
1929 mąlzec 27- 1Varszawa.. StiśIę Ę[ny rgzkar- Gcnęralne€n Inspektora-SiŁf,brojłycL
o łąe;zności skierowany do szefaSziabu Głównegq wiceministrow sprery woiskourycĘ
insp*ktarcx amii i g$nsrał'ów inspekc+iaycĘ dowódców $ryĘi +leetory i jeh
{asrępcfu +rg gszystkieh +fic€*róry do sprw Ęz*oś€i@ ds
dgwództr* dłc#Ęii' @i i dswódców s*tdig*ówJĘG*ośei greŁ-do
sref*łdejiłpna+ei pn+y dr*gip *ieemłnbee idowródcyotoz*Ę*n+sci*Zcgm* *.

łv tym rok-* {g dgłredztw @izji pi€cł*oty przydzieliłem lake ęzęść integral*ą
ffi -@Ł nłemesęńiea.rrócłć a'wagl na +€n $ktstanerriąey tyłom
dotychez.asową do*ałeeafo pfa€y konstrukeyjnej w *to*#ę do vrojska.

l Łęczność w woj*ujofuzasvrojwqreh łęadkowje*takąsarmą bfCIftą jak armatą kaffibifi
ft|źtszyaCIwy' Jak h'chfia polowa, jak.wóz amrmieyjny kompanii. jest n.arnet więoęj i lł,'ęcej
'zr.Lauey dta dziaffi@ieq'ymierione roaajeffi cry broĄ

BezłreCIscitswigm nietm i fuńrtie moze skoordyrrowarcj pracry wojsta" nię ma
ztąt'zenia wysiłkóvr klł.aqr3lch żdtierza dta odniesienia zwycięstwa i kfew |vdzka 1eje się
ćarmo, leje się niepotraebnie' $ak jak w jakiejśawarrturze karczemnej, tezretowo i.bez żadnE
korz.vŚci dła celu postawtonĘo wojsku szukania zwycięstwa nad nieprzyjacielem,. Dlatego też
powiarzać zawszeĘdę, ielepszajest dobrałącarość niż armata, nizkarabin masrynoąv, niz
kuchnia po}owa i wóz amunicyjnyo Moje określenie, ktore stale przry graeh wojennyeh
powtarzam, j€st, ze wqisko bez @y nad łąeznośeią staje sĘ młyczEną dziewką ptlbliczrrą
sz.ukającą avrantur miłosnych po roznych lasach i pagorkach, bez żadnej korzyŚci dla wojny
oprócz zadowełetia razdziwałzonej pindy. Jest to stara i prawdziwa prawdą że oficeą ktory
nąimniejseą erzęscią x'qska do-łlrodĄ musi być tak zrobiony' iż zupełnie rnechanicznie, nie
myśląc spe{alnie o t}m, szuka poĘczerria siebie a) z dowódcą vryższym, ktÓry nim dowodzi,
b) z są.siednimi€r!ryami, ażeby zdoĘć wqpólną prawdę ryspolnego be4iecenstwa taĘ aby
darmo i niepotrzebnie krwi ludzkiej nie przelewać, to zfiaczy, iz oficer przedtem, nim zją nim
nap{e się herbaty' nim w ogóle odpocząć sobie pozwoli, musi najzupełniej mechanicznią nie
starając sĘ zupełni€ o Ę upewrrić siebi€' ezy dosta*eeznie urzffi połąozcnił siębie w
naleaytych kietunkacb. I}est wszystko jędao. ezy wojska idą w swoim wojennym rozwoju od
objęcia przestreeni widoczrrej sołym okie'Ą z.atem e połączeniami łar!ł.ymi dla których
wystarczą nogi iuqłzkie i kgń*Ę dia przesmeni znaeznię więksTcb slęsłią"ych wer:az w
dzięsiątki kitromdrow, Jak jak je"lf,ło obecnĘ slzle salkać już firzńA tęehnic-'tych łarządzsh,
którępoĘreaiajędnąk dąią. zawve jostjduei tcr samo. wqi*o tłłusi Ęćłąęło*e+r slłoich
*rysiłkh, w swojej pfrey t4Ł &y lce:łl derr}+isięoecebłłi€sĘ_sie{d*.

łe***-*eirmiry;t*ie..anr+cząi*e.fzeą vr t*k stry sp€sób s$s&ę '
j€ż€li wymy-dhrc rta3*rze6zegkręśk*iad1asgo' Ę pravaę'łwreśei .v&ić*głevęmszęe
wojska, to muszę ta +ry*ić +iestety' na podsavric rneich doświadęd wojqayeh i aa
p€sta{'ie.obn€treeJi_obeeaęosanu wojsk.

W doenrido.zeniu z.'ubiegłej-wojny, gffie tył,efiI zwycięskim.Naczetrrym lfodzerą
smutne wra:ża#ą ze wqiskaf łdorynfti dovrgdeiłeą nie $ko łief€fuib/ iffig€an*lł}'

łącznol{eia1e.etaa*nie.odnĘuei€kały' tak jakg&bysĘmewały.w ffinie ewei ladaemicy z
r@dziwaczonym. orgŹmęm .Roerrmiernćobtzę' rt org@ ffmii sda w
sposób takrrienatrdąvi1akghlpl żemiało sięzie&reistrorył oftceńwwyranzowan1rch jako
warrościowych z incy* _emii ttcrąy stawałi fia czćle jeónostea wojśkowych
przewyższających znasznie ich umiejgnesć i wprawę, r d$sej zaŚ strony wi&ą iloś#
mtoĄch i błnych atcerów, którzy nigdy więk*zą jeclno*tką nie dowodeill i wszystlńe prawily
cl łąeznoŚci mie]i w głowie w zatresie jedynie nainiisrym w zakresie plut'onu, kompanii czy
batalionu. Dlatego też rnęką największ4 jaką ja, jako Naczełny Wódz nie chcący darmo knri
przelerrać, miałem . była kwestia łąozności' Iedynym wyjście-m , *:tóre przy tym stosunku
wojska do łączności rł'idziałem, była staIe przeze mnie urządrana probe łączertił, wojsk za



pomocą siebie samego oraz oficerów z mego otoczenią który'ch wsadzałem na ułta, aiżew
rnożtiwie szytko wojska, które uciekaĘ od łączności, woląc byi'ladacz.tltcą z razdawagzoną
płcią pałącryć w jednym skoordynowanym lYysiłku' przy którym - powtarzam - krew nie leje
się darmo, [eez celowo. Nie rrrogę nie stwierdzić, ią narazenie zarawna Naczelrrego Wodza

:ak i jeso oficerów przekraczało wszystkie dopuszczalne doląd nonny. Nie mogę też nio
stwierdzić' że system ten ani j€st wystarcza1ąaY anl też dostatecznie zabeąieczaiw,y ład
wzgĘdem ezasu' To jest moje doświadczęnie wqienne' doświadczenie Naczelnego Wodza,
kńry" nieqtety o svroim wqisku rak gorzkie praurdy powidziec musi' źę wolało ono stan
rozdziwaczonc4lilEvy.aź *tan dobrqishłźby żdnięrskiei

&ry+€gq$rai rq&qł4q+Ę wqJ*4 sła w czasię ' na kl5rą aresteĘ -zb$
aĘurpĘnł 3akgsybylayslniedla.uaieodfiĄ.lania naprarłrylprasytaŁełqi i taŁ
niedobrej w trasąłn wqiśru, aobigng złąszrłax!, sgś $/łodząiu alehemieznqi prałłĄy złaa,
seb+weeei E}cżliwie staĘnnie w Ęem*icrytJł i smredliwych labora*griacŁ ZrŃigse z
łryznośoi sp'eejdneść zupet+ie wyodłąbnironąi uciekającą dla $wqi€i *e$emii i +obic+ia=łeta
*pzliwie daleke od wszelkiego oka zełnierskiego i od wszelki€J .wĘol*oty z pr&ęąę?ega
łrmogo, iak earyeh dekmioznycłr i smrod*vryełr łaboratoriów' Zaję{o*ęu elóry+eifuffioś€i
vrysankaniern na:śvrircie ćosawmożtiwielcłrego aatęriału, |ęęz rato koszfirjąoeso rnożliwie
drogo;tŁ aę moje. do alehemii tohągej złoto je* łitmhię tr*ę .w 1+
spąidimqiiw'qifu *-artmone@o nT-yśąj.ssamo cmo' samo woj*korncze*pkojrie.furvrąz
roz*ziwatal4 F"nćą pozo@ *ż ce*rafoie. łąpztość będzie uratdzona w Ęosgb
alchemiczny.

Z chwiĘ gdy zaez$emodbudowę praey1ryznośei w wojsku próbują+orga*zaĄidotąd
u nas nie nta*sj, eheę mieć terrrok jak+rok pńby,by po tyfn rÓku móe organizaeję *z.updłnić,
dopełnić lub ją zmięnić taŁ a}y lącznośĆ - }d< powt&fzafi| mz jeszcze - stata się armatą
kuchnią potową czy inną sfuzbą c.zy bronią nieodłączoną od wojska. Dlatęo też pó1ecam i
rozkazuję:
1) dowódcy dyrvĘ ptechoty .wraz ze $wymi pomocnikami obowięzani sąstarac srę o to, aby

nie tylko u siebie, ale i u podwładnych głowną prawćą łączności' że jest nieodbicie
konieczrrą bronrą. wcisnąĆ do gtow ak silnią bym nie spotkał zatlodu u pafiow oficęrÓw.
Zastzegam, że braki pod tym -*zgĘdem będą wystarcząiące dla dyskwalifikacji oficera jako
dowódcy. Dorłródcy dy*'ąii i ieh pornocaicy muszą w przeclągv tego roku zbada,ś
orgarrizację łączności w. pułkach, batalionaeh i konrpaniach tak, by * końcu roku iclr
doświadczenie i ish baclania dały dostatecz&y materiał do naprawy wojska pod tyrn
wzgiędem. obserwacje swoje komunikować muszą p&nom inspektorom armii i
inspekcjonuiącym gener ałom.

2} Panowie inspektorowiearmii iinspekcjonqiący gsnerałowiemuszą zt,tróstćnasałzwsisz4
u]ryagę filłfacę dywląiiglęchoty wsprawie łąpzności oraz Borłbrć ze swojej strony uwagl
co do braków ta orgąng'ac1l, tay wyposazenia wojska w spraurach Ęzn ośo' Jako
geaerałą który obowią"Any jesr "ebrac w końcu.roku ws4lstkie w Ę sprawe nrace. i
posara+ siązlac je-lłrjedno' \łŁ}iza*eĘlm generdaĘdza - smlgłegŁ

3) Drugi wicegrigister spraw wojskowych wraz z podwłdnymi mu . obozeł* łączrłeści w
Zagran, szefem brygdy łączaośei i szefenr sekcji łpznosci przy wiceminis*zącbowĘany
jest rr przeeięu {ęo +oku te same sprasry' lc+ore ą włozone na dotródców dywizji i
inspek.torow &fffiii, or*rarictłic z pun.kar widzenia oficerow .lączne*ei i ieh prłe.y dla *ojs*a'
Dodać muszę słów parę o naszqi kmalęrii, ktorą opuśeifum a*pełnie w swoięłt
dotychezasowyeb roanrazantąęh' Uez:mrłem to dlatego' że rtie przy$szezam, aĘ bez
anp#ie speqdrrych ad łroc wymyslonyc*r środrów mCIirta Wo raz&'wprowadzić do
spełniania stuzby nakazanej innym zołnierzom. Wszystkie doświadczenia wojrry z początku
l9l4 roku, które przestudiowałem, wskazoją;wyraarie iJasnq żę @a nie uwazała'rr'gdy
za stosowne trrymać1ączność z kimkolwiek na świecie opńcz samej z sobą była zatem
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idea'łgrr rĘTmtrrsnym Ęi. dziewbi pubłiczrej' czyruąeej, awant.ury miłosne po różnych
kąfach bee celu i potrzeby. Wobec tęo zaś, że rrĄsłl iańa, jak d$tąd, a Ąwyt:szą
tradyĘę u'waia byłą jaedę rosyjscą która była najlłybitniqsią przedstawicielką tego
hrwiarskięgo kier'a{ku, nic sąŁg aby+rŹry dodatkowym ki€runku ryeojatizacji" o którym
ffówiĘłn wyźs' i rnożliwęgo wyodrębłrisnia się jak najdalej, j*" naibefdŁięi stłn+wczo gd
kolęźnnstrva z {<imkolwiek bądź oprocz e mbą raożna Wła łąr4yć jaee .ws wryóIayn
rcrkeaię dla iftrych hroni. Bę{ę ''ł.ięc musial obmyśtec arav,,dę o łąpxrośęi ań 3aeay
zupe&łie ad boq;aaebie rywjabĘb-g łąc'miajejaprawĄ o Ęczngśr:i rv r*zeie urqisk.
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