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Dziwne zachowanie sojuszników znad Loary raziło na każdym kroku. W Modane, gdzie koleją przybywali żołnierze, wydrukowano w języku polskim ulotkę
tej treści: Wstępując na ziemię francuską pamiętaj, że jesteś gościem i że reprezentujesz na
niej naród ujarzmiony, pozbawiony państwa102. Przybijający 3 maja do portu w Marsylii Patris z 36 Polakami na pokładzie omal nie został zawrócony. Powodem było
to, że w paszportach druga cyfra numeru na dwudziestej stronie nie była przekreślona
pionowo103. W Carpiane i Bressuire przeprowadzano weryfikację każdego żołnierza – identyfikowano go, mierzono, fotografowano i brano odciski palców104. Zabiegi powyższe nikogo nie dziwiły, jedynie sposób ich przeprowadzenia był co najmniej
niezręczny, co przyznaje Beauvois: można się dziwić, że władze nie starały się unikać
drażnienia godności osobistej Polaków, szczególnie wyższych oficerów, którzy musieli czuć
się urażeni tym pierwszym kontaktem ze swoimi francuskimi sprzymierzeńcami105.
Tymczasem Brytyjczycy nie szczędzili wysiłków i środków, by ewakuować polskich lotników także z Węgier. Przez ich ręce przeszły 33 kontyngenty, w których przerzucono 391 lotników. Kosztowało to brytyjskiego podatnika dokładnie
90 095,03 pengö.
Sytuacja internowanych Polaków w krajach bałtyckich okazała się dużo lepsza, niż początkowo zakładały polskie władze w Paryżu. Łotwa i Litwa nie czyniły specjalnych trudności w wyjazdach lotników na Zachód. Działania ewakuacyjne musiały być jednak prowadzone racjonalnie i zgodnie z przepisami
o ruchu wizowym. Największym problemem, z jakim się borykano, był transport. Najpewniejszą drogą była podróż samolotem. Korzystano z działających
połączeń lotniczych obsługiwanych przez linie lotnicze: szwedzkie i sowieckie
(sic!). W grę wchodziły wyłącznie loty do Sztokholmu, odbywające się dwa
razy w tygodniu. Próbowano temu zaradzić, czarterując dodatkowe maszyny.
To ograniczenie powodowało, że liczba wysyłanych tą drogą żołnierzy była niewielka. Ewakuacja przez Rygę miała mniejsze znaczenie ze względu na to, że
większość internowanych Polaków znajdowała się na Litwie. Dodatkowo sprawę przerzutu komplikowało prawo międzynarodowe, które regulowało kwestię
internowanych żołnierzy. Poselstwo brytyjskie w Rydze, w trosce o utrzymanie tego niepewnego kanału przerzutowego, kołatało o wsparcie swoich działań
u zwierzchników w Londynie, jak również prosiło o interwencję rządu polskiego w Paryżu. Łotewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych łatwo mogło się
uchylić od współpracy, tłumacząc swoje działania ograniczeniami nałożonymi
konwencją haską. Wiadomo jednak było, że Bałtowie znajdowali się pod presją
Niemiec i ZSRS oraz że bez czynnego zaangażowania się dyplomatycznych służb
alianckich będą musieli ulegać naciskom. Podnoszono też kwestię kosztów
utrzymania internowanych, które ponosili sprzymierzeni. Brytyjczycy chcieli
się bowiem wycofać z finansowania tych, których nie potrzebowano we Francji
i Wielkiej Brytanii. Dyplomacja aliancka w krajach nadbałtyckich obawiała się,
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że taki krok może pociągnąć za sobą zablokowanie dalszej ewakuacji. Wobec
tego Brytyjczycy w Rydze nalegali na kontynuowanie finansowania wszystkich
internowanych żołnierzy106.
7 maja 1940 roku Brytyjczycy rozesłali do swoich przedstawicielstw w Bukareszcie, Belgradzie, Atenach i Rydze zapytanie o znajdujący się jeszcze w tamtych krajach polski personel lotniczy. Okazało się, że w Rumunii pozostało 2341
lotników, w Grecji 27, na Litwie 200, na Węgrzech 682. Z tej liczby w Rumunii
nie było nikogo z personelu latającego. Na Węgrzech ani jednego pilota. Na Litwie i w Grecji personel uznano za mało interesujący. Biorąc pod uwagę, że nie
był to personel latający, zastanawiano się, czy nie powinien zasilić Polskiej Armii we Francji lub przemysłu w krajach alianckich. Mimo że Brytyjczycy nie byli
zainteresowani zatrudnianiem pozostałego na Bałkanach personelu, postanowiono nie pozostawiać polskich żołnierzy własnemu losowi. Inwazja Niemców
na Zachód z 10 maja 1940 roku uniemożliwiła dalszą ewakuację.

1.5. Konferencja w Paryżu – 25 października 1939 r.
Kiedy wydawało się, że sprawy odbudowy lotnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii zależą tylko od decyzji Polaków, do sprawy włączyli się, dotąd niezainteresowani, Francuzi. 11 października 1939 roku generał Victor Denain zasugerował
generałowi Zającowi konieczność odłożenia na później kwestii przerzucenia lotników polskich do Wielkiej Brytanii107. Figurujący na powyższym dokumencie
odręczny dopisek świadczy o determinacji, jak i wściekłości Francuzów: Jest jasne, że o ile nie zostanie znalezione jakieś zadowalające rozwiązanie, to nie widzę powodu,
dla którego mielibyśmy trzymać polski rząd i wojsko. Beauvois, w cytowanej już książce, tak komentuje zachowanie Francuzów: Czy wchodziła tu w grę chęć obrony integralności polskich sił zbrojnych, czy też może za motywacją Denaina kryła się mieszanina
po prostu zawiści i anglofobii, powszechnie, według Pertinaxa108, spotykana u wyższych
urzędników francuskich? Dalszy rozwój wypadków skłania nas raczej do przyjęcia drugiej
hipotezy109. Z polskiej perspektywy inaczej widział to ppłk Kwieciński w swoim
referacie z 1944 roku: Są wszelkie powody do przypuszczenia, że władze francuskie zaniepokojone zostały głównie myślą, że Lotnictwo Polskie przeszedłszy na stronę angielską
dostanie się siłą rzeczy pod silny wpływ brytyjski i że w konsekwencji teren polski może być
po wojnie, jeżeli chodzi o lotnictwo, stracony dla Francji i jej przemysłu110.
Wobec tych faktów przylot do Wielkiej Brytanii generała Zająca w celu sfinalizowania umowy stał się bezcelowy. W tym czasie ppłk Kwieciński powiadomił
swojego przełożonego, że władze brytyjskie doszły do porozumienia z Francuzami w kwestii organizacji lotnictwa polskiego. Konferencję trójstronną w Paryżu
wyznaczono na 25 października.
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