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NACZELNEGO DOWODZTWA W.P.

a,W dniach najbliższych mam objąc Dtwo frontu pan

następujące wmioski i procno-wschodnicgo. W związku z tem stawiam
za konieczne dla uroguleszę o ich zatwierdzenie, gdyż uważam ich
na uwadze armję operującą
wania obecnych stosunki! zwFészcza majac
przy której flanka lewa jest odkryta:
tem fottów
gubernetorstwę Warszawy wraz z trójką
1.
WROGZYNSKI z siedzibą
między Wisłą a Bugiem, obejmuje Gen.
b D.0.G.W.,który wyłoni
w Warszawie. Za Sztab służy mu Szta
czasowego Diwa 0.G.W.
odział operacyjny. Dla spraw dotych
Gen.
GASIECKI
wyznaczony Zastepea Dey Okr.Gen. Gon.
, dotyczących obrony Wer.
Wroczynskiemu we wazy-think sprawach

sk. Wo j€hrte Gubernawy./' innych sprawach jak dotąd M.,8-Woj
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flance mego frontu
nnîoratwo Warszawy, jako Dtwo na lewej
szawy przedłoży mi Gen,
podlega Dtwu Frontu. Plan obrony War

Wroczynski do dnia 31.b.m. rowany do Wyszkowa w celu
2. 205.p.p. zostaje natychmiast skie
uniętymi oddziałami Puł
trzymania przyczółka mostowego z wys
l/
Łusk-Serock .-

Wisły skupia się jako re%. W kilku punktach na lewym brzegu
miarę wycofania Brygad
zerwę oddziały ochotni cze,które w

1/
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/np. Dywizje Sybei Dywizji z frontu,wyp@kniają ich stany
Łowiczu i Mszczonoryjska w Skierniewicach,iyne oddziały w
wie, w Dęblinie i i ....
ty z Lublina w re1. Pułk jazdy JAWORSKIEGO zostaje przesunię
jon

Frontu północnoWęgrów-SokoŁów do dyspozycji Dtwa

wschodniego .-

Gen.Insp.Piechoty obejmie
5. Gen. MINKIEWICZ ,który obejmuje
Generaznego Inspektora
równocześnie w zastępstwie funkcje
,
Armji Ochotniczej.W"
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Gen.
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POJA

formuje

na Pomorzu

oddziały

frontu północno-wschodniego,nie

rezerwowe *dla

wysyłając

narazie

od-

V działów Imax-story”.7. Podobnie jak Geń. ROJA na terytorjum Pomorskim powinien
by zdaniem moim na terytorjum Wielkopolskim otrzymać upo£

waknienie do formewani: oddziałów Gen. DOWBOR-MUSNICKI
który zdoła skupić daleko większą ilość oczotników.-

8. Sztab Dtwa Frontu

pélnocné-yschodniego pozostaje nara-

)- zie w pełnym składzie w Siedlcach .Generalàÿ 1
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