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т зргафіє obozów jeńców, złożonego na_;;;e"w1cem1nlstra

Dąbrowskiego:
Na podstawie otrzymanego rozĘhzu i 1nstrukcj1
Pana Ministra zwiedziłem obozy internowanych ukraińców i
rosjan w Tarnowie, Łańcucie i Pikulińcach i melduję co
павфери је:

$
а/ Petlura i jego otoczenie,

W Tarnowie przebywe główny ata-an Petlura z
przedstawxclelaml swego byłego rządu, Byłem przyjęty prz:
głównego atamana, któremu oświadczyłem, że będąc wysłanym
z ramienia p. wiceministra Dąbrowskiego do zwiedzenia _
obozów internowanych, uważałem również za obowiązek своbiście-u niego zameldować się, Ataman Petlura zagytał
mnie, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które obecnie płzyjęło sprawy ukraińskie, ma zamiarzmienić w tych
sprawachkierunek polityczny, Odpowiedziałem że w Polsce
jest jègen kierunek polityki, który nie zależy od tego
do jakiego Ministerstwa spragg jest przekazaną, Dodałem
również, że stoimy na grunci@, że ukraińcy są naszymi
sprzymierzeńcami byłymi, którzy przyjmowali razem 2 паті,
паиіаіґпе wspólnych walkach przeciwko holszewikom, ale mu
simy kierować się też traktatem ryskim, którynakłada na
ﬁes w Её; sprawie szereg zobowiązań Ateman Petlura odpowiedział, że doskonale to roiumne, ale musi podkreélzd
"mentite

ich rozpaczllwy stan f1nansowy. Ataman Petlura pr051ł

mnie o zakomunikowanie Panu Ministrowi, że w ekurble
ukraińskim zupełny brak gotówki, że star

cyw11ny luterno

wanych, którym nie należą się od rządu polsklęgo deputaty
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których
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żywić

jest
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ność zaczyna się burzyć wskutek głoąp,nl wrogo występując
przeciwko niemu osobiście jak również i przeciwko Pglscéé

Podobne wypadki psują mu robotę, którą podjął w celu gaw?
zaniy<braterskich stosunków pomiędzy przyszłą Ukraiﬁé, ;
Polska, Ataman Petlura podniósł również sprawę ś wàdàﬁi;

m 72 miljonów marek nś-łapńpnek tych sum, którę_;91;z;
się Ukrainie od Polski, poniewag' wediugjego zdeniahÿètàchczas wydane Ukraińcom znacznie mniej o@ ogólnej wartości majątku wywiezionego przez wojsko polskie z Urain;._
Spravémîélltâişn Petlura przekazał generałowi Zielińskiemu w Warszawie, Co do opozçy'Petlura się zB zgodził, że
wobec traktatu ryskiego, one muszą być złikwidowane, że
najlepszą drogą w tym celu organizacja robót dla internowanych, ale podkreślił konieczność wysyłania na roboty
całemi jednostkami pod dowództwem swych oficerów, ażeby
nie rozgłśać wojskowej wrganizacji, -

se

Po ukończonej rozmowie udałem się do biura Prezydenta Ministrów p. Prokopowicza, który oświadczył, że
chciał by być pewny, że Pan Wiceminéster Dąbrowski, który
ma teraz kwestje ukraińskie w swym ręku, rozumie ważność
kwestji ukraińskiej i zdaje sobie sprawę jże polityczne
działalność ich obozu jest równie ważna dla Polski jak
dla Ukrainy, Pan Rrskswirxx Prokopowicz podkreślił коnieczność zachowanie wojskowej organizacji internowanych,
Muszę również dodać, że w Tarnowie jest też
przesilenie gabinetowe, ponieważ minister wojny generał
Pawlenko podał się do dymisji, Powodem jesgo ustąpienia są Ęaągłg*nieporozumienia z Petlurą, któremu zarzu-,
ca, wtracanie sig do spraw wojskowych w obozach, jak np.
awansowanie, usunięcie oficerów bez jego wiedzy, Na jego
miejsce tymczasowo mianowanym ma być generałBezruczko,
Gbn.v?awlenko obecnie mieszka na dworcu W.Krgkogierg'wa—
gonie, i prowadzi ţerşz politykę przeţiwţo Petluł'gge
W Tarnowie ze źródeł prywatnych,

otrzymgwych вк
> 34

_в_

przy pomocy por.

naszego

pfièra là—

cznikowego, który tam znajduje się od dłudź@zego ézgsu
i dobrze orjentuje się w sprawach ukraińskich, zaczerpnałem informacji, że w obozie Petlury wskutek kryzysﬁ

finensowegom przewiduje się rpzłam, Istnieje partja do
które; należy prezydentministrów Prokopcw1cz, które ma
zamzańwraz1e'zaprzestanle flnanśg;;;;;etlury przez Polskę, zacząć pertraktacge 2 p. Petruszew1czérl przenieść
się do Pragi,

1nternowanych ukra1ńców w Ł a ńcue1e.
/Ogólna 1żezbe ukraińców lntşrngwanych w Łań-

b/

%

cucie, przeoczona w raporcie kopiowanym, jest tylko
wymieniona liczba dzieci - 60. /
Z ogólnej liczby ludzi około 25% z ziem przy—
łączonych do Polski na podstaw1e'traktatg_?ysk1ego._W'
obozie jest sporo inteligencji przy pomocy, której utgoţş
ny został uniwersytet narodowy, szkoły malarstwa, spiewu,
teatrnarodowy i t d. Utrzymanie dobre oficerowie i żo0łnierze otrzymują od nas deputat, taksamo jek w naszej

qrmji..szlokowanie dostatecznie dobre, za wyjątkiem gonatych, którzy z powodu braku miejsca mieszkają razem, E
przyczem łóżka rodzinne są oddzielone jedno od drugiego
pfzgścieradłem. W obozie istnieją dwa polityczne prądy,
zewb_
jeden stronnictwo Pètlury, drugi zaś na rzecz Petrus
cza i Pragi, Agitecja czeska w obozie istnieje i wywołuje
ach Tar
ciqéîè dezercją do Czech, We wsi Tarnowce w okolic
syn
nowa, mieszka grecko-katolicki pop Przepiérski,
którego znajduje się w Pradze, Część'internowanych_jest
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przy pisew ciągłej korespo@@encji z tym popem, przyczem
również
niu listów posługują się często szyfrem, Istnieje
w
agitacja bolszewicka, przyczem W czasie mego pobytu
ed1_1isÿ od
obozie na imię jednego z internowanych prçysz
przedstawiciela Sowietów w Szwecji, na

oficjelnym

ndacją do
blankiecie z pieczęcią z przepustkami i rekome

władz sowieckich w Kijowie,
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ukraigidfich, postępuje zawsze самрти; utrzy-

mując również internowanych w należytej karności.
c/ Obóz internowanych w Pikulificach,
-

Ж oboz1e 2750 ludzi,.в Ъ. armjl Bałachonczaw

liczbie których 79 Вашей“; mr 37 dzieci, Utrzymanie i

rozlokowanie również dobre, Istnieje bolszewika agitecja
nawet były wykryte odezwy o charakterze bolszewickim,

_

drukowane w obozie na szapirografie. Propagandzię dopomaga pewna liczba b. jeńców bolszewickich, których gen, _
Bazachowicz w swym czasieniefortunnie zaciągnął do swych
oddziałów,. Do Rosji chce wracać wszystkiego ПО ludzi,

reszta zaś internowanych odmawia się, ponieważ ma na su-

miéniu wielu zamordowanych komisarzyw czasie wycieczek
зажимы;}. Istnieje oprócz tego jeszcze germanofilska

„0553368: przeważnie w kołach wyższych oficerów. _, Nasz oficer wywiadowczy kpt, Baluciński, oświa
czył mnie, że otrzymał informacje, że jeden z urzędników
. w starostwie w Przemyślu, nazwisko którego on będzie wiedział za parę dni wyrabia internowanym W Łańcucie i w Pikżlińcach, dokumentłw celu przedostawania się do Czech,
Kpt. Beluciński składa o tem szczegółowy raport do II ___,
Х
за
Oddziału we Lwowie,

£
„\;.--"

d/ Wnioski.,

Uważam że sprawa likwidacji rządu Petlury,
jak również obozów internowanych, jest bardzo dregliwgi
delikatną , Musimy się liczyć z tem, se Petlura i członkowie jego b, rządu,
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Którzy sa nienawidzeni w Galicji

Wschodniej i uważani tam, jako zdrajcy idei ukraińskiej
ale natomiast popularni w zakordonowej Ukrainie, jako has
ło antybolszewickie, mogą stać się _ważnym stutem w naszym

ręku przy ostatecznym rozstrzygnlęcm przez Ententę kwes
tj1 Wschodn”; Maloposjlkl. W rame opuszczema ich £1nansowo, rząd Petlury rozpadnle się i prawdopodobne zbie
rze się w Pradze, wzmacniając kadry naszych przeciwni2 )
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ponieważ próżnia- -

cze życie za drutem internowanych ułatwia różne propaga:

dyşskutklem których mogą być zajścia i rozruchy, nie …an
już o tem, że obozy obciążają nasz budget. W tym celu
uważam, że mus: być przeprowadzone”
Ф. Zestawienie we наивные}: obozach spun
ludzi chcących wracać do sowieckich Rosji i Ukrainy, W _
tym celu internowani muszą złożyć odvowiegîuie „диван;
nie i ludzi chcacychwyjechać do _sowiętów, należy bezwło-

више odesłać do obozów bolszewickich, CX Zwolmeme z obozów ludzi urodzonych na
teţenach wchodzących w skłąd_Bg_eczypospohte3 na pqutawie traktatu ryskiego i chcących korzystać z prew obywatelstwa polsklego wmyśl uchwały Sejmu,
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