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Szt.Gen./b.Nacz.Dow./znalazł się w posiadaniu oficjalnego sprawozdania Sztabu Generalnego Armji Litewskiej w sprawie wypad=
ków wojskowego konfliktu polsko-litewskiego od l.lipca 1020 roku
do 9.października tegoż roku oraz noty wyjaśniającej Szefa Satabu Generalnego Armji Litewskioj pułk.Klescinkasa.Zarówno sprawozda-

nie powy&sze,jak i nota,zawierają szereg nieścisłości i fałszów,
rzucających zasadniczo mylne światło na. przebieg wypadkôw.To też
Sztab Gen.dokumentów powyższych,dla użytku międzynarodowego pisanych,nie może zostawić bez wyczerpującej odpowiedzi.
Już samo zestawienie faktów,dotyczących konfliktu/załącz-~
nik Nr.2./oparte na podstawie oficjalnych dokumentów, będącyc
h w
posiadaniu Szt.Gen.wykazuje,z jednej strony , bespodstawność zarzu~
tów przez dow.litewskie wysuniętych, z drugiej zaś strony
charakte+
rymuje należycie,więcej niż dwuznaczne,stanowisko tegoż dowództ
wa
w przełomowym dla Polski okresii:_siarpioń-wrzealeń-październik
ubiegłego roku.
ktu

! ówczesnym konflikcie litewsko-polskim z wojskowego
pun4
widzenia wyodrębnić należy i poszczególne fazy.

Pierwsza-od 14 lipca 1920/wycofanie wojsk polskich
z 1114
na/do 28.VIII.. pierwsze zetknigcie się oddziałów polskic
h po kontr~
ofenzywie warszawskiej z oddziałami litewskiemi/
Druga-od 26.VIIIL./nawiazanie wojskowego kontaktu
z Litwą
/do 18.IX./zakończenie bezskutecznych rokowań
w Łalwarji/.
Trzecia-od 18.IX.do dnia 6.X./wstrzymanie
działań bojowych
zgodnie z umową suwalską/.
;
î
e
Ostatnia wreszcie,-zajgcie Wilna przez generała
Zeligow=
skiego i stosunek do Litwy Srodkowe j.
„k:/:D
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PAZA DRUGA:
ojska polskie w zwycięskim swym marszu docierają do
terenów,
obsadzonych w międzyczasie przez wojska litewski
e.Pierwsze spotkanie
346

pod

Augustowem

dnia

©8.VIII.0

gcrdz.18..Stqnovisko polskie odrazu

rysowuje się widocznie:wracamy do dawnych,prowizorycznie “всадив-$
już granic/linja marszałka Focha/,z których czasewo,wskutek przemo=
cy czynnika trzeciego,zostaliśmy usunięci.Charakterystyka давши

ze strony Polski:każdy krok początkowo,;wprsedsają pertraktacje;wy=
bitnie zarysowane dążenie do pokojowego osisgniqcia celu./patrz точа
Nacz. Dow…r..>4'/III i 9609/III./Stanowisko litewskie: pretensje pol=

skie uznane za nieuzasadnione.Pomimo _tofpoosqtkowojziaìanie usteplé we/opuszczenie Krasnopola,5ejn i Suwalk/.Dopiere ©.ІХ.ро ukończeniu
przegrupowania-wystapienie zaczepne."obec wyraźnie widocznych planów
ofenzywnych litewskich i wobec danych o wspélézialaniu 2 bolszewi=
kami,Nacz.PDow.zezwala na kontrakcję w stosunku do oddziałów litew-

_

skich,zakazujac jednak kategorycznie przekraczania linji Focha.

%

Tedtug

ścisłych informacji ze 120.000 bolszowików,którzy

-

--

przeszli do Prus

'schodnich,tylko 52.000 zostało tam internowanych; -.
reszta przeszła przez terytorjum litewskie i powiększyła walczącą &

nami &!“qu czerwoną, .

Litwini zostają wyrzuceni & Sejm i Krasnopola. пијан..

$.] .и terminie proponowanego przez dowództwo litewskie zawieszenia
broni,Litwini ponownie zajmgjąSejny, nadając akcji szersze rozmiary

3

/zaangazowanie trzech pułków
myśl propozycji litewskiej.,
pomimo niekorzystnego dla nas momentu/bezpośrednio po odrzuceniu
na linję marnej Nańczy/dowództwo polskie zgadza się na zawieszenie

£

broni i wydaje rozkaz Nr.9909/III./.patrz zestavienif:strona О/.
Dowództwo litewskie analogiczny rozkaz wydaję z Gpóźnieniem.Patra-

ktacje w Kalwarji.Stanowisko litewskie:pcloga ono na forsowaniu
t.
?;;
' aw.granicy a 8.grudnia,b;odacej,choćby ze względów operacyjnych,na
tle ówczesnej aytnacjimia do przyjęcia.Po złożeniu przez delegacjępolską «умирали; deklaracji/załącznik Nr.i./pertraktacje
zosta—_?

j: przerwane.
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30.

polski,

1K.aelegacja

polska zgadza się na zaprzestanie działań nieprzyjacieAskich na zae
. chod od Niemna,
iracając do noty uzupełniającej sztabu generalnego litewskiego.
należy podkreślić charakterystyczny brak powiązania logicznego i fak
tycznego pomiędzy punktem 7.i ©.Веаробгефніо од rzekomego rozpoczę=~
cia przeca nas akcji wojskowej dnia 20.VIII.i 30.VIII.,nota
przechodd4
do konferencji suwalskiej,pomijając milczeniem pertraktacje w
Kalwarji,zervane wskutek nieprzejednanego stanowiska”Litwy.Pułk.Kloazczyński zdaje się sapominać,iż pertraktacje te,a raczej ich
uniemośliwienie ze strony litewskiej,są podstawą wszystkich calea/oh
tak
niemiłych dla armji litewskiej i „owiecxie; wypadków.

Nie znajdujemy również ani słowa o współdziałaniu & bolszewika=
mi,praygotowaniach do obrony Grodna i jego rejomu,0 wspólnej z
bol...
szewikami obronie Porzecza i t.0.Znajdujemy natomiast iron
iczny sunt,
"Wbrow licanym propozycjom readu litewskiego odnośnie
pokojowego ure .-
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widocznie
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ﬂo.“ dnie 28.i 30.7111.1930. -

należą jeszcze do okresu owych przełomowych dni,ktôre decydowały, $
już nie tylko o losach wojny polsko-bolszewickiej ,Rle pośrednio і о
' losach cywlluâeji europejskiej.lacs.1?ow.stwicrdsa.iż w warunkach
ówczesnych wszelka zwłoka w działaniu byłaby,strategicznie biorąc,
błędem nie do dàrowanialeoke tę,przez wysuwanie niemożliwych do
»
prayjęcia ронилац–Админ litewskie stworzyć usiłowało.

з

Nieuzasadnionym jest zarzut,rzekomo,g@myślnego ze strony dal.-ę;

gacji polskiej рио—пиши rokowań w Suwałkach.Jest rzeczą naturalna,iă po ostatnich wypadkach,tylekrotnie zabarwionych wrogą po;
stawą armji Џини.; wobec walczącej z nadludzkim wysiłkiem ar"mji polskiej,wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania-tego niezbędnego warunku wszelkich peţtrakţacjţ—upotyka początkowo na anajednak zgoda delegatów polskich na zawiesze=

cane

- nie broni w réjoui. na zachód od Niemna najlepszym jest dowodem,iă

w zakresie spraw całkiem jasno zarysowanych,delegacja polska trud=
ności nie czyni.
*

3

Niepodobna do tej kategorji zaliczyć spraw związanych z kon-

stelacja wojskową na wschód od iemna."Zwycięskie dowództwo polod Niemna a w szczególności na wschód
skie"stwierdza,i% pomiędzy l.a 6.X.w/rejonie, da wschód(od linji kolejowej Grodno-="ilno,w ugrupowaniu nieprzyjacielskim panował najsu~
pełniejszy chaos „Dowódz two [Здана blizkiem było praypuszczenia,i%
obecność hiesianybh oddziałów litewsko-bolszewickich w tym czasie
była напільного chaosu.

de;

.

Zbyt póważna jednak ezynniki w ère wchodziły,aby na podstawie tego przypuszczenia,przed wyjaśnieniem faktycznego stanu łaczy,
krępujące zobowiązania zaciągać. .Na skutek hangars Komisji Ligi Nare ка
»

dów dnia 5.X.umowa w Suwałkach zostaje podpisana.Tegos dnia Naczelny Wódz Wojsk Polskich wydaje rozkaz #r.270/III.,nakazujący natch
---
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“садили; pruskiej do wsi Poturce.Analogiczny rozkaz dnia 6.X.wy- daję dow.3.armji. $
*
* GZWARTA FAZA.
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Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia sprawa buntu generała Zeligow.
“ввиде i samowolnego zajęcia przezeń Wilna.Sprawa ta,wskutsk tende
n="
cyjnego oświetlenia,ńadan6go jej 0d' pierwszej chwili przez
pewien _ ;
odłam opinji/awłaszcza prasa sagranicana/,saczyna być coraz
częściej
uważana za wielki bluff 'polityeanÿ.
_
*
nia tego rodzaju stanowisku słoją,0czywiście,w pierw
szym rzędzie
czynniki litewskie,opierając swój sad na następującem
szeregu faktów:

1/.0 rzekomen przygotowaniu praea Nacz.Dow.akcji
gen.Zeligow=
skiego na Wilno ma świadczyć ugrupowanie naszy
ch oddziałów.osiągnię«
te w pierwszych dniach października 1920,w szcze
gólności zaś celowe
podciągnięcie 1.dBw.lit.biał.do rejonu na
północ od 1147.
2/„dowody fiston; pomocy ze strońy эт
ом
Wilna.

…“ po zajęciu

ина

3/.podane w Amhonlh do aktu litewskieg
o zegnania 4 zbiegłych

na Litwie Kowieńską oficerów z wojak'mtu
Środkowojzpor.GRODZKIEGO,
kthUCZTLNSKIEGO.kthAîîORSKIEGO

i urs.3LOXIKOSSKINO.

ad

z koala, stanowezodcia,iă ugrupovanie
2,
i з.аТ-Гґп dn.3.;4.,0.4 6'.X.1920.'anajdujo
się w ścisłym iwiąsku z
wynikiem bitwy nad Niemnem i dalsz
ymi zamiarami Nacz.Dow.wyłącśnię
-w stosunku do wojsk sowieckich.Obecnogé
l.Üyw.lit.bial.w rejonie ;o»
ronowa jest czysto przypadkową.Dywiaja
m.jakb jedna z najle

pszych
jedno stek bojowych #.P została użyta
dnia 23.IX.do skomplikowanej
akcji skrzydłowej/Augustów-le jpuny
-Druskieniki-Porzecze~Pa
Lide/.Dywizja nie zawiodła zaufaniaiz
arowno w bitwie o Grodno,jak
i
w bitwie o 1449 chlubną odegrała
rolę.Po zajęciu Lidy.l.dyw.1it.biał.

przemęczona. bezustaxmyni marsz
ami i фетиш waAlłtĘmimostajo
w bohe-

5%

PILSUDSKI
INSHTUTE
północne

«skrzydło armji źdążającej w pościgu Ja bolszewikami.,

"Wiadomym jest dalszy przebieg wypadków.

:

s

Dow.3.armji,jak wida6 obecnie,nie było całkowicie zaskoczone візи!

cją gen.Zeligowskiego.0gólme wzburzenie w armji,wywołane rozejmem su»
walskim,w specjalnie ostrej formie zarysowało się w pierwszej dyw.li.
' biał..złożone3 w przewainij swej części,z mieszkańców ziemi wileński,
a co za tem idzie-bezpośrednio zainteresowanej.Na skutek alarmującyalkp
pogiosek,d.ca s.arnji gen.Sikorski,jak widać z jego neldnnkn,ulilolullf
osobistym swym (wpływem dywizję od niepożądanych ekscesów powstrzymać <>
Inicjatywa jego jednak pozóstała bez skutku.
Innych średków działania gen.Sikorski.nie posiadał.
Licząc się z tym nastrojem,dowództwo polskie 'masialo,s honteux-'.”

nosci,reagowaé poniekad biernie na czyn dywizji lltewsko—bialoruskil}
Nastąpił on zresztą z ogromną szybkością:dnia 6.1. dow.3.armji wy : daje rozkaz zaprzestania działań bojowych}dnia 7.X.dow.grapy gen.Je- її
ligowskiego zrywa połączenia z dow.armj1 dnia 9, X.nastepu;n już zają—
cie Wilna,
$
і
Zarówno w chwili zajęcia Wilna,jak i pôiniaj,éen.Zeligowski,
wbrew informacjou deództ-a›litawukingo.an1 na jedną uhśllę dowódz=

twu polskiemu nie pôdluga.

s

з

kkcję przeciwko Litwie Kowieńskiej prowadzi na własną токо,чуzapasy,zdobytłe w Wilnie oras zabrane ze sobą.
î
Sympatja,z jaką sajqcie .ilna spotkano w szeregach całej armJî

*

wytwarza w dalszym ciągu szereg poaorów,Świadczących o rzekomem wsp6
Ł
ialaniu dowództwa polskiego z wojskami Litwy arodkoleJ.
„Î
Poszczególne oddziały,poszczególne transporty,słyssąc 0 cigék
iej
sytuacji gen.Zeligowskiego,przechodzą na własną roоко па
jego stronę,
wprowadzając chaos do zaognionego układu stosunków.da
turdlnie.sumorm›
tna ta pomoc'nie wystarcza.]
Litwy Srodkowej zmuszone są drogą

rekwizycji zdobywać środki śywnościowe.Celem położeńi
a kresu tego rodsagu stanowi rzecnyw..1153 аддів.19=0Nacs.Dow
.obojmuj zaopa

ж

nie

- ad

*

Litwy

materjalnę wojsk
3/.Zeanania

8

>-

Srodkowej.

-

por.Gròdzkìego kpt.Buczyiskiego ,kpt.Jaworskiego

i urz.alowikowaklogo.na których dor.1itewskie buduje częściowo sue
oakarżeaie.należałoby właściwie pozostawić bea odpowlodzi Odpowie=
dain dostateczną są akty karne/zał.5.w liczbie 55 odpisów/ dotyczące wyżej wspomnianych oficerów i charakteryzującą ich wartość etycz'un aż nadto dosadnie.
Kłamliwość zeznań jest tak oclywiata 12 vlerzyé się nie chce,

mogło je powóźnie traktować.
Zeznania por.Grodzkiego,złożone dnia 14.IV.1981.w Kownie и обес-

'aby dow.litewskie

ności prof.§zyaknsa,ministia wojny, ppułk.Zukasa,poprzednieco ministra
icjnj,pułkaKlenzczyńskiego;snefa sztabu generalnego oraz gen.por.Kathe zawierają między innemi następująco klang twa:
-

A/.dnia 1.4 2.1. żadnej konferencji w Grodnie nie

nogli

. w hiej zresztą brad udzialu:ani a/gen.Rydz-Smigły/dnia 1.i

Lidy

"aie wyje&dZal,ani b/.gen.Berbecki/Gn.1.,X.znajdujacy się wraz z 3.dyw.
leg.na odcinku na wschód od Lidy z dyrekcja na Motodecano/,ani c/pulk
Koc/dnia 1.i 2.).klerujqcy bezpośrednio operacjami був. ochotn.pod OTE /

**

nani/. --":

В/.цч1тпеш jest Awierdzenie, iż por. Grodzki wraz z innymi
cerami sztabu brół udział w konferencji.. armji polskiej Yódz Naczel-

ny niema zwyczaju konferować w sprawach zasadniczych z poszczególnymi
referentami dowództw niższych. .

y,

CÆ.nie w,trzgmﬁje_r6wn£aâ krytyki twierdzenie o rzekomem desy-

- gnowaniu do operacji da

1.4 3.dyw.leg.,dyw.Ochotniczej i dwóch -

dyw.lit.bial.l dyw.leg.. jak wiadomo & Zestawienia,w pierwszych dniach
paździerhika wchodziła już w skład ćrupy'MIR".oparnjąeoj na terenie
.arlji‘1 dyw.leg.otrzymała zadania związane z akcja na Mołodeczno”..
dyw.lit. his} nigy w skład „.at-31 nie wchodstlag‚co zaś się tyczy
dyw.0chotniczoj„najlepszym dowodem jej niezaangażowania w akcji na
-

Wilno jest fakt,iż
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