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Ptk.l.Rozakzom N.D,Nr.8358/1I11 z dn.6.8.b.r. zarzgdzone zostako ogdine
przegrupowanie Frontu Płnc.Wsch. i przeniesienie tego frontu na linję Wisły,celem wydania tutaj rozstrzygającej bitwy.
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Odwrót Armji Fr.PZne.Wsch. rozpocznie się nocą dn.7 b.m. przyczem lewe skrzy
dło l-szej armji jaknajdkużej powstrzymać musi napór nieprzyjaciela,by nie
dopuścuć zepchnięcia tej armji na pozycję przyczółka Warszawy przed 12 bm,
Dlatego też lewe skrzydło tej armji tak długo wytrwa na wysokości Wyszkowa,
':
_ajgreszta Prontu nie osigenie linji rzeki Liwiec-Siedlce-Lukéw-Turkawice.
- Pkt.2,W kierunku na rejon obromy Warszawy będę się cofać grupa Gen.ZELIGONSKIEGO /8,10 Dyw.i oddziały do niej przydzielone/ /35 p.p.4l p.p. 201 VP,
17 i 1 lit.biat. dyw.,oras 15 dyw.p. z IV Amji.

}

Pozatem jest w transporcie na Warszawę 18 dyw.p.z VI Armji.
Pkt.3.W trójkącie obronnym M.Z.W. będącym obecnie pod rozkazami Gen.Ppor.LATINIKA, jako Wojsk.Gub.Warszawy,stoi załoga bezpieczeństwa na następującej
linji:
\
a/ Odeinek "MILOSNA" Gen.Falewicza od Wisły przez Karczew—Wiązownia—Okuniew:
do potoku Zonza /4 Baony,11 p.strz.gran. z odpowiednią artylerję./
b/ Odcinek "RADZYNIN" Płk. Jaźwińskiego od potoku Zonza przez Radzymin
do Nat

wi pod Serockiem /wyYgcanie/ /1l dyw.p. i 3 baony z odpowiednią 11оьсщ
ar-

tylerji./
c/Odcinek "ZEGRZE" admirała Perębskiego od Serocka /włęcznie/wzdłuż Narwi
włącznie z przyczółkami Zegrze i Dembe,aż do wioski Poddembe./7 bryg.rez.
i 6 p.Strz.Gran. z odpowiednią ilością artylerję./
d/Odcinek "MODLIN® prk.Malewicza od Poddemda wzdłuż Narwi i dalej linjg
zewnetrang obrony ob.war.Modlin.
Do tej grupy należy też obsada WYSZOGRODU i PŁOCKA.Razem 5%
baonów z жиды.“—
je.
=e/Ponaaéo pod Górę Kalwarją na zach.brzegu Wisły
stoi ochrona pldnÆkrzydl’aï
/1 baon z artylerją./
S
Pkt,4.0elem skoordynowania ruchu odwrotowego sił frontowych

i zasadniczego?»

uregulorania obrony rejonu Warszawy, zarządza Nacz
.Dow.wspólnie z '1.8+Wojsk
co nastepuje:KAZDA z cofających gię dywizji otrz
ymuje jedną główną marszru
tę w kierunku na Warszawę,a
mianowicie:

a/ 10

dyw.p.

szosa Wyszków-Serock-Zegrze.7Z 10 dyw.

odchodzą też nie

naîeâàÿc

do niej organizacyjnie oddziały grupy Gen.ZELIGOWSKIEGO /35 p.p. 41 p.p.20L !
p.p/ i t.p./a& do okolićy Serocka,skgd należy je skierować na Pułtusk do dys.
pozycji Dow.V Armji.Podporządkowanie tych pułków ureguluje Dow.V Armji we i
- własnym zakresie.
b/ 8 dyw.p.
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ef 17 dyw.p. Jadów-Kury-Krzywica—Kobył'ka—Zębki,skąd winna być
skierowaną

przez Bródno—Żerań—Jabłonna i Dembe na Pułtusk.
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Ze względu na to,iż 17 dyw.p. jaknaj spieszniej musi być skoncentrowana
w rejonie Pułtłuskamależy ję z chwilę przybycia frontu na linji
rzeki Liwiec bez
zatrzymania skierować dalej,według wyznaczonej. dla niej wyżej
marszruty,przy.
czem nocleg dywizji należy przewidzióćć w rejonie KobyZka-OsówZebki,t.zn. w 4
każdym razie w przestrzeni między linję obronną a Pragę,
Szybkie wycofanie 17 dyw. jest również nieodzownem celem uniknięcia ewentual
nego skrzyżowania się jej z lnnïgälÿâä'î—IIH—Êônle ich taborami w
rejonie obron nym.
У
lit.biał;d;m.p. Pniewnik-StanisZawéw-Okuniew,
e/15 dyw.p. Każuszyn-Nowo-Mińsk-Mi Zosna .
"a
Oprócz tych głównych linji marszu,któremi winny być kierowan
e wszystkie tabory i ktore to linje ze względu na nieobliczalne skutki
ewentualnych skrzyżowań muszę być bezwzględnie przestrzegane,Dtwo I Armji
wyznaczy w uwzględnie niu sytuacji bOJoneJ uzupełniająco pewne,ściśle określon
e strefy,którymi po szczególne dywiżje będę się cofać,oczywiście zachowuj
ąc jako osi ich ruchów
marszruty,podane wyżej.
Pkt.5.Pozatem należy wyłonić z poszczególnych dywizji
/za wyjątkiem 17-ej
|
dyw. /silne arjergardy,zdolne do szybkiego manewrowania
/też na wozach/,wy -1
posażone dostatecznie w K.M.,pojedyńcze armaty,któreby
przez manewrowanie d
cheval wzgłuż linji odwrotowych,nawet przez poświęc
enie się, uzyskały niezbè— 4
‹іпу` czas dla należytego ugrupowania się gros dywizji
tuż poza linjg obronng
przyczółka,oraz spokojnego odpływu taborów
i zakładów dywizyjnych przez mos |
ty w Warszawie na prawy brzeg Wisły,
Pkt.6.Należy wszelkiemi siłami dążyć do tego,by
po przekroczeniu linji obron=
nej przez poszczególne dywizje,mogły one być
jaknajśpieszniej użyte do wzmoc=.
nienia załogi bezpieczeństwa poszczególnych
odcinków,celem odbicia nieprzyja—Î
ciela.Strefa obronna Warszawy składa się
z dwuch linji częściowo już uforty fikowanych;a mianowicie : I «linja Karczew-Wigz
ownia-Okuniew-R adzymin-Serock

Narew w

góręaż do zetknięcia się z V.Armjg,który to punkt ustalony zostanie:—

przez Dow.Frontu.II.Linja biegnąca od Nowej Wsi /prawe skrzydło/ przez Alpk; |

sandréw-Mikosna-Rembertéw-Pustelnik-fort Benjaminéw-Ostréw do Narwi i dalej

]

Narwią w dół do zewnętrznej linji obronnej ob.war.Modlin,

I

Pkt." a/Jako obsadę odcinka "MIŁOSNA" wyznacza się 15 dyw.p. i 1
Ł
cinek ten po wzmocnieniu jego obsady przez te dyw.należy podzielić na 2 оёсіп-Ё`
ki dywizyjne,zwijając obecne Dow.tego odcinka.
I
b/ 8 dyw.p. w rejonie Pustelnik - Marki zaś 10 dyw. w rejonie Michałów-Józe - |
fów st.kol.JabKonna,pozostają jako rezerwa Wojsk.Gub.Warszawy /Dey 1 Armji/ ‚"`
przyczem 10 dyw.stosownie do potrzeb,może być zadyrygowana do Modlina.W tym
wypadku D-ca tej dyw. obejmuje cały ten odcinek.D-ca ob.war. &;)-rn samym zosta- _
nie mu podporzgdkoweny.-

-

e/18 dyw.p.,która będzie wywagonowywać swe oddziały na wschodnim brzegu Wisły
/na Pradze/, tabory zaś dywizyjne na prawym brzegu,-winna być
zerwa, wzglednie obsadae

›użyta

jako re- .

