MINISTERSTWO

SPRAw

WOJSKOWYCH

SZTAB GENERALNY
00041 111
à

%%% x
111-927...

1

ş

[ ar
е"

……Ё
<;-CIJ/11.22 r.
T a j ne !

.

en

D0
NSJ
TURY
GSNSRAL
ADJUTAN
Naczelnego Wodza. :

B e l w e d e r.
W załączeniu przedkładam do wiadomości odpis Sprawozdania
Ogolnego s akcji wyborczej Związku Bezp.Kraju na terenie Pasa Neutralnego i ze Straży Wyborczej, organizowanej przez Związek Bezp.
Kraju, 3 zał,
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(вимикати: OGÓLNE

ZWIĄZKU BEZPLsvishouWa KRaJU Na PERENIE
PASU NEUTRALNSGO I й8 ЗТЕАЙХ

' WKBORCZEJ,ORGANTZOWANRJ PR&SZ ZWIGZMK BSZPISUZUNSPWA KRAJU,
Wobec ogromnej doniosłości ,jaka dla sprawy Wileńskiej mogło miec
wypowiedzenie się ludności Pasu Neutralnego i wobec.wielkiego snaczenia tego faktu jako manifestacji politycznej mieszkancow ,poczyniła
- Komenda G£owna w mysl ustnego porozumienia się z Generalnym Komisar=
jatem Wyborczym,w grudniu ubiegłego roku pierwsze kroki celem zrealizowania żej mysli,
и
$
- Zorganizowany przez Komendę
zjazd najpoważniejszych _
przedstawicieli ludności Pasu Neutralnego celem wybadańia nastrojów
Wingman-dut,“ akcja powyższa odpowiada życzeniom ludności i da
się przeprowadzic,aczkolwiek zdawano sobie z tego sprawę,że ze strony litewskiej będą czynione liczne przeszkody,by nie dopuscie do wyborów»
<
©
s
Ażeby akcję ca£ą przeprowadzic,podzielono Pas Neutralny na 3
okręgi ,a mianowicie:Okręg Mejszagolsko~Szyrwincki,Okręg Giedroycie,
i Okręg Janiski, Zadaniem Instruktorow Z'B.K. rozdzielonych na powyższe Okręgi byZo:przygotowanie ludności do wyborow,wyjasnienie jej
znaczenia tychże ,przeciwdzia£anie wrogiej agitacji litewskiej ,oraz
techniczne przeprowadzenie samych wyboróow,w mysl otrzymanych z Komendy Głownej instrukcji,c9 też zostało w zupełności wykonane .Akcja Związku Bezpięczenstwa Kraju na terenie Pasu Neutralnego
nie dala się ukryc i liwini zaczęli jej przeciwdziałac,starając się
wszelkimi sréodkami sparalizowac ja.
W pierwszych dniach stycznia rozrzucali masowo broszury i odezwy
kontr-agitacyjne,przywożąc je w większych ilosciach , zwłaszcza do
Szyrwint,nastgpnie rozpowszechniali je na całym terenie Pasu Neutra&nego przez oddziały partyzantow złożone z 20 do 30 osob,oraz przez
poszczegolnych partyzantów rozrzuconych ро całym Pasie Neutralnym.
Rownoczesnie teroryzowali litwini ludnosc zbrojnymi napadami oddzia£ow wojskowych od 20 do 30 osob,ktore starały się grozbami i po
szukiwaniami za bronią powstrzymac iudnoao od akcji wyborczej,
- Mimo tego wszystkiego ludnosc Pasu Neńtralnego informowana dokła@
nie przez instruktorow Z.B,K. o konieczności jej wypowiedzenia się i
Drzygotowywana stopniowo do wzięcia udziału w g£osowaniu,nie data
Sig odstraszyc 1 bez wzglgdu na proby jej steroryzowania wzięła
udzia£ w głosowaniu, '
%

’Wybory zostały przeprowadzone w następujący sposob:
W Okręgu Mejszagolsko-Szyrwinckim odbyły się we wszystkich wieskach walne zebrania mieszkancow,na ktorych zostali wybrani delega=
ci wioskowi ро 1 па każdą wies.Następnie dnia 10 stycznia b.r.sje\chali sig w Izabelinie delegaci wiosek Okręgu MejszagolskóeSzyrwinckiego w liczbie około 60 i wybrali z posrod siebie 3 przedstawicieli do Sejmu,
.
2/ Podobnie przeprowadzono wybory w Okręgu Janiski
dzie zjazd delegatow wsi,jaki s$ę odbył dnia 6 stycznia r,b, w Sftokliszkach wybrać
;
dwoch przedstawicieli do Sejmu z Okręgu Janiskiego .
за Okręgu Giedroycie zostały wybory przeprowadzone w cokolwiek odmienny sposob ze względu na lokalne warunki,a mianowicie większe skupiemię gromad i zżycie się ludnosci#0dbyty sie one w ten sposób,że
w
każdej gromadzie zjazd żajpowa
ejszych przedstawicieli mieszkan~
cow gromady ustalił kandydatury,podał je do
wiadomości mieszkańców,
poczem odbyło się głosowanie wioskami na przedstawionych kandydatów,
przyczem sporządzone zostały formalne protokuży zaopatrzone podpisami włagnoręcznymi głosującyca „Ponieważ w okręgu istnieją trzy gromady wybranych uosta£o 6 przedstawicieli po 2 na każdą
gromadę,

-

t

' Zaznaczyć jeszcze trzeba,że sama techniczna strona głosowania
i wyborow została przeprowadzona przez instruktorow Związku Bezpiees
czeństwa Kraju,ktorzy przygotowali
nych do

zawczasu

dók£adne wykazy uprawnio-

głosowania mieszkancow w każdym okręgu

ich ńa listę,Na

tej podstawie

odbyło

się

z osobna i wciągnęli

głosowanie

mieszkancow Рава

l'eutralmgacsgolna liczba głosujących uprawnionych do głosowania wynosiła w Okręgu Mejszagolsko-SzyĘwinckim...1266,,w Okręgu Janiskim ..
1156. w Okręgu Giedroycie... 1448./acznie 3870,
Oddziały Straży Wyborczej

3.B.K.

W zorganizowaniu oddziałow Straży Wyborczej na terenie miasta
Wilna powiatow:Wilno-Poinoc.Wilno-Poiudnie,Oszmiana i Swigciany wzigt
Związek Besp,Kraju bardzo czynny udział, .
Na skutek porozumienia się Komendy Głownej z Gen.Komisarsem Wyborezym i s Naczelnym Komendantem Straży Wyborczej zostały wydane odpowiednie zarządzenia przez Komendę G£owną Inspektorom okręgowym ZBK,
wraz ze szczegołową instrukcją dotyczącą tworzenia oddziałow,oraz
uzbrojenia ich w karabiny,a zarazem zlecono tymże poczynic wszelkie
ułatwienia Okręgowym Komendantom Wyborozym.
На ogolną liczbę 187 obwodowych komisji wyborczych zostało obsadzenych oddziałami Straży Wyborczej,złożonymi z członków Związku Bez~
pieczeństwa Kraju 133, Nie obsadzono 54 z czego 20 nie było uruchomionych tylko dzięki dzwinemm stanowisku, jakie niektore władze wy» _
''borcse /komendanci okręgowi/ zajęły w Okręgu Oszmianskim i w okręgu
Wilno-połnoc,gdzie przygotowane już uprzednio oddziały Straży Wyborczej przez Związek Bezpieczenstwa Kraju nie zostały użyte „natomiast
formowano tamże nowe Oddziałży,złożone w przewaźnej części z miejscowego zamożnego ziemianstwa,co wywołało niepożądane nieporozumienia,
' rozgoryczwnie wsrod członkow Z'B,K.,a z drugiej strony niezadowole~
nie wyborcow,ktorzy narzekali na stronniczość i niezbyt poprawne sachowanie się tych oddziałów,
i
4
Przeciwnie wszędzie tam,gdzie organizowanie oddziałow Straży
Wyborczej przez Z.B.K, nie napotkało na przeszkody z zewmątrz,akcja
ta zosta£ża przeprowadzona ku zupełnemu zadowoleniu okręgowych i obwodowych prezesow wyborczych, ktorzy podnosili z uznaniem taktowne
i sumienne wypełnianie obowiąskow przez wspomniane oddziały Straży
Wyborczej ZęB.K..
:
ы
W szczegolnosci wzorowo została zorganizowana powyższa służba
w okręgu Wilno-miasto,gdzie na 38 komisji obwodowych wyborczych wszy«
Stkie zostały obsadzene oddziałami ZBK w sile od 10-16 ludzi.Posatem
wystawiono oddzia# St#mży Wyborczej przy Generalnym Komisarjacie w
- gile 20 ludzi,przy okręgowej Komisji Wyborczej w sile 12 ludzi,przy
antonio-saniami”: nawiaze; tlmagistracie 10 ludzi i straż honoro- _
wąprzy
wersytec
ze względu na
spodsiew
rzyjazd Naczeln
Panstua/ w sile 28 ludzi,
i
P
** “yin
зка

Oddziały te otrzymały brom ze Związku Bezpieczeństwa Kraju,
W dniu wyborow panował we wszystkich obowodowych komisjach wyborczych wzorowy porządek i Ład,a eskortowanie urn wyborczych do okrę=
gowej komisji wyborczej i Generałnego Komisarjatu dokonane zostałe
należycie.
Zącznie pełniło służbę w oddziałach Straży Wyborczej w miescie
Wilnie 521 członków Związku Bezpieczenstwa Kraju.
2,Rownież i w Okręgu Swięcianskim zorganizowane zostały oddziały
~~ Straży Wyborczej bez zarzutu,
Na 27 obwodowych komisji wyborczych w okręgu Swi ciańskię i 27
w okręgu Komajskim zorganizowanych zostało 26 oddanie-_- okręgu
Swięciany / jeden nieobsadzony/ ,oraz20 w okręgu Komajskim /7 nie-.
obsadzonych/ przez Związek Bezpieczeństwa Kraju, W Okrggu Swigcian skim znajdowało się w oddziałach Straży Wyborczej 260 osłonkow ZBK
w Okręgu Komajskim - 158 ,łącznie 418 członkow.
*
W dniu wyborów wszystkie oddziały Straży Wyborczej wywiązały się
należycie ze swojego zadania,czuwając wszędzie nad zachowaniem ładu
i porządku zarowno w lokalu,jak też i w obrębie najbliz‘àlym
obwodo=
wych komisji wyborczych,

*

і

3,

W Okręgu Wilno-poknoc па 29 obwodowych komisji wyborczych przygoZwiązek Bezpieczenstwa Kraju obsadę dla 20 komisji i tylko w
9 nie mogf ze wzglgdow lokalnych /brak funkcjonarjuszy/ uruchomic
oddsiatow,jednakie z ogolnej liczby 20 oddziałow Straży Wyborczej,
zorganizowania ktorych podth’fzwiazekﬂ było nieczynnych wskutek
toważ

tego,że prezesi obwodowych komisji wyborczej względnie komendant
okregowy,oddzialow tych sformowanych przez ZBK nie przyjęli wyznaGrając ma ich miejsee innych ludzi.Zdarzyło się to w gminie Niemenczynskiej /Niemenczynska,Sużanka ,Podkrzyska /i w gminie Rzeszanskiej
/Resza,Suderwa , Zameczek ,Kalwarja/, tak że 44 członków Z,B.,K, wcielonych do 7 oddzia£ow swoich funkcji nie perni£o,
Ogolna suma członkow pełniących służbę w oddziałach Straży Wyborczej na terenie Okręgu Wilne-połnoc wynosiła 94 osob.
S
_

Służba w oddziałach była pełniona przez członków z całem poswigceniem i sprawnie,
:
4, W Okręgu Oszmianskim na ogolną liczbę 33 obwodowych komisji wyborczych przygotowano obsadę na 26 oddz@ałow,w czem 218 członkow ZBK,
jednakże z tych samych co i w Okręgu Wilno-pofnoc powodow,blizko po£owa tychże wzięła udział w Straży Wyborczej,a sformowane zupełnie
oddziały w wielu wypadkach nie sostaiy,celowo „wskutek zarządzen okrę
gowego komendanta wyborczego użyte.
5, W okregu Wilne-poduânie obsadzono na 33 komisje obwodowe wy borcar
26, nie obsadzono 8,
_
Ogolna ilośc członkow,ktorzy brali udział w Straży Wyborczej wynosiła 187 osób,
*
і
Podobnie jak w innych okręgach oddziały Straży Wyborczej Związku
Bezpieczeństwa Kraju wywiązaży się należycie z zadania,
Ogożem brało udział w Straży Wyborczej 1329 /tysiąc trzysta dwa~
dziescia dziewięc/ członków Związku Bezpieczenstwa Kraju.
Załącza się opinję Generalnego Komisarjatu Wyborczego i Naczelnego Komendanta Straży Wyborcze j „dotyczące peźnienia obowiązków
prze
oddziały Straży Wyborczej Związku Bezpieczenstwa Kraju.
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