
JERZY GRUSZCZYŃSKI

ZAPOMNIANE WOJSKO.
ROZKAZ WODZA NACZELNEGO
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
DO 5. DYWIZJI STRZELCÓW SYBERYJSKICH

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsud-
skiemu władzę wojskową, a trzy dni później pełnię władzy cywilnej i sama 
rozwiązała się. Józef Piłsudski został Naczelnikiem Państwa i Wodzem 
Naczelnym. Pod jego władzą znalazła się wówczas Polska Siła Zbrojna 
(Polnische Wehrmacht) oraz zakonspirowane oddziały Polskiej Organi-
zacji Wojskowej (POW). Z prawnego punktu widzenia trudno dokładnie 
określić jakim właściwie państwem rządził J. Piłsudski. Czy przejął suk-
cesję w Królestwie Polskim, takim jakim je przywrócili Niemcy w 1916 r., 
czy też sprawował już rządy nad Rzeczypospolitą, której prawne istnienie 
miało zostać dopiero potwierdzone. Jednak bezspornym faktem było to, że 
J. Piłsudski jako jedyny sprawował kontrolę nad państwem i że ani Komi-
tet Narodowy Polski (KNP) w Paryżu, ani rządy państw sprzymierzonych 
nie odegrały żadnej roli w wyniesieniu go na urząd Naczelnika Państwa. To 
wystarczyło, aby Roman Dmowski, przewodniczący KNP, mógł twierdzić, 
że mianowanie J. Piłsudskiego było nielegalne, a rządy państw sprzymie-
rzonych zaczęły z najwyższą podejrzliwością patrzeć na byłego brygadiera 
z armii austriackiej i byłego więźnia Niemców, który „przechwycił wła-
dzę” w kraju, jakim oni mieli nadzieje i plany objąć swoim protektoratem.

11 listopada 1918 r. Niemcy podpisali z państwami Koalicji zawie-
szenie broni na warunkach kapitulacji. Na wschodzie Polski i na Ukrainie 
pozostawała 400-tysięczna armia niemiecka (załącznik 1– mapa), która 
wkrótce rozpoczęła ewakuację do Prus Wschodnich. Nieliczne oddziały 
polskie starały się zająć ziemie opuszczane przez Niemców przed wkro-
czeniem na nie od wschodu wojsk sowieckich.

Już 16 listopada 1918 r. Wódz Naczelny J. Piłsudski wysyła do 
wszystkich państw wojujących i neutralnych depeszę iskrową notyfi kują-
cą istnienie Państwa Polskiego, obejmującego wszystkie ziemie zjedno-
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4 JERZY GRUSZCZYŃSKI

czonej Polski1. W zakończeniu depeszy J. Piłsudski wyraził przekonanie, 
„…że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i bohaterskiego 
poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”. Depeszy 
nie wysłano do rządu RFSRR. Tego samego dnia Wódz Naczelny wysyła 
depeszę do głównodowodzącego wojsk Koalicji, francuskiego marszałka 
F. Focha, prosząc „...o łaskawe zarządzenie, aby wojska polskie, będące 
obecnie częścią armii francuskiej zostały możliwie prędko skierowane do 
Polski i włączone w skład armii stojącej obecnie pod moimi rozkazami...”2. 
Stan liczebny tych wojsk wynosił wówczas ponad 11 tys. żołnierzy. J. Pił-
sudski nie mając dokładnych informacji jakie były polskie formacje woj-
skowe na Zachodzie i komu podlegały, wysyła również depeszę do W. Wil-
sona, prezydenta Stanów Zjednoczonych, prosząc „...o łaskawą zgodę, aby 
polskie oddziały wojskowe skupione pod sztandarem amerykańskim zostały 
możliwie prędko skierowane do Polski i włączone do armii polskiej stojącej 
obecnie pod moimi rozkazami...”3.

W grudniu 1918 r. gen. Denikin dowódca „białej” Armii Ochotniczej 
na południu Rosji, na zalecenie marsz. F. Focha organizuje transport IV Dy-
wizji Strzelców Polskich z Kubania do Odessy, gdzie wzmacnia ona obronę 
miasta i portu. Marsz. F. Foch nie interweniuje u adm. A. Kołczaka, a także 
u gen. P. Janin w sprawie powrotu do kraju wojsk polskich z Syberii. Pod ko-
niec roku wśród państw sprzymierzonych zaznaczają się różnice poglądów 
na temat miejsca i znaczenia Polski w nowej powojennej Europie. Decyzje 
zapadają z opóźnieniem wynikającym z wielu konsultacji i uzgodnień lub 
też przesuwane są na termin późniejszy. KNP w Paryżu uznany już wcze-
śniej przez Sprzymierzonych za ofi cjalne przedstawicielstwo Polski, rozwa-
ża możliwość zmiany władzy w Polsce i prowadzi konsultacje w sprawie 
politycznego wsparcia tych zamiarów. Jest to zbieżne z interesami Francji 
i Anglii, które gotowe są do takich działań. Dodatkowym argumentem KNP 
jest autonomiczna Armia Polska we Francji pozostająca pod dowództwem 
francuskim. Wojska polskie na Syberii oddalone są od zawirowań politycz-
nych w Europie. KNP ogranicza więc swoje zainteresowanie nimi i pozo-
stawia osamotnione w głębi Syberii, bez niezbędnych decyzji politycznych, 
wymagających trudnych uzgodnień z państwami Koalicji.

Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, który zaczął realizować wła-
sną wizję niepodległej Polski nie może liczyć na zrozumienie tych dążeń.

1 J. Piłsudski, Depesza iskrowa notyfi kująca powstanie Państwa Polskiego, Pisma 
zbiorowe, tom V. 1937 r.

2 J. Piłsudski, Depesza do marszałka Ferdynanda Focha, Pisma zbiorowe, tom V, 
1937 r.

3 J. Piłsudski, Depesza do prezydenta Woodrowa Wilsona za pośrednictwem 
marsz. Focha, Pisma zbiorowe, tom V. 1937 r.
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Rozkaz Wodza Naczelnego J. Piłsudskiego do 5. Dywizji Strzelców Wyberyjskich 5

Państwa sprzymierzone nie chcą uwzględniać zaistniałych w Polsce prze-
mian i pragną zrealizować wcześniej przygotowany plan powstania niepod-
ległej Polski pod swoim patronatem, wykorzystując do tego celu również 
KNP i Armię Polską we Francji. Wszystkie decyzje wyznaczające przyszłe 
losy Polski wydają się być w rękach państw sprzymierzonych. W tym czasie 
w kraju jest Naczelnik Państwa, akceptowany przez społeczeństwo i jest 
rząd. Jest Wódz Naczelny, ale nie ma wojska do obrony odzyskanej nie-
podległości. Organizowanie w kraju wojska i obrona granic stały się więc 
sprawą nadrzędną w pierwszym okresie funkcjonowania państwa.

Józef Piłsudski w 1921 r. na zjeździe wojskowych byłych Korpusów 
Wschodnich tak wspominał tamte dni:

„…W r. 1918 Polska jako całość powstała. I oto w pierwszych chwi-
lach, kiedy w całej swej nędzy, w łachmanach żebraczych, bo w łachmanach 
zostawili ją okupanci, musiała od pierwszego dnia iść do krwawej walki, nie 
tylko o swoje granice, lecz o swe istnienie, ogromna część jej najwierniej-
szych żołnierzy stała w tym czasie daleko poza jej granicami... Wtedy wielka 
część żołnierza polskiego zmuszona była albo stać z bronią u nogi, albo wal-
czyć za sprawy, które wobec jaskrawości i wątpliwości walki rozgrywającej 
się na rubieży wolnej już Ojczyzny, musiały się wydawać wątpliwe... dla tych 
gońców Waszych z konieczności musiałem mieć jeno twarde słowa zawodzą-
ce ich tęsknotę i ich nadzieje, żądając od nich i nakazując im, by dla honoru 
munduru, dla honoru polskiego żołnierza trwali na swych stanowiskach...”4.

Na rozwój sytuacji politycznej i gospodarczej Polski istotny wpływ 
miały wcześniejsze decyzje i działania państw zaborczych, a także państw 
sprzymierzonych podjęte przed listopadem 1918 r. Naczelnik Państwa musi 
je znać, a ewentualne skutki uwzględniać przy podejmowaniu decyzji.

Najważniejszymi z nich były:
W kwietniu 1917 r. zorganizowane w Galicji Legiony Polskie włą-

czone zostały w skład Polskiej Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) utwo-
rzonej przez Niemców. W lipcu za odmowę złożenia przysięgi na wierność 
Niemiec Legiony zostały rozwiązane, a żołnierze internowani.

W czerwcu 1917 r. prezydent Francji wydaje dekret o tworzeniu we 
Francji autonomicznej Armii Polskiej pod dowództwem francuskim, a we 
wrześniu tego roku Francja uznała Komitet Narodowy Polski (KNP) za 
ofi cjalne przedstawicielstwo Polski.

Również w czerwcu Zjazd Wojskowych Polaków w Piotrogrodzie 
podejmuje uchwałę o utworzeniu wojska polskiego w Rosji. Na terenach 
zajętych przez „białe” wojska rosyjskie organizowane są Związki Wojsko-

4 J. Piłsudski, Przemówienie wygłoszone na bankiecie wydanym z okazji Zjazdu 
Wojskowych byłych Korpusów Wschodnich 24 kwietnia 1921 r. w Warszawie, Pisma 
zbiorowe, tom V, 1937 r.
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6 JERZY GRUSZCZYŃSKI

wych Polaków (fot. 1), które pomagają w przenoszeniu Polaków z armii 
rosyjskiej do tworzonych oddziałów polskich. Na Białorusi i Ukrainie po-
wstają Korpusy Polskie.

Traktat pokojowy między RFSRR a Niemcami i Austro-Węgrami 
zawarty 3 marca 1918 r. w Brześciu, w tajnym załączniku, zobowiązu-
je strony do likwidacji obcych wojska na swoim terytorium. Od maja do 
czerwca 1918 r. Korpusy Polskie na wschodzie zostają zlikwidowane przez 
zaborców.

Od maja 1918 r. na Powołżu i Syberii, a także na Kubaniu powstają 
samorzutnie nowe polskie oddziały wojskowe,

3 czerwca 1918 r. państwa sprzymierzone uznają KNP w Paryżu za 
zwierzchnią władzę polityczną nad całym wojskiem polskim formowanym 
poza granicami kraju i mianują gen. J. Hallera wodzem tych wojsk. Rada 
Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie uznaje gen. Hallera 
wodzem wojsk polskich formowanych w Rosji przez KNP pod patronatem 
państw sprzymierzonych. Płk W. Czuma zostaje szefem misji wojskowej 
we wschodniej Rosji i jest upoważniony przez gen. Hallera do przejęcia 
dowództwa nad formującymi się tam oddziałami polskimi.

W lipcu 1918 r. na zjeździe w Omsku przedstawicieli formujących 
się oddziałów polskich na Powołżu i Syberii, powołany zostaje Polski Ko-
mitet Wojenny, jako wspólne przedstawicielstwo polityczne.Natomiast 
w sierpniu 1918 r. płk Czuma przejmuje dowództwo nad zorganizowanymi 
już oddziałami i rozpoczyna formowanie V Dywizji Strzelców Polskich 

Fot. 1. Korespondencja Polaka (maj 1917 r.) z Dowództwa Łączności 716 Iżewskiego 
Pułku Strzelców do Polskiego Komitetu (Związku Wojskowych Polaków) przy sztabie 
IV Armii w sprawie możliwości przejścia do wojska polskiego.
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(V DSP). Płk Czuma posiada 
pełnomocnictwa KNP wyłącz-
nie w zakresie organizacji woj-
ska polskiego we wschodniej 
Rosji. Również PKW nie uzy-
skał mandatu do politycznego 
reprezentowania KNP wobec 
władz rosyjskich i dowództwa 
Alianckiego Korpusu Ekspedy-
cyjnego na Syberii.

Płk Czuma stosownie 
do posiadanego pełnomocnic-
twa używa do korespondencji 
służbowej stempli i pieczęci 
formacyjnych „Dowództwo 
Wojsk Polskich we wschod-
niej Rosji” (fot. 2) oraz „Sztab 
Dowod. Wojsk Polskich We 
Wsch. Rosji” (fot. 3) również 
wtedy, gdy wszystkie oddziały 
polskie znajdowały się już na 
Syberii. Polski Komitet Wojen-
ny (PKW) stosował stempel do 
korespondencji „Polski Komitet 
Wojenny w Rosji” (fot. 4), podobnie jak powołane przez niego delegatu-
ry i emisariaty (fot. 5). Tworzone wcześniej samorzutnie polskie oddziały 
(legiony) stosowały bardzo zróżnicowane stemple i pieczęcie formacyjne, 
np. dowództwo Legionu Irkuckiego w 1918 r. stosowało pieczęć „Sztab 
Polskich Formacji Bojowych Syberyj” (fot. 6).

W listopadzie 1918 r. w wyniku zamachu stanu do władzy na Syberii 
doszedł adm. A. Kołczak, który do wojsk polskich odnosi się niechętnie, 
a nawet wrogo. Wierchownyj Prawitiel Rosji uważa wojsko polskie „za na-
rodową część armii rosyjskiej i jedynie wskutek braku sił wewnętrznych nie 
zdołano tego urzeczywistnić”. Podejmuje więc działania, aby sprowadzić 
wojsko polskie do roli narzędzia w walce z bolszewikami.

Również w listopadzie 1918 r. przybywa do Omska gen. P. Janin, 
głównodowodzący Alianckiego Korpusu Ekspedycyjnego na Syberii. Na 
mocy mandatu udzielonego przez KNP wojsko polskie na Syberii ma sta-
nowić część składową Armii Polskiej we Francji i z początkiem stycznia 
1919 r. podporządkowane zostaje taktycznie gen. Janin. Władzą zwierzch-
nią pozostaje gen. Haller. Dowództwo wojsk polskich na Syberii jest prze-

Fot. 2. Stempel formacyjny Dowództwa Wojska 
we Wschodniej Rosji stosowany na korespon-
dencji służbowej.

Dywizja syber.indd   7Dywizja syber.indd   7 2010-02-16   17:57:402010-02-16   17:57:40



8 JERZY GRUSZCZYŃSKI

świadczone, że stanowią część Armii Polskiej we Francji. Mandat KNP nie 
określał wystarczająco dokładnie statusu wojsk polskich i w związku z tym 
był przez mandatariuszy interpretowany zgodnie z własnymi potrzebami.

Gen. P. Janin w swoich wspomnieniach z Syberii5 podaje, że
„…Wojska Polskie na Syberii były mylnie uważane jako część 5-tego Kor-
pusu (!) armii Hallera, formacja do której oprócz dywizji na Syberii nale-
żał też i batalion na Murmanie…” i postępował tak, jakby były one autono-
miczną formacją francuską. Dowództwo polskie nie akceptuje francuskiej 

5 P. Janin, Ma mission en Sibérie 1918–1920, Payot–Paris. 1933 r.

Fot. 3. Pieczęć służbowa Sztabu Dowództwa 
Wojska Polskich we Wschodniej Rosji, stoso-
wana na korespondencji żołnierzy V Dywizji.
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Rozkaz Wodza Naczelnego J. Piłsudskiego do 5. Dywizji Strzelców Wyberyjskich 9

interpretacji mandatu KNP. J. Nałęcz-Koniuszewski6 uważa jednak, że do 
czasu wcielenia Dywizji do wojska polskiego była to autonomiczna, a wła-
ściwie kolonialna formacja wojska francuskiego. Żołnierze polscy otrzy-
mali żołd taki, jak we francuskich wojskach kolonialnych.

Nierozwiązana nadal kwestia wysłania na Syberię polskiego komisa-
rza rządowego rozpatrywana była podczas obrad MSW Francji w Paryżu, 
z udziałem polskiej delegacji na Paryską Konferencję Pokojową. W podpi-
sanym 28 września 1919 r. tzw. Układzie Paryskim ustalony został jedno-
znacznie status wojsk polskich na Syberii. Na mocy tego układu Dywizja 
stanowi samodzielną polską formację ekspedycyjną podległą wprost Na-
czelnemu Dowództwu Wojsk Polskich, a tylko taktycznie podporządko-
waną dowódcy koalicyjnemu na Syberii. To ostatnie postanowienie było 
konieczne, gdyż trudno było dowodzić Dywizją z Warszawy.

W połowie grudnia 1918 r. przybywa do Paryża delegacja Naczel-
nika Państwa w celu nawiązania bezpośrednich kontaktów z państwami 
Ententy i z KNP. 18 stycznia 1919 r. KNP uznaje J. Piłsudskiego za Tym-
czasowego Naczelnika Państwa i podporządkowuje się I. Paderewskiemu 
jako premierowi. Nadal jednak sprawuje zwierzchnią władzę nad całym 

6 J. Nałęcz-Koniuszewski, Historia V Dywizji Syberyjskiej Wojska Polskiego, „Ze-
słaniec” nr 25, 2006 r. (opracowanie 1939 r.).

Fot. 4. Stempel Polskiego Komitetu Wojennego w Rosji (PKW) stosowany na korespon-
dencji przychodzącej do PKW w Omsku.
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10 JERZY GRUSZCZYŃSKI

wojskiem polskim formowanym poza granicami kraju, przyznaną przez 
państwa Ententy w uzupełnieniu wojskowym do Rezolucji Wersalskiej.

Wcześniej, bo już na początku października 1918 r. KNP podejmuje 
decyzję wysłania na Syberię Misji Wojskowej. Wraz z Misją ma wyjechać 
Stanisław Grabski, jako pełnomocny przedstawiciel KNP. W końcu listo-
pada, po otrzymaniu rozkazów i instrukcji od gen. J. Hallera Misja wypły-
wa z Bordeaux, przez USA i Japonię do Władywostoku. Wyjazd pełno-
mocnego przedstawiciela KNP został wcześniej odwołany. Już na początku 
1919 r. płk Czuma wysyła z Nowo-Nikołajewska kurierów przez front bol-
szewicko-niemiecki w celu nawiązania kontaktów z krajem. Kurierzy nie 
docierają jednak do Warszawy.

W dniach 7 i 8 marca 1919 r. na konferencji we Władywostoku 
przedstawiciele Dowództwa Wojsk Polskich na Syberii (DWP), Polskie-
go Komitetu Wojennego (PKW) oraz przybyłej 5 marca z Francji Polskiej 
Misji Wojskowej (PMW) mjr. J. Okulicza omawiają sytuację wojsk pol-
skich na Syberii. W raporcie wysłanym przez Paryż do Rządu Polskiego 
proszą o mianowanie pełnomocnego przedstawiciela Państwa Polskiego 
dla pomyślnego prowadzenia dalszej akcji na Syberii. Raport ten dociera 

Fot. 5. Stempel służbowy emi-
sariatu PKW w Barnaule użyty 
na przekazie pocztowym wy-
słanym do gazety „Głos Polski” 
w Nowo-Nikołajewsku.

Fot. 6. Pieczęć służbowa Sztabu Polskich Formacji 
Bojowych Syberii, stosowana w 1918 r. na korespon-
dencji służbowej Legionu Irkuckiego oraz rekon-
strukcja pieczęci wykonana przez adiutanta sztabu 
Legionu por. Marcolla w 1929 r.
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Rozkaz Wodza Naczelnego J. Piłsudskiego do 5. Dywizji Strzelców Wyberyjskich 11

do kraju z opóźnieniem. Mjr J. Okulicz po powrocie do kraju stwierdził, 
że w archiwum Wojskowego Biura Historycznego znajdują się tylko cztery 
z kilkunastu wysłanych przez niego raportów i depesz.

Miesiąc później mjr J. Okulicz w telegramie do gen. Hallera (jest 
jeszcze w Paryżu) melduje „…Żołnierz polski pełni swą powinność, ale 
tęskni niezmiernie za krajem i nie chce się bić za nic u boku A. Kołcza-
ka. Żołnierz domaga się rozkazu, aby bić się na polskiej ziemi. Lepszego 
żołnierza w kraju nie potrzeba…”. Natomiast 17 maja 1919 r. płk Czuma 
w raporcie do gen. Hallera (jest już w Polsce), któremu wojsko polskie na 
Syberii formalnie podlega, nie krył rozczarowania i żalu w stosunku do 
władz krajowych „…nie mogę uwierzyć, by rząd kraju nie znalazł dla nich 
ni słowa uznania czy zachęty. Taki stan niepewności może zrodzić skłon-
ności do opuszczenia szeregów oraz utrudnia niezmiernie dalszą pracę, 
zmniejsza bowiem powagę dowódców nie popartą dotąd przez kraj…”.

Rozgoryczenie żołnierzy i ludności podsycają w pewien sposób ga-
zety polskich organizacji politycznych „Głos Polski” i „Niepodległość”, 
wychodzące na Syberii i Dalekim Wschodzie, które ciągle piszą o spodzie-
wanym przyjeździe wysokiego komisarza rządu polskiego na Syberię. Ocze-
kiwano na bezpośredni głos z Polski, już wówczas niepodległej, to znaczy 
z Warszawy, a nie z Paryża, nie chcąc dać się przekonać, że Polska będzie 
wdzięczna za każdy dostarczony jej pułk, nawet bez poprzedniej aprobaty. 
R. Dyboski7 wspominając ten okres niepewności wśród żołnierzy Dywizji 
napisał: „… żołnierz Polski zrzeszony w piątej dywizji wojsk hallerowskich, 
jak niegdyś w Hiszpanii za Napoleona, zmuszony był raz wraz przedsiębrać 
wyprawy karne przeciw ludności miejscowej, w której wroga nie widział… 
Wśród żołnierzy jęły się szerzyć pogłoski, że jesteśmy częścią okupu zapła-
coną za uznanie przez Koalicję niepodległości Polski i że na zakończenie 
naszego środkowosyberyjskiego etapu będziemy albo zaprzedani na służbę 
u atamana wojsk kozackich na Dalekim Wschodzie Siemionowa, albo ode-
słani do Francuskich Indii Wschodnich, jako rodzaj Legii Cudzoziemskiej… 
Z krajem nie mieliśmy żadnego związku służbowego… Jedynym ogniwem 
między nami a Europą była misja wojskowa francuska przy naszym sztabie, 
która na wszystkie nasze troski i niepokoje odpowiadała milczeniem…”.

W czerwcu 1919 r. do Warszawy przybywa delegacja ppłk. R. Wo-
likowskiego, szefa sztabu DWP na Syberii. Po dłuższym oczekiwaniu 
przyjęta zostaje w MSZ, Sztabie Generalnym WP oraz NDWP. Okazuje 
się wówczas, że władze w Polsce mają niewielkie pojęcie o sytuacji jaka 
istnieje na Syberii. Później ppłk Wolikowski w raporcie do gen. Hallera do-
nosił: „…Spotkałem na każdym kroku albo absolutny brak orientacji, albo 

7 R. Dyboski, Rozkaz Marszałka na Syberii, Czas nr 136, 1935 r.

Dywizja syber.indd   11Dywizja syber.indd   11 2010-02-16   17:57:412010-02-16   17:57:41



12 JERZY GRUSZCZYŃSKI

zupełnie spaczone wyobrażenie o wojsku polskim i o całokształcie sytuacji 
na Syberii…”. Wraz z delegacją przybyła grupa ofi cerów czechosłowac-
kich, aby pomóc stronie polskiej w nawiązaniu kontaktów z przedstawicie-
lami władz sojuszniczych w sprawie ewakuacji wojsk z Syberii.

W lipcu 1919 r. do Warszawy przybywa kolejna misja DWP na Sy-
berii ppłk. Giedkowskiego. Również ona nalegała na wysłanie na Sybe-
rię pełnomocnika rządu polskiego. Gen. Haller obiecał podjąć starania 
w NDWP o jak najszybszy powrót oddziałów z Syberii do kraju. W sierp-
niu gen. Haller wysyła list do Naczelnika Państwa: „…polecam również 
gorąco na obczyźnie pozostałe oddziały, zwłaszcza 5 Dywizję Strzelców 
Kresowych (!) na Syberii, które z utęsknieniem oczekują powrotu do kra-
ju…”. W końcu sierpnia NDWP zwróciło się do szefa Francuskiej Misji 
Wojskowej oraz przedstawiciela Armii Japońskiej w Polsce o interwencję 
u władz zwierzchnich w sprawie pomocy wojskom polskim na Syberii. 
MSZ podjęło starania o wyrażenie zgody przez państwa sprzymierzone, 
szczególnie Japonię, na ewakuację wojsk polskich. Sprawa powrotu wojsk 
polskich z Syberii stała się przedmiotem zainteresowania najwyższych 
władz państwowych.

W tym czasie trwają przygotowania do polskiej ofensywy Frontu Li-
tewsko-Białoruskiego na wschodzie. Dla Sztabu Generalnego i NDWP jest 
to priorytet, podobnie jak włączenie przybyłych z Francji wojsk gen. Hal-
lera do wojska polskiego i możliwie pilne skierowanie ich na front ukraiń-
ski. Niesprecyzowane apele władz polskich o udzielenie pomocy lub zgodę 
na ewakuację wojsk z Syberii zdają się potwierdzać, że władze nie mają 
praktycznie żadnego rozeznania sytuacji wojskowej na Syberii w lipcu 
1919 r. Prowadzone w ten sposób działania nie mogły przynieść pozytyw-
nych rezultatów. Niezbędne były wcześniejsze uzgodnienia z państwami 
Koalicji i uzyskanie ich decyzji dotyczących warunków i zasad ewakuacji 
wojsk. Niezbędna była także obecność na Syberii przedstawiciela Państwa 
Polskiego w celu koordynacji ewakuacji z państwami Koalicji. Rząd Pol-
ski jednak takich działań nie podejmuje.

KNP w Paryżu pomimo posiadanej wiedzy o sytuacji wojska na Sy-
berii oraz przyznanej w czerwcu 1918 r. przez państwa Koalicji zwierzch-
niej władzy politycznej nad tymi wojskami nie decyduje się na wysłanie 
misji politycznej na Syberię dla wyjaśnienia i uregulowania statusu wojska 
i ustalenia zasad współdziałania z wojskami Koalicji, zgodnych z polskim 
interesem. Uzgodniony wcześniej wyjazd na Syberię pełnomocnego przed-
stawiciela KNP, wraz z misją wojskową mjr. J. Okulicza, został odwołany 
w ostatniej chwili. KNP nie udziela również takich pełnomocnictw Pol-
skiemu Komitetowi Wojennemu, działającemu już od lipca 1918 r. na Sy-
berii. Gen. Haller ogranicza swoje działania do wysłania misji wojskowej. 

Dywizja syber.indd   12Dywizja syber.indd   12 2010-02-16   17:57:412010-02-16   17:57:41



Rozkaz Wodza Naczelnego J. Piłsudskiego do 5. Dywizji Strzelców Wyberyjskich 13

Autonomiczna Armia Polska we Francji i wojska polskie na Sybe-
rii pozostają pod dowództwem francuskim, a KNP w Paryżu jest nadal dla 
państw sprzymierzonych ofi cjalnym przedstawicielstwem Polski. W tej sy-
tuacji płk Czuma oprócz funkcji dowódcy wojska, zmuszony jest do po-
dejmowania obowiązków przedstawicielskich, a także w ograniczonym 
zakresie, politycznych. W praktyce okazało się jednak, że są to zadania nie 
do pogodzenia i zrealizowania. Decyzje państw Koalicji w sprawach decy-
dujących o losach interwencji na Syberii i o wojskach polskich zapadają bez 
udziału polskich przedstawicieli, a często także wbrew żywotnym polskim 
interesom. Dowództwo Wojsk Polskich, a także tysiące Polaków będących 
wówczas na Syberii praktycznie pozbawione zostały opieki polskich władz.

Od listopada 1918 r. trwają walki polsko-ukraińskie we wschodniej 
Galicji, a walczący Lwów prosi o pomoc. W połowie lutego 1919 r. na zie-
miach wschodnich opuszczonych przez Niemców, w rejonie Mostów nad 
Niemnem, oddziały polskie nawiązują kontakt bojowy z wojskami sowiecki-
mi. Rozpoczyna się niewypowiedziana wojna polsko-sowiecka. Formowa-
ne w kraju oddziały wojskowe pospiesznie kierowane są na front wschodni. 
W tym czasie Armia Polska we Francji pod dowództwem francuskim nadal 
przebywa w obozach we Francji, a wojsko polskie na Syberii i w Odessie 
walczy pod dowództwem francuskim za sprawy Koalicji. W końcu lutego 
1919 r. Rada Najwyższa Ententy podejmuje decyzje o powrocie wojsk gen. 
Hallera z Francji do Polski. 12 kwietnia 1919 r. Francja wysyła do Polski 
Misję Wojskową gen. P. Henrysa, który przewidziany jest przez Koalicję na 
stanowisko dowódcy i szefa sztabu armii polskiej przy Naczelniku Państwa. 
Transporty wojska z Francji przybywają do Polski od połowy kwietnia do 
końca czerwca. 15 kwietnia przybywa do Polski gen. Haller wraz ze szta-
bem. Tego samego dnia w Paryżu rozwiązuje się KNP (posiedzenia likwida-
cyjne odbyło się dopiero 15 sierpnia). 27 kwietnia 1919 r. gen. Henrys, jako 
szef Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, uzgadnia z Wodzem Naczel-
nym J. Piłsudskim zasady współpracy oraz sprawy dowództwa nad Armią 
Polską we Francji8. Istotą porozumienia jest, że Francuska Misja Wojsko-
wa zachowa dowództwo nad personelem francuskim, ale każdy polski żoł-
nierz, który przekroczył polską granicę, przejdzie pod rozkazy naczelnego 
dowództwa polskiego. Odtąd będzie jedna armia w Polsce.

W dniu 25 maja 1919 r. wraca z Odessy do Polski IV Dywizja Strzel-
ców Polskich gen. L. Żeligowskiego. Dywizja ta stanowiła straż tylną Kor-
pusu Alianckiego wycofującego się z Odessy. Po przeprawie przez Dniestr 
Dywizja opuszcza wojska alianckie i przez Besarabię dociera do Stanisławo-

8 J. Piłsudski. Wywiad korespondenta dziennika „Le journal des debats” z 2 maja 
1919 r. Pisma zbiorowe, tom V, 1937 r.
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wa. Wódz Naczelny w depeszy z 22 czerwca dziękuje żołnierzom za powrót 
do kraju i rozwiązuje IV Dywizję. Z żołnierzy sformowana zostaje 10 Dywi-
zja Piechoty wojsk polskich, pod dowództwem gen. Żeligowskiego.

W końcu czerwca 1919 r. wszystkie oddziały gen. Hallera z Francji 
są już w Polsce, ale nadal pozostają pod dowództwem francuskim. Aby wy-
korzystać te wojska do ofensywy w Małopolsce J. Piłsudski musi uzyskać 
zgodę Rady Najwyższej Ententy. Zgodę tą uzyskał, ale była ona ograniczo-
na i zezwalała na operacje wojskowe tylko w Małopolsce i tylko „do linii 
Zbrucza”. W tym czasie na wschodzie Polski trwają walki polsko-sowiec-
kie i polsko-ukraińskie. W komunikatach operacyjnych Oddziału III Na-
czelnego Dowództwa Wojska Polskiego (NDWP) 1919–19219 podawana 
jest sytuacja na frontach: litewsko-białoruskim, wołyńskim i galicyjskim. 
Nie ma w nich żadnej wzmianki o sytuacji wojsk polskich na Syberii, Kuba-
niu (Odessie) i na Murmanie. Nie ma wzmianki, bo wojska te nie podlegały 
NDWP. 2 lipca 1919 r. Wódz Naczelny wydaje rozkaz z powodu wcielenia 
oddziałów gen. Hallera do Armii Polskiej10 „…Rozproszone z konieczności 
po całym świecie usiłowania Polski do wytworzenia podczas wielkiej wojny 
światowej siły zbrojnej ojczystej, złączyły się z biegiem czasu w jeden orga-
nizm i jedną wolą kierowany. Ostatnimi członkami naszej żołnierskiej ro-
dziny są świeżo przybyłe do ziemi ojczystej wojska sformowane w gościnnej 
Francji… Po zakończeniu pertraktacji wojsko to wchodzi do grona ogólnej 
armii polskiej, poddane prawom ojczystym na równi z tymi, których szczę-
śliwy los wcześniej już postawił na granicach Ojczyzny z bronią w ręku…”.

W przypisach do tego rozkazu K. Świtalski11 napisał „Wszystkie od-
działy tzw. Armii gen. Hallera znajdowały się już w tym czasie w Polsce. 
Układy z Francją o wcielenie tych oddziałów do Wojska Polskiego zostały 
również ukończone…”. K. Świtalski był jednym z najbliższych współpra-
cowników J. Piłsudskiego. Musiał więc znać prawdę o wojsku polskim 
na Syberii i na Murmanie. Musiał też wiedzieć, że ich status jest inny i że 
nie stanowiły one części autonomicznej Armii Polskiej we Francji. Mógł 
więc napisać, że wszystkie oddziały armii gen. Hallera znajdowały się już 
w Polsce. Nie uznał jednak za stosowne dodać w przypisach, że poza kra-
jem nadal pozostają wojska polskie.

Dla wielu władz wojskowych w Polsce, jeszcze długo po zakończe-
niu wojny polsko-sowieckiej, wiedza o byłym wojsku polskim na Syberii 

 9 Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919 
–1921. Warszawa – Pułtusk 2004 r.

10 J. Piłsudski. Rozkaz wydany z powodu wcielenia oddziałów gen. Hallera do 
Armii Polskiej. Pisma zbiorowe, tom V, 1937 r.

11 Kazimierz Świtalski, Przypisy do Rozkazu wydanego z powodu wcielenia od-
działów gen. Hallera do Armii Polskiej, Pisma zbiorowe, tom V, 1937 r.
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była ograniczona i niekompletna. Józefowi Falkowskiemu, ułanowi 1 Puł-
ku Ułanów V DSP, który pod Klukwienną dostał się do niewoli sowiec-
kiej, w Książeczce Wojskowej wystawionej w 1925 r. przez Państwową 
Komendę Uzupełnień w Święcianach, w dziale pobyt na froncie dokonano 
wpisu „…1 Pułk Ułanów 5 syb. Brygada gen. Hallera od 6 VII 1919 r. do 
10 I 1922 r. …”!!!

W grudniu 1919 r. przybyli do Polski żołnierze Samodzielnego Od-
działu Polskiego na Murmanie. V DSP po kapitulacji pod Klukwienną, roz-
kazem gen. Z. Baranowskiego, rozwiązana została w marcu 1920 r. Zreor-
ganizowane oddziały Dywizji wracały do kraju od lipca 1920 r. (pierwszy 
transport). Żołnierze tych jednostek wrócili jako oddziały wojskowe, ale 
bez broni i były bezpośrednio po powrocie włączane do wojska polskiego. 
Nie witał ich Wódz Naczelny specjalnym rozkazem, jak IV Dywizję gen. 
Żeligowskiego. Wojska gen. Hallera były już bowiem w kraju powitane 
i 2 lipca 1919 r. włączone w skład wojska polskiego.

Marszałek J. Piłsudski w wydanym 3 maja 1921 r. rozkazie o wnio-
skach na odznaczenia orderem „Virtuti Militari”12 uznaje m. innymi, że 
specjalnego odznaczenia i traktowania wymagają działania wojenne: 
oczyszczenie b. Królestwa (okupacji Pruskiej) od Niemców, obrona Lwo-
wa i Powstanie Poznańskie „…jest to pierwszy dział pracy wojskowej, gdy 
brały w tym udział niezorganizowane jednostki wojskowe w teraźniejszym 
składzie… gdzie nieraz decydująca była praca bojowa ludzi…”. W tym 
pierwszym przyznaniu orderów „Virtuti Militari” nie zostały uwzględnio-
ne Polskie Korpusy na wschodzie, a także działania bojowe wojsk polskich 
w Rosji i na Syberii.

6 września 1919 r. Wódz Naczelny J. Piłsudski za pośrednictwem 
gen. Henrysa, szefa Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce, wysyła przez 
Paryż depeszę do płk. Czumy w Nowo-Nikołajewsku. W depeszy tej nie 
została określona formacja, którą dowodził płk Czuma. Depesza zredago-
wana w języku francuskim doręczona została przez płk. Magné szefa Fran-
cuskiej Misji Wojskowej przy DWP na Syberii. Depesza przetłumaczona 
na język polski przez żołnierzy V DSP opublikowana została 21 września 
w „Żołnierzu Polskim we Wschodniej Rosji” (załącznik 2) wydawanym 
w Nowo-Nikołajewsku.

W depeszy tej J. Piłsudski przekazuje, że „…jako Wódz Naczelny 
Wojsk Polskich przejmuje piątą dywizję strzelców pod swoją władzę…”. 
Dziękując żołnierzom za dzielną służbę zawiadamia, że „…czynią się kroki 
potrzebne, aby zapewnić wasz powrót do kraju…”. Depesza ta była pierw-

12 J. Piłsudski, Rozkaz o wnioskach na odznaczenie orderem „Virtuti Militari”, 
Pisma zbiorowe, tom V, 1937 r.
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szym sygnałem z Polski, że pamięta ona o wojskach na Syberii, które do-
tychczas były częścią armii gen. Hallera we Francji, a obecnie stają się 
częścią armii polskiej. Wódz naczelny dziękuje im za wysiłki dołożone do 
odbudowania Polski. Słowa te wpłynęły na poprawę nastrojów w wojsku 
i przywróciły wiarę w możliwość powrotu. Nie zmieniły jednak sytuacji 
oddziałów polskich wyznaczonych już do straży tylnej wojsk Koalicji oraz 
do pacyfi kacji terenów wzdłuż linii transsyberyjskiej od Omska do Tajgi, 
jedynej drogi odwrotu Korpusu Alianckiego.

Dlaczego J. Piłsudski wysłał tę depeszę tak późno i dlaczego do-
piero w ślad za nią podjęte zostały konkretne decyzje polityczne i uzgod-
nienia Rządu Polskiego z państwami Koalicji w sprawie statusu wojsk na 
Syberii oraz ich ewakuacji? Przez ponad rok od organizacji pierwszych 
polskich oddziałów na Syberii i niemal 10 miesięcy od powstania niepod-
ległej Polski, pomimo wielu próśb i ponagleń kierowanych z Syberii po-
czątkowo do KNP w Paryżu i gen. Hallera, a później do Rządu Polskiego 
i Wodza Naczelnego J. Piłsudskiego wojsko polskie i tysiące Polaków na 
Syberii pozbawione było opieki polskiego przedstawicielstwa politycz-
nego. W. Scholtze-Srokowski w artykule pt. Geneza wojska polskiego na 
Syberii13 uważa, że „…O tym powiedzą kiedyś ci co byli rzecznikami na-
szej Dywizji w kraju. Od nich dowiemy się kiedy dopiero wiedziano coś 
konkretnego w Polsce o istnieniu polskich formacji na Syberii, jak nas tu 
opisywano, kiedy dotarli nasi pierwsi kurierzy itp. …”.

Depesza J. Piłsudskiego do płk. Czumy nie została opublikowana bez-
pośrednio po jej wysłaniu. Wkrótce wokół niej narosło szereg niedopowie-
dzeń i niejasności. Nie wydaje się bowiem możliwe, aby depesza polskiego 
Wodza Naczelnego do wojska polskiego napisana została w języku francu-
skim, chociaż J. Piłsudski znał dobrze ten język. Z nieznanych dotychczas 
powodów na Syberię dotarł francuski tekst depeszy. Powinien więc istnieć 
pierwotny (polski) tekst depeszy J. Piłsudskiego oraz jego tłumaczenie na 
francuski. Pewną wskazówką może być telegram gen. Hallera wysłany 
8 lipca 1919 r. do Z. Sadowskiego prezesa PKW, w którym informuje on, 
że w inicjatywy i staraniem ppłk. Wolikowskiego przy Kwaterze Głównej 
Naczelnego Wodza powstało Biuro ds. V Dywizji Strzelców Polskich. Być 
może depesza J. Piłsudskiego wysłana została z inicjatywy ppłk. Wolikow-
skiego, a tłumaczenia jej na francuski dokonano w Biurze ds. V Dywizji 
Strzelców Polskich. Nie jest możliwe, aby J. Piłsudski mógł akceptować tłu-
maczenie depeszy przez Francuską Misję Wojskową w Polsce (KNP w Pa-
ryżu rozwiązał się wcześniej). Jaki więc był pierwotny polski tekst depeszy, 

13 Włodzimierz Scholtze-Srokowski, Geneza wojska polskiego na Syberii, „Sybi-
rak” nr 9, 1936 r.
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kto i gdzie dokonał jego tłumaczenia i jak wiernie oddawało ono „ducha” 
tekstu polskiego. Odpowiedzi na te pytania znajdują się być może w archi-
wum Wojskowego Biura Historycznego, w dokumentach Biura ds. V DSP. 
Dotychczas materiały te nie zostały jednak odnalezione i wykorzystane.

19 listopada 1919 r. J. Piłsudski wydaje Rozkaz do 5 Dywizji Strzel-
ców Syberyjskich, ogłoszony następnego dnia w „Kurierze Porannym” 
(załącznik 3). Treść tego Rozkazu w istotny sposób odbiega od treści De-
peszy z 6 września, znanej jedynie z tłumaczenia tekstu francuskiego. Upo-
rządkowana zostaje w nim forma rozkazu. Wyraźnie podkreślona jest wola 
i inicjatywa Wodza Naczelnego w dołożeniu starań w zapewnieniu powro-
tu do kraju. Wprowadzony został dodatkowo dział: „Chcę żebyście pamię-
tali, że w cudzych krajach i wśród obcych ludzi jesteście przedstawicielami 
żołnierstwa polskiego, że stanowicie część wojska polskiego i że we wszyst-
kich najcięższych nawet chwilach macie dbać o honor armii polskiej”.

Jest to praktycznie nowy rozkaz, który powstał na bazie francuskie-
go (polskiego ?) tekstu depeszy do płk. Czumy. Depesza ta była następnie 
uzupełniana, uściślana i dostosowywana do aktualnej sytuacji wojsko-
wej i politycznej na Syberii w Biurze ds. V DSP przy Kwaterze Głównej 
przez ponad dwa miesiące zanim została opublikowana jako Rozkaz. K. 
Świtalski redaktor „Pism zbiorowych” Józefa Piłsudskiego we wstępie do 
tomu V wyjaśnia, że „…umieszczone pod tytułem daty oznaczają w zasa-
dzie czas powstania utworu. Tylko tam gdzie dzień powstania nie można 
było z całą dokładnością ustalić, data oznacza dzień ogłoszenia utwo-
ru…”. Według Świtalskiego Rozkaz został wydany 19 listopada 1919 r., 
a więc już po podpisaniu przez rząd I. Paderewskiego Układu Paryskiego 
(28 września) określającego status wojsk polskich na Syberii oraz umowy 
z Anglią w sprawie zapewnienia środków transportu do ewakuacji V Dy-
wizji z Syberii. Wcześniej (15 listopada) otrzymał także instrukcję gen. 
Z. Baranowski, szef Misji Wojskowej wyjeżdżający na Syberię. Instrukcja 
dotyczyła m. innymi czasowego pozostawienia wojsk polskich na Sybe-
rii pod dowództwem głównodowodzącego Alianckim Korpusem Ekspe-
dycyjnym. W tym czasie Armia Czerwona przełamała już Front Uralski, 
14 listopada zajęła Omsk i szybko zbliżała się do Nowo-Nikołajewska. 
Rozkaz z 19 listopada 1919 r. został opublikowany w „Kurierze Poran-
nym”, ale na Syberię już nie dotarł. W połowie listopada, gdy układy, 
umowy i instrukcje zostały podpisane, los V DSP był już praktycznie prze-
sądzony. Państwa Koalicji nie miały woli politycznej, a także nie posiada-
ły siły militarnej, która mogłaby zmienić sytuację oddziałów polskich sta-
nowiących straż tylną ewakuujących się wojsk Korpusu Ekspedycyjnego.

Józef Piłsudski podjął trudną decyzję i świadomie wprowadził do 
Rozkazu nowy rozdział mówiący, że „...w najcięższych nawet chwilach 
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18 JERZY GRUSZCZYŃSKI

macie dbać o honor armii polskiej...”. Później w 1922 r. przemawiając 
w Brześciu nad Bugiem podczas Święta Dywizji Syberyjskiej14 powie-
dział: „...Zabierając głos nie mogę Wam odpowiedzieć krótkim »Niech żyje 
30 Dywizja«, gdyż mam do Was ansę... Być wodzem wojska to znaczy prze-
chodzić bez bólu nad ofi arami, które się składa. Wódz musi myśleć o zwy-
cięstwie i wojsku zwycięstwo nakazywać, przechodząc nad ofi arami do po-
rządku dziennego... Lecz są ofi ary: ofi ary konieczne do zwycięstwa i ofi ary 
inne... Przechodziłem piekielne katusze i zmagania się, gdy Wam posyłałem 
rozkaz... Wiedziałem, że są gdzieś wojska, których na obronę rzucić nie 
mogłem, a które skazywałem na ból i tęsknotę wtedy, gdy Ojczyzna już jest 
i w walce tryumfuje. Pamiętam depeszę Waszego dowódcy: V Dywizja Sy-
beryjska żąda Pańskiego rozkazu, by stanąć pod bronią... Było mi ciężko, 
zmagałem się ze sobą kilka dni nim wymogłem na sobie: jedynie dla hono-
ru, dla sztandaru żołnierza polskiego stać przy boju... Wielką to jest ofi arą 
– dla wodza najcięższą. Śmierć jest użyteczną, gdy daje zwycięstwo, śmierć 
jest bolesna, gdy tylko dla honoru nastąpić musi. Każdy wódz raczej sam 
ją woli sobie zdać w tym celu, niż innych dla honoru posyłać… Za to żywię 
do Was ansę, którą przyszedłem Wam wypowiedzieć – lecz i ukochać Was. 
Dywizja Syberyjska niech żyje”. W przemówieniu tym nie ma odpowiedzi 
na istotne wątpliwości. Co spowodowało, że Wódz Naczelny wbrew wła-
snemu przekonaniu wymógł jednak na sobie wydanie 19 listopada 1919 r. 
Rozkazu do 5 Dywizji Strzelców Syberyjskich.

Rząd adm. Kołczaka kilkakrotnie zwracał sie do Polskiej Misji Woj-
skowej z żądaniem, aby dywizja polska wyruszyła na front przeciw bol-
szewikom. Interweniowała w tej sprawie u gen. Janin. W czerwcu 1919 r. 
próbował rozeznać realność zwiększenia nacisku wojsk polskich na bol-
szewików, aby odciążyły front na Syberii. Adm. Kołczak nie zwrócił się 
jednak do rządu w Warszawie. Misja gen. A. Karnickiego u gen. Denikina 
w sierpniu 1919 r. kończy się niepowodzeniem. Rosjanie oczekują polskiej 
pomocy, ale nie godzą się na żadne ustępstwa w sprawie granic i niepodle-
głości Polski. Uważają, że o tym będzie rozstrzygać przyszła Konstytuanta. 
Ofensywa polska na wschodzie zostaje więc we wrześniu wstrzymana na 
linii frontu od Dźwiny, wzdłuż Berezyny i Ptyczy aż do Uszycy (załącz-
nik 1). Polska sankcjonuje milczące zaniechanie działań wojennych przez 
stronę polską, aby umożliwić wojskom sowieckim pokonanie wojsk gen. 
Denikina i gen. Judenicza. J. Piłsudski odmawia gen. Jedeniczowi podjęcia 
wspólnych akcji przeciw bolszewikom. Odmawia również gen. Denikino-
wi wykonania pomocniczego uderzenia w kierunku Mozyrz – Orzeł. Jó-

14 J. Piłsudski. Przemówienie wygłoszone 16 lipca 1922 r. w Brześciu podczas 
Święta Dywizji Syberyjskiej, Pisma zbiorowe, tom V, 1937 r.
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zef Piłsudski uważa, że łatwiej będzie ustanowić wschodnie granice Polski 
w przewidywanej wojnie z Rosją sowiecką, niż w wojnie z „białymi” ge-
nerałami popieranymi przez państwa sprzymierzone. Los wojsk obu „bia-
łych” generałów został przesądzony. 

Słuszność oceny sytuacji i możliwości zagrożeń na wschodzie oraz 
decyzji podjętych wówczas przez J. Piłsudskiego, pośrednio potwierdza 
M. Tuchaczewski. W 1923 r. w czasie cyklu wykładów Pochód za Wisłę 
wygłoszonych w Akademii Wojskowej RKKA w Moskwie, M. Tucha-
czewski powiedział „…Gdyby rząd Polski umiał porozumieć się z Deniki-
nem przed jego klęską, gdyby nie bał się hasła imperialistycznego,’ jedna 
niepodzielna wielka Rosja’, wówczas uderzenie Denikina na Moskwę po-
siłkowane przez polską ofensywę z zachodu mogłoby skończyć się dla nas 
znacznie gorzej i trudno nawet zdać sobie sprawę z możliwości ostatecz-
nych wyników. Ale złożony splot interesów kapitalistycznych i narodowych 
nie pozwolił zrodzić się temu sojuszowi…”. 

W końcu października 1919 r. w czasie pobytu na froncie bolszewic-
kim mjr Okulicz stwierdził, że wojska kołczakowskie są nieubrane, z set-
kami chorych i odmrożonych i że wkrótce będą zmuszone do szybkiego 
odwrotu. We wrześniu 1919 r., gdy decydowały się losy wojsk polskich na 
Syberii, na południu Rosji Ochotnicza Armia gen. Denikina kontynuując 
ofensywę na Moskwę, zdobywa Kijów, Kursk i kieruje się na Orzeł. Na 
wschodzie Armia Czerwona po przełamaniu Frontu Uralskiego prowadzi 
natarcie na Omsk. W okresie sierpień – wrzesień część oddziałów 2 i 3 
Armii Czerwonej zostaje wycofana ze wschodu i skierowane na Front Po-
łudniowy przeciw Denikinowi. 4 listopada 1919 r. w telegramie do MSW 
w Warszawie mjr Okulicz donosi z Syberii, że na tyłach armii rosyjskiej 
adm. Kołczaka działa partyzantka bolszewicka, którą jedynie oddziały pol-
skie skutecznie zwalczają. Rychła ewakuacja oddziałów polskich oraz cze-
chosłowackich może „...zagrozić Syberyjskiej Armii zupełnym rozbiciem, 
co wzmocni bardzo ogólne położenie bolszewików...”.

Rząd polski zdaje sobie sprawę, że sojusznicy w związku z trudną 
sytuacją wojsk adm. Kołczaka i dla „przeprowadzenia ich własnych intere-
sów” nie wyrażają zgody na ewakuację z Syberii oddziałów polskich zgod-
nie z polską racją stanu. Pogląd ten wzmacniany jest przez państwa Koalicji, 
które nie chcą pozbywać się takiej siły jaką jest V Dywizja. Rząd polski po-
stanowił więc zwrócić się do państw sprzymierzonych i „...bezzwłocznie za-
żądać jako jeden z warunków zgody na chwilowe pozostawienie tam wojska, 
o ile to będzie możliwe na koszt rządów państw Koalicji...” Rząd postanowił 
więc wysłać na Syberię misję wojskową dla przeprowadzenia niezbędnych 
uzgodnień. Trudności powstały już przy wyznaczaniu szefa misji. Ostatecz-
nie szefem misji został gen. Z. Baranowski, uzgodniony przez NDWP z gen. 
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Hallerem. Instrukcje NDWP dla gen. Baranowskiego, przekazane 15 listo-
pada 1919 r., zawierały polecenie do chwilowego jeszcze pozostawienia od-
działów polskich w dyspozycji państw sprzymierzonych „...wojsko polskie 
na Syberii pozostaje tam w interesach rządów sprzymierzonych. Do czasu 
rozpoczęcia repatriacji, nadal będzie utrzymywane na koszt tych rządów...”

Wraz z Misją Wojskową wyjechała delegacja z Wysokim Komisa-
rzem RP. Józefem Targowskim, przy zgłaszanym proteście polskich władz 
wojskowych. Niezbędna okazała się interwencja władz francuskich. Decy-
dujące słowo w sprawie powodzenia misji Targowskiego należało jednak do 
Koalicji, gdyż aby mogła ona skutecznie działać, należało przede wszyst-
kim rozstrzygnąć stosunek Dywizji do Koalicji oraz ustalić kompetencje 
i charakter polskiego przedstawicielstwa. Niechęć J. Piłsudskiego i Sztabu 
Generalnego do wysłania na Syberię misji J. Targowskiego mogła mieć 
podłoże polityczne. W ten sposób nie chciano uznać rządu adm. Kołczaka, 
który miał zasadnicze obiekcje terytorialne i polityczne względem powsta-
jącego Państwa Polskiego. Ta niechęć nie znajduje jednak potwierdzenia 
we wcześniejszej decyzji rządu Ignacego Paderewskiego, który 18 wrze-
śnia 1919 r. udzielił agrément gen. Kutiepowowi, jako przedstawicielowi 
rządu adm. Kołczaka w misji specjalnej w Polsce. Podobne zastrzeżenia 
zgłaszał rząd adm. Kołczaka do nowopowstałego Państwa Czechosłowac-
kiego. Nie przeszkodziło to jednak w wysłaniu na Syberię Pełnomocnika 
Republiki Czechosłowackiej (fot. 7), który zapewnił skuteczną ochronę 
polityczną działań wojskowych i późniejszej ewakuacji Korpusu Czecho-
słowackiego z Dalekiego Wschodu.

20 listopada 1919 r. Misja Wojskowa gen. Baranowskiego oraz Wy-
sokiego Komisarza RP Targowskiego wyrusza z Warszawy do Triestu, 
a następnie statkiem na Daleki Wschód. Do Szanghaju obie misje przybyły 
w końcu lutego, a Misja Wojskowa dotarła do Harbina na początku marca 
1920 r. Przybycie gen. Baranowskiego pozwoliło uporządkować sprawy 
związane z reorganizacją resztek oddziałów polskich i umożliwić ich ewa-
kuację. Akcję tę można było uznać za udaną, co nie zmienia faktu, że była 
ona bardzo spóźniona. 16 stycznia 1920 r., już po kapitulacji V DSP pod 
Klukwienną, państwa sprzymierzone podejmują decyzję o nieudzielaniu 
Polsce pomocy takiej, jakiej udzieliły gen. Denikinowi i adm. Kołczakowi.

W końcu grudnia 1919 r. gen. J. Leśniewski szef MSW wydaje za-
rządzenia, aby wojska polskie od kwietnia były gotowe nie tylko do zadań 
obronnych, ale też do ostatecznego rozstrzygnięcia wojny. NDWP roz-
poczyna przygotowania do działań ofensywnych na froncie wschodnim. 
W końcu lutego 1920 r. W.I. Lenin polecił L. Trockiemu, Ludowemu Ko-
misarzowi Spraw Wojskowych wzmocnienie Frontu Zachodniego i przy-
gotowanie się do wojny z Polską.
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5 kwietnia 1920 r. rozgromiona zostaje Armia Ochotnicza gen. De-
nikina. Komfront M. Tuchaczewski odwołany zostaje ze zlikwidowanego 
Frontu Południowego i obejmuje dowództwo Frontu Zachodniego. Wojska 
sowieckie z południa Rosji przerzucane są na front polski. Milczące za-
niechanie działań wojennych przez stronę polską przestaje obowiązywać. 
Już 14 maja M. Tuchaczewski rozpoczyna ofensywę w rejonie Lepela na 
Białorusi. Wojska sowieckie nie zdążyły przygotować się do tej ofensy-
wy i polska Armia Rezerwowa gen. K. Sosnkowskiego w ciągu 2 tygodni 
przywraca wcześniejszą linię frontu. Na początku lipca 1920 r. sowiecki 
Front Zachodni wzmocniony oddziałami z Frontu Uralskiego oraz zlikwi-
dowanego Frontu Południowego rozpoczyna kolejną ofensywę na zachód. 
Już 13 lipca wojska sowieckie docierają pod Warszawę.

W Warszawie Sejm powołał Radę Obrony Państwa. Powstał Rząd 
Obrony Narodowej Wincentego Witosa. Przy MSW powołany zostaje 
Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej (GIAO) pod dowództwem gen. 
Hallera. W oddziale II GIAO przyjmowani są ochotnicy literaci i artyści 
niezdolni do służby frontowej. Utworzonych zostaje 11 referatów. W re-
feracie artystycznym wykonywane są barwne plakaty, ilustracje do pism 
krajowych i zagranicznych oraz szkice wojenne z wycieczek na front. 

Fot. 7. Korespondencja Pełnomocnika Republiki Czechosłowackiej w Rosji do mjr. Oku-
licza, szefa Polskiej Misji Wojskowej na Syberii.
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Wykonano także 10 kompozycji pocztówkowych. Na jednej z tych kartek 
pocztowych przedstawiony jest fragment rozkazu J. Piłsudskiego do 5 Dy-
wizji Strzelców Syberyjskich (fot. 8).

Dowództwo wojsk sprzymierzonych na Syberii podejmuje decyzję 
o ewakuacji pozostałych wojsk na wschód. Siły, którymi dowodził gen. Ja-
nin, składały się już głównie z wojsk czechosłowackich i polskich oraz nie-
wielkich oddziałów francuskich. Wojska amerykańskie, włoskie, brytyjskie 
i japońskie ewakuowały się wcześniej na wschód od Bajkału. -Przygotowany 
przez polskie dowództwo plan ewakuacji wojsk Koalicji zakładał ewakuację 
„od głowy”, to znaczy od najdalej na zachód wysuniętych (tj. polskich) trans-
portów, które w miarę zwijania się odcinków osłony, odpływałyby stopniowo 
na wschód. W ten sposób byłoby naraz nie kilkaset, a kilkadziesiąt pociągów 
i stopniowo wszystkie wojska przechodziłyby do straży tylnej. Na realizację 
tego planu potrzebna była jednak zgoda i rozkaz gen. Janin, aby Czechosło-
wacy i Japończycy przepuścili polskie transporty. Gen. Janin nie aprobował 
tego planu, a co do ewakuacji „od głowy” nie mogło być mowy, gdyż uważał, 
że przy wytworzonych stosunkach Czesi nie przepuściliby polskich transpor-
tów ani dobrowolnie, ani z rozkazu. Polskie dowództwo mogło o to prosić 
swojego zwierzchnika gen. P. Janin i prosiło. Niestety bez rezultatu.

Korpus czechosłowacki po opuszczeniu Frontu Uralskiego w stycz-
niu 1919 r. zajęty jest ewakuacją własnych wojsk na wschód i pełni służbę 
patrolowo-policyjną wzdłuż linii transsyberyjskiej na odcinkach zajmowa-
nych przez własne oddziały. Dowództwo Korpusu nie reaguje na te rozkazy 
gen. Janin, których wykonanie mogłoby utrudnić, bądź opóźnić ich ewa-
kuację. Czesi nie mają opracowanego planu ewakuacji, ale rygorystycznie 
przestrzegają własnych zasad odwrotu, sprowadzających się do tego, aby 
nie dać się rozłączyć, nie przepuścić przed siebie żadnych innych trans-
portów, a w szczególności polskich i starać się wykorzystać jak najdłużej 
polską straż tylną, nie angażując oddziałów własnych. Opanowana przez 
nich linia transsyberyjska umożliwiała realizację tych planów. 

Oddziały polskie, które nadal pozostają w Nowo-Nikołajewsku i zwal-
czają aktywną partyzantkę bolszewicką wzdłuż linii transsyberyjskiej od 
Omska do Nowo-Nikołajewska otrzymują zadanie osłony odwrotu. W roz-
kazie gen. Janin podkreśla, że „wojsku polskiemu przypada teraz w udzia-
le zaszczytna rola ariergardy wszystkich wojsk sprzymierzonych”. Była to 
prawda, gdyż inne wojska już nie słuchały rozkazów gen. Janin. Gdy oddzia-
ły polskie rozpoczęły ewakuację z Nowo-Nikołajewska transporty czecho-
słowackie już opuściły Tajgę, a bezpośrednio za nimi ulokowały przepusz-
czone przez Polaków sztaby wojsk Kołczaka. Linia transsyberyjska była już 
zablokowana transportami uciekających w popłochu wojsk kołczakowskich 
i ludności cywilnej. Transporty polskie nie miały już możliwości zorganizo-
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wanego odwrotu i uniknięcia walki z regularnymi oddziałami sowieckimi 
i bolszewicką partyzantką. Gen. Janin, który wcześniej zdążył ewakuować 
się z Omska do Irkucka, zdaje się nie rozumieć sytuacji w jakiej znalazła się 
polska dywizja w wyniku jego spóźnionej decyzji o odwrocie.

10 grudnia 1919 r. zaraz po opuszczeniu Nowo-Nikołajewska przez 
oddziały polskie gen. Janin zawiadamia płk Rumszę, że wobec wciągnię-
cia się Polaków w boje straży tylnej i przepuszczenia z Omska 6 pułku 
czeskiego, uchyla się od odpowiedzialności za losy Dywizji. Później też 
oburza się pisząc:”...Dywizja polska pomimo moich rozkazów jest opóź-
niona i znajduje się obecnie w transportach na długości prawie 500 km, 
między Tajgą a Krasnojarskiem”. 30 grudnia 1919 r., już po bitwie o Tajgę 
pod Krasnojarskiem, gdy sytuacja wojsk polskich stawała się krytyczna, 
gen. Janin w telegramie do mjr. Okulicza stwierdza, że „..Jest prawdą, że 
Dywizja Polska pełniła straż tylną podczas ewakuacji na wschód. Nie było 
to moim zamiarem, ale sytuacja w jakiej się znaleźliśmy tego wymagała...”. 
Jedną z wielu rad, których szczodrze udzielał gen. Janin zalecała Polakom, 
aby postępowali zaraz za Czechosłowakami i nie dali się od nich odłączyć, 
by nie kryć odwrotu wojsk kołczakowskich. Mieli nadal pilnować linii ko-
lejowej od Nowo-Nikołajewska do Tajgi i w czasie właściwym pilnować 
normalnego funkcjonowania kopalni węgla zaopatrujących transporty.

Już znacznie wcześniej gen. P. Janin praktycznie przestał być dowód-
cą odpowiedzialnym za podległe mu wojska i stał się doradcą wojskowym 

Fot. 8. Kartka pocztowa (strona do korespondencji) wykonana w lipcu 1920 r. przez Od-
dział II Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej z fragmentem rozkazu J. Piłsudskie-
go do 5 Dywizji Strzelców Syberyjskich.
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24 JERZY GRUSZCZYŃSKI

i obserwatorem wydarzeń, starającym się uzasadnić swoją obecność na Sy-
berii. Jego trudne do zrozumienia decyzje i zachowania stara się wyjaśnić 
i uzasadnić pisząc wspomnienia z pobytu na Syberii5. Gen. P. Janin w swo-
ich wspomnieniach wydanych w 1933 r. większość miejsca i całą sympatię 
przeznaczył dla Czechosłowaków. O polskich oddziałach nie ma wiele, a to 
co jest, napisane jest tendencyjne, nieprzychylne i do tego jeszcze fałszywie. 
Uważa, że „… nikt nie ma obowiązku poświęcania się dla innych” i z pozy-
cji obserwatora przedstawia zasłyszaną opinię „…Czesi uważali, że dywizja 
polska mogłaby, gdyby chciała bardzo dobrze bronić się tak jak oni to robili. 
Przede wszystkim obawiali się bałaganu, jaki by mógł powstać skutkiem 
zmieszania się transportów. W celu zabezpieczenia się przed użyciem siły 
za strony Polaków, utworzyli swoją straż tylna z  pociągów pancernych…”.

Później również we wspomnieniach wyraża swój pogląd o kapitulacji 
V Dywizji Strzelców Polskich pod Klukwienną 10 stycznia 1920 r. „…w cza-
sie tych pertraktacji czerwoni dalej prowadzili swoją agitację, czego wyni-
kiem było, .że część żołnierzy poszła do >sowietów< w Krasnojarsku oferu-
jąc im swoje usługi. Równocześnie czerwoni wywierali nacisk na tylną straż 
polską. Ci ostatni kapitulują stopniowo w nocy 6-go na 7-go, dalej 9-go rano 
i w nocy z 9-go na 10ty. Wreszcie w nocy z 10-tego na 11-ty poddało się i do-
wództwo. Żołnierze zbuntowani aresztowali swych ofi cerów. Z wielką tylko 
trudnością paru udało się uciec, podobnie jak i ofi cerom obcych narodowości 
znajdującym się przy dywizji...”. W żadnym fragmencie swoich wspomnień 
gen. Janin nie zaprezentował się jako głównodowodzący wojsk Koalicji na 
Syberii, któremu podlegało również wojsko polskie. Oburzone środowisko 
Sybiraków domagało się odpowiedniego sprostowania i należytej odprawy. 
Dopiero w 1938 r. w „Sybiraku” ukazał się artykuł prof. J. Birkenmajera 
o działalności gen. Janin na Syberii i wpływie jego decyzji na działania i losy 
Dywizji Strzelców Polskich. Artykuł ten nie stanowi jednak sprostowania 
faktów i opinii zawartych we wspomnieniach gen. P. Janin’.

Józef Birkenmajer w artykule Rozkaz Marszałka Piłsudskiego do Dy-
wizji Syberyjskiej15 podejmuje temat depeszy-rozkazu Naczelnego Wodza 
J. Piłsudskiego do płk. Czumy. J. Birkenmajer były redaktor „Żołnierza pol-
skiego we Wschodniej Rosji” nie przypisuje większego znaczenia różnicy 
w datach opublikowania depeszy i rozkazu. Uważa, że „...rozkaz sam został 
wydany i doszedł na Syberię, ale gdy przechodził przez cudze (francuskie) 
ręce, zanim dotarł do płk. Czumy nieco zmienił swoją treść...”. Autor ten 
uznaje, że wszystkie niejasności i wątpliwości dotyczące okoliczności wy-
dania rozkazu i zmiany jego treści zostały przez niego całkowicie wyjaśnio-

15 J. Birkenmajer, Rozkaz Marszałka Piłsudskiego do Dywizji Syberyjskiej, „Sybi-
rak” nr 15, 1938 r.
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ne. W zakończeniu artykułu przedstawia jednoznaczne i bardzo poważne 
zarzuty pod adresem dowództwa wojsk koalicyjnych na Syberii, a imiennie 
do gen. Janin, konsekwencją których była kapitulacja V Dywizji pod Klu-
kwienną. Uważa, że w wyniku zmiany treści rozkazu „...Dywizja Syberyj-
ska strzelców polskich stanowiąca wedle rozkazu Naczelnego Wodza część 
Armii Polskiej nie została oddana do użytku, do jakiego ją rozkaz ten prze-
znaczał. Ta silna i zaprawiona w bojach jednostka, mogąca Polsce oddać 
olbrzymie usługi, została użyta do osłony cudzoziemskiego autoramentu, 
mogącego pod tą osłoną bezpiecznie wywozić z Syberii swoje dobra i nie-
ruchomości...”. Winny zmiany treści i usunięciu części rozkazu został więc 
wskazany, zarzuty postawione, a jego wina nie może budzić wątpliwości.

Artykuł ten J. Birkenmajer pisał w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
wykładał na uniwersytecie w Madison. Utrzymywał on jednak stałe kon-
takty z Sybirakami w kraju. Dlatego pewnym zaskoczeniem może być 
fakt, że w artykule pisanym w 1938 r. nie uwzględnił on wiedzy zawartej 
w przemówieniach marszałka J. Piłsudskiego, wygłoszonych na Zjeździe 
Wojskowych byłych Korpusów Wschodnich w 1921 r. oraz w czasie Świę-
ta Dywizji Syberyjskiej w 1922 r., a także uwag K. Świtalskiego zawartych 
we wstępie i przypisach w „Pismach zbiorowych” J. Piłsudskiego, wyda-
nych w 1937 r. Dokumenty te z pewnością znał i winien je wykorzystać, 
jeżeli chciał wskazać odpowiedzialnych za tragedię V Dywizji. Tak się 
jednak nie stało i przez kolejnych siedemdziesiąt lat sprawa depeszy-roz-
kazu J. Piłsudskiego do płk. Czumy uznana była za wyjaśnioną i zakoń-
czoną. Wątpliwości jednak pozostały i w związku z szeregiem publikacji 
w ostatnich latach16 oraz dotarciu do wielu nieznanych wcześniej doku-
mentów źródłowych, uzasadniony wydaje się powrót do tego fragmentu 
historii V Dywizji Strzelców Polskich. Dodajmy, że J. Birkenmajer pisał 
artykuł w okresie narastającego zagrożenia niepodległości Polski ze strony 
dwóch niedawnych zaborców. Było wówczas społeczne zapotrzebowanie 
na publikacje, że do tragedii V Dywizji pod Klukwienną doprowadzili inni. 
Nie był to czas, aby przekazywać wiedzę, że rozkaz (depesza) Wodza Na-
czelnego J. Piłsudskiego do płk. Czumy z 6 września 1919 r., niezależnie 
od jego treści, miał wówczas znaczenie wyłącznie moralne. Poprawiły się 
bowiem nastroje w wojsku, uwierzono, że Polska pamięta o wojskach na 
Syberii i że wrócą wkrótce do kraju. Rozkaz ten nie zmieniał jednak w ni-
czym sytuacji militarnej Dywizji, bo nie mógł jej zmienić. Nie był to czas, 

16 J. Nałęcz-Koniuszewski, Historia V Dywizji Syberyjskiej Wojska Polskiego, 
„Zesłaniec” nr 25, 2006 r. publikacja napisana w 1939 r. J.P. Wiśniewski, Ewakuacja 
Oddziałów Polskich z Dalekiego Wschodu w 1920 r. „Zesłaniec” nr 16, 2004 r. Tamże, 
Działalność wojskowa Jana Skorobohatego-Jakubowskiego na Syberii 1918–1920. „Ze-
słaniec” nr 37. 2008 r.
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by wskazywać i uzasadniać, że istniejące w latach 1918 – 1921 polskie 
ośrodki władzy w kraju i za granicą swoimi działaniami, a także zanie-
chaniem podjęcia niezbędnych decyzji, doprowadziły do sytuacji, której 
osamotniona w głębi Syberii V Dywizja nie była w stanie sprostać.

W 1938 r. priorytetem władz państwowych było przekonanie spo-
łeczeństwa, że wojsko polskie jest „silne, zwarte i gotowe”. Świadomość 
tego musiał mieć również prof. Birkenmajer, jeden z żołnierzy Dywizji, bę-
dący w 1919 r. w centrum zawirowań wojskowych i politycznych wokół 
V Dywizji. Obecnie z perspektywy minionych lat, można jedynie rozważać 
czy ten artykuł powinien zostać opublikowany. Znacznie wcześniej, bo już 
w 1920 r. z inicjatywy Oddziału II Sztabu Generalnego powołana została 
komisja, która zajęła się oceną przyczyn klęski oddziałów polskich na Sy-
berii. Z wniosków tej komisji wynikało, że „...dywizja (chodzi o dowódz-
two wojsk polskich na Syberii – przyp. autora) nie jest winna temu, że dzięki 
opóźnieniu ewakuacji, zbyt szybkiemu rozkładowi wojska kołczakowskiego 
i brakowi współdziałania wojsk sprzymierzonych, znalazła się w sytuacji 
bez wyjścia...”. W związku z zarzutami stawianymi płk. K. Rumszy, jako 
dowódcy V Dywizji, stanął on w sierpniu 1921 r. przed Ofi cerskim Trybu-
nałem Orzekającym. Trybunał wydał wówczas orzeczenie, że może on być 
ofi cerem Wojska Polskiego. Te ustalenia nie mogły być inne, aby zakoń-
czyć spór między dwoma grupami byłych wojskowych, skupionych wokół
płk. Czumy i płk. Rumszy, o błędne postępowanie dowództwa na Syberii.

Roman Dyboski, żołnierz V Dywizji, który w tym czasie był blisko 
centrum wydarzeń, w swoich wspomnieniach z pobytu na Syberii17 wydaje 
się, że zgodnie z ówczesnymi odczuciami najtrafniej podsumował przyczy-
ny tragedii, obrazem zaczerpniętym ze szlacheckiego folkloru pisząc „...
Czesi rzucili na pastwę, wraz z Kołczakiem i nas, tak jak rzuca się na polo-
waniu wilkom wiezione na saniach prosię, by się wokół tej tłustej zdobyczy 
zebrały i zatrzymały...”. Trudno o celniejsze i smutniejsze porównanie.

Gdy Związek Sybiraków w 1933 r. rozważał możliwość wydawania 
własnego kwartalnika „Sybirak”, marszałek Józef Piłsudski poparł tę ini-
cjatywę mówiąc „…piszcie, niech inni nie fałszują naszej historii”. Mar-
szałek nie przewidział, że to nie muszą być inni.

17 R. Dyboski, 7 lat w Rosji i na Syberii, Warszawa 1922 r.
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Załącznik 2: Strona tytułowa gazety „Żołnierz Polski we Wschodniej Rosji” z 21 września 
1919 r. z depeszą J. Piłsudskiego do płk. Czumy.
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28 JERZY GRUSZCZYŃSKI

Załącznik 3: J. Piłsudski. Rozkaz do 5 Dywizji Strzelców Syberyjskich (19 listopada 1919 r.). 
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