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Inspektorat Generalny
Armji Ochotniczej.

Do
Pana Ministra Spraw Wojskowych.

W dniach najbliższych mam objąć Dtwo Frontu północno-wschodniego. W związku z tem stawiam następujące wnioski i
proszę o ich zatwierdzenie,gdyż uważam ich za konieczne dla uregulowania obecnych stosunków,zwłaszcza mając; na uwadze armję operującą,przy której #lanka lewa jest odkryta:
1; Wojenne Gubernatorstwo Warszawy wraz z trójkątem f@@tów
między Wisłą,0 Buciem,obejmuje

z siedzibą

w Warszawie. Za Sztab służy mu Sztab D.0 І].,кьбп wyłoni

oddział operacyjny. Dla spraw dotychczasowego Dtwa 0.G.W.
wyznaczony Zestępes Dcy Okr.Gen. Gen.. GASIECKI podlega
Gen .VROCZYNSKIENU wo wszystkich apmwacmdotycnéych obrony Warszawy,w innych sprawach jak dotqd M.S.Wojsk, Wojenne Gubernatorstwo Warszawy, jako Dtwo na lewej flance mego
frontu podlega Dtwu Fxlontu. Plan obrony Warszawy przedłoży
mi Gen. WROCZYNSKI do dnia 31.6.m,
2. 205.p.p

zostaje natychmiast skierowany do Wyszkowa w ce-

lu trzymania przyczółka mostowego z wysuniętymi oddziałami
Pultusk .Serock .

-

3. W kilku punktach ne lewym brzegu Wisły skupia się jako
rezerwę oddziały ochotnicze,które w miarę wycofania Byygad
i Dywizji z frontu,wypBBniajq ich stany,np. Dywizja Syberyjska w Skierniewicach,inne oddziały w Łowiczu,Kszczono«
wie, w Dęblinie i .....
. Pułk jazdy JAWORSKIEGO zostaję przesunięty z Lublina w rejen WęgrówSokołów do dyspozycji Dtwa Frontu północno-

wscho dni ego ,t
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5.

Gen. K

NKIEWICZ ,który obejmuje 'Gen.Insp Piechoty obejmio

гбтосмвпів w zastępstwie funkcje Generalnego Inspektora Armji Ochotniczej.
6.

R

Gen. ROJA formuje na Pomorzu oddziały rezerwowe dla
frontu północno-wschodniego,nie wysyłając narazie oddziaidw marszowych .-

7.

Podobnie jak Gen. ROJA na terytorjum Pomorskim powinien.
by zdaniem moim na terytorjum Wielkopolskim otrzymać
upoważnienie do formowania oddziałów Gen.

DOWB “-.wUSNICKI

który adola skupié daleko większą ilość ochotmków.8.

Sztab Dtwa Frontu północno-wschodniezo pozostaje narazie
w pełnym składzie w Siedlcach.-

Generalny Inspektor A.0.
Heller m.p.
General Broni

Do
. Generalnej Adjutantury Naczelnego

Wodza.

Przedkładam do wiadomosci.
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