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Po zawiadomieniu mie o powyżsżem zdecydowałew się
natychmiast zorjentować się w sytuacji i pojechałem osobiście do P.gen.Szeptyckiego godz.14 i prosiłem o wy jag»
nienie sytuacji., P. gen. Szeptycki oświądczył mi,że co do
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staliwszy stan rzeczy zebrani w Poznaniu posłowie i Smat ważają za swój

bœiazekweuraè całe społeczeństwo do sgodnego obowięzku t.j. przywrócenie porządku i stanu prawnego. Późnym wieczorem poproszono marszałka Sejmu
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Romnowa "EXpressu Porannego" Warszswa z Rkspr.Por.

Poznaj.

* Korespondent poznański mówi, żo ems .Prqmbczyrski "robi w Poznaniu ruch".
-jest tendencja wśród naro sowo usposobionych Iwiej części społeczoństwa po«%- seeiski coby aby iguomwaé wszelkie roskaży "buntowników" wersszawskich",
wsi

Tworzątam sobie nowy Sojm, a właściwie cały szateg mniej lub więcej znanych
leaderow endecji, wymioniając ich nazwiska jako przyszło władze sejmowe.
W st@mie sdroria gon.Sosnikowskiezo według orzeczenia kliniki uniw. w Po

_

Poznaniu nestępiXo polepszenie.
-

Login akademicka w Kutnie - mówi korespondent warszawski podobno nosi
--- się z
romrigtm ia sięę
Shyer

Korespondent poznański nie przypusze zm czogiś podobnego & uaprzocza
"" Wz tej wiadomości. Komunikuje on następnie, źo re ulieæch jest spokój,
--to wiadomości podawane przez &gonje werszawskie są fals ywe jako dyktowane
_ przez sympatyków lub agentów rzędowych /piłsudczyków - dop.własny/.

Remnowa Agoncji Wschodniej W~wa z Poznaniem.

_

Mówi A.:"Kurjer Poznański" w dzisiejszym numerze porannym caprrocea
a licim info.:-nacjo- # Warszawy, motywując w ten, se centrale tolefonicrne
toFa Ofic .polic ji pourdcile. Deig tewił w Posnanin Jozef Haller. Lez ja
denicka w Pornanin /sten liczobry 1400 ludei/ wys¥aX do Kutna join
n. Dzisiejszy "Pruegląd Poranny" wysgod% jak zwykle, Lecz skonfiskowano g.,.
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Jutro ma ukazać się w "Głosie Narodu" odezwa posłów i sematorów z Pozma=
nia wzywająca do nieuznania obecnego rugdu, Odezwa ta nie zhajduje

*

jednak aprobaty niektórych poważniejszych posłów i :::-123%!

skich jak się o tem sam przekonałem, Dziś jeszcze gBWEŚEŻ naczelnik
wydziału bezpieczeństwa uwagę prokuratora na mgjący się jutro ukazać
w "Głosie Narodu" wspomniany artykuł celem skonfiskowania gó. Endecy
BS

i Chadecy pragną aby Zgromadzenia Narodowe odbyło si poza Warszawę,
I/
OPAE uijające się wokoło niego włościaństwo nie wyszło
jeszcze z depresji w jaką popadło wskutek ostatnich wydarzeń i nie ujaw=
niko dotad mwmizk swogo stanowiska wobee nowego stanu rzeczy. Zajmuję
stanowiskow wyczekujące, odwleczone obawą na ? osobę nieobecnego swego

v

prezesa Witosa.
2/

3/
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Nastrój wśród ugrupowań umiarkowanych również bez zmiany, Organizacje
miejscowe wtajemniczone w działalność swych władz naczelnych w Warsza-

wie wyczekują od nich dyrektyw, Odnoszę się w dalszym ciągu entuzjastys
nie do osoby Marszałka Piłsudskiego,
;
!
Wśród organizacji wywrotowrych, które utworzyły pod hasłem jednolitego \
frontu proletarjackiego /Komitet Akcji/ wzmogła się goręczkowa działalność zmierzająca do wykorzystania podniecenia mas robotniczych w
kierunku podjęcia walki, W tym to celu komitet za inicjatywę dr./Drob-

,
a

nera ?/ który dopiero dnia 16 bm, powrócił z Warszawy zapowiedział
ulotkami rozrzuconymi masowo po Krakowie i wsiach okolicznych publics» }
ny wiec na Rynku Kleparskim w Krakowie w dniu jutrzejszym, Wiec ten
wogóle nie został do władz zgłoszony, Rożporządzenia co do Copine“—
nia do jego odbycia zostały wydane, Zydzi w ogólności zajmują stanowi.
sko wyczekujące,

-

Dodatkowo - artykuł "Głosu Narodu" pod tyt."Sędziami wówcza będz
my" pomimo zwrócenia uwagi prokuratora nie został skonfiskowany ./Podpisany Wojewoda Kowalikowski/,
'
Odnośnie do L.II/1560 z 17 b.m./telefonogram /, Donoszę, źe stanu wyjetkorego ma terenie Województwa nie ogłaszałem, ani też żadnych zarzę 1
dzeń ograniczających swobodę obywateli lub zaprowad 3005
mmx-q gsm -

nie

"dawała. Wojewoda Kowalikorwski
up.
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gdyż

Na wsi

są zbrojenia

domowe

jako wynik uczucia.

6

dla tego trzeba zmobil zować Poznańskie, Czy M,S„Wojsk, wie
Poznania jak również jego sekretarza.

co się dzieje pod Piłę i czy zamierza przeciwdziałać, Witosa chcemy do

Niemców,

Donnie z dad granicy o przekroczeniu pewnych odcinków granicy przez

Mac.: Bo tu wydano taki komunikat, że Piłsudski żąda śmierci,

Zdziechowskiego i t.d. To s bujdy,

Rataj: Profesorze, śmieszne aby Piłsudski żądał śmierci dla Witosa,

Witosa i Zdziechowskiego? i t.d.'

Mac.: Czy prawdę jest że Piłsudski domaga się od Marszałka śuierci dla

Prych w Wilanowie aby nie było manifestacji.

Świadectwo i to podziała otrzeźwiająco,

na dzielnice, Ludzie nie podejrzani Trgmbczyński i Pldciński dadzą

niem całej prawicy, która uznała, że stanie się zło gorsze - rozbicie

co było smutną koniecznością, To co się stało, stało się za przyzwoleś

Rataj: Już jedzie do Poznania Trgmbczyński i Pluciński, Stało się to

można,

OpinjŚ nie pozwala na kroki zmierzające do złamania Konstytucji, Zdobyć się mogę na sang

Dzielnica pozostawia sobie wolną rękę,

powołuje członków ś=-różn:ch

się mobilizacji,

/zdrada główna/,

z

gdyż

Piłsudskiego

Wibanowie

akcji

Są w

z honorami

wiał godność Ministra Spraw Wojskowych,

ze stromy

byłoby sprzeczne

P,

Sytuacja w Poznaniu jest

ekscesów w Warszawie

Ludność nie wierzy by

Face.:

się

obawiają

chce jechać,

wrięziony jest w Wilanowie,

rozesłany tam gdzie kto

i

Rzęd Witosa nie

Piłsudski w Gabinecie?

odesłany

Rataj:

Mac,:

s

będzie

z Poznania z marszałkiem Ratajon
------

w dniu 16,V,br, godz.9,30,
-------=----
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SOISLE TAJNE,
z

Rozmowa telefoniczna pomiędzy

gem,Sikorskim ze

Lwowa a p.Sikorske

] w Warszawie telefon Nr.270-90, prowadzona dnia 16.V.1926 roku godzę1ó.

Gen.Sikorski:Gzy pani generałowa? Dzieńdobry ci Luśku, Jak się masz?czy
mm;-'a i cała? jak tam wojma domowa? Ogromnie się bałem o ciebie
kochanie, Tu wszystko dobrze, mam jak dawniej ogromny samkzśnłzaﬁlter-h: Paszkiewicz żyje i zdrów, dzięki Bogu jestem spokojna, bo |
dowiedziałam się o kilku naszych oficerach, na których mi zależało
ogromnie, Wysłałeś mi list przez płk,Malinorskiego, Rzeczy które rozsiewali o nadzyyczajnem ich powodzeniu - kłamstwo.

à

gen.Sukorski: Dzięki Bogu Lusieczko, że się dobrze czuj-u, chciałem ci
złożyć 5551 pełną bohaterstwa twoją postawę, żeś mi&ła odwagę zostać
między mimi, temi, no nie powiem, bo ini pewno i tak podsłudxująmsqstko, Bryl, który zaczyna udawać polskiego Lenina - każe uwalniać więźniów politycznych - bolszewików, Ja dałem depeszę do p.Ministra Spraw
Wojskowych, że jeżeli się to natychmiast nie skończy - wybuchnie wojma
domowa, Gzy Szpakorski wolny ?
P,Sikorska: Mówieę ci, to bohater, zachowywał się po rycersku. Co éni
IEEE
za
; prowadzę - oni zachowywali się i zachowują się wprost okrop—
nie, Nodelski wolny już też.
Gen.Sikorski:

Teras chce z tobę mówić nasz księżunio, /Odpowiedź/- -

Dobrze, proszę,
Ksiądz: Ja do pani generałowej z głęboką czcią za jej bohatorskio sedlo-,

-=----wanie się,

F.Sikorska'

Dziękuję kochany księżuniu, Uważam, że trzeba było z gino.
ścią wejść między nich i prac waćą,
i
.
Ksiądz: Dowidzenia pani, życzę wszystkiego dobrego - zmian. Teraz jeszordnie
#54
cze chce z panię mówić masz rotmistrzą
Rotuistrz: Chciałem złożyć pani generałowej nasz szacunek, Jest dobrą,
==-------P.Sikorska: 0i ludzie zrarjowali, to łotrzy, Oni sa to wszystko offo— f

wiedzę ciężko, a najbardziej twórca tego wszystkiego - no P,
Pani Sikorska: No dobranoc wam, Bądźcie spokojni, Nie damy się,

B&W/wj
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SOISLE

TWL,

1'7.V.262.
wh Ekspozytury Oddziału II Sztabu GenęKraków z dnia
-------

W O:K:Nryy, Gd chwili objęcia rzędów w Paźstyie przez nowy Gabinet ni

częło ton)-rang. z udziałem Imsp.Armji Nr.IV gen broni Safety-img»
Bey 21 dyu.piech.gengbryg. Gelicy, Sze

Dey

fa Sztabu D.0.K,V.płk,5,G.Kawińskiego i Szefa Sztabu 23 Dyw.Picchą
mjr.S.0.Kadji do Kadihara /gen„Zającowi nie ufaję/ rezultatem któ- rych było postanpwienie wypowiedzenia posłusżoństwa obecnemu rzędo-

wi, opanowanie militarne Okręgu Wojew:Krakowskiego i w.:-'.Sluklogeą
tworzenie wspólnego frontu z Wielkopolską, Ponieważ jest zamało
wojska, postanowiono wejść w kontakt z organizacjami faszysstowskiemi, odnośnie czego gen ,K#liński odbył konferencję u przywódcańmi
krakowskich any-Ml: prof.DreZobaczewskin i Bieleckim,

D.GJJ'. nie ufa 20 p.p. i 5 p.Sap, i lilshi- ich podczas
ostrezo pogotowia prawie nie używano,
O ile zaszłaby zmiana na s tan orisku anp.Amji 4 Doy O.K.V.
5

Suef Mksp.prosi aby przed objęciu: Stanowisk porozumieli się uprzed=

nio z nim, by mógł ich dokładnie poinformować o sytuacji,
Szef Slsp.jest prqńobnq, te każdej chwili zostanie on wraz

va
z oficerami aresztowary lub też internowany.
W Krakowie jest zbyt mało wojska, wszystkie oddziały tworzące _
ostre pogotowie wystawiły 5 kompanji - 20 p.p. też tylko tyle może
mieć do użycia,
Szef Sksp.pisoumego meldunkm w powyższej sprawie nie mgr: |“.

à”, ponieważ pocztę punt-6 nie można, Przy roznowach Szefa Zkspą Hugesem jest stale SzefSztabu O:K,V,lub zaufany oficer, jak ma;
wydano rozkas w D.0.K.V,aby wszystkie depesze styfrowe były zatrzy= 1
à
mywane4 dorgezane Szefowi Sztabu 0.K.V.
win-m. powyższe wiadomości zostały own-n'”; całkiem pewych źródeł, /Oficerowie ze Sztabu D.0.K.V./
ervowane nhutumałrxhno rozmów i depesz szyfrowych

:

pomiędzy Pozmanień,Ęrakorem, Przemyślem i Lwowem, Wobec możliwości
uzyskania szyfru w najbliższym czasie

"momma acpfsu.
PHP
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Szt.Gen,

Warszawa,

dnia 18 Maja 1926
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SCISIE TAJIR.

MEIDUNEK SYPUACHYINY TAJNE, Nr. 45.

“LY. Kraków.

Rozmowa telef, Katomice-Warszawa /2342-14 Rupie wi cz/
z dnia19,V. godé,22,50.Rozmona& iennikarska>
W Katowicach skonfiskowano doda/tek nadzwyczajny pisma "Po-

lonia", Prólcz tego skonfiskowano pakę ulotek, nadesłanych
z W-wy, pogpismyd: przez p.p.lojciedowskiego, Malczewskiego i Witosa, Podpisani dziękowali żołnierzom za wierne stanie przy sztandarze. Wymienieni mają nadzieję, że pułk ten
nie zawiedzie i nadal - pisząc, że również dalej będzie
wierny szłandarowi /Nazywają odbiorców odezwy - pułkiem
Hallera/. Ponadto w Katowicach formowane jest jakieś 10 jsko, Zebrano już I 1/2 pułku /czy zaagitowano, czy zwerbowano -

niewiadomo/,

$

Rozmowa telef, Warszawa-Kraków /tel.70-21 - 32-90 mrek- -_ ----Od Piłsudskiego odwracają się nawet Jego zwolennicy;
Gen, Rozwadowski przedostał się przez front do wojsk rządowych i stanął na ich-› czele gotowy do walki - witany z en-

tuzjazmem, P.Wojciechowski wcale nie zgłosił dymisji ze
swego stanowiska, a jeśli to uczynił to pod presją.Marsz.
Trąpczyńskiegu udało się przedostać do Poznania z ważnymi
wiadomościami, które tam rozesłał przez zaufany ch, Piłsudski stara się o nawiązanie stosunków z wojskami
r ządowemi,

__Meldunck ikep.0.II.9zt. Gen, w Krakowie_2 dn, 17,
V. 26,
go dé. 21,00,

W dniu dzisiejszym przed południem zgłosiło się
dwuch
oficerów ze Sztabu D,0.K.V. Oficerowie
ci zjawli się dobrowolnie, niezależnie jeden od dmgiego
i donieśli o swych
spostrzeżeniach co do zachowania się pew
nych oficerów Szta542,

9
= &
bu D,0.K.V,
oficerowie

-

- zachowania
- o

których

przeciw Rządowi,

Z

uzasadnione

mowa poniżej

całej

obawy,

że

- przygotowują akcję

masy bezładnych

szczegółów,

naj;

charakterysty@niejsze są, które zgodnie w obu zezbaniach
* uystepija:
1./% usłyszanego urywku rozmowy telefonicznej gen.Kolińskie
go z Poznanień /o ile się nie mylę gen. Hamezerem/ wnioskować móżna, źe dotyczyła ona omawiania wspólnej akcji
wojskowej z Poznaniem prze ciw Rządowi.
2,/w dniu 16,V,br. gen.Kuliński osobiście i bez świadków
rośmówiał hughesem z Poznaniem, Taśmy rozmów naklejore
na 6-ciu arkuszach są schowane w jego biurku, szufladzie lewej.
3./w dniu 17.V,br, zgłosiło się u gen. Kwlińskiego 2 oficerów z pułku poznańskiego lub pomorskiego,kt-órzy zostali przez niego w gabineci© przyjęci, /identyczności, ani
pułku nie st wier dzono/.
4./gen,Kuliński odbył 3-krotrą poufną konferencję z prof.
Łobaczewskim i Bielecki u, znanemi "faszystami" v Krakowie, /Fakt ten poruszył zresztą dzisiejszy numer "Naprzód"/.

t

5./0ficerowie ci zgodnie zauważyli, że gen, Koliński,
płk.5,G, Kakwiński i kpt.5,G,Klimgsz tajemniczo konferują ze sobą, a na zewnątrz szczególnie ci dwaj ostatni
nie ukrywają niezadowolenia z racji upadku byłego rządu,
wywołując tem ogóln, zgorszenie reszty sztabu, który nao.
gół chce być lojalnym. Kpt.Szt.Gen. Klimęsz przybył naget w dniu dzisiejszym do sztabu w cywilu, twierdząc, że
wobec" zam du stanu Marsz, Piłsudskiego wstydzi się chodzić w mundurze, Ta jawna obelga wobec ministra spraw
wojskowych nie spotkała się z żadną reakcją przełożonych
Oficerowie informujący twierdzili, że przegląd rozmów
Sztabu; b.o.x.v. z ostatnich dni da nape uno dowody antyrz
dowej działalności dowództwa korpusu, Ostrzeżeni o wadze
93
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powyższych
zawsze

i

-

informacyj,

w miarę

oświadczyli gotowość

możności

uzyskania dostępu

powtórzenia
do

aktów

ich

taj-

.nydz D-wa udowodnienia swoich zarzutów dokumen talnie,
Bezpośrednio po ty ch rozmowach meldowano tel
nie z Katowic /szyfrem/ że:
1,/Szef Sztabu 23.D.P, w Katowicach, mjr.5,G,Kadył konferuje
z tamtejszemi "faszystani",
2,/tenże mjr wyraził się dziś w obecności oficerów, w biurze
_ sztabu dyw.wyso ce obelżywie o Marszałku Piłsudskim.
Ponieważ niemawióć oskarżonych oficerów do Marszałka
Piłsudskiego jest znaną i obserwowano ich zachowanie się w
czasie ostatnich dni, niezadowolenie z obrotu rzeczy i niejasne ustosunkowanie się do obe mego Rządu - zestawiuszy
otrzymne wiad mości z szeroko po Krakowie kursującemi wśród
kół oficerskich bogloskami, że D-w D.0.K.VY. podporządkowało
się Rządowi tylko pozornie i dalej knowa cóć z Poznaniem
i Lw wem, jàk również z chodzącemi wersjami o zamierzonem
przez D-wo Korpusu aresztowaniu dowódców 20.p.p. i 5.p.sap.,
jaco znanych Piłsudczyków, mających największy mir w tut.
garnizonie, zdecydowano:
1,/zawia@ mić 0.II,Szt,Gen, o dótychczaso wych podejrzeniach

2,/porozumieé sie 2 d @ 20.p.D. i 5 p. sap.
W wykonaniu punktu pierwszego wysłano por. Skrache
pasażerski samolotem, ponieważ:
a/aż do chwili obecnej D,0.K.V, nie odwołało rozkazu
b,Min,Spr.Tojsk. gen,Mal czewskiego z dn,12.V,br. o ustrzymaniu wyjazdów służbowych do Warszawy;
było Sztabowi D,0.K.V., że na centrali telefonicznej podłuehuje oficer
Ze względu na parominutowy czas do odlotu samolotów,
pole cono por.Skrasze meldować ustnie - bo na pisanie meldunku
czasu nie było,
Bezpośrednio 'po odlocie por.Skrachy nawiązano kon~
tkkt z d-cą 20.p.p. ppłk.Kruk-Schustrem i d-cą 5.p.sap.
%

SP
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ppłk,5,0G,Bernerem,
nych od

Obu

oficerów DOK 7,

tym

oficerom udzielono

Uznali

je

infor macyj,otrzyma

za prawdopodobne,

tambaxfàiej,

że ich obu już w dniu wczorajszym uderzyło tajemnicze zachowanie
się D-wa Korpusu wobec. Rządu, co spowodowało ich interwencję u
D-cy, by jasno wypowiedział się, czy podporządkowuje się Marsz,
Piłsudskiemu, czy nie,. D-ca odpowiedział, że tak, Wezwany jeszcze
przez nas dca 2,p.lotn, pułk,Sendorek i jeg zas tępca ppłk.
Szt,Gen, Jasiński uzmali informacje za prawdopodobne, tembardziej
że uderzyło icj, w dn. dzisiejszym o godź,14,00 przyleciał do
Krakowa samolot z Poznania z oficerem, wiozącym koperty do rąk
własnych gen,Szeptyckiego i Kulińskiego, pochodzące od d-ców
DOK VII i DDK VIII.

chcytrduano wysłać samolotem ppłk, Jasińskiego 6 Warszawy, ce
lem złożenia przezeń meldunku w Sztabie Generalnym, co też uczy
, nionem zostało o godź,17,00.
D-ca 5.p.sæp. ude sig do mieszkania gen, Szeptyckiego i
oświadczył mu, źe po Krakowie chodzą wersje o zamierzonej akcji
przeciw Rządowi, Ościadczył dalej, źe a kolwiek Piłsudczyk stał
lojalnie wobec b.Rządu w czasie ostatnich dni, a to z powodu chę
ci zadnowenia jaknajwiększego spokoju w garnizonie i niedopuszcze
nia do zamieszek, Obecnie jest również lojalnym w bec Rządy
i z tych sany.ch. przyczyn oświadcza, że nie dopuści do jakie jkolwiek akcji przeciwrządowej, Takie samo oświadczenie złożył imieniem d-cy 2V.p.p..
Gen.Szeptycki oświadczył, że o żadnych przygotowaniach
. przeciwrządowych nie @wie,- .

Po powrocie do Zkspozy tury /godź.17,30/ otrzymano ze sz tabu
D,0.K. klucz, którego używają stacje hughe w ne Korpusów VII,
VIII,VI,V,1X do przeprowadzenia rozmów konspira:7jnych,
Reasumując dotychczas ve wiadomości d spostrzeżenia odno6nych dowódców pułków

à

1./Należy mieć uzasadnione podejrzenia co do lojalności oskaréo=

-->.

nych w piśmie oficerów DOK Y.
2,/5twie rdzono z całą stanowczością, że ogół oficerów garnizonu
N

- 5
6

krakowskiego
ne

-

|

wobec Rządu naj zupełniej

jest

jedmos tki,

-

nie st sty

zajmujące

stanowiska

lojalny.
naczelne

Tylko
w

nielicz

DOK V

porozumiewają się prawdopodobnie z Poznaniem, cel em próby prze ciw

działania Rządowi.

|

âi

?
i

#

3./Wieusunięcie tych jednostek z D-wa spowodować może nieonliczalne zamieszki i starcia, jako, że gros d-ców pułków i oficerów
garnizonu krakowskiego jest zdecydowanych na każdej drodze oprzeć
się antypańst wuej działalności tych jednostek,
4,/]sunięcie ich nie spowoduje zamieszek, bo nie cieszą się oni
popularnością

-

w garnizonie.

Zg dnie ze zdaniem d-ców 20.p.p., 5.p.s@. i 2,p.lotn.uważać należy, że w interesie pacyfikacje stosunków, jest jakas] szybsze
usunięcie
a/d-cy Korpusu
b/Jegp Szefa Sztabu
c/Sze fa Sztabu 23,D.P.

Odpisy depesz i ro zmów hughesowy w załączeniu,

Warszawa-Płock gaz 7, 15 z dma 18/V,EB r «Rozmoua amen—

Z,VII, -Po znań,

nikarska,

Bardzo prawicowa, Dziennik Warszawski zaleca koledze
ze względu m bezlito sn cenzurę,któ

Îlâëii—grn-u—ogromm

ra np. upstrzyła "Dvugroszówkę" w mnóstwo białych plam, Rozmówca
warszawski mówił o podżegacza ch i o konsekwencjach ich robo ty.168czas p.Sokołowski zwrócił uwagę warszawiakowi, że tego rodzaju wia
domości zupełnie niepotrzebnie mogą jątrzyć czytelników, to też

radzi nie drukować tego, Dalej komunikuje, że zwolniony z aresztu
gem'l'homa objął służbę. N,P.R, poznańska ogłosiła odezwę, w której sprzeciwia się tendencjom ::epargÿystyczpyl. Wskazują na konie cz
ność myśli o obronie granie i przeciwstawienia się wywrotowej robo
cie wewnątrz państwa, Do Poznania zjechali posłowie: Zamorski,
Strońskl, Barzoszewicz, ma przybyć poseł z Rzym 737 Drzewo wski,
oraz posłowie z Małopolski, Gap. _Sosnkov—sk} ma się znacznie lepiej, Sytuacja ;Pśznańśkiem nie jasna; Haller, Musnidi, Raszew-

i ski baną tam, Nastą; xło je dnak weselem odprężenie, Głównym tenarad

poselski'ch jest obecna Rada Minśstrów z Bartlem na

pree comme

:

546
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czele,

Marszałek

®

Trąmpczyński

nie

Zamiary Plucińskiego nie znalazły
wie byłej

koalicji

oraz ks,Stychela.
Dmowski

przyjechał

nadesłał

informacyj

oddźwięku,

Posłowie

i

sytuacji,

i

Senatoro-

obrachują pod przewodnictwem Plucińskiego,
Patrzkowski
r

przeciwstawia

się płotokularnie,

niedzielą z Paryża. Wszyscy oczekują Wito-

sa. Stronnictwa b,Ęoalicji skłaniają się do uznarllia istniejącego
stanu rzeczy. Wojewoda Wachowiak pacyfikuje Pomorze, Na konferencji prawej proponował, aby społeczeństwo uzyskało delegację do
Bił-wy. Delegacja ta dojdzie do skutku i dziś mależy się jej spodziewać w W-wie. Redakcje "Kurjera Poznańskiego" i Chadeckiego
"Postępu" został y zamalowane 131-st nieznany d sprawców, Liga
'bh'ónj Ojćzy'zxiy" młodzieży akademickiej pod przewodnictwem
Dowbora-Muśnickiego oraz 1400 akademików poznańskich, którzy
bawili w Kutnie już powrócili do Poznania, Gen, Haller oświadczył,
że będzie walczył o niezawisłość Warszawy, gdyż tej nie uważa
stolicę. 10, OOO b. żołnierzy z b.armji Hallera ośnadcza go-

towość marszu na Warszawe. Dalej informuje o znanych zmmnach
na stanowiskach rządowych, Katastrofa lofnicza, która miała mie jsce w miejs@ wości Pasieki pod Włocławkiem - pochłonęła 2 ofiary:
por,Swięcicki i por, Wielochowski
wie ci

oraz aparat Breget'a. Oficero-

ulotki, .xiydane przez Ratają na Pomorze, Rataj ta-

chorował., W walkach warszawskich komuniści ro zr zucal i odez wy,
w których agitowal i do wzięcia udziału w walce,

4

Notatka konduktora Wędołowskiego Edwarda, zamobserwame
zdnl51611'7mJazchlBV19ær
Biała armja w Kaliszu pod dowództwem gen,Jasińskiego liczy 2 komp.55.p.p./Kalisz/ oraz w Opatówce gotó wych do boju
4,komp, piech., wyposażone w armatki polowe i karabiny maszynow .
Tory poprzeryWwane są za Opatówkiem, Telegraf i telefon odcięte
- przez wojska białe, Strzelec kaliski bez broni, Wielkopolska mobilizuje armję ochorniczą po d'd 16 dz tu em Dońbora-fuśnickiego,

Z dnia 18,V,1926 r.god$.10. Wędołowski Edward, konduktor
ze stacji larszawa-Główna zeznaje: wyjechałem ostatni

Warsza-

wy w nocy dnia 12.0 g &.21,40 pociągiem Nr.517, Obracałem się sta

gi

« 4 »
le

w

łem:

rejonie
we

czwartek

tramport
wanie

lińji

dwa

i

W

clagu okresu

wojsk w

Zgierzu

kierujący się

pod Kaliszem,

W piąte

transporty

kolejowe

telegrafu

tramport

w Ostrowiu,

z Ostrowia
władze

Ustrów~Kalisz,

wojska

na st.Kalisz

telefonu,

lub

już miał połączenie z

17 połączenie

to

sza przybywa wojsko,
w Kaliszu w

robią okopy,

przeciągu jednego

tysiąca nowych członków,

i

0

zaciągnęło

gdź,

łodzią,

kolejarzy

Kaliszu pro-warszawski - w
w Kaliszu pryuptnie

15

do

Marszałka,

dowiedziałem

nie-

Do

Kali-

Jak słyszałem

struelca około

wypuszczają

Ostrow iu

w

0 godź,

za Opatéukiem,

się

korzystny dla

W niedzielę
uruchomienia

rozciągają druty,

nie

Również

względu na zer=

Kalisza,

Warszawą

Nastrój

W sobotę

ze

rozporządzenie

przepustki,
w

łodzi,

vidzia=

w sobotę rano s yj eźdżały

zerwane

Z

bardzo

i w

od kilku dni,

dzielę Kalisz

ponownie

dnia 17.V.

Jaro cin,

u strong

wydały

nieczynny dh

zostało

na

do

nikogo bez
Nastrój

wśród

chuiej ny,
się od

pemégo

obywatela ze Skalmierzyc.0o posotaniu mob. m dzień 19
b,m,
K Kaliszu uzyskałem zwolnienie od zawiadowcy i
z 4 kolegami
udałem się pociągiem przez Ostrów, Jarocin, Wrzośnię
i Strzalków,
Kutno, Warszawa, Do Warszawy przybyłem o 23,m,5,Rozmowy tel. Poznań - Warszawa z dn.18/V,26

r, Stacja Poznań

- najwidoczniej skrupulatnie kont roluje rozm
owy, barduo długo łączy, notowania urzędowe, (do puszcza jedna i prys
atne.
Godź,11,35 rozmowa w języku rosyjskim słyszana
w środku
.......naleŻy przerwać wszelki transport towarów
przez Folskę,0
os tate @nie decyzji zawisdomię depe szą ,
God £,9,00.......... uojsko posmskie zaczęło
się ładować,
" 12,10 rozmowa dwch majorów: 8.,p.p. 22
oficerów, 416
szoreg, 42 komp, lublin I baon 16 oficerów
283 szereg, Wilno,
7.p.uł,odsze dł niewi a domo dokąd, Bat.haub
ie 2 of. 42 szerg, 44 kon,
Renbertów - pluton balonowy,..Torunia 2 of.@
h szereg,
U w a g a: z rozmów należy wnosić, że
Poznań promam

i uywiad opera

cyjny w Wałam-

$
*

toz-1
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MimstorSpraw Tojsk
/Szef Sztabu guza-a„$
%lk. S2t. Gen, In:-ych
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Posner e Kraków, dn ,16 V „g dz „0 „30,
Gen,Hausner - gon.Jzoptycki.
Gen.).łaumer : - me wątpliwość co do zrzeczenia się Pana Prezydenta =,
przypuszcza ,%c to plotka warszawska, Lub na jprędzej
wybieg Piłsudskiego - a jo celem powst rzym ni a marszu
wojsk na Wars mwe. Na bowiem wiadomość

/Hsusner/ że to

jest nieprawdę ........ / niedosłyszane/,
- Gen.Szeptycki :Ja ni; jestom tego zdania. Uważam, że wszystko skoścze3

ne i że wiadomości ce?ki@m prewdziwe zostały po dame .

Poseł Ugbrowski: Ja tu mówię w imieniu kilku stronnictw re pdwych,
Wiadomość o zrzeczeniu się Wojciochoweki go 3 sst bezczelnem oszukaństwem, Mam dowody, że to jes t w prowadze=
nien w błęd opinji publicznej, Rząd jest aresztowany,
rząd nie może się wypowiedzieć, Nam pewną wiadomość ,że
wojsko bije się pod Ożarowem. Wojewoda poznański
ski nie otrzymał śedm ch ofiscajlnych zawiadomieś o tem,
Gen.Szeptycki :A ja twierdzę, teo tak jest.,
Poseł Dąbrowski:To jost taki

kawał Piłeudskięgo jak w 1914r,,kie

dy to ogłosił, że utworzy ragd polski. To jest zbrodni=
cze podejście, Pan generał dał złap ać się na kawał,
Zaklinamy generała, aby nie dsk się nabierać i prowads#
dalej akcję:
Gen.Szeptycki: Oświadaza, że już nie ma żadnej wł day;
Pos „Dąbrowski :Dlaczego generał zrzekł się, Kto to kazał, Czy regd
prawowity, Gzy taki rozkaz wydał gen „Ualczewski ,
W dalszej rozmowie poseł Dębrowski nalegał na gen,
Szeptycki «go, by delej prowadził akcję i zsklinał go
na wszystkie świętości, sby w dalszym ciągu wydawał zaradzenia, 2 nie cłuciłał jakiegoś sztabu generalnego i
Bukackiego z oszustem Piłsudskim, - 2 swój prawowity
sztab z gen.lialozowskim na czele. "Przecieź to dla nas
prawicy tragedja, Niech cenorał połe w dalszym wojsk",
Gen „Szeptycki: Strierdæ, że według

ni cze już za późno i on akeji

nie podejmie, a jeżeli chez to nich robig sami bez
niego / ti .Gzeptyckiego/. i ta. ............ i t.À.
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tem niejeousopsuto porseconte,

nalegał a następnie zapowiedział, ź
mówił z gen „Jaroszyńskim Narjanem, żądał, by
czął

przyjechał do Poznan ia, COLOM ... .... »... -
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D,0.K.VII - gen.„Szeptycki

1./ szef

Pod Warszawg puźki 68 p.p.,14 p.p.,56 p.p.,69 P.P.
brygada kavalerji.
. Generał Szeptycki pyta się o sytuację w Warszawie -Szef Sztabu nie może mu jej udzielić, gdyż w Poznaniu od dnia-

wczorajszego nie w edzg jak wypadki rozwinęły się w Wa rszawie.
_
2./ Gen.Rasser « Caersł Szeptycki

Wysłane trzy purki piechoty 1 brygady jazdy sę w «U
licach Ożsrowa pod Wsrezawg. Zaatakuję od strony południa,
Na pytanie ge erała Szeptyckiego czy granica obsadzona - genorał lausser odpowiada, - te nie » leos, że pułki
sę itak rozlokowane że w każdej chwili mogą być ned granicę. .
GeneraX Szeptycki podaje, że dzisiaj spodziewa się ataku niemieckiego na G.Blesk, gdyż Niancy do te go przygotowuję się. Gensrał Nausser podaje, że na południe Ostrowa jest wzmocnie=
na straż niemiscka - a Landjägersni .
3./ Prk.Nieniewski - generał Szepłycki
Melduję, S6 jutro t.j. 15-g0 o świcie go@z.,3 wyjeż=
T

di a autem do Częstochowy.
Generał Seoptycki - roskazuje p¥k,Nienienskiemu objąć
p-two 7

4,/ Minister Osiecki - Generał Szeptycki,
Generał Szeptycki potwierdza, że otrzymał od pen. ' }
Valczowskiepo dtwo nad koordyrowsricn w wysłaniu pużków do
>
Warszawy / 5 okręgów korpusów/,

|

Minister Osiecki chce koniec zie porozumieć się
jutro s gen.Szeptyckim, bądź osobiście lub przez pośrednika f
Go do zarządzeń - czego podsć telefonicznie ze względów trp=
zumiałych nie mois.

.

Genorał Szeptycki powiadamia, że więcej wojska Wy« syraé nie może, gdyż. spodziewa się dzisiaj at sku nienieckiqą

aka/g
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Przebywaj gcy w Poznaniu: b.min,0sjecki, b ,min.Piechock
b,min,Zdziechowski, pos.Pluciński , posok Rymar, pos.Stychel, pos „Dgbrowski , cen.Haller Jésef , men.Dowbor-"uénicki i inni ,“;
przyjęli jako środek walki s

i obecnym rzą- y

dem wprowadranie w bZad opinji publicznej przez podawanie do wiadomości publicznoj, że Marsz „Pi%stdski dopuścił się os
kaństwa, gdyż nieprswdą jest, że Wojciechowski zrzekł 816
Prezydentury, a rząd podsr sig do dymis fi, Vorssz,Pirsudski
aresztował ich wszystkich, a podsje do wiadomości publicznej,
że zrzekli się wradzy , Warszałek Sejmu również działa pod '
grośbę rewolweru,
Powyższe przedstswienie eprawy wraz ze
ro dniejszych wymysłów ns

na jróżno=; rozprzes trze-

niene w Poznaniu jako komunikaty , a następnie lansowane w

-

Slęskiem przez podawanie przez Poznań całych artykułów do
. pism katowickich / Polonia, Gonice Slpski/. Powys san

a ke ja

PFoznanskiego była również stosorang i w Krakowskiem, les b,
prędko nie powiodła sig, z pow du większej popularności Marsz Piłsudskiego /Kurj.1lustrowany/. Obecnie t.3. 17.7. jus i w

-)

Katowicach nie udaje się - chuté Urząd Wojewódzki chętnie

|

przyjmuje do wiadomości cały szereg postanowień "ekspozytury
b.rzędu" w Poznaniu,

;

}

W Poznaniu planowo jest prowadzona akcje przeciw lo
obecnemt stanoté

|

rzeczy / rozmowa telofoni ca pos. Dabrow skie.

go = ren.Sseptyckim/. Lorie ochotricze skademickie i inne nie =p "rozpuszczone", a trzymane w"aktuslności ", W Poznaniu pod
przewodnictwem woj „Bnińskiego, w Katowicach - woj „Bilski go
zostały zsrigzane "Wojewódzki e Rzędy Jedności Narodoe j",
Wedkug oświadczaś osób wymienionych na początku tego-

-

sjrawozdania "Poznauskie cało jest oburzone na bandyckie

+

postępki Piłsudskiego". "I jeśli dzisiaj myśmy przegrali, tym :

za miesi@c będzie inaczej", do czogo dgżą, nie kryjac się,
per fos ot nefas,
0/8

#

Dn.17.V.

mdz. 32

Urzad Tojewódski w Humaniu podal?

do Um „No j „w Katow isach ;

B

1./ że senatorowie i posłowi e Z.L „N, weywajg cake speZeczeństwo do walki u Piłsudskim i px'lyw'rósantażf
przedniego porządku prawneco wam’mtwieg‘oda'wi tg podpisali: Plucisski 4 ke.Stychel.

~

:

2,/ że, ekspozyttrs b,rzędu w Poznaniu wysłaja ultimatum
do obecnezo rzuàu w Warszawie i Nares. Pi¥sudskiego
w sprawie natychmiastowego wypussoccnia na wala.“
b.re adu .
3./te wos tal wystany do Marszałka Sejmu memorjat o nie
zwoływanie Zgromadzenia Narodowego w la szawi e.
"Od dn,16 .W. rano począwszy stwierdziłem, że krakowskie
i śląskie odwróciło się od Poznania, czemu pomógł swem stanowiskiem sen .Szeptye ki . !
Powyższe podaję 1:39 podstawi e pódsłunhśnyab

:

1/ ngâniﬁskiçgo 2 “banana, 3/ gon.iasera s cen.Szeptye

crim, 3/ posia Dąbrowskiego z gen ,3zeptyckim, 4/ świadek
arski
rozmowy, przebywający unu- w Póznaniu,
4/b.m1n.Pieuhoquago s wo j.Bilekim, 5/ b.min.Osicckiego # woj Bilskim, całego szeregu dziennikarzy, sprawozdawców „osób
wojskowych i innych ,

żupy

