskich organizacji paramilitarnych3. Służbę w armii zaborczej traktował jednak bardzo 
poważnie. Słysząc czasem narzekania ze strony matki na swój huzarski mundur, w którym nie 
wahał się paradować po częstochowskich ulicach, mawiał: „Na to mnie uczą sztuki wojennej,
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abym umiał się kiedyś bić z nimi. Może nawet będę walczył ze swoim pułkiem”4. Mówiąc to nie 
przewidywał zapewne, w jak krótkim czasie słowa jego mogą się ziścić.

Na wojnę wyruszył 3 VIII 1914 r. jako oficer zapasowy w 3 szwadronie swego 
macierzystego 14 pułku huzarów. W ramach akcji osłonowej 14 DK gen. Nowikowa wziął wraz 
ze swym pułkiem udział w walkach z oddziałami niemieckimi pod Częstochową oraz austriackimi 
pod Ostrowcem, nie wiadomo jednak, czy powierzono mu wówczas jakąś funkcję dowódczą^. 
Stało się to dopiero 14 VIII podczas potyczki nad Nidą opodal wsi Brzegi, w której przeciwnikiem 
mitawskich huzarów okazał się oddział Strzelców dowodzony przez Kazimierza Sosnkowskiego. 
W trakcie walki otrzymał Dreszer dowództwo plutonu z zadaniem osłony odwrotu 3 szwadronu, 
zmieniającego akurat pozycję bojową. Z powierzonego sobie zadania wywiązał się należycie, 
nie przepuszczając przez Nidę Strzelców dowodzonych na tym odcinku przez Kazimierza 
Fabrycego6.

Wkrótce po tym wprowadził w czyn powziętą dzień wcześniej decyzję o dezercji z 
szeregów rosyjskich i przedarciu się przez front do oddziałów strzeleckich. Po pierwszej w 
swym życiu, niełatwej rozmowie z Józefem Piłsudskim, przyjęty został do jego oddziałów. 
Dokonany tego dnia wybór zadecydować miał o jego dalszej drodze życiowej7.

Mimo, iż początkowo z powodu swego czynu wzbudzał wśród Strzelców spore 
zainteresowanie -  co znalazło później odzwierciedlenie w niektórych pamiętnikach8 -  przez 
pierwsze dni pozostawał najprawdopodobniej bez przydziału. Jak sam po latach wspominał, 17 
VIII w Bolminie stanął w związku z tym do raportu u Komendanta. Co ciekawe, przyszły wyższy 
dowódca jazdy meldował chęć wstąpienia do piechoty, argumentując, iż jest ona 
„najważniejszym elementem w boju” oraz że marzy o służbie w tej broni. Piłsudski, wysłuchawszy 
go, zdecydował jednak: „Pójdziecie do kawalerii”9. Tego samego dnia dołączył Dreszer do 
oddziału konnego Władysława Beliny- Prażmowskiego, zostając osiemnastym z kolei jego 
ułanem i przyjmując pseudonim „Orlicz”10, który miał się już na stałe zrosnąć zjego nazwiskiem11.

Zbigniew Dunin-Wąsowicz, późniejszy rotmistrz i dowódca szarży pod Rokitną, 
namawiał wówczas Dreszera, by wyruszył wraz z nim do Krakowa formować nowy oddział 
jazdy, argumentując przy tym, iż jeśli wstąpi do oddziału Beliny, ten zrobi go szeregowcem. 
Orlicz jednak odmówił. „Było mi obojętne, czem mnie zrobi -  wspominał później -  chciałem 
pójść w pole”12. Służbę rozpoczął faktycznie od funkcji szeregowca, już jednak 24 VIII 
wyznaczony został przez Belinę na dowódcę plutonu w oddziale, który zdążył się w międzyczasie 
rozrosnąć do rozmiarów szwadronu13. Komendę nad IV plutonem objął dopiero 27 VIII, kiedy 
to przybył z Jędrzejowa sformowany tam oddział konny, mający stanowić jego rdzeń, 
uzupełniony następnie dalszymi ochotnikami14.

Powodem tak szybkiego objęcia przez Orlicza dowództwa plutonu (zaledwie po tygodniu 
służby w oddziale), były zarówno kadrowe kłopoty strzeleckiej kawalerii, jak i jego wiedza 
wojskowa oraz znajomość podstawowych zasad kawaleryjskiego rzemiosła15.
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Początkowo uzbrojenie i wyposażenie wojska, do którego przystał i którego cząstką 
przyszło mu dowodzić, nie budziło entuzjazmu niedawnego oficera regularnej armii. 
„Stanowiliśmy (...) wówczas raczej -  pisał w rok później -  wyborowy oddziałek wywiadowczy, 
niż jakąś jednostkę armii regularnej. Nasze siodła angielskie, nasze mundury, pomieszane z 
ubraniami cywilnemi, nasze uzbrojenie mocno nieszczególne, nasze konie wreszcie nieujeżdżone 
należycie, a na których pędziliśmy zazwyczaj środkiem gościńca, nie oszczędzając ich zanadto 
-wszystko to nadawało nam fizjonomię raczej grupki rezolutnych powstańców-wywiadowców, 
niż ułanów, mogących się odwołać do tradycji Placu Saskiego”16. Podobnie rzecz się miała z 
indywidualnym oraz zespołowym wyszkoleniem bojowym, choć milczą o tym opracowania i 
wspomnienia, jak też dostępne źródła archiwalne. Według niektórych autorów, Orlicz miał 
wówczas nawet -  ze względu na umiejętności i wiedzę zdobytą w armii rosyjskiej -  uczyć 
Belinę zasad walki kawaleryjskiejl7, co jednak wydaje się mało prawdopodobne. Zwłaszcza, że 
Orlicz nie był wtenczas w oddzialejedynym, który posiadał kawaleryjskie kwalifikacje dowódcze, 
żeby wspomnieć ówczesnego zastępcę Beliny, Marcelego Jastrzębca-Śniadowskiego, oficera 
rezerwy austriackiej artylerii konnej, który przed wojną utworzył i wyszkolił konny oddział 
„Sokoła” we Lwowie i z którego doświadczeń w szwadronie Beliny korzystanol8, czy Jerzego 
Świerszcza-Pytlewskiego, absolwenta oficerskiej szkoły kawalerii w Petersburgu i do niedawna 
czynnego oficera 5 pułku huzarów rosyjskich, obecnie zaś jedynie dowódcę patrolu w I plutonie 
Janusza Głuchowskiego19. Zresztą w tym pierwszym okresie działań bojowych -  zwanym 
„kieleckim” przez badaczy dziejów późniejszego 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich20 -  nie 
mogło być na gruntowne wyszkolenie czasu. Uzupełniano je dorywczo podczas służby 
patrolowo-wywiadowczej, stanowiącej zasadniczą treść działalności szwadronu, osłaniającego 
wówczas organizację oddziałów Józefa Piłsudskiego w rejonie Kielc21.

W związku z powolnym ustępowaniem wojsk niemieckich i austro-węgierskich z zajętych 
dotąd obszarów Królestwa Polskiego, 1 pułk piechoty Legionów (5 IX 1914 r. złożono bowiem 
przysięgę na wierność cesarzowi Austrii) wraz ze swą kawalerią rozpoczął 10IX odwrót z Kielc 
za linię Wisły. W jego trakcie Dreszer, dowodzący przejściowo trzema plutonami ułanów, stoczył 
12 IX pomyślną walkę z porównywalnym liczebnie oddziałem kawalerii rosyjskiej pod 
Staszowem22. Był to jego pierwszy w legionowych szeregach bojowy sprawdzian dowódczy, 
tym więcej godny podkreślenia, że prowadzeni przezeń ułani wyposażeni byli w często nie 
zbijające ładunków jednostrzałowe karabiny systemu Berdana i Krropatschka23.

Po cofnięciu się za Wisłę powierzono oddziałom Piłsudskiego (działającym w ramach 1 
Armii austriackiej gen. Dankla) obronę jej odcinka na linii Bolesław-ujście Dunajca. Kawaleria 
działać miała w rejonie Nowego Korczyna, rozpoznając przeprawę przez Wisłę -  Komendant 
zamierzał bowiem wykonać powierzone zadanie ofensywnie. Orlicz, wyznaczony do tego zadania 
przez Belinę, przeprawił się 16 IX na drugi brzeg wraz z ośmioma ludźmi ze swego plutonu (w 
tym osobiście wpław w towarzystwie jednego z podkomendnych, którego zresztą przyszło mu 
ratować), by następnie, ruszywszy na Nowy Korczyn, związać walką nad Nidą w rejonie
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Korczyna oddział kawalerii rosyjskiej, prawdopodobnie w sile szwadronu24. Po wykonaniu 
zadania, tj. rozpoznaniu przeprawy i sił rosyjskich po drugiej stronie Wisły, powrócił ranny z 
powrotem, prowadząc z sobą wszystkich ludzi, po czym złożył jeszcze raport Józefowi 
Piłsudskiemu. Komendant tak to wspominał po latach: „Wreszcie przyszedł raport Orlicza. 
Dzielny ten żołnierz przeprawił się z kilku ułanami wpław na brzeg nieprzyjacielski i zaatakował 
Moskali nad Nidą. Został lekko ranny i przysłał mi meldunek, że Nowy Korczyn jest słabo 
zajęty. Zabawnym było to, że przeprawił się zupełnie nagi [oczywista przesada -  P. O.] -  tylko 
z karabinami i nabojami -  i pozostał prawie do wieczora w adamowym stroju na tamtym brzegu. 
Przywieziono go dla złożenia m i meldunku, drżącego z zimna i otulonego w płaszcz dla opatrunku. 
Zabawnie wyglądał”25. Po wyleczeniu rany dołączył Orlicz 18IX do oddziału Beliny w Wiślicy26.

Dzięki rozpoznaniu przez patrol Dreszera sytuacji na przeciwległym brzegu Wisły, 
Piłsudski jeszcze z 16/17 IX wysłał tam część II i III baonu 1 pp Leg. pod dowództwem 
Mieczysława Norwid-Neugebauera, które to siły zajęły opuszczony już przez nieprzyjaciela 
Nowy Korczyn27.

W rejonie Nowy Korczyn -  Wiślica -  Czarkowy operowano do 24 IX. Następnie, w 
trakcie ponownej ofensywy wojsk niemieckich i austro-węgierskich (dla legionistów: 
sprzymierzonych), jazda 1 pp Leg. prowadziła rozpoznanie w kierunku na Sandomierz, po czym 
skierowano ją  przez Kielce i Piotrków do Łodzi.

Jeszcze przed wymarszem do Łodzi, 9 X w Jakubowicach Błotnistych, Józef Piłsudski 
wydał pierwsze nominacje oficerskie, które potwierdzały sprawowane dotąd funkcje dowódcze. 
W szwadronie jazdy Belina mianowany został rotmistrzem, zaś Orlicz-Dreszer i Głuchowski 
porucznikami (poza nimi mianowano w oddziale 7 podporuczników)28.

Dreszer dowiedział się o tym dopiero po powrocie do szwadronu, jako że jeszcze 6 X 
wysłany został na akcję werbunkową, mającązasilić szczupłe dotąd szeregi legionowej kawalerii. 
Trasa jego wyprawy wiodła z Kielc na Promnik, Łopuszno, Włoszczowę, Częstochowę, Piotrków 
i Łódź, gdzie 21 X połączył zwerbowany i sformowany przez siebie pluton z przybyłą tam resztą 
oddziału Beliny29. Objął wówczas na powrót swój IV pluton, natomiast przyprowadzony przezeń, 
jako VI otrzymał Jan Lewandowski. Z Łodzi wyruszył Belina 25 X, by -  oderwawszy się od 40 
Saskiej Brygady Kawalerii, do której lokalne dowództwo niemieckie przydzieliło jego szwadron 
-dołączyć 7 XI do 1 pp Leg. w Śreniawie’0.

Podczas słynnego marszu oddziałów Piłsudskiego spod Krzywopłotów przez Ulinę 
Małą do Krakowa w dniach 8 -  11 XI (wymuszonego kolejnym odwrotem „sprzymierzonych” 
z Królestwa), kawalerii wyznaczono niezwykle istotną dla powodzenia całej operacji funkcję 
rozpoznawczo-ostrzegawczą. 9 XI Orlicz ze swym plutonem rozpoznawał skutecznie w kierunku 
na Miechów, odpędzając patrol 1 Pułku Kozaków Syberyjskich, przy czym w ręce ułanów 
wpadł dzienniczekjego dowódcy, zawierający dane na temat zamierzonych działań tego pułku, 
jak i I Korpusu Syberyjskiego, w skład którego wchodził31. W dniu następnym, idąc w straży 
przedniej z plutonami J. Świerszcza-Pytlewskiego i J. Lewandowskiego, zajął Dreszer Ulinę i
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przygotował kwatery dla pułku. Wysłany następnie na czele tychże plutonów na patrol w 
kierunku na Władysław -  Kęcice i odcięty od sił głównych, potrafił jednakże przebić się do 
Krakowa (co ułatwili dwaj okoliczni włościanie, pod groźbą rewolweru Dreszera przeprowadzając 
jego oddział znanymi sobie przejściami do Galicji), prowadząc w dodatku dwóch jeńców, z 
których jeden był później przez długi czas ordynansem Józefa Piłsudskiego32. Wacław 
Sieroszewski napisał w pół roku po omawianych wydarzeniach, iż Orlicz wyrwał wtedy „ząb z 
otwartej paszczy tygrysa”33, które to porównanie nie wydaje się przesadzone.

Podczas krótkiego, dwudniowego postoju w Krakowie, nastąpiła 12 XI na Oleandrach 
reorganizacja oddziału rtm. Beliny, który stał się teraz dwuszwadronowym dywizjonem. 
Dowództwo 1 szwadronu objął por. Orlicz-Dreszer, 2-go -  por. Głuchowski. Szwadrony były
4-plutonowe. Dowódcami plutonów zostali wówczas u Dreszera podporucznicy: Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, StanisławGrzmot-Skotnicki, Jan Lewandowski i Roman Machnicki34.

Z Krakowa 1 pp Leg. przerzucono 13 XI na Podhale, gdzie podporządkowano go 
rozkazom gen. Nagy, dowódcy 11 DK Honwedów, a następnie korpusu kawalerii w 4 Armii 
austriackiej. W trakcie prowadzonych tam działań ułanom Beliny przyszło się zmierzyć z 
oddziałami korpusu kawalerii gen. Dragomirowa35.

Podhalański szlak oddziałów legionowych znaczyły krwawe walki pod Limanową, 
Marcinkowicami i Łowczówkiem w listopadzie i grudniu 1914 roku. Przez cały ten czas dywizjon 
kawalerii pełnił ofiarną i wyczerpującą służbę patrolową oraz ubezpieczał własną piechotę.

6 XII pod Marcinkowicami omal nie doszło do zagłady połowy dyonu. Belina i Orlicz 
przeprawili się z czterema plutonami przez Dunajec z zamiarem zaatakowania większego 
zgrupowania taborów. Miast nich, napotkali po pewnym czasie natarcie rosyjskiej piechoty. 
Wydany przez Belinę rozkaz odwrotu nie mógł być wykonany ze względu na pluton ppor. J. 
Lewandowskiego, który zanadto wysforował się do przodu w celu zagarnięcia nieprzyjacielskiej 
baterii. Dreszer złożył więc zupełnie świadomie fałszywy meldunek Belinie, że cały oddział jest 
już w komplecie, czym spowodował rozpoczęcie odwrotu. Sam zaś z koniowodnymi plutonu J. 
Lewandowskiego (który nacierał w szyku pieszym) zaczekał na jego powrót, po czym ze względu 
na zablokowanie drogi, którą wycofywał się wcześniej Belina- ruszył w zupełnie innym kierunku 
i przeprawiwszy się przez Dunajec dotarł do miejsca koncentracji dyonu w Białowodzie36. 
Powrotnej przeprawy omal nie przypłacił życiem, gdy zwalił się pod nim koń i poszedł pod 
wodę, przez co wzięto go początkowo za zaginionego37.

Po bitwie pod Łowczówkiem 22 -  25 XII 1914 r., oddziały Piłsudskiego, stanowiące 
teraz I Brygadę Legionów Polskich38, przeszły na odpoczynek w rejon Rajbrotu i Nowych Kóz. 
Okres ten wykorzystano w dyonie Beliny na pracę wyszkoleniową, kontynuowaną następnie 
w okresie służby w okopach nad Nidą, trwającej od początków marca aż po koniec pierwszej 
dekady maja 1915 r. W końcu lutego tr. oddziały I Brygady przetransportowano bowiem koleją 
do Jędrzejowa, gdzie po wyładowaniu się i koncentracji w rejonie Opatkowic zluzowały oddziały
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austriackiej 4 DP w okopach na zachodnim brzegu Nidy naprzeciwko Pińczowa39. W trakcie 
przerzucania brygady na front pełnił Dreszer funkcję komendanta transportu kawalerii40.

Pełnienie służby w okopach kolejno przez poszczególne szwadrony ułatwiło szkolenie 
ułanów oraz reorganizację dyonu, który w wyniku napływu ochotników rozrósł się w marcu do 
trzech szwadronów. Wzrost ich liczby spowodował z czasem konieczność ustanowienia funkcji 
zastępcy dowódcy kawalerii, którym w czerwcu 1915 r. został Dreszer, zachowując przy tym 
nominalne dowództwo 1 szwadronu, którym dowodził w jego zastępstwie ppor. S. Grzmot- 
Skotnicki41.

Nominacja ta była konsekwencją dotychczasowej kariery Orlicza w kawalerii 1 Brygady. 
Jak wiemy, nie był w niej jedynym, który miał za sobą służbę w jeździe armii regularnej, w 
dodatku człowiekiem spoza związków i drużyn strzeleckich, więc niejako „spoza układu”. Mógł 
zatem wybić się jedynie dzięki osobistej odwadze oraz zdolnościom dowódczym i wiedzy 
wojskowej. Po tygodniu służby w oddziale Beliny dowodził plutonem, po niespełna dwóch 
miesiącach otrzymał swą pierwszą w wojsku polskim szarżę oficerską, po upływie niespełna 
trzech dowodził szwadronem. Naturalnie wiele tu ważył szybki rozrost formacji, lecz przecież 
nie tylko. W cztery miesiące po wstąpieniu Orlicza do oddziału, a miesiąc z górą po objęciu 
przezeń szwadronu, podczas postoju w Nowym Sączu 18 X II1914 r. złożył Belina w Komendzie 
nowo powstałej 1 Brygady wniosek o awansowanie go do stopnia rotmistrza, a więc 
identycznego ze swoim42. Co prawda na realizację tego wniosku (z winy Komendy Legionów 
Polskich) wypadło czekać całe dziewięć miesięcy, lecz sam fakt jego postawienia potwierdzał 
drugą po Belinie pozycję Orlicza w dyonie. Następnie przynajmniej od lutego 1915 r. zastępował 
Belinę w dowodzeniu podległym mu oddziałem podczas jego nieobecności43. W dniu 91 1915 
r. wybrany został z ramienia dyonu do Oficerskiego Sądu Honorowego 1 Brygady44, nieco 
później zaś -  również z wyboru -  wszedł w skład Delegacj i Oficerskiej421. Desygnowanie Dreszera 
do obu tych autonomicznych wewnątrzbrygadowych instytucji, świadczyło o zaufaniu, jakim 
obdarzali go oficerowie dyonu, lecz również i o tym, iż posiadał w ich mniemaniu kwalifikacje 
do zasiadania w tych gremiach. Wydaje się też, iż wzmocniło to pozycję Orlicza w korpusie 
oficerskim 1 Brygady, którą ugruntowało następnie wejście do kręgu zaufanych oficerów Józefa 
Piłsudskiego.

Dreszer cieszył się też dużym mirem wśród żołnierzy, co wypływa z wielu pamiętników
i wspomnień, zarówno publikowanych, jak i nie. Cóżtakiegojednałomutych ludzi (nierzadko 
inteligentnych i wykształconych, a więc potrafiących zdobyć się na wnikliwą a surową ocenę 
swych przełożonych, niejednokrotnie przy tym niesfornych i wymagających twardej ręki), a 
jednocześnie wyróżniało zdecydowanie spośród innych czołowych oficerów dyonu? Popularni
i łubiani byli Wieniawa, Grzmot-Skotnicki, Mariusz Zaruski czy Głuchowski, Belina zaś był dla 
ułanów ukochanym dowódcą pierwszobrygadowej kawalerii, jej symbolem, mimo wielu 
zastrzeżeń względem jego stosunku do podwładnych. Orlicz natomiast wyraźnie imponował 
im swoją postawą na polu walki i poza nim. Surowy dla podkomendnych -  niezależnie od
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szarży46, potrafił jednak i chciał dbać o swych żołnierzy, co wynika z jego zachowanych, wcale 
licznych raportów i meldunków sytuacyjnych, pisanych do Beliny, a pochodzących z całego 
niemal okresu jego służby w 1 p. uł. Legionów Polskich. Nader ciekawe wydaje się w związku 
z powyższym spostrzeżenie Wincentego Solka, podówczas szeregowego ułana, zapisane w 
prowadzonym przezeń pamiętniku 1 XI 1914 r.: „Patrząc teraz na niego myślę, jak to pozory 
mylą. Orlicz, nasz pierwszy po Belinie oficer, jest to mężczyzna wysoki, masywnej budowy, o 
twarzy wyrazistej, ale jakby z kamienia wykutej, małomówny i nieco posępny. Jednak pół 
godziny wcześniej byłem świadkiem tego: Za naszym plutonem idzie piotrkowski pluton 
„Wandy”. Mija go Orlicz na ciężkim koniu, milczący jeździec, istny Zawisza Czarny. Widząc, że 
jeden z „piotrkowskich jeźdźców” jest bez kożuszka i trzęsie się z zimna, Orlicz zatrzymuje się i 
pyta: „Czego się trzęsiecie?”, a głos jego jest surowy, jakby biedny piotrkowianin coś 
przeskrobał. „Zimno, obywatelu komendancie” -  odpowiada. Orlicz nic nie mówiąc ściąga z 
siebie kożuszek i daje żołnierzowi, który wzdraga się przyjąć. „Rozkaz! Słuchajcie!” -  znowu 
surowym głosem dodaje Orlicz i odjeżdża. A teraz słyszę, jak Belina proponuje Orliczowi swoją 
burkę, a Orlicz krótko i grzecznie dziękuje i pozostaje w mundurze. Jak w jednym, tak i w drugim 
wypadku -  ani cienia pozy”47.

Orlicz posiadał z pewnością wiele przymiotów właściwych rasowemu dowódcy. Odwaga, 
zdecydowanie, szybka orientacja, a przy tym spokój i opanowanie w najtrudniejszch nawet 
bojowych sytuacjach -  to wszystko w świetle dostępnych źródeł nie budzi najmniejszych 
wątpliwości. Wiedział, że jest dobrym żołnierzem i znał swoją wartość. Świadomość ta łączyła 
się u niego z głębokim poczuciem honoru, którą to wartość starał się też wpoić swoim 
podkomendnym48. Innymi ważnymi cechami jego charakteru, ściśle wiążącymi się z obiema 
poprzednimi, były ambicja i bezkompromisowość, przejawiające się w codziennym życiu 
wojskowym w dążeniu do bycia najlepszym oraz w piętnowaniu i próbach eliminowania 
wszystkiego, co w szeregach rodzącego się polskiego wojska uważał za niedopuszczalne. 
Wpływało to na opinię o nim w I Brygadzie i jej kawalerii jako świetnym oficerze i wybitnym 
dowódcy bojowym, lecz miało się w przyszłości stać zasadniczą przyczynąjego odejścia z 
pułku.

Znakomitym przykładem wagi, jaką przykładał Dreszer do kwestii honoru i osobistej 
wartości, jest jego raport do Beliny z 12 V 1915 r., pisany w czasie, gdy dyon wraz z brygadą 
opuszczał pozycje nad Nidą, by ruszyć w pościg za nieprzyjacielem, cofającym się na całym 
froncie w wyniku pomyślnej dla „sprzymierzonych” operacji gorlickiej. Dreszer tymczasem 
odkomenderowany został decyzją Beliny na okres kilku tygodni do prac organizacyjno- 
werbunkowych w Częstochowie i Piotrkowie49 -  i to właśnie spowodowało jego tak żywą 
reakcję. „Uważając -  p isał- iż wysłanie mnie na agitację w chwili, gdy oddział w którym byłem 
jednym z wyższych oficerów udaje się na linię bojowąjest dowodem iż jestem w nim zupełnie 
zbędny, proszę posłusznie o złożenie w Komendzie Brygady mej prośby o zwolnienie mnie z 
obowiązku stałego zastępstwa Was w Komendzie powierzonego Wam oddziału kawalerii wraz
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z odebraniem jednocześnie szarży porucznika, która przystoi raczej oficerowi legionowemu, 
niż pozostającemu na tyłach, któremu tytuł „legionsoffizier” zupełnie wystarczyć powinien. 
Odznaki szarży równocześnie z podpisaniem niniejszego raportu zdjąłem”50. Nic nie wiadomo
o tym, jak Belina przyjął ów raport, pisany ołówkiem na kartce kieszonkowego bloczka. To, że 
znajduje się on po dziś dzień w aktach 1 p. uł. Legionów Polskich każe jednak przypuszczać, iż 
nie nadał mu dalszego biegu na drodze służbowej. Faktem natomiast jest, iż Orlicz musiał 
nałożone nań werbunkowe obowiązki wykonać, przez co na front powrócił w czerwcu, obejmując 
- ja k  już wspomniano -  stanowisko zastępcy dowódcy dyonu z zachowaniem nominalnego 
dowództwa 1 szwadronu. Zwerbowany przezeń (głównie w Częstochowie) oddziałek dołączył 
do dyonu w początkach lipca5'.

Podczas walk między Wisłą a Bugiem w lipcu i sierpniu 1915 r. szczególnie efektownym 
sukcesem Orlicza (ze względu na towarzyszące mu okoliczności) było zajęcie Lublina. Sprawa 
miała bowiem wymiar prestiżowy -  chodziło o zajęcie miasta, nim zrobią to austriaccy 
„sojusznicy”. Rozkaz wysłania w tym celu szwadronu ułanów wydał 30 VII osobiście Piłsudski 
Belinie, który wyznaczył do tego zadania Orlicza. Dreszer na czele 1 szwadronu Grzmot- 
Skotnickiego wkroczył do miasta tego samego dnia około godz. 13.00. Przybyłych ułanów i ich 
dowódcę owacyjnie witała ludność, co się dotąd w Królestwie Polskim nie zdarzało32. Odbyta 
nazajutrz msza w katedrze i defilada z dobytymi szablami były z pewnością wielką satysfakcją 
dla Orlicza i jego żołnierzy, jak też dla całej I Brygady53. Stąd też zajęcie Lublina stało się równie 
ważnym składnikiem jej legendy, jak wcześniejsze dokonania Orlicza-przejście przez front 
pod Brzegami, akcja pod Nowym Korczynem czy przebicie się na czele odciętego podjazdu do 
Krakowa. Prawdziwym sukcesem nie było bowiem samo zajęcie miasta-co w obliczu odwrotu 
oddziałów rosyjskich i nie dotarcia w czas austriackich nie przedstawiało trudności -  lecz 
powitanie zgotowane w jego murach polskiej kawalerii (pamiętajmy o czakach beliniackich), 
będące dla podkomendnych Piłsudskiego ważnym momentem psychologicznym i osiągnięciem 
propagandowym, niezależnie od roli, jaką mogła odegrać przenikająca przez front 
wielomiesięczna propaganda Departamentu Wojskowego NKN i -  być może -  akcja miejscowej 
POW.

Od 3 V III1915 r. dyon rtm. Beliny brał udział w pościgu za cofającymi się oddziałami 
rosyjskimi. Podczas walk nad Wieprzem, Dreszer jadący na czele 1 szwadronu opanował 9 VIII 
po ostrej walce Przytoczno, po czym poprowadził atak na Charlejów, który również zajęto, choć 
jak inne okoliczne wsie spalony przez uchodzących Rosjan bądź ich polskojęzycznych 
agentów54.

Jeszcze przed przekroczeniem Bugu, 13 VIII 1915 r., Orlicz wraz z Wieniawą opuścił 
dyon, by towarzyszyć Józefowi Piłsudskiemu w jego podróży politycznej do Warszawy55. W 
drogę powrotną do przebywającej już na Wołyniu brygady wyruszyli wraz z Komendantem 2 
IX, by 11-go tego miesiąca przybyć do Kowla56. Orlicz nie zastał tu jednak dyonu, który 
osiągnął Kowel już 7 IX, by po walkach na północ od niego przejść nad Stochód w celu
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dozorowania linii tej rzeki na odcinku od Stobychwy do Zarzecza, gdzie przebywał do 20 IX 
19155 . Dreszer wobec tego odmeldowal się i wyruszył do swego oddziału.

Dotarł doń najpóźniej 13 IX, obejmując pod nieobecność Beliny dowództwo dyonu w 
Stobychwie, jak wynika z jego fonogramu z dnia następnego, adresowanego „do rotmistrza 
Beliny lub sztabu Brygady”. Orlicz rozlokował w Stobychwie sześć plutonów, dwa wysyłając 
do Zarzecza. Sąsiadem dyonu w Stobychwie był szwadron 5 pułku huzarów austriackich58. 
Spokój na tym odcinku nie trwał jednak długo, bowiem już 15 IXogodz. 6.00 dyon ostrzelany 
został z przeciwległego brzegu Stochodu silnym ogniem artylerii oraz broni ręcznej i 
maszynowej’9. Rozlokowane w Stobychwie szwadrony wytrzymały kilkugodzinną wymianę 
ognia kosztem 11 rannych ułanów oraz 20 zabitych i rannych koni. Duże znaczenie miała przy 
tym postawa dowodzącego całością Dreszera oraz ppor. J. Lewandowskiego, zastępującego 
ppor. S. Grzmot-Skotnickiego w komendzie 1 szwadronu60.

Dnia 19IX 1915 r. w Kowlu Józef Piłsudski podpisał rozkaz nr 995 o nadaniu nowych 
stopni oficerskich w swej brygadzie, na mocy którego por. Orlicz-Dreszer mianowany został 
rotmistrzem61, drugim obok Beliny w dywizjonie jazdy. Awans ten był wyrazem uznania 
Komendanta dla jego osiągnięć w codziennej służbie wojskowej i na polu walki. Cały zaś 
rozkaz dotyczący przyznania nowych awansów był przejawem niezależnej od Komendy 
Legionów polityki awansowej, lecz także próbą zwrócenia jej uwagi na ten palący problem. 
Komenda Legionów, po powstaniu I Brygady w grudniu 1914 r. uznała co prawda nominacje 
oficerskie nadane wcześniej przezjej Brygadiera, jednak później w stosunku do podległych mu 
oficerów była nader oszczędna w awansach -  vide wspomniany wniosek Beliny o awans 
Dreszera na rotmistrza z 18 X II1914 r., który „ugrzązł” w C. K. Komendzie Legionów po przesłaniu 
go przez Komendę I Brygady. Sytuacja ta uznawana była przez korpus oficerski brygady za 
przejaw dyskryminacji ze strony „C. K. Mendy”, jak złośliwie nazywano Komendę Legionów. 
Ta naturalnie przez długi czas nie uznawała nadanych przez Piłsudskiego 19 IX awansów, w 
związku z czym Orlicz był rotmistrzem jedynie w I Brygadzie62. Z Dziennika Augusta Krasickiego, 
oficera ordynansowego dwóch pierwszych komendantów Legionów wynika, iż Komenda 
Legionów Polskich uznała te nominacje (w tym Dreszera) w lipcu 191663.

Po zakończeniu służby na linii- Stochodu odszedł dyon na odpoczynek do Kowla, 
wydzielając kombinowany szwadron por. Grzmot-Skotnickiego, przy którym znajdował się 
Dreszer, do działań pomiędzy Stochodem a Styrem, trwających do 6 X 1915 r. W odróżnieniu od 
poprzedniego okresu miały one jednak zdecydowanie ruchomy charakter. Orlicz niejednokrotnie 
osobiście prowadził szpicę bądź tylną straż szwadronu64. Walczono ze zmiennym szczęściem. 
W dniu 3 X szwadron otoczony został przez przeważającego liczebnie nieprzyjaciela we wsi 
Hołuzja. Ponieważ groźba zagłady oddziału była całkiem realna, Dreszer chciał przerąbać się 
przez Rosjan w szyku konnym. Decyzja taka wydawała się początkowo jedyna i nie wiadomo, 
jaki planowana szarża przyniosłaby efekt, gdyby jednemu z podoficerów nie udało się 
wyprowadzić szwadronu ze wsi dróżką prowadzącą wśród bagien do traktu Karasin -
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Maniewicze65. Pobyt w Hołuzji „zaowocował” po wycofaniu się szwadronu zamordowaniem 
przez kozaków i miejscowe chłopstwo dzierżawcy majątku, Bodechowskiego, którego synów 
zdążył tego dnia ochrzcić ks. Henryk Ciepichałł, kapelan 1 pp Legionów66. Było to jednym z 
powodów, dla których część pododdziałów dyonu wzięła potem udział w ewakuacji dworów 
polskich w rejonie Kowla67.

Po odpoczynku w Kowlu i służbie w okopach pod Koszyszczami i Stawyhorożem, 
kawaleria Beliny przeszła w drugiej połowie grudnia 1915 r. na kwatery zimowe do Werch68. 
Dokończywszy organizacji 4 szwadronu, powołano tam do życia w połowie stycznia 1916 r. 1 
Pułk Ułanów Legionów Polskich69. Pułk wraz z 1 Brygadą pozostawał do końca stycznia w 
odwodzie korpusu kawalerii gen. Hauera.

W związku z powstaniem pułku wyjaśnić należy pewną kwestię. Wielu autorów pisało 
mianowicie o Orliczu jako zastępcy dowódcy pułku -jedni idąc za S. Pomarańskim, inni na 
podstawie akt personalnych z okresu II Rzeczypospolitej. Otóż od 31 X II1915 r. (kiedy 1 p. uł. 
istniał jeszcze nieformalnie), Dreszer był „przy dowódcy pułku”70, zaś 9 IV 1916 r., kiedy 
podzielono pułk na dyony, został dowódcą pierwszego z nich71. Trzeba zatem stwierdzić, że 
chociaż był drugim po Belinie oficerem pułku i wykonywał wiele zadań właściwych zastępcy 
dowódcy pułku, a nawet za takiego był współcześnie uważany, to jednak nie używał oficjalnie 
tego tytułu, gdyż takiej funkcji etat pułku nie przewidywał.

W okresie 1 II -  28 V 1916 r. 3 zbiorcze szwadrony pułku pełniły na zmianę służbę 
„oddziałów myśliwskich” („Jagdkommandos”) w osadzie wojskowej „Frólichsdorf ’ (nazwanej 
tak na cześć dowódcy pododcinka, mjr. Frolicha z 4 p. uł. austriackich), po czym wracały do 
m iejsca postoju pułku w Werchach. Służba ta polegała na patrolowaniu 
kilkunastokilometrowego pasa „ziemi niczyjej” pomiędzy pozycjami obu walczących stron, 
przez który płynęła bagnista rzeczka Wiesiełucha. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Orlicz i 
on też, niezależnie od dowódców szwadronów, ochotniczo sprawował przez cztery miesiące 
dowództwo całej akcji72. Według Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, na decyzję Dreszera wpływ 
miała jego niechęć do bezczynnego tkwienia w miejscu oraz obawa, że ułani „spleśnieją”, 
przebywając w Werchach bez bojowego kontaktu z nieprzyjacielem73.

Wiele o warunkach służby nad Wiesiełuchą mówi raport Orlicza do Komendy I Brygady 
z 15 V 1916 r., wktórym pisał: „Warunki służby szwadronów od początku były i są niezmiernie 
ciężkie: z 4 plutonów składających szwadron, 3 są codziennie na służbie (przeciętnie 8-9 
godzin dziennie). Patrolowanie odbywa się na terenie błotnistym, utrudniającym niezmiernie 
przesuwanie się na niewielkie nawet odległości. Te również trudności napotyka trzymanie 
placówek wysuniętych daleko poza druty. Prócz patrolowania i placówek 1 pluton przebywa 
stale w zupełnym pogotowiu w blokhauzie obok drutów. Ustawiczne brodzenie powyżej kolan 
w wodzie, niemożność zupełnego wysuszenia się kiedykolwiek oraz całkowite wyczerpanie 
fizyczne żołnierzy spowodowały, iż stosunki sanitarne w szwadronie są fatalne. Do tego
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przyczynił się również brak: należytych fasunków, czystej bielizny, mydła oraz całkowite 
zniszczenie się nieodpowiedniego zresztą ekwipunku (...)”74.

Pomimo takiego stanu rzeczy, będącego wynikiem nie tylko trudności obiektywnych, 
szwadrony potrafiły' odnosić w tych warunkach znaczące sukcesy. Terenem częstych walk 
patroli i oddziałów rozpoznawczych było tzw. wzgórze „Tabala”, położone za bagnami 
Wiesiełuchy, kilka kilometrów w stronę pozycji rosyjskich i umożliwiające doskonały w nie 
wgląd73. Największy sukces w czasie służby „oddziałów myśliwskich” odniósł Orlicz wdniu 21
II 1916 r., odrzucając na czele dwóch plutonów przeważający kozacki oddział rozpoznawczy, 
prawdopodobnie w sile sotni. Zdaniem Józefa Kolca-Smoleńskiego należał on do 10 pułku 
kozaków76, natomiast w rozkazie pochwalnym gen. v. Gerock z 23 II mowa jest o 16 Pułku 
Kozaków Dońskich. Niemiecki dowódca grupy armijnej pisał w nim: „Jeden z polskich oddziałów 
wywiadowczych przy korpusie Hauera odrzucił dnia 21 II w rejonie (nieczytelne) przeważający 
oddział 16 pułku kozaków dońskich, zadając nieprzyjacielowi znaczne straty. Wyrażam pełne 
uznanie komendantowi oddziału rtm. Dreszerowi, por. Skardze i żołnierzom, którzy brali udział 
w tym przedsięwzięciu”77. Rozkaz ten miał tym większą wymowę, iż oddziały niemiecki i 
austriacki, które wyruszyły tego dnia razem z oddziałem Orlicza, nie uzyskały powodzenia78. 
Naturalnie nie wszystkie wyprawy kończyły się powodzeniem, czego przykładem wspomniana 
już wcześniej tragedia patrolu ppor. Tadeusza Śmigielskiego w rejonie Garnika (zob. przypis 
48).

Służba we „Frólichsdorfie” trwała do końca maja. W dowód uznania za wykazaną w jej 
trakcie postawę, Orlicz przedstawiony został przez gen. v. Gerock do odznaczenia Krzyżem 
Żelaznym I i II klasy, którego przyjęcia odmówił79. Nie był w tym względzie wyjątkiem wśród 
legionistów, dla wielu z których przyjmowanie obcych odznaczeń kłóciło się z ich rozumieniem 
walki o Polskę80. Co nie zmienia faktu, że wielu oficerów, nawet z I Brygady, nie tylko je 
przyjmowało, ale i nosiło.

Do początków lipca 1916 r. przebywał Dreszer wraz z I dyonem pułku w Gradyskach, 
podczas gdy II dyon por. Głuchowskiego pełnił służbę w okopach pod Kostiuchnówką. Tu 
właśnie doszło w dniach 4 -  6 VII do największej w dziejach Legionów bitwy, podczas której 
dyon Orlicza działał w szyku konnym na całym odcinku obronnym I Brygady, prowadząc 
służbę patrolową oraz likwidując pęknięcia w obronie. Dnia 7 VII, w trakcie odwrotu za Stochód, 
osłaniał główną kolumnę brygady we współdziałaniu z 1 pp Legionów81. Wówczas to pod 
Trojanówką doszło do starcia z kawalerią rosyjską82.

Relacje świadków -  różniące się między sobą w wielu szczegółach -  zgodne są co do 
tego, że w czasie gdy główna kolumna dyonu zbliżała się do Trojanówki, jego prawoskrzydłowa 
osłona (pluton 1 szwadronu) zaatakowana została przez jazdę rosyjską najprawdopodobniej 
w sile szwadronu (według Koźmińskiego byli to kozacy zabajkalscy). Atak rosyjski, po zniesieniu 
osłony, zmusił do rejterady główną kolumnę dyonu, która po przybyciu do Trojanówki spieszyła 
się na rozkaz Orlicza i pod jego komendą ruszyła do przeciwnatarcia. Po dotarciu na miejsce
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potyczki ulani zabrali rannych i powrócili do Trojanówki, bez kontaktu z przeciwnikiem, który 
zdążył się już cofnąć. Straty w ludziach były niewielkie, o wiele większe w materiale końskim, 
choć precyzyjnych danych brak. Dotkliwsza była z pewnością świadomość porażki. Dyon 
uchodził do Trojanówki na oczach własnej piechoty, powodując przy tym pewne zamieszanie 
w samej wsi, a nawet na znajdującym się za nią moście przez Stochód. Nic więc dziwnego, że 
Piłsudski w raporcie do Komendy Legionów z 8 VII pisał, iż „ciężko będzie po 7 VII liczyć na 1 
pułk ułanów”, choć jako powód wolał podać zmęczenie ludzi i koni83.

Nasuwa się więc pytanie: gdzie w trakcie ataku rosyjskiej konnicy znajdował się dowódca 
dyonu oraz przebywający podczas odwrotu przy dyonie dowódca pułku? Z dostępnych relacj i 
wynika bowiem, że odskok dyonu do Trojanówki zarządził i przeprowadził por. M. Zaruski, 
Dreszer natomiast pojawił się już we wsi, gdzie spieszył oba szwadrony i poprowadził kontratak.

Koźmiński podał w pewnym fragmencie swej Kroniki (który zresztą -  jak sądzę 
nieprzypadkowo -  przekreślił), że do Trojanówki pierwszy udał się Belina, po jakimś czasie 
Orlicz, zaś dowództwo dyonu pozostawiono Zaruskiemu84. Nie znamy motywów decyzji obu 
oficerów, lecz jeśli uświadomimy sobie, iż dyon ubezpieczał odwrót własnej piechoty i że 
odbywało się to w stałym kontakcie z nieprzyjacielem, to nie ulega wątpliwości, iż powinni 
osobiście rzeczy całej dopilnować. Biorąc pod uwagę fakt, że szwadrony cofały się wąską 
drogą wśród lasów, a następnie groblą wśród bagien okalających Trojanówkę, co w wypadku 
ataku kawalerii nieprzyjacielskiej uniemożliwiało zmianę szyku (przejeżdżając przez groblę były 
przy tym ostrzeliwane przez ukrytą w lesie rosyjską zasadzkę), można przyjąć śmiało, iż podjęliby 
decyzję analogiczną do tej, jaką przyszło podjąć Zaruskiemu. Nie zwalnia ich to jednak od 
odpowiedzialności za to, co się stało. Zwłaszcza Belinę, gdyż Orlicz po przybyciu dyonu do 
Trojanówki stanął na wysokości zadania, nie wiadomo natomiast, co od pewnego już czasu 
robił we wsi dowódca pułku85.

Problem odpowiedzialności za porażkę pod Trojanówką poruszam dlatego, gdyż 
najprawdopodobniej to ona właśnie zaogniła trwający od pewnego czasu konflikt między 
Belinąa Orliczem do tego stopnia, że ten opuścił szeregi kawalerii, przenosząc się w ostatniej 
dekadzie grudnia 1916 r. do 1 pp Leg. ppłk. Rydza-Śmigłego. Wedle świadectwa Józefa Szostaka, 
Orlicz „po naszej nieszczęśliwej Trojanówce podobno bardzo ostro wystąpił przeciw Belinie za 
to, że w krytycznym momencie dla pułku opuścił nas i sam szybciej zwiał do Trojanówki. Orlicz 
po tej awanturze przeniósł się do piechoty (..,)”86. Relacja ta jest oczywiście nieścisła, nie tylko 
bowiem Belina opuścił oddział (choć zrobił to pierwszy), wskazuje jadnak na to, iż jego postawa 
w przeciągu całego starcia budziła poważne wątpliwości oficerów pułku, które głośno wyraził 
Dreszer.

Na wcześniejsze źródła konfliktu, tyczące się stosunku dowódcy pułku do podwładnych, 
wskazał Wincenty Hyla, zapisując w pamiętniku pod datą 15 III 1916 r.: „Chodzą wieści i to 
prawdziwe, że Orlicz podał do Brygady jakieś zażalenie na wszystkie świństwa Beiiny, że o ile
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nie wglądną w tę sprawę i nie uporządkują jej władze, to on podaje się do dymisji lub prosi o 
przeniesienie do innych oddziałów, a nawet podobno do innej Brygady”87.

Juliusz Kaden-Bandrowski, nie chcący być może, wskazał w artykule poświęconym 
Belinie na szerszy kontekst sporu, wspominając raport u Komendanta, do którego stanęli 
BelinazOrliczemJużwtym czasie rotmistrzem. „Pod pokrywką formalnych spraw-pisał-szło 
tam o ducha tej kawalerii. Komendant zaś miał wybrać, czy stalowa współczesność Orlicza, czy 
ten dziki romantyzm?”88. Należy sądzić, iż za tymi okrągłymi sformułowaniami krył się zasadniczy 
spór nie tylko o ducha, lecz i o model pierwszobrygadowej kawalerii, co do której obaj nie mieli 
wątpliwości, że jest namiastką przyszłej jazdy polskiej. Dylemat sprowadzał się zaś do pytania: 
czy ma to być kawaleria regularna w całym tego pojęcia znaczeniu, czy też, mimo organizacji 
właściwej dla regularnej armii, zachować ma charakter ochotniczego, powstańczego wojska ze 
wszystkimi jego wadami i niedomaganiami.

Biorąc powyższe pod uwagę, a pam iętając o wspomnianej już  ambicji i 
bezkompromisowości Dreszera, przyjąć można, iż narastająca różnica zdań między nim a Beliną 
w kwestii organizacji i zasad życia wewnątrzpułkowego, zaogniona jeszcze postawą tego 
ostatniego pod Trojanówką była faktyczną przyczyną opuszczenia przezeń pułku. Nie 
wytrzymuje natomiast krytyki twierdzenie Stefana Pomarańskiego, iż przeniesienie nastąpiło 
na skutek „docenienia” przez C. K. Komendę Legionów roli Orlicza w akcji protestacyjnej po 
dymisji Komendanta z Legionów, która miała miejsce na przełomie września i października 
191689. 1 pp Leg. był wszak politycznie nie mniej „zapalny” niż pułk Beliny, nadto Dreszer 
odszedł tam na własną prośbę90.

Naturalnie Orlicz nie odszedł z pułku od razu, gdyż 1 p. uł. do 6 X 1916 r. tkwił w okopach 
nad Stochodem, skąd przetransportowano go w rejon Baranowicz, zaś po ogłoszeniu Aktu 5 
Listopada do Ostrołęki.

Zdaniem Karola Koźmińskiego przejście Dreszera do piechoty „nastąpiło w praktyce 
jeszcze jesienią”91. Prawdopodobnie załatwiał wówczas sprawę przeniesienia. W spisie oficerów 
pułku z 18 XI 1916 r. figuruje jeszcze bowiem jako dowódca dyonu92, brak go jednak na 
ogłoszonej 20 XI tr. liście awansowanych (Belina został wtedy majorem, Głuchowski 
rotmistrzem)93. W rozkazie oficerskim komendy pułku z 16X11 1916 r., ustalającym porządek 
starszeństwa w korpusie oficerskim, Orlicz wymieniony został na drugim miejscu po Belinie, 
jednakże bez funkcji94, co wskazuje na to, iż były to jego ostatnie dni w oddziale.

Trudno wszakże precyzyjnie określić datę odejścia Dreszera z pułku. Z akt personalnych 
wynika, iż służył w 1 p. uł. do 20 XII 1916, zaś w 1 pp od 1 I 1917 roku95. 0  jego przejściu na 
własną prośbę do 1 pp na mocy rozkazu Komendy Legionów Polskich nr 258 (którego niestety 
nie udało mi się odnaleźć), informuje rozkaz dzienny 1 p. uł. nr362z28XII 1916 roku96. Tak czy 
inaczej, zakończył służbę w oddziale, z którym przebył cały bez mala szlak bojowy 1 pułku 
Legionów i I Brygady, by z początkiem 1917 r. przejść do piechoty, o przydział do której prosił 
Komendanta u progu swej służby pod jego rozkazami.
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W 1 pp, służąc w stopniu kapitana, dowodził kompanią i baonem97. Czynny w okresie 
kryzysu przysięgowego, został obok 81 innych oficerów usunięty ze służby bez prawa noszenia 
munduru na mocy rozkazu oficerskiego nr 144 Komendy Legionów Polskich z 16 VII 1917 
roku98.

W końcu lipca, ukrywając swą szarżę oficerską znalazł się wśród swych dawnych 
ułanów w obozie internowania w Szezypiomie. Uczynił to wraz z grupą oficerów, by nie opuszczać 
szeregowych legionistów w sytuacji, gdy kadrę oficerską internowano w Beniaminowie. Na 
skutek denuncjacji ze strony kpt. Włodzimierza Zagórskiego z Komendy Legionów został 
jednak -  podobnie jak pozostali oficerowie -  zdemaskowany99 i w połowie sierpnia wywieziony 
do obozu odosobnienia w Havelbergu, następnie do Rastatt i Werl, skąd powrócił do kraju 
około 20X1918 roku100.

Gustaw Orlicz-Dreszer był podczas swej służby w 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich 
bardzo dobrym dowódcą bojowym. Z analizy dostępnego, wcale niemałego materiału 
źródłowego wynika, iż posiadł w wysokim stopniu umiejętność dowodzenia plutonem, 
szwadronem i dywizjonem kawalerii w trudnych warunkach bojowych. W wieku 25 lat został 
porucznikiem, mając lat 26 -  rotmistrzem i zastępcą dowódcy kawalerii I Brygady. Częste 
zastępowanie Beliny na stanowisku dowódcy dyonu, a następnie pułku, dało mu możliwość 
ogarnięcia tak istotnych zagadnień związanych z dowodzeniem pułkiem kawalerii, jak 
wyszkolenie czy sprawy administracyjno-gospodarcze. Nie miałjednak okazji dowodzić pułkiem 
na polu walki.

Niewątpliwie należał do wybitnych oficerów legionowych. Jego silny charakter, 
nieprzeciętny talent dowódczy oraz związane z tym umiejętności i osiągnięcia bojowe zostały 
już wówczas należycie ocenione przez Piłsudskiego, a także przez niektórych wyższych 
dowódców niemieckich i austriackich. Cieszył się też szacunkiem i sympatią podwładnych -  
był bowiem dowódcą surowym i wymagającym, lecz sprawiedl iwym i dbałym o swych żołnierzy. 
Jak czas pokazał, dbałym do tego stopnia, że poszedł wraz z nimi do obozu w Szczypiornie. 
Będący konsekwencją tego kroku cztemastomiesięczny pobyt w niemieckich obozach jenieckich 
tylko tę popularność zwiększył. Tak długi okres bezczynności nie wpłynął jednak ujemnie na 
jego dowódcze predyspozycje, tak że po powrocie do kraju szybko nawiązał niezbędne kontakty, 
by włączyć się do czynnych działań w obliczu załamywania się okupacji niemieckiej i austriackiej 
na terenie Królestwa Polskiego.
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