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Dn.22.VI.20. Olewsk.
Komendancie. Przysyłam Kap. Bortnowskiego,szefa III Oddzialù
dla zreferowania sytuacjigw jakiej znajduje sig 3 Armja.Przepraszam za pominięcie drogi służbowej,niech mnie jednak usprawied}
ć
liwi powaga вубиасј1 „Мат wrażenie,że Naczelne Dowodztwo nie doś
dokładnie zdaje sobie sprawę z realnych warunkéw,w jakich się
znajdujemy.Ogranicze sig do kilku tylko słów,pozostawiając
bardziej przy
tę kapitanowi Bortnowskiemu.Podkreślę tylko,że najej
czyniło się do zmęczenia żoknierza:;brak zasadnicz decyzjimośW
rozkazacjh,które otrzymuję 2 góry.bfak zdawania sobie świado gadax
droina, operowanie bry
ci z czasu i przestrzeni,która jest bez
ko jest fatalnie przemęczo
mi i dywizjami nawzór bataljonéw.Wojs
rozkazów,które sig co
ne ciągłymi przerzucaniami.wypełnianiem
sobie sprawy z ogromnych przekilka godzin zmieniaję,nie zdając
lokomocji i łęczności.Poza
strzeni,przy braku zupełnym środków
chany sposób.Specjalnie odtem stany oddziałów zmalały w niesły
gle naprawiać 60,00 zepsuly
czuwa $0 1 Dywizjaąktóra musiała cią
cy obecnie 400 bagnetów.
inne oddziały.Jako przykład:6 p.p.liczę
natomiast stan armji się
Wynikrodcinek armji stale się zwiększa,
na ﬁarzy6.Z powodu ciązmniejsza,0 wyciągnięciu rezerw nie moż

luczong jesk jakakolwiek gosgle zmianiajęcych się rozkazów wyk
metę* Przeciggkilku godzin-oto
podarka oddziałami na dłuższą
dla przeprowadzenia kalkuezas,stojacy do dyspozycji dowodztwa
nu przyszłej pracy.0 ile
lacji i dla nakreślenia kierunku pla
e dowodztwo pod względem rozdalej w tem sposób będzie traktowan
ą nie przez bolszewików,
kazodawczym,armja zostanie zniszczon
ie odwoływanie się,argumenta
lecz przez własne zarządzenia./szelk
jaknajprostszymi sposobami
cja,zmierzająca do wykonania planu
binacje,męczęce żołnierza,
nie osiąga celu,robi się zawiłe kom
ły na przeciąg kilku dui,zawytręcające z ręki dowodztwa oddzia
żołnierza,rujnując jego zaufa |
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unajdzie się W teoretycznych
nie do dowodztwa.Lekarstwa na to nie
ać w sferze papierowej teorji
rozkazach,ktére zawsze MUSZĘ pozost
W sposobie prowadzenia sprawy
0 ile nie zajdzie zasadnicza zmiana
tnowskiego co do przyszłych
Proszę również o poinformowanie Bor
tutejszego frontu,bym wiedział
do
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