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Wobec kilkekrotnych interpolacji zarówno ze strony “mama-t.

M. toż

w sprmzio owolmacji D0Gen,lublin do Radomia, nind it
%olefruficzno moldunid w tej sprawie zostały: ,ja-.M,S„Vojsk, w swoim cza
sie przedłożóne, po оди}. umie doprzedłożenia niniejszego szczegółowego
nellwolm w tej sprawie, niehacząc ma to,18 obecnie rzecz . coke przestała

Być ukaścivie sktuciną.
Dnia 7 sierpnia o там-щ został wezwany Szef Sztabu DOGon, do Dowództwa Frontu Srodkowego /wówczas jeszcze
uchodniogo"/,

butoudstrﬁProntu ‚Миката
spratre dotyeay nutychniustowej owaluee)i саХего обазога 0.0.1. se "iste
zobroż Szof Jatehu D.0.Gon. zo sobg również Szofu
"Il»
ROWSKIICO, tal 44 obaj rasom byli obccni na odprumie,
i pro
wadził Szof Sztebu, Dowództwo Frontu Srodkowogo
$
zapoznał obecnych z sytuację no froncie, która
w jego oświetleniu
się następujące;
;
"oboe niemożności utrzymania linji Bugu, decyduje sig Nues.
Dow. przyjęć bitwę rozstrzygającą pod warszawą i w tym celu skupic cary
4,.izaje pospiosznie na skréeony front /o ugrupowanin no odeinlm ©ieprza:
Dęblin - Cock nic hbyko jesseze wowesas mowy/, Konsclwencije temo rucim,który
sic mink w noey a 7, no S.sierpnia niako by6, бе jug w dua
dni t.},10.7III. nioko się znaloźć połwiniowe skrzydło 4,.imji w Zukowie. .
«фу unilmąś niebezpieczoństwa odcięcia 4,Arnji od 3.Anji i
v darein się nieprzyjaciela w powstażę w-skutok ruchu 4,Arnji lube Node!=»
Dowiedziawszy się od

- 'mâwläçdzieumiàzsœmjumpm skrzydło i w dalszej Ima—
шьющей wobec №

"te..…mwoh 942 i nocisłu napraw—”iel:

%
- R -

jej

nawet wrazie ufortyfikowania
móżna
cie

/co

nie byXo

jeszcze

jej uważać - przeto dolszę konsekwencję togo

się nieprzyjaciolu nawet za Wieprz,

rozpoczęte/ nie

ruchu może być przedor

gdyż utrzymanie

tak

słabem sika

mi, jakie wówczas staxy do dyspozycji, lińji Wieprze od Kocka w górę ruse Ii przez Zunoé4 i Brody i potem wzdłuż Seretu było niewykonalnem,
/ tej sytuacji mmsi być zarządzana natychmiastowa cwajmacja
wszystkiego, co nie jest do prowadzenia walki chwilowo potrzebnem, za"

nictylko DOGen, ale rovmie&"D,0,1,Rowne"

71926. Insthxkcju ta
oraz

i Skkadow Evaternistrgowstwa Frontu i Arnji,

-

obee bralu wagonéw ewalucjgq przeprovadzic siq miako natychniet
0 ile możności drogą koXowę lub pieszg, lia odprawie była mawet nowa o
prawdopodobnem przomesmmu się Dowództwa Frontu za lukę mniejwięcej

w okolicę Bzina /a więc dalej n$ż DOGen,, któremu wyznaczono Radom/,
Nm przedstawienie Szofa Sztabu DOGen,, że taka owakucja niej >
jest wykonalną w tak krótkim czasie i źe do tego potrzeba znacznej ilości
wagonów, odpowiedział Szof

Sztabu Frontu, że gwarantować może jedynie

za 24 godziny swobodnego i niczem nie-zagrożonego czasu na mamusię, że
jednak za to, co może się stać potem, nie może gwarantować, gdyż do osłony ewakuacji Imblin=a nie stoję mm do dysp.żedne siły, Odnośnie do sprawy
dostarczenia wagonów odpowiedział Szef Kwatormistrzostwe puźk,„KALICKI,Żże
będzie się starak zrobić co się da, ale wobec konieczności natychmiasto-

wej owaluneji Choma i braku wagonów, wątpi, by DOGen.nogło liczyć na wię
cej jak jakies 30 - 50 wogonow dziennic i te wobec tego musi DOGen, redaié
sobie sumo, jak może,
Stwierdzam tu kategorycznie, co zresztą potem sam osobiście
od Szefa Sztabu Frontu usłyszukem, że instrukcja była wyraźną, 2 niatowicie. jalmujpredzoj ewakuować caky prawy brzeg Wisły,
Po odebraniu od Szefa Sztabu DOGen, raportu o tem, co zostało
zarządzonom na odprawie w Dowództwie Frontu, udakem się sam psobxseu do

Damm-tutu celem otrzymania bliższych wyjaśnień i przedstawienia niewyko=
nalności podobnego zarzędzenia, Mic zastawszy gon,RZDZA=SIIGŁNO0, który
bawiX wówczas w Warszawie, udałem się do Szefa Sztabu i w dłuższej rozmo=
wie starakom się go przekować o konieczności utrzymania lińji Bucu celem
oskonienia ukasnej owakuacji.
7

Szef Satabu zgodził się
_

lińję

jaknajdkużej

i że Dow.Prontu

w kierunku no Brześć miska

ze uma,

że należy starać się utrzymać tę

riÿdu odpowiedni rozkaz, Osłonę lublina

silno Grupa z 3 buonów z artylerję w Wyżkicy

tak długo, jek się da, Mimo togo na tę osłonę, zarówno jek na utrzymunie linji .
Bugu długo liczyć nie noëne, "front kruszy sig"#juk się uyrnziX Szef Sztebu=
"i nie chcąc doprowadzić do rozbicie uslędnio rosproszenia własnych jednostol: !
które dziś jeszcze reprezentują pewną wartość bojową, musiny je cofnąć na
Wieprz i skupić, Można więc liczyć na jakieś 2 - 3 dni spokoju, nle wobeć braIu środków tronsportowych, ewakuację musi się rozpocząć natychmiast i prowa-

dzić ją z jakmsj'iélmzyn pośpiechem *, Dowiedziawszy się w delszym ciągu od,
~Szefo Sztubu Frontu, że Dowództwo Frontu nie dysponuje śudnoni siXemi, któremi
by mogło osłonić lmblin od n:paści choćby drobnych siX% nieprzyjacielskiej kava
lerji, z własnej inicjatywy postawiXen do dvspozycśi Pow, Frontu 2 baony a
mowe 23.pp. i S.pp.leg., kody w sile po 600 Indsi и К.. И tych 2 baonéw
jeden został posłany na linję Wieprza do Imbartowa, jodnn komp,posostaia w>

5111111110 jako rozum./zaś pozostałe

odeszły do PuZaw juko uzupeł-

nienie dla 14,Dyw.Piech„/baon 1X/223./. Pozatem odd:me przesę= "mie rówież do dyspozycji 8,Dyw.leg, dwie komp.,marszowe serji 1,0, zostały przez Dou.Pr.
jako półbaon skierowane do rejonu Biskupic,
W tej sytuzmjl, mojęc do dyspozycji po 50 wugonów dziennie, a |
potrzebując na ewakancję Iublinu około 500 wezonów, poleciXen opracować Szefowi Sztabu DOGen, rozkaz owakuacji w ten sposób, by z jednej strony zapewnić
jej pewną planowość i Zad z drugiej strony ukończyć ją możliwie prędlo,
_

Il zeżączeniu przedkkadan wydune przez DOGen, rozkazy, które ze

›względu na niemożność szybkiego doręczenia ich interesowanym Oddziłom pomiesz
czonym poza lublinem /Zomość, Tomaszów, Mrubieszów i t.p./ były tym Oddsiaton
w skróceniu podane telefomczme.
Kulninacyjnyn pmktsn zorzędzonej w ton sposób pospiesznej ous
kuacji byX w Imblinie dzień 8,sierpnie,. V dniu tym cwalmowano biuro Intendan_ tury, ÉudJÿOjSkH Węzienie Jojskowe i Banki, Początkowo miszom zamiar wobec
braku wagonów pozostawić sprawę ewakuecji rodzin oficerskich do‘zûzztwäoni;
przez odnośnych oficerów na włdanę'rśkę. Później jednak w obawie, by wZaśnie

“V4 ~>

- przezto nie powiększyć songtu i paniki - poleciłem wygnaczyć 16 wegonów,

wktórym sigovaimovako 160 rodzin oficerów i «Mmmm
…”,aWJataodbymù aiçpoapi‘esmüaiàewwn—

i

Taka mms-nn zopiepckojonie w mieście, Itóre jednał: bynajmicj nie miało

-chorebtoru ponilki i wlæéteo ustgpiZo, Joinalt stvierdsi¢ mone, fo venystko cdbyuako siq vo wasloinyn porsailm; vysncesoni specjulnie eficoroule
Odds,1, Sataim DCGen, remuloueli ruch onalusoyjny, nio dopussesnjgedo satorn i songtu, Podpioch spevodowny by ton, do
cwnluneji bespoprzednicgo uprzedzenia wyszedk 7,sierpnia wieczór,a już 8, po połźudniu

[odchodził pioruszy tronepork, 50 przeto ci, którzy wyjaM pierwszym
l tranmporton, nie mieli mwet 24 godzin czemu no przygotownie się do ode

DOSen,, któro uczyniło wuszystko, uby w wytuorzonój najle sylm=
acji zopamować nad poZożcniem i nie dopuścić do paniki, oćpowiedziajnom:
па to byé mio note,. Zxonstq, jak to już uy£oi stwierdziłem, pomniki oni
haosu nie było,

© następnych (niech /9.10,.11,.sferpain/ odchodsity Lolojno -

transporty 2 conmym najątkien poństrowm v supemyn porsydin i plonowo,
Tormeje saupas.etwluômezy sie piesmg pray podiody soroinirowmnye h
podudd, Inia 8/VIII, sjochako do Inblinn Dowéistuo 3,Arnii i zostało mue
w opróżnione: poprawiało спобеі № mBox.Powoli sytuacju
_ się Wjaśnhła. miła., mam ро

mgdzioj exe.-ei swogo Ształm do

Radomia, pozośtużo w. .nblinio, anclasZo się w sytuacji o tyle niewmdnoj,
żo podczas gdy prowie wszystkie jego (Gdziały sapes., (rymnyny i Zelżoiy
zostaży owalmowcno na prozy brze?
nie w warunkach

_

somo Dowództwo zostało w Tubli- :

badan trolnej kominikocji z жилищами Oddaiozent .

Intores służby тупой przoniosicnia

do

№№}; gas natury moralnej, utrzymenie w lublinie" upmiﬁlnicﬂo №№:“
wśród Judności i wojska,przemuńeży zn pozontonienw Tublinie. '
_

”трата to sokatAtem w mySl rogkosu %ojok, uw ton sposób, że,

pozostając sum z Szofoń Sztobu i częścią Sububu, potrzcing do provndzenia .
agond służby Wiatru pobożu ms i ludzi, vyviadem defenzyshym w
Iublinie, rosztę Sztabu DOGen, z № № na -crele shierouaken do Bo=

- domia, Stato się to jednek nie uczośniej, aż spr:m przenieniesionia się
DOGen, do Redoria nie zostażu rosstrayrnicta przez 15озвк, $ Пооп„Поть

'

à

ﬁlmed: Poten, w pon komplecie znajduje się w Jublinie,

z

Jak z powyśszemo wynika krytyczny moment S,sierpnie
spowodc=
wax pospieszny i wydany boz
Srodkowego,

7 rezultacie

jednak

uprzedzenia ustny rozkosz Dow,Pr,

wszystko odbyło się w myśl rozkazów We

ponieważ;

Dow, i

1/ Dowództwo Okr„Gen, /D-oa i Szef Sztabu/ pozostało cały

czas w Iublinie,
2/ wszystkie niezbędne do zachowania Zadu, porządlm i bezpieczeństwa wXadzo i Oddziały pozostały na swoich miejscach,
З/ ewalmowane zostały tylko Oddziały zapas,, po wydzieleniu
Oddziałów alarmowych i cenny mujątek państwowy oraż te wkadze, które do
administracji tym majątki» byZy powokune,

4/ panili api. zomętu podczas ewakuacji nie było,
Powyższy mollunek celem usunięcia wszolkich Gi zmaezności i zupcłnego wyświetlenia sprawy przedkWndam, zołączejąc rozkazy, które DOGen,
w tej ёргии“ otrzymaXo,
"

%

