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Aby zapewnić Polsce trwały pokój na wsch ódzie,musi przyszła granica państwowa umożliwiać nietylko korystnę ]okłlną
obronę,lecz przedewszygtkiem osłaniać dostatecznie tak stolicę,jak i obszary polskie oraz ich żywotne arterje komunikacyjne, Inaczej przymus nieodzowny «)iqgfeąq wysokiego,a przez

to

zbyt kosztownego pogotowia wojennego podciąłby niechybnie

%

wszelkie dobrobyt i uniemośliwił jakikolwiek rozwój skonomicze
ny kraju naszego, W razie zaniechania takiego pogotowia kosztownego trwałby znów ciągły stan grośby możliwych napadów ,a
więc wykluczał również wszelką pracg ekonomiczną,bo nie dozwaCadkaw
lał na żadne inwestycje lub
niemożliwe w tak niepewnych warunkach,
Jeśli Państwo Polskie chce nietylko żyć,lecz i rozwijać
sig oraz pracować pod hasłem pokoju, to musi ono w stronę
ciągle jeszcze niepewnego i fermentującego wschodu, zapewnić
sobie przedewszystkiem i jak najreslniej swoje przyszłe granice,

;
Dotychczasowe walki z bolszewikami wykazaiy,%e uderzenie

przeważającego przeciwnika wykonane na linji Berezyny mogło
być pochwycónem dopiero po przeszło 500 kilometrach niebywałego w dziejach odwrotu, a spsraliżowanem nie prędzej,jsk przed
samą stolicą. Ani linja Bugu,ani Niemna i Szczary, a nawet samej Wisły nie odegrały zbyt wydatnej roli ,podczas gdy wyzyskanie
ustroju komunikacyjnego oraz rozwinięcie większych sił osiąga-.'
niętych dostatecznemi uzupełnieniami umożliwiło dopiero przeje
ści © do skutecznej kontr-ofensywy, Polska nie może jednak na
tem polegaé,by jej stolica miała odgrywać zawsze tę rolę decydującą wprawdzie,lecz i zbyt niebszpiecznąj takicj ostatecz=
nej obrony. Oparcie armji o Brześć i

dalej Bug,/@niłą

Lipę i Dniestr nie daje również należytej odporności i nie zapewnia bynajmniej,jak to wypadki dobitnie okazały,zskrycia kra«
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ju Lwowa, Zagłębia naftowego, a przedewszytkiem
i Stolicy, o ile
|
silni. bardzo armja nie zdoła stanąc do tej walki
ost-teczne; opal-'
ta oÊrzeki i węzły komunikacyjne,- Aby Jednak móc
zmoblllzowac ]
i zebrac taka arm”, musiel 1bysuy mieć możnosć zysk
ania na

czasie

nietylko przez oper naszych oddziałów kresowych, lecz rown
ież przez
odległosc jaką nieprzyjaciel aż do tej ostatecznej dla
nas linji
obi-ammo“ ktorą pozostają już jedynie San, Wisła i
Warszawa,w dûym wypadku przyby/æy musiał,
Zapommac jednak nie wolno, że ta jedyna i ostatecz
na linja
naszej koncentracji leży już częsciowo tak blisko ważn
ych centr
naszych orsz węzłów komunikacyjnych,że zagrożenie ich jak
i całej

\

W

sieci ksmumikagyjnaj kolejowej staje się jednocześnie aż
nadto

brnwdopodobnem.
Linją ochronną zakrywającą tę ostatnią koncentrację gło/wnych sił polskich na linji Grodna, Brzescia,Bugu i Gnił
ej Lipy
może bye, dopiero mni ejwięcej linja‘okopéw ni emieckic
hx przedłużone od Dubna conajmniej na Zbrucz, tak jak ją niem
cy Ëmierzali,

(

lecz w-skutek oporu ro#yjskiego na południu przeprow
adzić nie zdołali.Na tej linji mogłyby nasze oddziały zakrywające
stawiać
pewien wydatniejszy opér lokalny;lecz blimkoté koleji
transwersal-

t

nej przez Łuniniec,Sarny - Równo i Proskurów,pozost
ającej wówczas
w rękach wroga, umniejsza tak dobitnie wartośc samej
lipji okopów
niemieckich,budowanych do tego w całklem innych ”W
. dla

zwartego

szyku wojny swiltowe3,że bez posiadania

tej calej linji transwersalnej,umożliwiającej dopiero szybl
ne
przesuwanie ochronnych oddziałow,nie można wogole myslec serjo

/

o zabezpieczeniu granicy polskiej.
Musi więc ona prowadzic na wschód od całej tej lzngi
kolejowe;, ochraniając ją nietylko przed ogniem działowym bijąc
ym
z terenów sąsiada,lecz i przed atakiem małych oddziałdw niepr
zycielskich mogących przy zbytniej buu/kosci granicy każdej
chwili

(

szybkim wypadem przerywać ją jaknajniekorzystkiej,

\
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gig/gaszą stala}musi więc ze wagledow najsmotmeg szych
czyüEo wojskowych budz]! przecięciu conajmniejtrzydziesc
i
lometrów
na wschód od wymienionej linji kolejowej i zaktywaugg
możliwie
korzystnie łóżnomi terenoweni przeszkodami „W
terenie nésiakkyxzatem
musisłaby naj skromniejsn i nieodzowna dla nas wojskowe
granica

wshodnis biedz - przy (wykluczeniu skwłiwswsz chmlowem sporn
ych

terenów litewskich - przewaświe-wgejemi; o

$

terenow litewskich

-

przeważnie

rzekami:

od gornego

mienią,

wC/zimszymaknej do północnego Słucza,przez Stwikg lo Ubortje,
„ndz Słucza poiudniowegoiprzez Dawn do Uszycy,
Przy uatalenéu rozjemczej musiałaby te

względy byc również mitra-men!, zkx Nie możemy zadowolnie

się zatrzymaniem s#e li tylko na linji okopo/w niemieckich,
' gdyż dla ich-obudzenia: masielibyśmy użyć całą niemal nesza ,
czynną armje, wieę conajmniej 16 dywizji w pierwszej, a choc
4 dywizje w drugiej linji,
Miki Mielibyśmy przytem linje kolejową przed

/

frontem w ręku wrogs, umożliwiającą ma przekrupowywanie
ź

się; zupełnie niespodziane napady na jakimkolwiek odcinku,
co by nas zmuszało do tem większego zużycia sił i do nużącego wojsko wysokiego pogotowis.,
Zajmując zaś sami tę całą linję kolejową od
Lidy przez Łuniniec i Równo do samego Kupieﬂun Podolskiego
odsunieny od ":“ nietylko, nieprzyjagiels, a przesto i %»

niebezpieczeństwofo sto

do stu pigédziesigciu kilomettoﬁw

aż na lime kolejową Minsk - Kalinowicze - Korosteń Zmerynkeg lecz zapewnimy sobie również znacznie korzystnie]-

sze warukki ob@ady całej takiej linji rozejmowej.„Opierając
się bowiem na 7 głŚWnych węzłach kolejowych i na tak bardzo
korzystnych połączeniach od tej linji na zachód,:nożńy
bezpiecznie zadowanić się pozostawieniem tylko 7 dywizji
w pierwszej linji, trzymając najwyżej 5 dafazych na drugiej
linji węzła/w komunikûyjnychærzezco zaouzczîdzilibyimy

już podczas zawieszenia broni mniejwięcej 8 dywizji w tym
wypadku; gdybyśby zamiast obsadzenia okopo/w niemieckich
uzyskali, jako linję obsady rozejmowej całą tę transwersalng
kolej od Lidy po Kamieniec Podolski.„Wytyczną dla masse)
delegacji pokoąowejaąrazem jedynie uzasadnionym i "monilnym celem operacji wojskowej w najbliższym czasie jest zatem
dla nas osiągnięne te,] 111x131 kolejowej, na kt#órej wszelki
xadzaj rozejm ma spokoqem w korzystquuych warunkach
przyjac byśmy jeﬁyﬁe mogli.-
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