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NACZELNE GO WODZA WOJSK POLSKICH.

Ostatnia moja inspekcja wojsk 6-ej armji stojących na Wołyniu
wyk sz «ї г następujące główne braki:
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1/. Umundurowanie żołnierza jest złe,szczególnie co do trzewi

__

/na
„i.,wlni— Liczba żołnierzy ,którzy do zbiórki stawać nie mogą
czątpułk piechoty przeciętnie 200-300/, nie zmniejszyła się od po
zła.
ku zimy, bo „Јамата: niewystarczający a jakość
nonalijńi
Ten stan się nie poprawi, o ile axmja nie dostanie poza

przydział ani - jednorazowego przydziału:15.000 trzewików nowych,
15.000 spodni i 10,000 bluz sukiennych,dal ej 2.500 kg skóry podeszwowej , 43.000 kg smaru na buty i innego mały:-j ału do naprawy kilzną
k\_1_ tysiecy линии;-Р'. Jeśli to nie jest mozebéeﬂxgigjest koniec

daląalvdlewmiłlizacja. bo trzymanie dużej części żołnierzy bez zajecia w koszarach demoralizuje wo} sko.. Brak na obszarze 6-ej arm) i 1111339335950 furagu dla wyżywienia
obecnego stanu koni. Może przy wiekiem natężeniu dałby się jeszcza dostarczyć potrzebny zapas owsa, 0 ile zakaże się oddziałom
nie należącym do 6-ej amj i /Zeli gowski ,10 .djw.piech .,3 br .jazdy/
zakupów na Wołyniu. Odpowiedni zapas siana i słomy nie da się jednak już wyciągnąć z Wołynia z powodu zupełnego wyczerpania i zni·

szczenia kraj u.-

Dużo koni ginie z głodu - szczegôhie—vr'ldyupiechæ gdzie
warunki są najtrudniejsze. Dalsza demobilizścjś koni do nieco podwyższonego stanu pokojowego przy oddziałach bojowych i zupełna
demobili zacja kolum tiabomyych, z wyjątkiem dwóch, sąkonieczne.
Z 7-ej dyw.p ie ch.należałoby odtransportowaé 5/4 artylerji
79 baﬁfﬂi/Ëlæjy, bo przywrócenie stanu nomalnego koni w wielu ba terjach na froncie jest już niem że bne.-
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3/. Stan koszar na Wołyniu pozostawia bardzo dużo do życzenia.Kuchnie

- 2 i=
i wychodi prawie nigdzie nie są do użycia;

M;]: przyrządów do my-

sprzeczności
cia i światła, [завітавши i wody. ї тафасе)
arach zamiesz
z tymi dużymi brakami, shieńzooymi przezemnie w kosz
ący sie w okał ych przez nas ze go żołni er za , sÈoi Кошич, narzucaj
wszystko; niczy w wymiany.jeńców. Dla tych znalazło się
y zachował zdroczego nie braku je. Wstyd musi ogarniać każdego,któr
niekorzyść
wy zmysł i poczucie, że takie protegowanie jeńców na
naszego żołnierza się nie godzi.nieznajomymi
_2.,.B.W . 6-0 Armji, ktory jakiewi6 tajnymi, mnie
tym względem odp owiedwskazówkami się kieruje, nie utrzymuje pod
syjne dla wyjaśnienia
niej równowagi. Zarządziłem dochodzenia komi

powdòu tego|kontrastu.4/.

żołnierza a traktoTaki sam kontrast nędzy traktowaniem naszego
ury 1 to wywołany wyżwĘnł'śś'JĘZŁĘswwidzi się wвитыеIntendant
onych woliną,przykryci
szymi ro kazami. Jeńcy na slennikaohmypełm
nowych trzewikach, a naIla-“£12.11, czysto .iporządni ubrani, w
w, w dużej części obsi przeważnie na gołych deskach, bez siennikó
wywołać niebezpieczny
darci i bez butów. To są rzeczy mogąca łatwo
ferment .dział pienigdz ,
Ogromge szkody wywołał częstokroć типа:; przy
ykuléw zostawały,
przez co różne oddziały dłuższy czas ЪЪЁЪуЁь Aart
wszym rzędzie do
w które się same zaopatrują. To odnosi się w pier
cze nabyć można, a
tych nieiwelkich ilości furazu, któreby jesz
także z tego poszczególnie do siana i słomy. Część koni zginęła
pywać nawet tych
то да . Z braku pi@iędzy nie można też było zaku
urów, któreby na
mniejszy ilości materjału dla naprawy mund
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miejscu można było nabyć.méei
nalu gospodarczego jest katastrofalny i
. Brak lekarzy iperso
się na żołni a zu.-

abinów maszynowych czyni
Brak reanych /uzglednie lekkich/ kar
tem nie aktualnym.mekąd przeszkolenie na francuski sys
zególnie
Za duża ilość kursów oficerskich ,a szc

po-

dla dowódców,dy-

eba zapominać,że u nas
scyplinę gdzieniegdzie rozluénila. Nie trz
dyscyplina podtrz ymyw nidtórych dywizjach cały porządek i cała

»

waną
nie

jest

tylko

przez kilku

odkomenderorani,

znać wszędzie

to

3

oficerów.

dyscyplina

niepewność

z

powodu

0

runąć

braku

ile

ci

musi.

zostają
W 8-ej

równocześdyw.piech.

_daodoóv. 21.p.p.musi na-

tychmiast otrzymać dowódcę stałego, bo grozi rozluźnieniem.Majo r
Przyjałkowski jest do tego zupełnie niezdatny.9/. Konieczne jest już teraz ogólne rozporządzenie ministerjalne regulujące szkolenie na cały rok1921, wyznaczający rodzaj ćwiczeń
na każdy okres roku, Œïdzæaäamumcal dla tych ćwiczeń, ryczałt
dla kosz tów kursów i wyrównywania szkód itd. Bez takiego rozporządzenia będzie każda dywizja w inny sposób ćwiczyła iÉìe pray cay ni sie do ujednokicenia całej ammj i.QV. Dla pracy oświatowej brak dostatecznych funduszów, a przez to
mags;l ołówków itd.l‘A Dyane вплетая się w bardzo różny sposób do osadnictwa.-

Co do tego złożę osobny raport .dkładam:

NACZELNEMU WODZOWI
MINISTROWI SPRAW WOJSKOWICE
SZEFOWI SZTABU GENERALNEGO.
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