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- W zwięsku z konferencję odbytę w Belwederze w dniu l5.marca b.r.
w sprawie użycia wojsk polskish,formowanych we Francji,w kraju,przedstawiam swoją opinje:
1./ Dywizje gen.Hallera nie mogę być użyte jako kadry do stworzenia całej nowej organizacji wojska w krajﬁ‚a to dlatego,że
a./ organizacja w kraju postępiła zbyt daleko według innych
wzorów,zaś
h./ przeorganizowanie całości w czasie wojny wprowadziłoby
ogromny zamęt organizacyjny i wskutek tego odbiłoby. się
szkodliwie па wojsku,nawet,gdyby miało ono przejść do
organizacji w zasadzie lepszej.
2.f Co do ustosunkowania wojsk Gen.Hallera do organizacji појека
- w kraju uważam przedewszystkiem za konicczne,aby wojska te w chwili
przekroczenia granicy kraju gostały poddane bezwzględnie pod rozkazy
Nacz.Dow.polskiego.Jedenie personał francuski mógłby w sprawach регво-

ма

nalnych oraz z prośbę powrotu do kraju zwracać się również do generała
francuskiego przy Wodzu Naczelnym.
3./ Pozostawienie jednostek gem.Hallera poza ogólnę organizację
i wskutek tego Stawianie

jej na wymarcie,uweżam za nie wskazane ;dopro-

wadziłoby to, bowiem niezawodnie do tarć z powodu tego,że byłoby dia
Francji nie na rękę;

dalej,cały bogaty materjał wojenny z

jakim‘jad-

nostki te prayjadg do kraju.zosäîby zmarnowany,oddziały te bowiem,pozostawszy poza naszę organizacją,nie będę chciały materjału tego oddać.
29 najpraktyczniejszą formę wcielenia do naszej
uważam zjednoczenie

organizacji

jednostek gen.Hallsra z naszymi jednostkami [+ пр.

pułk gen.Hellere łączy się w jeden z którymś z pułków w kraju :/ z tym
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Dzięki temu pułki gen.Hallera

à

auf otrzymywaiyby uzupełnienia ściśle określone,wskutek zaś

tego stale by się polszczyły,wyłączając stopniowo element
francuski ;
b.] nie zostałby zmarnowany sprzęt wojenny,którego nadmiar
automatycznie przechodziłby do kader pułków.
W -zwiąsku z tem musiałyby całe pułki być przezbrojone па broś
francuskg.
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4./ Z chwilą przekroczenia granicy przechodzą oficerowie i
gen.Hallera na żołd

i strawne polskie,codzoziemcy w tych oddziałach na

zołd,oznaczony przez rząd franzuekie
5./

żo%nierze

Dywizja instruktorska,

i strawne polskie.

z której

jeden pułk ma przyjść z pierw-

szą Dywizję, pozostaje w Polsce tylko rok i poza naszą organizacją;ta
Gywizja przyjmuje

pomazo regulaminy uchwalone przez nasze komisye re-

gulaminowe,co jednak nie wykluczy zaprowadzenie ulepszeń z regulaminów
francuskich.
6./ Dywizje zwyczajne a:n.HallsrĄPrzechodzą pomaXo na nasz regulamin;
wszyst le dywizje polskie przejmuję ulepszenia proponowane przez dyw.
NM

instrukterskę i uchwalone przez Nacz.Dow.

+
Sila DODI
ADJUTANi ~A
чела
L. DLÎÏÏJÏdnn

Riten
#5

.

___,-Це: Wydział

>

à

i

444

