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Oddział II Sztabu Generalnego.

Wrażenia i wnioski z wycięczki

noua;-n delegacji oficerbw estohskich do Polski - prawdziwy i pełny wyraz swej oceny z wrażeh wojskowych jakie odniosła s
pobytu swego - dała wyłącznis w sprawozdaniu unti” udzielonym Ministrowi spraw wojskowych gen. Sooteowi.,
% pis m

jedynie "Wabaa Maa"podała pisane feljetonowo

i dobb chaotycznie notatki глашатая. oraz "Tallina Teataja" po-

Gzątek notatek lotnika,druk ktbrych został przerwany.
Tłumaczenie feljetonbw w załączeniu.
Sprawozdanie udzielone Ministrowi spr.Wojsk. - poza
oficjalne szynniki rządowe nie wyszło,a tem samem nke podległo dyskusji prasowej,ssezegdly otrzymałem zupełnię poufnie od niektbrych
ozłonkbw @Gelegacji.
Ogblne wragenie w sprawozdaniu udzielonyń Ministrowi da
się ująb w następujący sposbbi
Wybwiczenie armji na ogbił dobre,srmją ujęta jest w silne
ręce, posiada kadry należycie wyszkolonych oficertr.
Ognobnie de piechoty zauwagono, ke pięchoty szkoloną jest

'

systomen francuskim,wskazywano,że w instrukcjach i regulaminach ze
szkoły niemieckiej i rosyjskiej uwzględniono to,0© doswiadczenia
ostatniej wojny uznały za korzystne i konieczne.

®

Jako na gech; charakterystyczn4g wskazywano n& spscjalną
uWagę jaką zwrbocno u nas na

służbę łgoznokci i na szybkie porusze-

nie się linji tyroljerskiej bez posiłkowania Się komendami .
Silne wrażenie sprawiło na delegacji spokojne zachowani 6
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i żołnierzy podczas jednego z demonstrowanych

innich polowych,gdzie paru żolnierzy zostało Fannych,a mimo to
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rowani,co zdaniem врше–шећ–

шипы. ini emozli- -usuwa powbd do niezadowolenia wbrbd zolnierzy, a
nie dowbdzdbs
wis nieprzyjacielowi przy bliskim obstrzale odrbźnia
od szeregowych.

tni e.0dnokKun-10:31. na delegację zrobiła wrażenie bardzo doda
najsłabiej wygląszkolenia, żołnierze posiadają dobrą szkołę jazdy dała jazda na przeszkody,
w Риммы
Doskonałe wrażenie srobił pułk jazdy ogląd—y
unea-trains odbyły się
nia. Zdaniem spravosdarcew
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zasługuje w oałej pełni
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enum estohekich posię u nas zakłady artyleryjskie zrobiły na

ważne wrażenie.
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Wrażenia z odbytej wizytacji
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mln oras pismom MBOB a 27/X a seswolenica Ministre Spro прип–
до

т gen.Sootsa

kowe będące w Rewlu в 8449: 1/bataljon

cbeonej wezystkie ma», wojsk
Kalowa,83/baon wartowniczy,

%

?

3/baon mmtnyjnndllkolq wojskową, 5/szkołę „&!!th‚Inko-

%4 поз кожа “gamona/konnen tukoIJ/ootwq "W… і аезо

радимо/пива, wojskowe, 10/ekladybroni,
_ Następnie w

‚/ fe

”uuu-tuo por. Drymuera шарги– Sztab

IJI%Pywizji ,gdzie zwiędzilismy w Pernowie 6 р.р..-дужими:

[ranna./b.o- Sacala i baterję 3 p.a+.
у W następnej turze wraz z puma—urn}! ppor.Miohni e
wiczem odwiedziłem sztab II.Dywizji w Dorpacie,gdzie oglądalikmy

1-szy p.kaw.,baterję 8 p.o. oraz kompanję wyszkokenia przy II.Dywiz-.
ji.Stamtąd udałem się do Wałku celem odwiedzenia brygady pancernej.
'Deib wras z pod.Drymmerem odjeżdzam do Narwy do sztabu
I.Dyyisji,gdzie odwiedzimy 1 p.p. oraz obejrzymy grupę Giężkiej artylerji przy l.p.a .,8 następnie zwiedzimy pogranicze wosyjskie.
Po powrocie z Warwy przeblę sprawozdanie szczegbkowe

i

i ocenę wojskową przejżanych oddziałow.Naogbł to co hang—Qnm“:—

dża dane wyśzczegblnione w raporcie N 601 2 36/X,oraz z … przy

tym raporcie dyzlokację według: stanu na dzieh 15/X.
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Przesyłam jednoczebnie raport o stanie warsztatbw wojk
śkowych w Zstonji,oparty na danych bespobrednio zebranych.
We wszystkich oddziałach,kttre odwiedzalismy,przyjmowa - Ё
+

no na wszędzie jako miejscowych przedstawicieli Armji Polskiej,bardzo
uroczyście i serdeczni@.Szczegblnie serdeczne przyjęcie spotkalism, “$$$

na prowinoji.W Wiljandi gdzie kwaterujg baon Sacala i komenda 3 p.
%)

spotkał nas na dworcu

км..“,- bum-m miasta i adjutant №1-
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zymałam sie ziawil się
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komendant

garnizonu pułk.Jakobson.Po przejrzeniu oddziałow i

Zaproszeni

zostalis' my na obiad do

koszar

i

“ﬂuttuando“. Obiadu burmistsz

poruszając historję miasta Wiljandi,ktbre za panowania ly…“ 111.

|

przez нищив-цє lat znajdowało się pod zarządem pel-mv: ktbremu

Zygmunt III.wrboir i gwarantowal praywileje,/dokument odnobny z podpi
sem Zygmunta III przechowuje się obsonie w archiwum шприц/д
wenibel toast na

obecnej

wolnej Estonji.

Pułk.Jakobson w przembwieniu swojem podkreblał koniecznohb nawiązania
boiBlejszych stosunkbw wojskowych,ktbreby gwarantowały Zotonji i wszgx
wszystkim panstwon Baltyckim trwałobb ich niepodległego bun—Inelară
odbyło sią przyjęcie w kasynie oficerskim,gdzie zarbwno oficerowie
jak im przedstawiciele cywilni wygłaszali przembwionia,witając nas
jako miejscowych przedstawicieli armji polskiej i Pohetwa Polskiego. .
W Pornowie spotkai na na dworcu gen. TOnnieson wraz z

ї

ma oficerami.Z dworoa ruszylismy obejżst nin-ło. & po zwiedzeniu
koszar oddziału wyszkolenia 3-0iej Dywizjińuzeum miejscowego i kwatery
@ztabu Ill-ciej Dyyizji „odbyła się parada wojskowa w ktbrej przyjmo=

у

wało udział 3 baony.Gen. TOnnisson w diugezom ‘nu-hiﬁ“ do solnie-

у

rey wskazał na losy jakie przechodziła Polska,kraj o "yann: kulturze
poddany g@ołtsm pod panowanie barbarsyhetwa rosyjskiego.Gen.TéAni~
przeprowadzając analogję pomiędzy hidtorją ostatniej doby Eaton;
34 4 Polyd— ki,wskozał na walki wolnoboiowa jakie oba narody stoczyły z
першим": wrogami=Rosjq i Niemommi i zakohozył swe рђав–им,. okrzy=
kicz na ou“ Poiski,poczem orkiestrą odegrała hymn poleki.Po obejräck
niu koszar zjodlibuy oblad o gen. Ténnissons, ne nux;- obeoni byli
przedstawiciele władz cywilnych.
F W drodze powrotnej zatrzymalikmy stę w Wiljandi,gdzle zapro
szeni byliWmy na przedstawienie i bal urządzony

w teatrze przez kor-

1

kus міщанам-а roxpòolqu- przedstawienia jeden & ofioerbw pow

4

witał

i

nas

krbtkim przembwieniem,poczem orkiestra odegrała hymn polski,

/ Do Dorpatu przybyliBmy w dzichbwięta pułkowego 1.p.huza~
zbrbw.Na bankiecie jaki się odbył w kasynie oficerskim dowbdoa pułku $
witając nas wznibsł .tomet

і
|

na brateretwo broni koncząc okrzykiem na //:

cununia-nunţii: polski . 535322
Następnego dnia po obejrzeniu miejscowych złożyłem wizyty
gen.Poodśrowi, burmistrzowi miasta,oraz p.T&nnissonowi b.premier minie6
4
czebb armji polskiej i Polski,poczem

-

%rOWi przywbdoy partji

narodowej.

=
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e...e

Na obiedzie wydanym dla nas w
wu

szereg przembwich

polskiej,po

kohczących

się

kasynie przez gen.Poedera впоtoastami

na czebb Polski

i

armji

tomstach hymn polski.We wszystkich przemowieniach pod»

kretlano koniecznobb blitezego porozumienia z Polską.
$

Przed wyjazdem z Dorpatu
przez

zostalibmy wszyscy

k

zaproszeni

na obiad

sur—ulm.! obiedzie przyjmowai udzial gen.Poedém«
W Wałku przyjmował nae korpus gusa-nn brygady pancernej wraz

z burmistrzem miasta.Cały dzich spędzilibmy na na…… pociagbr

"pancernych i aut ”manna-110.91”- przyjęcie w kasynie z szcregiem
serdecznych przembwich z jedną i tą samą linją przewodnią soislejszego poromumienia "Wielkie] Polski® starszej siostry Estonji."
Po powrocie do Rewla dziękując za serdeczne przyjęcie wysla—1
depeszę do ‘gnJOnmüon-‚gon-‚owumnih Jacobsona, pułk .Partsa
i burmistrza miasta Wiljandi „manganu-y depesz dołączę do
szczęgblowego sprawozdania po powrocie z

objazdu I~szej Dywizji.

Przyjęcie “he dotychczas spotkało mię i towarzyszących mi

Oficerbw we wszystkich oddziałach armji estonskiej i udział w przyjęca
Gląch przedstawicieli władz i ludnoboi cywilnej są b. wymownym dewecem popularneboi, jaką armja polska i Polska cieszą sig w Estonji.
Prowinojonalni przedstowicicle władz gywilnych w rozmowie ze mną
wypytywali się szczegbłowo o stan .kola-Łuny kraju, rozwbj naczego

Przeuysiu, rozwbj misst naszyck,rezultaty jakie osiągnęlibmy przez
załatwienie sprawy Obrnobląskiej,-podnosząo jednoozebnie projekt sazg
zorganisowania do Њих: wyoieozki preeds tawicieli miast i zarządbr вакцинами-ппц! паїейу bezepracoznie duce zainteresomanie

Polską i przychylne traktoranie ..?!“ naszych .-

Attache Wojskowy przy P.P. w Estonji
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