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Akcje przeciw Petrogre dowi ,
Niemiecko-rosyjskie кот ту,

Do

Naczelnego Dowództwa,0ddział II,
Sekcja Dyplom tyczne
w. W ars# e w i е .

Powa.nn osobistosć,które wczorej przyjecheka
z Helsingforsu do Sztokholmu,opowiedeła mi następujące wrazenia i
wiadomosci ,odniesione z rozwów z kilkome bardzo kompetentnymi i
powaśnymi mieszkeńcemi stolicy Finlendji.
O%óż według tych wiadomosci przysotowenia do deGydującej akcji przesiw Petrogradowi są w pełnym toku i моја и,
53738.“ Siemanko—rosy:
ą,: najkrótszym czasie rzeczywiscie
ma nastąpić. Ne Zmudzi і w nux-mau stojące worka pułkownika
Bez-mont: (“&me pseudonim księcia Urussowa,alto jakiegos Auto-

We) „przez napływ rosyj-kmh zawó- l више i niemieckich виа–
rzy, wsmnonia …За… имп.; i liczy już tanz więcej, jek 60tysięcy шш.Dzięki pomocy niemieckiej wojsko to me być doskona-

le wyekwipwanomlbrodone i urgnano-ene iw.sztabieRemontu,
jako też i im pouscngóuyoh џепови): znejdują sig homu

oficerowie niemieccy, Zdrugiejstrony wojaka Mamcia reorganizują się z pomocą ивици w îstlendji i Łotwie i аммиак ста»

sie mają być znów giclne do boju. W końcu Finlandja mists się
osobnym +zmkietem z Бонд датум wzamian 20 odstąpienie Kore -

131 też тв udział w Oren-ma na Nowogród.,

”aluwia zamierzonej _skcjim.nastąpić serezpo
wycofaniu się Auglji z beltyckiego kraju. Niemcy i Nosjenie spoun"… się przytem,że Anglicy opuszczą nutylko Finland“ x

или „ale mln—nt umil-ki. ze uman na altem. zatopienie angielskiego krążownika w utac. пытацца, з!

wycofania i floty z morza Beltyckiego. Wtenczes generek Mannerheim ma objąćgłówną komendę ned cełą akcją j Firlendczycy mają z
półmocy ,Judenicz ze strony Narwy a Bermont przez Psków uderzyć na
w
Piotrogród. Według ogólnego przekonania bolszewicy nie będą
stmie obronić się przeciw temu moncentrycznemu stakowi i Piotrogród będzie w ciągu kilku dni zajęty.
Ghcąc sprewdzić te bądz co bądz ciekawe i ważne wiadomosci,poszedłem dzis do mego francuskiego kolegi pułkownika
w
gong-561} i opowiedziałem mu nowiny z Helsingforsu. Pułkownik

dziękował mi bardzo za moje oswiadczenia,które są dls niego z
tej przyczyy bardzo ważne,bo potwierdzają poczęsci wiadomosci,
które on przed kilkome (niemi otrzymeł i zaraz telegreficznie
swojemu rządowi doniósł. Według telegremu,który mi dosłownie
przeczytał ,Niemcy w Zmudzi nietylko,że nie wycofują swych wo jet ,
ale ciągle je wzmcnieją. Gongen ma i ројаје w depeszy dokładne wisdomosci o składzie i zawartosci pojedyńczych tronsportéw
ludzi, broni i różnych materjałów,które w ostetnich dniach nadesz=
*y. Jeston wskutek tego,-i innych otrzymanych wiedomosci,-przeł
konany,że bunt niemieckich żołnierzy oddziału Goltza jest tylko
Eomedjqjsieje sig w zupełnem porozumieniu z rządem Berlińskim!
że Niemcy poprostu nie chcą opuscié kmje baltyckie,aby sobie sapewnić na przyszłosć wpływ i bezposrednie połączenie z Rosją.
?uzxomik Gum—gg вівтар-13607: tego zupełnie pewne wiadomosci ,że niémieccy oficerowie postronie bolszewików gggąąłql
ją obronę Piotrogrodu. еды; niemiecki ma swoje biura w Piotrogrodzie na или:–51:53; a bolszewicy słuchają slepo rozkezów niemieckich oficerów W ten sposób niemcy są najdokładniej poinformowani 0 sytuacji ne bolszewickim froncie i jesliby rzeczywiscie
\;:ﬁali moment да odpowiedni do ckeji,to niemiccoy oficerowie w
Şioţlţoşroşîzţe pgprqstu cddaliby posycje naokoto missta w „ce
niemców w wojsku Jadenicza i Bermonta,.Z tych
”\{uîî
\
\ \

jasno dwulicowa akcja niemiecka.2 jednej strony orgenizują bol-
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3 wierzy # rychłą таи–ММ резист; roryusko—nxeonego

m,-newet gdyby było możlina Petersburg.
Chwilowexe jec le Fauve
pam"=
счесть
tous
we,-nie wsunąłem na definitywne ve „пене аут–“341, trzebaby
owcze
jcie oct
mieć takie sity,4eby Piotrogróć setr тм i оЪшпіб przeciwko pou-

nym stakom bolezmewickim,t.j. eumjg,licräcs najuniej 100.000 40%nierza. Ot6% шуми-ш sojuez rosyjsko-niemiecki dotyche zas
mógłby rozporządzać,ne takiezadenie absolutnie nic mogą wystarczyć.
Wedkug sdania mego kolegi,Firlenojs poo

'odnym warun-

kicm nie będzio brała udziału w jakiejkolwiek operecji przeciw
bolszewikom. Satan” posiada wszystkiego trzy słabe dywigsje,któ-

Њ musi utrzymać dla zagwarantowonie niepodległosci

że

w najlepszym razic mogłaby dostarczyć tylko meży oddsiak kilkoty=
sięczny. Zresztą paiaţewko où wesore) гозросяехо formaine pertroktacje pokojowe z bolszewikemi. щ.3595392 "ą,-Jak to
już w jednym z poprzednich moich raportów “women,-nasci“.
bêñdîüë‘îä‘îä”593mm, 10.000 ludzi uiedyscyplinowsnych i niezaopatrzonych w moterjaky konicemue do operacji Мецу–пуцњи
rmoi
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Міші! Gum-smn vweża delej „e weltug jego maćw
Whey cioa “(r-v munte:-min rozwa. % parowary bolsze кабмин т *
padnie na froncie

piotrogrodzkim,tylko re froncie

pol: ш unei palane wojska. Vannini! bolszewickicgo niebszpie~
и
czeństwa leży bowiem w najwyższym interesie Polski,która przez
bolszewicką agitację w pierwszym rzędzie jest zarrotona.fkamnie
wczoraj Ganz—gwn ctr-mat z poważna: ntz—muy nadawca,se rząd lenina aby gpu-51130156 an”; pochéd wojsk polskich, rozpoczyna
gwałtowną agitecję na naszym froncie litewsko-bistoriskim.
olpowiedzi na te wywody za

ykem p.Gourguen,

że rząd polski porz.-nele w mpetnosel #epatrywanie sfer francuskich
i że w kierurku zwelczania bolszewików dotąd już deleko więcej
uczynik,niż którekolwick inne państwo sprzymierzone. Wydarlismy
bolszewikom największą częsć Mtwy Wołynia i Pistejrusi i,rosbiwsey kilkna amji bolsgewickich‚stoimy nad Berezyna 650 km. od Warszawy. Chod mamy teres już doré pokssng ermjo,nic wogg jednak powiedzieć,czy wobec ogromnie rozciągnietego frortu naszego będziemy w sterie jeszcze dalej posunąć nasze wojska,ku Voskwie,gdzie
przecież włesciwie mic mio memy do czynienie, Zdeje mi się więc,
że Polska swoje zadanie w poknej mierze wypeknika,mersz na Moskwę
jedne—k i osжасмин mnisie bolszewików jest sprową rosyjskich

un… Denikina i Kołczaka, Jestem srosztą репу, је 1._?raacja nie
życzykaby sobie zeby Polska zaangażorata зщ mae w mlekiem
eukxsîfaâyujnch
na nachodzą» 1 przez to osksbiłe wspólny front. prze-__
ciwko główn-m. Маг–падини“. t.j.prseciw “потоп.

ЖЄЕЕОЇІЩММММЄ sandał z mo imodul,
шо tego jednsk taxman! Leo написом. halite-wk“;N pane-l—

від jest narazie pierwszą i матиме.-1555 sprawą, nad którą rząd
francuski usilnie pracuje, Gourguen jest prz-komu; że ententa
agitacjomGunn wZmudzi i Kurlandjiwkrótce krespołożyiprzez

podobne ultimatum, jak w sprawie smiany konstytucji riemieckiej,
zmusi rząd berliński do wycofania wojsk swoich z nadbałtyckich

»

krajów.
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Przeciw wzmacnianiu

oddziałów

rosyjskich niemieckimi

oficerami i żołnierzami, jednak,rzeczywiscie nic zrobić nie
można. W йода. rozmowy wtrącił od niechcenia,żs możcby polska armja była najłepiej w stanie w tej sprawie ostateczny porządek
zrobić.

W końcu jeszcze jeden ciekawy szczegół.

Jek już w jednym z poprzednich raportéw wspominstem,gener.
Wannerheim mist preed 14-a dniemi przyjechać do Sztokholmu i
stąć nded się na kilka tygodni do swojego brata,który ma posiedios? w południowej Szwecji., Pan Szebeko,były ambasador rosyjski
w Wiedniu, e Cris zastępca Kołczaka w Helsingforsie,-wgpomniaż
mi, że oczekuje w Sztokholmie gener. Wannerhcima. Ponieważ jednak Mannerheim nie przyjechał ,Szebeko pojechał do
Teraz,ne wstępie wspomniana osoba,dowiedziaks się w Helsingforsie,
że podróż Mannerheim ze względu na możliwe ewentualnosci,t.j.na
objęcie przez nicgo

dowództwa w akcji przeciw Piotrogro|

dowi zosiata zeniecharg. Dzie jednak poselstwo nasze otrzymało z
całkiem innej strony wiadomosé (dotąd nie potwierdzoną), е do
Sztékhglnm przybył delegat Mannerheima,niejski Kaste5,ktćry me в |
tutejszym angielskim pqesl_5twgm_pertrn_)gtować o przyjęciuwfrłzłel

$

niego głównego dowództwa.00 w Een wszystkiem jest prawdą i o :а—`
Кіс

tu chodzi,trudno powiedzieć i z jednej stro-

ny role Mannerheima pod niejednym względem zdaje mi się być niejasna,z drugiej strony jednak jestem o całokształcie sytuacji za
mało poinformowany,bo od 17 sierpnia żednych wiadomosci ani korespondencji z Warszawy nie otrzymałem.

- Idzie w 5 egzemplarzach do Naczelnego Dowództwa,

Oddzieł II,Sekcja Dyplomatyczne.-

m.p. Pomiankowski,Gener.Por.

institute
ARCHIVES
New York

38

