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Dyrektywy operacyjne dle kontrofensywy.
wół z Naczelny rozkazuje:

;

(If là çà “:_

et d Le
Zantaren Nacz.Dow. jest po ukoñczomym odwrocie pr zajść do

energicznej

kontrofens

'na

W tym celu

froncie.

sig armje nasze,po

zakończonym odwrocie

winny być ugrupowane w obszarach najbardziej ważnych “num-Lun}: po .
szybkiej retablacji mogą przejść do шаги-учёт zierajso inicjaty-

wę wrogowi,fymcza&s@n ześ ugrupowanie to pozwoli na aktywne odrzucanie
-sbliżaj ących się Sił nieprzyjacielskich .
à

1:11.55.an Naoz.Dow. wyznacza jako kres naszego odwrotu jest

następujące :

*

Linja 'Zirueza - oszona Tarnopola i Brodów na późnocny=wschó@ gl

ty ch nlojlhoßéol;md Strhmmmtuﬁam linja okopów niemieckich,
z trwmanien rejonu Wilna na wysokości, zależnej od wytworzonej tamże
sytuacji.,
Przy dojściu do tej linjimusi być ugrupowanie przystosowane
(w pierwszej fazie) do aktywnej obrony przez wytworzenie silnych grup,
pomiędsy ktöreni z4omnolßé utrwymywag nal еёу ба ропоса втабусв 842 1лЪ
Фгоп$а

wszelkich innych środków

rozbijanie
go musi hyć jednak już teraz stałe i zdecydowane dążeie Ao
doskonałą
Budiennego,Jego rozrzuc@nie W chwili obecmej daje do tego
%

% „nahm-366;

tylko
Obrona przy tym systemie ugrupowania daje @obre rezultsty
wówczas,jężeli jest prowadzona bar@dźo aktywni e«
przej=
Z tego ugrupowania;po zako/czénej Fetablacji armje nasze
du do kontrofe@sywy na całym froncie ( Aruge faza).
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Warunki koni

umożliwiajęcego kontrofensyWę, 84 następujące :

mu} poszezegölnych grup do köniecznego
utrzymanie zajętych rejonów,choćby nawet kawalęerja nieprayjacicle
ska przedostałs się na nasze tyły.
W razie oskrzydlenia przez piechotę mieprzyjacielskę grupy
te musz, dążyć do zlikwidowania jej drogę skrzy dzowych kontrataków
B) Zaopatrzenie tych grup w żywność i amunicję na dłuższy
przeciąg czasu tak,aby chwilowę przecięcie dowozu z tyłów nie
шлавао do cofsięcia się »
А)

pragbbonronenid

«ang.-im:. unitu-lmn (umawia: czasowego) życia
z kraju,czego doskonaty przykład daje armja you_-alinka.
D) Uregulowanie

w tau Sposób,ażeby zapewnioną ona

była w razie przecięcia linji uno-wwg
W tym oglu użycie stacji radio i lotnictwa musi być wprowadzone w jaknaj szerszym pn,-n.mnho—l na Łączność radio jest

zwrócona zbyt mała wage,

k

E) Tabory ciężkie oddziałów „м… byé albo odeszane daleke

w ty%, albo tot traymane prey odäsiazach.Insczej będę sawsze nara=
tone na roubicie.Dow6 astwa puma; być bezwarunkowo blisko oddzia=
ków.
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r) Oddziały na etapach powinny być ;;;-sygnalu. ao obrony
„innowator. с\з-пышки: absurdu-nio oraz prus wydanie
odpowiednich dyspozycji dumna.
Wszelkie objawy paniki należy tępić z całą bawmęmścią;

nie Wyłączaj ус ﬁne-nu kary Śmierci zarówno względem oficerów
jak i żołnierzy.
6)

*

чипы-привит na джиг-вод; etapów i D.0.Genów,przy-

legajyoych do защитам… być nuitées-mo do obrony w analo-

giezny про-61! zwraca Się uwagę na malinasia samoobrony w
tych punktach,ktora de bezwarunkowo owocne nnn-t:.
Zorganizowanie tych Środków na obszarze zarówno frontu
połwlnio=~jak i północno=Wschodniogo da pewne gwarancje utrzymania
wyznaczonej jako kres odwrotu linji aż do chwili przejście do
kontrakcji.
H) Zasilenie frontu sikami z kraju do akcji ofensywnej hędzie

'

przeprowadzone w następujący sporót :

-
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Piechota zostanie zasilona przez uzupełnienie na całym
froncie

;

front południowo=wschodni oprócz tego

otrzyma silne wznoc«

nienie kawal grji,@dorównywujące liczebnością kawal erji nieprzyjaciel
skiej.
Zasilenie
podniesie nastrój

frontów przez
wojska,

ochotników,które niewątpliwie

będzie również

częściowo

pozat gn oddziały armji ochotniczej będą użyte

nigra-aim;

do samoobrony w

poszczególnych punktach za frontem na wypadek przedarcia

sie nie-

przyjaciela, Wreszcie znajduję się w Stadjum powstania oddzi dne
jednostki опыты.;пап będą Wkzczone do poszczególnych formacji,
względnie użyte dla specjalnych zadań,
111.
Ogólny plan kont:-01215 :

A) na froncie połu@niowo-wscho@nim :
Gofające się arxmje winny dsżyć do następującego usrupow
2 armja .........W rejonie Luck-Rożysze ze,
3 armja o ke k « +++ W rejonu
6 armja,pozostawiaj.o oszonę 111111 Zbrucza, zgrupuje się
Silnie w rejonie Prody=Zbsraż.
Wykonanie i col :
двевхо Ва "ernif t Konne]- Budi anlage ,
koncen$ryczny marsz s&lnych grup na Równe waliug osi Brody-Rome
i Kowai=Równe przy jednoczesnej oszonieę linji Zbrucza i wysunięciu
Się słabszani siłami na północ od Równego na wysokości Horynia,
względnie Szuczy .
Dla możliwości przeprowadzenia tej kontrakcji podaje się
na okres aż@ do jej rozpoczęcia następujące dyzektywy :
1) utrwamie linji Zbrucza jest bardzo pożądane zarówno
dla przyszłej kontrakcj д.;“! i ze względów politycznych,
2) cofnięcie się w rejonie między Zbruczem a Dubnen jest

'lapünmnmﬁkuqmm taf treymenie Krzemieńca i Dubna sie
jest bezwsglę dnie koniecznen.Joeżeli cofnięcie się w tym obszarze
w kierunku porulniowo~zachodnim da możność większej koncentracji
wojsk Ala później szego Malu-na;”. należy tego zaniechać,

» 4 4

3) @ofnięcie 2i 5 armji ze Styru w razie niemożności wytrzy=
mania naporu również nie wyklucza możności przeprowadzenia później
szej kontrakcji, w tym wypadku obie te armje wiany cofać się
metanu:- Ao obszaru nm.; zostawiając w stronę Хой zinierze
oskonę.

Wołyńskiego tylko

północno-wscho
Czy kierunek kontrakcji będzie lepszy z rejonu Wilna,czy też z
rejonu Lidy na Mokolęczno rozstrzygnie sytuacja w danym шепот;

Ocenę jej i ‚зация, 4008244 co do wyjściowego ugrupowania
dla kontrof@syw/,poweśmie dowólztwo frontu późnocno=Wschodni ago «
Hacz,Dow.zWraca uwagę na Szczególne masoni; ubrsmanie
oraz na konieczność wydzielania silnej rezerwy Ao Brześci!
Litewskiego.Jsko rezerwę tę Wyznacza Нас и. рон , dywizję polhalań-

ską,

С) Jako granieę operacyjną pomiędzy frontem północno=Wschod=

nim i południowo-Wwscho@nim ustale się ostatecznie linję :
.
Wy goo k=LubaG zewo=J dz „Orech owa-Mokrany=Fodeń (wszystki e miej=
scoweŚci Ala frontu późnocno=wschośniego).
IV.
wytę żenia wszy=
Hacz.Dou, poikresla 3 naciskien konieczność
i przygotowani
stkich sił dla zorganizowania tego systemu obrony
ustąpić silkontrofensywy „Bierność i nastrój zwytpienia winie
mpm-ł
nej woli zdecydowanego GzZynu i zwycięstwa.Nastrój,jaki
.

w kraju,napiyw Ingram tysięcy ochotników dla

obrony Polski,

nie podda się
dnje nam gwarancję,%e ma} oficer i szeregowy

w tych
depresji i pniu; a pracować będzie z całym wysikkien
momentach ”laguna—nid ona niewątpliwie do zwycię

ostatnich

skiego końca.
Ve
Otrzymują: d-two r:.yółn.wgdxoniego.uow.t.płumnohomd

Ao wiadomości g@.bropi Hall er 1 M.5.Wojsk.Wiceninist er.
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