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SPOSTRZEŻENIA 0 OFICERACH I FORMACJAGR OCHOTNICZYCH
WOJSKA POLSKIEGO,

Po powrocie z frontu 5-ej armji, skreśl=m spostrzezenia moje, me jące n= celu ściśle objektywne већа rekteryzowsnie przewnznie пох.]: ego pozicmu naszej armji
dla ewer.tualnego użytku Sfer miarodejnych,
Armję stwarze korpus oficerski. Or. ksàtnlci
fachewo éjohierzn , wychowuje go pod względem morel
nym i rczwijs w Lim poczuci@ ctywetelskie. Drugi seder
iem oficere jest prowedzenie źcłnierza

w beju ;

knéjy z tych obo-

wiązków wymage specjelre-G preysotowenris i
nauki oprécz
cscbistych zelet danego dcﬂédcy/ obni-nych г
Зевс wychoweniu

сthym

WWWQJQWŒÆËÎËÏnicm jak w pierwszym, tek i w ćrugim wypadku. Kiercwnicy
:.asz'ych szeregcwych w ogrem.ej
bie sprewy z zaszczytnej,
ktćrej Są

większości nie

so-

choé “октава-маки; roli do

w chwili (naczej/juka budowniczowie

raszej armji/będącej dctychczes
reszej. Brek poogucis

podwaliną porstwcweści

tego z=dsnie, z którego wypływa

Świ-doneść obewiazku nunca/ego daje
się vs'zęizie stwier-

3216. Oficerowie w nejlepszym rezie idą
po 11:31 najmniesszego oporu, Mnggijﬁqu‘Jnnrdzir—J
câdal-é od siebie
uciążliwe strony Shiny.

zwelsjac _je
ще Ш:

oficercu Mało cheuja zzchiezzem
, nie troszczą się o je#6 byt i potrzeby, naдоме;/топ1.1

евргг #4203&

rcwnxda i итп-садItem-z
ія 1и^71 Akon1
,dbnjąc w pierw-

'

я

szym rzędzie
siebie

orez

o
o

Вю

zdobycie n=jwygodniejszego pomieszczenin
"kurczę

prwszednie",.

Trektują

dls

swych podwksd-

:ŻEE_££E£;ł51ę_2.9bcescao1'uwpźnjąc to ze szczyt dobrego
tonu wojskowego.
Szyszełem

1
osobiście jak porucznik, posiadejący

juź prektykę bojcwą w jednej z armji baiet»
grożąc rewclwerem zechęcrł źcłLierzy do męstwe
strzelsnis im"w d....

chietricą

" Nejmniejszej potrzeby tak ener-

gicznego wystąpienie rie było, poxievnź ont"

tyrmlgers

wtedy j-knjspckojniej o<powiadeza na ogieﬂ bolszewicki.
czy uwege moj= trafiła do jego przekcrenia, gdyż
cdezwsnie sig tego oficers wsk-zuje ns supeiny brak taktu sTuébowego w stosunku do źcłrierzy 1 nieprzygotowenie
do z- jmowenego sterowisks.
wielu z rich,
jeder z

jek o tem między innemi éwindczy

sów gen.Sikorskiego wykezuje tendencję opu-

szcznria swych posterunków
w przewidyweniu
" boju, » newet
VA
--- -.+ r
Efîîﬁîî—EËËEX' pod lads pretekste _uchodzac do rezerw lub
nawet d=lej, przekezując dowédztwo siergentom lun mros szym poscficerom.

/Ger..

dwóch oficerów tej ke-

tegorji, z których jeden jest kapit-rem, oddał pod sąd
pclówy./

Wielu jest takich, którzy na linji ognia wyke-

zują zbytnią nerucyość, chętnie wyszukują miejsce bezpieczne ze perspetami скорби,

źąfajac jedhccześLxe cd swcich

podwłaśrych spokcjnej postewy pod kul-mi i celrych strzerów.
Charrkterystycanem jest cdezwenie się jednego
porucznika,

‘onédcy Odcinka, ns

zapytanie Dow.grupy w j=-

kim celu ze=rządził swej komperji prébxy =larm,. Ośpcwiedz
brzmiełe:

"3ls sprewózenie jak prędko będę mógł się stąd

wynieść w r=zie steku".
Jidsé Текселеве: le s?uégy przez xiçkszcéé oficerta,
n

zeprtrujacych sie ne nia, jako ne

ciężki przymus,

270

=

lub

tes

pensji.
sitki

$,-

traktujac
Z

do

J&

z

tego wypływa
minimum.

Te

godności Фоту ierskiej

lekks,
że

jako

stereją

objawy,

rieprayjemmy
się

reśukcwnó

wskczują na

dodetek
s cje

do

wy-

brek poczucie

i są jednym z n=jbardziej

szkodli -

wych czynnikc'w, csirbisjacych armj¢ i ;rriźnjących jej wertość, Żcłnierz wtedy dopiero jest godnym tej nszwy,

gdy

dojdzie do głębokiego przekonania, że "wojna jest cd tego,
źżebybyło ciężko *,

Фе chjawem normelnym na

ccdzienne spogywerie obisdu i ser,

wojnie nie jest

lecz głód,

chłód, czu-

warie i zmęczenie prawie =# do grernic sił luśzkich, W doli
źcłnierskiej leży pcówięce:ie.
Temu pczląścsi meżre
wskezując że wym-g.

zrzucić zhytri ideslizm,

on cd przecigtryceh jédncstek hoh-terstya

i wskutek tego nie może być stosowany 3l:

mes, Doświedczer

nia Sześcieletriej wojny jednekże wskezują ne
ja

to,

fe istrie-

tego typu, i fe rie brsk tekich 4 u nas.

W kas-

dym razie wychow-nie źcłnierza powirno iść w tym kierunku
ponieważ źcłnierze tej kategorji są wzorem dIĄ innych
Dle zwykłych śmiertelników wysterczy jeśli keidemu będzie wpojons seseda sumilernego wykorywaris tego таdenie,ktére mu zostalo nokegane w keddym neszezezolrym wyрейки. W tym kierunku powinno 1ść wyrchbierie pcezucie obowiazku frkziPPS‘dego;
be.

więcej ric cd nich żaścć rie trze-

Gen.Cerrobert - iegzwś wypowiedział zdwrie,

że nie

wykcre:ie obcziązku jest trudrem,lecz pcznerie r
ter cbhowiązek polese.
wyjaśni»,

Służba

czem

z-ś wojskowe tę : Lepemncéé

stewiejąc wykonenie rozkezu słuśbcwega jako

kryterjun chewiazku,
Jednym z wyrików lekceważeria swcich chowiązków
jest

że cficercwie nie świecą przyk'=dem dle Ёсіъіегиу

nietylko w bcju,
czas

lecz i w syn:-ym życiu «dziurami:

marszów: _;Łuw'wźyl'eńx riejednckrctnie , źe Oficerowie

jada na

0231135W£§}?EE?}:314.51715° # ровеоћ 11637

w powózech .
Steenk

lub 'nţyozknch, {chE-ryan checność w etacie puł-
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kowym nie
czas

ds
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sig uzrs-dnié

rezul-minem,

To

semo

czynia pod-

ofprozynkéw w me remurczcstswhjac źcłr.ierze

иХевгеј

inicjatywie.
Grcéno mévi sie c nieuezcivoéoi wsréd korpusu oficerskiego, które
---"
że пуб

w wielu

dla breku 'owcdéw nie mo-

sajownie. Dare w tym względzie posisdsją

n=sze sądy polowe.
Powszechnie rówrież daje sie cdezuweć Drrdzo niski
oma
pczicm wykształca? 4

kul’шгьс`

pojşc 6 dobrym wycho:
iu,cc, worin naszego oficers w cozach
"terenenergie
swych podwr=dnych 1 spor eczer stwa.
Frzechodzę dc zes=driczej przyczyny niewyroblenis
i niewyszkclenis n=szego korpusu oficerskiego, miancwicie:
braku pre Ndziwegc pcezucia 'îyscypliry 1 kemosci wojskowej.
---n

ncjęcłu dyscypliny lezy poestuszerstwo bezwzględre rozkezcwi starszego, jest tc podporządkowarie swej woli
- wcli zwierzniks.
W tem pestul-cie leży siła armji, tu jest czynnik,
który wcjkcwość wyrćż ia z pcsród irnych form=oji lub swimzków społecznych, które тода, nie stosoweé dla swego istnienie zesedy

pes?uszerstwe. Pcezucie піегефіст-

nej zeleznc&ci jest враги; ermji, im silniej sig ono prze- jewie, tem srmjs

jest spr-uniejsza i

W neszej

b-riziej

jedrolita.

spcibtc-ść te misłe się stwcrzyć

dzięki cp-reiu na poczuciu ohywstelskim n-szego żołnierza,
n.jego peotryotyzmie i pcénecenlu dla ojczyzny,
źcłrierze zrozumieri= potrzeb
szego, liczonc n=

Żad=no ca

rowvopcwste?ezo p istym rn-

jego néwindomierie 1 Scbrowelne гоаро-

reaikowniie sig rygorowi wojskowemu w imig idei nercdowej.
, że w każdym rycerzu rcustaśscej Polski obudzi się duch Koścwszki Sułkowskiego lub Lergiewicz=,
rzeczywiście duch ter cnscicwo

1

ukrzesycry w na-

szych legjonsch znchcdüchjwücddch ne

ziemi gościn =

nej Frencji, w turdrach mrognezo Мих-шипи i Syberji. Dzię-

біль
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ki

niemu niewątpliwie

st©*

się

nawły brrberzy/skich hcQd
Tecz
chejmujące
natej

ty?o

hy

wszystkie

idejowej

i

to

"Cud

n=d

Wisłą"

i

cdepchnięcie

wschodu.
rementyzmem przypuszcz=ć,

werstwy nesgego

idemlistycznej

г госи może

dyseyplinie,

Nie

się

cstaé

ln re ze wy

dla tego, że jest tc =rmje źle wyposséons w éroski

techniczne, rynsztunek i ekwipuhek,
z=prłu do boju.

teborsmi i »rtylerją pcódeją się n=-

szym prszczezélnym kompenjom,
i

i rie wykezująca źedrego

Ес przefemsniu nieprzyjscielskiege frontu;

bclszewickie dywizje z

we

srmjs,

всміьъіёшу

się łudzić: udało rem się odebohxąć volszewikéw od
głównie

że

de Redzymin",

Nasza droge krzyźcnn 2 Kijowskezuje ge prezucie obyweGtelskie

i prtryctyzm rie są dosteecznemi podwelinemi mocy r-szej «rmji.
7 stesunku de “ns.nievéﬂi>dcm1czycn lub zdeprowowenych agitacją
wywrotową główną siłą,

WiaŻĄcą jeśrcstki źcłnierskie w silna

onłość jest przymus, pcperty bojeźrią kory.

Cessrz

Jilheln

jeszcze w 15rokuc§wi-domy?, йо wejno rowoczesna jest tek
streszną i wymege
patryotyzm,

takich poświęceń cd jej

uczęstrików, że «ni

«ri religja, ani pcczucie obowiązku nie są w gba-

nie unrzymcé

i prewdziwego ducha Bojowego w srmji.

Tą siłą möge губ tylko przymus i najsurcwsze kara,
tywe

śmierci ze

to perspek-

Opuszczenie swego stencwisk«,

Te yesede zeczęto stoscweć i u nas, рекіеч # sytunojs L=sze była coraz b-rdziej krytyczną. Jednrk£e w przyszrości te drskchskie metcdy powinry uledz modyfikseji, a to
przez odpowieinie wychowarie wojskowe oficerów i źcłnierzy.
Dla

ćopięcie

tego celu trzebe będzie Hykcrzexić

w pierwszem rzęśzie zle srosumiane poczucie gchoéci oscbistej u wcjskcwych, Pomimo to że ciągle nazywamy віє рай в лет demokr=tyorrem, poutuje

w szerokich mesach n=szego

spcłeoyefstwa, a szozegiIniej v t.z.

"inteligencji" zbyt

wiele źle zrczumienej buty i pychy szlecheckiej, ujętej w
aforyzmie " szlechcic ns zagrodzie тёлку wojewodzie."
Wielu nesaych rod-kéw nie może poznyć się wpół-

świadomego uczucie,

źe ich przedkcowie niegdyś

maglixpnę <

-
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tendowad
wir

Się

sig

do

by

korony Polskiej.

Ten

kontretrie

jako

włedzy,

posłuszeństwe,

dc

przeiytek

nicprzeperty wstręt
#

czem

obecnie praejndo

wszelkiego

zrecznie

różnimy

od zero ćw ze choîu.
Przeciętny nasz

Lnnet'n571xte11gent7pcszqcy muxdu;

ger: lerskil'rm-źn jako obreze cschista, zdy mu zwierzekkik
agréci rejstuszriejsza uwag s?uébowa,
we

Cytuje preykicdy;

de kasyna tuierîzy Modlin wszed

ochotrik 35 letri z mundurem rezpietym ci

ci?em mu uwvagg w formie

rÉry do dozu, Zwré-

n°

jego stro-

Ju, polecejac doprowadzić gc do porządku, wym=gnrego przepis=mi. Ochctrik spełnił rozkaz, kilk-krotrie przepresz jąc,
pcwréciwszy ne

swoje miejsce,

rozpiekst sie.

lecz

Te n=dwreśliwość

nie jest wyjątkiem, ponieważ rieras widzinłem łzy w cozach
młodszych cficerów i źołxierzy ze

czynione im rejsłuszniejsze

uwsgi .
Niezdrowe z-rczuriełość i pychą_n=szej młośzieży
wcjskcwej uplestycznie

się w powszechnej L_ż£252ł_£ddh£anła

Ìîîîîîl—Èﬁiikﬁﬂych. w tgm względzie bezwarunkowo oficerowie
pobili rekcrd. Wid=ć że wszelkiemi spcschemi strr-j4 sig unikad salutowaria strrszych, m'odsi 758 стісеголіе ґазні
kowej wcele rie salutuja się
го

wzgjemLie, poriew= à jeden czeka

drugiego. A jeśrakże ter ceremonjał jest właśnie }edzym
z

dejsaych eryrrikéw epajajacych =rmję, perieważ jest

symbolem Dreterstw= i ?şczxréci wejskowych, i powinien пуб
zewnętrzną czhska ich duchewej apćjni.
Dle eggs też nhleźy przy wychcwywwriu wcjskcsych
necisk na wzmeczienie w rich pcezuCis szacunku i pcsłuszerstwa dle zwierzniks. Nie trzeb
= pozaróz-ć w denym wypadku stoscwerniem pewnego sz=blonu,
pewrych formuilek sewnetrerych w mewie i cb

łśsłg, bo cze właś-

rie Nyrééyinja écirierzs od osohy cywilnej 1

w rim

ducha wojskowego.
.
з
2.
Trzeb=
zeby
rosi cficerowie i 2071.4
егве zrozumie-
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11,

tym pedpersadkoweriu

fe w

sig

służbowym leźy

1

orgenizm
estetyks życia wojskowych, wytwnrżującn z nich
piękny i silny,

z którego pewinri być dumni.

Powinno sie wychowsé w źcłLierzu pcezucie dumy i

przyŒWWçboko "volé w riego wisre w honcr
godne-ści
;

..a-GF!"—
raleśny

Јевс– stencwisku. Te rezultsty ми "być

te w szkolech wojskcewych 1 w koszer=ch, gdzie leezy wzuce
Trzeb zerznó z reszą meniern "pan-

nié rygcr i

przez sterkewerie", które, niestety, bywa stcsowora nowet
się 36 źchnierzy; młodsi pr==

szych cficerów przy

ścisle
wte wszyscy posługuje się tym zwrctem. rominno sie
zchnik ma sig
przestrzega? rozk=gów w tem względzie. Zwier
dc podwkednegzo tylko wymierisjąc sz: rie

тате
i mówiąc mu " wy"

Należy z=s=dę te ответ-статі?: 1 w stosux

kokach służbowych między oficersmi. De ons r=pewno bardzo
rzystre rezultety w kierunku wzmocrieris dyscypliny.
чс в ony Donnie;

nyc w stosunku do sunny jed-

ich,
restke ujsrzmicna, peztewicnă pewrych prew obywetelsk
jeśli się chce mieć silną =rmję.

Wcle

porzadkewerg woli zwierzehniks dis

jednostki m:

csiągnięcia

wytkrięte-

Są tc nejprzykszejsze cechy militeryzmu,

zc celu.

пуб pod-

tdyź wy-

deja się być negecją praw cziovieks cbywatels. Leos immego wyjśc-„lc
cze n=

niem", czego dowodem ва r©Sze formacje cchotri-

frcncie.
Powstały one sdy rozbrzmisło hesłe rzucone przez

Sejm, Rzad i Spcłeczeźsuwc, że "Ojczyzne

w riebezpieczeństwie"

Z=p=ł re bruku w-rsz=wskim i w cełej Rzplitej.

carrmat rie

tylko młodzież, merzac§ o lauroch Skrzetuskiego i Wołody -

jewskiego, lecz i ludzi w próeszłym wieku. Trrétee jednr—kie
zrpri ter. ostygł znocznie pod wpływem nieunikricnych trudncéci örgenizeecyjrych, crag, cc było złćvną przyczyną, :.4еme$reści urzadzenie
Wytrwelsi poszli

się w wojsku pcóług wł-snych upodebeń,

do szeregu, nle i tuts) wszelkiemi sposc-

bami sters1i sig unikuaé przykrości życie kosz=rcwego w kedrech i

"rweli się dc bcju".
„з оте
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woieleriu do

odbyciu kilku ms

códziełćw frontowych

cchctnicy pc

гнёт, pieszć lub konno i zetkuawszy się z
że

przeciwnikiem pc rez pierwszy, doc jeśzili do przekonania,

e
jeśr akze pewr e, rajelementerriejsze preygotewn: ie tecretyomn
i pobyt chcó rLejkrótszy w wyszkcleniu koszercwym, moją SWcje strony dodstrie.

Zromumieli,

fe nie znejąc cnejécis

lcnòa, szebla 1 ”px—507. tego steczejąc ciągle

rabirem,

z ke

welki

z włesrym kcniem, nie mogą skutecznie w: lczyé z rieprzyj=cielen. '!łiększcść ich utrzymale
więcej nig dwe

sig we froncie prewdziuyn nie w

tygcdnie, prozem pod rog: ont pescremi, jek to

wyczerp-rnie, lekkie niedom=gonis
chęceri=,

starsłe

,

® przewaź:ie

wskutek snie-

się wyccf=ć w tył dc teboréw lub powrócić

choé re kilka dni ra Yonc rodziny.
BoZrierz rasa wozcle jest nerizo ndewciszr.igty,

do

merszów 1№щсщ berdze Kotwc sigWyczerpuje. Chs-

rekterystycz: $: jest 11eść śpiących w odärisisch c кји: rcrze dnia i troy/jak tylko redeje się ku temu ckozje. Spią rs
wczech teborcwych, w merszu, ne kcnisch, prdozes wszystkich

pcpesÉw, siedzac i lefac, m co gcrzej, 1 prdczms pe?rieria
stuzhy wartcwriczej.

Nie meine tego wytrumsczyé przemęczer iem
ter. objaw Баст-3511 iej u rekrutéw

zdyś przeciwrie

1 cohotrikéw. Jestto dowodem niewytrerowmin i s?mboéci fizycznej ,

że i w tjm

t&ż i breku erergji i wcli.

wypadku oficerowie zrowu świeca. smutrnem przykłedem, pc:.iswnź
semi pilerwsi niersz paieja w cbjecis
reéci.

snu'vrzy lad=

spesch -

Tego chjawù nie Zeman-Żyłem w wejsku zosyjskim,pedezas

wojny światowej, chcei=-ś kampf-zje Turecka i Perska, N ktêryoh
br=łem udzinł, były nader wyczerpujące fizycznie wskutek niezwykle długich przemorszćw przy 50° - био upale, Zo?:iera
rosyjski nigdy rie spaă pedozas pcv-sfmv,
herbote lun fursferowel.

Leos gotoweZ sobie

Wyorwercéé ta wywokena jest wyowi-

czeriem w czasie pekejewyn.
Szczęśliwy zbieg ckcliczrcści pczwclił, że wrcge
PLS, ,
INSTITUTE
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przed

okresem

Warszawy,

£nicne.

"wyczerpornie"

wskutek czego

cohotrikéw cdepchnqlismy са

zedenie

ich był

ćzuściruc speł-

Ter. brek uycrzymw’céci 1 wyszkclenie dowośzi jed-

cści swego
nakże, że Żezrierz preworiwy mejacy być n. wysck
»
Ś мег cinica i szeblonowa szkczedenis, powinien prze
łę kcszercwą, o
wcc7eśr.ej.

ile rrmja ma сдргмічагс

you kem #ojny no-

Tutej bowiem zcłrierz ctrzymuje

tecretyczne i

wysrkoleme

wyrcbierie fizyczne mające nmysucscnnć de-

go crgerizm % psycholozje do
kie idylliczne merzeni«

trudćw pcchcóu i welk. Wszel-

o armji cbywstelskiej, milicji lu-

odpcwin~
degej, armji cchotriczej jako formacji ste'ych nie
deja reslnym potrzetem pristwa, ktére jok nesze musi
w ciągłym pogotowiu. Dlr tego też пип- и 'рггувпсчсі

sszel-

kiemi знаним wykcrzenie u nas system dcnrcnclx.egc

gu, lecz pcprzeć surcwe 1 fechcwe wykeztsłcerie prz 1152.1ng
armji, Cpertej ne

wzorsch gechedu,

:o się zriweczyc

w micăym fc?rierzu duchn weatrgkén Sienkilewiczowskich,/przez
ter. pryzme t nuke-{n.46 naszej штанду anprtruje sig n°
służbę wcjekcwą/ - dlstego że duch tem nier" sig na neszej rier «wider rygcru i dyscypliny. Tych ujęć
bardzo 1 w życiu spozeczrem,

Drak nem

Lubimy wejenkg sle prędko

noszące imicna

pcistego, ;!f тау alo чсіт вКіе,

оће феб» narcdczych, partyzanckie druzyny skików, sokorów, crłów, użerćw śmierci,

wskrzesz=my

kcsyni'erÉv 1 uzbrsjamy kcmetyllecz nie chcemy : reine ne* szyoh herdyeh kerkéw de prewiziwej

îysoypliry.

Rzeczą Wy-

będzie yuźybkcnnć mleàycie nasz idealizm % го- .
. man tym ores нищету pefryctyzm,

ist:. 1е1ьЬу я пегобвіє

u—szym, dia чуггЪіь-„іе prawdziwego .Ìuchr i męstwa Zorriert-

skiego.

ve

«ylke tek prjev dy'zoypli'n значи-шет skocräynewsrin dzi: zań ncęźnzem'lvych jednostek i gwary/mje,вдгх
тиму готкед

spełrirxy. Mamy szereat астбаби подмеч—

nych, fe najlepsze Ghyci usuisdc—micnych cficerów, - 15 °

nese

-

10.-

szczęście ich rie brak - napotykaja nn riebywate truâncéci
wskutek breku ckreślcnegxo systemu, bezwzględnie stoscwenegc, kt?ry ty nngirał wszystkich do osiąarięcia jednego celu. To leźy w roli oficerćw wyższych. Lecz wszyscy Oni sker28 віч па częstokroć spótykeny bierny opér ze strony swych
podwł=dnych uzrejących prewdziwy rygcr wojskowy jeko przeźybek i objsw zacofsnie. roca tych przejaw?” niesubcrdyreeji memy do czynienia z nieudolnością cficeréw i zornierzy. '.Viększcść z nich nie umie wykr-rywr-ć тощий/7, czreticzyjac siq do"wydewenis

zgarzaizer " pcówke înym, nie trosz-

came sig hyrajmriej 6 to, czy rozkez został f«ktycznie wykonany.
wzorów ne których m.

się cr ters6 organi-

nnszej armji jest nejterdziej delikstra 1 trudna do
rczwiązerie ze względu ns różnerodneść elementéw naszej siły
zbrojnej.

.Komplikuje się cr.

prÉcz tego zmgrdrieriami na-

tury politycznej. Rzeczą jednek pewną jest,
ultr=-prtrycci,
sterczy.

Duch ten

kei i u zes h-sło:"

że blraîzà Lest

że w- leczny duch nerodu n=szego wyо у wróg

u wrót Werszawy wywo-

Welke re noże" wypowieśziere przej

lety sapcleonowi przez o'nrml'oe Saregossy - Juens

stu

Falafexa.

To doje wiele szens ny zwycięstwo, lecz rie rupi;- być uana-

'ne jako staza metcda triatyczïf' w rowoczesrych werunksch,
Lowinniémy po wzory zwrócić się do
11 -rmje angielsks,

tych, którzy wyćviczy-

~meryksLską, belgijską, włoską,

= nawet

murzy: ćw nfrykwfskich i zwyciężyli najorrdziej militerne

" paistwo neszej epoki. być uczniewi tych ludzi po narodach
europejskich pcsisdrjacych anscarie wyższą kulture cd
nie będzie chyb» рсгііегіеш naszej godności.:yrouwej„ch—
ry

a: modyfikrﬂné, stosownie do naszych
Frzypuszcz=m , 14 prwszech: de wiedomem jest jak

szczerze pcdczes bitwy Jearszewskiej, Prencuzi ram

"Gnome;

gell. Usobiście wiśzi=łem Oficeréw francuskich w pierwszych

szerezech rrszych w ogniu kor-binowym i «rtylerji, pełnia—

378

=

cyoh redel

swoje

24.

furkeje

Adcptcwsnie

"dcredoćw

techriczrych".

metod frercuskich będzie

go miało i tę dodstnią strorę,

prócz te-

że pogedzi wewngtrzne an-

tegonizmy, coorte na pcogedzeniu neszezo wojske z różnorodnych formacji.

W NI O 8 K I.
Reasumujac powyéisze uwrzem ій пе1етеїс бу
z chwilą rozpcczęcie demobiliśscji zarządzić co restwpu
je:

=

$

1/ Frzeprowedzić ścisłą kontrclę oficerów, sp
sprewdz=jac ich типаж-см f=chowe 1 merslne n° sass
dzie opinji przełcźczyoh, ze

czms ich pobytu w W.F.

Nie cdpcwisdejących wymcgom stewisnym oficercwi w jednym
lub drugim wypedku bezwerurkowo usuweć z w@jska
zerwy,

1

W rezie spełnienie

do re -

czymś-w, przewidzierych kodeksem

keruym lub hororowym oddawes do wis ściwych sądów.
2/ Dls przeprow-dzenia tej filbrncjilw razie

protestu ze strory oficera zekwelifikowenego do u‘sunie—
cia, реш-‚№6 przy kt-źdym D.0.0.

Trybu.sły №

z 5-ciu członków, zadeniem których będzie rozetrzygnięcie pytania, czy dany oficer może pczestsć w W.P. Tem
bedzie gwarentowang bezstrornosé orez wysoki nutorytet

ì

wyroków.
3

3/ Pozostawionyeh w W.P. oficerów =ż do
kepitsra włącznie neleży kolejno przydziel-6 co najmniej
na roczny okres дс szkół wojskówych, w

ktéryoh oprócz

wykształcenia fachcwego 1 0,361: ego powinni
i uzupełnieris

i być dwiozeri w surowej dyscyplinie, Le wzćr źołnierskiej,
! Tu również powinry być usunięte breki wychowaria,
4/ Zrieść zwrot "psf"

w stosunk ch służbowych

straszego renga do mrcdszezo, і znèmapié gc zwrotem "wy"
5/ Wznewić ratychmisst rozkesy nekesujace ster|

.
Ì ssym range obowiązkowe zwrecenie uwegi młodszym ze wszyst
|
50098
i
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kie

wykrcczetis rie

nie

lieujace
6/

plinie
&

i

ze

tylko

służbcwe,

stencwiskiem

Wzmocrić

godności

kery

steru

ze

ele

i

towerzyskie,

oficera.
wykroczeri=

przeciw

dyscy-

oficerskiego,

7/ Nychcwaé v oficernch peezucie solidemo&ci

i Korpor"cyjnej 1 chowiazku ścisłego przestrzegorie te f
© jemnricy wewnetrenego źyci— srmji.
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