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meozmmm DOWÔDZTRO WP.
(SZTAB GENERALNY)
Oddziar III:
Nr9778-1112
Najgroźniejszym przeciwnikier naszym na froncie południowym
jest

Ifkonna armja dzięki swej ruchliwości i metodom walkif
armja ta w ostatnim czasie poniosła w walkach ciężkie bardzo

straty i domaga sig odpoczynkuf
Zadaniem naszym winno być niedopuszczenie do tego odpoczynku
i doprowadzenie konnej armji do zuppłnej dezorganizacji i rozbiciaî

Osiągnąć to można przez pościg za wszelka cenę i bez wytchnienia,
Dlatego też Stww w rozwinięciu instrukcji NaczÎutwa Nrf9571-II]
Naczfuowfnakazuje podjęcie jaknajspieszniejsze ofenzywy na całym
odcinku 3Îarmji,kierujêc się następuj@cemi wytycznemi:

Il_be1_ogeïggâi(terenowv).
wyjście

gg—ngoghod :-;E;;_;—;;Jęciem Kowla i mocno ?ucka

II) wykonanie:
QT-QEEQSE'ﬁééiéenie wykona 3armJa przez „łod21wierz wolynski
na Łuck przy pomocy dwóch dywiZJ1l9_1
13.)2 jazda prk_Dreszere i

plkînômmla na skrzydłachi
b) lOfdwapiechiskiérowaé na

dla przykrycia akcji od po-

łudnia,a jednocześnie dla nawiszania łączności z Gfarmją 1 zabez-

pieczenia kierunku na Nawę Kusk@,
c) lsfdywćpiechi,7źdwapiechfz dwoma puzkami jazdy z dywizji

pkkfureszera pchnać wzdłuż osi chełm-Kowel?
d)

uwagenibałachowicza przesuwać na lewym skrzydle armji z

wrodawy przez natnoź

3

e) Efdwalegfpozostawić w rezerwie,aby ją szybko zreorganizować i skompletowaćf

f) Dtwo Zjamnji na podstawie tych wytycznych przystąpi do jaknajszybszego rozp002ęcia akcji termin rozpoczęcia i plan wykonania
której przedłozy do NQCZ.UOW„Oddział III"
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III)

W

zwiezku

2

z

akcją

as

Bfamji:

A) Zadaniem Złlamji(rozkaz NacziuowflverGZX—III) będzie :
a) czasowe trzymanie Włodawy,
b) krycie północnej flanki ć'źarmji przez wysunięcie swych odXx:
dzwłow na Małorvtę-auokrarw—hatno i nawiązanie Zecznosci z oddziatami S.armji w kierunku na Kowel
c) wysunięcie oddziałów własnych na wschód od węzła kolejowego Żabinka dla zakrycia robot kolejowych";

-

d) łacznie z tem przesunięciem na linji brzesc-Kobryn koniecznem będzie obsadzenie na stałe Kamienca Litewskiego”;
Klacz'uovfzaznacza Że mimó wysunięcia oddziałów na wschód od
Bugu trzymanie wojsk na Bugu w rodzaju kordonu jest Aiczfjżuk.m,;
(przez 11dyw.)
Termin przesunięcia ale 4larmji nie jest uzależniony od akcji
arm]. i może Ja wyprzedzic

Jﬁtfcigaﬁﬁzjmiﬁrozkaz Nacz Do“Nr9571-111Ip.TA) nie jest w
czas1e_uzalegnîona-gg akcji

Dow„uważa,że uderzenie po-

zudniowej grupy w kierunku na Złoczów i Zborów będzie skuteczniej=
szem,kiedy oddziały "*.armji rozpoczną już akcgę i wysuną się na x
wschód w kierunku na duck

Takie wysuni¢cie S.armji w stosunku do frontu 6armJi pozwoli
na skrzydzowe uderzenie z Łucka w toku akcji 6,armJJ.
Mając powyższe na uwadze zarządza się:
a) ôîarmja na całym swym odcinku pozgstanie aż do ukończenie
ugrupowania w wyłącznie aktywnej obronie ną linji Bug-Gniża Lipa-

b) Ąfdwapiechfnależy przesunąć już obecnie do rejonu południowego i zluzowat nio całą lzîdywïktôra a cheval szosy Chodorów-

Rohatyn(w okolicach Enichyczyna) skoncentrowac należy:"Przejdzie ona
wraz & l.bryg. jazdy

W skład połudmowej grupy,ktora zostanie nieba-

wem zasilona przez 6,dyw.piech z rezerwy Nacz Dtwa,
c) grupa genHallera pozostanie jeszcze w dalszym ciągu pod=
porzędkowana 3amnji;
PILSUDSKI
INSTITUTE
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V)

Zadanie

E'Lamji

na najbliższy okres uzależnione jest od

czmnIESv-v-EJIEJQZ-EEE—I będzie sci le okrnsîone po konferenml Naczelnego Wodza

dcami 211 4.armji.W Brześciu:

Do tego czasu dtwo 2,armji,trzyma.]ęc zasedniczo oddziały swe
na obecnych linjach,zarz‘çtdzijedynie głębokie i energiczne wypady
na rejony koncentracyjne oddzłśiśxł'ESIĘĘĘVŚZEEZSE_EĘEĘJJĘĘQĘBEĘM_

przeciwnika,brania jeńców dla celów wywiadowczych oraz

nia ewentualnych zamiarów dtwa

wÿêwietle-

bo1szevﬂckiego;

VI) OtrzmeJê dla ścisłej i wyłącznej wiadomości doy i szefowie :..,„_,4„6

Za zgodnośćć
SZ fOddz III:
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