Wyłącznie

M i n i s t e r s t w o
Spraw

dla

Wojskowych
s

w W a rs zawie.

Poprzednie

registratury!

akta

w

samej sprawie.
Licz

tej

Akta pomocnicze
(podobne

lub identyczne)

Licz.
Licz.

Referent...
Kier. Refer.

Po zaopiniowaniu współpracy,

Zezwalam:
Szef Szt

podpisie przesłać

Gen

„

Adm.

„

Wojsk. Kontr. Gen.

Zezwaiam:
Minister
Tem

samem

załatwiono

akt

Licz.

ir. 2896. 109.000. 204111088. Drak. At. 8. Wojsk.

do:

gw
Y-IW 5

/

w

Pyogr@m czterech armji
nocno-wschodnim,

sowieckich na

froncie

szczęśliwie,

zakończony obecnie

półpos

winien być uzupełniony niebawem rozbiciem obu armji

mieprzyjacielskich,
i przyległej

operujących

CheZmszczyźnie,

Budiennego musi

jeszcze w Małopolsce

Szczególnie

konna armja

bye-i Go rychlej doszczętnie zniszczona,

gdyż tylko zupełne jej wytępienie może zapewnić względ=
ny spokój i ochronić od wielkich szkód, które inaczej f
ci ruchliwi i lotni konni rabusie wyrządza; nam gotowi.
Sowiecka Rogja straciła w żymk walkach obecnych
jekich 15-20 dywizji zniesionych do szczętu t.j. wraz
z kadrami; a może 10-15 dalszych dywizji zostało tak
poturbowanemi, fe na dłuższy czas nie będą one zdolne
do żadnej akcji. Zniszczyliśmy zatem mniej-więcej poZowę ogółu sił bolszewickich, druga jednak połowa tych
sił istnieje jeszcze, a chociaż jest ona dziś z pewnością w złym stanie i zaangażowana częściowo w walkach
z gen. Wranglem, to jednek w razie wypełnienia jej
Ghinczykami lub innym Azjatyckim elementem ponownie
zagrozić by nam mogła poważnie jeszcze przed końcem tego roku. 0 ileby jednak Sowiety

nie zdożeXy do końca

bieżącego roku zreorganizował, zupełnie pozostających
im jeszcze sił, zmkiejszy się ogromnie prawdopodobieństwo, aby kiedy kolwiek atak poważniejszy na nas
wykonać mogły. Do tego czasu będą bowiem mogły być
nie-tylko nasze własne siły znacznie skonsolidowane
i uzupełnione, lecz i siły Państw mniejszych,sąsiadujących z Rosją,powinny by silę zreqrganizowaé należ

życie. Pozatym cichy ich, a tak niebezpieczny dla вёз,
sprzymierzeniec üîecki, który układem w Spaa
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zachować: swoje różne organizacje

wojskowe i swe uzbrójenie, właśnie na czas sowieckiego najadu na Polskę, będzie musiał być weześnie roz-

brojonym i przestanie być ciągłę grośbą na naszych tyYach,
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Do tej akcji musimy się również przygotować i mu-

simy módz poprzeć w razie potrzeby wojska Enténty w wykonaniu jaknyjściślejszem wszystkich postanowień traktatowych, mających tak na Sląsku jak w Gdańsku i Prusiech doniosłe dla nas znaczenie.,
Po zadawalniającym rozbrojeniu Niemiec,będziemy
mogli dopiero z całem zaufaniem znosić nawet i ów stan
bezpokojowy, na jaki się już na naszych wschodnich
granicach obecnie zanosi. Ochrona naszych wschodnich
kresów mugi być tylko odpowiednio zorgenizoweną, aby

dozwolicś Państwu oddanie się wydatnej pracy pokojowej,
bez obawy niebezpiecznych niespodzianc ze strony
Rosji Sowieckiej lub innej.
Jako krytyczny czas należy zatem uważać jeszcze
okres do końca tego roku. Musimy wytężyć wszystkie
siły, aby uzupełnić, zreorganizowaé i skonsolidować

naszą armję w najbliższym czasie, tak by sprostać nogła
zadaniu nietylko ochrony odpowiednio zorganizowanych
kresów, lecz była gotową współdziałać wydatnie z Бофепtą przy rozbrajaniu Niemiec, a wszczególności Prus
Wschodnich.,
Aby jednak módz obronić granice:fmsze wschodnie
a zarazem wydzielić odpowiednie rezerwy, gotowe pome-

gaś w rozbrajaniu Niemiec,

musimy w braku czasu i

środków technicznychﬂyzyskaè istniejące jeszcze niemieckie okopy i dojść dlatego aż do nich. Odpowiednio
%ięta konnica musi zapewnić nam przytem mhżnośclę
dosunięcia na czas rezerw tem, gdzie możliwy dziś
jeszcze zawsze poważniejszy atak bolszewicki miałby
chwilowo zagrażać.
W tym duchu wypracowan@ nowe ugrupowanie wojsk na-

szych na wskodzie, które ninigjszem
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