La kf"
ÿ
P oczta polowa 53. _ auxKXX, 4.20 „Kwiwtnie
у
W
LQ tig4»

A

Naczelne Dowddątwo W. P.
1 i (Sztab Generalny).
і | ODDZIAŁ и
Ew/6. № 16881 (11.

DO

ADJUTANTURY GENERALNSJ .

B e 1 w e d e r s a.

Przesyła się do wiadomości odpisy raportów Attache Wojskowego P.P. w Król. Skandynawski ch Ppułk.
Respaldizy Nr.Nr. 75( tajne i 76(tajne.
2 załączniki.

Adjutantura Generalna.
M.S.Wojsk.Biuro Prezydjalne.
Min.Spr.Zagranicanych .
PUBLICS
.
58
е:
ов
сн
.
5
1997
ORA CNERALNA

WARSZAWA
L. meio ona tftiste
Ук Ż Риа wi gamei -n"

à.

ATTACHE WOJSKOWY P. P.

12/4,1920.

w Szwecji, Norwegji i Danji

Liw/Tajny.

Do
Neczelnego Dowóćztwa Oddziałll.

Sekcja Dyplometyczna

«

+

Armja ezuedzka jest na drodze do zatracenia _ewojej dawne}

РМЧЬДЗЗРЧРРХЧМЄШМЩО ciqstego gmniej-_
warto
manereści.
oszania i tak już bardzo krótkiego ozasu,truania stuaby wojsk
wejf a wytrwaty i zacięty usiłowania licznych i dobrze zorga

w

nizowanych związków komumistycznych,są bezprzecznie tymi czynnikamico wnoszą pomało ale konsekwentnie rozkład w armji,
Niedostatecznea ilość oficerów i podoficerów nie jest w stanie
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powstrzymać
to rosluinienie пшик ozego natnrllnie,gor11w066
służbowa i chęć do pracy się wstrzymuje i zmniejsza.

“її”“? żywioł oficer-ki jak tylko możliwa sposobność się паdarzywßptméozu
woàskodeﬂtnyoh podoficerów coraz jest mniej i
w ten sposób,stopniowo traci armjia swoje siły które są tak potrzebne by odpowiednio wyszkolić mkodsze pokolenie oficerów i
podoficerów.
Zrozumiałem jest,że potem taka armja już nie posiada dostatecz=
ną siły pociągającą,które jest niezbędnie potrzebna by utrzyщеб na wysokości ich zadania,korpus oficerów i podoficerów.

SKI
Powyższe objawy dają się już poniekąd tu w lekkich zarysach | цсттотЕ
| мюншез"

spostrsegad.
W

№ |

wyzszych sferach подпишусь występują gdzie niegdzie ob-
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jawy apatji i brek ufności w pay-21066 armji, Brak widoków,by

módz skutecznie zwalczyć rozwijające się stosunki w armji,spra-

wie pewne rozgoryczenie w wyższych kołach wojskowych,s niektó242
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tych młodych robotników,którze
komunistyczny.
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będzię miał roz-

strzygejący wpływ na ostateczne ukształtowanie się armji i jej
wartośći. Jeśli pozatem teraźniejszy minister wojny,swoje daw»
niejsze przekonania jako posek nie zmienił,to armja szwedzka o
wielej przędzej jeszcze musi się zrzec ze swojej dawnej dobrej
tradycji.
Go do szwedzkiej marynarki nie mogę jeszcze nic konkretnego
powiedzić, jednakże przyszłe miesiące dadzą mnie możność,pewne
wnioski wysnué,ozy i w jakiej mierzy jej zdolność i bitność
została naruszona,
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Do tutajszà jeszcze dość licznej kolonji rosyjskiej,przy=
jechało w ostatnich czasach parę znajomych i krewnych z Rosji,
przywożąc powtćajqoe się Чапман,“ bolszewizm się chyli |

kp. upadkowi,

**

Ci przybyli są uważani w kołach swoich znajomych jako
wiarogodni.
Pomiędzy mieszkającymi tu rosjanami daję się zauważyć od paru
mięsięcy,chęćiusiłowania do zjednoczenia i zorganizowania
№ być odpowiednio przygotowanym w razie ggłłgggglpgwro—
tu353393}?! _ţ_m6dz się co prędzej oddać na usługi praysste-

mu rządowi.,
Te powyżej wspomianf/wiadomoidi przywiezione z Rosji przez
wiarogodnych i naocznych światków,obudziły nadzieje w Sztokholmie jak i prawdopodobnie w innych miastach gdzie znajdują
się rosyjskie kolonj£ i dodały bodźca by te chęci i usiłowania
do jednoczenia i organizowania się doprowadzić nareszcie do

konkretnego rezultatu.
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Jest to ważny i interesujący objaw który daję się widnieć %"
штам? тонули? kolonji,wszyscy jednogłośnie są tego zdania
i przekonania że bez jedności w organizacji do niczego się
nie doprowadzi,- ale—pomimo serię-gów i starań tęgich ludsiX

którzy od dawna nad tymùlçgäjque—ylgç że nie przyszko do
3e<1no§ci,legz рутерима ”È‘???” wyrasta partii / Џад
iwgggtzłwań. Podobno w rosyjakiÿ‘kolonji w Lèndynie ma być aż
16 rozmaitych partji które się kkuca i przeciw sobie dziskaja.
Wskutek tych stosunków,dużo Begich i zdolnych ludzi widząc

ze ich starania do niczego nie doprowadzi,stopniowo się usuwają/ i apetycznie czekają co przyszłość im przyniesie,
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Charaktęrystyozna i rzucająca jasne “зеца na obecną ich sytuację,jest uwaga którą od dwóch rosjan styszałem=:
„ Polakom jedno zazdrościmy,to jest ich niewidziany patryjotyzm,u nas jest wręcz przeciwnie,pomimo tych strasznych nauk
z lat wojennych nie możemy dojść do jedności,organizacji ani
do jednolitego plamu działania,pomimo że może w nie daleki
przyszłośći wszystko od tego zależy.,
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