KONINIKAT

z dnia 15,V.1926

I,

Przejęto

deja

ete

.godz.12.m,45.

treści:

radio następującej

depeszę

Allemagäe/ de

London.Mande /
aurait

SYTUAGCIJNY.

frontiere mobilisation general
billets

ordonne® hier soir Pologne

aujourd'hui

convocation remis

Ceteka.

Stacja nadawcza - nie znana, / preypuszcælnie

II.

Berlin/

Sytuacja
W ciągu noty

z dnia 14 na l5.na

stwierdzono

za wyjątkiem odcinka Bytom=Miedary,gdzie
nie granie y
ludzi.

przez

Patrole

te

Stahlhelmu stały w

kal

rozpoczyna

z

bliżej

sie mają

tam

potwierdza
wśród

67

dla

się.Naogół na

całym froncie
które

Ciasnal-Siero-

o@ Gliwic

zarezerwowa-

które w najbliższym czaReichswehry w

obserwowano

Tworok nie

podniecenie

oczekują rozkazów z
których głoszone

Opola.

są hasła

,

na

sytuacji w Polsce

i

uderzenia na G, Sląsk, Skspozytu-

Oddziału

wiadomości,

kawalerji

o

cyw.-wojsk.y

oddziały

zebrania przewódców

wykorzystania
ra Nr.IV.

kawaleryjskich,

przybyć„Wiadomość

organizacyj

Odbywająsię

koni

rezerwa

koncentracja organizacyj

cywilno- wojskowych.W Gzakanowicach 4 klm,
no miejsce

jako

powiatu.W rejonie

tego

się nieokreślona

pogotowiu

Gutetag meldowane

powiecie

pochodzące

po 8-miu

z 4,5,6.7.komp.pułku Bytomskiego.

pochodziły

Landesschutzenbund'u.W
Stahlhelmu nie

patrolowa-

patrole LandesschUtzenbund'u w sile

W Bytomiu 3,kompanje

spokój

granicy G. Sląska

całej

że

II.Szt,Gen,

linje

kolejowe

w Krakowie
na

otrzymała niesprawdzone

zachęci od Opola są uszkodzone i

że niamm łączności z Wrocławiem,Stwierdzono , że z rejonu Lubliniec

III.

młodzieź niemi ecka masowo przechodzi na stronę niemiecką,
Generał Szeptycki wraz z całym sztabem znajduje się w Katowicach
celem wydania zarządzeń osłonowych.
Szef Oddziału II.Szt.Gen.
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RAPORT SYTUACIINY
z dn,12,V,13,V.14,i 15,maja,

Æf

Pierwsze wiadomości, drogę telefoniczną D.0.KVI. o trzymał
via LUBLIN, które powtórzone

przez dodatki nadzwyczajne

prasy, brzmiały, ź0 Marszałek PIZSUDSKI zaatakowany przez
jakieś bandy w SULEJOWKU , nie uzyskawszy satysfakcji u rządu,na czele 2-ch pułków wkroczył do WARSZAWY,W krótkim czasie potem geń.VALOZEWIKI , jako Winister Spraw Wojsk, wydał
l

-- -----xe#kam Dowódcy Korpusu Nr.YT, , przesłany pocztę lotnicze,
by pułki 26.pp.i 52.pp.natychmiast ładować i przesłać do
dyspozycji Ninistra. Dowódca Korpusu wydał bezzwłęcznie rozkamy dla obu pułków, wślad których 52,pp.w ZŁOGZOWIE,po zawagonowaniu się przybył do LWOWA.26.pp.,uważany w całym korpusie za najwierniejszy dla Vinistra gen,U/LGZEWSKI:00, ze
względu na osobę dowódcy swego płk.7ANI ZKA,na zebraniu oficerskiem oświadczył dowódcy pułku, że każdgn rozkaz wykona,

jednakże rozkazu przeciw Narszałkowi

nie wykona"

i jeśli wyjedzie do Warszawyj@&o się opowie po stronie Marszał
ka«Jake-motyuy swe} decyzji podał, że uważa Warsza?ka, jako
tego, który już raz Polskę z trudnej sytuacji wybawił i że
mają wiarę,że i w tym wypadku to samo
takie oświadczenie pułku gen,SIKORSKI wysłał następujący meldunek, również pocztę lotniczą,do gen,Malczewski›go.A mianowicie:
Opisał decyzję 26.pp.z dodanieu sów; że uczynił to pu¥k
najlojalniejszy i wybrany osobidcie przez gen, al czewskie go ,
znajęcemu pułk ten—xl niedawnych czasów, gdy był dowódcą kor.
pusu we Lwowie, nadto , te wobec takiego stamu rzeczy nie nóg
nawet próbował jojalnosci 40,1 19.pp. „Ze względu zaś na
_sytuację lokalna, a mianowicie równocześnie trwająe nielegal»
ne obrady delegafów"Wkraińskiej Warodnogo Objednamija" twważa
dowódca korpusu za niewskazane wysyłać jedynie lojdna 52. pp»
do Warszawy,0o się zaś tyczy rozkazu , wzywającego jigo» , by
4

osobiście przybył do Warszawy,równieżź nie jest w stamę tego
rozkazu wykonać,gdyż z jego odejóci@m sytuacja wybi@nie przychyliłaby się i wśród społeczeństwa cywilnego na stron' Var»
sza¥ke .I odpad-dzi na to pismo, dowódca O,K,V1, otrly—l'
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rozkaz powtórny

48,pp.8.pp.ll.p.a.p.,51.pp.i 5.pap.,

- przyczem wyraził 1504le na pozostami@ zenerałs Sikorskiego we Iwowie
Pułki te otrzymały

f
4

i:
&¥
.

dnia l4,maja xw w godzinach porannych,

i 5.pap.odszedł na Go:-zaa , by się zawagonować,Kolejarze jednakże
usunęły w czas wszelkie garnitury wagonów, tak że pułk wrócił z
powrotem do koszar,Pułki zaś , który wyszły ze STANESZAWOWA, a to
48 .pp.i ll.pap.pod dowédztwem pu¥rk,WOEKOTICKIZGO wyjechały ze
Stanisławowa vin-STRIJ na PRZESL , dotarły dnia
godz,
- 19,06 RZESZOWA i tam ma
gen.Sikorskiego zostały zatrzymane, Zatrzymanie tych pułków naźspiło nakustek wiadomości z Warszawy o
zupełnem opanowaniu sytuacji przez Pana Marszałka.W samem mieście
odbyły się z jednej strony demonstracje związków strzeleckich i leg
jonowych, jako też zwięzkówa zawodowych z grugiej zaś strony gen,
wydał odezwę do zapisywania się do armji ocho tni=
czej,zwięzek oficerów rezerwy zaś ogłosił mobilixzację,Równocześnie wojewoda GARAPICH wydał romporzędzenie o wprowadzeniu stamu
wyjątkowego, Sytuacja z godziny ma godziny, przy wbitnem obustronnem podnicceniu zaostrzała się, wzłaszeza, źe po stronie pra~
waj

SALINS ,LAMEZAN 4 JEIRZEJEWSKI częstokroć wpBywa=
li na dowódcę w kierunku zaangażowania ich , jako organizacyj pew=
nych przeciw organizacjom legjonowym, a tem samem i Marszałkowi ,
Na skutek interwencji kierownika Sam.]ćieŁInLdo bezpośredniego
zangażowania się dowódcy mie doszło, wskutek czego spokój do dnia

15,godz.14-ta został we Iwowie utrzymany, poza drobnemi zresz tę
incydentami. ! obecnej sytuacji wskazanem jest natychmiastowe od%oŁenie romporzdądzenia o s&anie wajętkowem, iż Sytuacja jest tego
rozdaju, #ź każdej chwili może dojść do pewnych starć, które ,gdy- |
by raz przybrałg formę walki, ze względu na specjalny charakter
Imowa,trwałyby przez dłuższy czas.,Po ukończonej , wgskx “glimwyj Śmionej sytuacji w Warszawie, gen, Sikorski oświadcza, Go
następuje : Może przejść w stan spoczynku,na omeryturśąoie być
dalej dobrym dowódcę korpusu, może też pójść jako wezwany do
Warszawy,Słowem= oddaję się do dyspozycji.0dpowiedz ialnym za cak zajście czyni gen„Malczewskiego i uważa za wskazane oddanie go pod
sę d. Oświadcza dalej,że gdyby romcorzała wojna domowa/ ven, Szeptyeki/ «rent,, gdyby być rzęd w Poznaniu, i proklamował wojnę domorę,
518
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KOMUNIKAT INFORMACYINY
ODDZIAŁU II.9ZTABU GENFRALNEGO
z dnia 16.V.godz.16-ta.
i

Fedług wiadomości otrzymany ch w «Anik dzisiejszym m

odcin-

ku gramicznym od Neiberowa do Kępna nie obserwowano po stronie
niemieckiej ruchu oddziałów wojska lub organizacji cyw.wojsk.
Na linji Namslau - Kreutzburg i Nemslau - 0els wzmożony
ruch kolejowy.
8 pużk kaw. /1 i 3 szwadron/ stacjonowane w Militsch
według otrzymanego tu meldunku zmajduje się na stopie wojemej.
Nie stwierdzono, czy zwiększono stan liczebny tylko dwuch powyższych szwadromów do stanu wojennego, czy też pow ększono
liczbę szwadronów w Militsch.
W rejonie Unruhstadt - Bomst / zach. od Zbęszynia/ mieli
Osoby, które
Niemcy rozesłać przygotowawcze karty mobilizacyjne.
Otrzymały takie karty mają się stawić na miejsce przeznaczenia
na telefoniczny alarm.
Według meldunków ruch po stronie niemieckiej ma charakter
obronny.
ANGLIA.

go Według otrzymanych wiadomości od attaché wojskowe
s
w Londynie:
włącznie
Ware-Office jest ściśle informowane 0 wypadkach
do objęcia władzy prze Marszałka Piłsudskiego.
likwidacja
Opinja angielska następująca: koni czna szybka
m konfliktu.
i legalizacja; przestrzegają przed przedzużenie
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SONIRCKA .

Sytuacja na pograniczu.

Sowiecką panuje spokój.
Sowieckiej

Jedynie

Naogół na
w okolicy

pograniczu z

Krasne po

słychać było pojedyńcze strzały w liczbie

Rosję

stronie
około

30-tu.
Są również

wiadomości,

że w rejonie Połocka zmociono

ochronę granicy.

i

Ostre pogotowie
II.

oddziałów granicznych

Sytuacja wewnątrz

domości na
# 132 purku

terenie

kraju.

(rwa nadal.

Według niesprawdzonych wia-

zachodniej Ukrainy

zarządzono pogotowie,

piechoty,44 d.p. /Bytomierz/

i 3

dyw.kaw. /Berdy-

czów/ .
Przez Zwiakel 15 b.m.

przechodził

oddziel: w sile 300 lu-

dzi prawdopodobnie od G.P.U. Pozatem bez zmian.

0 godzinie 23-ej 15 b.m. banda szaulisów w ilości kilkunastu pieszych i 2 konnych napadła na strażnicę Drawcza; napad odparto - strzelanina trwała 2 0 minut.
Tedług niesprawdzonych wiadomośki 15 b.m. zarządzono tajną
mobilizację szaulisów.
1 p.p. z Kowna przesunięty do Muśnik. Odcinek graniczny
Sejny, garnizon Marjampolski, 3 okręg wojskowy /Olita/ i 14 gru.
pa szaulisów pnie wiadomo w której okolicy/ mają ostre pogotowie.
Do Kalwarji przybyX

szaulisow; liczebnogé nieznana,.

W okolicy Kupowo serjami w ciągu nocy wyrzucane były rakiety różowe.
Posterunki graniczne zmocniono. Na pozostałych odcinkach
spokój .

Eleg‘hﬁi-Egi Spr.Wojsk.

Pﬁ’rmwnt‘ mać!:

sy

DODATEK do
ODDZIAŁU

XOMUNIKATU

II.SZTABU_ GENERALNEG)

z dnia 16.V.26.w. 19+- #,

NIEMOY.
Według otrzymanych wiadomości z
Wkspozy tary Oddz.II.Szt.
Gen.Nr.III.Poznań z dnia 16.V.b.r.
godz.12 min.15.;:
Na odcinku granicznym powiatu Lauenburg
pokazały się
w dniu 15 b.m. patrole niemieckie
organizacji cyw „wojsk. na rowerach.
Na pograniczu powiatu Schlochau zauważono
wzmożony ruch
samochodów osobowych. W Schlochau
odbyło się zebranie kierowników
organizacji cyw.wojsk. zwołanych telegraficznie.
Na granicy wzmocnione.;posterunki straży
celnej, policji
kryminalnej i żandarmerji, wypytują
osoby przechodzące wzdłuż
granicy o obsadę poszczególnych naszych
garnizonów na Pomorzu ,
czy i jakie oddziały wymaszerowały;
dalej o organizacje naszych
związków ochotniczych /przysposobienia
wojskowego/.
W rejonie Krojanki i Flatow niemieckie
organizacje cyw.
wojsk. są w pogotowiu, rzekomo z powodu
wersji o napadzie na
Niemców z naszej strony.
W rejonie ZWlichau w dniu 16.V.b.r.
ma się odbyć Reiter
vergintag /związki przysp.rczerw kawalerji/.
Na odcinku Guhrau - Praustadt zauważono w
dniu 15 b.m.
między godz. 21 a 22 wzmocniony ruch kolejowy
z Praustadt. Naliczono 4 pociągi co dotychczas nie miało miejsca.
Potwierdza się wiadomość o wzmocnionej obsadzie
granicy
podczas nocy, zarządzenia te obowiązywały narazie
do 16 b.m.
Niemieccy funke jonarjusze Straży celnej okazują
wielkie
interesowanie wypadkami w Polsce, byli dokładnie
poinformowani
o wyjeździe formacyj wojskowych z Leszna. X
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rzekomo
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MINISTERST"0

SPRAW WOJSKOWYCH,

Warszawa,

dnia 16.V.1926 r.

/Û;

SZMŚ GZNERALNY.0DDZ. II,

SYTVACWNTY Nr.4.,
-----------1/

Aresztowani posłowie komunistyczni PRYSTUPA i PASZCZUK
wraz z dowodami winy przebywaję w więzieniu,Prókurator
apelacyjny W LUBLINIE chce ich zwolnić, opicrając się na
tem, że nie posiada uchwały Sejmu, D,0,K, II. prosi o interwencję u Ministra Sprawiedliwości,
2/
Na terenie LUBLINA w dalszym ciągu zauważyć się dają
uzbrojone bojówki fas ystowskie.W%ładz wojsk,posiadają dowody,że płk.GANOZARSKI organizował bojówki i agitował za
TOzb#@gjeniem oddziard wojsk,.Wojewodowie lubelski i
ki zachowują się propokacyjnie. D,0.,K,1I, podkreśla koniecz
ność zmiany wojewodów, %
D.0.K.III.podaje, re dni 15, b.m.oficer dyżurny na stacji
kolejowej GRODNO skonfiskował depeszę następującej treści:
Do wszystkich urzędów okręgowych kół miejscowych Związku
Zawodowego kolejarzy dyrekcji kobjowych: Warszawskiej,Vileńskiej„Fadomski ej, Krakowskie j „Lwowskiej , Stanisławowskiej ,
Gdańskiej, Poznańskiej Katowickiej „Strajk kolejowy zarządzony przez Zarząd Główny ma być podtrzymany w dalszym ciągu ai do odworania,Zarmd GXéwny Zwigaku Zawod.Kojelarzy

Maoy

'
Dnia 16,b.m.0 godz.l.m.30.w ślad za skonfiskowaną depesz
nadeszła druga depesza z BIAŁZGOSTOKU do miejsce: ŁAPYCHERM!OHA-WILNO-GRODNO, by depszę podaną z WARZSAWY za
Nr,500, dnia 15.b.m, zniszczyć i niedoręczać,Depesza ta
podpisana była przez ABRAMOWICZA z O.K.R.
Zupełny spokój.0ddziały osłonowe i oddziały wysłane w
kierunku WARZZAWY zostają ściągane i będą transportowane
do miejsc połoju.Charakterystycznem jest,że 3,p.uX.uważany za zajwiaxuisxejy majwierniejszy w czasie transportowania Śpiewał " Pierszę Brygadę".
Dnia 15.b.m.w KRAKOWIŻ na Rynku odbył się wiec zwoła=
ny przez P.P.5.; ns$tój podniecony.Wyczuwa się zdezorjenteranie na tle , iż Narszałek nie objął dyktatury.
52h
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ustąpienia wojewody,komendanta
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szły ma

które

odsiecz Witosowi.

przerwy manifestacje

oddziałów
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,
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cześć Marszałka.

na

Pierwsze wiadomości

pieniędzy dla
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i

Sląskiej

policji

za wydanie

Wydziału Bezpieczeństwa,

domaganie

i

publicznej

opinji

G,Slęsku wielkie wzburzenie

Na

D,0.K.otrzymało via

telefoniczną

drogę

Ro

LUBLIN,
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powtórzone

przez dodatki
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€ARZZAWY,7

pocztą lotniczą,by
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i
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przesłać

rozkaz

zawagonowaniu

w ZŁOGZOWIE,po

obu pułków,

ofic,oświadczył dowódcy
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rozkazu
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źe w tym wypadku
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swej
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z
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na
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wykona,

PIESUDSKIEWU nie

i

stronie Marszałka.
,

że uważa Narszałka
sytuacji wybawił i

uczymi,Na

uwa-

płk."ANICZKA,

każdy

opowie

to się

których 52.p.p.

dla ministra gen.MAL-

pułku,że

przeciw ''arszałkowi

wo WARSZAWY,

korpusu wy-

do LNOWA.,26,p.p.

dowódcy swego

osobę

ze wzplędu na

zebraniu

jeśli

52.pp.natychmiast

wślad

pr ybył

się

za najwiernięjzy

żany w całym korpusie
OZEWSKIEGO,

i

26,pp.

pułki

Korpusu Nr.VI,,

dowódcy

dyspozycji ministra,Dowódca

do

rozkazy dla

dał niezwłocznie

potem gen.MALCZBWSKI

krótkim czasie

jako minister Spraw Wojsk,wydał

2-ch

na czele

,

u rządu

satysfakcji

SHLEJOWKU nie uzyskawszy

bandy w

jakieś

zaatakowany przez

że Marssałek FIESUDSKI

miały,

prasy brz-

nadzwyczajne

jako

że mają

takie oświadczenie

tego,
wiapułku

gen.SIKORSKI wysłał następujący meldunek również pocztę #lo0tniczg do
m

p.p.
brany

gen.M/LCZEWSKI 300,

dodaniem słów,
osobiście

niedawnych
że wobeż
mości
cie

czasów,

stanu rzeczy nie

trwające

Nardonogo0bjedinanja"

jego,

jest w stanie
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na

się

osobiście
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nadto,

a mianowi=

delegatów "Ukraińsk.

obrady

Warszawy.0o
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próbować lojal-

korpusu za

dowódca

26.

ten

pułk

sytuację lokalną,

zaś ma

zaś

niewskazane wysłać

tyczy

rozkazu,

przybył do Warszawy,również nie

tego rozkazu wykonać,

tuacja wybitnie przychyliłaby
go

mógł nawet

nielegalne

uważa

jedym e lojalny 52.pp.do
wzywającego

znającego

pdy był dowódców korpusu we Lwowie,

40,i 19.pp.Ze względu

równocześnie

Opisał decyzję

pułk najlojelniejszy

uczynił to

zez gex.Nalczewskiego,

p

takiego

że

a mianowicie:

się

stronę Warszałka," odpowiedzi

gdyż

i wśród
na

to

z

jego

odejściem sy-

społeczeństwa
pismo

cywilne-

dowódca O.K.VI.

= i$

otrzyłał rozkaz
i 5.pap.,
we

=

powtórny

przyczem wyraził zgodę

ILNOWIZ.Pułki
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acji przez Marszałka.W samem mieście odbyły się z jednej strony demonstracje związków strzeleckich i legjonowych, jako też
związków zawodowych, z drugiej zaś strony gen.rez.JSDRZEJBWSKI
wydał odezwę do zapisywania się do armji ocho tni czej, zużązek
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go spokój do dnia 15,godz.l4-ta został we
poza drobnemi zresztą incydentamię" obecnej

wskaza-

"nem jest natychmia towe odwołanie rozporządzenia o stanie wyją!
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D,0,K.III.
GRODNO

Nastrój moralny wśród oddziałów stacjonowanych w WILNIK
przygnębiony z powodu nikł@go załatwienia ostatnich zajść
w WARSZAWIE.
To samo przygnębienie daje się zauważyć wśród przeważającej
ludności cywilnej różnych odłamów.
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Na wszystkich odcinkach granicznych- bez zmian,
+
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Dnia l16,b.m.na odprawie u dowódcy 23.dyw.piech.w KATOWICACH
gen.ZAJAG wobec wszystkich oficerów używał pod adresem Marsza¥ka PIZESUDSKIHGO bardzo obelżywych wyrazów.
Sytuacja na terenie całego D,0,K.- bez zmiany.

Aase"

Dnia 16,b.m.0 godz,23-ciej odbył się w POZNANIU wielki wiec,
Mil

na którym przemawiał Marszałek Senatu TRAMÓZYNSKI i gen,
Józef HALL/R.Obaj stwierdzali, że wszystkie informacje pochodzące z WARSZAWY dą nieprawdziwe i wzywali do organizowania
się , zapisywania się do armji ochotniczej, celem zrobienia
porządku .W tym czasie zostały rozlepione odezwy,stwierdzające treść przemówienia na wiecu,
W POZNANIU przy ul.POGZTOWMJ mieści się sztab armji ochotniczy
z gen.Józefem HALLKRM! na czele.Istnieje tam także Biuro Werbunkowe

do armji ochotniczej.W POZNANIU i na prowincji roz-

lepione zostały

odezwy,wzywjące do zapisywania się do armji

ochotniczej,
Nastrój wśród ludności podniecony, potęgowany ustawicznemi
wiecami i ulotkami.
Sympatyków akcji Marszałka PIŁSUDSKIEGO należy obliczać na
30% ogółu ludności,

?.TgńlśńW/IHI.

Inia

do TORUNIA gen.Jézef HALLIR jako dowódca

Fr.Zachodni ego z szefem Sztabu mjr.3.G.TRAPSZO.0dbyli konferencję z wojewodą WACHOWIAKIIM

i zdecydowali przeprowadze-

nie aresztowań, Aresztowank=o szereg osób cywilnych.Z osób
wojskowych zostali aresztowani: gen.SKI £RSKI,płk.KULCZYCKI,
płk.SOŁŁOHUB, mjr.5.G.KRZYSIK,mj r. CZERNIATOWICZ i kpt.67.pp.
Aresztowania odbyły się bardzo brutalnie.Dnia 15.b.m.oficerów
przewieziono do wojskowego więze&nia w GRUDZIADZU.Dnia 14.bm, I

«

= 3 _

gen.Jézef HALLER odbył zebranie z organizacjami przysposobienia wojskowego, na którem wzywał do pogotowia , organiz-owania
się i zapowiadał akcję zbrojną.
Dowódca Korpusu Nr.VIII.gen.HUBISZTA otrzymał polecenie z
POZNANIA trwania na stanowisku i zapewnienie,że w POZNANIU
zbiera się Sejm i Senat , który sytuację rozwiąże.Sfery prawicowe żądają mobilizacji 3-ch roczników i marszu na WARSZAWS
Oświadczając, że żadnemu rządowi w WARSZAWIS nie podporządkują się, Nastrój wśród ludności bardzo podniecony,potęgowany
jeszcze ulotkami i afiszami o treści identycznej jak w POZNANIU.
Wojewoda WACHOWIAK nie jest zdecydowany,stale szantazowany
przez czynniki prawicowe i łatwo im ulega;
Dnial2,b.m. odbyły się demonstracje bezrobotnych, na cześć
Marszałka PIŁSUDSKIKGO.Policj@ demonstrage rozpedzila..0.K. IX.
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