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Sprawe

dostenie sig w ręce bolszewickie rozkazu o przegrupowaniu
z 6 sierpnia 1920r.

Działo się to ne

odcinku 3-ej polskiej armii stojęcej na

armii było w Chełmie,

d-cę

był gen.

dystow Bortnowski. Otrzymewszy

Zieliński,

W ten sposób 7 dyw.

mjr.

jego istotnej treści.

Hozerowi

(grupe

Drohojowski,

d-ce

drużyny
piech.,

d-wo 3 armii

Odpowiednie

zostały wysłane do właściwych dowódców przez oficerów,

ciężarowymi z eskortę

ppłk.

szefem sztebu płk. Wła

rozkaz Nacz. D-wa z 6 sierpnia,

zdecydowało powiadomić d-ców dywizji o
rozkazy

Bugu. D-wo

sazochodemi

piechoty.
otrzymywszy ten rozkaz,

operacyjne

przekezać go chłieła

z I bryg.leg.) we Włodawie,

Rozaz wiózł

pułku ochotniczego z Lublina. We Włodawie,

gdzie

dojecheno po ciemku, plks Hozera juñ nie bylo, a miesto bylo za jete proez
bolszewików. Semochód ciężarowy wpedł w ich ręce. Mjr. Drohojowski został
zabity, a rozkez operecyjny, który wićzłl trafił do ręk bolszewickich.
Z przejętego przez polskie Necz.Dow. rozkezu rediowego Budiennego i po
jego odszyfrowaniu Necz. Dow, przekoneło się, że nieprzyjaciel zna zesad=niczg myśl polskiego rozkazu z 6 sierpnia o przygotowyweniu uderzenia na
południowe skrzydło frontu Tucheczewskiego z rej, Lublin - Chełm,
Wówczas Necz.Dow. 10 sierpnia zdesydowało poczynić pewne zmisny w stosunku do rozkozu z 6 sierpnie, które gen. Rozwedowski ujeł we w'esnorecznie
przez siebie nepisenym rozkazie No.10,000.

Zfródło: Włsdygsłow Bortnowski
ne Bugu'. NIEFODLEGŁOSC
(po wznowieniu) tom 3 (1951) stf. 147-48.
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Zostaję. niniojszom informowani:
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Rozkaz operecyjny Nr,88358/1I1,. z emu":

[JBL, ustalający zamiary nasze na
czas najbliżdzy, jest mimo wszelkich
nakazów najściślejsze poufności już
z="

-

dziś ogólnie zn=mym, Pewne dane wskaz
je, że i nioprzyjaciel już mma to nasze
się dlatego W

zamiary i

2/GBN..EYGAD
"|

dziej ku północy, dężęc do odsunięc:
swych głó wnych si% od tek niebezpi

/-/ Weygani

nego dlań uderzenia flankowego z
nia, Przygotowując silny opór na
Bugu od BUSKA aż ku BRZUSCIONL /fort

Wщ
À ' B/GENHALLER à JEGO SZEF
PUZK,ZAGÔRSEL
[~fZogórski

fikacje skonstatowane/ chce przeto.
Zonić południowę flankę swych się
nych przed naszem uderzenien,

г

mierza paraliżować jadnpeuśni'e

rem swych grup

12,arnji ;eim

na Tublin przez KOL,

4/CBN.IATINIE |
Zawiadoniony ustnie 13.V111.
/-/ Roza,

północnemu zachodowi częściami. m

_

Id~tej i BUDIENIEGO,

Fekty te zniewalają do

pow-ań.—

zamiarach operacyjnych, które

5/GEN.RIDZ-SUIGEY i JIGO SZEF
SZTABU FUŻK,KUTRZIBA
Cayt FMS-35116513Gon, 10.7111.

zem już wrzecznię wprost i
Бахмут: dowédcam przez uględ z
kowanymi zostaję,

5

I, - 0 ile wzmiankowane już
wanie nieprzyjaciela stwicrdz
tonis i nadal polczes prze

§
=**

-

JAKO ZACZNIKOWY
rory PD.

bolszewickich głównych
HODLEN, z tendencjęсвей

II„VIII,przez mwañsumﬁäœod tej twierdzy,
jv! Bom.

7/GEN,SIKORSKI JAKO DCA

205

GRUPY,.
/-/Sikorski Gon,Ppor,
9,VIII.920.

8/GEN,KRAJEWSKI
8,VIII, /-/Krajewski Gen.

9/PUZE.PISKOR
/-/PMAskovx PuXkownik
10,9111,20,

TO/GEN,NORNID
II.VYIII./-/Norwid Neugebauer
«/

[gamma-:w

11/GEN„KULUNSKI

SIB.2., zmaczniejsze nasze siły skoncentrowane
zostaną w tym północnym kierunku,
2, - 5,arnja Gen,SIKORSKIEGO: składająca
się z
;
a/Dywizji syberyjskiej w ZEGRZU
b/17 Dywizji skierowanej na NASIELSK,
c/18 Brygady 9 D ywizji, skierowanej na
SEROCK,
d/Grupy Gen„BARANOWSKIEGO /jako części Dywizji Pomorskiej/ w okolicach CIECEANO~
1
e/i chwilowo podporzędkowanej im 18
zji p.Gen,KRAJD/SKIEGO w NODLINIE wraz |
z całę kowalerję Gen,„KARWIOKIEGO, ma na
razie zadanie;
i
Przeszkodzić wciskaniu się dalszemu nie- przyjaciela między MODLIN a granicę, zakryć możliwie linję kolejową NODLIN ~SZAWA i nie dopuścić do przedostenia się bol.
szewików na Pomorze, W dalszym ciągu zada.
niem tej ammji będzie uderzenie na północ.
ng flankę
częściowe 953Mcie go z północy i zepchnięcie od mm £

12/GEN,IWASZKIEWIGZ i PUZK.KESSUER
II,VIII,przez Puźk,„Marjańskiego
/-]дожи,

południowi.

--

_

i

3. - Ofenzywna grupa & amm-7933161339.

która utworzoną zostanie z wmocnieﬁqj‘
18 Dywizji i całej kawolecji z chwilę y
gdy C en.SIKORSKI całę 9 Dywizję będzie
mógł zjednoczyć u sicbie, otrzyma w 6,512;

szym cięgu zadanie dzisżenia w dcisżej --

/~/3 „Leśniewski
13.V111.-20r, ›

Zgczności z 5 armję a potem przez OSTROZĘKĘ na flekki i tyły nieprzyjaciela,. -
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domo:

4,

Pułkownik PISKOR zanotuje

i

za.

rzędzi wprost w 4 armji,

-

4 armja

prsetransportuje

z całym taborem 9

dywizji nominelnie do

lecz w rzeczywistości
wić most/
W

/

Warszawy,

do MODLIWA - /dobrze

obsta-

do Generała

ten sposób

pozostanę w

LINEN a KOCKIEM już

65

17 Brygadę wraz

tylk

14 Dywizja

piechoty

21 Dywizja

piechoty

śrmji 4-tej

między DIB-

++

w
Pro

16 Dywizja piechoty/i
J 6-tej Dywizji pidchoty z 32 p.p.
i przygotuję do silnego uderzenia

stosownie do

chwilowej sytuacji a
na NINSK - KAZUSZYN

a/Wzdłaż WISZY w kie

|

|

5, = Bega armja prz gotuje się albo przy warjan=
cie a/ do przejści: WISZY bliżej WARSZAWY i ude»
rzenia razem z 4 :mfja, na OKUNIEW lub przy war.

jancic b/ do sfor cyganie WISŁY pol HYCZYWOŁEM,
ulżenia przez to aizćji 4 aymji, oraz

WARSZAWAG)

nia z nią przez GËI‘ÈJCK na

g Okuniew

|
(
б, = S-cia armja skXadajgca sig obscnie z
|
7-mej Dywizji,

Minsk
машет вао
tów

Grepy BAZAG rmx]/m.,

3 Dyw.leg, i
1 Leg, oraz

[f

jeda„Brygely Jazdy /
musi jaknajdże Iqiótkimi uderzeniami rozbijać
nieprzyjaciela

przez BUG w

су WZODZIKIERZA UQZYNSKIEGO i dalej km północy,
Ponieważ koncezJ‘tr cja Secief i Lesse) D yuisfi
Leg, w okolicach/ CIEHIA - RIJONCA nie będzie mog
p przed M=tym, więc do tego cza%
«
SU należy wyz skać wszelkę okoliczność by znisz.
4
'"
W dalszym ciągu zodoniem Scies.
czyć wroga,

Ya być ukończ
“)”“Ü-flht
b)oorjant.

==>
gmeżyw
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artylorja, 6 bat..lotnigy armji będzie współdzia/anie enyrviczne w kierum=
15,wieczórlub
ku na PAROZEW lub nawet BIAZĄ/ schodami między
16,rano poczatek !
WIZPRZEM i BUELL
I2 godz,potem tankił
5 7, - Zadaniem fronim południowo-wschodniego Gen,
Jazda
uczepić
IWASZKIINICZA jest zakrycie/ całej InZopolski
się BUDLENKG,
, wigganie po ©770/ nad BUGJIEMNaż do DNIZSTRU i
Kierunek główny OSTROW
granicy RUNNSKIWJ,
Wobec charakteru wojsk iń skich, które wzmoc. Kdt,: 13,ca2y dzień DĘBLIN nione
zostaną ich 6-tg ywizję odtrensportowaną
T4,caly dsied w jof» niebawem
od 3-ciej amjś na południe, zoleży żądzie /Imblin/
dać od nich przedewszysfkiem zokrycia defenzywmeg«
I5,zmów Dęblin,
południowo=wschodniej części MAŻOPOLSKI po lin“
PEOTYCZA - BRZNZANY -

BÔBREA włącznie.

Należy zmuszać ich do wytrwania i nie domialaé
opuszczenia odcinków r e STRYPIE, gdyż wtedy roz- {
szerza sig zonadto front na

i

łatwe przedostanie nieprzyjaciela na POKUCIE,
Gzupa_

('.-tea

, to jest I 2 „te i

I3-ta Dywizja oraz l z 5.tę ze Imowa musi
z

›odporzędkowenomi głó wnemi siłami jezdy w oko»

licy SOKALA przy pomocy pociągów pancernych i с.:-ці
kolejowych mięszańych,

ataljon lub dwa
à zakrywać całę
KIBGO po ZBOROW,

Rejowiec
U
T
% Светы,

nencerny i jeden

armatkami na pociągach również
ostrzeń od Włodzimierza WOZYISTworzęc dwie lub trzy dywizyjne

zostawiając we/ L OWIZ jako stałę załogę już tyl~
-

s
розкоропаюіи

Zatwo napadaé

zedanic,

4
$

® к)
i
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Heszta

G-tej

Dywizji,

nie w BROACH, musi
ną S-tę Dywizję,
WA

jako

a

znajdująca

być
ta

strategiczna

corychlej

się

obec=

zastąpio=

Gta wycofanę do INO-

Naczelnego Do-

wództwa,
Dla odpowiedniejsmg/n wyzyskania wszystkich
(rodków obrony, PÓY'łliPŻ D.0.G, L w6 w

zos»

taje podporzędkoweny zupełnie Dow.frontu
Goneraża INASZKISGIGZA,
worzeni e

w ie

gjom = и

- tymczasem le-

NADWORNEJ, a może wkrótce

zebranie większych sił węgierskich w okoli~
cach KOZOINJ1I

(będzie forsoważ GeneraX ROWER,

dla przyszłego

wsparcia naszego najpołud=

niowszego skrzydka,

8,VIII,

e
f+/À o z w a d o w s k i .

PILSUDSKI
INSTITUTE
ARCHIVES
New York

