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Sytuacja Npl.: Widoczny jest zamiar Dow.bolsz.zajęcia WARSZAWY i opanowania lińji WISŁY.Armja konna Budionnego po klęs ce pod BRODAMI i RADZIWIZŁOWEM retabluje w rejonie DUBNO POCZAJOW,
у
Należyjednak przypuszczać,że po krbtkim odpoczynku Armja ta
ruszy do wykonania pierwotnwo zadania t,j.opanowania lińji
SANU między PRZEMYSLEM a SINIAHA
Długi pościgwojska bolsz.ogromnie wyczerpał,
Gonia one ostatnim
na brak żywności mnożą si...
Duża część oddziałów jest bez amunicji„Dla żołni

erza wojna

przestała być pomlarnamjsh pędzone są przez komis
arzy,
Mimo odu—om naszego zdażają się ciągle jeszcze
wypadki poddawania się naszym wojskom oddziałów bplsz,
szczególnie kożaków.
|

Naczelne Dowództwo zdecydowało się cofnąć
Front północny na
lińję rzeki ORZYC - NAREW - przyczółek WARS
ZAWA - 1504 przyczółek DEELIN - WIEPRZ i dalej na SERE
T i STRYPE,
Myślą przewodnią tego

przedsięwzięcia jest cofnięcie zmęczonych wojsk Frontu północnego za dobrze
obronną lińję WISŁY

IPĘZYGOTOWANIĄ silnej Grupy uderzeniowej z
zadaniem decydu jęcego uderzenia na Anją bolsz.cisnącą
się na WARSZAWE,

Оттмар Frontu: Front Polak: dzieli
się xx odpowiednio do

;;;a_;;5;x.x-;;;;5jnych na S odcinki:
Front północny /Gen.H a 1 1 e r a/ od granicy
Pruskiej do
DEBLINA wyłącznie.
. Front środkowy /Gen.Rydza - S m i g Ł e
g o / od DEBLINA włą=
cznie do BRODOW wyłącznie.
Front południowy /Gen.Dowbór - M u ś n i c
k i e g o / od BRO-

DOW włącznie do granicy

W skład Frontu

środkowego wchodzi

SKI,6, 14, 21. 16.

:

;.Ąmj: [Dowédea Gen.SKIRR~
i 3.Armja:/Gen.ZIRLINSKI,

7.Dyv.-;5.Dyw.leg.~;1.l)yw. leg.,Grupa Jazdy,6.Dyw,ukr.;0ddziały Gen
Bałachowicza i Brmdiouckm/
4.Amja podlega Dow.Frontu środkowego,po ukończeniu koncentracjji
16/TIIIw rejonie DEBLIN - ZX50-BOKI werdug romkazu Dow;Frontu
północnego,

|

W skłąd Frontu południowego wchodzi 6.Armja:/Gen.IWASZKIEWICZ,

IP.Bryg.

12.Dyw./i Armja Gen.Pawlenki.
6,Armja w dożychczasowym składzie /a więc wraz z Armję Gen.PawЖЖ:—Байер aż do czasu skoncentrowania 4.,Armji t.j.d00 16ŁYIII
Dow,Frontu środkowego,
Strefa Dna/kan.
Strefa Działań 4,Armji ograniczona jestbod zachodu lińjś SZOCZEKZELRCHOX - DEBLIN - RADOM /włęcunie./od wschodu lińją MIEDZY RZECZE - RADOM - KOGK - KAMIONKA,
Strefa dzialan B.Anjx

REECZE - amen

jest od północy lińję MIRDZT-

KOCK/wszystkie wyYgeznie./-KAMIONKA /urgeznie/,

od południa lmja BRODY/wyXgcznie/-KAMIONKA - STRUNIZOWI/wyłącz.

nie/RAWA BUSKA /Wżęcznie/-LEZAJSK - MIELEC - SZCZUGIN. -_
Strefa działań 6,Armji ograniczona jest od północy HRODY ;ÈÀMION—
KA - STRUNIZOWA /wyZgeznie/RAWA RUSKA (wytącznie/LEZAJSK - MIRLBC - SBCZUCIN /włącznie/yod południa granica Państwa.
Tykonanie pnegruposaml'
Dotychczasowy Front Północno-Wschódni osiąga głównemi siłami
8/VIII wieczór lińję KOOK - RADZYN - ZUKOW 4 SIEDLCE - wRGROW LOCHOW - ROZAN - OSTROZEKA i „wyrusza z tej lińji dnia 11/VIII na
llﬁjç тамады… skrzydło 4.Armji przechodzi 12/VIII przez:
KOCKypółnocne skrzydło 13/VIII przez DEBLIN na południowy brzeg
WIEPRZU.Do dnia 16/VIII będzie 45Armja skoncentrowana na połudn
iowym brzegu WIEPRZU między KOCKIEM a DEELINEM,

Lewo-skrzydłowa, Grupę диплом;“ do WISZNIC należy tak skier
ować
aby dnia ll/VIII wieczór stanęła w BARCZEWIBzadaniem tej Grupy
3K

3,

ъёше ostenﬁcie północnego skrzydła
Ś.Amji oraz ochrona ﬁzz;
kolejowego w PARCZEWIE /preynajmniej
do 11/VIII włącznie./
Odcinek od WŁODAWY do DUBIENKI
należy możliwie dłpgo pozostawić
na preedpolù WIĘPRZA,

S.Bywęlegąaloży tak skierować aby
ona nie później jak dzień po
przybyciu 'I.Dyw.nn_ lińję WIEPRZU
в’сщів w rejonie KRASNOSTAW ,
detaszując jedmn
do ZAMOSCIA dla zabezpieczenia węzła
kole=
jowe@o na zachód od ZAMOSCIA i dla
kupcie? z 1.Dyw.leg.
1,Dyw.leg.nałeży pospieszbemi marszami
i przy użyciu kolei задугу=
gong; do rejonu LUBLINA w ten sposób,by
ta Dywizja nie później jak
15/VIII była w tym rejonie skoncentrowana
.
3.Armja ciągnie-dynię 11/VII] jedną

Bryg,jazdy do dyspozycji 6.Àrmjija jedną Bryg.jazdy wraz z Bryg„Kozacją
osłaniać będzie odcinek
. między GAWĘŚBKEŚŚĘŁ ;
dre

aferugmnege wégris
Resztę %sz

na zachód od KRASNOSTAW,
j
2,Armja:Sztab Armji odjeźdźa dnia 8/VIII
do BIAŁOBBZEGOW dla obję ciadowództwa nad 2.Dyw.leg.;W.Dyw.p.oraz dod
atkowo przydzieloną

~hmerją. z zadaniem obrony WIS
ŁY między GORA KALWARIA a DEBLIN
EM,
Sztab Armji dołoży starńń,;aby już
9/VIII wieczór stanąć na miejsc
u
i Шутеры? transportami 2.Dyw.leg

.które przybędę na stację GARBAT
KA

dla objęcia południowego odcónka,
Dow.2,Armji podlega Dow;Frontu
późnocneg

g
o

6.Armja:

postoju :PRAG./
*

ES'BEĘZEęciu jednej Bryg, jazdy
od 3.Armji odtransportuje pospie
sz nie 6.Dyw.p. do DEBLINA do dys
pozycji

ДА!-пп.?!) ukończeniu trans -

portôwvvojsg w rejon Frontu
péZnounego nastapi odtransporto
wanie
6,Dyw.ukr. z Frontu 3.Armji
do
do dyspozycji 6.4mmji.
Zadania Armii;

3,Armja przykrywa koncentra
cję LA:-qi od wschodu i pó
łnoc%ro wsch0
du oraz wiąże npl.dażącego
do oskrzydlenba wysuniętago
Frontu 6,Armji._
3
;
By zyskać na czasie dla
koniecznej ewakuacji CHE
ZNSZCZYZNY oraz le wego brzegu WIEPRZA manewr
uje Armja w ten sposób,by
możliwie długo
pozostać na przedpolu WIE
PRZA,
Гвизоовк |

-

«

ia * ..

6.Armja:Wiag

e

-

:

aktywnie

-

npl.przed

~
swoim

°

frontemprzsłaniająe

WOW} gagh‘b‘ie naftowe,bron
iąc się od oskrzydlenia prz
ez mi;
konną Budionnego w kierunku
na LWOW i RAWB RUSKA .
Porządanem jest aby Front 6,A
rmji stał na ogólnej lińji SER
ETU
A W RAZIE KONIECZNOCI OOF'HI
IGIALSI] NAD STRYPA

,
Wszystkie Dywizje muszę się liczyć
z tem że w następnych dniach

będą musiały wchłonąć dużo uzupeł
nień w formie baonów ochotniczyc
i marszowych i szybko uporzadk
onć związk
i taktyczne,

Koniecznóścią jest podnieść
stan bojowy Dywizji do maksymum
bag»

netów,

Należy w tym momencie naszej
ostatecznej rozprawy z пиар
“;
gaz.-gig i bezwzględnością ра
нимый-$ tabory i zakłady
dla zyskania uzupełnień we
w@isnym zakresie,
<
Miejscowych ochotników oraz
rozbitków nioną do sąsiednic
h formacji, Wykorzystując wszystkie
siły Kraju dążyć powinna 3.A
rnja |
do postawienia tego muruyza kto
tym LA:-.j- do decydującego cio
su

мы…; медвежий.

f

Obronę zorganizonć wciąga
jąc w nią wszystkie instyt
ucje ochot=
nicze,Każd8 wioska msi się
stać punktem oporu.
Do zorganizowania tej
opory;odda D.0.G.LUBLIN
Domédnji wsz

ystkich nie bezwarunkowo pot
rzebnych oficerów bez wzg
lędu na ich

kwalifikacjo.

Trójkąt так“. KRAS
NOSTAW - KRASNIK musi być tw
ierdzą,której

npl. przełamać nie potrafię
i której załodze przypadnie
zaszczytne
zadanie po odparciu ewentu
alnych ataków przyłączen
ie się do decydującego ciosu,
A
Miejsca postoju:
Dow.Frontu - LUBLIN,
Dow.3Arnji - TUBLIN,
Dows&.Armji - DEBLIN,

Dow.6.Armii - LYON,
j
Zarzgdzenie materjalne „l
otnictwa i służby łączno
ści wyjdę. oddziela

nie,

|

E
UVES |
New York
„ć:/J

Wymienione

przegrupowaniemusi

być ukończone do dnia 15/VIII:

Rozggzyliio działań po 16/VIII
wyjdą oddzielnie,
Otrzymją:

___—"”Klasa”.
2,Armja,
6Armja,
Dow,Frontu północno -wskhodniego
,
D.0.G. LUBLIN.
D.0.G. LWOW,
Za zgodność

i

Ppłk,Szt.Gen.i Szef Sztabu,

/-/ 8 M I G & Y - R Y p z.

Gen.Por.i Dowódeg Frontu.

New York

