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Przesłać do zaopinjowania współpracy podpisu do:
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Zezwalam-

Po zaopiniowaniu współpracy, podpisie przesłać do:

Szef Szt. Gen
„

Adm.

„

Wojsk. Kontr. Gen.

Zezwaiam:
Minister
Tem samem załatwiono akt Licz.
Sr. 2806. 100.000. 20V11,1008, Druk. M. 8. Wojsk.

napadła

:

na

żołnierzy

etnvnwvch -dwóm; zem

(orfry3 - utdóp ziekoli 33zsiedni ого
нек-№20

Retain
została ттт-драма- cztery 0

stamtąd,lecz dsleg posu®st

5 ait >o.

wrmat prze zło pres

ei>-nié moing=Wigksk6®

G

" czenie.talefenaosnez-nrmw + rom
marisFèmi z) !
Kesslerem.Gen . Romer myiechäk-À6. Brod
éwo =:
fruzsie znószycych nas. zelep

2
*?
à

>

skrzyś emwzdï'uz iezînr na Fory

ra - nnrzedzm ‘iwhﬂrwiew
ﬁa

odtrét na linji Bngu «'
Ygcznik z armję,być6 może już
Przybył Baon Bi
i

5
>

"

armatﬂir'?‘ - vrzwnaia.

nosi,że s;suef‘nla wieś o 4 Wim., z.

hann acier—q - ząstał ostrzelan
y przez kawa]erję z tei ”Œi— —""“Yzﬂgwji „Р
амми; atak
pluton ertylerji
#>”np/m M чин:
~
r
2.0% $agT. -\ MF MS ma a
Àrzﬂwvî
"crucznîïr "Prema; of, “nhkÆÿhnrq
ba
hev‘m— Paèk:
. „Przybywa drugi

“тдimg*wr'HbLł

rze'nîe ca, - году}? Э тлугай о "ntnvçsï
rïpn-o

asv"; tzbrrr 3 7 „matekсела
. Mnineł op jest fuobok wa wg
n:
i - to

, „ rozbiły press Sey „дим,lat39 nasze, rozpoczyna ogień wieczo
rem.
tu BałęnłwąuangMĄ

—h - nieprzyjecielmehpÂzi na
Okonia

26 brygańa melduje o мачта et t ata
ków na calym, froncie.-

. Pali się vieg K-misyjko"кроне
-<'*>’24_‘У11д`°
г

_

-"; _ karna ekspefiyaja nasza -

fe 5 eh 90

-de

#8

zaiejofoś

ar

t

stk

$4:

Hmb—v 169 spałem nó #*5%
T- bhoim pokbju - trudno.
' nówe" byty: eB$$ &* bo! oo
t popa "Sprata "fo' rokstreygnic
cia,
7% rowodw steków ns préawe® habke
"Bkrz34¥o' "Thetrasten' bEsn'As puł
ku
rotwbrorsd' 2 Bod anet
Ao Wiskniok6A,(0d
tam trwa jailisldn}s=1%e' na 529145587 1
79158 oretiéss éfinie маг
i азинів 45 dyw.

61805

piechi: 9% dyku

01 brygeda Fotoretibsb"! 3ertin®»
* Bsbnéw 43 ри п

gonić'głzmłżkLn—Śtęaśg rec =иа

-

awæîywﬂ‘u2676fest tom pows ina.

oqwobnñzany werore$" press SEfTin@8 "AD
itm.Drdzdonski ze sateе sémaysez шишкинэг
вгйдэгёаёгёд
Nowi czańą i Hod tała 32

"

“ 38 Wiszniowiec
tomo". as D. mo' s Isas al
“le'ﬁml

° $7 78

przez /
"do semjt ‘sﬂuw‘jçictrz‘ñvﬁﬁfew
rozkaz wytrwania na
|
s¥oich stafotistichi&fnfacs Ттов
#т6 {он ОФт#$#п $6 PSS%Sz"staku na
postoku'na północ, 8eTóm) ul”eWi'>'
n€szej dYwizji.-Kiedy

"rto $eduskrhęśkig";W złowić wszy
smo 'the 'mfesss - www—“(Me
przemęczeMiG hółajyżecwięksżea ok

t

S FPE A o en prot &

szaorodu
'ODDZIAE II SZTABU

rake,

Warszawa

INFORIAOYJNA

LICZ:9101/Inf

(Lula. 27 llpcd 19?) T4

4

'

uemuro'.mytelswwowwaqń
rzez Szefa Oddziału I 14 »

r

ВО"ОЦ2Ё"Ц W.>.

"

Wnnreninttirtcwcvue
. z: Ao.

%

D o
PANA GZNENAZA-PORUCZNIKA
Sema sztaBU
polows Nr.53,

o

„Pozwalam
sobie вpodać następują
cy fakt do wiadomości Pana
r
jacy
: Generała,
ri adomo censure wojskowg cale} korespondencji poczfovmj i telegraficzneją z vryjatkiem przesyłanej za Eośrednictmim poczty polowej,
wykonywą Oddział II,Sztabu M,3.Wojsk, prze-z swój Wydział Dozoru Korespondencji, względnie:- podległe temuż organizacje wykonawcze /Biuro Wojsk

wej Kontroli Telegrafu, Wojskowe Dpmęry Pocztowe, Wogsł'ov'a Dozory Talo—
Ta organizacyjna atrybucja Oddziału II. №3Поза. jest шаг/4121311?
wie znaną i Szefowi Oddziału II. Naczelnego Dowództwa, Mimo to pułk,

, Bo%deskuX cenzuruje stele depesze prasowe korespondenta angielskiego
Battine'a, zaopatrując je swoim podpisem, ordz pieczątkę Oddziału II.
Teczelnego Эстейт”… а „n.e; ednokrotnie nawet oficer lnspehcygny Naczel

"--- je

foniczne/ wibrszavie $ przy poszczegolnych D.0.G.-

|

nego Dowództwa umieszcza na nich swoje polecenia w rodzaju"‘Bardzo 1311Hna,Таг/опиши wysłać", ltp.
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Oczywiście urzęd Ïzelegraficzny, działając zgodnie z przepisamiy

przedkłada te depesze, niezależnie od cenzury puźk, BoZdeskuża, do właściwego ocenzurowania Wojskowej Kontroli Telegrafu w Werszawieg ta zaś

zmuszoną jest niejednokfotnie w depeszach tych, utrzymanych naogół w tonie nienajżyczliwszym dla Polski, skreślać ustępy, przepuszczone już
poprzednio przez
oi zagranicy.

Sołdeskuża, mimo; że nie nadają się do wiadomoś-
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Świadczy o teu-naprzykzad następujący ustegp depeszy z dnia 23 b,m,
Nr.8851, skreślony przez cenzora:

i
a
"Norcan any military measures now be expected to save the capital
|

Countf'y is covered by masses of fugitives with cattle from one river to
the next and disorder in spreading fact,. Measures for evacuation of

gaw ork

al last under consideration,"
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"News of the agreement to armistice by Soviet Giyernient has relie
ved the extreme anxiety which prevailed here but Poles naturally did,

of know full extent of peril nor much they owe to Lloyd Georges enerTĘ
Ahava;
getic intervention at eleventh, hour,и
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Odcinkiem obrony

Armji

Generał~porucznik

w Naczelnem Jowództwi
e
Rozwadowski. zażądał

dnia

12 b.m,

Warszawy

dzisiejszym pułkownik
owi

zameldowałem się

z

Malachowskiemm i
W.P.

Szef

Sztabu

Śdemii' objęcia ogól=

nego kierownictwa obroną z wody rze
ki Wisły, nie fprmułując
w jakim charakterze mam to wykona
ć.
znajdując, że możliwe w tym kierun
ku zarządzenia
ze Strony Jepartamentu Spraw Mor
skich co do formacji Flotylli
Wiślanej były przezemnie odane
przed objęciem stanowiska dowódcy odcinka Zegrzeg że dowódcą
Flotylli jest wyznaczony ка=
pitan mar. Jarociński, pozwolę
sobie dodać, że dla tego właśnie oddałem sóżę ao dyspozycji gun
. Latinike, ig umaztalem, ze

w obronie frontu miałbym możność
przyjąć więcej czymny udział
w doraźnej potrzebie obrony cKraju
.
4е tego waględu ouwołanię mnie z Odc
inka po zorga=
mizowaniu z dużym wysiłkiem możliw
ie skutecznej jego obrony
i w dniu, gdy nieprzyjacielskie sił
y już stanęły przed jego
linjg ebroung i rozpoczęły się wal
ki - wydaje mi się niezpozumiałem i mniemam, że aczkolwiek
jestem oficerem marynarki,
to jednak z zadania swego wywiązałb
ym się należycie,
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Wezoraj
co

wszystko
g.

było

objąłem szefostwo sztabu 2.dyw, Niestety w
w drugiej dyw., jazdy przydzielono do 4,

dobre

jazdy i 1. dyw. jazdy,
ycznie obecnie w skład 2,

ułanów

i

dyw

jazdy wchodzi

tylko

5,

put

dalej 3, bat l dak i pluton 5, dsk,
Pułki ułanskie prezentują si- całkiem dobrze,3 bat l dak bardzo niełednie,gdyż nie jest zdolny do dZuższych przemarszów,
Własciwie

17,

pułk uż,

więc

2,

dyw

jazdy niema,

Dzisiaj przedpołudniem meldowałem się w sztabie 2, armii,
Gen.Raszewski wywarł na mnie jaknajkorzystniejsze wrażenie,
szczegolniej podobały mi się jego poglądy na użycie jazdy,
Uważam że byłoby najlepiej gdyby całą jazdę oraz 2 dyw.
grupy Op. podpórządkowec 2, armii.,
Muszę przyznac,że ze sztabu 2 armii wieje świeży duch,
Pułk, lBryanski jak zawszem nadzwyczaj energiczny,przytem
rPzwaźny i działający
z obliczeniem,Swietny typ szefa 82%,
Oni sobie dadzę radę,
Tzeba tylko wespreć gen, Raszewskiego,nawet na wypadek,gdyoy
nie mia obecnie powodzenia .ktore jednak myślę że osiągnie $
bardzo traiaycu i celowych zajako rezultat
rządze, Gen, Raszewski słusznie osgdza naszą jazdę jako konng piechotę i zamierza kawalery! przydzielać piechotę a część
dobrej jazdy używać do wywiadu, Jego dywiza mało maszerować,
lecz zato prowddzić dobry wywiad i bić nieprzyjaciela szczegolniej podczas nocy,co uważam za słuszne,
Jeżeli tylko dow, 2 armii będzie miało możność działania w
myśl

swoich wytycznych,to

spodziewać

się należy powodzenia

jako wyniku operacyi.
Bardzo ważnem jest wyszkolenie nadchodzących uzupełnien,
Pownieżodpowiednie wyposażanie w artyleryę i km.
Dotychczgsowe jest wprost śmieszne, 5 puik ui. ma 3 km, a
17 pukk ui, ma 6 km,
Naszych ludzi nie wolno

prowadzić uzbrojonych w podobay
sposob na nieprzyjacielg,ktory km, ma pod dostatkiśm
Odpowiednie uzbrojenie ma i tę doniosłość,aby nasi rzerwiści
ktorych duch nie jest najlepszy,nie poczuli swego upośledzenia w porownaniu z nieprzyjacielem,
Rezerwiści z Małopolski i z Wielkopolski biję się dobrze,ale
mniej korzystnie przedstawiają się krolewiacy,Damy sobie jednak z nimi radę gdy przejdą choć krotką ale dobre szkołę,
Uważam połęczenie t.zw., Kach, polowych naszej grupy jazdy z
Obozem ćwiczebnym 6. armii płk, Jarosza za b. wskazane ,0boz
ten funkeyonuje doskonale i pokieroważby szczegolniej dobrze
wyszkoleniem naszych uzupółnien w strzelaniu km.
Byłoby też ważną rzeczą,sby tak długo jak nie ugupełnimy
naszych pułków na froncie nie formowano nowych ochotniczych
pułkow,prsez co tracimy oficerów całkiem niepotrzebnie,

Streszczę moje spostrzeżenia.,
1, Pod rozkazami gen. Paszewskiego byłoby dobrze pozostawić
całą jazdę wraz z dow. grupy jazdy,
2. Dla jazdy konieczny oboz éwiczebuy,wskazane nokcezenie z
obozem ćwiczebnym 6 armii płk,
Jerosza,wy{wiczenie km.
pu kow jazdy, 8 km, na
km,
wyposażenie
›, Yonieczne lepsze
pułk

jazdy bezwarunkowo

2 km,
4. Teczanki

i

t,],

dock

za

mało.Przynajmniej

»"+e,musza

jednak

już

każdy szwadron
zorganiżowane

w obozie ćwiczebnym przyjść na front.
5, Konmma artylerys 1
~'oliezeb
: upośledzona,
6. Jazda walczyć powinne bezwarunkowo z piechotę
7.Samoloty i samochody pancerne nieodzowne,
8,Głowna nauka dotychczasowych operacyi,to konieczność najpierw zgrupować się,potem uderzyć wszystkiemi siłami naraz,
My dotąd rzucamy siły stopniowo do walki ułatwiając bolszew.
przeprowadzenie ich taktykix pobicia oddzielnie naszych grup,
Takie
nego
gdyż

ugrupowanie musi być umożliwionem nawet kosztem znaczcofndęcia fróntu,wtedy utrata ziemi może być przejściow
tak jest prewdopodobienstwo zwycięztwginaczej pewne

klęski.,
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ZESTAWIENIE
-O ZAGHOWANIU
PRZED FRONTEM 4,0i 2,ARMII W OKRESIE OD 18.х.40 25.х.1920,
4.armja:

Na odcinku 18.i

11.dyw.piech.nieprzyjaciel w dalszym ciągu

statiał silny opór naszym oddżiarom w osiąganiu lînçi'rozejmowej
(meldunek sytuacyjny dow.4.armji poranny z dnia 18.X.1920.)
О godz.17-ej przeszła linję rozejmowę na wyaokośći Storpce delegacja bolszewicka.Oddziały 15.,16.1 14.dyw.oiiçgnçky nakazaną
linję rozejmową(meldunek syt.wiecz.dow.4.armji z
Na odcinku 18.dyw.piech.nieprzyjaciel atakował dn.18.X.około
godz.2l-ej znacznemi siłami nasze oddziały w rejonie od stacji Fapcewicze do Grabowo przy współdziałaniu pocięgń pancernego .Atak
trwąż do godz.i.30,potem nastąpił spokój.Z przed odcinka 11.dyw.p.
nieprzyjaciel rozbiły wycofał się na wechod.0ddziaty 18.dyw.piech.
(144.p.p.)odparty wazystkie ataki z wielkiemi stratami dla nieprzys
jaciela.ll.dyw.piech.,łamięc silny opór.nieprzyjaciela w rejonie
Futhia-Zamosze-Nieworokd,osisengra w całości linję rozejmowa dn.
18.X.0 godz.11,80,
f

(meli.syt.dow.4:;armji z dn.19.x.)

DFlegacja bolszewicka,odesrana 19.X.z powrotem przez i8.dyw.

została powiedomiona,ażeby oddziały bolsjewickie,znajdujące się na
zachód od linji rozejmowej w rejonie Doroszewicz natychmiast te rej:
ny. opuściły, 168.dyw.piech.:patrol,wysłany

z Grabowa do Witczyna,

został na naszem terytorjum ostrzelany przez bolszewików.Dowódca pa
trolu ppor.Boronia ranny dostał się do niewoli wraz z żołnierzem,
który go chciał unieść.(meld.syt.z dn.20.X.)
Nieprzyjaciel wycofał się dnia 20.X.z przed całego odcinka
18.dyw.piech.na wschód. Na innych odcinkach armji kontektu z nieprzy
jacielem brak.

W uzupełnieniu meldunku z daty woerorajszej:ppor.Bero

nia zabiły,Żołnierz,przez bolszewików odesłany zmarł w drodze z ran
(me ld .syt.z dULÊÈLËL)

W dniu dzisiejszym oddziały rosyjskie podsunęły się do rejonu
Mroczki nad rzeką Łoszą ż,Żadając od własnych oddziałów wycofania

się na południe.W sprawie powyższej przewodniczący polskie delegaDruk, Nace, Dow. A 886. 2000, 11. 11, 20
.

2,93!
w

wel e toe,

с)1

do

komisji

delegacji
odnośnym

porozumiewawczej

rosyjskiej,na
dowództwie

co

ten

rosyjskiem

zwrócił

się

do

przewodniczącego

obiecał,niezwłoczną
i

interwencję

w

że'wojska rosyjskie odeunę się

od-zajętej przez wojska własne W dn.18.X.
0 £Odz.24-ej linji rzeki
Niemna i Foszy о 15 klm.na północ(depes
za dow.4.armji Nr.1204-1I ,
z dnia 21.X.b.r.)
Dywizje otrzymały rozkaz kategorycznego
Zażadania od bolszewi
ków zachowania pasa neutre Inego.(meld.
syt.dow.4.armji z dn.22.x.)
Bolszewicy wobec raazvch zędan xmco
f?"ia oddziałów z pasa net
utralnego zachowują się IOJalnie(mel
d.zyt.dow.4.armji z.dn.84.Xx,)

Na całym odcinku Z.armji brak kon'sktu z bols
zewikami mimo
. głębokich
2 df, 19,K ,b yr .s
Meldunki późniejsze również ani rezu o
nawięzaniu kontaktu
% Oddziałami bolszewickiemi nie wspomina
ją,
%
„2.1 4.bryc.jazdy znajdują sig obecnie w
rejonie Krzywicze=
Dołbinów.Dotychczas nie obsadzilismy kory
tarza rotewskiego,bo jeszcze nie wrócił major Wiszniewski z
Baranowicz z konferencji pol:
sko-bolszewickie j. Dzisiaj spodziewamy
się. powrotu majora Wiszniewskiego i wtedy natychmiast wydamy
rozkazy odpowiednie dla ja20у.0 bolszewikach na razie brak . nam
wiadomości.Przypuszczelnie
18.1 38.dyw.bolsz „Wycofały się za
linję rozejmowa i tmm pozostajal
(nota dow
„armji: do Nacz. :ów,z ;dn.823.X.1920).
i
Rozkaz o natychmiastowym TOZDOCZęCiU
obsadzenia korytarza łotewskiego przez 2.1 4. bryg.jazdy zos
tał wydany przez dow.2. armji
dnia Zb.X.(rozkaz op. dow.2.armji nr.
73 -z dn.25.X. Nr. 130°=t)-111.)
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