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Stawiam wniosek,by mającą zjechać do Warszawy Misję Angielską
pod przewodnictwem pułkownika Wade nie traktowano, jak to zostało
postanowione w dniu 30 grudnia I9I8,na konferencji Panów Ministrów:
Moraczewdriego,Wasilewskiego i Szefa Sztabu jako Misję Wojskową.
U z a s a d n i e n i e

ow n i o s ku .

I.Wedtug listu Zaleskiego z Berna z dn.7/XII 1918 N. 621/ 13/18
Misja ta ma nosić charakter "nieoficjalnej misji dla zaznajomienia
się ze stosunkami w Polsce",
Z tekstu oficjalnego komunikacji otrzymanej z Londynu przez
ambasadę angielską w Bernie wynika:"Misja dla badań politycznych.."
"Uznaje się za nie odpowiednie w obecnej chwili,wysyłanie do Polski
fisji Wojskowej ...."/zaigcanik do
2,W skład Miśj i ma wchodzić jedynie jeden wojskowy,pulkowik
Wade.Jako sęki-eten Misji wymieniony jest p. Kenncy - urzędnik
Forcing Office /dyplomata/.Jako attache -Kimens- dawny konsul angielski

w Warszawie,
na czele Misji stoi pułkownik Wade nie

oznacza by

misja była wojskową albowiem:
a/Putkownik Wade jest attache militaire przy poselstwie an-

gielskim w Kopenhadze
b/wydaje

się

a więc,agentem wojskowo-politycznym,

zrozumiałem by na czele

.Mìsjì stał wojskowy dla

ułatwienia podróży oraz nadania powagi Misji w czasie wojennym;
4,List Zaleskiego z dn.19 Grudnia 19I8,wzmianka o Misji Angiel
skiej jako o ciału politycznem,nadającem się do traktowania w sprawach politycznych.
5,Depesza Zaleskiego z dą.Ę7/_XII N.4140 "Englaender fahren in
rein politischer Mission",
6,Depesza Zaleskiego z dn. 28/XII N.4225;zaznacza że do Misji

Angielskiej zostali dołączeni Polacy:Kronenberg

Leopold /junior/

oraz Stolzman-obaj cywilni,

/

Osobisty pogląd referenta do spraw angielskich;

>

Ze względu na pierwszorzędną wagę jaką należy przypisywać do
ewentualnych traktowań z Anglją,uważeam że pozostawienie Misji Angielskiej wyłącznie pod wpływem informacji Sztabu Generalnego,może być _
ze szkodę dla sprawy polskiej,gdyż najważniejsze polityczne momenty
mogę być dla braku sił fachowych opuszczone.Według mego zdania nale
ży traktować Misj g jako oficjalną i Ministerstwo Spraw Zewnętrznycł _
winno nawiązać od pierwszej chwili przyjazdu z takową ścisły kontakt.

Referent do .Spraw Angielskich:
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