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Inspektora

przy
Wedzu

Naczelaym.
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Wedza Haczelnege
w Belwederze.
Dotychczasowa działalność Generalnych Inspekterdw
przy Wedzu Naczelnym wykazywała niejednekretnie kenieczneść złożenia sprawezdamia z działalneści Generalnych
Inspekteréw mietylke w formie przedkładanych meldunków,
lecz również w fermie meldunków ustrych ma audyercji u
Wedza Naczelnege. Ogmielam się więc prosić e zaznaczenie
""§FFT=3§EE;Z:—;:w1ych terminów / dmie, godzimy / „kiedy ;
Generalni Inspektorzy, ewentualnie P.0.GŁównego Generalnege Inspektara,mogli;by składać relacje ze swej działalmeści i stawiać zasadmicze wmieski, które z rozkazu
Naczelnego Wedza megły być miezwkecznie w czym wprewadza-
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Wodza Naczelnego
w Belwederze.
Skutkiem blizkości fromtu i bezpośredniego zagrozeria Warszawy - W dotychczas
libra

syste:atycznę_organizację

artylerji wkradły się pewae иіейокХабноёсі, кфбге віе=

zwłocznie mależakoby usumęć.Przyczyną powyższego były te okollcznoscl, że różne
organy Naczelmego Dowództwa - poczęłyvbez_porozum1ella
się między sobą i z Mimistęrstwem Spraw Wojskowych / Sekcję III.Dep.l. / ва własną rękę wydawać rozkazy organi-

zacyjne - niejedaokrotaie ze soba spraeczne - wywołując
tym zamieszanie i zmkiejszająęc lntelsyWIy‘Ìvk pracy.Powyższe miedokładności szczególnie dały się odczuc
w baterJlzapasowe] р.а.р. ї Koszarach pray ul. Koszyko-g
wej. Baterja ta wystawiła w przeciągu krótkiego czasu 11
zowych baterji, uzupełniła i skompletowała À baterje fromtowe - mając jeszcze obecrie do wykomamia caly szereg zadań ,którym w waruskach w jakich się znajduje,podołać na-

leżycie nie może. Masowa ta produkcja oddziału zapasowego,
który poza tymi madzwyczajmymi zadaniami spełniać musi
zasadniczy swój obowiązek (=-. uzupełaiemie i pracę około
własnego pułku'- dzieje się rzecz maturalma kosztem jakośaśl
ci tej pracy

i powoduje zgubre skutki, odbijające się

fatalnie mietylko ma oddziale samym,lecz i ma formacjach
przez miego wystawiarych. W Koszarach Artyleryjskich przy
ul. Koszykowej powstał w skutek tego prawdziwy chaos.
Gelem zaradzenia ma przyszłość złemu komieczaym okazu
je się wydamie rozkazów:
1/ Podkreślających kgnieczlość certralizacii spraw
organizacyjnych artylerji i zakazującyc£ przedsigbrazia

jakichkolwiek kroków w tym względzie w /„/‚\zapasowyzh
oddz

się

bez
/

Sekcją

III.Dep.l.

z
/,

przyczem natychmiastowe
{

Mimisterstwem
wyłączając

Spraw Wojskowych

wyjątkowe

zawiadomienie

wypadki,

M.S.Wojsk.

Sekcję III.Dep.I. / o już zapoczątkowanych przed -

siéwziéciach jest jednakże ricodzownem.

'\2/ Zwracających ogólną uwagę na mależyty podział i
rozkład pracy w wykomywakiu zadań organzacypych
aby urikrgéd przecişienia jedaych oddziałów „а zatrudnic inne.

\3/ Nakazujących matychmiastowe odciążenie bat.zapas
1 p.a.p. i umożliwienie jej powrotu do normalniej k

szych warusków pracy a to:

Мрин poddanie bat. zapas. 1 p.a.p. а ротго_

~tem-pod rozkazy

€

b/ przez wydzielemie i usamodzielaiemie jednostek
zredukowanie tym

przy bat. zapas., już

sposobem miemormalmego staru wyżywienie 2704 szereg.
је |

i 304 komi jaki to star mie stoi w 2adaym stosusku
do aparatu administr. w który oddział zapas. art. jest

і

à

wyposażony.

e/ przez przekwaterowanie magromadzonych tam
dotychczas oddziałów, gdyż skutkiem braku miejsca i
zamętu może wyniknąć demoralizacja i rozprzężemie a

»

jednocześnie stwarzają się warumki do rozpowszechnienia
chorób zakaźnych wszelkiego. rodzaju..
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