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tu gen rozwadowski rozkaz panye

%% meldunku sytuacyjnego frontu północnego wicizę

że moje pesymistyczne przewidywanie najzupełnyej sye sprawdziło
to z nac zy żeł rożne części )..“- arm i ny eprs, prawdopodobnye polacaone z częściami 15-ej armji po przerwaniu at; przez gienką 11111ij
.Sikorskiego zeczynaję teraz rozbijać kawałkami rozstawione po drodze zupełnie nenseowe drobne oddziały

l-eszej armji/' sybirska

brygda jw smzżaa'llivie otrzymała po skórze i cofnęła si; z
mel; Sądząc z mel durku sytuacyjnego bardso kyepsko maszerująca
7-ma bryg.rezerwowa mis fa by być zadyrygowana do J'SZYDIBĘ idgc na
varzédki z gmałtownfe
Jovi, ngnsem

i szybko cofającym się nieprzyjaciel em.,

nieclporiadający najzupełniej sytuacji; ?-ma bryg.

ezerwowa idąca jak zdl-w lub też chowang starannie gdzieś na tyłe ch przez 1-s za arupg ms natomiast maszerować w kierunku ostrołęki
i wejść po komeme /-ej armji,której

zadaniem będzie zatrzymać

nieprzyjaciela na linji Kolno-Łomże naciskając па пфедо odulé‘rwi
swym lewem skrzydłem na północ,zadaniem
nielicznych grup,które doszłr

armji lub tych

do kontaktu z nieprzyjacielem jest

trzymać się z tyłu za nią żeby uu utrudniać ucieczkę, natomiast za
błąd uważampróby

zaskakiwania drobnymi oddział ami drogi nieprzy-

jacielowi poddając nawet dobrego żołnierza częściowemu roz‘Jiciu/
prosiłbym o net yohmiastowe zarządzenie we w&kazgnych przezemnie
kiermlnkach7tylko wowczas akcja będzie prowadzona jednolicie a nie
mieszamy s@s z nensensamîl' nieprzyjaciel jest dostatecznie silny
jeżeli żak łatwo zepchnął ze „wej drogi w parę godzin oddział z
(@norzeli

wię@z nie trzeba sobie robić optymistycznych iluzji,że

sp jedpjzm bat al jonem lub jednym szwadronem gdzieś zatrzyma/dodaj?

że za / tą arm ją postawione jest dalsze zatrzymanie nieprzyjaciela
na linji Osoiec-Grajewo,która to linja jutro zajęta będzie przez

l.dyw 1е

в/,

Rozkaz penie komendancipl' już dziesiaj zwracałem uwagę

praneow
pierwszej .amji ,że wysuwanie tych słabych oddziałów jest niebez-

dowódzwo frontu zer ządziło

poscig ze wszystkich

gueldunek właśnie przyszedł,że ten nieprzyjąciel,który uderæ*t m Chorzele jest już osaczony ,jednak byłoby się unikstron

i

nero tyuä“niepotrzebnych zaciętych walk i strat i pan komendant ma
naj zu peł ni aś” rację wskazująć na nieodpowiednie zerządzenia dnia
dzisiej szego w tym odcinku tylko nie mogłem jeszcze s kons tat owaé
kto właściwie je wydał j zaraz udaję s ię do nfèlw'oodztwa frontu aby
tylko

przypilnować wykom nie wskazań pans komendanta,

zbytniego mieszanie się gdyż gon Maller san tan pojechał i od kilku
godzin bawi na miejscu wydając osobiście zearządzenia,aby t@ sytuacje uporządkować i dlatego unika łem mieszanie
szyć

się aby nie łamię]:—

jeszcze tego chaosu ,który tam chwilowo dzisiej pmstałtlłśl-

.dunki wskałują że sytuacja jednak prawdopodobnie już opanowana,
ale na każdy sposób bije się tam nieprzyjaciel par cie, nie daje
się brać wcale do niewoli i podobno są to wyborowebolszewickie
oddziały co do 7-ej
dzisiaj

rezerwowej

to natychmiast ją skieruje,ale ona

jeszcze angażowana silnie i dlatego wątpię,aby mogła przed

jutrem rozkaz wykor #

?roaze pans generara o 4-ej amuji bolsz.

wraz z częściami l5-ej

słyszałem. już z pięć razy,że w najroznait-

szych miejscach jest już albo rozbita,albo cała wzięta do niewoli
a w każdym razie jest zuprłni e zdemoralizowana,fakty zaś mówią
mi,że oddziały te przerwały 5-ta arujea nasza,a teraz zepchnęły ze
swej

drogi różne części l-ej

i nagle teraz się dowiaduję że Są to

doborowe oddziały» trudno mi w takim raziwierzyć meldunkom otrzymywany m te bawia w jednym albo w drugim wypadku są z gruntu
fałszywe w każdym razie proszę uprzedzić dow frontu,które miało
już trzy rezy opanować sytuację i za trzecim już razem nieprzyjaciel wychodził z zast awianych przez front sideł,proszę uprzedzić
że jeżeli jutro nie otrzymam meldunku

że m. linji ﬂmulewa nie-

przyjaciel jest zatrzywry, dla jednolitości
ram frorîtowî kome dę nad

dzić w wojsku

dalszej

akcji odbie-

1-85& armji,/aby raz ne reszcie “rpm/wa-

nie szarpanie się poszczególnych części bez współ-

działania z innymi,ale jednolicie prowadzoną akcję z nieprayja~
ciałemęr oszę generała wykonać ten rozkaz dziś jeszcze w komendzie
frontu $ to jest wszystko +

fus

/+ rozkaz pa

ie komendancie шт . +

tylko dla ścisłości melduję że to co się przedostało /-ej armji
i trzeciego korpusu jazdy przez linię piątej armji to resztki ze
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zostać generał .osiński co do którego bym się

przekonał osobiście jak ta prace prowadzi i któremu jak dotąd zupełni e ufam./

+ rozkaz panie komemaicie zaraz wykonam polecenie w dowódzwie frontu/
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