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0d pogkezfolnych oficerów Misji wojsk.francuskiej i od
oficera łącznikowego pomiędzy Posłem Panafieu i Gen. Henrysem dowiedziałem się następijących szczegółów o zapatrywaniu

*

się Członków Nadzwyczaj nej Misji francusko-angielskiej na

50 Yom Щиты; «cng sytuację wPolsce.
[Z
tha 1
I/. Lord d Aberdom i Ambasador Jusserand publicznie
wynogali zdziwienie z tego,że ogół polski nie docenia donio-słości komenderowania przez Marszałka Focha do Warszawy
Gen. Weygandź dla wspólnej pracy z Nacz. Dtwem W.P.
W chwili krytycznej od zdania,decyzji, i kroków poczynionych przez Szefa Sztabu Marszałka Focha zależą odnośne
uchwały Rady Najwyższej w Paryżu. W Warszawie jednakże z
tym się nie liczą , zdania Gen. Weygand Naczelne Dowództwo
lekceważy i to w chwili
kr/ĘŁYWTEIĘEYAIGEFŻĘĄĘĘeiБаре
cze ziemie polsk ie. Pomoc Ententy bez ścisłego kontaktu ,

wzajemnego zaufania i szczerej współpracy,nie będzie nigdy
skuteczną. Obecnie panuje w sferach dyplomatycznych nastrój
pesymistyczny. Członkowie Misji odjeżdżają do Paryża pod
=wrażeniem, że Nacz. Dtwo W.P. nie poszukuje dosyć energicznie
wyjścia z sytuacji, do której doprowadziły własne błędy i
niesłuszna obawa kurateli aljanckiej.
2/. Gen. Weygand skarży się na to, że że zdaniem i uwagami jego i Gen. Henrysa Nacz. Dtwo się nie liczy. "La
defaite de
du nord a ete occasionnee paf une crise
de Cormandement& podobno wyraził mmąa

inułki wyczerpują i mędzą niepotrzebnie,
z ,
: F
przerzucając je z miejs
ca na miejsce. "C » est un mouvement
7
M’
VW”

perpetuel qui ruine tam,” "> Kontrofensza na południu
w chwili obecnej wcale,adan1em generała Нептуна i jego,
nie była potrzebną.Przeciwnie,trzeba było wzmocnić front
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Z4chwila zajęcia Warszawy sytuacja

bolszewików wzmocniłaby sie o tyle,%e oni pody
ktowal iby
Polsce warunki pokoju. Przy tej ewentualnej okol
ÿcznoéci
Ententa nie byłaby już w stanie wywierać naci
sku ,ani na
Rosję,ani na kraje z Polską ościenne. Zdaniem
gen. Włygand
Nacz.Dtwo i władza Naczelnika Państwa nie powinny
być połą

-

czone w jednym ręki. Jednakże zdaniem gen.
Henrysa sytuacja obscna nie pozwala'uéywaé niebezbiecznych

eksperymentów

Naczelnik Państwa jest symbolem zmartwyc
hwstającej Polski
i dla mnóstwa powodów powinien pozostać niet
ykalnym, Chodzi
więc o wzmocnienie wpływów francuskich u ster
u , a nie o
zmiany personalne w Dowództwie, Braeba wpły
nąć stanowczo na
to , ażeby kombinacje polityczne / kontrofe
nzywa południowa/
nie górnwaiy nad koniecznie potrzebną w dane

j chwili kon-

cepcją czysto wojenną.

Ostatecznie z tą argumentacją

zgadza się Gen. Wfygand. Gen. Hentysa chciano znow
i odwołać
do Paryża, wstrzymał go chwilowo Ambasador Jusseran
d,sądząc,że gen. Weygand uważając swój pobyt za nieskute
czny,
odjedzie do Paryża. Dzisiaj telcgfafował gen.
Henrys Marszałkowi,że Nacz. Dtwo zgodziłb się ostatecznie

na wzmocnie

nie frontu półnbchego dwoma dywizjami piechoty
i dwaękawalerji z frontu południowego.
3/. Pomoc Ententy, jak wspominał mi gen. Henrys,
ma się
wyrazić dostarczeniem z Francji àmunièji
i bron

i, ekwipunku

i aprowizacji z Anglji, instruktorów z obu pańs
tw. Ostatecz
nie w sprawie użycia wojsk Ententy przybywając7
gaw kraju

"lub o &®J ich wzmocnieniu,zadecyduje Marszałe
k Foch, Generac
wi Menrysowi dowództwo francuskie zarzuca mięk
ość i to że
jest pod wpływem"nieuleczalnym" Komendanta,
4/. Dnia 4-go b.m. otrzymał p. Panafieu

"oficjalne"

zawiadomienie "rządu sowietów w Polsce" o utwo
rzeniu tegos
rządu w Warszawie iféipowîedniemi przestro
gami. Misja Ententy
nie odniosła wrażenia, żeby rząd obecny był
dosyć przewidu-

jącym w tym kierunku. Dla przyszłoś
ci Polski ob
314

awiają sig

więcej

komunistów

¥

polskich,niż

rosyjskich.
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