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W sprawie

Narodowe sfery polityczne poznańskie,

przeprowadza

stosunkògî

ją bardzo scisłą obserwację lokalnych stosunków wojsko-

wojskowości

wych, głównds uwaga skupiona jest naturalnie na gen.
Reszerskin i па stosunku jego do sfer kie-

w Pozneniu.

rowniczych w Warszawie,
Nie mniejsze zainteresowanie

budzi również pułkow-

z Sikorski,.

Wedlug opinji kół narodowychy pomiędzy gen. Raszewskim а M, S1.Wojsk..stanął układ na mocy którego nastąpił
podział stągggiek w Ksi.

tuie Proznafiskim w ten sposób,,#
poznstezycy, innémi
że stanowiska naczelne obeimą rodowicip.

natomiast

5. Wo1sL. Układ ten
stanowiskami dysponuJ ne goneev
eAmesses
c
a
o
wits..

ma z jednej strony zaspoko1€ amb1c3e poznańczvkćw, z drugiej strony wprowadzić w wojska stacjonowane w Poznańskim

: verge yah 15

silny czynnik "pretoryański".
N& ogół pomiędzy sferaài wojëkowemia ugrupowaniemi

pramicowymi, . panu je zaśadnlczanieufność, _ szczególnie od
momentu w ЕЇЗЕЗЬ'Єеи. Еавиещвк1 ze względów taktycznych
stronnictw
pragnął nawiązeć kontakt z przedstawicielemi

ręwicowych **
prawicowych w P oznaniu. Według relacji kół›p
=

fakt tem przedstawił sign w sposób ł następujący::

ie
Gen. . Raszewski jako pośrednika xżył у tej #p spraw
wojskowego
użył p.. Eowodworsk1ezn…bv1ego redaktore pisma
wybór frośfĘVW1e1k0polsx1ego - "Ка chwale Ojczyzny" -

fades—
istotnie był fatalny, gdyż z je&rejstrony. skrajne
jak
kie zapatrywanxa p.- Newcdwursblego, byłrównie znany
jego wrogl stosunek do gen.. Haszewsklego.

PłJNowodworskl zgłosmł się do Romana Dmodﬂklego 1
1ronlzu3ą
z odpowiednimi komentarzam1 spełnił polecenle,

zbliżenia ale do
stronnictwa w kraju, ktére
Narod..Demokr..jako jed@ynego
PILSUDSKI
ce rzekomdfchęoz gen. Raszewskiego

INSTITUTE

°

[{5

jeżynżk rozumie szkodliwość

polityki

Belwederskie j i,

ta:”

Naturalnie, że od tej chw111, nleufność оЪояъ narodowego do gen, Raszewsklego'zmogłaA51ę 1eszcze.%_ îi
Wobec skoncentrowenia si€ obecnie w Poznaniu najwybitniejszych sił n Narodowej DebokracJi,, tego rodzaju i
próby,. jaka pisana powyżej,, ze strony geu #Raszewskiego,
przedstawiają problem w isto@ie bardzo trudny,.szczegqlnigv

że ger,. Reszewski nie jest o lokalnej sytuacji politycznej należycie poinformowany,.Potrzebnych wiadomości
Oddział

0. G. gçneralowi RashewÉÉjgnp nie dostaţéza,

naszym zdaniem celowo, .

éîaăEPiE„2EESEPg° szefa tego

oddziału ma1ora Boékowskiego w kierunku Narł Demokracji
jest powszenhnle znan$i stwierdzony,
Nleäàæpîläge w odnoszeniu sig gen. Reszewskiego
do miejscowych sfer politycznych,, grubą rolę gra pułk,
Sikorski, który w sposób niemal fascynujący umie swemu. otoczeniti narzucić przekonanie o jego jaknajdalej idących
stosunkach w tym kierunku - à o jego wpływach i znaczeniu
w spoleczeństw1e poznańsklem.

$ Pułk S1korsk1 jak wiadomo "jest nledoszìym k51Q—l
dzem,, jezuita,. czlontiem - &azisxtatia Societatis Jesu Przynależność ta w zapatçyäaniach'i postepowaniach Sikorwkiego обетуч"а dusa rolt,.mniejsza jednakte , jak bardzo
daleko idące,, całkiem osobiste ambicje - które właściwie
i jedynie,, regulugq jego stosunek do wązystklch kwestgl
społecznych,, polltycznyﬁh i wojskowych..
Te to właśnie kwęstje wywołały nieporozumienie po- “`
między nim a Dowborem, spowodowały hałeśliwą, а w gruncie
rzeczy niepotrzebną akgj@ jego strony na gruncie poznańskim przegiwko - "Belwederowi" - w czasie inwazji bolszew

wigkiej‚;kt6rej to akcji, był jednak całkowicie odosobrio ny, gdyż miejscowe czynniki polityczne jaknajdelej trzy- |
$maly się od niego - traktując go niema] jak prowokatgţa.
Zyggekowete droge zapatrywan i przekoni
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politycznych

stanowisko

podkreślić
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Szczepan1ka,.posladaJącego lst
otrlp duże uznanie wśród
miejscowego społeczeństwa
- i ktcr’ swojeg stanowisk
o
apolityczne Podkreślił w bar
dzo dodadny sposób, nie przyjmując wizyty, Posła dr,
Meissnera; wizyte ta miała
naturalnie na celu, bliżsże
nawiązanie stosunków na tle
politycznym,
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