
 
 
 
 
 
 

DAMIAN BIENIAS 
 
ŻYCIE CODZIENNE SYBERYJSKIEJ V DYWIZJI  
STRZELCÓW POLSKICH W OKRESIE JEJ  
STACJONOWANIA W NOWONIKOŁAJEWSKU  
NA SYBERII W 1919 ROKU 

 
 
W kwietniu 1919 r. Wojsko Polskie na Syberii liczyło 10772 ludzi. Na tą 

liczbę składało się 705 oficerów, 33 lekarzy, 36 urzędników, 1111 podoficerów 
frontowych, 5524 szeregowych frontowych, 320 podoficerów niefrontowych  
i 3043 szeregowych niefrontowych. Dysponowało również 1308 końmi. We-
dług oficjalnych danych do lipca 1919 r. stan osobowy osiągnął liczbę 11278 
ludzi

1
. Ponadto do dywizji należały trzy pociągi pancerne: „Kraków”, „Poznań” 

i „Warszawa” oraz kilka uzbrojonych statków pływających po Obie
2
. 

Wojsko dzieliło się na Dowództwo Wojsk Polskich na Syberii i V Dywi-
zję Strzelców Polskich. Z dowódców dywizji, brygady i pułków utworzono 
Radę Wojenną, która była organem doradczym dla dowódcy wojsk. Skład ofi-
cerski V DSP, której dowództwo objął płk Kazimierz Rumsza, wyglądał nastę-
pująco: szefem sztabu dywizji został mjr Benedykt Chłusiewicz, brygadierem 
został ppłk Jan Skorobohaty-Jakubowski, zaś pułkami dowodzili płk Bołdak, 
ppłk Ludwik Kadlec, ppłk Romuald Kohutnicki

3
. Ponadto batalionem kadro-

wym dowodził ppłk Dunin-Brzeziński, batalionem szturmowym kpt. Edward 
Dojan-Miszewski, pułkiem ułanów płk Konrad Piekarski, a pułkiem artylerii 
płk Karol Skirgiełło-Jacewicz

4
. 

Kpt. Romuald Wolikowski w swoim raporcie ze stycznia 1919 r. progno-
zował, że na Syberii zostanie utworzony dwu dywizyjny korpus, gdyż napływ 

                                                 
1
 Stan podany za raportem płk. Waleriana Czumy z 30 kwietnia 1919 r. oraz za 

oficjalnymi depeszami płk W. Czumy do gen. Józefa Hallera, zob. H. Bagiński, Wojsko 
Polskie na Wschodzie 1914-1920, Warszawa 1990, s. 558-560; zob.: E. Kozłowski, M. 
Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa 1984, s. 498; Pod względem 
liczebności była to druga formacja sojusznicza, po Korpusie Czechosłowackim, na 
Syberii, zob. J. P. Wiśniewski, Odrębny Batalion Litewski im. Witolda Wielkiego przy 5 
Dywizji Strzelców Polskich, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, proble-
mów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku: księga jubileuszowa poświę-
cona profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu: zbiór studiów, pod. red. Z. Kar-
pusa, J. Kłaczkowa, M. Wołosa, Toruń 2005, s. 980. 

2
 T. Bohun, P. Szlanta, Słowo wstępne, [w:] R. Dyboski, Siedem lat w Rosji i na 

Syberii 1915-1921, Warszawa 2007, s. 21, 23. 
3
 W opracowaniach pojawia się też nazwisko Kogutnicki. [przyp. aut.] 

4
 H. Bagiński, Wojsko Polskie…, s. 555-558; por. J. Rogowski, Dzieje Wojska 

Polskiego na Syberii, Poznań 1927, s. 66-67. 
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ochotników i spisy ludności na tych terenach pozwalały na optymistyczne oce-
ny ilości rekrutów, jednak nie ukrywał, że będzie to trudne do urzeczywistnie-
nia

5
. Drugiej dywizji nie utworzono. 

Struktura ludności, która uformowała V Dywizję, była najbardziej zróżni-
cowana spośród wszystkich polskich formacji wojskowych utworzonych w czasie 
I wojny światowej. Niezwykle trudny był problem konsolidowania istniejących 
oraz powstających oddziałów po ich przybyciu do Nowonikołajewska, nie wspo-
minając o integrowaniu żołnierzy w ramach poszczególnych jednostek. Wpraw-
dzie trzon dywizji tworzyli byli jeńcy z armii austro-węgierskiej, tzw. „awstryj-
cy”, jednak znajdowali się tam też byli żołnierze pruscy i rosyjscy, czyli „ger-
mańce” i „czubaryki”. Oficerowie z trzech armii zaborczych musieli zintegrować 
się z dowódcami mającymi za sobą doświadczenie i tradycję Legionów Polskich, 
tzw. „legunami”, bądź przybyłymi z błękitnej armii gen. Józefa Hallera

6
. 

Znaczny problem stanowiło też wyszkolenie. Doświadczeni czteroletnią 
wojną wojskowi stanowili znacznie lepszy materiał do budowania silnej armii 
niż ochotnicy, często małoletni, nie mający nic wspólnego z karabinem. Do tego 
dochodziły różnice w pochodzeniu

7
: Polacy z zaboru pruskiego czy austriackie-

go, uświadomieni narodowo, mieszali się z Polakami z zaboru rosyjskiego, 
mocno zrusyfikowanymi, którzy uciekli bądź zostali ewakuowani na wschód 
przed nadchodzącymi Niemcami, oraz z Polonią syberyjską, będącą potomkami 
zesłańców, często nawet niewiele mówiącą po polsku, a Ojczyznę znającą jedy-
nie z opowiadań. Ponadto istniał społeczny podział na szlachtę i chłopów. Każ-
dy z tych Polaków inaczej był wychowywany, w trojaki sposób „tresowany” na 
froncie, miał inną świadomość narodową, inne zapatrywania na sytuację poli-
tyczną w Rosji, ale przede wszystkim każdy z nich miał inne pojęcie o Polsce. 
Łączyła ich jedynie jedna myśl – chęć powrotu do Ojczyzny, nie ważne jakiej, 
ważne, że niepodległej

8
. 

Owa chęć powrotu spowodowała, że na przełomie 1918 r. i 1919 r., zgła-
szało się coraz mniej ochotników. Zakończenie wojny stawiało pod znakiem 

                                                 
5
 J. Neja, Charakterystyka środowiska V Dywizji Strzelców Polskich na Syberii, 

[w:] Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, pod. red. A. Kuczyńskiego, Wro-
cław 1998, s. 278. Gen. Haller podobnie prognozował latem 1918 r., zob. Z raportu gen. 
J. Hallera do Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu o stanie i organizacji polskich 
formacji wojskowych uczestniczących w interwencyjnej akcji antyradzieckiej oraz  
o pracy konspiracyjnej POW w Rosji [sierpień 1918 r., Paryż], [w:] Dokumenty i mate-
riały do historii stosunków polsko-radzieckich, oprac. W. Gostyńska i in., T. I, Warsza-
wa 1962, s. 465; por. Raport szefa Sztabu Dowództwa Wojsk Polskich we wschodniej 
Rosji kpt. Wolikowskiego do dowódcy Wojsk Polskich we Francji gen. J. Hallera  
o przebiegu formowania kontrrewolucyjnych oddziałów polskich we wschodniej Rosji  
i na Syberii, 19 I 1919 r., Omsk, [w:] Dokumenty i materiały do historii stosunków pol-
sko-radzieckich, oprac. W. Gostyńska i in., t. II, Warszawa 1961, s. 74-75. 

6
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 278-279; J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 70;  

W. Scholze-Srokowski, Geneza Wojska Polskiego na Syberii, „Sybirak”, nr 9 (1) 1936, s. 12. 
7
 O nieprzejednanych wobec siebie żywiołach Galicjanów, Poznańczyków i Kró-

lewiaków wspomina już prof. Dyboski, zob. R. Dyboski, Siedem lat w Rosji i na Syberii 
1915-1921, Warszawa 2007, s. 66. 

8
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 278-279; S. Bohdanowicz, Ochotnik, Warszawa 

2006, s. 22-23.  
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zapytania sens tworzenia wojska przeznaczonego do walki z państwami cen-
tralnymi. Często tzw. „dekownikom”, czyli jeńcom, którzy „zasiedzieli się” 
podczas niewoli w gospodarstwie domowym u jakiegoś chłopa, „milsza była 
chałupa syberyjska niż mundur, nawet polski”

9
. Wielu z nich miało tam drugą 

żonę, „która wzięła go z obozu na roboty polne”. Wielu z nich miało u „sybe-
ryjskiej baby” dobrobyt, często większy niż w prawdziwym domu. Z nich utwo-
rzono w późniejszym czasie 4. pułk

10
. 

Rekrutów więc mobilizowano przymusem spośród jeńców polskich, co 
nie zawsze spotykało się z ich entuzjazmem

11
. Polakom pomagali w tym Czesi, 

którzy zmuszali głodem i biciem do wstępowania „na ochotnika”.  

Należy bowiem zaznaczyć, że, o ile u góry zapału było dużo, u dołu, więc 
wśród tych, co właśnie tworzyć mieli te zbrojne […] zastępy, zapału i wiary  
w dzieło było zgoła mało

12
.  

Do wojska wstępowali też polscy komuniści, którzy wcześniej walczyli 
przeciwko białym, a po rozbiciu ich oddziałów przechodzili do Wojska Pol-
skiego, chroniąc się przed wyrokami bądź pościgiem

13
.  

Znana jest historia Polaka, który zrobił karierę jako bolszewicki komisarz, 
później skazany przez białych na śmierć przeżył egzekucję, następnie wstąpił do 
dywizji w Nowonikołajewsku i dostał się do niewoli pod Klukwienną. Przez cały 
ten czas towarzyszyła mu rodzina. W 1920 r. został zabity przez bolszewików

14
. 

Innym przykładem był Benedykt Michajłowski, który po ucieczce z korpusu 
Dowbora wstąpił do czerwonej gwardii na Syberii. Walczył z Czechami podczas 
ich buntu i dostał się do niewoli. Osadzono go w Czycie. Za radą współwięźniów 
złożył podanie o wstąpienie do wojska polskiego, a po interwencji komendanta 
placu zbornego wypuszczono go z więzienia. Oprócz takiej wątpliwej ideowo 
jakości żołnierzy było też wielu zdecydowanych kryminalistów. Każdy wiedział, 
jakim oni są „elementem” i wielu się ich bało, ale, jak podkreśla Bohdanowicz, 
„te tak zwane rzezimieszki to byli doskonali koledzy”

15
.  

Główny podział wśród żołnierzy biegł po liniach trzech zaborów. Nieuf-
ność panująca między rodakami, często wzajemne antagonizmy na tle politycz-
nym bądź stosunek do prowadzenia działań zbrojnych przeciw bolszewikom 
implikowały istnienie głębokich rys na obrazie V Dywizji. Wyraźnie ukazuje to 
powiedzenie, które krążyło po dywizji, w żartobliwy sposób charakteryzujące 
wszystkie cztery

16
 pułki:  

                                                 
9
 T. Bohun, P. Szlanta, Słowo wstępne, s. 14.  

10
 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 26-27. 

11
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 279; R. Dyboski, Siedem lat…, s. 133; S. Boh-

danowicz, Ochotnik, s. 27. 
12

 P. Smolik, Przez lądy i oceany. Przygody jeńca w Azji w czasie Wielkiej Woj-
ny. Sześć lat na Dalekim Wschodzie, Warszawa – Kraków [1921], s. 100. 

13
 Taką sytuację opisuje: E. Stefański, Wspomnienia z pociągu śmierci, Warsza-

wa 1967, s. 181-182. 
14

 S. Lutyk, Na Wschód, Warszawa 1932, s. 126-131 [za:] J. Neja, Charaktery-
styka…, s. 279. 

15
 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 25-26. 

16
 Czwarty pułk został rozformowany, dlatego nie podaje się go w oficjalnej nu-

meracji. [przyp. aut.] 
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pierwszy to pierwszy pułk strzelców polskich imienia Tadeusza Kościuszki, dru-
gi – zweites polnisches Schutzenregiment, trzeci – tretij sibirskij striełkowyj po-
łk, a czwarty […] czetwiortyj sowietskij piechotnyj połk

17
.  

Podział owy jeszcze silniejszy był wśród dowódców. Od początku two-
rzenia formacji znajdowali się w niej oficerowie pruscy, austro-węgierscy, ro-
syjscy, z Legionów Piłsudskiego bądź z któregoś z korpusów polskich na 
Wschodzie. Specjalnie stworzono tabelę porównawczą rang, a następnie awan-
sowano część oficerów na wyższe rangi, gdyż brakowało kadry dowódczej

18
.  

Jednak różnice były zbyt wielkie i doprowadziły do stworzenia nieco ku-
riozalnej sytuacji – zorganizowano dwa sztaby wojskowe: sztab dywizji i Do-
wództwo Wojsk Polskich na Syberii. Sztab dywizji, złożony w większości  
z byłych oficerów rosyjskich, skupiony wokół płk K. Rumszy, byłego dowódcy 
carskiego, popierał jego chęć walki z bolszewikami w Rosji. Politycznie prze-
ciwstawne mu było Dowództwo Wojsk Polskich na Syberii, ideologicznie pań-
stwowo – polskie, o charakterze legionowym, skupione wokół płk W. Czumy, 
którego zadaniem nadrzędnym był powrót wojsk do kraju. Jego linię podzielał 
Polski Komitet Wojenny. Kuriozum polegało na tym, że Wojsko Polskie na 
Syberii składało się z jednej dywizji i kompetencje obu sztabów pokrywały 
się19

. Ironią było to, że podlegający płk. W. Czumie płk K. Rumsza ze swoim 
programem, miał poparcie nie tylko wyższych oficerów z byłej armii carskiej, 
ale przede wszystkim rządu kołczakowskiego i dowództwa francuskiego, co 
zmuszało dywizję do pozostania na Syberii

20
. 

Władzę, jaką mieli poszczególni dowódcy Wojska Polskiego, dosadnie 
opisuje anegdota, związana z pogrzebem jednego z poległych żołnierzy, gdzie 
pewien oficer sztabowy krótko scharakteryzował wszystkie trzy najważniejsze 
osoby w dowództwie: „Oto trzej dowódcy wojsk polskich na Syberii: były [tj. 
płk W. Czuma], obecny [tj. płk K. Rumsza] i przyszły [tj. płk J. Skorobohaty-
Jakubowski]”

21
. Płk J. Skorobohaty, brygadier, był, podobnie jak pozostali dwaj 

dowódcy, postacią nietuzinkową. Służył m. in. w armii rosyjskiej, Organizacji 
Bojowej PPS-u, potem w Legionach Polskich, gdzie dowodził batalionem  
w brygadzie J. Hallera i w III Korpusie. Dostał się do niewoli niemieckiej, skąd 
uciekł do Ufy i przyłączył się do mjr W. Czumy

22
. Cieszył się dużym poważa-

niem wśród żołnierzy V Dywizji.  
Jedną z widocznych oznak wewnętrznych podziałów w dywizji były 

mundury. Ogólnie noszono co tylko się dało, na ogarniętej mrozami Syberii, 

                                                 
17

 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 147. 
18

 J. Neja, Charakterystyka…, s. 279-280. Żołnierzy, którzy chcieli wyjechać do 
Polski przez Wschód nazywano wostocznikami, zaś tych, którzy chcieli bić w mur bol-
szewicki na Zachodzie nazywano zapadnikami; szerzej zob. R. Dyboski, Siedem lat…, s. 
134-135; por. A. Juzwenko, Polska a „biała” Rosja (od listopada 1918 do kwietnia 
1920), Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1973, s. 39-41.  

19
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 280; J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 69. 

20
 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 135. Opinię o serwilizmie i rusofilstwie wyższych 

dowódców V DSP, zob. P. Smolik, Przez lądy…, s. 110.  
21

 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 136. Podobną opinię zob. J. Rogowski, Dzieje 
Wojska…, s. 68. 

22
 J. Kułak, Ułański życiorys, „Sybirak”, nr 5 (2) 1990, s. 27-30. 
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najczęściej łaty i dziury, ale pewne tendencje były aż nadto widoczne. Byli żoł-
nierze cesarsko – królewskiej armii z dumą nosili własne, austriackie mundury, 
doszywając do nich jedynie orzełka. Podobnie czynili żołnierze z armii pruskiej. 
Jednak większość nosiła rosyjskie mundury (najlepiej dostępne) z papaszą 
i doszywanymi czerwonymi lampasami, a nawet obszywanymi na czerwono 
guzikami. Często tworzono własne umundurowanie na podstawie zasłyszanych 
opowieści dziadków czy ojców. Tacy dumnie nosili głowy do góry prezentując 
orzełka i lampasy. Zapotrzebowanie na czerwony materiał było tak duże, że 
gdzie stacjonowali Polacy, szybko brakowało go w sklepach. Później ujednoli-
cono umundurowanie na francuskie i japońskie. Masową jednak zazdrość wy-
woływał ubiór i uzbrojenie elitarnego batalionu szturmowego, które było naj-
lepszej klasy francuskiej, japońskiej i amerykańskiej

23
.  

Wspomniany Benedykt Michajłowski tak mawiał na temat tego strojenia 
się młodych Polaków:  

Naszywajcie, naszywajcie, tak było i u Dowbora, będziecie potem zrywać, 
też miałem dużo naszytego amarantu, lecz go zdzierałem zębami i pazurami. Bę-
dziecie i wy to robić.  

Można rzecz, że prorocze słowa wypowiedział ten „eksdowborczyk”  
i ekskomisarz bolszewicki

24
.  

 
 
 
 
 

                                                 
23

 T. Bohun, P. Szlanta, Słowo wstępne, s. 22; J. Birkenmajer, Polska dywizja  
w tajgach Sybiru, Lwów 1934, s. 16; Z. Lech, Syberia Polską pachnąca, Warszawa 
2002, s. 244; S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 19, 27; W. Scholze-Srokowski, Geneza…, 
„Sybirak”, nr 9 (1) 1936, s. 12.   

24
 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 27. 

Żołnierze Dywizji Syberyjskiej w czasie transportu koleją transsyberyjską 
zimą 1919/1920. Wg. W. A. Czarnecki, Wspomnienia sapera  

z 5 Dywizji Syberyjskiej ps. „Kotwicz” 1918-1921, Wrocław 2011. 
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Oprócz wewnętrznych sporów wojskowych narastały zewnętrzne spory 
polityczne pomiędzy Wojskiem Polskim a Polskim Komitetem Wojennym, 
który rościł sobie prawa zwierzchnictwa nad wojskiem. Nie można zaprzeczyć, 
że to Polski Komitet Wojenny faktycznie budował dywizję od podstaw, jednak 
szybko wspólne drogi rozeszły się. Wprawdzie PKW popierał Dowództwo 
Wojsk Polskich na Syberii w jego dążeniu do powrotu do kraju, ale jednocze-
śnie popadał w konflikt

25
 z obozem płk K. Rumszy. Ponadto zakres zadań  

i obowiązków PKW znacznie się powiększył i przerastał możliwości nawet tak 
rozbudowanej organizacji. Wobec istnienia DWPS, które przejęło część kompe-
tencji PKW, stawiano pod znakiem zapytania sens działania komitetu

26
. Wobec 

powyższych Dowództwo próbowało wcielić do wojska jego członków, co udało 
się jedynie połowicznie. Konsekwencją zmiany charakteru działalności PKW 
był spór z harbińskim Polskim Komitetem Narodowym, który Polakom na Sy-
berii bardziej zaszkodził niż pomógł

27
.  

Konflikty zewnętrzne istniały również na tle narodowym. Nie jest tajem-
nicą, że mimo początkowej współpracy Polacy i Czechosłowacy nie darzyli się 
sympatią. Wzmagał to konflikt o Śląsk Cieszyński i prowokacyjne nazwanie 
przez Czechów „Cieszyn” jednego z pociągów pancernych. Ponadto Polacy 
oskarżali ich o tchórzostwo i rusofilstwo (co akurat było uzasadnione), zaś Cze-
si byli nieufni wobec Polaków, uważając ich za kołczakowców. Nawet mocno 
się ich obawiali, bowiem krążyły pogłoski wśród nich, że jeśli pozostaną  
w straży tylnej, to Polacy mają zająć tunele pod Irkuckiem, aby zmusić ich do 
ponownego utworzenia frontu antybolszewickiego. Konfliktu nie potrafił zała-
godzić płk W. Czuma, który był znany z pogardy dla południowych sąsiadów

28
.  

Negatywny stosunek Polaków do kołczakowszczyzny dobrze obrazuje 
zdarzenie na dworcu kolejowym, gdzie kompania honorowa, miała przywitać 
przejeżdżającego adm. Aleksandra Kołczaka. Za rozkazem „w tył zwrot” do-
wódcy por. Stanisława Raczyńskiego, kompania demonstracyjnie odwróciła się 
i odmaszerowała do domów. Czyn ten, uznany za „objaw zbolszewiczenia”, 
został zrehabilitowany po wojnie przez prezesa Związku Sybiraków Kazimierza 
Gintowt-Dziewałtowskiego. Sam porucznik tłumaczył go swoim nieposzlako-
wanym sumieniem obywatelskim i dumą narodową29

.  
Napiętą sytuację wewnątrz dywizji tworzyli również sami oficerowie, 

szczególnie ci pochodzący z wojska rosyjskiego, którzy stosowali zakorzeniony 

                                                 
25

 PKW zwalczało prokołczakowską politykę dowództwa V DSP, zob. A. Ju-
zwenko, Polska a „biała” Rosja…, s. 42.  

26
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 280. 

27
 Szczegółowy opis konfliktu zob. R. Dyboski, Siedem lat…, s. 136-139, por. 

S. Lubodziecki, Polacy na Syberii w latach 1917-1920. Wspomnienia, „Sybirak”, nr 6 (2) 
1935, s. 16-19; S. Lubodziecki, Polacy na Syberii w latach 1917-1920. Wspomnienia, 
„Sybirak”, nr 7 (3) 1935, s. 38-48; A. Juzwenko, Polska a „biała” Rosja…, s. 42-43.  

28
 J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 81-82; T. Bohun, P. Szlanta, Słowo wstępne, 

s. 25. Szerzej zob. R. Dyboski, Siedem lat…, s. 136. Bohdanowicz z kolei twierdzi, że 
spór z Czechami o Śląsk był tylko polemiką prasową, a żołnierzy nie obchodził on wca-
le, zob. S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 42. 

29
 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 146; K. Gintowt-Dziewałtowski, Patriotyzm wy-

gnańczy, „Sybirak”, nr 2 (2) 1934, s. 15.  
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u nich jeszcze z czasów carskich brutalny sposób podejścia do szeregowca,  
z biciem inwalidy w twarz włącznie

30
. 

Apatię, znużenie i niezadowolenie potęgował brak łączności z krajem 
bądź też z dowództwem we Francji. Na Syberię dotarła w 1919 r. jedna misja 
wojskowa od gen. J. Hallera, zaś emisariusze Dowództwa Wojsk Polskich na 
Syberii, m. in. w osobie ppłk R. Wolikowskiego, niewiele byli w stanie zdzia-
łać, gdy docierali do Polski, często po wielu tygodniach bądź miesiącach cięż-
kiej podróży31

. Niektórzy w ogóle nie docierali do Ojczyzny, m. in. por. S. Ra-
czyński, zabity przez sowietów w kilka tygodni po swoim słynnym rozkazie

32
.  

„Nie widząc przykładu i nie czując dyscypliny zacząłem sam tracić do niej 
chęć” – pisał Stanisław Bohdanowicz

33
. Uczucia te wzmagało coraz cięższe poło-

żenie dywizji, wynikające ze wzrastającego zagrożenia bolszewickiego i braku 
możliwości wyjazdu do Ojczyzny. Żołnierze musieli przelewać niepotrzebnie 
krew w operacjach chroniących Kolej Transsyberyjską. Rozwijała się również 
sowiecka propaganda. Powstawały grupy komunistów w pojedynczych jednost-
kach dywizji. W 1. pułku piechoty, według danych kontrwywiadu, cała kompania 
uległa owym nastrojom. Na stronę bolszewików przeszło dobrowolnie 200 kawa-
lerzystów z 1. pułku ułanów. Czerwona zaraza szerzyła się w dywizji.  

Mocno zbolszewiczałe były niewątpliwie szczególnie te pułki, w których – 
jak w ułanach czy artylerii – dość znaczny procent stanowili żołnierze z armii ro-
syjskiej.  

Dowództwo stosowało wobec nich najsurowsze kary, łącznie z rozstrze-
laniem. Za fabryką sucharów, gdzie wykonywano wyroki, padło ponad 20 żoł-
nierzy

34
.  

Zaopatrzenie Wojska Polskiego polepszyło się odkąd pojawiła się misja 
francuska na Syberii, jednak pełną niezależność uzyskało ono po utworzeniu pol-
skiej intendentury we Władywostoku. W owym czasie żołnierze otrzymali błękit-
ne, hallerowskie mundury, niezbędną zimową odzież, nowe, japońskie karabiny 
Arisaka 05, francuskie działa, rosyjską amunicję. Polepszył się też byt żołnierzy. 
Oprócz lepszej żywności, otrzymywali też żołd wypłacany w rublach syberyj-
skich. Niestety był on bardzo niski, a ponadto w walucie, której kurs codziennie 
spadał, co powodowało, że nie miał on większej wartości. Jednak nawet tak małe 
pieniądze pomagały w czasach, w których były tak małe potrzeby

35
. 

Dzięki staraniom litewskich oficerów, działająca w Nowonikołajewsku 
litewska Rada Narodowa podpisała umowę z polskim dowództwem, które wy-
raziło zgodę na sformowanie Odrębnego Batalionu Litewskiego im. Witolda 

                                                 
30

 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 137, 140. 
31

 J. Neja, Charakterystyka…, s. 281. Tymi emisariuszami byli ppor. Wawrzynki 
i chor. Robakiewicz wysłani przez linię frontu, kpt. Marcinek, kpt. Burhardt i ppłk. 
Wolikowski przez Amerykę, ppor. Krygowski i miczman Giedgowd przez stepy, Morze 
Kaspijskie, Kaukaz, Morze Czarne i Rumunię, a z ramienia PKW wyjechali gen. Żu-
kowski oraz panowie Strzelecki i Suchenek, zob. H. Bagiński,  Wojsko Polskie…, s. 
567; por. J. Birkenmajer, Polska dywizja…, s. 23-24. 

32
 K. Gintowt-Dziewałtowski, Patriotyzm wygnańczy, „Sybirak”, nr 2 (2) 1934, s. 15. 

33
 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 28. 

34
 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 140-141; J. Neja, Charakterystyka…, s. 282-283; 

M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, War-
szawa 1990, s. 456.  

35
 H. Bagiński, Wojsko Polskie…, s. 561; J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 36. 
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Wielkiego (SLB) przy V DSP pod dowództwem kpt. Linkeviciusa i wydało 
rozkaz kierujący do owej jednostki Litwinów z dotychczas utworzonych od-
działów

36
. Zdołano zorganizować tylko jedną kompanię, którą nazywano 

„gwardią przyboczną” płk K. Rumszy, z powodu względów jakimi cieszyła się  
u polskiego dowódcy

37
. Zabierał on Litwinów nawet do swojej willi letniej pod 

Nowonikołajewskiem
38

. Warto przytoczyć fakt, iż żołnierze litewscy razem  
z Polakami, Czechami i Rosjanami 15 lipca 1919 r. wzięli udział w paradzie 
wojskowej w Nowonikołajewsku z okazji 509-tej rocznicy wiktorii grunwaldz-
kiej, która odbyła się przed dowódcami wojsk sprzymierzonych

39
.  

Wzmożony napływ ochotników w drugiej połowie 1919 r. doprowadził 
do wycofania jednostki litewskiej z zadań ochrony Kolei Transsyberyjskiej  
w celu sformowania następnych kompanii. Gotowość bojową SLB osiągnął  
w listopadzie 1919 r. W tym samym czasie, zgodnie z wzorcami z polskiej dy-
wizji, dbano o rozwój kulturalny litewskich żołnierzy, poprzez zorganizowanie 
biblioteki, prenumeraty pism litewskiej emigracji z Ameryki, a także organizo-
wanie odczytów i referatów historycznych. Zwalczano również analfabetyzm

40
.  

Osobny akapit należy poświęcić dość tajemniczemu, ponieważ słabo 
udokumentowanemu i lakonicznie opisanemu, buntowi 4. pułku piechoty, który 
miał miejsce przed Świętami Wielkanocnymi 1919 r. Za powód buntu podaje 
się przede wszystkim jego „sowieckość” czyli sympatie bolszewickie

41
, o czym 

świadczy już przytoczony wierszyk. Inną podawaną przyczyną rozwiązania 
pułku było, że „nie pozwolił na wywiezienie z Nowonikołajewska oficerów 
wojennych jeńców Polaków i prosił o powrót do Polski”

42
, co wobec wspo-

mnianej niechęci do przymusowego poboru wydaje się być prawdopodobne. 
Wspomina się również, że przyczyną buntu była odmowa wyruszenia na akcję 
antypartyzancką43

, zaś R. Dyboski podaje, że owy „bunt” był „sztucznie roz-

                                                 
36

 CAW, Wojsko Polskie na Syberii, I.122.91.756, Rozkaz dowódcy Wojsk Pol-
skich we Wsch. Rosji i na Syberii do 5 Dywizji Strzelców z 24 czerwca 1919 r. [za:]  
J. P. Wiśniewski, Odrębny Batalion...., s. 979. J. P. Wiśniewski za autorami litewskich 
opracowań historii batalionu podaje również daty 27 czerwca i 13 czerwca jako począ-
tek organizacji batalionu.  

37
 Dzięki płk. Rumszy kompania była lepiej wyposażona i umundurowana niż 

pozostałe jednostki V DSP, co J. P. Wiśniewski zrzuca na karb nie tylko jego litwinofil-
stwa, ale sugeruje, że chciał on wykorzystać Litwinów do własnych planów wobec 
konfliktu w Dowództwie Wojska Polskiego na Syberii, zob. J. P. Wiśniewski, Odrębny 
Batalion...., s. 980. 

38
 O stosunku płk. Rumszy do swoich pretorianów, zob. R. Dyboski, Siedem 

lat…, s. 141. O pieszczonym dziecku pułkownika Rumszy zob. J. Rogowski, Dzieje Woj-
ska…, s. 72-73. Po przeciwnej stronie był batalion szturmowy – „oczko w głowie” płk 
Czumy, zob. S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 58-59. 

39
 CAW, Wojsko Polskie na Syberii, I. 122.91154, Rozkaz dowódcy Wojsk Pol-

skich we Wsch. Rosji i na Syberii do 5 Dywizji Strzelców z 14 VI 1919 r. [za:]  
J. P. Wiśniewski, Odrębny Batalion…, s. 980; D. Radziwiłowicz, Tradycja grunwaldzka 
w świadomości politycznej społeczeństwa polskiego w latach 1910-1945, Olsztyn 2000, 
s. 80; S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 44. 

40
 J. P. Wiśniewski, Odrębny Batalion…, s. 981-982. 

41
 J. Neja, Charakterystyka…, s. 281; L. Grosfeld, Polskie reakcyjne formacje 

wojskowe w Rosji 1917-1919, Warszawa 1956, s. 188; A. Domaszewski, Generał Janin 
o Dywizji Syberyjskiej, „Sybirak”, nr 11 (3) 1936, s. 38-39. 

42
 H. Bagiński, Wojsko Polskie…, s. 566. 

43
 T. Bohun, P. Szlanta, Słowo wstępne, s. 24. 
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dmuchany”
44

. S. Bohdanowicz twierdzi zaś, że żołnierze po prostu „zażądali 
rozpuszczenia ich z powrotem do chłopskich chałup”

45
. Potwierdza to A. Do-

maszewski: „podkładem buntu był nie bolszewizm, ale niechęć siłą zmobilizo-
wanego jeńca do wojska polskiego”

46
. 

Po sprawdzeniu przez dowódców, czy pozostałe pułki pójdą jego śladem, 
rozkazano otoczyć koszary w Wojennym Gródku. Na następny dzień 4. pułk 
złożył broń. Aresztowano oficerów i internowano, zaś po dochodzeniu skazano 
na ciężkie roboty w jednostce, np. usuwanie śniegu, którego były ogromne ma-
sy. Pozostałych żołnierzy wcielono albo do innych pułków, albo sformowano  
z nich kompanie wyznaczone do specjalnych robót, albo zatrudniono ich  
w dywizji jako ordynansów, krawców, piekarzy, szewców. Pozostali zasilili 
batalion kadrowy

47
. 

Warto przytoczyć ciekawą uwagę o V Dywizji Strzelców Polskich, która 
dosadnie charakteryzuje samodzielność tej formacji:  

5-ta Dywizja Strzelców, jedyna może z formacji eksterytorialnych, stworzonych 
przed powstaniem państwa Polskiego, miała największą samodzielność, wykaza-
ła żywotności i inicjatywy w swej wewnętrznej organizacji, z dala bowiem od 
bezpośredniego widomego celu służenia Ojczyźnie, otoczona zewsząd wrogimi 
żywiołami, zostawiona wyłącznie własnym siłom, […] zorganizowawszy się w 
końcu w samodzielną zupełnie jednostkę bojową, która […] za rządów admirała 
Kołczaka była państwem w pańs twie

48
. 

V Dywizję Strzelców Polskich trzymały na Syberii dwie potężne siły, 
którym nie mogła sprostać: adm. A. Kołczak, wielkorządca Rosji, i gen. Pierre 
Janin, dowódca sił sprzymierzonych. Obie te siły dążyły do tego, aby waleczne 
pułki polskie pozostały na Syberii

49
. Polacy udowodnili swoją wartość w 1918 

r. na froncie uralskim, a w 1919 r. dostali okazję, by jeszcze raz wykazać się, 
tym razem na froncie syberyjskim

50
.  

Sukcesy Armii Czerwonej na froncie, aktywizowały rozwój partyzantki 
komunistycznej na całej Syberii, która dezorganizowała działalność zaplecza 
armii adm. A. Kołczaka. Dowództwo alianckie i białogwardyjskie skierowało 
do ochrony magistrali Kolei Transsyberysjkiej znaczne siły: wyspecjalizowane 
jednostki rosyjskie i Korpusu Czechosłowackiego. Funkcjonowanie kolei stało 
się priorytetem, za który odpowiadać miały również oddziały V Dywizji

51
. Od 

początku maja 1919 r. 3 pułk obejmuje ochronę Kolei Transsyberyjskiej na linii 
Nowonikołajewsk – Tatarskaja – Sławgorod. Zgodnie z założeniami oddziały 
miały we własnym zakresie likwidować bandy bolszewickie, jeżeli istniało za-
grożenie kolei

52
. 

                                                 
44

 R. Dyboski, Siedem lat…, s. 147. 
45

 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 34. 
46

 A. Domaszewski, Generał Janin…, s. 39. 
47

 S. Bohdanowicz, Ochotnik, s. 34-35; A. Domaszewski, Generał Janin…, s. 39. 
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 H. Bagiński, Wojsko Polskie…, s. 566. 
49

 Należy dodać, że Polacy byli najliczniejszą, po Korpusie Czechosłowackim, 
formacją wojsk sprzymierzonych. 
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 Por. J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 80. 

51
 Z. Łukowski, Historia Syberii, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – 

Łódź 1981, s. 315. 
52

 H. Bagiński, Wojsko Polskie…, s. 570-571; J. Rogowski, Dzieje Wojska…, s. 38. 



DAMIAN BIENIAS 12 

W maju dwa bataliony piechoty i dwa szwadrony jazdy pod dowództwem 
mjr Wernera zostały wysłane do ochrony linii kolejowej na północ od stacji 
Barabińsk w kraj zwany Urmanem. Obszar objęty działaniem obejmował ok.  
25 tys. km kwadratowych i był w znacznej mierze terenem bagnistym i lesi-
stym. Zamieszkiwało go niewielu ludzi w zaledwie kilkudziesięciu wsiach, 
często oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Pochodzili oni głównie z prze-
siedleń z centralnej Rosji bądź zsyłek. Na szczęście powstańców rozpędzono  
w ciągu tygodnia, gdyż Dowództwo Wojsk Polskich zmuszone było wysłać 
kolejną grupę operacyjną53

. 
Drugie powstanie bolszewickie, wybuchłe na południe od Nowonikołajew-

ska zagrażało samemu miastu. Zadecydowano wysłać oddział w celu jego stłu-
mienia, jednak nie znalazło to pozytywnego oddźwięku wśród pospolitych szere-
gowców, którzy uważali, że dowództwo szuka „tanich laurów”. W okolice Ka-
mienia wysłano jednostki kpt. Józefa Werobeja, kpt. Franciszka Dindorfa-
Ankowicza i kpt. E. Dojan-Miszewskiego

54
. Dzięki lekkim wozom stepowym 

potrafili przebyć dziennie po kilkaset kilometrów polując na liczne oddziały par-
tyzanckie wspomagane przez regularne jednostki Armii Czerwonej, wielokrotnie 
je rozbijając. Niestety nie udało się w pełni pokonać bolszewików, gdyż bandy,  
w przeciwieństwie do regularnego wojska, łatwo kryły się po wsiach udając zwy-
kłych mieszkańców

55
.  

W celu stłumienia powstania Gromowa i Mamontowa wydzielono dużą 
grupę operacyjną pod dowództwem płk J. Skorobohatego-Jakubowskiego, zło-
żoną z 4 baonów, 2 szwadronów kawalerii i 2 baterii. Podzielono ją na dwie 
grupy, pod dowództwem ppłk R. Kohutnickiego i płk Bołdyka

56
. Najcięższy bój 

żołnierze stoczyli 10 października 1919 r. pod Sidorskoje („Sidorką” jak ma-
wiano). Polacy atakowali od strony otwartych pól, zaś bolszewicy oparli obronę 
o wieś. Bój był ciężki, tym bardziej, że nie można było skorzystać z artylerii, 
gdyż okazało się, że kule armatnie są za duże do polskich dział. Ponadto w go-
dzinach wieczornych doszła informacja, że oddziały kołczakowskie, mające 
wspomagać Polaków, przeszły na stronę sowietów. Bitwa zakończyła się od-
wrotem liczonym w wielu dziesiątkach kilometrów przez stepy

57
. 

W trakcie tej wyprawy w stepy kułundyjskie w jednej z bitew zasłynął 
odwagą dowódca kompanii Ludwik Strugała.  

Na wiadomość, że Jego dowódca [płk Skorobohaty] został raniony, idzie sa-
morzutnie, niepomny na własne niebezpieczeństwo, do linii bojowej, i na wła-
snych barkach wynosi, czołgając się, ciężko rannego dowódcę z pola śmierci…

58
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 W. Scholze-Srokowski, V Dywizja Strzelców Polskich na Syberii, [w:] A. Ku-
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Nie był to pierwszy taki śmiały wyczyn tego człowieka. Jako jeden  
z pierwszych dowódców w dywizji (wstąpił do wojska 6 lipca 1918 r. i od razu 
objął dowództwo kompanii, którą organizował) brał udział w walkach na fron-
cie ufijskim, gdzie m. in. poprowadził zwycięskie ataki swojej kompanii w bi-
twach pod Belebejem i pod Konstantynówką, gdzie walczyła na bagnety

59
.  

Karne ekspedycje były tragiczne dla morale częściowo już zdemoralizo-
wanego wojska polskiego. Otoczeni od dawna wojną i krajem syberyjskim zdzi-
czałym przez rewolucję, mając za sobą doświadczenia niewoli i służby fronto-
wej, obok siebie Rosjan czy Czechów, których moralność już dawno upadła,  
a przed sobą niepewną przyszłość, upodobnili się do swoich sojuszników. Wy-
prawy stały się kowadłem, na którym ukuto posąg kata – Polaka. Idąc za rosyj-
skim wzorem nauczyli się  

mordować, palić, niszczyć i nade wszystko grabić […] tak samo jak Polacy  
w Hiszpanii za Napoleona nauczyli się hulać nie gorzej od żołdactwa francu-
skiego […], sami nieraz w chwilach opamiętania dziwili się swym czynom.  

Oficerowie wcale nie przeciwdziałali temu stanowi rzeczy, głosząc „zło-
te” zasady: „chłopie, na co twoje oczy patrzą, to twoje”

60
, albo „dalej chłopcy, 

odkuć się”, czy prawo „sprawiedliwości” za krzywdy rozbiorowe
61

.  
W podobnych słowach wypowiadał się Przecław Smolik:  

[te] tzw. karne ekspedycje („karatelnyje otrjady”) węszyły po całej tej nieszczę-
snej ziemi, biły, katowały rozstrzeliwały najniewinniejszych ludzi na byle donie-
sienie wroga – sąsiada lub mszczącego się za doznaną kiedyś obrazę lub porażkę 
współzawodnika. – Każdy ataman […] wysyłał swoje oddziały karne; dyktator 
Kołczak i Czesi – też swoje… A w końcu do tego pięknego grona dali się także 
wciągnąć Polacy na Syberii…

62
 

Żołnierze nazywali to „chodzeniem na wyprawy”. Wielu z nich bardzo 
chętnie to robiło, gdyż, jak powiadali, można było na nich „odkuć się”63

.  
W rozbojach przewodził doborowy batalion szturmowy kpt. E. Dojana-
Miszewskiego. Podobno tak „dokazywał” na wyprawach, że aż Rosjanie zwykli 
mawiać, że „Polacy, to jeszcze nic, ale te Dojany, to straszny naród”

64
. Powiedze-

nie to wynikało również ze specjalnego wyposażenia, jakie mieli „szturmacy”, 
mianowicie żelaznych hełmów, zamiast rogatywek. Stąd znana jest druga wersja 
tego powiedzenia: „Polacy to wprawdzie rogate diabły (od rogatywek właśnie), 
ale te Dojany to naród jeszcze straszniejszy od Polaków!” Tak o Polakach mawia-
li chłopi syberyjscy

65
. Wśród bolszewików utarło się inne powiedzenie: „Dojany 

z pticzkami”, gdyż tak nazywali „orzełki” na hełmach żołnierzy
66

. 
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Nie ma się czemu dziwić skoro polskie oddziały karały wioski syberyj-
skie za to, że chłopi uciekli w lasy przed terrorem:  

wieszając, zabierając („rekwirując”) bydło, konie, zboże, wozy i […] dobytek 
domowy, który potem rzucano jeszcze w drodze, lub porzucono nieco później  
w Nowonikołajewsku, w momencie pospiesznej ewakuacji.  

Kilkakrotnie polscy żołnierze wracali z wypraw pędząc przed sobą bydło 
i konie, mając wozy zapakowane wszelakimi rzeczami, „rupieciami”, bezcen-
nymi dla chłopów

67
. Słynną „zdobyczą” wojenną stało się 180 samowarów wy-

stawionych na pokaz w sztabie dywizji
68

. Wokół Nowonikołajewska zaś pasły 
się stada bydła, przeważnie „chronione” przez byłych żołnierzy 4 pułku

69
. 

Żołnierze na wyprawach robili co chcieli. Gdy do wsi wchodziły polskie 
oddziały rozpoczynały się represje na chłopach,  

używali sobie na babach syberyjskich, jedli co chcieli. Niejeden […] się chwalił, 
że tyle gęsi, kur i kaczek przez całe życie nie zjadł, co podczas wypraw. Tam już 
żadna młoda dziewczyna ani baba nie mogła być spokojna.  

Urządzano nawet wymyślne widowiska ku własnej uciesze. Popularne 
było zapędzanie kobiet ze wsi do największego spichlerza i dzielenie ich na 
dwie grupy.  

Najpierw jedna partia bab musiała położyć się na podłodze i pozadzierać 
spódnice, a druga biła leżące rózgami, w które uzbroili je żołnierze. Stali oni  
i pilnowali, aby te, co biją rózg nie żałowały, a gdy już się pomęczyły, kazano im 
położyć się na podłodze z zadartymi kieckami. Obite wcześniej nie musiały być 
pilnowane – z bólu i zemsty waliły z całych sił. Żołnierze robili zakłady, po ilu 
uderzeniach baba się usiusia. W tych zabawach udział brali wszyscy, nie wyłą-
czając oficerów.  

Po takich widowiskach ciężko było spotkać żywą duszę w następnych 
wsiach

70
.  

Walki takie z każdym tygodniem były okrutniejsze. Podpalano wsie,  
a gdy z lasów wybiegali chłopi, aby ratować gospodarstwa, „karmiono ich” 
ogniem kaemów. Obróciło się to przeciwko zarówno władzy A. Kołczaka jak  
i zwykłym żołnierzom. W odwecie chłopi, jeżeli złapali któregoś, „wykłuwali 
[mu] oczy, wyrywali język, wycinali lampasy wraz z skórą”, torturowali w jesz-
cze bardziej wymyślny sposób. S. Bohdanowicz jednak twierdzi, że Polacy byli 
dużo łagodniejsi w swych poczynaniach od Kozaków, Czechów, Serbów czy 
Włochów, którzy okrutnie zamęczali na śmierć złapanych chłopów z bronią  
w ręku. Polacy „tylko” ich rozstrzeliwali

71
.  

Z wypraw coraz to nowe ciała polskich żołnierzy przywożono do Nowo-
nikołajewska, gdzie ich chowano, narażając się na szyderstwa rosyjskiej ludno-
ści, mówiącej, że „Polacy wiozą w paradzie na cmentarz trumny pełne piasku, 
żeby wywołać wrażenie, że się naprawdę biją”72

.  
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Wojsko Polskie na Syberii miało w rzeczywistości większą siłę militarną 
aniżeli polityczną.  

Imponująca postawa naszych wojsk, uznanych ogólnie za najlepsze, a szcze-
gólnie baonu szturmowego, wzbudzała u obcych niezakłamany zachwyt i szczere 
uznanie. Rosjanie byli zdumieni i często można było słyszeć zdanie: „eto nasto-
jaszczeje wojsko, nie to czto nasza swołocz”

73
.  

Ciekawą anegdotę można przytoczyć w związku z aresztowaniem przez 
kołczakowców polskiego żołnierza. Płk Lichtarowicz z miejsca zagroził, że 
wyśle oddział wojska, jeżeli go nie wydadzą. Zrobili to natychmiast. Był to 
wyjątek, bo tak naprawdę Polacy byli bezkarni. Nikt nie odważył się tknąć pol-
skiego żołnierza. „Wystarczyło mieć orzełka na czapce”. To przyciągało zbie-
głych kryminalistów, którzy zaczęli masowo wstępować do wojska, by ukryć 
się przed rosyjskim więzieniem

74
. 

 
 
 
W kwestii dyscypliny wojskowej pozwolę głos oddać tutaj Henrykowi 

Bagińskiemu, który w taki oto sposób opisuje Polaków:  

charakterystyczną i bardzo znamienną cechą jest to, że gdy oddziały i pojedyn-
czy członkowie Wojsk Sprzymierzonych, a przede wszystkim Czesi, zajęli się  
w tym czasie handlem i spekulacją, wykorzystując swe położenie i różnicę walu-
ty Dalekiego Wschodu i centrum Syberii, to dowództwo [polskie] w tym właśnie 
okresie wyplenia w zarodku i z całą bezwzględnością wszelkie ku temu dążenia, 
podrywające dyscyplinę wojskową i dzięki temu doprowadza swe oddziały do 
wysokiego poziomu wychowania wojskowego, kierując się jedynie myślą po-
wrotu do kraju i przyprowadzenie Ojczyźnie dzielnych i niezepsutych niczym 
swych jednostek bojowych

75
.  
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Do formującego się wojska polskiego wciąż napływali nowi ochotnicy  
z całej Syberii, nie tylko jeńcy, ale i zrusyfikowani potomkowie powstańców 
styczniowych. Nad narodowym uświadamianiem owych ludzi, ale również nad 
kształceniem dotychczasowego zaciągu, miała dbać powołana przez Dowódz-
two Wojsk Polskich na Syberii sekcja kulturalno-oświatowa, która odbywała 
narady w każdy wtorek. Stworzono biblioteki i teatry, a ponadto ustanowiono 
instruktorów oświatowych przy każdym baonie. Najczęściej wywodzili się oni  
z przedwojennej kadry nauczycielskiej. Organizowali oni zajęcia na cały ty-
dzień dla swoich batalionów, jednocześnie pełniąc służbę wojskową. Działal-
ność ta przyniosła wymierne rezultaty, gdy zdemoralizowane wojsko kołcza-
kowskie, częściowo również czeskie bądź innych narodowości, nie wytrzymy-
wało naporu bolszewików, bądź ulegało komunistycznej propagandzie. Polacy 
jako jedyni stali „jak mur granitowy wśród wzburzonego morza”

76
, dzięki cze-

mu skutecznie bronili się w czasie ewakuacji
77

.  
Oficerów zgłaszających się do wojska kierowano do kompanii oficer-

skiej, a następnie do szkoły oficerskiej dowodzonej przez ppłk Władysława 
Hickela w celu dokształcenia, bądź do szkoły karabinów maszynowych mjra 
Kulikowskiego, gdzie szkolili się razem z szeregowymi. Żołnierze ogólnie czuli 
potrzebę samokształcenia. Szkołę oficerską skończyło 500 osób, oficerami ka-
rabinów maszynowych zdecydowało się zostać 60 osób, oficerami artylerii 30 
osób, oficerami jazdy 20 osób, kurs intendentury i administracji – 40 osób  
(w tym urzędnicy wojskowi). Ponadto 6 oficerów ukończyło wyższy kurs in-
struktorów artylerii w Krasnojarsku zorganizowany przez misję francuską78

,  
a kilku (m.in. mjr Emil Werner i kpt. Mieczysław Kotwicz) uczestniczyło jesie-
nią 1918 r. w wykładach Petersburskiej Akademii Generalnego Sztabu, która po 
rewolucji tymczasowo „zakotwiczyła” w Tomsku

79
. 

Odczyty i referaty z historii i literatury dla żołnierzy organizował prof.  
R. Dyboski. W trakcie wojny dostał się do niewoli rosyjskiej jako oficer z armii 
austriackiej. Wykształcony erudyta i gentelman. Brał udział w negocjowaniu 
warunków kapitulacji pod Klukwienną. Po wojnie zasłynął wydaniem swoich 
wspomnień z syberyjskich przeżyć, ale przede wszystkim znany był jako słynny 
lingwista

80
. Będąc kierownikiem sekcji kulturalnej, współpracując z całą rzeszą 

przedwojennych nauczycieli, walczył z „biernością duchową znękanego żołnie-
rza – tułacza, [o] budzenie ruchliwości umysłowej i tępienie hańbiącego sztan-
dar polski analfabetyzmu”

81
.  

Słynne stało się określenie przez profesora dziejów polskiej dywizji na 
Syberii jako „nowego San Domingo”, gdzie rozgrywała się typowa, historyczna 
tragedia legionowa polskiego żołnierza – tułacza,  
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wśród nowych tylko dekoracji: zamiast żarów tropikalnych – mrozy syberyjskie, 
zamiast […] lasów podzwrotnikowych – tajga […], zamiast żółtej febry – tyfus 
plamisty, zamiast murzynów – bolszewicy […]. A w sercu ta sama beznadziejna 
tęsknota za dalekim krajem, a na karku to samo jarzmo cudzej służby pod pol-
skim znakiem

82
.  

Jak zawsze Polacy walczyli zgodnie ze szlachetną i romantyczną zasadą 
„za wolność waszą i naszą”. Niestety, jak zawsze nasi sojusznicy martwili się 
tylko o siebie. 

Referaty prof. R. Dyboskiego nosiły tytuły: „Polska Jagiellońska niegdyś  
a dzisiaj”, „Mesjanizm naszych wieszczów a patriotyzm państwowy w dzisiej-
szej Polsce”, „Nieboska komedia a zagadnienia społeczne naszych dni”, „Roz-
wój myśli demokratycznej w Polsce porozbiorowej”, „Księgi Pielgrzymstwa  
a nasze życie wygnańcze w Rosji”, „Idea legionowa i jej geneza”. Odczyty wy-
głaszane w kasynie oficerskim z jednej strony miały popularność, z drugiej 
przeszkadzały innym przy zabawie. Profesor przyznał, że pogodzenie wojsko-
wego życia z kursami oświatowymi i kształceniem historycznym to walka  
z wiatrakami, nie tylko ze względu na częste warty, wyprawy i hulanki, ale też 
„melancholijną apatię” żołnierza – analfabety

83
.  

Osobny akapit należy poświęcić żołnierskiemu teatrowi, którego organi-
zacją zajął się Czesław Kaden i Artur Socha. Różnorodny repertuar, na czele  
z „Mazepą” Juliusza Słowackiego i „Panem Geldhabem” Aleksandra Fredry, 
przyniosły mu sporą popularność. Powodzeniem cieszył się tzw. „dziadek”, 
który w żartobliwy sposób podkreślał żołnierską chęć powrotu do kraju. Z oka-
zji 509-tej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem wystawiono na łąkach pod 
Nowonikołajewskiem inscenizację bitwy, opartą na Krzyżakach Henryka Sien-
kiewicza. Śmiano się później w szeregach dywizji, że Cz. Kaden, reżyser spek-
taklu, którego później awansowano na porucznika, otrzymał szarżę za jedną 
bitwę – bitwę pod Grunwaldem

84
.  

Warto pokrótce przybliżyć, w jaki sposób świętowano tę chwalebną 
rocznicę. Odbyła się uroczysta defilada oddziałów dywizji, którą przyjmowali 
płk W. Czuma, płk K.Rumsza, oficerowie polscy, francuscy, rosyjscy i czescy. 
Na powitanie gen. P. Janin zagrano „Marsyliankę”, co wywołało konsternację, 
ponieważ bolszewicy używali tej pieśni jako własnego hymnu (aż do czasu 
„Międzynarodówki”). W owy dzień był niezwykły upał, jak na warunki sybe-
ryjskie, który dał się we znaki wszystkim żołnierzom. Krok za krokiem przema-
szerowały wszystkie oddziały dywizji. Szturmowcy defilowali zgodnie z „para-
demarschem” Wehrmachtu, co wywołało sprzeciw wśród byłych carskich żoł-
nierzy. Zakazano wtedy musztry pruskiej. Odbył się również pokaz walki na 
bagnety i granaty, zorganizowany przez batalion szturmowy, i pokaz jazdy uła-
nów

85
.  
Na koniec przedstawiono inscenizację bitwy. Główne role grali w niej 

ułani i artylerzyści, poprzebierani za krzyżaków, Polaków i Litwinów. Zagrano 
również scenę, w której Zbyszko wiózł zwłoki ukochanej Danusi. Niestety, 
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konie spłoszyły się i „umarła” Danusia wskoczyła na jeden z wozów wrzesz-
cząc w niebogłosy. Oczywiście wywołało to lawinę śmiechu

86
.  

Teatr odegrał poważną rolę w życiu Dywizji, rozweselał nas, rozpraszał pa-
nujące wokół nas ciemności, pokrzepiał na duchu, przyczyniał się do pogłębienia 
uczuć i przygotowywał do mających nastąpić wydarzeń87

. 

Dywizja miała również własnych artystów, rzeźbiarzy Głowińskiego  
i Tyszyńskiego czy malarza Hoppera, którzy po wojnie byli sławni na całą Pol-
skę, a także organizowała wraz z Amerykaninem L. Convisem z YMCA świe-
tlice żołnierskie

88
. Ponadto  

w swej pracy filantropijnej oni [YMCA] pomagają żołnierzom bielizną, urządza-
ją rozrywki atletyczne i gry rozmaite, częstują ich herbatą i ciastkami i czekola-
dą, sprzedają im po niskich cenach lemoniadę i papierosy [a także] starają się ich 
uczyć angielskiego języka.  

Jednak mjr Jarosław Okulicz-Kozaryn nie ma wątpliwości, że: 

wszyscy sekretarze tego stowarzyszenia są agentami polityczno-handlowymi 
[amerykańskiego] rządu, którzy informują szczegółowo o wszelkich potrzebach 
ludności i o ekonomicznym położeniu swych rejonów 

89
.  

Istniała również orkiestra wojskowa przy 2. pułku, która grywała w Klu-
bie Żołnierza Polskiego

90
. Nie posiadała ona z początku nut. Otrzymała je do-

piero w późniejszym czasie od p. Mańkowskiej z Tomska
91

. 
Osobny akapit należy poświęcić innemu artyście, Feliksowi Lachowi-

czowi, który jako były żołnierz austriackiej armii i jeniec carski wstąpił w Sa-
marze do tworzącej się formacji polskiej. Oprócz cyklu akwareli o tematyce 
syberyjskiej jeszcze z czasów obozu jenieckiego, F. Lachowicz zasłynął jako 
rysownik. Stworzył unikalną i niepowtarzalną kolekcję „karykatur żołnierzy  
i oficerów i to zarówno kolegów Polaków jak i Kołczakowców [ukazujących]  
w jaskrawym wyolbrzymieniu cechy osobowości charakterystyczne [sic!] kary-
katurowanych” widziane oczyma prostego szeregowca. Wystawy jego dzieł 
organizowane były nawet w latach 90. XX w. przez Związek Sybiraków

92
. 

W dywizji istniała idea zorganizowania harcerstwa. W Nowonikołajew-
sku, gdzie wojsko miało zapewniony spokojny byt, powstała Naczelna Komen-
da Harcerstwa Polskiego na Syberię, przy lokalnym wydziale Polskiego Komi-
tetu Wojennego i Dowództwie Wojska Polskiego. Na jej czele stanął wybitny 
pedagog Karol Zaleski. Później we wszystkich miastach, gdzie swoje oddziały 
miał PKW, starano się stworzyć drużynę harcerską. Do połowy 1919 r. powsta-
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ły w Czelabińsku, Omsku, Tomsku, Irkucku, Barnaułu, Krasnojarsku, Pietro-
pawłowsku, Kurganie i Minusińsku. W lipcu 1919 r. Wojsko Polskie zorgani-
zowało dla harcerzy z tych miast półtoramiesięczny obóz instruktorski pod No-
wonikołajewskiem, dbając o ich bezpieczeństwo

93
.  

S. Bohdanowicz również wspomina o owym obozie harcerskim. Był on bar-
dzo popularny wśród żołnierzy, gdyż chętnie chodzono za miasto podglądać kąpią-
ce się harcerki. Była to chwila urozmaicenia po ciągłym podglądaniu oficerskich 
żon

94
. Na jesień 1919 r. z powodu sytuacji militarnej wojsko zaprzestało działalno-

ści harcerskiej, ale harcerze nie zaprzestali działalności wojskowej i dzielnie wal-
czyli w formacjach liniowych podczas ewakuacji dywizji na wschód

95
.  

Karol Zaleski, były żołnierz 1. Brygady Legionów, walcząc w 1914 r. do-
stał się do niewoli rosyjskiej. Spędził wiele czasu w obozach jenieckich, ciężko 
chorował, żył w skrajnej nędzy. Jako naczelnik Naczelnej Komendy Harcerstwa 
Polskiego na Syberii działał niezwykle prężnie. Harcerze mieli dwa swoje cza-
sopisma – „Harcerz Polski na Syberii”, które redagował Zaleski, i „Harcerz 
Polski w Azji” finansowane ze środków Polskiego Komitetu Wojennego.  
W obu pojawiały się patriotyczne artykuły o obowiązkach Polaków wobec Pol-
ski. Oba zachęcały młodzież do wstępowania w szeregi druhów bądź żołnierzy, 
w zależności od wieku

96
. 

Argumentowano taką mobilizację w następujący sposób:  

Polsce potrzebni będą żołnierze – skaut winien nauczyć się być żołnierzem. 
Potrzebni będą pielęgniarze dla inwalidów i dla chorych. Trzeba będzie w kraju 
stanąć do solidnej, ale szarej codziennej pracy – stanie do niej harcerz nasz, jak 
karny syn Rzeczpospolitej – wolą i chęcią czynu zwyciężając przeszkody

97
.  

Należy zacytować tutaj artykuł przedstawiający światopogląd młodych 
Polaków, harcerzy, i ich stosunek do harcerstwa rosyjskiego:  

Zarzucają nam często słowem i piórem, że polskie organizacje harcerskie za-
pominają o wielkim przykazaniu skautowym, o przykazaniu braterstwa skautów 
całego świata. Zarzut ten opierają oni na fakcie, że młode polskie drużyny ogra-
niczają jak najbardziej swe stosunki z rosyjskimi skautami […], a nawet wprost 
oświadczają, że z rosyjskimi skautami nie chcą mieć nic wspólnego […]. To nie 
jest prawdą. Braterstwo, [...] gorąco przez skautów zostało ukochane i w prawie 
harcerskim wysoko postawione. Ale bratać można się tylko z ludźmi równymi. 
Bratać można się tylko na zasadzie: równy z równym, wolny z wolnym!  

Jednak autor nie traci nadziei, że to braterstwo polsko-rosyjskie zaistnie-
je, ale dopiero, gdy Polska się odrodzi

98
.  

Utworzono Towarzystwo Popierania Ruchu Harcerskiego, którego hono-
rowymi członkami byli dwaj najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego: płk  
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W. Czuma i płk K. Rumsza. Skutkiem wstępowania harcerzy do oddziałów 
było to, iż żołnierze i oficerowie, zamiast tytułować się szarżami, mówili do 
siebie „bracie”. Wpływ na to miały również wspólne doświadczenia wojenne

99
.  

W Nowonikołajewsku ukazywała się również prasa polskojęzyczna. Miała 
ona charakter informacyjny, opiniotwórczy, patriotyczny i łącznikowy. Poza 
uświadamianiem narodowym, rozpowszechniała informacje o kraju, często prze-
drukowywane z gazet francuskich, których tak bardzo spragnieni byli zarówno 
żołnierze jak i cywile. Wydawano trzy gazety: „Głos Polski”, „Żołnierz Polski we 
Wschodniej Rosji” i wspomniany „Harcerz polski na Syberii”. Pierwsza była 
wydawana przez Polski Komitet Wojenny, zaś druga przez sztab V DSP. Dopro-
wadziło to do przeniesienia na grunt prasy polemiki, czy wojsko ma pozostać  
w Rosji i walczyć z bolszewizmem, czy też wyjechać do kraju. Obie wzajemnie 
podważały swój autorytet. Dla lepiej redagowanego „Głosu” „Żołnierz” okazał 
się być żadną konkurencją. Jednak opinia publiczna nie pozostawiała suchej nitki 
na czasopismach, twierdząc, że przy ich pomocy załatwia się partyjne spory, za-
miast podawać rzetelne i aktualne informacje o kraju, o kongresie wersalskim,  
o wojnie polsko – bolszewickiej. Przyczyniało się to jedynie do utraty popularno-
ści gazet, które nie ustawały we wzajemnej krytyce

100
. 

Jedną z osób, której żołnierze i cywile wiele zawdzięczali był mec. Goń-
ski, przybyły na Syberię wraz z Polską Misją Wojskową w kwietniu 1919 r., 
jako przedstawiciel chicagowskiej Polonii. Opiekował się rannymi, inwalidami 
i sierotami, zaopatrywał szpitale wojskowe w leki i narzędzia chirurgiczne, za 
co otrzymał oficjalne podziękowanie od Dowództwa. Jego misja trwała krótko, 
gdyż po trzech tygodniach powrócił do Ameryki

101
. Jego działalność jednak nie 

ustała, gdyż przesyłał, z Buffalo w USA, gdzie mieszkał, prasę polonijną na 
Syberię, którą przedrukowywano we wspomnianych gazetach polskich

102
. 

Wśród żołnierskich rozrywek, jakie organizowano, były walki. Zamiast 
mat układano worki i, po prostu, walczono. W takich walkach brał udział szer. 
Bohdanowicz w swojej kompanii łączności. Walki te, jak najbardziej koleżeń-
skie, toczone dla zabicia czasu, bardziej przypominały zapasy niż krwawe star-
cia i sprawiały uciechę zarówno biorącym w nich udział szeregowcom jak  
i oficerom, którzy czasem znaleźli się na „widowni”

103
. 

Wojsko nie ustrzegło się przed plagami, które nastały razem z postępują-
cą apatią i demoralizacją. Pierwszą z nich były kradzieże, ale kradziono nie 
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tylko sprzęty, lecz przede wszystkim żywność. Wszystko działo się na wpół 
oficjalnie, za zgodą oficerów

104
. Ponieważ brakowało rewolwerów w wojsku, 

kradziono je rosyjskim oficerom. „Nagany”, bo tak się nazywały, były wysoko 
cenione na Syberii. W Wojsku Polskim była nawet taka moda, aby nosić ze 
sobą „Nagana”. Można je było tylko ukraść, gdyż były tak dobre i cenne, że 
nikt ich nie sprzedawał

105
. Dozbrajano się również okradając kołczakowców. 

Zdarzyło się nawet, że polscy żołnierze mieli pilnować rosyjskiego transportu 
armat. Gdy Rosjanie wrócili, armat już nie było

106
. 

W poszukiwaniu żywienia organizowano nawet nocne „wyprawy”. Jeden 
z plutonowych, Węgrzynek, nauczyciel z Małopolski, opornemu szer. S. Boh-
danowiczowi tłumaczył to w ten sposób:  

Widzisz, bracie, wszystko co w cywilu uważa się za złe, to w wojsku na od-
wrót. Gdy ktoś w cywilu hula, pije, łajdaczy się z prostytutkami, w karty gra, to 
się z tym ukrywa, a w wojsku chwali się, bo kto tego nie robi, uważany bywa za 
ofermę i dziada.  

Po takiej argumentacji chyba każdy szedł na „wyprawy”
107

. Bywały rów-
nież mniej chlubne akty kradzieży obciążające sumienie Polaków. Dwóch uła-
nów stanęło przed sądem polowym, a potem przed plutonem egzekucyjnym, za 
zabicie w pociągu bogatego kupca i ograbienie go

108
. Zdarzyło się też obrabo-

wanie pociągu Czerwonego Krzyża przez kompanię kolejową109
. 

Następną plagą było pijaństwo. Wśród wojsk sojuszniczych pili wszyscy.  

Amerykanie pili na zabój, jakby chcieli jak ów wielbłąd w oazie na pustyni 
napić się na zapas, przed powrotem do „suchej” Ojczyzny

110
. Ale pijaństwo ame-

rykańskie miało w sobie coś rozbrajająco dziecięcego: w jego skutkach objawiał 
się spotęgowany do hałaśliwej wesołości radosny zmysł życia.[…] Był on, jak to 
doskonale określa angielskie przysłowie, „pijany jak lord”. Natomiast przykry  
i dręczący był widok chmyzowatego Japończyka, […] który zalał pałkę swoim 
piekącym jak wulkan „sake” i słaniał się z jakimś fatalistycznym smutkiem ci-
chutko i wstydliwie […]

111
. 

Wśród polskich żołnierzy wielu rozmyślnie ogłuszało się pijaństwem, często 
odbywały się libacje w kasynie oficerskim, gdzie po pijaku śpiewano nawet komu-
nistyczne piosenki, czy choćby Marsyliankę, organizowanie strzelanie z pistoletów 
niczym w sienkiewiczowskim Potopie, budząc nocnymi eskapadami po ulicach 
mieszkańców Nowonikołajewska. Jedni popadali w pijaństwo z desperacji, inni  
z nawyku (po starej carskiej służbie), a spirytus pito wiadrami

112
.  

Wojsko rozłajdaczyło się już strasznie. Zabawy organizowało codziennie, 
mimo zakazów dowództwa. Mając pieniądze z żołdu, szybko potrafiono je prze-
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hulać. Dowództwo rozpoczęło nawet potrącać z żołdu procent i składować go  
w kasie dywizji, ale to też nie pomogło. Żołnierze kupowali wódkę na nowoniko-
łajewskim dworcu. Pod dostatkiem było też tam kobiet, a więc wszystkiego co 
potrzeba do hulanki. Ponieważ zakazano sprowadzania ich do jednostek, żołnie-
rze kryli się po stajniach. Zdarzało się, że zamiast w koszarach, cała kompania 
urzędowała na sianie. Tylko później konie jakoś nie garnęły się do tego swojego 
jedzenia, które na pewno nie pachnęło już łąką. Wśród pomysłowości polskich 
wojskowych znalazła się nawet cerkiew na miejsce schadzek. Gdy oficerzy do-
wiedzieli się o wzrastającym procederze, zarządzili kontrole „zdrowia”. Od tam-
tej pory co jakiś czas ktoś trafiał do szpitala wenerycznego

113
.  

 Małżeństwa były powszechną bolączką w wojsku. Żony, czy też „żony”, 
były nie tylko popularne wśród szeregowców, ale przede wszystkim u oficerów. 
Takie „nieopatrzne małżeństwa” były surowo zakazane przez Dowództwo, ale 
nic to nie pomogło

114
. Kapelani mieli dużo pracy z tymi małżeństwami. Młodzi 

żołnierze do żeniaczki garnęli się jak pszczoły do miodu. Polskie eszelony 
szybko zapełniły się znaczną ilością polonijnych rodzin, a z braku Polek, rów-
nież i rosyjskimi

115
. Polacy nie chcieli pozbywać się swoich prawdziwych, pod 

względem formalnym, czy też tylko przybranych, żon. Czechosłowacy nie mieli 
skrupułów zostawiać je albo w zamkniętych wagonach by zamarzły na śmierć, 
albo we Władywostoku, gdzie czeska komisja lekarska „orzekała”, że morskiej 
podróży nie wytrzymają116

.  
 Stanisław Biegański w taki oto sposób krótko scharakteryzował żołnie-

rza polskiego: „twardo przykuty do rzeczywistości, czasem tkliwy i pełen po-
święcenia, to znowu brutalny i wymagający, a przy tym wszystkim jednoli-
ty”

117
. Można postawić tezę, że ten ostatni przymiotnik nie powinien znajdować 

się tutaj. Wręcz przeciwnie, żołnierz polski, chyba jak żaden inny wśród koali-
cjantów, był wielobarwny – społecznie, kulturalnie, intelektualnie, wojskowo  
i, przede wszystkim, mundurowo. 
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