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W czasie pobytu gen, Niessel'a w Paryżu, był
tap również Sawinkow, co do którego Niessel zguważył,
_

że cieszy się on zaufaniem rządu francuskiego, ,

_

W rezultacle/po powrocie do Polski gen. NiesseL// zmlenlł całkowicie swój stosunek do spraw rosyjwmyśl planów Sawinkowa," któskich L/ldz1e ÎÎÈÈÎîìîle
rego zapoznał z majprem Marino.
W ten sposób ge, Niessel chce pozyskać zaufa—
Belwedergr/co do którego jest zdania, se idzie
n1e
on zupełnie na reke Saw1nkowi.ﬂ

hatychmlastféo do wüzelklch progektdw redukcgl
М1811francussleg w Ро1зА97–i zorvanlzowanlu ej jako

Misji czvsto lnstruktorskleguAmbasada francuska zwreca uwagę, że jakkolwiek jest to zgodne3Je; planaml rzygт sytuacgl obecne; t, ;, przemd, deflnltywneg rozst
nięciem sprawy olqsknlţ - uważa, że sprawa ta jest cała
kowicie nie do przeprowadzenia, gdyż opinja francusk

u
nigdyby nie zrozumiała właściwych przyczyn tego krok
lewan'
i wszelkie ataki na misję,, w chw111 gdy spodz
Torery
jest wspólne akcja przeciwko Nlemcom,.uznałaby za

n

szenie soguszg? \

Ambagada francuska niewatpliwie będz1e współdziałała w spraw1e redukcji i reorganizacji -m1s31

ga
wojskowej w Polsce, pod warunkiem jednakże, żę akc
że
ta rozpocznle eaenpgﬂgglatw;gn}u sprawy sąąsklngźhrl
ogól
nie będzie ona miate charakteru ososbistego - ale

nie reorganisacyjnye
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tarclach które do nledawna miały miej ce

stosunku
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między Misją a Ambasadą francuską - ta ostat
zdecy-

ambasady

dowaną przewagę.

francuskiej

do misji.

ZPodróż
gen.1lęgsela do Paryża, która była

właśnie Wycleczkąprzeclwko ambasadz1e, nie pow1odła
sie,z і Szef wogskoweg misjifrancuskiej w Polsce,

--

otrzymał instrukcje ograniczenia swej działalności wyłącznie do spraw techn1czno-w038kowych, nie mleazanla

się do spraw

gqłltygągx

mente
" co znalazło dobitny wyraz

w odpowiedziach, kt¢rergen,_N1esse1 otrzymał na swe _

telegramy do Paryża, wysłane z zapytaniem jakie stanowisko ma zająć w sprawie powstania na Sląsku. _
Otrzymał wówczas odpowiedz@ - żeby się lwrćclł

w tej sprawie do przedstawiciela dyplomatycznego w ,
R PMT

Родеса. - Identyezna odpow1edź otrzymał

również,

w spraw1e obchodu w Polsce kgnonizacji Joanny d'Arc.
£; Dz. “(д;/; la)
Wc

’Gen. Niessel' owizwrócono w Paryżu uwagę, ,

——“îë‘utrzymu3e w Warszawie stosunku na tle politycznym,
z ludzmi i ugrupowanlamiﬂ- nie posiadającymi znaczenia w życiu politycznym Polski, którzygo tleo fał—

szywie i tendencyjnie lnformują.
Dale; zwrócono ge, Niessel owi uwavę, że
wszysţkle jego

plany tyczące odbudowy .

Rosji, zjednoczenia sił antybolszewickich pod_;]ęg;o_<1<›:__i

wództwem, są w sytuacji obecnej najzupełniej nie realne
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