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Słowo wstępne

Niepodległość i Pamięć jest pismem humanistycznym o zamierzonej sze-
rokiej formule. Z periodyku muzealnego o proweniencji historycznej prze-
kształca się w kwartalnik naukowy zamieszczający artykuły, eseje, materia-
ły archiwalne związane z misją Muzeum Niepodległości realizowaną w róż-
nych kręgach tematycznych zainteresowań. Takiemu założeniu nie sprzyjają 
pomysły redagowania numerów monografi cznych, chociaż pokusa przypo-
minania poszczególnych rocznic może być elementem programotwórczej 
inspiracji. 

Tym razem tematem wiodącym podwójnego numeru stała się ‒ przypada-
jąca w lipcu 2013 roku ‒ 70. rocznica apogeum ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na obywatelach polskich zamieszkujących Kresy Wschodnie II 
RP. Zagadnienie to staraliśmy się zaprezentować w jak najszerszym spek-
trum. W starannie udokumentowanym artykule Dariusza Faszczy omówio-
ne zostało stanowisko Komendy Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji 
ludności polskiej w 1943 roku, przedstawiona też została rola Polskiego Pod-
ziemia Zbrojnego w obronie ludności polskiej. Działania zbrojne 27 Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej przeprowadzane w pierwszych miesiącach roku 
1944 (styczeń–kwiecień) prezentuje w analitycznym artykule Damian Mar-
kowski, nie pomijając aspektów politycznych operacji „Burza” na Wołyniu 
(łącznie z trudnymi problemami infi ltracji, inwigilacji i… współdziałania). 
Bezpośrednich wykonawców zbrodni identyfi kuje Mieczysław Samborski. 
Choć nazywa swój artykuł „przyczynkiem” to żmudnie rekonstruuje struk-
tury, podaje nazwiska dowódców, szczególnie gorliwych „aktywistów”, wy-
korzystuje bogatą bibliografi ę wspomnieniową ‒ polską i ukraińską, krajową 
i emigracyjną. Jan Engelgard stawia odważną, udokumentowaną źródłowo, 
tezę o współpracy partyzantki polskiej i sowieckiej na Wołyniu, podając 
fakty współdziałania w obliczu zagłady ludności polskiej, przedstawia jed-
nak różne punkty widzenia na efekty tej współpracy, korzystając ze źródeł 
emigracyjnych apologetów UPA. Paweł Bezak interesująco rysuje symbo-
likę, którą posługiwali się żołnierze polskiego podziemia różnej orientacji 
politycznej, działający w warunkach wielowątkowej wojny partyzanckiej, 
rekonstruuje nawet, w oparciu o opisy i przekazy wspomnieniowo-pamięt-
nikarskie, niektóre odznaki i godła. Jolanta Załęczny omawia materiały źró-
dłowe, wspomnienia osób, które przeżyły tragedię kresowego ludobójstwa 
na Pokuciu, powołując się na pisemną relację udostępnioną przez uczestnicz-
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kę muzealnych spotkań Uniwersytetu III Wieku. Wspomnienia, oryginal-
ne i autentyczne, przejmujące swoją grozą niosą humanistyczne przesłanie 
jakim jest, konieczność utrwalenia prawdy o cierpieniach. Relacja bezpo-
średniego uczestnika i ofi ary ludobójstwa opatrzona została kompetentnymi 
przypisami sytuującymi rękopis w konkretnej geografi cznej  przestrzeni. 
Warto upowszechniać tak opracowane relacje, nie tylko dla poszukiwania 
sprawiedliwości – lecz także w imię prawdy historycznej.

Stanisław Dziedzic artykułem Dialog nie zawsze pobratymczy przenosi 
nas na początek XX wieku, kiedy to zauważyć można pierwsze przykłady 
nienawiści polsko-ukraińskiej. Już u schyłku monarchii austro-węgierskiej 
polityka zaborcy inicjowała narodową i etniczną niechęć. Autor analizując 
korespondencje dwóch hierarchów: katolickiego abp. Józefa Bilczewskiego 
i unickiego abp. Andrzeja Szeptyckiego ukazuje zarzewie sporu, który prze-
trwał wiele lat. Ile w tych sporach i polemikach winy bezimiennych prądów 
historii, a ile ludzi tworzących poszczególne wydarzenia, wyczytać może-
my (nie wprost) z erudycyjnego eseju Franciszka Ziejki. Kiedyś Polacy, Li-
twini i Rusini tworzyli żmudnie, lecz skutecznie, Rzeczpospolitą Obojga 
(a nawet Trojga) Narodów. W 2013 roku przypadało 600-lecie Unii Horo-
delskiej (1413), będącej swoistego rodzaju pomostem pomiędzy porozumie-
niami w Krewie (1385) i Lublinie (1569). To właśnie za sprawą tej ostatniej 
przyłączone zostały do Korony ziemie Wołynia i Kijowszczyzna. Horodło 
stanowiło w tym procesie ważny etap, jeszcze ważniejszy dla nas Polaków 
był – zdaniem F. Ziejki ‒ Zjazd Horodelski oraz Akt Odnowienia Unii Horo-
delskiej zainicjowany w czasie zaborów, w 1861 roku, tuż przed wybuchem 
Powstania Styczniowego. Autor rekonstruuje też późniejsze paryskie obcho-
dy przypominające trójnarodową Rzeczypospolitą. 

O tej romantycznej wizji, o której marzyli Józef Piłsudski i Jerzy Gie-
droyc, dyskutowano podczas konferencji naukowej „Giedroyc i Ukraina” 
(17–18 maja 2012) zorganizowanej przez IPN. Niestety, nie wykorzystano 
przesłania etycznego zawartego w jej założeniach. Pisano:

Historia relacji polsko-ukraińskich w XX wieku nie należy do najłatwiejszych. 
Liczne cierpienia po obu stronach do dzisiaj rzutują na ocenę wydarzeń histo-
rycznych i na wzajemne postrzeganie. Jednocześnie możemy także odnotować 
szereg przykładów współdziałania Polaków i Ukraińców. Przeszłość może zarów-
no dzielić, jak i łączyć. Sztuką jest rzetelne jej opowiadanie, przy jednoczesnym 
pamiętaniu, że przyszłość można kształtować wspólnie, nie powtarzając starych 
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błędów. Do tego w dużej mierze sprowadzało się przesłanie Jerzego Giedroycia, 
który nie unikał nigdy trudnych tematów, ale też zawsze starał się budować nici 
porozumienia.

Giedroyc już w 1949 roku wysunął koncepcję ułożenia przez Polskę do-
brych stosunków z bezpośrednimi sąsiadami na Wschodzie, bez roszczeń 
terytorialnych i bez prób porozumiewania się, ułożenia się z Rosją ponad 
głowami Litwinów, Ukraińców i Białorusinów. Takie stanowisko to dla wie-
lu środowisk relatywizowanie cierpienia i brak jasnego określenia czynu, 
jakiego dokonano na Polakach w 1943 roku. Widać to również współcześnie: 
uwarunkowania polityczne pozwalają zastąpić w ofi cjalnych wystąpieniach 
defi nicję „ludobójstwa” terminem „czyn o znamionach ludobójstwa”, dopro-
wadzając do wielkich podziałów społecznych.

O publikacjach niektórych ukraińskich historyków pisze Jan Engelgard 
w dziale recenzji, zwracając uwagę na poszczególne pozycje i dociekania 
pozwalające „wybielać” dokonania OUN-UPA. Zresztą niżej podpisany 
też spotkał się z przypadkiem realizacji fi lozofi i „poprawności” politycznej 
przy redagowaniu wstępu do książki Marka Koprowskiego Wołyń. Epopeja 
polskich losów 1939–1945. Dla zrealizowania potrzeby prawdy historycznej 
zamieszczamy więc pełną wersję zaproponowanego tekstu, będącą nieja-
ko przyczynkiem do rozważań o granicach uległości i owej poprawności. 
Harcerze polscy nie mają ideowych problemów realizując wakacyjną akcję 
w Kostiuchnówce, upamiętniającą walkę trzech brygad Legionów o wskrze-
szenie Rzeczpospolitej w latach 1915–1916. Artykuł Pawła Bezaka Harcer-
ska służba pamięci na Wołyniu dokumentuje pracę społeczną miłośników 
historii, tradycji i prawdy, którzy zebrali się w 2013 roku już po raz piętnasty, 
na granicy Wołynia i Polesie.

Kierując się potrzebą dokumentowania tej prawdy przedstawiamy treść 
referatów wygłoszonych podczas uroczystej sesji poświęconej zagładzie Ży-
dów kresowych (współorganizowanej przez Muzeum Niepodległości) przez 
polityka i rabina. Nie starczyło miejsca na zamieszczenie pełnej dokumen-
tacji obchodów70-lecia ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu, oświadcze-
nia organizacji społecznych, stowarzyszeń kresowych, a nawet uchwały po-
szczególnych samorządów czekają na wnikliwego dokumentalistę

Całość zawartych w numerze zagadnień ,,wołyńskich” uzupełnia pełna 
bibliografi a znajdujących się w Muzeum Niepodległości zbiorów książko-
wych dotyczących tego terenu (Halina Murawska). Zainteresowanie naszą 
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wystawa planszową Wołyń czasów zagłady pozwala stwierdzić, że również 
w wystawiennictwie można realizować misję muzealną. Podobnie poznaw-
czą funkcję pełni wystawa Ignacy Jan Paderewski. Polak, Europejczyk, mąż 
stanu, artysta, peregrynująca po Ukrainie z dwujęzycznym informatorem.

W prezentowanym numerze naszego pisma warto też zwrócić uwagę na 
wyczerpujący artykuł Janusza Gmitruka związany z 70. rocznicą śmierci 
współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego, Delegata Rządu na Kraj ‒ 
Jana Piekałkiewicza (1892–1943). Ten wielki polski patriota został aresz-
towany przez gestapo w niewyjaśnionych do dnia dzisiejszego okoliczno-
ściach. Jednym z wątków jest możliwość denuncjacji przez ukraińskiego 
księdza. Więzień katowni przy alei Szucha zginał na Pawiaku nie wydając 
nikogo.

W numerze znalazły się też materiały luźno związane z głównym tema-
tem. Helena Wiórkiewicz w iście benedyktyńskim stylu opisuje, przekazane 
Muzeum Niepodległości w początkach 2012 roku, pamiątki po lwowskiej 
rodzinie Drexlerów. Pierwsza część kolekcji, przekazana wcześniej, zosta-
ła zaprezentowana w publikacji Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej, wciąż czekającej na druk. Na bazie konferencji naukowej, 
która miała miejsce 19 lutego 2013 w Senacie RP, omówiono zagadnienia 
związane z regionalizmem, tradycją i Europą (Tadeusz Skoczek). Ważne 
miejsce w historii zajmuje regionalizm galicyjski, wielonarodowy i wielo-
kulturowy, słabo zbadany i czekający na swego kronikarza. 

Warto przypomnieć, że od niedawna proponujemy czytelnikom lekturę 
poezji. Obecnie zamieszczamy wiersze Zygmunta Jana Rumla, Wołyniani-
na, absolwenta Liceum Krzemienieckiego, aktywnego członka wołyńskiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej, żołnierza Batalionów Chłopskich, emisariu-
sza Armii Krajowej w okrutny sposób zamordowanego przez UPA. „Był 
jednym z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabły-
snąć pierwszorzędnym blaskiem” – napisał o nim Jarosław Iwaszkiewicz.

Tadeusz Skoczek
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NIEPODLEGŁOŚĆ I PAMIĘĆ
2013, nr 3-4 (43-44)

Krzysztof Bąkała
Muzeum Niepodległości

Przybyli na Wołyń nieproszeni…

Słowa kluczowe

Ziemia lacka, sejm lubelski, Wasyl Wyszywany, Halicja, Dmytro Doncow.

Streszczenie

Materiał  przedstawia pobieżny zarys stosunków społeczno-politycznych panują-
cych na ziemiach należących obecnie do niepodległej Ukrainy, od czasów wczesne-
go średniowiecza do 1943 r. Poruszono w nim też niektóre wydarzenia związane 
z obchodami 70. rocznicy apogeum banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez 
OUN-UPA na Kresach Wschodnich II PR

W 2013 roku przypadała 70. rocznica apogeum ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Południowo – 
Wschodnich II RP. W odróżnieniu od poprzednich rocznic informacje 
o tych tragicznych w naszej historii wydarzeniach zostały przedsta-
wione w wyjątkowo szeroki sposób docierając do społeczeństwa za-
równo poprzez mass media, jak i za sprawą organizacji zrzeszających 
Kresowian, które organizowały uroczystości w całym kraju. Ukorono-
waniem tych działań były centralne obchody w Warszawie rozpoczęte 
Mszą Świętą w kościele pw. św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży, 
a następnie przemarszem wielotysięcznego pochodu Traktem Kró-
lewskim w Marszu Pamięci Ofi ar, zakończonym Uroczystym Apelem 
Pomordowanych i złożeniem wieńców pod okolicznościową tablicą 
umieszczoną na frontonie Domu Polonii na Krakowskim Przedmie-
ściu. Po zakończeniu części ofi cjalnej zainteresowani mogli wysłuchać 
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na Placu Zamkowym specjalnego koncertu wykonanego ku pamięci 
ofi ar ludobójstwa. Na uroczystości przybyli przedstawiciele środowisk 
kresowych i organizacji społecznych z całej Polski, a także byli i obecni 
parlamentarzyści w większości reprezentujący ugrupowania PSL i PiS. 
Wymienione działania nie wyczerpują jednak tematu. Istotną częścią 
obchodów było bez wątpienia rzeczowe włączenie się badaczy zajmu-
jących się tą problematyką. Ukoronowaniem działań naukowców były 
dziesiątki sesji naukowych, paneli dyskusyjnych oraz wystaw i publika-
cji. Niebagatelne znaczenie miało też włączenie się w Obchody Głowy 
Państwa Polskiego. Właśnie pod Honorowym Patronatem Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w dniach 27–28 
czerwca zorganizowały konferencję naukową zatytułowaną ,,Zbrod-
nia Wołyńska. Historia–Pamięć– Edukacja. W przededniu 70. roczni-
cy”. W pierwszym dniu zrealizowane zostały dwa panele dyskusyjne. 
Sesję I prowadzoną przez dr. Łukasza Kamińskiego – prezesa IPN, za-
tytułowano ,,Wokół pamięci”, zaś drugą ,,Porozmawiajmy o faktach”. 
W dyskusji wzięli udział m.in. przedstawiciele polskich i ukraińskich 
środowisk naukowych, a także duchowieństwa obu naszych krajów 
z władyką Benedyktem1 i abp. Józefem Michalikiem na czele oraz 
kancelarii prezydenta RP w osobie prof. dr. hab. Tomasza Nałęcza. 
W tej części obrad głos zabrali też sekretarz ROPWiM dr hab. Andrzej 
Krzysztof Kunert i były minister MSZ prof. Adam Daniel Rotfeld. Co 
najcenniejsze, podczas dyskusji w Pałacu Prezydenckim bardzo mocno 
wyartykułowane zostało stanowisko przedstawicieli środowisk kreso-
wych. Swój istotny głos w dyskusji zabrali m.in.: dr Barbara Fedy-
szak-Radziejowska, Tadeusz Olszański, Szczepan Siekierka – prezes 
SUOZUN2 oraz Ewa Siemaszko – Kustosz Pamięci Narodowej, która 
była ponadto jedną z dyskutantek zaproszonych do udziału w drugim 
panelu. Wśród wielu poruszanych tez jedna z ważniejszych zwracała 
uwagę na fakt, iż środowiska kresowe nie żywią jakiejkolwiek urazy 
do narodu ukraińskiego. Z uwagi na to nasze Narody nie muszą się 
jednać – choć propozycja ta często się powtarzała w wypowiedziach 

1 Władyka Benedykt Aleksijczuk, biskup pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej ob-
rządku greko-katolickiego.
2 Stowarzyszenie Upamiętniania Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.
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kilku dyskutantów – gdyż nigdy nie było pomiędzy nimi większych 
waśni. Z całą natomiast stanowczością podkreślona została zbrodnicza 
rola OUN-UPA i ich obecnych apologetów, zręcznie zasłaniających się 
całym ukraińskim narodem, wśród którego paradoksalnie żyją obec-
nie tysiące potomków Sprawiedliwych Ukraińców zgładzonych wła-
śnie za sprawą wspomnianych zbrodniczych organizacji3. Drugiego 
dnia konferencja przeniosła się do Centrum Edukacyjnego IPN im. 
Janusza Kurtyki. Sesję III, w której udział wzięli prelegenci z polskich 
oraz ukraińskich ośrodków naukowo-badawczych, zatytułowano ,,Jak 
upowszechniać?”, pokazano różnice w edukacji historycznej w Polsce 
i na Ukrainie. W części IV zaprezentowano opracowane przez IPN 
wydawnictwo Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy… Zbrod-
nia Wołyńska – historia i pamięć. Materiały edukacyjne oraz nową 
stronę internetową IPN poświęconą rocznicowym wydarzeniom. 
W obu przypadkach wyraz ,,ludobójstwo” pojawia się jednoznaczne 
jako określenie zbrodni dokonanej przez OUN-UPA na obywatelach 
polskich zamieszkujących cały obszar Kresów Wschodnich II RP. Jak 
czytamy we wprowadzeniu do ,,Materiałów” autorstwa dr. Andrzeja 
Zawistowskiego:

W tytule niniejszego opracowania nieprzypadkowo posłużyliśmy się nazwą 
,,Zbrodnia Wołyńska”, zdając sobie sprawę, że geografi czny obszar opisywanych 
wydarzeń jest znacznie szerszy. Tak jak symbolem sowieckiej polityki ekstermina-
cyjnej roku 1940 stał się Katyń, tak symbolem antypolskiej akcji eksterminacyjnej 
Ukraińskiej Armii Powstańczej stał się Wołyń4.

Uwagę zwraca jeden ze scenariuszów lekcyjnych zawartych w ,,Te-
kach”, w którym przy omawianiu zagadnienia ,,ludobójstwo” doko-
nano obrazowego zestawienia haseł ,,Kambodża”, ,,Rwanda”, ,,Ho-

3 W bibliotece cyfrowej IPN pod adresem: http://pamiec.pl/portal/pa/1534/12487/ 
można pobrać bezpłatny e-book „Kresowa księga sprawiedliwych 1939–1945. 
O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA”, 
oprac. Romuald Niedzielko, Warszawa 2007 (seria: „Studia i materiały”, t. 12). Pu-
blikacja w formatach PDF, PUB i MOBI dostępna jest w trzech językach: polskim, 
ukraińskim i angielskim. 
4 Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy… Zbrodnia Wołyńska – historia i pa-
mięć. Materiały edukacyjne, Warszawa 2013, s. 5.
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locaust”, ,,Wołyń”5. Poza tym obok wielu żywych relacji świadków, 
prezentowanych w relacjach fi lmowych, na stronie internetowej oraz 
załączonej  do ,,Materiałów” płycie CD, bardzo istotne wydaje się 
też podkreślenie dzieła Sprawiedliwych Ukraińców, którzy z naraże-
niem własnego życia nieśli pomoc tym, których życie było zagrożone. 
Wspomniana ,,Księga” umieszczona została w wersji elektronicznej  
na internetowej stronie IPN6. Jak czytamy w jej wstępie:

Korzystając z zachowanych relacji świadków, w książce odnotowano wy-
darzenia w 500 miejscowościach (na około 4 tysiące zaatakowanych ogółem), 
w których z rąk OUN-UPA poniosło śmierć blisko 20 tysięcy Polaków. Część 
skazanych na zagładę polskich mieszkańców otrzymała pomoc humanitar-
ną ze strony ukraińskich sąsiadów, zazwyczaj członków rodzin mieszanych, 
krewnych lub przyjaciół, czasem nieznajomych, kierujących się chrześcijań-
ską miłością bliźniego, w sporadycznych przypadkach – także ze strony katów.
Zachowani we wdzięcznej pamięci ocalonych Ukraińcy – główni bohaterowie 
tej książki (ponad 1300 osób, niestety częstokroć anonimowych) zasłużyli na za-
szczytne miano „sprawiedliwych” i na publiczne uhonorowanie, ponieważ z nara-
żeniem życia, indywidualnie, a nawet całymi rodzinami, przeciwstawili się czynnie 
ludobójstwu. Ostrzegali przed napadem, udzielali schronienia, wskazywali drogi 
ucieczki, zaopatrywali w żywność i ubranie, przewozili w bezpieczne miejsce, do 
lekarza czy szpitala, przyjmowali pod opiekę, a nierzadko na długoletnie wycho-
wanie sieroty po zamordowanych, odmawiali wykonania rozkazu zabicia członka 
własnej rodziny – np. żony lub męża – narodowości polskiej. Dzięki aktom solidar-
ności i miłosierdzia ocalały zarówno pojedyncze osoby, jak i całe wsie (łącznie po-
nad 2,5 tysiąca osób). Kilkuset Ukraińców wykonawcy „akcji antypolskiej” ukarali 
śmiercią, uważając udzielanie pomocy „Lachom” za zdradę ukraińskich ideałów 
narodowych7.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż publikacja ta ukazała się prze-
drukiem w języku ukraińskim właśnie w 2013 roku8, co niewątpliwie 
5 Ibidem, s. 21.
6 Zob. przypis 2.
7 Ibidem
8 Kpecoбa Kнига Спрaведливих 1939–1945. Про українців, які рятували поляків, 
винищуваних ОУН та УПА. Киів 2013.
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przyczynić się może do lepszego poznania zagadnienia przez społe-
czeństwo ukraińskie, znacznie wykraczające poza ramy obrazu zapre-
zentowanego w fi lmie, Żelazna sotnia9. 

Wśród wielu innych wydarzeń rocznicowych z udziałem prezydenta 
RP należy przede wszystkim wymienić odsłonięcie Pomnika Rzezi 
Wołyńskiej na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, które miało miej-
sce w 70. rocznicę apogeum zbrodni przypadającą 11 lipca. Historyk 
nie musi rozstrzygać, czy pomnik usytuowany jest w odpowiednim 
miejscu, ani też czy jego forma wyrazu nie powinna być inna. Histo-
ryk może jednak, a nawet powinien odnotować fakt, iż Głowa Pań-
stwa Polskiego brała udział w uroczystości odsłonięcia tegoż pomnika 
w jego Stolicy. Na frontonie pomnikowego krzyża, pod symbolicznie 
okaleczonym Krucyfi ksem, umieszczone zostały słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane 11 czerwca1999 r.:

Ojcze ludów i narodów,
błagamy Cię,
przyjmij dar świadectwa wiary,
męki i śmierci synów naszego narodu
umęczonych i pomordowanych na Wschodzie.

Uczyń ich wiarę posiewem wolności i pokoju.

Ojcze Najmilszy, przez przyczynę Matki Zbawiciela,
pomóż nam przebaczyć,
chroń nas od wojny i nienawiści i niepamięci.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Przed Krucyfi ksem umieszczonych zostało 18 tablic z nazwami 
miejscowości z siedmiu przedwojennych województw II Rzeczypo-
spolitej: lwowskiego, poleskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, 
wołyńskiego oraz częściowo lubelskiego i krakowskiego, w których 
dokonano masowych mordów w latach 1942–1947. Pomiędzy krzy-

9 Эалізна Сотня, reż. Олес Янчук;  Borec Homes Pty Ltd (Australia), Студія 
Олесь (Чкраїна) 2004.
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żem a tablicami znajduje się sarkofag, w którym umieszczono kapsuł-
ki z grudkami ziemi ze wspomnianych miejsc.

Nie mniej ważny wydaje się udział Bronisława Komorowskiego 
w uroczystej mszy św. odprawionej w dniu 14 lipca 2013 r. w kościele 
katedralnym pw. św. Piotra i Pawła w Łucku. Krótkie fragmenty z uro-
czystości pokazane zostały w fi lmie Wołyń 1943 – bez przedawnienia 
zrealizowanym przez wytwórnię ATV z Odessy na jesieni 2013 r.10 
Polskie media zainteresowały się bardziej nie samą uroczystością lecz 
incydentem po zakończeniu mszy, kiedy to pewien osobnik rzucił jaj-
kiem w polskiego prezydenta. Gest jednoznaczny. Szowiniści ukra-
ińscy od dłuższego czasu zapowiadali, że nie życzą sobie prezydenc-
kiej wizyty w tym miejscu i czasie. Zatem B. Komorowski przybył do 
Łucka ,,nieproszony”. Nasuwa się analogia z inną wypowiedzią sprzed 
lat. Otóż w 1998 r. wydana została książka Polszcza i Ukrajina. Polś-
ko-ukrajinśki widnosyny w mynułomu ta śohodni, autorstwa Bohdana 
Zubenki, w której napisał:

Wobec szalejącego polskiego terroru dowództwo UPA rozkazało Polakom-kolo-
nistom wyjechać z Wołynia z powrotem do Polski pod groźbą kary. Większość Po-
laków rozkaz wykonała. Niektórzy z polskich historyków, opisując ówczesne wyda-
rzenia na Wołyniu, krzyczą o niesprawiedliwości wyrządzonej Polakom. Niektórzy 
z ukraińskich renegatów próbują im potakiwać. (...) Prawda jednak jest taka, że Pola-
cy przyszli na Wołyń nieproszeni i odeszli stąd nie żałowani. Psom - psia śmierć11.

Ów smrodliwy, jak jajko rozbite na marynarce prezydenta RP, po-
gląd Zubenki został w swoim czasie poddany ocenie zarówno przez 
naukowców – m.in. Grzegorz Motyka12, jak i środowisko Kresowian – 
m.in. Szczepan Siekierka13. Mimo to, po upływie piętnastu lat, ziarno 

10 Волынь ъез срока давности, reż. Dmitrij Dokunow,  ATB, CATB, Oдесса 
2013.
11 B. Zubenko, Polszcza i Ukrajina. Polśko-ukrajinśki widnosyny w mynułomu ta 
śohodni, Lwów 1998, s. 86.
12 G. Motyka, Co ma ,,Wisła” do Wołynia ?, http://www.lemko.org/gazeta/Gaze-
ta32901_2.html.
13 http://szturman.salon24.pl/244705,referat-prezesa-suozun-na-konferencji-w-w-
arszawie-26-10-2010-r.



 15 

Przybyli na Wołyń nieproszeni...

niezgody, czy też niewiedzy, bądź totalnej ignorancji powróciło. Skoro 
więc mówi się, że w stosunkach polsko-ukraińskich jest tak dobrze, 
to dlaczego jest tak źle? Wydaje się, że dotychczas nie zrobiono zbyt 
wiele w kierunku pochylenia się nad wspólną wielowiekową historią. 
Z uwagi na obchodzoną rocznicę oczywisty fakt stanowi dyskusja, 
która niestety zawęża się do okresu dwudziestolecia międzywojenne-
go, może delikatnie przekraczając ową cezurę do początku XX wieku. 
Nie jest to łatwy temat dla historyka – gdyż niestety zahacza o współ-
czesną politykę, a i obfi tość materiału pozwala piszącemu te słowa 
jedynie na marginalnie, subiektywny wybór.  

W wielu opiniach panuje stereotyp próbujący udowadniać, iż Polacy 
dokonali zaboru ziem ukraińskich. W wielu argumentach strony ukra-
ińskiej dominuje, zasiany jeszcze przez komunistów, stereotyp o pol-
skim panie i ukraińskim chłopie, sprowadzający się do złowrogiego 
,,смерть lachom”! lub ,,Wsich Lachiw do odnoj jamy”14.

Kim zatem byli owi przetrwali w pogardliwym stereotypie ukraiń-
skiej pamięci Lachowie? Wydaje się, że przekonywującą odpowiedź 
tej kwestii przedstawił w swoim czasie wybitny językoznawca Ta-
deusz Lehr-Spławiński. Dokonując analizy fi lologiczno-językowej 
oraz uwzględniając różnorodność poglądów, racji i interpretacji źró-
deł przedstawionych przez znakomitych polskich mediewistów: Ka-
zimierza Tymienieckiego, Henryka Łowmiańskiego oraz Zygmunta 

14 R. Domański, Wsich Lachiw do odnoj jamy [w:] M. A. Koprowski, Epopeja pol-
skich losów 1939-2013. Akt I, s. 279. Autor wspominając swe młodzieńcze lata spę-
dzone w Kowlu po zajęciu przez Sowietów w 1939 r. przytacza następującą relację: 
Jak zacząłem chodzić do dziesięciolatki, w szkole nauka odbywała się zasadniczo 
w języku polskim. Musieliśmy tylko uczyć się przymusowo języka ukraińskiego i ro-
syjskiego. W szkole uczyli nas nauczyciele przywiezieni przez Sowietów. Zapamię-
tałem zwłaszcza jedną Żydówkę i nauczyciela o bliżej nieokreślonej narodowości 
(…) uczyli oni większości przedmiotów. Wszystkie były oczywiście nafaszerowane 
ideologią i nienawiścią do wszystkiego, co polskie. Pamiętam, że musieliśmy znać 
na pamięć wiersz Łesi Ukrainki (Larysa Kosacz-Kwitka, 1871–1913, ukraińska 
poetka, pisarka i krytyk literacki. Nie ustalono, czy faktycznie jest autorką tego 
dwuwiersza): ,,Wsich Lachiw do odnoj jamy/ burżui za burżujamy budem, budem 
bit (Wszystkich Lachów do jednego dołu/ burżujów za burżujami będziemy bić)”. 
Pamiętam to do dziś. Oczywiście nikogo z nas ideologicznie nie przerobili. Przed-
wojenna polska szkoła, do której wcześniej wszyscy uczęszczaliśmy, kładła bowiem 
duży nacisk na patriotyczne wychowanie uczniów.
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Wojciechowskiego, utożsamia Lachów z plemieniem Lędzian sytuując 
ich osadnictwo we wschodniej połaci polskiego obszaru plemiennego 
na obszarach pomiędzy górnym Bugiem a średnim Sanem, obejmu-
jących tzw. Grody Czerwińskie oraz ziemie Bełzką i Przemyską do 
czasu – jak to określił – kiedy plemię to nie zostało na przełomie X 
i XI wieku ,,wchłonięte przez historycznie poświadczoną ekspansję 
ruską ku zachodowi”15. Badacz ów podkreślił też, iż używana u na-
szych wschodnich sąsiadów nazwa ,,Lęchъ” nie została urobiona przez 
Polaków. Najprawdopodobniej przyjęła się ona w północnej części po-
granicza polsko-ruskiego o czym przekonywać może inna nazwa tery-
torialna ,,Podlasze” czyli ,,Podlasie” co znaczy ,,ziemia w sąsiedztwie 
Lachów”. Z czasem określenie to odnosiło się nie tylko do ,,Polaków” 
ale też do innych, położonych bardziej na północny-zachód plemion 
pomorsko-połabskich16. W innej części swych rozważań T. Lehr-
Spławiński zwraca uwagę na ciekawy historyczny układ stosunków 
gwarowych polsko-ruskiego pogranicza. Zaznacza, iż stosunki języ-
kowe musiały tu zostać przed wiekami poważnie zakłócone, z uwagi 
na niewystępowanie tzw. gwar przejściowych świadczących o długo-
wiekowym sąsiedztwie i współżyciu etniczno-językowych zespołów 
polskich i ruskich17. Z uwagi na brak dostatecznego materiału histo-
ryczno-językowego, opiera się na źródłach do dziejów politycznych 
pisząc:

Bezstronna interpretacja wiadomości, jakich dostarcza nam w tym względzie 
najstarsza kronika ruska tzw. Powiest wriemiennych liet, wzmiankuje, że w r. 981 
Włodzimierz W. ks. Kijowski podjął wyprawę przeciwko Polakom (Lachom) i zajął 
ich grody, Przemyśl, Czerwień i inne, które przeszły w posiadanie Rusi. Odpadły 
jednak widocznie około 1018 r. w związku z wyprawą Bolesława Chrobrego na 
Kijów, skoro w 1031 r. Jarosław Mądry wraz z Mścisławem zajęli na nowo Czer-
wień i inne grody, wojując w ziemi ,,ljadьskiej” i ustalając w ten sposób stan po-

15 T. Lehr-Spławiński, Lędzice – Lędzianie – Lachowie [w:] Opuscula Casimiro 
Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 1959, s. 206.
16 Ibidem, s. 207.
17 Ibidem, s. 204. Jako przykład istniejących w Słowiańszczyźnie gwar przejścio-
wych badacz podaje istniejące przykłady z  pograniczy: serbsko-bułgarskiego, cze-
sko-słowackiego, polsko-czeskiego, polsko-łużyckiego.
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siadania Rusi w tych stronach na kilka wieków. Informacje te, których ścisłości nie 
ma żadnego powodu kwestionować, dają odpowiedź na zajmujące nas tu pytania: 
wynika z nich jasno, że tereny od Grodów Czerwińskich aż po ziemię Przemyską 
łącznie były pierwotnie polskie – chyba nie tylko politycznie – i że przynależność 
ich polityczna na przełomie w. X–XI była zmienna, zanim ostatecznie po r. 1031 nie 
utrwaliła się w rękach Rusi, za czym z natury rzeczy poszło ich etniczno-językowe 
zruszczenie, do którego przyczyniło się z pewnością uprowadzenie licznych jeńców 
polskich na Ruś, co wyraźnie podnosi kronikarz, opowiadając, że jeńcy ci osadzeni 
przez Jarosława nad rzeką Roś, przebywają tam jeszcze za jego czasów. W ramach 
tych dziejów mieści się najprawdopodobniej zatrata plemienia Lędzian, które two-
rzyło jak o tym zdają się świadczyć wszystkie powyższe dane, pierwotne ogniwo 
pograniczne polskie od strony ruskiej. Ogniwo to wraz ze swoim –  może być, przej-
ściowym – narzeczem zostało usunięte, częściowo zapewne wchłonięte przez tę 
historycznie wyraźnie poświadczoną ekspansję żywiołu ruskiego ku zachodowi18.  

Jednakże pomimo tegoż ,,wchłonięcia” bądź ,,usunięcia” lędzińskie-
go ogniwa, pogranicze polsko-ruskie istniało w dalszym ciągu. Ko-
lejne stulecia wskazują na istniejący już na przełomie XII i XIII wie-
ku system sojuszów i więzów dynastycznych zawieranych pomiędzy 
władcami sąsiadujących ze sobą księstw: krakowsko-sandomierskiego, 
halicko-włodzimierskiego oraz mazowieckiego. Zagadnienie to rozwi-
nął Kazimierz Myśliński, m.in. krytycznie odnosząc się do relacji za-
wartych w Rocznikach Wincentego Kadłubka oraz Jana Długosza od-
nośnie dążeń Romana Mścisławowicza, a następnie jego syna Daniela 
do zajęcia ziemi lubelskiej19. Badacz ów doszedł do wniosku, iż źródła 
nie potwierdzają tej tezy, zaś obecność wojsk ruskich na Lubelszczyź-
nie w różnych latach XIII w. wynikała ze zobowiązań sojuszniczych, 
zwłaszcza wobec książąt mazowieckich związanych z władcami Hali-
cza i Włodzimierza zbieżnością interesów politycznych oraz więzami 
rodzinnymi20. Niebagatelne też znaczenie miały względy gospodar-
cze. To właśnie przez Mazowsze przebiegały ważne ówczesne szlaki 

18 Ibidem, s. 204–205.
19 K. Myśliński, Problemy terytorialne w stosunkach miedzy Polską i księstwem 
halicko-włodzimierskim w XIII w., [w:] Nihil superfl uum esse. Prace z dziejów śre-
dniowiecza ofi arowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, Poznań 2000.
20 Ibidem, s. 236.
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handlowe prowadzące z Bałtyku aż po Morze Czarne. Wymienione 
względy nie oznaczają jednak, że książęta ruscy pozbawieni byli aspi-
racji i nie dążyli do objęcia zwierzchnictwa nad sąsiednimi księstwa-
mi. Tak było chociażby w przypadku księcia Lwa21, który jak podaje 
Latopis russskij:

gdy po śmierci Bolesława Wstydliwego ,,nie było komu władać w ziemi lackiej 
(…) zechciał sobie ziemi krakowskiej”. Gdy jednak plan ten się nie powiódł, ,,ze-
chciał sobie część w ziemi lackiej – miast  na Ukrainie”22.

Z drugiej jednakże strony należy przypomnieć, iż wyparty z kraju 
przez Wacława II Władysław Łokietek znalazł się na politycznej emi-
gracji właśnie u księcia halicko-włodzimierskiego, Jerzego23, zmarłego  
najprawdopodobniej w wyniku zamachu w 1308 r. – co dodatkowo 
świadczyć może o wewnątrz Rusińskiej rywalizacji o tron. Wdzięcz-
ny Łokietek udzielił później pomocy synom zmarłego księcia w wy-
niku czego mogli objąć po ojcu tron. Synami Jerzego byli: Andrzej 
II, późniejszy król halicko-włodzimierski oraz Lew II, książę Łucki. 
Warto też przypomnieć, iż jedna z córek Jerzego, Maria, została żoną 
Trojdena mazowieckiego. Jak się więc wydaje, nawet na podstawie 
tak skrótowego i wybiórczego omówienia okresu dziejów, nietrudno 
przekonać się o dynamice oraz istotnych zawiłościach polityczno-dy-
nastycznych w bilateralnych stosunkach polsko – rusińskich Wieków 
Średnich. Pomimo to grabieżcze najazdy mongolsko-tatarskie, a co 
gorsza skierowana ku Rusi litewska ekspansja Giedyminowiczów, 
przerwały kolejną możliwość rozwinięcia się ,,gwar przejściowych” 
pogranicza polsko-ruskiego. Mniejsze księstewka przyłączane zostały 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego od razu, większe etapami. Gie-
dymowicze w kontaktach z panującą na obszarach Rusińskich Złotą 
Ordą, a także chanami tatarskimi uciekali się do szeregu kompromi-
sów. Wystarczy zaznaczyć, iż Kijów niemalże przez cały XIV wiek 

21 Chodzi o Lwa I Halickiego vel Lwa Daniłowicza(ok. 1228 – ok. 1301), potomka 
Bolesława III Krzywoustego po kądzieli.
22 K. Myśliński, op. cit., s. 234.
23 Chodzi o Jerzego I (ok. 1252–1308), syna Lwa Daniłowicza, wnuk  Daniela I Ha-
lickiego – założyciela Lwowa.
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płacił daninę Ordzie. W tym czasie nie obyło się też bez rozdźwię-
ków politycznych pomiędzy Polską a Wielkim Księstwem Litewskim 
o wpływy na Rusi. Konfl ikt ów zakończył się zerwaniem sojuszu wy-
mierzonego przeciw Zakonowi Krzyżackiemu oraz podziałowi księ-
stwa halicko-włodzimierskiego i Podola24. Podtrzymując ten litewski 
wątek warto przytoczyć kilka innych, zasługujących na analizę, tez 
zawartych w cytowanym opracowaniu:

Gdy mówimy o przyłączonych do Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemiach 
Rusi, pojawia się problem nazwy zarówno tych ziem, jak i ich mieszkańców. Nazy-
wa się je ziemiami Rusinów, Białorusinów lub Ukraińców. Ta historyczna nieści-
słość charakterystyczna jest nie tylko dla XIV w., ale i dla wieków późniejszych. 
Słowianie wschodni – Rusini – podzielili się już na Ruś północno-wschodnią 
i północną, kolebkę dzisiejszego narodu rosyjskiego, oraz na podległe Wielkiemu 
Księstwu Litewskiemu ziemie Rusi, na których wytworzyli się później Białorusini 
i Ukraińcy. W XIV–XV w. nie sposób ich jednak zdefi niować. W pierwszej poło-
wie XX w. mieszkańców ziem Rusi podległych Wielkiemu Księstwu Litewskiemu 
nazywano w literaturze historycznej Rusinami. W ostatnich latach określenie to 
powraca i dlatego też będziemy je stosować.

Ziemie Rusinów w Wielkim Księstwie Litewskim nie utworzyły jednolitej jed-
nostki polityczno-administracyjnej i również nie postrzegano ich w ten sposób. 
Stanowiły konglomerat ziem o odrębnym statusie w obrębie jednego państwa. Jego 
władcy znajdowali tutaj ukształtowane struktury państwowe i sądownicze – ksią-
żąt, ich namiestników, ciwunów, zarządców grodów – i starali się je utrzymać, 
a zmieniać jedynie z konieczności. Najwięcej stanowisk w najwyższej warstwie 
rządzącej zajmowali Giedyminowicze, wypierając z nich książąt ruskich. Zmiany 
te zachodziły bezboleśnie, Giedyminowicze nie naruszali ,,dawności”, co oznacza-
ło, że pozostawiali dany ustrój społeczny. Bojarzy ziem ruskich, a także książęta, 
czyli posiadacze ziemscy wywodzący swe korzenie z rodów książęcych, oraz ich 
system rządzenia ziemią pozostał25.

Na Rusi Wielkie Księstwo Litewskie przejęło ważną instytucję – Cerkiew 
prawosławną, która mogła pomóc jego władcom w szybszym zjednoczeniu tych 
ziem. Po najeździe tatarsko-mongolskim na ziemie Rusi, które w niedługim cza-

24 Z. Kiaupa, J. Kiaupienė, A. Kuncevičius, Historia Litwy, Od czasów najdawniej-
szych do 1795 roku, Warszawa 2007, s. 105.
25 Ibidem, s. 106.
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sie weszły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, Cerkiew długo nie mogła 
się podźwignąć. W 1304 r. głowa Cerkwi, metropolita Kijowa, przeniósł się na 
Ruś północno-wschodnią, skąd na różne sposoby wspierał Moskwę i szkodził 
interesom Wielkiego Księstwa Litewskiego. Mimo wszystko Cerkiew prawo-
sławna była lojalna wobec władców Litwy i stanowiła siłę łączącą i umacniającą 
państwo26. 

Jedną z najbardziej brzemiennych w skutki pamiątek – a raczej 
jej brakiem – po najazdach litewskich na ziemie księstwa halicko-
włodzimierskiego, było całkowite zniszczenie Lwowa w latach 1350 
i 1351, bądź w roku 1353 podczas spustoszenia Halicza przez Lubar-
ta. O fakcie tym przypomniał Kazimierz Sochaniewicz przy okazji 
omawiania herbu tego miasta, a ściślej, analizując źródła sfragistycz-
ne odnoszące się do historii instytucji usankcjonowanych przez pra-
wo magdeburskiego we Lwowie już w dobie piastowskiej27. Obrócone 
w perzynę miasto, odbudowane przez Kazimierza Wielkiego najpóźniej 
do roku 135628, w postępujących po sobie stuleciach stale rozkwitało, 
stając się wreszcie jednym z najznamienitszych ośrodków kulturalno-
społecznych Rzeczypospolitej. Nie trzeba oczywiście przekonywać, iż 
o rozwoju tym w dużej mierze zadecydowało położenie na ważnym 
kupieckim szlaku, zwanym ,,tatarskim”. Nie tylko we Lwowie, ale też 
w obrębie innych miast zapanowała wielokulturowość. Osiadali tu Or-
mianie, Saraceni29, Niemcy, Żydzi oraz wiele innych nacji tworzących 
niespotykaną mozaikę kultury, sztuki i religii.

Od roku 1370 nastały tu rządy Ludwika Wielkiego (zwanego u nas 
Węgierskim), w imieniu którego władzę sprawował Władysław Opol-
czyk, który swój splendor najwyższy, wizerunek Matki Bożej – Ho-

26 Ibidem, s. 107.
27 K. Sochaniewicz, Herb Miasta Lwowa, [w:] Biblioteka Lwowska, t. IV, Warsza-
wa 1989, s. 22; w przyp. 11 podany został podstawowy wybór źródeł i literatury 
przedmiotu.
28 Przywilej magdeburski nadany Lwowowi przez Kazimierza Wielkiego w 1356 r. nie 
jest sensu stricto przywilejem lokacyjnym lecz ma na celu uporządkowanie i usankcjo-
nowanie istniejącego już status quo. – zob. K. Sochaniewicz, Herb…, s. 22.
29 Powstałe jeszcze w starożytności określenie Arabów bardzo adekwatne w odnie-
sieniu do Wieków Średnich.
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degetrii30, oddał w opiekę jasnogórskich Paulinów31. Od 1387 r. aż po 
,,zbrodnię rozbiorów”32, Zachodnia część Rusi weszła w skład Korony. 
Początkowo jeszcze jako Regnum Russiae, później stając się jej inte-
gralną częścią. W jej skład wchodziły: województwo ruskie i bełskie 
– w historiografi i utrwalone jako Ruś Czerwona33 – oraz województwo 
podolskie.

W obręb Królestwa weszła duża obca dzielnica, odróżniająca się własnymi tra-
dycjami politycznymi, odmiennie zorganizowaną gospodarką, swoistymi przedsta-
nowymi stosunkami społecznymi, związana z innym, bizantyjsko-prawosławnym 
kręgiem cywilizacyjnym. Po aneksji uwidoczniły się typowe dla ziem powstającego 

30 Hodegetria (hodigitria) – określenie najstarszego, ukształtowanego w Bizancjum, 
typu ikonografi cznego przedstawiającego wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
Jezus. 
31 W literaturze przedmiotu dość często pokutuje pogląd, iż cudowny obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej ma Rusińską proweniencję. Wydaje się jednak, iż teza 
ta nie wytrzymuje krytyki; zob. W. Kurpik, Jasnogórska Bogurodzica – splendor 
najwyższy Władysława Opolczyka, [w:] Władysław Opolczyk jakiego nie znamy. 
Próba oceny  w sześćsetlecie śmierci,  [red.] A. Pobóg – Lenartowicz, Opole 2001, 
s. 73–84.
32 Termin zaczerpnięty z tytułu tekstu autorstwa Józefa Conrada-Korzeniowskie-
go, napisanego w 1919 roku, a pominiętego w wydaniu Dzieł pisarza, które uka-
zały się nakładem PIW w 1974 r. Dopiero w 1989 r. opublikowany został w ze-
szytach z serii ,,Białe plamy” Ofi cyny Literatów ,,Rój” . Przytaczany, pierwszy 
akapit pochodzi z ,,Pro Memoria” nr 6/15 (2004) – tam też cały tekst: W końcu 
osiemnastego wieku, kiedy rozbiór Polski stał się faktem dokonanym, świat okre-
ślił go natychmiast jako zbrodnię. Owo surowe potępienie wyszło oczywiści z Eu-
ropy Zachodniej; trudno się było spodziewać, aby państwa centralne, Prusy i Au-
stria, przyznały, że ich grabież należy do kategorii czynów moralnie nagannych 
i noszących znamię winy wobec ludzkości. Co zaś do Rosji, trzeciego uczestnika 
zbrodni i inicjatora jej planu, nie posiadała ona wówczas sumienia narodowego. 
Wola władzy była tam zawsze uważana przez lud za wyraz wszechmocy pochodzą-
cej wprost od Boga…
33 Geneza tej nazwy nie została jak dotąd ustalona. Szeroki wybór literatury przed-
miotu zainteresowany czytelnik znajdzie w: R. Trawka, Z dziejów migracji na 
Wschód. Stan i kierunki badań nad szlachtą Rusi Czerwonej w późnym średniowie-
czu i wczesnej epoce nowożytnej, [w:] Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Mało-
polsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, 
[red.] W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010, s. 93, przyp. 3.
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pogranicza zjawiska: pojawienie się nadwyżki wolnej ziemi, odczucie opustoszenia 
i niedoludnienia zajętego kraju, braku właściwego, wydajnego zagospodarowania, 
przekonanie o potrzebie rekonstrukcji i ulepszeń, powołania odpowiedniej admi-
nistracji, stworzenia zasobów militarnych i wzmocnienia obronności. Od razu też 
stała się oczywista konieczność zaprowadzenia tu religii katolickiej i stałych struk-
tur Kościoła katolickiego.

Polska ekspansja na Wschodzie przeszła z fazy działań politycznych i militar-
nych w etap ekspansji gospodarczej, osadniczej i kulturowej. Na Ruś, różniącą się 
od ziem polskich w wielu dziedzinach życia, zaczęli napływać ludzie, idee, wzorce 
i rozwiązania z Zachodu. Intensywne procesy integracji ruskiego aneksu Korony 
doprowadziły na płaszczyźnie społecznej do sformowania ustroju stanowego na 
wzór polski, choć z różnicami, zaś na płaszczyźnie gospodarczej do wytworzenia 
nowych stosunków własności ziemskiej, zbliżonych do panujących na starych zie-
miach Królestwa. Jednym z podstawowych rezultatów przekształceń było wyłonie-
nie się szlachty Rusi Koronnej oraz jej własności34.

Takie status quo trwało do 1568 roku, kiedy to rozpoczął obrady 
sejm lubelski. Zasadnicze decyzje zapadły jednak rok później po wy-
jeździe w nocy 1 marca przedstawicieli sejmu litewskiego. Zirytowany 
Zygmunt August już cztery dni później przyłącza do Korony Podla-
sie – nota bene w przeważającej większości zasiedlone przez polską 
drobną szlachtę i chłopów. Dnia 27 maja przyłącza też Wołyń, zaś 
w czerwcu – o czym często się zapomina, na wniosek szlachty wołyń-
skiej – Kijowszczyznę. 

Zygmunt August solidnie zatroszczył się o to, by w przyszłości ,,oboj naród” 
musiał wspólnie bronić nie tyle może wszystkich ,,okrain”, co wschodniej. Przy-
łączenie Kijowszczyzny do Korony dowodzi naprawdę niezwykłych zdolności 
tego człowieka. Przecież akt ten po raz pierwszy w dziejach stwarzał granicę 
państwową polsko-moskiewską! Więcej jeszcze – od tej pory na Koronę spada 
obowiązek obrony miasta, o które carom najbardziej chodziło, grodu będącego 
prastolicą Rusi. Teraz już Polska musiała się przeciwstawić moskiewskiemu pro-

34 A. Janeczek, Udział szlachty w kolonizacji Rusi Koronnej: migracje rodów i ich 
nowa własność (XIV-XV w.). Próba ujęcia syntetycznego, [w:] Rody na Śląsku, Rusi 
Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, meto-
dologia, nowe ustalenia, [red.] W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 
2010, s. 60.  
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gramowi ,,zbierania ziemi ruskiej” nie przez wspieranie Litwy, czyli pośrednio, 
lecz sama35. 

Z drugiej też strony Korona powiększyła swój wynoszący dotych-
czas około 7 mln morgów zasób uprawnej ziemi o prawie 1 mln, 
w zdecydowanej większości leżących na obszarach Podlasia i Wołynia 
oraz nieograniczone wręcz perspektywy na zagospodarowane prawie 
zupełnie dziewiczych wówczas ziem podolskich, bracławskich oraz 
kijowskich. Co więcej, drugi punkt Konstytucyy Seymu Koronnego 
Lubelskiego, Oboyga Narodu Uniowanego, Polskiego Y Litewkiego 
Roku 1569, zapewniał obywatelom zamieszkującym inkorporowane 
ziemie pełnię praw:

A pierwej niżeli to skończenie a zawarcie sprawy Unij wyżey omienione, stało 
się z przyczyn słusznych y ważnych, a za upomnieniem pilnym wszech Stanów Ko-
ronnych, pomnąc na poprzysięgłą powinność naszę, Ziemie Wołyńskie, Kijowskie, 
y Podlaskie, ze wszemi ich przyległościami y własnościami, zupełnie ku Koronie 
Polskiey, właśnie y zdawna ieszcze przed poczęciem tey Unij należące, iako ku wła-
snemu ciału właściwe iego członki przywróciliśmy: tak iż wszyscy obywatele tych 
Ziem, wedle swego każdy zawołnia y stanu, wolności, swobod, własności narodu 
Polskiego, są, y bydź maią uczestniki, y onych używać, iako inni wszyscy obywate-
le Koronni, y pod regimenty Koronnemi bydź, iakoż iuż y są, tak od urzędow Pol-
skich, od praw, w potrzebach y w sprawach swych, wedle potrzeby y prawa opisania 
używać maią, y używaią. O czym w przywileju Koronnym, vigore restitutionis 
danym, szerzey opisano iest: co wszystko nigdy, nieodmiennie a nieporuszenie tak 
trwać, y bydź czasy wiecznemi, tą uchwałą Seymową znayduiemy36. 

Z uwagi na ramy niniejszego opracowania i obfi tość materiałów 
odnoszących się do dalszego okresu organizacji życia politycznego, 
społecznego i gospodarczego niezamieszkałych prawie bezkresów 
południowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej nie będę rozwijać 
zagadnienia wystarczy stwierdzić, iż: 

35 P. Jasienica, Polska Jagiellonów, Warszawa 1988, s. 416.
36 Antologia Wileńska, t. II, Rzeczpospolita Trzech Narodów, Warszawa 1997, 
s. 178; cyt. za Volumina legum. Przedruk zbioru praw, t. II. Nakładem i drukiem 
Józefanta Ohryzki, Petersburg 1859. 
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Fragment IV arkusza tzw. ,,Wielkiej, specjalnej mapy Ukrainy” 
z 1650 r., sporządzonej na VIII planszach (41,5x45 cm każda) przez 
G. Le Vasseura pana de Beauplan, inżyniera i kapitana Artylerii Najja-
śniejszego króla Polski. Orientacja południowa; źródło: МАТЕРІАЛЫ 
по ИСТОРІИ РУССКОЙ КАРТОГРАФІИ, Вып. II. Карты всей 
Россіи и Западныхъ ея областей до конца XVII в., Совралъ В. 
Кордтъ, КІЕВЪ 1910. 

Fragment ,,Mapy Ukrainy” z 1650 r. (542x420 cm) sporządzonej 
przez G. Le Vasseura pana de Beauplan, inżyniera i kapitana Arty-
lerii Najjaśniejszego króla Polski. Orientacja południowa; źródło: 
МАТЕРІАЛЫ по ИСТОРІИ РУССКОЙ КАРТОГРАФІИ, Вып. I. 
Карты всей Россіи и южныхъ ея областей до паловины XVII в., 
Совралъ В. Кордтъ, КІЕВЪ 1899. 
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Ludzie stamtąd tworzyli historię nie tylko tych ziem, lecz historię Rzeczypo-
spolitej, bo na pograniczu kultur, języków, wiar i narodów rodzą się często ludzie 
wszechstronnie utalentowani, dalej widzący i głębiej rozumiejący, świetni pisarze, 
uczeni i artyści. Stąd ziemie kresowe dały krajowi ogromną część wybitnych po-
staci ze wszystkich dziedzin. 

Od setek lat na Kresach mieszkały obok siebie różne narodowości szanujące 
własną i cudzą odrębność. Polacy w ciągu wieków wnosili na tamte tereny za-
chodnioeuropejską cywilizację, którą sami przyjęli z Chrztem Polski. Cywili-
zacja rzymsko-katolicka była bardziej postępowa i dynamiczna niż pozostająca 
na tamtych terenach kultura bizantyjska. Te dwie kultury i cywilizacje utwo-
rzyły na tych terenach fenomen historyczno-kulturowy, który wskutek zmian 
geopolitycznych w tej części Europy ulega nie tylko stopniowemu zapomnieniu, 
ale, co gorsza, zafałszowaniu. To Polacy wprowadzili w miastach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego prawo magdeburskie, które organizowało życie społecz-
no-polityczne i ekonomiczne ośrodków miejskich. To oni obok cerkwi i mona-
styrów budowali kościoły i klasztory, przy których z reguły zakładano szkoły. 
Organizowali życie społeczne i gospodarcze na rozległych, pustych stepach 
Ukrainy, budując miasta – twierdze obronne, broniące mieszkańców przed na-
jazdami Tatarów37. 

Nieporuszanym zbyt często w literaturze przedmiotu zagadnie-
niem, negującym utrwalony do dnia dzisiejszego demoniczny pogląd 
o szczególnym stosunku ,,polskich panów” wobec poddanych – za-
równo przecież Rusinów jak i Polaków, których jedyną możliwością 
odróżnienia, wobec niewytworzonej jeszcze w tym czasie świadomo-
ści narodowo-obywatelskiej, wydaje się wyznawana religia – był nie-
wątpliwy problem migracji uchodźców na tereny wschodnich kresów 
Rzeczypospolitej, z którym na przestrzeni wieków musiało zmierzyć 
się państwo moskiewskie. Mianowicie dotyczył on masowego zbiego-
stwa chłopów rosyjskich, zapoczątkowanego już w drugiej połowie 
XVI wieku. W czasach jagiellońskich problem ten zdawał się dotyczyć 
przede wszystkim warstwy bojarskiej i kniaziowskiej, jednakże jak 
podaje Jerzy Czajewski: 

37 C. Krasicka, Kresy Wschodnie – 600 lat historii całej Polski, [w:] Polskie Kresy 
Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne [red.] W. Dzianisava, P. Jusz-
kiewicz, J. Staśkowiak, Warszawa 2010, s. 11.
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Potok uchodźców na zachód zwiększał się systematycznie z każdym stule-
ciem, przybierając katastrofalne rozmiary od początku XVIII w. Jednym z waż-
nych powodów likwidacji przez Rosję państwa polsko-litewskiego było zapobie-
żenie dalszemu wyludnianiu się przygranicznych guberni oraz odzyskanie rąk 
do pracy38. 

W jednej z wielu skarg szlachty guberni nowogrodzkiej do władz 
w Petersburgu w XVIII w. czytamy:

Chłopi nasi porzucają panów swoich i domy swoje, uciekając całymi wsiami i ro-
dzinami za polską granicę, tylko po to, by być tam wolnymi39.

W 1725 r. generał-prokurator Paweł Jagużyński, nota bene syn pol-
skiego organisty z Wilna, informował carycę Katarzynę I: 

Za polską granicę40 uciekają ciągle, nie pomagają straże, po rozkwaterowaniu 
wojsk na wsiach ubywa wiele dusz, w pułku wołogodzkim rozkwaterowanym 
w guberni kazańskiej uciekło 13 tysięcy chłopów41.

Nie pomagały też systemy strażnic, zasieków, redut, a nawet usy-
pywanie wałów granicznych, które w rejonie tzw. ,,trójkąta kijowskie-
go42” zaczęto budować już w 1714 r. Mało tego, w przekazach utrwa-
liła się śpiewana w owym czasie wśród Polaków na Kijowszczyźnie 
wesoła piosenka:  

Ponad drogą Irpien płynie,
Za Irpieniem wał wzniesiony,
A za wałem oko ginie

38 J. Czajewski, Zbiegostwo ludności Rosji w granice Rzeczypospolitej, Pro Memo-
ria nr 6/15 (2004), s. 24-27.
39 Ibidem.
40 Tak określali ją wówczas Rosjanie.
41 J. Czajewski, ibidem.
42 Mianem tym określano część granicy z Koroną na zachód od Kijowa w miejscu 
gdzie granica odchodziła na zachód od Dniepru  rzeczkami Irpien i Stugna.
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I kijowskie słychać dzwony43.

Wkrótce jednak karty miały się odwrócić:

W omawianym okresie miało również miejsce zjawisko odwrotne i o podobnej 
skali, ale już nie dobrowolne. Korzystając ze stopniowego słabnięcia Rzeczypo-
spolitej władze rosyjskie przeprowadzały masowe deportacje ludności białoruskiej 
i ukraińskiej w głąb państwa rosyjskiego. Państwo polskie nie potrafi ło niestety 
ochronić swych poddanych z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i ziem ukra-
ińskich Korony44.

Nad Rzeczypospolitą rozciągnął się cień trzech czarnych orłów. 
W zaborze rosyjskim wszyscy posiadacze ziemscy byli zmuszani do 
złożenia homagium, a więc wiernopoddańczego hołdu swym nowym 
władzom. W sposób oczywisty działanie to miało przede wszystkim 
na celu osłabienie potencjału ekonomicznego patriotycznej części 
szlachty. 

Ukaz Katarzyny II stanowił: ,,kto ze szlachty lub innego stanu władający nieru-
chomymi dobrami […] nie chciał przysięgi wykonać, takiemu pozwala się w ciągu 
trzech miesięcy na sprzedaż swych majętności i dobrowolny wyjazd za granicę, 
w przeciwnym razie cała fortuna jego do skarbu należeć będzie”. Wyznaczony 
bardzo krótki termin sprzedaży był nierealny, z czego doskonale zdawano sobie 
sprawę, W tej sytuacji odmowa złożenia przysięgi oznaczała utratę całego mienia, 
podstawy utrzymania rodziny. Dlatego zdecydowana większość posesjonatów zgo-
dziła się pod przymusem na ten krok, nie widząc dla siebie innej alternatywy. Byli 
jednak tacy, m.in. Czartoryscy i Radziwiłłowie, którzy odmówili uznania nowej 
władzy i utracili swoje dobra. Były to pierwsze przypadki utraty polskiego stanu 
posiadania na kresach.

Konfi skaty majątków, na szerszą już skalę, miały miejsce po insurekcji kościusz-
kowskiej oraz w wyniku kolejnych powstań. Podlegały im te dobra, których wła-
ściciele brali udział w walkach lub choćby byli posądzani o sprzyjanie czy pomoc 
powstańcom i ,,wszystkim mającym jakiekolwiek na sobie podejrzenie”. Uczestni-
ków powstań, o ile nie zbiegli za granicę, aresztowano i zsyłano na Syberię. Carskie 

43 J. Czajewski, ibidem.
44 Ibidem
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władze nie chciały bowiem ,,aby w prowincjach naszych posiadali majątki ludzie, 
do których wierności nie ma dostatecznej gwarancji”. Z zabranych ziem tworzono 
majoraty przekazywane zasłużonym rosyjskim urzędnikom i wojskowym w nagro-
dę. Była to forma nagradzania wiernych sobie ludzi i zarazem narzędzie rusyfi kacji 
dawnych polskich kresów. Jednocześnie prowadzono osadnictwo prawosławnych 
chłopów. W kwietniu 1795 roku, na mocy carskiego ukazu, na rzecz skarbu rosyj-
skiego przejęte zostały majątki osób, ,,które mimo złożenia przysięgi na wierność 
brały udział w powstaniu lub opuściły granice państwa i do 1 stycznia 1795 roku 
nie powróciły”. W walce z polskim stanem posiadania, władze rosyjskie nie re-
spektowały własnego prawa. Zgodnie bowiem z przywilejem z 1795 roku majątek 
rodowy szlachcica w razie udowodnienia mu zdrady miał przechodzić w ręce jego 
spadkobierców, a nie na rzecz skarbu państwa45.

Z uwagi na to, iż ówczesne majątki szacowano na podstawie ilości 
,,dusz męskich” niemożliwe jest dzisiaj odtworzenie rzeczywistej war-
tości bezpowrotnie utraconych dóbr46. Wydaje się też, iż niebagatelne 
znaczenie dla dalszych dziejów miały imponderabilia wyrażające się 
zachwianiem wypracowanych przez wieki stosunków społeczno-go-
spodarczych panujących na zajętych ziemiach. Nowe ,,pogranicze” 
interesujących nas południowo-wschodnich obszarów Rzeczypospo-
litej uległo na przestrzeni zaledwie dwudziestu trzech lat dynamicznej 
przemianie, aż do całkowitej likwidacji państwowości i dalszego, stop-
niowo postępującego ubezwłasnowolniania żywiołu polskiego trwają-
cego przez cały okres zbrodni rozbiorów.

Z pewnego rodzaju zdziwieniem należy więc przyjąć częstokroć 
wyrażany przez niektórych  polskich historyków zawód wobec nikłe-
go udziału ludności Rusińskiej w zrywach narodowo-wyzwoleńczych, 
zwłaszcza w Powstaniu Styczniowym. Na przełomie XIX i XX wie-
ku w szczególny sposób wyemancypowały się samodzielne dążenia 
niepodległościowe Ukraińców. Można pokusić się o stwierdzenie, iż 
wobec osłabienia żywiołu polskiego uwidocznić się mogła pełniej 

45 M. K. Schirmer, Zagłada polskiego ziemiaństwa, [w:] Wykaz dóbr ziemskich skon-
fi skowanych przez rządy zaborcze w latach 1773–1867, Warszawa 2013, s. XIX.
46 Próby ich zestawienia dokonał J. Iwaszkiewicz w publikacji Wykaz dóbr ziem-
skich skonfi skowanych przez rządy zaborcze w latach 1773–1867, Warszawa 1929, 
reprint Warszawa 2013.
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świadomość odrębności, wyrażająca się przede wszystkim wspólnotą 
religijną oraz używanym potocznie językiem (choć wielu rzymskich 
katolików także się nim posługiwało), coraz śmielej szukająca możli-
wości utworzenia odrębnego bytu politycznego. 

Odmienne struktury społeczne, dyfuzja ludności na obszarach od środkowego 
Dniestru aż po środkowy bieg Wisły warunkowały powstanie antagonizmów  o za-
barwieniu nacjonalistycznym, bądź unaradawianie konfl iktów społecznych lub re-
ligijnych. Wobec zaciskających się niemiecko-rosyjskich kleszczy niebagatelną rolę 
odgrywać będzie czynnik zewnętrzny. Konfl ikt na tle aspiracji narodowościowych 
wyróżniał się w dziejach stosunków wzajemnych dzięki społecznym, kulturalnym, 
politycznym i militarnym konotacjom. Krystalizujące się w nowoczesnej formie 
,,bezpaństwowe” związki etniczne o masowej świadomości narodowej dysponowa-
ły ograniczoną możliwością ekspresji47.  

W tym miejscu, wobec zauważalnego przemianowania przeze mnie 
stosowanego do tej pory określenia ,,Rusini”, zastąpionego oczywi-
stym dzisiaj terminem ,,Ukraińcy”, należy się kilka słów omówienia. 
Nie ma potrzeby przekonywać, iż termin ,,Rusini” był powszechnie 
stosowany przez Polaków w odniesieniu do ludności greko-katolickiej 
co najmniej do końca I wojny światowej. Jak się jednak okazuje rów-
nież ukraiński ruch narodowy zapoczątkowany został przez powstałą 
około 1832 r. tzw. ,, Ruską Troicę”. Z kolei w 1862 r. założona została 
kulturalno-oświatowa ,,Ruska Besiada”. Co więcej, do 1913 r. Towa-
rzystwo ,,Proswita” (Oświata) wydało m.in. 20 tomową serię Ruskie 
pisarstwo, w której zebrane zostały utwory takich pisarzy ukraiń-
skich jak: G. Kwitko-Osonowienko, S. Rudniański, O. Storożenko, T. 
Szewczenko czy też I. Worobkiewicz. Jak się podaje zainteresowaniem 
wśród społeczeństwa ukraińskiego cieszyła się też Historia Rusi oraz 
Geografi a Rusi, także wydana przez ,,Oświatę”. Z kolei jeden z perio-
dyków wydawanych przez założone w 1873 r. we Lwowie Towarzystwo 
Naukowe im. T. Szewczenki nosił tytuł ,,Ruska Biblioteka Historycz-
na”. Wśród innych tytułów cyklicznych wydawnictw tego Towarzy-

47 A. Buława, Nie tylko Potiebnia i Sołowijówka. Ludność ukraińska wobec powsta-
nia styczniowego, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI–XX wieku, Siedlce 2000, 
s. 42.
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stwa odnaleźć można: ,,Materiały do etnologii ukraińsko-rusińskiej” 
(20 tomów), ,,Źródła do historii Ukrainy-Rusi” (11 tomów), ,,Pamiątki 
języka i literatury ukraińsko-ruskiej” (7 tomów) czy też ,,Archiwum 
ukraińsko-ruskie” (13 tomów). Warto też nadmienić, iż prowadzenie 
tak szerokiej działalności wydawniczej możliwe było dzięki działa-
jącej przy nim ,,Ukraińsko-ruskiej spółki wydawniczej”. W uzupeł-
nieniu należy dodać, iż inna, niezwykle zasłużona na polu krzewienia 
ukraińskiej oświaty i wychowania organizacja, ,,Ruskie Towarzystwo 
Pedagogiczne”, funkcjonowała pod tą nazwą od momentu założenia 
w 1881 r.  do 1912 r. Dopiero po tym roku, zgodnie z późniejszymi 
wymogami języka literackiego, przemianowano ją na ,,Ukraińskie To-
warzystwo Pedagogiczne”48. Można więc odnieść wrażenie, że i sami 
Rusini stopniowo ,,stawali się” Ukraińcami.

Powstanie wielu towarzystw kulturalno-oświatowych związanych 
było w dużej mierze z ukraińskim ruchem narodowym skoncentrowa-
nym przede wszystkim na terenie zaboru austriackiego w tzw. Galicji, 
choć rząd carski również starał się wygrać kartę ukraińską.

Nacjonalizm sprawił, że imperia nie mogły być dłużej konserwatywne. Z chwi-
lą gdy uznano, że narody wykraczają poza granice imperiów, polityka imperialna 
musiała brać pod uwagę zyski i straty. Ukraińska kwestia narodowa mogła albo 
osłabić, albo umocnić monarchię habsburską; nie mogła być neutralna. Gdyby po-
wstało państwo ukraińskie, musiałoby zająć terytoria monarchii habsburskiej, Im-
perium Rosyjskiego albo jedne i drugie. Dlatego Wiedeń i Petersburg dążyły do 
tego, aby zmiana nastąpiła na ich korzyść, aby zjednoczenie narodowe odbyło się 
pod ich egidą, z ich poparciem. Imperium Rosyjskie starało się przekonać Ukraiń-
ców w monarchii habsburskiej, że należą do prawosławnej rodziny narodów, uzna-
jących zwierzchnictwo cara. Habsburgowie popierali odrębny kościół dla swoich 
Ukraińców, Kościół grekokatolicki. Jego ukraiński przywódca, błyskotliwy me-
tropolita Andrij Szeptycki, pragnął nawrócić Imperium Rosyjskie. Ani Rosja, ani 
monarchia habsburska nie brały pod uwagę utraty swoich terytoriów ukraińskich, 
ale obie potrafi ły sobie wyobrazić rozwiązanie ukraińskiej kwestii narodowej przez 
wchłonięcie terytoriów drugiej49.  

48 M. Bednarzak-Libera, Działalność ukraińskich towarzystw kulturalno-oświato-
wych w Galicji, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI–XX wieku, Siedlce 2000.
49 T. Snyder, Czerwony książę, Warszawa 2010, s. 78.
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Habsburską linię działania wyznaczała maksymiliańska maksyma: 
Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube50. Do jej realizacji zawsze grun-
townie przygotowywano się poprzez zapewnienie odpowiedniej edu-
kacji i wychowania, wpajanych namaszczonym do realizacji jednost-
kom, od najmłodszych lat. Tak też się stało w przypadku austriackiego 
arcyksięcia Karola Stefana, przygotowywanego do objęcia polskiego 
tronu. Jego najmłodszy syn Wilhelm51 otrzymał nawet imię nawiązu-
jące do starającego się pod koniec XIV wieku o koronę polską proto-
plasty z rodu Habsburgów52. Jednakże w młodzieńczym jeszcze wieku, 
zwłaszcza po zawarciu małżeństwa przez jego dwie siostry zauważa, 
że jest po ojcu, dwóch braciach i dwóch szwagrach – Olgierdzie Czar-
toryskim oraz Hieronimie Radziwille – dopiero szóstym w kolejce do 
polskiego tronu. Postanawia znaleźć swój własny naród. Oddalając się 
od planów ojca stworzenia w Galicji namiastki królestwa polskiego 
uwagę zwrócił na Ukrainę. Nie było dotąd ukraińskich Habsburgów. 
Mógł więc być pierwszym. Postanowił skorzystać z okazji gdyż:

50 „Niech inni wojują, ty szczęśliwa Austrio, zaślubiaj”.
51 Wilhelm von Habsburg – Czerwony Książę, nosił mundur austriackiego ofi cera, 
insygnia habsburskiego arcyksięcia, garnitur paryskiego wygnańca, łańcuch Orderu 
Złotego Runa i, od czasu do czasu sukienkę. Potrafi ł się posługiwać szablą, pistole-
tem, sterem, kijem golfowym; obcował z kobietami z konieczności i z mężczyznami 
dla przyjemności. Znał włoski – język swojej arcyksiężnej matki, niemiecki – język 
swojego arcyksiężnego ojca, angielski – język swoich brytyjskich królewskich przyja-
ciół, polski – język kraju, którym chciał rządzić ojciec, i ukraiński – język kraju, któ-
rym chciał rządzić sam. – notka opisowa z książki T, Snyder, Czerwony książę …
52  Książę Wilhelm Habsburg w 1378 r. zaręczył się w Hainburgu dziecięcym ,,ślu-
bem przyszłości” z Jadwigą Andegaweńską. Narzeczeni mieli odpowiednio 8 i 3 
lata. Przy zachowaniu wszelkich obrzędów i obyczajów, po uczcie weselnej odbyły 
się ,,pokładziny”. Jednakże owo ,,matrimonium de futro”, usankcjonowane mogło 
zostać dopiero po tzw. ,,dojściu do lat”. Jeżeli w momencie osiągnięcia wymaga-
nego wieku obydwie strony wyrażą chęć spędzenia ze sobą dalszych lat, związek 
nabiera sakramentalnej mocy. W myśl zawartego układu, młodej parze wyznaczo-
no osiągnięcie czternastego roku życia. W 1385 r. kierowany nakazem serca lub 
nadzieją włożenia polskiej korony (a niewykluczone, że i obydwoma pobudkami) 
przybywa Wilhelm na zamek Wawelski do przyrzeczonej mu Jadwigi. Jednakże 
stronnictwo jagiellońskie za wszelką cenę stara się zapobiec dalszemu pobytowi 
księcia rakuskiego. Obrazowego opisu domniemanych wydarzeń oraz próby wej-
rzenia w serce i duszę młodziutkiej królowej podjął się Lucjan Rydel w książce 
,,Królowa Jadwiga”. Warszawa 1984.   
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Wojna o Ukrainę była dla Habsburgów niepokojącą perspektywą. Armia miała 
charakter wielonarodowy i wielojęzyczny, ale w korpusie ofi cerskim przeważali 
przedstawiciele starych rodów szlacheckich. Tylko jeden na pięciuset ofi cerów mó-
wił po ukraińsku. W przewidywaniu, że wojna będzie się toczyć na froncie wschod-
nim na Ukrainie, sensowne wydawało się przeszkolenie ukraińskiego ofi cera, który 
reprezentowałby także Dom Habsburski. Cesarz Franciszek Józef zwrócił się do 
jedynego odpowiedniego kandydata. Jesienią 1912 roku poprosił Willego, aby zajął 
się kwestią ukraińską. W roku następnym Willy wstąpił do cesarskiej akademii 
wojskowej53. 

Wilhelm, owładnięty myślą o stworzeniu swojego królestwa, współ-
pracuje z ukraińskimi posłami zasiadającymi w parlamencie wiedeń-
skim. Opracowuje nawet plan rozszerzenia monarchii habsburskiej za-
kładający, iż po pokonaniu Rosji składać się ona będzie z austriackie-
go, węgierskiego, czeskiego i polskiego królestwa. Na czele każdego 
z nich stał będzie jeden z arcyksiążąt. W skład królestwa polskiego, 
w którym władzę sprawować będzie ojciec Wilhelma, wejdzie Ukraina 
z nim samym jako regentem. Podczas działań wojennych służy począt-
kowo jako ofi cer w 13 pułku ułanów, następnie obejmuje dowództwo 
nad pułkiem ukraińskim. Wśród Ukraińców zyskuje na popularności. 
Z uwagi na to, że często ubiera się w charakterystyczną, ukraińską 
koszulę przylgnęło do niego przezwisko ,,Wasyl Wyszywany”. W tym 
czasie poznaje też metropolitę Andrzeja Szeptyckiego, który zostaje 
jego doradcą. Nie będziemy rozstrzygać, czy to ambicja, cynizm, czy 
też rzeczywiste ,,fantazje” powodowały Wilhelmem. Można przy-
puszczać, że wizja ,,niepodległej”, nawet pod berłem habsburskim, 
Ukrainy była od samego początku nierealna. Trudno przypuszczać by 
ojciec, bracia oraz szwagrowie, czyli kolejni pretendenci do ,,polskie-
go tronu”, zamierzali wyodrębnić ze swojego stanu posiadania część 
zwaną ,,Ukraina”. Przeciwko dotychczasowej postawie Wilhelma pro-
testowali też habsburscy ofi cerowie, uważając Ukrainę za czynny wul-
kan. Byli przekonani, że  pozostanie na niej doprowadzi do wzrostu 
niezadowolenia, zaś jej opuszczenie wywoła eskalację przemocy. Oba-
wiali się, że po wycofaniu się państw centralnych właściciele ziemscy 
i Żydzi będą masowo mordowani. 

53  T. Snyder, Czerwony książę, s. 79.
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Polityka Wilhelma zdawała się jedynie pogarszać to niewesołe położenie. Wil-
helm chronił chłopów przed rekwizycjami i pomagał partyzantom stawiającym 
opór jego armii. Sympatyzował nawet ze zbrodniczymi anarchistami z Hulaj Pola, 
wyrażając opinię, że jego przodek, cesarz Rudolf, zakładał dynastię habsburską 
podobnymi metodami. Habsburskie władze okupacyjne musiały się zastanowić, 
co naprawdę robi młody arcyksiążę. W połowie czerwca (1918 r.) dowódca wojsk 
habsburskich zadał mu wreszcie to pytanie wprost, lecz Wilhelm uchylił się od 
odpowiedzi. Habsburscy dyplomaci pisali też do cesarza, błagając go, aby odwołał 
Wilhelma z Ukrainy54.

Swój niepokój w tej kwestii wyrażały też Niemcy. Cesarz Karol nie 
zamierzał jednak odwoływać Wilhelma, rozgrywając jego osobą karty 
z Niemcami oraz hetmanem Skoropadskim55. Liczył, że dalsze nie-
udolne okupacyjne rządy Niemców doprowadzą ich do zwrócenia się 
o pomoc Wilhelma. Jego obecność na Ukrainie była 

jednym z niewielu posunięć, którymi Karol mógł przyciągnąć uwagę dominu-
jącego niemieckiego sojusznika. W lipcu 1918 roku Karol udał, iż wywiera presję, 
pisząc do niemieckiego cesarza Wilhelma II, że Wilhelm przybędzie na front za-
chodni, by osobiście wytłumaczyć się ze swoich działań.

W rzeczywistości Karol był zdecydowany kontynuować swoją personalną po-
litykę wschodnią i skorzystać z okazji, aby naciskać na zawarcie pokoju. Niemcy, 
jak to widział, wykorzystywali Ukrainę dla jej zasobów żywności i Polskę dla jej 
rekrutów, nie oferując żadnemu z tych krajów niezbędnej autonomii politycznej, 
Karol z pewnością myślał, że Habsburgowie mogliby rządzić Polską i Ukrainą ła-
godniejszymi metodami niż Niemcy, i do dońca trwał przy swojej idei habsburskiej 
korony przynajmniej dla Polski, a być może również dla Ukrainy. Co więcej, Karol 
chciał, aby Niemcy zakończyli wojnę, dopóki Wiedeń i Berlin wciąż są w posiada-
niu terytoriów, które mogą stanowić przedmiot pertraktacji. Jego zdaniem każdy 
miesiąc przynosił więcej zagrożeń niż sposobności, nadszedł więc czas na zawie-
szenie broni.

54 T. Syndler, op. cit., s. 119.
55 Pawlo Skoropadski, były ofi cer carskiej armii. W kwietniu 1918 r. przy poparciu 
niemieckim, przejął władzę w Ukraińskiej Republice Ludowej, obwołując się het-
manem, będącego pod protektoratem państw centralnych, Państwa Ukraińskiego 
(Українська Держава), nad którym sprawował władzę do 14 grudnia 1918 r.
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W takim nastroju Karol wezwał Wilhelma do Wiednia, wręczył mu plik dono-
sów otrzymanych z Ukrainy, udzielił mu osobistego wotum zaufania i wysłał go na 
rozmowę z cesarzem Wilhelmem II w niemieckiej kwaterze głównej w Belgii56. 

Po klęsce państw centralnych, ustaleniem nowego porządku w Eu-
ropie zajęto się na konferencji pokojowej w Paryżu. Przede wszystkim 
mocarstwa zwycięskie przyjęły kurs wyczekujący na dalszy rozwój 
sytuacji w Rosji. Dla państw Europy Środkowej i Wschodniej był to 
moment na zapewnienie sobie bytu politycznego. Można przyjąć, iż 
był to swoistego rodzaju konkurs o miano głównej siły prowersalskiej 
w regionie. Nagrodą było uzyskanie wsparcia dyplomatycznego i ma-
terialnego ze strony zachodnich mocarstw. Lider musiał przekonać 
mocarstwa do swej wiarygodności jako pewna bariera antybolszewic-
ka i zarazem ważka siła antyniemiecka57. W dużej mierze rozstrzy-
gnięcia wersalskie zapadały metodą faktów dokonanych. Jednakże nie 
mniej istotnym zagadnieniem, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, wy-
daje się wsparcie czynników intelektualnych reprezentowanych przez 
intelektualistów i przedstawicieli świata nauki58. Należy podkreślić, iż 
alianccy decydenci kształcili się i dorastali w Europie, na której ma-
pach w dorzeczu Wisły wytyczone zostały granice pomiędzy trzema 
zaborczymi cesarstwami. Trudno było przywołać im w pamięci histo-
rię, na której mapach istniała przecież kiedyś Rzeczpospolita. Dlatego 
też wydaje się, że w kontekście mentalnym szanse na powstanie no-
wego tworu politycznego, jakim stać by się miało państwo ukraińskie 
były żadne. Należy pamiętać, iż alianci wyczekiwali do ostatniej chwili 
na cud powrotu ,,białej” Rosji. Z kolei ,,biały” generał Anton Denikin 
wobec wysuniętej przez zjednoczone kierownictwo Zachodnio-Ukra-
ińskiej Republiki Ludowej (dalej ZURL) i Ukraińskiej Republiki Lu-
dowej (dalej URL) propozycji podjęcia wspólnych działań przeciwko 
bolszewikom, odmówił Ukraińcom prawa do niepodległego państwa59. 

56 Ibidem, s. 121.
57 P. P. Żurawski vel Grajewski, Sprawa ukraińska na konferencji pokojowej w Pa-
ryżu w roku 1919, Warszawa 1995, s. 83.
58 T. M. Nowak, O wkładzie nauki polskiej w dzieło odzyskania Niepodległości 
w 1918 r., ,,Pro Memoria” nr 2/19 (2008), s. 10–15.
59  O. Krasiwśkyj, Ententa a problem odrodzenia ukraińskiej i polskiej państwowo-
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Niezbyt szczęśliwym dla sprawy suwerenności wydawać się też mógł 
ów ukraiński ,,samopodział”. Jeszcze w styczniu 1918 r. w Kijowie 
proklamowano URL, z Wołyniem w składzie, zaś w 

ostatnich dniach I wojny światowej, niedawni Rusini, prawdopodobnie pod 
wpływem wydarzeń w naddnieprzańskiej Ukrainie, ukraińscy Haliczanie60 pro-
klamowali ZURL i w dniu 1 listopada 1918 roku, przy pomocy sił austriackich, 
przejęli we Lwowie władzę, czemu sprzeciwił się żywioł polski. Na tym tle rozgo-
rzała wojna halicko-polska. Ukraińscy Haliczanie mieli prawo do proklamowania 
ZURL, traktując Halicję jako obszar etnicznie ukraiński, Polska zaś miała prawo 
sprzeciwić się temu, albowiem do czasu rozbiorów ziemie te należały do niej61.

Konferencja Pokojowa w Paryżu nie spełniła żadnego z ukraińskich 
postulatów. Nie utworzono ani samostijnej (niepodległej), ani sobor-
nej (zjednoczonej) Ukrainy. Obszary zamieszkałe przez Ukraińców 
przypadły ZSRR, Polsce, Rumunii i Czechosłowacji, przy czym trzy 
ostatnie kraje zajęły przede wszystkim tereny należące przed wybu-
chem wielkiej wojny do Austro-Węgier, a wcześniej, przed 1772 r., do 
Rzeczpospolitej.

Okres 1917–1923, określany czasem ,,rewolucją narodową”, spowo-
dował że w okresie dwudziestolecia międzywojennego mógł nastąpić 
dynamiczny rozwój ukraińskiego ruchu narodowego, który coraz bar-
dziej stawał w opozycji do polskiej społeczności i coraz bardziej ra-
dykalizował się w stosunku do władzy. Jak się podaje, ludność Galicji 

ści w latach 1918–1921, [w:] Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918–1920, 
Warszawa 2009, s. 50. W uzupełnieniu należy dodać iż wspomniany ukraiński plan 
przedstawiony w dniu 30 lipca 1919 roku zakładał natarcie armii ukraińskich w kie-
runku Kijowa–Czernihowa, a dalej Odessy, Armia Denikina miałaby w tym czasie 
uderzyć w kierunku Charkowa–Kurska–Moskwy, zaś Polska rozpocząć miała ope-
rację na linii Homel–Mohylow. 
60 Halicja – od Halicza, stolicy Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, stąd też Ruś 
Halicka, Halicja, haliczanie. ,,Galicja Wschodnia”, jako pochodząca z czasów za-
boru austriackiego nazwa tego obszaru, nie ma uzasadnienia w obecnych warun-
kach (poza tym: Galicja jest prowincją Hiszpanii), nie ma też uzasadnienia wobec 
tego obszaru nazwa ,,Małopolska Wschodnia”, bowiem odnosi się ona wyłącznie 
do ziemi krakowskiej i do ziemi sandomierskiej – cyt. za W. Poliszczuk, Ludobój-
stwo nagrodzone, Toronto 2003, s. 17, przyp. 1. 
61 W. Poliszczuk, op. cit., s. 17.
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posiadała w dużo większym stopniu, niż na Wołyniu czy też Polesiu, 
rozwiniętą świadomość narodową. Dopiero co odrodzone państwo 
polskie, obok wielu trudności związanych z odbudową gospodarczą 
i polityczną oraz zapewnieniem zewnętrznego bezpieczeństwa, mu-
siało też zmierzyć się z wewnętrznym terrorem stosowanym przez 
nacjonalistyczne organizacje ukraińskie62. Stąd też wzajemny brak 
zaufania, obawy i zagrożenia. Ukraińcy wobec nieuzyskania własnej 
państwowości mieli poczucie zawodu, a nawet krzywdy. Polacy czu-
li się coraz bardziej zagrożeni. Poza ośrodkami miejskimi, mającymi 
stać się ostoją polskości na wzór dawnego dworku ziemiańskiego, nie 
stanowili już większości demografi cznej. Byli za to o wiele lepiej wy-
kształceni, mieli przewagę ekonomiczną i kulturotwórczą63, choć na-
leży też zaznaczyć istotny procent niewykształconej ludności polskiej 
zamieszkujący obszary wiejskie. W tym czasie powstał  pokutujący 
do dnia dzisiejszego stereotyp Polaka osadnika zajmującego ukraińską 
ziemię. Faktem jest, że w celu zabezpieczenia wschodniej granicy rząd 
RP postanowił osiedlić politycznie zaufany i patriotycznie nastawiony 
– częstokroć rekrutujący się z weteranów wojny 1920 roku – pierwia-
stek społeczeństwa. Prawdą jest też, iż otrzymywali ziemię jednak nie 
kosztem ludności ukraińskiej. Zagospodarowywano przede wszyst-
kim włości pozostawione przez Rosjan. Mało tego, nadwyżki ziemi 

62 Szerzej na ten temat: L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa na-
cjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922–1939, Kraków 
2009. 
63 Na przykładzie  województwa lwowskiego stwierdzono, iż poziom wykształcenia 
w dużym stopniu pokrywał się ze strukturą wyznaniową. Największy odsetek anal-
fabetów, a najmniejszy osób z wyższym wykształceniem odnotowano wśród ludności 
wyznania grekokatolickiego, czyli przeważnie Ukraińców, gdzie na ponad milion 
mieszkańców tylko 2216 posiadało dyplom wyższej uczelni. Tak niekorzystne wskaź-
niki związane były z niewielkim zróżnicowaniem zawodowym społeczności ukraiń-
skiej o przewadze ludności wiejskiej (w 1921 r. prawie 92%), która poprzestawa-
ła na wykształceniu podstawowym lub nie umiała wcale czytać i pisać. W sumie 
osoby legitymujące się wykształceniem domowym i początkowym oraz analfabeci 
i o nieznanym wykształceniu to aż 99% ogółu ludności wyznania grekokatolickie-
go zamieszkującego obszar województwa lwowskiego. Odsetek osób posiadających 
dyplom ukończenia studiów wyższych wśród tej tak licznej grupy narodowościowej 
wynosił zaledwie 0,20% – cyt. za J. Kamińska-Kwak, Inteligencja województwa 
lwowskiego w okresie międzywojennym, Rzeszów 2005, s. 57. 
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z rozparcelowanych majątków częstokroć otrzymywali sami Ukraiń-
cy. Działo się tak z uwagi na fakt, iż jej przydział dla osadników był 
urzędowo ustalony i szeregowym weteranom oraz podofi cerom przy-
padało po 12 hektarów ziemi. 

W omawianym czasie szczególnym miejscem stał się Lwów, uważa-
ny zarówno przez Polaków jak i Ukraińców za swoje miasto.

Elity ukraińskie chciały wykreować stolicę Galicji na miasto ukraińskie, uza-
sadniając to faktem, że Polacy i Żydzi mają inne ośrodki miejskie, np. Kraków, 
Warszawę czy Wilno, natomiast Lwów ,,to twierdza polska w ukraińskim kraju”64.   

Jednakże w ,,twierdzy” tej nie osadzano w lochach. Rozkwitało tu 
życie artystyczne, inteligencja realizowała się w kręgach zawodowo-
towarzyskich, pomiędzy grupami etnicznymi zawiązywały się lokalne 
więzi. 

Cechą wyróżniającą inteligencję polską Lwowa i województwa był język, który 
w świetle ustaleń Zofi i Kurzowej na Kresach południowo-wschodnich funkcjono-
wał w dwóch odmianach, tzn. tej, którą posługiwały się warstwy wykształcone, 
oraz w odmianie plebejskiej. Wytworzył się tam bowiem dialekt mieszany polsko-
ukraiński. Przybywający na ten obszar Austriacy czy Niemcy w większości ulegli 
polonizacji, dlatego też wpływ języka niemieckiego w tym przypadku był niewiel-
ki. Żydzi żyjący w Sztetłach65, zachowujący swoją odmienność – zarówno w sferze 
kultury jak i języka – nie oddziaływali na język polski66. 

Pod polskimi rządami we Lwowie Ukraińcy bez przeszkód mogli 
prowadzić swoją działalność w szeregu organizacji. Wśród ważniej-
szych należy wymienić powstałe w 1910 r. Ukraińskie Towarzystwo 

64 J. Kamińska-Kwak, Inteligencja …, s. 22.
65 Sztetł, w języku jidysz oznacza małe miasteczko. W przedwojennej Europie 
Wschodniej termin ten określał małą, prowincjonalną gminę żydowską, wyróżnia-
jącą się specyfi cznym układem społecznym, posiadającą własne elity intelektualne. 
Stanowiły zamkniętą całość. Osiedlenie się w nich i założenie np. warsztatu wyma-
gało zgody zarządu gminy. Określenie ,,sztetł” nabrało też z czasem zabarwienia 
emocjonalnego odpowiadającego dzisiejszemu terminowi ,,mała ojczyzna”. 
66 Ibidem, s. 63.
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Lekarskie wydające dwumiesięcznik ,,Likarskyj wistnyk”. Podaje się, 
że w 1935 roku należało do niego 299 lekarzy, a około 20% pozosta-
wało poza organizacją. W 1925 roku reaktywowany został Okręgowy 
Lwowski Związek Lekarzy Państwa Polskiego67. Z kolei lwowskie śro-
dowisko ukraińskich adwokatów skupiało się w Sojuzie Ukraińskich 
Adwokatów. Towarzystwo wydawało kwartalnik ,,Żyttia i Prawo”. 
W 1937 roku należało do niego 336 adwokatów oraz 136 aplikantów68. 
Nauczyciele ukraińscy zrzeszali się w Uczytelskiej Hromadzie. To-
warzystwo od 1925 roku wydawało kwartalnik ,,Ukraińska Szkoła”. 
Drugą organizacją było powstałe w 1905 roku Towarzystwo ,,Wzajem-
na Pomoc Ukraińskich Nauczycieli” zrzeszające w 1923 roku 2078 
członków, a w 1929 już 2563 osoby. W 1935 roku działało przy nim 38 
oddziałów. Funkcjonował fundusz stypendialny oraz emerytalno-za-
pomogowy i spółdzielnia kredytowa ,,Uczytelska Kasa”. Organizacja 
wydawała miesięcznik ,,Uczytelske słowo”. Działały też organizacje 
skupiające ukraińską inteligencję techniczną. Wśród nich wymienić 
należy Ukraińskie Towarzystwo Techniczne, zrzeszające w 1938 roku 
493 członków, z których większość mieszkała i pracowała na terenie 
Galicji i województwa wołyńskiego. Organizacja wydawała kwartal-
nik ,,Techniczni Wisty”. W 1936 roku utworzono we Lwowie Towarzy-
stwo Ukraińskich Agronomów wydające ,,Ukraińskuj Agronomicznyj 
Wistnyk”69. Ukraińscy ludzie pióra zrzeszyli się m.in. w Towarzystwie 
Literatów i Dziennikarzy im. I. Franko. Od 1935 roku wydawany był 
we Lwowie dwutygodnik ,,Nazustricz”. 

Jaskrawym przykładem innego rodzaju ,,twórczości” był mie-
sięcznik ,,Wisnyk”, którego redaktorem był Dmytro Doncow70, 
uważany za twórcę ideologii ukraińskiego nacjonalizmu. ,,Wisnyk” 
był pismem prezentującym w szczególny sposób postawę nacjo-
nalistyczną i antypolską. Doncow ,,wsławił” się też inną, wydaną 
w 1926 roku we Lwowie pracą pt. ,,Nacjonalizm”, stanowiącą ide-
ologiczny ,,katechizm” ukraińskich nacjonalistów, co więcej, na-

67 Ibidem, s.120.
68 Ibidem, s. 141.
69 Ibidem, s. 227.
70 Ibidem, s. 244.
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pisaną w dialekcie halickim, gdyż jego autor nie znał literackiego 
języka ukraińskiego71.

D. Doncow ideologię nacjonalizmu ukraińskiego zbudował na darwinizmie spo-
łecznym. Według Doncowa nacja stanowi gatunek w przyrodzie (,,species”), tak 
samo, jak gatunkiem w przyrodzie jest pies, kot, wilk, owca itp. i jako taka pozo-
staje ona we wrogości i permanentnej walce z innymi nacjami o byt i przestrzeń, 
w walce, w której słabszy ulega przemocy silniejszego. W tej konstatacji Doncow 
poszedł o wiele dalej aniżeli Mussolini i Hitler. Wbrew nauce historii, Doncow roz-
patruje nację jako kategorię wieczną. Według niego nacja stanowi wartość najwyż-
szą, stąd hasło nacjonalizmu ukraińskiego: »Nacja ponad wszystko«, a więc ponad 
Boga, ponad chrześcijaństwo i ponad ogólnoludzkie wartości. 

Według Doncowa nacja ma nie tylko prawo, ale też wynikający z jej natury – 
obowiązek walki z innymi nacjami, a więc przede wszystkim z sąsiadami i o prze-
strzeń życiową72.

Nie mniej kontrowersyjne są założenia ideologiczne dotyczące we-
wnętrznej struktury nacji. Dla przypomnienia i podkreślenia po raz 
kolejny – publikacja ukazała się w 1926 roku we Lwowie. 

Według Doncowa wewnętrzna struktura nacji oparta jest na zasadzie hierarchicz-
nej: na czele nacji stoi wódz (w faszyzmie włoskim – Duce, w nazizmie – Führer), 
który ma do swej dyspozycji warstwę lepszych ludzi, nazywaną też mniejszością 
inicjatywną, stosującą wobec mas narodu twórczą przemoc. To znaczy, że wódz 
nacji ma do dyspozycji aparat partyjny, aparat władzy i wykonawczy. W praktyce 
ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego tą ,,warstwą lepszych ludzi”, ,,mniejszością 
inicjatywną” była Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, kierowana początkowo 
przez ,,wodza” Jewhena Konowalca, potem Andrija Melnyka i Stepana Banderę. 
Resztę narodu ukraińskiego Doncow nazywa ,,tłumem”, ,,plebsem”, a nawet ,,okieł-
znanym bydłem”73.  

W niedługim czasie zbrodnicza ideologia urzeczywistniać się miała 
w tragiczny sposób zarówno dla Polaków jak i samych Ukraińców. Nim 
71 W. Poliszczuk, Ludobójstwo…, s. 20. 
72 Ibidem, s. 21.
73 Ibidem, s. 21.
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jednak miało to nastąpić lwowska bohema w pełni rozkwitała. W krę-
gach artystycznych i literackich pomiędzy grupami etnicznymi panowały 
przyjazne stosunki. Potwierdzają to wspomnienia wielu osób, wśród któ-
rych znaleźć można opinię Kazimierza Nahlika: ,,pośród moich lwow-
skich przyjaciół, jak to we Lwowie, byli nie tylko Polscy: byli też Żydzi, 
Ormianie, byli Ukraińcy (…). Wszyscy oni byli dla mnie po prostu lwo-
wianami jak ja”. Jerzy Grabiszewski wspominając swych gimnazjalnych 
kolegów dodawał: ,,Nie pamiętam bójek czy starć z powodów narodo-
wościowych, choć tłukliśmy się co dzień o ważniejsze sprawy”74. 

Wielu początkujących literatów, będących częstokroć bez środków 
do życia, chętnie odwiedzało prowadzony przez Ukraińca Świstuna 
szynk ,,Pod Gwiazdą” na Łyczakowskiej, a fakt ten upamiętniony zo-
stał w wierszu:

Wśród karykatur powodzi
Będą gwizdać na Atlasa
I pić tam, gdzie piją młodzi
Dużo piją, mało płacą,
Koniaki, kanapki, bigosy,
Mało mają, nic nie stracą,
A nigdy nie mają dosyć75. 

Malarze i rzeźbiarze ukraińscy zrzeszeni byli w Ukraińskim Towa-
rzystwie Przyjaciół Sztuki. Swą twórczość mogli prezentować w sa-
lach udostępnionych przez Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki76. 
Warto zaznaczyć, iż jeden z wybitniejszych ukraińskich malarzy, 
Oleksy Nowakiwśkyj był synem leśnika. Ukończył ASP w Krakowie, 
a następnie mógł rozwijać swój talent pod kierunkiem Polaka Juliana 
Fałata i Ormianina Teodora Axentowicza77. 

Wydaje się jednak, że największe znaczenie dla etnosu ukraińskie-
go miał rozwój spółdzielczości, zapoczątkowany jeszcze w latach 70. 

74 J. Kamińska-Kwak, Inteligencja …, s. 37.
75 Ibidem, s. 245.
76 Ibidem, s. 253.
77 Ibidem, s. 255.
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XIX wieku78. Przede wszystkim znajdowała w nich zatrudnienie inte-
ligencja ukraińska, której wobec częstych i uzasadnionych zarzutów 
nielojalności, trudniej było otrzymać urzędowe posady.  Należy zazna-
czyć, iż z uwagi na strukturę społeczną dominowały przede wszyst-
kim spółdzielnie o charakterze rolniczym. Podaje się, że w 1934 roku 
w spółdzielniach ukraińskich znalazło zatrudnienie 12 109 osób, zaś 
dwa lata później już 14 03779. 

Dość często spotykamy się z próbami niektórych historyków80, 
zmierzającymi do przenoszenia odległych w czasie realiów feudal-
nych na dwudziestowieczny grunt. W ten sposób częstokroć pró-
buje się usprawiedliwiać zawiły przyczynowo-skutkowy przebieg 
historycznych procesów. Paradoksalnie stereotyp Polaka pana i cie-
miężonego przez niego biednego Ukraińca, zainspirowany został 
przez sowietów i miał służyć zwaśnieniu stron. Można pokusić 
się o stwierdzenie, iż w tym wypadku pogrobowcy sojuszu sierpa 
i młota ze swastyką nadal mają się dobrze. Owszem byli bogaci Po-
lacy, ale też całe wsie ukraińskie bywały zamożne81. 

Istotną formą poznawania kart historii – nie tylko wołyńskiej –  
są bez wątpienia relacje świadków. Wśród najnowszych opracowań 
uwagę zwraca czterotomowa epopeja autorstwa Marka A. Koprow-
skiego82, na którą składają się interesujące reminiscencje. Warto kil-
ka z nich przytoczyć.

78 Z. Chyra-Rolicz, Rola spółdzielczości w procesie umacniania się ukraińskiej 
tożsamości narodowej (koniec XIX w. –1939 r.), [w:] Stosunki Polsko-Ukraińskie 
w XVI–XX wieku, Siedlce 2000, s. 109.
79 Ibidem, s. 156.
80 Takie stanowisko reprezentował m.in. prof. Stanisław Kulczyckij (Narodowa 
Akademia Nauk Ukrainy), podczas III sesji wspomnianej na początku materiału 
konferencji naukowej zatytułowanej: ,,Zbrodnia Wołyńska. Historia – Pamięć – 
Edukacja. W przededniu 70. rocznicy”.  
81 Także w lutym [1943] w obejściu bogatego Ukraińca zamordowano jego polskiego 
pracownika, który przyszedł się upomnieć o wypłatę. Był to młody, 20-letni chłopak 
o nazwisku Rydz. (cyt. za) J. Lipiński, Dantejskie sceny nad Bugiem, [w:] M. A. Ko-
prowski, Wołyń. Epopeja polskich losów 1939–2013. Akt I, Zakrzewo 2013, s. 165.
82 M. A. Koprowski, Wołyń. Epopeja polskich losów 1939–2013. Akt I, II oraz III, 
Zakrzewo 2013; M. A. Koprowski, Wołyń. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii 
Krajowej, Zakrzewo 2013. 



42

Krzysztof Bąkała

Zygmunt Maguza wspomina:
Mojemu ojcu, Józefowi, pochodzącemu z okolic Warszawy (…), przyznano za 

zasługi w walce o wolność Ojczyzny, a także w jej obronie przed bolszewikami, 
dwunastohektarowe gospodarstwo rolne na Wołyniu (…) Za udział w walkach 
w latach 1914–1920 został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych i srebr-
nym krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. W Chrynowie [wieś na Wołyniu 
w gminie Grzybownica, pow. Włodzimierz Wołyński – KB], na weselu sąsiada 
w kolonii Romanówka, poznał moją mamę, 18-letnią Marię Stankiewiczównę z ko-
lonii Witoldów, gmina Poryck. W styczniu 1925 r. wzięli ślub i razem prowadzi-
li gospodarstwo. Ojciec dodatkowo w gminie Grzybownica był radnym. Rodzice 
utrzymywali dobre stosunki z okolicznymi Ukraińcami. Ci ostatni także bardzo 
przyjaźnie się odnosili do naszej rodziny. Mama, która ładnie śpiewała, była często 
zapraszana na ukraińskie wesela. Ja też razem z nią na nich bywałem. O jakiejś 
nienawiści miedzy obydwoma narodami, która wybuchła w latach czterdziestych, 
której ja osobiście doświadczyłem, nie było mowy83.

Z relacji Haliny Górki-Grabowskiej dowiadujemy się, iż jej panień-
skie nazwisko Holtz było pamiątką po holenderskich przodkach osia-
dłych w okolicach Bugu jeszcze w XVIII w. 

Nie tylko włożyli swój wkład w gospodarczy rozwój Wołynia, ale i w krzewienie 
polskości na nadbużańskiej równinie. Choć trwali przy swoim nazwisku, sprawy 
Polaków zawsze traktowali jako własne i często składali daninę krwi, razem z nimi 
uczestnicząc w zrywach narodowych. Halinka Holtzówna miała więc wśród dziad-
ków z obu stron powstańców styczniowych, a wśród innych dalszych i bliższych 
krewniaków – legionistów i peowiaków84. 

Z kolei Adam Kownacki85 pomimo, iż nie może zapomnieć widoku 
pomordowanych Polaków, wspomina że w położonej niedaleko Prze-
braża86 wsi:

83 Z. Maguza, Uciekajcie, mordują!, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń.. Akt I, s.11.
84 H. Górka-Grabowska, Piekło nad Prypecią, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. Akt I, 
s.106.
85 Członek Samoobrony wsi Przebraże – patrz przyp. 86.
86 Przebraże – wieś w powiecie Łuckim, w której w 1943 r., zorganizowane oddzia-
ły polskiej samoobrony odparły trzy ataki przeważających kilkakrotnie sił UPA, 
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Jezioro mieszkało sporo Ukraińców, którzy nie ulegli nacjonalistycznemu amo-
kowi. Owszem na powitanie Niemców usypali kopiec87, zdarzali się wśród nich 
także szowiniści, ale generalnie Polaków w czasie mordów nie atakowali. My nie 
atakowaliśmy ich. Był to jednak wyjątek. Zdecydowana większość Ukraińców od-
nosiła się do Polaków wrogo88.

Tadeusz Wolak urodził się w Kolonii Taraż, która, jak się podaje, zo-
stała założona po powstaniu styczniowym w następstwie kasacji, par-
celacji oraz uwłaszczenia przez carat polskich majątków położonych 
w okolicach Łucka. Ziemie te od XIX w. należały do rodu Kożuchow-
skich, zaś wcześniej do Sanguszków, Radziwiłłów i Leszczyńskich.

Po uwłaszczeniu powstało w tym rejonie wiele osad-kolonii polskich, niemiec-
kich i czeskich. Osadnicy w Tarażu pochodzili z różnych stron Polski. Najwięcej 
z nich przybyło ze zubożałych zaścianków szlacheckich z okolic Łucka, Ołyki 
i Podlasia89.

Jak dodaje:
Byłem świadkiem, jak do Kołek90 wkraczali Niemcy i byli radośnie witani przez 

tamtejszych Ukraińców. Nota bene tych samych Ukraińców, którzy wcześniej en-

by w końcu przejść do kontrataku zadając znaczne straty nieprzyjacielowi. We wsi 
znalazło schronienie kilka tysięcy mieszkańców okolicznych wsi.
87 Nadzieje na sojusz z Niemcami niejednokrotnie podsycane były przez kler gre-
kokatolicki. Ksiądz Grzegorz Hnatów – proboszcz w Roztokach, 13 października 
[1938 r.] publicznie oświadczył, że Ukraińcy będą mieli swój rząd i własne pań-
stwo oraz że przywódca Niemiec Adolf Hitler zamierza odebrać Polsce Pomorze, 
a Rzeczpospolita może się również obejść bez Małopolski Wschodniej. Ksiądz pro-
boszcz z Doliny, Michał Czorniego w kazaniu w miejscowej cerkwi 16 październi-
ka m.in. powiedział, że: ,,Ukraińcy w Małopolsce są silniejsi liczbowo niż Polacy 
i mają przyjaciela w osobie Hitlera, który popiera ruch ukraiński w kierunku wy-
zwolenia spod jarzma [polskiej] niewoli” – cyt. za W. Włodarkiewicz, Społeczeń-
stwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935–1939), 
Warszawa 2013, s. 373.   
88 A. Kownacki, Obrońcy Przebraża, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. Akt I, s.201.
89 T. Wolak, My kijami walczyć nie będziemy, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. Akt I,  
s. 220.
90 Kołki – miasteczko w pobliżu Przebraża na Wołyniu. 
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tuzjastycznie witali Sowietów. Na Wołyniu nacjonalistów było wówczas bardzo 
mało. Dominowali w tym regionie zdecydowanie komuniści. W swoim prywatnym 
archiwum mam zdjęcie bramy powitalnej, którą Ukraińcy zbudowali na powitanie 
nowych »wyzwolicieli«91.

Władysław Siemaszko wspominając swą rodzinną wieś Werbę, 
leżącą kilka kilometrów na północ od Włodzimierza Wołyńskiego, 
stwierdza:

W okresie międzywojennym wieś liczyła około 600 mieszkańców. Dominującą 
grupę wśród nich stanowili prawosławni Rusini, później nazywani Ukraińcami. 
Część z nich nie miała żadnej świadomości narodowej i nazywała się po prostu 
»tutejszymi«92.

Z kolei Julian Jamróz opowiadając o losach swych przodków wspo-
minał ojca, który urodził się w miejscowości Dynów położonej w wo-
jewództwie lwowskim. 

Ożenił się z matką, której rodzina osiadła na Wołyniu po Powstaniu Listopado-
wym. Nie uczynili tego dobrowolnie. Cała wieś, w której pradziadek był sołtysem, 
została wywieziona przez carską administrację na Wołyń w 1831 r.93 

Opisując rodzinne miasteczko dodaje:

Było ładnie położone na wzgórzu nad stawem. Liczyło 5 tys. mieszkańców, 
w tym 3,5 tys. Żydów, którzy nadawali mu ton. Tuż przed wojną w Międzyrzecu 
żyło około 800 Polaków. Resztę stanowili Ukraińcy zamieszkujący przedmieście 
zwane Nowym Miastem, a także przedstawiciele innych narodowości. Wśród nich 
było kilku Niemców, trochę Czechów, a na tzw. Kolonii mieszkali Holendrzy, pro-
wadzący gospodarstwa rolne. Hodowali kozy i gęsi, kupowane od nich przez Ży-
dów. Wszystkie narodowości żyły z sobą w zgodzie, nie było między nimi żadnych 
kłótni, spięć czy animozji. W urzędach funkcje pełnili przedstawiciele wszystkich 

91 T. Wolak, My kijami …, op. cit., s. 227.
92 W. Siemaszko, Nie dać się Ukraińcom, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. Akt I, s. 75.
93 J. Jamróz, Skończyła się wasza zasrana Polska, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. 
Akt II, s. 344. 
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narodowości, wszyscy utożsamiali się z państwem polskim (…) Wszystkie narodo-
wości miały swoje świątynie94.

Co czasem było skrzętnie wykorzystywane przez wiernych. Takie 
oto zdarzenie odnotował we wspomnieniach Władysław Filar:

Miało to miejsce przed Wielkanocą w 1935 r. Ksiądz katolicki w czasie nabożeń-
stwa ogłosił, że ze względu na niemożność wyspowiadania przez niego wszystkich 
chętnych, petenci powinni udać się do cerkwi prawosławnej w Iwaniczach Starych 
i wyspowiadać się u batiuszki95. Niektórzy tak postąpili, m.in. ja. Wyspowiadałem 
się i przyjąłem komunię w cerkwi96.

Jak dodaje:

Wśród moich kolegów byli Czesi, Ukraińcy i Żydzi. Żyliśmy zgodnie, organi-
zowaliśmy wspólne wieczorki, zabawy, śpiewaliśmy dumki ukraińskie, a także 
melodyjne pieśni czeskie. Nie było między nami żadnych kłótni i sporów, które 
wynikałyby z racji pochodzenia czy narodowości97.   

Warto przypomnieć, iż Polacy w Iwanowiczach stanowili zale-
dwie 12% ogółu mieszkańców, przy 64% Ukraińców i 12% Cze-
chów. 

Urodzona w Kisielinie Aniela Dębska zaznacza, iż jej przodkowie 
od wielu pokoleń mieszkali w tej miejscowości obok innych Pola-
ków, Ukraińców oraz Żydów. Miejscowość w swoim czasie określano 
jako miasteczko, jednakże w dwudziestoleciu międzywojennym, po 
zniszczeniach podczas I wojny światowej,  stała się wsią o drewnianej 
zabudowie, na tle której wyróżniały się murowane budynki kościoła 
z plebanią, cerkwi i szkoły. 

94 Ibidem, s. 344-345.
95 Określenie księdza prawosławnego używane przez wiernych tego obrządku 
w krajach słowiańskich. 
96 W. Filar, Żaden Lach nie pozostał żywy, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń, Akt III, 
s. 284.
97 Ibidem, s. 287.
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Po innych zabytkach świadczących o dawnej świetności miasteczka, gdy należa-
ło ono do rodziny Kisielów, krążyły tylko ustne przekazy98.

Z kolei Leon Laskowski wspomina:

Urodziłem się w 1920 r. w biednej wołyńskiej rodzinie Michała i Teofi li Laskow-
skich w Bielinie (…) Rodzice mieszkali tu od pokoleń i można powiedzieć, że byli 
Wołyniakami z dziada pradziada99.

Władysław Tołysz podkreśla, iż w spisie pogrzebanych na lokalnym 
cmentarzu w Lubomlu można doliczyć się przeszło 200 spoczywa-
jących tam Tołyszów. Nie ma tylko pewności, czy jego przodkowie 
przybyli na te ziemie w XV czy też w XVI wieku. Jak dodaje: 

Historia naszej rodziny liczy na Wołyniu co najmniej 400 lat. Nie byliśmy na tej 
ziemi przechodniami czy przybyszami. Mieszkaliśmy u siebie100.

Przykłady można by długo mnożyć. Dlaczego jednak o tym przy-
pominać? Może należy zastanowić się nad niebagatelną rolą wielo-
kulturowych etnosów, kształtujących przez wieki oblicze tej ziemi? 
A może warto też  przypomnieć inną, tragiczną w swym wymiarze, 
80. rocznicę tzw. Wielkiego Głodu rozpętanego przez komunistyczny 
terror? Podczas gdy Ukraińcy mieszkający w granicach państwa pol-
skiego – zapewne nie pozbawieni różnych uciążliwości spowodowa-
nych nieudolną polityką II RP w stosunku do mniejszości narodowych 
– mogli się przecież realizować, ich pobratymcy, żyjąc na terenach, 
które z uwagi na żyzność gleby mogły pełnić rolę spichlerza Europy, 
umierali milionami z głodu. 

Koło fortuny od zarania dziejów zatacza swój obrót w nieustannym 
rytmie przestrogi – sum sine regno, regnabo, regno, regnavi101. Jak 
pisał Książę Poetów: 
98 A. Dębska, Dramat w Kisielinie, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń, Akt III, s. 237.
99 L. Laskowski, Rzeczpospolita Bielańska, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń, Akt III, s. 13.
100 W. Tołysz, Najłatwiejszy łup dla zbrodniarzy, [w:] M. A. Koprowski, Wołyń. Akt 
II s. 220.
101 Łac. – nie mam królestwa, będę królować, króluję, królowałem.
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pozostało nam tylko miejsce przywiązanie do miejsca
jeszcze dzierżymy ruiny świątyń widma ogrodów i domów
jeśli stracimy ruiny nie pozostanie nic…102

Krzysztof Bąkała

They came to Volyn uninvited…

Key words

Polish lands, Sejm of Lublin, Vasyl Vyshyvanyi translation Basil the 
Embroidered, Galicia, Dmytro Dontsov

Abstract

The material presents a brief outline of social-political relations, characteristic for 
lands which currently belong to independent Ukraine, from the times of Early Middle 
Ages to 1943. This work also covers some events related to the commemoration 
of the 70th anniversary f the climax of Bandera’s genocide committed by OUN 
(Organization of Ukrainian Nationalists) and UPA (The Ukrainian Insurgent 
Army) in Eastern Borderlands of the Second Polish Republic (pol. Wschodnie 
Kresy II RP).

In Wolhynien waren sie unerwünscht…

Schlüsselwörter

Land der Lendizien, Sejm in Lublin, Wilhelm der Bestickte (Vasil 
Vyshyvaniy), Königreich Halytsch, Dmytro Doncow.

102 Z. Herbert, Raport z oblężonego Miasta (fragm.), [w:] B. Urbankowski, Poeta, 
czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie, Radom 2004, s. 386.
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Zusammenfassung

Der Stoff stellt eine grobe Schilderung der gesellschaftlich-politischen Verhältnisse 
auf dem Territorium, das heute zur unabhängigen Ukraine gehört, seit dem frühen 
Mittelalter bis 1943 dar. Es wurden unter anderem auch einige Ereignisse in 
bezüglich der 70. Gedenkfeier des Völkermordes durch die OUN-UPA unter der 
Leitung von Bandera auf den Ostgebieten der Republik Polens behandelt.

Прибыли на Волынь непрошенные...

Ключевые слова

лядская земля, люблинский сейм, Васыль Вышиваный, Галиция, 
Дмитро Донцов

Резюме

Материал представляет собой беглый очерк общественно-политических от-
ношений, которые существовали на территориях, принадлежащих в настоя-
щее время независимой Украине, с времен раннего средневековья до 1943 г.
В нем также описываются некоторые события, связанные с мероприятиями 
по поводу 70-й годовщины апогея бандеровского геноцида, совершенного 
ОУН-УПА на Восточных Кресах II РП.
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„Przy lackim orle, przy koniu Kiejstuta, Archanioł Rusi 
na proporcach błysł!”. Tradycje unii horodelskiej w życiu 
narodowym czasów niewoli

Słowa kluczowe

Akt Odnowienia Unii Horodelskiej w 1861 roku, unie polsko-litewskie, 
trójnarodowa Rzeczpospolita, ks. Stefan Laurysiewicz, Kazimierz Grego-
rowicz

Streszczenie

Autor prezentuje tradycje unii horodelskiej funkcjonujące w świadomości narodo-
wej czasu zaborów. Artykuł przypomina wydarzenia związane ze Zjazdem Horo-
delskim 1861 roku, podczas którego dokonano podpisania Aktu Odnowienia Unii 
Horodelskiej, w którym apelowano o jedność działania wszystkich synów przed-
rozbiorowej Rzeczypospolitej z wyraźnym akcentem trójpodziału doskonale uwi-
docznionym w heraldyce, gdzie obok Orła Białego i Pogoni swe miejsce znalazł też 
Archanioł. Przywołana idea trzech równych sobie narodów wobec dążeń eman-
cypacyjnych Litwy oraz Rusi spełgnęła na niczym. O jej dążeniach przypomina-
ła jeszcze w 1883 r. paryska emigracja jednakże próby odtworzenia trójnarodowej 
Rzeczypospolitej nie powiodły się już nigdy, pozostając piękną ideą przywołującą 
dziś w pamięci romantyczną wizję naszych przodków.

Dramatyczne wydarzenia od upadku Rzeczypospolitej aż do poło-
wy XIX w., wypełnione wojnami i powstaniami, nie sprzyjały budo-
waniu zaplecza historycznego dla tych żołnierzy i powstańców, którzy 
z bronią w ręku walczyli o odbudowę gmachu Dawnej Polski. Wszy-
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scy wiedzieli, że walczą o Polskę w dawnych granicach. O takiej Pol-
sce myślał Tadeusz Kościuszko, o czym świadczy tekst powstałej z in-
spiracji i pod nadzorem Naczelnika broszury Józefa Pawlikowskiego 
z 1800 roku pt. Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość?, w której 
można było przeczytać: „Powinniśmy zawsze Polskę uważać w pierw-
szych naszych granicach, nie należy nigdy przestać myśleć cnotliwe-
mu rodakowi, że ten podział [rozbiory – F.Z.] jest dziełem nieprawości 
i zawsze spodziewać się trzeba, że te wilki żarłoczne (jak nazwał Mi-
rabeau dzielących Polskę królów) nie utrzymają w swej paszczy dłu-
żej zachwyconego łupu”1. Nie miał wątpliwości w tej sprawie Adam 
Mickiewicz, kiedy w  Litanii pielgrzymskiej z 1832 roku wołał: „O nie-
podległość, całość i wolność ojczyzny naszej, //Prosimy Cię Panie”2. 
O odbudowanie takiej Polski upominali się w 1836 roku członkowie 
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego w swoim Manifeście: „Pol-
ska więc niepodległa i Polska demokratyczna – oto cel stowarzyszenia 
naszego. Nie jedna cząstka, nie jeden ułamek wielkiego narodu, ale 
cała w granicach przedrozbiorowych zawarta Polska zdolną jest samo-
istny byt swój utrzymać, posłannictwu swemu zadośćuczynić”3. 

Już jednak w tym samym czasie, w latach trzydziestych i czterdzie-
stych XIX w., idea odbudowy Polski w dawnych granicach zaczęła 
tracić swoją atrakcyjność. Ożywiona pod piórem Tarasa Szewczenki 
historia Ukrainy pobudziła dumę Rusinów. Rozpoczął się nieunik-
niony proces odrodzenia narodowego Ukraińców, którego ostateczną 
konsekwencją było hasło: Samostijna Ukraina!4 Nieco tylko inaczej 

1 Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? Do druku przygotował i wstępem 
opatrzył E. Halicz, Warszawa 1957, s. 87.
2 A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Opr. S. Pigoń, 
Kraków 1922, s. 139. 
3 Towarzystwo Demokratyczne Polskie. Dokumenty i pisma. Wyboru dokonał i wstę-
pem zaopatrzył B. Baczko, Warszawa 1954, s. 93. 
4 Piszę szerzej na ten temat w książce: „Wesele” w kręgu mitów polskich, Kraków 
1997 (w rozdziale: Przymierze s. 348–379). Por. także: D. Beauvois, Polacy na 
Ukrainie 1831–1863, Paryż 1987; idem, Les confi ns de l’ancienne Pologne. Ukra-
ine, Lituanie et Biélarussie XVIe–XXe siècles, Lille 1988; idem, Walka o ziemię. 
Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim 
1863–1914, Sejny 1996; idem, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, 
Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Lublin 2005; D. Gibas-Krzak, Ukraina między 
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wyglądała sprawa litewska. Tutaj odrodzenie narodowe wystąpiło nie-
co później, choć już w I połowie XIX w. wśród części spolonizowanej 
szlachty litewskiej pojawiły się starania o zaznaczenie swojej odręb-
ności narodowej. Rozpoczęto starania nad stworzeniem gramatyki czy 
też słowników języka litewskiego. Wystarczy tu wspomnieć aktywną 
działalność w zakresie szerzenia znajomości języka litewskiego bpa 
Józefa Giedrojcia czy też późniejsze zabiegi w tej sprawie Mikołaja 
Akielewicza. Rzecz w tym, że jednak Litwa wzięła znaczący udział 
w powstaniu listopadowym. Dopiero po jego upadku, szczególnie jed-
nak w ostatnich dwudziestu latach XIX wieku, pojawiły się wyraźne 
tendencje separatystyczne5. 

W tej sytuacji, na początku lat sześćdziesiątych XIX w., gdy w środo-
wisku polskich patriotów na nowo ożyła idea odbudowy Polski, w tym 
wypadku – Polski w dawnych granicach, postanowiono odwołać się 
do przesłanek historycznych. W epoce „rewolucji moralnej”, jaka roz-
poczęła się na ziemiach polskich w 1860 roku, i trwała aż do wybuchu 
insurekcji styczniowej, ujawnił się wyraźny zwrot w stronę przeszło-
ści, w tym – aż do epoki króla Władysława Jagiełły. W tym kontekście 
pojawiła się także sprawa obchodów w 1861 roku podpisania przed 
wiekami dwóch unii: w Krewie oraz w Horodle. Historia tych manife-
stacji doczekała się już kilku opracowań. Źródłowe opracowanie tych 
obchodów przygotował jeszcze w XIX wieku Walery Przyborowski6. 
Pojawiły się na ten temat także opracowania współczesne7. Aby jed-
nak zasadnie mówić o roli tradycji horodelskiej w życiu narodowym 
polskim epoki niewoli, trzeba powrócić do wydarzeń z początku lat 
sześćdziesiątych XIX wieku. 

Rosją a Polską, Toruń 2006. 
5 Por.: E. Aleksandrovičius, Pod władzą carów. Litwa w XIX wieku, Kraków 2003. 
6 Z. L. S. [W. Przyborowski], Historia dwóch lat 1861–1862. Cz. 1: Rok 1861, t. III: 
Czerwiec – Grudzień, Kraków 1891, s. 328 passim.
7 Por.: F. Ziejka, Czy pójdziemy do Horodła? [w:] „Arka” 1991, nr 34. Przedruk 
Horodelska tradycja, [w:] F. Ziejka, Nasza rodzina w Europie, Kraków 1995, 
s. 169–185; Z. Święch, Jak powstała Rzeczpospolita Trzech Narodów. Zapomniane 
wydarzenie w historii Polski, Litwy i Ukrainy w: tegoż, Trzy tajne dokumenty, Kra-
ków 2003; S. Łaniec, Ziemie białoruskie w latach reformy agrarnej, manifestacji 
patriotycznych i konspiracji narodowej (1860–1862), Toruń 1998; P. Graboś, Mani-
festacja w Horodle 10 X 1861 roku, Lublin 2011, ss. 79.
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W pierwszej kolejności należy przypomnieć okoliczności zorgani-
zowania interesującej nas tutaj manifestacji w Horodle jesienią 1861 
roku. Jedno w tym wypadku jest pewne: Zjazd Horodelski był ściśle 
powiązany z wcześniejszymi wydarzeniami w Królestwie Polskim, 
czyli z serią wielkich manifestacji w Warszawie, a także w wielu in-
nych miastach polskich. Przypomnijmy je tu w największym skrócie.

Historycy XIX wieku podkreślają, że polska „rewolucja moralna” 
związana była z sytuacją polityczną na kontynencie europejskim, 
w szczególności jednak w Rosji i włączonych do niej ziemiach pol-
skich. Śmierć okrytego ponurą sławą cara Mikołaja I (w dniu 2 marca 
1855) a w niespełna rok później, w dniu 1 lutego 1856 r, namiest-
nika Iwana Paskiewicza – krwawego kata społeczeństwa polskiego, 
a wreszcie – przejęcie władzy w Cesarstwie Rosyjskim przez Alek-
sandra II, który – jak sądzono – zasadniczo mógł zmienić sytuację 
Polaków8, to wszystko stwarzało nową sytuację polityczną zarówno 
w Królestwie Polskim oraz w pięciu guberniach wschodnich, włą-
czonych do Cesarstwa. Nadzieje wiązano także z decyzją nowego 
cara o amnestii dla polskich wygnańców z 1831, 1846 oraz 1848 roku, 
w tym – dla Sybiraków. Żywą w pamięci Polaków (ale i Rosjan) była 
klęska Rosji w wojnie krymskiej, a zarazem zakończona sukcesem 
wojna Włoch z Austrią o niepodległość. Z Paryża płynęły coraz wi-
doczniejsze sygnały o gotowości wsparcia przez Francję dla ruchów 
narodowowyzwoleńczych. W takiej sytuacji na ziemiach polskich 
u schyłku lat pięćdziesiątych odżyły nadzieje na przywrócenie na-
rodowej suwerenności Rzeczypospolitej. Rok 1860 należy uznać za 
swoistą „próbę generalną” wydarzeń, które nastąpić miały w dwóch 
następnych latach. Skupieni w tajnej organizacji narodowej zwolen-
nicy podjęcia działań, które mogłyby w przewidywanej przyszłości 
doprowadzić do wskrzeszenia państwa polskiego, w 1860 roku za-
częli doskonalić metody „budzenia” z marazmu możliwie szerokich 
warstw społeczeństwa polskiego, uświadamiania rodakom koniecz-
ności upominania się o Polskę. Rzecz w tym, że w przeciwieństwie do 
poprzedników z 1830 czy 1848 roku, postanowili oni zamienić szable 

8 Przypominano, że syn Mikołaja I, Aleksander II, mówił po polsku, w młodości 
miał rozczytywać się w dziełach Mickiewicza, nadto – kochał się niegdyś w pannie 
Kalinowskiej (por.: Z. L. S. [W. Przyborowski], op. cit., t. I, s. 29 passim).
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i karabiny na rzecz działań pokojowych: religijno-narodowych ma-
nifestacji. Przemoc miała ustąpić miejsca idei działania pokojowego. 
Chodziło w pierwszej kolejności o wzbudzenie w społeczeństwie idei 
wspólnego działania wszystkich warstw i grup społecznych, równie 
dobrze szlachty jak kupców i rzemieślników, ale także – różnych wy-
znań: katolików, protestantów czy Żydów. Dla realizacji tego wielkie-
go celu w 1860 roku skorzystano z nadarzających się okoliczności. 
Taką był zorganizowany w dniu 9 czerwca 1860 roku w Warszawie 
pogrzeb Katarzyny Sowińskiej, osiemdziesięcioletniej wdowy po ge-
nerale Józefi e Sowińskim, który we wrześniu 1831 roku bohatersko 
bronił szańców na Woli. Taką okolicznością były obchody zorganizo-
wane w Warszawie i innych miastach Królestwa Polskiego w dniu 25 
lutego 1860 roku, w 30. rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską, 
w czasie których padli pierwsi zabici, i które

swą wielkością, swą ciszą, swym majestatem powagi, zrobiły nawet na najchłod-
niejszych umysłach potężne, niezatarte nigdy wrażenie. Naoczni świadkowie po-
grzebu, pisząc lub mówiąc o nim, wyrażają się zawsze z entuzjazmem, z pewnym 
rzewnym uczuciem słodkiego, bolesnego i wspaniałego zarazem wspomnienia, 
z którym się nic porównać nie da, którego żaden opis nie odmaluje, które trzeba 
było widzieć, żeby mieć o nim wyobrażenie9.

Wydarzenia lutowe w Warszawie stały się prawdziwą erupcją 
przedsięwzięć o charakterze narodowym. Codziennością stały się 
teraz organizowane w kościołach i przed nimi śpiewy pieśni patrio-
tycznych. W Warszawie oraz w wielu innych miastach powstawały 
tzw. delegacje, czyli organizmy z wyboru, które przejmowały w swo-
je ręce rządy dusz. Tak było w Lublinie, Radomiu, Kielcach, Kaliszu, 
Kole czy Żytomierzu. Znacząco podniosły temperaturę wydarzeń tra-
giczne wypadki z dnia 8 kwietnia 1861 w Warszawie, kiedy to od kul 
rosyjskich, a także szabel zginęło ponad sto osób, a kilkaset zostało 
rannych. Jeden z historyków tak pisał o masakrze ludności Warszawy 
w dniu 8 kwietnia 1861: „Potoki krwi, wytoczonej w ten dzień strasz-
liwy nie tylko nie zalały żarzącego się ogniska wulkanu, ale owszem 

9 Z. L. S. [W. Przyborowski], op. cit., t. II, s. 109.
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podsyciły go niejako i wzmocniły”10. Słuszność tego stwierdzenia 
potwierdzić miały wydarzenia z sierpnia oraz października 1861 
roku, tzn. obchody rocznic historycznych związanych z podpisaniem 
przed wiekami unii polsko-litewskich w Krewie i Horodle. Sprawa 
genezy owych obchodów rocznic historycznych dotychczas wiązana 
była z osobą Apolla Korzeniowskiego, dramaturga i poety, jednego 
z głównych przywódców stronnictwa „czerwonych” w Warszawie. 
Nie wykluczone, że tak było w rzeczywistości, choć trudno znaleźć 
bezpośrednie dowody, które by ową tezę potwierdzały11. W naszym 
przekonaniu za „ojca” owych wydarzeń związanych ze świętowaniem 
rocznic unii polsko-litewskich należy raczej uznać Karola Szajnochę, 
wybitnego historyka i pisarza, jednego z najważniejszych ludzi ów-
czesnego Lwowa, który już w 1848 roku usiłował połączyć wysiłki 
patriotów polskich z ukraińskimi w celu odbudowy wolnej Polski12. 
W latach 1855–1856 ogłosił on we Lwowie trzytomowe „opowiadanie 
historyczne” Jadwiga i Jagiełło. Skreślił w nim dzieje unii Polski z Li-
twą, zapoczątkowanej w 1374 roku, a dopełnionej w znaczący sposób 
w 1413 roku, której jednak ostatecznym zwieńczeniem była unia lu-
belska z 1569 roku. Swoje dzieło historyk zamknął na roku 1413: roku 
unii horodelskiej. Przedostatni rozdział swojego „opowiadania histo-
rycznego” zatytułował: Horodło. Przekonywał w nim czytelników, że 
wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem utrwaliło w narodach polskim 
i litewskim „przeświadczenie o zbawienności sojuszu Polski z Litwą 
wobec teutońskiego Krzyżactwa”13, czego bezpośrednią konsekwen-

10 Ibidem, s. 386.
11 Por.: S. Buszczyński, Mało znany poeta, stanowisko jego przed ostatnim powsta-
niem, wygnanie i śmierć. Ustęp z dziejów spółczesnych Południowej Polski, Kraków 
1870; M. Rolle, Zapomniany poeta w: idem, In illo tempore. Szkice historyczno-li-
terackie, Brody–Lwów 1914; R. Taborski, Apollo Korzeniowski, ostatni dramato-
pisarz romantyczny, Wrocław 1957; Z. Najder, J. Skolik (red.), Polskie zaplecze 
Josepha Conrada Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Lu-
blin 2006, t. I–II; G. Zych, Apollo Nałęcz-Korzeniowski as critic and translator w: 
Yearbook of Conrad Studies (Poland), t. V, 2010, s. 7–85. 

12 Był inicjatorem uchwalenia przez lwowską Radę Narodową Manifestu dla Ru-
sinów, w którym przywódcy Wiosny Ludów głosili postulat równych praw wobec 
rady narodowej ludności polskiej i ruskiej.
13 K. Szajnocha, Jadwiga i Jagiełło 1375–1413. Opowiadanie historyczne, Lwów 



 55 

„Przy lackim orle, przy koniu Kiejstuta…”

cją stała się idea „najdokładniejszego zrównania stanów i obyczajów 
Polski z obyczajami i społeczeństwem litewskim, mianowicie szlach-
ty polskiej z bojarstwem Litwy”14. Znakomity historyk pisał: 

Obradowali zebrani panowie Polski i Litwy w salach zamku królewskiego w Ho-
rodle, gdzie jeszcze w sto kilkadziesiąt lat później widać było na ścianach poważne 
malowidła, przedstawiające króla Władysława Jagiełłę, W[ielkiego] księcia Wi-
tolda, tudzież zasiadających kołem biskupów, wojewodów, kasztelanów, sędziów 
i resztę panów koronnych i litewskich15. 

W naszym przekonaniu to piękne dzieło Szajnochy, wznowione 
w 1861 roku w wersji poszerzonej, zainspirowało patriotów pochodzą-
cych przede wszystkim ze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej 
do prac mających na celu „odnowienie” unii polsko-litewskiej. Pod 
wpływem lektury tego dzieła postanowili oni pokazać 

Rosji i światu, że związek zawarty przed trzystu laty między dwoma narodami 
istnieje w całej swojej mocy. Pod tym względem myśl tego rodzaju demonstracji 
nigdzie, w żadnej sferze i w żadnym stronnictwie nie napotkała oporu. Wszyscy, 
tak dobrze Czerwoni, jak i Biali, czuli potrzebę publicznego, głośnego zadokumen-
towania swej jedności nierozerwalnej z Litwą16.

Pierwszy etap obchodów związanych z rocznicami unii polsko-li-
tewskich miał miejsce w dniu 12 sierpnia 1861 roku: wówczas to zde-
cydowano uczcić rocznicę zawarcia w 1385 roku unii personalnej Kró-
lestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Do uczczenia tej 
rocznicy wzywała szeroko kolportowana odezwa, w której znalazły 
się m.in. następujące słowa:

Bracia rodacy, uczcijmy ten dzień świetny zrękowin braterstwa przodków na-
szych, a zgromadziwszy się po kościołach, zanieśmy wszyscy wspólnie gorące mo-
dły do Boga, aby nasz kraj, na szmaty poszarpany, raczył w jedną całość spoić i nas 

1856, t. III, s. 393. 
14 Ibidem.
15 Ibidem, s. 401. 
16 Z. L. S. [W. Przyborowski], op. cit., s. 148. 
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w duchu zjednoczyć. Wyznajmy publicznie wszyscy wespół z kapłanami w d. 12 
sierpnia (…) 1861 r., żeśmy bracia jednej rodziny, jednego białego orła i pogoni! Ob-
chód tej jedności dwu narodów winien być uroczysty, spokojny, ogarniający sobą 
całą przestrzeń starożytnej Polski17.

Akcja objąć miała cały obszar dawnej Polski, ale centralne uroczysto-
ści postanowiono zorganizować na moście na Niemnie, łączącym Kow-
no z miasteczkiem Aleksota (dziś jest to dzielnica Kowna)18. Wybór tego 
miejsca nie był przypadkowy: Kowno leżało w granicach Rosji, osada 
zaś Aleksota w granicach Królestwa Polskiego. Chodziło zatem o sym-
boliczne przywołanie zjednoczenia nie tylko dwóch ziem ale i dwóch 
krajów! Nie miejsce tu, aby szczegółowo opisywać przebieg owego 
obchodu. Dość stwierdzić, że mimo przeszkód ze strony wojska rosyj-
skiego udało się go zorganizować, że wzięło w nim udział kilka tysięcy 
ludzi. Co więcej, podobne obchody zorganizowano w innych miastach, 
w Warszawie i  Wilnie, w Grodnie i Piotrkowie, w Kaliszu, Łodzi i Płoc-
ku, w Mławie i Kielcach (tu, na wzgórzu Karczówka, obok kościoła 
p.w. św. Jana Boromeusza, którym opiekowali się naówczas bernardyni, 
usypano pamiątkowy kopiec), w Białej Podlaskiej i w Druskiennikach, 
a także w Lublinie, gdzie mimo zakazu odbyły się nabożeństwa w ko-
ściołach, po czym ludność w wielkim pochodzie udała się pod pomnik 
unii polsko-litewskiej, wzniesiony w 1826 roku z inicjatywy Stanisława 
Staszica. Manifestacja ta przybrała ostatecznie „niezmiernie doniosły 
charakter polityczny”, stała się „jedną z najpoważniejszych co do swego 
znaczenia wewnętrznego i najdotkliwszych dla Rosji. Rozmiarami swy-
mi przeszła ona wszystko, co dotąd robiono; użyto bowiem wszelkich 
sił, by odbyła się jednocześnie na całej przestrzeni Polski starożytnej”19.

W dniu 12 sierpnia 1861 r świętowano przede wszystkim rocznicę 
zawarcia unii polsko-litewskiej. Było to święto – jak napisano w Ode-
zwie – dwóch narodów. Po dwóch miesiącach, w dniu 10 października, 
w Horodle odbyły się obchody, w czasie których szczególnie mocno 
podkreślano, iż jest to święto trzech narodów: polskiego, litewskiego 
i ukraińskiego. Korzystając nie tyle z przekazu historycznego (wszak 
17 Cyt. za: Z. L. S. [W. Przyborowski], ibidem, s. 149. 
18 Most ten uwiecznił na jednym ze swoich obrazów Napoleon Orda.
19 Z. L. S. [W. Przyborowski], op. cit., s. 148.
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w ramach unii horodelskiej mowa była o wiązaniu się ze sobą nowymi 
więzami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) ile 
z faktu położenia geografi cznego Horodła, postanowiono teraz zorga-
nizować obchód, w czasie którego sprawa Rusi zostanie nade wszyst-
ko wydobyta i przedstawiona. Tak też się stało.

W ostatnich dniach września 1861 r ukazała się w tysiącach egzem-
plarzy odezwa nawołująca do przybycia do Horodła w dniu 10 paź-
dziernika 1861 roku w celu uczczenia unii horodelskiej z 1413 roku. 
W odezwie tej znalazły się znamienne słowa:

Niesłychanym w dziejach narodów wydarzeniem, wzajemne sympatie i idea wol-
ności zastąpiły tu [w akcie unii horodelskiej] zwycięstwo i podbój. Pominąć fakt 
podobny bez nadania mu właściwego znaczenia dla chwili obecnej, nie uświęcić po-
wszechnym narodowym obchodem tak drogiej dla nas pamiątki, byłoby zaparciem 
się wobec Europy narodów i własnego sumienia, swojej przeszłości i przyszłości 
zarazem. Wzywamy więc trzy narody połączone, aby tym sercem przyjęły odezwę 
naszą, jakim ich przodkowie przyjęli wezwanie na zjazd horodelski i tuszymy, że 
głos nasz w każdym miłującym ojczyznę i swobody znajdzie przychylne uznanie20.

Manifestacja ta swoimi rozmiarami miała przebić wszystkie dotych-
czasowe nie tyle może ze względu na liczbę jej uczestników, ile ze 
względu na jej reprezentatywność: organizatorzy jej podjęli wysiłki, 

żeby w obchodzie wzięły udział wszystkie części kraju, żeby ze wszystkich jego 
dzielnic, ze wszystkich ziem i województw, byli deputaci. Ktoś zaproponował, żeby 
z dzielnic tych, jak niegdyś na krakowski Kopiec Kościuszki, każdy przywiózł garść 
ziemi i żeby z ziemi tej na pamiątkę obchodu usypana była mogiła. Krążyło zresztą 
mnóstwo projektów, mówiono o nich głośno i oczy wszystkich zwrócone były na 
ciche, nadbużne miasteczko, w którym zamierzano odbyć tę wielką manifestację 
wszechpolską21.

W świetle zgromadzonych materiałów wolno przyjąć tezę, że głów-
nymi organizatorami Zjazdu Horodelskiego byli: ks. Stefan Laurysie-

20 Cyt. za: A. Giller, Historia powstania narodowego polskiego w 1861–1864, Paryż 
1868, t. II, s. 87. 
21 W. Przyborowski, op. cit., s. 327–328. 
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wicz i Kazimierz Gregorowicz. Pierwszy był księdzem greko-katolic-
kim, który w czasie Zjazdu wygłosił kazanie. Miał w nim apelować 
o jedność działania wszystkich synów dawnej Rzeczypospolitej: 

Polska niech nie zapomina o siostrze swej Rusi, a Ruś niech nie zapomina o sio-
strze swej Polsce. Wiele błędów popełniono w przeszłości obopólnie. Polska narzu-
ciła zbytnio swą przewagę, – a Ruś szukając sprzymierzeńca w Moskwie. Rzućmy 
zasłonę na przeszłość jaskrawą, a rozpocznijmy nową epokę, mającą na celu odzy-
skanie obopólnej niepodległości22. 

Drugi był adwokatem lubelskim, który w kulminacyjnym punkcie 
obchodów odczytał Akt Odnowienia Unii Horodelskiej. Latem 1861 
roku obaj ci działacze z kilkoma innymi delegatami ruchu narodowego 
odwiedzili Warszawę, gdzie spotkali się z przywódcami ruchu naro-
dowego, tzn. z Apollem Korzeniowskim, Karolem Majewskim oraz 
braćmi Leonem i Aleksandrem Frankowskimi. Wszystko wskazuje na 
to, że obaj wzięli na siebie obowiązek zorganizowania obchodów. 

Przebieg Zjazdu Horodelskiego jest dość dobrze opisany23. Tu przy-
pomnijmy tylko najważniejsze fakty. O planowanej manifestacji w Ho-
rodle, oczywiście, dowiedziały się władze rosyjskie, organizatorzy 
jej nie ukrywali bowiem swoich planów. Dostrzegając w niej kolejne 
niebezpieczeństwo, wydały natychmiast odpowiednie polecenia, ma-
jące zminimalizować szkody. Na polecenie ówczesnego namiestnika 
carskiego w Królestwie Polskim, gen. Karola Lamberta, rezydujący 
w Lublinie gen. Aleksander Piotrowicz Chruszczow, naczelnik wojen-
ny okręgu, wyruszył w stronę Horodła i w przeddzień Zjazdu zajął 
okolice miasteczka z 1,5 tys. piechoty, 1 tys. konnicy oraz oddziałem 
artylerii z zamiarem nie dopuszczenia do odbycia obchodu. Program 

22 K. Gregorowicz, Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim 
w r. 1861. Wstęp i opracowanie W. Śladkowski, Lublin 1984, s. 97–98. 
23 Por.: F. Ziejka, Czy pójdziemy do Horodła? [w:] „Arka” 1991, nr 34, przedruk 
pt. Horodelska tradycja, [w:] F. Ziejka, Nasza rodzina w Europie, Kraków1995, 
s. 169–185; Z. Święch, Jak powstała Rzeczpospolita Trzech Narodów. Zapomnia-
ne wydarzenie w historii Polski, Litwy i Ukrainy w: idem, Trzy tajne dokumenty, 
Kraków 2003; P. Graboś, Manifestacja w Horodle 10 X 1861 roku, Lublin 2011, ss. 
79. W opisie przebiegu Zjazdu Horodelskiego odwołuję się tutaj do przywołanego 
wyżej mojego artykułu: Horodelska tradycja.
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uroczystości przewidywał, że w dniu 10 października do Horodła wej-
dą dwie procesje: jedna z Królestwa, druga zza Bugu, czyli z Ziem 
Zabranych. Chcąc pokrzyżować te plany, wojsko rosyjskie w ciągu kil-
ku dni przed uroczystością zajęło wszystkie okoliczne przeprawy na 
rzece, w ten sposób odcinając ewentualnych przybyszy zza Bugu od 
leżącego na lewym brzegu rzeki Horodła. Przybysze z Królestwa mieli 
punkt zborny w miejscowości Stepankowice, o milę drogi od Horodła. 
Nie wiadomo dokładnie ile osób przybyło na ową uroczystość. Źródła 
podają różne cyfry: 8 tysięcy, to znów – 15 tysięcy, a nawet 30 tysięcy 
uczestników. 

Wiadomo, że do Stepankowic przybyło m.in. ok. 200 księży ka-
tolickich oraz pewna liczba duchownych greko-katolickich. Zgodnie 
z planem, procesję do Horodła miał poprowadzić biskup Walenty Ba-
ranowski z Lublina. Stawił się on też na miejsce zbiórki o oznaczonym 
czasie. Wieczorem 9 października odwiedził go wszakże wysłannik 
od gen. Chruszczowa, wskutek czego późną nocą z 9/10 października 
biskup umknął do Lublina. Zamieszanie wywołane rejteradą bpa Ba-
ranowskiego ustąpiło, gdy wczesnym rankiem 10 października w miej-
scowej cerkwi grecko-katolickiej gwardian kapucynów z Lubartowa, 
ks. Fidelis Paszkowski, odprawił mszę św. i wygłosił patriotyczne ka-
zanie. Dla dodania odwagi uczestnikom manifestacji zarządził on do-
zwoloną w szczególnych wypadkach spowiedź powszechną i udzielił 
wszystkim rozgrzeszenia. 

Wkrótce ruszyła procesja. Otwierał ją niosący krzyż chłop z ordy-
nacji Zamoyskich, którego nazwiska nie odnotowało jednak żadne źró-
dło. Za nim szli członkowie licznych bractw z chorągwiami i obrazami 
świętymi, dalej – księża w komżach, za nimi kobiety. Dopiero za kobie-
tami podążał wielotysięczny tłum mężczyzn. Procesję zamykał tabor 
złożony z wozów i karet. Przewodnictwo nad procesją objął proboszcz 
z Krasnegostawu, ks. Bojarski. W połowie drogi ze Stepankowic do 
Horodła przybył wysłannik gen. Chruszczowa z żądaniem zawrócenia 
i rozwiązania pochodu. Prowadzący z nim rozmowę ks. Bojarski miał 
ją zakończyć stwierdzeniem: „Pójdziemy na długość bagnetu!”24. Dla 
uniknięcia jakiejkolwiek prowokacji, ks. Bojarski nakazał wszystkim 
uczestnikom procesji pozbycie się kijów, szabel i lasek podróżnych 

24 K. Gregorowicz, op. cit., s. 40.
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(odbyła się powszechna rewizja – sąsiad sprawdzał sąsiada). Z pieśnią 
religijną: Kto się w opiekę odda Panu swemu procesja wyszła z lasu, 
w stronę Horodła. Tu zastąpiły jej drogę oddziały żołnierzy i przy-
gotowane do strzału armaty. Po chwili przybył gen. Chruszczow ze 
świtą z oświadczeniem, iż otrzymał rozkaz nie wpuszczania procesji 
do miasteczka. W czasie rozmowy z ks. Bojarskim generał przyznał 
jednak, że nie ma zakazu odprawienia mszy św. w najbliższej okolicy 
miasteczka. Zgodził się też na sprowadzenie z Horodla niezbędnych 
aparatów do mszy św. Przy przygotowanym naprędce polowym oł-
tarzu sędziwy kapucyn z Lubartowa, O. Anicet, odprawił mszę. Na 
chwile przed jej rozpoczęciem przybysze wyciągnęli z ukrycia 54 cho-
rągwie dawnych województw i ziem (przemyciły je kobiety), i otoczyli 
nimi ołtarz. Po mszy św. ks. Stefan Laurysiewicz wygłosił przywołane 
wyżej płomienne kazanie, po nim zaś Kazimierz Gregorowicz odczy-
tał Akt Odnowienia Unii Horodelskiej, w którym to dokumencie m.in. 
stwierdzono: 

My niżej podpisani Wysłannicy i Przedstawiciele wszystkich Ziem, Województw 
i Miast dawnej Polski, przedrozbiorowej, w dniu dzisiejszym zebrani na polu miasta 
Horodła, oświadczamy aktem niniejszym stwierdzonym własnoręcznymi podpisa-
mi naszymi: że unię łączącą Litwę z Polską ponawiamy, a unię Polski i Litwy z Ru-
sią zawieramy na zasadach zupełnego równouprawnienia wszelkich narodowości 
i wyznań: łącząc się do wspólnej pracy celem wydźwignięcia ojczyzny naszej z dzi-
siejszego upadku aż do zupełnej niepodległości. Prawa nasze w tej mierze, jako nie 
uległe żadnemu przedawnieniu, oddajemy pod uznanie rządów konstytucyjnych 
i sumienia Ludów wolnych25.

Pod aktem tym w ciągu kilku godzin zebrano ok. 8 tysięcy podpi-
sów. Jeden z dokumentów przemycono na Litwę, drugi zabrał ze sobą 
Gregorowicz do Lublina; po powstaniu przemycił go do Galicji, by 
następnie przekazać go do Muzeum Narodowego Polskiego w Raper-
swilu. W tym samym czasie, gdy na polach horodelskich odbywała się 
msza św. po drugiej stronie Bugu ok. 2 tysiące szlachty wołyńskiej, 
podolskiej i ukraińskiej zebrało się koło cerkwi w Uściługu. Ponieważ 
uniemożliwiono im udział w uroczystości horodelskiej, w miejscowej 

25 Ibidem, s. 44. 
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cerkwi wysłuchali mszy św., po czym spisali „Protest” przeciw prze-
mocy wojska rosyjskiego. Wieczorem uczestnicy zjazdu rozjechali 
się. Władze rosyjskie zrezygnowały z represji wobec organizatorów 
i uczestników Zjazdu. Jedynie w trzy dni później, porwany został 
przez kozaków ks. Bojarski z Krasnegostawu; wywieziono go kibitką 
na Sybir. Zmarł na zesłaniu w dalekiej Ufi e.

Manifestacja patriotyczna na polach k/Horodła, zorganizowana 
z dala od ważnych ośrodków życia publicznego, została przecież od-
notowana i zauważona. Najgłośniej echa Horodelskiego Zjazdu odbiły 
się o mury Lublina, przez które to miasto wiódł główny trakt z War-
szawy i innych miast Królestwa do Horodła. Tu, staraniem Kazimierza 
Gregorowicza powracających z manifestacji uczestników zaproszono 
do sal miejscowej resursy na „wspaniałą biesiadę, na której był obok 
biskupa sufragana Baranowskiego także rabin żydowski. Rozbrzmie-
wała sala mowami, pełnymi uniesień patriotycznych”26. W dniu 13 
października w lubelskim kościele OO. Dominikanów odprawiono 
dziękczynną mszę św. za uczestników Zjazdu. O Zjeździe informo-
wał swoich czytelników „Dziennik Poznański”, a przede wszystkim 
ukazujący się w Krakowie „Czas”. Rychło jednak, wskutek nowych 
wydarzeń (stan wojenny w Królestwie, wybuch powstania, walki po-
wstańcze), sprawa ta zepchnięta została na margines życia publiczne-
go. Ale o niej nie zapomniano.

Przypomniano ją w 1883 roku w dalekim Paryżu, w środowisku 
skupionej tam polskiej emigracji politycznej. Godzi się o tym wspo-
mnieć, coroczne uroczystości horodelskie organizowane w Paryżu 
pokazują bowiem wielką wagę, jaką przypisywano w epoce niewoli 
sprawie unii horodelskiej. Nie można przy tym pominąć faktu, iż za-
chowała się piękna pamiątka owych obchodów: poemat pióra uznanej 
poetki, Seweryny Duchińskiej, z którego cytat posłużył mi do stwo-
rzenia tytułu mojego wystąpienia. 

Wiele wskazuje na to, że bezpośrednim impulsem do zorganizowa-
nia uroczystości przypominających Zjazd Horodelski było wcześniejsze 
o miesiąc świętowanie 200. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem. Najprawdopodobniej przywódcy życia politycznego na 

26 Z. L. S. [W. Przyborowski], Historia dwóch lat 1861–1862. Cz. I: Rok 1861, 
t. III, Kraków 1891, s. 348.
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emigracji uznali, że po przypomnieniu świetnego polskiego zwycię-
stwa militarnego nad Turkami należy przywołać – choćby pośrednio, 
poprzez uroczystość z okazji przypadającej właśnie 22. rocznicy Zjaz-
du pod Horodłem – wiekopomne wydarzenie, jakim było dobrowolne 
przed wiekami zawarcie unii Polski z Litwą. Co znamienne, organizato-
rzy owej uroczystości, czyli Rada Towarzystwa Czytelni Polskiej w Pa-
ryżu, uznała, że chodzi w tym wypadku przede wszystkim o związanie 
z losem Polski losu Rusi. Dlatego już w odezwie zapowiadającej święto, 
ogłoszonej w dniu 1 października 1883 roku na łamach „Kuriera Pary-
skiego”, pisali oni, iż „spełniona umiejętnie osnowa powyższego Aktu 
[Unii Polski, Litwy i Rusi], zapowiada niewątpliwie lepszą przyszłość, 
skoro już nie sama polska i litewska ludność, ale i cała Ruś upomni się 
o należne sobie prawa”27. W rzeczy samej, w dniu 10 października 1883 
roku w paryskiej Sali de la Redoute przy ul. Jean-Jacques Rousseau (nr 
35) liczne grono polskich uchodźców podkreśliło wagę porozumienia 
polsko-litewsko-ruskiego dla przyszłości sprawy polskiej. 

Pomysł zorganizowania uroczystości narodowej w 22. rocznicę 
Zjazdu wyszedł od Rady Towarzystwa Czytelni Polskiej w Paryżu, na 
której czele teraz właśnie, w 1883 roku, stał znany organizator Zjazdu 
z 1861 roku – Kazimierz Gregorowicz. On też był głównym mówcą 
w czasie przywoływanej tu uroczystości. Z obszernego sprawozdania 
ogłoszonego na łamach „Kuriera Paryskiego” wynika, że najważniej-
szą partię swego przemówienia mówca poświęcił sprawie włączenia 
Rusinów do pracy nad odbudową gmachu Polski w dawnych grani-
cach. Przekonywał on licznie zebranych uczestników spotkania, że 
„jedności Polaków, Litwinów i Rusinów nikt zniszczyć, żadna prze-
moc i intryga rozprzęgnąć nie zdoła”, że w unii, która niegdyś połą-
czyła Królestwo Polskie z Wielkim Księstwem Litewskim tkwi „idea 
wielka i tak przemożna, że przekształci kiedyś Europę w ustrój fe-
deracyjny”. Tłumaczył wreszcie, dlaczego w podpisywanych uniach 
nie została uwydatnioną Ruś: „Ruś i Litwa uważane były za jedno, 
bo tworzyły jedno państwo w czasie ślubów Jagiełły z Jadwigą”. To 
co jednak było najważniejsze w wystąpieniu Gregorowicza, to ocena 
Zjazdu Horodelskiego z 1861 roku. Mówił on, że Zjazd ten 

27 „Kurier Paryski”. Dwutygodnik Polityczny–Literacki–Społeczny. Organ patrio-
tyczny Polski 1883, nr 50 (z 1 października). 
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nie był tylko zwykłą w tym czasie manifestacją, jak to niektórzy mniemają, lecz 
faktem wielkiego dziejowego znaczenia, na nim bowiem potwierdzona została Unia 
Lubelska w ten sposób, że reprezentanci Polaków, Litwinów i Rusinów zaprzysięgli 
wieczystą pomiędzy trzema narodami jedność na zasadzie „wolni z wolnymi, równi 
z równymi” i akt ten wznowionej i rozszerzonej Unii stwierdzili swoimi podpisami. 

Mówca z mocą podkreślił, że wolę uczestników Zjazdu Horodel-
skiego uszanował powstańczy Rząd Narodowy, „który najdokładniej 
ze wszystkich rządów wyobrażał zasady i kierunki narodowej polity-
ki”, i który „na zasadzie Aktu Horodelskiego z 10 października 1861 r. 
wprowadził do państwowego herbu Rzeczypospolitej Polskiej anio-
ła, jako herb Rusi i działając w duchu równouprawnienia utworzył na 
Litwie i Rusi dwa Wydziały Rządu Narodowego, zarządzające jako 
naczelne władze Litwą i Rusią”28. 

W czasie uroczystości paryskiej nie obyło się bez występów arty-
stycznych. Jeden z uczestników odczytał przywołany tu wiersz pióra 
Seweryny Duchińskiej. 

28 „Kurier Paryski” 1883, nr 52 (1 listopada).

Wiersz na uroczystość XXII. rocznicy 
Horodelskiego Zjazdu w dniu 10 października 1861 r.

Polsko!, wśród ludów tyś błogosławiona!
Ledwie twych dziejów przekroczyłaś próg,
Do bratnich plemion wyciągasz ramiona,
Wiedziesz je w przyszłość torem jasnych dróg.

Z pracą trzy ludy znoszą mocne belki,
Kamień węgielny wkopią w ziemi głąb,
I powstał na nim gmach sławny i wielki,
Zorza wspaniała oświetliła wzrąb.

I długo iskra w sercach nie wychłodła,
I długo zorza nie zapadła w cień,
Sławią trzy ludy jasny brzask Horodła,
Co im słoneczny zapowiada dzień.

Bo tam w Horodle, od wschodniej nawały,
Wzrósł szaniec żywy, co trwać wieki miał,
Tam się z trzech ludów, jak spiż wiecznotrwały,
Woli potęgą wielki naród zlał.

Biada-ż tym, biada! Co kroczą na przedzie,
Za trudy chłosta, za ofi arę krzyż!
Polsko! Czyż piekło w otchłań cię powiedzie?
Czyż gromy skruszą ten bezcenny spiż?

Biją pioruny, pociekło krwi morze,
Naród uwikłan w sieć piekielnych zdrad,
Chwyta z rąk wroga bratobójcze noże,
Przyćmiły słońce skrzydła kruczych stad.
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Rozbita Polska w twarde pęta dzwoni,
Trzygłowy potwór w pierś jej szpony wpił,
Dźwignie-ż się naród z tej bezdennej toni?
Gdzie skrzepić ducha? Gdzie zaczerpnąć sił?

Padł gmach przesławny, belki się rozprzęgły,
Z wysokich wzrębów legł na złomie złom,
Ale nietknięte pozostały węgły,
Na nich ty Polsko odbudujesz dom!

W twojej pobudce nowa dzwoni nuta;
Snać przyszłość odczuł twój proroczy zmysł,
Przy lackim orle, przy koniu Kiejstuta,
Archanioł Rusi na proporcach błysł!

Z wiarą, z miłością, podnosisz te godła,
Pasmem stuletnich nieugięta prób,
Wołasz na dziatwę: „Idźmy do Horodła!”
Wznówmy nad Bugiem stary ludów ślub.

Z rąk twoich sztandar podjął kmieć w siermiędze,
Tłum za nim bieży, istny pszczółek rój,
Kapłan krzyż podniósł: „w tej rzeczy potędze,
Przyszłość ojczyzny! Ufaj ludu mój!”

„Ja was rozgrzeszam w imię tego Boga,
Co na miłości w serca rzucił siew!
Może krwią waszą pociecze ta droga!
Czyście gotowi?” tu odpowie śpiew:

„Boże coś Polskę przez tak liczne wieki,
Otaczał w chwały i potęgi blask,
Osłoń nas Panie tarczą Twej opieki,
Zwątlone serca skrzep w strumieniach łask!”

I poszły tłumy, płoną im źrenice,
Z rosą popłynął ku niebiosom chór,
Z mgły horodelskie wybiegły dzwonnice,
Słońce z jesiennych otrząsło się chmur.

Zdążają rączo – już blisko do mety,
Błysł krzyż złocisty u cerkiewnych bram,
Wtem zamigocą na słońcu bagnety:
„Ni kroku dalej! Precz stąd! Biada wam!”

Ten poryk Moskwy pątników nie trwoży.
Pieśń coraz głośniej pomknie w siną dal,
I mszę odmówił w polu Kapłan Boży,
A rzeka wtórzy cichym pluskiem fal.

Chylą się głowy, by kłosy na łanie;
„O, Boże! Serca do jedności zmuś,
Ojczyznę, wolność, racz nam wrócić, panie!
Błogosław Polskę i  Litwę i Ruś!”

Tysiące głosów wybiegnie na wzgórza,
„Czas nam pierś z piersią, wolę z wolą skuć!”
I tysiąc głosów odpowie z Zabuża:
„Panie! Ku zgodzie serca bratnie zwróć!”

Akt odczytano: spadł kamień olbrzymi,
Co gniótł pierś ludów jak grobowy głaz,
Równi z równymi i wolni z wolnymi,
Odnówmy sojusz na potomny czas!”

Tak chór odbrzmiewa od obu wybrzeży,
A rzeka wtórzy pluskiem sinych fal:
Działa gotowe, rychłoż grom uderzy?
Rychłoż bagnetów sczerwieni się stal?

Pieśń nie umilkła, a działa nie ryczą,
Nie drgną bagnety, krwią nie pociekł smug,
Zaklęty siłą ducha tajemniczą,
Stoi nad rzeką skamieniały wróg.

I lata zbiegły, a pierś nie wychłodła,
Serca urosły w ogniu nowych prób,
Ach! Błogosławmy wielki dzień Horodła,
Co stwierdził ludów wiekuisty ślub!29

29

29 „Kurier Paryski” 1883, nr 52 (z 1 listopada).
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Co jednak najważniejsze, zebrani podjęli uchwałę, iż będą odtąd 
świętować rocznicę Zjazdu Horodelskiego, na równi z rocznicami 
wybuchu dwóch powstań narodowych: listopadowego i styczniowe-
go, jako święto narodowe: „Gdy rocznice powstania 29 listopada 
1830 r. i powstania 22 stycznia 1863 r. są świętami prawa Polski 
do niepodległości i wolności, rocznice Zjazdu Horodelskiego 10 
października 1861 r. będą świętem jedności i całości Polski, Litwy 
i Rusi”30. 

Był to wyjątkowy i jakże zaszczytny awans Zjazdu Horodelskiego. 
Nie był on chwilową mrzonką, wpisany bowiem został w kalendarz 
polityczny polskiej emigracji w Paryżu. Uroczystości horodelskie zna-
lazły się zatem także w kalendarzu emigracji polskiej w Paryżu na rok 
1884. Warto jednak dodać, że tym razem organizatorami owej uroczy-
stości horodelskiej było pięć organizacji polskich emigrantów, z Towa-
rzystwem Czytelni Polskiej na czele. Samą uroczystość poprzedziła 
msza św. odprawiona w polskim kościele pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia NMP. Głównym mówcą i tym razem był Gregorowicz, który 
wygłosił odczyt pt. Z jakich powodów zmieniony został herb Państwa 
Polskiego31. 

Z braku materiałów nie udało się ustalić, czy uroczystości ho-
rodelskie odbywały się w kolejnych latach. Warto jednak pamię-
tać, że w 1886 roku zorganizowano w Paryżu tzw. Jubileusz Jagiel-
loński, czyli uroczystości związane z 500. rocznicą ślubu Jadwigi 
z Jagiełłą i chrztu Litwy, w czasie których na nowo przypomniano 
o dobrowolnej unii Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Li-
tewskim. Jej bezcennym owocem był m.in. chrzest Litwy. Tym ra-
zem organizatorami owej uroczystości, którą zorganizowano w re-
prezentacyjnym lokalu francuskiego Towarzystwa Geografi cznego 
(przy Bd. Saint Germain) oprócz Towarzystwa Czytelni Polskiej 
były: Towarzystwo Historyczno-Literackie oraz Stowarzyszenie b. 
Uczniów Szkoły Polskiej na Batignolles. Głównymi mówcami byli: 
powszechnie szanowany w Paryżu dr Ksawery Gałęzowski oraz 

30 Ibidem. 
31 Por.: [K. Gregorowicz], Z jakich powodów zmieniony został herb Państwa Pol-
skiego, Paryż 1884. Odczyt wygłoszony podczas obchodu 23. rocznicy Zjazdu Ho-
rodelskiego 10 października 1884 r. w Paryżu.
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historyk i pisarz Kazimierz Waliszewski. Uroczystość odbyła się 
w dniu 27 lutego 1886, nie było zatem okazji do przywoływania 
Zjazdu Horodelskiego. 

Nawet jeśli przyjąć, iż w drugiej połowie lat osiemdziesiątych 
zarzucono w Paryżu świętowanie kolejnych rocznic Zjazdu Horo-
delskiego, to przecież nie pomniejsza to znaczenia owej inicjatywy, 
o której milczą badacze naszej przeszłości, a której celem było pod-
trzymanie wśród polskich uchodźców w Paryżu wiary w możliwość 
odbudowania Rzeczypospolitej trzech narodów, państwa, w którym 
Polacy, Litwini i Rusini mieli żyć odtąd jak „wolni z wolnymi, równi 
z równymi”. 

Przywołana tu idea jedności trzech równych sobie narodów: Pola-
ków, Litwinów i Rusinów, tak mocno podkreślona w Akcie odnowienia 
unii horodelskiej, wzmocniona decyzją Rządu Narodowego o zmianie 
godła narodowego na trójdzielne (z Orłem, Pogonią i Archaniołem Mi-
chałem), próbę ognia przeszła jeszcze w czasie styczniowej insurekcji. 
Przyznać trzeba, że wypadła ona niepomyślnie. I nie chodzi w tym 
wypadku o większy czy mniejszy udział w powstaniu ludności Litwy 
i Ukrainy, ale o brak woli ze strony polskich przywódców do realizacji 
przyjętych w 1861 roku ustaleń. Dobrze ilustruje ten fakt przywołana 
we wspomnieniach ks. Adama Słotwińskiego, jednego z uczestników 
Zjazdu Horodelskiego, a zarazem – człowieka odgrywającego ważną 
rolę w życiu narodowym polskim II połowy XIX w. Chodzi o przebieg 
spotkania w lipcu 1863 roku delegacji Lachów i Rusinów w sprawie 
przyszłości. 

Spotkanie to zaaranżował ks. Stefan Laurysiewicz, jeden z głów-
nych organizatorów Zjazdu Horodelskiego, gorący orędownik idei 
zawartej w Akcie odnowienia unii horodelskiej. Do spotkania do-
szło zresztą w jego krakowskim mieszkaniu (ks. Laurysiewicz był 
naówczas proboszczem parafi i unickiej w Krakowie). W spotkaniu 
wzięli udział z jednej strony „obywatele z Królestwa Polskiego za-
proszeni przez Pana Majewskiego Władysława”, komisarza Rządu 
Narodowego, z drugiej delegacja Rusinów z Galicji Wschodniej, 
którą kierował „poważny obywatel [Julian] Ławrowski”. Należy 
tu przywołać relację ks. Słotwińskiego z tego spotkania. Pisał on: 
„Po przedstawieniu się wzajemnym nastąpiła wymiana zdań mię-
dzy Rusinami a Lachami. Wymogi Rusinów były przedwczesne 
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i do niczego nie prowadzące”32. Autor wprawdzie nie przedstawił 
szczegółowo owych „wymogów”, ale z dalszego tekstu można sobie 
je odtworzyć, Słotwiński przytoczył bowiem swoją (nie wiadomo, 
na ile autentyczną, a na ile zrekonstruowaną po latach) mowę, któ-
rą miał wówczas wygłosić. Czytamy też w owych wspomnieniach 
znanego pijara: 

Ja choć najmłodszy z obecnych zabrałem głos. „Jak to moi panowie” rzekłem 
„żądacie od Rządu Narodowego ziemi ruskiej dla siebie, języka, szkół i praw gmin-
nych? To wszystko za wczesne. Rząd Narodowy dziś nie ma piędzi ziemi wolnej 
i oczyszczonej z Moskali. Cóż wam może dać ten, co sam nic nie ma? Prawa na-
rodowe nie tak łatwo się zdobywa! Historia nam mówi, że krwią, mieniem i po-
święceniem całych pokoleń, a nie językiem przy zielonym stoliku. Formujcie pułki 
ruskie ze sztandarem św. Michała, brońcie Podlasia, Brześcia litewskiego, Żyto-
mierza, i waszej rzeki Bugu etc., obrządku i religii waszej, którą Moskale chcą 
zniszczyć a schizmę zaprowadzić, wypędźcie wraz z  Lachami Moskala, wspól-
nego nam wroga, a skoro sami zostaniemy, krzywdy brat bratu nie zrobi. Skoro 
będzie język ruski lepszy od polskiego, poezja wznioślejsza w waszym języku, to 
wszyscy kształcić się będziemy na nich. Obrządku i ogniska waszego domowego 
Lachy nie naruszają, ale łączą się w małżeństwa wzajemne i stanowią jedno ogniwo 
wspólnego łańcucha. 

Lektura tego fragmentu mowy ks. Słotwińskiego nie pozostawia 
złudzeń: mimo że brał udział w Zjeździe Horodelskim, że podpisał 
Akt odnowienia unii horodelskiej, wciąż nie rozumiał na czym ma po-
legać równość trzech narodów dawnej Rzeczypospolitej. Z relacji jego 
wynika, że przybyli do Krakowa Rusini domagali się równych z Pola-
kami (Lachami) praw: „ziemi ruskiej dla siebie, języka, szkół i praw 
gminnych”. Słotwiński powiada: wszystkie te żądania są przedwcze-
sne. Co więcej, nie tylko on tak rozumiał sprawy, czytamy bowiem, że 
„Komisarz Rządu Narodowego był bardzo kontent z tego mego prze-
mówienia i sesję zakończył”33. 

32 A. Słotwiński, Wspomnienia z niedawnej przeszłości. Cz. I: 1860–1871, Kraków 
1892, s. 117. Na rynku znaleść można też wydanie „Norbertinum”, Lublin 1993.
33 Ibidem.
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Okazuje się, że zawarte w Akcie odnowienia unii horodelskiej idee 
każdy rozumiał po swojemu. Trudno zatem było myśleć o realizacji 
owych idei w epoce Powstania Styczniowego. Co więcej, pod koniec 
XIX w. stosunki polsko-ukraińskie zaogniły się do tego stopnia, że 
kiedy w 1891 r w krakowskim kościele OO. Pijarów urządzono uro-
czystości upamiętniające fakt zawarcia unii polsko-litewskiej, ks. Ta-
deusz Chromecki, uczestnik Zjazdu Horodelskiego z 1861 r., wspo-
minając owo wydarzenie mówił wyłącznie o unii dwóch narodów: 
polskiego i litewskiego, ani słowem nie wspominając ukraińskiego34. 
O realizacji tego swoistego „programu horodelskiego” trudno było 
myśleć także później, u progu XX wieku. Teraz bowiem także i Li-
twini nie chcieli już wspólnej z Polakami ojczyzny; myśleli o Litwie 
niepodległej. 

Swoisty komentarz do przywoływanych tu spraw dał w 1901 
roku jeden z najprzenikliwszych umysłów tamtej epoki, Stanisław 
Wyspiański. W akcie II swojego arcydzieła jakim było i jest Wese-
le, wprowadził on na scenę kilka postaci „widmowych”. Otwiera ich 
szereg Stańczyk, zamyka zaś „Pan dziad z lirą” – Wernyhora. Ma-
rzącemu o powstaniu narodowym Gospodarzowi lirnik ukraiński 
przywiózł zapowiednie wici, oraz hasło-ideę „Przymierza”. W do-
wód tego, że czuł się reprezentantem narodu ukraińskiego, z którym 
Lachowie zawrzeć mieli „Przymierze”, Wernyhora zapowiedział, iż 
z chwilą wybuchu narodowego powstania przybędzie na czele zastę-
pów wojennych z „Archaniołem na czele!”. Goście, zebrani w izbie 
weselnej, która w tej chwili reprezentowała całą Polskę, oczekują też 
na jego przybycie. Ale on nie przybywa. Bo w 1901 roku mieszkań-
cy dawnej Rusi nie chcieli już „przymierza” z Lachami, oni marzyli 
bowiem o samostijnej Ukrainie. Bo w tym czasie także Litwini za-
biegali o niepodległą Litwę. Romantyczna idea wspólnego działania 
Polaków, Litwinów i Rusinów w celu odbudowania Polski „w daw-
nych granicach”, idea zawarta w Akcie odnowienia unii horodelskiej, 
nie ożyła ani teraz, w 1901 roku, ani w 1918 roku, kiedy wybuchły 
krwawe walki polsko-ukraińskie o Lwów, ani też jesienią 1920 roku, 
gdy gen. Lucjan Żeligowski zajmował z wojskami polskimi Wilno. 
Idea była niewątpliwie piękną, wszak przywoływała na pamięć ro-

34 Por.: „Nowa Reforma” 1891, nr 153 (z 9 lipca).
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mantyczne marzenia naszych przodków o odbudowie Dawnej Polski. 
Ale nie miała żadnych szans na realizację, nikt bowiem nie był gotów 
do wprowadzenia jej w życie35. 

Franciszek Ziejka

“Near the Eagel, near the Kiejstut Horse, the Rus’ 
Archangel fl ashed on the pennants!”. Traditions of Union 
of Horodlo in national life in the time of slavery

Keywords

Union of Horodło Renewal in 1861, Polish-Lithuanian unions, Polish Repu-
blic of three nations, priest Stefan Laurysiewicz, Kazimierz Gregorowicz

Summary

The author presents traditions of the Union of Horodło that existed in national 
consciousness during the period of annexation. The article reminds some events 
related to Horodło Congress in 1861, when the Union of Horodło Renewal Act 
was concluded. The treaty appealed for united action of every son of Polish Re-
public before annexation and emphasized on three-part division, perfectly reve-
aled in heraldry: the Archangel was placed next to the White Eagle and Pahonia. 
The concept of three equal nations couldn’t win with the Lithuanian and Rus’ 
striving for emancipation. In 1883 the Paris emigration recalled these aspira-
tions, but attempts of reconstruction of Polish–Lithuanian–Ruthenian Common-
wealth failed. They remained a beautiful idea reminding us a romantic vision of 
our forefathers. 

35 Wygląda na to, że dziś, po doświadczeniach II wojny światowej, po zasadniczych 
zmianach w mentalności mieszkańców naszego kontynentu, idea ta zaczyna być 
wprowadzana w życie pod hasłem „unii europejskiej”. Tej unii, której zalążkiem 
były inne unie, zawierane przed laty przez naszych przodków: w Krewie, w Horodle 
czy w Lublinie.
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Beim lendizen Adler, beim Pferd des Kenstuts, da blitzte 
der Erzenengel von Rus auf dem Banner auf!

Schlüsselwörter 

Erneuerungsakt der Union in Horodlo 1861, Polnisch-Litauische Union, Re-
publik Polen dreier Nationen, Priester Stefan Laurysiewicz, Kazimierz Gre-
gorowicz

Zusammenfassung

Der Autor präsentiert die Traditionen der Union von Horodlo, die in der natio-
nalen Bewusstheit in den Zeiten der Teilungen Polens existierten. Der Beitrag 
beschreibt Ereignisse, die mit dem Kongress in Horodlo von 1861 verbunden 
waren, in dem der Erneuerungsakt der Union in Horodlo unterschrieben wurde, 
in dem man um die Handlungseinheit aller Söhnen der Republik Polen aus der 
Zeit vor den Teilungen appelierte hat, wobei besonderer Nachdruck auf die Dre-
iteilung gelegt wurde, was auch, ausgezeichnet in Heraldik widerspiegelt wurde, 
indem neben dem Weißen Adler und dem Pahonia auch der  Erzengel abgebil-
det war. Die obengenannte Idee von drei ebenbürtigen Nationen konnte mit den 
Emanzipationsbestrebungen Litauens und der Rus nicht gewinnen. An die Idee 
der Union erinnerte noch die Pariser Emigration im Jahr 1883, allerdings sind die 
Versuche, eine Republik Polen dreier Nationen wiederaufzubauen, nicht gelun-
gen, und blieben nur eine schöne Idee, die uns an die romantische Vision unserer 
Vorfahren erinnert.

У лехитского орла, у лошади Кейстута, Архангел 
Руси на знаменах блестел! Традиции Городельской 
унии в национальной жизни в  неволе

Ключевые слова

Акт обновления Городельской унии в 1861 году, польско-литовские 
договоры, Речь Посполита Трех Народов, ксендз Стэфан Лаурысевич, 
Казимеж Грегорович.
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Резюме

Автор представляет традиции городельской унии, существовавшие в 
национальном сознании времен разделов Польши. Статья напоминает 
о событиях, связанных с Городельским Съездом 1861 года, во время 
которого был заключен «Акт Обновления Городельской Унии». В нем 
говорится о единстве деятельности всех сынов дораздельной Речи 
Посполитой и подчеркивается при этом, имеющийся в геральдике 
раздел на три части: рядом с Белым Орлом и Погоней, свое место 
нашел также Архангел. Идея трех равных друг другу наций не имела 
никаких шансов при стремлении Литвы и Руси к эмансипации. О ее 
стремлениях напоминает также еще в 1883 году парижская эмиграция, 
однако воссоздать Речь Посполитую Трех Народов никогда не 
удалось. Это осталось лишь красивой идеей, напоминающей сегодня о 
романтическом представлении наших предков.
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Gdy cieniem po stepie 
Tatarskie dwuroże 
Nadziało na buńczuk
Włochaty proporzec

I cuglom puściwszy
Kosiło badyle
Strzemieniem o siodło
Ze skóry kobylej,

To chutor przypadał
Do ziemi wołaniem, 
Czy kopyt pędzących
Posłyszy już granie?...

Czy strzałą nie dzwonić
O siwy częstokół,
A konia stroczywszy
Kulbaką do boku

Na burzan wywodzić, 
Na chmiel i tatarak
I śladem się puścić
Dwurożnym w moczarach.

Z Kudaku wywołać 
Śpiącego tam Lacha, 
By sprawił husarię 
Na gniadych wałachach,

Buławą przeczesał 
Srebrzystej snop brody 
I Boha pokłykał 
Ta maty-swobodu,

Świtania pokrasił 
Czerwoną maliną 
Sen jucznych dwuroży 
Karmionych padliną...

I słonkiem dnieprowym 
Co w wodzie płakało, 
Zwycięskim kopytom 
Podkowę dał białą.

Chutorom odpasał 
Częstokół cięciwę 
I miodu utoczył 
Na sny czornobrywe...

 Czerwiec 1941

Zygmunt Jan Rumel
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Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji 
ludności polskiej w 1943 r.

Słowa kluczowe

Armia Krajowa, Kazimierz Bąbiński, eksterminacja ludności polskiej na Wo-
łyniu, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza Armia

Streszczenie

Treścią artykułu jest przedstawienie roli Polskiego Podziemia Zbrojnego na Woły-
niu w 1943 r., w kontekście działań zmierzających do ograniczenia eksterminacji 
polskiej ludności. Zainicjowana wiosną 1943 r. przez lokalne struktury OUN i UPA 
akcja zebrała wyjątkowo krwawe żniwo. Czy działające na obszarze byłego woje-
wództwa wołyńskiego struktury Armii Krajowej mogły się temu przeciwstawić? 
Co zrobiono, aby powstrzymać hekatombę polskiej ludności cywilnej? Jakie czyn-
niki miały wpływ na podejmowane decyzje? Artykuł stanowi próbę odpowiedzi 
na postawione powyżej pytania wykorzystując do tego celu zachowane dokumenty 
i literaturę przedmiotu.

Struktury Armii Krajowej na Wołyniu powstały stosunkowo późno 
w porównaniu do innych ziem II Rzeczypospolitej. Mimo licznych 
prób stworzenia podziemia zbrojnego, podejmowanych przez loka-
lnych działaczy i wojskowych oraz emisariuszy skierowanych na 
teren byłego województwa wołyńskiego, były one skutecznie neutrali-
zowane przez radzieckie organa bezpieczeństwa1. Na taki stan wpływ 

1 Szerzej na ten temat: R. Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na 
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miała także planowa i konsekwentnie realizowana polityka deportacji 
ludności polskiej, aresztowania oraz pobór dwóch roczników młodzieży 
do Armii Czerwonej2. Doprowadziło to do znacznego zmniejszenia 
liczby ludności polskiej na terenie Wołynia. Trzeba również pamiętać, 
że działania te wymierzone były w najbardziej wykształcone i poli-
tycznie świadome grupy społeczeństwa, a to z kolei miało poważny 
wpływ na możliwości konspiracyjno-wojskowe na tym terenie. Nie 
należy się zatem dziwić, że w tych warunkach powstanie polskiego 
podziemia natrafi ło na ogromne trudności i w połowie 1940 r. po 
masowych aresztowaniach działalność konspiracyjna została prakty-
cznie sparaliżowana. W meldunku z 1 kwietnia 1941 r. gen. Stefan 
Rowecki ps. „Kalina” pisał: 

Praca organizacyjna na (...) Wołyniu (...) ogranicza się do pewnych kontaktów 
między pojedynczymi ludźmi i wędrujących między nimi emisariuszy. (...) Nie ma 
stamtąd żadnej dokładnej wiadomości3.

Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 r. i zajęcie 
Wołynia przez oddziały Wehrmachtu stworzyły nowe, korzystniej-
sze w stosunku do poprzedniego okresu, warunki do rozwoju pol-
skiego ruchu niepodległościowego. Dostrzegając to rząd emigracyj-
ny w Londynie nakazał umocnienie organizacji ZWZ na terenach za 
Bugiem4. W czerwcu Komendant Główny ZWZ zatwierdził granice 
okręgu wołyńskiego w ramach Obszaru 3. i zatwierdził strukturę 
organizacji terenowych5. W lipcu i sierpniu 1941 r. na teren okrę-
gu zostali skierowani specjalni emisariusze KG ZWZ z zadaniem 

Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), War-
szawa 2007, s. 163-193. 
2 Jesienią 1940 r. i wiosną 1941 r. według szacunkowych danych z terenów b. 
Kresów Wschodnich RP wcielono do Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej ok. 
70% młodzieży stającej do poboru, L. A. Sułek, Wojenne losy Polaków żołnierzy 
Armii Czerwonej (1940-1945), „Zeszyty Historyczne” 1992, z. 99, s. 31.
3 Meldunek organizacyjny nr 63 z 1 IV 1941 r., Armia Krajowa w dokumentach 
1939-1945, t. I, Londyn 1970, s. 490, 493.
4 C. Chlebowski, Wachlarz, Warszawa 1990, s. 19.
5 J. Węgierski, W lwowskiej Armii Krajowej, Warszawa 1989, s. 14.
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rozpoznania możliwości organizacyjnych w ośrodkach polskich na 
Wołyniu6.

W lutym 1942 r. Komendant Główny ZWZ podjął decyzję o skie-
rowaniu na kierunek Dubno–Równe grupy ofi cerów pod dowódz-
twem mjr. Brunona Rolke ps. „Aspik” z zadaniem odbudowy siatki 
konspiracyjnej na terenie Wołynia i podjął starania o przerzut dru-
giej ekipy na kierunek Kowel7. Misja ta zakończyła się jednak nie-
powodzeniem, a prace organizacyjne nie wyszły poza fazę wstęp-
ną8. Na początku sierpnia 1942 r. ze względów bezpieczeństwa mjr 
Rolke opuścił rejon dotychczasowego działania9, a na jego miejsce 
został tymczasowo wyznaczony szef wydziału I komendy okręgu 
ppor. rez. Józef Guźniczak ps. „Fiedia”10. Tym samym akcja woj-
skowa na Wołyniu przez cały 1942 r. prowadzona była chaotycz-
nie w oparciu o lokalne organizacje wojskowe, działające głównie 
w jego zachodniej części11.

Latem 1942 r. po raz kolejny podjęto próbę odbudowy struktur 
wojskowych na Wołyniu opierając się na grupie kadry dowódczej, 
przygotowanej na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Ekipa ta 
miała składać się z kilkunastu ofi cerów posiadających doświadczenie 
konspiracyjne. W sierpniu 1942 r. Komendant Główny Armii Kra-
jowej zdecydował o wydzieleniu okręgu wołyńskiego z Obszaru 
3. i podporządkowaniu go bezpośrednio Komendzie Głównej 

6 W. Romanowski, ZWZ-AK na Wołyniu 1939-1944, Lublin 1993, s. 119; por.: J. 
Turowski, Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s. 21-22.
7 Meldunek organizacyjny nr 118 z 16 maja 1942 r., Armia Krajowa...., t. II, s. 
235.
8 C. Chlebowski, op. cit., s. 306.
9 Przed wybuchem wojny mjr Brunon Rolke pełnił służbę jako dowódca Dywizyj-
nego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 13 DP przy 44 pp w Równem, stąd też 
uważał, że jest osobą zbyt znaną na terenie Wołynia, J. Roman, Moja działalność 
w AK, Szczecin 1997, s. 15. 
10 Meldunek Organizacyjny nr 170 za okres od 1 III do 31 VIII 42 r. Komendanta Sił 
Zbrojnych w Kraju z 1 września 1942 r., [w:] C. Chlebowski, op. cit., s. 306. 
11 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Delegatura Rządu RP na Kraj (dalej: 
DRRPnK), sygn. 202/II-51, k. 51, Sprawozdanie [Delegata Wołyńskiego RP] z 7 
października 1943 r.
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w Warszawie12. We wrześniu 1942 r. na stanowisko komendanta 
Okręgu AK „Wołyń” został wyznaczony ppłk Kazimierz Bąbiński 
ps. „Luboń”, dotychczasowy szef Oddziału III-B (wyszkolenie) 
w Dowództwie Głównym ZWZ/AK13. Obok niego w skład zespołu 
weszli: mjr Antoni Żochowski ps. „Tol”, mjr Stanisław Piaszczyński 
ps. „Bohun”, kpt. Kazimierz Rzaniak ps. „Garda” oraz kpt. 
Wojskowej Służby Kobiet Adelajda Połońska. KG AK przydzieliła 
do tej grupy także kilku ofi cerów – spadochroniarzy z Anglii – tzw. 
„cichociemnych”14, oraz ofi cerów zdekonspirowanych przez gestapo. 
Wśród tych ostatnich znalazł się kpt. Jan Szatowski ps. „Kowal” i por. 
Leopold Świkla ps. „Adam”15.

W meldunku organizacyjnym nr 190 Komendanta Głównego Armii 
Krajowej za okres od 1 września 1942 r. do 1 marca 1943 r. gen. 
Rowecki pisał do Naczelnego Wodza o stojących przed komendantem 
okręgu i jego sztabem zadaniach:

Biorąc pod uwagę szczególne stosunki ludności w Okręgu Wołyń, które wy-
magają przede wszystkim ekonomicznego gospodarowania polskim materiałem 
ludzkim, a nadto uwzględnienia kursu politycznego w stosunku do Ukraińców, 
podjętego przez okręgowego Delegata Rządu – ustanowiłem odmienną metodę or-
ganizacyjną tego terenu. Chodzi mi o wyzyskanie szczególnych możliwości wyko-
rzystania miejskiej ludności – jakie ma Okręgowy Delegat Rządu.

Kazałem cały wysiłek skupić na montażu Kedywu i ośrodków dywersyjnych; 
położyć nacisk na organizacje oddziałów partyzanckich; do oddziałów bojowych 
nadal werbować jedynie Polaków; na odcinku informacyjno-propagandowym 
utrzymywać ścisłą współpracę BIP-u z Okręgowym Delegatem Rządu; jego zale-

12 Meldunek organizacyjny nr 190 za czas od 1 IX 1942 do 1 III 1943 z 1 kwietnia 
1943 r., [w:] Armia Krajowa..., t. II, s. 471.
13 Zbiory Specjalne Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych 
(dalej: ZS BN WBBH), Relacje i wspomnienia, sygn. III/49/126, K. Bąbiński, Kon-
spiracja i walki AK na Wołyniu, s. 2.
14 Do grupy tej należeli: ppor. Zbigniew Twardy ps. „Trzask”, por. Walery Krokay 
ps. „Siwy”, Morawa”, „Zawiślak”, por. Michał Fijałka ps. „Wieśniak”, „Sokół”, 
ppor. Wiktor Popławski ps. Garbus”, „Nasturcja”, ppor. Ryszard Kowalski ps. 
„Benga” oraz ppor. Wacław Kopisto ps. „Kra”.
15 ZS BN WBBH, Relacje i wspomnienia, sygn. III/49/126, K. Bąbiński, Konspir-
acja..., s. 2.
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cenia w zakresie polityki mniejszościowej respektować; dążyć do realnej wymiany 
informacji i wspólnej akcji wydawniczej16. 

W połowie grudnia 1942 r. po krótkim szkoleniu nastąpił przerzut 
ofi cerów sztabu komendy okręgu i zespołu dowódców na Wołyń. 
W marcu 1943 r. po zmontowaniu całego dowództwa, zorganizowa-
niu łączności pomiędzy okręgiem a Warszawą oraz punktów przerzu-
towych17 nastąpił wyjazd ppłk. Bąbińskiego na Wołyń.

Wiosną 1943 r., pomimo tego, że prace organizacyjne jeszcze nie 
zostały w pełni zakończone, polskie podziemie na Wołyniu stanęło 
przed bardzo poważnym wyzwaniem, jakim były napady i rzezie pol-
skiej ludności cywilnej dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. 
Spośród ukraińskich organizacji politycznych największą działalność 
na Wołyniu rozwinęła frakcja Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
kierowana przez Stepana Banderę (OUN-B). Stosunkowo szybko zbu-
dowała ona siatkę organizacyjną obejmującą wszystkie grupy społecz-
ne. Pod silnym wpływem tego ruchu znalazła się szczególnie milicja 
ukraińska, a potem policja ukraińska w służbie niemieckiej18.

W pierwszym okresie po wkroczeniu Niemców na Wołyń działal-
ność OUN-B ograniczała się do agitacji, która polegała głównie na 
informowaniu ludności ukraińskiej o sytuacji politycznej oraz propa-
gowaniu idei walki o wolną i niepodległą Ukrainę. Wkrótce jednak 
zgodnie z uchwałami podjętymi podczas I Konferencji OUN Bandery 
we wrześniu 1941 r. rozpoczęto zbiórkę i magazynowanie broni oraz 
szkolenie kadr wojskowych19. 
16 Meldunek organizacyjny nr 190 za czas od 1 IX 1942 do 1 III 1943 z 1 III 1943 r., 
[w:] Armia Krajowa..., t. II, s. 471.
17 Dla potrzeb okręgu w Warszawie zorganizowano tzw. „Bazę”. Był to punkt kon-
taktowy i jednocześnie miejsce spotkań i odpraw kurierów, magazyn tajnych akt 
druków i pieczątek oraz skład broni. Mieścił się on przy ul. Nowogrodzkiej 44. 
Łączność z komendą okręgu w Kowlu utrzymywały łączniczki: Zofi a Studzińska 
ps. „Justyna”, Genowefa Pacholak ps. „Genia”, Jacek Palmer ps. „Jacek” i kurierzy: 
Franciszek Szulc ps. „Maciek”, NN ps. „Celina” i NN ps. „Kolejarz”, M. Fijałka, 27 
Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 42-43.
18 AAN, DRRPnK, sygn. 202/III-121, k. 54, Sprawozdanie sytuacyjne z ziem 
wschodnich za pierwszy kwartał 1943 r.
19 P. Mirczuk, Ukraïnska Povstanska Armija 1942-1952, Dokumenti i materiali, 
Monachium 1953, s. 26.
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Latem 1942 r. sytuacja na Wołyniu uległa wyraźnemu zaostrzeniu. 
W okresie od lipca do października Niemcy przy udziale ukraińskiej 
policji wytępili całkowicie Romów, a następnie dokonali ekstermi-
nacji zamkniętej w gettach ludności żydowskiej20. W stosunku do 
pozostałej ludności okupant z całą bezwzględnością zaczął egzekwo-
wać kontyngenty i organizować łapanki młodych ludzi wysyłanych 
na przymusowe roboty do Niemiec. Przeciwko opornym stosowano 
represje, które skierowane były również przeciwko ukraińskim dzia-
łaczom niepodległościowym. W odpowiedzi na nie OUN-B przeszło 
do podziemia i podjęła akcje odwetowe. W kwietniu 1942 r. podczas 
II Konferencji OUN Bandery przyjęto uchwałę o nasileniu działalno-
ści rewolucyjnej i podjęciu przygotowań do utworzenia powstańczej 
armii21.

Zmiana polityki wobec Ukraińców spowodowała uaktywnienie 
działalności zbrojnej różnych nacjonalistycznych organizacji podziem-
nych. Wzorem lat 1917-1923 na terenie Wołynia pojawiły się tzw. sa-
modzielne zagony atamańskie. Służbę u Niemców porzuciły oddziały 
„Siczy Poleskiej” Maksyma Borowća ps. „Taras Bulba” i wystąpiły 
zbrojnie przeciwko administracji niemieckiej. W rejonach północnego 
Wołynia pojawiły się także pierwsze grupy bojowe formowane przez 
delegowanych z Galicji członków OUN Bandery, które z czasem roz-
rosły się do dobrze zorganizowanych oddziałów partyzanckich, liczą-
cych jesienią 1942 r. ponad 600 uzbrojonych ludzi22.

Przez cały 1943 r. Wojskowe Oddziały OUN S. Bandery sukce-
sywnie powiększały swoją liczebność, wchłaniając oddziały innych 
ugrupowań, nie unikając przy tym podstępu i terroru wobec prze-
ciwników politycznych. Scaleniu oddziałów nacjonalistów ukraiń-
skich przez OUN-B towarzyszył jednocześnie proces budowy we-

20 „Biuletyn Informacyjny” nr 11 z 18 III 1943 r., [w:] „Przegląd Wojskowo-Histo-
ryczny”, 2002, nr specjalny 2. Przedruk roczników „Biuletynu Informacyjnego” cz. 
II 1942-1943, s. 1303.
21 Uchwały Drugiej Konferencji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, [w:] R. 
Drozd, Ukraińska Powstańcza Armia. Dokumenty – struktury, Warszawa 1998, 
s. 43-45.
22 W. Filar, Wołyń w latach 1939-1944, [w:] Przed Akcją „Wisła” był Wołyń, War-
szawa 2000, s. 19.
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dług wzorów regularnej armii – Ukraińskiej Powstańczej Armii 
(UPA)23. Do jesieni 1943 r. zorganizowane zostały sztaby i dowódz-
twa terenowe UPA i ustaliła się struktura jednostek – sotni, kure-
ni, plutonów i drużyn. Na czele UPA stanęło Dowództwo Główne 
(Hoławna Komanda), któremu podlegały cztery dowództwa teryto-
rialne. Wołyń i Polesie wchodziły w skład dowództwa „Północ”, na 
czele którego stanął płk Dmytro Klaczkowśkij ps. „Kłym Sawur”, 
który jednoosobowo sprawował władzę wojskową i polityczną jako 
prowidnyk OUN i dowódca UPA.

W kwietniu 1943 r. oddziały UPA na Wołyniu liczyły 8-10 000 ludzi 
i stale rosły, aby pod koniec roku, według źródeł niemieckich osiągnąć 
35-40 000 uzbrojonych ludzi24. Uzupełnieniem kadrowych oddziałów 
UPA były wiejskie oddziały samoobrony tzw. Samoobronne Kuszcze-
wyje Widdiliwy (SKW). Składały się one z miejscowej ludności, która 
była mobilizowana do wykonania jednorazowej akcji zbrojnej, a po 
jej zakończeniu wracała do domów25. Ochronę kontrwywiadowczą 
zapewniała niezwykle sprawna Służba Bezpeky (SB), która była 
odpowiedzialna także za likwidację wszystkich osób podejrzanych 
o wrogą działalność wobec OUN-B i UPA. Tak przyjęta organizac-
ja i zasady działania pododdziałów UPA w pełni pozwalała im na 
samodzielne prowadzenie różnego rodzaju działań i zapewniały ich 
dużą mobilność.

Kierownictwo OUN postawiło oddziałom UPA zadanie obrony lud-
ności przed terrorem i grabieżą ze strony okupanta, a jako najważ-
niejszy cel – całkowite wyzwolenie Ukrainy spod obcej okupacji i za-

23 Nazwy „Ukraińska Powstańcza Armia” używały, jako pierwsze oddziały „Tarasa 
Bulby” – Borowća, skąd zapożyczyły ją oddziały OUN-B, uznając ją za najlepszą 
pod względem propagandowym. Jako ofi cjalną datę powstania UPA przyjęto dzień 
14 października 1942 r., kiedy powstał pierwszy oddział partyzancki, nazwany 
później „pierwszą sotnią UPA”. Jesienią 1942 r. powstał także pierwszy oddział 
partyzancki na Wołyniu, którego dowódcą był Hryć Perehiniak ps. „Dowbeszka”, 
„Korobka”, P. Mirczuk, op. cit., s. 29.
24 Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945), [w:] Pol-
ska – Ukraina trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001), 
Warszawa 2003, s. 122.
25 P. Mirczuk, op. cit., s. 197. 
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bezpieczenie budowy niezależnego państwa ukraińskiego26. Stąd też 
w pierwszej kolejności, w ramach działań wymierzonych przeciwko 
Niemcom, oddziały partyzanckie OUN rozpoczęły likwidację admi-
nistracji okupanta, folwarków pozostających pod zarządem niemiec-
kim oraz starały się uniemożliwić ściąganie kontyngentów rolnych.

Wydarzeniom tym towarzyszyły pierwsze napady i mordy Po-
laków. Często miały one charakter porachunków osobistych i były 
powodowane chęcią zemsty na jednostkach wysługujących się Niem-
com27. Niebawem jednak przyjęły one formę eksterminacji całej pol-
skiej ludności cywilnej. 13 listopada 1942 r. po raz pierwszy doszło 
do masowego mordu ludności narodowości polskiej w miejscowości 
Obórki pow. łucki, gdzie policja ukraińska zamordowała ok. 50 osób, 
a osiedle spalono28.

Zimą 1942-1943 r. oddziały OUN Bandery nasiliły przygotowania do 
zbrojnego wystąpienia przeciwko ludności polskiej, która obok Niem-
ców i partyzantki radzieckiej stała się teraz ich głównym obiektem 
ataku29. Zanim doszło do napadów na polskie osiedla w pierwszych 
miesiącach 1943 r. nadal dochodziło do napaści na pojedyncze osoby 
i rodziny. Akcja ta skierowana była przeciwko Polakom zatrudnionym 
w niemieckiej administracji rolnej i leśnej, a następnie rozszerzyła się 
na ludność wiejską, głównie we wschodnich powiatach Wołynia30.

9 lutego 1943 r. miał miejsce mord ludności polskiej w kolonii Paro-
śla I, pow. Sarny, gdzie zamordowano 27 polskich rodzin31. W przeci-
wieństwie do wydarzeń w Obórce, które można było zakwalifi kować, 
jako akcję pacyfi kacyjną w ramach organizowanych przez Niemców 

26 M. Szwahulak, Chronologia wydarzeń na Ukrainie Zachodniej w latach 1939-
1945, [w:] Polska – Ukraina: trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 23.
27 AAN, DRRPnK, sygn. 202/III-203, k. 12, Referat pt. Sprawa ukraińska, grudzień 
1943 r.
28 J. Łukaszów, Walki polsko-ukraińskie 1943-947, „ZH” 1989, z. 90, s. 168. Por. 
też: H. Cybulski, Czerwone noce, Warszawa 1990, s. 59-60.
29 P. Mirczuk, op. cit., s. 280.
30 Meldunek zbiorczy nr 194 z 28 V 1943 r., [w:] Armia Krajowa..., t. III, s. 18.
31 Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (cyt. dalej: ZS BUW), 
Materiały BIP KG AK, sygn. 2131, k. 10, Sprawozdanie okresowe komendanta 
Okręgu ZWZ-AK Wołyń nr 123/III Op. z 22 IV 1943 r.
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operacji przeciwko partyzantom, mordu w Parośli dokonali nacjona-
liści ukraińscy.

Wiosną 1943 r. wyraźnie nasiliły się ataki na – zazwyczaj bezbronne 
– wsie i osiedla polskie, które początkowo tłumaczono prawdziwymi 
lub fi kcyjnymi oskarżeniami o współpracę z partyzantką radziecką, 
ukrywaniem Żydów lub wyrządzeniem komuś jakiejś krzywdy32. Nie 
można wykluczyć, że część z nich miała także charakter bandyckich 
napadów o charakterze rabunkowym. Sytuacja radykalnie się pogor-
szyła w marcu i kwietniu 1943 r., kiedy na polecenie kierownictwa 
OUN zdezerterowało ze służby niemieckiej ok. 6 000 policjantów 
ukraińskich33. Zabrawszy broń dołączyli oni do istniejących i tworzo-
nych oddziałów „Tarasa Bulby” i Bandery.

Początkowo fala mordów ludności polskiej objęła powiaty: sarneń-
ski, kostopolski, rówieński, zdołbunowski i krzemieniecki. W nocy 
z 21 na 22 kwietnia 1943 r. w położonej 18 km na zachód od Kostopola 
Janowej Dolinie doszło do największego mordu w tym czasie, kiedy to 
ofi arą nacjonalistów ukraińskich padło ok. 600 Polaków34. W czerwcu 
fala przeniosła się na powiat Dubno i Łuck. W lipcu kolej przyszła na 
powiaty: Horchów, Włodzimierz i Kowel, aby w końcu sierpnia objąć 
ostatni powiat wołyński – Luboml35. Działaniom tym towarzyszyła 
szeptana propaganda głosząca, że „(…) dokąd choć jeden Polak zosta-
nie na ziemi ukraińskiej – dotąd nie będzie wolnej Ukrainy”36.

Akcja mordów ludności polskiej spotkała się w wielu miejscowo-
ściach zamieszkiwanych przez Polaków z próbą stworzenia lokalnych 
oddziałów samoobrony37. 30 kwietnia 1943 r. Wołyński Delegat Rządu 

32 H. Cybulski, op. cit., s. 63.
33 AAN, AK, sygn. 203/I-23, k. 330 Depesza Komendanta Głównego AK pt. 
„Położenie na Wołyniu” z 4 V 1943 r. 
34 W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. I, Warszawa 2000, s. 234.
35 AAN, DRRPnK, sygn. 202/II-51, k. 364, Sprawozdanie [Delegata Wołyńskiego 
RP] z 7 X 1943 r.
36 AAN, DRRPnK, sygn. 202/I-34 t. 3, k. 262, Sprawozdanie miesięczne B[iura] 
W[schodniego] z Ziem Wschodnich za sierpień 1943 r.
37 Pierwsze placówki powstały w północnej części Wołynia i przyległych rejonach 
Polesia w miejscowościach: Jeziory, Szachy, Serniki, Swarycewicze, Borowoje, 
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Kazimierz Banach ps. „Linowski” wydał odezwę „Do społeczeństwa 
wołyńskiego”, w której wzywał ludność polską do skupienia się w sze-
regach samoobrony38. Według niepełnych danych w tym czasie zorga-
nizowano w głębokiej konspiracji i często w sposób żywiołowy ok. 
100 ośrodków samoobrony różnej wielkości, chroniącej od kilkuna-
stu do kilku tysięcy osób. Najbardziej znane to Przebraże w powiecie 
łuckim i Huta Stepańska w powiecie kostopolskim. Początkowo słabo 
zorganizowane i źle uzbrojone, nie mogły skutecznie stawić oporu li-
czebniejszym i lepiej uzbrojonym oddziałom ukraińskim. Z biegiem 
czasu ok. 40 spośród nich uległo zagładzie lub zostało ewakuowanych 
do miast lub większych ośrodków samoobrony. Z kolei tam, gdzie lud-
ność polska stanowiła mniejszość, w obawie o swoje życie musiała 
pośpiesznie opuścić swoje wsie i przenieść się do miast lub większych 
skupisk polskich, gdzie istniała samoobrona. Nie przychodziło to jed-
nak łatwo. Jeszcze w maju i czerwcu 1943 r. wielu chłopów polskich 
mieszkających w takich miejscowościach trudno było nakłonić do po-
rzucenia swoich domostw39. Ciężka sytuacja była również w miastach, 
gdzie chroniła się ludność wiejska. Część uciekinierów Niemcy wy-
wieźli do Rzeszy na przymusowe roboty40, pozostali wobec ogrom-
nego przeludnienia biwakowali na placach i ulicach, nie mając czym 
żywić uratowanego bydła i koni. Sytuację komplikowały dodatkowo 
działania oddziałów ukraińskich nacjonalistów, które pod groźbą kary 
chłosty, a nawet śmierci zabraniały chłopom dostarczania żywności 
do miast41.

Dubrowice, Wołczyce, Huta Stepańska, Dobryń, Nowosiółki, Głószków, Moczu-
lanka, Nowiny, Bronisławice, Rudnia, Stryj, Mokrym, Myszkowie, Marulczynie, 
Woronuszach, Jakbówce, Ostrowsk, Wieluń, Biała, Komary, Huta Sopaczewska, 
Gały, Stara Huta. M. Juchniewicz, Na wschód od Bugu. Polacy w walce antyhitle-
rowskiej na ziemiach ZSRR 1941-1945, Warszawa 1985, s. 50-51.
38 AAN, DRRPnK, sygn. 202/XXIV, k. 1, Odezwa „Do społeczeństwa wołyńskiego”.
39 L. Świkla, Życiorys Kazimierza Bąbińskiego, cz. I, Bobowicko 1973, mps, s. 15.
40 W sierpniu 1943 r. Komendant Główny AK informował władze w Londynie, że 
liczba wywiezionych Polaków na roboty wynosi 35 tys. osób. AAN, AK, sygn. 
203/I-24, k. 196, Informacja pt. „Położenie na Wołyniu i w Małopolsce Wschod-
niej” z 22 VIII 1943 r.
41 ZS BN WBBH, Armia Krajowa, Okręg Wołyń, sygn. III/39/3, Raport nr 314/26 
z 4 XI 1943 r.
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W meldunku obejmującym okres do 20 kwietnia 1943 r. komendant 
okręgu pisał o stanie bezpieczeństwa na terenie Wołynia: 

Hajdamacka akcja bulbowców rozpoczęta przez bandę Tarasa Bulby w końcu 
lutego 1943 w pow. sarneńskim, osiągnąwszy największe nasilenie w masowych 
mordach w pow. sarneńskim i kostopolskim (Parośla – 27 rodzin, Lipniki – 170 
l[udzi], Hipolitówka – 40 l[udzi], okolice Derażnego – 150 l[udzi], została jak gdy-
by chwilowo zahamowana. (...) Ogółem w rejonie działalności bulbowców straty 
Polaków (służba leśna, osadnicy polscy) oblicza się na około 800 osób. Morder-
stwa odbywały się w sposób straszliwy (palenie żywcem, rąbanie, wykręcanie 
stawów itd.)42.

Informacje o rosnącym zagrożeniu ludności polskiej na Wołyniu 
początkowo były traktowane w Warszawie z niedowierzaniem43. Wy-
nikało to z fałszywej opinii panującej w kierowniczych ośrodkach 
polskiego państwa podziemnego o małym uspołecznieniu mieszkań-
ców Wołynia, ich przychylnym nastawieniu do Polaków w związku 
z większym dorobkiem rządów polskich na tym terenie, a przede 
wszystkim z lekceważenia aspiracji narodowych Ukraińców i wpły-
wów jakie wśród nich miała OUN. 

Meldunki o zbiorowych mordach ludności polskiej spowodowały 
wydanie 31 marca 1943 r. rozkazu przez Komendanta Sił Zbrojnych Na 
Kraj o zawieszeniu tworzenia oddziałów Służby Ochrony Powstania44 

42 ZS BUW, Materiały BIP KG AK, sygn. 3312, k.10, Raport z „Hreczki” do dn. 
20 IV 1943 r.
43 K. Banach, Z dziejów Batalionów Chłopskich. Wspomnienia. Rozważania. 
Materiały, Warszawa 1984 (wyd. II), s. 175.
44 Nazwa oddziałów powołanych w 1941 r. w ramach ZWZ z przeznaczeniem do 
ochrony ważnych obiektów wojskowych, instytucji użyteczności publicznej i za-
kładów przemysłowych po ich opanowaniu w trakcie powstania. Oddziały SOP, 
szkieletowe w czasie konspiracji miały być uzupełniane poprzez wcielenie star-
szych roczników (1903-1891), Meldunek organizacyjny nr 79 za czas od 1 III do 
1 IX 1941, [w:] Armia Krajowa..., t. II, s. 95-96. W 1943 r. w wyniku porozumie-
nia z Delegatem Rządu Komendant AK zmienił nazwę SOP na WSOP (Wojskowa 
Służba Ochrony Powstania), Meldunek organizacyjny nr 190 za czas od 1 IX 1942 
do 1 III 1943 r. z 1 III 1943 r., [w:] Armia Krajowa..., t. II, s. 431.
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przy PZP [kryptonim wewnętrzny AK: „Polski Związek Powstańczy”] 
na terenie Wołynia. Istniejące już oddziały ochronne zostały przeka-
zane do dyspozycji Wołyńskiemu Delegatowi Rządu45. 

22 kwietnia komendant wołyńskiego okręgu wydał rozkaz nr 2, 
w którym zarządził, aby sieć dowództw terenowych AK użyć do 
organizacji i dowodzenia oddziałami „Wołyńskiej Samoobrony”. 
Jednocześnie tym samym rozkazem „Luboń” zakazał w czasie walki sto-
sowania metod, jakich stosują „ukraińskie rezuny”. Samoobrona miała 
się bronić przed napastnikami lub ich atakować pozostawiając ludność 
cywilną i jej dobytek w spokoju. Rozkaz zabraniał również zaciągać 
się do milicji, wszelkich straży i oddziałów w służbie i pod kontrolą 
niemiecką oraz nawiązywania współpracy z radzieckimi oddziałami 
partyzanckimi. Dopuszczał natomiast „(…) uzyskanie od Niemców bro-
ni, ale w sposób niezależny, jak na to pozwalają warunki”46. Jednocześnie 
na najbardziej zagrożone tereny północno-wschodniego Wołynia z ins-
pektoratów Łuck i Równe wysłano ofi cerów w celu objęcia dowództwa 
w ośrodkach samoobrony47. Kolejnym zarządzeniem z 17 maja 1943 r. 
komendant okręgu nakazał utworzenie samoobrony w rejonach o prze-
wadze ludności polskiej oraz zbrojnych oddziałów dyspozycyjnych 
i zorganizowanie systemu alarmowego48. Jednocześnie w kwietniu ko-
mendant okręgu przeznaczył 25 000 marek na organizację łączności, 
transportu, utrzymanie dowódców w terenie i zapomogi dla najbardziej 
poszkodowanych osób spośród ludności cywilnej49.

Mając świadomość posiadania niewystarczających sił i środków do 
pełnej ochrony polskiej ludności cywilnej, płk „Luboń” zwrócił się do 
KG AK z prośbą o pomoc i dostarczenie na teren Wołynia broni i amu-
nicji oraz skierowanie kilkunastu dobrze uzbrojonych oddziałów par-

45 W. Filar, Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej, 
Warszawa 1999, s. 113-114. 
46 Rozkaz nr 2, [w:] D. Faszcza, Skazany na zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński 
„Luboń-Wiktor”, Pułtusk 2008, s. 251-252.
47 ZS BUW, Materiały BIP KG AK, sygn. 2131, k. 14, Sprawozdanie okresowe 
komendanta Okręgu ZWZ-AK Wołyń nr 123/III. Op z 22 IV 1943 r.
48 W. Filar, Eksterminacja..., s. 118.
49 ZS BUW, Materiały BIP KG AK, sygn. 3312, k. 14, Sprawozdanie okresowe 
komendanta Okręgu ZWZ-AK Wołyń nr 123/III. Op z 22 IV 1943 r.
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tyzanckich, a także przyznanie dodatkowych środków na cele opieki 
społecznej50. W odpowiedzi na te prośby w drugiej połowie sierpnia 
okręg otrzymał 5 000 sztuk amunicji 9 mm i 1 000 sztuk amunicji 
karabinowej51.

Wobec ukraińskiego zagrożenia w czerwcu 1943 r. nastąpiła reor-
ganizacja sił konspiracyjnych. Znaczna część kadry dowódczej oraz 
praktycznie wszystkie siły wiejskie skierowane zostały do organi-
zowania samoobrony. W konspiracji pozostała tylko część sił okręgu 
w ośrodkach miejskich. Zakres pomocy udzielonej oddziałom samoo-
brony przez struktury terenowe AK był duży. Wojskowy komendant 
Przebraża H. Cybulski napisał na ten temat: 

W zdobywaniu informacji u Niemców pomagała nam Armia Krajowa, ins-
pektorat łucki. (Pomoc ta była zresztą wszechstronna inspektor „Adam” i jego 
zastępca „Czyżyk” [por. Jerzy Aleksandrowicz – przyp. D.F.] byli częstymi gośćmi 
w Przebrażu, służyli nam radą, kiedy umacnialiśmy obóz pomagali fi nansowo, przy-
dzielali nam żywność, broń lub pieniądze, zaopatrywali nas w prasę konspiracyjną. 
W czasie największego nasilenia „bitwy o szyny” inspektorat wydelegował swojego 
ofi cera, który szkolił nas w dywersji)52. 

Dzięki tej pomocy utworzono silne bazy samoobrony m.in. w: 
Przebrażu, Hucie Stepańskiej, Pańskiej Dolinie, Starej Hucie, Za-
smykach i Bielinie. Ludność polska praktycznie skoncentrowała 
się w 11 miastach, 25 bazach i ośrodkach samoobrony53. Mimo to 
według niepełnych, szacunkowych danych liczba ludności polskiej 
zamordowanej do sierpnia 1943 r. z rąk ukraińskich nacjonalistów 
wzrosła do ok. 15 00054.

50 W. Filar, Polskie podziemie niepodległościowe AK w obronie ludności polskiej 
na Wołyniu, „Biuletyn Informacyjny Żołnierzy Środowiska 27 Dywizji Wołyńskiej 
AK” 1998, nr 3, s. 38.
51 J. Turowski, op. cit., s. 35.
52 H. Cybulski, op. cit., s. 170.
53 AAN, DRRPnK, sygn. 202/III-203, k. 13, Referat pt. Sprawa ukraińska z grudnia 
1943 r.
54 AAN, DRRPnK, sygn. 202/I-34, t. 3, k. 243, Informacja Biura Wschodniego pt. 
„Sytuacja społeczna w sierpniu 1943 r.”.
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Kwestie ochrony ludności polskiej były także przedmiotem spot-
kania komendanta wołyńskiego AK płk. Bąbińskiego z Delegatem 
Rządu K. Banachem. 

Na spotkaniu omówiliśmy przede wszystkim sprawę samoobrony na wypadek 
zaczynających się gwałtów ukraińskich. Dyskutowaliśmy dłuższy czas na ten te-
mat, stawiałem szereg wniosków w tej sprawie, jednako dla nas obu leżała sprawa 
ratowania Polaków przed rzezią upowców, dałem temu wyraz w instrukcjach wyda-
wanych na odprawach z inspektorami. Po ustaleniu stanu faktycznego i omówieniu 
bieżących spraw zagadnienie ująłem w następujący sposób – Po skończeniu działań 
wojennych, zamelduje się u Pana jako terytorialny dowódca u przedstawiciela Rzą-
du Rzeczpospolitej; natomiast w chwili obecnej wojny muszę być w uprzywilejo-
wanej sytuacji, gdy stan rzeczy zmusza mnie do energicznych i natychmiastowych 
działań, a więc będę dysponował całą siłą zbrojną, jaka jest w moim rozporządze-
niu. Czy Pan się zgadza z tą moją tezą? Niestety, nie było wspólnej platformy i de-
cyzja przeniosła się na teren Komendy Głównej – tak zakończył swoją relację z tego 
spotkania płk „Luboń”.55

Wśród spraw bieżących omówiono m.in. kwestię oddziału BCh, który 
miał według słów K. Banacha przybyć z centralnej części kraju w celu 
udzielenia pomocy polskiej ludności cywilnej zagrożonej terrorem 
ukraińskim. W trakcie rozmowy „Linowski” zażądał od płk. Bąbińskiego 
wyrażenia zgody na podporządkowanie tego oddziału sobie i poprosił 
o wyznaczenie spośród ofi cerów AK dowódcy. Komendant okręgu 
odrzucił te żądania i ostatecznie ustalono, że oddział w czasie prze-
mieszczania się będzie podlegał poszczególnym inspektorom rejonowym 
AK. Na dowódcę tego oddziału został wyznaczony por. Michał Fijałka, 
dotychczasowy zastępca inspektora rejonowego w Kowlu. Oddział ten 
wbrew zapowiedziom Banacha nigdy nie pojawił się na Wołyniu56.

Pod presją drastycznie zwiększającej się liczby napadów ukraińskich 
w „celu podjęcia jednolitej akcji obrony”, 19 lipca 1943 r. K. Banach 
i K. Bąbiński wydali wspólny rozkaz o zespoleniu Państwowego Kor-

55 ZS BN WBBH, Relacje i wspomnienia, sygn. III/49/126, K. Bąbiński, Konspi-
racja..., s. 13.
56 M. Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 33. Por też: L. 
Świkla, Życiorys..., cz. II, s. 32.
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pusu Bezpieczeństwa z wojskiem57. Równocześnie do składu Komendy 
okręgu został włączony zastępca Delegata Okręgowego kpt. Julian 
Kozłowski ps. „Cichy”58. Różnice zdań co do zakresu i sposobu scalenia 
doprowadziły już na samym początku do nieporozumień. W ich efekcie 
Okręgowy Delegat Rządu wydał rozkaz, w którym wyjaśniał, że: 

PKB zachowuje dotychczasową odrębność organizacyjną (...). W miarę 
możliwości ma służyć pomocą wojsku, ale (...) wstrzymuję natychmiast przekazy-
wanie członków naszej organizacji i broni do PZP59. 

W swoim następnym rozkazie K. Banach przerzucił pełną 
odpowiedzialność za brak porozumienia na wojsko, pisząc 
o niewłaściwym podejściu struktur AK do współpracy z czynnikami 
delegatury, ingerencji, dezorganizacji i marnotrawieniu dorobku PKB 
i nakazał: 

Powstrzymać bezwzględnie przekazywanie oddziałów, ludzi i broni z szeregów 
PKB do PZP. (...) Żadnemu z pracowników Delegatury lub PKB nie wolno przyj-
mować żadnych funkcji z PZP. (...) Nie honorować i nie przyjmować do wiadomo-
ści rozkazów wydanych do PKB lub czynników Delegatury przez PZP, gdyż to nie 
wypływa z treści rozkazu o zespoleniu ani uprawnień PZP60. 

Po masowych mordach ludności polskiej w powiatach horochow-
skim, włodzimierskim i kowelskim, 20 lipca 1943 r. ukazał się roz-
kaz płk. „Lubonia” nakazujący komendantom obwodów utworzenie 
oddziałów partyzanckich, które miały uzyskać gotowość bojową do 
28 lipca61. W stosunkowo krótkim czasie utworzono dziewięć takich 
oddziałów:
57 AAN, DRRPnK, sygn. 202/XXIV-1, k. 2, Rozkaz zespolenia z 19 lipca 1943 r.
58 Sprawozdanie z dotychczasowej współpracy z PZP i tkwiących na tej drodze 
trudności, [w:] Archiwum Adama Bienia. Akta narodowościowe (1942-1944), oprac. 
J. Brzeski, A. Roliński, Kraków 2001, s. 157.
59 Cyt. za: W. Siemaszko, Podziemie cywilne Wołynia, cz. 2, „Biuletyn Informa-
cyjny...,” 1990 nr 4, s. 2.
60 Ibidem, s. 3.
61 W. Filar, Eksterminacja..., s. 124.
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– w powiecie łuckim: oddział ppor. Jana Rerutko ps. „Drzazga” li-
czący początkowo 107 ludzi;

– w powiecie kowelskim: oddział por. Władysława Czermińskiego 
ps. „Jastrząb” liczący ok. 150 ludzi i oddział por. Michała Fijałki ps. 
„Sokół” liczący ok. 120 ludzi; 

– w powiecie kostopolskim: oddział kpt. Władysława Kochańskiego 
ps. „Bomba” liczący ok. 500 ludzi;

– w powiecie sarneńskim: oddział por. Zenona Blachowskiego ps. 
„Strzemię” liczący ok. 100 ludzi;

– w powiecie zdołbunowskim: oddział por. Franciszka Pukackiego 
ps. „Gzyms” liczący ok. 80 ludzi;

– w powiecie rówieńskim: oddział ppor. Ryszarda Walczaka ps. 
„Ryszard” liczący ok. 80 ludzi; 

– w powiecie lubomelskim: oddział por. Kazimierza Filipowicza ps. 
„Kord” liczący ok. 80 ludzi;

– w powiecie włodzimierskim: oddział ppor. Władysława Cieśliń-
skiego ps. „Piotruś” liczący ok. 80 ludzi.

Powstałe oddziały partyzanckie działając w rejonach poszczegól-
nych baz były w ustawicznym ruchu, patrolowały teren i wspiera-
ły samoobronę w walce z oddziałami UPA. W wydanej instrukcji 
dla oddziałów dyspozycyjnych „P” jednoznacznie stwierdzono, że 
celem utworzonych oddziałów partyzanckich jest obrona ludności 
polskiej i jej mienia przed zagładą i zniszczeniem ze strony wro-
gów. Wszyscy ich członkowie mieli przy tym zdawać sobie sprawę 
i pamiętać, że nie są one oddziałami karnymi62. W praktyce obok 
działań obronnych podejmowały one, mimo istnienia cytowane-
go wcześniej rozkazu, akcje prewencyjne i odwetowe wymierzone 
przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej podejrzewanej o współ-
udział w napadach. Taki charakter miały działania oddziału por. K. 
Filipowicza ps. „Kord”, który 6 września 1943 r. spalił ukraińską 
wieś Wysock63, a 8 grudnia 1943 r. w odpowiedzi na napad na kolo-
nię Ostrowy dokonał wypadu na ukraińską wieś Wiszniów64. Skala 

62 AAN, DRRPnK, sygn. 202/XXIV-1, k. 3, Instrukcja dla Oddz[ałów] „P” z 20 
VII 1943 r.
63 W. Filar, Eksterminacja..., s. 230.
64 W. Siemaszko, E. Siemaszko, op. cit., t. I, s. 524.
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tych gwałtów nie daje się jednak w żaden sposób porównać z dzia-
łaniami ukraińskiego podziemia.

Podjęte w przymusowej sytuacji decyzje stawienia czoła  zagrożeniu 
ze strony UPA przy pomocy zwartych oddziałów partyzanckich były 
jednoznaczne z dekonspiracją znacznych sił okręgu i ujawnieniem ich 
wobec Niemców i wymagały akceptacji Komendy Głównej AK. Gen. 
Tadeusz Komorowski „Bór” w swoim „Meldunku organizacyjnym nr 
220” z 31 sierpnia 1943 r. do Naczelnego Wodza przedstawił zakres 
działań podjętych przez komendanta okręgu w celu obrony ludności 
polskiej w następujący sposób: 

(...) II. Akcja samoobrony na terenie Okręgu Wołyń
(...) K[o]m[en]d[an]t Okręgu ob. Luboń nakazał d[owód]com własnych oddziałów 

bojowych w terenie przystąpić do organizowania ludności do akcji samoobrony 
przez:

a) utworzenie oddziałów samoobrony z całej miejscowej ludności polskiej 
– ustanowienie dziennej i nocnej służby ubezpieczającej, uzbrojonej w miarę 

możności w broń palną, a w razie jej braku – w siekiery, widły, pałki, 
– ewakuację ludności polskiej w lasy w razie przeważającej siły napastników, 
– udzielanie pomocy fi nansowej najbardziej poszkodowanym ofi arom spośród 

ludności polskiej;
b) na terenie najbardziej zagrożonym, w Insp.[ektoratach] rej.[onowych] Równe, 

Łuck i samodzielnym Obwodzie Sarny, inspektorzy rej. przystąpili do pośpieszne-
go montowania i usprawnienia sieci łączności tak, by w razie potrzeby można było 
oderwać oddziały bojowe do obrony rodzin polskich przed mordami.

[Ponadto k[o]m[en]d[an]t Okręgu]:
c) przyśpieszył tworzenie oddziałów Kedywu;
d) nakazał BIPowi okręgowemu, by w porozumieniu z Okr.[ęgowym] Del.[ega-

tem] Rz.[ądu] wydał odezwę do ludności ukraińskiej wyjaśniając, że Polacy z na-
rodem ukraińskim pragną zgodnej pracy dla przyszłości tych ziem i wspólnego 
dobra, każdy jednak akt gwałtu, wymierzony przeciw Polsce i Polakom, spotka się 
ze zdecydowanym odwetem;

e) aby nie dopuścić do rozbicia się sił polskich, rozproszonych w terenie, zakaz 
k[o]m[en]dy Okr.[ęgu] o nie wstępowaniu Polaków do wszelkich oddziałów ochron-
nych, organizowanych przez okupanta.

Rozkazem z 3 V 43 L.441/I zaakceptowałem zarządzenia, wydane przez ob. Lu-
bonia i nakazałem opracowanie planu samoobrony wspólnie z Okr.[ęgowym] Del.
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[egatem] Rz.[ądu] Sprawa skomplikowała się o tyle, iż Okr.[ęgowy] Del.[egat] Rz.[ą-
du] ob. Linowski nie przebywał na terenie Okręgu wołyńskiego stale, ale miał swe 
m.p. w Komendzie Głównej.

3. Wobec niezwykle groźnej sytuacji, jaka wskutek tych wypadków zapanowała 
na terenie Okręgu wołyńskiego, k[o]m[en]da Okręgu w czerwcu 43 r. przystąpiła do 
reorganizacji sił i środków działania. Część sił Okręgu pozostała nadal w konspi-
racji w ośrodkach miejskich, natomiast znaczną część kadry dowódczej, wszystkie 
siły wiejskie i część miejskich skierowano do walki.

Samoobronę oparto na dwu elementach:
a) tworzenia silnych baz obronnych z kilkunastu wsi o dużych skupiskach lud-

ności polskiej, obronę tych baz podejmują miejscowe oddziały z zastosowaniem 
umocnień, rowów strzeleckich i zasieków;

b) tworzenie silnych oddziałów partyzanckich, ruchliwych współdziałających od 
zewnątrz z obroną baz. 

Do oddziałów partyzanckich werbowana jest także największa ilość zdolnych do 
noszenia broni mężczyzn, z drugiej zaś strony dąży się, jednocześnie do skupienia 
ludności polskiej w bazach obronnych koło kilku większych miast Okręgu wołyń-
skiego, przeciwdziałając jednak ucieczce jej do miast 65. 

Mimo prób dialogu z Ukraińcami podejmowanymi z inicjatywy 
Delegata Rządu RP na początku lipca 1943 r.66, jego odezwy „Do 
społeczeństwa wołyńskiego”67 i odezwy wzywającej do zaprzesta-
nia bratobójczych walk skierowanej do Ukraińców przez Krajową 
Reprezentację Polityczną68 akcje zbrojne wymierzone przeciwko 
65 Meldunek organizacyjny nr 220 za czas od 1 III 1943 do 31 VIII 1943 z 31 sier-
pnia 1943 r., [w:] Armia Krajowa..., t. III, s. 126-127.
66 Nie przyniosły one większych efektów i ostatecznie z nich zrezygnowano, gdy 
udający się na rozmowy z lokalnym dowódcą UPA Zygmunt Rumel ps. „Krzysztof 
Poręba” i Krzysztof Markiewicz ps. „Czort” zostali 10 lub 11 VII 1943 r. zamordo-
wani w bestialski sposób (rozerwani końmi) w Kustyczach k. Turzysk, F. Budzisz, 
Z rodu Anhelich, „Biuletyn Informacyjny...,” 1997, nr 1, s. 25-27. 
67 Odezwa Wołyńskiego Delegata Rządu RP „Do społeczeństwa wołyńskiego” z 28 
VII 1943 r., [w:] Archiwum Adama Bienia..., s. 107-112.
68 30 VII 1943 r. Krajowa Reprezentacja Polityczna opublikowała „Odezwę do narodu 
ukraińskiego” w treści, której szczególnie wyeksponowano zarzuty współdziałania 
części narodu ukraińskiego z okupantem, wytknięto mordy dokonywane na ludności 
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polskiej ludności nasiliły się. Kulminacja ataków nastąpiła w lipcu 
1943 r. Znamienną datą jest tu dzień 11 lipca, kiedy o świcie oddziały 
UPA wspomagane przez miejscową ludność ukraińską dokonały 
napaści na Polaków w 125 wsiach i koloniach powiatów Horochów, 
Włodzimierz Wołyński i Kowel. Dwa dni później zostało zaata-
kowanych 10 dalszych osad, pomiędzy 14 a 15 lipca, a w dniach 
16-18 lipca następne 37 miejscowości69. Szczególnie głośnym 
echem na całym Wołyniu odbiła się rzeź w kościele w Kisielinie, 
gdzie ogółem zamordowano 90 osób70 oraz trzydniowa obrona Huty 
Stepańskiej. 

Zasięg całej akcji i jej rozmiary nie budzą wątpliwości, że była 
ona wcześniej zaplanowana i przygotowana. Celem jej była przy tym 
bezwzględna eksterminacja ludności polskiej. Motyw tej masakry po-
zostaje nie do końca wyjaśniony. Zdaniem części polskich historyków, 
działania banderowców na Wołyniu wynikały z praktycznej realizacji 
uchwał przyjętych na III Konferencji OUN Bandery w lutym 1943 r. 
Kierownictwo ukraińskiego podziemia licząc się z możliwością wybu-
chu konfl iktu polsko-ukraińskiego postanowiło wcześniej „oczyścić” 
sporne tereny z polskiej ludności. Przy czym celem tych działań miało 
być nie wymordowanie, a jedynie wypędzenie Polaków przy użyciu 
wszystkich dostępnych metod. W praktyce jednak sytuacja wymknęła 
się spod kontroli i doszło do zbrodni71.

Odmienną opinię prezentują historycy podkreślający silny wpływ 
skrajnie narodowej, faszystowskiej ideologii „integralnego nacjonali-
zmu” na decyzje podejmowane przez przywódców OUN-B. Według 
nich już w chwili utworzenia OUN w 1929 r. organizacja ta przyjmu-
jąc założenie utworzenia jednolitego narodowo państwa postanowiła 

cywilnej, grożono karami i apelowano o zawrócenie z niewłaściwej drogi. Uznając 
prawo narodu ukraińskiego do utworzenia niepodległego państwa ukraińskiego, 
zastrzegano nienaruszalność wschodniej granicy II Rzeczpospolitej, AAN, Rada 
Jedności Narodowej, sygn. 199/IV, k. 1, Odezwa „Do narodu ukraińskiego” z 30 
VII 1943 r.
69 W. Siemaszko, E. Siemaszko, op. cit., t. II, s. 1048.
70 Ibidem, t. I, s. 160.
71 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na 
terenie II Rzeczpospolitej, Warszawa 1993, s. 255-275.
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wymordować wszystkich Polaków na Wołyniu. Wiosną i latem 1943 r. 
wykorzystując sprzyjające okoliczności przystąpiła „jedynie” do reali-
zacji tych założeń programowych72. 

Inny motyw działań ukraińskich na Wołyniu sformułował G. Moty-
ka w oparciu o odtajnione dokumenty Służby Bezpieczeństwa Ukra-
iny. Badacz ten uważa, że decyzję o rozpoczęciu akcji eksterminacji 
ludności polskiej podjął samodzielnie, bez konsultacji z Centralnym 
Prowidem OUN płk Dmytro Klaczkowśkij. Wykorzystując kontro-
wersje w kierownictwie banderowców dotyczące koncepcji dalszej 
walki zbrojnej postanowił on metodą faktów dokonanych narzucić 
swoja taktykę całej OUN-B i zmusić Ukraińców do bezwzględnej roz-
prawy z Polakami73. Wpływ na tę decyzję miała radykalizacja nastro-
jów społeczeństwa ukraińskiego i dezercja ukraińskiej policji, której 
członkowie wydatnie zasilili szeregi oddziałów partyzanckich. Innym 
czynnikiem, który mógł skłonić go do podjęcia decyzji o fi zycznej li-
kwidacji ludności polskiej była jej bezbronność i brak ochrony, co da-
wało duże szanse powodzenia całej tzw. „masowej antypolskiej akcji”. 
Rozkaz o jej podjęciu musiał w tej sytuacji zostać wydany nie później 
niż w czerwcu 1943 r. 74 Podobne stanowisko w tej kwestii zajmuje 
również ukraiński historyk Ihor Iliuszyn75. 

Nie znając w pełni motywów działań ukraińskich komendant Okręgu 
AK Wołyń w swoim sprawozdaniu z 28 lipca 1943 r. przedstawił 
własną ocenę sytuacji, w której pisał: 

W terenie panuje zupełny chaos i rozbicie. (...) OUN, która być może miała na-
dzieję na utrzymanie steru działania – ster ten utraciła częściowo na rzecz Sowie-

72 W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński 
jako odmiana faszyzmu, t. 2, Działalność ukraińskich struktur nacjonalistycznych 
w latach 1920-1999, Toronto 2000, s. 421-450.
73 G. Motyka, Postawy wobec konfl iktu polsko-ukraińskiego w latach 1939-1953 
w zależności od przynależności etnicznej, państwowej i religijnej, [w:] Tygiel naro-
dów. Stosunki społeczne i etniczne na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczpospo-
litej 1939-1953, red. K. Jasiewicz, Warszawa-Londyn 2002, s. 326-327.
74 Ibidem, s. 329.
75 I. Iliuszyn, UPA i AK konfl ikt w Zachodniej Ukrainie (1939-1945), Warszawa 
2009, s. 117-118.
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tów, częściowo na bieg wypadków, którymi nikt już nie jest w stanie kierować. (...) 
Odnosi się wrażenie dzikich pól lub pola doświadczalnego, na którym każdy może 
robić eksperymenty. (...) Na tym tle położenie ludności polskiej przedstawia się nad 
wyraz ciężko. Stanąłem wobec zagadnienia – jak dać pomoc ludności i utrzymać 
siły zbrojne w stanie zdatnym do przetrwania i walki. Samoobrona w ujęciu pier-
wotnym z marca – kwietnia br. już nie wystarcza. Nie można utrzymać nawet dobrze 
dowodzonych i uzbrojonych umocnionych rejonów, gdyż obaj wrogowie Niemcy 
i Sowiety dążą do rozbicia tych skupisk, powtarzam – obaj, wykorzystując do tego 
ukraińską masę chłopską. Ciężar rodzin i dobytku znajdującego się w ośrodkach 
obronnych zmusza do obrony na miejscu, a więc ułatwi w końcu wrogowi rozpozna-
nie, uśpienie, a w rezultacie krwawą likwidację ośrodka76. 

W sierpniu 1943 r. zanotowano kolejne 135 napady na wsie i osady 
polskie, a we wrześniu – 39. Jesienią fala mordów wyraźnie się zmniej-
szyła, co po stronie polskiej zostało odczytane jako wzrost siły samo-
obrony77. W zestawieniu z opublikowanymi dokumentami ukraińskimi 
należy sądzić jednak, że mniejsza liczba napaści wymierzonych prze-
ciwko Polakom wynikała z oceny dowództwa UPA, które lekceważąc 
możliwości dalszego oporu ludności polskiej uważało, że Polacy „przed-
stawiają nieznaczną siłę”78 oraz podjęcia działań w celu przygotowania 
podziemia ukraińskiego do powrotu władzy radzieckiej. Nie bez zna-
czenia były również działania przeciwpartyzanckie podjęte przez Niem-
ców w celu opanowania sytuacji na zapleczu frontu79 oraz fakt skupienia 
się ludności polskiej w miastach i dużych ośrodkach wiejskich.

Do końca 1943 r. w wyniku zakrojonych na szeroką skalę działań par-
tyzanckich, oddziały UPA opanowały znaczne tereny Wołynia, ogra-

76 ZS BUW, Materiały BIP KG AK, sygn. 2131, k. 34, Sprawozdanie z sytuacji na 
terenie Wołynia nr 189/23 z 28 VII 1943 r.
77 Meldunek organizacyjny za okres od 1 IX 1943 do 29 II 1944 z 1 marca 1944 r., 
[w:] Armia Krajowa..., t. III, s. 348.
78 P. Mirczuk, op. cit., s. 280.
79 W sprawozdaniu Biura Wschodniego Delegatury Rządu RP na Kraj z sierpnia 
1943 r. zawarta jest m.in. informacja o utworzeniu w Równym specjalnego dowódz-
twa na czele z generałem do walki z „bandami” i podejmowaniu przez Niemców 
ekspedycji karnych. AAN, DRRPnK, sygn. 202/I-34 t. 3, k. 264, Sprawozdanie 
miesięczne B[iura] W[schodniego] z Ziem Wschodnich za sierpień 1943 r. 
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niczając w ten sposób władzę Niemców jedynie do większych miast 
i głównych szlaków komunikacyjnych, które były patrolowane przy po-
mocy broni pancernej i bronione przez stałe punkty oporu80. W obawie 
o swoje bezpieczeństwo Niemcy w teren zapuszczali się tylko większy-
mi oddziałami, a komunikacja po szosach odbywała się w konwojach. 

W okresie świąt Bożego Narodzenia 1943 r. ataki na ludność polską 
ponownie przybrały na sile. Oddziały UPA wspomagane przez miejsco-
wą ludność ukraińską zaatakowały polskie bazy samoobrony w rejonie: 
Kowla, Równego, Łucka i Włodzimierza81. Tym razem napaść została 
odparta. Ukraińcy czuli się przy tym na tyle silni, że pozwolili sobie na 
zaatakowanie po raz pierwszy miasta, paląc przedmieścia Łucka82.

Rozwój wydarzeń na Wołyniu, skala mordów popełnionych na lud-
ności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów, ich bezwzględność 
i okrucieństwo niewątpliwie zaskoczyła komendę wołyńskiego Okręgu 
AK. Mimo nadchodzących alarmistycznych meldunków nie dostrzeżo-
no na czas zbliżającego się zagrożenia, stąd też podjęte działania mają-
ce na celu ochronę ludności cywilnej okazały się mocno spóźnione. 

Stało się to m.in. dlatego, że komendant okręgu oraz jego najbliż-
si współpracownicy zostali oddelegowani z Warszawy z jasno spre-
cyzowanym zadaniem przygotowania sił okręgu do zadań w ramach 
skierowanej przeciwko Niemcom akcji „Burza”. Jako wojskowi skupili 
oni swoją aktywność i uwagę początkowo na realizacji tego zadania, 
częściowo bagatelizując zagrożenie ze strony ukraińskiej. Zawiniło 
również – na co zwracał uwagę bezpośredni uczestnik tych wydarzeń 
Józef Figórski – niewłaściwe ukierunkowanie wywiadu. Zgodnie z dy-
rektywami KG AK zajął się on przede wszystkim Niemcami, co skut-
kowało niepełną wiedzą o planach nacjonalistów ukraińskich83.

Trzeba przy tym pamiętać, że w pierwszych miesiącach 1943 r. okręg 
był dopiero w fazie organizacji i samodzielnie nie był w stanie zapewnić 
bezpieczeństwa mieszkającej tu ludności polskiej. Podjęte przez komen-

80 AAN, DRRPnK, sygn. 202/I-35 t. 3, k. 236, Sprawozdanie sytuacyjne „Granicy” 
[Biura Wschodniego] z Ziem Wschodnich za miesiąc listopad 1943 r.
81 Polska – Ukraina trudna odpowiedź..., s. 121.
82 W. Siemaszko, E. Siemaszko, op. cit., t. I, s. 659.
83 J. Figórski, Wołyń mojej młodości, cz. 3, „Biuletyn Informacyjny...” 1999 nr 3, 
s. 27.
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danta okręgu próby zwrócenia uwagi na rodzący się problem i pozyska-
nia pomocy z zasobów centralnych, jak wiadomo, zakończyły się niepo-
wodzeniem. Rola KG w tym wypadku ograniczyła się jedynie do akcep-
tacji działań podjętych przez płk. K. Bąbińskiego. Charakterystyczne 
przy tym jest to, że w czasie konspiracji na terenie okręgu, mimo całej 
dramaturgii sytuacji, nie było żadnej inspekcji ze szczebla KG AK84. 

W tej niezwykle trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się K. Bąbiński 
wiosną i latem 1943 r. zdany był więc tylko na własne siły. Stanął 
przy tym nie tylko wobec trudności, jakie stwarzał okupant i dzia-
łalność ukraińskiego podziemia zbrojnego, ale również braku dobrej 
woli delegata rządu oraz braku jasno sprecyzowanego, realistycznego 
stanowiska rządu i jego przedstawicielstwa w kraju wobec problemu 
ukraińskiego. Szczególną rolę odegrał tu Okręgowy Delegat Rządu 
– K. Banach, który pełniąc funkcję przedstawiciela władzy cywilnej 
na terenie Wołynia mimo deklaracji zrobił niewiele, aby zacieśnić 
współpracę z organizacją wojskową. Kierując się przy tym względami 
ambicjonalnymi i interesem politycznym uniemożliwił konsolidację 
działań, dążąc przy tym do obrony własnej niezależności i samodziel-
ności oraz utworzenia, jako konkurencyjnych wobec Armii Krajowej 
oddziałów Batalionów Chłopskich85. Z drugiej strony trzeba stwier-
dzić, że „Luboń” również zachowywał się mało elastycznie, jakby nie 
zauważając zmian, jakie nastąpiły w kraju po klęsce wrześniowej. 

Mimo tego niekorzystnego splotu wydarzeń jesienią 1943 r. siłami 
okręgu i pozostającymi z nimi w związku oddziałów samoobrony 
udało się zahamować pochód nacjonalistów ukraińskich, zadać im 
dotkliwe straty i tym samym zmniejszyć liczbę ofi ar wśród Polaków. 
Przyjmuje się, że w ciągu całego 1943 r. żołnierze polskiego podziemia 
stoczyli ok. 150 walk w obronie ludności polskiej zagrożonej terrorem 
ukraińskim, w których poległo ok. 200 żołnierzy AK86. 

Dariusz Faszcza
84 Odręczna notatka L. Świkli. [b. d. i m.]. W posiadaniu autora. Por. też: D. 
Gozdawa-Gołębiowski, Szkolenie w ZWZ-AK, „Zbroja...” s. 18. Autor tłumaczy tu 
brak inspekcji na Wołyniu wyjątkowymi trudnościami w poruszaniu się po terenie 
okręgu i potrzebą przekraczania pilnie strzeżonej granicy.
85 K. Banach, op. cit., s. 182-183.
86 J. Turowski, op. cit., s. 512.
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AK ,,Wołyń” district headquarters against the extermi-
nation of Polish population in 1943 
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Abstract

Content of the article concentrates on presentation of Polish Underground Forces 
at Wołyń in 1943 in the context of actions aimed to limit the extermination of Polish 
population. Initiated in spring of 1943 by local structures of the OUN and UPA, 
the action had an extremely bloody outcome. Were the structures of Home Army 
acting in the area of Wołyń voivodeship able to oppose it? What has been done to 
stop the hecatomb of Polish civilian population? What factors had an infl uence on 
the decisions made then? This article is an attempt to answer above questions using 
documents from that time and subject literature regarding the subject. 

Die Kommandantur des Kreisgebiets der Heimatarmee 
,,Wolhynien” gegen die Extermination der polnischen 
Bevölkerung im Jahre 1943
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rung in Wolhynien, Organisation der ukrainischen Nationalisten, Ukraini-
sche Aufstandsarmee. 

Zusammenfassung

Inhalt des Artikels ist die Darstellung der Rolle des polnischen militärischen Unter-
grunds in Wolhynien 1943, hinsichtlich der Handlungen, die auf die Einschränkung 
der Extermination der polnischen Bevölkerung gerichtet waren. Die von den örtli-
chen von OUN und UPA Strukturen in 1943 initiierte Aktion, hat einen ausgespro-



 97 

Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji ludności polskiej w 1943 r.

chen blutigen Tribut gefordert. Haben sich die auf dem Gebiet der ehemaligen Wol-
hyniener Woiwodschaft wirkenden Strukturen der Heimatarmee diesem Handeln 
widersetzen können? Was hat man gemacht, um eine Hekatombe der polnischen 
Zivilbevölkerung zu verhindern? Welche Faktoren haben einen Einfl uss auf die ge-
fassten Entscheidungen gehabt? Der Artikel ist ein Versuch, die oben gestellten 
Fragen zu beantworten, und dabei zu diesem Zweck die erhaltenen Dokumente und 
die Gegenstandsliteratur auszunutzen. 

Командование округа AK «Волынь» по отношению к 
истреблению польского населения в 1943 г. 

Ключевые слова 

Армия Крайова, Казимеж Бомбински, истребление польского населе-
ния на Волыни, Организации украинских националистов, Украинская 
повстанческая армия

Pезюме

Статья описывает роль Польского военного подполья на Волыни в 1943 г. в 
контексте действий, направленных на ограничение истребления польского 
населения. Инициированная весной 1943 г. местными структурами 
ОУН и УПА акция собрала исключительно кровавую жатву. Могли ли, 
действовавшие на территории бывшего волынского воеводства, структуры 
Армии Крайовой воспротивиться этому? Что было сделано, чтобы остановить 
гекатомбу польского гражданского населения? Какие факторы оказали 
влияние на принятые решения? Статья пытается ответить на перечисленные 
выше вопросы, используя при этом сохранившиеся до сих пор документы и 
литературу предмета.
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DWIE MATKI

Dwie mi Matki-Ojczyzny hołubiły głowę
Jedna grzebień bursztynu czesała we włos, 
Druga rafy porohów piorąc koralowe, 
Zawodziła na lirach dolę ślepą – los...

Jedna oczom tańczyła pasem złotolitym,
Czerep drugą obijał – pijany jak trzos –
Jedna boso garnęła smutek za błękitem –
Druga kurem jej piała buntowniczych kos...

Dwie mnie Matki-Ojczyzny wyuczyły mowy –
W warkocz krwisty plecionej jagodami roś –
Bym się sercem przełamał bólem w dwie połowy 
By serce rozdwojone płakało – jak głos...
 Lipiec 1941

Zygmunt Jan Rumel
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Streszczenie 

Na Wołyniu w 1943 r. dokonano jednej z największych zbrodni na narodzie pol-
skim. Jej sprawców określa się ogólnie jako nacjonaliści ukraińscy czy upowcy. 
Tymczasem byli oni zorganizowani w określone struktury Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów (dalej OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (dalej UPA). Łącznie 
liczyły one około 20 tys. członków, aktywistów czy dowódców. Artykuł opisuje 
te struktury i podaje obsadę kadrową. Ze względów wydawniczych cezura cza-
sowa kończy się wraz z 1943 rokiem. Ponieważ obowiązywała upowska zasada 
działalności oddziałów zbrojnych na określonym terytorium, to można na podsta-
wie danych z artykułu, z grubsza wskazać oddział, który mógł dokonać napadu 
na określoną miejscowość. W warstwie szczegółowej przedstawiono m.in. dowo-
dy na to, iż za zbrodnię wołyńską odpowiadają zarówno Dmytro Klaczkiwski jak 
i Roman Szuchewycz. Ten ostatni nie tylko pomagał i wspierał Klaczkiwskiego, 
ale także ciągle kontrolował, a na koniec zaaprobował jego działania. Co więcej, 
„doświadczenia” wołyńskie od 1944 r. rozszerzył na Małopolskę Wschodnią. Arty-
kuł pozwala nazwać po imieniu wykonawców ludobójstwa na Wołyniu w 1943 r., 
albowiem sprawcy tych zbrodni nie mogą pozostać bezimienni.
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Tragiczne wydarzenia na Wołyniu1 w czasie II wojny światowej, 
szczególnie w 1943 r. na trwałe zapisały się negatywnie w historii 
polskiej. W tymże roku z rąk nacjonalistów ukraińskich i części zor-
ganizowanej przez nich ludności ukraińskiej zostało zamordowanych 
na Wołyniu około 60 tys. niewinnych Polaków. Liczba ofi ar ludności 
polskiej stanowiła na Wołyniu nie mniej niż 15-17% jej populacji (350 
tysięcy). 

Na Wołyniu nacjonaliści zaczęli mordowanie Polaków już we wrze-
śniu 1939 r. Ogólnie w latach 1939-1942 mogło zginąć do 1 800 Pola-
ków z tym, iż w 1940 i 1941 były to jednostkowe przypadki (ogółem 
kilkadziesiąt osób). Mając to na uwadze można stwierdzić, iż znaczący 
przyrost ofi ar nastąpił w 1943 r., w okresie od marca do czerwca. Li-
piec i sierpień tegoż roku to apogeum mordów. We wrześniu notujemy 
spadek liczby pomordowanych do wielkości miesięcznych podobnych 
jak w okresie marzec-czerwiec. Ponowne zwiększenie liczby mor-
derstw nastąpiło w grudniu 1943 r. W latach 1944 i 1945 (tj. podczas 
administrowania terenami Wołynia przez Sowietów) zginęło dalszych 
500 Polaków.

W 1943 r. fala morderstw na Polakach rozpoczęła się we wschod-
nich powiatach2: sarneńskim, kostopolskim, równieńskim, zdołbu-
nowskim i krzemienieckim. W czerwcu rozszerzyła się na dubnowski 
i łucki, w lipcu – na horochowski, włodzimierski i kowelski, a w sierp-
niu także na lubomelski3. Na terytoriach polskich Kresów Południowo
-Wschodnich zginęło nie mniej niż 131 tys. osób mających obywa-
telstwo polskie4. Ogółem w czasie wojny i dwóch lat po niej (do 
1 Na potrzeby niniejszego artykułu nazwą Wołyń obejmuję zbiorczo następujące 
krainy geografi czne: wyżynę Podola Krzemienieckiego, Wzniesienie Środkowo
-Wołyńskie (na południu) i Polesie Wołyńskie (na północy). Linia graniczna obu 
tych ostatnich krain leży, mniej więcej, wzdłuż linii kolejowej Luboml–Kowel
–Równe, a następnie wzdłuż drogi Równe–Korzec. 
2 W artykule stosuję terytorialny podział administracyjny za Polski międzywojennej.
3 W. Filar, Zbrodnicza działalność OUN-UPA przeciwko ludności polskiej na 
Wołyniu w latach 1942-1944, „Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik“ [27 Dywizja 
Wołyńska AK], nr 3 (47) sierpień-wrzesień 1995, s. 10; A. Oliwa [S. Chojnecki], 
Gdy poświęcano noże, Opole 1973, s. 132.
4 E. Siemaszko, Bilans zbrodni, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 7-8 
(116-117) 2010, s. 94.
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września 1947 r.) zamordowano nie mniej niż 139 tys. Polaków. Je-
żeli chodzi o ofi ary ukraińskie, które zginęły, z rąk polskich (w od-
ruchu obronnym), możemy szacować, iż zginęło na Wołyniu od ok. 
5005 do ok. 2 000 osób6 na około 1,6 mln zamieszkałych na roz-
patrywanym terytorium, co stanowiło najwyżej 1% jej populacji. 
Wśród nich zdecydowaną większość stanowili członkowie OUN 
i UPA. Pomimo tego, naukowcy i politycy ukraińscy nadal uwa-
żają, iż na Wołyniu w trakcie „wojny polsko-ukraińskiej” zginęła 
po obu stronach równoważna liczba ofi ar. Udają, iż nie są związani 
ustaleniami, pod którym podpisali się na konferencjach „POLSKA
–UKRAINA: trudne pytania”. W końcowym dokumencie możemy 
przeczytać, iż: 

„W oparciu o polskie badania naukowe straty ludności polskiej w latach 1939-
1945 z rąk ekstremistów ukraińskich mogły wynieść: na Wołyniu 50-60 tys. 
osób (...)”7. 

Niestety, do rangi nowego problemu urasta skala tzw. polskiego 
odwetu. Według mnie jest to problem marginalny (w stosunku do 
skali mordów na Polakach). Szacuję, iż z rąk polskich zginęło na 
Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej do 3 tys. Ukraińców, a ra-
zem, do września 1947 r., na terytoriach Polski międzywojennej, 
od około 7 do 11 tys. Ukraińców. Korzystając z monografi i Ewy 
i Władysława Siemaszków8 wyliczyłem, iż około 60% morderstw 
na Polakach dokonały stałe oddziały zbrojne nacjonalistów ukraiń-
skich, a 36-38% cywilna ludność ukraińska zorganizowana przez 
5 W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich 
na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. I i II, Warszawa 2002, s. 1069.
6 J. Turowski, Pożoga. Walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s. 513. 
Te dane sankcjonuje G. Hryciuk, Straty ludności na Wołyniu w latach 1941-1944, 
[w:] POLSKA–UKRAINA: trudne pytania, t. 5, Warszawa 1999, s. 272 i G. Motyka, 
Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006, s. 412.
7 Polska–Ukraina trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994
-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945), red. R. 
Niedzielski, Warszawa 2003, s. 44.
8 W. Siemaszko, E. Siemaszko, op. cit., passim.
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OUN. Według szacunku 2-4% to morderstwa sąsiedzkie i typu ra-
bunkowego9.

Specyfi ką wydarzeń na Wołyniu było zrealizowanie przez nacjonali-
stów ukraińskich 75 mordów na Polakach przekraczających jednorazo-
wo 100 ofi ar10. Pierwszy zbiorowy mord miał miejsce 13 listopada 1942 
r. w Obórkach (gm. Kołki, pow. Łuck), gdzie policjanci ukraińscy pod 
nadzorem żandarma niemieckiego zabili 37 lub 50 Polaków. Nie ma 
wątpliwości, iż kolejnego zbiorowego mordu dokonali 9 lutego 1943 r. 
w Paroślach (gm. Antonówka, pow. Sarny) już samodzielnie nacjona-
liści ukraińscy. Zginęło wtedy 155 Polaków. W historii ludobójstwa na 
trwałe zapisały się szczególnie trzy dni: 11 lipca i 29-30 sierpnia 1943 r. 
W dzień „Piotra i Pawła” upowcy napadli na 129 wsi, a w trzech dniach 
końcowych sierpnia na około 140 wsi. Między innymi J. Stelmaszczuk 
pseudonim „Rudyj”11, dowodząc zgrupowaniem 700 upowców w raj-
dzie po wsiach w rejonach: Hołoby, Kowel, Siedliszcze, Maniewicze 
i Luboml: „(...) 29 i 30 sierpnia 1943 r. wyrżnął i wystrzelał powyżej 
piętnaście tysięcy pokojowych mieszkańców, wśród których byli star-
cy, kobiety i dzieci”12. Zazwyczaj koncentrujemy się na 1943 r., ale 
i w 1944 r. doszło do wielu morderstw, na czele z wydarzeniami 6/7 
lutego w Wiśniowcu (pow. Krzemieniec). Pięć dni po opuszczeniu mia-
steczka przez Niemców upowcy z kurenia Stepana Sawczuka ps. „Na-

9 Szczegółowe wyliczenia pochodzą z artykułu: M. Samborski, Udział cywil-
nej ludności ukraińskiej w wydarzeniach wołyńskich w okresie drugiej połowy 
1942 r. i w 1943 r. Bojówki i oddziały terenowe, [w:] Działalność nacjonalistów 
ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, red. B. Grott, Warszawa 
2010. s. 192-194.
10 W. i E. Siemaszko, op. cit.; J. Turowski, W. Siemaszko, Zbrodnie nacjonalistów 
ukraińskich dokonane na ludności polskiej na Wołyniu 1939-1945, Warszawa 1990; 
A. Peretiatkowicz, Polska samoobrona w okolicach Łucka, Katowice 1995; ibidem, 
Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia, Katowice 1997.
11 Zasadniczo wszystkie pseudonimy dla odróżnienia od imion i nazwisk ujmuje się 
w cudzysłowie – co też uczyniłem
12 Державний архів служби безпеки України (dalej: ДА СБУ), ф. 5, спр. 67424, 
арк. 41-49, [w:] Боротба прoти повстанського руху і націоналістичного 
підпілля: протоколи допитів заарештованих радяанськими органами 
державної безпеки керівників ОУН i УПА, Літопис УПА нова серія (dalej: Л. 
УПА нс), ред. П. Сохань П. Потічний та ін., т. 9, Київ – Торонто 2007, s. 442.
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ływajko”13 podstępem (udając partyzantów sowieckich) spowodowali 
otwarcie furty klasztoru i wymordowali tam 300-350 ukrywających się 
w nim Polaków. Wśród nich był przeor klasztoru i rektor kościoła Syl-
wester Gleczman. Przed zasadniczym napadem bojówki Służbie Bez-
peky (dalej SB) potęgowały niepokój szalejąc po miasteczku i wznieca-
jąc wiele pożarów, w tym w zamku Wiśniowieckim. 

Na dzisiejszym etapie ustalania prawnej defi nicji mordów na Wołyniu 
na Polakach nie ma wśród naukowców i publicystów większych rozbież-
ności, iż było to klasyczne ludobójstwo. Mimo tego, ostatnio niektórzy 
z nich, na przykład G. Motyka14, zaczynają lansować nowy termin „lu-
dobójcza czystka etniczna”. Jest to zestawienie dwóch przeciwstawnych 
pojęć. Nie można przecież „ludobójczo wygonić”. Otóż: 

Pojęcie czystki etnicznej oznacza – według defi nicji ONZ i Międzynarodowego 
Trybunału Karnego w Hadze – systematyczne zorganizowane, związane z użyciem 
przemocy i zazwyczaj trwałe wysiedlenie grupy wyodrębnionej na podstawie kry-
teriów etnicznych lub narodowych15.

I jeszcze jedna kwestia do wyjaśnienia: czy istnieje „na papierze” je-
den, jedyny rozkaz, wydany przez prowidnyka OUN-SD czy dowódcę 
UPA, mordowania Polaków. Mamy tutaj do czynienia zarówno z pro-
blemami wytworzenia go, ale i też z ujawnieniem. Dla mnie nie sta-
nowi to żadnej sprawy, bo źródła ukraińskie podają kilkadziesiąt roz-
kazów niższego szczebla OUN i UPA nakazujących wymordowanie 
ludności na mniejszym czy większym terytorium Wołynia. Ze wzglę-
du na ograniczenia wydawnicze, i jakby drugorzędność tego tematu 
do planowanej treści tego artykułu, nie będę tej tematyki szczegółowo 
rozwijał.

Naukowcy polscy zajmujący się ludobójstwem na Wołyniu skupiają 
się zazwyczaj na działaniach operacyjnych nacjonalistów ukraińskich 

13 Л. Павлишин, “На грані двох світів...”. Спогади військовика-бандерівця, 
Львів 2010, s. 253-254.
14 Rzeź wołyńska, rozmowa A. Leszczyńskiego i G. Motyki, „AleHistoria” dodatek nr 
12 (62) do „Gazety Wyborczej” z 25 marca 2013. 
15 P. Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Eu-
ropie, Poznań 2012, s. 15. 
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i dlatego kształtowanie się struktur organizacyjnych i ich obsada kadro-
wa stanowi margines zainteresowania. A przecież, zbrodniarzy powin-
niśmy znać z imienia i nazwiska. Nie wystarczą synonimy typu upo-
wiec czy ounowiec. W zasadzie, tą tematyką, ale też ujętą jakby w tle, 
zajęli się tylko W. Filar16 i w mniejszym stopniu G. Motyka17. Ponieważ 
w ostatnich latach ukazało się wiele książek, w tym zbiory dokumen-
tów na Ukrainie, temat można opisać bardziej szczegółowo. Większość 
z nich wymieniam w dalszej części artykułu w przypisach. Z uwagi, 
znowu, na ograniczenia wydawnicze tekst ten jest tylko „przyczyn-
kiem” i w głównym temacie granicą czasową jest koniec 1943 r.

* * *
Nacjonaliści ukraińscy po I wojnie światowej zorganizowali się jako 

Ukraińska Wojskowa Organizacja (dalej UWO). Ponieważ w latach dwu-
dziestych ubiegłego wieku zasłynęła ona z afer szpiegowskich i aktów 
terrorystycznych18, dlatego pod koniec tej dekady jej aktywiści dążyli do 
zmiany szyldu pod pozorem zjednoczenia wszystkich organizacji chcą-
cych brać udział w walce o powstanie państwa ukraińskiego. Ostatecznie 
zbór zjednoczeniowy odbył się w dniach 28 stycznia – 3 lutego 1929 r. 
w Wiedniu. Na nim powołano Organizację Ukraińskich Nacjonalistów 
(dalej OUN)19, na czele której stanął ostatni dowódca UWO – Jewhen 

16 Na przykład: Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie. 
Studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary 
i godności ludzkiej, Toruń 2003; ibidem, „Burza“ na Wołyniu. Dzieje 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Warszawa 2010; 
ibidem, Wołyń w latach 1939-1944, [w:] Przed akcją „Wisła” był Wołyń. Materiały 
do studiów konfl iktu polsko-ukraińskiego w drugiej wojnie światowej ze szczegól-
nym uwzględnieniem wydarzeń wołyńskich i działalności OUN-UPA na obszarze 
południowo-wschodniej Polski pojałtańskiej. Warszawa 2000, s. 14-35.
17 Niektóre fragmenty książki: Ukraińska partyzantka 1942-1960. Działalność Or-
ganizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 
2006.
18 Obszernie o nim można przeczytać w: L. Kulińska, Działalność terrorystyczna 
i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922
-1939, Kraków 2009.
19 „Zjednoczyły się: Група Української Націоналної Молоді, Українськe 
Національне Обєднання, Союз Українських Фашистів, Союз Визволення 
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Konowaleć20. Miał on do pomocy Prowid Ukraińskich Nacjonalistów 
(dalej PUN) składający się z kilku–kilkunastu (w zależności od okresu 
funkcjonowania) referentów stojących na czele referatów czyli oddzia-
łów merytorycznych (np. organizacyjny, propagandy czy ideologiczny). 

Całość ziem, które ounowcy widzieli w państwie ukraińskim, na-
zwano Ukraińskimi Ziemiami (dalej UZ). To były terytoria od Karpat 
(Sanu) do Kaukazu. Nacjonaliści dzielili je w okresie międzywojennym 
na Zachodnio-ukraińskie Ziemie (dalej ZUZ), tj. terytorium Małopolski 
Wschodniej, i na Północno-zachodnie Ziemie Ukraińskie (dalej PZUZ) 
obejmujące Wołyń. W czasie II wojny światowej i po niej doszły ko-
lejne: Zachodnie Okrainy Ziem Ukraińskich (dalej ZOUZ) obejmujące 
terytorium Generalnego Gubernatorstwa (dalej GG) i Wschodnie Zie-
mie Ukraińskie (dalej SUZ), tj. tzw. Wielka Ukraina. Ogólnie OUN 
w okresie międzywojennym dzieliła się na dwie części: „kraj”, tj. te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i na „emigrację” (działała w tzw. 
„terenach”). W okresie międzywojennym najwyższą władzę na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polski sprawowała Krajowa Egzekutywa OUN 
na ZUZ (KE OUN na ZUZ)21. Część naukowców twierdzi, iż od 1935
-1936 wyłoniła się KE OUN na PZUZ (obejmująca Wołyń) podlegająca 
KE OUN na ZUZ. W świetle ostatnich badań okazało się, iż nie mogła 
ona powstać ze względu na brak kadr wyższego szczebla. 

Brak struktury „krajowej” na Wołyniu nie oznacza, iż tam nie pró-
bowali działać aktywiści nacjonalistów ukraińskich. Po raz pierwszy 
władze Polski dowiedziały się o istnieniu organizacji nacjonalistycz-
nej na Wołyniu w maju 1930 r. W tymże dniu zaaresztowano 14 osób 
posądzając ich o przynależność do UWO22. Trzeba tutaj koniecznie 
zwrócić uwagę na to, iż aktywiści nacjonalistyczni wykorzystywali 

України oraz Союз Організацій Українських Націоналістів występujące samo-
istnie lub zgrupowane w organizacjach o innych nazwach.
20 Po jego zabójstwie w maju 1938 r. od października tegoż roku obwołano „wo-
dzem” OUN Andrija Melnyka.
21 Jej prowidnykami w kolejności byli: Jewhen Zyblikewycz, Bohdan Krawciw, Ju-
lijan Hołowiński, Stepan Ochrymowycz, Iwan Gabrusewycz, Stepan Bandera, Łew 
Rebet, Myrosław Turasz. W momencie wybuchu II wojny światowej prowidnykiem 
był Wołodymyr Tymczij.
22 L. Kulińska, op. cit., s. 110; П. Мірчук, Нарис історії ОУН 1920-1939 роки, 
Київ 2007, s. 122.
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dla działalności stowarzyszenia na przykład: Widrodżennia zajmujące 
się akcją antyalkoholową i antynikotynową, Sojuz Ukrainok czy To-
warzystwo „Osnowa”23. Pod tymi słusznymi hasłami i działalnością 
krzewili swoją ideologię i dosyć skutecznie maskowali się. Pierwszym 
etapem wejścia na drogę ideologii nacjonalistycznej było czytanie cza-
sopism: „Surma” i „Robudowa Naciji” otrzymywanych ze Lwowa. 
Sposoby pozyskiwania członków i organizowania „piątek” i „trójek”24 
oraz ich rozbijania przez policję możemy prześledzić na przykładzie 
miasta Kowla, gdzie rozpoczął swoją przygodę nacjonalistyczną My-
rosław Onyszkewycz – przyszły dowódca WO nr 6 „Sian” UPA. Otóż 
w wieku 19 lat, po poważnej chorobie rodzice zadecydowali, aby uczył 
się konkretnego fachu tj. miernictwa w szkole mierniczo-drogowej 
i handlowej w Kowlu. Uczniami tejże szkoły zainteresował się stu-
dent Uniwersytetu Warszawskiego Jerzy Kosacz (z Kołodeżna, gm. 
Lubitów). Pomagali mu w pracy organizacyjnej Aleksander Zybeń-
ko (z Kowla) i Paweł Nowosielski (z Lubitowa, student Uniwersytetu 
Gdańskiego). Na czele kilku „piątek” stanął Włodzimierz Markiewicz, 
a gdy poszedł do wojska – Mirosław Onyszkiewicz. Pracowali oni 
wśród młodzieży wszystkich szkół zawodowych w Kowlu. Pierwszą 
akcją terrorystyczną na Wołyniu było podłożenie pocisku artyleryj-
skiego na linii kolejowej Łuck–Sienkiewiczówka. W związku z tym 
policja w nocy z 22 na 23 września 1931 r. aresztowała na ziemi kowel-
skiej dziewięciu aktywistów (wśród nich M. Onyszkiewicza). W pro-
cesie trwającym dwa dni (4 i 5 listopada 1932 r.) wszyscy zostali skaza-
ni na rok więzienia. Sąd apelacyjny w Warszawie podwyższył im kary 
więzienia do 3 i 4 lat (Kosacz), ponadto zostali pozbawieni praw oby-
watelskich na lat dziesięć, co spowodowało iż nie mogli brać udziału 
w kampanii września 1939 r. Sam Onyszkewycz zeznał, iż wyszedł na 
wolność w 1935 r.25 Przy okazji zwracam uwagę, iż do wybuchu woj-

23 Державний архів Pівненськoї області, фонд бібліотеки, спр. 887, арк. 1-91зв 
(Monografja O.U.N. na Wołyniu, data zakończenia pisania 19 VII 1935 r.).
24 Tego typu nazwy wiązały się z liczbą członków.
25 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania, 0259/67, k. 142-
145, nośnik CD (Protokół przesłuchania podejrzanego Onyszkiewicza Mirosława 
z dnia 3 marca 1948), k. 142-143; Monografja O.U.N. na Wołyniu..., s. 40,42-45; L. 
Kulińska, op. cit., s. 110, 285; П. Мірчук, op. cit., s. 231, 357, 479-480.
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ny M. Onyszkewycz nie działał w OUN. Na Wołyniu w pierwszym 
okresie powstawały i znikały, ad hoc, struktury ponad „piątkowe” czy 
ponad „trójkowe”. Tak mniej więcej działo się do 1934-1935 r. tj. za-
bójstwa ministra B. Pierackiego i rozbicia struktur ounowskich przez 
policję. Gdy na jakimś większym terenie zorganizowali większą liczbę 
„piątek” czy „trójek” i udało się nawiązać między nimi kontakt, to 
KE OUN na ZUZ powoływała ich koordynatora, zazwyczaj studenta 
uczelni lwowskiej pochodzącego z Wołynia i nazywał się on „sekre-
tarzem” powiatowym. Z tym jednak, iż po zamachu na Pierackiego 
i aresztowaniu niemalże całego sekretariatu KE OUN na ZUZ praca 
organizacyjna zamarła.

Dopiero z końcem 1935 r. nacjonaliści przystąpili do obudowy 
struktur organizacyjnych OUN. O ile w Małopolsce Wschodniej udało 
im się, to na Wołyniu nie stworzono jednolitej i wzajemnie powiąza-
nej formacji. Współcześnie piszący naukowiec ukraiński Wołodymyr 
Moroz nie potwierdza istnienia odrębnej KE OUN na PZUZ. We-
dług niego jesienią 1936 r., ówczesny referent propagandy KE OUN 
na ZUZ – Jarosław Staruch (przyszły prowidnyk OUN-SD na części 
terenów dzisiejszej Polski) skierował do pracy na Wołyniu Jakowa 
Buseła (próbującego studiować na Uniwersytecie we Lwowie). Pracą 
organizacyjną na Wołyniu miała kierować „trójka”, w skład której 
wchodzili: Jakiw Buseł i prowidnycy okręgów: Mykoła Mostowycz 
(odpowiadał za organizację w powiatach: Łuck, Dubno i Krzemie-
niec) oraz Ołeksandr Buseł (Równo, Kostopol i Zdołbunow). Orga-
nizacjami powiatowymi mieli kierować: Annanij Zakosztuj (Wło-
dzimierz Wołyński), Ołeksa Bahniuk (Horochów), Mykoła Skopjuk 
(Łuck), Stepan Pszenycznyj (Dubno), Ihor Szubski (Krzemieniec), 
Wołodymyr Robitnycki (Równe i Kostopol) i Hryhorij Horbaczew-
ski (Równe)26. Pracę organizacyjną na Wołyniu wspierał dodatek do 
tygodnika „Nowe Seło” wydawanego we Lwowie pod tytułem „Mo-
łode Seło” redagowany przez Petro Mirczuka. W redakcji dodatku 
pracował m.in. wspomniany już Jarosław Staruch. Był on szeroko 
kolportowany na Wołyniu. W drugiej połowie 1936 r. Wasyl Sydor 

26 В. Мороз, Ярослав Старух (нарис життя та діяльності), [w:] Ярослав 
Старух. Документи і матеріали, Л. УПА нс, т. 21, Київ, Торонто 2012, s. 59, 
61.
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(późniejszy dowódca UPA-Zachód) zorganizował „pierwszy” stały 
oddział zbrojny „Wowky” działający na Wołyniu. Na początku liczył 
25 osób, a na jego czele stał Wasyl Makar ps. „Siromaneć”. Temu 
oddziałowi przypisuje się zabicie w listopadzie 1936 r. trzech poli-
cjantów w Kowlu. Ponieważ liczba zamachów zaczęła wzrastać, dla-
tego policja zajęła się nacjonalistami bardziej energicznie. Na efekty 
nie trzeba było czekać dłużej. W sierpniu 1937 r. polski kontrwy-
wiad wykrył kolportaż ukraińskich wydawnictw antypaństwowych 
i policja dokonała aresztowań znaczących aktywistów ounowskich, 
m.in. na Wołyniu. Wydatną pomoc w tym zakresie zaoferował, jesz-
cze w czerwcu 1937 r., wspomniany Bahniuk, który donosił władzy 
o szczegółach istnienia organizacji na Wołyniu27. Policja mając jego 
informacje przystąpiła do aresztów nacjonalistów. Za kratkami zna-
leźli się m.in.: J. Buseł, Petro Myhal i M. Skopjuk. 5 sierpnia 1937 
r. policja aresztowała 138 aktywistów ukraińskich z Wołynia (m.in. 
Ołeksandra Buseła, Horbaczewskiego, Mykołę Kosa, Mostowycza, 
Pszenycznego, Starucha, Sydora, Rostysława Wołoszyna, Robitnyc-
kiego), a końcem tegoż roku – Szubskiego. Osadzeni czekali na pro-
ces w więzieniu w Ostrogu nad Horyniem (pow. Zdołbunów)28. Ze 
względu na liczbę aresztowanych, proces podzielono na kilka tur. 
Proces pierwszych dwudziestu dwóch osób rozpoczął się dopiero 22 
maja 1939 r. i trwał cztery dni. Interesujący nas nacjonaliści zostali 
skazani na od 8 do 13 lat więzienia. Z nich tylko R. Wołoszyn zo-
stał uniewinniony, co spowodowało, jawne i niejawne, posądzenie go 
o podjęcie tajnej współpracy z policją. Uwięzieni odzyskali wolność 
18 września 1939 r., gdy Armia Czerwona weszła do Baranowicz, 
gdzie przebywali oni w więzieniu.

Dzięki działaniom władzy, do wybuchu II wojny światowej, dotrwał 
na wolności tylko jeden prowidnyk, powiatowy z Wołynia – A. Zakosz-
tuj. W konsekwencji tych aresztów działaczy nacjonalistycznych, w la-
tach 1937-1939, na Wołyniu nie funkcjonował prowid krajowy. Dopiero 
we wrześniu 1939 r., według P. Mirczuka, prowidnykiem Krajowej Eg-

27 Ibidem, s. 61.
28 П. Мірчук, op. cit., passim; O. Iщук, І. Марчук, Брати Бусли. Життя за 
Україну, Літопис УПА серія „Події і люди”, книга 16, Торонто–Львів 2011, 
s. 28.
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zekutywy OUN na PZUZ został, po wyjściu na wolność, Iwan Skopjuk 
(brat Mykoły), a jego zastępcą – A. Zakosztuj29. Według innej wersji 
prowidnykiem miał być schorowany W. Robitnycki, który zmarł na su-
choty 30 lipca 1941 r.30 W rzeczywistości na Wołyniu w rozpatrywa-
nym okresie nie było żadnych władz ounowskich szczebla centralnego.

* * *
Po wybuchu wojny, wskutek migracji Ukraińców do Generalnego 

Gubernatorstwa nie było wiadomo, kto z działaczy nacjonalistów po-
został w swoim dotychczasowym miejscu zamieszkania tj. pod oku-
pacją sowiecką. Ponadto Sowieci przystąpili do „izolowania” nacjo-
nalistów ukraińskich (i to niezależnie od ich narodowości). Prowadząc 
skoordynowaną działalność doprowadzili oni do wielu aresztowań 
i wywózek na Wschód. Jeżeli chodzi o nacjonalistów ukraińskich, to 
m.in. już w grudniu 1939 r. udało im się zaaresztować prawie trzydzie-
stu członków OUN31.

Celem wznowienia działalności nacjonalistycznej na terenach okupa-
cji sowieckiej, od początku 1940 r. działacze nacjonalistyczni znajdujący 
się w Krakowie sformowali dwie grupy aktywistów, które miały udać 
się: jedna w kierunku Lwowa (dowódca Pszenycznyj), a druga na Wołyń 
(Wołodymyr Tymczij ps. „Łopatyński”)32. Obaj dowódcy zginęli w stre-
fi e granicznej, a pozostali członkowie grup albo też ponieśli śmierć, albo 
zostali ujęci. Po śmierci prowidnyka Tymczija nowym szefem OUN 
na terenach zajętych przez Sowietów mianowano Iwana Kłymowa ps. 
„Łehenda”. Ponieważ nadal nie było informacji o przetrwaniu struktur 
ounowskich na obszarach pod okupacją sowiecką, „Łehenda” (przeby-
wający w Krakowie) postanowił najpierw wybadać teren poprzez wy-
słanie swoich ludzi. Wybór padł na Wołodymyra Łobaja ps. „Wuhlar” 
(jednego z późniejszych głównych organizatorów łączności osobowej 
między jednostkami OUN) i Mykołę Swistuna ps. „Woron” (później-

29 П. Мірчук, op. cit., s. 351.
30 Np.: I. Марчук, Командир УПА-Північ, Дмитро Клячківський «Клим Савур». 
Монографія, Рівне 2009, s. 15.
31 M. Кучерепа, В. Вісин, Волинь: 1939-1941 рр. Навчальний посібньк, Луцьк 
2005, s. 115. 
32 Э. Перепічка, Феномен Степана Бандери, Льівів 2006, s. 498. 
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szego jednego z najlepszych dowódców oddziałów w UPA-Północ). Tym 
razem eskapada udała się i Swistun zamieszkał w rodzinnej wsi – Or-
dów, a Łobaj – w sąsiedniej wsi gminnej Stojanów (pow. Radziechów). 
Podzielili się oni terenami do penetracji. Swistun miał dokonać roze-
znania w powiatach: Radziechów, Sokal, Kamionka Strumiłowa i Rawa 
Ruska, Łobaj miał zająć się terenami wołyńskimi33. 

Mimo tego sukcesu, dopiero powołanie specjalnego sztabu do prze-
rzutów ludzi przez granicę, kierowanego przez Dmytro Hrycaja przy-
niosło spodziewane efekty. Dzięki jego zachodom, w marcu 1940 r. 
na teren okupacji sowieckiej przedostały się trzy grupy: Wołodymyra 
Hrynowa ps. „Kremiński”; Iwana Kłymowa ps. „Łehenda” (z zada-
niem pracy na Wołyniu, ale na miejsce swojej bazy wybrał Małopolskę 
Wschodnią) i Łewa Zacnego ps. „Wik” („Trojan”). W grupie „Kremiń-
skiego” był m.in. Dmytro Myron ps. „Orłyk”, a w grupie „Wika” m.in. 
Ołeksandr Łucki ps. „Andrijenko” i Wasyl Czyżewski ps. „Demyd”34. 
Większość z nich miała pracować w Małopolsce Wschodniej, ale jak 
piszę poniżej ich zasięg wpływu obejmował też Wołyń.

Podczas penetracji Wołynia Łobaj ustalił obecność tylko pojedyn-
czych aktywistów (np. Pyłypa Mazuroka, Stepana Karabina i znanego 
nam już Iwana Skopjuka). Było to równoznaczne z brakiem zachowania 
się zorganizowanych struktur ounowskich. Taki stan determinował pra-
cę od podstaw. Pierwszym, który wznowił działalność był przedwojen-
ny prowidnyk łuckiego powiatu OUN M. Skopjuk. Najpierw na swoim 
terenie odszukał nacjonalistów w kilku wsiach: Żydyczyn i Wyszków 
(obie w gminie Kiwerce), Ławrów (gm. Połonka), Miłusze (gm. Kniahi-
hinek) i gminnej – Poddębce35. Następnie udało mu się nawiązać kontakt 
z Łobajem i poprzez niego z aktywem wyższego szczebla OUN. Do ich 
pierwszego spotkania doszło wiosną 1940 r., gdy Łobaj znowu przybył 
na Wołyń. Mirczuk wykorzystując tenże fakt stworzył teorię, iż Skopjuk 
był w 1940 r. prowidnykiem OUN na PZUZ36. Wydaje się, iż jedna czy 

33 В. Макар, Ситуація і політичні процеси на Волині, [w:] В. Макар, Спомини 
та роздуми. Зібрання творів у чотирьох томах, Бойові друзі, т. 2, книга 1, 
Торонто- Київ, 2001, s. 53.
34 В. Макар, Ситуація і політичні…, s. 62; Э. Перепічка, op. cit., s. 498. 
35 M. Кучерепа, В. Вісин, op. cit., s. 114.
36 П. Мірчук, op. cit., s. 702.
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dwie wizyty nie świadczą o kierowaniu całą strukturą. Wtedy też z GG 
przybył do Łobaja Dmytro Majiwski noszący pseudonim „Taras”. 

Działalność Skopjuka polegała na realizowaniu podstawowego szko-
lenia: „W ciągu 1940 r. prowadził on szereg narad i kursów, na których 
członkowie OUN uczyli się taktyki walki partyzanckiej, metod dru-
kowania, podstaw wiedzy sanitarnej, zajmowali się przygotowaniem 
wojskowym”37. Możliwości jednego człowieka były i są ograniczo-
ne. Dlatego dziwią stwierdzenia Kuczerepy i Wisyna, iż: „Na Woły-
niu pojawiły się nowe ośrodki (stanice [wsie]), rejonowe, powiatowe 
i okręgowe prowody OUN. Tylko w prowodzie okręgu łuckiego praca 
prowadzona była w przybliżeniu w 100 wsiach. Ogólna liczba człon-
ków tutaj stanowiła 250-300 osób”38. Do tych danych należy odnieść 
się nadzwyczaj ostrożnie. Badająca tę tematykę T. Samsoniuk zajęła 
się wyjaśnieniem problemu walki sowieckich służb bezpieczeństwa 
z OUN w 1940 r. w obwodach wołyńskim i rówieńskim, a więc na ca-
łym Wołyniu39. Jej badania pozwoliły na ustalenie danych osobowych, 
dosłownie – 12-13 ounowców. Nie podała też żadnej struktury orga-
nizacyjnej, ani obsady kadrowej. Temat „przykryła” lokalizowaniem 
i likwidowaniem grup Ukraińców, którzy decydowali się, z różnych 
powodów, na przekroczenie granicy z GG drogą nielegalną. 

W końcu września 1940 r. do Skopjuka dotarł kolejny aktywista OUN
-SD szczebla centralnego: Dmytro Myron. Miał on za zadanie poinfor-
mowanie gospodarza o „rozłamie” w OUN40 i „przeciągnięcie” go na 
stronę zwolenników Bandery. Skopjuk nie dał jednoznacznej odpowie-
dzi. W tej sytuacji u niego ponownie zjawił się Kłymiw. Usłyszał on 
wtedy, iż: „Po tym, co zrobiono w Prowidzie Centralnym OUN, dla 
mnie ani Melnyk, ani Bandera nie mogą być autorytetami i dlatego będę 

37 M. Кучерепа, В. Вісин, op. cit., s. 115.
38 Ibidem.
39 Т. Самсонюк, Боротьба радянських спецслужб з ОУН на території 
Волинської та Рівненської областей (1940 рік), [w:] „Наукові Записки. 
Історічні науки“, Випуск 16, Острог 2010, s. 72-79. 
40 Od lutego 1943 r. Stepan Bandera rozpoczął akcję usamodzielnienia się części 

„krajowej” z OUN zakończonej formalnie w kwietniu 1941 r. Frakcja Bandery na-
zwała się OUN-Samostijnikiw Derżawnikiw (OUN-SD) tj. OUN – Niepodległo-
ściowców i Państwowców.
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zajmować pozycję centralną”41. Na przejście na stronę banderowców 
zdecydował się natomiast A. Zakosztuj ps. „Wasyl” i podjął współpracę 
z Łobajem. Ich staraniem powstały komórki organizacyjne na teryto-
rium powiatów Włodzimierz Wołyński i Kowel, w rejonach Kamienia 
Koszyrskiego i okolicach Pińska. W tej niejasnej sytuacji „Łehenda” 
zarządził „inwentaryzację” stanu posiadania i w październiku 1940 r. 
wezwał stronników banderowców z Wołynia do przejścia na teren GG. 
Okazało się, iż znalazło się ich tylko 36-40. Ostatecznie w czterech gru-
pach przeszli pod okupację niemiecką.

Z tych, którzy pozostali na Wołyniu wielu zostało aresztowanych 
przez NKWD. Część z nich wydał M. Skopjuk, którego NKWD ujęło 
we wsi Zaborol (gm. Kniahihinek, pow. Łuck) w nocy z 6 na 7 stycznia 
1941 r.42 Mimo niewątpliwych „zasług” dla Sowietów, po wykorzystaniu 
jego informacji, enkawudziści stracili go 30 lipca 1941 r. w więzieniu 
w Łucku. O słabości podziemia ounowskiego na Wołyniu świadczy fakt, 
w odróżnieniu od sytuacji w Małopolsce Wschodniej, iż podczas pierw-
szej okupacji sowieckiej nie doszło do żadnego procesu zbiorowego.

Na podstawie wyżej wymienionych informacji, nietrudno wycią-
gnąć wniosek, iż na PZUZ podczas pierwszej okupacji sowieckiej nie 
było struktury krajowej OUN. Nawet próbujący ją odbudować, według 
niektórych historyków – Skopjuk nie chciał identyfi kować się z jedną 
ze stron „rozłamu” OUN. Można zaryzykować tezę, iż po jego aresz-
towaniu praca organizacyjna mogła być prowadzona tylko na skalę 
lokalną. Dopiero przybyły na przełomie 1941 i 1942 r. Dmytro Klacz-
kiwski ps. „Ochrim” rozwinął szeroko działalność ounowską.

* * *
Klaczkiwskiego43 wymyślił i naznaczył na stanowisko prowidnyka 

41 Apхів Управлеіння Служби безпеки Україниу y Волинської області. ф. оп. 
спр. 6824, т. 1, арк. 182, [w:] M. Кучерепа, В. Вісин, op. cit., s. 116. 
42 В. Макар, Ситуація і політичні…, s. 53.
43 Dmytro Klaczkiewski pochodził ze Zbaraża (woj. Tarnopol). Urodził się 
4 listopada 1911 r. Ojciec zmarł mu w 1919 r., matka była praczką. Mimo tego 
skończył gimnazjum w Stanisławowie i kursy handlowe we Lwowie. Ze służby 
w Wojsku Polskim wyszedł w stopniu starszego strzelca. W latach 1935-1938 był 
sprzedawcą w sklepie ukraińskim, a następnie buchalterem-rewidentem w fi rmie 
„Укрплодовоч”. Aktywnie działał w Towarzystwie Sportowym „Sokił”. W 1939 r. 
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OUN na PZUZ Mykoła Łebedź (urzędujący prowidnyk centralnego 
prowodu OUN-SD). Niemający dotąd większych sukcesów w pracy 
ounowskiej, Klaczkiwski przybył na Wołyń pod koniec 1941 r. Pierw-
szym i zasadniczym celem jego działania było reaktywowanie struk-
tur ounowskich. Mógł liczyć na pomoc centralnego prowidu OUN-SD. 
Już na samym początku referentura polityczna tegoż prowidu pomo-
gła mu, organizując w grudniu 1941 r. w Klewaniu szkolenie aktywu 
(kierował nim przysłany z Małopolski Wschodniej Stepan Hałamaj 
ps. „Arkadij Wyszohrodski”). Po zapoznaniu się z sytuacją na miejscu 
Klaczkiwski powołał krajowy prowid dla PZUZ44. Prawdopodobnie 
wtedy też na Wołyniu zorganizowano dwa obwody ounowskie: wołyń-
ski (prowidnyk, znany nam już z okresu międzywojennego – Annanij 
Zakosztuj) i rówieński (Ołeksandr Prysażniuk ps. „Mitła”). Teren ich 
działania rozgraniczała rzeka Horyń. Z czasem podlegało im dziesięć 
prowidów okręgowych45.

W 1942 r. wskutek działalności okupanta niemieckiego (wywózka 
na roboty do Rzeszy i konieczność zdawania „kontyngentów” płodów 
rolnych) coraz więcej zagrożonych chłopców i gospodarzy gromadziło 
się w lasach. Wśród nich zdecydowaną większość stanowili Ukraińcy. 

został aresztowany prewencyjnie. Działalnością ounowską zaczął parać się od 
1940 r. na odcinku młodzieżowym. W przeddzień wojny niemiecko-sowieckiej 
miał być prowidnykiem OUN-SD obwodu (miasta?) Lwów. Został zabity 12 lutego 
1945 r. W UPA posługiwał się pseudonimem „Kłym Sawur”.
44 Weszli do niego: Serhij Kaczynski ps. „Ostap” („Iwan”) – zastępca prowidnyka 
i referent organizacyjny, referenci – Jakiw Buseł ps. „Hałyna” (polityczny), Wasyl 
Iwachiw ps. „Sonar” (wojskowy), a Wasyl Makar ps. „Bezridnyj” kierował SB. 
Siatką żeńską zawiadywała Ołena Mostowycz ps. „Werba”. Wkrótce została za-
stąpiona przez Julię Plisak-Łucką ps. „Ulana” („Odarka”), gdyż „Werba” nie miała 
zdolności organizatorskich. Dopiero w marcu 1943 r. do prowidu dołączył Rosty-
sław Wołoszyn.
45 W obwodzie wołyńskim: włodzimierski (prowidnyk P. Matwijczuk ps. „Kry-
łacz”), łucki (H. Maksymjuk ps. „Kajdasz”, po nim A. Kozjar ps. „Haj”), kowelski 
(M. Kulisz ps. „Jaszczur”), berestecki („Chwyła”). W obwodzie rówieńskim: du-
bieński (S. Zatowkaniuk ps. „Ptaszka”), rówieński (R. Poliszczuk ps. „Matros”), 
kostopolski (H. Rybak ps. „Jurko”), sarneński (I. Łytwynczuk ps. „Dubowyj”), 
krzemieniecki (A. Łobaj ps. „Marko”) i stoliński („Kruk”). Podaję za: I. Марчук, 
Командир УПА-Північ, Дмитро Клячківський «Клим Савур». Монографія, 
Рівне 2009, s. 20-21.
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Ponieważ jedyną organizacją werbującą ich była Ukraińska Powstań-
cza Armia, którą dowodził Taras Boroweć ps. „Taras Bulba”, to ist-
niało zagrożenie, że nacjonaliści potem nie znajdą ludzi dla realizacji 
swoich celów. Dlatego postanowili, mimo wcześniejszych deklaracji 
nie tworzenia „partyzantki”, przystąpić do organizacji własnych sta-
łych oddziałów zbrojnych. Na tymże odcinku pojawiło się też zagro-
żenie przejścia przebywających w lasach, do partyzantki sowieckiej. 
Zresztą, w okresie 1943 r. i pierwszej połowy 1944 r. więcej Ukraiń-
ców wstąpiło do niej niż do zbrojnych formacji nacjonalistów ukraiń-
skich46. Oprócz nich OUN-SD na PZUZ zorganizował, prawie w każ-
dej wsi, kuszczu47, czy rejonie bojówki i sotnie terenowe. Sposób ich 
powstania, strukturę organizacyjną i działalność opisałem w artykule 
pt. Udział cywilnej ludności ukraińskiej w wydarzeniach wołyńskich 
w okresie drugiej połowy 1942 r. i w 1943 r. Bojówki i oddziały tereno-
we OUN-SD48. Dlatego pomijam w tym artykule tę tematykę.

* * *
Pomysł posiadania własnej siły zbrojnej zaczął kiełkować w OUN

-SD w połowie 1942 r. W celu rozpoczęcia działań, w lipcu 1942 r. na 
Wołyń został skierowany Wasyl Iwachiw ps. „Som”49, który został re-
ferentem wojskowym prowidu OUN-SD na PZUZ. Ponieważ na tery-
torium na wschód od rzeki Horyń pracę „wojskową” prowadził już S. 
Kaczynski, to należało znaleźć chętnego do podjęcia podobnej na za-
chód od niej. Wybór Klaczkiwskiego padł na Jurija Stelmaszczuka ps. 
„Rudyj”. Wszyscy trzej (Klaczkiwski, Iwachiw i Stelmaszczuk) jeszcze 
w lipcu tegoż roku spotkali się we wsi Poddębce (pow. Łuck). Według 
zeznań Stelmaszczuka, kolejna narada w szerszym gronie (szczebla 

46 Україна партизанська 1941-1945. Партизанські формування та органи 
керівництва ними, ред. В.А. Смолій та ін., Київ 2001; A. Gogun, Partyzanci 
Stalina na Ukrainie. Nieznane działania 1941-1944, Warszawa 2010. 

47 Tj. ounowskiego związku kilku wsi.
48 Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospo-
litej, red. B. Grott, Warszawa 2010, s. 173-206.
49 Wcześniej (druga połowa 1941 r.) zorganizował w osiedlu Pomorzany (pow. Zbo-
rów, woj. Tarnopol) obóz niemieckiej „Służby Pracy”, w której Osyp Karaczewski 
ps. „Swoboda” prowadził szkolenie wojskowe młodzieży ukraińskiej.
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okręgu i obwodu) z udziałem Klaczkiwskiego odbyła się na początku 
września 1942 r. we wsi Mstyszyn (gm. Połonka, pow. Łuck).

Działania te napotkały na zasadniczą trudność. Żaden z organiza-
torów nie miał wyobrażenia o regulaminach typowo wojskowych czy 
kształtowaniu się struktury wewnątrzoddziałowej czy powyżej szczebla 
oddziałów. Dlatego prowidnyk OUN-SD Mykoła Łebedź ps. „Maksym 
Ruban” zorganizował dwie konferencje wojskowe, na których miano 
wypracować odpowiednie rozwiązania. Odbyły się one w październiku 
i grudniu 1942 r. w Małopolsce Wschodniej. Brali w nich udział: Łebedź, 
Dmytro Hrycaj (referent wojskowy centralnego prowodu), I. Kłymiw ps. 
„Łehenda” (usunięty ze stanowiska prowidnyka ZUZ, a wówczas „star-
szyna” do zadań specjalnych)50 i krajowi referenci wojskowi: na ZUZ 
(Łuka Pawłyszyn ps. „Wowk”), PZUZ (W. Iwachiw ps. „Som”) i SUZ 
(Mychajło Medwidź ps. „Karpowycz”)51. W styczniu 1943 r. regulaminy 
(pod nazwą „Manifesty”) były rozesłane w teren. Iwachiw widząc nie-
zależne działania Iwana Łytwynczuka ps. „Dubowyj” na północnym-
wschodzie Wołynia postanowił odwiedzić go na początku lutego (1943 
r.) i omówić szczegóły dalszego działania. Przywiózł mu także zgodę na 
dalsze formowanie stałych oddziałów zbrojnych. Kolejną naradę w dniu 
15 lutego 1943 r. Iwachiw zwołał do znanej nam już wsi Poddębce. 
Udział w niej wzięli terenowi referenci wojskowi obwodu wołyńskiego 
OUN-SD. Omówiono na niej te „manifesty”, a także przejrzano spisy 
ludzi, którzy mogli podjąć się organizacji oddziałów zbrojnych. 

W tym samym czasie na szczeblu centralnym OUN-SD zaczęła 
szwankować wzajemna komunikacja i współpraca. Przyczyną tego 
było włączenie do centralnego prowidu Romana Szuchewycza, który 
zajął miejsce D. Hrycaja jako referenta wojskowego. To on dążył do 
konfrontacji. Być może działał według dyspozycji „czynników” nie-
mieckich, które mógł otrzymać po odejściu ze służby w Schutzmann-
schaft Bataillons 201 (w 1942 roku działał na północ od rzeki Prypeć). 
Do otwartej konfrontacji między „urzędującym” prowidnykiem Łebe-

50 Ponieważ obaj ostatni zostali aresztowani na początku grudnia 1942 r., to nie 
brali udziału w konferencji grudniowej.
51 I. Патриляк, 1943 рік в історії ОУН і УПА, [w:] „Український Bизвольний 
Pух” (dalej: „УBP”), № 13, Львів 2009, s. 139; Л. Павлишин, „На грані двох 
світів...”. Спогади військовика-бандерівця, Львів 2010, s. 207-208.
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dziem i nim doszło na trzeciej konferencji OUN-SD odbytej w dniach 
17-21 lutego 1943 r. w jednym z osiedli Oleska w byłym województwie 
tarnopolskim. Podstawą sporu był stosunek do podjęcia walki z oku-
pantem niemieckim. Prowidnyk OUN-SD na ZUZ Mychajło Stepaniak 
i popierający go Łebedź dążyli do wywołania powstania antyniemiec-
kiego, co miałoby potwierdzić ich wrogą postawę do nich. Na czele ich 
opozycji stanął Szuchewycz (popierał go m.in. Klaczkiwski).

O podjętych decyzjach poinformował nas Stepaniak. Powiedział, iż: „Jednako-
woż, pod wpływem członka centralnego prowodu, ostatnio powołanego na członka 
Biura prowidu”52 [czyli R. Szuchewycza] wyznaczony kurs na tej konferencji, był 
odrzucony, a polityka organizacji w kwestiach walki zbrojnej, poszła po linii, prak-
tycznie już realizowanej ma Wołyniu przez „Kłyma Sawura”, będącym komendan-
tem UPA, tj. walki przeciwko partyzantom czerwonym [sowieckim] i Polakom53.

Na tej naradzie wymyślono też, w sumie nie przyjętą w praktyce, na-
zwę dla swoich sił zbrojnych – Ukraińska Wyzwoleńcza Armia54. Przy 
okazji warto dodać, że według wielu naukowców polskich, w tajnej 
uchwale tejże konferencji, wydano rozkaz likwidacji [wymordowania] 
polskiej ludności cywilnej. Aby zakończyć wątek stosunku do okupan-
ta niemieckiego warto dodać, iż na sierpniowym (1943 r.) Nadzwyczaj-
nym Wielkim Zborze ponownie stanęła tematyka walki z okupantami 
i z ludnością polską. To na nim Stepaniak (a popierał go znowu tylko 
Łebedź) powiedział, iż UPA skompromitowała siebie i najlepiej byłoby 
zmienić nazwę OUN55. Na tejże trzeciej konferencji na pewno także 
52 Stało to się trochę później, bo w kwietniu tegoż roku.
53 ДА СБУ, ф. 6, спр. 75135-ФП, арк. 19-41, Протокол допроса обиняемого 
Стэпанака Михаила..., s. 86.
54 Początkowo oddziały zbrojne OUN-SD nosiły zbiorczą nazwę Oddziały Wojsko-
we, a od trzeciej dekady kwietnia 1943 r. przejęły nazwę UPA od oddziałów Tarasa 
Borowcia ps. „Taras Bulba”.
55 Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Wołyń i zerwaniu więzi między OUN-SD 
na PZUZ i ZUZ w lipcu 1944 r. grupa działaczy upowskich (m.in. W. Kuk ps. 
„Łemisz”, Stepaniak, J. Buseł, Petro Olijnyk ps. „Enej”, w końcu sierpnia dołączył 
do nich Klaczkiwski) powołała Narodowo-Wyzwoleńczą Rewolucyjną Organizację 
w miejsce OUN-SD. W końcu 1944 r. Szuchewycz spacyfi kował ich i „wybił im 
z głowy” ten krok.
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dyskutowano o braku wyższych kadr wojskowych na Wołyniu, bo Łe-
bedź natychmiast wysłał z Małopolski Wschodniej dwóch starszyn56 – 
Julijana Kowalskiego ps. „Harpun” i Semena Sniateckiego ps. „Siwko”, 
którzy znaleźli się w referacie wojskowym (według innej wersji w kra-
jowym sztabie wojskowym) OUN-SD na PZUZ. Konsekwencją sporu 
między Szuchewyczem i Łebedziem było zwołanie na 9-13 kwietnia 
1943 r. posiedzenia centralnego prowodu. Po wyproszeniu z obrad Łe-
bedzia na wniosek Wasyla Kuka usunięto go ze stanowiska „urzędują-
cego” prowidnyka. Wobec takiego obrotu sprawy, Stepaniak nie chciał 
dopuścić do władzy absolutnej Szuchewycza i zgłosił wniosek, aby wy-
brać kolektywne kierownictwo pod nazwą „Biuro prowodu”. Tak też 
się stało. Do niego weszli: Szuchewycz, Dmytro Majiwski i Zynowij 
Matła57. Ale sukces odniósł też i Szuchewycz, bo w tym biurze został 
„pierwszym wśród równych”58. Tym sposobem zaprzepaszczono szan-
sę „demokratyzacji” tej organizacji. Powyższe zmiany organizacyjne 
i kadrowe, w chwili podejmowania były nielegalne, zatwierdził III 
Nadzwyczajny Wielki Zjazd (NWZ) obradujący w dnach 21-25 sierp-
nia 1943 r. na chutorach w pobliżu wsi Słoboda Złota rejonu Kosów 
(pow. Brzeżany). Warto zwrócić uwagę iż dwaj członkowie Biura pro-
wodu – Majiwski i Wołoszyn w podziemiu ukraińskim byli posądzani 
o działalność agenturalną na rzecz Niemców ze względu na dziwne 
sposoby uwolnienia z więzień okupanta niemieckiego. 

* * *
Zasadniczą zmianą w dalszym funkcjonowaniu OUN-SD na PZUZ 

była śmierć 13 maja 1943 r., w sposób przypadkowy, całej obsady refe-

56 Starszyna i pidstarszyna w UPA miały odpowiadać odpowiednio – ofi cerowi 
i podofi cerowi armii regularnej.
57 W obradach III NWZ nie brał udziału ze względu na przebywanie w areszcie. 
W jego miejsce członkiem został Rostysław Wołoszyn. 
58 ДА СБУ), ф. 6, спр. 75135-ФП, арк. 19-41 (Протокол допроса обиняемого 
Стеэпанака Михаила Дмитровича от 25 августа 1944 года), [w:] Боротба 
прoти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів 
заарештованих радяанськими органами державної безпеки керівників ОУН 
i УПА, Л. УПА нс, ред. П. Сохань П. Потічний та ін., т. 9, Київ Торонто 2007, т. 9, 
s. 86-89. 
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ratu wojskowego w okolicy Kołek w osobach: Iwachowa59, Kowalskie-
go i Śniateckiego (adiutanta sztabu60). To była bolesna strata dla UPA 
i dlatego szybko zareagował sam Szuchewycz. Jego ludzie nawiązali 
kontakt z byłymi członkami batalionu policyjnego 201. 

W maju 1943 r. byli wezwani z Galicji i wysłani na PZUZ podporucznik Mychaj-
ło Medwidź – „Kremjanski” i 30 byłych wojaków z 201 batalionu. Wśród nich byli 
porucznik M. Łewycki – „Makarenko”, podporucznik Z. Kostyszyn – „Korban” 
i 28 pidstarszyn61. 

Od tej pory pełną władzę „wojskową” i organizacyjną przejął Klacz-
kiwski. Zaczął rządzić od włączenia w struktury UPA siatki cywilnej 
tj. struktur OUN-SD. W tej jednolitej organizacji, którą nazwę – „UPA 
Klaczkiwskiego”, dowództwo główne stanowili, oprócz Klaczkiw-
skiego: Rostysław Wołoszyn ps. „Horbenko” (komendant zaplecza), 
Jakiw Buseł ps. „Hałyna” (szef sztabu politycznego) i Leonid Stup-
nycki ps. „Honczarenko” (szef sztabu wojskowego). Sektor „zaplecze” 
miał następujące referaty (w nawiasach – referenci): społeczno-po-
lityczny (A. Zakosztuj tym razem jako „Wowk”), SB (Wasyl Makar 
ps. „Bezridnyj”)62, gospodarczy (Jewhen Tatura ps. „Omelko”, po 
nim Antin Moroz ps. „Zubatyj”), organizacyjno-mobilizacyjny (My-
koła Jakymczuk ps. „Ołeh”, funkcjonował dopiero od września 1943 
r.), siatki żeńskiej albo tzw. Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (Julia 
Plisak-Łucka ps. „Ulana”) i łączności osobowej (Hanna Kozaczok ps. 
„Hania”)63. W sektorze politycznym Buseła trudno jest ustalić hierar-
chię osób podlegającym mu. Wydaje się, że zajmowali się oni tym, 

59 Kilka lat temu historyk ukraiński Ołeksandr Wowk postawił tezę, iż pierwszym 
dowódcą UPA był „Som”, a szefem sztabu „Harpun”. Dyskusja trwa nadal.
60 W wielu źródłach ukraińskich referat wojskowy określa się mianem Krajowego 
Wojskowego Sztabu. W tej wersji „Siwko” był adiutantem sztabu.
61 І. Марчук, Сотник УПА Петро Ґудзоватий «Очеретенко», Львів 2011, s. 26.
62 Ponieważ w SB panowała struktura przedmiotowa, to należy sądzić, iż podlegał 
tylko intencjonalnie dowódcy zaplecza, a realnie jego zwierzchnikiem był referent 
SB centralnego prowidu OUN-SD – Mykoła Arsenycz.
63 І. Марчук, Структура ОУН на Волині у період другої свтовoї віини, Збірник 
3, [w:] „Український Bизвольний Pух”, Збірник 3, Львів 2004, s. 200.
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na czym się znali, i nie wymagali odpowiednich stanowisk czy „ty-
tułów”. Tak więc Busełowi podlegali: Maria Zatyrkewycz ps. „Cio-
cia Chiwra” (żona Petro Olijnyka ps. „Enej” dowódcy WO „Bohun”), 
Nil Chasewycz ps. „Dziadzio Bejł”, który był najwybitniejszym arty-
stą (grafi ka, rysunek) podziemia nacjonalistycznego, Łejba Dąbrow-
ski ps. „Walerij” (Żyd, prawnik z wykształceniem wyższym) oraz 
A. Myseczko ps. „Maj”, Antin Tuczak ps. „Kruk” i Dmytro Korda ps. 
„Kinasz”. Ogólnie współpracowników Busła nazywano kryptonimem 
„Ławoczka”. Ten ośrodek wydawał wiele czasopism, np.: „Do Zbro-
ji”, „Ukrajinśky Pereć”, „Wilna Ukrajina, i „Za Samostijnu Ukrajinu”. 
Aktywiści ci z pomocą struktur niższego szczebla kierowali nie tylko 
działalnością w środowisku ounowskim, ale też mieli wielki wpływ na 
postawę, świadomość i udział wielu Ukraińców w przedsięwzięciach 
wobec ludności polskiej. Kolejną decyzją Klaczkiwskiego było skoma-
sowanie istniejących oddziałów zbrojnych w trzy „grupy” terytorialne, 
a od końca lipca zaczęto formować cztery okręgi wojskowe: „Turiw”, 
„Zahrawa”, „Bohun” i „Tiutiunnyk” (piszę o tym dalej). 

W ogniu dyskusji politycznych o odpowiedzialności za ludobójstwo 
na Wołyniu niektórzy naukowcy próbują „wybielić” Szuchewycza 
i wskazać na Klaczkiwskiego jako jedynego winnego tej zbrodni. Jed-
nak okazuje się, iż o wszystkim wiedział i wszystko było pod kontrolą 
Szuchewycza. Tak więc gdy objął funkcję referenta wojskowego cen-
tralnego prowidu dwa razy, w marcu/kwietniu 1943 r., sam przebywał 
w okolicy Łucka i brał udział w spotkaniach z aktywem OW/UPA. Po-
nieważ, jako szef trzyosobowego „Biura prowidu” nie miał wyrobione-
go zdania w sprawie włączenia struktur OUN-SD do „UPA Klaczkiw-
skiego”, to wysłał Ołeksandra Łuckiego na początku czerwca 1943 r. na 
miesięczną inspekcję na Wołyń. Łucki nie był zwolennikiem tej zmiany 
i po powrocie do Lwowa przedstawił Szuchewyczowi ocenę krytyczną. 
Jednak, chyba nie przekonał go, gdyż ten w połowie lipca 1943 r. wysłał 
na Wołyń kolejnego „inspektora-nadzorcę” Wasyla Sydora ps. „Szełest”. 
Miał on czynnie zapewnić realizację jego decyzji jako szef sztabu „UPA 
Klaczkiwskiego”. Niestety, „Kłym Sawur” okazał się przebieglejszy, bo 
szybciutko obsadził to stanowisko osobą Leonida Stupnyckiego. W tej 
sytuacji Sydor musiał zadowolić się funkcją szefa oddziału szkoleniowe-
go sztabu. Oczywiście, był on człowiekiem Szuchewycza i jemu zdawał 
relację. Sydor nie tylko zjawił się osobiście, ale wraz z nim przyszło 
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około trzystu przeszkolonych mężczyzn do stałych oddziałów, którzy 
byli zgrupowani w dwóch sotniach (o tym piszę dalej). 

Jak wcześniej zaznaczyłem sprawa „wydarzeń” wołyńskich (cho-
dziło o mordowanie ludności polskiej) zabrała też dużo czasu w dys-
kusjach na III NWZ. Zgłaszane wątpliwości w tej sprawie na posiedze-
niu centralnego prowidu w październiku 1943 r., przez przynajmniej 
część członków tego gremium, były podstawą do wyjazdu na Wołyń 
samego Szuchewycza celem ich oceny. Był gościem Klaczkiwskiego 
przez cały listopad. Po powrocie do Małopolski Wschodniej, w dniu 
5 grudnia 1943 r. zwołał on do Lwowa (przy ul. Żółkiewskiej) posie-
dzenie prowidu64. Na nim według O. Łuckiego: 

Szuchewycz stwierdził, iż utworzona przez Krajowy Wołyński „Prowid” [OUN
-SD] UPA całkowicie sprawdziła się i jej działalność stała się znana, nie tylko na 
Wołyniu, ale i na wschodnich ziemiach Ukrainy, dlatego zawnioskował, aby na bazie 
UNS, utworzyć UPA na terytorium Galicji. Szuchewycz także dał pozytywną ocenę 
„Kłyma Sawura”, powiedział, iż on wśród członków UPA ma duży autorytet65.

Na tej postawie nacjonaliści utworzyli nową UPA, której dowództwo 
objął sam Szuchewycz, a „UPA Klaczkiwskiego” zdegradowano do 
jednej z „Generalnych Grup” i nazwano ją UPA-Północ. W Małopolsce 
Wschodniej miała działać UPA-Zachód (przekształcona z Ukraińskiej 
Narodowej Samoobrony). Od 18 stycznia 1944 r. na części terytorium 
Wojskowego Okręgu „Bohun” utworzono UPA-Południe, której do-
wództwo powierzono Wasylowi Kukowi ps. „Łemisz”. Ale powróćmy 
do marca-kwietnia 1943 r.

W procesie tworzenia oddziałów zbrojnych nacjonaliści natrafi li na 
całkowity brak kadr dla niższego i średniego szczebla dowódczego. 
Musieli sięgnąć po Ukraińców służących w pomocniczej policji ukra-
ińskiej. Dzięki osobistym kontaktom i poprzez członków OUN-SD słu-
żących w niej udało się w okresie marzec–maj 1943 r. namówić około 
1200-1500 policjantów do przejścia do OW/UPA. Szczególnie cenne 

64 I. Марчук, Командир УПА-Північ..., s. 102.
65 ДА СБУ, ф. 5. – спр. 67418. т. 1. – арк. 275-288 (Протокол допроса обиняемого 
Луцкого Александра Андреевича от 6 августа 1945 года г[ород] Киев), [w:] Л. 
УПА нс, т. 9, s. 351.



 121 

Wołyń 1943. Przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach...

było przejście kilku zwartych jednostek policyjnych66, bo z nimi po-
zyskali też dowódców sotni czy kureni. Już po tych przejściach w sze-
regach „UPA Klaczkiwskiego” było ok. 4 tys. ludzi, a więc policjanci 
stanowili około 1/3 całości. Pojawienie się policjantów w UPA umoż-
liwiło powstanie w kwietniu i maju 1943 r. czterech zgrupowań, nazy-
wanych w literaturze przedmiotu „Zgrupowaniami 500-osobowymi”.

Z wymienionych zgrupowań znany jest skład dowództwa tylko 
dwóch, tj.: „1 Grupy UPA” i „Eneja”, z maja 1943 r. Dowódcą „1 
Grupy UPA” miał być Iwan Łytwynczuk ps. „Dubowyj”. „Oddzia-
łami” sztabu mieli kierować: Mykoła Łewycki ps. „Makarenko” 
(operacyjny); A. Łucik ps. „Pereczycia”, a następnie Jarosław Żdan 
ps. „Ostryj” (wywiadu); „Beskyd” [Wasyl Łukjanczuk?] (mobiliza-
cyjny); „Potap” (gospodarczy); Z. Kostyszyn ps. „Korban” (szko-
leniowy); Iwan Łuciuk ps. „Rudjaszczyj” (wychowaczy); Dmytro 
Sahajko ps. „Enej” (sanitarny) i „Hornyj” (łączności)67. Jednak na 
podstawie opublikowanych dokumentów w okresie od powstania 
grupy68 do końca lipca (przed 6 sierpniem)69 wynika, iż dowódcą tej 
„Grupy” był Mykoła Łewycki ps. „Makarenko” („Sławuta”) i dalej 
będę trzymał się tej wersji. W grupie „Eneja”, czyli Petro Olijny-
ka, szefem sztabu był „Hołubenko” (były ofi cer Armii Czerwonej), 
a szefami oddziałów sztabu: Mykoła Omelusik ps. „Poliszczuk” 

66 M.in. 320 członków batalionu Schupo nr 103 z Maciejowa, kompanii szkoły We-
rkschutzu z Równego, ok. 300. uczestników szkoły gospodarczej z Łucka, ok. 100 
policjantów ukraińskich z policji miejskiej w Kowlu (organizatorem wyjścia był O. 
Szum, w UPA – „Wowczak”), ok. 50-60 „szucmanów” z Łucka (W. Łewkowycz ps. 
„Woronyj”), ok. 40 policjantów z Szumska i 89 policjantów ukraińskich z Sarn (na 
czele z M. Łewyneciem ps. „Naływajko”).
67 Центральний державний архів громадських об‘єднаь України, ф. 3838, оп. 
1, спр. 40, арк. 16, [w:] A. Кентій, Збройнй чин Українських Націналістів 1920-
1956. Історико-архівні нриси. Т. 2: Українська повстанська aрмія та збрйне 
підпіля Організації українських націоналістів 1942-1956, Київ 2008, s. 54-55.
68 Центральний державний архів вищих органів влади i управління України 
(dalej: ЦДАВОBУ), ф. 3833, оп. 1, спр. 63, арк. 5, [w:] Волнь і Полісся: УПА та 
запілля 1943-1944. Документи i матеріали, Л. УПА нс, ред.Є. Штендера, П. 
Сохань та ін., т. 2, Київ – Торонто 1999, s. 125-126.
69 ЦДАВОBУ, ф. 3838, оп. 1, спр. 40, арк. 18-19, [w:] ibidem, s. 128-130; oraz: 
ibidem, ф. 3838, оп. 1, спр. 40, арк. 20, [w:] ibidem, s. 130-131.
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(operacyjnego), Iwan Trejko ps. „Nemo” (wywiadu), Trochim Bryha-
dyr. ps. „Czornyj” (gospodarczego), Wasyl Buławski ps. „Maksym” 
(wychowawczego), M. Martynowski ps. „Mucha” (łączników) i Jurij 
Borszcz ps. „Kuczerenko” (sanitarnego). Nie jest znany przydział 
Bohulubskiego ps. „Zełenyj”. Prawdopodobnie obsada kadrowa po-
zostałych dowództw „Zgrupowań 500-osobowych” była dopiero na 
etapie ustalania. 

„Zgrupowania 500-osobowe” przywiązano do terenu70 i odtąd każde 
wyjście poza swój teren operowania wymagało zameldowania się u te-
renowego prowidnyka rejonu wojskowego i powiadomienia go o celu 
przybycia. Ale i on musiał pomóc dowództwu oddziału w wykonaniu 
zadania. Była to pierwsza odgórna regulacja struktury kierownictwa 
„UPA Klaczkiwskiego” na Wołyniu. Utworzono wtedy, jak wspomnia-
łem, trzy grupy terytorialne, które wymieniam w poniższej tablicy71.

Grupa Dowódca Szef sztabu Powiaty
Północ Iwan Łytwynczuk 

ps. „Dubowyj”
Mykoła Łewycki 
ps. „Makarenko”; Dmytro 
Koryneć ps. „Borysten”

Sarny, Kostopol, 
deklaratywnie Pińsk

Północny-Zachód Mykoła Jakymczuk 
(vel Kołtoniuk) 
ps. „Ołeh”

Ołeksij Szum 
ps. „Wowczak”72

Łuck, Horochów, 
Włodzimierz Wołyński, 
Kamień Koszyrski, Kowel, 
Luboml, deklaratywnie 
Kobryń i Brześć Litewski

Południe Petro Olijnyk 
ps. „Enej”

„Hołubenko” Równe, Zdołbunów, 
Dubno, Krzemieniec

Prawie równolegle, nowy szef sztabu L. Stupnyćki ps. „Honcza-
renko”73 zaczął tworzyć „Główny Sztab Wojskowy” (GSzW) „UPA 
70 Takie unormowanie pozwala, w sytuacji gdy nie ma bezpośredniej informacji 
o sprawcach napadów na konkretne miejscowości, na możność domniemania ich 
identyfi kacji.
71 М. Омелусік, УПА на Волині в 1943 році, [w:] Волнь і Полісся. Німецька 
окупація. Початки УПА: документи й матеріали, Л. УПА, ред.Є. Штендера, 
П. Потічний, т. 1, Торонто 1989, т. 1, s. 28.
72 В. Ф. Заведнюк, Українські герої визвольних змагвнь (1917-1950), Тернопіль 
2004, s. 332.
73 Bezpośrednio przed przejściem do podziemia ukraińskiego w marcu 1943 r. był 
komendantem szkoły Werkschutzu w Równem. W niej za rekrutację odpowiadał, 
znany nam już, Serhij Kaczyński ps. „Ostap”.
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Klaczkiwskiego”. W nim mały być następujące oddziały (w nawia-
sach ich szefowie): operacyjny (Mykoła Omelusik ps. „Poliszczuk”), 
wywiadowczy (Iwan Ływynenko ps. „Jewszan”), gospodarczy (Je-
when Tatura vel Roman Petrenko ps. „Omełko”), szkolenia [wojsko-
wego] (Wasyl Sydor ps. „Krehuł”) i wychowawczy („Apostoł”)74. Ina-
czej ten sztab widział syn szefa sztabu – Jurko (ukończył kurs szkoły 
„Drużynnyky”, który był „towarzyszem doli i niedoli ojca”). Pisał on, 
iż; „W sztabie znajdowali się [tylko:] mój ojciec i pułkownicy Iwan 
Łytwynenko i Mykoła Omelusik”75. Gdy to skonfrontujemy z artyku-
łem samego Omelusika z 1953 r., w którym napisał, że: „(…) cała 
kancelaria sztabu UPA Wołyń–Podole składała się z jednej skrzynki, 
głównie z mapami, którą często nosił na swoich plecach jeden jedy-
ny pisarz, to był cały sztab. Potrzebne dokumenty tajne i szyfr nosili 
w swoich torbach naczelnik oddziału operacyjnego i [lub] szef szta-
bu”76, to wielce można zdziwić się skalą i możliwościami oddziałów 
„UPA Klaczkiwskiego”.

Wydaje się, iż to GSzW stał za kolejną reorganizacją „UPA Klacz-
kiwskiego” polegającą na stworzeniu czterech Wojskowych Okręgów 
(WO). Przyszli dowódcy tychże WO dowiedzieli się o reorganizacji 
na spotkaniach z Klaczkiwskim. Mykoła Jakymczuk ps. „Ołeh” (mia-
nowany dowódcą WO „Turiw”) w połowie lipca 1943 r. we wsi Żura-
wicze (gm. Silno, pow. Łuck). Natomiast Iwan Łytwynczuk ps. „Du-
bowyj”, (WO „Zahrawa”) i prawdopodobnie Petro Olijnyk ps. „Enej” 
(WO „Bohun”) na naradzie w dniach 12-13 sierpnia 1943 r. w jednym 
z chutorów wsi Pracuki (gm. Dąbrowica, pow. Sarny). Podział teryto-
rialny utworzonych WO przedstawia poniższa tablica (pokazuje ona 
nazwy i kryptonimy nadrejonów wojskowych według formalnej ter-
minologii)77.

74 I. Марчук, Формування та структура УПА-Північ, [w:] Українська 
Повстанська Армія у боротьбі проти тоталітарних режимів, Львів 2004, 
s. 115.
75 Ю Ступницький, Спогади про пережите, ред. О. Вовк, Львів, Л. УПА 
– Бібліотека, т. 1, Львів Торонто, 2004, s. 55.
76 М. Омелусік, op. cit., s. 19.
77 O. Вовк, Короткий нари с діяльності та ії запілля на ПЗУЗ ів прилеглих 
регіонах у 1943-1946 рр, [w:] „УBP“, № 8, Львів 2006, s. 177.
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WO „Zahrawa” WO „Bohun” WO „Turiw” WO „Tiutiunnyk”
Kostopolski („Dołyna”) Korecki („Kolino”) Łucki („Chortycia”) Żytomierz

Sarneński 
(„Lisowa Pisnia”)

Rówieński („Ozero”)
Włodzimierski 

(„Step”)
Berdyczów

Stoliński („Hało”)
Zdołbunowski 

(„Łuh”)
Kowelski („Kodak”) Andruszówka

Piński („Bołoto”) Dubieński („Dub”) Berestecki
Nowohrad Wołyński 

(d. Zwiahel)
Krzemieniecki 

(„Zmija”)
Owrucz

Fastów

Siedziby sztabów ulokowały się: we wsi Orwianica (gm. Dąbrowica, 
pow. Sarny) – dla WO „Zahrawa”; we wsi Mosty (12 km od Mizocza) 
– dla WO „Bohun”; w „Siczy Świniarzyńskiej”, a następnie w Lasach 
Skulińskich – dla WO „Turiw”. Jeżeli chodzi o WO „Tiutiunnyk”, to 
nie posiadał on w tym czasie własnych sotni, dlatego nie przebywał na 
przeznaczonym mu terytorium, ale wykorzystywał najczęściej siedzi-
bę WO „Zahrawa”.

Skład dowódczy wojskowych okręgów przedstawiam w kolejnej ta-
blicy.

Stanowisko WO „Zahrawa” WO „Bohun” WO „Turiw” WO „Tiutiunnyk”
Dowódca Iwan 

Łytwynczuk 
ps. „Dubowyj”

Petro Olijnyk 
s. „Enej”

Mykoła Kołtoniuk 
(vel Jakymczuk) 

ps. „Oleh”; od IX 1943 
Jurij Stelmaszczuk 

ps. „Rudyj”

Fedir Worobeć 
ps. „Wereszczaka”

Dowódca 
zaplecza

Hryhoryj Rybak 
ps. „Jurko”

Sylwester 
Zatowkaniuk 
ps. „Ptaszka”

Matwijczuk 
ps. „Witalij” 
(„Kryłacz”)

brak obsady

Szef sztabu 
politycznego

Wasyl Hudenko 
ps. „Ostap”; 
od IX 1943 

Stepan Kostecki 
ps. „Zymnyj”

Wasyl Buławski 
ps. „Maksym”; 

od IX 1943 
„Nestor”

Żorż Moriak 
ps. „Cyhan”*

Jewhen Mowczan 
ps. „Oreł”

Szef sztabu 
wojskowego

Mykoła Łewycki 
ps. „Sławuta”; 

od IX 1943 
Dmytro Koryneć 
ps. „Borysten”

Dmytro 
Kazwan 

ps. „Czernyk”

Borys Bedryk 
ps. „Kłym”; 
od IX 1943 

A. Waszczuk 
ps. „Chmurnyj”

Petro Gudzuwatyj 
ps. „Oczeretenko”

* stanowisko – politwychownyk
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W tymże okresie, tj. w dniu 1 sierpnia 1943 r. wydzielono z WO 
„Zahrawa” także samodzielną rajdową „grupę bojową Borystena” do 
wymordowania Polaków w północnych terenach powiatu Sarny. Za-
dania te określono w rozkazie nr 24 z 2 września 1943 r., w którym 
czytamy: 

Dla likwidacji ostatnich w tym rejonie wsi polskich rozkazuję wymarsz oddzia-
łów Jarka i Topoli pod dowództwem d[owó]dcy Łajdaki z w[si] Łuka do chutoru 
Łuka i Huty Stepanogrodzkiej. Oddziały d[owód]ców Kory i Worona, a z nimi ta-
bory wszystkich oddziałów pod ochroną oddziału d[owó]dcy Szauli okrążą łukiem 
las i [wsie] Dobrzyń, Stepanogród, Hutę [i] Dubówkę celem wymordowania spotka-
nego wroga. Oddział d[owó]dcy Worona ma zlikwidować osiedla polskie: Górne, 
Ostry Róg [i] Zgoszcz78. 

Wymienione wsie należały do gminy Włodzimierzec w powie-
cie Sarny. W ten sposób zorganizowane struktury „UPA Klacz-
kiwskiego” dotrwały do grudniowej (1943 r.), omówionej już re-
organizacji.

* * *
Zanim przejdę do przeglądu oddziałów OW/UPA chciałbym wspo-

mnieć o pierwszej formacji OUN-SD, która jako pierwsza zapisała 
się krwawo na Wołyniu tj. o Służbie Bezpeky (SB). Zapamiętała 
się ona wysoce negatywnie zarówno wśród ludności cywilnej jak 
i w szeregach nacjonalistów. Jeden z sotennych, wspominał, iż: 

Służba Bezpeky (SB), która była swego rodzaju polityczną policją w banderow-
skim systemie, zrobiła bardzo dużo krzywdy, tak samej UPA jak i całej cywilnej 
ludności, i bardzo często rzucała zły cień na ten system79. 

Jeszcze dobitniej scharakteryzował ją inny uczestnik nacjonalistycz-
nego ruchu na Wołyniu – Podworniak pisząc, iż: 

78 ЦДАВОBУ, ф. 3838, оп. 1, спр. 64, арк. 9, [w:] Л. УПА нс, т. 2, s. 139.
79 Туди де біи за волю (Спогади курінного УПА Максима Скорупського – Maкса, 
Київ 1992, s. 329-330.
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Najbardziej zapamiętamy banderowskie SB (Służba Bezpeky). Tych dwóch liter 
nasi ludzie bali się nie mniej niż NKWD czy Gestapo, bo kto popadł w ich ręce, 
żywym już nie zostawał80. 

SB wywalczyła sobie pełną autonomię i w zasadzie podlegała tylko re-
ferentowi Mykole Arsenyczowi ps. „Mychajło”, który był członkiem cen-
tralnego prowidu. Udział w morderstwach brali udział poszczególni akty-
wiści SB i powołane bojówki SB (BSB) liczące kilka-kilkanaście osób.

Pierwszym referentem SB prowidu OUN-SD na PZUZ po wybuchu 
wojny niemiecko-sowieckiej został Wasyl Makar ps. „Bezridnyj”. Po 
jego śmierci w dniu 23 kwietnia 1944 r. w lasach koło wsi Bronne (gm. 
Berezne, pow. Kostopol) stanowisko to objął Ołeksandr Prysażniuk ps. 
„Mitła”. On też zginął (24 marca 1945 r.) i kolejnym referentem został 
Mykoła Kozak ps. „Smok”. SB istniała na niższych szczeblach w trzech 
okręgach wojskowych: „Zahrawa” (prowidnyk – Stepan Janiszewski 
ps. „Dałekyj”), „Bohun” (M. Kozak) i „Turiw (Anatolij Koziar ps. „Wo-
łodymyr”). W WO „Tiutiunnyk” nie było potrzeby jej powoływania.

* * *
Bezpośrednimi realizatorami zadań postawionych przez dowództwo 

UPA były oddziały zbrojne i ich związki. Nazywały się one sotniami, 
kureniami i/lub zagonami. Jeżeli chodzi o strukturę oddziału, to naj-
niższą sekcją była łanka (5-6 ludzi), dwie łanki tworzyły rój. Te były 
częścią czoty (ok. 40-50 ludzi). Kilka czot tworzyło sotnię. Na Woły-
niu w zależności od okresu oraz liczby „rekruta” był system „trójkowy” 
i „czwórkowy”. Na przykład trzy roje stanowiły czotę, a trzy czoty – sot-
nię, trzy sotnie – kureń. W zasadzie na kureniach kończyły się związki 
oddziałów. Historycy często podają, iż związek kilku kureni tworzył za-
gon. W rzeczywistości spotykamy go dopiero na początku 1945 r., kie-
dy to zagony liczyły od kilkudziesięciu do około 110 ludzi, a więc pod 
względem wielkości były czymś między czotą a sotnią. Sotnie karne na-
zywano „barwinok”. Oddział będący w marszu na odcinku kilkunastu–
kilkudziesięciu kilometrów nazywano np. sotnią rajdującą. Przykładem 
może być opisana dalej grupa bojowa „Borystena”. W procesie tworze-
nia oddziałów wyróżniamy kilka okresów, które poniżej omówię.

80 М. Подворняк, Вітер з Волині. Спогади, Вінніпег 1981, s. 182.
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Okres pojedynczych oddziałów

Pierwszy stały oddział stworzył Serhij Kaczynski ps. „Ostap” od li-
stopada 1942 r. w gminie Rożyszcze (pow. Łuck). Istniał do 10/11 mar-
ca 1943 r., tj. do czasu śmierci „Ostapa” podczas napadu na duży tartak 
w Orżewie (gm. Klewań, pow. Równe). Kolejny oddział stworzył Hryć 
Perehiniak ps. „Dowbeszko” („Korobka”) w grudniu 1942 r. Jego skład 
stanowili przede wszystkim członkowie Werkschutzu (policja fabrycz-
na) z aresztu/obozu usytuowanego w folwarku Orły (gm. Lubikowicze, 
pow. Sarny). W jego skład mogła wejść „grupa samoobrony” Makara 
Melnyka (vel Korziuka) ps. „Kora”. Według literatury nacjonalistycz-
nej, ta sotnia jako pierwsza stoczyła potyczkę z Niemcami podczas 
napadu 7 lutego 1943 r. na posterunek Schutzmannów (strażników) 
we Włodzimiercu. On też brał udział w pierwszej masowej zbrodni 
na Polakach na Wołyniu – w kolonii Parośle (gm. Antonówka, pow. 
Sarny)81. W. i E. Siemaszkowie w swojej monografi i82 podają, iż tego 
mordu dokonała ludność ukraińska, którą zorganizował (i kierował sa-
mym napadem) syn duchownego prawosławnego Petro Netowycz. Po-
nieważ liczba napastników była większa niż liczba członków oddziału 
„Korobki” wydaje się, iż uzasadnionym wnioskiem będzie, że w na-
paści brał udział i ten oddział oraz grupa Ukraińców zorganizowana 
przez Netowycza. „Dowbeszka” zginął już 22 lutego 1943 r. ścigany 
przez Schutzpolize (Schupo) po napadzie na Włodzimierzec. Oddział 
przejął Nykon Semeniuk ps. „Jarema”. 

Pod koniec 1942 r. powstał na Kostopolszczyźnie trzeci oddział, 
którym dowodził Dmytro Wojceszko ps. „Jarmak”. W styczniu 1943 r. 
tłumacz z ukraińskiego na niemiecki w urzędzie miasta Horochów 
Ołeksij Bryś ps. „Arkas” stworzył we wsi Zboryszów Nowy (gm. Bra-
ny) pierwszy oddział w powiecie Horochów. Prawdopodobnie w lutym 
1943 r. zorganizowany został w północnej części powiatu krzemie-
nieckiego (lasy na północ od Uhorska) oddział Iwana Kłymyszyna 
ps. „Kruk”. W lasach pustomyckich (pow. Równe) swoją bazę obrał 
kolejny oddział, którym dowodził Petro Kucharczuk ps. „Dorosz”. Od 

81 A. L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939-1947. Zarys problematyki, Kraków 
1998, s. 176; G. Motyka, op.cit., s. 190. 
82 W. i E. Siemaszko, op. cit., s. 739.
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marca 1943 r. wymieniony „Jarema” powiększył swój oddział i prze-
szedł w okolice Kołek i Stepania.

Podsumowując okres do początku przejścia policji ukraińskiej „do 
lasu” (marzec 1943), możemy stwierdzić, iż na Wołyniu działało sześć 
stałych oddziałów („Ostapa”, „Jaremy”, „Jarmaka”, „Arkasa”, „Kru-
ka” i „Dorosza”), które mogły liczyć ok. 300-360 ludzi.

Okres do końca czerwca 1943 r.

W marcu 1943 r. koło Stepania (pow. Kostopol) funkcjonowały już 
trzy oddziały: wymienionego „Jaremy”, Jarosława Żdana ps. „Ostryj” 
(powstał na bazie rozbitego oddziału „Dowbeszki”) i M. Łewyncia 
ps. „Naływajko”. Mały oddział „Ostrego” w kwietniu został włączony 
do sotni „Jaremy” jako pierwsza czota. Na tym etapie wyczerpały się 
możliwości tworzenia nowych oddziałów z ludzi miejscowych. Do-
piero przejście policji ukraińskiej na nowo zaktywizowało powstawa-
nie kolejnych oddziałów. 17 marca Wasyl Łewkowycz ps. „Woronyj” 
stworzył ze zbiegłych „szucmanów” z Dubna sześćdziesięcioosobowy 
oddział83. 29 marca wraz z bojówką „Karpa” napadł na wsie Pendyki 
I i II oraz kolonię Pieńki Pendyckie, zabijając łącznie 183 Polaków. 
7 kwietnia zaatakował wieś Butejki (gm. Stepań). W okolicy Horocho-
wa nadal działał oddział Ołeksego Brysia ps. „Arkas” („Ostap”) liczą-
cy 68 osób. W pierwszych dniach kwietnia został zasilony trzydziesto-
ma szucmanami z Horochowa. Pod koniec marca w rejonie Deraźne 
Leonid Borejczuk ps. „Strybajło” stworzył swój oddział, który przez 
cały kwiecień współpracował z oddziałem „Woronyja”. Pod koniec 
kwietnia wszedł w skład sotni „Jaremy”.

„Zgrupowania 500-osobowe”

Możliwość ich powstania zaistniała po przejściu części policji ukra-
ińskiej „do lasu”. W sumie, jak wcześniej pisałem, powstały cztery 
„Zgrupowania 500-osobowe”. Oczywiście nie liczyły one stricte po 
500 ludzi, ale pod taką zbiorczą nazwą weszły do historii.

83 W Dubnie szefem Schutzpolizei magazynów żywnościowych był wymieniony 
wcześniej Dmytro Kazwan (w UPA – „Czernyk”), który wtedy również przeszedł 
„do lasu”.
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W skład „1. Grupy UPA” dowodzonej przez M. Łewyckiego we-
szły następujące sotnie: N. Semeniuka ps. „Jarema”84, Adama Ru-
dyka ps. „Szaula” („Szawula”)85, „II oddział” Fedora Worobcia ps. 
„Wereszczaka”86 i „II oddział Osa”87. Grupie podporządkowały się 
też cztery małe (wówczas) bojówki: „Kory”, Hryhorija Reszytyła ps. 
„Hałajda” (w rejonie Kołki), Mykyty Skuby ps. „Łajdaka”, i „Jarma-
ka”. Oddziały „Jaremy”, „Szauli”, „Naływajki” i „Woronyja” brały 
udział w nocy 22/23 kwietnia w napadzie na Janową Dolinę, gdzie 
wymordowano ok. 600 Polaków. 27 kwietnia 1943 r. przy Grupie 
stworzono szkołę pidstarszyńską „Wowky” (59 słuchaczy). Grupa 
prowadziła działalność głównie w powiatach Kostopol i Sarny. Od 
czerwca dołączyły do niej kolejne trzy oddziały: „Kruka” (nie my-
lić z Kłymyszynem), bojówka Pawła Cynko ps. „Cyhan”88 i Dmytra 
Kałyniuka ps. „Jarok”89. Według ostrożnych wyliczeń w połowie 
czerwca ta grupa mogła liczyć ok. 630 ludzi.

„Zgrupowanie Kołki” powstało na bazie części członków tzw. oddzia-
łu gospodarczego z Łucka90, którzy zbiegli „do lasu”. W końcu pierwszej 

84 Od czerwca 1943 r. dowództwo sotni objął Łewkowycz z powodu odniesienia ran 
przez „Jaremę” podczas akcji dywersyjnej na torach kolejowych między Niemowi-
czami i Małyńskiem.
85 Formowana w okolicy Ludwipola.
86 W czerwcu 1943 r. przeszedł na tereny późniejszego WO „Tiutiunnyk” (Żyto-
mierszczyzna).
87 Miał charakter wywiadowczy i do 11 czerwca 1943 r. dowodził nim J. Żdan. 
Jego następcą został Dmytro Koryneć ps. „Borysten”. Przy nim funkcjonował też 
pododdział karny liczący ok. 20 ludzi. Razem liczył więc 60 osób.
88 11 czerwca liczyła 28 ludzi.
89 Powstał w kwietniu 1943 r. i miał bazę w lasach toczewickich (gm. Chorów, pow. 
Zdołbunów). Pierwszym jego dowódcą był Jewhen Basiuk ps. „Czornomoreć” (do 
niego przyszli po ucieczce ze szkoły Werkschutzu Stupnyccy), który w maju został 
ranny, a oddział przeszedł na północ i dowództwo objął „Jarok”. Pod jego dowódz-
twem znalazło się 170 kozaków.
90 Właściwie była to niemiecka szkoła gospodarcza dla Ukraińców powstała w lipcu 
1941 r. i była penetrowana przez ounowców. Ze strony ukraińskiej w kierownictwie 
znajdowali się Matwij Mełeszko ps. „Wirłyj” i Stepan Kowal (w UPA – „Rubaszenko”) 
jako jego zastępca. Wśród kadry byli m.in.: W. Łukaszczuk (w UPA „Kropywa”), J. 
Jakowlew („Kwatyrenko”), F. Worobeć („Wereszczaka”) i W. Kryweniuk („Roman”).
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dekady kwietnia 1943 r. zbiegowie doszli do wsi Żurawice (gm. Silno, 
pow. Łuck). Tam przeorganizowano się i dowódcą został Stepan Kowal 
ps. „Rubaszenko” („Burłaka”), który był zastępcą dowódcy wymienio-
nego oddziału gospodarczego91. Utworzono trzy sotnie: Hryhorija Kuź-
my ps. „Moroz”, Pawła Kojłyka ps. „Bohdan” i „Rybaka”. Pod koniec 
maja 1943 r. „Rubaszenko” przekazał stu kozaków92 do nowo tworzo-
nego oddziału „Wereszczaki”. 31 sierpnia 1943 r. kureń „Rubaszenki” 
atakował bez skutku Przebraże. Teren działania tego zgrupowania był 
ograniczony na zachodzie szosą Kołki-Kiwerce, na południu linią kole-
jową Kiwerce–Klewań–Orżów, od wschodu rzeką Horyń, a na północy 
mniej więcej linią powietrzną łączącą Stepań i Kołki. Zgrupowanie było 
kuźnią kadr dla innych oddziałów upowskich. Skład osobowy zmieniał 
się często i liczył średnio około 420 ludzi.

Kureń „Ołeha” także powstał z części „oddziału gospodarczego”. 
Dowodził nim przyszły dowódca WO „Turiw” Mykoła Jakymczuk 
(vel Kołtoniuk) ps. „Ołeh”. W jego skład wchodziły również trzy sot-
nie: Wołodymyra Łukaszczuka ps. „Kropywa”, Jakowa Jakowlowa ps. 
„Kwatyrenko” i Wołodymyra Kryweniuka ps. „Roman”. Pod koniec 
kwietnia kureń wyruszył w „rajd” do obwodu Kamień Podolski (bez 
„Ołeha”, kureniem i równocześnie swoją sotnią dowodził – „Kropy-
wa”) i po powrocie jesienią wszedł w skład WO „Bohun”. Miał liczeb-
ność podobną jak zgrupowanie „Rubaszenki” (400-420 ludzi).

„Ukraińska Powstańcza Grupa Ozero” powstała na bazie ukraińskie-
go batalionu policyjnego nr 103 (w służbie niemieckiej) z Maciejowa 
i stuosobowej grupy ochrony kolei i policjantów ukraińskich z Kowla. 
W jego skład weszły następujące sotnie: „Pierwszy oddział Stochid”, 
którym dowodził Ołeksij Szum ps. „Wowczak”, „Drugi oddział Bug” 
na czele z Iwanem Kłymczakiem ps. „Łysyj” (były członek dowódz-
twa batalionu 103.) i „Trzeci Oddział Tur” z dowódcą Paszkewyczem 
ps. „Bystryj”93. Grupą dowodził Jurij Stelmaszczuk ps. „Rudyj”. Na 

91 M. Mełeszko został usunięty z szefostwa „szkoły” wcześniej i powrócił do Jaro-
sławia. Tam uczył matematyki w gimnazjum ukraińskim.
92 Nazwa do końca trzeciego kwartału 1943 r. szeregowych członków oddziałów 
„UPA Klaczkiwskiego”. Potem byli nazywani „strzelcami”. 
93 Były dowódca posterunku policji ukraińskiej w Hołobach (wieś gminna w pow. 
Kowel).
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początku czerwca przy grupie powstała szkoła pidstarszyńska. Zgru-
powanie wraz ze szkołą mogło liczyć 470 osób.

Kurenie i sotnie samodzielne

W lasach skulińskich (na północny wschód od Kowla) powstał 
i działał kureń Ołeksego Hromadiuka ps. „Hołubenko” („Ostriż-
skij”). Składał się z trzech sotni: „Bajdy” (być może był nim brat 
Romana Tatury o imieniu Wasyl, drugi pseudonim – „Łysohir”), 
Tychona Zinczuka ps. „Kubik” i Wasyla Petluka ps. „Zalizniak”. 
Podstawową kadrę stanowili policjanci ze starostwa Kowel. Liczeb-
ność do 420 osób.

W kwietniu i maju 1943 r. w Lasach Świniarzyńskich Porfi ryj Anto-
niuk ps. „Sosenko” tworzył oddział „Sicz im. I. Mazepy” ze zbiegłych 
„szucmanów” różnej narodowości. Znaczącymi miejscowościami tej 
„Siczy” były: Wołczak, Moczułki, Rzewuszki i Dominopol. W lasach 
zawidowskich (na południowy wschód od Porycka) i we wsiach Trub-
ki, Peresławicze, Zawidów, i Milatyn miały siedzibę dwie sotnie: My-
koły Hołubcia ps. „Sławko” i „Hołuba” oraz jeden oddział Hryhorija 
Traczuka ps. „Chmara”. Natomiast we wsi Bilicze (gm. Grzybowica) 
sotnię stworzył „Pochmurnyj” (Iwan Iwanow)94. Według niektórych 
historyków, sotnie „Pochmurnego” i „Sławka”, a także Ołeksandra 
Denysiuka ps. „Woron” jeszcze w pierwszym półroczu 1943 r. weszły 
w skład „Siczy Świniarzyńskiej”.

Wiele problemów nastręcza nam identyfi kacja oddziałów z powiatu 
krzemienieckiego i południowej części powiatu dubieńskiego. Powo-
dem jest istnienie wielu bojówek i sotni terenowych oraz ograniczone 
źródła archiwalne. Na tym terytorium działały też i współpracowa-
ły z banderowcami oddziały melnykowskie. Sotnie tego terytorium 
nie wchodziły w skład jednego zgrupowania, ale działały samodziel-
nie. Wydaje się, iż w omawianym czasie funkcjonowały następujące 
większe lub mniejsze oddziały typu sotni: wymienionego „Kruka”95, 

94 W październiku lub listopadzie 1944 r. aresztowany przez NKWD i jako dowód-
ca specgrupy brał udział w zwalczaniu nacjonalistów, stąd zwyczajem uczonych 
ukraińskich dane osobowe nie są ujawniane.
95 W kwietniu 1943 r. liczył 47-50 ludzi. W maju dołączyła do niego „samoobrona” 
z Łanowiec, która liczyła 150 ludzi.



132

Mieczysław Samborski

Jurija Czujkowskiego ps. „Jurko”96, znanego nam D. Kazwana ps. 
„Czernyk” (m.in. wyspecjalizował się w gromadzeniu broni)97, Ostapa 
Kaczana ps. „Sabluk”, Semena Kotyka ps. „Doks” i Mykoły Olijnyka 
ps. „Oreł”. Pod koniec maja 1943 r. Petro Olijnyk ps. „Enej” rozpo-
czął proces podporządkowywania sobie tych oddziałów i tworzenia 
dwóch kureni. Bazą ich stały się Lasy Antonowieckie, gdzie już od 
kwietnia funkcjonowała szkoła pidstarszyńska98. „Enej” urządził we 
wsi Juleńce nawet jeden z pierwszych na Wołyniu upowski szpital.

Przyjmując pewne założenia99 do oszacowania całkowitej liczby 
osób będących w wyżej wymienionych oddziałach, sotniach i bo-
jówkach OW/UPA można przyjąć, iż maksymalna ich liczebność, 
wg stanu na koniec maja 1943 r. wynosiła ok. 4 200 ludzi. Pod ko-
niec sierpnia tegoż roku liczyła już ok. 7 800 ludzi i był to najwyższy 
stan osobowy UPA na Wołyniu. W „zapleczu” (kierowanym przez R. 
Wołoszyna) dodatkowo działało około 10-12 tys. ounowców. Pisząc 
o częściowym przejściu policji ukraińskiej do podziemia nacjonali-
stycznego w okresie od marca do czerwca 1943 r., trzeba uznać za 
bardzo dyskusyjną tezę, iż banderowcy pozyskali aż 5 tys. policjan-
tów, podczas gdy całkowita liczebność oddziałów OUN-SD w tym 
okresie wynosiła 4 200.

Oddziały w okresie czerwiec – sierpień 1943 r.

Jak zaznaczyłem w innym miejscu, w czerwcu–lipcu 1943 r. na 
Wołyniu zgrupowano sotnie w trzech związkach: Północny (Łewyc-
kiego), Północno-Zachodni (Jakymczuk) i Południowy (Olijnyk). 
Zmiana ta oznaczała zorganizowanie dowództw tych związków 
i „przywiązanie” sotni do konkretnego terytorium. W rozpatrywa-
nym okresie liczba sotni i oddziałów zwiększyła się. Istotnym wyda-

96 Wiosną 1943 r. przyszedł z OUN-M.
97 Powstał na bazie grupy zbiegłych policjantów z rejonów Werba i Smyhów.
98 Dowódcą był Wołodymyr Jakubowski ps. „Bondarenko”, późniejszy dowódca 
WO Łysonia w UPA-Zachód.
99 Tam, gdzie jest znana liczba członków, to ją przyjmuję. Gdy nie jest znana, to zakła-
dam, iż w sotni jest 140 ludzi i 60 w „oddziale”. Liczebność bojówki – 15 ludzi.
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rzeniem było wydzielenie na początku sierpnia 1943 r.100 z oddzia-
łów „Makarenki” „Grupy Bojowej Borystena” w celu całkowitego 
wymordowania ludności polskiej w północnej części powiatu Sarny. 
W jej skład weszły sotnie: M. Melnyka ps. „Kora”101, W. Łewko-
wycza ps. „Woronyj”102, M. Skuby ps. „Łajdaka”103 i A. Rudyka ps. 
„Szaula”. Po wykonaniu zadania, w uznaniu zasług, D. Koryneć ps. 
„Borysten” został nowym szefem sztabu WO „Zahrawa”. W drugiej 
połowie sierpnia 1943 r. W. Sydor ps. „Krehuł” przyprowadził dwie 
sotnie, które zorganizował i wyszkolił w lasach koło Szczurowic 
(wieś gminna w pow. Radziechów). Liczyły one razem około 300 
wieśniaków i studentów. Pierwszą sotnią dowodził W. Brylewski 
ps. „Borowyj”, a drugą Roman Łuń ps. „Liwar”. To zgrupowanie 
ulokowało się w okolicach Kołek104.

Oddziały Wojskowych Okręgów

Podstawową cechą tego okresu reorganizowania było przeznaczenie 
konkretnych ludzi do określonych zadań i zdefi niowanie ich zakresu 
obowiązków. Niebagatelną rolę odegrało ścisłe przestrzeganie przyna-
leżności do danego terenu. Podejmowanie „rajdów” musiano uzgad-
niać z dowództwem sąsiedniego okręgu wojskowego. Inną cechą okre-
su istnienia WO była częściowa zmiana nazwy „kureń” na „zagon”105 
i nadania im nazw „honorowych”106.

100 Pierwszy, znany rozkaz dowódcy posiada datę 5 sierpień 1943 r.
101 Do bojówki „Kora” przyłączono bojówki „Hałajdy” i „Chmela”.
102 Po zranieniu w czerwcu 1943 r. „Jaremy” – Łewkowycz przejął jego sotnię.
103 Stworzona z oddziałów „Jaroka” i „Topoli”.
104 I. Патриляк, «Встнь і борись! Слухай і вір…»: Українське націоналістичне 
підпілля та повстанcький рух 1939-1960 рр. (ГДА СБУ, ф. 2, оп. 110, спр. 2, т. 
6, арк. 114), Львів 2012, s. 323.
105 Zarówno w kureniu jak i w zagonie jednostkami podporządkowanymi były tylko 
sotnie, dlatego piszę o zmianie nazwy. Gdyby miało być tak, iż zagon składał się 
z kureni, a te z sotni to mielibyśmy podwójne podporządkowanie.
106 I. Марчук, Формування та структура…, s. 116.
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Wojskowy Okręg „Zahrawa” (kod „01”)

W tym WO zagonem nazywano związek (najczęściej doraźny 
i w celu wykonania konkretnego zadania) dwóch lub trzech sotni. Tak 
więc zagon był równoważny kureniowi. Według danych ukraińskich 
istniało sześć zagonów:

Zagon i dowódca Dowódca sotni I Dowódca sotni II Dowódca sotni III
im. Bohuna, N. 

Semeniuk ps. „Jarema”
Wasyl Borozenko 

ps. „Woron”
Iwan Hryczan 

ps. „Paszczenko”
im. Ostapa, A. Rudyk 

ps. „Szaula”
„Swirko” (przejął sotnię od 

„Jaremy”)
Ołeksandr Reheza 

ps. „Buria”
im. Konowalcia, M. 
Melnyk ps. „Kora”

Wołodymyr Kobrynowicz 
ps. „Odnorih”

Bedryżko „Borys” (nie ma 
żadnego dokumentu, 
że sotnia istniała)

im. Bohdana 
Chmelnyckiego, J. Żdan 

ps. „Ostryj”*

Pawło Cynko 
ps. „Cyhan”

Wasyl Skołozdra 
ps. „Hrabenko”

im. Doroszenka, 
W. Łewkowycz 
ps. „Woronyj”

„Deresz”** D. Wojceszko 
ps. „Jarmak”

im. Kołodzinskiego M. 
Skuba ps. „Łajdaka”

D. Kałyniuk ps. „Jarok” „Topola”

* Kolejnymi dowódcami byli: A. Rudyk ps. „Szaula” i H. Reszytyło ps. „Hałajda”
** Poprzednio służył w batalionie Nachtigall

Wojskowy Okręg „Bohun” (kod „02”)

W tym okręgu z wielu istniejących bojówek udało się stworzyć, jak 
wcześniej zapowiadałem, tylko dwa kurenie: dubieński i krzemieniec-
ki. Na czele dubieńskiego stał Dmytro Kazwan ps. „Czernyk”107, a krze-
mienieckiego – Iwan Kłymyszyn ps. „Kruk”108. Kureń „Czernyka” po-

107 Po objęciu przez niego na przełomie czerwca i lipca 1943 r. funkcji szefa sztabu 
wojskowego WO „Bohun” nowym dowódcą kurenia został Antin Myczkowski ps. 
„Osyp”. Zginął on 22 sierpnia 1943 r. podczas napadu na Teremno (gm. Poddębce) 
i nowym dowódcą został J. Czujkowski ps. „Jurko”. Jego sotnię objął Maksym Sko-
rupski ps. „Maks” (z rozbrojonych oddziałów melnykowskich). Prawdopodobnie 
z chwilą nominacji „Czernyka” Mychajło Kondraś ps. „Wełykan” został członkiem 
jego poczotu (sztab osobisty), a jego oddział/bojówka „wlała” się do sotni kurenia.
108 Trudno jednak przyjąć ukraińską tezę istnienia tego kurenia i dowodzenia nim 
przez „Kruka”. Wydaje mi się, iż był on dowódcą „terenowym”, a nie wojskowym.
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siadał ok. 500 kozaków i stacjonował na terenie tartaku, w lasach 6 km 
od miejscowości Smyha (gm. Sudobicze, pow. Dubno). Kureń „Kruka” 
niezmiennie korzystał z bazy w Lasach Antonowieckich. 

W skład kurenia „Czernyka” wchodziły sotnie109: Jurija Czujkow-
skiego ps. „Jurko”, „Borsuka”110 i „Berkuta” (Ołeksandra Kukuryka?)111. 
„Kruk” natomiast miał dowodzić sotniami: Tymisza Basiuka ps. „Jawo-
renko”, Wołodymyra Banacha ps. „Hordijenko” – obydwaj poprzednio 
w Armii Czerwonej (sic!) – oraz „Bulby”112 (nie był to „Taras Bulba”).

Wojskowy Okręg „Turiw” (kod „03”)

Jedynie w tym okręgu funkcjonowała od sierpnia 1943 r. struktura: 
zagon-kureń-sotnia. O liczbie i składzie dowódczym sotni mamy jed-
nak niewiele informacji. Historycy piszą o trzech zagonach: „Kołowy-
na”, „Ozero” i „im. Bohuna”.

Zagon „Kołowyna”, dowódcą jego był S. Kowal ps. „Rubaszenko”. 
Jego bazę stanowiły lasy cumańskie. Składał się z trzech kureni:

1. im. Konowalcia został utworzony 12 października 1943 r.; jego 
dowódcą został „Rybak”, który dowodził sotnią „Oczajduch”. Kureń 
miał dwie sotnie: „Oczajduch” (po awansie „Rybaka” dowódcą został 
Iwan Kysil ps. „Barwinczenko”, też „Ihor”), który był przedtem czoto-
wym w drugiej sotni kurenia – „Hromobij”, dowodzonej przez Pawło 
Kojłyka ps. „Bohdan”;

2. im. Chmelnyckiego miał za dowódcę „Oreła” i składał się też 
dwóch sotni: sotni „Pimsta”, którą równocześnie dowodził „Oreł”, 
i sotni „Kryłatych”, którą być może dowodził „Czornota”;
109 Dwie sotnie tego kurenia („Jurka” i „Borsuka”) uczestniczyły 6 sierpnia 1943 r. 
w rozbrojeniu oddziałów „melnykowskich”.
110 Został ranny w Teremnie. Kolejnym dowódcą sotni został Semen Kotyk ps. „Doks”.
111 Według innej wersji była to sotnia Petry Bazelnyckiego ps. „Borun”.
112 Pisząc o kureniu „Kruka”, być może przesadzam. Według mnie posiadał większy 
oddział (nawet do 200 kozaków) i miał duży wpływ na bojówki i sotnie terenowe, któ-
re brały z nim udział w napadach. W tej wersji wymienieni dowódcy sotni byliby do-
wódcami czot. „Kruk” – zdaniem J. Bilińskiego ps. „Bystryj” (w grudniu 1943 r. obok 
„Kruka” dowódca drugiego kurenia w grupie „Kodak”, ujęty w styczniu 1945 przez 
NKWD) – już w październiku 1943 r. nie dowodził żadną sotnią, bo był referentem 
org-mob w WO „Bohun”. Chyba tak rzeczywiście było, gdyż w skład tworzonej przez 
niego grupy „rajdowej” w końcu 1943 r. weszły całkowicie inne bojówki/oddziały.
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3. „Pohrom”, którym dowodził Hrihoryj Kuźma ps. „Moroz”, był 
raczej sotnią terenową w składzie „dwóch pododdziałów”.

Zagon „Ozero” , którym dowodził J. Stelmaszczuk ps. „Rudyj”, 
składał się trzech kureni:

1. „Stochid” – dowodził nim Kłymiuk ps. „Nazar” – działał w rejonie 
Kamienia Koszyrskiego. Składał się z trzech sotni bez kryptonimów, 
którymi dowodzili: Iwan Kłymczak ps. „Łysyj” (do lata 1943 r.), Tychon 
Zynczuk ps. „Kubik” („Romb”), Iwan Trociuk ps. „Werchowyneć”;

2. „Bug”, którym dowodził I. Kłymczak ps. „Łysyj” (od lata 1943 r.); 
sztab kurenia przebywał we wsi Połapy (gm. Zagorany, pow. Luboml) 
i swoim działaniem obejmował ten powiat. Składał się z dwóch sotni 
bez kryptonimów, którymi dowodzili: Kostia Kwiatkowski ps. „Boh-
dan” i Ołeksandr Nykrytycz ps. „Woron”;

3. „Tur” działał w powiecie kowelskim pod dowództwem Ołeksy 
Hromadiuka ps. „Hołubenko”. Składał się z trzech sotni bez krypto-
nimów, którymi dowodzili: „Honta”, Zacharij Darmochwał ps. „Roz-
ważnyj” i Josyf Jakowczuk ps. „Kryłatyj”.

Zagon im. Bohuna, którym dowodził Roman Łuń ps. „Liwar”, dzia-
łał w powiecie Włodzimierz Wołyński i składał się z trzech kureni:

1. „im. Bohdana Chmelnyckiego” pod dowództwem „Hołuba” 
w składzie dwóch sotni bez kryptonimów, którymi dowodzili: Andrej 
Bałycki ps. „Witer” i Wasyl Borozenko ps. „Woron”;

2. „im. kniazia Światosława” pod dowództwem Pawły Skyby ps. 
„Myron”, miał on trzy sotnie bez kryptonimów, którymi dowodzili: 
Mykoła Nowosad ps. „Hrim”, Ołeksandr Melnyk ps. „Czornomoreć” 
i Wasyl Lewoczko ps. „Dowbusz”;

3. „im. Sahajdacznego”, którym dowodził Andrej Bałycki ps. „Witer”, 
a od października 1943 r. Ołeksji Bryś ps. „Ostap”. Brak jest informacji 
o jego sotniach i ich dowódcach. Prawdopodobnie nie było takiego ku-
renia, lecz tylko sotnia, którą dowodzili kolejno „Witer” i „Ostap”.

Wojskowy Okręg „Tiutiunnyk” (kod „04”)

Okręg ten nigdy nie sformował oddziału partyzanckiego z miejsco-
wej ludności. W okresie od 13 czerwca do połowy września 1943 r. na 
nominalnym terenie „Tiutiunnyka” przebywał oddział F. Worobcia ps. 
„Wereszczaka”. Realizował zadania wywiadowcze dla celów Abwehry.
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Zakończenie
Objętość artykułu, a także jego cel, nie pozwalają na przedstawie-

nie szczegółowych informacji w sprawie wydarzeń w kolejnych latach. 
Dlatego w największym skrócie przedstawię dalsze ogólne ramy funk-
cjonowania OUN-SD i UPA na Wołyniu.

Rok 1944 r. w sytuacji wkroczenia w dniu 4 stycznia na część Wo-
łynia Armii Czerwonej (ACz) był krytyczny dla sieci nacjonalistów 
ukraińskich. Od marca–kwietnia do czerwca–lipca część zachodnią 
Wołynia zajmował Wehrmacht, a wschodnią ACz113. W tej sytuacji 
Klaczkiwski porzucił dowodzenie UPA-Północ na rzecz J. Buseła 
i znalazł się po niemieckiej stronie frontu. Do dzisiaj nie ujawniono 
dlaczego zdecydował się na ten krok. Wiadomo, iż współpracował ści-
śle z dowódcami Wehrmachtu. Powrócił do szeregów UPA 6 sierpnia. 
W tymże momencie J. Buseł i W. Kuk dokonywali zasadniczej jej re-
organizacji. Tym razem, postąpiono na odwrót – oddziały UPA stały 
się częścią organizacyjną struktur OUN-SD. Powołano trzy General-
ne Okręgi: nr 33 „Zawichost” (okręgi: Beresteczko, Kowel i Łuck), nr 
44 „Tiutiunnyk” (Sarny, oraz intencjonalnie Żytomierz i Kijów), oraz 
„Południe” (Dubno, Równe i Krzemieniec). Trzy miesiące później (na 
przełomie października i listopada 1944 r.) Szuchewycz dokonał reor-
ganizacji całej OUN-SD tworząc pięć (a od lutego/marca 1945 r. szó-
sty) tzw. „małych krajów”. Na Wołyniu powstały: Północno-zachod-
ni Kraj114 (kryptonimy: nr 33 i „Chmelnycki”/„Moskwa”) i Północno
-wschodni Kraj115 (nr 44, „Tiutiunnyk”/„Odessa”). Granicę stanowiła 
rzeka Horyń. Utworzono też samodzielny okręg Sarny116.

Początkiem 1945 r. Sowieci zadali nacjonalistom kolejny decydujący 
cios. Najpierw 26 stycznia aresztowali Stelmaszczuka, który poddany 
przesłuchaniom zdradził kryjówkę Klaczkiwskiego. Podczas opera-
cji poszukiwawczej NKWD o kryptonimie „Szczur” 12 lutego, zgi-
nął on na polach wsi Susk (gm. Aleksandria, pow. Równe), wcale nie 
w sposób bohaterski. Sytuacja nacjonalistów pogarszała się lawinowo 
113 Wzdłuż rubieży: Turów-rzeka Prypeć–Kowel–Torczyn (15 km na zachód od 
Łucka)–Beresteczko i dalej (w Małopolsce Wschodniej) Brody–Kołomyja–Kuty.
114 Prowidnykiem został I. Łytwynczuk, a referentem wojskowym J. Stelmaszczuk.
115 Prowidnyk – P. Olijnyk, a referent wojskowy – P. Gudzowaty. 
116 Prowidnyk – Anatolij Majiwski ps. „Ulijan”.
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i w październiku 1945 r. Szuchewycz mógł tylko napisać do W. Kuka: 
„Jasne, że o Organizacji [OUN-SD] na PZUZ teraz trudno mówić”117. 
To był okres, gdy działali oni już „wyspowo” tj. istniały mniejsze czy 
większe grupki, które utrzymywały lub nie ze sobą kontakt. Zadaniem 
zaś prowidnyków było ich odnajdowanie i „rejestrowanie” kolejnych 
osób, które zostały aresztowane, lub przeszły na stronę „wroga” oraz 
ostrzeganie przed ewentualnymi „wsypami”. Już tylko dla „porządku” 
podam, iż kolejnymi prowidnykami OUN-SD na PZUZ byli (lub czuli 
się) – Mykoła Kozak ps. „Smok” (po Klaczkiwskim) i Wasyl Hałasa 
ps. „Orłan” (po śmierci Kozaka w lutym 1949 r). Ostatni prowidnyk 
– „Orłan” został pojmany przez enkawudzistów w nocy z 10 na 11 
lipca 1953 r. w lasach na północ od Szepietówki (obwód Kamieniec 
Podolski).

Mieczysław Samborski

Wołyń 1943. Historical background of the culprits of 
genocide of Poles – OUN-SD and UPA on the so-called 
Northwest Ukrainian Lands 

Key words 

UPA, UPA-North, Dmytro Klaczkiwski, Roman Szuchewycz, organizational 
structure, chain of command. 

Abstract

In 1943, at Wołyń one of the biggest crimes against the Polish nation was committed. 
The culprits are generally called Ukrainian nationalists or “upowcy” (Members 
of UPA). At that time they were organized in specifi c structures of Organization 
of Ukrainian Nationalists (OUN) and Ukrainian Insurgent Army (UPA). Jointly 
they had about 20 thousand members, activists and commanders. The article 
describes these structures and shows the chain of command. Due to the publishing 

117 Галузевий ДА СБУ, ф. 65, спр. C-9079 (додаток), т. 52, арк. 274-276, [w:] 
Л. УПА нс, т. 16, s. 321.
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restrictions, the time line of the article ends on 1943. Due to the UPA rule of assigning 
a particular armed group to a specifi c area, it is possible to roughly determine, 
based on this article, which unit was responsible for a raid on a particular town. 
The article also includes a detailed presentation of, i.a. material which proves that 
both Dmytro Klaczkiwski and Roman Szuchewycz are responsible for the Wołyń 
crime. The latter of the two not only gave help and support to Klaczkiwski, but also 
constantly controlled, and later on approved his actions. Additionally, the Wołyń 
“experiments” were spread by him to the Małopolska Wschodnia region. The article 
makes it possible to name specifi c culprits of the Wołyn genocide in 1943, because 
such criminals cannot remain unpunished.

Wolhynien 1943. Ansätze zur Geschichte der Ausführer 
des Völkermords an Polen – OUN-SD und UPA auf den 
so genannten nordwestlichen ukrainischen Gebieten 

Schlüsselwörter

UPA, UPA Nord, OUN-SD, Dmytro Klaczkiwski, Roman Szuchewycz, 
Organisationsstruktur, Führungskräfte 

Zusammenfassung

In Wolhynien in 1943 wurde eines der größten Verbrechen gegen das polnische Volk 
begangen. Seine Täter werden allgemein als die ukrainischen Nationalisten oder UPA-
Mitglieder bezeichnet. Dabei waren sie in bestimmten Strukturen der Organisation 
der ukrainischen Nationalisten (OUN) und der Ukrainischen Aufstandsarmee 
(UPA) organisiert. Insgesamt besaßen sie ca. 20 tausend Mitglieder, Aktivisten und 
Anführer. Der Artikel beschreibt diese Strukturen und stellt die Führungskräfte vor. 
Aus Verlagsgründen endet er mit der Zeitzäsur im Jahr 1943. Aufgrund dessen, dass 
die UPA-Streitkräfte nach einem bestimmten Prinzip auf bestimmten Gebieten tätig 
waren, kann man nach den Angaben dieses Artikels in groben Zügen die Abteilung 
nennen, die einen Überfall auf eine bestimmte Ortschaft durchgeführt haben konnte. 
Im genaueren Kontext hat man unter anderem die Beweise dafür vorgelegt, dass die 
Verantwortung für den Wolhyniener Massenmord sowohl bei Dmytro Klaczkiwski 
als auch bei Roman Szuchewycz liegt. Der Letzte hat nicht nur Klaczkiwski geholfen 
und unterstützt, aber er hat auch kontrolliert und abschließend seine Handlungen 
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bewilligt. Umso mehr hat er seine „Erfahrungen“ aus Wolhynien ab 1944 auf im 
östlichen Kleinpolen angewandt. Der Artikel ermöglicht es, die Vollstrecker des 
Völkermords in Wolhynien in 1943 beim Namen zu nennen, denn die Täter dieser 
Verbrechen dürfen nicht namenlos bleiben.

Волынь 1943. Заметки к истории исполнителей 
геноцида против поляков – ОУН-СД и УПА на, так 
называемых, Северо-западных украинских землях 

Ключевые слова

УПА, УПА-Север, ОУН-СД, Дмитрий Клячкивский, Роман Шухевич, 
организационная структура, кадровый состав

Pезюме

На Волыни в 1943 г. было совершено одно из самых великих преступлений 
против польского народа. Его зачинщиками считаются, в общем, украинские 
националисты или «уповцы». Они были организованы в определенные 
структуры Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской 
повстанческой армии (УПА). Совместно они насчитывали около 20 тыс. 
членов, активистов или руководителей. В статье описываются эти структуры 
и кадровый состав. По издательским причинам временные рамки охватывают 
события до 1943 года. Так как обязывал принцип деятельности вооруженных 
подразделений УПА на определенной территории, то на основе статьи 
можно приблизительно назвать конкретное подразделение, которое могло 
напасть на данную местность. Среди подробных сведений, представленных в 
статье, следует упомянуть, например, доказательства того, что за волынское 
преступление ответственность несут как Дмитрий Клячкивский, так и Роман 
Шухевич. Этот последний не только помогал и поддерживал Клячкивского, 
но и все время контролировал и, в конце концов, одобрил его действия. Более 
того, с 1944 г. распространил волынский «опыт» на Восточную Малопольшу. 
Статья позволяет назвать имена совершителей геноцида на Волыни 1943 г., 
так как виновники этих преступлений не должны остаться безымянными.
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Wołyńskie powstanie
Epopeja 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 
(styczeń – kwiecień 1944 r.)

Słowa kluczowe 

Armia Krajowa, Operacja „Burza”, Ukraińska Powstańcza Armia, Wołyń, 
Armia Czerwona, Dywizja Pancerna Waffen-SS „Wiking”, Kowel, Wojciech 
Kiwerski „Oliwa”, partyzantka

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony działaniom zbrojnym 27 Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej (dalej 27 DP AK) na zachodnim Wołyniu od czasu powstania dywizji w stycz-
niu 1944 r. do kwietnia tego roku, kiedy jednostka została zmuszona do przebi-
cia się przez wojska niemieckie na obszar południowego Polesia. Autor skupił się 
na aspektach militarnych i politycznych operacji „Burza” w Okręgu AK Wołyń, 
szeroko opisując walki żołnierzy AK z jednostkami niemieckimi i węgierskimi 
oraz z oddziałami UPA. Część pracy została również poświęcona infi ltracji dy-
wizji przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa wewnętrznego Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republiki Sowieckiej (dalej USRS) znajdujących się w sowieckich 
oddziałach partyzanckich.

Wołyń okresu II wojny światowej kojarzy się większości Polaków 
(i słusznie) z bezprecedensowym aktem ludobójstwa dokonanym na 
wołyńskich Polakach przez zbrojne formacje nacjonalistycznego pod-
ziemia ukraińskiego. Często jednak zapomina się, że to właśnie tam 
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miał miejsce dramatyczny prolog operacji „Burza”, podczas którego 
doszło do zaciętych walk żołnierzy Armii Krajowej z doborowymi 
niemieckimi jednostkami frontowymi.

Ogniwa wołyńskiej ZWZ-AK kilkakrotnie rozrywane przez do-
tkliwe dla polskiego podziemia aresztowania zrastały się powoli. 
Wobec słabości liczebnej elementu polskiego, ponoszone straty były 
tym bardziej bolesne. Ostatecznie struktury wołyńskiej AK zreor-
ganizował dowódca Okręgu Wołyń (pseudonim „Konopie”), płk 
Kazimierz Bąbiński „Luboń”, sprawujący funkcję dowódcy Okrę-
gu od lipca 1942 r. Gdy nie przyniosły rezultatu próby nawiązania 
kontaktu z Ukraińcami i zawarcia umowy wojskowej przewidującej 
wspólną walkę z Niemcami, AK zwiększyła wysiłek w formowa-
niu nowych grup samoobrony (gdzieniegdzie powstających samo-
czynnie) i lotnych oddziałów leśnych1. Do jesieni 1943 r. powstało 
na Wołyniu kilka większych polskich oddziałów2. Największymi 
z nich były Oddziały Partyzanckie (OP): „Bomba” kpt. Władysła-
wa Kochańskiego „Bomby”, OP „Gzyms” kpt. Franciszka Pukac-
kiego „Gzymsa”, OP „Łuna” (jesienią przemianowany na „Krwawą 
Łunę”) ppor. Jana Rerutki „Łuny” i OP „Sokół” por. cichociemny 
Michała Fijałki „Sokoła”3. Do kresowej legendy przeszła obrona 
Przebraża przez samoobronę (d-ca plut. Henryk Cybulski „Harry”) 
i lotne grupy partyzanckie dowodzone przez kpt. Leopolda Świ-
kłę „Adama”4. Niektórzy żołnierze z tych formacji zostali jednak 
aresztowani i internowani przez organy sowieckiego kontrwywiadu 

1 Nieudana misja Delegatury Rządu RP na Kraj i Wołyńskiego Okręgu AK zakoń-
czyła się śmiercią polskiej delegacji, na czele której stał por. Zygmunt Jan Rumel 
– zob. B. Gorska, Krzemieńczanin, Warszawa 2008. 
2 W. Filar, Okręg Wołyń, [w:] Operacja Burza i Powstanie Warszawskie 1944, red. 
K. Komorowski, Warszawa 2004, s. 100–102. 
3 Najprawdopodobniej Michał Fijałka w lutym 1956 r. został dobrowolnie zwerbo-
wany przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego jako tajny in-
formator „Osiecki”. Wyrejestrowany z sieci informatorów Służby Bezpieczeństwa 
w grudniu 1965 r. – K.A. Tochman, Michał Fijałka (1915–1983), cichociemny, żoł-
nierz AK, tajny współpracownik UB-SB o pseudonimie „Osiecki”, „Aparat represji 
w Polsce Ludowej 1944–1989” 2009, nr 1(7). 
4 Zob. E. H. Bakuniak, „Osnowa”. Zgrupowanie pułkowe 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK, Warszawa 2004, s. 22–23.
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w drodze na koncentrację 27. DP. Los ten spotkał m.in. wspomnia-
nych kpt. „Bombę” i kpt. „Adama”5.

4 stycznia 1944 r. front dotarł do przedwojennej granicy Rzeczy-
pospolitej. W związku z tym, Armia Krajowa mogła przystąpić do 
realizacji zadań „Burzy”. Wytyczne Komendy Głównej na czas opera-
cji były klarowne: chronić polską ludność (co zresztą realizowano od 
czasu powstania baz samoobrony i lotnych oddziałów partyzanckich), 
starać się nawiązać współdziałanie z Armią Czerwoną i utworzyć dwa 
przyczółki na zachodnim brzegu Bugu, mogące posłużyć Sowietom 
w rozwinięciu ofensywy w głąb ziem polskich6. Przystąpiono także do 
oczyszczania terenów przyszłej koncentracji między Kowlem, Wło-
dzimierzem Wołyńskim a Lubomlem i linią Bugu7. W obliczu sku-
tecznego rozwinięcia natarcia wojsk 1 Frontu Białoruskiego, 15 stycz-
nia 1944 r. komendant okręgu zarządził mobilizację inspektoratów 
Łuck i Kowel. Miejscem zbornym oddziałów miały być lasy zasmyc-
kie i świniarzyńskie na południowy wschód od dużej wsi Zasmyki. 
Tzw. baza zasmycka zawierała się w trójkącie Luboml–Włodzimierz–
Zasmyki i miała ogarnąć skupiska polskiej ludności istniejące nadal na 
zachodnim Wołyniu. Jeszcze tego samego dnia we wskazane miejsce 
przybyły pierwsze siły AK. Koncentracja trwała do połowy lutego. 
Postępy Rosjan i rychłe opanowanie przez Armię Czerwoną dużych 
obszarów Wołynia wraz z miejscowymi oddziałami lotnymi i samo-
obrony było równoznaczne z fi askiem zamiarów polskich, by stworzyć 
na Wołyniu silny, trzydziestotysięczny korpus, złożony z odtworzo-
nych wielkich jednostek: 13. i 27. DP oraz Wołyńskiej Brygady Kawa-
lerii. Z przybyłych pod Zasmyki żołnierzy odtworzono tylko 27. DP. 
Za ofi cjalną datę powstania partyzanckiej dywizji, mającej z czasem 
stać się pierwszą jednostką Wojska Polskiego odtworzonego w Kraju, 
przyjęto dzień 28 stycznia 1944 r.8

5 Ibidem, s. 60–62. 
6 W. Filar, Okręg Wołyń, [w:] Operacja Burza i Powstanie Warszawskie…, s. 103. 
7 Meldunek Organizacyjny Dowódcy AK do Naczelnego Wodza Nr 240, depesza 
6874/tjn/44 za okres od 1.IX.1943 do 29.II.1944, [w:] Armia Krajowa w dokumen-
tach 1939–1945, t. III, kwiecień 1943 – lipiec 1944, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1990, s. 348–350. 
8 W. Filar, „Burza” na Wołyniu, Warszawa 1997, s. 90.
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Siły Inspektoratu AK Kowel utworzyły tzw. Brygadę Kowelską, zaś 
Inspektoratu Łuck i Obwodu Włodzimierz – Brygadę Włodzimierską. 
Wkrótce dołączyły także grupki akowców z terenów zajętych przez 
Sowiety – z inspektoratów Równe i Dubno, a także z Samodzielnego 
Obwodu Sarny. Z poszczególnych oddziałów partyzanckich odtworzo-
no pułki 13., 27., 33. DP i szwadrony Wołyńskiej BK, które weszły 
w skład formowanej dywizji. Brygada Kowelska odtworzyła I/509 pp, 
II/50 pp, III/50 pp, I/43 pp, II/43 pp i I/21 puł (Zgrupowanie Pułkowe 
„Gromada”), natomiast Brygada Włodzimierska I/23 pp, II/23 pp, I/24 
pp i I/19 puł (Zgrupowanie Pułkowe „Osnowa”). 

21 stycznia do koncentrujących się oddziałów dołączyło kilkuset po-
licjantów ze 107. Batalionu Policji. Po rozbrojeniu i wzięciu do niewoli 
niemieckiego dowództwa, Polacy, natychmiast stawili się w miejscu 
koncentracji, doprowadzeni przez byłych policjantów stanowiących 
polską agenturę w oddziale. Zawiodły natomiast nadzieje na dotarcie 
gros oddziałów z Inspektoratu AK Dubno, w pełni zaangażowanego 
w akcję samoobrony przed napadami UPA. Według szacunków Józe-
fa Turowskiego, Dywizja została w ten sposób pozbawiona nawet 2–3 
tys. żołnierzy10. Trudno jednak nie zgodzić się z decyzją pozostawie-
nia tych sił w ośrodkach samoobrony, pełnych cywilnych uchodźców, 
bez ochrony AK skazanych na zagładę w obliczu operujących na Wo-
łyniu silnych oddziałów UPA.

W miejscu zgrupowania szybko powstały podstawowe struktury 
pomocnicze wielkiej jednostki: pododdziały łączności, zwiadu, war-
szawska kompania saperów przysłana z Generalnego Gubernatorstwa, 
kwatermistrzostwo, dwa szpitale polowe, żandarmeria, biuro infor-
macji i propagandy i inne. Oddziałami specjalnymi i pomocniczymi 
bezpośrednio kierował dowódca, który miał do dyspozycji pozostający 
w odwodzie I/45 pp. 

5 lutego do sztabu tworzącej się dywizji przybył z Warszawy mjr Jan 
Wojciech Kiwerski „Oliwa”, zastępując „Lubonia” na stanowisku do-
wódcy. Powodem roszady mógł być także zatarg Bąbińskiego z Woje-
wódzkim Delegatem Rządu RP, krytykującym „ostry” kurs względem 
Ukraińców, wyrażający się w akcjach odwetowych podejmowanych 

9 Skróty oznaczają: I batalion 50 pp, itd.
10 J. Turowski. Pożoga. Walki 27. Wołyńskiej Dywizji AK, Warszawa 1990, s. 152. 
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w odpowiedzi na zbrodnicze działania UPA. Kiwerski był doświad-
czonym ofi cerem, miał na swoim koncie spore sukcesy w walce kon-
spiracyjnej, m.in. odbicie więźniów w akcji pod Arsenałem w War-
szawie i akcję w Celestynowie. W chwili jego przybycia 27. WDP AK 
była w zaawansowanym stadium organizacji, mogła już zostać użyta 
bojowo, co należy przypisać za zasługę poprzednikowi „Oliwy”.

W momencie objęcia dowództwa przez „Oliwę”, Dywizja rozciągała 
się od kompleksu leśnego na północ od Włodzimierza (Zgr. „Osnowa) 
do lasów zasmyckich i Kupiczowa pod Kowlem. Osamotnione i od-
dzielone od reszty sił przez UPA baony: I/43 pp por. Filipowicza „Kor-
da” i I/50 pp por. cc Fijałki „Sokoła” znajdowały się razem z kompanią 
przeprawową w rejonie Zamłynie–Binduga–Staweczki.

W miesiącach marzec–kwiecień uzbrojenie Dywizji przedstawiało 
się następująco:

2 działa polowe kal. 75 mm – zdobycz III/50 pp por. Twardego  -
„Trzaski”, armaty porzucono po wyczerpaniu pocisków;
5 działek ppanc. – dwa w 50 pp i trzy w baonie dyspozycyjnym  -
I/45 pp por. Pukackiego „Gzymsa”. Sądząc po zdjęciach, były 
to armatki niemieckiej produkcji typu PAK kal. 37 mm;
1 kombinowana taczanka – własność I/21 puł ppor. Józefa Neu- -
mana „Hińczy”;
4 moździerze kal. 81 mm – trzy w baonie „Korda” i jeden  -
w batalionie „Gzymsa”;
13 granatników 55 mm – po pięć w każdym ze zgrupowań  -
i trzy w dyspozycyjnym batalionie dowódcy Dywizji;
ok. 40 ckm – średnio po cztery na batalion; -
130 rkm i 1 lkm – średnio po 12 na batalion; -
ok. 190 pm – przeciętnie 1 pm w każdej drużynie; -
ok. 200 rosyjskich karabinów sześciostrzałowych; -
ok. 4 900 kb wszelkich typów; -
ok. 1 200 pistoletów - 11.

Z danych powyższych wynika, że 27. WDP AK była bardzo dobrze 
zaopatrzona w broń jak na warunki partyzanckie. Na początku szlaku 
bojowego Dywizji bolączką był dla żołnierzy brak hełmów, których 

11 M. Fijałka, 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Warszawa 1986, 
s. 76–77.
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nie mogły zastąpić powszechnie noszone polówki. W miarę upływu 
czasu i kolejnych starć, zaopatrywano się w ten cenny element wy-
posażenia na pobojowiskach. Rozkaz „Oliwy” z 14 lutego nakazywał 
noszenie stopni wojskowych, a kolejny, z 21 marca, polecał nosić na 
lewym ramieniu biało-czerwoną opaskę z literami „WP”. O sile Dy-
wizji stanowili przede wszystkim jej żołnierze, a byli oni zazwyczaj 
zgrani, niejednokrotnie zespoleni więziami przyjaźni i koleżeństwa, 
mający za sobą wspólną partyzantkę w oddziale leśnym lub grupie 
samoobrony. 

Aby rozszerzyć posiadane zaplecze, partyzantka AK rozpoczęła 
systematyczne niszczenie UPA, otaczających ją praktycznie ze wszyst-
kich sił: 9 stycznia rój (drużyna) „Ostapa” natknął się na oddział AK – 
w rezultacie zginęło 9 banderowców12. 10 stycznia oddział „Piotrusia” 
stoczył potyczkę z banderowcami, zakończoną stratą 6 zabitych. Dzień 
wcześniej „Piotruś” rozbroił 20 upowców. Jeńcy zostali najprawdopo-
dobniej zlikwidowani. 19 stycznia oddziały „Piotrusia”, „Jarosława” 
i „Lecha” zaatakowały bazę UPA w m. Gnojno, ale Ukraińcy stawili 
skuteczny opór, zmuszając napastników do odstąpienia ze stratą 1 za-
bitego i 3 rannych13. 10 dni później połączone siły „Sokoła”, „Jastrzę-
bia”, „Trzaski”, „Siwego” i „Łuny” uderzyły na wsie Babie i Szczu-
rzyn. Atak zakończył się połowicznym sukcesem – pierwsza z tych 
miejscowości została spalona14.

W pierwszych dniach lutego oddziały 27. Dywizji przy wsparciu 
partyzantów sowieckich odniosły znaczące zwycięstwo, rozbijając 
bazę UPA w Lasach Świniarzyńskich, zapewniając sobie dogodne po-
zycje do koncentracji Zgrupowania „Gromada” i podstawę wyjściową 
do marszu na południowy wschód celem połączenia z formującym 
się Zgrupowaniem „Osnowa”. 8 lutego oddział „Piotrusia” efektyw-
nie wsparł obronę samoobrony w Edwardpolu, po czym zlikwidował 

12 CDAWOWU: F.3838; Op.1; Spr.3a; Ark.75, Meldunek informacyjny OUN z te-
renu, b. m., 20 stycznia 1944, [w:] W. Serhijczuk, Poliaky na Wołyni u roky druhoji 
switowojii wijny. Dokumenty z Ukrajins’kych archiwiw i Pol’s’ki publikacji, Kyjiw 
2003, s. 361–362. 
13 J. Turowski. Pożoga…, s. 165–167. 
14 I. Il’juszyn, OUN-UPA i Ukrajins’ke pytannia w roky druhoji switowoji wijny 
(w switli pol’s’kych dokumentiw), Kyjiw 2000, s. 98–99. 
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oddziały UPA w Wierowie, Worczynie i Puzowie. W drugiej deka-
dzie miesiąca połączone grupy „Lecha” i „Bogorii” rozbiły siły UPA 
w Stęzarzycach, na placu boju padło 23 partyzantów UPA. Ukraińcy 
prędko pomścili tę klęskę i 20 lutego w ich zasadzkę wpadł oddział 
„Gzymsa”. Akowcy wycofali się, tracąc 15 ludzi. W ostatnich dniach 
lutego Zgrupowanie „Gromada” przeprowadziło operację zaczepną 
przeciwko bazie ukraińskiej w Oździutyczach, ale atak załamał się, 
gdy zginęło 20 Polaków, a tyluż odniosło rany. Ogółem na początku 
1944 r. oddziały partyzanckie AK, które weszły później w skład 27. 
WDP AK stoczyły z UPA co najmniej 17 bojów, w większości zwycię-
skich, opanowując znaczny obszar położony między Kowlem, Wło-
dzimierzem Wołyńskim a Lubomlem i linią Bugu, na którym znaj-
dowało się ok. 15 tys. polskiej ludności. Według różnych szacunków, 
w wyniku działań akowców śmierć poniosło od 600 do ponad 2 tys. 
ukraińskich cywilów15. Trudno jednak zapomnieć, iż w sytuacji, kie-
dy grupy ukraińskich mężczyzn były doraźnie zwoływane na pomoc 
oddziałom UPA w charakterze „siekierników” w napadach na polskie 
miejscowości, śmierć takiej osoby nie może być jednoznacznie za-
klasyfi kowana jako ofi ara cywilna. Pomyślne walki z UPA w lutym 
i marcu sprawiły, że siły ukraińskie utrudniające łączność między 
skoncentrowanymi zgrupowaniami AK zostały rozbite lub zmuszone 
do wycofania się. Bezprzykładnie brutalna rzeź dokonana na polskich 
mieszkańcach Wołynia i mniej obfi ty w śmiertelne żniwo, choć także 
krwawy odwet postawił walczące strony przed dylematem, z którego 
wyjście było tylko jedno: „my albo wy”. Jeńców nie brano, chyba żeby 
poprzez tortury wydusić z nich informacje. Niszczenie całych miejsco-
wości razem z ludnością uchodziło za codzienność. Niezwykle drama-
tyczne sceny i osobiste dramaty łamały charaktery i deptały wszelkie 
normy moralne. Nie można jednak zapomnieć o tym, że dowództwo 
UPA starało się zupełnie wyniszczyć Polaków na terenach uznanych 
za „etnicznie ukraińskie”16, łącznie z kobietami i dziećmi, natomiast 

15 I. Il’juszyn, OUN-UPA i Ukrajins’ke pytannia..., s. 99–100, 102, idem, Ukrajin-
s’ka Powstans’ka Armija i Armija Krajowa. Protystojannia w Zachidnij Ukrajini 
(1939–1945 rr.), Kyjiw 2009, s. 277. 
16 Dokumenty zawierające rozkazy UPA mówiące o całkowitym wymordowaniu lud-
ności polskiej za Bugiem i Sanem zostały prawdopodobnie zniszczone po 1991 r. 
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dowództwo Okręgu AK Wołyń i pierwszy komendant Dywizji wyraź-
nie wzywał podległe oddziały do walki jedynie z mężczyznami17.

W praktyce jednak bywało różnie, z uwagi na to, że wielu żołnierzy 
AK straciło z rąk nacjonalistów najbliższych, nierzadko zamordowa-
nych w okrutny sposób. Pchor. Andrzej Żupański przybyły na Wołyń 
z „warszawską” kompanią saperów wspominał, że rozmowy żołnierzy 
pochodzących z Wołynia na temat bliżej nieznanej akcji odwetowej 
wywołały jego zdziwienie i wzburzenie. „Jak to, chcecie strzelać do 
bezbronnych?” – zapytał. „Panie podchorąży, pan jest z Warszawy, 
niech się pan nie wtrąca” – usłyszał w odpowiedzi od wołyniaków18.

Wskutek wzmagającej się z tygodnia na tydzień aktywności 27. DP 
AK, zbliżania się frontu i niekorzystnej lokalnie sytuacji, część oddzia-
łów UPA z zachodniego Wołynia zdemobilizowała się w oczekiwaniu 
na „przeskoczenie” frontu, przeszła na teren Małopolski Wschodniej 
lub na Lubelszczyznę, gdzie wdała się w ciężkie walki z siłami inspek-
toratów AK Zamość i Hrubieszów19. 

Od końca marca żołnierze Dywizji nie utrzymywali już styczności 
bojowej z większymi siłami UPA, nie licząc drobnych grup ukraiń-
skich, obecnych przy jednostkach niemieckich w charakterze prze-
wodników i drobnych pododdziałów. Podziemie ukraińskie musiało 
zmierzyć się na wschodzie Wołynia z sowieckimi siłami wewnętrzny-
mi, przystępującymi do pacyfi kacji terenów zdobytych przez Armię 
Czerwoną. Na początku marca Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrz-
nych ZSRS Ławrientij Beria wysłał na „wyzwolone” tereny Wołynia 
swojego zastępcę Siergieja Krugłowa i gen. Iwana Sierowa wraz z gru-
pą „wykwalifi kowanych pracowników NKWD-NKGB” w celu podję-
cia „niezbędnych przedsięwzięć czekistowsko-operacyjnych”20.

17 Cyt. za: L. Karłowicz, Jastrzębiacy. Historia oddziału i batalionu por. „Jastrzę-
bia” w 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Lublin 1999, s. 59. 
18 Relacja Andrzeja Żupańskiego „Andrzeja” (w zbiorach autora, nagranie z dnia 
30 listopada 2007 r.). Por. A. Żupański, Wspomnienia wojenne, maszynopis w zbio-
rach autora.
19 Szerzej na ten temat patrz: G. Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko
-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999, s. 171 i n. 
20 Iwan Sierow był sowieckim „specjalistą” od operacji „czyszczenia tyłów”, był 
m.in. odpowiedzialny za rozpracowywanie antysowieckiego podziemia w Europie 
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Siły bezpieczeństwa przeznaczone do ochrony tyłów Armii Czer-
wonej na odcinku wołyńskim, liczące 4 brygady Wojsk Wewnętrz-
nych NKWD (dalej WW NKWD) (razem 10 tys. żołnierzy) i 4 pułki 
Wojsk Przygranicznych NKWD (4 tys. ludzi) uznano za niewystarcza-
jące i miały one wkrótce zostać uzupełnione dalszymi 2 dywizjami, 4 
brygadami, pułkiem kawalerii i batalionem czołgów WW NKWD. Po 
otrzymaniu tych posiłków, sowieckie siły bezpieczeństwa wewnętrz-
nego miały liczyć w regionie aż 42 tys. żołnierzy NKWD, nie licząc 
samodzielnych oddziałów operacyjnych SMIERSZ21.

Tymczasem przed przystąpieniem do „Burzy” mjr Kiwerski za-
mierzał połączyć siły obu zgrupowań, rozcięte przez grupy Niemców 
i UPA. Jeszcze przed objęciem komendy, 19 stycznia niemiecka kom-
pania piechoty uderzyła z Kowla na Zasmyki. Zdaniem Władysława 
Filara, natarcie załamało się gdy zostało przeskrzydlone, a napastnicy 
wycofali się, tracąc 5 zabitych, kilkunastu rannych i trochę broni. Po-
lacy zaś stracili 1 poległego i 1 rannego22. Sytuacja ta wygląda zu-
pełnie inaczej we wspomnieniach Leona Karłowicza. Zdaniem tego 
autora, wskutek postawy „Lubonia”, niechętnego do podejmowania 
walki z Niemcami, nie użyto do obrony Zasmyk oddziału „Jastrzębia” 
i innych grup, znajdujących się w pobliskiej Suszybabie. Ostatecznie 
Niemców powstrzymała zasmycka samoobrona, wsparta przez pla-
cówki z dwóch sąsiednich wiosek, ale zginęło 6 mieszkańców wsi lub 
uciekinierów z innych miejscowości, a w czasie strzelaniny spłonęło 
30 zagród23. 

Pierwszego poważniejszego starcia z Niemcami Polacy nie mogli 
zatem zaliczyć do udanych. Wydaje się, że przyczyna takiego obrotu 

Środkowo-Wschodniej i wysiedlenia „niewiernych” narodów z zamieszkiwanych 
przezeń terytoriów, np. Tatarów Krymskich. Zob. N. Pietrow, Iwan Sierow. Pierwyj 
priedsiedatiel KGB, Moskwa 2005. 
21 Gosudasrtwiennyj Archiw Russkoj Fiederacii (Państwowe Archiwum Federacji 
Rosyjskiej, dalej: GARF), F.9401; Op.2; Spr.64; Ark.141, Pismo Ludowego Komi-
sarza Spraw Wewnętrznych Ławrientija Berii do Ludowego Komisarza Spraw Za-
granicznych Wiaczesława Mołotowa., b.m. [Moskwa], 7 marca 1944 r., [w:] „Oso-
byje papki” Stalina i Mołotowa pro nacional’no-wyzwol’nu borot’bu w Zachidnij 
Ukrajini u 1944–1948 rr. Zbirnyk dokumentiw, L’wiw 2010, s. 47. 
22 W. Filar, „Burza”…, s. 95.
23 L. Karłowicz, Jastrzębiach…, s. 66–67. 
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spraw mogła leżeć w dotychczasowych doświadczeniach „Lubonia”, 
nie uważającego za słuszne wikłanie szczupłych sił własnych w walkę 
na dwa fronty, kiedy – jak dotąd – to Ukraińcy stanowili główne zagro-
żenie dla polskiego stanu posiadania na Wołyniu. Jak wiadomo, taki 
punkt widzenia był sprzeczny z założeniami operacji „Burza” i w dal-
szej perspektywie nie wchodził w grę. Niewykluczone, że „Luboń” nie 
chciał również prowokować niemieckiej kontrakcji, nieuniknionej po 
ujawnieniu się większych sił AK24.

5 lutego Armia Czerwona zdobyła Równe i Łuck25. Dywizja po-
winna była jak najszybciej przystąpić do wytycznych planu „Burza”, 
zakładającego zbrojną demonstrację wobec wkraczających Sowietów. 
Przed przystąpieniem do opisu walk wołyńskiej AK z jednostkami 
niemieckimi i węgierskimi trzeba jednoznacznie zaznaczyć, że ist-
nienie 27. WDP AK było dla nich zagrożeniem o tyle, o ile mogło 
doprowadzić do ich odcięcia od linii Bugu. Działania podejmowane 
przez wojska nazistowskie nie miały zatem na celu (a przynajmniej 
nie należało to do ich najważniejszych zadań) zniszczenia Dywizji. 
Takie wrażenie można odnieść po lekturze prac polskich historyków, 
zazwyczaj byłych żołnierzy AK, pozbawionych szerszego umieszcze-
nia opisywanych wydarzeń w kontekście sytuacji na froncie pod Kow-
lem. Niemieckie źródła milczą również na temat udziału w operacji 
deblokady Kowla niektórych wielkich jednostek wymienianych przez 
polskich autorów, np. „Brygady Strzelców Górskich”. Na zachodnim 
Wołyniu starły się za to z AK pododdziały Pułku Strzelców Krajo-
wych, zbiorczego Pułku kawalerii Waffen-SS, 253. i 242. Dywizji Pie-
choty oraz 5. Dywizji Pancernej (Wehrmachtu) ze składu LVI Korpu-
su Pancernego26.

15 lutego 23 pp blokujący Włodzimierz od północnego zachodu 
udaremnił próbę przełamania blokady tego miasta. Od strony miasta 
atakowały dwie kompanie żandarmerii, kolejna nacierała z Uściługa. 
Uderzenie przyjęły kompanie I/23 pp por. Górki-Grabowskiego „Za-
jąca”, zaś kontratak II/23 pp ppor. Krasowskiego „Lecha” spowodo-
wał odwrót nieprzyjaciela. Wróg nie rezygnował i chcąc oczyścić re-
24 J. Turowski. Pożoga…, s. 170. 
25 W. Kosyk, Ukrajina i Nimeczczyna..., s. 421.
26 F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS. Idea i poświęcenie, Gdańsk 2010, s. 190–195. 
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jon Włodzimierza ponowił działania zaczepne 23 lutego. Tym razem 
atakował batalion Wehrmachtu. Niemcy szli w białych, maskujących 
mundurach, pod osłoną kilku wozów pancernych. Pomocnicze ataki 
wykonywał też pododdział węgierski z Piatydni i załoga Werby. 1/I/23 
pp, broniąca Wodzinowa i Ochnówki, nie mogąc sprostać przeważają-
cym siłom nacierających, cofała się krok za krokiem. W blasku płoną-
cych domów podpalonych czołgowymi pociskami, niemieckie grupy 
szturmowe dopadały pierwszych chałup. „Garda” rzucił do walki od-
wody, na prawe skrzydło batalionu Wehrmachtu natarła 4 kompania 
II batalionu 23 pp. Widząc nadchodzącą odsiecz, do kontrnatarcia po-
derwali się obrońcy Wodzinowa. Jednocześnie I szwadron 19 pułku 
ppor. Longina Dąbka-Dębickiego „Jarosława” spędził z pola Niemców 
z Werby i szeroko oskrzydliwszy batalion bijący się pod Wodzinowem, 
zaatakował główne siły przeciwnika. Zaskoczeni Niemcy nie spodzie-
wali się partyzantów z tego kierunku: porzucając broń salwowali się 
bezładną ucieczką do Włodzimierza. Ścigano ich aż do koszar arty-
lerii. Wzięto do niewoli kilku rannych. Po prowizorycznym opatrze-
niu odwiozła ich do Włodzimierza sanitariuszka Amelia Lachowicz 
„Brzózka”. Wróciła przywożąc pismo od dowódcy garnizonu, który 
dziękował za opiekę nad rannymi, pisząc że „tylko Polska Armia może 
się zdobyć na taki czyn” i wzywał do „tępienia band sowieckich”27.

Gdy niemieckie uderzenie na Wodzinów zdawało się osiągać po-
wodzenie, oddział węgierski zaskoczył pluton AK strzegący kierunku 
na Uściług i wziął go do niewoli. Węgrzy mogli doszczętnie znisz-
czyć polski pododdział otwierając ogień, ale poprzestali na rozbroje-
niu akowców i wzięciu ich do niewoli. Dowiedziawszy się o poraż-
ce Niemców, zwrócili Polakom broń, puścili ich wolno i podarowali 
skrzynkę granatów i amunicji (!)28. Potwierdziły się przypuszczenia 
o przyjaznym stosunku wojsk węgierskich do polskiego podziemia. 
Zwycięstwo „Osnowy” pod Wodzinowem było jednym z pierwszych 
spektakularnych sukcesów Dywizji w początkowym etapie walki. 
Blokada Włodzimierza została utrzymana. Zdobyto ciężki karabin 
maszynowy i wóz z amunicją29.
27 M. Fijałka, 27. Wołyńska…, s. 87.
28 W. Filar, „Burza”…, s. 97.
29 J. Turowski. Pożoga…, s. 182. W meldunku do Naczelnego Wodza d-ca AK 



152

Damian Markowski

9 marca o świcie Zgrupowanie „Gromada” siłami dwóch batalionów 
usiłowało zająć Hołóby, co doprowadziłoby do przecięcia linii kolejo-
wej Kowel–Łuck. Ponadto liczono na zdobycie znajdujących się tam 
magazynów broni. Dowodzący „Gromadą” mjr Jan Szatowski „Ko-
wal” zamierzał niespodziewanym szturmem wedrzeć się na stację ko-
lejową. Mimo że zawiodła synchronizacja atakujących oddziałów, za-
skoczono niemiecką załogę i opanowano miejscowość. Niemcy zebrali 
się wokół stacji i budynków osiedla kolejowego i stawiali tam skutecz-
ny opór. Stracono czynnik zaskoczenia nie zdobywszy stacji i maga-
zynów. Co gorsza, od strony Kowla szosą nadjechała zmotoryzowana 
kolumna Wehrmachtu, a torami przytoczył się pociąg pancerny, za-
sypując atakujących gradem pocisków z działek i kaemów. „Kowal” 
uznał, że starcie jest nie do wygrania i zarządził odwrót. Stacja pozo-
stała w rękach niemieckich. Jedynym pozytywnym aspektem natarcia 
na Hołóby było zadanie nieprzyjacielowi ciężkich strat, ok. 30 zabitych 
i rannych. Straty własne wyniosły kilku rannych30. Tyle wersja Józefa 
Turowskiego. Leon Karłowicz wspominał akcję na Hołóby zupełnie 
inaczej. Według niego, batalion „Siwego” nie przyszedł „Jastrzębiowi” 
w sukurs w decydującej chwili natarcia, gdyż jego dowódca czekał na 
majora „Kowala”, a ten ... zaspał, zmożony kilku wcześniejszymi bez-
sennymi nocami. Mniej romantyczna i chyba bardziej prawdopodobna 
wersja wydarzeń Karłowicza wspomina, że pocieszeniem nieudanego 
wypadu był fakt, iż batalion nie poniósł strat31. Straty Niemców, na 
które powołuje się Turowski, wydają się mało wiarygodne w świetle 
relacji byłego podkomendnego „Jastrzębia”. 

17 marca miał miejsce wypadek w dotychczasowych dziejach Dy-
wizji szczególny. Do Zasmyk, zajętych przez I/24 pp i II/43 pp, wma-
szerowała niemiecka kompania z taborem i działkiem przeciwpan-
cernym, i nieświadoma niebezpieczeństwa, rozlokowała się w środku 

podał, że stracono pod Wodzinowem 2 ludzi, natomiast 6 zostało rannych. Straty 
niemieckie (być może zawyżone) miały natomiast wynieść 18 ludzi i samochód 
pancerny – Meldunek Organizacyjny d-cy AK do Naczelnego Wodza Nr 240, depe-
sza 6874/tjn/44 za okres od 1.IX.1943 do 29.II.1944, [w:] Armia Krajowa w doku-
mentach…, T. 3, s. 351. 
30 J. Turowski, Pożoga…, s. 206. 
31 L. Karłowicz, Jastrzębiacy..., s. 80–81. 
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wsi. Niemcy zostali błyskawicznie otoczeni. Wtedy komendant lokal-
nej samoobrony, ppor. Henryk Nadratowski „Znicz” i por. Mścisław 
Sławomirski „Prawdzic” podeszli do ofi cera dowodzącego kompanią 
i w kilku słowach poinformowali go o sytuacji, żądając poddania się. 
Po dłuższej rozmowie, której wynik przypieczętowały lufy partyzanc-
kich karabinów, groźnie skierowane w przybyłych „nieproszonych go-
ści”, Niemcy złożyli broń. Wzięto do niewoli 105 żołnierzy, zdobyto 
69 kb, 16 pm, 9 rkm, 12 pistoletów, działko ppanc. i tabor. Działko 
odesłano do sztabu Dywizji, a reszta łupu przypadła szczęśliwym ba-
talionom. Jeńców przekazano Sowietom32.

Podobną wpadkę zanotowali Niemcy kilka dni później. 24 marca 
pluton saperów z „Osnowy” rozbroił i wziął do niewoli w Stęzarzy-
cach kolejną niemiecką kompanię. Pochwycono wówczas 2 ofi cerów 
i 70 żołnierzy wroga, zdobywając 5 rkm, kilka pm, 50 kb i kilka sztuk 
broni osobistej oraz amunicję, granaty, radiostację i konne wozy33.

20 marca 1/I/24 pp i bataliony „Trzaski” i „Siwego” (III/50 i II/43 
pp), przy wsparciu ogniowym sowieckiej artylerii i niewielkiej grupki 
czerwonoarmistów z Samodzielnej Grupy Osłonowej I Frontu Biało-
ruskiego, po ciężkim boju zdobyły Turzysk. Bezcenny dla okupanta 
szlak komunikacyjny biegnący linią kolejową Włodzimierz–Kowel 
został przerwany. Według polskich źródeł wyeliminowano 72 Niem-
ców bez strat własnych, biorąc 4 ckm, 8 rkm, 3 kb ppanc., wiele kb i 30 
tys. sztuk amunicji34.

Aby zwiększyć rozmiar sukcesu, rankiem 24 marca pododdziały 
I/45 pp, I/24 pp i „warszawskiej” kompanii saperów uderzyły na most 
kolejowy na Turii w okolicy Turopina. Walka była ciężka, mostu bro-
niły stanowiska broni maszynowej ulokowane w schronach bojowych, 
z których atakujący byli rażeni celnym ogniem. Użycie działek ppanc. 
I/45 pp strzelających na wprost przesądziło o porażce obrońców, ale 
nie udało się ich całkiem odrzucić od Turii, gdyż cofnęli się na zachod-
ni brzeg, zajmując lepiej przygotowane do obrony stanowiska. Zdo-

32 J. Turowski, Pożoga..., s. 250. 
33 W. Filar, „Burza”..., s. 133.
34 Depesza dowódcy AK do Naczelnego Wodza, L.dz. 2694/tjn. Z 29 marca 1944 r., 
[w:] Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III, Armia Krajowa, Lon-
dyn 1950, s. 589.
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bycie mostu kosztowało 6 zabitych i 9 rannych35. Niemniej działania 
zaczepne „Kowala” z 20 i 24 marca odebrały Niemcom jedną z życio-
dajnych linii, którą płynęło zaopatrzenie dla dywizji na froncie. Prócz 
efektów militarnych, „Oliwa” spodziewał się wykorzystać politycznie 
współdziałanie z Armią Czerwoną pod Turzyskiem do celów „Burzy”. 
O zdobyciu tego miasta 21 marca wspomniano w radio Londyn i radio 
Moskwa. Kiwerski postanowił dążyć do zacieśnienia współpracy.

21 marca w imieniu „Oliwy” na spotkanie z kilkoma wyższymi ran-
gą sowieckimi wojskowymi wyruszyli mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter 
„Żegota” i ppor. Wincenty Lempart „Wichura”. Powrócili następnego 
dnia wieczorem przywożąc trochę amunicji i zapewnienie gen. Sier-
giejewa o chęci współdziałania z oddziałami AK. Kolejne spotkanie, 
na którym miał się pojawić sam „Oliwa”, zaplanowano na 26 marca36. 

Boje o utrzymanie kolei Włodzimierz–Kowel zakończyły się dla 
Niemców niepowodzeniem. Musiało to jednak wpłynąć na koniec 
pewnego lekceważenia możliwości dywizji AK, energicznie działają-
cej na bezpośrednim zapleczu frontu. Nieznany z nazwiska generał 
Waffen-SS, dowódca obrony Kowla, wysłał do „Oliwy” pismo, w któ-
rym proponował zaniechanie walki wobec „obopólnego niebezpie-
czeństwa” ze wschodu i stanięcie sił polskich u boku Wehrmachtu. 
Obiecywał dozbroić 27. Dywizję „według polskich życzeń” i, w razie 
zgody na swoje warunki, pozostawić Polakom „wolną rękę” w kwestii 
ukraińskiej. „Oliwa” nie odpowiedział.

23 marca Niemcy rozpoczęli nieudaną operację likwidacji zgrupo-
wania „Gardy”. Pierwsze ich natarcie z Kapitułki na Owadno zosta-
ło zatrzymane, ale nacierający okopali się na przedpolu polskich linii 
obronnych. Następnego dnia o świcie ruszyło polskie kontrnatarcie. 
Na tyły jednostek wroga związanych przez II/23 pp „Lecha” wjechały 
plutony I szwadronu 19 pułku, szarżując na niemieckie tabory. Atak 
ułanów udał się w pełni, ale stracono por. Dąbka-Dębickiego „Jaro-
sława”, ciężko ranionego w udo. Na skrzydło kawalerzystów wyszło 
natarcie Węgrów, ale ci raczej pozorowali atak niż rzeczywiście go 
wykonywali. Niemcy wkrótce wycofali się do Owadna. Tego dnia raz 

35 J. Turowski, Pożoga..., s. 258, zob. też W. Filar, „Burza”…, s. 131.
36 Co do daty spotkania zdania są podzielone, por. M. Fijałka, 27. Wołyńska…, s. 94 
i T. Sztumberk-Rychter, Artylerzysta piechurem, Warszawa 1966, s. 249 i n.



 155 

Wołyńskie powstanie. Epopeja 27 Wołyńskiej DP AK (styczeń – kwiecień 1944 r.)

jeszcze próbowali szczęścia, tym razem wyprowadzając atak na Stęza-
rzyce. Nieudolnie dowodzona kompania przeciwnika poddała się bez 
walki, o czym wzmiankowano już wcześniej. Ogółem w walkach pod 
Włodzimierzem od 22 do 24 marca „Osnowa” straciła 7 zabitych i 5-12 
rannych, zadając Niemcom i Węgrom wielokrotnie większe straty – 32 
zabitych i ponad 100 wziętych do niewoli (według źródeł polskich – 
weryfi kacja wymaga dalszych badań w ośrodkach niemieckich). Łu-
pem Polaków padły: 1 ckm, 2 rkm, większa ilość broni ręcznej i 2 
wozy amunicji37. „Garda” otrzymał od Niemców z Kowla propozycję 
wymiany wziętej do niewoli kompanii za Polaków z włodzimierskiego 
więzienia. Odpowiedź była krótka i wymowna: „Zwolnicie Polaków, 
ja – wypuszczę jeńców”. Niedługo potem ponad 450 więźniów było 
z powrotem na wolności, a niemiecka kompania wróciła do Włodzi-
mierza. 

Oddziały partyzanckie Okręgu AK Wołyń nawiązały kontakt z so-
wiecką partyzantką już wczesnym latem 1943 r. i w ramach niepi-
sanego taktycznego sojuszu niejednokrotnie wspólnie występowały 
przeciwko siłom UPA, najczęściej z pozytywnym skutkiem. Sowieci 
znajdowali schronienie i aprowizację w polskich miejscowościach, a te 
mogły nierzadko liczyć na ochronę przed atakami nacjonalistów lub na 
przydział broni i amunicji. Warunki „Burzy” wymagały nawiązania 
współpracy z nacierającą Armią Czerwoną. Sowiecka partyzantka, do 
pewnego stopnia sprawdzona w zakresie ograniczonego współdziała-
nia przeciw nacjonalistom, mogła być czynnikiem znacznie ułatwiają-
cym tę kwestię. Co ciekawe, 16 lutego 1944 r. prawdopodobnie doszło 
do ciężkiego boju między batalionami „Jastrzębia”, „Trzaski” i „Siwe-
go” a bliżej nieokreślonym oddziałem sowieckim, wziętym za UPA. 
Zdaniem Leona Karłowicza, do bolesnej dla Polaków pomyłki doszło 
w wyniku wyparcia banderowców przez Sowietów na kilkadziesiąt 
godzin przed uderzeniem „Gromady” na Ośmigowicze. W starciu ro-
zegranym w pobliżu cmentarza sam tylko „Jastrząb” stracił 4 pole-
głych, 5 rannych (dwóch wkrótce zmarło) i 1 zaginionego38.

Sowieccy dowódcy partyzanccy przesyłali do centrali charaktery-
stykę polskich oddziałów podporządkowanych Rządowi RP i poszcze-

37 J. Turowski. Pożoga…, s. 261. 
38 L. Karłowicz, Jastrzębiach…, s. 75–79. 
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gólnych dowódców. Komendant 1. Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej 
pisał w jednym z meldunków o żołnierzach AK: 

(…) w istocie niewiele różnią się od nacjonalistów z UPA [pod względem po-
litycznym – D.M.], chyba tylko poziomem kultury, umiejętnością walki, organi-
zacją ruchów, wszystko to na wysokim poziomie (…)39. W innym raporcie pisał: 
Politycznie to ludzie dosyć ciemni, chociaż dobrze przyuczeni do parlamentarnych 
i burżuazyjno-partyjnych wykrętasów (…). Temu narodowi ciągle jeszcze śni się 
Polska z balami i ułanami, Polska wytworna jak Francja40. 

W drugiej połowie marca front zbliżył się na dostateczną odległość, 
by podjąć próbę nawiązania kontaktu z jednostkami Armii Czerwonej. 
Jednakże jedno z pierwszych spotkań zakończyło się dla akowców bo-
leśnie. 18 marca sowiecki zwiad otworzył z zasadzki ogień do wracają-
cego z patrolu plutonu ppor. Edwarda Imiałka „Kruka”, prowadzącego 
12 jeńców niemieckich. Zginęło 6 Polaków. Sowietów mogły zmylić 
noszone przez akowców mundury polskie, niemieckie i węgierskie, 
ale czy nie widzieli biało-czerwonych opasek? Przy pomocy ofi cerów 
łącznikowych przebywających w baonie por. Krokaya „Siwego” (II/43 
pp) incydent wyjaśniono i w celu uniknięcia dalszych nieporozumień, 
19 marca mjr „Kowal” i dowódca sowiecki gen. Siergiejew uzgodni-
li przyszłe działania, włączając do rozmów gen. Gromowa, dowódcę 
korpusu Armii Czerwonej, który znalazł się pod Kowlem. „Oliwa” do-
wiedziawszy się o przebiegu rozmów zezwolił na współdziałanie.

26 marca Kiwerski ponownie spotkał się z Siergiejewem. Dowódca 
dywizji AK przybył na nie w towarzystwie kilku ofi cerów i plutonu 
ochrony. Pertraktacje co do dalszego losu Dywizji, jej współdziałania 
z armią sowiecką i dozbrojenia były utrzymane w dość dobrej atmos-
ferze, choć pewność komunistycznych rozmówców co do powojen-
nych losów terenów położonych na wschód od Bugu musiała niepokoić 
przybyłych.

Siergiejew zaproponował Kiwerskiemu, by przeprowadził Dywizję 
na tyły frontu sowieckiego, gdzie miałaby zostać wyposażona w ar-

39 Cyt. za: A. Gogun, Partyzanci Stalina na Ukrainie. Nieznane działania 1941
–1944, Warszawa 2010, s. 140. 
40 Ibidem. 
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tylerię, broń strzelecką i sprzęt motorowy, a potem kontynuowałaby 
walkę z Niemcami za Bugiem jako jednostka Armii Czerwonej. „Oli-
wa” odmówił. Nie o taką umowę mu chodziło, poza tym obawiał się 
rozbrojenia i internowania. Swoją decyzję argumentował dobrą spo-
sobnością do odcięcia Kowla, okrążonego już w połowie przez Sowie-
tów. Przypomniał, że Dywizja jest szczególnie cenna dopóki znajduje 
się na niemieckich tyłach. Podziękował za możliwość dozbrojenia jed-
nostki za linią frontu, ale stwierdził, że powinna się dozbroić w wal-
kach. Osiągnięte uzgodnienia zawarto w kilku punktach: 1. 27. WDP 
AK powinna podlegać operacyjnie dowództwu radzieckiemu zarów-
no na Wołyniu jak i po przekroczeniu linii Bugu. 2. Sowieccy prze-
łożeni operacyjni Dywizji uznają ją za integralną część sojuszniczych 
Polskich Sił Zbrojnych mających władze w Londynie i Warszawie. 3. 
Sowieci nie będą utrudniać Dywizji kontaktu z władzami zwierzch-
nimi w Londynie i Warszawie. 4. Dywizja zostanie przeformowana 
z jednostki partyzanckiej na w pełni regularną dywizję piechoty. 5. 
Żadne polskie oddziały partyzanckie nie pozostaną na tyłach Armii 
Czerwonej. 6. Sowieci zapewnią dozbrojenie Dywizji w artylerię, broń 
wszelkiego rodzaju, wyposażenie, ekwipunek i dostarczą zaopatrzenie. 
„Oliwa” obiecał Siergiejewowi, że bez zwłoki wyśle warunki porozu-
mienia do swoich przełożonych i przedstawi mu ich decyzję najpóźniej 
w 4 dni po jej otrzymaniu. Depesza ppłk. Kiwerskiego została opa-
trzona znakiem alarmowym „XXX” co znaczyło, że jest wiadomością 
najwyższej wagi, i wysłana od razu po powrocie z narady41.

Możliwość osiągnięcia porozumienia w trakcie działań wojen-
nych na Wołyniu mogła stać się sposobnością do odnalezienia drogi 
wyprowadzającej Polskę z politycznego impasu. „Oliwa” dostrzegał 
znaczenie ewentualnego układu 27. DP AK z Armią Czerwoną, lecz 
nie mógł podjąć decyzji o takiej wadze samodzielnie, był zobowiąza-
ny przesłać treść umowy Komendzie Głównej. Szybka i pozytywna 
odpowiedź z Warszawy bądź Londynu mogłaby popchnąć ZSRS do 
przywrócenia normalnych stosunków z rządem Mikołajczyka. Mo-
głaby, gdyby zachowanie Sowietów nie było grą ukierunkowaną na 
41 AK w dokumentach…, t. III, s. 392–394. Zdecydowanie negatywnie zapatrywał 
się na współpracę 27. WDP z Armią Czerwoną Naczelny Wódz – zob. Depesza 
Naczelnego Wodza do dowódcy AK z 8 kwietnia 1944 r., [w:] AK w dokumentach., 
t. III, s. 398–399.
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wykorzystanie pomocy wojskowej jednostki AK. Możliwość układu 
z armią sowiecką poruszyła „Bora” i władze londyńskie, bowiem wie-
rzono, że postawiono pierwszy krok do uznania Armii Krajowej przez 
Sowietów za pełnoprawne oddziały alianckie. Po stronie polskiej na-
dzieje pokładane w „Burzy” zdawały się krystalizować i przybierać 
realne kształty. Zostały one zresztą żywo podchwycone przez prasę 
polskiej emigracji42. 

Jednakże ze strony Sowietów była to tylko gra na czas, ukierun-
kowana na wykorzystanie militarne polskich sił do czasu zaistnienia 
możliwości ich rozbrojenia bądź zniszczenia. Dowódcy sowieckich 
oddziałów partyzanckich złożonych z Polaków stale współpracowali 
z NKGB i NKWD i okresowo sporządzali raporty na temat sytuacji 
na Wołyniu i postawy polskiej ludności wobec rozmaitych czynników 
politycznych i wojskowych43. 

Związek Sowiecki nie myślał rezygnować z ziem zagarniętych we 
wrześniu 1939 r. 1 marca 1944 r. podczas przemówienia na sesji Rady 
Najwyższej USRS w Kijowie, I sekretarz KC KP(b)U Nikita Chrusz-
czow powiedział: 

(…) Naród ukraiński nie dopuści do tego, aby rdzennie ukraińskie ziemie, ponow-
nie zjednoczone w jednym ukraińskim państwie sowieckim, zgodnie z wolą samej 
ludności zachodnich obwodów Ukrainy, zostały oderwane od Ukrainy Radzieckiej44.

Nieustanna infi ltracja polskiego podziemia miała być pierwszym 
krokiem ku jego likwidacji. Komendant Ukraińskiego Sztabu Ruchu 

42 Oddziały Armii Krajowej na Wołyniu ujawniły się wobec Rosjan zgodnie z in-
strukcjami Rządu Polskiego. „Spotkamy w Polsce wojska ZSRR jako walczące ze 
wspólnym wrogiem”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 5 kwiet-
nia 1944 r., nr 81, [w:] Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe 
1939–1945, oprac. D. Baliszewski, A. K. Kunert, t. 2, 1943–1944, Warszawa 1999, 
s. 1589–1590. 
43 Zob. np. meldunek Roberta Satanowskiego do Moskwy z 8 maja 1943 r. – CDA
-HOU: F.62; Op.1; Spr.212; Ark.1-4, Meldunek Roberta Satanowskiego do Ukra-
ińskiego Sztabu Partyzanckiego o „sprawie polskiej”, b.m., 8 maja 1943 r., [w:] 
W. Serhijczuk, Poliaky na Wołyni…, s. 146–149. 
44 Cyt. za: Prawdziwa historia Polaków..., s. 1536. 
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Partyzanckiego Timofi ej Strokacz45, obserwując rosnące w siłę od-
działy leśne AK, już 6 listopada 1943 r.  polecił „wprowadzać agen-
turę do polskich nacjonalistycznych oddziałów”46. Wiadomość, którą 
otrzymali „czerwoni” dowódcy na Wołyniu była „najściślej tajna”47. 
Tym samym, partyzantka sowiecka zyskiwała swoich ludzi w struk-
turach AK, niezwykle cennych z punktu widzenia przyszłej rozprawy 
z niepodporządkowanym sobie podziemiem. Z uwagą śledzono kolej-
ne ruchy „polskich nacjonalistów”, łącznie z działaniami samoobro-
ny. Dodajmy jednak, że wywiad akowski także usiłował wprowadzić 
swoich agentów do grup „czerwonych” partyzantów48. 

29 lutego 1944 r. Ludowy Komisarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
USRS Siergiej Sawczenko polecił naczelnikom obwodowych zarzą-
dów NKGB na tzw. „Zachodniej Ukrainie” przystąpić do akcji rozpra-
cowania polskich organizacji podziemnych działających na dawnych 
kresach II Rzeczypospolitej i w toku działania agenturalnego dotrzeć 
do ich członków, a tych – aresztować49. 

W ostatnich dniach marca 1944 r. Strokacz otrzymał informacje Fio-
dorowa, Kizia i Iwanowa na temat dywizji AK, określające jej liczeb-
45 Strokacz był jednocześnie naczelnikiem NKWD USRS – A.I. Kokurin, Organy 
NKWD-MWD SSSR po bor’bie s woorużiennym nacionalisticzieskim podpoliem 
(Zapadnaja Ukraina i Biełorussija, Łatwija, Litwa i Jestonija) 1939–1953, [w:] 
Trudy obszcziestwa izuczienija istorii otiecziestwiennych spiecsłużb, red. A.A. Zda-
nowicz i in., t. III, Moskwa 2007, s. 264. 
46 CDAHOU: F.62; Op.1; Spr. 1301; Ark.199, Szyfrotelegram Ukraińskiego Sztabu 
Ruchu Partyzanckiego do dowódców w terenie nr 6940, b.m. [Moskwa], 6 listopada 
1943 r., [w:] W. Serhijczuk, Poliaky na Wołyni…, s. 299. 
47 Ibidem.
48 CDAHOU: F.62; Op.1; Spr.274; Ark.63, Wyciąg z meldunku Roberta Satanow-
skiego nr 1903/163, b.m., 10 lutego 1944, [w:] W. Serhijczuk, Poliaky na Wołyni…, 
s. 366. 
49 Hałuzewyj Derżawnyj Archiw Służby Bezpeky Ukrajiny-Kyjiw (Wydzielone 
Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, oddział w Kijowie, dalej: 
HDA SBU), F.9; Spr.74; T.1; Ark.64-75, Rozkaz Ludowego Komisarza Bezpieczeń-
stwa Państwowego USRS nr 338/S do Naczelnika Zarządu Ludowego Komisaria-
tu Bezpieczeństwa Państwowego Obwodu Wołyńskiego, b.m. [Kijów], 29 lutego 
1944 r., [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nie-
znane dokumenty z archiwów służb specjalnych, T. 6, Operacja „Sejm” 1944–1946, 
Warszawa–Kijów 2007, s. 5–15. 
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ność na mniej niż 3 tys. ludzi50. Kolejne informacje zdobywane przez 
sowiecką agenturę pozwoliły Nikicie Chruszczowowi na wysłanie do 
Stalina 10 kwietnia obszernego „szczególnie ważnego” sprawozdania 
Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego USRS Siergieja Sawczenki 
o możliwościach bojowych 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i jej 
politycznym zapleczu na Wołyniu, w Warszawie i Londynie51. 

Fiasko prób porozumienia na drodze „Burzy” i w gestii współdzia-
łania militarnego widział Naczelny Wódz, gen. Sosnkowski. W depe-
szy do „Lawiny” z 9 kwietnia pisał: 

Rozumiejąc Wasze trudne położenie, przyjmuję do wiadomości fakt dokonany 
w postaci Waszej instrukcji dla Dowódcy Okręgu Wołyń [dokument zawierał szcze-
góły współdziałania z RKKA – D.M.], dotyczącej utworzenia 27. d[ywizji] p[iecho-
ty]. Wątpię, czy obietnice dowództwa sowieckiego będą dotrzymane, względnie 
czy dodatkowe warunki Waszej instrukcji będą przyjęte; nawet i w tym jednak 
wypadku nie wierzę w pomyślny wynik eksperymentu, a podległość dywizji Wam 
i mnie, będzie najprawdopodobniej zupełnie iluzoryczna. Będzie dobrze, jeśli na 
drodze obranej uda się Wam zyskać pewną ilość uzbrojenia oraz uratować choćby 
część tych ludzi i oddziałów, które – jak donosicie – są zupełnie ujawnione. Przewi-
duję, że w pewnym momencie nastąpią próby wcielenia dywizji do armii Berlinga, 
lub będą zastosowane represje52. 

Przyszłość dwóch najbliższych miesięcy miała pokazać, jak proro-
cze były słowa Naczelnego Wodza. Tym bardziej, iż wkrótce po zajęciu 
terenów przedwojennego województwa wołyńskiego NKGB, NKWD 
i SMIERSZ rozpoczęły operację „Sejm”, której celem było rozpraco-
wanie i likwidacja struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Aresz-
towanych żołnierzy AK i działaczy cywilnego podziemia poddawano 

50 CDAHOU: F.62; Op.1; Spr.254; Ark.140, Wyciąg z raportów Fiodorowa i in. 
nr 3727/1133, b.m., 25 marca 1944 r., [w:] W. Serhijczuk, Poliaky na Wołyni…, 
s. 379-380. 
51 CDAHOU: F.1; Op.23; Spr.915; Ark.1-5a, Informacja Chruszczowa do Stalina 
w sprawie działań AK na Wołyniu, Moskwa, 10 kwietnia 1944 r., [w:] W. Serhij-
czuk, Poliaky na Wołyni…, s. 388–393. 
52 Depesza Naczelnego Wodza do d-cy AK nr 2880/tjn/44 z 9 kwietnia 1944 r., [w:] 
Armia Krajowa w dokumentach…, s. 398. 
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ciężkiemu śledztwu, niejedna osoba załamała się i złożyła „obciąża-
jące” zeznania, pozwalające sowieckim organom bezpieczeństwa na 
osądzenie polskich konspiratorów za „zdradę ojczyzny” i karę śmierci 
lub zesłania do łagrów, co dla wielu więźniów okazało się tożsame. 
Do połowy kwietnia Sowietom udało się na podstawie otrzymanych 
zeznań rozpracować sieci inspektoratów AK Dubne i Równo, łącznie 
z odkryciem składów broni53.

Tymczasem w myśl współdziałania z Armią Czerwoną, po powrocie 
ze spotkania z gen. Siergiejewem Kiwerski wydał rozkazy, żeby prze-
sunąć oddziały Dywizji w taki sposób, by pozwolić czołowym siłom 
sowieckim wejść głębiej w ugrupowanie niemieckie. Dywizja miała 
przemieścić się bardziej na zachód, tworząc korytarz wolny od sił hitle-
rowskich, ciągnący się od Turii do Bugu, zabezpieczając linię rzeki na 
odcinku Dubienka–Włodzimierz. Wymagało to od „Gromady” odsko-
ku na zachód i porzucenia stanowisk nad Turią. Przyszłe rozlokowanie 
Dywizji rozcinało niemiecki front na pół, stwarzając Rosjanom warun-
ki do przenikania na tyły wojsk Grupy Armii „Północna Ukraina”. 

W marcu sytuacja Niemców na odcinku kowelskim stała się niemal 
beznadziejna. Załoga miasta i jego okolic, zamienionych w rejon umoc-
niony (tzw. Fester Platz Kovel), licząca ok. 4 tys. ludzi, przeważnie z for-
macji porządkowych i przeciwpartyzanckich, stawiała desperacki opór 
przeważającym siłom Armii Czerwonej mimo niemal zupełnego odcię-
cia przez wysunięte grupy sowieckiej kawalerii, czerwoną partyzantkę 
i oddziały AK. Trzon bojowy załogi rejonu umocnionego tworzyły Pułk 
Strzelców Krajowych, Pułk Kawalerii Waffen-SS złożony z Niemców, 
mieszkańców krainy Baczka, batalion saperów, pół batalionu artyle-
rii, pół batalionu artylerii przeciwlotniczej i 300 uzbrojonych kolejarzy. 
Przeciwko nim Sowieci dysponowali czteroma dywizjami (320., 76., 143. 
i 184. Dywizją Strzelców) oraz 7. Korpusem Kawalerii Gwardii. Ponadto 
lotnictwo sowieckie panowało w powietrzu wobec słabości Luftwaffe54. 

53 HDA SBU: Spr.S-9975; T.1; Cz.2; R.3; Ark.63-64, Meldunek Specjalny Naczel-
nika Zarządu NKGB Obwodu Wołyńskiego ppłk Martynowa o Inspektoracie „Dą-
browa” polskiej organizacji wojskowej „PZP” nr 204/s, Łuck, 18 kwietnia 1944 r., 
[w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku…, T. 6, Ope-
racja „Sejm”…, s. 20-22.
54 F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS…, s. 191. 
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Z rozkazu Komendy Głównej Wojsk Lądowych SS-Gruppenführer 
i Generalleutnant (gen. por.) Waffen-SS Herbert Otto Gille miał w mar-
cu 1944 r. stanąć na czele improwizowanej grupy bojowej zdolnej do 
odblokowania Kowla. Jej główną „pięść” uderzeniową stanowić miała 
5. DPanc. Waffen-SS „Wiking”. Co prawda Gille zameldował 12 mar-
ca, że jednostka ta praktycznie nie istnieje i „została z niej gromada lu-
dzi pozbawionych uzbrojenia” wskutek kolosalnych strat poniesionych 
w bitwie pod Czerkasami i prosił nawet, by móc przedstawić Hitlerowi 
swoje zdanie w tej sprawie, ale spotkanie w Berchtesgaden nie doszło 
do skutku i przystąpił do wykonania rozkazu. Ów „specjalista od de-
blokady kotłów” wylądował w otoczonym mieście 16 marca i zreorga-
nizował jego obronę. Dwa tygodnie później na korzyść „Fester Platz” 
zaczął działać Kampfgeschwader 55 (Pułk Bojowy 55) stacjonujący na 
lotnisku Dęblin-Irena i Kowel otrzymywał odtąd zaopatrzenie drogą 
powietrzną, a na pokładzie szybowców transportowych ciągniętych 
przez bombowce przybył personel medyczny. W czasie okrążenia Pułk 
dostarczył obrońcom 1 350 zasobników z bronią, amunicją, żywnością 
i lekami55. 

29 marca siły AK osiągnęły dyslokację bojową uzgodnioną z do-
wództwem radzieckim. Baony „Gromady” i dyspozycyjny I/45 pp por. 
Pukackiego „Gzymsa” obsadziły frontem na północ i północny wschód 
linię: Zamłynie–Sztuń–Czmykos–Zaglinki–Staweczki–Stawki. We 
Władynopolu rozłożył się „Oliwa” ze sztabem. Zgrupowanie „Osno-
wa” zachowało dotychczasowe pozycje opierające się na Stęzarzycach, 
Karczunku, Wodzinowie i Ochnówce. Lukę między zgrupowaniami 
zamykał od wschodu szwadron 21. Pułku, umocniwszy się w Hajkach 
nad Turią. W sąsiedztwie Dywizji znajdowały się dwie duże sowieckie 
grupy partyzanckie płk. Karasiowa i gen. Fiodorowa. Okres od 25 do 
30 marca to chwila wytchnienia dla żołnierzy AK, będących w walce 
od końca stycznia. Nieprzyjaciel nie przejawiał większej aktywności 
poza wysyłaniem patroli, chociaż rozpoznawał nowe stanowiska Po-
laków za pomocą lotnictwa. Brak broni przeciwlotniczej skłaniał do 
55 Ibidem, s. 191–192. Warto wspomnieć, że wywiad AK rozpoznał niewielką war-
tość bojową dywizji „Wiking”. D-ca AK pisał w meldunku do Naczelnego Wodza, 
że jednostka ta „ma stan zaledwie paruset ludzi” – Meldunek Sytuacyjny Dowódcy 
AK do Naczelnego Wodza nr 4, depesza 3378/tjn/44 z 14 kwietnia 1944, [w:] Armia 
Krajowa w dokumentach…, T. III, s. 403. 
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kopania schronów. W każdym oddziale wydzielono strzelców dobo-
rowych mających strzelać do samolotów, lecz były to zabiegi prowi-
zoryczne, nie mogące poważniej zaszkodzić maszynom Luftwaffe. 30 
marca saperzy z kompanii przeprawowej rozpoczęli budowę mostu na 
Bugu pod miejscowością Binduga. Po kilku dniach most został wyko-
nany, a na drugi brzeg przeszli przez niego partyzanci płk. Karasiowa. 
Partyzantka sowiecka przeprawiała się po nim na Lubelszczyznę do 6 
kwietnia, kiedy został wykryty i zniszczony przez lotnictwo. W do-
wód wdzięczności za okazaną pomoc przy forsowaniu Bugu, saperzy 
AK otrzymali od Rosjan dużą ilość pepesz56. 

Wykorzystując luki w polsko-sowieckim ugrupowaniu partyzanc-
kim i zapewne staczając nieznane nam bliżej potyczki z jego partyzan-
tami, rankiem 30 marca grupa 8 czołgów 5. Pułku Pancernego Waf-
fen-SS z 50 grenadierami ze 131. DP przebiła się do Kowla, dostarcza-
jąc jego załodze pierwszych posiłków w sile żywej i broni pancernej. 
Udaną odsieczą dowodził Oberlejtnant der Waffen-SS Nicolussi-Leck. 
Otrzymanie wsparcia i nadzieja na ratunek przyczyniły się do podnie-
sienia morale obrońców miasta57. 

Nicolussi-Leck wspominał później, że z uwagi na straty i tężejący 
opór nieprzyjaciela zamierzał zatrzymać grupę na przedpolach Kow-
la, w odległości ok. 1,5–2 km od oblężonego garnizonu, ale jeden 
z jego czołowych czołgów wysunął się naprzód i wdał się w pojedynek 
ogniowy z Sowietami. Nie chcąc opuścić towarzysza broni, Nicolus-
si uderzył wraz z resztą maszyn i odniósł zwycięstwo. Za swój wy-
czyn otrzymał później Krzyż Rycerski. Niemcy ponieśli jednak spore 
straty – na przedpolach miasta spłonęła trzecia część ich wozów bojo-
wych58. 

31 marca dwa plutony 1/I/50 pp „Sokoła” urządziły zasadzkę pod 
Radziechowem i wzięły do niewoli 37 Niemców59. 2 kwietnia doszło 
do pierwszego starcia z regularnymi jednostkami skierowanymi do li-

56 D. Markowski, Płonące Kresy. Operacja „Burza” na ziemiach wschodnich II 
Rzeczypospolitej, Warszawa 2011, s. 40 i n. 
57 F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS…, s. 194. 
58 R. Butler, SS-Wiking. The history of the fi fth SS-Division 1941–1945, Havertown 
2002, s. 131, 133. 
59 W. Filar, „Burza”…, s. 143. 
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kwidacji włamania polskiej Dywizji i sił sowieckich. Przy wsparciu 
artylerii, Niemcy zaatakowali w Sztuniu 2/I/50 pp. Na szczęście dla 
kompanii, z odsieczą przyszła 1/I/43 pp z Zamłynia, która uderzyła 
na tyły wroga. Polskie uderzenie było druzgoczące. Nieprzyjacielski 
oddział uległ rozbiciu, padło 12 Niemców a 28 dostało się do niewoli. 
Zdobyto 9 km, 8 rkm, 50 kb i dużo amunicji. Polacy utracili 7 zabitych 
i 8 rannych. Jednocześnie reszta I/43 pp rozbiła natarcie na Zamłynie, 
biorąc do niewoli dalszych 9 nieprzyjaciół60.

W nocy z 3 na 4 kwietnia do Sztunia wszedł duży oddział (prawdo-
podobnie kompania) piechoty, zaskakując kwaterującą w drugiej czę-
ści wsi 2/I/50 pp. Doszło do walki wręcz, z której zwycięsko wyszli 
żołnierze AK. Wzięto tabor nieprzyjaciela. Rankiem niemiecka pie-
chota pod osłoną ognia dział i moździerzy natarła na wieś. Powtórzyła 
się sytuacja sprzed kilku dni, od zachodu zaszła Niemców 1/I/43 pp, 
zaś „Sokół” pchnął z Czmykosu na lewe skrzydło nieprzyjaciela resztę 
swojego batalionu. To przesądziło o klęsce żołnierzy Wehrmachtu. Po-
legło 52 z nich, akowcy zdobyli 7 rkm, 4 moździerze, 60 kb, 26 wozów 
taborowych wypełnionych amunicją do broni strzeleckiej moździerzy, 
żywnością i pancerfaustami61. Tę świetną broń przeciwpancerną prze-
kazano wkrótce partyzantom sowieckim, a mogła się bardzo przydać 
w walce z czołgami 5. DPanc. Waffen-SS „Wiking”. Zginęło 9 akow-
ców, 14 zostało rannych62. 3 kwietnia II/50 pp por. Czermińskiego 
„Jastrzębia” przepędził z Maszowa 150 żołnierzy wroga pilnujących 
tory kolejowe Luboml–Kowel, zabijając 16 z nich63. Dwudniowe (2–4 
kwietnia) walki z regularnymi niemieckimi pododdziałami pokazały, 
że siły AK, choć gorzej uzbrojone i nie posiadające artylerii, są zdolne 

60 J. Turowski. Pożoga…, s. 282. 
61 W. Filar, „Burza”…., s. 144.
62 Ibidem. J. Turowski podał w swej pracy, że straty AK wyniosły w tym boju 10 
zabitych i 9 rannych. Niemcy mieli jakoby stracić 81 poległych i 42 wziętych do 
niewoli, w tym 12 ofi cerów Waffen-SS. Por. J. Turowski, Pożoga…, s. 285–286. 
Z kolei d-ca AK meldował Naczelnemu Wodzowi o zagarnięciu 30 jeńców i odbi-
ciu 6 jeńców sowieckich przy stratach własnych 8 poległych i tyluż rannych – Mel-
dunek Sytuacyjny D-cy AK do Naczelnego Wodza nr 4, depesza 3378/tjn/44 z 14 
kwietnia 1944, [w:] Armia Krajowa w dokumentach…, T. III, s. 404. 
63 W. Filar, Burza”…, s. 145.
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skutecznie walczyć dzięki wzorowemu zaangażowaniu, poświęceniu 
i dobremu dowodzeniu.

Wykorzystując zastój na wołyńskim odcinku frontu wschodniego, 
Niemcy pragnęli zniszczyć wybrzuszenie, którego przedłużeniem była 
27 WDP AK. 5 kwietnia przystąpili do likwidacji polsko-radzieckiego 
klina. Tego dnia, w gęstej śnieżycy, uderzyli na Sztuń (w którym po 
zluzowaniu I/50 pp znajdowały się 2/I/45 pp „Gzymsa” i kompania 
saperów) z powodzeniem wychodząc na prawe skrzydło i tyły obroń-
ców. Nie udało się zorganizować przeciwnatarcia, a wśród żołnierzy 
wybuchła panika. Sztuń został zajęty przez Niemców. Kompanie AK 
cofnęły się aż do bagien ziemlickich. 

Kolejnego dnia Dywizję opuściły zgrupowania sowieckiej par-
tyzantki. W razie konieczności Kiwerski mógł jeszcze zwrócić się 
o wsparcie do płk. Romanienki, dowódcy 54. Pułku Kawalerii Gwar-
dii, stykającego się nad Turią z I/19 pp w Hajkach. Luftwaffe nieustan-
nie bombardowała wsie opanowane przez AK, wzniecając pożary 
i przysparzając strat. W obawie przed bronią pancerną, której warkot 
słyszano od strony Lubomla, zaminowano niektóre drogi na kierun-
kach spodziewanego ataku. Na zbliżające się Święta Wielkanocne do 
Dywizji zaczęła napływać ludność cywilna z rodzin żołnierzy. Płk 
Romanienko utrzymywał swój pułk blisko Stawek, przez co mógł on 
zostać użyty, gdyby Niemcy zwiększyli nacisk. W okolice Turyczan, 
nieopodal „Osnowy”, przybył 56. Pułk kawalerii Gwardii, co pozwa-
lało sądzić, że Sowieci wzmacniają klin czym mogą, oczekując nie-
mieckiego zwrotu zaczepnego. Poważnym mankamentem obronnego 
ugrupowania Dywizji było symboliczne obsadzenie linii Bugu, co 
umożliwiło Niemcom przerzucenie części 4. DPanc. dla wzmocnienia 
sił walczących z „Osnową”.

6 kwietnia 4. DPanc. Generalleutnanta von Sauckena wraz z grupą 
czołgów Obersta der Waffen-SS Mühlenkampfa z „Wikinga” wykorzy-
stując powodzenie z poprzedniego dnia przebiła się do Kowla i utworzy-
ła w ten sposób wąski korytarz łączący twierdzę z zapleczem64. Niemcy 
ponieśli jednak znaczne straty. W nocy z 6 na 7 kwietnia mjr Tadeusz 
Sztumberk-Rychter „Żegota” przesłuchał jeńców wziętych do niewoli 

64 F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS…, s. 194. Dywizja „Wiking“ w czasie walk pod 
Kowlem miała nie więcej niż 25 czołgów. 
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pod Sztuniem: 12 żołnierzy Waffen-SS z 5. DPanc. „Wiking” i 58 żoł-
nierzy Wehrmachtu. Pierwsi z wymienionych mieli zachowywać się 
„butnie” i zostali wszyscy rozstrzelani. Żołnierzy Wehrmachtu przeka-
zano czerwonoarmistom pod Jagodnem. 8 kwietnia od rana hitlerowcy 
wzmogli wysiłek w celu zdobycia Czmykosu i ściśnięcia AK na po-
łudniowy wschód od kompleksu bagiennego. Pierwsze ataki piechoty 
baon „Jastrzębia” (II/50 pp) odparł celnym ogniem broni maszynowej, 
ale gdy pojawiły się trzy czołgi, przebieg boju zmienił się diametralnie. 
Jedyne polskie działko ppanc. zamilkło po wyczerpaniu amunicji, a po-
ciski armatnie wgniatały Polaków w ziemię. Wreszcie czołgi wpadły do 
wsi, wybijając lukę w liniach obronnych i „Jastrząb” ustąpił, wycofując 
batalion za Neretwę. Posiadane przez batalion działko ppanc. wystrze-
liło w tym boju wszystkie posiadane 4 pociski, zresztą niecelnie65. 

Po niepowodzeniach w walkach o utrzymanie Sztunia i Czmykosu, 
północna linia obrony Dywizji przebiegała oparta o Neretwę (II/50 
pp), przez Pustynkę (I/45 pp), Staweczki, Olesk i Zaglinki (II/43 pp). 
W nocy z 8 na 9 kwietnia jeden z polskich samolotów ze 148. Dywi-
zjonu do Zadań Specjalnych dokonał zrzutu broni i sprzętu na tzw. 
„Bastion Polana”, 17 km na wschód od Lubomla. Jest to przypadek 
wyjątkowy, gdyż zrzut odbywał się w tajemnicy przed dowództwem 
brytyjskim, które nie zezwalało na dostarczanie broni dla AK na Kre-
sach Wschodnich, żeby nie drażnić Stalina. Zrzut podniósł na duchu 
żołnierzy Dywizji, choć jego znaczenie materialne było symboliczne: 
podjęto „stosunkowo dużo broni krótkiej, kilkanaście pistoletów ma-
szynowych typu »Sten«, trochę plastyku, amunicji, radiostację oraz 
kilkanaście mundurów angielskich”66.

Podczas ciężkich walk „Gromady”, „Osnowę” niepokoiło lotnictwo 
wroga. 7 kwietnia 2/I/24 pp w udanej zasadzce rozniosła niemiecki 
pododdział maszerujący z Włodzimierza w kierunku Kowla. Bez strat 
własnych zabito 10 Niemców, a 2 wzięto do niewoli, zdobywając broń, 
wozy i konie67. 8 kwietnia jeden z samolotów bombardujących Bielin 
(lotnicy poczuli się na tyle bezkarnie, że bomby zrzucali z niskiego 
pułapu) został trafi ony seriami broni maszynowej i spadł w pobliżu 
65 L. Karłowicz, Jastrzębiacy..., s. 88. 
66 J. Turowski, Pożoga…, s. 298. 
67 Ibidem, s. 302.
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Wierowa. Akowcy rzucili się w jego kierunku i wyciągnęli z płonące-
go wraku zwłoki pilota oraz niesprawne wskutek uszkodzeń karabiny 
maszynowe68. Dokumenty denata wskazywały na jego przynależność 
do jednostki bazującej na dęblińskim lotnisku, więc partyzanci mogli 
strącić jedną z maszyn Kampfgeschwader 55. Jak wspominał później 
żołnierz tej jednostki Siegfried Zantke:

Operacje lotnicze w celu zaopatrywania okrążonych oddziałów nie były zbytnio 
lubiane. Uważano je za wyjątkowo niebezpieczne, ponieważ zrzut ładunku mógł 
mieć miejsce dopiero po pokonaniu zapory nieprzyjacielskiej artylerii przeciwlot-
niczej i odbywał się najczęściej pod jej ogniem. Tak było i nad Kowlem. (…) Nasze 
straty wynosiły 10% aktywnych załóg. Jednakże do 7 kwietnia 1944 roku nasz pułk 
bombowy wykonał 250 lotów bojowych zrzucając nad Kowlem 275 ton zaopatrze-
nia (…)69.

9 kwietnia Niemcy z całą siłą zaatakowali pozycje „Gromady”. 
Główne natarcie wyszło na Pustynkę bronioną przez I/45 pp „Gzym-
sa”. Czołgi i piechota atakowały wzdłuż grobli, nie wiedząc, że mo-
stek, po którym muszą przejechać został zaminowany przez saperów 
AK. Jednak kiedy Niemcy wbiegli na mostek, wybuch nie nastąpił. 
Do walki włączyły się dwa polskie pepance, uszkadzając jeden z czoł-
gów70. Pozostałe pod osłoną tyraliery piechoty parły naprzód i pręd-
ko znalazły się we wsi, rażąc akowców pociskami z dział i kaemów. 
Sytuacja była krytyczna, „Oliwa” rzucił na linię wszystko co miał 
w zapasie: kompanię saperów i pluton żandarmerii. Nie można było 
pozwolić na rozbicie batalionu, za nim był już tylko sztab Dywizji, 
tabor i szpital polowy pełen rannych. Pomimo to Niemcy w dalszym 
ciągu posuwali się do przodu, bój toczył się już wśród płonących chat. 
Nagle w oddziałach AK wybuchła panika i żołnierze zaczęli uciekać. 

68 Ibidem, s. 303–304. 
69 Cyt. za: F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS…, s. 193–194. 
70 Improwizowana obrona przeciwpancerna w batalionie „Gzymsa” polegała na 
prowadzeniu ognia z dwóch działek wymontowanych w 1941 r. ze zniszczonych 
sowieckich czołgów i ustawionych na chłopskich przodkach, bez jakichkolwiek 
przyrządów celowniczych. Stąd też celowanie odbywało się „po lufi e” i szansa na 
trafi enie pojazdu nieprzyjaciela była znikoma – J. Turowski, Pożoga…, s. 299. 
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„Gzyms” zebrał wówczas z dużym wysiłkiem grupę żołnierzy i przy-
puścił kontratak, odrzucając Niemców. Czołgi również zawróciły, od-
holowując uszkodzoną maszynę71. 

Kolejne uderzenie przyjął II/43 pp, który po walce został wyparty 
z Zaglinek, Oleska i Staweczek. Po południu batalion otrzymał wspar-
cie moździerzy sowieckich partyzantów i odbił Staweczki. Sukcesem 
tym cieszył się niedługo, gdyż przed wieczorem Niemcy ponowili atak 
i odzyskali wieś, spychając baon ok. 2 km na południe. Równocześnie 
jednostki niemieckie i 50. węgierski pp uderzył na I/43 „Korda” bro-
niący Zamłynia. Miażdżąca przewaga liczebna i techniczna nieprzy-
jaciela, poparta ogniem armatnim i moździerzowym, zmusiła „Korda” 
do wycofania się na południe. 

10 kwietnia kolejne natarcia spadły na I/50 pp i II/43 pp broniące 
przedpola Stawek. Kontratak „Sokoła” rozbił natarcie wroga i doszedł 
w kontrataku aż do skraju Staweczek, ale zawrócił, nie otrzymawszy 
wsparcia II/43 pp. Po południu walki rozgorzały na nowo, lecz jednost-
ki niemieckie, choć nacierały naraz na I/50 pp, II/50 pp, II/43 pp i I/45 
pp, przy wsparciu artylerii, czołgów i samolotów, nie odniosły więk-
szych sukcesów poza zajęciem Owłoczymia. Na zachodzie „Kord” od-
skoczył na południe, w teren bagienny. 

11 kwietnia nie walczono, obie strony odczuwały wysiłek z dnia po-
przedniego i przygotowywały się do kolejnych starć. „Gromada” sko-
rzystała z dnia wytchnienia umacniając się na linii Kniaź Bagno–Ziem-
lica–Pustynka–Władynopol–Stawki–Czesławów. „Osnowa” przegru-
powała się do natarcia na Włodzimierz, zaplanowanego z jednostkami 
Armii Czerwonej na dzień następny. „Oliwa” przygotowywał przyszłe 
zadania bojowe dla „Gromady” mające przynieść przejęcie inicjatywy. 
Liczył na współdziałanie z sowiecką kawalerią, na obietnicę przysła-
nia czołgów i wsparcie artylerii72. 

Nad pozycjami 27. Dywizji krążyła dobrze znana partyzantom 
„rama”, czyli dwukadłubowy samolot rozpoznawczy Focke-Wulff 
189, rozpoznając ruchy Polaków i korygując ogień artylerii. Pewne na-
dzieje wiązano z otrzymanymi rusznicami ppanc., których obawiali 
się niemieccy czołgiści. Poza tą bronią i kilkoma działkami ppanc., do 

71 Ibidem, s. 300. 
72 J. Turowski, Pożoga…, s. 308. 
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których zresztą nie było doświadczonej obsługi, nie licząc granatów 
i butelek z benzyną, akowcy byli właściwie bezbronni wobec czołgów, 
których samo pojawienie się działało deprymująco73. 

Wczesnym rankiem 12 kwietnia oddziały polskie i sowieckie zaczę-
ły zajmować pozycje wyjściowe do natarcia. O godz. 11 tyraliery I/45, 
II/50, I/50, III/50 pp i 54. pkaw. gw. szeroką ławą ruszyły do ataku na 
Czmykos, Staweczki i Owłoczym. Natarcie wspierała sowiecka artyle-
ria i moździerze, II/50 pp na czas ataku otrzymał sekcję rusznic ppanc. 
Przeciwnik (grupy bojowe z 5. DPanc. „Wiking” i 131. DP) nie zmar-
nował jednak poprzedniego dnia i przygotował silną obronę – nacie-
rających przywitał silny i dobrze wstrzelany ogień broni maszynowej 
i dział czołgowych. Teren zupełnie nie sprzyjał natarciu – odkryte roz-
lewiska Neretwy poprzecinane wstęgami dróg nie dawały piechocie 
poważniejszej osłony. Pod ogniem grenadierów z pułków Waffen-SS 
„Germania” i „Westland” załamały się ataki oddziałów skrzydłowych 
– I/45 uderzającego na Czmykos i III/50 pp, który poniósł ciężkie stra-
ty wskutek nie przystąpienia do natarcia 54. pkaw.gw. W pozycje nie-
mieckie w Staweczkach i na zachód od miejscowości wbiły się I/50 
i II/50 pp. Straty powodowane ostrzałem obrony i kontrataki pojazdów 
pancernych i pododdziału węgierskiego przesądziły losy zwrotu za-
czepnego. Bataliony AK po całodziennej walce wróciły na stanowiska 
wyjściowe ze stratą co najmniej 7 poległych74.

W nocy z 11 na 12 kwietnia „Osnowa” i 56. pkaw. gw. zaatakowały 
Włodzimierz. Szosą Uściług–Włodzimierz nacierał I/24 pp, dalej na 
wschód II/23 pp i pułk sowiecki. Zajęcie miasta miało utrudnić Niem-
com swobodę prowadzenia działań przeciwko Dywizji od południa 
i skomplikować ich sytuację aprowizacyjną. W gęstej mgle atakują-
cy dobiegli do przedmieść Włodzimierza. Nieszczęście zaczęło się 
od opadnięcia mgły. Ryglowy ogień karabinów maszynowych załogi 
miasta na przedmieściach Kolebdowo i Fedorowiec zmasakrował roz-
winięte kompanie baonów AK. Sowiecki 56. Pułk Kawalerii Gwardii 
wtargnął do miasta, lecz wdał się w walki uliczne z garnizonem za-
miast, jak uzgodniono wcześniej, wspomóc oskrzydlające natarcie sił 
„Gardy”. Pierwszy załamał się I/24 pp, a w odsłonięte prawe skrzydło 

73 L. Karłowicz, Jastrzębiacy..., s. 89–90.
74 J. Turowski, Pożoga…, s. 310–314. 
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II/23 pp „Lecha” uderzyły dwa bataliony piechoty ze 124 DP śpieszące 
na pomoc z Uściługa. Wcześniej jednostki te zlikwidowały pod Pia-
tydnią sowiecką baterię artylerii wspomagającą atak na Włodzimierz. 
Oskrzydlenie i zatrzymanie ataku na koszary wewnątrz miasta spo-
wodowało wycofanie się II/23 pp i 56 pkaw. gw. Szczęściem za sprawą 
poświęcenia 6/23 pp w Karczunku i Edwardpolu, samotnie stawiającej 
opór wielokrotnie liczniejszemu wrogowi, siły szturmujące miasto nie 
zostały odcięte i zniszczone. Z najwyższym trudem i tracąc obie miej-
scowości, kompania zahamowała czołgi 4 DPanc. II/23 pp i 56 pkaw. 
gw. w pośpiechu wycofały się na północ, ścigane przez hitlerowców 
z Włodzimierza i Uściługa. „Osnowa” cofnęła się bardziej na północ, 
zbliżając się do „Gromady”. Próba odebrania Niemcom inicjatywy za-
kończyła się klęską i z pewnością kosztowała życie wielu żołnierzy. 

12 kwietnia wieczorem „Oliwa” otrzymał zgodę na porozumienie 
z Armią Czerwoną. Niezwłocznie udał się do Turzyska na spotkanie 
z gen. Gromowem, dowódcą 7 KKaw. Gw., w skład którego wchodziły 
54 i 56 pkaw. gw. Ppłk Kiwerski przedstawił sowieckiemu generało-
wi swoją wersję planu działania Dywizji, sugerując jej wycofanie na 
wschodni brzeg Turii. Podkreślił także istniejącą konieczność prze-
prowadzenia na Wołyniu dodatkowego poboru, aby uzupełnić stany 
oddziałów. Poprosił o dozbrojenie w broń przeciwpancerną, granatniki 
i moździerze. Gromow pozytywnie ustosunkował się jedynie co do 
kwestii dostarczenia Polakom amunicji. Nie chciał słyszeć o odwro-
cie za Turię, argumentując swą wolę rozkazami dowódcy armii, gen. 
Siergiejewa. Powiedział Kiwerskiemu wprost: „27 WDP dobrowolnie 
zgłosiła chęć współdziałania bojowego i teraz musi dotrzymać słowa, 
jeśli natomiast chodzi o straty, to nie jest ważne jakie i jak duże będą”75. 
Epizod ów, kończący rozmowę, musiał dać „Oliwie” do zrozumienia, 
że dowództwo „sprzymierzeńca” traktuje dywizję AK jak oddział Ar-
mii Czerwonej, z tą tylko różnicą, że z góry chce jej przeznaczyć rolę 
mięsa armatniego, ponieważ dalsze trwanie w półokrążeniu, bez obie-
canego wsparcia broni ciężkiej ze strony jednostek sowieckich, groziło 
zagładą partyzanckiej dywizji. Należało jednak myśleć nad wyprowa-
dzeniem Dywizji z zaciskających się kleszczy, nawet wbrew woli fał-
szywego sojusznika. 

75 Cyt. za: M. Fijałka, 27. Wołyńska…, s. 110.
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12 kwietnia II/43 pp por. Krokaya „Siwego” przeszedł Turię, żeby 
zamknąć lukę w ugrupowaniu sowieckim i ... został rozbrojony. Bata-
lion uratowała interwencja „Oliwy”. Braterstwo broni zrodzone w wal-
ce zdawało się blednąć w obliczu rozkazów o podłożu politycznym. 
Następnego dnia „Gromada” po całodziennych walkach oderwała się 
od nieprzyjaciela i przeszła w rejon lasów Janin Bór, na południe i po-
łudniowy wschód od Stawek i Władynopola. „Osnowa” cofnęła się za 
linię bagien Stęzarzyce–Pisarzowa Wola, wydzielonymi siłami opóź-
niając postępujące za zgrupowaniem grupy bojowe 4 DPanc. i 124 DP. 
Manewrowi odwrotowemu Dywizji towarzyszyła Luftwaffe. Chmara 
stukasów (tak nazywano bombowce nurkujące Junkers Sturzkampf-
fl ugzeuge, potocznie „Stuke” – przyp. red.) przez cały dzień wisiała 
nad odchodzącymi w głąb lasów kolumnami, bombardując je i ostrze-
liwując z broni pokładowej. W nocy z 13 na 14 kwietnia Niemcy rozbili 
56 pkaw. gw. i w pościgu za niedobitkami dotarli aż do Kupiczowa. 27 
Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej została zamknięta w ko-
tle razem z 54 pkaw. gw. i grupami partyzantki sowieckiej. Pierścień 
okrążenia zacisnął się.

Nowe stanowiska obronne Dywizji opierały się o linię lasów na po-
łudnie od Mosuru i dawały w miarę dobrą ochronę przed lotnictwem 
i bronią pancerną. 14 i 15 kwietnia większych walk nie prowadzono. 
Żołnierzy AK męczył nękający ogień artylerii, prowadzony nieustan-
nie przez cały dzień 14 kwietnia. Coraz gorzej wyglądało zaopatrzenie 
w żywność i w części oddziałów głód stał się poważnym problemem. 
Skwapliwie uzupełniane po każdym starciu zapasy amunicji zostały 
w ostatnich dniach znacznie uszczuplone. Położenie Dywizji dodatko-
wo komplikowały z nikim nie uzgadniane ruchy jednostek partyzant-
ki sowieckiej zamkniętych w kotle, zwłaszcza ludzi gen. Fiodorowa, 
co stało się przyczyną trudności w ułożeniu wspólnych linii obron-
nych. Niektórzy ofi cerowie rosyjscy zachowywali się jednak inaczej, 
np. płk Kobylański, Polak z pochodzenia, w 1944 r. zastępca dowódcy 
16 DKaw. gw. Kobylański sympatyzował ponoć z akowcami, okazy-
wał im życzliwość i pomoc. Pomimo niemieckiego pierścienia, istniał 
jeszcze wąski korytarz do Turii i można było próbować się przebić na 
wschód, lecz kurczył się on z każdym dniem i szanse na przebicie ma-
lały. 15 kwietnia Niemcy podciągnęli swe jednostki pod nowe stano-
wiska AK. Luftwaffe rozpoznawała obszar leśny kontrolowany przez 



172

Damian Markowski

AK. Tego dnia oddziały 5 DPanc. SS „Wiking” i 131 DP odrzuciły 54 
pkaw. gw. od Turii i zdobyły Hajki, minimalizując szansę przedostania 
się na sowiecką stronę frontu. 15 kwietnia na naradzie przyjęto propo-
zycję sztabu radzieckiego pułku, aby przebijać się na wschód, za Turię. 
Od wschodu akcję miała wesprzeć Armia Czerwona. Postanowiono, 
że natarcie prawdopodobnie wyjdzie z Pisarzowej Woli na Zarosty 
i odbędzie się nie wcześniej niż 17 kwietnia76.

16 kwietnia Niemcy przystąpili do likwidacji kotła. Z Mosuru za-
atakowali III/50 pp por. Twardego „Trzaska”, wcześniej ostrzeliwując 
batalion z moździerzy. Uderzał również oddział węgierski, usiłujący 
przeniknąć na prawe skrzydło obrońców. „Trzask” wycofał się w głąb 
lasu, jednakże napastnicy nie podjęli pościgu. Po południu ruszyło na-
stępne natarcie, tym razem silniejsze, pod osłoną wozów pancernych 
dywizji SS „Wiking”. III/50 i 3/II/50 pp ogarnęła panika wskutek bez-
silności wobec czołgów i nawały artyleryjskiej. Na pole walki przybyli 
mjr Tadeusz Sztumberk-Rychter „Żegota” i mjr Szatowski „Kowal”, 
którzy opanowali zamieszanie i poderwali do kontrataku II/50 pp. 
Z okrzykiem „hurra” i bagnetami na karabinach Polacy rzucili się na 
żołnierzy niemieckich na skutek czego Niemcy szybko zrejterowali77.

Na południowym odcinku obrony Niemcy zajęli opuszczony Pu-
zów i próbowali zbudować most przez bagna stęzarzyckie, lecz prze-
gonił ich stamtąd pododdział I/23 pp. Wieczorem „Oliwa” nadał do KG 
swą przedostatnią depeszę o następującej treści: „Sowieci odeszli dziś 
w nocy na wsch. Brzeg Turii. Jesteśmy otoczeni w terenie, z którego jest 
wyjście tylko przez cieśniny. Prawie zupełnie bez amunicji. Proszę o po-
moc. Oliwa”78. Dalsze postępy jednostek niemieckich na odcinku III/50 
pp groziły rozczłonkowaniem Dywizji i odcięciem od reszty sił kompa-
nii przeprawowej oraz baonów I/43 pp „Korda” i I/50 pp „Sokoła”.

Niemieckie dowództwo prawdopodobnie planowało zamknąć Dywi-
zji drogę do Bugu, skoro 17 kwietnia ok. godz. 15 po raz kolejny zde-
cydowało się uderzyć na południe od Mosuru. Tym razem cios spadł na 
II/50 pp „Jastrzębia” i grupę partyzancką Fiodorowa. Chociaż partyzanci 
sowieccy szybko uciekli pod naciskiem czołgów i odsłonili prawe skrzy-
76 W. Filar, „Burza”…, s. 163–164.
77 J. Turowski, Pożoga…, s. 327.
78 Cyt. za W. Filar, „Burza”…, s. 165.
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dło walczącego baonu „Jastrzębia”, kontrnatarcie III/50 pp powstrzyma-
ło przeciwnika, który poniósł duże straty i cofnął się do Mosuru. Straty 
AK także były ciężkie i wyniosły co najmniej 12 poległych, zabitych 
w wyniku podstępu żołnierzy węgierskich, pozorujących poddanie się. 
O zmroku oddziały polskie wycofały się głębiej w las79.

Sytuacja groziła katastrofą. Niemcy i Węgrzy dysponowali ogrom-
ną przewagą liczebną i sprzętową, nie mówiąc już o tym, że z każdym 
dniem zaciskali coraz bardziej pętlę wokół wołyniaków. Wydaje się, 
że do tej pory jedynie badali walką siły AK, nie przystępując do decy-
dującego starcia, które najpewniej przyniosłoby im zwycięstwo, ale za 
cenę dużych strat. Kolejne dni musiały przynieść albo wyjście z okrą-
żenia albo zagładę w sercu Lasów Stęzarzyckich. W rejon działania 
Dywizji ściągały długie kolumny polskich uchodźców, obawiających 
się pacyfi kacji ze strony Niemców w odwecie za opór stawiany przez 
partyzantów. 

18 kwietnia „Oliwa” wydał rozkaz do oderwania się od nieprzyjacie-
la i wymarszu na wschód, gdzie planował połączyć się z jednostkami 
radzieckimi i wspólnie przebijać się za Turię. Silna grupa bojowa wro-
ga od rana atakowała II/23 pp w Pisarzowej Woli, miejsca kluczowe-
go dla mającego nastąpić przebicia na wschód. Dwa pierwsze natarcia 
zostały odparte, ale trzecie, prowadzone równocześnie przez piechotę, 
samochody pancerne, przy wsparciu samolotów i ognia moździerzy 
przyniosło zamierzony skutek – II/23 pp pomimo wsparcia 54 pkaw. 
gw. i 1/II/24 pp wieczorem wycofał się na zachód, tracąc 25 poległych. 
Ppłk „Oliwa” postanowił przenieść miejsce postoju sztabu bliżej spo-
dziewanego rejonu koncentracji i miejsca przebicia, do leśnictwa Do-
bry Kraj, osłoniętego własnymi batalionami i gęstą siecią patroli. Sam 
ruszył pierwszy, konno, wraz z dwoma ofi cerami i czterema żołnierza-
mi. Zatrzymali się na postój w chałupie chłopskiej, a konie odprowa-
dzili do stodoły. Nagle serie pocisków zapalających podpaliły stodołę, 
a jak spod ziemi wyrósł oddział żołnierzy w niemieckich mundurach. 
„Oliwa” wybiegł z chaty i w progu dostał serię pocisków z karabi-
nu maszynowego przez pierś i twarz. Pozostali próbowali odskoczyć, 
ale byli otoczeni. Strzelaninę podobno usłyszeli najpierw sowieccy 
partyzanci, którzy popędzili do baonu „Jastrzębia”. Ten bez zwłoki 

79 J. Turowski, Pożoga…, s. 330. 
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pchnął na odsiecz kompanię ppor. Szczepana Jasińskiego „Czesława”. 
Akowcy szybko rozbili napastników, zabijając 12 z nich, w tej liczbie 
również człowieka w mundurze ofi cera Waffen-SS. „Oliwę” pochowa-
no przed nocą razem z dwoma poległymi żołnierzami ochrony sztabu 
i dwoma „Jastrzębiakami” w zbiorowej mogile, na skraju polany, koło 
gajówki Stęzarzyce,. Na grobie stanął prosty, drewniany krzyż z napi-
sem: „Oliwa”. W chwili śmierci ppłk Kiwerski miał 34 lata80.
Śmierć „Oliwy” nasuwa szereg wątpliwości co do tego, kto jest za 

nią odpowiedzialny. Czy rzeczywiście ppłk Kiwerski byłby tak lekko-
myślny, żeby bez większej ochrony zapuszczać się bez potrzeby w ob-
szar uczęszczany przez niemieckie patrole? A może chciał spotkać się 
z jednym z dowódców sowieckich oddziałów partyzanckich operują-
cych w kotle? Co również może nasuwać wątpliwości co do sprawstwa 
śmierci Kiwerskiego, por. „Jastrząb” zabrał dokumenty tajemniczego 
ofi cera Waffen-SS i nie podzielił się z nikim wiedzą, jaką zawierały. 
Pytany wielokrotnie po wojnie o tę sprawę, twierdził uparcie, że lepiej, 
„by zostało jak jest”. Tajemnicę zabrał ze sobą do grobu, być może nie 
chcąc w dobie „Polski Ludowej” narażać byłych żołnierzy Dywizji na 
niebezpieczeństwo związane z „nieodpowiednią” wersją wydarzeń81.

Ewentualny udział sowieckiej partyzantki w zabiciu „Oliwy” nie 
jest wykluczony. Tym bardziej, że za wcześniejszymi skrytobójczymi 
zabójstwami ofi cerów AK na Wołyniu stali prawdopodobnie funkcjo-
nariusze IV. Zarządu NKGB ZSRS. Podobne akcje podejmował szcze-
gólnie dowódca Oddziału Partyzanckiego NKGB „Olimp” Wiktor Ka-
rasiow „Karaś”, późniejszy Bohater Związku Sowieckiego82. Oddział 
Karasiowa znajdował się feralnego dnia w pobliżu sztabu 27 Dywizji.

„Żegota” natychmiast zawiadomił o śmierci ppłk. Kiwerskiego 
„Kowala”, „Korda”, „Sokoła” i innych dowódców oddziałów Dywizji. 
Dowództwo objął mjr „Kowal”, który udał się na naradę do płk. Ko-
bylańskiego. Przedstawił mu argumenty przeciwko przebijaniu się na 
wschód i chciał go nakłonić do odwołania ataku jednostek sowieckich 

80 Po latach udało się odnaleźć mogiłę „Oliwy” z krzyżem, na którym wyryty był 
jego pseudonim. Krzyż został sprowadzony do Warszawy i umieszczony w Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 
81 L. Karłowicz, Jastrzębiacy..., s. 98. 
82 A. Gogun, Partyzanci Stalina na Ukrainie…, s. 142. 
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za Turię. Przedłożył mu plan rozerwania pierścienia okrążenia na pół-
nocy, gdzie Niemcy zdawali się nie spodziewać ataku, czując się pew-
nie. Kobylański odmówił zasłaniając się rozkazami przełożonych, ale 
uszanował decyzję „Kowala” i poprosił tylko o osłonę lewego skrzydła 
wojsk mających się przebijać na wschód. Mjr Szatowski nie mylił się, 
odwołując przygotowane natarcie 27 WDP AK – w  miejscu, w którym 
uderzyły oddziały radzieckie, niemiecka obrona była najmocniejsza. 
Już wcześniej patrole wysłane na rozpoznanie tego odcinka nie wra-
cały. Rosjanie zostali zdziesiątkowani przez czołgi dywizji „Wiking” 
i piechotę 131 DP. Wykrwawieni, wrócili do Lasów Stęzarzyckich. Płk 
Kobylański postanowił dołączyć do dywizji AK w mających nastąpić 
działaniach na kierunku północnym. 

W „Osnowie”, tego dnia ciężko doświadczonej przez wroga, o śmierci 
„Oliwy” dowiedziano się dopiero pod wieczór. „Kowal” wydał rozkaz 
przejścia w rejon Ziemlicy następnej nocy. Zwiad nie odnotował tam 
obecności wojsk hitlerowskich. 19 kwietnia po zapadnięciu ciemno-
ści zgrupowania Dywizji uszykowane w kolumny marszowe odeszły 
do kompleksu leśnego na zachód od Ziemlicy. Na odprawie „Kowal” 
objaśnił plan wyrwania się z okrążenia. Z uwagi na założenia akcji 
„Burza”, nakazujące prowadzenie walki na Wołyniu, odejście za Bug 
nie wchodziło w rachubę. Dlatego z lasów między Ziemlicą a Bindugą 
27 DP AK musiała uderzyć na północ, by po forsownym marszu osią-
gnąć Lasy Szackie na pograniczu Wołynia i Polesia i kontynuować 
walkę, wracając na właściwy teren operacyjny przy odpowiedniej 
sposobności. Termin – noc z 20 na 21 kwietnia. „Kowal” zdecydo-
wał o pozostawieniu w środku Lasów Ziemlickich szpitala i rannych, 
którzy opóźnialiby marsz. Była to trudna decyzja, w razie wykrycia 
szpitala przez Niemców kilkudziesięciu bezbronnych ludzi mógł cze-
kać straszny los, tym bardziej, iż w walkach na zachodnim Wołyniu 
żołnierze Waffen-SS nie brali jeńców. Szpital miała chronić kompa-
nia przeprawowa z Bindugi, która w przypadku zaistnienia niebez-
pieczeństwa przekraczającego jej możliwości obronne, mogła przerzu-
cić rannych i personel za Bug, na tereny operacyjne Inspektoratu AK 
Zamość. Ostatnią deskę ratunku dla szpitala widziano w jednostkach 
węgierskich znajdujących się pod Lubomlem, do których zwrócono się 
(po wyjściu Dywizji z okrążenia) o roztoczenie opieki nad szpitalem. 
23 kwietnia szpital został przejęty przez Węgrów. Żołnierze węgierscy 
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uratowali rannych przed Niemcami, grożąc nawet „sojusznikom” uży-
ciem broni, gdy ci chcieli zabrać Polaków. Węgrzy ewakuowali szpital 
do Chełma, a potem pod Warszawę, gdzie ranni doczekali „wyzwole-
nia” przez Armię Czerwoną. 

Dywizja miała przebijać się przez linię kolejową Chełm–Luboml, 
aby później odskoczyć ok. 20 km na północ. Przyjęto następujące 
ugrupowanie do przebijania się:

w straży przedniej miały iść: I/43 pp w charakterze oddziału  -
rozpoznawczego i I/50 pp jako oddział uderzeniowy;
siły główne: III/50, II/43 pp, sztab, I/45 pp, warszawska kom- -
pania saperów (jako ochrona sztabu), 2/II/50 pp, 500 koni jucz-
nych, reszta II/50 pp;
straż tylna: I/23 pp, II/23 pp, I/24 pp, grupy partyzantki so- -
wieckiej i 54 pkaw. gw.

Całość mających się przebijać sił polsko-sowieckich liczyła ok. 7 
tys. ludzi i 500 koni83. Trasa jednostek przebijających się wieść mia-
ła wzdłuż linii: przeprawa przez Neretwę, linia kolejowa Chełm–Lu-
boml, Sawosze–Kokorawiec–Sokół. 

Niemcy nie zorientowali się w zamiarze wyjścia z okrążenia osa-
czonych oddziałów partyzanckich, ale w ostatniej chwili obsadzili Za-
młynie kompanią piechoty. Polacy uznali, że nie będą przedwcześnie 
zdradzać ruchu na północ i spróbują obejść wieś od zachodu. Płk Ko-
bylański, próbujący na czele swych zwiadowców rozpoznać sytuację 
nad Neretwą, zginął w potyczce z patrolem wroga. Śmierć dowódcy 
podłamała morale czerwonoarmistów, którzy zrezygnowali z przebi-
jania się84. Żołnierze AK musieli przygotować się do długiego i uciąż-
liwego marszu i porzucić plecaki i mniej ważną część rzeczy osobi-
stych. Zabierano przede wszystkim amunicję. 

20 kwietnia około godz. 20, Dywizja rozpoczęła manewr wycho-
dzenia z kleszczy. W ciężkich warunkach, w prędkim marszu Polacy 
przeszli kilkanaście kilometrów i dotarli do miejsca przeprawy przez 
Neretwę. Na północny brzeg przeszły bez przeszkód I/43 pp, I/50 pp, 
warszawska kompania saperów, I/45 pp ze sztabem i III/50 pp. Kło-

83 W. Filar, „Burza”…, s. 169.
84 M. Fijałka, 27. Wołyńska…, s. 119. W. Filar nie opisuje tego zdarzenia, podając, 
że Sowieci brali udział w przebijaniu się. Zob. W. Filar, „Burza”…, s. 170. 
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poty zaczęły się z chwilą przeprawiania się II/43 pp. W górę wystrze-
liły rakiety świetlne i Niemcy, oświetliwszy teren, ostrzelali kolum-
nę, częściowo ją rozpraszając. Konie oddziału jucznego rozbiegły się 
i wpadały na maszerujące bataliony, potęgując zamieszanie. Sytuację 
uratowała 1/I/23 pp, która uderzyła na załogę Zamłynia, skąd prowa-
dziła ona celny ogień. Pozwoliło to przeskoczyć rzekę pozostałym od-
działom. 

Stracono wiele cennego czasu, a co gorsza, Niemcy byli już zaalar-
mowani na całej linii. Ale teraz nie można było się cofnąć. Żołnierzy 
zbliżających się do torów przywitały serie karabinów maszynowych 
z bunkrów strzegących linii kolejowej. Polacy dostali się w strefę 
ostrzału prowizorycznych schronów bojowych strzegących linii ko-
lejowej Chełm–Kowel. Umocnienia te zbudowane były z podkładów 
kolejowych wzmocnionych piaskiem, schrony dochodziły do 2,5 m 
wysokości, zaś w środku posiadały podwyższenia dla strzelców. Mia-
ły nieregularne kształty, dostosowane do ukształtowania terenu. Na 
wypadek walki na bliski dystans otaczano je drewnianymi palisada-
mi. Uzbrojone były w rkm i lkm, załogę stanowił zazwyczaj pluton 
ROA85 lub innej formacji kolaboranckiej pod dowództwem kilku 
Niemców86. 

W silnym ogniu nieprzyjaciela kolejne bataliony przebijały się na 
drugą stronę, gdy z Lubomla nadjechał improwizowany pociąg pan-
cerny, zagradzając przejście i zasypując atakujących gradem pocisków 
z działek i kaemów. „Gromada” (bez II/50 pp i części II/43 pp) nie za-
trzymała się po przekroczeniu torów i kontynuowała marsz na północ, 
nie przychodząc z pomocą „Osnowie”, zatrzymanej przez umocnione 
punkty oporu i pociąg pancerny. 21 kwietnia w godzinach rannych 
I/23 pp, II/23 pp, I/24 pp, większość II/50 pp, warszawska kompania 
saperów i pododdziały II/43 pp dały za wygraną i wycofały się na 
południe, nie przekroczywszy silnie bronionej linii kolejowej. Ich sy-
tuacja wydawała się tragiczna – w szeregi okrążonych, wyczerpanych, 
zdziesiątkowanych i pozbawionych większej ilości amunicji i żyw-

85 Rosyjska Armia Wyzwoleńcza (ros. Russkaja Oswoboditielnaja Armia)
86 Relacja ustna Stanisława Maślanki „Legendy”, żołnierza 27. WDP AK, kuriera 
i łącznika ze zgrupowania „Gromada” (w zbiorach autora – nagranie z 28 paździer-
nika 2005 r.).
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ności partyzantów wdały się pierwsze oznaki rozprężenia. Dowód-
cy pododdziałów „Olgierd”, „Siwy” i „Lech” uznali, że sytuacja jest 
beznadziejna i należy ratować się na własną rękę, po czym opuścili 
żołnierzy i oddalili się w nieznanym kierunku, każdy na własną rękę. 
Komendę nad „Osnową” objął por. „Zając”87.

Tymczasem „Gromada” zatrzymała się na odpoczynek pod wsią 
Sokół, gdzie została zaatakowana przez niemiecką piechotę wspartą 
wozami pancernymi. Wyczerpani żołnierze wpadli w panikę wobec 
nagłego pojawienia się dużych sił nieprzyjaciela. Opór stawiły Niem-
com tylko I/50 pp „Sokoła” i I/45 pp „Gzymsa”, ale dało to czas do-
wódcom na zaprowadzenie porządku i zorganizowanie obrony przez 
I/43 pp i 2/II/50 pp. Natarcie powstrzymano, lecz wycofano się na 
zachód, na Smolary Rogowe. Tam bataliony zatrzymały się na dłuż-
szy postój. 

W nocy z 21 na 22 kwietnia oddziały Dywizji, którym nie udało się 
przebić wcześniej, uderzyły raz jeszcze na północ, tym razem próbując 
sforsować tory między Rymaczami a Jagodzinem. Tak opisywał ude-
rzenie „Osnowy” jeden z jej żołnierzy: 

(...) wychodzimy na skraj lasu i w tym momencie rozbłyska nad nami biała rakie-
ta, obok druga i trzecia, serie broni maszynowej. Nie przerywając marszu idziemy 
ciągle w kierunku toczącej się bitwy, która potężnieje z minuty na minutę. Strzela-
nina gęstnieje, słychać pierwsze wybuchy granatów, a po kilku dalszych minutach 
niebo rozjaśnia się blaskiem. To fl ary (długo świecące rakiety na małych spado-
chronach). Niemcy oświetlają teren. Teraz strzelanina zamienia się w istny huragan, 
a wybuchy granatów przechodzą w jednostajną kanonadę. Zatrzymujemy się i wpa-
trzeni w ziejące ogniem niebo zaciskamy w bezsilnej złości palce na karabinach. 
Teraz już wyraźnie rozróżniamy kanonadę artyleryjską z dwóch stron od Lubomla 
i od Jagodzina. Tam giną nasi koledzy, a my bezczynnie tkwimy w krzakach, żaden 
z ofi cerów nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za wysłanie nas na rzeź, w to 
płonące piekło88. 

Po ciężkim boju, pod komendą por. „Zająca” na północ przedosta-
ły się I/23 pp, I/24 pp, warszawska kompania saperów i część II/23 

87 L. Karłowicz, Jastrzębiacy..., s. 104. 
88 Relacja „Wrzosa”, [w:] E. H. Bakuniak, „Osnowa”…, s. 84.
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pp. Dołączyły one do „Gromady” 22 kwietnia w Smolarach Rogo-
wych89. 

27 DP AK w dniach 20–22 kwietnia 1944 r. przebiła się z okrążenia 
na zachodnim Wołyniu na północ, przechodząc w rejon pogranicza 
Wołynia i Polesia. Odbyło się to za cenę poważnych strat. Na pobojo-
wiskach wokół Terebejek, Jagodzina i Rymacz pozostał sprzęt ciężki 
Dywizji: działka i rusznice ppanc., moździerze, granatniki, duża ilość 
broni maszynowej i taborów. Straty w sile żywej były również bardzo 
wysokie. Podczas przebijania zginęło, zostało rannych lub wziętych 
do niewoli ok. 200 żołnierzy AK, a ok. 1 tys. (m.in. dwie kompanie 
II/50 pp „Jastrzębia” w sile 200–300 ludzi i większość szwadronów 
kawalerii) w ogóle nie wydostało się poza pierścień wroga90. Pozostali 
w kotle rozproszyli się lub (II/50 pp) wymykali się kolejnym obławom 
na terenie lasów i mokradeł mosurskich. Niekompletny baon „Jastrzę-
bia” wraz z resztą rozbitków po 68 dniach wydostał się z okrążenia, 
przeszedł przez Bug i dołączył do Dywizji na Lubelszczyźnie91. We-
dług d-cy AK, partyzanci sowieccy, których napotkał przebywający 
w kotle batalion „Jastrzębia” nakłaniali Polaków, by zlikwidowali 
swoich ofi cerów92. 

W ten sposób dywizja zakończyła walki w operacji kowelskiej, pod-
czas której udzieliła znaczącego wsparcia Armii Czerwonej i związała 
kilka niemieckich jednostek frontowych o wysokiej wartości bojowej. 
Działania bojowe Dywizji przysporzyły sporo zmartwień niemieckim 
sztabowcom z GA (Grupa Armii) „Północna Ukraina”, głównie za 
sprawą utworzenia i utrzymywania przez kilka tygodni „korytarza” 
od Turii do Bugu, który, jak się może wydawać, nie został w pełni 
wykorzystany przez dowództwo RKKA93. W walkach tych poległo 
ok. 350 żołnierzy, 160 zostało rannych, 170 dostało się do niewoli, 

89 Ibidem. 
90 M. Fijałka, 27. Wołyńska…, s. 122.
91 W. Filar, „Burza”…, s. 171.
92 Meldunek Sytuacyjny nr 10 d-cy AK do Naczelnego Wodza, depesza 4409/tjn/44 
z 24 maja 1944, [w:] Armia Krajowa w dokumentach…, T. III, s. 460. 
93 Robotniczo-Chłopska Armia Czerwona (ros. Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия).
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a 1,6 tys. uległo rozproszeniu94. Po wyjściu z potrzasku potencjał mili-
tarny Dywizji uległ znacznemu zmniejszeniu, ale jednostka nie została 
wyeliminowana przez wielokrotnie silniejsze siły niemieckie i liczyła 
ok. 3,6 tys. uzbrojonych ludzi95. 

Sama operacja kowalska zakończyła się taktycznym sukcesem na-
zistów. Korytarz wybity przez grupę wojsk gen. Gille na czele z 5 
DPanc. Waffen-SS „Wiking” i 4 DPanc. umożliwił wycofanie z Kowla 
2 tys. rannych i zasilenie rejonu umocnionego posiłkami: 29 kwietnia 
do miasta dotarły oddziały 131, 253 i 342 DP oraz 5 DPanc., nie licząc 
wymienionych wcześniej jednostek. Co interesujące, Felix Steiner 
uznał, że sukces osiągnięto m.in. dzięki … współpracy z UPA96.

22 kwietnia w godzinach popołudniowych, pod Smolarami Rogo-
wymi nastąpiła ponowna koncentracja oddziałów 27 DP, którym uda-
ło się przebić na północ od linii kolejowej Chełm–Kowel. Żołnierzy 
AK czekały jeszcze ciężkie kilkutygodniowe walki w okrążeniu za-
kończone niezwykle krwawym przebiciem się części jednostki na so-
wiecką stronę frontu lub przejściem za Bug. 

Powstanie wołyńskie dobiegło końca. Kresu dobiegał także okres 
kilkuwiekowej obecności Polaków na tych terenach. 

Damian Markowski

Wołyń Uprising. Legend of the 27th Infantry division of 
the Home Army (January-April 1944) 
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Home Army, Operation Tempest, Ukrainian Insurgent Army, Wołyń, the 
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94 J. Turowski, Pożoga…, s. 353. O stratach Dywizji i kontrowersji z nimi związa-
nych będzie jeszcze mowa przy omawianiu ogólnego bilansu walk. 
95 W. Filar, „Burza”…, s. 174.
96 F. Steiner, Ochotnicy Waffen-SS…, s. 195. 
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Abstract

The article is dedicated to military actions of the 27th Infantry division of 
the Home Army in Western Wołyń from the time of division mobilization 
in January 1944 to April that year, when it was forced to break through the 
German army to the area of South Polesie. The author focused on military 
and political aspects of Operation Tempest in the Wołyn district of the Home 
Army, broadly describing fi ghts of Home Army soldiers with German and 
Hungarian units and with UPA squads. A part of work was also dedicated to 
infi ltration of division by offi cers of internal security organs USRS located 
in Soviet Guerrilla Divisions.

Wolhyniener Aufstand. Die Geschichte der 27. Infanterie
-Division der AK (Januar – April 1944)

Schlüsselwörter

Heimatarmee, Aktion „Burza“, ukrainische Aufstandsarmee, Wolhynien, 
Rote Armee, Panzerdivision Waffen SS “Wiking”, Kowel, Wojciech Kiwerski 
“Oliwa” Partisanenkrieg

Zusammenfassung

Der Artikelbehandelt die militärischen Handlungen der 27. Infanterie-Division der 
polnischen Heimatarmee.im westlichen Wolhynien von der Entstehung der Division 
im Januar 1944 bis zum April desselben Jahres, als die Einheit dazu gezwungen 
wurde, sich durch die deutsche Armee auf das Gebiet des südlichen Polesien 
durchzukämpfen. Der Verfasser hat sich auf die militärischen und politischen Aspekte 
der Aktion „Burza“ im Kreisgebiet Wolhynien der polnischen Armee konzentriert, 
und ausführlich die Kämpfe der Soldaten der polnischen Armee mit deutschen und 
ungarischen Einheiten und den Abteilungen der ukrainischen Aufstandsarmee 
beschrieben. Ein Teil der Arbeit ist auch der Infi ltration der Division durch 
Beamte der Inneren Sicherheitsbehörden USRS gewidmet, die in den sowjetischen 
Aufstandsabteilungen tätig waren. 
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Волынское восстание. Эпопея 27-ой ДП АК (январь
-апрель 1944 г.)

Ключевые слова

Армия Крайова, операция «Буря», Украинская повстанческая армия, 
Волынь, Красная Армия, Танковая дивизия СС «Викинг», Ковель, 
Войцех Киверский «Олива», партизанская война

Pезюме

Статья посвящена вооруженным действиям 27-ой Дивизии Армии Крайовой 
на западной Волыни с момента создания отдела в январе 1944 г. по апрель 
этого года, когда отряд был вынужден пробиться сквозь немецкие войска на 
территорию южного Полесья. Автор сосредоточился на военно-политических 
аспектах операции «Буря» в округе AK Волынь, широко описывая борьбу 
солдат АК с немецкими и венгерскими войсками, а также с подразделениями 
УПА. Часть работы посвящается также вопросу инфильтрации дивизии 
сотрудниками органов внутренней безопасности УССР, действовавших в 
советских партизанских отрядах. 
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Streszczenie

Artykuł omawia stosunek partyzantki sowieckiej na Wołyniu do zagłady ludności 
polskiej dokonywanej przez Ukraińską Powstańczą Armię. Pomoc udzielona lud-
ności polskiej przez jej oddziały była spowodowana: strategią prowadzenia wojny 
na zapleczu frontu, na tyłach armii niemieckiej, działaniem struktur OUN-UPA, 
skierowanych nie tylko przeciwko ludności polskiej, ale i wkraczającej na Wołyń 
partyzantce sowieckiej, słabością struktur Polskiego Państwa Podziemnego i zbroj-
nych oddziałów AK. Rozmiary pomocy sowieckiej udzielonej ludności polskiej 
były znaczne. Co prawda tylko 7 na 142 polskich samoobron współpracowało 
z partyzantami sowieckimi, ale były to największe z nich, w tym Przebraże i Huta 
Stepańska. Sytuacja na Wołyniu w sposób drastyczny różniła się od sytuacji na No-
wogródczyźnie, gdzie partyzantka polska i sowiecka prowadziły regularną walkę 
partyzancką. 

Partyzantka sowiecka była, obok Niemców i ich sojuszników, pol-
skiej samoobrony (razem z nielicznymi oddziałami AK) i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (dalej UPA), czwartym uczestnikiem tragicznych 
wydarzeń, jakie miały miejsce na Wołyniu 1943 roku. Jej udział 
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w walkach na Wołyniu narastał, co było związane ze zbliżaniem się 
decydującego rozstrzygnięcia na froncie wschodnim. Chcąc nie chcąc 
stała się ona z jednej strony świadkiem zagłady ludności polskiej 
przez formacje OUN-UPA, z drugiej uczestnikiem walk na tym tere-
nie. Banderowcy od samego początku uznawali ją za głównego wroga 
zewnętrznego, z czasem starając się obciążyć ją odpowiedzialnością 
(w łagodniejszej wersji współodpowiedzialnością) za to, co działo się 
na Wołyniu w 1943 roku1. 

W historiografi i brak jest całościowego ujęcia problemu. Litera-
tura sowiecka i rosyjska koncentrowała się i koncentruje na militar-
nym aspekcie działań partyzantki w kontekście zmagań z III Rzeszą. 
W okresie przed 1990 opublikowano w ZSRR dzienniki słynnych 
partyzantów radzieckich – Piotra Werszyhory2, Sidora Kowpaka3, M. 
Naumowa4. W 2010 roku ukazało się drukiem obszerne wydawnictwo 
źródłowe pt. Partizantskaja wajna na Ukrainie. Dnievniki kamandi-
rov partizantskich atrjadow i sojedinienij na (1941–1944), zawierające 
znane już dzienniki sowieckich dowódców partyzanckich (w pełnej 
wersji, bez ingerencji cenzorskich), jak i do tej pory nieznane5. 

W literaturze polskiej pisali na ten temat: Antoni B. Szcześniak 
i Wiesław Z. Szota6, Władysław Filar7, Mieczysław Juchniewicz8, 

1  Jaskrawym przykładem lansowania takiej tezy jest artykuł Mirosława Czecha pt. 
Jak Moskwa rozpętała piekło na Wołyniu, „Gazeta Świąteczna”, 9–10 marca 2013. 
2  Polskie wydanie: P. Werszyhora, Operacja San-Wisła, Warszawa 1968. 
3  S. Kowpak, Iz dniewnika partizatskich pochodow, Moskwa 1964.
4  M. Naumow, Zachidnyj rejd, Kyjiw 1969.
5  Partizantskaja wajna na Ukrainie. Dnievniki kamandirov partizantskich atrjadow 
i sojedinienij (1941–1944), 2010, s. 698. W niniejszym tekście korzystałem z tej 
pozycji zamieszczonej w Internecie pod adresem: http://lib.rus.ec/b/274051 [dostęp 
20 czerwca 2013].
6  A.B. Szcześniak, Z. Szota, Droga do nikąd, Warszawa 1973, wznowienie jako 
reprint Wojna polska z UPA. Droga do nikąd, Warszawa 2013. 
7  W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1939–1944. W poszukiwaniu odpowiedzi na trud-
ne pytania, Toruń 2008.
8  M. Juchniewicz, Polacy w radzieckim ruchu partyzanckim 1941–1945, Warszawa 
1975. 
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Grzegorz Motyka9. Nawiązywali do tej problematyki autorzy wspo-
mnień wydawanych przed 1989 rokiem – Józef Sobiesiak i Ryszard Je-
gorow10, Czesław Warcholski11 i Henryk Cybulski12. Niektórzy autorzy 
współczesnych opracowań zwracają uwagę na propagandowy charak-
ter tych publikacji, ale nie można ich całkowicie dyskredytować, gdyż 
zawierają szereg cennych informacji. Oczywiście należy te przekazy 
pamiętnikarskie konfrontować ze źródłami, jednak ich odrzucanie en 
bloc jest nieuzasadnione. 

Jakie były strategiczne cele partyzantki sowieckiej na Wołyniu 
w 1943 roku? Dyktowały je potrzeby prowadzonej przez ZSRR woj-
ny z Niemcami. 5 września 1942 r. Józef Stalin podpisał rozkaz nr 
00189 pt. „Zadania partyzantki”. Główne zadanie, jakie postawiono 
przed partyzantami brzmiało: organizować dywersję przeciw liniom 
komunikacyjnym głęboko na tyłach wroga. Wielkie zgrupowania par-
tyzanckie, działające w Lasach Briańskich, na lewobrzeżnej Ukrainie 
i na białoruskim Polesiu, miały wykonać dalekie rajdy na tyły wroga 
w celu przeprowadzenia działań bojowych dużej skali oraz dywersji na 
kolejowych, drogowych i wodnych liniach komunikacyjnych, a także 
wciągnięcia do działań partyzanckich coraz większej liczby miejsco-
wej ludności13. Przygotowując się do realizacji tego zadania wywiad 
sowiecki dokonał analizy nastrojów ludności Wołynia, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jej stosunku do Niemców. 

Informacje o Polakach i polskim podziemiu uzyskano m.in. ze zgru-
powania partyzanckiego A.N. Saburowa operującego na pograniczu 

9  G. Motyka, Partyzanta ukraińska 1942–1960. Działalność Organizacji Ukraiń-
skich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006. 
10  J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany, Warszawa 1966.
11  Cz. Warcholski, Rzeczpospolita partyzancka, Warszawa 1972.
12  H. Cybulski, Czerwone noce, Warszawa 1977. 
13  O. Petrusewicz, Współdziałanie polskiego podziemia z radzieckimi oddziałami 
partyzanckimi przy obronie ludności polskiej przed działaniami oddziałów OUN
-UPA na Wołyniu w 1943 r. (s. 7–8), referat wygłoszony podczas międzynarodo-
wej konferencji w Warszawie w dniu 17 maja 2008. Autorka korzystała z zasobów 
archiwalnych Rossijskiewo Gossudarstwiennowo Archiwa Socjalno-Politiczeskoj 
Istorii, gdzie znajdują się akta Centralnego Sztabu Partyzanckiego przy Kwaterze 
Głównej Naczelnego Dowództwa Armii Sowieckiej.



186

Jan Engelgard

Polesia i Wołynia od końca 1942 roku14. W dokumencie opracowanym 
na podstawie jego meldunków pisano: 

4 grudnia b.r. [1942] dowódca oddziału partyzanckiego Saburow zameldował, że 
wśród polskiej ludności ujawnia się tendencja do walki z niemiecko-faszystowski-
mi okupantami, że – sądząc po tym, iż Polacy dysponują ukrytą bronią i amunicją 
– szykują się oni do powstania przeciwko Niemcom i że działające za Zachodnim 
Bugiem oddziały partyzanckie, sformowane z uciekinierów z obozów jenieckich, 
znajdują oparcie wśród polskiej ludności i pomoc w postaci broni, amunicji i pro-
wiantu.

Na tej podstawie tow. Saburow wyciąga wniosek, że wśród ludności polskiej 
działa podziemna organizacja antyfaszystowska. Polski ruch antyniemiecki podpo-
rządkowany jest ośrodkom centralnym w Warszawie, Krakowie i Ostrogu (30 km. 
na zachód od Sławuty, na terenie rówieńskiego obwodu USRR). W Ostrogu istnie-
je organizacja polskich ofi cerów, licząca 40 osób. Grupa ta pozostaje w łączności 
z Krakowem i Warszawą, w czym pośredniczy Polak, księgowy pracujący w Ostro-
gu. Ten ostatni niemal codziennie, pod pozorem delegacji służbowych, jeździ do 
Warszawy i Krakowa. Ten sam księgowy jest związany z dwoma agentami – byłym 
ofi cerem polskiego sztabu generalnego i adwokatem. 

W mieście jest bardzo dużo ich agentury, wszystkie nici prowadzą do Krakowa 
i Warszawy. Powiązany z nimi jest członek podziemnej organizacji ze Sławuty – 
Popow. W miasteczku Milacin (29 km na północ od Ostrogu) jest grupa polskich 
nacjonalistów. Kieruje nią miejscowy obszarnik Łoszkiewicz. Zamożna część lud-
ności jest raczej skłonna do walki o niepodległą Polskę. Ludność stawia poważny 
opór władzom niemieckim15.

Zwraca uwagę w sumie pozytywny obraz polskiej konspiracji na 
Wołyniu, także tej „londyńskiej”. W tym czasie ZSRR utrzymywał 
jeszcze stosunki dyplomatyczne z Polską, choć jego agendy w terenie 
już traktowano jako wrogie. Charakterystyczne, że analityków w Mo-
14  Od czerwca 1942 partyzantka sowiecka na pograniczu Polesia i Wołynia pod-
legała Ukraińskiemu Sztabowi Partyzanckiemu dowodzeniu przez gen. Tymofi ja 
Strokacza, jednocześnie wysokiego funkcjonariusza NKWD. Najsilniejsze były 
zgrupowania: Sidora Kowpaka, Aleksandra Saburowa i Aleksego Fiodorowa. Patrz: 
A.L Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947 – zarys problematyki, Kraków 
1998 , s. 170. 
15  Ibidem. 
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skwie interesuje prawie wyłącznie gotowość Polaków do podjęcia wal-
ki Niemcami. W innym meldunku Saburow donosił: 

Ruch antyniemiecki w polskich rejonach przybiera duży wymiar. Ludność pol-
ska jest nastawiona bardzo antyniemiecko i stawia niemieckim władzom silny opór. 
Po wsiach ludność jest podzielona na seciny, ma dużo broni i oczekuje na sygnał do 
powstania przeciwko Niemcom. Grupy partyzanckie, utworzone przez polskich pa-
triotów, kierują podziemnymi organizacjami nacjonalistycznymi, dysponującymi 
ukrytymi zapasami broni i amunicji. Są nawet agenci specjalni, którzy jeżdżą po 
rejonach i skupują od ludności broń i materiały wybuchowe w zamian za chleb16.

W późniejszych meldunkach Saburowa pojawiają się pierwsze 
wzmianki o narastającej wrogości między Polakami a Ukraińcami 
oraz bardziej krytyczna ocena polskiej konspiracji:

Emisariusze Sikorskiego przenikają na teren zachodnich obwodów Ukrainy 
i Białorusi i prowadzą tam swoją robotę, uważając, że tereny te wchodzą w skład 
Państwa Polskiego. Ofi cjalna linia kół kierowniczych Sikorskiego, w sposób oczy-
wisty wychodząc od taktyki zachowywania i gromadzenia sił polskiego podziemia 
nacjonalistycznego, ogranicza możliwości szerzenia propagandy antyniemieckiej 
wśród ludności polskiej i powstrzymuje polski lud od udziału w zbrojnej walce 
partyzanckiej przeciwko Niemcom17.

Z materiału źródłowego wynika jasno, że przed wejściem dużych 
zgrupowań partyzantki radzieckiej na Wołyń zakładano, że głów-
nym i jedynym wrogiem będą Niemcy. Inne formacje zbrojne (polskie 
i ukraińskie) traktowano jako potencjalnego sojusznika w zbliżającej 
się walce. Barwa polityczna – jak wynika z praktyki postępowania 
dowódców oddziałów sowieckich – nie była czynnikiem decydują-
cym. Jednym z elementów realizacji tego zadania było przenikanie 
agentów NKWD do struktur Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów 
(dalej OUN) Bandery. Celem tych działań było skłonienie Ukraińców 
z tej organizacji do rozpoczęcia walki z Niemcami. O tym, że wywiad 
sowiecki początkowo nie stronił od kontaktów ze strukturami OUN, 

16  Ibidem. 
17  Ibidem. 
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świadczy choćby świadectwo Józefa Sobiesiaka „Maksa”, Polaka, któ-
ry jako pierwszy (od jesieni 1942) tworzył na pograniczu Polesia i Wo-
łynia polskie oddziały znajdujące się pod komendą sowiecką. On sam 
pisał o tym tak: 

Niebawem do naszego sztabu zaczęły nadchodzić meldunki od zaufanych ludzi, 
rozsianych po wszystkich niemal wsiach, osadach i miasteczkach Wołynia, o mobi-
lizowaniu się wrogich, nacjonalistycznych elementów ukraińskich. Do poszczegól-
nych wsi przybyli przedstawiciele OUN i organizowali tajne narady z miejscowymi 
popami, sołtysami i starostami. Nikt niestety nie wiedział, co było przedmiotem 
tych narad, ponieważ uczestniczyli w nich jedynie najbardziej zaufani spośród na-
cjonalistów.

Dochodziły do nas mgliste jeszcze wieści o kierownictwie ruchu nacjonalistycz-
nego, które nosiło skróconą nazwę TJHWR. Słyszeliśmy również, że w wielu mia-
stach Wołynia: w Stepaniu, Łucku, Kołkach, Włodzimierzu, Hołobach i Kiwercach 
powstają zbrojne bandy nacjonalistów ukraińskich, szkolone i uzbrajane przez Niem-
ców. Rzecz zrozumiała, że te wszystkie informacje nie mogły przejść bez echa w na-
szej brygadzie. Zaczęliśmy dopatrywać się w tym groźnego niebezpieczeństwa. Nie 
ulegało wątpliwości, że organizujące się bandy UPA zostaną wkrótce skierowane 
przeciwko ruchowi partyzanckiemu na Zachodniej Ukrainie. Należało natychmiast 
podjąć jakieś konkretne kroki w celu przeciwdziałania rosnącej, groźnej nawałnicy. 
Przede wszystkim postanowiliśmy bliżej rozpoznać główne założenia UPA, zorien-
tować się w głoszonych przez nią hasłach, wniknąć w system organizacyjny po-
szczególnych oddziałów i centrali. Ponadto pragnęliśmy znaleźć jakiś kontakt z kie-
rownictwem UPA, by wyrazić swoje obawy oraz oburzenie z powodu morderczych 
poczynań band. Nasi wywiadowcy otrzymali specjalne zadania dostarczenia szcze-
gółowych informacji, dotyczących rodzącego się zbrodniczego ruchu UPA18.

Strona sowiecka podjęła próbę kontaktu z OUN Bandery, chcąc wy-
sondować, czy nie udałoby się jej pozyskać (a przynajmniej części jej 
członków) do walki z Niemcami. Podjęcie kontaktów ze strukturami 
OUN Bandery było o tyle ułatwione, że bardzo często w roli emisariu-
szy po stronie sowieckiej wcielali się Ukraińcy, nieraz znajomi tych, 
którzy przeszli do UPA. W tym czasie dla strony sowieckiej nadal 
głównym celem było skłonienie kogo się da do współpracy i walki 

18  J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany…, s. 130–131. 
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z Niemcami. Sobiesiak podaje, że do rozmów na tematy polityczne 
doszło na początku marca 1943 roku w okolicach Łucka. Ofi cjalnie 
delegacja ukraińska reprezentowała Ukraińską Główną Radę Wyzwo-
leńczą. Podczas spotkania jej przedstawiciele stwierdzili, że ich głów-
nym zadaniem jest budowa Samostijnej Ukrainy i likwidacja Polaków. 
Ostrzegli stronę sowiecką, żeby nie kierowała swoich oddziałów na 
tereny Ukrainy Zachodniej19. 

Informacje Sobiesiaka są wiarygodne i zostały potwierdzone przez 
historyków i materiał archiwalny. Odniósł się do nich Mirosław Czech 
pisząc:

Kontakty z podziemiem ukraińskim zainicjował ppłk. Anton Brińskij, „Diadia Pie-
tia’”, dowódca jednego z oddziałów dywersyjnych GRU – sowieckiego wywiadu woj-
skowego. Nie był chyba jeden, lecz odtajniono jedynie jego relację, w której opisywał, 
że OUN-B zorientowana jest na USA, bo w jej przekonaniu Niemcy wojnę przegrają, 
Sowieci zostaną rozbici, Anglia straci swoje znaczenie. Wobec wojny sowiecko-nie-
mieckiej OUN-B zachowuje neutralność, bijąc się z Niemcami, ale nie podejmując 
„działań aktywnych, nie zważając na to, że Niemcy ich prześladują i palą ich wsie”20.

Ppłk Anton Brińskij miał zgodę Moskwy na kontakt z OUN Bande-
ry. Jego sukcesem – jak twierdzą niektórzy historycy – było zaprzesta-
nie ataków policji ukraińskiej na oddziały partyzantki sowieckiej i jej 
ucieczka do lasu. Jednak już w końcu lutego Moskwa zakazała kon-
taktów z OUN Bandery. Być może więc Sobiesiak podał błędną datę 
spotkania pod Łuckiem. Mogło się ono odbyć w lutym, a nie w marcu 
1943 roku. 

Epizod ten stał się po latach przedmiotem spekulacji ośrodków 
starających się zdjąć z OUN Bandery odpowiedzialność za zbrodnię 
ludobójstwa na Polakach. Ilustracją tej tendencji jest cytowany już ar-

19  Ibidem, s. 134–142.
20  M. Czech, Jak Moskwa… Autor podaje, że Służba Bezpeky OUN (b) przeprowa-
dziła wkrótce prawdziwe polowanie na tych członków tej organizacji, którzy kon-
taktowali się z Sowietami. Zabito ponoć nawet 1 000 osób oskarżonych o zdradę 
i działalność agenturalną na rzecz Moskwy. Na temat kontaktów wywiadu sowiec-
kiego z policjantami ukraińskimi pisze też Grzegorz Motyka: Ukraiński Sztab Ru-
chu Partyzanckiego a działalność sowieckiej partyzantki na terenie II Rzeczypospo-
litej, [w:] Ukraiński polonofi l. Pamięci Bohdana Osadczuka, Lublin 2013, s. 209. 
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tykuł Mirosława Czecha pod jakże wymownym tytułem Jak Moskwa 
rozpętała piekło na Wołyniu. Czy teoria o „sowieckiej prowokacji” 
znajduje jakiekolwiek potwierdzenie w dokumentach? Nie, nie znajdu-
je. W Polsce najbliższy akceptacji tej tezy wydaje się być współcześnie 
Grzegorz Mazur, który pisze: 

Dogłębnego wyjaśnienia wymaga sprawa inspirowania przez Sowietów oddzia-
łów UPA do wystąpień przeciwko Polakom. Według niektórych przekazów na cze-
le tych oddziałów stali ofi cerowie sowieccy. W jednym z pierwszych opracowań 
dziejów polskiego podziemia odnotowano, że „w rejonie Złoczowa i Stanisławowa 
zanotowano wypadki, że bandami ukraińskimi mordującymi dowodzili ofi cerowie 
sowieccy”. O współpracy OUN-B z NKWD jest też mowa w raporcie hitlerowskiej 
policji i Służby Bezpieczeństwa (SD) z 22 maja 1942 r., ale pamiętać trzeba, że 
raporty wszelkich służb specjalnych, zarówno niemieckich, jak i sowieckich, za-
wierają wiele nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji21. 

„Dogłębnego” badania tej sprawy domaga się także Mirosław 
Czech. Już jednak inny, bynajmniej nie wrogo nastawiony do tradycji 
upowskiej, historyk – Grzegorz Motyka – tezę tę zdecydowanie odrzu-
ca. W jednym z wywiadów, na pytanie „Czy rzeź wołyńska mogła być 
sprowokowana przez służby sowieckie?”, odpowiedział: 

Nic na to nie wskazuje. Oczywiście bez Niemców i Sowietów do zbrodni by nie 
doszło, bo oni stworzyli do niej warunki i dali przykład. Sowieci nie mieli jednak 
interesu w wywołaniu takiej rzezi. Być może sowiecka prowokacja przyczyniła się 
do dezercji ukraińskiej policji, ale to co najwyżej przyspieszyło działania bande-
rowców. Na III konferencji OUN-B (frakcja związana ze Stepanem Banderą) w lu-
tym 1943 r. i tak zapadła decyzja o rozpoczęciu walki z Niemcami, a to oznaczało 
przystąpienie do antypolskich czystek, bo taki plan przyjęto już pod koniec 1942 
r. Kiedyś istniała teoria, że masakry zapoczątkowali Sowieci, którzy w przebraniu 
upowców wymordowali polską wioskę. Ale już pierwszą wioskę Paroślę wymor-
dowali banderowcy i wszędzie, gdzie udało się zidentyfi kować sprawców, należeli 
oni do OUN-B22. 

21  G. Mazur, Niemcy i Sowieci a antypolska akcja UPA, [w:] Antypolska akcja OUN
-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, Warszawa 2002, s. 127.
22  „Ale Historia”, 25 marca 2013.
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Ten trop odrzucał także, skłonny z czasem do rozgrzeszania UPA, 
nieżyjący już prof. Ryszard Torzecki23. Z kolei Andrzej L. Sowa, oma-
wiając pojawiające się na ten temat teorie, konkluduje: 

Czy jednak wobec jednoznacznej wrogości banderowskiej UPA wobec Polaków, 
takie prowokacje [ataki na polskie wsie w przebraniu upowskim – J.E.] były w ogóle 
stronie sowieckiej potrzebne?24.

Co ciekawe, podczas spotkania delegacji polskiego i ukraińskiego 
podziemia w dniu 28 lutego 1944 roku, podjęto temat ewentualnego 
udziału strony sowieckiej w mordach na Polakach. Przedstawiciel 
strony polskiej powiedział: 

Nie wiemy, kto tym kieruje, wiemy jednak, kto może mieć interes w osłabieniu 
polskiego elementu na tych ziemiach. Interes mogą mieć przede wszystkim bolsze-
wicy, lecz dotąd nie stwierdzono ich działań w tym kierunku.

Także przedstawiciel strony ukraińskiej z OUN powiedział, że 

zgadza się z poglądem o interesie, jaki mogą mieć bolszewicy w mordowaniu 
Polaków, jednak i oni nie stwierdzili ich akcji w tym kierunku, poza sporadycznymi 
wypadkami działania band sowieckich na Wołyniu pod przykrywką UPA25.

Narastająca od wiosny 1943 roku rzeź Polaków dokonywana przez 
zbrojne formacje OUN-UPA oraz sprzyjające ideologii szowinistycz-
nej chłopstwo ukraińskie wzbudzała reakcję najpierw partyzantów 
sowieckich znajdujących się wówczas na Wołyniu, a potem także do-
wódców zgrupowań partyzanckich, które wtargnęły na Wołyń z tere-
nu Ukrainy Wschodniej. Mamy na ten temat liczne świadectwa. Naj-
bardziej wiarygodne są dzienniki dowódców partyzanckich zgrupo-

23  Sprawy polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej – rozmowa z doc. Ryszar-
dem Torzeckim, [w:] „Zustriczi”, nr 3–4, 1990, s. 112–113. 
24  A. L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 213.
25  Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane 
dokumenty z archiwów służb specjalnych, tom 4, cz. 1. Warszawa–Kijów 2005, 
s. 287. 
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wań, które weszły na teren Wołynia (wiosna–lato 1943). Oto wybrane 
zapisy. Sidor Kowpak zapisał pod datą 17 czerwca 1943 r.: 

Polacy uciekli ze swoich wsi do lasu. Polskie wsie Dert, Okop, Budki w Rokit-
niańskim obwodzie – są puste, ani jednego Polaka nie ujrzysz – wszyscy uciekli do 
lasu. Ci, którzy zostali, mówią, że bulbowcy nie dają żyć – zabijają, grabią. Polacy 
ufają partyzantom. Miejscowi partyzanci walczą z bulbowcami26. 

Z kolei pod datą 20 czerwca 1943 r. pisał: 

Spotkaliśmy pierwszy polski oddział partyzancki. Komendant oddziału, były 
polski ofi cer. Powiedział nam: „My nie zajmujemy się żadną polityką”. Gestykulu-
jąc rękami, kontynuował: „Musimy się bronić. Najpierw prosiliśmy o pomoc Niem-
ców. Mówiliśmy im: „Patrzcie, Ukraińcy nas mordują. Pomóżcie nam”. Niemcy 
obiecali pomoc. Chcieli ewakuować rodziny do miasteczka, a nas wzywali na po-
licję. Odrzuciliśmy taką pomoc. Mam 50 ludzi. Rozpowiadamy, że są nas setki, że 
mamy wiele broni, żeby Niemcy się bali. Tułałem się po lasach i przy Niemcach 
i przy Sowietach. Teraz bijemy Ukraińców. 

Komendant odpowiedział: „Zaczekajcie”. „Proszę” – powiedział polski ofi cer. „Je-
steście przeciwko wszystkim Ukraińcom? Nie należy mieszać. Bulbowcy, banderow-
cy – to jest banda, otumaniona przez hitlerowców. Hitlerowcy, żeby odwrócić uwagę 
od sytuacji na froncie, żeby ukryć swoje straty, swoją klęskę na froncie wschodnim, 
organizują rzeź, szczują Polaków na Ukraińców, a Ukraińców – na Polaków”. „A na 
początku, kilka niemieckich oddziałów pozorowanych spaliło i wyrżnęło klika pol-
skich wsi, po to żeby rozniecić ukraińsko-polską rzeź. Teraz wy mówicie, że jesteście 
przeciwko Ukraińcom. Ale w bandzie Bulby są Uzbecy, Rosjanie i Ukraińcy. Nie 
należy utożsamiać bulbowskiej bandy z Ukraińcami, w moim oddziale jest 70 proc. 
Ukraińców. Jednak my nie mordujemy Polaków. Czy to jest jasne?”. 

Pod datą 30 czerwca 1943 zapisał: 

We wsiach Krasilno, Falkowszczyzna, Koryta, Horodyszcze mieszka ludność 
polska. Witają nas ze łzami w oczach. Zbierają się w dużych grupach na skrzyżowa-

26  Dziennik Sidora Kowpaka, zapis z 17 czerwca 1943, [w:] Partizantskaja waj-
na na Ukrainie. Dnievniki kamandirov partizantskich atrjadow i sojedinienij 
(1941–1944).
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niach, placach i wynoszą tytoń, wodę, chleb, aby w jakikolwiek sposób zademon-
strować swą miłość do sowieckiej armii27. 

I zapis z 1 lipca 1943 r.:

Kontynuujemy marsz. Lud we wsiach wita naszych bojców z radością. Natyka-
my się na spalone przez banderowców chaty Polaków. Sześć tygodni temu wdarła 
się banderowska swołocz, wymordowała polskich mieszkańców i spaliła zabudo-
wania. Narodowa nienawiść nabiera tutaj niebywałego natężenia28. 

Niemniej emocjonalne są zapisy w dzienniku Siemiona Wasiljewi-
cza Rudniewa:

W dzień pojechałem do polskiej wsi Stara Huta, gdzie po mszy w kościele zebra-
ła się cała ludność. Wygłosiłem referat o położeniu na frontach i o zadaniach narodu 
polskiego, zachęcałem ich do wstępowania do oddziałów partyzanckich, by walczyć 
o wolność. Po mnie występowali Polacy, wśród nich przemawiał ksiądz. Wszyscy 
występujący byli zgodni, że w walce z hitleryzmem i ukraińskim nacjonalizmem 
istniej tylko jedna droga – wspólnie z Armią Czerwoną, wspólnie ze Związkiem 
Sowieckim (20 czerwca 1943); Polacy ze wszystkich wsi uciekają do rejonowych 
skupisk. Wszystkie polskie folwarki są puste. Niemcy tworzą polską policję, żeby 
mordować Ukraińców... (23 czerwca 1943); Polska ludność ucieka i póki co odnosi 
się do nas dobrze. Ukraińska ludność, przestraszona przez Niemców i przez nacjo-
nalistów, tuła się po lasach i tylko po naszym pojawieniu się wychodzi z lasu do 
domu okazując nam pomoc (28 czerwca 1943); Niemcy podstępnie i chytrze zasiali 
nienawiść, a teraz chcą i nacjonalistów, i Polaków skierować przeciwko nam, prze-
ciwko Związkowi Radzieckiemu… (4 lipca 1943); Rozpoczęła się straszna rzeź, we 
wszystkich wsiach, rejonach polska ludność jest mordowana ze zwierzęcym okru-
cieństwem, mordowane i męczone są także dzieci, kobiety i starcy, a wszystkie za-
budowania palone. Jest pewne, że niemieckie służby w tej nacjonalistycznej rzezi 
odgrywają główną rolę (5 lipca 1943)29.

27  Dziennik Sidora Kowpaka, zapis z 20 i 30 czerwca 1943, ibidem. 
28  Dziennik Sidora Kowpaka, zapis z 1 lipca 1943, ibidem. 
29  Dziennik Siemiona Wasiljewicza Rudniewa, [w:] Partizantskaja wajna na Ukra-
inie. Dnievniki kamandirov partizantskich atrjadow i sojedinienij (1941–1944) 
– zapisy z dni 20, 23 i 28 czerwca oraz 4 i 5 lipca 1943 roku. 
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Wreszcie dziennik Grigorija Balickiego: 

Co można powiedzieć o tych nacjonalistach [ukraińskich]? To nie są żołnierze, 
ale zwyczajni bandyci, i mówić wprost – wyrzutki społeczne, którzy oprócz ma-
rzenia o wywalczeniu „Wielkiej Ukrainy” nie mogą niczego zrobić (…). Nacjonali-
ści rozniecają wrogość między Polakami a Ukraińcami. Nacjonaliści razem z nie-
miecko-faszystowskimi psami grają razem – wszystko skierowane jest przeciwko 
radzieckiej władzy i bolszewikom (15 czerwca 1943)30.

Warto poświęcić kilka słów analizie tych zapisów. Po pierwsze, 
uderza w nich przerażenie skalą mordów dokonywanych przez nacjo-
nalistów ukraińskich. Sowieccy dowódcy wyraźnie są wstrząśnięci 
tym, co zobaczyli, ich współczucie dla Polaków nie podlega kwestii. 
Z drugiej strony starają się wytłumaczyć sobie przyczyny tego stanu 
rzeczy. Starają się przy każdej okazji obciążyć Niemców za sprowo-
kowanie rzezi, za szczucie Ukraińców na Polaków i odwrotnie. Mowa 
jest o „niemiecko-faszystowskich psach” czy o służbach niemieckich. 
Taki ton propagandy w tym czasie był powszechny – to Niemcy za-
siali nienawiść i to oni stoją za mordami. Badania historyczne nie po-
twierdziły niemieckiej inspiracji mordów, choć niektórzy dygnitarze 
III Rzeszy na Ukrainie nie ukrywali, że wyrzynanie Polaków ich nie 
martwi. 

Zdarzają się także w zapiskach coraz bardziej ostre oceny samych 
nacjonalistów, określanych jako „wyrzutki społeczne” czy bardziej 
dosadnie „banderowska swołocz”. Ofi cerowie polityczni musieli przy-
jąć taką interpretację wydarzeń z dwóch powodów. Po pierwsze, byli 
naprawdę przekonani, że to Niemcy są „podżegaczami”, a po drugie – 
nie mogli, z przyczyn politycznych, obciążyć Ukraińców za zbrodnie, 
które widzieli. W większości oddziałów, które pojawiły się na Woły-
niu na wiosnę i w lecie 1943 roku Ukraińcy stanowili zdecydowaną 
większość. Rosyjscy i ukraińscy historycy podają, że skład narodo-
wościowy wszystkich zgrupowań i oddziałów był taki: Ukraińcy 59 
proc., Rosjanie 22,2 proc., Białorusini 6,6 proc. Ogółem wśród party-

30  Dziennik Grigorija Balickiego, [w:] Partizantskaja wajna na Ukrainie. Dnie-
vniki kamandirov partizantskich atrjadow i sojedinienij (1941–1944) zapis z 15 
czerwca 1943 r.
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zantów były reprezentowane 62 narodowości zamieszkujące ZSRR31. 
Tylko w zgrupowaniach Piotra Werszyhory (nota bene Ukraińca) i W. 
Uszakowa Rosjanie stanowili większość. Dowództwo tych zgrupowań 
nie mogło więc przyjąć terminologii antyukraińskiej, nie mogło obcią-
żać narodu ukraińskiego za wyczyny banderowców. Charakterystycz-
na była replika Kowpaka na wynurzenia dowódcy polskiego oddziału, 
który powiedział: „Teraz zabijamy Ukraińców”. „Nie należy utożsa-
miać bulbowskiej bandy z Ukraińcami, w moim oddziale jest 70 proc. 
Ukraińców” – odpowiedział na to Kowpak. 

Sobiesiak w kilku miejscach swojej relacji pamiętnikarskiej pisze 
o rekcjach partyzantów Ukraińców walczących w oddziałach sowiec-
kich. Byli oni wstrząśnięci i swoim antybanderowskim radykalizmem 
chcieli zmazać hańbę, jaka – ich zdaniem – zawisła nad narodem ukra-
ińskim. Opisując naradę z udziałem gen. Wasilija Begmy, Ukraińca 
z Odessy, cytuje (co prawda w formie nieco literackiej) wypowiedź 
jednego z dowódców brygad – Samczuka. Warto ją przytoczyć: 

Drodzy towarzysze i przyjaciele – zaczął – sprawa jest szczególnie przykra dla 
nas, Ukraińców, których niemało przecież znajduje się w szeregach partyzanckich. 
Bo przecież to, co się dzieje, te wszystkie zbrodnie, popełniają nasi bracia — Ukra-
ińcy. Wprawdzie my moglibyśmy sobie tłumaczyć, że robią to bandyci, faszyści itp., 
z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego, ale przecież w ten sposób nie można 
uspokoić własnego sumienia. To byłaby łatwa droga ucieczki od odpowiedzialno-
ści, bo fakt pozostaje zawsze faktem. My, partyzanci Ukraińcy, komuniści i bez-
partyjni, najbardziej chyba ze wszystkich cierpimy moralnie. Nasze serca krwawią 
i płaczą... i chcielibyśmy uczynić wszystko, co jest w naszej mocy, by powstrzymać 
te ciemne żywioły, które zaślepione hitlerowską propagandą przelewają krew nie-
winnych ludzi. Chcemy bić się z UPA, wszędzie, gdzie na nich natrafi my, dniem 
i nocą; chcemy likwidować bandy, obiecujemy być sędzią nie znającym litości. Bo 
może dopiero wówczas strach przed odpowiedzialnością zmusi zaślepionych do 
opamiętania się. Trzeba rozszerzyć pracę propagandową: wysyłać naszych agita-
torów w teren, na wsie i chutory zamieszkane przez Ukraińców. My wiemy, że lud 
ukraiński potrafi  nas zrozumieć, trzeba tylko wyjaśnić mu prawdziwe cele prowo-
dyrów UPA, całej tej zgrai zbrodniarzy. My partyzanci Ukraińcy z brygady „Diadi 

31  Partizantskaja wajna na Ukrainie. Dnievniki kamandirov partizantskich atrja-
dow i sojedinienij (1941–1944), wstęp, s. 2.
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Pieti” popieramy w pełni wszystko, co będzie postanowione w sprawach pomocy 
dla polskiej ludności: będziemy ochraniać bezbronnych wszędzie i w każdej sytu-
acji, udzielać im pomocy w wyżywieniu i odzieży, a jeśli zajdzie potrzeba, potrafi -
my oddać za tę sprawę swoje życie...32.

Takie reakcje i postawy nie były zapewne czymś wyjątkowym. 
Oznacza to, że na Wołyniu, obok walki między Polakami i banderow-
cami, między partyzantami sowieckimi a Niemcami i banderowcami 
toczyła się też realna, krwawa wojna domowa ukraińsko-ukraińska. 
Zbyt często w polskiej historiografi i utożsamia się Ukraińców z OUN 
i UPA. Jest to na rękę spadkobiercom tradycji UPA, którzy lansują 
tezę, że to właśnie ta organizacja reprezentowała interesy narodu ukra-
ińskiego. Próbują oni zamykać usta swoim adwersarzom antykomuni-
stycznymi hasłami. Jest to znaczące uproszczenie – Ukraińcy w tym 
czasie byli podzieleni, a jeśli uznać ich za całość, także wliczając tych 
z Ukrainy Wschodniej, to zdecydowana większość była OUN-UPA 
przeciwna. 

Przy tej okazji należy wspomnieć o postrzeganiu przez dowództwo 
partyzantki sowieckiej formacji zbrojnych „Tarasa Bulby”, czyli Ta-
rasa Dmitriewicza Borowecia (1908– k 1981), dowódcy „Siczy Pole-
skiej” a potem tzw. pierwszej Ukraińskiej Powstańczej Armii. Nazwa 
„bulbowcy” przewija się bardzo często w dziennikach i meldunkach 
sowieckich, polskich zresztą też. Mordy, głównie na północy Woły-
nia, gdzie działały formacje „Tarasa Bulby”, często przypisywane są 
właśnie nim. Tymczasem rzecz miała się inaczej. Boroweć nigdy nie 
wydał rozkazu mordowania polskiej ludności, podczas rozmów „zjed-
noczeniowych” z OUN Bandery sprzeciwił się takiemu żądaniu strony 
banderowskiej. W wyniku tego jego oddziały zostały rozbrojone, a on 
sam musiał się ukrywać. Jego sztab został przez banderowców pod-
stępnie aresztowany, zamordowano także żonę „Tarasa Bulby”. Go-
rącym obrońcą prawdy o „Bulbie” był Wiktor Poliszczuk, Ukrainiec, 
autor licznych opracowań historycznych. Opublikował on w swoim 
monumentalnym wydawnictwie źródłowym pt. Nacjonalizm ukraiń-
ski w dokumentach trzy listy „Tarasa Bulby” do OUN Bandery (z 25 
marca 1943, z 10 sierpnia 1943 i 24 września 1943), w których potępił 

32  J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany…, s. 265–266. 
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on politykę tej formacji i mordy na Polakach33. Fakty nie były w tym 
czasie znane ani dowództwu sowieckiemu, ani Polakom. Za „Bulbą” 
ciągnęła się zła sława. Być może w atakach na polskie wsie brali udział 
„bulbowcy”, ale nie byli to już członkowie organizacji, na czele której 
stał Taras Boroweć, byli to albo maruderzy albo (co bardziej prawdo-
podobne) dawni „bulbowcy” wcieleni siłą bądź nie do formacji bande-
rowskiej, czyli do UPA. 

Rozwój sytuacji na Wołyniu wymusił na stronie sowieckiej jeszcze 
bardziej przychylne stanowisko w stosunku do Polaków tam zamiesz-
kujących niż to wcześniej zakładano. Okazało się bowiem, że oparciem 
dla partyzantki jest tylko część ludności ukraińskiej, reszta sprzyjała 
banderowcom i była oparciem dla coraz liczniejszych formacji UPA. 
Jak pisze Oksana Petrusewicz: 

W kwietniu 1943 r. specjalna dyrektywa KC WKP(b) i CSRP nakazała dowód-
com radzieckich zgrupowań partyzanckich okazywanie Polakom wszelkiej pomo-
cy przy organizacji oddziałów i wyposażaniu ich w broń i amunicję. W ten sposób 
rozpoczęto formowanie proradzieckiego polskiego ruchu partyzanckiego oraz prze-
kształcanie niewielkich oddziałów, złożonych z Polaków, w samodzielne polskie 
zgrupowanie „Jeszcze Polska nie zginęła”34. 

I dalej: 

Największa liczba sformowanych z Polaków oddziałów była podporządkowana 
rówieńskiemu Obwodowemu Komitetowi partii, kierowanemu przez W.A. Beg-
mę. Pierwsze Zgrupowanie Rówieńskie pod dowództwem Begmy obejmowało 7 
oddziałów partyzanckich, z których 2 były uważane za polskie. W sierpniu 1943 
r. zgrupowanie liczyło 727 partyzantów, z których 100 było Polakami. Polski od-
dział zyskał uznanie, regularnie wykonując powierzone przez dowództwo zadania, 

33  W. Poliszczuk, Nacjonalizm ukraiński w dokumentach (cz. druga). Integralny 
nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu (tom czwarty). Dokumenty z zakresu 
działań struktur nacjonalizmu ukraińskiego w okresie od 1920 do grudnia 1943 
roku, Toronto 2002, s. 180–183, s. 270–275, s. 283–285.
34  O. Petrusewicz, Współdziałanie polskiego podziemia z radzieckimi oddziałami 
partyzanckimi przy obronie ludności polskiej przed działaniami oddziałów OUN
-UPA na Wołyniu w 1943 r. (s. 7–8), referat wygłoszony podczas międzynarodowej 
konferencji w Warszawie w dniu 17 maja 2008.
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i latem 1943 r. został przemieszczony w rejon Wysocka nad Horynią, aby nieść 
pomoc polskim bazom samoobrony35. 

Ogólna liczna polskich partyzantów walczących po stronie sowiec-
kiej na Wołyniu i przy granicy Polesia, wedle wiarygodnych źródeł 
sowieckich, wyniosła w szczytowym momencie 1 800 ludzi36. 

Sobiesiak, opisując naradę z udziałem Sidora Kowpaka, który przy-
był w rejon stacjonowania zgrupowań partyzanckich w okolicy Rów-
nego i Sarn, pisał: 

Kowpak przekazał nam instrukcje i wytyczne sztabu dla oddziałów party-
zanckich i zorientował nas w sytuacji na froncie. Później zaczął nas wypytywać 
o wszystkie szczegóły dotyczące Wołynia. Interesował się przede wszystkim si-
łami wroga na tych terenach oraz postawą miejscowej ludności wobec okupanta. 
Najbardziej trapił się faktem, że na terenach Zachodniej Ukrainy Niemcom udało 
się wywołać bratobójczą walkę. Przy współpracy ukraińskich nacjonalistów zdołali 
utworzyć bandy bulbowców i banderowców, które skierowali przeciwko ludności 
polskiej. W pewnej chwili zwrócił się do mnie.

- Trzeba pomóc Polakom. Nie można pozwolić, by nacjonaliści mordowali ich 
bezkarnie. Wy, towarzyszu Maks, powinniście się tym zająć37.

Podczas innej narady, już latem 1943 roku, z udziałem gen. Begmy, 
został wydany rozkaz dla sowieckich zgrupowań partyzanckich mniej 
więcej tej treści: 

Wszystkim dowódcom brygad partyzanckich i oddziałów samodzielnych 
rozkazuję udzielać we własnym zakresie natychmiastowej pomocy ludności 
polskiej i ukraińskiej zagrożonej przez Niemców, banderowców i bulbowców. 
Pomagać przy organizowaniu polskiej samoobrony i likwidować bandy UPA 
wspólnymi siłami. W rejonach swoich baz partyzanckich tworzyć leśne osady 
dla uciekinierów, zaopatrywać je w żywność i inne niezbędne materiały oraz 

35  Ibidem. 
36  Dokument ten, znajdujący się w Państwowym Archiwum Obwodu Rówień-
skiego, cytuje Ihor Iljuszyn. Patrz: UPA i AK. Konfl ikt w Zachodniej Ukrainie 
(1939–1945), Warszawa 2009, s. 137. 
37  J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany…, s. 69–70.
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dać opiekę lekarską. Dzieci i starców, w miarę możliwości, umieszczać w cha-
tach wiejskich.

Prowadzić aktywną pracę polityczną i propagandową wśród ludności ukraiń-
skiej celem odciągania jej od udziału w napadach na Polaków. Tłumić w zarodku 
wszelkie próby powstawania nowych band UPA na swoim terenie i gdziekolwiek 
indziej. Towarzysze Ukraińcy, którzy w wielu naszych oddziałach partyzanc-
kich tworzą większość, winni wytężyć wszystkie swoje siły w celu osłabienia 
działalności band UPA.

Zadania te należy traktować jako długoterminowe, obowiązujące aż do chwili 
wyzwolenia Wołynia przez Armię Radziecką. O wszelkich przedsięwzięciach trze-
ba przesyłać szczegółowe meldunki do sztabu zgrupowania38.

Dowódcy partyzantki na Wołyniu byli oczywiście zainteresowani 
pozyskiwaniem w swoje szeregi Polaków, dążąc do rozbudowy czysto 
polskich oddziałów. Ich dowódcy (Józef Sobiesiak, Robert Satanowski 
i Mikołaj Kunicki) byli ubrani w polskie mundury wojskowe. Z cza-
sem kontakt z tymi formacjami nawiązał Związek Patriotów Polskich 
(ZPP), przygotowując je do wstąpienia do formującego się w ZSRR 
wojska polskiego (początkowo złożonego tylko z 1. Dywizji im. Ta-
deusza Kościuszki). W roku 1943 oddziały te podlegały jeszcze do-
wództwu w Moskwie i Kijowie. Niewątpliwie ich obecność ułatwiała 
kontakt z polską ludnością, która po okresie nieufności wobec ZSRR, 
po doświadczeniach terroru z lat 1939–1941 oraz po informacjach 
o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między ZSRR i RP, a także 
po nagłośnieniu przez Niemców informacji o odnalezieniu w Katyniu 
grobów polskich ofi cerów – przekonała się, że tak naprawdę jedyną 
siłą zewnętrzną chroniącą przed groźbą zagłady ze strony UPA jest 
partyzantka sowiecka. Część Polaków decydowała się od razu na wstą-
pienie do polskich oddziałów Sobiesiaka, Satanowskiego i Kunickie-
go. Inni podejmowali czynną współpracę z partyzantami. Czyniły to 
także polskie samoobrony, które powstawały na terenach zagrożonych 
przez UPA. Ich status był delikatny – musiały „udawać”, że nie mają 
kontaktu ani ze strukturami Polskiego Państwa Podziemnego, jak rów-
nież z partyzantami sowieckimi. Musiały za to utrzymywać kontakty 
z Niemcami i polską policją w służbie niemieckiej. 

38  Ibidem, s. 269–270. 
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Władysław Filar przytacza sprawozdanie sztabu sowieckich oddzia-
łów partyzanckich obwodu równieńskiego z 28 maja 1943 roku, w któ-
rym pisano: 

W związku z ogromnym terrorem nacjonalistów [ukraińskich] ludność zaczęła 
organizować się i okazywać zorganizowany opór nacjonalistom. Niemcy zaczęli 
pomagać Polakom uzbrojeniem, tworząc jednocześnie polską policję na miejsce 
policji ukraińskiej, która odeszła do lasu. W m. Kołki policja obecnie składa się 
wyłącznie z Polaków. W południowych obwodach Dubno, Sarny, Młynów, Klewań 
i innych Niemcy uzbrajają Polaków w karabiny i km-y do walki przeciwko party-
zantom i nacjonalistom, jednak Polacy przeciwko partyzantom nie występują39.

Ciekawą relację na temat swoich kontaktów z polskimi partyzan-
tami zostawił pułkownik Nikołaj Prokopiuk, który przyczynił się do 
uratowania polskiej samoobrony w Przebrażu. Pisał on: 

Z przyjściem do Lasów Cumańskich po raz pierwszy w swojej praktyce ze-
tknęliśmy się z istnieniem polskich formacji wojskowych. W maju 1943 roku były 
to cztery ugrupowania, które rozlokowane były w Hucie Stepańskiej i w kolonii 
Hały (koło Sarn), we wsi Przebrodź (Przebraże) i miasta Rożyszcze (koło Łucka). 
Wszystkie utworzyły się żywiołowo jako samoobrona przed nacjonalistycznymi 
bandami OUN. Polski oddział partyzancki we wsi Huta Stepańska był powiązany 
z radzieckim ugrupowaniem partyzanckim „Bati” - Hryhorija Linkowa, rozmiesz-
czonym na północ od linii kolejowej Sarny-Kowel. Drugie polskie ugrupowanie 
na północy – w kolonii Hały – było zorientowane na wsparcie ze strony Niemców 
i przez nich właśnie zostało częściowo uzbrojone. Z przyjściem radzieckich oddzia-
łów partyzanckich, a wśród nich także radziecko-polskich oddziałów (Sobiesiaka, 
Satanowskiego, Kunickiego) w garnizonach Huty Stepańskiej i kolonii Hały doszło 
do podziału, wskutek którego wielu Polaków przeszło do ugrupowań partyzanckich 
aktywnie działających przeciwko hitlerowcom. Ci, którzy pozostali skrystalizowali 
się w formacje typu proakowskiego, z charakterystyczną dla nich taktyką lawiro-
wania, wyczekiwania i oszczędzania sił40. 

Ukraiński historyk, Ihor Iljuszyn, zauważa przy tej okazji: 

39  W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1939–1944..., s. 216.
40  I. Iljuszyn, UPA i AK. Konfl ikt w Zachodniej Ukrainie…, s. 136–137. 
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Warto podkreślić, iż w informacjach zawartych w radzieckich dokumentach do-
kładnie uchwycony został ten moment, w którym doszło do przełomu w świadomo-
ści ludności polskiej na Wołyniu masowo wstępującej do oddziałów partyzanckich, 
w pierwszym rzędzie do radzieckich. Ostatecznie, przestraszeni lipcowymi napa-
dami oddziałów UPA, utraciwszy nadzieję na ochronę ze strony Niemców, a także 
ze strony własnego podziemia, istnienia którego wielu z nich nawet się nie domy-
ślało, Polacy zaczęli szukać ratunku u partyzantów radzieckich. Zgodnie z wielo-
ma doniesieniami do Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, wielu Polaków 
wstępowało do radziecko-polskich oddziałów partyzanckich nie tyle, by walczyć 
z Niemcami, co raczej zmuszonych do tego działaniami ukraińskich nacjonalistów, 
w których ludność polska widziała swojego głównego wroga41.

Jaki był zakres współpracy Polaków z partyzantką sowiecką na 
Wołyniu w 1943 roku? W rejonach północnego i wschodniego Wo-
łynia, gdzie było największe nasycenie oddziałów partyzanckich, ta 
współpraca miała szeroki zakres. Według najnowszych ustaleń na 142 
polskie samoobrony 7 współpracowało z partyzantką sowiecką. Były 
to: w powiecie Kostopol: Huta Stara (współpraca ze zgrupowaniem 
kpt. Iwana Szytowa), Peresieki, Rudnia Potasznia, Rudnia Stryj, Huta 
Stepańska. W powiecie Łuck: Przebraże (współpraca z oddziałami Ni-
kołaja Prokopiuka, Dmitrija Miedwiediewa i Kowalenki). W powiecie 
Sarny: Staryk42. Liczba 7 samoobron na 142 nie oddaje jednak znacze-
nia tej współpracy. Jeśli bowiem uświadomimy sobie, że większość 
samoobron liczyła 20–30 obrońców, a tylko dwie samoobrony współ-
pracujące z sowiecką partyzantką, czyli Huta Stepańska i Przebraże, 
miały razem ok. 1 000 obrońców i broniły ok. 15 000 ludności, ocena 
musi być inna. Wszystkie samoobrony współpracujące z partyzantami 
sowieckimi, prócz Huty Stepańskiej, przetrwały, w tym największa na 
Wołyniu w Przebrażu. 

Upadek samoobrony w Hucie Stepańskiej (16–18 lipca 1943) był 
spowodowany tym, że nie udało się jej obrońcom stworzyć jednolite-
go dowództwa, w decydującej chwili zostali też pozbawieniu wspar-

41  Ibidem, s. 137.
42  E. Komoński, W obronie przed Ukraińcami. Działania Polaków na Wołyniu 
i w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944 wobec polityki eksterminacyjnej nacjo-
nalistów ukraińskich, Toruń 2013, s. 336–337.
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cia oddziału Józefa Sobiesiaka. On sam twierdził po wojnie, że nie 
było możliwości uratowania Huty Stepańskiej wobec szczupłości sił 
własnych. Zaproponował mieszkańcom ewakuację do oddalonego 
o 70 km na północ rejonu opanowanego przez partyzantkę sowiecką. 
Jednak dowództwo samoobrony odrzuciło ten pomysł jako zbyt ryzy-
kowny. Sobiesiak opuścił Hutę Stepańską zostawiając tylko 20 ludzi43. 
Z kolei Czesław Piotrowski, mieszkaniec Huty Stepańskiej, w opubli-
kowanych w 1990 roku wspomnieniach ujął to tak: 

Kręciło się w tym czasie w naszej okolicy coraz więcej oddziałów partyzanc-
kich pod ogólnym dowództwem radzieckim, w których działali Polacy i Ukraińcy. 
Przedstawiciele tych oddziałów również próbowali namówić naszych mieszkań-
ców, abyśmy opuścili swoje osiedla i pod ich osłoną przegrupowali się do rejonu la-
sów na północ od linii kolejowej Sarny-Kowel wraz z całym ruchomym dobytkiem. 
Mowa była o rejonie lasów, gdzieś na północy koło m. Kuchecka Wola, odległej 
o 70 km od Huty. Tam miało być bezpiecznie. Propozycja ta była nie do przyjęcia 
z powodów zasadniczych, gdyż przede wszystkim nie mieliśmy jeszcze nadal za-
miaru opuszczać naszych stron44. 

Ponadto pisze, że nie przypomina sobie pobytu Sobiesiaka w Hucie 
Stepańskiej i że „jednymi z aktywniejszych emisariuszy partyzantki 
radzieckiej w tym okresie byli Polacy Stanisław Łabędzki i Wincenty 
Ruszkowski, którzy próbowali przekonać młodych chłopaków od nas 
do wstąpienia w szeregi nowego oddziału im. Tadeusza Kościuszki 
na Polesiu oraz namawiali niektórych mieszkańców do opuszczenia 
Huty”45.

Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, kto miał rację. Na korzyść Sobiesiaka 
przemawiają późniejsze fakty – czyli upadek Huty Stepańskiej, któ-
ry przewidywał. Bardzo często ludność polska odmawiała ewakuacji 
i opuszczenia swoich miejsc zamieszkania. Jedni nie chcieli opuszczać 
ojcowizny, wyczuwając, że już nigdy tu nie wrócą, inni zwyczajnie bali 
się, uważając że bezpieczniejsi są w bronionej przez samoobronę wsi. 
43  J. Sobiesiak, R. Jegorow, Burzany…, s. 222. 
44  Cz. Piotrowski, Krwawe żniwa. Za Styrem, Horynią i Słuczą, Warszawa 1995, 
s. 110.
45  Ibidem. 
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Największym sukcesem zakończyła się współpraca polskiej samo-
obrony z partyzantami sowieckimi we wsi Przebraże (pow. Łuck). 
Było w niej zgromadzonych ok. 10 500 uchodźców i miejscowej lud-
ności (są dane mówiące nawet o 20 000 uchodźców)46. Od samego 
początku z dowództwem obrony Przebraża współpracowały trzy ra-
dzieckie oddziały partyzanckie: Nikołaja Prokopiuka, Dmitrija Mie-
dwiediewa i Kowalenki. Tak potężna polska forteca, która nie tylko 
chroniła zgromadzoną tu wielotysięczną rzeszę cywilów, ale w do-
datku podejmowała ataki na wsie ukraińskie będące zapleczem dla 
UPA (likwidacja wsi Trościaniec) – była celem aż trzech szturmów 
ze strony ukraińskich nacjonalistów, w tym największego w dniu 30 
sierpnia 1943 roku. Przebraże zostało zaatakowane z trzech stron, 
tylko na fl ance południowej nie było oddziałów UPA. W decydują-
cym momencie boju, dowództwo obrony Przebraża wysłało łącznika 
do stacjonującego kilka kilometrów od pola bitwy oddziału Niko-
łaja Prokopiuka47. Wysłannik dotarł szczęśliwie do celu i przywiózł 
wiadomość, że w oznaczonym wcześniej miejscu zjawi się oddział 
partyzantki sowieckiej. Prokopiuk zaatakował atakujących nacjonali-
stów ukraińskich od tyłu mając do dyspozycji 150 ludzi i 60 konnych. 
W tym samym czasie Polacy uderzyli na upowców idąc na spotkanie 
partyzantom Prokopiuka. Bitwa zakończyła się całkowitym pogro-
mem UPA. Od tej pory nie podjęto już ataku na Przebraże48. Henryk 
Cybulski tak opisał nastroje po bitwie: 

Oddział radziecki [Prokopiuka] szykował się do odmarszu. Wraz z Albertem 
serdecznie dziękowaliśmy pułkownikowi Prokopiukowi za okazaną pomoc. Walka 
ta jeszcze bardziej zacieśniła naszą współpracę, braterstwo i przyjaźń. Patrząc za 

46  Na ten temat: H. Cybulski, Czerwone noce…, J. Sobiesiak, Przebraże, Warsza-
wa 1969 i ostatnio W. Filar, Przebraże – bastion polskiej samoobrony na Wołyniu, 
Warszawa 2007.
47  Nikołaj Prokopiuk (1902–1974) był Ukraińcem pochodzącym z wsi Samczyki 
w obwodzie chmielnickim. Ofi cer NKWD. W czasie wojny walczył pod Moskwą, 
a potem został przerzucony na Ukrainę z zadaniem organizowania partyzantki 
na zapleczu frontu. Po wojnie był członkiem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra-
dzieckiej.
48  Opis bitwy: H. Cybulski, Czerwone noce…, s. 264–265; W Filar, Przebraże…, 
s. 90–97.
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oddalającym się oddziałem radzieckim przypomniałem sobie pierwsze tygodnie 
wzajemnej nieufności i niedowierzania. Przełamywaliśmy je krok za krokiem, 
uzgadniając wspólne cele i stanowiska, pomagając sobie, służąc radą i pomocą. 
W Przebrażu przed szkołą oczekiwał nas wielotysięczny tłum. Okrzykom i wiwa-
tom nie było końca. Patrzyłem na rozradowane twarze ludzi i było mi dziwnie do-
brze. Jeszcze nigdy w życiu nie doznałem takiego uczucia i jeszcze nigdy w życiu 
nie widziałem dookoła siebie tylu szczęśliwych ludzi49. 

Jesienią 1943 roku obrońcy Przebraża, na propozycję innego od-
działu partyzantki sowieckiej dowodzonego przez Kowalenkę wzięli 
udział w likwidacji upowskiej wsi Omelno50. Ostatnią dużą samoobro-
ną uratowaną dzięki współpracy z partyzantką sowiecką była Huta 
Stara. W dniu 18 listopada 1943 r. zaatakowało ją duże zgrupowanie 
UPA. W relacji, jaką złożył Władysław Kochański „Bomba”, tak opi-
sał decydujący moment bitwy: 

Tylko niespodziewany powrót do obozowiska całego dowodzonego przeze mnie 
oddziału z zamierzonej akcji na m. Rokitno, jak też niespodziewany powrót na te 
tereny całego zgrupowania radzieckiej partyzantki gen. [Iwana] Szytowa [w rze-
czywistości kapitan – J.E.] pozwoliły we wspólnej walce zapobiec ogólnej rzezi 
ludności polskiej tego rejonu i rozbić całkowicie tę armię. Banderowcy pozostawili 
na placu boju około 700 zabitych [liczba bez wątpienia przesadzona – J.E.], wiele 
broni i uzbrojenia (np. dwa działka p.panc. niemieckie, które wziął gen. Szytow, 
moździerze 81 mm, granatniki 50 mm i cały tabor z amunicją i dokumentami zdo-
byte przez oddział „Wujka”)51.

Należy podkreślić, że współpraca samoobron polskich z partyzant-
ką sowiecką odbywała się wbrew ofi cjalnym dyrektywom Delegatury 
Rządu RP i dowództwa Armii Krajowej52. Od samego początku służby 

49  H. Cybulski, Czerwone noce…, s. 266–267.
50  Ibidem, s. 287.
51  Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane 
dokumenty z archiwów służb specjalnych, tom 4, cz. 1. Warszawa–Kijów 2005, 
s. 709.
52  W odezwie Wołyńskiego Okręgowego Delegata Rządu RP z 28 lipca 1943 
pisano, że „współdziałanie z bolszewikiem jest takim samym przestępstwem, jak 
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informacyjne Komendy Głównej AK oskarżały partyzantkę sowiecką 
o inspirowanie i prowokowanie konfl iktu polsko-ukraińskiego na Wo-
łyniu. W „Biuletynie Informacyjnym” pisano: 

Rola banderowskiego odłamu OUN w tych tragicznych zajściach nie jest mocno 
udowodniona. Wiele faktów wskazuje natomiast na to, że właściwymi inspiratora-
mi haniebnego pogromu, w czasie którego wymordowano setki rodzin polskich byli 
agenci sowieccy. W chwili sporu o Ziemie Wschodnie Moskwa za wszelką cenę 
dąży do wywołania konfl iktu ukraińskiego na tle zadrażnień narodowościowych, 
aby mieć argument, że ukraińska ludność kresowa nie życzy sobie powrotu pań-
stwa polskiego na te ziemie. Ta sama Moskwa jednocześnie dla zatarcia śladów ka-
zała wystąpić swym własnym „dywersantom” przeciwko bandom ukraińskim spod 
znaku „Tarasa Bulby”. Cele tej podwójnej gry są aż nadto jasne. Oto za jednym 
zamachem wyniszcza się żywioł polski na kresach i kompromituje wobec świata 
nacjonalistów ukraińskich53.

Podobne oceny były zawarte w Sprawozdaniu Delegata Rządu na 
Województwo Wołyńskie Kazimierza Banacha, reprezentującego 
Stronnictwo Ludowe: 

Bolszewicy mają swoje jaczejki wśród społeczeństwa ukraińskiego i wśród 
band. Usiłują opanować kierownictwo bandami, a już i obecnie wiele band jest pod 
ich komendą. Stwarzają pozory, że ludność polską chcą brać w obronę. Wszędzie 
jednak tam, gdzie ludność zmuszona była z ich opieki korzystać, zmierzają tylko do 
tego, by z młodzieży polskiej stworzyć komunistyczne oddziały partyzanckie. Je-
den z takich od działów jest już zorganizowany i przybrał nazwę oddziału im. Tade-
usza Kościuszki. W kilku wypadkach stwierdzono, że wśród atakujących ludność 
polską byli i bolszewicy, którzy przedtem ludności polskiej proponowali pomoc. 
Wydaje się być prawie pewnym udział inspiracji sowieckiej w akcji mordowania 
ludności polskiej. Pojawiły się również na Wołyniu liczne oddziały partyzantki 
sowieckiej. Oddziały te żadnej akcji zaczepnej w stosunku do Niemców nie pro-
wadzą. Wygląda na to, że jest to gromadzenie sił dla akcji w przyszłości. Oddziały 

współdziałanie z Niemcem”. Patrz: A.L. Sowa. Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 186. 
53  „Biuletyn Informacyjny”, 20 maja 1943, nr 20. Nieco złagodzoną wersję tej teo-
rii podtrzymywano także w późniejszych miesiącach i nigdy się z niej wycofano. 
Na ten temat pisze: A.L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 210–211.
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te zaopatrywane są z powietrza w broń, amunicję, ludzi, materiały instrukcyjne 
i propagandowe. Wołyń traktują jako ziemię sowiecką. W tej chwili stanowią one 
już poważną siłę54.

Ta ocena, odbiegająca od rzeczywistej sytuacji na Wołyniu, owo-
cowała popełnianiem dalszych błędów i zaniechań. Komenda Główna 
AK zlekceważyła informacje o zagrożeniu ludności polskiej na Woły-
niu przez nacjonalistów ukraińskich, które napływały do Warszawy 
jeszcze w 1942 roku55. Pomimo stanowiska Delegata Rządu na Woły-
niu Kazimierza Banacha, który domagał się uzbrojenia oddziałów AK 
i skierowania ich do obrony ludności polskiej na Wołyniu, dowódz-
two w Warszawie odmówiło. Płk Jan Rzepecki „Prezes” z KG AK 
argumentował, że „udostępnienie broni na Kresach roznieciłoby ogień 
walki do niewyobrażalnych rozmiarów, a opinia światowa uzyskałaby 
argument, że walka o wschodnią granicę była błędem politycznym”56. 
Stąd, w decydującym momencie, na Wołyniu praktycznie nie było 
większych oddziałów AK, wszystkie przygotowania koncentrowały 
się wokół Akcji „Burza”, która miała pokazać nadchodzącej Armii 
Czerwonej i władzom w Moskwie, że tereny wschodnie są nadal pol-
skie. Tragizm sytuacji polegał na tym, że w przypadku Wołynia jedy-
nym co można było zrobić, to uratować istnienie dziesiątków tysięcy 
istnień ludzkich. 

Chociaż stanowisko Kazimierza Banacha było bardziej realistyczne, 
to w praktyce też nie był w stanie niczego zrobić. Łudził się, że należy 
prowadzić rozmowy z nacjonalistami ukraińskimi, apelować do nich, 
by w imię jedności państwa (polskie władze podtrzymywały iluzję ist-
nienia RP na tych terenach, traktując Ukraińców, także nacjonalistów, 
jako obywateli tego państwa) zaprzestali oni rzezi. Jednocześnie wydał 
54  Cyt za: M. Siwicki, Dzieje konfl iktów polsko-ukraińskich, t. II, Warszawa 1992, 
s. 136–137.
55  Z Obszaru Lwowskiego AK pochodzi analiza podpisana pseudonimem Nikodem 
Swoboda, w której napisano jasno, że: „Ukraińcy ... przygotowują się do rzezi Pola-
ków na większą skalę niż to było we wrześniu 1939 r. lub w czerwcu i lipcu 1941”, 
[w:] Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej 
w świetle dokumentów Polskiego Państwa Podziemnego 1942–1944, oprac. L. Ku-
lińska i A. Roliński, Kraków 2004, s. 283. 
56  W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1943–1944…, s. 250. 



 207 

Partyzantka sowiecka wobec zagłady ludności polskiej na Wołyniu w 1943 roku

on, w chwili największego natężenia terroru UPA, w dniu 28 lipca 1943 
roku, odezwę do „Obywateli Rzeczypospolitej”. Apelował o przeciw-
stawienie się rzezi i wzywał do tworzenia samoobrony. Jednocześnie 
zakazywał wstępowania do policji w służbie niemieckiej oraz dodawał: 
„Współdziałanie z bolszewikami jest takim samym przestępstwem, jak 
współdziałanie z Niemcami”57. Ta groźba odnosiła się w dużej mierze 
do tych Polaków, którzy wstępowali w szeregi partyzantki sowieckiej, 
ale ogólny wydźwięk tego dokumentu jest przygnębiający. W czasie, 
kiedy dziesiątki tysięcy Polaków, pozbawianych oparcia struktur pod-
ziemnych Państwa Polskiego, walczyło o życie, Delegat Okręgowy 
Rządu zakazuje współpracy z jedyną siłą, która jest dla wielu polskich 
wsi jedynym sojusznikiem. Dobrze, że Delegat Okręgowy nie traktował 
swoich gróźb zbyt dosłownie, zadając sobie sprawę z realnej sytuacji. 
Bardzo często zaprzysiężeni członkowie AK współpracowali z party-
zantką sowiecką, oczywiście ukrywając swoją przynależność organiza-
cyjną. W takie sytuacji był np. Henryk Cybulski z Przebraża. 

Wracając jeszcze do kwestii oceny dokonanej przez władze cywilne 
wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego, należy dodać, że miały 
one jedynie mgliste wyobrażenie o tym, co się dzieje. Jak pisze Wła-
dysław Filar: „Uważano, że napływające informacje o rzeziach są 
przesadzone, nie wierzono, że w XX wieku może powtórzyć się sce-
nariusz z okresu buntów i powstań kozackich chłopskich”58. Powagę 
sytuacji dostrzegały tylko struktury podziemne działające na Kresach, 
choć także z pewnym opóźnieniem. Raport Obszaru Lwowskiego AK 
w sprawie mordów wołyńskich zawiera smutny wniosek, że „ludność 
polska czuje się opuszczona przez czynniki rządowe”. Stwierdzano 
też, że polskie czynniki rządowe zrzucają winę za to, co się stało na 
Wołyniu „na wszystkich, z wyjątkiem oczywistych głównych spraw-
ców: nacjonalistów ukraińskich z OUN na czele”59. 

W roku 1943 doszło na Wołyniu do współpracy między zagrożoną 
całkowitą eksterminacją ludnością polską a partyzantką sowiecką. Ze 
strony sowieckiej takie zachowanie było podyktowane następującymi 
czynnikami:
57  A.L. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie…, s. 186.
58  W. Filar, Wydarzenia wołyńskie 1943–1944…, s. 253.
59  Ibidem. 
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Strategią prowadzenia wojny na zapleczu frontu, na tyłach ar- -
mii niemieckiej. Dyrektywy z Moskwy precyzowały jasno, że 
należy pozyskiwać do walki z Niemcami ludność cywilną na 
ziemiach, na których przeprowadzono operacje partyzanckie. 
Z rozpoznania wywiadowczego wynikało, że ludność polska 
na Wołyniu jest przychylnie nastawiona do idei walki z Niem-
cami i może być oparciem dla partyzantki sowieckiej. 
Działaniem struktur OUN-UPA, skierowanych nie tylko prze- -
ciwko ludności polskiej, ale i wkraczającej na Wołyń partyzant-
ce sowieckiej. UPA zbliżyła do siebie Polaków i partyzantów 
sowieckich. Był to czynnik decydujący, wspólne zagrożenie 
zrodziło współdziałanie i wspólną walkę. Popularność UPA 
na Wołyniu sprawiła, że ludność ukraińska przestała być za-
pleczem dla partyzantki sowieckiej, na co liczono w Moskwie 
i Kijowie. Pozostawali więc Polacy. 
Słabością struktur Polskiego Państwa Podziemnego i zbroj- -
nych oddziałów AK. Partyzantka sowiecka, kierowana przez 
ofi cerów NKWD, miała jasne dyrektywy likwidacji tzw. bia-
łych band60. Jednak na Wołyniu silniejsze od AK były polskie 
oddziały partyzanckie podporządkowane dowództwu sowiec-
kiemu. Z kolei samoobrony, z którymi współpracowano, miały 
status niejasny – część z nich była podporządkowana AK, ale to 
skrywano. W ocenie służb wywiadowczych sowieckich Polacy 
walczący w samoobronach dawali gwarancję dalszej współpra-
cy. W dużej mierze tak się stało – obrońcy samoobron zasilili 
potem szeregi najpierw Istriebitielnych Batalionów podległych 
NKWD a potem 1. Armii Wojska Polskiego. 

Oceny historyków i świadków wydarzeń tego epizodu II wojny świa-
towej, jakim była polsko-sowiecka współpraca na Wołyniu w 1943 
roku są raczej zgodne, choć między poszczególnymi autorami wystę-
pują pewne różnice. Członek AK i żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
AK, Wincenty Romanowski, dał taką całościową ocenę: 

60  Tak było np. na Nowogródczyźnie, gdzie silne oddziały AK stały się szybko 
wrogiem nr 1 dla sowieckiej partyzantki. Ostatnio na ten temat: Z. Boratyn, Nie-
men – rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie, 
Warszawa 2013. 
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Tam, gdzie działała partyzantka radziecka, ludność polska miała z jej strony 
ochronę przed bandami banderowców. Bezpieczeństwo to było jednak znikome 
i krótkotrwałe. Oddziały radzieckie, prowadząc walkę podjazdową, unikały spo-
tkań z większymi siłami pacyfi kacyjnymi i wygrywały z nieprzyjacielem dzięki 
wielkiej ruchliwości. Wsie polskie nie mogły liczyć na stałą współpracę ze swo-
imi naturalnymi sprzymierzeńcami (…) Oddziały radzieckie, w ciężkich dla siebie 
warunkach, korzystały z każdego sprzymierzeńca, nie mogły więc nie doceniać 
istnienia polskich placówek samoobrony czy też późniejszych oddziałów Armii 
Krajowej. Była jednak granica, gdzie kończyło się szczere żołnierskie i ludzkie 
współdziałanie w ciężkiej doli, a decydującą rolę zaczynała odgrywać polityczna 
racja stanu, reprezentowana przez wyższych dowódców. Dwa razy doszło do tra-
gicznych wydarzeń w gminie Ludwipol (Osiecki, Lisiecki i Bagiński oraz aresz-
towanie „Bomby” z jego sztabem – likwidacja patrolu ochrony) i raz w powiecie 
łuckim („Drzazga”, „Sławek” i „Słoń”)61.

Ernest Komoński pisze, że udzielając Polakom pomocy na Wołyniu 
realizowali także swoje cele polityczne, co jest niewątpliwie prawdą. Jed-
nak jego stwierdzenie, że sytuacja na Wołyniu była dla nich korzystna, 
bo „powodowała pożądaną dla nich depolonizację” i osłabiała militarne 
zdolności Polaków i Ukraińców jest nieco naciągana62. Jak bowiem moż-
na mówić o „depolonizacji Wołynia”, skoro w tym czasie w tej dzielnicy 
było ledwie 5–7 proc. Polaków. Więcej racji w ocenie motywów działa-
nia partyzantki sowieckiej ma chyba Grzegorz Motyka, pisząc: 

Przy ocenie działalności sowieckiej partyzantki warto pamiętać, że komuniści, 
zwalczając w ramach „walki klas” „polskich nacjonalistów”, odnosili się jednocze-
śnie krytycznie do czystek etnicznych prowadzonych przez UPA. Właśnie dlatego 
pomogli przetrwać samoobronom w Przebrażu i Starej Hucie, ratując w ten sposób 
wielu Polaków przed śmiercią z rąk ukraińskich nacjonalistów63.  

Jan Engelgard

61  W. Romanowski, Kainowe dni, s. 90–91. 
62  E. Komoński, W obronie przed Ukraińcami…, s. 332. 
63  G. Motyka, Od rzezi wołyńskiej do Akcji „Wisła”. Konfl ikt polsko-ukraiński 
1943–1947, Kraków 2011, s. 172–173.
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Soviet guerrilla and the extermination of Polish population 
at Wołyń in 1943
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Abstract

Article discusses an attitude of Soviet guerrilla fi ghters at Wołyń towards 
the extermination of Polish population done by Ukrainian Insurgent 
Army. The help provided for Polish population by its divisions was caused 
by: a strategy of leading a war in hinterland, behind the lines of the 
German Army; by the actions of OUN-UPA structures, directed not only 
against Polish population, but also against Soviet Guerilla units entering 
Wołyń; and by the weakness of structures of the Polish Underground 
State and AK military units. The extent of help from Soviets, provided 
for Polish population was signifi cant.  Even though only 7 out of 142 
Polish Self-Defences  cooperated with Soviet guerrillas, but among 
them were the largest ones, including “Przebraże” and “Huta Stepańska” 
units. The situation at Wołyń was drastically different from the situation 
at Nowogródczyzna, where a regular war between Polish and Soviet 
guerrillas was taking place. 

Sowjetischer Partisanenkrieg gegenüber der Extermina-
tion der polnischen Bevölkerung in Wolhynien in 1943
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kopiuk, Henryk Cybulski, Józef Sobiesiak
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Zusammenfassung

Der Artikel behandelt die Einstellung des sowjetischen Partisanenkrieges in 
Wohlynien zur Extermination der polnischen Bevölkerung seitens der ukrainischen 
Aufstandsarmee. Die der polnischen Bevölkerung von ihren Abteilungen geleistete 
Hilfe resultiert aus:, der Strategie der Kriegsführung im Hinterland der Front, hinter 
der deutschen Armee, der Handlung der  OUN-UPA-Strukturen, die nicht nur 
gegen die polnische Bevölkerung gerichtet waren aber auch gegen die in Wolhynien 
einschreitenden Partisanentruppen, der Schwäche der Strukturen des polnischen 
Untergrundstaats und der militärischen Abteilungen der Heimatarmee. Das Ausmaß 
der für die polnische Bevölkerung geleisteten sowjetischen Hilfe war beträchtlich. 
Zwar haben nur 7 von den 142 polnischen Selbstverteidigungseinheiten haben mit 
den sowjetischen Aufständen zusammengearbeitet, aber es waren die größten von 
ihnen, darunter Przebraże und Huta Stepańska. Die Lage in Wolhynien hat sich 
krass von der Situation in Nawahradak unterschieden, wo ein regulärer polnisch-
sowjetischer Aufstandskrieg stattfand.  

Советские партизанские отряды по отношению к ис-
треблению польского населения на Волыни в 1943 г. 

Ключевые слова

Советские партизанские отряды, Петр Вершигора, УПА, Польская 
самооборона, Гаевое, Гута Степаньска, Представительство правитель-
ства на Родине (Делегатура), Инспекторат Луцк Армии Крайовой, Ни-
колай Прокопюк, Генрик Цыбульски, Юзеф Собесяк

Pезюме

В статье обсуждается отношение советских партизанских отрядов на 
Волыни к уничтожению польского населения Украинской повстанческой 
армией. Помощь полякам, оказанная партизанскими отрядами, была 
вызвана: стратегией ведения войны в тылу фронта, в тылу немецкой армии, 
действиями структур ОУН-УПА, направленных не только против польского 
населения, но и против, вступивших на территорию Волыни, советских 
партизанских отрядов, а также слабостью структур Польского подпольного 
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государства и вооруженных сил АК. Советская помощь, оказанная полякам, 
была значительной.  Правда, лишь 7 на 142 польских баз самообороны 
сотрудничало с советскими партизанами, но это были крупнейшие из них, 
в том числе Гаевое и Гута Степаньска. Ситуация на Волыни резким образом 
отличалась от ситуации в Новогрудском районе, где продолжалась регулярная 
партизанская польско-советская война. 
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Streszczenie

Artykuł stanowi krótkie omówienie problemu symboliki żołnierzy podziemia pol-
skiego różnorodnej orientacji politycznej na kresach południowo-wschodnich II RP. 
Obok godeł opisane w nim zostały nieliczne – tak unikatowe, zachowane w ory-
ginale, jak też znane jedynie z projektów plastycznych – odznaki i odznaczenia, 
które pojawiały się na mundurach partyzanckich w okresie walk przeciw Niemcom 
i Ukraińskim nacjonalistom oraz w pierwszych latach po ich zakończeniu. 

Żołnierze polscy, walczący na wszystkich frontach II wojny świato-
wej, starali się w widoczny sposób odróżniać od swoich współkomba-
tantów z szeregów armii sprzymierzonych, a tym bardziej od żołnierzy 
przeciwnika. W kraju, w warunkach okupacji, polski mundur wojsko-
wy (lub choćby jego skromna namiastka) stał się nie tylko zewnętrzną 
oznaką przynależności do oddziałów leśnych, lecz również widomym 
symbolem ciągłości Państwa Polskiego. 

Do szczególnej sytuacji doszło na Kresach Południowo-Wschodnich 
II RP, gdzie w obcych barwach, prócz okupacyjnych wojsk niemiec-
kich i z nimi sprzymierzonych (Węgrzy, ukraińskie formacje policyjne, 
wschodnie formacje pomocnicze Wehrmachtu), występowały zwarte 
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oddziały nacjonalistów ukraińskich z Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów (dalej OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (dalej UPA), 
a także, rosnące w siłę, oddziały partyzantki sowieckiej. Gospodarzami 
na tych terenach pozostawali nadal Polacy, których zbrojnie reprezen-
towali żołnierze ZWZ-AK, członkowie placówek polskiej samoobrony 
oraz, od roku 1943, partyzanci polscy, podlegający najpierw Ukraiń-
skiemu, a następnie Polskiemu Sztabowi Partyzanckiemu w ZSRR. 
Członkowie wszystkich tych sił starali sie odróżniać od pozostałych 
formacji, zaś, gdy zachodziła taka potrzeba, upodobniać się do prze-
ciwników lub formacji pozostających w taktycznym sojuszu.
Żołnierze Armii Krajowej, działający w warunkach konspiracji – 

mając wyraźny zakaz – pozbawieni byli oczywiście możliwości mani-
festowania swej przynależności do Wojska Polskiego. Oddziały leśne 
AK miały już jednak względną swobodę występowania w mundurach. 
Najczęściej wykorzystywane były elementy polskich mundurów woj-
skowych wzorów 1919, 1936 oraz przedwojennych mundurów pocz-
towych (khaki) i policyjnych (granatowe). Nie gardzono również zdo-
bycznymi mundurami niemieckimi. Z konieczności wynikało również 
noszenie licznych elementów odzieży cywilnej.
Żołnierze polskich samoobron najczęściej nosili na co dzień ubra-

nia cywilne, niekiedy uzupełniane elementami rozmaitych mundurów, 
dostępnych na terenie Wołynia. Prowadząc działania wywiadowcze, 
czy przechodząc przez potencjalnie wrogi teren, starali się niekiedy 
przybierać wygląd partyzantów sowieckich lub członków ukraińskich 
formacji nacjonalistycznych.

Jednostki podległe Polskiemu Sztabowi Partyzanckiemu – zgrupo-
wania partyzanckie „Jeszcze Polska nie zginęła”, oddział im. T. Ko-
ściuszki i Brygada „Grunwald” – po wkroczeniu Armii Czerwonej 
przygotowane do desantu na tyły wojsk niemieckich w celu rozbudo-
wy lewicowej partyzantki na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie umun-
durowano z czasem w sorty przygotowane dla Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR. We wcześniejszym czasie noszono w leśnych oddziałach 
partyzanckich, podobnie jak w oddziałach Armii Krajowej, rozma-
ite elementy mundurów polskich i obcych, przemieszane ze strojem 
cywilnym. Polacy, walczący w szeregach oddziałów partyzantki so-
wieckiej na Wołyniu i Polesiu, nosili często elementy umundurowa-
nia typowe dla tych oddziałów, przyjmując także ich oznaki w formie 



 215 

Symbolika żołnierzy podziemia polskiego na Wołyniu i Polesiu...

czerwonych rombów lub pasków – wstążek, naszywanych na czap-
ki. Niekiedy romb uzupełniano polskim guzikiem wojskowym, lub, 
w miarę możliwości (najczęściej po przekroczeniu Bugu), zastępowa-
no przedwojennym orzełkiem1. 

Nieodłącznym znakiem żołnierzy polskich, niezależnie od ich przy-
należności organizacyjnej czy poglądów politycznych, był Orzeł Bia-
ły. Starano się nosić emblematy przedwojenne: orły wojskowe wzór 
1919 i 1917 (orzełek na furażerkę), orły urzędników i funkcjonariuszy 
państwowych wzór 1919 i 1927, wreszcie, z ich braku, orły szkolne. 
W podziemiu podejmowano również produkcję orłów nawiązujących 
do wzorów przedwojennych, zaś uzdolnieni plastycznie partyzanci 
niekiedy wykonywali je we własnym zakresie2. Zdarzały sie więc eg-
zemplarze wycinane z puszek, odlewane z ołowiu czy aluminium, ry-
towane w miękkiej blasze, haftowane i aplikowane, wreszcie (rzadko) 
malowane na podkładzie tekstylnym.

W zbiorach warszawskiego Muzeum Wojska Polskiego znajduje się 
orzeł nawiązujący do wzoru 1919, wykonany ręcznie przez partyzanta 
Armii Krajowej z Wołynia. Precyzyjnie wycięty z blachy aluminiowej 
kontur godła, o wymiarach 5 x 3,2 cm, ozdobiony został, poprzez ry-
towanie oraz wybijanie, lekko uproszczonym, acz noszącym znamio-
na pracy artystycznej, rysunkiem detali orła wojskowego3. Na tarczy 
amazonek wykonawca umieścił jednak symbol kotwicy – splecionych 
liter PW4. 

Znane są też nieliczne egzemplarze5 orła nawiązującego do wzoru 
1919, z blachy mosiężnej6, o wymiarach 6 x 4,2 cm, uzupełnionego 

1 Por.: K. Satora, Emblematy, godło i symbole GL i AL, Warszawa 1988, s. 61. 
2 Szerzej o problemie produkcji orłów w podziemiu pisze Tomasz Zawistowski w: 
Polskie orły do czapek w latach 1939–1945, Warszawa 2008. 
3 Szczegółowy opis w pracach: Zdzisława Żygulskiego jun. i Henryka Wieleckie-
go Polski Mundur Wojskowy, Kraków 1988 oraz Lesława J. Welkera, Znaki Polski 
Walczącej, Toruń 2001.
4 O symbolice „kotwicy” Polski Walczącej pisze szerzej Lesław J. Welker w: Sym-
bolika Znaków Polski Walczącej, Toruń 2000, s. 53 i n.
5 Egzemplarz w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie (E) 13112.
6 Patrz: T. Zawistowski, Polskie orły do czapek w latach 1939–1945, Warszawa 
2008, il. na s. 186. 
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jednak tarczką z literami AK, umieszczoną w tarczy amazonek. Inną 
ich cechą jest niedokładne wycięcie godła (ręcznie, nożycami) lub po-
zostawienie go na fragmencie blachy o kształcie tarczy heraldycznej. 
Wzmiankowane orły są najczęściej przypisywane przez badaczy i pa-
sjonatów tej tematyki 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajo-
wej (dalej 27 WDP AK).

O orłach noszonych przez Polaków w zgrupowaniach partyzantki so-
wieckiej wspomina Kazimierz Satora7, powołując się na relacje Roberta 
Satanowskiego. Otóż od początków istnienia oddziału partyzanckiego im. 
T. Kościuszki (początki roku 1943) w składzie zgrupowań sowieckich, 
dochodziło do tarć na temat symboli noszonych na czapkach. W efekcie 
długotrwałych dyskusji, zakończonych rozmową z Nikitą Chruszczo-
wem, sekretarzem KC KP(b) Ukrainy, Ukraiński Sztab Partyzancki za-
twierdził dla Polaków, walczących u boku partyzantki sowieckiej, sym-
bol orła w koronie. Stanowił on symbol niepodległego państwa polskiego 
i jednoczył Polaków jako jasny znak przynależności państwowej.

Konfl ikt na temat oznak powrócił raz jeszcze, kiedy gen. major 
Wasilij A. Begma, zwierzchnik sowieckich oddziałów partyzanckich 
obwodu rówieńskiego, naciskał na nałożenie czerwonych gwiazdek 
w miejsce lub – ugodowo – obok orła. Na tą propozycję Polacy nie 
przystali i generał musiał ustąpić.

Warto wspomnieć też, iż podkładki pod druki ulotne i gazetki, przy-
gotowane w Moskwie i dostarczone do zgrupowania „Jeszcze Polska 
nie zginęła” zawierają kolorowy wizerunek uproszczonego do postaci 
zarysów orła wzór 1927 (w koronie), umieszczonego na tarczy o usta-
wowym kształcie8.

W Brygadzie „Grunwald” używano obok siebie orłów wojskowych 
wzór 1919 oraz wzór 1943 (zwanych potocznie „kuricą”). Te ostatnie, 
po otrzymaniu kompletnego umundurowania, nosili zwłaszcza żołnie-
rze, którzy w okresie działania na Wołyniu nie posiadali przedwojen-
nych oznak przynależności państwowej. 
Żołnierze polskiego podziemia, nie dysponujący orłami, zastępo-

wali je biało-czerwonymi proporczykami, noszonymi na czapkach. 
Nie usuwano ich nawet w momencie pozyskania orłów, traktując bar-

7  K. Satora, Emblematy…, s. 108 i n. 
8  Ibidem, patrz: wkładki z ilustracjami oraz s. 113.
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wy narodowe jako dodatkowy element wyróżniający. Proporczyki 
rozmaitych form i kształtów (kawaleryjskie, prostokątne, niekiedy 
trójkątne) pojawiały sie również na kołnierzach mundurów party-
zanckich9. 

Uzupełnieniem braków oznak rozpoznawczych i sposobem na jed-
noznaczne wyróżnienie żołnierzy Armii Krajowej w momencie wyj-
ścia w pole było wprowadzenie opasek biało-czerwonych. W myśl in-
strukcji, wydanej już w roku 1942, oznaki powstańcze stanowić miały 
wzmiankowane opaski szerokości 10 cm, z umieszczonymi literami 
WP w białej części (istnieje wiele odstępstw od tego przepisu), noszo-
ne na prawym ramieniu, powyżej łokcia10.

Najskromniejszą oznaką przynależności narodowościowej nie-
znanego uczestnika samoobrony były polskie guziki wojskowe, 
przyszyte pierwotnie do cywilnej marynarki, odnalezione podczas 
ekshumacji ofi ar w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej11. Podobne za-
biegi, mające na celu „uwojskowienie” stroju cywilnego i nadanie 
mu rangi partyzanckiego munduru miały miejsce w wielu przypad-
kach, na wszystkich obszarach II RP, objętych działaniami polskiej 
partyzantki. 

Znane są zaledwie dwie odznaki oddziałów partyzanckich, zwią-
zanych z terenami Wołynia i Polesia, zaprojektowane i wykonane 
w chwili ich istnienia lub wkrótce po ich rozwiązaniu. Pierwszą z nich 
(chronologicznie) jest odznaka brygady „Grunwald”, zaprojektowana 
przed odlotem grupy desantowej na Kielecczyznę, a więc przed 1 lipca 
1944 roku. Zażarcie dyskutowano nad orłem umieszczonym na odzna-
ce: jedni pragnęli orła w koronie, drudzy – „piastowskiego”. Ostatecz-
nie kwestię rozstrzygnęły względy praktyczne – do wykonania od-
znak użyto przedwojennych srebrnych monet o nominale 10 złotych, 
z których wypiłowano krzyż kawalerski, pozostawiając w jego cen-
trum orła w koronie. Na górnym ramieniu krzyża wyryto BRY. (skrót 
od słowa „brygada”), na bocznych GRUN/WALD, na dolnym zaś datę 
1944. Odznaki powstały najpewniej w sierpniu 1944 roku, po powro-

9  Temat szerzej poruszony w mojej pracy Znaki żołnierzy Polski Podziemnej w ikono-
grafi i, opracowaniach i w zbiorach muzeów warszawskich, Pruszków 2007, s. 55 i n. 
10  Vide: ibidem, s. 42 i n.
11  Relacja ustna uczestnika wzmiankowanych prac ekshumacyjnych.



218

Paweł Bezak

Szkic odznaki 27 WDP AK z roku 1947, wykonanej ręcznie z blachy 
aluminiowej i mosiężnej („kotwica”, cyfry i litery) przez Władysława 
Szomańskiego. 
Rys.: P. Bezak, 2013 (na podst. ilustracji zamieszczonej w literaturze 
przedmiotu)

Proporczyk biało-czerwony, kroju kawaleryjskiego, używany przez 
żołnierzy AK w oddziałach partyzanckich i w Powstaniu Warszaw-
skim; tego typu oznaki nakładano zwłaszcza na mundury zdobyczne 
i na nakrycia głowy.
Rys.: P. Bezak, 2013 (na podst. ilustracji zamieszczonej w literaturze 
przedmiotu)
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cie jednostki na Lubelszczyznę, choć nie brak głosów, iż wykonano je 
jednak wcześniej. Najprawdopodobniej powstało jedynie kilkanaście 
egzemplarzy tej odznaki, zaś obecnie znane są bodajże trzy (w tym 
jeden w zbiorach MWP)12. 

Najprawdopodobniej w roku 1947, żołnierz 27 Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty Armii Krajowej, Władysław Szomański, wykonał jednostkowe 
odznaki. Miały one formę zachodzących na siebie dwu tarcz i pionowo 
umieszczonego miecza (bagnetu), wykonanych w blasze aluminiowej. 
Na nich nałożono wykonane z mosiądzu: 27 w górnej części większej 
tarczy, „kotwicę” Polski Podziemnej w centrum mniejszej z tarcz, piono-
wo ustawione litery WDP na głowni miecza (bagnetu). Całość wycięto 
ręcznie z blachy aluminiowej i mosiężnej, połączono za pomocą nitów. 
Odznaka wykonana dla medyka 27 WDP, Witolda Siwadłowskiego (ps. 
„Krótki”) miała w miejscu kotwicy laskę oplecioną wężem Eskulapa13. 

W roku 1980 wykonano odznaki pamiątkowe 27 WDP AK według 
nowego projektu, autorstwa Jerzego Dąbrowskiego ps. Jozue. Nawią-
zują one w swej formie do Krzyża Armii Krajowej. Tarczę w centrum 
krzyża uzupełniono nazwą jednostki, inicjałami AK oraz datą 194414.

O odznaczeniach nadawanych przez struktury Polskiego Państwa 
Podziemnego na Wołyniu i Podolu wiemy niewiele. Standardem było 
wręczanie wówczas zaświadczenia i niekiedy samej baretki, wykona-
nej z kawałka wstążki orderowej, fragmentów tkanin czy nawiniętych 
na kartonik nici odpowiednich kolorów. Istniały co prawda specjal-
nie wybite dla potrzeb ZWZ-AK oznaki Krzyża Walecznych z datami 
1939 oraz 1943, jednak nieznany jest zarówno ich nakład, jak i zasięg 
ich kolportażu w terenie15.  

Tym ciekawszym przykładem odznaczenia, nadanego przez Polskie 
Państwo Podziemne jest zachowany w zbiorach Muzeum Wojska Pol-
skiego w warszawie Krzyż Zasługi z Mieczami. Według uzyskanych 
informacji, został on wykonany w Przebrażu i wręczony Ludwikowi 
Malinowskiemu, cywilnemu komendantowi tamtejszej samoobrony. 
12  Por.: K. Satora, Emblematy…, s. 63–64.
13  Patrz: L. J. Welker, Znaki Polski Walczącej, Toruń 2001, s. 187.
14  Ibidem, s. 188.
15  Temat Krzyża Walecznych niezwykle szczegółowo omawia Grzegorz Krogulec 
w pracy Krzyż Walecznych. Świadek zwycięstwa i klęski, Warszawa 1998.
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Omawiane odznaczenie ma formę jednostronnego krzyża kawaler-
skiego, wykonanego z brązu. Brzegi zakończonych kulkami ramion 
krzyża, z podwójnym, podniesionym rantem; w centralnej jego części 
okrągły medalion z nałożonym orłem państwowym wzór 1927, pobie-
lonym cyną. Między ramionami krzyża pęki stylizowanych, krótkich 
promieni – piór oraz skrzyżowane szable, skierowane rękojeściami ku 
górze, a ich kabłąkami w kierunku ramion pionowych. Na pionowych 
ramionach krzyża napis: KRZYŻ/ZASŁUGI, zaś na poziomych data 
19/43. Zawieszenie w formie pary skrzyżowanych szabel, również 
zwróconych kabłąkami rękojeści do wewnątrz16.

W ramach podsumowania warto wspomnieć o fotografi i z lipca 1944 
roku, przedstawiającej (obecnie) płk. Jana Niwińskiego, komendan-
ta samoobrony we wsi Rybcza. Służył wówczas, jak wielu żołnierzy 
z AK i polskiej samoobrony, w szeregach „Ludowego” Wojska Pol-
skiego. Znakomicie widać, iż jak wielu Kresowiaków, nosił na czapce 
przedwojennego, wojskowego orła wzór 1919, z zachowaną koroną, zaś 
na kołnierz nowego, drelichowego munduru, w miejsce przepisowych, 
trójkątnych proporczyków, nałożył, zapewne samodzielnie wykonane, 
patki z wężykiem. Tym samym przybliżył wygląd otrzymanego mun-
duru do tego, który Polacy z sentymentem zapamiętali sprzed tragicz-
nego września 1939 roku, munduru, który przez lata wojny i okupacji 
stanowił symbol polskości i obiekt marzeń wielu „chłopców z lasu”.

Paweł Bezak

Symbolism of Polish Underground soldiers at Wołyń and 
Polesie during World War II period

Key words

Symbolism, underground, the Home Army, Polish Guerilla Headquarters, 
Volyn (Volhynia), Polesie, self-defence, eagle, insignia, medals and military 
decorations

16  Czarno-biała fotografi a odznaczenia została zamieszczona w książce Lesława J. 
Welkera, Znaki Polski Walczącej, na s. 13.
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Symbolika żołnierzy podziemia polskiego na Wołyniu i Polesiu...

Abstract

The article concerns the symbolism of the Polish underground soldiers from 
different political backgrounds from the south-east parts of the II Republic 
of Poland. Apart from the crests, article describes rare insignias, medals and 
military decorations, both unique, preserved in the original form as well as 
those known only from concept art, which appeared on the uniforms of Po-
lish guerilla soldiers during their fi ght against Germans and Ukraine natio-
nalists and in the fi rst years after end of war. 

Symbolik der Soldaten des polnischen Untergrundes 
in Wolhynien und Polesien in den Jahren des Zweiten 
Weltkriegs 

Schlüsselwörter

die Symbolik, der Untergrund, Polnische Heimatarmee, Polnische Partisa-
nenstab, Wolhynien, Polesien, die Selbstverteidigung, der Adler, der Orden, 
die Auszeichnung

Zusammenfassung

Der Artikel ist eine kurze Erörterung über das Problem der Symbolik von Soldaten 
des polnischen Untergrundes in polnischen Grenzenland (Kresy), die unterschie-
dlich politisch orientiert sind. Außer den Wappen wurden dort vereinzelt nicht nur 
einmalige, in Original erhaltene, sondern auch nur von den plastischen Projekten 
bekannte Auszeichnungen und Orden beschrieben. Diese Auszeichnungen und Or-
den wurden an den Uniformen von Partisanen in der Zeit von Kämpfen gegen Deut-
schen und ukrainische Nationalisten und auch in ersten Jahren danach getragen. 

Символика солдат польского подполья на Волыни и 
Полесье во время Второй мировой войны 
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Ключевые слова

символика, подполье, Армия Крайова, Польский штаб партизанского 
движения, Волынь, Полесье, самозащита, орёл, [przypuszczalnie chodzi 
o odznaczenie, tak jak w tekście streszczenia] орден, нагрудный знак

Pезюме

В статье представлен краткий обзор символики солдат польского подполья 
различной политической ориентации на юго-восточных кресах Второй Речи 
Посполитой. В статье описаны не только гербы, но также - редкие, уникальные, 
сохранившиеся в оригинальном виде и те известные лишь из арт-проектов 
нагрудные знаки и ордены, которые встречались на партизанских формах во 
время борьбы с немецкими и украинскими националистами, а также в первые 
годы после их завершения.
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Dialog nie zawsze pobratymczy. 
Drogi do niepodległości w korespondencji i działalności publicznej 
abp. Józefa Bilczewskiego i abp. Andrzeja Szeptyckiego

Słowa kluczowe 

Świętojurski władyka, niepodległość, autonomia, Galicja Wschodnia, arcy-
biskup obrządku łacińskiego, racja stanu

Streszczenie

W wielonarodowościowym cesarstwie Habsburgów Austriacy zręcznie wykorzy-
stywali rodzące się ruchy separatystyczne o charakterze nacjonalistycznym i re-
ligijnym, w myśl sprawdzonej rzymskiej zasady: divide et impera – dziel i rządź. 
Okazała się ona straszliwie skuteczna w odniesieniu do mieszkających w tzw. 
Galicji Polaków i Ukraińców. Gdy nadzieje na odzyskanie przez Polaków nie-
podległości, a przez Ukraińców stworzenie własnego państwa stawały się realne, 
Galicja Wschodnia stała się miejscem pobratymczych walk. W 1900 r. na stolice 
metropolitalne lwowskie wyniesieni zostali dwaj wielkiej osobowości Polacy: dla 
katolików obrządku łacińskiego – abp Józef Bilczewski, dla katolików Kościoła 
greckokatolickiego, który miał coraz wyrazistszy charakter narodowy – ukraiński 
abp Andrzej Szeptycki. Szeptycki stał się duchowym przywódcą narodu ukraiń-
skiego, dążącego do niepodległości. Bilczewski włodarzył Kościołem łacińskim 
utożsamianym z nacją polską, ale rozumiał prawa Ukraińców do stworzenia wła-
snego państwa. Szczególnie trudne relacje między oboma metropolitami były 
u schyłku I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, gdy ziemie 
te były miejscem dramatycznych walk o ich przynależność. Bilczewski w listach do 
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Szeptyckiego informował świętojurskiego władykę o okrucieństwach, których do-
puszczali się Ukraińcy, a broniąc polskiej racji stanu, dążył do naprawienia krzywd 
po obu stronach i budowania wzajemnego zaufania. Metropolita Szeptycki ponad 
wszystkie kwestie stawiał niepodległość Ukrainy, a gdy okazała się ona fi askiem, 
na autonomię. Zaskakiwał czasem chwiejnością postawy, ale w sprawach zasadni-
czych, w sprawach niepodległości był konsekwentny. Czy w sytuacjach szczególnie 
krytycznych nie miał wpływu na swoich?

Okres, w którym ks. Józef Bilczewski sprawował urząd arcybisku-
pa metropolity lwowskiego (1900–1923) był czasem wielkiego prze-
łomu i gruntownych przeobrażeń politycznych oraz społecznych, któ-
rych podłoże tkwiło głęboko w XIX stuleciu. Wiele z tych czynników 
miało charakter o skali europejskiej, a nawet światowej, inne, choć 
o wymiarze bardziej lokalnym, przybierały na sile, prowadząc do 
nieuchronnych antagonizmów, które przyniosły w nieodległej przy-
szłości bratobójcze walki i straszliwe tragedie. W tzw. Galicji miały 
one przede wszystkim charakter etniczny i społeczny. W wielokultu-
rowym cesarstwie Habsburgów zręcznie wykorzystywano rodzące 
się ruchy separatystyczne o charakterze narodowościowym. Rzym-
ska zasada divide et impera – dziel i rządź, okazała się straszliwie 
skuteczna, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkających tam Polaków 
i Ukraińców.

W 1848 r. we Lwowie powstała Hołowna Rada Ruska (zwana „świę-
tojurską”), która skierowała do cesarza Franciszka Józefa I prośbę 
o równouprawnienie języka polskiego i ukraińskiego oraz podział Ga-
licji na dwie części: polską i ruską. Stronnictwo Świętojurskie podle-
gało silnym wpływom prawosławia, żywiło uprzedzenia wobec unii 
kościelnej, zaś w stosunku do Polaków – nienawiść.

Wprawdzie w roku 1863 w kwestii wzajemnych stosunków polsko-
ruskich doszło pomiędzy Kościołami: rzymskokatolickim i grecko-
katolickim do podpisania tzw. Konkordii, mającej położyć kres tzw. 
„łowienia dusz” i uporządkować sprawę obrządku dzieci z małżeństw 
religijnie mieszanych, ale efekty jej były mierne. Dochodziło na tym 
tle do coraz większych napięć, mimo że papież Pius IX zatwierdził 
„Konkordię”, a Kongregacja Rozkrzewiania Wiary ustaliła w stosow-
nym dekrecie, że w małżeństwach obrządkowo mieszanych dzieci wg 
płci miały po rodzicach przejmować obrządek. Łacinnicy, którzy dys-
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ponowali znacznie skromniejszą siecią kościołów, zarzucali unitom 
ukrainizację tamtejszych Polaków i omijanie postanowień „Konkor-
dii”, z kolei biskup unicki, Grzegorz Jachimowicz zarzucał Polakom 
„latynizację i polonizację” grekokatolików.

Po roku 1863, czyli po zawarciu Konkordii, do 1909 roku w 800 wsiach łacińskich 
w diecezji Przemyskiej i Lwowskiej ubytek łacinników na korzyść unitów wynosił 
45 360 dusz. Ubytek ten dokonał się z okazji chrztów i ślubów zawieranych w cer-
kwiach unickich. Duchowieństwo ruskie prawie nie trzymało się Konkordii w swej 
praktyce duszpasterskiej. Przyjmowało do swego obrządku, nie pytając o zgodę 
Stolicy Apostolskiej lub jej delegata, nie wysłuchując biskupów obu obrządków.

Ludność polska, uczęszczająca do cerkwi, powoli kurczyła się i zapominała swe-
go języka ojczystego1.

Idea budowy kościołów i kaplic mszalnych, które by wzmocniły 
sieć łacińskich świątyń, a tym samym ułatwiły uczestnictwo wiernych 
w życiu liturgicznym Kościoła własnego obrządku należała do zasad-
niczych przesłań pontyfi katu arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

Na czas jego rządów przypadł historyczny moment upadku panowa-
nia zaborców nad ziemiami polskimi, poprzedzony pogłębiającymi się 
antagonizmami polsko-ukraińskimi i krwawymi działaniami I wojny 
światowej. 

Arcybiskup Józef Bilczewski podejmując z grecko-unickim metro-
politą lwowskim, abp. Andrzejem Szeptyckim korespondencję oraz 
osobiste kontakty, nieomal od początku swego pontyfi katu, czynił sta-
rania o zażegnanie waśni między tymi narodami i Kościołami, które 
były inspirowane dodatkowo, z niemałymi rezultatami, przez Austria-
ków. Dostrzegał ze smutkiem tę eskalację wrogości i uprzedzeń.

Żal serce ściska – pisał do abp A. Szeptyckiego w liście z dn. 14 czerwca 1906 r. 
– że dwa narody tak bliskie sobie, powołane do braterskiego pożycia, węzłem krwi 
połączone ze sobą, w niezgodzie i w nienawiści żyją2.

1 W. Urban bp, Sługa Boży Józef Bilczewski Arcybiskup – Metropolita Lwowski 
1860–1923, Wrocław 1977, s. 106.
2 Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczew-
skiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918–1920, 
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W 1907 r. wystąpił J. Bilczewski z inicjatywą wspólnego listu pa-
sterskiego, napisanego przez katolickich biskupów galicyjskich wszyst-
kich trzech obrządków.

Polityką kapłani nie zbawią dusz. Na tamten świat nie weźmiecie ani ruszczy-
zny, ani polszczyzny, tam popłaca tylko miłość, która wiarę zrodziła3.

Zdaniem metropolity łacińskiego lwowskiego, połączone wysiłki 
duchowieństwa obrządku rzymskokatolickiego i greckokatolickiego 
mogłyby znacząco przeciwdziałać szerzącemu się zjawisku antago-
nizmów między Rusinami a Polakami. Pomysł wspólnego listu nie 
został ani wówczas, ani w następnych dziesięcioleciach zrealizowany. 
Zbytnie upolitycznienie, zwłaszcza kleru unickiego dostrzegał nie tyl-
ko abp Bilczewski, ale i sam abp A. Szeptycki. Świętojurskiego wła-
dykę niepokoiły głęboko podziały polityczne wśród kleru unickiego 
na stronnictwa moskalofi lskie i ukraińskie, oskarżające się wzajemnie 
i względem siebie nieprzejednane. Szeptycki wraz z innymi biskupa-
mi unickimi w liście pasterskim do duchowieństwa obrządku greckie-
go piętnował w 1907 r. te podziały i brak zgody, stwierdzając, m.in., 
że nikt w tym względzie tak nie podkopał powagi kleru, jak właśnie 
sami kapłani. Abp Józef Bilczewski ubolewał nad tym rozpolityko-
waniem części duchowieństwa unickiego i nad brakiem wśród nich 
zgody w kwestiach przyszłości politycznej Rusinów, a w liście z końca 
1912 r. przestrzegał, iż tylko powrót do ideałów chrześcijańskich od-
nowić może cerkwi utracony autorytet i kontrolę nad poczynaniami 
wiernych. Wzywając biskupów greckokatolickich do poszukiwania 
wspólnych dróg współpracy i zgody, dostrzegał, że nawet z braćmi 
w biskupstwie coraz trudniej o porozumienie, zwłaszcza zaś z ich me-
tropolitą, Andrzejem Szeptyckim.

Od września 1914 r. większość terytorium archidiecezji lwowskiej 
znajdowała się pod okupacją rosyjską. Carat zamierzał wschodnią 
Galicję włączyć do Rosji. Wiosną 1915 r. wojska niemieckie, wespół 
z austro-węgierskimi, przełamały front 3 Armii rosyjskiej pod Gor-
licami i przystąpiły do wypierania wojsk carskich z Galicji. Zdołały 

oprac. Józef Wołczański, Lwów–Kraków 1997, s. 6.
3 Ibidem, s. 17.
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odzyskać Przemyśl, a w połowie czerwca wojska austriackie wkro-
czyły do Lwowa. Aż do początku 1918 r. wschodnia część archidiece-
zji lwowskiej pozostawała jeszcze pod okupacją rosyjską. W związku 
z tzw. ofensywą gen. Brusiłowa w 1916 r. obszar okupacji rosyjskiej 
uległ nawet przejściowemu powiększeniu. Po rewolucji bolszewickiej 
w Rosji, już w czasie rokowań pokojowych w Brześciu, wojska państw 
centralnych zajęły całą Galicję Wschodnią, sięgając znacznie dalej, aż 
po Don. Zawarty w Brześciu traktat pokojowy z Ukrainą nadawał jej 
Chełmszczyznę, a w oparciu o tajne porozumie miała być jej przekaza-
na Galicja Wschodnia. Fala demonstracji antyaustriackich objęła całą 
Galicję, nastąpiło też wśród Polaków całkowite odrzucenie orientacji 
proaustriackiej. Jesienią 1918 r. doszło do załamania się bloku państw 
centralnych.

We Lwowie Ukraińcy, wsparci przez Austriaków, uprzedzili Po-
laków w przejęciu władzy i 1 listopada 1918 r. proklamowali po-
wstanie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Polacy, dysponu-
jący znacznie szczuplejszymi siłami militarnymi, podjęli działania 
zmierzające do wyparcia wojsk ukraińskich. Do walki w obronie 
miasta włączyła się ludność cywilna, zwłaszcza młodzież – lwow-
skie Orlęta.

Wzajemna korespondencja katolickich metropolitów lwowskich, 
obrządków łacińskiego i grecko-unickiego, abp. Józefa Bilczewskiego 
i abp. Andrzeja Szeptyckiego, z lat 1918–1919 odsłania nie tylko poko-
jowe zabiegi autorów – gdy zarówno Polacy, jak i Ukraińcy zmierzać 
zaczną zbrojnie ku niepodległości, ale odrębnymi drogami, obu hierar-
chom przyjdzie się różnić w tych drogach i wymiana korespondencji, 
nierzadko utrzymanej w charakterze dotąd im nieznanym, dotyczyć 
będzie nie tyle oceny sfery politycznej, co metod stosowanych w tych 
walkach. Zarówno Kościół rzymskokatolicki, jak i Cerkiew unicka 
były w ówczesnej Galicji ściśle powiązane z wartościami społeczno-
politycznymi epoki. Oba narody: polski i ukraiński oczekiwały wła-
snych, niepodległych państw.

Nadzieje te cieszyły się poparciem Kościoła obu obrządków, a nawet więcej, 
po stronie ukraińskiej w pierwszym szeregu propagatorów niepodległości stali du-
chowni uniccy. Tak więc rzucone przez Ukraińców w listopadzie 1918 r. hasło do 
przejęcia władzy w Galicji oznaczało dla nich zaczątek spełniania się wolnościo-
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wych nadziei, natomiast w świadomości Polaków równało się targnięciem na nie-
zbywalne prawa do integralnego związku Galicji z rodzącą się II Rzeczypospolitą. 
Ten punkt widzenia zdawali się całkiem podzielać przywódcy duchowi obu brat-
nich narodów, każdy oczywiście według własnej hierarchii wartości 4.

W początkowej fazie walk o Lwów Ukraińcy dysponowali zdecy-
dowanie większymi siłami militarnymi. Słabość polskich organizacji 
wojskowych w mieście wykluczałaby jakiekolwiek skuteczne działa-
nia obronne, gdyby nie heroizm ludności cywilnej, w tym lwowskich 
Orląt oraz odsiecz oddziałów polskich.

Nieproporcjonalny układ sił zdecydował – stwierdza ks. Józef Wołczański – 
o sukcesach Ukraińców w pierwszych dniach konfl iktu. Ale już 10 listopada 
po brawurowych akcjach obrońców, zachodnie dzielnice miasta – co stanowiło 
1/3 ogółu obszaru Lwowa – przeszły pod polską kontrolę. Dziesięć dni później 
z Przemyśla nadeszły z odsieczą oddziały wojskowe dowodzone przez ppłk. 
Michała Karaszewicz-Tokarzewskiego, który jednocześnie objął komendę nad 
połączonymi wojskami polskimi. Dnia 22 listopada miasto cieszyło się już wol-
nością, choć przez najbliższe miesiące nieprzyjacielskie pociski nękały je nie-
jednokrotnie…5

W czasie trwających blisko 9 miesięcy polsko-ukraińskich zma-
gań zginęło po obu stronach około 25 tys. ludzi, w tym znaczna 
część ludności cywilnej. Po długotrwałych walkach wojska ukra-
ińskie zostały w lipcu 1919 r. defi nitywnie wyparte za Zbrucz, na 
teren Ukrainy.

Podczas walk o Lwów arcybiskup Bilczewski znalazł się na terenie 
zajmowanym przez Ukraińców, a grekokatolicki metropolita – An-
drzej Szeptycki – po stronie polskiej. Arcybiskup Bilczewski w listach 
kierowanych do świętojurskiego władyki apelował o szukanie dróg po-
rozumienia i zażegnanie bratobójczych walk, informował też go o nie-
ludzkim traktowaniu ludności cywilnej przez żołnierzy ukraińskich, 

4 Ibidem, s. 40.
5 Ibidem, s. 45.
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prosząc hierarchę o podejmowanie interwencji w tym względzie. 
Mimo że zajmowane przez Szeptyckiego stanowisko, w odpowiedzi 
na listy i prośby Bilczewskiego, często nie mogły satysfakcjonować 
metropolity łacińskiego, ale zarówno enigmatyczna jego postawa oraz 
mało znaczące gesty o potrzebie pojednania, nie zdołały zniechęcić 
arcybiskupa Bilczewskiego, ani teraz, ani w przyszłości do szukania 
takich dróg. Nawet wówczas, gdy ton wypowiedzi obu hierarchów by-
wał stanowczy, a chwilami cierpki.

Już w pierwszych dniach zbrojnych, listopadowych zmagań ukra-
ińsko-polskich na ulicach Lwowa w osobach obu metropolitów upa-
trywano wielkie szanse na złagodzenie konfl iktu. W kręgach polskiej 
społeczności Lwowa zrodziła się idea nakłonienia arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego do podjęcia prywatnej korespondencji z władyką Szep-
tyckim. Liczono jeśli nie na jego skuteczną interwencję w politycznych 
czy wojskowych sferach ukraińskich, to przynajmniej na złagodzenie 
brutalnych metod tych konfrontacji, stosowanych nade wszystko przez 
stronę ukraińską. 6 listopada 1918 przybył do metropolity Bilczewskie-
go Stefan Jentys, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, teraz pozosta-
jący bez możliwości wyjazdu do Krakowa, w imieniu Polskiego Ko-
mitetu Narodowego, z inicjatywą wysłania przez łacińskiego hierarchę 
do Szeptyckiego listu dotyczącego niehumanitarnych metod walki sto-
sowanych przez Ukraińców. Po otrzymaniu takiego sygnału ze strony 
PKN, arcybiskup Bilczewski wspólnie z prof. S. Jentysem zredagowali 
główne tezy listu, który po ostatecznej redakcji dokonanej przez arcy-
biskupa, jeszcze tego samego wieczoru został skierowany do adresata. 
W liście tym arcybiskup J. Bilczewski pisał m.in.:

Jako duszpasterz czuję się w obowiązku zwrócić uwagę Waszej Ekscelencji, że 
sposób, w jaki ze strony wojsk ukraińskich prowadzi się walkę jest niezgodny z hu-
manitarnymi zasadami i zwyczajami prawa międzynarodowego. Straże bowiem 
(…) strzelają do bezbronnych ludzi (…) niepokoją mieszkańców pod wymyślonym 
pozorem, że przechowują broń lub, że z okien oddali strzały. Fakta takie przez 
świadków stwierdzone, są już licznie spisane. Między innymi wspomnę, że przez 
moich kleryków ostrzegli mnie żołnierze ukraińscy, że jeśli jeszcze raz z domu mo-
jego padnie strzał, mieszkańcy pałacu będą zdziesiątkowani. Wprawdzie napadu 
się nie lękam, ale podaję fakt ten jako curiosum, bo chyba nie ulega wątpliwości, że 
z mojego domu nikt nie strzelał. Natomiast prawdą jest, że prawie całą noc strzelają 
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do mojego domu żołnierze ukraińscy, niepokojąc chorych w szpitalu Sióstr Miło-
sierdzia (…) Władze ukraińskie, które ujęły rządy, nie mają w ręku całego aparatu 
administracyjnego, niezbędnego do utrzymania życia społecznego w normalnym 
toku, wskutek czego zapanowały stosunki już wprost straszne i groźne zarówno dla 
mieszkańców narodowości polskiej jak i ruskiej6.

List przekazany został niezwłocznie porucznikowi wojsk ukraińskich 
Andrzejowi Kordowecowi, a następnego dnia, identycznej treści z do-
pisanym postscriptum, w którym zawarte były dodatkowe najświeższe 
informacje o poczynaniach żołnierzy ukraińskich wobec polskiej lud-
ności cywilnej. Obie wersje tego listu dotarły do adresata, który złożył 
obietnicę interwencji u dowództwa wojska ukraińskiego. List ten zapo-
czątkował regularną korespondencję pomiędzy oboma metropolitami 
w czasie ciężkich zmagań wojennych o polityczną przyszłość Lwowa 
w tym wyjątkowo newralgicznym dla obu stron okresie. Nie były to 
pierwsze listy łacińskiego metropolity lwowskiego do świętojurskiego 
władyki w trudnych sprawach sąsiedztwa w tzw. Galicji Wschodniej, 
zwłaszcza że abp Bilczewski uznawał za swoją powinność wypomina-
nie klerowi unickiemu inspirowanie nacjonalistycznych postaw w sto-
sunkach polsko-ukraińskich. Arcybiskup Szeptycki zareagował szyb-
ko, bowiem już w liście z dnia następnego, 7 listopada 1918, w którym 
zapewniał abp. Bilczewskiego, że napisał do komendanta armii ukraiń-
skiej prośbę o przestrzeganie zasad humanitaryzmu i przepisów prawa 
międzynarodowego. Pisał też władyka o głębokich niedogodnościach 
związanych z walkami ukraińsko-polskimi na ulicach Lwowa:

(…) wiele nieprzyjemności na jakie Ekscelencja skarżysz się w imieniu ludności 
wydają się naturalnymi konsekwencjami tej nieszczęsnej domowej wojny, konse-
kwencjami na jakie i my po tej stronie linii dużo cierpimy. W budynkach św. Jura 
jesteśmy internowani i ostrzeliwani tak, że nie ma pomieszkania bez wybitych ku-
lami okien, katedra także ucierpiała, często do okien strzelają (…) Smutno bardzo, 
że aparat administracyjny miasta nie funguje jak powinien i że przez to cierpi za-
opatrzenie ludności w żywność 7.

6 Ibidem, s. 40.
7 Ibidem, s. 45.
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W celu zapobieżenia dalszym nieszczęściom i poszukiwania aktów 
pojednania świętojurski władyka zwrócił się z apelem do arcybiskupa 
Bilczewskiego oraz arcybiskupa katolicko-ormiańskiego Józefa Teo-
dorowicza, aby w najbliższą niedzielę „każdy w swojej katedrze mia-
sto i kraj poświęcili Najsłodszemu Sercu Pana Jezusa, z prośbą o od-
wrócenie od nas domowej wojny i anarchii”8.

Uciążliwości wynikające z linii działań wojennych nie pozwoliły 
arcybiskupowi Bilczewskiemu uczestniczyć osobiście w tym nabożeń-
stwie w bazylice metropolitalnej łacińskiej, zwrócił się tedy o zastęp-
stwo do biskupa – nominata Bolesława Twardowskiego, sam zaś modlił 
się w tych intencjach w prywatnej kaplicy arcybiskupów lwowskich. 
Wola współdziałania, choć przy zasadniczej odmienności stanowisk 
politycznych, wyrażana w następnych listach, poddawana była z każ-
dym nieomal dniem coraz trudniejszym próbom, coraz wyrazistsze 
stawały się też różnice postaw obu hierarchów. 

Warto podkreślić, że arcybiskup Józef Bilczewski pierwszego dnia 
tych walk na ulicach Lwowa, 1 listopada 1918 r. wziął udział w dość 
kameralnym spotkaniu w Izbie Przemysłowo-Handlowej, zorganizo-
wanym w związku z zaistniałą sytuacją polityczną i potrzebą podjęcia 
innych decyzji związanych ze zbrojnymi poczynaniami Ukraińców 
i zagrożeniami dla ludności cywilnej. Uczestnicy spotkania uznali po-
trzebę rokowań z Ukraińcami. Był to pierwszy, ale zarazem ostatni 
udział osobisty arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w debatach na fo-
rum publicznym w czasie wojny w tym mieście. Odtąd jego pałac ar-
cybiskupi stał się nieofi cjalnym miejscem spotkań i konferencji z oso-
bistościami różnych sfer życia publicznego, a także osób prywatnych, 
był dostępny dla ludzi dobrej woli.

Mimo realnego zagrożenia czy prób szantażu ze strony wojska 
ukraińskiego, pozostał na miejscu, w swojej biskupiej siedzibie. Nie 
zgodził się na zgłoszoną przez kleryków chęć zamieszkania tam kil-
ku z nich, by mogli stanowić elementarną osłonę osoby arcybiskupa 
na wypadek takiej potrzeby. Wyraził tylko zgodę na zainstalowanie 
dzwonka elektrycznego w swojej sypialni, którym można by było 
w przypadku grożącego niebezpieczeństwa wezwać alumnów na po-
moc.

8 Ibidem, s. 45.
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Obu tym mężom stanu przyszło w okresie I wojny światowej 
i w następnych latach, stanąć po przeciwnych stronach barykady 
walk toczonych przez Polaków o odrodzenie ojczyzny po prawie 
półtorawiekowej niewoli i o kształt jej granic, a przez Ukraińców 
o utworzenie własnego państwa i nadanie mu możliwie rozległego 
terytorium.

Dokonany w trakcie tamtych walk – stwierdza Krzysztof Rafał Prokop – rozlew 
krwi, wbrew żywionym przez obu lwowskich metropolitów intencjom, stał się za-
rzewiem większego jeszcze wzrostu wrogości pomiędzy Polakami i Ukraińcami, 
która tliła się przez cały okres istnienia II Rzeczypospolitej, by przerodzić się 
w krwawą pożogę w latach II wojny światowej. A przecież drogi obu tych po praw-
dzie nieprzeciętnych mężów Kościoła, których w aspekcie wiekowym dzieliło tyl-
ko pięć lat, miały prawo nigdy się nie przeciąć – w każdym razie nie na gruncie 
lwowskim, w rzeczywistości zaś przecięły się nadspodziewanie wcześnie, na dłu-
go przed wystąpieniem ich obu na siostrzane stolice metropolitalne we Lwowie9.

Ich wieloletnia znajomość nawiązana została na długo przed obję-
ciem prawie równoczesnym przez obu, ważnych stolic metropolitalnych 
stołecznego, dla tzw. Galicji, Lwowa, bo jeszcze w Rzymie. W 1888 r. 
ksiądz J. Bilczewski był po doktoracie i na etapie fi nalizacji rzymskich 
studiów specjalistycznych na „Gregorianum”, podczas których prowa-
dził pionierskie prace badawcze, zwieńczone dwa lata później rozpra-
wą habilitacyjną, otwierającą mu europejski rozgłos. Roman Szeptycki, 
potomek arystokratycznego rodu polskiego, miał jako młodszy o pięć 
lat, doświadczenia edukacyjne znacznie mniejsze. Dopiero za kilka lat, 
już po uzyskaniu doktoratu nauk prawnych, nieoczekiwanie przyjmie 
obrządek greckokatolicki, wstąpi do zakonu bazylianów, by pod imie-
niem zakonnym Andrzej niebawem rozpocząć bodaj najbłyskotliwszą 
karierę kościelną w tamtych czasach. Wtedy nic pewnie nie wskazy-
wało jeszcze na to, że młody, przystojny hrabia wdzieje zakonny habit. 
Wnuk Aleksandra Fredry, brat rodzony generała Stanisława Szeptyc-
kiego, z domu, w którym z pietyzmem przechowywano pamięć po-
wstań narodowych, zostanie duchowym przywódcą Ukraińców…

9 K.R Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy. Szkice biografi czne, Biały Dunajec
–Ostróg 2010, s. 339.
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Podczas działań wojennych podejmował arcybiskup Bilczewski 
dalsze wysiłki w obronie osób zagrożonych i dotkniętych tymi wy-
darzeniami, nie tylko w odniesieniu do Polaków, ale i ludności innych 
narodowości, zamieszkującej Lwów i tzw. Wschodnią Galicję. Spra-
wozdania ze zbrodniczych czynów, których dopuszczali się Ukraińcy 
na ludności polskiej, w tym na duchownych katolickich, przesyłał na 
ręce Ignacego Paderewskiego, by poruszył te kwestie na kongresie po-
kojowym w Wersalu. Wspierał fi nansowo i organizacyjnie akcję plebi-
scytową na Śląsku, zwracał się do Polonii o wsparcie rodaków, którzy 
w ciężkich czasach wojennych znaleźli się w głębokim niedostatku. 
Wojnę z bolszewickim najeźdźcą uznawał za sprawiedliwą, gdyż była 
ona toczona nie tylko w obronie granic odradzającego się państwa 
polskiego, ale europejskiej, chrześcijańskiej tożsamości. Wschodnia 
granica II Rzeczypospolitej kształtowała się w ogniu dalszych walk 
i w kwietniu 1920 r. Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej uznał w wy-
niku pertraktacji z władzami polskimi pozostanie w granicach Polski 
tzw. Galicji Wschodniej i Wołynia, w tym też roku armia sowiecka, 
zagrażająca zagładą odrodzonego państwa polskiego doznała ciężkiej 
porażki, zgotowanej przez wojska polskie. Tuchaczewskiemu nie uda-
ło się zdobyć Warszawy, a Budionnemu – Lwowa.

Klęski pod Warszawą, Zamościem, nad Niemnem i na Wołyniu – stwierdza 
Marian Zgórniak – zmusiły Armię Czerwoną do głębokiego odwrotu. Dnia 12 X 
1920 r. został podpisany rozejm, a 18 III 1921 r. w Rydze podpisano traktat pokojo-
wy, który ustalał wschodnie granice państwa polskiego. W 1923 roku, roku śmierci 
abp. Józefa Bilczewskiego, granica ta została zatwierdzona również przez mocar-
stwa zachodnie. Cały obszar archidiecezji lwowskiej, oprócz włączonej do Rumuni 
Bukowiny, znalazł się więc w granicach II Rzeczypospolitej10.

U progu niepodległości odrodzonego państwa polskiego, którego 
obywateli bez względu na narodowość i wyznanie cenił wysoko, do-
strzegając w każdej osobie ikonę miłosiernego Boga, w patriotycznym 

10 M. Zgórniak, Tło polityczne rządów arcybiskupa Józefa Bilczewskiego w archi-
diecezji lwowskiej (1900–1923), [w:] Błogosławiony Józef Bilczewski Arcybiskup 
Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego, pod red. J. Wołczańskiego, Kraków 
2003, s. 210.
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geście ofi arował do skarbu narodowego swój szczerozłoty krzyż pek-
toralny wraz z łańcuchem.

Kościół rzymskokatolicki, choć z istoty swej uniwersalny, był na 
ogół utożsamiany tam z nacją polską, a lokalnie także niemiecką czy 
węgierską, Cerkiew greckokatolicka była już wówczas Kościołem 
o charakterze narodowym.

Trzeba przyznać – stwierdza Krzysztof R. Prokop – że obopólne ich relacje były 
raczej udane, choć nie pozbawione niekiedy nutki drażliwości. Arcybiskup Bil-
czewski oczekiwał zapewne od metropolity Szeptyckiego większego zrozumienia 
dla polskiej idei narodowej oraz trudnej sytuacji katolików obrządku łacińskiego, 
rozproszonych wśród zwartej ludności ukraińskiej. Ten z kolei konsekwentnie re-
alizował zasady oparte na ukraińskich postulatach niepodległościowych, godzące 
w polską rację stanu. Pomimo różnicy zdań w niejednej kwestii, nie dochodziło 
pomiędzy obu hierarchami do większych zadrażnień, bowiem nadrzędne cele ich 
religijnego posłannictwa, w połączeniu z głęboką kulturą osobistą każdego z nich, 
skutecznie niwelowały rodzące się antagonizmy11.

Aktywność polityczna Andrzeja Szeptyckiego nasiliła się znacząco 
właśnie w okresie I wojny światowej wraz z nadziejami na zmiany poli-
tyczne w Europie, w tym na autonomię czy wręcz niepodległość. O ile 
znany z głębokiego patriotyzmu arcybiskup Józef Bilczewski zacho-
wał polityczny umiar, stronił od poczynań spektakularnych, Andrzej 
Szeptycki swoje stanowisko, pojmowane w interesie narodu ukraiń-
skiego, uzależniał często od zmiennych uwarunkowań. W okresie bez-
pośrednio poprzedzającym wybuch wojny i w pierwszych miesiącach 
jej trwania Szeptycki był rzecznikiem wierności cesarzowi, ale jeszcze 
w marcu 1914 r. skierował list do cara Mikołaja II o swoim oddaniu 
„jednoczycielowi Słowiańszczyzny”, natomiast jego wypowiedzi pu-
bliczne odbierane były jako antyrosyjskie. We wrześniu 1914 r., a więc 
już po zajęciu Lwowa przez Rosjan, metropolita po odnalezieniu tam 
przez nich dokumentów dotyczących m.in. zamysłu oderwania Ukra-
iny Wschodniej od Rosji i poddania jej koronie cesarskiej, wreszcie 
powstania zbrojnego na Ukrainie, został internowany w Kijowie, a na-
stępnie, mimo kolejnego listu wiernopoddańczego do Mikołaja II, wy-

11 K.R Prokop, Arcybiskupi, op. cit., s. 340.
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wieziony w głąb Rosji. Podobno powodem wywiezienia władyki do 
Kurska, a następnie Suzdala, były czynione przezeń w Kijowie za-
biegi o poszerzenie Unii. Powrócił do Lwowa w 1917 r. nieomal jako 
męczennik, już po rewolucji lutowej, na osobiste polecenie Andrzeja 
Kiereńskiego. Ale i teraz jego zabiegi o stworzenie patriarchatu ukra-
ińskiego nie doszły do skutku.

W latach 1918–1926, jako zwierzchnik Cerkwi unickiej zaangażo-
wał się na rzecz utworzenia państwowości, bądź umocnienia odrębno-
ści ukraińskiej w Galicji Wschodniej, a następnie usamodzielnienia się 
jej jako państwa federacyjnego, bądź też kraju o autonomii terytorial-
nej w ramach II Rzeczypospolitej.

Był to burzliwy okres, obfi tujący w wydarzenia polityczne: upadek 
Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, powstanie i klęska Galicyj-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Szeptyckim, od którego 
oczekiwano konkretnego stanowiska, targały konfl ikty wewnętrzne 
sumienia, ścierał się z rodzonymi braćmi, wykłócał się z lwowskimi 
katolickimi metropolitami: J. Bilczewskim i J. Teodorowiczem w spra-
wach kościelnych, losów wiernych i duchowieństwa, bratobójczych 
walk, wreszcie rysującego się Konkordatu.

Proklamowanie Ukrainy Zachodniej w ramach monarchii Habsbur-
gów stawało się anachroniczne wobec postępującego jej rozpadu, a na 
ziemiach Galicji Wschodniej pojawiały się dysponujace coraz więk-
szymi siłami polskie formacje wojskowe.

Kiedy w niedługim czasie, ale w innej już rzeczywistości, Szeptyc-
ki wsparł ideę zjednoczonej Ukrainy z szeroką wizją Unii, a w przy-
szłości, jako duchowy przywódca, upatrywany był jako patriarcha. 
Metropolita w istocie stawał się swoistym interreksem, zwłaszcza, 
że coraz mniej Ukraińców liczyło już na Szymona Petlurę. Metro-
polita potępił atamana Petlurę za głoszoną przezeń potrzebę poło-
żenia kresu wojnie polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią. Kiedy 
w kwietniu 1920 r. wojska polskie, uprzedzając ofensywę sowiecką, 
wkroczyły na Ukrainę jako sojusznicze jednostki Szymona Petlury, 
metropolita ofensywę tę w zasadzie poparł, wierząc zapewne, że 
właśnie wtedy może ziścić się jego marzenie o tronie patriarszym, 
gdyż jego brat Stanisław Szeptycki dowodził IV armią polską, a na-
stępnie frontem litewsko-białoruskim. W myśl traktatu ryskiego 
z marca 1921 r., rząd polski zobowiązany był dać ludności ukraiń-
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skiej, białoruskiej i rosyjskiej prawa do pełnego rozwoju kultury, 
języka i praktyk religijnych.

Zarówno abp J. Bilczewski, jak i abp A. Szeptycki nie ukrywali 
niezadowolenia, że uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
ustawa z 26 września 1922 r., gwarantując te ustalenia i swobody, po-
zostawała tylko piękną intencją. Józef Bilczewski bronił polskiej racji 
stanu na tych ziemiach, tamtejszą ludność polską popierał jako auto-
chtonów, bronił ich praw, tak jak uznawał prawa tamtejszych Rusinów, 
czynił też wszystko, aby oba narody żyły we wzajemnym poszanowa-
niu i tolerancji. Abp Józef Bilczewski szanował prawa narodów do ich 
odrębności, nieobce mu były zatem dążenia niepodległościowe Ukra-
ińców, ale ich drogi do niepodległości poprzez szerzące się na Kresach 
antypolskie rebelie i okrutne akty eksterminacji zdecydowanie odrzu-
cał, uznając je za skrajny nacjonalizm, daleki od idei chrystianizmu 
i współczesnego humanizmu. 

Podczas gdy w okresie walki o Lwów, jesienią 1918 r., arcybiskup 
katolicko-ormiański Józef Teodorowicz oraz arcybiskup Józef Bil-
czewski z całą mocą popierali narodowy ruch polski, dążąc do włącze-
nia tych ziem do Polski, A. Szeptycki zadeklarował się jako Ukrainiec 
i nawet uznawał, że Śląsk powinien pozostać w Niemczech. O ile J. Bil-
czewski szanował dążenia Ukraińców, postrzegając je wariantowo, nie 
mógł zrozumieć stanowiska Szeptyckiego względem kwestii śląskiej. 
W powiązaniu z innymi wypowiedziami antypolskimi musiało to być 
stanowisko zaskakujące, skoro Stolica Apostolska zmuszona była mu 
je wytknąć za pośrednictwem nuncjusza Ambrożego Damiana Achil-
lesa Rattiego, w latach 1918–1921 nuncjusza apostolskiego w Polsce. 
Po tych napomnieniach zmienił się słownik polityczny Szeptyckiego. 
W miejsce „niepodległości” mówił już raczej o autonomii, która wo-
bec bolszewickiego zagrożenia i stanowiska ówczesnego Ententy, jest 
realną drogą, „jaką powinni kroczyć politycy ukraińscy chcący przy-
czynić się do rozwoju naszego narodu”12.

Ale to pojęcie autonomii pojawi się szeroko już po śmierci abp. 
J. Bilczewskiego, po maju 1926 r. kiedy fi askiem zakończyły się inicja-
tywy podejmowane w 1920 r., związane z powołaniem bloku ukraińsko-

12 Cyt. za: E. Prus, Władyka Świętojurski, Warszawa 1985, s. 79.
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litewsko-białoruskiego, bądź federacji czesko-słowacko-ukraińskiej, 
z szerokim samorządem dla Galicji (a miało to oznaczać oderwanie tych 
ziem od Polski), Szeptycki postanowił lansować ideę autonomii Galicji 
Wschodniej w ramach Rzeczypospolitej. Po kolejnych niepowodzeniach 
politycznych złożył metropolita Szeptycki przysięgę lojalności prezy-
dentowi RP, przymuszony do tego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
i Stolicę Apostolską, która dążyła do unormowania spraw kościelnych 
w Polsce. Wobec tej pozornej ugody z władzami polskimi nastąpił nagły 
protest episkopatu grackokatolickiego na czele z metropolitą Szeptyc-
kim w związku z decyzją Rady Najwyższej Ententy, która 14 marca 
1923 r. uznała przyłączenie Galicji Wschodniej do Polski.

Arcybiskup Józef Bilczewski był już wówczas na łożu śmierci, z za-
sady nie uczestniczył też wcześniej w poczynaniach o charakterze 
politycznym, choć pewnie nikt więcej niż właśnie on nie czynił dla 
narodu polskiego, a w konsekwencji i Polski. Czy odchodząc z tego 
świata, miał świadomość doniosłości tego wydarzenia? Metropolita 
A. Szeptycki zasadniczo zaniechał w tym czasie otwartych działań na 
rzecz niepodległości Galicji Wschodniej, inspirując niektóre poczyna-
nia Ukraińców.

W wielu kwestiach obaj hierarchowie nadal wymieniali doświad-
czenia i opinie – osobiście i listownie. Mimo że odległość pomiędzy 
rezydencjami obu arcybiskupów nie przekraczała 2 km, właśnie kore-
spondencja listowna była najczęstszą i zapewne najdogodniejszą for-
mą kontaktów. Kontakty te, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii pol-
sko-ukraińskich, narodowych dążeń i wynikających stąd relacji mię-
dzy oboma katolickimi obrządkami: łacińskim i grecko-unickim były 
często trudne, a choć zazwyczaj utrzymane w tzw. dobrym stylu, abp 
Szeptycki stronił w nich od mówienia o kwestiach najtrudniejszych, 
kłopotliwych. Dotyczy to zwłaszcza okresu I wojny światowej, walk 
o Lwów, trudnych relacji polsko-ukraińskich u progu niepodległości. 
Arcybiskup Bilczewski – jak już wspomniano – podejmował w nich 
trudne kwestie bratobójczych walk, dążył usilnie do ich zażegnania, 
do dialogu. Opublikowana w 1997 r. przez ks. Józefa Wołczańskiego 
nieznana wcześniej korespondencja obu hierarchów z czasów wojny 
polsko-ukraińskiej w latach 1918–1919 odsłania wiele trudnych kwe-
stii, złożoność problemów, wreszcie postawy ludzi, których te zmaga-
nia postawiły po obu stronach barykad.
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Arcybiskup J. Bilczewski najpewniej ze strony metropolity A. Szep-
tyckiego nie miał większego zrozumienia dla polskiej idei narodowej, 
a także niełatwej sytuacji katolików łacinników, choć tam licznych, to 
przecież rozproszonych wśród zwartej ukraińskiej społeczności, na-
rażonych na rutenizację. Szeptycki z kolei realizował konsekwentnie 
ukraińskie postulaty niepodległościowe, bądź im sprzyjał, a to godziło 
w polską rację stanu.

Lektura opublikowanych przez ks. Józefa Wołczańskiego kore-
spondencji między oboma hierarchami oraz zawarte tam komenta-
rze pozwalają postrzegać postawy i dążenia obu autorów tych listów 
w szerszym kontekście historycznych uwarunkowań, wykraczają-
cym poza stanowiska personalne czy powiązań w sferze kościelno-
politycznej. Istnieją zatem podstawy do przypuszczeń, że metropo-
lita Józef Bilczewski mógł żywić do metropolity A. Szeptyckiego 
żal o mało skuteczne interwencje na rzecz złagodzenia okrucień-
stwa ukraińskich metod walki, zwłaszcza w odniesieniu do ludno-
ści cywilnej, w tym duchowieństwa katolickiego obrz. łacińskiego. 
Wielokrotnie o to prosił, podając w tym względzie liczne, konkretne 
dane i dowody. Tylko w okresie od 6 listopada 1918 r. do 23 grudnia 
roku następnego, a więc w okresie szczególnie trudnym i złożonym, 
zredagowano łącznie 36 listów, z czego 11 przypadło na czas wal-
ki o Lwów. Obaj metropolici raz po raz kierowali prośby o inter-
wencję, w celu zażegnania dalszych nieszczęść i zbrodni. Dotyczyć 
one miały zarówno władz wojskowych i cywilnych, przywódców 
politycznych po obu stronach, a także duchownych, zwłaszcza że 
wielu z nich, głównie kapłanów unickich było zaangażowanych po-
litycznie. Częstotliwość tego rodzaju petycji leżała zdecydowanie 
po stronie arcybiskupa Bilczewskiego, odwołującego się do swojej 
powinności pasterskiej, przypominającego nadto konieczność usza-
nowania elementarnych zasad humanitaryzmu i konwencji prawa 
międzynarodowego. Niejasna w wielu przypadkach, enigmatyczna 
postawa metropolity Szeptyckiego bolała arcybiskupa Bilczewskie-
go, wywoływała także sprzeciw władz wojskowych i cywilnych. 
Stanowcze pismo w tym względzie wystosował 2 stycznia 1919 r. 
do A. Szeptyckiego gen. Tadeusz Rozwadowski, wzywając metro-
politę do przypomnienia duchowieństwu unickiemu o powinności 
bezwzględniej „wpływania na złagodzenie form tej wojny, której 
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ze strony ukraińskiej prowadzi się dziś wbrew wszelkim przepisom 
prawa międzynarodowego13.

Gen. Rozwadowski, podobnie jak abp J. Bilczewski dostrzegał zna-
czącą rolę kleru unickiego w rozmowach i charakterze tych wydarzeń, 
podobne były oczekiwania, ale zasadniczo inny był język korespon-
dencji. Odpowiedź A. Szeptyckiego, skierowana do gen. T. Rozwa-
dowskiego w formie listu otwartego nie pozostawiła złudzeń: metro-
polita oddalał wszelkie oskarżenia jako nieprawdziwe, a on sam nie 
zna faktów antypolskiej agitacji kleru greckokatolickiego.

Trudno się dziwić, że w notatkach arcybiskupa Bilczewskiego po-
jawiły się zapisy zaświadczające o narastającej jego nieufności wo-
bec postawy i poczynań świętojurskiego władyki. Ale nie zrezygno-
wał z wysiłków współdziałania i wypracowania godnych warunków 
pertraktacji i porozumienia. Abp Bilczewski, gdy końcem listopada 
1918 r warunki panujące we Lwowie pozwoliły na ponowne spotka-
nia i rozmowy, które w tamtej sytuacji dotyczyć musiały złożonych 
kwestii polsko-ukraińskich, dostrzegał wewnętrzne rozterki miotające 
metropolitą unickim, m.in. w sprawach odrzuconych przez Ukraińców 
polskich warunków zgody, że lękał się bolszewizmu.

„Czuję, że nie ma wpływu na swoich” – zapisze abp J. Bilczewski 
w Dzienniczku14.

A przecież, jako głowa Cerkwi grecko-unickiej wypowiedział się 
publicznie na temat przyszłych losów Galicji Wschodniej stwierdza-
jąc, że dla zamieszkałych tam Ukraińców związek tych ziem z Rosją 
byłby mniej hańbiący niż z Polską. Rozmowa obu hierarchów w dniu 
28 listopada 1918 r. w rezydencji abpa Bilczewskiego nie mogła być 
niezmącona taką wypowiedzią.

Gdy zmagania wojenne zmierzały ku końcowi, oczywiste pojawiły się 
pytania o odpowiedzialność za ich rozpętanie i skutki. Arcybiskup Bil-
czewski, choć był świadom, że geneza konfl iktu i jego następstwa były 
w znaczącej mierze dziełem Ukraińców, przestrzegał przed obarczaniem 
za popełniane okrucieństwa całego narodu ukraińskiego czy duchowień-
stwa unickiego in gremio. Znane mu były przecież przypadki przyja-
znych stosunków osób obu narodowości czy Kościołów obu obrządków.
13 Nieznana korespondencja…, op. cit., s. 17.
14 Ibidem, s. 19.
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Jak stwierdza ks. Józef Wołczański: 

abp Bilczewski największą winę za moralny wymiar wojny przypisywał nie tyle 
wojsku, a nawet nie ludowi ukraińskiemu lecz ideowym inspiratorom: znacznej 
frakcji duchowieństwa z abp Szeptyckim na czele15.

Nie do utrzymania jest dziś teza, kiedyś rozpowszechniana, o dzier-
żeniu przez metropolitę Szeptyckiego steru ukraińskiej polityki i jego 
realnych wpływów, ale bez wątpienia jego głos, zarówno na forum 
międzynarodowym, jak i lokalnym, był bardzo znaczący.

W ocenie tej wojny, tak istotnej dla świadomości politycznej obu 
narodów, nadziei wiązanych przez nie z własną państwowością, arcy-
biskupa Bilczewskiego najbardziej zatrważały metody skrajnie obce 
duchowi chrystianizmu. A przecież prawdziwy dramat miał się roze-
grać w Małopolsce Wschodniej, zwłaszcza na Wołyniu, ćwierć wieku 
później, w skali znacznie szerszej, jako ludobójstwo porównywalne 
tylko z hitlerowsko-niemieckim holocaustem… W tym względzie sło-
wa arcybiskupa J. Bilczewskiego:

Ośmiomiesięczne panowanie „Ukraińców było najlepszą zapowiedzią przy-
szłych mąk i katuszy Polaków pod ich rządami, gdyby się przy tych rządach byli 
utrzymali”16 
brzmią jak straszliwe proroctwo.

Arcybiskup Józef Bilczewski nie doczekał tych tragicznych wy-
darzeń, zmarł w 1923 r.17, a świętojurski władyka, zdjęty paraliżem 
i ciężko schorowany miał dostateczne powody do gorzkich refl eksji, że 
żył nazbyt długo…

Stanisław Dziedzic

A not always brotherly dialogue...

15 Ibidem, s. 24.
16 Ibidem, s. 25.
17 Szerzej: M. Dziedzic, St. Dziedzic, Arcybiskup Józef Bilczewski, Kraków 2012.
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Key words 

Świętojurski władyka, Archbishop from St. George’s Cathedral, independen-
ce, autonomy, Eastern Galicia, Archbishop of the Latin rite, reason of state

Abstract

In a multinational Habsburg Empire the Austrians made clever use of arising sepa-
ratist movements of  nationalist and religious character, following the time-tested 
Roman principle: divide et impera – divide and rule. 
It turned out terribly effective when used on Poles and Ukrainians living in the 
so-called Galicia. When hopes for regaining independence by Poles and creation of 
independent state by the Ukrainians became more and more real, Eastern Galicia 
became a theatre of battles were former friends and brothers fought against each 
other. In 1990 two great Poles were appointed metropolitans in Lviv: for Catholics 
of the Latin rite it was Archbishop Józef Bilczewski, and for Catholics of the Greek 
Catholic Church, which was becoming more and more distinct in terms of its natio-
nal character, the Ukrainian Archibishop Andrzej Szeptycki.
Szeptycki became the spiritual leader of the Ukrainian people who were striving 
for independence. Bilczewski ruled the Latin Church, which was identifi ed with 
Polish nation, but he understood the rights of the Ukrainians to establish their own 
state. Especially diffi cult relationship between the two metropolitans occurred by 
the end of World War I and in the fi rst years of its aftermath, when this territory 
was a theatre of dramatic clashes fought in order to decide to whom they belon-
ged.
In his letters to Szeptycki, Bilczewski informed him about the cruelties committed 
by the Ukrainians and, defending the Polish reason of state, he wanted wrongs on 
both sides to be rectifi ed and mutual trust to be built. What counted most for the 
metropolitan Szeptycki, was the independence of Ukraine, and when it turned out 
to be a failure, it was the autonomy he sought to obtain. Sometimes he surprised 
others by his changeable stance, but in matters of principle and independence-rela-
ted issues he was consistent. Did he have no infl uence over his people in particularly 
critical moments? 

Ein nicht immer brüderlicher Dialog .......
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Schlüsselwörter

świętojurski władyka, Erzbischof der Sankt-Georgs-Kathedrale, staatliche 
Unabhängigkeit, Autonomie, Ostgalizien, Erzbischof der Lateinischen Kir-
che, Staatsinteressen

Zusammenfassung 

In der multinationalen Habsburgermonarchie wussten die Österreicher die gera-
de entstehenden separatistischen Bewegungen sowohl von nationalistischem als 
auch religiösem Charakter nach dem römischen Prinzip: divide et impera - teile 
und herrsche auszunutzen. Dieses erwies sich als äußerst effektiv gegenüber Polen 
und Ukrainer, die das sog. Galizien bewohnten. Als die Hoffnungen der Polen auf 
die Wiederherstellung der Unabhängigkeit und die Hoffnungen der Ukrainer auf 
die Gründung ihres eigenen Staates immer realistischer wurden, wurde Ostgalizien 
zum Ort brüderlicher Kämpfe.
Im Jahr 1900 wurden zwei Polen von berühmter Persönlichkeit zum Amt des Me-
tropoliten in Lemberg ordiniert: für die Katholiken der Lateinischen Kirche – der 
Erzbischof Józef Bilczewski und für die Katholiken, der griechisch-katholische 
Kirche, die immer mehr an ausdrucksvollem nationalem Charakter gewann – der 
ukrainische Erzbischof Andrzej Szeptycki.
Szeptycki wurde der geistige Anführer des ukrainischen Volkes, das nach Una-
bhängigkeit strebte. Bilczewski war der Leiter (poln.: władyka) der lateinischen 
Kirche, die mit der polnischen Nation identifi ziert wurde, er verstand aber auch das 
Recht der Ukrainer, ihren eigenen Staat zu gründen. Ende des Ersten Weltkriegs 
und in den ersten Jahren danach herrschte eine besonders schwierige Beziehung 
zwischen den beiden Metropolite, denn die ihnen unterlegenen Gebiete wurden 
zum Schauplatz dramatischer Kämpfe um deren Landeszugehörigkeit. In seinen 
Briefen an Szeptycki informierte Bilczewski über die Gräueltaten der Ukrainer, 
und bestrebte eine Wiedergutmachung und den Wiederaufbau des gegenseitigen 
Vertrauens zueinander, um so die polnischen Staatsinteressen zu verteidigen. Der 
Metropolit Szeptycki setzte die Unabhängigkeit der Ukraine an erster Stelle und als 
diese Idee scheiterte, versuchte er die Autonomie zu erhalten. 
Manchmal überraschte er Andere mit seiner labilen Einstellung, aber in grundsät-
zlichen Fragen bezüglich der staatlichen Unabhängigkeit blieb er konsequent. Hatte 
er in besonders kritischen Situationen wirklich keinen Einfl uss auf seine Leute?
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Диалог не всегда братский...
Ключевые слова

святоюрский владыка, независимость, автономия, Восточная Галиция 
(Галичина), архиепископ латинского обряда, государственные 
интересы

Резюме

В многонациональной империи Габсбургов австрийцы умело использовали, 
возникавшие сепаратистские движения националистического и религиозного 
характера в соответствии с римским принципом: divide et impera – разделяй 
и властвуй. Этот принцип оказался невероятно эффективным по отноше-
нию к живущим, в так называемой, Галиции полякам и украинцам. Когда 
надежды поляков на восстановление независимости, а украинцев на создание 
собственного государства стали реальными, Восточная Галиция (Галичи-
на) стала местом братских боев. В 1900 г. львовские митрополичьи столицы 
стали возглавлять два знаменитых поляка: для католиков латинского обряда 
– архиепископ Иосиф Бильчевский, для католиков греко-католической церк-
ви, которая обладала все более выразительным национальным характером 
– украинский архиепископ Андрей Шептицкий. Шептицкий стал духовным 
лидером украинского народа, стремившегося к независимости. Бильчевский 
управлял латинским костелом, который отождествляли с польским народом, 
но понимал права украинцев создать собственное государство. Особенно 
сложные отношения между двумя митрополитами были в конце Первой ми-
ровой войны и в первые годы после ее окончания, когда эти земли были ме-
стом драматичных боев за принадлежность. Бильчевский в письмах к Шеп-
тицкому сообщал святоюрскому владыке о жестокости, которую совершали 
украинцы, и защищая польские государственные интересы, стремился к воз-
мещению ущерба с обеих сторон и созданию взаимного доверия. Митропо-
лита Шептицкий выше всего ставил вопрос независимости Украины, а когда 
она потерпела крах, вопрос автономии. Иногда он удивлял неустойчивостью 
позиции, однако по основным вопросам независимости был целеустремлен-
ным. Не имел ли он в особенно критических ситуациях влияния на своих?
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I
O twej krasie słyszałem dumy i smutne jak dumy pieśni,
o łęgach twych ponadrzecznych i chłodnych ustroniach parowów,
co wiatr czarnomorski nocą w gałęziach leszczyny szeleści
żałobą rozhoworów.

Słyszałem – żeś chlebem pachnąca i miodna okwieciem gryki, 
a tęskna, jak tęskne melodie śpiewają w sadach chutory, 
żeś czarnobrewa młoda, rumiana i niezdobyta, 
co napój warzy miłosny z ziela gorzkiego jak piołun.

Słyszałem – że dziadów pamięcią sięgasz w czas starych pacierzy, 
gdy kniaziów Konstantych w Ostrogu błyszczały złote zbroice, 
a perekopski chan ordą szlaki twe sine mierzył 
i ponad łuną pożarną półksiężyc zapalał zniczem.

Słyszałem – że czajki twe bystre odwetem na wschód nosił Horyń, 
i nie wróciła z nich żadna – usnęły na Dniepru porohach...
Tylko w poranki mgliste imię szeptały – Wołyń –
burzany gęsto rozsiane po ukraińskich drogach.

II
O twej krasie słyszałem dumy i smutne jak dumy pieśni
ziemio szeroka wołyńska w jasny rzucona przedwieczerz,
– ale dziś sercem i dłonią chcę nową pieśń ucieleśnić,
pieśń może prostą, tak prostą, jak chleb nasz codzienny i pacierz.

Prawda, żeś z innych ziemio najbardziej bujna i piękna, 
na harfi e grająca barwy każdej do stałej jesieni, 
albo pachnąca oparem wiosennym, mgłą miękka,
latem z przyzb się śmiejąca – Łada słowiańska i Ksieni.

Ale to wszystko jest szatą i jędrnym ukrytym w niej ciałem, 
świadczącym o mocy i pędzie żywicznych w żyłach twych soków, 
jak jabłoń pyszna wyglądasz, okryta w jabłka dostałe, 
ciężarne miąższem złocistym i ciepłem słońca potoków.

To wszystko jest szatą jeno – jej barwą, światłem i cieniem 
i tą tęsknotą, co z piękna pełnego kształtu się rodzi,
ale dziś – dłonią i sercem chciałbym odnaleźć to drżenie, 
które, nim jabłoń wyrosła, szczepiło jej pędy w ogrodzie.

Zygmunt Jan Rumel
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Streszczenie

Materiał przybliża polityczną biografi ę Jana Piekałkiewicza, ekonomisty i działa-
cza ludowego, w 70. rocznicę śmierci. Wśród najważniejszych faktów z jego ży-
cia należy wymienić  przeprowadzenie w 1921 r. pierwszego w odrodzonej Pol-
sce spisu ludności. W 1924 r.  doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim, 
następnie objął katedrę statystyki w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie. Od 
1929 r. wykładał statystykę w Wyższej Szkole Handlowej.  Był doradcą-ekspertem 
wielu banków. Od 1927 r. był członkiem Komisji Ligi Narodów ds. zunifi kowania 
statystyki transportu oraz członkiem rzeczywistym Międzynarodowego Instytutu 
Statystycznego, a także Towarzystwa Ekonomicznego USA. W okresie międzywo-
jennym należał do najwybitniejszych statystyków polskich. Opublikował ponad 50 
prac naukowych.
Zaraz po przewrocie majowym w 1926 r. wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego „Piast”. Działalność polityczna była powodem zwolnienia go z pracy w GUS 
i Szkoły Nauk Politycznych. Należał do rzeczników zjednoczenia ruchu ludowego. 
Na Kongresie Stronnictwa Ludowego w 1935 r. wybrany na członka Sądu Partyj-
nego, a w 1938 r. został członkiem Rady Naczelnej. Był także członkiem Zarządu 
Wojewódzkiego SL w Warszawie., a od 1936 r. sekretarzem Zarządu Spółdzielni 
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Wydawniczej „Prasa Ludowa”, fi nansującej „Zielony Sztandar”. W tym czasie na-
leżał  do koła przyjaciół  Związku Młodzieży Wiejskiej RP, wspierając materialnie  
działalność jego Zarządu Głównego.
W czasie okupacji włączył się w działalność konspiracyjną SL. Nawiązał kontak-
ty z przedstawicielami Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Od wiosny 
1940 r. był przewodniczącym Komisji Polityki Gospodarczej Centralnego Kierow-
nictwa Ruchu Ludowego. W listopadzie 1940 r. SL zgłosiło jego kandydaturę na 
stanowisko Delegata Rządu.  Od sierpnia 1941 r. pełnił funkcję zastępcy Delegata 
Rządu na Kraj – Cyryla Ratajskiego.  Rok później został mianowany Delegatem 
Rządu RP. Opracował statut Delegatury.Za jego aprobatą powołano w grudniu 
Radę Pomocy Żydom „Żegota”.
19 lutego 1943 r. został aresztowany przez Niemców. Po ciężkim śledztwie w al. 
Szucha przewieziony został do więzienia na Pawiaku. Zmarł zakatowany przez ge-
stapo 19 czerwca 1943 r.
W lipcu 1946 r. odbył się uroczysty pogrzeb Jana Piekałkiewicza na Cmentarzu 
Powązkowskim. Pośmiertnie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mie-
czami.

O prof. Janie Piekałkiewiczu można powiedzieć, że jest boha-
terem zapomnianym. Jego osoba nie budzi emocji wśród naukow-
ców i polityków zarówno prawicy, jak i lewicy. Dla ludowców jego 
postać jest szczególnie bliska. Był to bowiem nie tylko znakomity 
uczony, statystyk i ekonomista, ale także członek władz naczelnych 
Stronnictwa Ludowego (SL) w okresie międzywojennym, przyja-
ciel Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” 
(ZMW RP „Wici”), bliski współpracownik marszałka Macieja Ra-
taja.

Był człowiekiem wybitnie zdolnym, władającym kilkoma języ-
kami, a zarazem majętnym i niezwykle skromnym. Mógł sięgać po 
najwyższe zaszczyty na niwie naukowej i piastować wysokie urzędy 
państwowe. Świadomie nie skorzystał z tych możliwości, ponieważ 
związał się w latach międzywojennych z politycznym ruchem ludo-
wym, aby służyć wiedzą najliczniejszej warstwie narodu – chłopom 
polskim. Oddał nieocenione usługi ruchowi ludowemu nie tylko jako 
ekspert w sprawach ekonomicznych, ale także bezpośrednio wspoma-
gając fi nansowo działalność stronnictwa. 
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Kim był nasz bohater?

Należał do pokolenia urodzonego w niewoli. Przyszedł na świat 19 
września w 1892 r. w Kursku. W Rosji ukończył Wydział Ekonomicz-
ny Politechniki w Petersburgu. Specjalizował się statystyce. W okre-
sie I wojny światowej rozpoczął badania statystyczne na terenie Azji, 
w Kraju Fergańskim. Kierował tam spisem ludności i rolnictwa; swoje 
doświadczenia wykorzystał przy prowadzeniu podobnego spisu w Pe-
tersburgu w 1917 r. Po powrocie do kraju był współorganizatorem prac 
statystycznych w zakresie fi nansów, kredytów i komunikacji w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym. Organizował i prowadził pierwszy spis 
ludności w niepodległej Polsce w 1921 r. Brał aktywny udział w walce 
o kształt granic niepodległego państwa, służąc w wojsku jako ochotnik 
w 1920 r. i współpracując z Polską Komisją Plebiscytową w Bytomiu. 
Pracował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, a następnie 
był profesorem Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Opublikował 
ponad 50 prac w języku polskim i francuskim z zagadnień statysty-
ki i ekonomii. Uznawano go za wybitnego specjalistę, powoływano na 
eksperta oraz członka międzynarodowych towarzystw naukowych.

Zainteresowanie Jana Piekałkiewicza problemami życia ludności 
wiejskiej zbliżyło go do ruchu ludowego – reprezentacji politycznej 
wsi. Po zamachu majowym w 1926 r. wstąpił w szeregi Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Piast” (PSL „Piast”). Związany był ze środo-
wiskiem ludowców przy warszawskim Zarządzie Wojewódzkim SL. 
Łączyły go bliskie kontakty z Maciejem Ratajem. Aktywnie uczest-
niczył w przygotowaniu zjednoczenia ruchu ludowego w 1931 r., a na-
stępnie strajku chłopskiego w 1932 r.

Prof. Jan Piekałkiewicz był prenumeratorem i czytelnikiem tygodni-
ka „Wici” – organu niezależnego i samodzielnego ruchu młodzieżowe-
go ZMW RP „Wici”. Należał do koła przyjaciół „Wici”, niosącego stałą 
pomoc fi nansową Zarządowi Głównemu, która umożliwiała Związko-
wi rozwinięcie i pogłębienie niezależnej pracy ideowo-wychowawczej. 
Wspierał także znacznymi sumami pieniężnymi Zarząd Spółdzielni 
wydającej tygodnik „Zielony Sztandar”, którego był sekretarzem w la-
tach 1936–1939. Za przekonania polityczne był represjonowany przez 
władze sanacyjne. W roku 1930 został pozbawiony katedry w Szkole 
Nauk Politycznych i w wieku 38 lat przeniesiony na emeryturę.



248

Janusz Gmitruk

Na Mazowszu i w Warszawie Jan Piekałkiewicz współpracował 
blisko ze Stanisławem Kasperlikiem – sekretarzem Zarządu Woje-
wódzkiego Stronnictwa Ludowego (SL). Ich kontakty nie ogranicza-
ły się do współpracy w działalności politycznej, ale miały charakter 
osobisty. Piekałkiewicz był częstym gościem w domu Kasperlików 
i ojcem chrzestnym córki Stanisława.

Stanisław Kasperlik był na Mazowszu jednym z najwierniej-
szych wyrazicieli linii politycznej Wincentego Witosa. Nie oszczę-
dzał się w pracy organizacyjnej, ale wymagał również od innych 
ogromnego wysiłku. W czerwcu 1937 r. Jan Piekałkiewicz uczest-
niczył w wojewódzkim tygodniowym kursie politycznym w Ka-
cicach w powiecie pułtuskim. Wykładowcami na tym kursie byli 
też Józef Grudziński, Aleksander Ładoś, Ryszard Świętochowski 
i Andrzej Czapski.

Kontakty Piekałkiewicza z czołówką ruchu ludowego stały się bli-
skie. Wybierając się 21 września 1938 r. do Pragi, wystosował list do 
Witosa, prosząc o spotkanie. Nie znamy treści rozmowy Piekałkiewi-
cza z Witosem. Pod datą 21 września Witos nic nie odnotował. Pobyt 
Piekałkiewicza w Czechosłowacji odbywał się w dramatycznym mo-
mencie dla tego kraju, którego terytorium miało w części być zajęte 
przez Niemców po dyktacie w Monachium1. 

W 1938 r. SL bardzo intensywnie przygotowywało się do wybo-
rów samorządowych. Wyróżniało się spośród innych ugrupowań po-
litycznych pod względem rozmachu i nasilenia akcji przedwyborczej. 
W terenie kolportowano broszurki Jana Piekałkiewicza i Józefa Gój-
skiego, informujące o sposobie głosowania. W ostatnich dniach paź-
dziernika 1938 r. odbył się w Warszawie kurs dla prelegentów, którzy 
z kolei mieli przeprowadzać kursy w powiatach. Dla członków SL 
organizowano specjalne zebrania, na których prelegenci informowali 
o ordynacji wyborczej do samorządu i objaśniali technikę wyborów. 
W listopadzie prelegentami na kursach wojewódzkich byli czołowi 
działacze SL. Jan Piekałkiewicz przyjmowany był z wyjątkowym 
szacunkiem, jako wybitny naukowiec i ekspert.

1  W. Witos, Dzieła wybrane, t. 3: Moja tułaczka w Czechosłowacji, do druku 
przygotowali i przypisami opatrzyli E. Karczewski i J.R. Szafl ik, Warszawa 1995, 
s. 485–486.
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W celu lepszego przygotowania wyborów SL powołało specjalne 
komitety wyborcze, którymi opiekowali się członkowie władz powia-
towych. W ocenie Urzędu Wojewódzkiego wybory do rad gromadz-
kich przyniosły dość duży sukces SL, gdyż zdobyło ono 18,7% manda-
tów. Zdaniem stronnictwa wyniki były dla niego dużo korzystniejsze, 
gdyż jako swoich zwolenników traktowało ono radnych bezpartyjnych, 
a także niektórych działaczy z obozu prorządowego2. 

Po zakończonych wyborach prof. Jan Piekałkiewicz dokonał analizy 
wyników wyborów i stwierdził, że na piłsudczyków i ich sojuszników 
głosowało zaledwie 37,1% osób uprawnionych do głosowania. Ujaw-
nienie przez Piekałkiewicza fałszerstw wyborczych jeszcze bardziej 
pogorszyło jego relacje z ówczesną władzą państwową.

Zaangażowanie J. Piekałkiewicza w działalność polityczną zostało 
docenione przez władze stronnictwa. Wśród wiciarzy i ludowców cie-
szył się wielką sympatią i uznaniem. Kongres SL w 1935 r. wybrał go 
w skład Głównego Sądu Partyjnego, a na Kongresie w 1938 r. powoła-
ny został na członka Rady Naczelnej SL. 

Z powodu swoich zawodowych zainteresowań kontaktował się ze śro-
dowiskiem ekonomistów i bankowców. Podobno na tym gruncie podczas 
licznych wyjazdów zagranicznych zetknął się z bliskimi współpracow-
nikami gen. W. Sikorskiego i zbliżył się do grupy tzw. Frontu Morges.

Jan Piekałkiewicz nie zabiegał o karierę polityczną w ruchu ludo-
wym, jego intencje i zamiary zawsze były czyste. O bezinteresowności 
jego świadczy fakt, iż w 1935 r. przypadającą mu z podziału rodzinne-
go część majątku Woskrzenice koło Białej Podlaskiej przekazał w da-
rowiźnie Starostwu Powiatowemu na rolniczą stację doświadczalną. 

Wrzesień 1939 r. zniweczył jego plany osobiste, jak i całą sferę ży-
cia społeczno-politycznego i naukowego. Od pierwszych dni okupacji 
aktywnie uczestniczył w budowaniu zrębów organizacyjnych konspi-
racyjnego ruchu ludowego. Kierował Komisją Polityki Gospodarczej 
Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego (CKRL). Współpraco-
wał z Józefem Niećką i Komendą Główną Batalionów Chłopskich 
(BCh), a także działaczami okręgu warszawskiego – Stefanem Paw-
łowskim i Stanisławem Kasperlikiem. Był świadkiem kolosalnych 

2  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Oddział VI, Miesięczne sprawozdanie sy-
tuacyjne za listopad, grudzień 1938, sygn. 209/23, k. 311, 336.
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trudności organizacyjnych i materialnych rodzącej się siły zbrojnej 
ruchu ludowego. Niewiele mógł jednak pomóc, ponieważ sam znaj-
dował się bez środków utrzymania, pozbawiony przez Komisaryczny 
Zarząd Niemiecki dochodów, jako akcjonariusz i wiceprezes Zarządu 
Fabryki Jedwabiu w Chodakowie.

Od samego początku budowy struktur państwa podziemnego w kore-
spondencjach między Warszawą a Londynem zaczęło pojawiać się na-
zwisko Piekałkiewicza, jako kandydata na stanowisko Delegata Rządu. 

9 lipca 1941 r. przedstawiciel CKRL Józef Grudziński na posie-
dzeniu Politycznego Komitetu Porozumiewawczego (PKP) zgłosił 
kandydaturę J. Piekałkiewicza na zastępcę głównego Delegata Rządu 
z siedzibą w Warszawie. Przesłana rządowi do zatwierdzenia kandy-
datura Piekałkiewicza jako zastępcy Cyryla Ratajskiego spotkała się 
z pewnymi wątpliwościami ze strony prof. Stanisława Kota, spowodo-
wanymi plotkami na temat okoliczności zwolnienia go z pracy w GUS 
w atmosferze pomówień o nadużycia fi nansowe. CKRL w liście do 
Londynu z 2 sierpnia 1941 r. ostro zaoponowało: 

Ostatnio znów w stosunku do wysuniętego przez Stronnictwo Ludowe znalezio-
no tam zarzuty, uniemożliwiające do obsadzenia go. Choćby tylko na zastępstwo. 
Po rozejrzeniu się, celem sprawdzenia podstaw do zarzutu, doszliśmy do wniosku, 
że zarzuty zaczerpnięto z kuchni sanacyjnej, bo właśnie ta sanacja swego czasu, 
jako sobie niewygodnego pozbyła się go ze względnie niezależnego stanowiska 
w urzędzie statystycznym, zaś żeby się pozbyć, trzeba było zmajstrować jakąś pod-
stawę. Wobec tego sam przez się nasuwa się wniosek: nie można nikogo wysuwać, 
bo jeśli nie trafi  się do gustu prof. Kotowi, to nie tylko że będzie odrzucony, ale 
jeszcze puszczony będzie za nim ogon moralnych zarzutów3.

27 sierpnia 1941 r. prof. Jan Piekałkiewicz powołany został na za-
stępcę Delegata Rządu na Kraj4. 

3  Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego (dalej: AZHRL), Centralne Kie-
rownictwo Ruchu Ludowego (CKRL), sygn. 35; R. Buczek, Stronnictwo Ludowe 
1939–1945. Organizacja i polityka, Londyn 1975, s. 217.
4  Archiwum Studium Polski Podziemnej w Londynie (dalej: Archiwum SPP), 
O.VI.Ok.4.1, Depesza z dnia 27 sierpnia 1941 r. od Ministra Spraw Wewnętrznych 
do Wartskiego.
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Bliska współpraca Cyryla Ratajskiego z ludowcami i poparcie przez 
nich jemu udzielone zaczęły się wkrótce psuć. CKRL miało szczegól-
nie dużo pretensji do Delegata za nieprzeprowadzenie istotniejszych 
zmian personalnych w Delegaturze. Zdaniem ludowców kluczowe 
stanowiska w Delegaturze Rządu nadal obsadzone były przez sa-
natorów, bądź też prawicowych polityków z Stronnictwa Pracy (SP) 
i Stronnictwa Narodowego (SN), a więc partii, które nie chciały brać 
na siebie odpowiedzialności za działalność i linię polityczną Delega-
tury. CKRL było także niezadowolone z tego, że kilkuosobowy ze-
spół ludowców zajmował podrzędne stanowiska w centrali organów 
Delegatury.

Według ludowców Piekałkiewicz miał zneutralizować wpływy 
sanacyjnej góry Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Delegata. Tym-
czasem okazało się, że instrukcja rządu w sprawie urzędu Delega-
ta przewidywała, iż zastępca jego winien trzymać się z daleka od 
działalności swego szefa i może objąć funkcję praktycznie dopiero 
w wypadku „zniknięcia Delegata”. Instrukcję tę przestrzegał w całej 
rozciągłości Cyryl Ratajski. Nie dopuszczał on prof. Jana Piekałkie-
wicza do pełnienia żadnych funkcji w Delegaturze, korzystał także 
w dalszym ciągu z usług ZWZ. Nie dopuszczał Piekałkiewicza na 
posiedzenia PKP. Cyryl Ratajski, gdy sam nie mógł uczestniczyć 
w posiedzeniu PKP, delegował na nie swego urzędnika, pomijając 
zastępcę5.

Podpisanie układu z ZSRR spowodowało także wystąpienie z PKP 
Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość 
(PPS-WRN), przeciwstawiającej się decyzji gen. Władysława Sikor-
skiego o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych na uzgodnionych 
z Iwanem Majskim warunkach. Jesienią tego roku na miejsce socjali-
stów spod znaku WRN weszli przedstawiciele grupy „Polskich Socja-
listów”. Był to partner znacznie słabszy, niemogący być równorzęd-
nym dla „Rocha” czy SN. W tej sytuacji Ratajski, posiadając słabe 
poparcie ze strony SP, nie był w stanie wygrywać jakiejkolwiek rywa-
lizacji pomiędzy stronnictwami. Usiłował prowadzić niezależną poli-

5 J.R. Szafl ik, Początki konspiracyjnego ruchu ludowego. Studium o taktyce poli-
tycznej Kierownictwa Ruchu Ludowego 1939–1943, Warszawa 1973, s. 246–247; 
AZHRL, CKRL, sygn. 35, Sprawozdanie CKRL z połowy 1941 r.
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tykę, występować samodzielnie na zebraniach PKP, co powodowało 
znów uzależnienie od partnerów z ZWZ, a tym samym nowe ataki SL, 
że zwolennicy sanacji rządzą w Delegaturze.

Od wiosny 1942 r. wszystkie stronnictwa dążyły do zmiany na sta-
nowisku Delegata Rządu, widząc w ustąpieniu Ratajskiego możliwość 
uzdrowienia i wzmocnienia Delegatury oraz usunięcia zbyt dużych 
wpływów ZWZ. Takie rozwiązanie sprawy mogło doczekać się szyb-
kiej realizacji z uwagi na zły stan zdrowia Cyryla Ratajskiego, którego 
J. Piekałkiewicz praktycznie zastępował już od 13 lipca6. 

W lipcu, w czasie nasilającej się choroby Cyryl Ratajski przekazał 
do Londynu prośbę o dymisję, którą Rada Ministrów przyjęła 30 lipca. 
Na mocy dekretu o tymczasowej organizacji władz na ziemiach Rze-
czypospolitej, podpisanego przez prezydenta 1 września 1942 r., gen. 
Sikorski 5 sierpnia 1942 r. udzielił dymisji Ratajskiemu. Wyraził przy 
tym żal i przesyłał Cyrylowi Ratajskiemu „gorące podziękowanie za 
trudy i ofi ary poniesione”. 

Po odwołaniu Ratajskiego, 27 sierpnia 1942 r. kolejnym delegatem 
mianowany został prof. Jan Piekałkiewicz7. Wobec trudności z roz-
szyfrowaniem depeszy formalne przekazanie Piekałkiewiczowi sta-
nowiska Delegata Rządu RP na Kraj nastąpiło dopiero 17 września 
1942 r.8 W depeszy z tego samego dnia Ratajski pisał do Władysława 
Sikorskiego: 

6 A. Kunert, Słownik biografi czny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 2, War-
szawa 1987, s. 149. A. Kołodziejczyk, Cyryl Ratajski, Warszawa 1988, s. 53. 
W okresie świąt wielkanocnych 1942 r. Ratajski chorował poważnie na żółtaczkę 
żołądkową. Nie chciał się leczyć, nie życzył sobie specjalnej opieki. Choroba się 
jednak nie cofała, Ratajski miał już 67 lat. Niedomagało serce, pojawiły się obrzęki 
nóg. W sierpniu nastąpiła poprawa. Intensywne leczenie jednak nie pomogło. Cyryl 
Ratajski zmarł 19 października 1942 r.
7 Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: IPMS), zespół 
PRM, teczka nr 76, Kraj, korespondencja. Pismo prezesa Rady Ministrów do Dele-
gata rządu Wartskiego z 5 sierpnia 1942 r. L.dz. 2253/II/42.
8 Tekst depeszy J. Piekałkiewicza do Londynu: „Lena dn. 17 września 1942. Straż-
nica i Stem. Urząd Delegata Rządu objąłem dnia 17 września. Opóźnienie nastąpiło 
na skutek niemożności odczytania depesz i konieczności czekania na pocztę. Pismo 
VIIc z 7 załącznikami otrzymałem. Podpisywać się będę Wernic”. Archiwum SPP 
w Londynie, sygn. 12, k. 19.
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Otrzymawszy w dniu 15 września 1942 r. zdałem dzisiaj władzę w ręce następcy 
mego, Pana prof. Juliańskiego. Czuję się niezmiernie zaszczycony odznaczeniami 
Krzyżem Virtuti Militari, które będzie dla mnie bodźcem do dalszych wysiłków 
zmierzających do wyzwolenia Ojczyzny. Składam Panu Premierowi oraz całemu 
Rządowi Polskiemu wyrazy czci głębokiej9. 

Gen. Władysław Sikorski poinformował nowego Delegata, iż za-
proponował Ratajskiemu objęcie funkcji Okręgowego Delegata Rzą-
du na Pomorze. Jan Piekałkiewicz odpowiedział na to w depeszy z 30 
września: „Powierzenie »Wrzosowi« Poznania uważam za niemoż-
liwe, ponieważ nie może zamieszkać w swoim okręgu. Zapewniłem 
jego współpracę na innym odcinku”10. 

Jedną z pierwszych decyzji nowego Delegata Rządu było powołanie 
na swojego zastępcę Stanisława Dangela, do czasu ustalenia kandy-
data przez PKP. Był to bezpartyjny fachowiec. PKP przyjęła decyzje 
Piekałkiewicza bez sprzeciwu. 

Jan Piekałkiewicz nie bez obaw przyjmował nową funkcję, wro-
dzona skromność skłaniała go do usuwania się w cień. Konieczność 
zmiany Delegata zbiegła się z ambicją najsilniejszego stronnictwa 
Polski Podziemnej – SL „Roch”, wspieranego przez ruch socjalistycz-
ny, by przeforsować na to stanowisko ludowca. Wymagała tego także 
polska racja stanu i sytuacja, jaka zaistniała w podziemiu związanym 
z rządem polskim w Londynie. Sanacja poprzez swoich przedstawi-
cieli w różnych strukturach podziemia w kraju – a przede wszystkim 
w ZWZ – rozpoczęła przygotowania do walki o władzę.

Nie wnikając w całość procesów zachodzących w tym czasie w pod-
ziemiu, trzeba stwierdzić, iż z całą konsekwencją montowana przez lu-
dowców koalicja sił centrolewicowych przyniosła szereg zasadniczych 
zmian. Pierwszym namacalnym objawem była nominacja na Delegata 
Rządu na Kraj J. Piekałkiewicza. Wraz z tą nominacją rozpoczęła się 
walka o ścisłe określenie podziału zadań w walce z okupantem mię-
dzy podziemiem politycznym i zbrojnym.

9 Ruch ludowy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego w świetle raportu 
Jana Karskiego, oprac. J. Gmitruk, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” nr 32, 
2002, s. 255–256.
10  Ibidem, s. 256.
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17 września 1942 r. Delegat zabrał się do pracy z wielką energią. 
Mianował delegatów okręgowych, zagłębiał się z każdym dniem coraz 
bardziej w tajniki życia konspiracyjnego. Przestał być osobą prywat-
ną. Ze względu na bezpieczeństwo rodziny zmienił adres zamieszka-
nia i nazwisko na Julian Podhorecki. W konspiracji nosił pseudonim 
„Juliański”, w kontaktach z Londynem – „Wernic”. Początki urzę-
dowania nie były łatwe. ZWZ strzegł swoich polityczno-wojskowych 
pozycji w podziemiu, między partiami politycznymi toczyła się walka 
o przyszły ustrój polityczny i społeczny Polski po wyzwoleniu spod 
okupacji.

Urząd jedynego na cały Kraj Delegata Rządu miał ogromne zna-
czenie i formalnie rzecz biorąc symbolizował prymat władzy cywilnej 
nad wojskową w strukturach Państwa Podziemnego: 

Urząd Delegata Rządu na Kraj był oryginalnym i bezprecedensowym rozwiąza-
niem ustrojowym, umożliwiającym naczelnym organom Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie sprawowanie, choćby w symbolicznym wymiarze, zwierzchnictwa 
nad okupowanym państwem polskim. Oryginalność tego rozwiązania wynikała 
z takiego usytuowania urzędu Delegata w całym systemie naczelnych organów, że 
nie naruszało ono obowiązujących przepisów konstytucji z 23 kwietnia 1935 r., któ-
ra nie przewidywała ewentualności okupacji całego terytorium państwa, a zatem 
i sposobu wykonywania władzy w takiej sytuacji11.

Delegat Rządu na Kraj był najwyższym rangą przedstawicielem le-
galnych władz RP na terytorium okupowanego kraju; kierował cało-
ścią działań podziemnych i stał na czele ośrodka koncepcyjno-admi-
nistracyjnego, który nie tylko konkretyzował kierunki i formy oporu 
społecznego wobec okupanta, lecz także przygotowywał objęcie wła-
dzy w kraju przez administrację podziemną w momencie wyzwala-
nia kraju spod obcych okupacji oraz przygotowywał zakres i treść ko-
niecznych reform prawnych i społecznych w okresie po wyzwoleniu. 

Problemem skomplikowanym i niewolnym od kontrowersji były 
wzajemne stosunki Delegata Rządu na Kraj i dowódcy Związku Walki 

11  J. Paśnik, Status prawny Delegata Rządu na Kraj 1940–1945, Warszawa–Toruń 
1991, s. 7.
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Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ-AK)12. Prymat władzy cywilnej był 
formalnie zasadą bezdyskusyjną, jednakże dowódca ZWZ-AK z jednej 
strony (w zakresie decyzji politycznych i ogólnych) podlegał Delegatowi 
Rządu na Kraj, a z drugiej (w sposób o wiele konkretniejszy i szerszy) 
Naczelnemu Wodzowi w Londynie i przez niego bezpośrednio Rządowi 
RP. Dążenia partii politycznych w kraju i kolejnych delegatów Rządu RP 
na Kraj do większego podporządkowania Komendy Głównej ZWZ-AK 
Delegatowi Rządu nie powiodły się, ponieważ stanowisko „Londynu”, 
a zwłaszcza gen. Sikorskiego, w tej kwestii także nie było jednoznaczne, 
ale kładło nacisk na bezpośrednią podległość czynników wojskowych 
w kraju kierownictwu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) i Na-
czelnemu Wodzowi w Londynie. Skonkludujmy, iż formalnie, a w dużej 
mierze również faktycznie, istniał prymat politycznych czynników kra-
jowych w decyzjach o wadze ogólnej, nie wyłącznie wojskowej (proble-
my stosunku do wkraczających wojsk sowieckich, problem stanowiska 
Kraju wobec terytorialnych roszczeń ZSRR i związana z tym koncepcja 
„Burzy”, decyzja o Powstaniu Warszawskim itp.). Mimo to z wielu przy-
czyn, także pozostawiania przez władze RP czynników krajowych bez 
jasnych w porę podejmowanych decyzji, władze wojskowe Polskiego 
Państwa Podziemnego wielokrotnie inicjowały sprawy o walorach po-
litycznych. Nawet w kwestii przyszłego kształtu odrodzonego państwa 
oraz powojennych reform społecznych, politycznych czy gospodarczych, 
należących do politycznego czynnika krajowego, wielokrotnie impuls 
wychodził z kręgów Komendy Głównej AK, która w specyfi cznych 
warunkach walki podziemnej wielokrotnie wykraczała siłą rzeczy poza 
zwyczajne funkcje sił zbrojnych. Oczywisty też był prymat czynnika 
wojskowego w kierowaniu bezpośrednią walką z okupantem oraz w po-
dejmowaniu całokształtu decyzji o charakterze ściśle wojskowym13.

Delegatura Rządu RP składała się z Biura Delegata Rządu RP (czyli 
organów centralnych Delegatury) oraz organów terenowych admini-
stracji podziemnej. Opracowany i przesłany w listopadzie 1942 r. do 

12  Związek Walki Zbrojnej 14 lutego 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza Pol-
skich Sił Zbrojnych, gen. Władysława Sikorskiego przemianowany został na Armię 
Krajową.
13  Armia Krajowa. Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemne-
go, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 1999, s. 40–41.
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Londynu projekt Statutu Delegatury nigdy nie został formalnie przez 
Rząd RP zatwierdzony, jednakże w praktyce był stosowany w budowie 
i działaniach struktur Delegatury. Na czele administracji podziemnej 
stał Główny Delegat Rządu. 

Po objęciu urzędowania prof. Piekałkiewicz poświęcił wszystkie siły 
konsolidacji społeczeństwa i rozbudowie aparatu Delegatury. Starając 
się pełnić swój zaszczytny urząd w sposób apolityczny i bezstronny, 
dbał, by Delegatura i aparat administracji zastępczej były obsadzone 
przede wszystkim przez zdolnych i lojalnych wobec rządu fachowców. 
Będąc odpowiedzialnym za całe życie w kraju, dążył usilnie przez 
okres swojego urzędowania, aby energia i patriotyzm wszystkich 
ośrodków politycznych były umiejętnie zużytkowane. W tym też cza-
sie zostały ostatecznie uporządkowane wszystkie sprawy polityczne 
i personalne, utrudniające dotąd pracę i obniżające poziom Delegatu-
ry. Utworzono trzynaście departamentów, obejmujących całość prac 
rządowych, z wyjątkiem departamentu spraw wojskowych oraz depar-
tamentu spraw zagranicznych. 

Jednym z głównych zadań Delegata było umocnienie administracji 
państwowej w stosunku do Komendy Głównej AK i wprowadzenie 
zasady nadrzędności czynnika politycznego nad wojskowym. Następ-
nie podniesienie urzędu pełnomocnika rządu do rangi najważniejszego 
czynnika w podziemiu. Starał się rozluźniać zależności od rządu, po-
wołując się na statut Delegatury. J. Piekałkiewicz zdawał sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa, jakie niesie fakt rozbudowania przez Komendę 
Główną AK własnej zmilitaryzowanej administracji. Starał się więc 
ograniczyć rolę KG AK do spraw wojskowo-technicznych, przygoto-
wując środki do przyjęcia administracji utworzonej przez wojsko.

W swoich działaniach Delegat miał wsparcie ruchu ludowego w kraju 
i Komitetu Zagranicznego SL na emigracji. Ludowcy włączyli się czyn-
nie do budowy aparatu Delegatury, obejmując kilka departamentów 
w centrali, siedem delegatur wojewódzkich i około 100 powiatowych.

Na posiedzeniu PKP podjęto uchwałę o subsydiowaniu stronnictw 
politycznych. Miały one otrzymywać środki, których wysokość miał 
określać delegat rządu14. 

14  AAN, Rada Jedności Narodowej, sygn. 199/1, k. 11; Delegatura Rządu, sygn. 
202/I-6, Depesza z 30 października 1942 r., s. 20.
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Równocześnie – jak podkreśla prof. Eugeniusz Duraczyński – Pie-
kałkiewicz działał na rzecz Polskich Socjalistów jako reprezentacji 
całej PPS. W narastającym konfl ikcie w ruchu socjalistycznym suge-
rował rozwiązanie go przez oddelegowanie wspólnego kandydata Pol-
skich Socjalistów i PPS-WRN. W działaniu Piekałkiewicza widoczne 
były starania osłabienia napięcia w stosunkach między gen. Stefanem 
Roweckim „Grotem” a Polskimi Socjalistami.

Z lakonicznych zapisów protokołu i późniejszych depesz Jana Pie-
kałkiewicza do rządu w Londynie zgodnie z sugestią Józefa Grudziń-
skiego sprawę reprezentacji socjalistów w PKP uznano za sprawę 
wewnętrzną tego nurtu politycznego i oddano ją do opinii przewod-
niczącego Rady Naczelnej PPS Zygmunta Żuławskiego. Sugestie Gru-
dzińskiego, idące po myśli delegata, poparł Zygmunt Felczak ze Stron-
nictwa Pracy.

Piekałkiewicz nie tylko nie chciał wykonać uchwały Komitetu do 
Spraw Kraju w sprawie wprowadzenia PPS-WRN do PKP, ale wy-
raźnie dawał do zrozumienia rządowi, że taką decyzję może podjąć 
jedynie PKP. W kilkanaście dni później przedłożył nową koncepcję 
współdziałania partii politycznych w ramach Rady Jedności Narodo-
wej. Do tego ciała proponował wprowadzenie przedstawiciela PPS-
WRN. Działania Piekałkiewicza były sprzeczne z dyrektywami rządu, 
ponieważ zakładały utrzymanie Polskich Socjalistów w PKP15.

Stanowisko Piekałkiewicza wywołało ostrą reakcję Komitetu Za-
granicznego PPS, a także PPS-WRN. W październiku 1942 r. Kazi-
mierz Pużak zażądał od Delegata wprowadzenia PPS-WRN do PKP. 
Zagroził, iż PPS-WRN w razie odmowy podejmie kampanię prasową 
zwalczania PKP i Delegatury.

W listopadzie i grudniu prasa PPS-WRN i jej przedstawiciele roz-
poczęli frontowy atak na Piekałkiewicza. Próbowano rozprawić się 
nie tylko z tezą Piekałkiewicza o dwóch równoległych grupach ruchu 
socjalistycznego, ale oskarżano delegata o celowe działania, zmierza-
jące do utrudnienia powrotu PPS-WRN do PKP. W listopadzie prasa 
PPS-WRN zaczęła dyskredytować postawę polityczną Piekałkiewicza. 
Drukowane w niej wypowiedzi z końca 1942 r. cechował daleko idący 

15  E. Duraczyński, Niektóre kierunki działalności delegata rządu Jana Piekałkiewi-
cza, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” nr 5, 1963, s. 228–229.
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krytycyzm wobec delegatury i PKP. Przy tym nie tylko atakowano 
Piekałkiewicza, ale także Stronnictwo Ludowe, jako odpowiedzialne 
za zaistniały stan rzeczy.

W grudniu 1942 r. rząd ponownie domagał się wprowadzenia PPS
-WRN do Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Piekałkiewicz 
był nieustępliwy – nie zamierzał podporządkować się decyzjom rządu 
i podać się do dymisji. Jeszcze 31 stycznia 1943 r. PKP w specjalnej 
uchwale stwierdził, iż tylko PKP może decydować o swoim składzie16. 
Delegat wykorzystał wszystkie instrumenty opóźniające wprowadze-
nie WRN do PKP. 4 lutego 1943 r. Sikorski domagał się natychmia-
stowego wprowadzenia do PKP – WRN – na miejsce Polskich Socja-
listów17.

Wobec koncepcji generała Sikorskiego – integracji centrowo-prawi-
cowej w podziemiu w związku z narastającym kryzysem w stosun-
kach ze Związkiem Radzieckim, koncepcje Piekałkiewicza oparcia się 
o centrolew w Polskim Państwie Podziemnym były skazane na niepo-
wodzenie. Polscy Socjaliści usunięci zostali z PKP już po aresztowa-
niu Piekałkiewicza.

Pełniąc funkcję Delegata, Jan Piekałkiewicz coraz bardziej oddzia-
ływał na podziemie polityczne poprzez zapewnienie sobie prawa na 
określenie subsydiów pieniężnych od stronnictw wchodzących w skład 
Politycznego Komitetu Porozumiewawczego. Zajmował także zdecy-
dowaną postawę wobec wszystkich ważniejszych wydarzeń zachodzą-
cych w kraju. Ze środków Delegatury fi nansowano m.in. pomoc dla 
powstania zamojskiego. Piekałkiewicz bronił i usprawiedliwiał przed 
rządem decyzję Komendy Głównej Batalionów Chłopskich o podję-
ciu walki zbrojnej w obronie ludności wysiedlanej przez Niemców na 
Zamojszczyźnie. Z jego inicjatywy 4 grudnia 1942 r. powstała także 
Rada Pomocy Żydom „Żegota”.

Jednym z głównych zadań Piekałkiewicza było możliwie najszersze 
wzmocnienie pozycji Delegatury w stosunku do Komendy Głównej 
AK. Była to niejako kontynuacja prób podejmowanych jeszcze przez 
Cyryla Ratajskiego. Na przestrzeni 1941 r. i pierwszej połowy 1942 r. 
niejednokrotnie omawiano zagadnienie stosunków między Delegatu-

16  R. Buczek, Stanisława Mikołajczyk, t. 1, Toronto 1996, s. 325–326.
17  E. Duraczyński, Niektóre kierunki działalności delegata…, op. cit., s. 232.
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rą i AK, a także opracowywano projekty, mające na celu wyraźne 
określenie i rozgraniczenie kompetencji delegata i komendanta głów-
nego AK.

30 lipca 1942 r. Rada Ministrów uchwaliła dekret o tymczasowej 
organizacji władz na ziemiach Rzeczypospolitej. Dekret (w szczegól-
ności zaś § 10, przewidujący możliwość utworzenia w ramach tzw. 
biura delegata departamentów odpowiadających poszczególnym dzia-
łom administracji państwowej) otwierał przed delegaturą możliwości 
nowych rozwiązań podstaw prawnych stosunków z Komendą Główną 
Armii Krajowej. Pisał o tym również Mikołajczyk w liście do Piekał-
kiewicza z 28 sierpnia 1942 r.18 W liście tym Mikołajczyk stwierdził, 
że w myśl nowego dekretu komendant AK działa jako sztab w polu, 
a zatem administracja znajduje się w rękach ministerstwa spraw woj-
skowych; wobec tego należałoby powołać departament tegoż minister-
stwa w ramach delegatury.

W chwili rozpoczęcia urzędowania J. Piekałkiewicz dysponował 
poważnymi atutami do ewentualnej rozgrywki z Komendą Główną 
Armii Krajowej. Dekret z 30 lipca pozwalał jeszcze raz wrócić do za-
gadnienia kompetencji delegata i komendanta. Antysanacyjność Stron-
nictwa Ludowego, a także ówczesnego przedstawiciela Stronnictwa 
Pracy w PKP – Z. Felczaka gwarantowały poparcie w Politycznym 
Komitecie Porozumiewawczym, tym bardziej że każde poczynanie 
wymierzone w dominującą pozycję sanacyjnej KG AK mogło liczyć 
na pełną aprobatę ze strony trzeciego członka PKP – Polskich Socjali-
stów19. Delegat mógł wreszcie liczyć na poparcie Mikołajczyka.

Korzystając więc z uprawnień, jakie dawał dekret oraz zachęty Mi-
kołajczyka, Piekałkiewicz opracował „Statut Delegatury”, przesłał go 
komendantowi głównemu AK gen. Stefanowi Roweckiemu oraz PPS
-WRN, a 15 listopada 1942 r. poddał pod dyskusję na posiedzeniu Poli-
tycznego Komitetu Porozumiewawczego. PKP statut ten zatwierdził20. 

18  28 sierpnia 1942 r. Mikołajczyk sądził, że Piekałkiewicz objął już urząd dele-
gata.
19  E. Duraczyński, W sprawie usunięcia Polskich Socjalistów z PKP, „Najnowsze 
dzieje Polski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej”, t. 6, 1962.
20  Archiwum SPP w Londynie, zespół MSW, teka 74, Depesza nr 157 Wernica do 
Stema z 17 listopada 1942 r.
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Rozdział II statutu zawiera zasady, na których opierać się mają stosun-
ki między delegatem i KG AK21. Warto jeszcze zwrócić uwagę na sfor-
mułowanie § 1: „Delegat rządu jest najwyższym reprezentantem rządu 
w kraju. Kompetencja jego rozciąga się na cały obszar Rzeczpospoli-
tej”. Statut wyraźnie określał kompetencje delegata jako najwyższego 
reprezentanta rządu, formułował więc zasadę zwierzchności delegata 
w stosunku do całego podziemia wojskowo-politycznego związanego 
z rządem. Zasada ta znalazła najpełniejszy wyraz w projekcie departa-
mentu Ministerstwa Obrony Narodowej jako części składowej delega-
tury podporządkowanej delegatowi. Powrócił więc Piekałkiewicz do 
poprzednich koncepcji Ratajskiego, choć wydaje się, że w jego wypad-
ku pobudki były odmienne. Projekt utworzenia departamentu MON 
w intencjach Piekałkiewicza był zapewne częścią składową koncepcji 
wzmocnienia sił liberalno-drobnomieszczańskich i liberalno-burżu-
azyjnych oraz osłabienia pozycji sanacyjnej KG AK. W tym kontek-
ście zwraca uwagę, ze względu na swoje ujęcie, § 11 statutu. Przez 
podkreślenie obowiązków delegata w zakresie akcji scaleniowej Pie-
kałkiewicz chciał ułatwić przyjęcie przez KG AK projektu utworzenia 
departamentu MON. Zamiaru tego jednak nie udało się osiągnąć.

Po zapoznaniu się z dekretem oraz statutem Stefan Rowecki ostro 
zaprotestował przeciwko tym ujęciom, które godziły w rozległe kom-
petencje KG AK. W depeszy z 8 listopada 1942 r. dowódca AK doma-
gał się wyłączenia spod kompetencji delegata zakresu administracji 
wojskowej. Powołując się na pkt. 5 uchwały z 16 kwietnia 1940 r., Ro-

21  AAN, sygn. 202/I, t. 1, Statut:
(…) § 10. Delegat rządu na podstawie wniosków i dezyderatów dowódcy sił zbrojnych w kraju okazu-
je organizacji sił zbrojnych pomoc poprzez własny aparat urzędowy. Kierownika departamentu spraw 
wojskowych w biurze delegata rządu mianuje delegat rządu po porozumieniu się z dowództwem sił 
zbrojnych w kraju. Kompetencje departamentu spraw wojskowych ustali delegat rządu po porozumieniu 
się z dowództwem sił zbrojnych w kraju. Organizacja sił zbrojnych okazuje delegatowi i jego organom 
wykonawczym na żądanie pomoc w zakresie wykonywanych zadań. § 11. Delegat rządu oddziałuje na 
organizacje polityczne, społeczne i zawodowe, by przez swoje środowiska okazywały odpowiednią po-
moc organizacji sił zbrojnych w kraju. Delegat rządu używa wszelkich będących w jego rozporządzeniu 
środków, aby działające w kraju organizacje wojskowe zostały podporządkowane jednemu ośrodkowi, 
którym jest komendant sił zbrojnych w kraju oraz aby wszelka akcja była kierowana wyłącznie przez ten 
ośrodek, a wszelka tzw. dzika była wyłączona. § 12. Delegat rządu, na wniosek dowódcy sił zbrojnych 
w kraju, występuje o zwołanie posiedzenia Rady Jedności Narodowej dla omówienia potrzeb organizacji 
sił zbrojnych. § 13. Delegat rządu udziela dowódcy sił zbrojnych w kraju obowiązujących dyrektyw 
politycznych. W ważniejszych sprawach politycznych delegat rządu udziela ich po porozumieniu z Radą 
Jedności Narodowej. Powstanie powszechne lub częściowe może być rozpoczęte tylko wskutek decyzji 
rządu. § 14. Wykonanie budżetu organizacji sił zbrojnych w kraju podlega kontroli delegata rządu. 
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wecki kategorycznie stwierdza, że włączenie administracji wojskowej 
do zakresu działania delegatury uważa za „niewskazane i niecelowe”. 
Trzymając się tej tezy, w dramatycznej wprost formie przedstawia 
szkody, jakie wyniknąć by mogły z faktu utworzenia departamentu 
MON i przekazania administracji wojskowej delegaturze: 

Stworzenie departamentu spraw wojskowych – to podział obecnego aparatu woj-
skowego na komórkę dowodzenia i komórkę administracyjno-wojskową, to stworze-
nie obu sieci organizacyjnych, zwiększenie ilości personelu, to, przy znanym braku 
zasobów ludzkich w kraju, dalsze osłabienie zwłaszcza ofi cerskiej obsady jednej, 
a nawet obu komórek, to pomnożenie ilości kontaktów, a pomimo to w rezultacie ode-
rwanie departamentu wojskowego od bieżącej pracy wojskowej, to zwiększenie nie-
bezpieczeństwa dekonspiracji, nie mówiąc o dużych trudnościach koordynacji i pra-
cy, sporach kompetencyjnych itp. W aktualnych warunkach tylko istnienie jednego 
ośrodka dyspozycji daje możliwość należytego wykonania zadań ciążących na siłach 
zbrojnych w kraju. Ośrodek ten widzę w Komendzie sił zbrojnych w kraju. Połącze-
nie dowodzenia wraz z administracją wojska nie może być jednak utrwalone. Toteż 
w zamierzeniach swych uwzględniam konieczność dokonania rozdziału funkcji do-
wodzenia od administracji, licząc się z życiową ewolucją w tym kierunku, czynię już 
obecnie przygotowania do zorganizowania komórki organizacji wojskowej, a termin 
dokonania ostatecznego rozdziału przewiduję na okres wykształcenia się frontu i za-
plecza, którego powstanie stworzy dopiero realną możliwość gromadzenia i admini-
strowania zasobami ludzkimi i materiałowymi. Uważam, że w warunkach, w jakich 
znajduje się kraj, jedynie K[omenda] S[ił] Z[brojnych] w kraju ma możność należy-
tego przygotowania komórki administracyjnej wojska, która w zespoleniu z wzora-
mi wskazanymi przez N[aczelnego] W[odza] zapewni zagadnieniom administracji 
wojskowej najwłaściwszą strukturę organizacyjną. Ponieważ del[egatowi] rządu do 
spełnienia zastrzeżonych mu czynności (udzielanie dyrektyw politycznych, kontro-
la wykonania budżetu wojsk[owego]) nie jest potrzebny departament spraw wojsko-
wych i ponieważ proponowane przeze mnie rozwiązanie daje największą rękojmię 
skupienia wszystkich sił do walki – od której w razie utworzenia departamentu spraw 
wojskowych wyłączony byłby jego personel – oraz właściwego wykształcenia się naj-
bardziej życiowych form dla naczelnych zadań wojska – proszę o wyłączenie spod 
kompetencji Dele[gata] Rządu zakresu administracji wojskowej22. 

22 Cyt. za: E. Duraczyński, Niektóre kierunki działalności delegata rządu…, op. cit., 
s. 224–225.
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Z przytoczonego dokumentu wynika dowodnie, jak ważne dla KG 
AK było niedopuszczenie do utworzenia departamentu MON jako or-
ganu pracy delegata. Sprawa ta, jak należy wnosić, była przedmiotem 
dyskusji w rządzie23.

W połowie listopada 1942 r. Sikorski powiadomił Roweckiego, że 
„dla uniknięcia wszelkich tarć i zapewnienia jednolitości kierownictwa” 
zamierza wystąpić o powierzenie Roweckiemu funkcji przedstawicie-
la ministra spraw wojskowych przy delegacie24. Projekt ten spotkał się 
z pełną aprobatą w KG AK. 28 listopada gen. Marian Kukiel powierzył 
Roweckiemu funkcję delegata MON przy delegacie rządu, określając 
równocześnie zakres kompetencji. Przewidywały one reprezentowanie 
wobec delegata interesów sił zbrojnych w kraju, kierowanie sprawami 
mobilizacji i administrowanie zasobów niezbędnych dla organizacji 
i przeprowadzenia „wysiłku zbrojnego” w kraju oraz administrowanie 
budżetem AK. Poza tym Kukiel zobowiązywał Roweckiego do uzgod-
nienia z delegatem sprawy organizacji departamentu MON25. 

7 grudnia 1942 r. Rowecki zameldował o objęciu funkcji delegata 
MON, donosząc równocześnie, że zamierza w ramach AK przygoto-
wać zawiązek departamentu MON i w momencie obejmowania przez 
delegata jawnej władzy – przekazać go delegaturze. Zdając sobie spra-
wę, że rozwiązanie to odbiega od koncepcji delegata, Rowecki prosił 
o wyraźne zaakceptowanie jego planu, „gdyż odmienne rozwiązanie 
nie usunęłoby tarć”. W połowie grudnia i ta propozycja komendanta 
AK uzyskała aprobatę rządu. Przesłane na ręce Roweckiego wytyczne 
w sprawie organizacji departamentu MON przewidywały, że depar-
tament jest organem delegata MON, że tworzy się on w ramach AK 
i dopiero w momencie przejęcia jawnej władzy przez delegata może 
być przekazany delegaturze.

Mimo tej niekorzystnej sytuacji Piekałkiewicz nie zrezygnował 
z prób uzyskania zgody rządu na utworzenie departamentu, a kiedy 

23 Świadczyłby o tym cytowany list Mikołajczyka do Piekałkiewicza, jak również 
depesza Mikołajczyka z listopada 1942: „Proszę o przetelegrafowanie wytycznych 
statutu lub całości, o ile nie za długo. Gdy mam interweniować, muszę znać prze-
słanki. Pilne”. Depesza nr 112 Sterna z 27 listopada 1942 r. AAN, sygn. 202/I, t. 2.
24 AAN 202/I, t. 9, Depesza Sikorskiego z 14 listopada 1942 r.
25 Ibidem, Depesza nr 511 z 28 listopada 1942. 
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stało się to mało prawdopodobne, pod koniec grudnia 1942 r. domagał 
się, aby w statucie delegata MON podkreślono zasadę „nadrzędności 
Głównego Delegata w specjalnych sprawach politycznych, propagan-
dowych i administracyjnych”26. 

Dowódca AK, gen. Stefan Rowecki, w rozmowie z prof. Piekałkie-
wiczem uznał utworzenie departamentu wojskowego w Delegaturze po 
prostu „za przedwczesne”. Zaś w odpowiedzi na depeszę gen. Kukiela 
napisał: „powołanie w okresie konspiracji drugiego ośrodka, mającego 
kierować sprawami administracji wojska, uważam za niecelowe, a na-
wet szkodliwe”. Uważał on bowiem, że kierowanie aparatem wojsko-
wym w kraju wymaga zwartego ośrodka dyspozycji, nieobciążonego 
koniecznością uzgadniania stanowisk z władzami cywilnymi.

To stanowisko gen Roweckiego w sprawie departamentu wojsko-
wego w Delegaturze Rządu znajdowało także poparcie w PPS-WRN. 
Gdy Delegat Rządu przesłał socjalistom projekt statutu Delegatury, 
przed wniesieniem go na PKP, socjaliści oświadczyli, że uchwalenie 
go jest „niecelowe”, gdyż dotychczasowe instrukcje są zupełnie wy-
starczające. W tej sytuacji statut nie został zatwierdzony przez rząd. 
Nie udało się więc delegaturze uzyskać formalnej przynajmniej prze-
wagi nad KG AK. Wszelkie próby kontroli nad wojskiem (poprzez 
departament MON) i uszczuplenia kompetencji KG AK nie powiodły 
się. Niewątpliwie jedną z przyczyn takiego fi nału był fakt, że działal-
ność Piekałkiewicza – najbardziej konsekwentnego z wszystkich de-
legatów zwolennika ograniczenia roli KG AK – przypadła na okres 
niesprzyjający tego rodzaju poczynaniom.

Masowa zagłada Żydów w latach 1942–1944, a szczególnie od wiosny 
1942 r. do jesieni 1943 r., była tragedią, do której nikt nie był przygoto-
wany. Działania podjęte przez Niemców przekraczały wszystkie moż-
liwości i zdolności przewidywania, że coś takiego w cywilizowanym 
świecie może mieć miejsce. Tym bardziej iż pierwsze miesiące okupacji 
niemieckiej w Polsce charakteryzowały się tylko zarządzeniami dyskry-
minacyjnymi i represyjnymi wobec Żydów, nie nasuwając podejrzenia 
o możliwości biologicznego zagrożenia całej ludności żydowskiej.

Po zamknięciu gett w dalszym ciągu dominowała w społeczności 
żydowskiej opinia, że ta forma izolacji, choć połączona z uciskiem 

26 Ibidem, t. 7. Depesza nr 175, ibidem, t. 6; Depesza nr 42 z 8 lutego 1943 r. 
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i wyzyskiem, umożliwi im jednak przetrwanie. Sądzono, że za cenę 
dostosowania i bierności przeżyją wojnę. Tego poglądu nie zmieniły 
coraz gorsze warunki bytowania w gettach, nędza i choroby, wynisz-
czające ludzi ubogich i słabych fi zycznie.

Dramatyczne warunki bytowe, panujące w gettach, nie wywiera-
ły jeszcze wstrząsającego wrażenia w polskim społeczeństwie, któ-
re także poddane zostało fali prewencyjnego terroru. W latach 1941
–1942 warunki życia Polaków pogorszyły się znacznie. Aresztowania, 
masowe egzekucje, deportacje do obozów koncentracyjnych i łapanki 
na prace przymusowe do Rzeszy stawały się codziennością. Wszyst-
ko to przyczyniło się do pewnego stępienia wrażliwości Polaków na 
to, co działo się za murami gett27. Improwizowana spontaniczne, a od 
połowy 1942 r. zorganizowana pomoc dla eksterminowanych biolo-
gicznie Żydów była wówczas jeszcze niewielka wobec narastających 
potrzeb.

Sytuacja zmieniła się jednak jesienią 1942 r., ponieważ do organizo-
wania pomocy wkroczyły struktury Polskiego Państwa Podziemnego. 
Przełomowym wydarzeniem było objęcie funkcji Delegata Rządu RP 
na Kraj przez prof. Jana Piekałkiewicza (17 września 1942 r.). Nowy 
delegat wykazywał szczególną wrażliwość na krzywdę, biedę i nie-
sprawiedliwość społeczną28.

Do chwili objęcia funkcji przez Piekałkiewicza w Delegaturze, od 
której zależało oparcie przyszłej instytucji pomocy na mocnych posta-
wach organizacyjnych i fi nansowych, nastawienie do sprawy żydow-
skiej nie było jednoznaczne. W reprezentacji politycznej stronnictw 
– Politycznym Komitecie Porozumiewawczym – oprócz gorących orę-
downików pomocy byli także tacy, którzy nie uważali jej za sprawę 
ważną. 

Działalność Piekałkiewicza znalazła wsparcie wśród dyrekto-
rów Departamentów Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej – 
Leopolda Rutkowskiego „Trojanowskiego” i Jana Stanisława Jan-
kowskiego. 27 września 1942 r. powołano Tymczasowy Komitet 
Pomocy Żydom. Za zgodą Delegata jego przewodniczącą została 

27 Polacy – Żydzi 1939–1945. Wybór źródeł, oprac. A.K. Kunert, Przedmowa 
W. Bartoszewski, Warszawa 2001, s. 10–11.
28 Relacja Stefana Pawłowskiego udzielona autorowi w 1985 r.
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Zofi a Kossak, a współpracowała z nią Wanda Krahelska-Filipowi-
czowa29. 

W ofi cjalnym organie Delegatury Rządu – piśmie „Rzeczypospolita 
Polska” – 14 października 1942 r. ukazał się komunikat, informujący 
o istnieniu komórki organizującej pomoc dla Żydów. Ujawniając fakt 
istnienia Rady, władze Polskiego Państwa Podziemnego nadawały 
nieofi cjalny charakter akcji popieranej przez polski rząd.

W dniu 31 października 1942 r. wysłano do Londynu, na ręce wice-
premiera Stanisława Mikołajczyka, radiogram, w którym informowa-
no wicepremiera o powstaniu Społecznego Komitetu Pomocy Ludno-
ści Żydowskiej. Proszono o dofi nansowanie w wysokości pół miliona 
złotych miesięcznie, ponieważ fundusze Delegatury były skromne30. 
W oczekiwaniu na zwiększenie środków na tę działalność przez rząd, 
do 4 grudnia 1942 r. Delegatura wyasygnowała dla Komitetu 70 tys. 
złotych. Była to na jej ówczesne możliwości duża kwota, ale niewielka 
w obliczu potrzeb.

Posiedzenie Rady Narodowej RP w dniu 27 listopada poświęcone 
zostało m.in. masowym bestialstwom dokonywanym przez Niemców 
w Polsce. W obszernym przemówieniu kwestię tę omówił wicepremier 
Stanisław Mikołajczyk, apelując o wszechstronną pomoc ekstermino-
wanej ludności żydowskiej i polskiej31. 

29 T. Prekerowa, Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom w Warszawie 1942–1945, 
Warszawa 1982, s. 54. Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty 
(postać z III części „Dziadów”, Adama Mickiewicza) zostal – jak już pisano wcze-
śniej – przekształcony 4 grudnia 1942 w ofi cjalną Rade Pomocy Żydom „Żego-
ta” przy Delegacie Rządu RP na Kraj. Zob. też Andrzej Krzysztof Kunert, Andrzej 
Friszke (red.) Żegota. Rada Pomocy Żydom 1942–1945, Warzszawa 2002; Andrzej 
Krosnowolski, „Żegota”. Konspiracyjna Rada Pomocy Żydom 1942–1945, War-
szawa 2007 (dostęp elektroniczny ww2.senat.pl/k6/pos/029/materialy.pdf)
30 Ibidem, s. 55–56.
31 1942, listopad, 27, Londyn. Przemówienie wicepremiera Stanisława Mikołajczy-
ka podczas posiedzenia Rady Narodowej RP. Tekst oryginalny w języku polskim 
cyt. za: Kraj, Rząd i Rada Narodowa wobec masowego mordowania ludności Ży-
dowskiej w Polsce, „Dziennik Polski”, Londyn, 30 listopada 1942, nr 735:

Rząd Polski w pełnym poczuciu odpowiedzialności, nie zaniedbując informowania świata o maso-
wych mordach i bestialstwie Niemców w Polsce, uczynił równocześnie wszystko, co w jego mocy, aby 
temu terrorowi przeciwdziałać.

Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że zasadniczym warunkiem pełnego skutecznego przeciw-
działania poczynaniom niemieckim, które w stosunku do Polski zawierają się w haśle: zniszczyć naród 
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Rząd polski w Londynie wspierał w całej rozciągłości działanie 
Delegata Rządu na Kraj Jana Piekałkiewicza, zmierzające do skry-
stalizowania się koncepcji nowego komitetu – Rady Pomocy Żydom 
„Żegota”. Powołując Radę, Delegatura zarezerwowała w jej prezy-
dium miejsce dla przedstawicieli stronnictw politycznych wchodzą-
cych w skład PKP – dla PPS-WRN i SL. Planowano też wprowa-
dzenie do prezydium przedstawiciela politycznego podziemia ży-
dowskiego.

polski i zatrzeć ślady jego istnienia, jest tylko jedno: skrócenie czasu cierpień i walki obywateli polskich 
w Kraju i rychłe pobicie nieprzyjaciela.

Dlatego też poprzednie wołanie kraju drugi front, a obecnie wezwania o przyspieszenie za wszelką 
cenę tempa wojny, są podstawowym nakazem dla Rządu Polskiego i jego poczynań. Rozwój wypad-
ków wojennych ostatnich tygodni, zaznaczony przejściem do ofensywy Aliantów i ich zwycięstwami, 
przyjęty został z dużą ulgą i prawdziwą radością. – Kraj zareagował natychmiast na wypadki w Afryce, 
nadsyłając życzenia dla Prezydenta Roosevelta i Premiera Churchilla.

Osobną kartę w martyrologii Polski stanowią prześladowania mniejszości żydowskiej w Polsce.
Dyspozycja Hitlera, że rok 1942 musi być rokiem wykończenia co najmniej połowy Żydów polskich, 

jest wykonywana z całą bezwzględnością i barbarzyństwem, jakiego nie znają dzieje świata. Znają Pano-
wie szczegóły, więc nie będę ich powtarzał. Cyfry mówią same za siebie: z liczby przeszło 400 000 osób 
w getcie warszawskim zlikwidowano ponad 260 000 od 17 lipca począwszy, a więc w ciągu niecałych 
trzech miesięcy. Masowe mordy odbywają się w całym Kraju, zgładza się Żydów polskich łącznie z Ży-
dami innych krajów okupowanych, przywiezionych na teren Polski.

Idzie z Kraju protest gwałtowny przeciw mordom i grabieży. Towarzyszący protestowi współczucie 
i krzyk bezsiły własnej wobec tego, co się dzieje. Polacy tam w Kraju zdają sobie poza tym także w pełni 
sprawę z tego, jak to mówią raporty, że przyspieszone tempo mordu, obowiązujące dziś w stosunku do 
Żydów, jutro obowiązywać będzie w stosunku do reszty pozostałych.

Protest podziemnej Polski wyraża się w następujących słowach jednej z odezw, która nadeszła do 
Rządu:

(…) Przyłączam się w imieniu Rządu Polskiego ze względów zasadniczych do tego protestu Kraju 
i protestu Rady Narodowej. Rząd Polski staje w obronie wszystkich swych obywateli bez względu na 
wyznanie i na narodowość, czyni to w imię tak interesów państwowych, jak w imię uczuć ludzkich 
i zasad chrześcijańskich. Łączą się z nim Polacy w Kraju i na obczyźnie.

Na zjeździe Rady Polonii w Buffalo w Ameryce na wniosek Ks. Szubińskiego uchwalono protest 
gettom i bestialskim prześladowaniom Żydów w Polsce.

Takie jest stanowisko Polaków!
Dlatego pragnę również przy tej sposobności przestrzec te nieliczne organy prasy żydowskiej, inspi-

rowane z pewnością przez wrogów Polski, które na tle wspólnej tragedii nie mogą się powstrzymać od 
rozgrywek z Polakami, próbując ich postawić na równi z nazistami.

Nikt z Polaków nie rzuca kamieniami na Radę Żydowską miasta Warszawy, na policję żydowską, 
którą zbiry hitlerowskie używają na swoją hańbę do pomocy w tępieniu ludności żydowskiej. Jaskra-
wym protestem była ofi arna śmierć Czerniakowa.

Mamy przeto prawo żądać od tych nielicznych Żydów na terenie światowym, by nie rozpuszczali 
wieści nieprawdziwych, szkodzących Polsce w tym momencie, gdy nieprzyjaciel morduje tak Polaków, 
jak i Żydów, postanowił wytępić jednych, jak i drugich, stosując tylko wobec jednych – ze względu na 
mniejszą liczbę – przyspieszone tempo zniszczenia.

Oby protest Rządu i protest Rady Narodowej reprezentującej wszystkie odłamy narodu polskiego 
wstrząsnął sumieniem świata, oby trafi ł wszędzie tam, gdzie ważą się decyzje, przyspieszające dzia-
łania wojenne, by wołał o intensywniejsze ratowanie ludzi jeszcze żyjących, by po stronie alianckiej 
wzmocnił pragnienie kary za zbrodnie, przestrzegając zbirów, że pilnie śledzeni i rejestrowani, nie ujdą 
zasłużonej kary i rychło twardą rękę na swych grzbietach odczują.
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4 grudnia 1942 r. Rada Pomocy Żydom „Żegota” ukonstytuowała 
się w następującym składzie: Julian Grobelny „Trojan” z PPS-WRN, 
Ferdynand Arczyński „Marek” z SD, Emilia Hiżowa „Barbara” z Pol-
skiej Organizacji Demokratycznej, Stefan Szwedowski ze Związku 
Syndykalistów Polskich, Witold Bieńkowski „Jan”, Ignacy Barski „Jó-
zef” i Władysław Bartoszewski „Ludwik” wszyscy z Frontu Odrodze-
nia Polski. Poinformowany o tym specjalnym pismem Delegat Rządu 
zatwierdził powstanie i skład Rady32. 

Jan Piekałkiewicz był rzecznikiem budowy frontu porozumienia na-
rodowego w całym polskim podziemiu. Podjął wysuniętą przez PPR 
inicjatywę przeprowadzania rozmów. Z ramienia Delegatury rozmowy 
prowadził jego bliski współpracownik – dyrektor Biura Prezydialnego 
Delegatury Stefan Pawłowski, a z ramienia AK, kierownik referatu 
wewnątrzpolitycznego Biura Informacji i Propagandy KG ZWZ-AK 
(BIP) – Eugeniusz Czarnowski. Z ramienia KC PPR w spotkaniach 
uczestniczyli Władysław Gomułka i sztabu GL inż. Jan Strzeszewski. 
Doszło, jak wiemy, do trzech posiedzeń. Delegat osobiście się nimi in-
teresował i odbierał sprawozdania od Pawłowskiego. Strony po wyja-
śnieniu swoich stanowisk przygotowały grunt do dalszych negocjacji, 
których celem miało być porozumienie. Według opinii S. Pawłowskie-
go rozmowy miały szanse zakończyć się pozytywnie, przeszkodziła 
w tym decyzja PKP wymuszona pod naciskiem przedstawiciela PPS-
WRN – Kazimierza Pużaka, nakazująca ich przerwanie. Działo się to 
już po aresztowaniu J. Piekałkiewicza.

Legendą, pielęgnowaną przez historyków i działaczy komuni-
stycznych, obrosły trzy dni w okupowanym kraju – 18, 22, 25 lu-
tego 1943 r. Publikacje, które przed 1989 r. ukazywały się w Pol-
sce, a szczególnie literatura partyjna, kładły szczególny nacisk na 
znaczenie dla Polski Podziemnej odbytych wówczas rozmów przed-
stawicieli Polskiej Partii Robotniczej z Delegaturą Rządu na Kraj. 
Przedstawiano je jako patriotyczny gest dobrej woli ze strony PPR 
w dążeniu do zjednoczenia całego społeczeństwa w walce z hitle-
rowskim okupantem. Fiaskiem tych rozmów obciążono Delegaturę 
Rządu i Komendę Główną AK. Utrzymywano, że wyciągnięta do 

32 AAN, sygn. 202/XV-1, Pismo W. Bieńkowskiego do Delegatury Rządu o powsta-
niu Rady Pomocy Żydom.
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współpracy przez PPR dłoń została odrzucona w imię wąskich inte-
resów politycznych33. 

W jakiej scenerii politycznej toczyły się te rozmowy i jaką rolę ode-
grał w nich prof. Jan Piekałkiewicz34. 

Na początku wojny powstające struktury Polskiego Państwa Pod-
ziemnego nie poświęcały większej uwagi komunistom, których struk-
tury rozwiązane zostały uchwałą Międzynarodówki z 1938 roku. Po 
najeździe Niemiec na Związek Radziecki 22 czerwca 1941 r. działal-
ność rozproszonych grup komunistycznych znacznie się ożywiła. In-
formacje o ich działalności zaczęły się więc pojawiać w sprawozda-
niach Delegatury Rządu i Związku Walki Zbrojnej, które kierowano 
do rządu polskiego w Londynie.

Zainteresowanie ruchem komunistycznym w Polsce Podziemnej 
wzrosło w styczniu 1942 r. Nastroje społeczeństwa i jego stosunek do 
PPR tak przedstawiał Marceli Nowotko w depeszy do Georgija Dymi-
trowa 11 września 1942 r.: 

Wszystkie partie – od sikorszczyków, prawicowych PPS-owców do endeków 
i piłsudczyków – w ostatnich czasach wzmocniły swoje ataki przeciwko ZSRR. 
Wszystkie ich pisma występują z żądaniem granicy 1939 r. Litwa, Estonia, Ło-
twa powinny w ich przeświadczeniu stanowić coś w rodzaju konfederacji z Polską. 
Otwarcie pisze się o Związku Sowieckim jako o wrogu Nr 2 (…) Nas nazywają 
agentami Sowietów za rozbudowywanie walki partyzanckiej (…)35. 

33  Rozmowy PPR z Delegaturą Rządu w 1943 r. Dokumenty, podał do dru-
ku, opatrzył ustępami i przypisami A. Przygoński, [w:] „Archiwum Ru-
chu Robotniczego”, t. 9, Warszawa 1984, s. 5–24; M. Turlejska, Rozmo-
wy PPR z Delegaturą Rządu emigracyjnego w 1943 r., „Polityka” nr 5, 
1 lutego 1958 r., s. 2; Cz. Madajczyk, Ważna decyzja. Przyczynek do roz-
mów między PPR a Delegaturą w 1943 r., „Najnowsze dzieje Polski. Ma-
teriały i studia z okresu II wojny światowej”, t. 4, 1960, s. 5–22; Polski 
ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej. Wrzesień 1939 
– styczeń 1945. Zarys historii, Warszawa 1964, s. 261–267; A. Przygoński, 
Z zagadnień strategii frontu narodowego PPR 1942–1945, Warszawa 1976, 
s. 103–115.
34 S. Pawłowski, W sprawie Delegatury Rządu, „Polityka” nr 13, 29 marca 1958, s. 2.
35  T. Żenczykowski, Rozmowy Delegata Rządu – PPR w 1943 roku w świetle doku-
mentów, „Zeszyty Historyczne” (Paryż) nr 27, 1974, s. 106.
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Magicznym kluczem, który miał umożliwić PPR głębokie wejście 
w masy społeczeństwa, było uporczywe głoszenie hasła tworzenia 
„Narodowych Komitetów Walki”. W założeniu miały one stać się plat-
formą porozumienia „sił demokratycznych i patriotycznych”, kierowa-
ną przez PPR. Hasło to było całkowitym fi askiem. „Nie udało nam się 
zorganizować narodowych komitetów walki, ponieważ nasza partia 
była jeszcze za słaba” – latem roku 1943 powiedział Paweł Finder, na-
stępca Nowotki na stanowisku sekretarza generalnego partii36.

PPR zawiodły nadzieje na sojusze polityczne. Komunistom udało 
się tylko nawiązać kontakty z grupą Polskich Socjalistów, lecz paro-
miesięczne rozmowy zakończyły się porażką. Na kwietniowej konfe-
rencji Polskich Socjalistów odrzucono PPR-owską ofertę współpracy. 
Zaledwie jedna czwarta uczestników opowiedziała się po stronie PPR. 
Chociaż struktura organizacyjna PPR kształtowała się przez cały rok 
1942 i połowę 1943 r., a kierownictwo przeżywało ogromne trudności 
kadrowe, to w marcu 1942 r. podjęto decyzję o powołaniu własnej siły 
zbrojnej, Gwardii Ludowej (GL).

Tak jak i partia, Gwardia Ludowa od początku borykała się z wielo-
ma trudnościami, a zwłaszcza z brakiem odpowiednich kadr dowód-
czych i środków bojowych. Struktura organizacyjna GL formowała się 
w zasadzie od początku 1943 r. i pokrywała ze strukturą partyjną. Od 
maja 1942 r. dowództwo Gwardii Ludowej organizowało i wysyłało 
w teren grupy partyzanckie. Łącznie w 1942 r. sformowano 30 oddzia-
łów, liczących około 1 000 osób37. 

Pierwszy numer organu prasowego GL – miesięcznika „Gwardzi-
sta” – ukazał się 25 maja 1942 r. Poczynając od 1 lipca pismo to syste-
matycznie publikowało komunikaty Sztabu Głównego o wykonanych 
akcjach bojowych.

Czy poczynania PPR i GL budziły zaniepokojenie wśród przy-
wódców Polskiego Państwa Podziemnego? Odpowiedź nie jest jedno-
znaczna. Niewątpliwie rejestrowano i analizowano działalność komu-
nistów pod kątem zagrożenia ich poczynaniami. Akcje zbrojne i za-
opatrzeniowe Gwardii Ludowej budziły krytykę organizacji zbrojnych 
Państwa Podziemnego, prowadzone były bowiem bez uwzględnienia 

36  Ibidem.
37  E. Duraczyński, Polska 1939–1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
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bezpieczeństwa ludności. Źle przygotowane, często powodowały nie-
miecki odwet, dekonspirowały struktury ruchu oporu.

Zbliżający się koniec pierwszego roku działalności PPR zapowiadał 
mizerny bilans ogólny. Partia była nieliczna, jej hasła zawiodły i wciąż 
była wyobcowana ze społeczeństwa. Na tle tej rzeczywistości i jej dal-
szych perspektyw Nowotko postanowił szukać innej drogi dla zdobycia 
jakiejś pozycji w społeczeństwie. Skoro nie udały się wysiłki samodziel-
ne, uznał, że należy skorzystać z drogi porozumienia z tymi, których 
dotychczas krytykowano i zwalczano – z Delegaturą Rządu i Komen-
dą Główną AK. Sukces takiego manewru mógłby wzmocnić pozycję 
PPR w Moskwie. Tak można ocenić motywy decyzji Nowotki szuka-
nia kontaktów z Delegaturą. Rozumiał on, że pozytywny wynik tych 
pertraktacji może dać PPR prawo politycznego obywatelstwa w ramach 
całej Polski Podziemnej. To z kolei otwierałoby możliwości penetracji 
„obozu londyńskiego” od wewnątrz i stwarzałoby korzystne warunki do 
intryg politycznych i akcji dywersyjnych, osłabiających jego spoistość. 
Taki sukces mógłby również wpłynąć na umocnienie pozycji Nowotki 
i towarzyszy w kraju oraz wobec Dymitrowa i Międzynarodówki.

Pośrednikiem w nawiązaniu kontaktów PPR z Delegaturą Rządu 
był Alfred Fiderkiewicz, w latach międzywojennych działacz komu-
nistycznej Niezależnej Partii Chłopskiej (NPCh), a od 1942 r. członek 
PPR. Z tytułu swej dawnej działalności politycznej w PSL „Wyzwo-
lenie” (do którego należał przed wstąpieniem do NPCh) Fiderkiewicz 
posiadał stare znajomości z niektórymi ludowcami. Przez nich miał 
pośredni dostęp do kręgów Delegatury Rządu.

Z Nowotką łączyły Fiderkiewicza bliskie stosunki. Nowotko często 
bywał u niego w Milanówku i w czasie jednej z takich wizyt – jak moż-
na sądzić, w drugiej połowie października lub w pierwszych dniach 
listopada 1942 r. – Nowotko powiedział mu, że „KC PPR zdecydował 
przeprowadzić z kierownictwem Delegatury rozmowę”, a do jej przy-
gotowania wyznaczył Fiderkiewicza. Ani Nowotko, ani Fiderkiewicz 
nie znali wówczas nazwiska Delegata Rządu, który objął to stanowi-
sko po Cyrylu Ratajskim. Fiderkiewicz postanowił szukać drogi do 
Delegatury przez płk. Wacława Januszewskiego, byłego senatora z ra-
mienia „Wyzwolenia”.

Odbył z nim wkrótce wstępną rozmowę, ale zanim doszło do na-
stępnej, bardziej szczegółowej, znów przyjechał do niego Nowotko. Fi-
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derkiewicz podaje, że było to 24 lub 25 listopada (czyli na 4, względnie 
3 dni przed zabójstwem Nowotki). Nowotko – jak pisze Fiderkiewicz – 
„(…) dopingował, bym jak najszybciej nawiązał kontakt z Delegaturą”. 
Nie zdążył jednak wykonać tego pilnego polecenia, gdyż 29 listopada 
dowiedział się o śmierci Nowotki, a tylko od niego miał mandat na 
szukanie drogi do Delegatury.

Dopiero w połowie grudnia 1942 r. następca Nowotki, nowy sekre-
tarz generalny KC Paweł Finder spotkał się po raz pierwszy z Fider-
kiewiczem. Na jednym z następnych spotkań (Fiderkiewicz daty nie 
podaje, ale z tekstu można wnioskować, że miało to miejsce w końcu 
grudnia lub na początku stycznia 1943 r.) Finder zapytał go, jakie kroki 
już poczynił w sprawie „zorganizowania spotkania kierownictwa PPR 
z Delegaturą”. Finder nalegał na pośpiech38. 

Fiderkiewicz dotarł do Januszewskiego, przedstawił propozycję 
PPR i dowiedział się wówczas, że Delegatem Rządu jest Jan Piekał-
kiewicz. Po kilku dniach Fiderkiewicz otrzymał od Januszewskiego 
wiadomość o pozytywnym przyjęciu propozycji rozmów. Zaznaczona 
we wspomnieniach Fiderkiewicza rzekoma gotowość Delegata Rządu 
Piekałkiewicza do wstępnego spotkania się z przedstawicielami PPR 
przed rozpoczęciem ofi cjalnych rozmów dwustronnych wydaje się 
wątpliwa. Zgodę na rozmowy z PPR wyraził – na propozycję Piekał-
kiewicza – Polityczny Komitet Porozumiewawczy. Rozmowy miały 
być prowadzone przez wyznaczoną delegację. Propozycje PPR dotarły 
do Delegatury około 20 stycznia 1943 r.

Finder w depeszy do Dymitrowa z 20 stycznia raportuje: „Zwró-
ciliśmy się przez ludowców do Delegata z propozycją rozmów”. 
Z dalszego tekstu tej depeszy wynika, że propozycji nie odrzucono, 
lecz Delegatura nie wyznaczyła konkretnego terminu pierwszego 
spotkania. Finder ocenia, że jest to celowa chęć odroczenia rozmów 
do czasu powrotu gen. Sikorskiego z Waszyngtonu. Aby uniemoż-
liwić Delegaturze Rządu wycofanie się z tych rozmów lub dalsze 
ich odraczanie, KC PPR postanowił ogłosić list otwarty. „Dlatego 
wydamy list otwarty” – stwierdza Finder w zakończeniu swej de-
peszy39. 

38  A. Fiderkiewicz, Wojna i ludzie PPR, Warszawa 1972, s. 105.
39 T. Żenczykowski, Rozmowy Delegata Rządu – PPR w 1943 roku…, op. cit., s. 110.
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W tej samej depeszy z 20 stycznia Finder mówi o opracowaniu 3 
dokumentów, „które wydamy jako uchwały plenum KC”. Czy takie 
plenum istotnie się odbyło – można wątpić. Nigdzie dotychczas w do-
kumentacji partyjnej nie podano daty ani jego przebiegu. Najprawdo-
podobniej zespół kierowniczy PPR przygotował dokumenty, którym 
nadał – dla formalności – charakter uchwał plenum KC. Jednym z tych 
trzech dokumentów był właśnie ów „list otwarty” KC PPR do Delega-
tury Rządu. Jego autorem, wedle publikowanych później wersji, miał 
być Władysław Gomułka, który zasiadał już w tym okresie w tzw. kie-
rowniczej trójce PPR.

„List otwarty” musiał dotrzeć do Delegatury Rządu i Komendy 
Głównej AK około 22 stycznia 1943 r, gdyż z istniejących zapisów 
wynika, że między 22 a 24 stycznia kierownik referatu wewnętrzno-
politycznego w Wydziale Informacji BIP Komendy Głównej AK znał 
już propozycje PPR i analizował ich treść.

Wydarzenia ze stycznia 1943 r. można ująć w następujący sposób. 
Około 20 stycznia PPR drogą pośrednią zgłosiła propozycję rozmów 
z Delegaturą Rządu, która w zasadzie wyraziła na to zgodę. 20 stycz-
nia Finder depeszował o tym do Dymitrowa. W tym samym czasie 
kierownictwo PPR opracowało „list otwarty” do Delegatury Rządu 
i treść jego przekazało drogą pośrednią do Delegatury Rządu i Komen-
dy Głównej AK. Około 22 stycznia w Komendzie Głównej AK znano 
już treść listu i przeprowadzono jego analizę. W centralnym organie 
PPR – „Trybunie Wolności”, w nr 25 datowanym 1 lutego 1943 r., opu-
blikowano treść „listu otwartego”.

Niewątpliwie propozycja rozmów z PPR zainteresowała Delegata 
Rządu. Już wcześniej, jesienią 1942 r., kiedy powstało Kierownictwo 
Walki Cywilnej, Stefan Korboński otrzymał od prof. Jana Piekałkie-
wicza nietypowe, raczej poufne zalecenie, aby dostępnymi sobie kana-
łami dotrzeć do komunistów i rozpoznać ich zamiary niezależnie od 
zbieranych informacji przez Departament Spraw Wewnętrznych Dele-
gatury Rządu i Biuro Informacji i Propagandy KG AK. Delegat miał 
bowiem słuszne obawy, iż informacje przekazywane mu przez KG AK 
mogą w sposób nieobiektywny wyolbrzymiać zagrożenie działalności 
komunistycznej.

Stefan Korboński zwrócił się w tej sprawie do kierowników wal-
ki cywilnej w tych województwach, w których pełnili funkcje ludo-
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wcy40. Prawdopodobnie w rozmowy z komunistami zaangażowany był 
także Kazimierz Bagiński, chociaż starzy komuniści stronili od tych 
rozmów. Często o rozmowach na ten temat wspominał Marian Tupal-
ski41. Informacje, które Delegat otrzymał od KWC, wskazywały na 
powiązania komunistów z Moskwą, ale jednocześnie zwracały uwagę 
na znaczne rozchwianie ideowe. Wśród członków PPR i żołnierzy GL 
znajdowała się spora grupa patriotów, zdecydowanie szukająca kon-
taktów z Państwem Podziemnym.

W kręgu osób blisko współdziałających z Delegatem Rządu była 
grupa radykalnych działaczy PSL „Wyzwolenie”. Z tego stronnictwa 
rekrutowała się grupa działaczy Niezależnej Partii Chłopskiej, którzy 
po jej zdelegalizowaniu (w 1927 r.) zostali członkami Komunistycznej 
Partii Polski. Niezależnie od sympatii politycznych działacze ci stykali 
się niekiedy na gruncie towarzyskim.

Prof. Jan Piekałkiewicz nigdy nie zdradził się nawet najskrom-
niejszą sympatią do ruchu komunistycznego. Miał do niego taki sam 
stosunek jak większość ludowców. Nie akceptował on nie tylko me-
tod działalności komunistów, ale ich stosunku do sprawy niepod-
ległości i integralności państwa polskiego. Biorąc pod uwagę jego 
międzywojenne przejścia z sanacją – zwolnienie z pracy w GUS za 
sympatię do ruchu ludowego – mógł być co najwyżej bardziej wraż-
liwy na losy prześladowanych w okresie międzywojennym komu-
nistów.

Będąc członkiem SL „Roch”, które stawiało jako główny cel wpro-
wadzenie w Polsce niepodległej ustroju opartego na sprawiedliwości 
społecznej, starał się wysłuchiwać postulatów wszystkich opcji poli-
tycznych. 

Z propozycją rozmów z PPR przyszedł Wacław Januszewski. Zna-
jomość Jana Piekałkiewicza z nim nie ograniczała się do kontaktów 
służbowych – Delegata i zastępcy dyrektora Departamentu Spraw 
Wewnętrznych. Dobrze się znali z okresu międzywojennego z pracy 
Fabryce Włókien Sztucznych w Chodakowie. Piekałkiewicz nie miał 
uprzedzeń do idei rozmów. Ze względów konspiracyjnych nie zamie-
rzał jednak w nich uczestniczyć i na rozmowy wydelegował najbar-

40  Relacja Stanisława Jagiełły z 1974 r.
41  Relacja Mariana Tupalskiego z 1974 r.
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dziej zaufanego człowieka – dyrektora Departamentu Prezydialnego 
Stefana Pawłowskiego „Grabowieckiego”42. 

Jan Piekałkiewicz do idei rozmów z PPR podszedł w sposób pro-
fesjonalny i metodyczny. Poinformował o nich Polityczny Komitet 
Porozumiewawczy i uzyskał ofi cjalną zgodę. Następnie skłonił ko-
mendanta AK do wysłania swojego przedstawiciela. Gen. Stefan Ro-
wecki „Grot” w tej sytuacji nie mógł odmówić. Niewątpliwie bardziej 
wszechstronnie do rozmów przygotował się przedstawiciel AK. Ko-
menda Główna AK posiadała bardziej rozbudowany aparat informa-
cyjno-wywiadowczy. 

Pierwsze spotkanie przedstawicieli Polski Podziemnej z PPR od-
było się 18 lutego 1943 r. w mieszkaniu inż. Tadeusza Urbańskiego 
(szwagra dr. Fiderkiewicza), przy ul. Zielnej 15 m. 26. W rozmowach 
ze strony Delegatury uczestniczył Stefan Pawłowski „Grabowiecki”, 
dyrektor Departamentu Prezydialnego Delegata, ze strony AK – Eu-
geniusz Czarnecki „Piotr Kostrzewa”, kierownik referatu wewnętrz-
no-politycznego w Wydziale Informacji BIP Komendy Głównej AK. 
Ze strony PPR wzięli w nich udział: Władysław Gomułka „Wiesław”, 
członek trójki kierowniczej PPR i Jan Strzeszewski „Wiktor”, dowódca 
Spec-Grupy Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. 

Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Jego organizator – PPR 
zorganizowała poczęstunek. Były białe bułki z masłem i szynką oraz 
bardzo dobra herbata. Stefan Pawłowski, relacjonując to spotkanie po 40 
latach, stwierdził, że to zrobiło na nim i Czarnowskim duże wrażenie43. 

W rozmowie wyczuwało się, że komuniści starali się wywrzeć po-
zytywne wrażenie na przedstawicielach Polski Podziemnej. Wydawa-
ło się, iż rozmowy rozpoczęły się dobrze. Przedstawione przez PPR 
propozycje były analizowane w zespołach Delegatury i KG AK. Prof. 
Jan Piekałkiewicz osobiście prosił Pawłowskiego o składanie mu spra-
wozdań. Został jednak aresztowany 19 lutego 1943 r., a rozmowy to-
czyły się dalej jeszcze 22 oraz 25 lutego i zostały zakończone.

Aresztowanie Jana Piekałkiewicza – Delegata Rządu na Kraj 
nie było bez znaczenia dla przebiegu rozmów z PPR. Świadczyć 

42  Relacja Stefana Pawłowskiego z 1983 r.
43  Relacja S. Pawłowskiego z 1983 r.; ibidem, Sprawa Delegatury Rządu, „Polity-
ka” nr 13, 29 marca 1958 r.
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o tym może wspomniana relacja S. Pawłowskiego, który przed roz-
poczęciem rozmów spotkał się z Delegatem i ten „zwrócił uwagę, 
że istnieją małe szanse, aby porozumienie na odcinku wojskowym 
mogło nastąpić, natomiast widzi możliwość nawiązania współpra-
cy na odcinku politycznym. Współpraca taka, zdaniem Delegata, 
jest możliwa i pożądana dla scementowania społeczeństwa w walce 
z okupantem i pracy na przyszłość. – Prosił, aby po każdej rozmo-
wie informować go na bieżąco. Niestety w pierwszym dniu rozmów 
został aresztowany”44.

Dla Stefana Pawłowskiego, współpracownika i powiernika Pie-
kałkiewicza, jego aresztowanie było najtrudniejszą chwilą w życiu. 
Zniknięcie Delegata budziło najgroźniejsze przypuszczenia. Później 
przyszła ta upragniona, ale jakże tragiczna wiadomość, profesor był 
w szponach gestapo. Z tą świadomością Stefan Pawłowski uczestni-
czył w następnych spotkaniach z PPR. Starał się spełniać życzenie 
Delegata, aby kontynuując rozmowy, starać się doprowadzić do po-
zytywnego zakończenia i zbliżenia. Nad dalszymi rozmowami ciążył 
jednak według niego brak prof. Jana Piekałkiewicza. 

Stefan Pawłowski „Grabowiecki” i Eugeniusz Czarnowski „Piotr” 
11 marca 1943 r. złożyli sprawozdanie z pierwszych rozmów z PPR pt. 
„Ogólne sprawozdanie z rozmów z PPR”45.

Inny pogląd na temat przebiegu rozmów z PPR prezentuje Tadeusz 
Żeńczykowski w „Zeszytach Historycznych”: 

Historycy i publicyści partyjni przedstawiają sylwetkę polityczną prof. Piekał-
kiewicza w sposób nieścisły, ale dla siebie wygodny. Dają do zrozumienia, że gdyby 
Piekałkiewicz nie został aresztowany, to rozmowy z Delegaturą zakończyłyby się 
pozytywnym wynikiem. Sugerują też, że Jan Piekałkiewicz jako Delegat Rządu 
miał wyraźne poglądy lewicowe i był zwolennikiem porozumienia z PPR. Celowo 
chyba wolą zapomnieć, że właśnie Jan Piekałkiewicz jako Delegat Rządu wysyłał 
do Londynu, do gen. Sikorskiego jako Premiera raporty polityczne, zawierające 
dokładną ocenę roli dywersyjnej PPR w Polsce i określające jej agenturalny cha-
rakter oraz całkowitą zależność od dyspozycji sowieckich. (Fragment z tego typu 
sprawozdania Delegatury – ostatniego przed aresztowaniem Jana Piekałkiewicza – 

44  Ibidem.
45  AAN, sygn. 202/1/54, k. 237-239.
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cytowaliśmy powyżej). Dokumenty te nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, 
jaki był stosunek prof. Piekałkiewicza do PPR46.

Tonacja i uzasadnienie negatywnej odpowiedzi Polski Podziemnej 
na propozycje PPR były w dużym stopniu uzależnione od przebiegu 
i wyniku konfl iktu polsko-sowieckiego. Ten wzgląd decydował więc 
o odroczeniu terminu odpowiedzi, nie zaś aresztowanie prof. Piekał-
kiewicza. Delegatura przecież działała nadal normalnie pod kierow-
nictwem p.o. Delegata, Jana Stanisława Jankowskiego, jednego z do-
tychczasowych zastępców Piekałkiewicza.

Nad rozmowami Delegatury i KG AK z PPR ciążyła nie tylko sy-
tuacja w okupowanym kraju, którą można było przezwyciężać, ale 
przede wszystkim pogarszające się stosunki między rządem polskim 
w Londynie a ZSRR. Cień na te stosunki rzuciło opuszczenie ZSRR 
przez Polskie Siły Zbrojne i przejście do Persji, likwidacja aparatu 
organizacyjnego i pomocowego oraz placówek mężów zaufania am-
basady polskiej w Kujbyszewie, a przede wszystkim odkrycie przez 
Niemców zbiorowych grobów ofi cerów polskich w Katyniu. Ogłosze-
nie tego faktu ofi cjalnie nastąpiło 13 kwietnia 1943 r. w komunikacie 
radia Berlin. 

W marcu i kwietniu 1943 r. dokonały się zasadnicze zmiany w ukła-
dzie sił politycznych w Delegaturze Rządu i Politycznym Komitecie 
Porozumiewawczym. Miejsce Polskich Socjalistów, którzy zostali 
usunięci z Politycznego Komitetu Porozumiewawczego, zajęli przed-
stawiciele PPS-WRN, wrogo ustosunkowani do PPR. Nastąpiła rów-
nież zmiana w kierownictwie Stronnictwa Pracy, gdzie do głosu do-
szła chadecka prawica. Stanowisko Delegata Rządu 4 kwietnia 1943 r. 
objął inżynier Jan Stanisław Jankowski. O jego nominację (otrzymał ją 
21 kwietnia) zabiegał usilnie Komendant Główny AK. Sprawa Katy-
nia i zerwanie na jej tle przez rząd ZSRR stosunków dyplomatycznych 
z rządem polskim w Londynie 25 kwietnia 1943 r. miały swe konse-
kwencje także w sprawie rozmów Delegatura – PPR. 

W tej atmosferze, po wysłuchaniu na posiedzeniu Krajowej Repre-
zentacji Politycznej (KRP – taką nazwę przybrał Polityczny Komitet 
Porozumiewawczy) sprawozdania S. Pawłowskiego z rozmów z PPR, 

46 T. Żenczykowski, Rozmowy Delegata Rządu – PPR w 1943 roku…, op. cit., s. 122.
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na wniosek przedstawiciela PPS-WRN Kazimierza Pużaka postano-
wiono je zerwać. Przeciw temu wnioskowi głosował jedynie przedsta-
wiciel SL „Roch” Józef Grudziński. Do uchwały KRP przyłączył się 
również nowy Delegat Rządu, który po konsultacjach z Komendantem 
Głównym AK postanowił wycofać się z rozmów z PPR. Odpowiednie 
pismo w tej sprawie, noszące datę 28 kwietnia 1943 r., wystosowa-
li obaj uczestniczący w rozmowach przedstawiciele Delegatury i KG 
AK. Zostało ono przekazane kierownictwu PPR via Wacław Janu-
szewski – Alfred Fiderkiewicz47. 

19 lutego 1943 r. o godz. 11.15 w tramwaju linii nr 19 na skrzyżo-
waniu ul. Marszałkowskiej i ul. Litewskiej zatrzymany został wysoki 
mężczyzna w jesionce, kapeluszu i okularach. Aresztowało go dwóch 
cywili, którzy odprowadzili go pieszo ulicą Litewską do siedziby ge-
stapo w Al. Szucha. Zatrzymanym był prof. Jan Piekałkiewicz, Delegat 
Rządu RP na Kraj. Ci, co go aresztowali, byli to pracownicy referatu 
IVA, podreferatu 4 Policji Bezpieczeństwa – Hauptscharfürer SS Erich 
Müller48 w towarzystwie tłumacza.

Prof. Jan Piekałkiewicz został aresztowany w drodze na spotkanie 
z Centralnym Kierownictwem Ruchu Ludowego na ul. Koszykowej. 
Wcześniej odbył rozmowę z Michałem Jagłą, przedstawicielem ludo-
wców wielkopolskich49. Czy Michał Jagła jako ostatni kontaktował się 
z prof. Piekałkiewiczem?

W świetle relacji Michała Jagły i najnowszych badań profesor był 
widziany na przystanku na ul. Rakowieckiej z mężczyzną o ciemnych 
włosach i oliwkowej cerze. Czy był to ukraiński ksiądz?

Aresztowanie Delegata wywołało falę domysłów. Wersji o powo-
dach zatrzymania było wiele, niektóre sugerowały charakter politycz-
ny. Wokół tego aresztowania narodziło się też wiele legend. Rozpoczę-
ło ono ciąg kolejnych tragicznych wydarzeń. 

47  Rozmowy PPR z Delegaturą Rządu…, op. cit., s. 8.
48  Erich Ernst (ur. 28 lutego 1903 r. w Pile), sekretarz kryminalny. W NSDAP od 
1933 r. Był w składzie Einsatzgruppe IV. W gestapo warszawskim pracował w re-
feracie IVN (wywiad, werbowanie konfi dentów). Po wojnie mieszkał w RFN. Był 
świadkiem podczas procesu Hahna w Hamburgu w 1972 r. Zeznał, iż Hahn zapyta-
ny o to, co zrobić z aresztowanym Piekałkiewiczem, odpowiedział: „totschlagen”.
49  J. Kania, Termopile Michała Jagły, Warszawa 2002, s. 58–60.
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30 czerwca 1943 r. Untersturmführer SS Erich Menten na czele eki-
py warszawskiego gestapo aresztował w Warszawie przy ul. Spiskiej 
14 m. 10 gen. Stefana Roweckiego, komendanta głównego AK. Prze-
wieziony do Berlina, gdzie namawiano go do kolaboracji, osadzony 
został 16 lipca w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen jako „wię-
zień honorowy”. W sierpniu 1944 r. został zamordowany. 

4 lipca 1943 r. zginął w katastrofi e samolotu w Giblartarze Naczelny 
Wódz i premier rządu gen. Władysław Sikorski.

W ciągu roku Polska Podziemna poniosła niepowetowane straty. 
O ile aresztowanie gen. Stefana Roweckiego zostało wyjaśnione50, to 
aresztowanie Jana Piekałkiewicza, tak jak i śmierć gen. Władysława 
Sikorskiego pozostawia wiele znaków zapytania, na które brak jest 
pełnych odpowiedzi.

Ludowcy pod brzemieniem klęski, jakie poniosło podziemie, wy-
rzucali sobie, że Delegat nie miał osobistej ochrony. Po jego areszto-
waniu pojawiły się domysły, że był jednak ochraniany i że jego aresz-
towanie przez dwóch funkcjonariuszy gestapo odbyło się na oczach 
obstawy, która nie tylko nie zareagowała, ale wycofała się bez próby 
odbicia aresztowanego.

Czy w otoczeniu profesora znajdowała się tajemnicza osoba, która 
go wskazała gestapowcom, tego się nigdy nie dowiemy.

Jan Piekałkiewicz podkreślał, że tylko siebie może narażać. Nie po-
zwolił więc Stefanowi Pawłowskiemu zorganizować osobistej ochrony, 
nie życzył sobie jej też ze strony KG AK. Delegat Rządu, jak wynikało 
z relacji Stefana Pawłowskiego, był wyjątkowo ostrożny i niechętnie 
informował o planie swoich zajęć. Unikał spotkań służbowych w miej-
scach publicznych, a zasadą było, że lokal kontaktowy proponował 
rozmówca. Starał się nie zwracać na siebie uwagi. Chodził skromnie 
ubrany, inteligent o sympatycznej powierzchowności. Profesor prowa-
dził samotny tryb życia. Raz na tydzień odwiedzał rodzinę. Nikt z jego 
bliskich nie wiedział o jego powiązaniu z konspiracją i pełnionej funk-
cji w podziemiu. Jak więc to się stało, że mimo tych środków ostroż-
ności Niemcy wpadli na jego trop. 

50  T. Szarota, Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983; T. Żenczykowski, Generał 
Grot. U kresu walki, Londyn 1983; P. Matusak, Wywiad ZWZ-AK 1939–1945, War-
szawa 2002.
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W środowisku funkcjonariuszy Delegatury działał aktywnie, póź-
niej zatrudniony w Departamencie Spraw Wewnętrznych, płatny agent 
niemieckiego wywiadu Józef Mützenmacher. Jego działalność narazi-
ła na śmierć wielu patriotów. Wprawdzie konspiracyjny kontrwywiad 
uparcie twierdził, że ujęcie prof. Piekałkiewicza nastąpiło na skutek 
przypadkowego wskazania go przez konfi denta Antoniego Ś., ale do-
minowało przekonanie, że aresztowanie spowodowane zostało przez 
grupę zagorzałych antagonistów profesora.

Pod koniec lat osiemdziesiątych w prasie rozwinęła się pole-
miczna dyskusja na temat prof. Jana Piekałkiewicza, spowodowa-
na przez red. Jacka Wilamowskiego. Wzięli w niej udział Andrzej 
Kunert i Stanisław Krawczyk. W niezwykle ciekawym artykule pt. 
Tajemnicza sprawa w „Przeglądzie Tygodniowym” red. Jacek Wi-
lamowski podważył dotychczasową, funkcjonującą w historiografi i 
datę aresztowania Delegata Rządu. Chociaż pod naporem krytyki 
wycofał się częściowo ze stawianych tez, to wniósł do naszej wiedzy 
o ostatnich miesiącach życia prof. Jana Piekałkiewicza wiele cieka-
wych faktów51. 

Autorzy polemiki z Jackiem Wilamowskim nie ograniczyli się tylko 
do sprostowania daty aresztowania prof. Jana Piekałkiewicza52. Szcze-
gólnie w swym artykule polemicznym Stanisław Krawczyk podjął 
próbę rozprawienia się ze stereotypami, które funkcjonowały na temat 
aresztowania Delegata Rządu w historiografi i polskiej. Generalnie za-
równo Andrzej Kunert, jak i Stanisław Krawczyk starali się w artyku-
łach, bazujących na nowych źródłach archiwalnych i opracowaniach, 
odnieść się do całej półrocznej działalności Jana Piekałkiewicza jako 
Delegata Rządu.

Zaczęło się od postawionej przez Jacka Wilamowskiego tezy, że 
Delegat został aresztowany 18 lutego 1943 r. Datę tę autor odczytał 
z niewyraźnej przebitki dokumentu informującego rząd w Londynie 

51 J. Wilamowski, Tajemnicza sprawa aresztowania Delegata Rządu, „Przegląd Ty-
godniowy” nr 4, 26 stycznia 1986, s. 10; ibidem, Dramat rodziny, tamże, nr 30, 27 
czerwca 1986.
52 A. Kunert, „Tajemnicza sprawa”. Niedopuszczalne jest budowanie hipotez na 
nieprawidłowej dacie, „Przegląd Tygodniowy” nr 9, 2 marca 1986, s. 10; S. Kraw-
czyk, Gmatwanie sprawy, „Za Wolność i Lud” nr 34, 23 sierpnia 1986.
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o aresztowaniu Jana Piekałkiewicza. Oczywiście data aresztowania 
podana przez Jacka Wilamowskiego na podstawie dokumentu była 
błędna, tym niemniej spowodowała dużą reakcję. Sądzę, iż data była 
pretekstem, aby zadać inne ważne pytanie, nurtujące działaczy poli-
tycznych i historyków zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu, 
a wyartykułowane przez J. Wilamowskiego w sprawie spotkań przed-
stawicieli Delegatury Rządu i KG AK z PPR: „Czy gdyby w rozmo-
wach uczestniczył Piekałkiewicz, potoczyłyby się one inaczej? W tym 
czasie był już on po pierwszych przesłuchaniach w Alei Szucha”53. 

Nieprzybycie prof. Jana Piekałkiewicza na spotkanie z CKRL za-
niepokoiło nie tylko Stanisława Osieckiego, Józefa Niećkę, ale przede 
wszystkim Józefa Grudzińskiego, z którym Delegat był zaprzyjaź-
niony. Nie mniej zaniepokojony był Stefan Pawłowski. Starano się nie 
myśleć o najgorszym. Znając jednak punktualność Delegata Rządu, 
członkowie CKRL obawiali się najgorszego.

Sprawdzono jego mieszkanie przy ul. Nurskiej. Biuro Prezydium 
Delegatury sprawdziło plan zajęć profesora i próbowało odtworzyć 
jego dzień pracy. Dotarto do ludzi, którzy widzieli wcześniej Delegata. 
Zawiadomiono Komórkę Bezpieczeństwa z Wydziału Bezpieczeństwa 
Delegatury, której zadaniem było rozpracowywanie aparatu bezpie-
czeństwa okupanta i jego polityka. Komórka ta podjęła niezwłocznie 
działania, zwracając się z prośbą o współpracę do szefa Wydziału Bez-
pieczeństwa KG AK Józefa Garlińskiego, który po latach w publikacji 
Świat mojej pamięci54 tak opisał tamte wydarzenia: 

(...) Mimo własnej łączności Bezpieczeństwo Delegatury Rządu bardzo nas po-
trzebowało, więc nie zdziwiłem się, gdy dnia 20 lutego 1943 r. doszła do mnie alar-
mowa wiadomość, że konieczne jest natychmiastowe spotkanie. Pod wskazanym 
adresem zastałem Myślińskiego i Bieńkowskiego w wielkim podnieceniu. Profesor 
Jan Piekałkiewicz, Delegat Rządu, nie pojawił się wczoraj wieczorem na spotkanie, 
boją się, że jest w rękach gestapo.

Każdy alarm oznaczał nową sprawę. Byłem na to przygotowany, pod telefonami 
miałem „Ernesta” i „Janka”. Natychmiast nadałem im szczegóły dotyczące Dele-
gata. Należało go szukać przede wszystkim na Pawiaku. „Ernest” musiał pchnąć 

53 J. Wilamowski, Tajemnicza sprawa..., op. cit., s. 10.
54 J. Garliński, Świat mojej pamięci, Warszawa 1998, s. 330–333.
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swoich ludzi do mieszkania profesora i miejsca jego niedoszłego spotkania, bo były 
szanse na znalezienie jakichś świadków. Musiał także zasięgnąć języka w referacie 
policji granatowej.

W swojej gestii zachowałem kontakt ze Szmidtem z alei Szucha. Jeżeli Delegat 
został aresztowany i jeżeli jest w rękach gestapo, prawie na pewno Niemcy już wie-
dzą, kogo mają. Codziennie spotykałem się z „Olkiem”, podałem mu rysopis profe-
sora z instrukcją, by nasza kobieta przekazała go strażnikowi z pilnym zapytaniem, 
czy taki człowiek nie znajduje się w jednej z cel.

Na wieczorne spotkanie z Myślińskim i Bieńkowskim mogłem już przybyć 
z wynikami pracy ludzi „Ernesta” i z listą więźniów, których dziś przywieziono na 
Pawiak. Dostarczyła mi ją niezawodna „Jadwiga” tuż przed moją rozmową z ludź-
mi z Delegatury.

Delegata nigdzie nie znaleziono, jego mieszkanie i lokal kontaktowy były 
czyste, sprawdzenie jego ostatniej trasy pozwoliło na ustalenie, że prawie na 
pewno aresztowano go na ul. Rakowieckiej, na przystanku tramwajowym lub 
w tramwaju.

Na dostarczonej przez „Jadwigę” liście zawierającej nazwiska 30 osób przywie-
zionych w tym dniu po godz. 5 po południu na Pawiak, jedno nazwisko mnie zain-
teresowało: Lech Piekałkiewicz. Jeżeli był to krewny Delegata, sprawa wyglądała 
źle: aresztowanie nie było przypadkowe, zarzucono szerokie sieci, prof. Piekałkie-
wicz był na pewno w rękach gestapo, zatrzymany w alei Szucha.

Na tej liście Myśliński i Bieńkowski znaleźli drugie nazwisko, które dowodziło, 
że niemieckie uderzenie było, niestety, celne. Był to Mieczysław Rettinger, bliski 
współpracownik Delegata, który w jego imieniu jeździł do Lwowa, Metropoli-
ty Kościoła Greckokatolickiego, Romana Szeptyckiego55. Delegatura prowadziła 
rozmowy z ukraińskimi nacjonalistami. Ponadto przedstawiciele Delegatury po-
dali mi dalsze nazwiska osób, które zniknęły w ciągu ostatnich dwóch dni: Jan 
Moszyński, również uczestnik rozmów z Ukraińcami we Lwowie, Tadeusz Koby-
lański, szef propagandy DR [Delegatury Rządu] i Ewa Śleszyńska, przyjaciółka 
Rettingera.

Jeszcze tego samego dnia spotkałem się z Gawryłówną i osobno z Adamską i da-
łem im „grypsy” do Śleszyńskiej, choć nie wiedziałem, czy jest już na Serbii. Tak 
samo postąpiłem na spotkaniu z „Jankiem”, dając na wszelki wypadek „grypsy” do 
wyżej wymienionych trzech mężczyzn.

55  Andrzej Szeptycki OSBM, właśc. Roman Maria Aleksander Szeptycki (1865–
1944).
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Następnego dnia już miałem informację od Schmidta. Delegat pod swym praw-
dziwym nazwiskiem znajdował się w podziemnej celi, w alei Szucha. Wyglądał 
bardzo źle. Wraz z „Józefem” zastanawialiśmy się, czy spróbować zadać mu przez 
Schmidta kilka pytań, ale poniechaliśmy tej próby. Strażnik mógłby się przestra-
szyć, moglibyśmy go stracić, a podstawowa wiadomość, że Delegat jest na Szucha 
była już zdobyta.

Z wysłanych alarmowo „grypsów” tylko jeden przyniósł odpowiedź. Adamska 
doręczyła mi kilka słów od Śleszyńskiej, które dla nas miały wielkie znaczenie. Zo-
stała aresztowana wraz z Rettingerem i z księdzem obrządku greckokatolickiego, 
który nazywał się Kiwera lub Kladoczny. Stało się to na ul. Rakowieckiej, ksiądz 
miał umówione spotkanie z Delegatem niedaleko od miejsca ich aresztowania. Była 
przesłuchiwana. Gestapo wie dużo o Delegaturze i o kontaktach profesora. „Janek” 
niczego nie przyniósł, ale dowiedział się, że Rettinger jest już na Pawiaku, w spe-
cjalnie strzeżonej izolatce.

Wiadomości od Śleszyńskiej skonfrontowałem z meldunkiem od „Ernesta”. De-
legat był na pewno aresztowany na ul. Rakowieckiej, był z nim jakiś mężczyzna, lat 
35, średniego wzrostu, o oliwkowej cerze i czarnych włosach.

Poszedł nowy „gryps” na Serbię, by otrzymać opis aresztowanego ze Śleszyńską 
księdza, a ja spotkałem się szybko z Myślińskim, by posłyszeć, co on wie o tym 
księdzu. Wiedział dużo. Był księdzem katolickim, ale zmienił obrządek, jest Ukra-
ińcem, ma dobre stosunki wśród Polaków, przeważnie wśród arystokracji. Pełnił 
rolę łącznika miedzy Metropolitą Szeptyckim a Delegaturą, jakoby także miedzy 
Metropolitą a Papieżem. Jeździł do Rzymu via Berlin i jego alibi w stosunku do 
władz niemieckich było, jego własnym zdaniem, bardzo dobre.

Były to bardzo niepokojące informacje. Wynikało z nich, że Delegatura zo-
stała dosyć głęboko spenetrowana, przypuszczalnie przez prowokatora. Byłem 
w stałym kontakcie z Myślińskim, należało rozesłać ostrzeżenie, co nie było 
łatwe, bo podziemne nici wiązały Delegaturę z wieloma oddziałami Komendy 
Głównej AK i z partiami politycznymi. Jan Moszyński był nawet wybitnym 
członkiem Delegatury, a jednocześnie należał do Biura Informacji i Propagandy 
KG Armii Krajowej i prowadził propagandę Konfederacji Narodu, niezależnej 
i od AK, i od Delegatury.

Mój strażnik w alei Szucha spisywał się lepiej niż mogłem przypuszczać. Musiał 
się domyślać swojej roli, musiał wiedzieć, że gestapo pochwyciło ważną osobistość, 
ale nie wycofał się i prawie co dzień przynosił do swej kobiety wiadomości o De-
legacie. Badano go w okrutny sposób, był tym bardziej osłabiony, odmawiał przyj-
mowania posiłków.
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Na Pawiaku pojawili się Kobylański i Moszyński, ale tak samo jak Rettinge-
ra osadzono ich w izolatkach i prawie co dzień wożono do gestapo, więc kontakt 
był bardzo utrudniony. Jednak dr. Wackowi udało się widzieć Moszyńskiego pod 
pretekstem zbadania oczu, bo mógł mieć jaglicę, a Niemcy bali się takich chorób. 
Zdobył od niego ważną informację, że aresztowano go na ulicy, gdy czekał na ukra-
ińskiego księdza. Jego rysopis został przez niego dokładnie ustalony.

Moje główne zadanie zostało wykonane. Ustaliłem zasięg niemieckiego uderze-
nia, miałem wiadomości o Delegacie, wymieniłem „grypsy” ze Śleszyńską, otrzy-
małem cenną informację od Moszyńskiego i przyczyna sukcesu gestapo była jasna. 
Szybkie ostrzeżenia przekazane Delegaturze i Komendzie Głównej AK zapobiegły 
dalszym aresztowaniom; mogły je spowodować wymuszone zeznania trzymanych 
na Pawiaku ludzi, mógł coś powiedzieć okrutnie traktowany profesor, ale już się 
tego nie obawialiśmy. Groźny natomiast był nadal Ukrainiec i „Oskar” wydał mi 
rozkaz, bym szybko zebrał wszystkie dotyczące go wiadomości i poszlaki. Należało 
przygotować materiały Wojskowego Sądu Specjalnego.

Nagle otrzymałem od „Oskara” wiadomość, że całą sprawę mam przekazać Bez-
pieczeństwu Delegatury Rządu.

Aresztowanie Delegata Rządu było początkiem wielkich strat, jakie w roku 
1943 poniosła centrala Podziemnego Państwa. Była to jedna z ostatnich ważnych 
spraw, jakie załatwiłem jako szef Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głównej 
AK. Nie doczekałem w Warszawie, jako wolny człowiek, dalszych losów Dele-
gata i związanych z jego sprawą osób, muszę tu jednak je podać, by nie zawisły 
w powietrzu.

Mało się stosunkowo pisze o profesorze Piekałkiewiczu i dlatego mało kto 
o nim wie. Przesłaniają go inne osobistości z okresu niemieckiej okupacji 
i naszej podziemnej walki, a tymczasem zasługuje on na jedno z najwyższych 
miejsc w hierarchii naszych przywódców, którzy oddali życie w II wojnie 
światowej.

Profesor był raczej wątłego zdrowia, przesłuchiwano go w okrutny sposób, 
jednak potrafi ł do ostatka zachować milczenie i bronić godności swego stanowi-
ska. Nikogo nie wydał, bronił się przed śledztwem, odmawiając przyjmowania 
posiłków. Ponad trzy miesiące trzymano go w pojedynczej celi w podziemiach 
alei Szucha. Gdy 31 maja 1943 r. przywieziono go na Pawiak, Był umierającym 
szkieletem. Umieszczono go w izolatce Oddziału I. Gestapo, mszcząc się za jego 
milczenie, nie pozwoliło na przeniesienie go do szpitala. Zmarł dnia 19 czerwca, 
ciało jego przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Oczki. W wolnej 
Polsce ulice powinny być poświęcone jego pamięci.
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Mieczysław Rettinger, badany z podobnym okrucieństwem, ale trzymany na Pa-
wiaku, miał zginąć w obozie Sachsenhausen w roku 1944. 

Jan Moszyński i Tadeusz Kobylański, po łagodniejszym śledztwie, zostali wy-
wiezieni do Oświęcimia (28 kwietnia i 13 maja 1943 r.). Moszyński został tam roz-
strzelany 28 czerwca tegoż roku. Kobylański znalazł się w karnej kompanii, w któ-
rej go spotkałem. Miał przeżyć wojnę.

Ewa Śleszyńska została wysłana do Oświęcimia transportem w dniu 28 kwiet-
nia. Nie znam dalszych jej losów.

Konieczność wielkich skrótów nie pozwoliła mi na obszerniejsze opisanie na-
szych wysiłków związanych ze sprawą aresztowania Delegata Rządu. W Polsce 
Podziemnej dominowała osobowość dowódcy AK, gen. Stefana Roweckiego, ale 
formalnie pierwszą osobą był reprezentant władz politycznych, prof. Jan Piekał-
kiewicz. Jego aresztowanie było najboleśniejszym ciosem, jaki spadł na podziemie 
z niemieckich rąk. W krótkim czasie wykonaliśmy wielką pracę. Wymagała ona 
szybkości, precyzji, wielu spotkań i wielkiego ryzyka, bo lawirowaliśmy na samej 
krawędzi terenu spenetrowanego przez gestapo. Nasze zadanie wykonaliśmy wi-
dać dobrze, bo wraz z rozkazem Szefa Sztabu KG Armii Krajowej, płk Tadeusza 
Pełczyńskiego, by sprawę Ukraińca przekazać Bezpieczeństwu DR, otrzymaliśmy 
podziękowanie za nasz trud, nasze rezultaty (...)56.

Rozpracowanie i ustalenie miejsca uwięzienia Delegata Rządu przez 
Wydział Bezpieczeństwa Delegatury Rządu i KG AK spowodowały 
wysłanie 23 lutego 1943 r. pilnej depeszy do gen. Sikorskiego przez 
dyrektora Biura Prezydialnego Stefana Pawłowskiego „Grabowieckie-
go” następującej treści:

Delegat Piekałkiewicz

Depesza Grabowieckiego do gen. Sikorskiego o aresztowaniu
Delegata Juliańskiego. PRM, teka Nr 105 „Kraj”

Szyfr – depesza
M.p. dnia 23 lutego 1943
Otrzymana dnia 3 marca 1943

56  J. Garliński, Świat mojej pamięci..., op. cit., s. 330–333.
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L.dz. K965/43
Nr 50
Ściśle tajne.
19 lutego w godzinach od 11 do 15 aresztowany został na ulicy Delegat Rządu 

RP Juliański. Dalszych konsekwencji w związku z aresztowaniem Delegata do dziś 
nie ma. Zgodnie z poprzednimi zarządzeniami Delegata Rządu, funkcje tymczaso-
wego zastępcy Delegata objął Jan od Kornicza – depesza Nr 11.

Dyrektor Biura Delegata – Grabowiecki57.

Odpowiedź gen. W. Sikorskiego wysłana do Komendy Głównej AK 
była jednoznaczna.

L.dz.883/tj.43
Depesza szyfr
M.p. dnia 1 marca 1943
Kalina KKK 
Uczynić wszystko, co możliwe, by wyrwać z rąk gestapo Wernica. Rządowi 

i mnie zależy na tym bardzo.
Sikorski58. 

Aresztowanie Delegata – czego szczególnie się obawiano – nie po-
ciągnęło żadnych konsekwencji poza aresztowaniem niektórych człon-
ków rodziny. Wszystko to było dla Delegatury i KG AK niezrozumia-
łe. Przez 4 miesiące, aż do śmierci profesora podejmowano różnorodne 
kroki, aby uratować go, wyrwać z rąk gestapo.

Los aresztowanego potoczył się w zwykły okupacyjny sposób. Jego 
tragedia była jednak czymś szczególnym, ponieważ musiał ją prze-
żywać w samotności, jako więzień określony kryptonimem X. Pobyt 
w ścisłej izolacji na al. Szucha był koszmarnym przeżyciem dla prof. 
Jana Piekałkiewicza. Nieustannie przesłuchiwany, katowany, pozba-
wiony snu, prowadził osobistą wojnę z Niemcami. Protestując przeciw 
nieludzkiemu torturowaniu, odmówił przyjmowania pożywienia. Tym 
samym skazał się na powolną śmierć głodową. 

57  AAN, sygn. 202/I, t. 6, k. 12; zob. też: R. Buczek, Stanisław Mikołajczyk, t. 1…, 
op. cit., s. 327.
58  Ibidem.
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Niemcy mieli świadomość, że jeżeli złamią profesora, to zniszczą 
cywilną administrację Polskiego Państwa Podziemnego. Piekałkie-
wicz miał fotografi czną pamięć. Znał setki nazwisk, adresów nie tyl-
ko z Warszawy, ale z całego kraju. Mimo tortur gestapowcom nie 
udało się złamać jego woli walki o godność człowieka, nie zdradził 
nikogo. 

Dopiero po czteromiesięcznej ścisłej izolacji na al. Szucha, w sta-
nie skrajnego wyczerpania przewieziony został na Pawiak i umiesz-
czony na oddziale I w celi izolacyjnej nr 20. Tu mogła już wreszcie 
dotrzeć pomoc komórki więziennej Delegatury, która poszukiwała 
jego śladów. Po usilnych staraniach udało się lekarzowi więziennemu 
skontaktować z Piekałkiewiczem na 24 godziny przed jego śmiercią. 
Na ratunek było już jednak za późno. Profesor był tylko strzępem 
człowieka, nieprzytomny, zupełnie zagłodzony powtarzał jedno sło-
wo: „jeść”. 

Grupą gestapowców, która aresztowała w tramwaju prof. Pie-
kałkiewicza dowodził SS-Hauptscharführer Erich Müller. On też 
doprowadził aresztanta do gmachu gestapo, gdzie poddano go 
„zaostrzonemu badaniu”. Fakt, że Piekałkiewicz był katowany na 
Szucha potwierdziła w zeznaniach Irena Chmielewicz, urzędniczka 
kancelaryjna i tłumaczka warszawskiego urzędu Sicherheitspolizei. 
Była świadkiem podczas hamburskiego procesu Hahna. Oto frag-
ment jej zeznań: 

W 1941 i 1942 r. mój pokój znajdował się naprzeciwko referatu IV N. Pewnego 
razu wezwano mnie nawet tam, pytając czy nie znam aresztowanego. Obok niego stał 
Vossberg, z wielkim bykowcem w ręku. Człowiek był już potwornie zbity. Nie znałam 
go. Nigdy go przedtem nie widziałam. Vossberg powiedział mi wówczas, że to głowa 
prolondyńskiego ruchu oporu, prof. Jan Piekałkiewicz. Po pewnym czasie jedna z ko-
leżanek mówiła mi, że Piekałkiewicz został wykończony (erledigt) na Szucha59.

Piekałkiewicz przypłacił upór, niezłomność, bohaterskość, hart du-
cha najcięższymi torturami. 
59  W. Borodziej, Terror i polityka: policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 
1939–1944, Warszawa 1985, s. 217–218, Zeznania Ireny Chmielewicz z 23 I 1968, 
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen Ludwigsburg, sprawa Hahna, ZStLjv 
11 AR-Z 373/59, t. 48. 
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Śmierć nastąpiła 19 czerwca 1943 r. Zwłoki przewieziono do 
kostnicy, a następnie pochowano w zbiorowej mogile na Cmen-
tarzu Bródnowskim. W kilka dni później wydobyto i ponownie 
pochowano w kwaterze 100a. Był to skromny pogrzeb, za trumną 
najwyższego zwierzchnika Polski Walczącej szło tylko troje lu-
dzi.

Aresztowanie Piekałkiewicza było stratą, którą odczuł nie tylko kon-
spiracyjny ruch ludowy, ale i całe podziemie. W czasie swojej krótkiej 
działalności stworzył zręby aparatu Państwa Podziemnego, usprawnił 
działalność Walki Cywilnej, powołując Sądy Specjalne. Zorganizował 
stałą łączność radiową z rządem na emigracji. Starał się o włączenie 
do prac w podziemiu szeregu organizacji politycznych i społecznych 
spoza PKP. Swoimi działaniami przyspieszał procesy konsolidacji 
społeczeństwa w trudnym i tragicznym dla narodu polskiego okresie. 
Działał w kierunku frontu porozumienia narodowego wszystkich nur-
tów politycznych w podziemiu.

Konspiracyjny ruch ludowy wiele zawdzięczał swojemu delegato-
wi. Wspierał on dostępnymi środkami działalność SL „Roch” i BCh. 
Często przebywał w terenie, gdzie prowadził rozmowy z pracow-
nikami Delegatury i przewodniczącymi SL „Roch”. Interesował się 
szczególnie położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej. Do głę-
bi wstrząśnięty był dramatyczną sytuacją ludności Zamojszczyzny, 
Żydów i jeńców radzieckich. Nie szczędził na cele pomocy środków 
z posiadanych funduszów Delegatury. Urzeczywistnił ideę Państwa 
Podziemnego w praktyce.

***
Dopiero po wojnie, 25 lipca 1946 r. odbyło się uroczyste przeniesie-

nie zwłok na Stare Powązki w Warszawie do grobu rodzinnego jego 
żony Julii (kwatera XXV). W uroczystości wzięły udział liczne de-
legacje ludowców i wiciarzy z pocztami sztandarowymi. W imieniu 
zebranych – wielkiego patriotę, ludowca, przyjaciela młodzieży wiej-
skiej – pożegnał prezes ZMW RP „Wici” Jan Dusza. Prof. Piekałkie-
wicz reprezentował najszczytniejsze tradycje walki o niepodległość, 
tych co „Żywią i bronią” w najnowszej, ale jakże dramatycznej historii 
naszych dziejów.
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***
50 lat później, 29 listopada 1995 r. – w 100-lecie ruchu ludowego 

– Prezydent RP Lech Wałęsa pośmiertnie odznaczył prof. Jana Piekał-
kiewicza Orderem Orła Białego.

19 lutego 2013 r., w 70. rocznicę aresztowania Delegata Rządu 
RP na Kraj, odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. „Ludo-
wcy w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego” zorganizo-
wana przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Zwią-
zek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Referaty 
wygłosili: prof. dr hab. Piotr Matusak – Ludowcy – współtwórcami 
Polskiego Państwa Podziemnego i dr Janusz Gmitruk – Prof. Jan 
Piekałkiewicz. Bohater Zapomniany. Spotkanie zagaił prezes ZG 
ZKRBiBWP płk. inż. Henryk Strzelecki. W konferencji uczestni-
czyli naukowcy, kombatanci, młodzież i rodzina prof. J. Piekałkie-
wicza. „Zielony Sztandar” (nr 26 z 26 czerwca – 2 lipca 2013 r., 
s. 16) opublikował artykuł Janusza Gmitruka 70. rocznica śmierci 
prof. Jana Piekałkiewicza. 

Na Starych Powązkach zorganizowano uroczystość rocznicową. Syl-
wetkę bohatera przypomniał dr Janusz Gmitruk – dyrektor MHPRL. 
W imieniu Klubu Parlamentarnego PSL kwiaty na jego grobie złożyła 
delegacja w składzie: Franciszek Jerzy Stefaniuk, Stanisław Brzóska 
i Wojciech Pawlak. W imieniu Urzędu do Spraw Kombatantów – za-
stępca kierownika Bożena Żelazowska. W uroczystości uczestniczyli 
również członkowie rodziny Piekałkiewiczów.

Telewizja Polska przygotowuje fi lm dokumentalny poświęcony ży-
ciu, działalności i tragicznej, męczeńskiej śmierci prof. Jana Piekałkie-
wiczowa.

***
Po wojnie gmach gestapo przy al. Szucha 25 mieszkańcy Warszawy 

traktowali jak cmentarz. Palono znicze, składano kwiaty. Pojawiła się 
także inicjatywa utworzenia w podziemiach budynku mauzoleum. Na 
mocy uchwały Rady Ministrów z 25 lipca 1946 r. pomieszczenia piw-
nic więzienia gestapo zostały uznane za miejsce martyrologii, niosące 
świadectwo męki i bohaterstwa Polaków. W zachowanym w nienaru-
szonym stanie areszcie utworzono Mauzoleum Walki i Męczeństwa, 
otwarte 18 kwietnia 1952 r. 
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W katowni gestapo w al. Szucha, gdzie obecnie Muzeum Niepodle-
głości opiekuje się i upamiętnia martyrologię i męczeństwo wielu ty-
sięcy Polaków, więzionych, torturowanych i mordowanych, nazwisko 
Jana Piekałkiewicza jest symbolem najwyższego poświęcenia składa-
nego Ojczyźnie.

Przypominanie młodemu pokoleniu Polaków o okrucieństwie 
Niemców w latach II wojny światowej, którzy nie tylko chcieli wy-
mazać Polskę z mapy Europy, ale biologicznie eksterminować naród 
ma być ostrzeżeniem, że nawroty barbarzyństwa w dziejach ludzko-
ści powracają. Dlatego też pamiętanie o ofi arach barbarzyństwa jest 
patriotycznym obowiązkiem każdego Polaka. Aby ich poświęcenie, 
męczeństwo i okrutna śmierć nie stały się tylko faktem historycz-
nym.

Al. Szucha jest miejscem szczególnym dla narodu polskiego, a szcze-
gólnie mieszkańców stolicy. Na ścianach katowni umęczona ręka pol-
skiego patrioty wyskrobała słowa:

Łatwo mówić o Polsce
Trudniej dla niej pracować
Jeszcze trudniej umierać
A najtrudniej cierpieć.

Cierpienie, samotność, głód były codziennością pobytu prof. Jana 
Piekałkiewicza w al. Szucha. Cierpiał, aby inni mogli żyć i walczyć 
o wolną Polskę. Był wizjonerem. Był pewny, że demokracje Zachodu 
pomogą odbudować Polskę, wolną, sprawiedliwą, która będzie matką 
dla wszystkich. Mówił to często działaczom ruchu ludowego, zachęca-
jąc ich do pracy twórczej i wytrwałej, która stworzy podwaliny bytu 
materialnego całego narodu.

 Janusz Gmitruk
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Jan Piekałkiewicz (1892-1943) 
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Abstract

The material presents a political biography of Jan Piekałkiewicz, an economist 
and People’s Party activist, commemorating the 70th anniversary of his death. 
Conducting the First Polish Census of 1921 shall be named one of the most important 
facts of his life. After earning a doctorate’s degree at University of Poznań in 1924, 
he became head of statistics department at School of Political Science in Warsaw. 
Since 1929, he was giving lectures on statistics at School of Economics. He was an 
expert-adviser to many banks. Since 1927, he was a member of League of Nations 
Committee of transport statistics unifi cation, and a full member of International 
Statistical Institute as well as U.S. Economic Association. During the interwar 
period he was one of the most prominent Polish statisticians. He was an author of 
over 50 scientifi c works. 
Right after the May Coup of 1926, he joined the Polish People’s Party ‘Piast’. His 
political activities were the reason why he was dismissed from work at GUS (Central 
Statistical Offi ce) and School of Political Science. He was one of the advocates of 
the union of various people’s political parties. Jan Piekałkiewicz was elected a 
member of Party Court during the People’s Party Convention in 1935, and became 
the member of the Leading Council (pol. Rada Naczelna) in 1938. He was also a 
member of the Voivodeship Executive Board of People’s Party in Warsaw, and since 
1936 he was a secretary of ‘Prasa Ludowa’ Publishing House Board (pol. Zarząd 
Spółdzielni Wydawniczej “Prasa Ludowa”), which was sponsoring the ‘Zielony 
Sztandar’ weekly. During that time, he was a member of the Union of Rural Youth 
of the Republic of Poland friend club (pol. Koło przyjaciół Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP) by supporting fi nancially the activities of its Management Board.
During the German occupation, he was participating in underground activities 
of People’s Party. He made contacts with representatives of Political Consultative 
Committee. Since the spring of 1940, he was a chairman of the Economic Policy 
Committee of The Central People’s Movement Leader (pol. Komisja Polityki 
Gospodarczej Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego). In November 1940 
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People’s Party declared his candidature for Government Delegate position. Since 
August 1941 he held a position of a deputy of Cyryl Rajaski - Government Delegate 
for Poland. One year later he was appointed Government Delegate for the Republic 
of Poland. Piekałkiewicz was the creator of the constitution of the Delegates. With 
his approval, the ‘Żegota’ Polish Council to Aid Jews (pol. Rada Pomocy Żydom 
“Żegota”) was created. 
On 19th February 1943 he was arrested by Germans. After brutal interrogations at 
Szucha avenue he was transported to Pawiak Prison, where he was tortured to death 
by the Gestapo on 19th June 1943. 
There was a ceremonial funeral of Jan Piekałkiewicz at Powązki Cemetery in July 
1946. He was posthumously decorated with Gold Cross of Merit with Swords (pol. 
Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami). 

Jan Piekałkiewicz (1892-1943) 

Schlusswörter:

Ökonomist, Volkspolitiker, Regierungsvertreter im Lande, Pawiak

Zusammenfassung

Der Stoff bringt die Biographie von Jan Piekałkiewicz, Ökonomist und Volkspolitiker 
zum 70. Jahrestag seines Todes ans Licht. Unter den wichtigsten Tatsachen aus 
seinem Leben sollte genannt werden, dass er 1921 die erste Volkszählung im 
unabhängigen Polen geleitet hat. Anschließend ist er 1924 an der Universität Poznań 
promoviert worden und nahm den Lehrstuhl für Statistik in der Schule für Politische 
Wissenschaften in Warschau ein. Seit 1929 hielt er in der Handelshochschule 
Vorlesungen in Statistik. Er war Berater von vieler Banken. Ab 1927 war er Mitglied 
der Völkerbundkommission für die Vereinheitlichung der Transportstatistik und 
reales Mitglied des Internationalen Instituts für Statistik, sowie der Ökonomischen 
Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. In der Zwischenkriegszeit war 
er einer der besten polnischen Statistiker. Er hat über 50 wissenschaftliche Arbeiten 
veröffentlicht.
Gleich nach dem Mai-Umsturz in 1926 ist er der Polnischen Volkspartei „Piast” 
beigetreten. Wegen seiner politische Tätigkeit wurde er vom Statistischen Hauptamt 
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und der Schule für Politische Wissenschaften entlassen. Er gehörte zu den 
Fürsprechern der Vereinigung von politischen Volksbewegungen. Am Kongress 
der Volkspartei in 1935 wurde er zum Mitglied des Parteigerichts gewählt, und 
in 1938 wurde er Mitglied des Hauptrats. Außerdem war er auch Mitglied des 
Woiwodschaftsvorstandes der Volkspartei in Warschau, und seit 1936 Sekretär 
der Verlagsgenossenschaft „Prasa Ludowa”, die die Ausgaben der Zeitschrift 
„Zielony Sztandar” fi nanzierte. Zu dieser Zeit gehörte er zum Freundeskreis des 
Dorfjugendvereins der Republik Polen, da er die Tätigkeit seiner Hauptverwaltung 
materiell unterstützte.
Während der Besatzung beteiligte er sich an der Untergrundtätigkeit der Volkspartei. 
Er hat Kontakt mit den Vertretern des Politischen Komitees der Verständigung 
aufgenommen. Seit dem Frühling 1940 war er Vorsitzender der Kommission für 
Wirtschaftspolitik bei der Zentralen Leitung für Volksbewegungen. Am November 
1940 hat die Volkspartei seine Bewerbung für das Amt des Regierungsvertreters 
eingereicht. Seit August 1941 hatte war er Stellvertreter von Cyryl Ratajski, dem 
Regierungsvertreter für das Land. Ein Jahr später wurde er zum Regierungsvertreter 
der Republik Polen ernannt. In dieser Zeit hat er die Satzung der Regierungsvertretung 
erfasst. Mit seiner Zustimmung wurde im Dezember der Rat für die Unterstützung 
der Juden „Żegota” gegründet.
Am 19. Februar 1943 wurde er von den Deutschen verhaftet. Nach einer strengen 
Untersuchung wurde er ins Pawiak-Gefängnis verlegt. Er starb am 19. Juni 1943, 
von der Gestapo zu Tode gefoltert.
Im Juli 1946 fand die festliche Beerdigung von Jan Piekałkiewicz am Powązki-
Friedhof statt. Nach seinem Tode wurde er mit dem Goldenen Verdienstkreuz mit 
Schwertern ausgezeichnet.
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Ян Пекалкевич (1892-1943)
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экономист, народник, Делегат правительства РП на Родину, Павяк

Резюме

Материал приближает политическую биографию Яна Пекалкевича, экономиста 
и народного деятеля, в 70-ю годовщину смерти. Среди важнейших фактов из 
его жизни следует назвать проведение в 1921 г. первой в возрожденной Польше 
переписи населения. В 1924 г. получил звание кандидата наук в Познаньском 
университете, затем вступил в должность заведующего кафедрой статистики 
в Варшавской школе политических наук. С 1929 г. преподавал статистику 
в Высшей коммерческой школе. Был советником-экспертом многих банков. 
С 1927 г. член Комиссии Лиги Наций по унификации статистики транспорта, 
а также член Международного статистического института и Экономического 
общества США. В межвоенный период принадлежал к самым выдающимся 
польским статистикам. Автор свыше 50 научных трудов.
Сразу после майского переворота в 1926 г. вступил в Польскую крестьянскую 
партию «Пяст». Политическая деятельность послужила причиной увольнения 
его с работы в Центральном статистическом офисе и Варшавской школе 
политических наук. Принадлежал к поборникам объединения народного 
движения. На Конгрессе Крестьянской Партии в 1935 г. был избран членом 
Партийного суда, а в 1938 г. стал членом Главного Совета. Был также 
членом Воеводского управления Крестьянской партии в Варшаве, а с 1936 
г. секретарем Управления издательского кооператива «Народная пресса», 
финансирующего «Зеленое знамя». В это время принадлежал к кругу друзей 
Союз крестьянской молодежи РП, материально поддерживая деятельность 
его Главного управления.
Во время оккупации включился в подпольную деятельность Крестьянской 
партии. Установил контакты с представителями Политического 
согласительного комитета. С весны 1940 г. председатель Комитета 
экономической политики Ценрального управления Народного движения. 
В ноябре 1940 г. Крестьянская партия выдвинула его кандидатуру на пост 
Делегата правительства. С августа 1941 г. выполнял функцию заместителя 
Делегата правительства на Родину – Цирила Ратайского. Год позже был 
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назначен Делегатом правительства РП. Разработал устав Делегатуры. С его 
одобрения в декабре был организован Совет помощи евреям «Жегота».
19 декабря 1943 г. был арестован немцами. После тяжелого допроса в ал. 
Шуха его перевезли в тюрьму «Павяк». Атакованный гестапо, скончался 19 
июня 1943 г. 
В июле 1946 г. прошли торжественные похороны Яна Пекалкевича 
на Повонзковском кладбище. Посмертно награжден «Золотым крестом заслуг 
с мечами».
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Zbrodnie nie tylko na Wołyniu
Pamięć o zbrodniach na Pokuciu 

Niemal każdy człowiek czuje potrzebę podzielenia się z innymi swo-
imi przeżyciami. Jedni snują wspomnienia w gronie najbliższych, inni 
starają się utrwalić swoje życia w formie pisanej. Nie zawsze chodzi 
o ich upowszechnienie, częściej o pozostawienie pamiątki członkom 
rodziny, pokazanie dorobku kolejnych pokoleń. Wydaje się to szcze-
gólnie ważne w przypadku rodzin pochodzących z Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej. 

Kresowe wspomnienia – poza aspektem sentymentalnym – mają wy-
dźwięk tragiczny, bowiem ich autorzy przywołują obrazy eksterminacji 
ludności polskiej dokonanej przez OUN i UPA, a często przez sąsiadów, 
znajomych, z którymi wcześniej żyli zgodnie na tamtym terenie. 

Wiele z tych zapisków doczekało się już upowszechnienia, zna-
leźć je można np. na stronach internetowych poświęconych Kre-
sowianom, zostały opublikowane w wersji książkowej, trafi ły do 
wydawnictw okolicznościowych. Duża ich liczba wciąż czeka jed-
nak gdzieś w czeluściach szufl ad. Zapomniana, bo ich autorzy już 
odeszli… Dlatego tak ważne jest, aby takie zapiski ocalić od zapo-
mnienia, przywołać opisane w nich wydarzenia, opowiedzieć o ich 
autorach. 

W przededniu obchodów kolejnej rocznicy zbrodni wołyńskiej słu-
chaczki Uniwersytetu Otwartego Trzeciego Wieku, p. Urszula Siedlecka 
i p. Barbara Dowgird zechciały udostępnić mi zapiski swojego Ojca – Jó-
zefa Matusiaka. Maszynopis bogato ilustrowany zdjęciami i uzupełniony 
ręcznie (!) wykonanymi mapkami i szkicami to swego rodzaju saga ro-
dziny Matusiaków, bo autor – jak pisze we wstępie – chciał „zobrazować 
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niektóre dane (ku pamięci)”1. Dokumentując skomplikowane losy kreso-
wego rodu z Pokucia, opisał też tragiczne wydarzenia czasów wojny2. 

Historia rodziny Matusiaków związana jest z miejscowościami Ryb-
ne i Dżurów w powiecie Śniatyń w województwie stanisławowskim. 
W okresie międzywojennym powiat śniatyński zamieszkiwało (wg 
spisu z roku 1921, którego wyniki nie są w pełni wiarygodne szcze-
gólnie w odniesieniu do ludności zamieszkującej tereny wschodnie) 
78 025 osób, z czego Polacy stanowili 22,05%, zaś Rusini 71,78%. Ci 
ostatni dominowali głównie na obszarze wiejskim. 

Józef Matusiak wielokrotnie podkreślał, że do roku 1939 stosunki 
między Polakami i Ukraińcami układały się dobrze, dopiero później 
uległo to zmianie.

Od II połowy września [17 września – JZ] 1939 roku Dżurów znalazł się pod 
okupacją sowiecką. Władza należała wtedy do miejscowych Ukraińców3. Od tego 
czasu stosunki między ludnością polską i ukraińską zaczęły się wyraźnie pogar-
szać. Przybrały one szczególny wzrost po zajęciu tych terenów przez wojska nie-
mieckie. Władza została przejęta wówczas przez nacjonalistów ukraińskich. Niena-
wiść do Polaków wzrastała (…)4.

Autor wspomnień mieszkał we wsi Dżurów5, w której – jak pod-
kreśla – większość gospodarstw należała do ludności ukraińskiej, pol-
skich gospodarstw było może 20–25.

1 Utrwalona przez Józefa Matusiaka rodzinna opowieść obrazująca skomplikowane 
losy Kresowiaków zasługuje na odrębne opracowanie.
2 Te fragmenty zapisków zastały zamieszczone w czasopiśmie historyczno-publi-
cystycznym „Na Rubieży” wydawanym przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofi ar 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (2002, nr 61, s. 19–20).
3 Zgodnie z wytycznymi radzieckiej polityki okupacyjnej we wsiach na terenach 
zajętych przez Armię Czerwoną tworzono rady wiejskie złożone z deklarujących 
lojalność wobec nowej władzy przedstawicieli miejscowej ludności. 
4 Cytaty pochodzą ze wspomnień Józefa Matusiaka spisanych w październiku 2004 
roku.
5 Wieś sołecka, siedziba gminy. Wg spisu z roku 1921 we wsi było 648 zagród 
i 2 859 mieszkańców (2 605 Rusinów, 163 Polaków, 71 Żydów). W roku 1931 wieś 
zamieszkiwało 2 706 osób. 
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Wieś była duża (…) znajdowały się: urząd gminy, poczta, szkoła, cerkiew greko-
katolicka, kaplica, posterunek Policji Ukraińskiej i Dom Ludowy. Mieszkaliśmy 
w odległości około 80 m od wspomnianego Domu Ludowego. Mieliśmy dobry wi-
dok na ten obiekt. 

We wsi znaczne wpływy osiągnęli nacjonaliści ukraińscy. Podburzali oni po-
zostałych mieszkańców – szczególnie młodzież ukraińską – przeciwko Polakom. 
Ośrodkiem mobilizującym do działań ekstremalnych był Dom Ludowy. Tam odby-
wały się spotkania, między inny przeprowadzano musztrę. Z obserwacji wiem, że 
w podziemiach tego obiektu gromadzono broń.  Kilku młodych mieszkańców wio-
ski odbywało służbę w dywizji SS „Galizien”6 oraz w Policji Ukraińskiej. Polacy 
w tym okresie czuli się bardzo niepewni swej egzystencji życiowej.

Na dalsze losy Józefa Matusiaka (ur. 1924) znaczący wpływ miał 
rok 1941. 

W połowie sierpnia 1941 roku władze ukraińskie zmusiły polską młodzież do 
wyjazdu na przymusowe roboty do Niemiec. Ojcu udało się zamienić mój wyjazd 
na pracę w kopalni węgla w pobliskiej wsi Trościaniec. Siostra Marysia (ur. 1927) 
pracowała w majątku dworskim, jako pomoc kuchenna. W kopalni pracowałem do 
czasu napadu banderowców na moją rodzinną miejscowość.

Wstawiennictwo ojca spowodowało, że Józef Matusiak nie wyjechał 
na roboty, pozostał w rodzinnej wsi i stał się uczestnikiem tragicznych 
dla jego rodziny wydarzeń. Poprzedziło je następujące zajście:

W sobotę 25 marca 1944 roku w późnych godzinach wieczornych w czasie po-
wrotu z młyna został na drodze pobity, a następnie zamordowany strzałem w gło-
wę Glazer Franciszek lat 50. Przed wojną był on Prezesem Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”. Jego zwłoki przewiózł do domu Antoni Matusiak (mój ojciec). Następnej 
nocy ci sami mordercy dokonali napadu na dom, który całkowicie ograbili i spalili 
wraz ze zwłokami zamordowanego. Żona, uprzedzona o planowanym napadzie nie 
nocowała w domu i ocalała. Był to sygnał „przestrogi” dla Polaków.

6 W szeregi tej formacji wstępowali ochotniczo Ukraińcy, głównie młodzież szkolna 
i inteligencja, ale zdarzały się też – jak podkreśla Stanisław Jastrzębski – „elemen-
ty kryminalne i zdeklasowane, będące pod wpływem ukraińskiej ideologii faszy-
stowskiej”; S. Jastrzębski, Kresy wschodnie we krwi. Rzecz o polskiej samoobronie, 
Wrocław 2001, s. 39.
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Tej nocy Józef Matusiak wrócił z kopalni późno, więc następnego 
dnia spał dość długo. Nie przeczuwał nawet, że ta marcowa niedziela 
będzie tak tragiczna, że brutalnie zakończy jego młodość.

Dzień był ponury, mglisty a pole pokryte było jeszcze cienką warstwą śniegu. 
Nabożeństwo w naszej kaplicy nie odbyło się, bo proboszcz parafi i7 nie zezwolił 
księdzu na wyjazd do Dżurowa z obawy przed bandami ukraińskimi. Żandarme-
ria niemiecka opuściła wieś. Pozostała jedynie policja ukraińska współpracująca 
z bandami. (…)

Tego dnia zauważyłem późnym popołudniem maszerującą kolumną młodzież 
ukraińską w okolicy Domu Ludowego. Widać było, że nieśli ukrytą pod kożucha-
mi i płaszczami broń. Wieczorem ojciec zauważył uzbrojone patrole Ukraińców 
chodzące po wsi. W rodzinie naszej pojawiła się obawa napadu na polskie zagrody. 
Mnie i siostrze ojciec zlecił ukrycie się u zaufanej sąsiadki Ukrainki8 w stodole 
na sianie i tam przespać tę noc. Uważałem, że powinniśmy wszyscy razem na noc 
opuścić nasz dom. Stało się jednak inaczej. Pozostaliśmy w domu, ubrani i gotowi 
do ucieczki. Około godziny 23 zmęczeni wyczekiwaniem, zasnęliśmy. Nagle obu-
dziłem się, usłyszałem strzały karabinowe. Zobaczyłem przez okno łunę pożaru. 
To paliły się budynki dworskie i sterty słomy na polu. Uzmysłowiłem sobie, że 
ten pożar to chyba sygnał do napadu na polskie domostwa. I nie pomyliłem się. 
Zobaczyłem biegnących od strony ulicy w kierunku naszego domu uzbrojonych 
mężczyzn. Obudziłem natychmiast ojca, matkę i siostrę. Napastnicy zastrzelili naj-
pierw szczekającego naszego psa, uwiązanego przy budzie. Następnie wybili szyby 
w oknach naszego domu i zaczęli strzelać do środka mieszkania. W oknach zauwa-
żyłem kilkanaście luf karabinowych. Ojciec9 został zabity strzałem od razu. Wtedy 
matka10 wyszła spod stołu i zapytała znajomego Ukraińca:

7  Siedziba parafi i, liczącej 2 464 wiernych, znajdowała się w pobliskim Zabłoto-
wie, proboszczem kościoła pw. Św. Trójcy od roku 1931 był ks. Michał Rozlepiłło 
(1884–1950). 
8  Przykładów dobrych relacji ludności polskiej i ukraińskiej w tych tragicznych 
czasach nie brakowało, wiele z nich znaleźć można w materiałach Instytutu Pamięci 
Narodowej w serii „Studia i Materiały” (tom 12): Kresowa Księga Sprawiedliwych 
1939–1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez 
OUN i UPA, opr. R. Niedzielko, Warszawa 2007.
9  Antoni Matusiak, syn Franciszka, zginął w wieku 47 lat.
10  Julia z Nowakowskich Matusiak, w chwili śmierci  miała 44 lat. 



 299 

Zbrodnie nie tylko na Wołyniu

„Hryciu, za co ty jego zabiłeś?” wtedy on ze złością odpowiedział „Ja ne Hryć-
ko, ja was ne znaju! Ja z Bukowyny”. Był to syn sąsiada H. Hrywaczuk, który cho-
dził ze mną do szkoły. W tym momencie drugi banderowiec strzelił do matki prosto 
w głowę. Mama ciężko ranna, rzęziła w agonii. 

Szczególnej wymowy nabiera ten opis rozmowy matki autora z są-
siadem, który wykazał się nieludzkim okrucieństwem. Józefowi Ma-
tusiakowi i jego siostrze udało się uniknąć śmierci, ale wciąż bali się 
reakcji napastników. 

Po tej strzelaninie podczołgałem się pod łóżko. Banderowcy szukali mnie i sio-
stry w szafach i po kątach mieszkania. Szczęśliwie nie zaglądali pod łóżka. Wycze-
kiwałem tylko, kiedy mnie znajdą i zabiją. Byłem jak sparaliżowany, niezdolny do 
myślenia i ucieczki.

Nastąpiła chwila ciszy! Usłyszałem rozmowę po ukraińsku, że jeszcze mają 
być Józek i Marysia. Zaczęli ostrzeliwanie pomieszczeń w tym także strych. 
Jednocześnie banderowcy zaczęli grabież mieszkania i wynosili wszystko  co 
się tylko dało. Po głosie poznawałem wielu z nich, byli to miejscowi Ukraińcy 
w tym moi koledzy szkolni. Z rozmów wyczułem, że większość z nich była pi-
jana. Po chwili opuścili dom. Kilka minut potem jeden z banderowców powrócił 
i strzałem z karabinu dobił moją ranną matkę, używając przy tym wulgarnych 
słów. Gdy wychodził usłyszałem jak powiedział głośno „będziemy podpalać”. 
Oblali dom i zabudowania gospodarcze spirytusem gorzelnianym, a może ben-
zyną i podpalili. Znalazłem się pośrodku pożaru. Postanowiłem zmienić kry-
jówkę, ponieważ pod łóżkiem nie mogłem dłużej przebywać. Paliło się łóżko 
nade mną, pościel i spadały rozżarzone belki z sufi tu. Otaczający dym drażnił 
oddech i dusił. Czołgając się spod łóżka zauważyłem, że banderowcy znajdują 
się w bezpiecznej odległości od pożaru i obserwowali teren przyległy do zabu-
dowań. Gdy zacząłem się czołgać odezwała się moja siostra, ukrywająca się pod 
drugim łóżkiem. Żyliśmy i chcieliśmy ratować swoje życie. Słyszałem nawoły-
wania i okrzyki banderowców, terkot wozów oraz kilka wystrzałów karabino-
wych. Słychać też było łoskot palącego się drewna i gontów z pokrycia dachu. 
Groziło nam spalenie się żywcem w budynku. Postanowiłem wraz z siostrą opu-
ścić dom. 

Wybiegliśmy z domu a w pobliżu na szczęście nie było już banderowców (obser-
wowali tylko gapiowie). Pobiegliśmy przez ogrody w kierunku zalesionych wzgórz 
na skraju wioski. Kiedy dobiegliśmy na wzgórze zatrzymaliśmy się na chwilę. Stąd 
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widać było doskonale palące się budynki we wsi. Rozpoznawaliśmy właścicieli tych 
budynków. Wtedy uzmysłowiliśmy sobie, że przeżyliśmy piekło i śmierć. Rozpła-
kaliśmy się oboje. Pozostawiliśmy całą swoją młodość, zwalisko popiołu i żaru po 
rodzinnym domu, a w jego wnętrzu na zawsze pozostały zwłoki najbliższych nam 
osób – Ojca i Matki.

Po krótkim odpoczynku na wzgórzu poszliśmy leśnymi ścieżkami i dróżkami 
do wsi Rudniki11. Polacy z tej wioski, widząc łuny pożarów w Dżurowie, opuścili 
swoje domostwa, kryjąc się w lesie, skąd dopiero rano powrócili do swoich domów. 
Celem naszym było miasteczko Zabłotów12 po drugiej stronie rzeki Prut. Polacy 
ugościli nas dając jeść i następnie udaliśmy się w dalszą drogę (trzeba było unikać 
spotkania z banderowcami). Około południa byliśmy już w Zabłotowie. Tam napo-
tkani Polacy (miałem tam kilku kolegów), przyjęli nas serdecznie i dali chwilowe 
schronienie. Zostaliśmy sierotami. Miałem 20 lat, a moja siostra 17. Do miejscowo-
ści rodzinnej nigdy nie powróciłem.

Tego dnia – wg relacji Józefa Matusiaka – w Dżurowie zginęło kil-
ka osób. Kowal Karol Wesołowski (lat 50) został zastrzelony podczas 
ucieczki z domu. Paweł Litecki (lat 27) i jego matka byli najpierw be-
stialsko katowani, a potem zostali zabici. Jana Ształta i jego żonę zabi-
to, gdy próbowali wybiec z domu, potem ich zwłoki spalono w opusz-
czonych zabudowaniach. 

Później dnia 22 października 1944 roku zastrzelono siostry Rozalię 
(lat 46) i Marię (lat 42) Nowakowskie oraz Marię Wesołowską (lat ok. 
35) i jej dwóch synów w wieku 8 i 10 lat. 

Maria Wesołowska pochodzenia ukraińskiego była żoną Stanisława Wesołow-
skiego. Matka, która wychowywała dzieci w duchu polskości. Zostali wszyscy za-
strzeleni, a zwłoki spłonęły w czasie pożaru domu. 

11 Wieś sołecka w gminie Dżurów. W roku 1921 liczyła 376 zagród, zamieszkiwało 
ją 1 766 osób (1527 Rusinów, 163 Polaków, 73 Żydów i 5 osób innych narodowości. 
Wg spisu z roku 1931 we wsi było 435 zagród i 1 821 mieszkańców.
12 Miasto, siedziba gminy miejskiej i wiejskiej oraz parafi i. W roku 1921 miesz-
kały tam 3 583 osoby, dominowali Rusini (1 695) i Żydzi (1 454), Polaków było 
tylko 454. Liczba ludności systematycznie rosła, w roku 1931 – 5 777, w 1939 
– 6 000.
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Jak podaje autor zapisków, wtedy w Dżurowie UPA spaliła 9 bu-
dynków mieszkalnych i kilkanaście zabudowań gospodarskich, dwa 
sklepy i trzy kuźnie.

Podobne zajścia miały też miejsce w innych miejscowościach 
powiatu śniatyńskiego. W rodzinnej miejscowości ojca autora – 
w Rybnem13 „w marcowy wieczór (26/27 marca) 1944 roku banda 
UPA wymordowała cała naszą rodzinę Matusiaków”. Zginęli wtedy: 
Grzegorz Matusiak, jego żona Maria i syn Piotr, Ksawery Matusiak, 
jego żona Wanda, ich synowa Maria i wnuczek, ponadto dwie ko-
biety i sześcioro dzieci o nieustalonych imionach oraz cztery osoby 
z rodziny Kulbickich. Dorosłych zakłuto nożami, dzieciom roztrza-
skano głowy o ściany budynków14. Z rodziny Matusiaków uratował 
się tylko 10-letni Stanisław, ranny zdołał wydostać się spod sterty 
martwych ciał15.

Autor, uciekając z rodzinnej wsi, napotkał jeszcze wiele śladów 
mordów16. 

Przechodząc przez miejscowość Rudniki dowiedziałem się o zamordowaniu 
przez UPA młynarza z tej wsi oraz jego kilkuosobowej rodziny. Dom został spalo-
ny wraz z pomordowanymi.

13 Wieś sołecka w gminie Kosów Stary, parafi a Kuty. Jak wspomina J. Matusiak 
większość mieszkańców stanowili Ukraińcy, wśród nielicznych Polaków domino-
wało nazwisko Matusiak. 
14 Metody te niewątpliwie okrutne i drastyczne, to zaledwie dwie spośród 362 sto-
sowanych przez UPA wobec Polaków, jakie omawia Aleksander Korman, Stosunek 
UPA do Polaków  na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, Wro-
cław 2002, s. 101–113. 
15 Eksterminacja ludności polskiej dokonana przez faszystów ukraińskich spod zna-
ku OUN-UPA w powiecie Kosów Huculski, woj. Stanisławowskie w latach 1939–
1945, cz. 2, „Na Rubieży”, Nr 48/2000, s. 10. 
16 Wg obliczeń w powiecie śniatyńskim w okresie 1939–1946 zostało zamordo-
wanych łącznie 340 osób. Udało się ustalić tylko 138 nazwisk. We wspomnianych 
miejscowościach: w Dżurowie 27 (ustalono 13 nazwisk), w Rudnikach 15 (7), 
w Trójcy – 80 Polaków i 6 Ukraińców (75), w Tuczapach 10 (4), w Widynowie 
15 (7), w Zabłotowie 23 (3); http://www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl/Stanisla-
wow/sniatyn_tabela.jpg [dostęp 6 września 2013].
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Tragicznej mocy 27  marca 1944 roku we wsi Tuczapy17 (5 km od Dżurowa) zo-
stała zamordowana rodzina Balewiczów: Michał lat około 40, jego żona Maria (lat 
34), syn Kazimierz (lat 12) i syn Adam (lat 10). Dom wraz ze zwłokami spalono. 
W marcu 1944 roku we wsi Widynów18 z rąk banderowców zginął Karol Nowa-
kowski lat 14, syn Józefa Nowakowskiego z Dżurowa. W tym czasie przebywał 
u swoich dziadków. Dziadkowie również zostali zamordowani.

Na wieś Trójca19 (gmina Zabłotów) banderowcy napadli trzykrotnie: w lutym, 
w sierpniu oraz 23 października 1944 roku. W tym ostatnim dniu zginęło 65 osób. 
Wszystkie zostały pochowane we wspólnej mogile obok miejscowego kościoła, ro-
zebranego przez banderowców. Wśród zamordowanych osób byli także nasi bliscy 
krewni20. 

Spokojnych mieszkańców zginęło w ten październikowy dzień 1944 r. dużo. 
Wśród nich ludzie starzy, dzieci, matki i ojcowie rodzin. Ile ucierpieli kresowi Po-
lacy na tej dawnej polskiej ziemi, tego żadne pióro i opis w pełni nie odda. Krwawe 
łuny palonych wsi, osiedli i miasteczek na Pokuciu siały grozę i strach, zwiastowały 
klęskę i zbrodnie. Ziemia pokucka spłynęła krwią. 

Trudno nie zgodzić się z tą refl eksją. Nad kolejnymi pokoleniami 
Polaków i Ukraińców cieniem kładzie się wspomnienie tamtych tra-
gicznych wydarzeń. Ale ciąży też nad nimi obowiązek pamiętania21. 
17 Wieś sołecka w gminie Dżurów, parafi a Nowosielica. Wg spisu z roku 1921 liczy-
ła 229 zagród i 1 057 mieszkańców (971 Rusinów, 52 Żydów i 34 Polaków, w 1931 
liczba mieszkańców zmalała do 1 045.
18 Wieś sołecka w gminie Tuczapy, parafi a Śniatyń. Spośród 1 506 mieszkańców 
w roku 1921 większość stanowili Rusinie (1 400), Polaków było zaledwie 48. 
19 Wieś sołecka w gminie Zabłotów w roku 1921 licząca 634 zagrody i 2 854 miesz-
kańców (2 160 Rusinów, 588 Polaków, 106 Żydów). Do wybuchu wojny liczba 
ludności systematycznie rosła, w 1939 roku mieszkało tam około 700 Polaków.
20 Nazwiska Polaków zamordowanych przez banderowców: Ludobójstwo dokonane 
na ludności polskiej przez terrorystów ukraińskich spod znaku OUN-UPA-SKW oraz 
ukraińskich jednostek militarnych w służbie hitlerowskich Niemiec w pow. Śniatyń, 
woj. stanisławowskie w latach 1939–1945, cz. 2, „Na Rubieży” 2002, nr 61, s. 25. 
Warto dodać, że „niektóre rodziny ukraińskie, jak. np. Błoszkowie, Hrynykowie, 
Manylukowie i Sachrukowie udzielały schronienia rodzinom polskim oraz ostrze-
gały przed niebezpieczeństwem. Dzięki temu ocalili życie wielu Polakom, swoim 
sąsiadom”; ibidem, s. 26.
21  Utrwalaniu pamięci służą publikowane wspomnienia, opracowania (np. S. Sie-
kierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów 
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Autor wspomnień opuścił rodzinne strony, dotarł do miejsca for-
mowania polskiej armii w Sielcach nad Oką, gdzie rozpoczął służbę 
wojskową. Po ukończeniu kursu w Szkole Podchorążych w Riazaniu 
został w lutym 1945 roku przeniesiony na ziemie polskie. Jego dalsze 
losy to materiał na kolejne, tym razem obszerniejsze opracowanie.

Jolanta Załęczny

ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim w latach 1939–1946, 
Wrocław 2007), wystawy oraz działalność stowarzyszeń i fundacji.
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III
Samodziały, samodziały przędą 

 dziewczęta
Pryśki, Nastki, Jaryny – nie pamiętam –
na surową, na chłopską odzież 
i na hafty, których nie wypowiem.

Przędą, przędą na biegłych wrotkach, 
Wołyń w palcach ich barwnie się mota 
w proste znaki i proste nici 
na płóciennych, lnianych okryciach.

Przędą Pryśki, przędą Jaryny, 
już oprzędły płótna Wołyniem, 
w znakach prostych i tak najprościej 
na tych płótnach Wołyń się mości...

Czarno się skiba kładzie, bo rodny 
 jest czarnoziem, 

choć Hryć wiosną orze o głodzie. 
O głodzie Hryć wiosną orze 
choć chleb i dla niego boży.

Czyście żyto ukryli w stodołach, 
że o głodzie Hryć na konie woła, 
czyli zbrakło kaszy hryczanej 
z rodnej ziemi latoś oranej?

Czarno się skiba kładzie, bo rodny 
 jest czarnoziem 

choć Hryć wiosną orze o głodzie. 
Lecz nie wstrzyma głód chłopa dłoni 
póki chlebem nie wzejdzie Wołyń...

Po rozłogach i jarach rośnych 
echem toczy się pieśń donośna, 
echem toczy, do chat dociera, 
białe drzwi na gościńce otwiera.

Od gościńców tłumnie i razem 
promienieją spracowane twarze, 
te, co wiosną orały o głodzie 
i co przędły w chałupach przy mrozie.

Śpiewną, śpiewną wołyńską niedzielą 
na gościńcach koszule się bielą, 
w znaki proste i nici proste 
z pracy Nastki, Jaryny radosnej.

Po rozłogach i jarach rośnych 
echem toczy się pieśń donośna, 
echem toczy, do chat dociera, 
białe drzwi na gościńce otwiera...

Jesteś nam ziemio matką, 
jesteś nam karmicielką,
na równi sycisz człowieka, 
na równi łodyżkę niewielką.

Z twych piersi pełnych, 
dostojnych jabłoń wykwita wspaniała,
gdy ją sadownik znojny 
zaszczepi wątłą i małą.

Jesteś nam ziemio zawsze 
jak dobra matka surową, 
dlatego kwieciem prostym 
łąka zakwita odnową.

Dlatego serca koniczyn 
a nawet głogów i tarnin 
biją tak głośno o wiośnie, 
gdy je twa miłość ogarnie.

Dlatego syn twój sadownik, 
jabłonkę szczepiący małą, 
przez miłość matko ku tobie 
czyni ją doskonałą.

Dlatego owoc piękniejszy 
niż inne rodzi mu ona, 
albowiem drżeniem miłości 
ku tobie była szczepiona...

Zygmunt Jan Rumel
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Helena Wiórkiewicz
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Pamiątki Drexlerów w zbiorach 
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Dar Jadwigi Kern-Bałaty

Począwszy od 1993 r., kiedy to Muzeum Niepodległości w Warszawie 
podjęło działania obejmujące prace zbierackie, dokumentacyjne, wy-
stawiennicze i popularyzatorskie, mające na celu upamiętnianie i upo-
wszechnianie dziejów obszarów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
do zbiorów trafi ły liczne, różne materiały świadczące o historii Kresów 
Wschodnich i ludzi je zamieszkujących. Pochodzą one z darów osób 
prywatnych z kraju i z zagranicy. Znaczącą część zgromadzonych ma-
teriałów stanowią pamiątki kilkunastu rodzin lwowskich. Mają pry-
watny charakter, ale pozwalają odtworzyć uczestnictwo ich członków 
w wydarzeniach historycznych, w życiu publicznym i pracy zawodo-
wej, ukazują historię poprzez życie zwykłych ludzi, ale też już zapisa-
nych w polskiej historii, nauce i kulturze.

Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów trafi ły do zbiorów Muzeum 
Niepodległości w latach 1994–1996  oraz w 2012 r. Złożyły je dwie 
panie: Wanda Bystram i Jadwiga Kern-Bałata, prawnuczka i prapra-
wnuczka Ignacego Drexlera, seniora rodu. Łącznie zespół liczy ponad 
400 pozycji. Grupa materiałów przekazanych w latach 1994–1996, 
obejmująca ponad 300 pozycji, została zaprezentowana na II Muzeal-
nych Spotkaniach z Kresami zorganizowanych przez Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie w dniach 23–24 maja 2011 r.; ich opracowanie 
zostało przygotowane do druku w tomie pt. Dziedzictwo i pamięć Kre-
sów Wschodnich Rzeczypospolitej, będącym pokłosiem konferencji1. 

1 H. Wiórkiewicz, Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum 
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Niniejsze opracowanie prezentuje pamiątki przekazane do zbiorów 
Muzeum Niepodległości przez panią Jadwigę Kern-Bałatę w dniu 16 
stycznia 2012 r. Ta grupa liczy ponad 100 pozycji, a wśród nich znajdu-
ją się 34 fotografi e i kilkadziesiąt różnych papierów. Fotografi e pocho-
dzą z lat od około 80. XIX wieku do około 80. XX wieku. Dominują 
zdjęcia portretowe poszczególnych członków rodziny Drexlerów oraz 
Pasławskich; część z nich wykonana jest przez znakomitych fotogra-
fów lwowskich: Edwarda Trzemeskiego, Leona Błachowskiego, Teo-
dozego Bahrynowicza, warszawskich – Bronisława Mariona, Alek-
sandra Karolego i Maurycego Puscha, Witolda Pikiela, Władysława 
Złakowskiego, również przez Jana Bułhaka z Wilna, zaś inne – przez 
nieokreślonych autorów oraz amatorów. Fotografi e (niektóre) naklejo-
ne są na tekturki zdobione winietami, pochodzące z warsztatów lito-
grafi cznych. Większość portretów stanowią zdjęcia o formacie wizy-
towym (ok. 6 x 9 cm) i gabinetowym (ok. 9 x 12 cm), spora ich część 
jest w kolorze sepii. Natomiast w papierach znajdują się dokumenty 
osobiste, fragment korespondencji i drobnych papierów rachunkowych 
(familijnych rozliczeń fi nansowych), wycinki prasowe z notatkami za-
wierającymi relacje pogrzebowe i wspomnienia o zmarłych; gros ar-
chiwaliów łączy się z Zofi ą Drexler-Pasławską i jej córką Krystyną.

Prezentowane materiały dotyczą następujących osób z rodziny Dre-
xlerów: Ignacego Drexlera (1811–1889), seniora rodu i jego żony Henryki 
ze Strumińskich (1817–1889); ich syna – Ignacego Drexlera (1847–1905) 
i jego żony Eugenii ze Smutnych (1857–1930); reprezentujących trzecie 
pokolenie Drexlerów – Kazimierza (1881–1933), Aleksandra (1885–1949), 
Luny Amalii (1882–1933), Ignacego Tadeusza (1878–1930), jego żony 
Zofi i z Pasławskich (1887–1979) i córki Krystyny (1917–1992), zamęż-
nej Progulskiej. Natomiast z rodziny Pasławskich odnotowani są: Karol 
Pasławski (1855–1923) i jego żona Maria z Litauerów (Littauerów) (1858–
1937), ich dzieci: syn Stefan Wiktor (1885–1956) i jego żona Aleksandra 
z Judyckich (ok. 1902–1944), córka Zofi a, wyżej wymieniona,  zamężna 
za Ignacym Drexlerem; dzieci Stefana i Aleksandry Pasławskich: syn 
Stefan Karol (1926–1944) i córka Grażyna Magdalena (ur. 1930).

Niepodległości w Warszawie, [w:] Dziedzictwo i pamięć Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Materiały II Muzealnych Spotkań z Kresami zorganizowanych 
przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w dniach 23–24 maja 2011 (tom  
przygotowywany do druku).
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W niniejszym opracowaniu – podobnie jak uprzednio – ze wzglę-
dów praktycznych, przyjęłam zasadę prezentacji obiektów w powiąza-
niu z konkretnymi osobami, których dotyczą, z podaniem zwięzłych 
not biografi cznych, w kolejności (mniej więcej) chronologicznej, roz-
poczynając od seniora rodu, Ignacego Drexlera, będącego lwowiani-
nem w pierwszym pokoleniu.

Ignacy Drexler urodził się w 1811 r. w Dobromielcu na Morawach. 
Po ukończeniu szkoły przemysłowej w roku 1837 przybył do Lwowa 
prawdopodobnie poszukując pracy, podobnie jak wielu innych ówcze-
snych rzemieślników i różnych osadników cesarskiej Austrii. W tym 
samym roku otworzył w Rynku mały sklepik branży pościelowej, któ-
ry z czasem przemienił na magazyn okazały, funkcjonujący w tej sa-
mej kamienicy przy placu Kapitulnym 2 pod nazwą „Drexler Ignacy 
i Synowie” przez ponad sto lat, do września 1939 r.

Zaangażowany w pracę zawodowo-handlową Ignacy Drexler pro-
wadził aktywną i gorliwą działalność fi lantropijną, przyczynił się do 
rozwoju szeregu towarzystw dobroczynnych, m. in. przy współpracy 
z ks. Sewerynem Morawskim (1819–1900) i ks. Zygmuntem Odelgie-
wiczem (1820–1894) w roku 1856 założył Stowarzyszenie Katolickiej 
Młodzieży Rękodzielniczej „Skała” we Lwowie. Dwa lata później we-
spół z Kalikstem Orłowskim (1818–1881), właścicielem ziemskim, ka-
tolickim działaczem społecznym i fi lantropem, zawiązał we Lwowie 
pierwszą Konferencję Towarzystwa św. Wincentego à Paulo („Matki 
Boskiej”), pełnił funkcję prezesa zawiązanej następnie drugiej Konfe-
rencji („Św. Anny”). W tym samym roku wraz z hr. Honoratą Borzęcką 
(1775–1858), znaną w Galicji fi lantropką oraz z Kalikstem Orłowskim 
był współzałożycielem Zakładu Wychowawczego im. św. Antoniego 
z Padwy (dla ubogich chłopców). Także wraz z Kalikstem Orłowskim 
założył Towarzystwo św. Józefa z Arymatei (24 maja 1859), mające 
na celu bezpłatne grzebanie ubogich zmarłych. Był członkiem Stowa-
rzyszenia Czynnej Miłości Bliźniego. Od 1857 r., przez prawie 20 lat, 
był asesorem Komisji zarządzającej Instytutem Ubogich Chrześcijan 
we Lwowie (Instytut powstał za czasów cesarza Józefa II w 1787 r.), 
któremu podlegał „Dom Ubogich” miasta Lwowa. Przez kilka lat po-
zostawał czynny w Towarzystwie Miłosierdzia pod godłem „Opatrz-
ności”, którego Wydziałowi przewodniczył ks. Zygmunt Gorazdow-
ski (1845–1920). W jego działalności dobroczynnej zawierały się też 
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działania patriotyczne, wyrażone m.in. datkami na rzecz Lwowskiej 
Komisji Towarzystwa Opieki nad Weteranami z 1831 r. Wspierając bu-
dowę nowych kościołów, również sam z własnych funduszy, na wła-
snym placu, wybudował kaplicę w Brzuchowicach pod Lwowem. Za 
działalność fi lantropijną, szerzenie wiary katolickiej w 1863 r. papież 
Pius IX mianował go kawalerem Orderu Rycerskiego św. Sylwestra.

Ignacy Drexler z zaangażowaniem oddawał się działalności spo-
łecznej, obywatelskiej. Wybrany do stuosobowej Rady miasta Lwowa 
w 1880 r., pracował głównie w sekcji do spraw duchowych i dobroczyn-
nych. W latach 1881–1889 był członkiem Towarzystwa i Zarządu Ga-
licyjskiej Kasy Oszczędności, a w 1882–1887 zastępcą członka Rady 
Nadzorczej Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim 
Księstwem Krakowskim. 17 lipca 1887 r. Lwów urządził Drexlerowi – 
bardzo uroczyście obchodzony – jubileusz 50-lecia zawodowej pracy.

Ignacy Drexler, kupiec i obywatel miasta Lwowa, kawaler papieskie-
go orderu św. Sylwestra, fi lantrop, działacz społeczny, senior świetnej 
patrycjuszowskiej rodziny lwowskiej zmarł 29 maja 1889 r. we Lwo-
wie. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim2. 
Żoną Ignacego Drexlera była Henryka ze Strumińskich (1817–1889), 

lwowianka, czynna w Towarzystwie Pań Miłosierdzia św. Wincente-
go à Paulo. Zmarła 4 października 1889 r. we Lwowie. Pochowana na 
cmentarzu Łyczakowskim3.

W prezentowanych w niniejszym opracowaniu – a pochodzących 
z daru p. Jadwigi Kern-Bałaty – pamiątkach lwowskiej rodziny Dre-
xlerów senior rodu i jego żona Henryka uwiecznieni są na fotogra-
fi cznych portretach pojedynczych. Zostali oni sfotografowani w atelier 
Leona Błachowskiego, zawodowego fotografa lwowskiego, prawdopo-
dobnie w latach 70. lub na początku lat 80. XIX wieku. Wykonane 
w tym samym atelier ich eleganckie portrety różnią się tylko szczegó-

2 O Ignacym Drexlerze zob. m.in.: Pięćdziesięcioletni jubileusz zawodowej pracy 
Ignacego Drexlera, „Czasopismo «Krajowego Towarzystwa Kupców  i Przemy-
słowców»” 1887, nr 2, s. 18–19; S. Respondek, Życie i twórczość Luny Amalii Dre-
xler na tle dziejów swego rodu. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. 
dr. hab. S.S. Nicieji, Opole 1989 (mps), s. 5–7, Uniwersytet Opolski, Archiwum: 
Akta osobowe studentów, sygn. 37/732/91; H. Wiórkiewicz, op. cit. (tu bibliografi a 
dotycząca Ignacego Drexlera i fi rmy „Drexler I. i Synowie”).   
3 H. Wiórkiewicz, op. cit.
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łami kompozycji postaci we wnętrzu i różnym sposobem pozowania. 
Ignacy Drexler – w starszym wieku, powyżej kolan, siedzący w fotelu 
(na krześle?), w ubraniu wizytowym, do marynarki przypięty order 
św. Sylwestra; po lewej stronie kotara. Odbitka jest naklejona całą po-
wierzchnią na nieco większy od niej fi rmowy kartonik, na licu opa-
trzony napisem złoconym: „L. Błachowski we LWOWIE”. Na odwro-
cie winieta z wiedeńskiej pracowni  litografi cznej Bondy’ego, z nazwi-
skiem właściciela i adresem zakładu fotografi cznego (Il. 1)4. 

Henryka ze Strumińskich Drexlerowa – portret kobiety w starszym 
wieku, w ujęciu do kolan, siedząca w fotelu (na krześle?), w czep-
ku (czapeczce?) obszytym koronką, zawiązanym pod brodą, ubrana 
w suknię (?) z narzuconą pelerynką obszytą koronką, z białym koł-
nierzykiem; po prawej stronie kotara. Pozostałe właściwości fotogra-
fi i – sygnowanie, winieta litografi czna, tożsame z portretem Ignacego 
Drexlera (Il. 2) 5. 

4  Nr inw. F-15561: Ignacy Drexler; 19,5 x 13,2 cm, kartonik 21,8 x 13,5 cm.
5  Nr inw. F-15562: Portret Henryki ze Strumińskich Drexlerowej; 19,5 x 13,1 cm, 

1. Ignacy Drexler (1811–1889), ok. 1885–1887. 
Fot. Leon Błachowski, Lwów, awers i rewers; nr inw. F-15561
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Charakter dokumentacyjny mają zachowane tu wycinki prasowe 
z lwowskich gazet (6, wszystkie naklejone całą powierzchnią na kartkę 
papieru A4) z relacjami pogrzebowymi i wspomnieniami o zmarłym 
Ignacym Drexlerze. Ułożone chronologicznie zaczynają się od słów: 
1. „+ Ignacy Drexler, kupiec, zasłużony obywatel i długoletni czło-
nek Rady m. Lwowa, zmarł dziś po dłuższej chorobie (…)”, NN, maj 
1889; 2. „+ Ignacy Drexler, kupiec i obywatel miasta Lwowa, kawaler 
papieskiego orderu, św. Sylwestra (…)”, „Dziennik Polski” 30 V 1889; 
3. „+Ignacy Drexler, kupiec, obywatel miasta Lwowa i długoletni rad-
ny, zmarł wczoraj w naszem mieście po długiej chorobie (…)”, NN, 
maj 1889; 4. „Zmarli we Lwowie: Ignacy Drexler, kupiec i obywatel 
miasta Lwowa (…)”, „Gazeta Narodowa” 1 VI 1889, nr 126, s. 2; 5. 
„Pogrzeb śp. Ign. Drexlera. Piękny pogrzeb miał wczoraj śp. Ignacy 
Drexler opiekun i dobroczyńca ubogich (…)”, NN, czerwiec 1889; 6. 

kartonik 21,7 x 13,7 cm. W zbiorach Muzeum Niepodległości jest też dublet tego 
zdjęcia: nr inw. F-9776. Drexlerowa sfotografowana jest w tym samym ubraniu na 
rodzinnym zdjęciu zbiorowym, także wykonanym w atelier Leona Błachowskiego 
we Lwowie około 1885–1887 r., nr inw. F-9770.

2. Henryka ze Strumińskich Drexlerowa (1817–1889), ok. 1885–1887. 
Fot. Leon Błachowski, Lwów; nr inw. F-15562
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„Podziękowanie. Za dowody współczucia dla nas, a uznania dla ojca 
naszego, śp. Ignacego Drexlera, wyrażamy wszystkim uczestnikom 
pogrzebu z głębi serca żalem przepełnionego, szczere, „Bóg zapłać! 
(…)”, „Gazeta Narodowa” 5 VI 1889, nr 129, s. 3.

Podobne wycinki prasowe dotyczą Ignacego Drexlera juniora, któ-
ry po śmierci ojca objął prowadzenie znanej już nie tylko we Lwowie 
– w tej branży – ale też w Galicji fi rmy pod nazwą „Drexler I. i Sy-
nowie” przy placu Kapitulnym 2. Ignacy Drexler junior urodził się 6 
czerwca 1847 r. we Lwowie. Gimnazjum ukończył w Tarnopolu. Inte-
resowało go malarstwo, rzeźba i chciał studiować w Akademii Sztuk 
Pięknych, ale na wyraźne życzenie ojca plany artystyczne musiał 
zmienić i w 1869 r. podjąć pracę w jego handlu, który zresztą prowa-
dził bardzo pomyślnie do końca swego życia. O rozwoju i prestiżu fi r-
my za czasów Ignacego juniora świadczy m.in. udział w Powszechnej 
Wystawie Krajowej 1894 r. we Lwowie; jako wystawca – za materace, 
kołdry, poduszki, prześcieradła – fi rma otrzymała medal. Dowodem 
zaś wzrostu zamożności rodziny było zakupienie przez Drexlera jed-
nego z budynków wystawowych – pawilonu polsko-amerykańskiego, 
wystawionego przez biorących w lwowskiej wystawie udział Polaków 
zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych; dom ten został usytuowa-
ny w letniskowych Brzuchowicach pod Lwowem, w rodzinie zyskał 
nazwę willa „Ameryka”. 

Podobnie jak ojciec, Ignacy junior z pełnym poświęceniem pracował 
dla miasta, angażując się przede wszystkim w sferze dobroczynności 
oraz w pracę obywatelską. Był m.in. czynny w Towarzystwie św. Win-
centego à Paulo, Towarzystwie św. Józefa z Arymatei, Komisji Insty-
tutu Ubogich Chrześcijan, Galicyjskiego Zakładu Ciemnych, Komitetu 
Miejskiego Zakładu Sierot im. Franciszka Józefa, Kuratorii sprawującej 
zarząd Fundacji Schroniska dla Starców im. Roberta Domsa. Wybrany 
do Rady miasta Lwowa, pracował głównie w sekcjach fi nansowej i do-
broczynności. Był członkiem Wydziału Galicyjskiej Kasy Oszczęd-
ności. Zainteresowania życiem kulturalnym Lwowa realizował m.in. 
w rozmaitych pracach na rzecz Towarzystwa Śpiewackiego „Lutnia” 
(zawiązane 15 listopada 1880) oraz w komisji dla spraw artystycznych 
w „Komitecie budowy teatru” we Lwowie (wybranym w 1899 r.), co 
zostało uwiecznione w Akcie Pamiątkowym spisanym przy otwarciu 
Teatru Miejskiego 4 października  1900 r. 
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Ignacy Drexler junior zmarł 22 maja 1905 r. we Lwowie. Został po-
chowany na cmentarzu Łyczakowskim6. 

Zachowane wycinki prasowe (5, wszystkie naklejone całą powierzch-
nią na kartkę papieru A4) z niezidentyfi kowanych tytułów czasopism 
lwowskich, to notatki pośmiertne, relacje pogrzebowe, wspomnienia 
o kupcu i zasłużonym obywatelu miasta Lwowa. W kolejności chrono-
logicznej, rozpoczynają się od słów: 1. „Śp. Ignacy Drexler, długolet-
ni członek rady miejskiej, członek wydziału gal. Kasy Oszczędności, 
przełożony Stowarzyszenia św. Wincentego à Paulo, zmarł w dniu dzi-
siejszym w wieku lat 58 (…)”, NN, maj 1905; 2. „Pogrzeb śp. Igna-
cego Drexlera, który odbył się wczoraj o godz. 5-tej po południu był 
wymownym wyrazem ogólnego poważania jakim się cieszył zmar-
ły wśród najszerszych warstw naszego społeczeństwa (…)”, NN, maj 
1905; 3. „Pogrzeb ś.p. Ignacego Drexlera, kupca i długoletniego rad-
nego miejskiego, odbył się wczoraj o g. 5 po południu z domu żałoby 
przy placu Kapitulnym na cmentarz Łyczakowski (…)”, NN, maj 1905; 
4. „Pogrzeb śp. Ignacego Drexlera odbył się wczoraj po południu przy 
współudziale bardzo licznej publiczności, delegatów rozmaitych in-
stytucyj, towarzystw itd. (…)”, NN, maj 1905; 5. „Słowami gorącego 
wspomnienia, poświęconemi pamięci radnego miasta, śp. Ignacego 
Drexlera, rozpoczął wiceprezydent Michalski posiedzenie (w dzień po 
pogrzebie,…). Przemówienia prezydenta wysłuchała rada stojąc”, NN, 
maj 1905.    
Żoną Ignacego Drexlera juniora była Eugenia Amalia z domu Smut-

ny (1857–1930), lwowianka, przez wiele lat czynna w Stowarzysze-
niu Pań Miłosierdzia, przewodniczyła Sekcji Opieki nad Młodzieżą. 
Zmarła 22 stycznia 1930 r. we Lwowie, została pochowana na cmen-
tarzu Łyczakowskim7. W zachowanym wycinku prasowym z niezi-
dentyfi kowanego tytułu gazety lwowskiej zapewne ze stycznia 1930 r. 
z notatką pośmiertną pt. „Podzwonne” napisano m.in.: „Postać ś.p. Eu-
genii Drexlerowej uosabiała tradycje starego, patriotycznego, przodu-
jącego kulturą życia, myśli i czynu mieszczaństwa lwowskiego, tego 

6  O Ignacym Drexlerze juniorze zob. m.in.: Sprawozdanie z czynności Męskiego 
Towarzystwa św. Wincentego à  Paulo we Lwowie za rok 1905, Lwów 1906, s. 10. 
13, 16, 37, 40–41; S. Respondek, op. cit., s. 5, 7–13; H. Wiórkiewicz, op. cit. 
7  S. Respondek, op. cit., s. 8–13; H. Wiórkiewicz, op. cit.
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mieszczaństwa – dzięki któremu Lwów był – jest – i będzie «Semper 
fi delis»”, zaś o rodzinie podano: 

Nie było potrzeby ni instytucji, która nie musiałaby złotemi zgłoskami zapisać 
nazwiska Drexlerów, choć wszystko co czyniono czy dawano, dawano i czynio-
no z najsubtelniejszą dyskrecją i zupełnem uchyleniem swojej osoby. Nie dziw, że 
w atmosferze tej urosła artystka pierwszej miary [Luna Amalia], dostojni pracow-
nicy miasta i kraju, i wzorowe żony i matki.

W pamiątkach dotyczących osób z trzeciego pokolenia Drexlerów 
odnotowani są: Kazimierz, Luna Amalia, Aleksander, Ignacy Tadeusz 
Marian, dzieci Ignacego i Eugenii ze Smutnych.

Kazimierz Drexler urodził się 3 lutego 1881 r. we Lwowie. Uczył 
się w Zakładzie Naukowo-Wychowawczym OO. Jezuitów w Chyro-
wie w latach 1892–1894, ale nie miał matury. Po śmierci ojca, przede 
wszystkim wolą matki, ale również za zgodą pozostałych spadkobier-
ców, został właścicielem fi rmy – z zachowaną jej dotychczasową nazwą 
„Drexler I. i Synowie”. Objęty po ojcu sklep od roku 1911 (czasowo) 
prowadził ze swym szwagrem, Antonim Gabrielem Sołtysem (1875
–1950)8, mężem Marii Drexlerówny (1887–1976). Za jego czasów fi rma 
Drexlerów obchodziła 75-lecie istnienia oraz wzięła udział w Trzecim 
Jarmarku Wyrobów Krajowych we Lwowie (24 czerwca – 17 września 
1911), zorganizowanym zabiegami Towarzystwa Lwowskiej Pomocy 
Przemysłowej. Prawdopodobnie to z jego inicjatywy otworzona zo-
stała fi lia fi rmy Drexlerów „Drexler I. i Synowie” w Nowym Sączu, 
Rynek 25. Wiadomo też, że Kazimierz Drexler udzielał się społecz-
nie, przykładowo: był członkiem-założycielem Towarzystwa Szkoły 
Handlowej we Lwowie, powołanego 14 stycznia 1908 r., „dla krzewie-
nia oświaty i polskiej kultury handlowej”; członkiem Towarzystwa 
św. Wincentego à Paulo oraz Towarzystwa Miłosierdzia pod godłem 
„Opatrzności”. 

8  Wspomnienia: Antoni Zbigniew Sołtys-Kulinicz. Wspomnienia zostały spisane 
w latach 1995–1999 obejmują okres od 1919 do ok. 1960 roku, [oprac. w latach 
2002–2004 A. i A. Sołtys Kulinicz], Sopot 2004; A. Sołtys-Kulinicz, Nasze rodziny, 
Sopot 2010 (opracowanie nie publikowane, w formie elektronicznej życzliwie mi 
udostępnione przez Autora, za co składam serdeczne podziękowania); H. Wiórkie-
wicz, op. cit.



314

Helena Wiórkiewicz

Był człowiekiem niezwykle przedsiębiorczym, prowadził pomyśl-
nie interesy, bardzo się „dorobił”. Niestety, wskutek złych pociągnięć 
fi nansowych i lekkomyślności, w czasie wielkiego kryzysu lat 30. XX 
wieku zbankrutował, co przypłacił życiem. Zmarł tragicznie 6 grud-
nia 1933 r. we Lwowie. Został pochowany na cmentarzu Łyczakow-
skim. Pozostawił żonę Jadwigę z Műller-Popławskich (1890–1975) 
i troje dzieci: Jadwigę  (1916–1998), zamężną za Janem Białkowskim 
(1913–1977), Witolda (1919–1991), lekarza, ożenionego z Krystyną 
Fijałkowską (1923–1997), Ignacego (1922–2011), lekarza, ożenionego 
z Marią Wojtowiecką (ur. 1926).  

Magazyn „Drexler I. i Synowie”, wedle informacji p. Witolda Dre-
xlera, wnuka Kazimierza, został wykupiony przez subiekta i pod 
tą samą nazwą funkcjonował do 1939 r.; pracowała w nim Jadwiga 
z Müller-Popławskich Drexlerowa, żona Kazimierza9.

Z osobą Kazimierza Drexlera związane są dwie pozycje. Jedna 
– to napisany na jednym arkuszu o wymiarach 34,2 x 21 cm pra-
wie czterostronicowy dokument rękopiśmienny, zawiera trzy teksty 
świadczące o regulacji spraw majątkowych – fi nansowych w rodzinie 
Drexlerów w latach 1907–1916. Rozpoczynające się od słów: „W Imię 
Boże Droga Mamcio i moje Rodzeństwo!”, datowane: „Lwów dnia 5 
stycznia 1907”, oświadczenie Kazimierza Drexlera w ustępie pierw-
szym wykazuje jego szczegółowe zobowiązania w zakresie opłat 
czynszu „za lokal sklepowy dotychczasowy wraz z magazynami 
i pracownią w rocznej wysokości 6.000 K” , względem rodziny wy-
płaty określonych kwot matce Eugenii ze Smutnych Drexlerowej oraz 
rodzeństwu: Amalii, Aleksandrowi, Marii, Irenie; w ustępie drugim 
zawarte jest ograniczenie prawa wolnego dysponowania Kazimierza, 
tj. przenoszenia własności handlu na obce osoby lub na kogoś trze-
ciego tj. na przyszłą żonę lub dzieci – do czasu przyjętych na siebie 
obowiązków wskazanych w ustępie pierwszym. Oświadczenie pod-
pisali: Kazimierz Drexler, E. Drexlerowa, Ignacy w imieniu małolet-
nich, który też potwierdza otrzymanie swojej części w kwocie 8.000 
K. W nowym, zaktualizowanym oświadczeniu, z datą: „Lwów 30. 
9  H. Wiórkiewicz, op. cit. (tu też bibliografi a dotycząca Kazimierza Drexlera); (t): 
Samobójstwo znanego kupca lwowsk.[iego], „Kurier Lwowski” 8 grudnia 1933, nr 
342 ABC, s. 8;   Tragiczne fatum nad rodziną kupiecką. Trzej synowie skończyli 
samobójstwem, „Nowiny Codzienne” 8 grudnia 1933, nr 356, s. 3.
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V 1909”, rozpoczynającym się od słów: „Ze względu, że interes mi 
odstąpiony przez Mamcię rozwinął się i idzie dobrze (…)”, Kazimierz 
Drexler zobowiązuje się przez najbliższe 5 lat, tj. do końca 1914 r. 
regulować sprawy czynszu za lokal sklepowy, pracownię i magazy-
ny fi rmy, podwyższa przeznaczoną dla Matki rentę roczną  2 400 K 
na 6 000 K, zarazem zrzeka się ustanowionej dla niego w testamen-
cie Ojca zwyżki w częściach realności (on otrzymał 9/52 a reszta ro-
dzeństwa tylko po 6/52) na rzecz rodzeństwa do równego podziału. 
Podpisani: Kazimierz Drexler, E. Drexlerowa, Ignacy Drexler, dr E. 
Kamieński10, w obecności którego złożono podpisy. Trzecie oświad-
czenie – prawdopodobnie Eugenii Drexlerowej, albo może Ignacego 
Drexlera – rozpoczyna się od słów: „18 I 1916 roku stanęła umowa 
między Kaziem a Tońciem [Antonim Gabrielem Sołtysem], w obec-
ności p. Abrysowskiego, Jadzi11 i mojej (…)”, dotyczy rozliczeń fi -
nansowych pomiędzy Kazimierzem Drexlerem a Antonim Gabrielem 
Sołtysem, który od 1 stycznia 1911 r. czasowo był współwłaścicielem 
fi rmy „Drexler I. i Synowie”. Wszystkie trzy oświadczenia, jak rów-
nież złożone pod nimi podpisy, to rękopisy nieznanej, ale tej samej 
ręki; można przypuszczać, że są to bruliony, a może odpisy ofi cjal-
nych dokumentów (?) lub umów rodzinnych; dwa pierwsze napisane 
są czarnym atramentem, ostatni – fi oletowym. 

Zachowana ulotka reklamowa wydana w 1911 r. na jubileusz 75-lecia 
założenia fi rmy Ignacy Drexler i Synowie we Lwowie  ilustrowana 
jest wizerunkami założyciela i kolejnych właścicieli: Ignacego seniora 
(portret pośrodku), Ignacego juniora, Adolfa  i Kazimierza Drexle-
rów oraz Antoniego Gabriela Sołtysa, wspomnianego już tu wcześniej 
kupca lwowskiego, widokiem witryny magazynu przy placu Kapitul-
nym 2 i wizerunkami medali otrzymanych przez fi rmę na lwowskich 
wystawach (Il.3)12. 

10 Edmund Kamieński (1864–1933), adwokat we Lwowie. S.S. Nicieja, Ogród snu 
i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywają-
cych w latach 1786–2010, Opole 2011; „Kurier Lwowski” 1933: 26 VI  nr 176A, s. 
2: Nekrolog, 1 VII nr 181A, s. 2: Z żałobnej karty. 
11 Abrysowski i Jadzia, osoby dotychczas niezidentyfi kowane.
12 Nr inw. U.5011; druk, papier, 31,6 x 23,8 cm. Warto tu odnotować, że na stro-
nie internetowej Antykwariatu Antyczek w Stróży, ul. Ogrodowa 3, 14 XI 2012 r. 
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3. Druk reklamowy na jubileusz 75-lecia fi rmy „Drexler Ignacy i Sy-
nowie”, z wizerunkami kolejnych właścicieli: Ignacego seniora (por-
tret pośrodku), Ignacego juniora, Adolfa i Kazimierza Drexlerów oraz 
Antoniego Sołtysa (ożenionego z Marią Drexlerówną), także z wido-
kiem witryny magazynu przy placu Kapitulnym 2 we Lwowie oraz 
wizerunkami medali otrzymanych przez fi rmę na lwowskich wysta-
wach, Lwów 1911; nr inw. U.5011
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Osoba najbardziej sławna z trzeciego pokolenia Drexlerów to Luna 
Amalia (właśc. Amalia Maria Stefania) (19 listopada 1882 Lwów – 5 
listopada 1933 tamże), córka Ignacego i Eugenii ze Smutnych, rzeź-
biarka i malarka. Studiowała we Lwowie, Krakowie, i za granicą, m.in. 
w Monachium, gdzie zetknęła się w 1913 r. z Rudolfem Steinerem 
(1861–1925); należąc do grona jego uczniów związała się z ruchem 
antropozofi cznym. Lata 1913–1918 (z krótkimi przerwami) spędziła 
w Dornach koło Bazylei (Szwajcaria), pracując jako rzeźbiarka, wraz 
ze stu kilkudziesięciu artystami różnych narodowości, przy budowie 
Goetheanum. W 1918 r. wróciła do rodzinnego Lwowa; mieszkała 
z matką przy ulicy Pułaskiego 14 (obecnie ulica Parkowa). Poza pracą 
artystyczną brała czynny udział w działalności społecznej jako czło-
nek Rady miasta Lwowa (działała w komisjach szkolnych i artystycz-
nych) i na terenie Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, w którym pro-
wadziła referat kultury i piękna. Była założycielką Związku Artystek 
Polskich we Lwowie. Pozostawiła po sobie przeszło 200 rzeźb i kilka-
dziesiąt obrazów13.

Z postacią Luny Drexler łączą się dwie fotografi e, dwie pocztów-
ki, trzy druki dokumentujące twórczość i wystawiennictwo jej dzieł, 
wycinki prasowe (7). Wykonane w końcu lat 30. XX wieku, przez 
nieokreślonego fotografa amatora, dwa niewielkie zdjęcia ukazują po-
mnik nagrobny Marii Konopnickiej (1842–1910) na cmentarzu Łycza-

oferowana była oryginalna i stara reklama: Tablica z kieszonką na ulotki lub ka-
lendarz fi rmy „I. DREXLER & SYNOWIE (WŁAŚCICIEL FIRMY KAZIMIERZ 
DREXLER) […] ROK ZAŁ. 1837 […] LWÓW, plac Kapitulny L. 2 – Telefon Nr 
13–17 Drukarnia Akademicka Lwów”, wym. 45 x 29,5 cm. http://www.antyczek./pl.
13 I. Trybowski, Drexler Luna Amalia, [w:] Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, grafi cy, t. II, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków–Gdańsk 1975, s. 99–100; A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa 1918–1939, 
Kraków 2012; J. Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku do 1939 roku, 
Warszawa 2007; tenże, Secesja we Lwowie, z ros. przeł. J. Derwojed, Warszawa 
1996; Luna Drexlerówna. Rzeźba. Malarstwo, katalog oprac. W. Pęczkowska-Ha-
dyś, Kraków 1978; S.S. Nicieja, op. cit.; S. Respondek, op. cit., passim; H. Wiór-
kiewicz, op. cit.; „Kurier Lwowski” 1933: 7 listopada nr 310 A, s. 4: Nekrolog, 
8 listopada nr 311 A, s. 5: Oświadczenie inż. Aleksandra Drexlera i Ireny z Dre-
xlerów Chwastowskiej, 20 XI nr 323 A, s. 4: Podziękowanie Sołtysów, Chwastow-
skich, inż. Drexlera; Maja Dobiasz, Dzieje antropozofi i w Polsce, http://www.gno-
sis.art.pl/e, 30 października 2012.
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kowskim we Lwowie autorstwa Luny Drexler; popiersie na pomnik 
Konopnickiej było jednym z ostatnich dzieł artystki, powstało w la-
tach 1931–1933 (Il. 4)14. Było to – jak podaje S.S. Nicieja – popier-
sie pisarki „z twarzą młodzieńczą, o subtelnym wdzięku wydobytym 
dzięki mistrzowskiemu wykorzystaniu światłocienia”, odlane w brązie 
i ustawione w 1935 r. Pod popiersiem umieszczono fragment wiersza 
Konopnickiej Na cmentarzu15:

…Proście wy Boga o takie mogiły,
Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły

Na dzień przyszłości…

Niestety, w latach II wojny światowej popiersie nagrobne z brązu 
– znakomita rzeźba Drexlerówny – zostało rozbite albo skradzione. 

14 J. Biriulow, Rzeźba lwowska…, op. cit.; A. Medyński, Ilustrowany przewodnik po 
cmentarzu Łyczakowskim, Lwów 1937; S.S. Nicieja, op. cit.; Śladami życia i twór-
czości Marii Konopnickiej. Szkice historyczno-literackie. Wspomnienia. Materiały 
biografi czne. Zebrał i oprac. J. Baculewski, Warszawa 1963.
15 S.S. Nicieja, op. cit.

4. Pomnik nagrobny Marii Konopnickiej na cmentarzu Łyczakow-
skim we Lwowie, z popiersiem pisarki autorstwa Luny Drexler, od-
lanym w brązie i ustawionym w 1935 r., (przed 1939). Nieokreślony 
fotograf, Lwów; nr inw. F-15580
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W 1950 r., z inicjatywy władz radzieckich, ukraiński rzeźbiarz Woło-
dymyr Skołozdra (1911–1970) odtworzył je według fotografi i, rekon-
strukcja jednak nie osiągnęła mistrzostwa oryginału. Można powie-
dzieć, że zachowane w Muzeum Niepodległości skromne zdjęcia mają 
walor dokumentu16. Natomiast zachowane tu pocztówki użyte zostały 
do korespondencji. Wydana w Mediolanie  kartka pocztowa: Ostat-
nia Wieczerza (1495–1498) Leonarda da Vinci (1452–1519), fragment 
malowidła naściennego w refektarzu klasztoru przy kościele S. Maria 
delle Grazie w Mediolanie, na odwrocie zawiera korespondencję Luny 
Drexler do matki Eugenii, pisaną w Dornach 19 maja 1925 r.; stempel 
pocztowy: „Arlesheim 20 V 1925”. Artystka informuje matkę o prze-
dłużeniu pobytu w Dornach i podjęciu w tamtejszej klinice małej ku-
racji (zabiegi i kąpiele), zaleconej jej przez zaufane (zapewne znajome) 
lekarki: dr Itę Wegman17 i Buchhold18, prosi o dyskrecję w tej sprawie; 
także dziękuje za otrzymane listy i fotografi ę rodzinną Drexlerów, 
prosi o przysłanie fotografi i Olgi Anenkoff, której – na strychu znale-
ziony – portret chciałaby wykończyć trochę. Warto tu przypomnieć, 
że Luna Drexler, sprawując funkcję sekretarza generalnego Polskiego 
Towarzystwa Antropozofi cznego (powstałego w 1923 r.), wydelego-
wana została do Dornach na uroczystości pogrzebowe zmarłego 30 
marca 1925 r. Rudolfa Steinera, austriackiego fi lozofa, twórcy i du-
chowego przywódcy antropozofi i19. Po pogrzebie przez dłuższy okres 
czasu pozostała w Dornach w celu poratowania zdrowia w klinice an-

16 Nr inw. F-15579, F-15580; wymiary: 4,6 x 6,7 cm.
17 Ita Wegman (1876–1943), lekarka, współpracownica Rudolfa Steinera, współzałoży-
cielka medycyny antropozoicznej, z jej inicjatywy powstała w Arlesheim koło Bazylei 
(Szwajcaria) pierwsza klinika antropozofi czna i do dziś nosi jej imię. R. Steiner, I. We-
gman, Podstawy sztuki leczenia poszerzonej wiedzą duchową, tłum. E. Waśniewska, 
Gdynia 1994; B. Wiśniewska-Paź, Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach 
i jego sensy edukacyjne, Wrocław 2002, s. 28, 29, 45, 183, 184 oraz inne.
18 Buchhold, osoba  dotychczas  niezidentyfi kowana, prawdopodobnie z kręgu an-
tropozofów w Dornach.   
19 O Rudolfi e Steinerze zob. m.in.: Der Grosse Brockhaus, S-T, Leipzig 1934, s. 108; 
S. Chrząstowski, Rudolf Steiner (1861–1925). Życie twórcy antropozofi i,  „Gnosis” 
1991, nr 1, s. 39–44;  J. Prokopiuk, Szkice antropozofi czne. Chrześcijańska droga 
poznania świata duchowego, Białystok 2003, passim; B. Wiśniewska-Paź, op. cit., 
passim; S. Respondek, op. cit., s. 24–25, 27, 62–65.
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tropozoicznej (w Arlesheim koło Dornach), ale też by razem z najbliż-
szą grupą uczniów i przyjaciół wziąć udział w opracowywaniu jego 
dzieł i sporządzaniu ich archiwum20. Druga pocztówka: Innenansicht 
des kleinen Kuppelraumes des abgebrannten Goetheanum Dornach 
(Schweitz), przedstawia wnętrze mniejszej części, z mniejszą kopułą, 
spalonego Goetheanum w Dornach (Szwajcaria); wydana własnym 
nakładem Towarzystwa Goetheanum, Nr 1, Miedzioryt Braci Fretz 
A.G. w Zurychu21. Na odwrocie zawiera korespondencję Carla Vel-
ta [zapewne znajomego z kręgu antropozofów], adresowaną do Luny 
Drexler we Lwowie, ulica Pułaskiego 14, stempel pocztowy: „Basel 22 
XII [19]28”; w treści korespondencji podziękowanie za list, życzenia 
bożonarodzeniowe i noworoczne, ogólne wzmianki o bieżących spra-
wach w środowisku antropozofów. Twórczości Luny Drexler dotyczą 
zachowane druki: „Katalog wystawy dzieł sztuki Związku Artystek 
Polskich we Lwowie, listopad 1929”, zawierający wykaz nazwisk 23 
artystek i 156 eksponowanych wówczas ich prac, wśród nich 5 prac 
Luny22; „Jednodniówka wydana w dniu wystawy pośmiertnej prac 
Luny Drexlerówny artystki rzeźbiarki i malarki, Lwów dnia 20-go 
maja 1934 roku”, zawierająca artykuły, wiersze, epitafi a pośmiertne 

20 S. Respondek, op. cit., s. 27.
21 Nr inw. P-4959; 14,8 x 10,6 cm.  Goetheanum – monumentalna budowla w Do-
rnach w okolicy Bazylei w Szwajcarii, siedziba Towarzystwa Antropozoicznego 
(założonego w lutym 1913 r.), zaprojektowana przez Rudolfa Steinera, zbudowana 
w latach 1913–1918. Z wyjątkiem wykonanego z betonu cokołu budowli wszystkie 
pozostałe jej części wykonane były wyłącznie z drewna. Wnętrze budowli składało 
się z dwu pomieszczeń (sceny i widowni) i miało dwie kopuły. Prace związane 
z artystycznym kształtowaniem oraz aranżacją wnętrza budowli wykonywane były 
w większości przez artystów rzeźbiarzy i malarzy, jak również przez sporą rze-
szę pracowników – wolontariuszy, wywodzących się z ponad 18 nacji. Zaproszona 
przez Rudolfa Steinera Luna Drexler, kierując grupą artystów, prowadziła prace 
rzeźbiarskie przy kolumnach Goetheanum, wykonała rzeźbione w drewnie symbo-
liczne kapitele i architrawy. We wrześniu 1920 r. Goetheanum jeszcze nie w pełni 
wykończone zostało otwarte. W noc sylwestrową na przełomie 1922/1923 r. drew-
niana budowla spłonęła doszczętnie. W latach 1924–1928 w tym miejscu wznie-
siono II Goetheanum, które działa do dzisiejszego dnia. J. Biriulow, Rzeźba lwow-
ska…, op. cit.; B. Wiśniewska-Paź, op. cit.
22  Nr inw. E16656. 
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poświęcone Lunie23; towarzysząca „Jednodniówce” i wystawie sze-
ściostronicowa składanka: „Wystawa pośmiertna ś.p. Luny Drexle-
równej artystki-rzeźbiarki i malarki, maj – lipiec 1934”, ze spisem 
189 eksponowanych dzieł, wśród nich 126 rzeźb i 63 obrazy (olejne 
i akwarele)24. Wycinki prasowe z czasopism lwowskich i innych (tyl-
ko w części zidentyfi kowano ich tytuły) to notatki pośmiertne, relacje 
pogrzebowe, wspomnienia o artystce; w kolejności chronologicznej, 
zaczynające się od słów: 1. (jp), „Z żałobnej karty. ŚP. Luna Dre-
xlerówna. W niedzielę, dnia 5. listopada zmarła w naszem mieście 
wybitna artystka rzeźbiarka i malarka Luna Amalia Drexlerówna, 
której dzieła były wysoce cenione w Polsce i zagranicą, gdzie zmarła 
artystka kilkakrotnie przez czas dłuższy przebywała (…)”, NN, listo-
pad 1933; 2. „Ś.p. Luna Drexlerówna. W mieście naszem zmarła zna-
komita rzeźbiarka i malarka ś.p. Luna  Drexlerówna, znana nie tylko 
na terenie Lwowa, ale w całej Polsce i zagranicą z swej artystycznej 
działalności. (…) Jednem z dzieł Zmarłej jest rzeźba przedstawiają-
ca wizerunek Matki Boskiej w kaplicy Obrońców Lwowa. Ostatnio 
pracowała ś.p. Drexlerówna nad projektem pomnika Marii Konop-
nickiej”, NN, listopad 1933; 3. (jp), „Pogrzeb śp. Luny Drexlerówny.  
Dla oddania ostatniej posługi śp. Lunie Amalii Drexlerównie, wybit-
nej artystce rzeźbiarce i zasłużonej obywatelce, zgromadziły się we 
wtorek 7 bm. o godzinie 3 popołudniu przed domem żałoby, przy ul. 
Puławskiego 14, liczne zastępy przedstawicieli społeczeństwa lwow-
skiego, a w szczególności sfer artystycznych, których łączyła ze śp. 
Zmarłą współpraca na licznych polach jej działalności (…)”, NN, li-
stopad 1933; 4. Janina Kilian-Stanisławska, Wspomnienie o ś.p. Lunie 
Drexlerównej. Bilans jej twórczości rzeźbiarskiej, „Gazeta Poranna” 
22 XI 1933, s. 3–4; 5. Luna Dreksler. Rzeźbiarka, malarka, myśliciel-
ka, „Prosta Droga”, Organ Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, 22 
II 1934, nr 8 s. 2, zaś na s. 1 (il.): Święty Jerzy walczący ze smokiem 
– rzeźba Luny Drexler; 6. Witold Bunikiewicz, Wystawa wtajemni-
czonej, „Kurier Warszawski” 12 sierpnia 1934, nr 220 (artykuł po-
święcony twórczości Luny Drexler w związku z wystawą pośmiertną 
jej dzieł rzeźbiarskich i malarskich, urządzoną przez Towarzystwo 

23 Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteka sygn. Pr 2612.
24 Nr inw. E16657.
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Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie w okresie maj – lipiec 1934 r.); 
7. (jp), „W hołdzie wybitnej obywatelce i artystce. Akademja ku czci 
śp. Luny Drexlerówny”, urządzona staraniem referatu kultury i pięk-
na Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet we Lwowie w lokalu Związ-
ku przy ulicy Grodzickich: przemówienie wygłosiła posłanka Maria 
Jaworska25, wizerunek Luny Drexlerówny jako artystki skreślił dr 
Henryk Cieśla26, na program artystyczny wieczoru złożyły się: Sere-
nada D-dur Beethovena, wyjątki Medytacji Steinera, Księgi ubogich 
Kasprowicza oraz Przez ucho igielne Leopolda Staffa, NN, listopad 
1934.

Aleksander Drexler, piąte z kolei dziecko Ignacego i Eugenii ze Smut-
nych Drexlerów, urodził się 26 lutego 1885 r. we Lwowie. Maturę zdał 
w IV Gimnazjum w 1903 r., studia odbył na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie w latach 1903–1908. Pracował jako in-
żynier w oddziale techniczno-drogowym Wydziału Krajowego, a w Polsce 
Odrodzonej w Urzędzie Wojewódzkim we Lwowie jako radca budowlany, 
czasowo również w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bóbrce (?). Od 1910 r. 
należał do Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie; w latach 
1926–1928 członek Wydziału Głównego, pełnił funkcję zastępcy skarb-
nika. Od 1927 r. był członkiem Stowarzyszenia Członków Polskich Kon-
gresów Drogowych. Uczestniczył w zjazdach i kongresach inżynierskich, 
m.in. w Pierwszym (Warszawa 3–5 stycznia 1928) oraz Drugim (Poznań 
9–12 września 1929) Kongresie Stowarzyszenia Polskich Kongresów Dro-
gowych, a w roku 1937 (12–14 września) w Pierwszym Polskim Kongre-
sie Inżynierów we Lwowie. W latach drugiej wojny światowej mieszkał 
we Lwowie przy ulicy Grottgera 1A. Wedle słów Wandy Chwastowskiej-
Bystram, siostrzenicy Aleksandra Drexlera, w jego mieszkaniu czasowo 
– w pierwszym okresie swojej działalności – mieściła się tajna radiostacja 
nadawcza Oddziału V (łączności operacyjnej) Obszaru Lwowskiego AK, 

25 Maria Jaworska (1885–1957), pedagog, posłanka na Sejm z Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, z okręgu Lwów; w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet 
działała jako przewodnicząca oddziału lwowskiego oraz wiceprzewodnicząca Za-
rządu Głównego. Po 1945 r. zdecydowała się pozostać we Lwowie, gdzie udzielała 
się w lokalnych kołach polonijnych, uczyła dzieci języka polskiego. M. Grekowicz-
Hausnerowa, Jaworska Maria, [w:] PSB, t. 11, 1964–1965, s. 103–104.
26 Henryk Cieśla (1895–?), kierownik Miejskiego Muzeum Przemysłowego we 
Lwowie.
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wiosną 1942 r. zorganizowana przez wysłannika z Warszawy, ppor. rez. 
inż. Czesława Mejro ps. „Szprotka”27.

Tam również znaleźli schronienie radiooperatorzy: absolwent Akademii Woj-
skowej, kpt. sł. st. Marian Schmidt28 ps. „Andrzej” oraz ppor. rez. inż. Wacław 
Olczak29 ps. „Henryk”, były pracownik FAE w Zakładach Szpotańskiego. Zostali 
oni oddelegowani z Warszawy dla uruchomienia i początkowej obsługi radiostacji, 
która utrzymywała łączność operacyjną z Warszawą i niekiedy pośredniczyła po-
między Lwowem a Londynem lub Kairem30. 

27 Czesław Mejro (1908–1986), inżynier, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym 
Politechniki Warszawskiej w 1932 r., w latach 1936–1944 pracował w Fabryce Apa-
ratów Elektrycznych K. Szpotański i Ska w Warszawie i w Międzylesiu, z przerwą na 
udział w kampanii wrześniowej 1939 r., będąc uczestnikiem obrony Modlina. Po woj-
nie profesor Politechniki Warszawskiej. Ożeniony był z Janiną Sołtysówną (1914–
1989), córką Antoniego Gabriela Sołtysa (1875–1950), kupca we Lwowie, i Marii 
Franciszki Drexlerówny (1887–1976), siostry Aleksandra Drexlera. W małżeństwie 
Czesława i Janiny Mejrów urodziły się dwie córki: Ewa (1937), po mężu Ostrowska 
oraz Krystyna Maria (1948), po mężu Stroulger. A. Sołtys-Kulinicz, op. cit.  
28 Marian Schmidt (1909–1957),  ofi cer służby stałej łączności WP, kpt., mjr, czyn-
ny w ZWZ/AK, w pocz. 1942 r. skierowany do Lwowa, był szefem Oddziału V/B 
(łączności operacyjnej) Komendy Obszaru Lwów. G. Mazur, J. Węgierski, Konspi-
racja lwowska 1939–1944, Kraków 1997, s. 173–174. 
29 Wacław Olczak, inżynier radiotechnik, czynny we Lwowie w Oddziale V (łączności 
operacyjnej) sztabu Komendy Obszaru AK, aresztowany wiosną 1943 r. Więziony we 
Lwowie na Łąckiego. W 1944 r. został stracony w obozie w Stutthof. K. Dunin-Wąso-
wicz, Obóz koncentracyjny Stutthof, Gdynia 1966; G. Mazur, J. Skwara, J. Węgierski, 
Kronika 2 350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 – 5 II 1945, Kraków 2007.
30 W. Chwastowska-Bystram, W czepku urodzona: AK Lwów, więzienie, łagry Ura-
lu, Warszawa 2002, s. 17. – Wanda Chwastowska-Bystram (1916 Lwów – 2006 
Gliwice), była córką Mieczysława Chwastowskiego i Ireny z domu Drexler. Ukoń-
czyła Wydział Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły 
Technicznej we Lwowie. Pracowała w Gimnazjum Kupieckim, jako nauczyciel-
ka techniki reklamy. Jesienią 1943 r. wstąpiła w szeregi AK. W czerwcu 1945 r. 
aresztowana przez NKWD, została zesłana za Ural. Po powrocie do Kraju (wrze-
sień 1948) pracowała głównie w biurach projektowych jako technik. W Gdańsku 
w 1954 r. wyszła za mąż za Karola Bystrama (1911–1949), inżyniera chemii, 
i wkrótce przeprowadziła się do Warszawy. W latach 1994–1996 przekazała do 
zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie gros pamiątek lwowskiej rodziny 
Drexlerów. Po śmierci męża przeprowadziła się do swej rodziny, do Gliwic i tam 
zmarła. H. Wiórkiewicz, op. cit.; Zbiory prywatne Jadwigi Kern-Bałaty.
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W ramach tzw. „repatriacji” Aleksander Drexler ze Lwowa wyje-
chał w 1945 r. Mieszkał w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej 
66. Zmarł 27 kwietnia 1949 r. w Krakowie, tam został pochowany na 
cmentarzu Salwatorskim. Rodziny nie założył31.

Na uwagę zasługują trzy fotografi e dotyczące Aleksandra Drexle-
ra, pocztówka z jego korespondencją i dwa listy. Wśród zdjęć znajdu-
je się pamiątkowe tableau z napisem: „C.K. GIMNAZYUM IV. WE 
LWOWIE ABITURYENCI”, z portretem prawdopodobnie dyrektora 
(?) szkoły lub wychowawcy klasy (?) i z 28 portretami abiturientów, 
wśród nich Aleksander Drexler (w drugim pionowym rzędzie od lewej, 
pierwszy od góry), który uzyskał świadectwo dojrzałości w tymże gim-
nazjum w roku 1903; do portretów dodano dekorację malarską o moty-
wach secesyjnych, z elementami abstrakcyjnych fi gur geometrycznych; 
siedem górnych miejsc na portrety nie zostało zapełnionych, autor ta-
bleau nieokreślony (Il. 5)32. Inny zbiorowy portret fotografi czny przed-
stawia grupę upozowaną – kilkudziesięciu (siedzących lub stojących) 
– mężczyzn na schodach wewnątrz niezidentyfi kowanego budynku we 
Lwowie; wśród sportretowanych inżynier Aleksander Drexler, w trze-
cim rzędzie od góry stoi pierwszy od prawej (młody mężczyzna, gładko 
uczesany z przedziałkiem po lewej stronie), [około 1912–1928]; zdjęcie 
naklejone na tekturę, pochodzi z Zakładu Fotografi cznego we Lwowie, 
na licu ma sygnaturę pieczętną tłoczoną w prawym, dolnym rogu: E. 
TRZEMESKI LWÓW. Sądząc po młodym wyglądzie sportretowanego 
Aleksandra Drexlera, można przypuszczać, że zdjęcie to ukazuje pra-
cowników biura techniczno-drogowego Wydziału Krajowego we Lwo-
wie, w którym był on zatrudniony (Il. 6)33. Trzecia fotografi a ukazuje 
– prawdopodobnie – uczestników Pierwszego Polskiego Kongresu Dro-

31 H. Wiórkiewicz, op. cit. (tu bibliografi a); Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie: 
SC-03-1.5364.402, 2012: Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilne-
go wpisach aktu zgonu i urodzenia na nazwisko Drexler Aleksander, Kraków 28 
VIII 2012.
32 Nr inw. F-15560; 24,3 x 35 cm, karton 33,4 x 45,7 cm. Aleksander Drexler jest 
zidentyfi kowany na tableau, a także na pozostałych prezentowanych w niniejszym 
opracowaniu zdjęciach przez porównanie z innymi jego wizerunkami. 
33 Nr inw. F-15555; 22 x 30,2 cm, karton 32,5 x 47,7 cm. Na odwrocie fotografi i, 
pochodząca zapewne z późniejszego czasu, naklejka przesyłki ekspresowej PKP Nr 
5423/P od Stacji Nowy Sącz do stacji Kraków przez Tarnów.
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5. C.K. Gimnazjum IV. we Lwowie Abituryenci, tableau z portretem 
prawdopodobnie dyrektora (?) szkoły oraz z 28 portretami abiturien-
tów, wśród nich Alexander Drexler (w drugim pionowym rzędzie od 
lewej, pierwszy od góry), 1903. Nieokreślony fotograf, Lwów; nr inw. 
F-15560

6. Grupa kilkudziesięciu mężczyzn na schodach wewnątrz niezidenty-
fi kowanego budynku we Lwowie; wśród sportretowanych inż. Alek-
sander Drexler (w trzecim rzędzie od góry stoi pierwszy od prawej 
strony), [około 1912–1928]. Zakład Fotografi czny Edwarda Trzeme-
skiego, Lwów; nr inw. F-15555
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gowego w Warszawie, który odbył się w dniach 3–5 stycznia 1928 r.34 
Jest to portret zbiorowy grupy upozowanej w reprezentacyjnej, impo-
nującej wielkością i wystrojem sali posiedzeń Rady Miejskiej w Ratu-
szu Warszawskim przy placu Teatralnym, wśród sportretowanych (do-
tychczas rozpoznani) w pierwszym rzędzie od lewej siedzą: 8. Melchior 
Władysław Nestorowicz35, inżynier drogowy, prezes Komitetu Organi-
zacyjnego i przewodniczący Kongresu; 9. Jędrzej Moraczewski36, inży-
nier kolejowy, ówczesny minister robót publicznych, prezes honorowy 
Kongresu; 10. Witold Staniewicz37, ekonomista rolny, ówczesny mini-
ster reform rolnych; inżynier Aleksander Drexler stoi w górnym rzędzie 
od lewej strony ósmy, blisko prawej strony portretu Kościuszki. Zdjęcie 
w kolorze sepii, naklejone na karton, na którego odwrocie sygnatura – 
pieczątka tuszowa: „Zakład Fotografi czny W[Władysław] Złakowski 
Warszawa Krakowskie Przedmieście 20/22 tel. 320-58” (Il. 7)38. 

Zachowana tu pocztówka: Pieniny. Czorsztyn z Dunajcem, wydawnic-
two Salonu Malarzy Polskich w Krakowie, nr 55, na odwrocie zawiera 
– napisane w Nowym Sączu 20 grudnia 1947 r. przez Aleksandra Dre-
xlera – życzenia bożonarodzeniowe dla siostry Ireny Chwastowskiej39, jej 

34 P.T.: Pierwszy Polski Kongres Drogowy, „Przegląd Techniczny” 1928, nr 11, 
s. 224–229.
35 Melchior Władysław Nestorowicz (1880–1939), inżynier drogowy, profesor Po-
litechniki Warszawskiej, od 1919 r. dyrektor Departamentu Drogowego w Mini-
sterstwie Robót Publicznych, od  1927 r. prezes, powstałego z jego inicjatywy, 
Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. B. Chwaściński, Ne-
storowicz Melchior Władysław, [w:] PSB, t. 22, 1977, s. 679–680.
36 Jędrzej Moraczewski (1870–1944), inżynier kolejowy, działacz socjalistyczny 
i niepodległościowy, poseł do sejmu wiedeńskiego i Sejmu II RP, w latach 1926
–1929 minister robót publicznych. W. Bieńkowski, Moraczewski Jędrzej Edward, 
[w:] PSB, t. 21, 1976, s. 684–689.
37 Witold Staniewicz (1888–1966), ekonomista rolny, w latach 1926–1930 minister 
reform rolnych, profesor Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Stefana Batorego, 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, 
rektor Uniwersytetu Stefana Batorego. A.A. Zięba, Staniewicz Witold Cezary, [w:] 
PSB, t. 41, 2002, s. 563–572.
38 Nr inw. F-15553; 16,9 x 22,7 cm, karton 28,3 x 34,7 cm.
39 Irena Chwastowska (14 marca 1890 Lwów – 10 maja 1963 Gliwice), córka 
Ignacego Drexlera i Eugenii ze Smutnych, ukończyła Liceum Królowej Jadwigi 
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7. Portret zbiorowy uczestników Pierwszego Polskiego Kongre-
su Drogowego w reprezentacyjnej sali posiedzeń Rady Miejskiej 
w Ratuszu Warszawskim przy placu Teatralnym. W pierwszym rzę-
dzie od lewej siedzą: 8. Melchior Władysław Nestorowicz, inży-
nier drogowy, prezes Komitetu Organizacyjnego i przewodniczący 
Kongresu; 9. Jędrzej Moraczewski, inżynier kolejowy, ówczesny 
minister robót publicznych, prezes honorowy Kongresu; 10. Witold 
Staniewicz, ekonomista rolny, ówczesny minister reform rolnych; 
inżynier Drexler stoi w górnym rzędzie od lewej strony ósmy, bli-
sko prawej strony portretu Kościuszki, styczeń 1928. 
Zakład Fotografi czny Władysława Złakowskiego, Warszawa; 
nr inw. F-15553
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córki Hanki40, zięcia Tadeusza41 i „bachorków”42. Dwa prywatne listy 
Aleksandra Drexlera, dotyczące rodzinnych spraw majątkowych, omó-
wione są w dalszej części niniejszego opracowania, przy charakterysty-
ce papierów Zofi i Drexler-Pasławskiej.

Spośród ośmiorga dzieci Ignacego i Eugenii Drexlerów swe miejsce 
w historii zaznaczył ich najstarszy syn, Ignacy Tadeusz Marian (9 kwiet-

i dwuletni pomaturalny kurs historii sztuki, zdobnictwa i gospodarstwa domowego, 
również opanowała do perfekcji grę na fortepianie. W 1912 r. wyszła za mąż za 
przyjaciela swego brata Aleksandra, Mieczysława Chwastowskiego (1881–1935), 
inżyniera budowy dróg i mostów, przedsiębiorcę. Poświęciła się wychowaniu 
czworga dzieci: Marii Anny (1913–2001), Wandy Agnieszki (1916–2006), Janiny 
Beaty (1921–1992), Mieczysława Jerzego (1926–1945). Po drugiej wojnie świato-
wej znalazła się z córką Marią Anną (Hanką) Kern i jej córkami w Gliwicach. Tam 
zmarła i została pochowana na miejscowym cmentarzu. Wspomnienia: Antoni Zbi-
gniew Sołtys-Kulinicz…, op. cit; S. Respondek, op. cit., s. 11; A. Sołtys-Kulinicz, 
op. cit.; H. Wiórkiewicz, op. cit.
40 Hanka, to  Maria Anna Kern (17 maja 1913 Lwów – 1 lipca 2001 Gliwice), cór-
ka Mieczysława Chwastowskiego i Ireny z Drexlerów. Uczyła się w Gimnazjum 
SS. Urszulanek we Lwowie (w roku 1929 ukończyła 6 klasę) i Głównej Szkole 
Gospodarczej Żeńskiej w Snopkowie, w której otrzymała absolutorium 15 lipca 
1931 r., uprawniające ją do zdawania egzaminu państwowego (do takowego nie 
przystąpiła).  Dwa lata później (14 lipca 1933) zdała maturę w Liceum im. Adama  
Mickiewicza we Lwowie. W roku 1936 wyszła za mąż za Tadeusza Kerna, ofi cera 
12 Pułku Ułanów Podolskich. W 1945 r. w ramach tzw. „repatriacji” wyjechała ze 
Lwowa wraz z dwójką małych dzieci. Mieszkała w Gliwicach. Tam zmarła i została 
pochowana na Cmentarzu Centralnym. Jej córką jest p. Jadwiga Kern-Bałata, ofi a-
rodawczyni prezentowanych w niniejszym opracowaniu pamiątek lwowskiej rodzi-
ny Drexlerów. Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, sygn. V-55/16: 
Snopków. Dokumenty słuchaczek, sygn. V-55-17: Snopków. Materiały do staty-
styk; Zbiory prywatne Jadwigi Kern-Bałaty.   
41 Tadeusz Kern (2 listopada 1905 Cumań na Wołyniu – 24 czerwca 1971 Gliwice), 
syn Alfreda Jana i Marii Emilii z Zasławskich, ofi cer 12 Pułku Ułanów Podolskich, 
po zawarciu związku małżeńskiego (22 lutego 1936, kościół parafi alny św. Anto-
niego we Lwowie) z  Marią Anną Chwastowską  przekwalifi kował się i był ofi ce-
rem obserwatorem w 6 Pułku Lotniczym we Lwowie. W czasie II wojny światowej 
w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii, w grupie obserwatorów 309 
Dywizjonu Ziemi Czerwieńskiej. Do Polski wrócił w 1947 r. jako major lotnictwa. 
Początkowo z rodziną mieszkał w Oświęcimiu, a następnie w Gliwicach. Zbiory 
prywatne Jadwigi Kern-Bałaty.
42 Nr inw. P-4961; 9,2 x 13,9 cm.
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nia 1878 Lwów –14 grudnia 1930 tamże), inżynier architekt i urbanista, 
profesor nadzwyczajny Politechniki Lwowskiej, wytrawny krytyk sztu-
ki i wykwintny esteta,  znawca fotografi i. Ignacy Drexler maturę zdał 
w IV Gimnazjum w 1897 r. w rodzinnym mieście. Studia odbył na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej Szkoły Politechnicznej w latach 1897–1903; 
jednocześnie uczęszczał przez trzy lata  jako słuchacz nadzwyczajny, na 
wykłady z fi lozofi i i historii sztuki w Uniwersytecie Lwowskim. Od paź-
dziernika 1903 r. do kwietnia 1911 r. pracował na stanowisku inżyniera 
w biurze drogowym Wydziału Krajowego. Wyjeżdżał kilkakrotnie za 
granicę dla studiów w dziedzinie sztuki i budowy miast, jako uczestnik 
Kongresów Drogowych (Paryż 1908), Bruksela (1910) oraz seminarium 
budowy miast (Berlin 1912). W maju 1911 r. przeszedł do pracy w biu-
rze regulacji miasta w Magistracie krakowskim, skąd powrócił w lutym 
1912 r. do Magistratu we Lwowie, gdzie jako kierownik biura pomiaro-
wo-regulacyjnego w Departamencie Technicznym rozwinął nowatorską 
działalność w dziedzinie urbanistyki. W latach 1913–1925 prowadził 
jako docent płatny wykłady zlecone w Politechnice Lwowskiej z budo-
wy miast. Jesienią 1926 r. został mianowany profesorem nadzwyczaj-
nym nowo powstałej, pierwszej w Polsce, katedry budowy miast na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej i Wodnej. W roku akademickim 1928/29 był 
dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej.

Jako teoretyk i praktyk planowania miast miał wpływ na kształtowa-
nie urbanistyki w Polsce. Uczestniczył w konkursach urbanistycznych, 
opracował szereg planów regulacji: dla Wielkiego Krakowa (1911), 
następnie dla Lublina, Przemyśla, Radomia, pierwszy kompleksowy 
plan regulacyjny dla Wielkiego Lwowa (1920–1928). Pozostawił liczne 
publikacje naukowe.

Zmarł tragicznie 14 grudnia 1930 r. we Lwowie, został pochowany 
na cmentarzu Łyczakowskim43.

Z osobą Ignacego Drexlera łączą się trzy archiwalia. Chronologicz-
nie pierwszy jest odręcznie przezeń napisany we Lwowie 17 czerwca 

43 A. Mściwujewski, Drexler Ignacy Tadeusz Marian, [w:] PSB, t. 5, 1939–1946, 
s. 375–376; Politechnika Lwowska 1844–1945, Wrocław 1993; K. Twardowski,  
Dzienniki,  cz. 1: 1915–1927, cz. 2: 1928–1936. Do druku przygotował, wprowa-
dzeniem i przypisami opatrzył R. Jadczak, Warszawa–Toruń 1997; H. Wiórkiewicz, 
op. cit.; J. Wolańska, Katedra ormiańska we Lwowie w latach 1902–1936. Przemia-
ny architektoniczne i dekoracja wnętrza, Warszawa 2010. 
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1920 r., ale nie podpisany, testament, stwierdzający prawa spadkowe 
żony Zofi i, córki Krystyny oraz instytucji publicznych. Rozpoczyna 
się słowami: 

Kochani moi wszyscy! Jestem szczęśliwy, że, jeżeli mi teraz umrzeć przyjdzie, 
umrę w wolnej Ojczyźnie. I proszę wszystkich, aby, co mogą, dla dobra Skarbu, 
Wojska i Nauki Polskiej czynili. Drugie życzenie, aby Wdowie i Sierocie mojej nikt 
krzywdy ni ujmy nie wyrządził. Czy będzie chodziło o sprawy majątkowe, czy 
inne, chcę aby były traktowane tak, jak gdybym ja żył. Proszę o pomoc dla nich we 
wszystkich wypadkach, lecz nie o opiekę. 

Po tych życzeniach ogólnych Ignacy Drexler zwraca się do swego 
szwagra, Stefana Pasławskiego, z prośbą o objęcie opieką córki Krzy-
si (Krystyny), kreśli życzenia co do podziału majątku tak, „aby jak 
najwięcej dostało się do rąk Zosi [jego żony] a tylko konieczna część 
Krzysiuni”, ale „W swej ostatniej woli niech Zosia odda Krzysi to, 
co po mnie weźmie”. Rad byłby, aby „trochę pieniędzy dostało się na 
cele naukowe polskie”; wybór instytucji i wysokość datku pozostawia 
uznaniu żony. Podobnie w odniesieniu do obrazów, „gdyby warunki 
były potemu, możeby się który obraz (…), mógł dostać jakiejś instytucji 
publicznej w darze”. Wyraża nadzieję, że notatkami jego, dotyczącymi 
budowy miast, teorii osad, „może za poradą P. Antoniego Dygata, zaj-
mie się jaka dobra dusza”. Ale „gdyby nie było widoków spożytkowa-
nia ich rychłego”, prosi złożyć je w Ossolineum. Swój testament Ignacy 
Drexler kończy słowami: „A teraz żegnam wszystkich życzeniem, aby 
żyli szczęśliwie”. Na pierwszej stronie dokumentu, w lewym górnym 
rogu, naniesiony napis nieznanej ręki [prawdopodobnie córki Krysty-
ny]: „Testament ojca” (Il. 8)44. Kolejny dokument to wyciąg z metry-
ki chrztu Drexlera Ignacego Tadeusza Mariana, syna Ignacego Jana 
i Eugenii Amalii Smutny, urodzonego 9 kwietnia 1878 r. we Lwowie, 
wystawiony przez Urząd Parafi alny Archikatedralny Rzymsko-Ka-
tolicki we Lwowie 26 czerwca 1924 r.; podpis księdza nieczytelny45. 
Ostatnim zachowanym tutaj dokumentem jest poświadczenie – odpis 

44 Nr inw. A.2. Kolekcja Leopolis (dalej: A.2) 54. Dokumenty różne rodziny Dre-
xlerów, k. 5-6, rkps, papier, atrament fi oletowy; 15,1 x 21 cm; ss. 3.
45  Nr inw. jw., k. 7.
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– obywatelstwa Państwa Polskiego dla Ignacego Drexlera wystawio-
ne przez Starostwo Grodzkie Warszawa Południe, 4 września 1929 r. 
Nr. ń023-III-0/29; podpis starosty nieczytelny46.
Żoną Ignacego Drexlera była (ślub 21 listopada 1911 r. w kościele 

parafi alnym Najświętszej Panny Marii Śnieżnej we Lwowie) Zofi a Le-
okadia Pasławska47, doktor fi lozofi i, śpiewaczka estradowa, pedagog 
wokalistyki. Urodziła się 1 lutego 1887 r. w Warszawie. Była córką 
Karola, śpiewaka, reżysera, oraz Marii Magdaleny z domu Litau-
er, aktorki, śpiewaczki, siostrą Stefana, generała Wojska Polskiego. 
Od 1900 r. uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Zofi i 
Strzałkowskiej we Lwowie, maturę zdała w 1906 r. w tamtejszym III 
Gimnazjum im. Franciszka Józefa. Studia odbyła na Wydziale Filo-
zofi cznym Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie 3 grudnia 1912 r. uzy-
skała stopień doktora fi lozofi i na podstawie rozprawy pt. O stosunku 
sądów hipotetycznych do kategorycznych, napisanej pod kierunkiem 
Kazimierza Twardowskiego (1866–1938), słynnego polskiego fi lo-
zofa, twórcy fi lozofi cznej szkoły lwowsko-warszawskiej. W latach 
1915–1922 odbyła pełne studia sztuki śpiewania w Koncesjonowanej 

46 Nr inw. jw., k. 9,  papier, druk, mps, rkps, 24 x 23,7 cm, ss. 1
47 „Słowo Polskie” 24 XI 1911, nr 548: Z życia towarzyskiego (wycinek prasowy 
zachowany wśród omawianych tu materiałów).

8. Testament (fragment) Ignacego Drexlera (1878–1930), Lwów 17 
czerwca 1920; nr inw. A.2/54, k.5-6
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szkole śpiewu solowego Zofi i Kozłowskiej (1871–1958) i zaangażowa-
ła się w działalność pedagogiczną. Prowadziła lekcje śpiewu solowego 
w Szkole Muzycznej Sabiny Kasparek we Lwowie od roku 1920 do 
1931, a w latach 1932–1939 w Konserwatorium Pomorskiego Towarzy-
stwa Muzycznego w Toruniu, dojeżdżając tam z Warszawy, dokąd ze 
Lwowa w 1931 r. przeniosła się i zamieszkała przy ulicy Białostockiej 
20 m. 49.

W czerwcu 1921 r. udział wzięła w konkursie wykonawczym na 
„Pieśń Polską” im. Władysława Żeleńskiego Towarzystwa Muzycz-
nego w Lublinie; za odśpiewanie 15 pieśni polskich Sąd Konkursowy 
przyznał jej dyplom honorowy wielkiego uznania. Wtedy też, obok 
pracy pedagoga wokalistyki, rozpoczęła działalność koncertową. 
W celach doskonalenia muzycznego kilkakrotnie wyjeżdżała za gra-
nicę (Mediolan, Wiedeń, Paryż). Występowała głównie we Lwowie, 
ale też m.in. w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Truskawcu, Bory-
sławiu, Drohobyczu i innych miastach Małopolski, w Toruniu, o czym 
informowały czasopisma muzyczne i inne. Jej występy programami 
obejmowały dużo muzyki dawnej (Bach, Mozart), muzykę francuską 
(Debussy, Ravel), ale również autorów polskich współczesnych (Frie-
mann, Koffl er i inni). 

Zofi a Drexler-Pasławska uprawiała pisarstwo muzyczne – zajmowa-
ła się krytyką muzyczną w sposób profesjonalny. Jej recenzje – omó-
wienia przeważnie dotyczące ruchu muzycznego Lwowa (koncerty 
wokalne) w latach 1926–1930 zamieszczały „Lwowskie Wiadomości 
Muzyczne i Literackie” w stałej rubryce pt. „Koncerty, opera, operet-
ka”. Aktywnie działała w Polskim Związku Muzyków Pedagogów we 
Lwowie.

W czasie okupacji niemieckiej mieszkała w Warszawie, udzie-
lała prywatnych lekcji śpiewu solowego w domu. Po wojnie praco-
wała w stołecznych szkołach muzycznych: już od listopada 1944 r. 
w uruchomionej przy ulicy Wileńskiej 15 na Pradze Wyższej Szkole 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina, pod dyrekcją Adama Wieniaw-
skiego (1879–1950); w latach 1950–1971 (?) w Państwowej Średniej 
Szkole Muzycznej nr 2 im. Fryderyka Chopina (w różnym, zmiennym 
wymiarze godzin); równolegle od września 1955 r. przez szereg lat 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej na tzw. godzinach zleco-
nych jako wykładowca metodyki śpiewu solowego, literatury wokal-
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nej. Uczestniczyła w działaniach obejmujących opracowanie planów 
i programów dla zreformowanego szkolnictwa muzycznego. Czynna 
była w działaniach warszawskiego Okręgowego Zespołu Metodycz-
no-Programowego, przez wiele lat działała w dziedzinie doskonalenia 
metodycznego nauczycieli-wokalistów. Działała w zawodowych orga-
nizacjach muzyków.

Zofi a Drexler-Pasławska zmarła 23 października 1979 r. w Warsza-
wie. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim, kwatera 151 
rząd 6 grób 15.

Otrzymała odznaczenia i odznaki m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1938), 
Krzyż Ofi cerski Orderu Odrodzenia Polski (1964), „Medal za Warsza-
wę 1939–1945” (1946), Złotą Odznakę Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Muzyków (1973).

W małżeństwie z Ignacym Drexlerem miała dwoje dzieci: syna 
Ignacego (8 listopada 1913 – 26 listopada 1914)48 i córkę Krystynę Ma-
rię Eugenię (31 lipca 1917 – 20 czerwca 1992), dziennikarkę, zamężną 
za Jerzym Progulskim (1914–1992), inżynierem49. 

48 Informacje o zmarłym w dzieciństwie Ignacym Drexlerze zawdzięczam p. Marii 
z Wojtowieckich Drexlerowej z Warszawy (notatka odręczna z dnia 10 kwietnia 
2007 r. z danymi dotyczącymi rodziny lwowskich Drexlerów), za co składam po-
dziękowanie. O synku Ignacego i Zofi i Drexlerów, nazywanym „Igasiem”, „Igiąt-
kiem”, wspomina w swych listach do siostry i szwagra Stefan Pasławski: Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, nr inw. 13301/1: List S. Pasławskiego do siostry 
i szwagra, Mszana Dolna 24 IX 1914; nr inw. 13301/2: List S. Pasławskiego, [Wę-
gry] 10 i 12 XI 1914; nr inw. 13301/3: List S. Pasławskiego, b.m., 18 XII 1914. 
Ponadto wśród  prezentowanych w niniejszym opracowaniu papierów zachowany 
jest kwit – pokwitowanie L.p.55 – wystawiony w gminie Zakopane na pięćdzie-
siąt złotych złożonych do kasy Komit[etu] paraf[ialnego] za prawo postawienia 
pomnika dla śp. Drexlera, Zakopane 20 V 1926. Prawdopodobnie dotyczy pomni-
ka nagrobnego Ignacego Drexlera, który zmarł podczas wojennego pobytu rodziny 
w Poroninie i Zakopanem. Nr inw. A. 2/54. Dokumenty różne…, k. 8. 
49 O Zofi i Drexler-Pasławskiej zob. m.in.: K. Dziduszko, Państwowa Wyższa Szkoła 
Muzyczna w Warszawie 1945–1960, Kraków 1960, s. 57, 72; A. Mitscha, Witold 
Friemann. Życie i twórczość, Katowice 1980; Z. Ottawa-Rogalska, Lwy pod ra-
tuszem słuchają muzyki,. Wspomnienia o Helenie Oktawowej, Wrocław 1987; J. 
Suchmiel, Działalność naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939, 
Częstochowa 2000; K. Twardowski, Dzienniki…, op. cit.; tenże: Filozofi a i muzyka. 
Wybrał i oprac. J.J. Jadacki, Warszawa 2005; L. Witkowski, Szkolnictwo muzyczne 
Torunia w latach 1921–1939, „Rocznik Toruński” 1983, s. 168 (il. – program), 176, 
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Spośród prezentowanych w niniejszym opracowaniu pamiątek 
lwowskiej rodziny Drexlerów Zofi i Drexler-Pasławskiej dotyczy po-
nad 30 różnych obiektów, a wśród nich: fotografi e (2), rozmaite papie-
ry, pochodzące z lat 1897–1979, odznaczenia i odznaki (2). Zachowa-
ne dwa fotografi czne portrety pojedyncze zostały wykonane w atelier 
Teodozego Bahrynowicza mieszczącym się przy ulicy Jagiellońskiej 
24 we Lwowie, podczas jednej sesji, prawdopodobnie około 1905
–1906 r.; różnią się tylko szczegółami kompozycji postaci we wnętrzu 
i różnym sposobem pozowania. Sfotografowana Zofi a Pasławska, to 
młoda dziewczyna, ubrana w ciemną wizytową sukienkę, z kwiatami 
w ręku, na jednym zdjęciu w ujęciu do kolan, siedząca na krześle, zaś 
na drugim – w tym samym ujęciu, stojąca. Każda odbitka jest nakle-
jona całą powierzchnią na nieco większy fi rmowy kartonik, na licu 
opatrzony napisem białym: „T. Bahrynowicz Lwów”, pośrodku herb 
Austro-Węgier; na odwrocie ozdobna winieta litografi czna, z herbem 
Austro-Węgier, wizerunkami medali, nazwiskiem i adresem fotogra-
fa oraz nadanym mu tytułem: „C.I.K. Nadworny Fotograf” (Il. 9)50. 
Papiery przynależne Zofi i Drexler-Pasławskiej prawie w całości mają 
charakter prywatny. W kolejności chronologicznej dokumenty osobi-
ste, to m.in.: świadectwo urodzenia wydane na podstawie Ksiąg Me-
trykalnych Miasta Warszawy Nr 202/1887 Rzymsko-Katolickiej Pa-
rafi i św. Jana Chrzciciela, sporządzone w Warszawie 24 sierpnia 1897 
r., języku rosyjskim51; tłumaczenie na język polski tegoż świadectwa, 
uwierzytelnione pieczęcią i podpisem: dr Z. Łozińska, Warszawa 
5 sierpnia 1947 r.52; dowód osobisty Seria A Nr 634244, wydany przez 

178, 180; H. Wiórkiewicz, op. cit. (tu nota biografi czna i bibliografi a); „Kalendarz 
Muzyczny IX 1948-VIII 1949”, s. 231, 245; „Życie Warszawy” 1979, nr 253, s. 11: 
Nekrolog;  Archiwum Państwowe Miasta  Stołecznego Warszawy (dalej: APW), 
Akta Stanu Cywilnego Parafi i Rzymsko-Katolickiej św. Jana Chrzciciela w War-
szawie, zespół 161/I, akta ur. 1887, nr 202: Pasławska Zofi a Leokadia; Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Archiwum: Zofi a Pasławska, sygn. 
100/490; Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 2 im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie, Archiwum: teczka osobowa, Zofi a Pasławska.  
50 Pasławska Zofi a, nr inw. F-15557 (siedząca), nr inw. F-15556 (stojąca); 14,5 x 10 
cm, tekturka 16,4 x 10,9 cm.
51 Nr inw. A.2/52. Dokumenty Zofi i Drexler-Pasławskiej, k. 1.
52 Nr inw. jw., k. 29.
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9. Zofi a Pasławska (1887-1979), ok. 1905-1906. Fot. Teodozy Bahry-
nowicz, Lwów, awers i rewers; nr inw. F-15557
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Magistrat Miasta Stołecznego Warszawy, nr 54896, Warszawa 5 mar-
ca 1932 r., dla Zofi i Drexler-Pasławskiej, z fotografi ą53. Ze sprawami 
majątkowymi – najogólniej ujmując – wiążą się dwie obligacje 6% Po-
życzki Narodowej: Nr 0733093 i Nr 0123806, każda o nominale 50 
zł w złocie, każda też z dziewięcioma kuponami, płatnymi w ciągu 
pięciu lat od dnia 2 stycznia 1944 r.; subskrybentką jest Drexler Pa-
sławska Zofi a, wystawione z datą ich emisji: 2 stycznia 1934 r. (fi zycz-
nie wydawane były od 1 lipca 1934 r.)54. O nieruchomości należącej 
do Zofi i Drexler-Pasławskiej świadczą dwa kwity z należnościami za 
budowę domu „Orlik” nad morzem na Jasnym Wybrzeżu (potoczna 
nazwa wschodniej części dzisiejszej Jastrzębiej Góry, od 1975 r. dziel-
nicy Władysławowa), wystawione przez Augustyna Krukowskiego, 
mistrza murarskiego, wykonawcę domu55; wniesione dwie wpłaty to: 
tysiąc złotych, 30 października 1934 r. i pięćset złotych – 6 listopada 
1934 r.56 Zniszczony wojną dom właścicielka odremontowała i był on 
bardzo dobrze utrzymany. Zapewne z regulacjami fi nansowymi doty-
czącymi „Orlika” wiąże się zachowane pokwitowanie na kwotę 55 000 
złotych, pożyczonych przez Zofi ę Drexler-Pasławską od córki Krysty-
ny, 27 września 1978 r.57 O sprawach majątkowych traktuje korespon-
dencja lwowskiego adwokata dr. Stefana Kamieńskiego (pięć kartek 
pocztowych) do Zofi i Drexler-Pasławskiej, z okresu od 13 kwietnia 

53 Nr inw. jw., k. 2-3.
54 Nr inw. E16655/1-2.
55 Tereny dzisiejszej Jastrzębiej Góry wschodniej w późniejszych latach 20. XX 
wieku zostały zakupione od gospodarza z Tupadeł p. Dettlaffa przez warszawską 
spółkę „Jasne Wybrzeże”. Od nazwy spółki ta część Jastrzębiej Góry przyjęła swoją 
nazwę. W Jastrzębiej Górze nastał boom budowlany, powstały wybudowane przez 
spółkę domy, m.in. Kaszebe, Grażyna, Malinówka, Królewianka, Orlik [Drexle-
rów], Danusia, Orzeszek. Domy te stoją do dziś, niektóre w prawie niezmienionej 
postaci pierwotnej. Głównym budowniczym spółki „Jasne Wybrzeże” był Augu-
styn Krukowski, który w 1928 r. z Pucka przeprowadził się do rozwijającej się miej-
scowości, kupił dwie działki i wybudował duży pensjonat „Kaszubski”; pensjonat 
rozbudowany i zmodernizowany czynny jest do dziś. „Ratusz”, Bezpłatny Informa-
tor Gminy Miasta Władysławowa, czerwiec 2011, nr 6(73): Wydanie specjalne 90 
lat Jastrzębiej Góry, s. 2, 4. 
56 Nr inw. A.2/52. Dokumenty…,  k. 14, 15.
57 Nr inw. jw., k. 44.
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do 18 listopada 1933 r.; zawiera informacje o biegu nadzorowanych 
przezeń spraw fi nansowych adresatki oraz niepełnoletniej wówczas jej 
córki Krystyny58. Pozostałe listy, kartki pocztowe, to korespondencja 
rodzinna, przeważnie mówi o sprawach fi nansowych i nawet drob-
nych wydarzeniach domowych. I tak dwa listy Mieczysława Chwa-
stowskiego59 (Lwów 20 grudnia 1933 r. i bez daty – prawdopodobnie 
1 stycznia 1934 r.) zawierają informacje o uregulowaniu zaległego 
długu wobec Zofi i Drexler-Pasławskiej, a także o przykrych wyda-
rzeniach w rodzinie: chorobie i śmierci Luny Drexler, która zmarła 
„w zupełnej świadomości i przytomności” (5 listopada 1933 r.), tra-
gicznej śmierci Kazimierza Drexlera „w miesiąc akuratnie później” (6 
grudnia 1933 r.); dalsze wieści dotyczą rodziny autora listu: żony Ire-
ny60 i dzieci: Hanki61, Wandy62 i Mietusia63. Treść listu drugiego, bez 

58 Karki pocztowe, datowane: Lwów 13 IV 1933, 31 VIII 1933, 12 IX 1933, 9 XI 
1933, 18 XI 1933; nr inw. jw., k. 4, 6-9.
59 Mieczysław Łukasz Chwastowski (20 września 1881 Luszowice – 3 stycznia 
1935 Lwów), syn Bolesława. W 1908 r. ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Po-
litechniki Lwowskiej. Jako inżynier budowy dróg i mostów, przedsiębiorca, pro-
wadził wiele budów drogowych w różnych rejonach Polski, a także fi rmę „Inż. M. 
Chwastowski i inż. L. Ciechanowicz we Lwowie”, w 1926 r. nagrodzoną srebrnym 
medalem na I Ogólnopolskiej Wystawie Drogowej, tamże. Od 1927 r. był człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie oraz Stowarzyszenia 
Członków Polskich Kongresów Drogowych. Ożeniony ze wspomnianą tu już wcze-
śniej Ireną Drexlerówną, miał z nią czworo dzieci. Zob. przypis 39; S.S. Nicieja, op. 
cit..; H. Wiórkiewicz, op. cit.; „Czasopismo Techniczne” 1927 nr 21 s. 352, 1935 nr 
1 s. 16: Nekrologia; „Kurier Lwowski” 1935 nr 4ABC, s.2 Nekrolog. – Listy Mie-
czysława Chwastowskiego, nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k. 10-13.
60 Zob. przypis 39.
61 Zob. przypis 40.
62 Zob. przypis 30.
63 Mietuś, to Mieczysław Jerzy Chwastowski (21 grudnia 1926 Lwów – 4 maja 1945 
Chełm), syn Mieczysława i Ireny z Drexlerów. Do szkoły średniej uczęszczał we 
Lwowie. W 1944 r. został przymusowo zmobilizowany do Ludowego Wojska Pol-
skiego i wraz z innymi rekrutami znalazł się w Lublinie. Wedle słów jego siostry, 
Wandy Chwastowskiej-Bystram, „Po pół roku rekructwa, 10 kwietnia (…) zdał eg-
zamin do I Ofi cerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie Lubelskim. Po niedługim czasie” 
rodzina otrzymała zawiadomienie, że „ zmarł 4 maja 1945 roku wskutek zapalenia 
mózgu”. „Ofi cjalnie zginął w walce z bandami UPA [w Rzeszowskiem], w rzeczy-
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daty, świadczy, że w rodzinie Chwastowskich i Drexlerów we Lwowie 
bożonarodzeniowe „święta przeszły w niewesołym nastroju, jedynie 
dzieci podtrzymywały humor”, w zabawach z „małymi Reucikami 
[dzieci Leona64 – sprowadzili się z matką do mieszkania po Lunie tj. 
do Mani Reutt]”65. List Ireny Chwastowskiej (Lwów 18 lutego 1935 r.) 
dotyczy zakupienia 2/9 części realności przy ulicy Łyczakowskiej 15 
– spadku Ignacego Drexlera, który po jego śmierci przeszedł na żonę 
Zofi ę i córkę Krystynę; w związku z kłopotami fi nansowymi po śmier-
ci męża (Mieczysław Chwastowski zmarł 3 stycznia 1935 r.), autorka 
listu przedstawia możliwość nabycia tylko 1/9 części przypadającej 
Zofi i Drexler-Pasławskiej, natomiast z kupieniem części przypadającej 
Krystynie proponuje poczekać do jej pełnoletniości tj. do sierpnia tego 
roku66. Dwa listy Aleksandra Drexlera do Zofi i Drexler-Pasławskiej 
dotyczą rodzinnych rozliczeń fi nansowych, w tym należności dla ad-
resatki. W pierwszym, z 9 stycznia 1935 r., Aleksander informuje bra-
tową o śmierci swego szwagra Mieczysława Chwastowskiego, o swo-
jej przeprowadzce z domu przy ulicy Łyczakowskiej 15 na ulicę Grott-
gera 1A; podaje też – wykonane przez Stefana Gigiela67 – szczegółowe 

wistości zamordowany w Wojsku Polskim za odmowę udziału w egzekucji żołnierzy 
Armii Krajowej” – tak podaje A. Sołtys-Kulinicz, op. cit.; W. Chwastowska-Bystram, 
op. cit., s. 13, 14; H. Wiórkiewicz, op. cit.  
64 Leon Tomasz Reutt (14 kwietnia 1883 Lwów – 4 grudnia 1939 Kraków), syn 
Gustawa, inżyniera, spiskowca, powstańca 1863 r., emigranta, i Marii z Węgier-
skich; inżynier, w latach 1919–1931 prezydent Drohobycza; ożeniony był z Emilią 
Wyczyńską (1892 Pomiarki k. Truskawca – 1970 Lądek Zdrój). Ich dzieci – „mali 
Reucikowie” to: Jan Czesław (1919–2003), lekarz, w latach 1975–1991 dyrek-
tor oddziału Zespołu Uzdrowisk i Sanatorium Zameczek w Kudowie; Witold (ur. 
1921), inżynier budownictwa lądowego, długoletni pracownik biura projektowego 
górnictwa odkrywkowego „Poltegor” we Wrocławiu; Helena (ur. 1923), po wojnie 
i zamążpójściu wyjechała do Francji. Reuttowie należeli do kręgu znajomych Dre-
xlerów. Z. Fras, Reutt Gustaw, [w:] PSB, t. 31, 1988, s. 160; J.M. Pilecki, Pierwszy 
Prezydent Drohobycza – Leon Reutt, „Ziemia Drohobycka” 1997, nr 10, s. 16–17.  
65 Maria Reutt (1875–1965), córka Gustawa, inżyniera, spiskowca, powstańca 1863 r., 
emigranta, i Marii z Węgierskich, siostra Leona; nauczycielka we Lwowie i autorka opo-
wiadań dla młodzieży. Zaprzyjaźniona z Luną Drexler. Z. Fras, Reutt Gustaw, op. cit.
66 Nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k.19–20.
67 Stefan Gigiel (1903–1943), inżynier, ukończył Politechnikę Lwowską. Pracował 
jako kierownik zakładów wodociągowych w Łucku na Wołyniu. Od 1931 r. członek 



 339 

Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum Niepodległości...

zestawienie rachunkowe dochodu, wydatków, podatków związanych 
z realnością Drexlerów przy ulicy Łyczakowskiej 15, legatem śp. Luny 
Drexler dla Krzysi (Krystyny Drexler)68. Podobna jest treść listu Alek-
sandra do Zofi i Drexler-Pasławskiej z 19 stycznia 1936 r., w którym 
przesyła „rozliczenie familijne z dochodów z realności przy ul. Łycza-
kowskiej l.15 z r. 1935”; informuje, że nabycie części tejże realności, 
przypadającej Krzysi (Krystynie Drexler), na razie nie jest możliwe 
zarówno przez niego jak też przez Irenę Chwastowską, z powodu nie 
dysponowania „obecnie potrzebną gotówką”; wspomina o dzieciach 
Ireny, w tym o chorobie jej córki Wandy; w zakończeniu wyraża żal, 
„że Krzysia pierwszego dnia świąt nie przyszła na zebranie rodzinne, 
jak co roku do mnie”69. Niewielka korespondencja od córki Krystyny 
do Zofi i Drexler-Pasławskiej składa się z czterech kartek pocztowych 
wysłanych ze Lwowa w latach 1936–1939 oraz – wysłanych zapew-
ne z wakacji w 1936 r. – dwu pocztówek: jedna z widokiem Hotelu 
Osborn w La Valletta (stolica Malty), druga – ukazująca ulicę Arabską 
w Algierze, wydana przez tamtejszy znany zakład: „Etablissements 
Photo Albert (EPA)”. Treścią korespondencji Krystyny, wówczas mło-
dej i radosnej dziewczyny, głównie są podziękowania za otrzymane 
pieniądze i rozliczenia z ich wydatkowania, pełne zachwytu wrażenia 
ze zwiedzanej Malty i wspaniałego Algieru „z temi białemi doma-
mi”70. Z przedwojnia ostatni jest list Stefana Pasławskiego (Warsza-

Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Uczestniczył w Pierwszym 
Polskim Kongresie Inżynierów we Lwowie (12–14 września 1937). Wedle wspo-
mnień Andrzeja Zbigniewa Sołtysa-Kulicza był w AK. Nawet nie wiedząc tego, 
Niemcy pod koniec wojny wzięli go jako zakładnika i ślad po nim zaginął, praw-
dopodobnie został zamordowany w Równem. Stefan Gigiel ożeniony był (1931) 
z Jadwigą Sołtysówną (1908–1994), córką Antoniego Gabriela i Marii Drexler. 
W  małżeństwie Gigielów urodziło się dwoje dzieci: Jan (ur. 1932), ożeniony z Ewą 
Krawczyk oraz Bogna (ur. 1935), po mężu Raźny. Pierwszy Polski Kongres Inży-
nierów. Lwów 12–14 września 1937 r. Część I: Sprawozdanie i uchwały Kongre-
su, Warszawa 1938, s. 155; Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie 1877
–1937. Księga pamiątkowa…, Lwów 1937, s. 43; Wspomnienia: Andrzej Zbigniew 
Sołtys-Kulinicz…, op. cit.; A. Sołtys-Kulinicz, op. cit. 
68  Nr inw. A.2/52. Dokumenty…,  k. 16–17.
69  Nr inw. jw., k. 18.
70  Nr inw.: P-4963: Osborn Hotel; P-4962: Alger–Rue arabe; nr inw A.2/52. Do-
kumenty…, k. 22: Kartka pocztowa z 19 grudnia 1938; nr inw. jw., k. 26: Kartka 
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wa 21 sierpnia 1939), który informuje siostrę o swoim przyjeździe do 
stolicy, wykonaniu jej zleceń pieniężnych, o generalnych porządkach 
w jego domu przy ulicy Olimpijskiej, do którego w dniu 30 lub 31 
sierpnia ma nadejść ze Stanisławowa transport z rzeczami Pasław-
skich, a „rodzinka szanowna stanie tutaj w niedzielę 3 bm.”71; również 
siostrze proponuje odnowienie mieszkania przy ulicy Białostockiej 20 
i prosi jej córkę Krystynę, aby do tego przekonała matkę72. 

Z czasu okupacji niemieckiej zachowana jest karta ubezpieczenia 
zdrowotnego Zofi i Leokadii Drexler, wystawiona przez Generalgo-
uvernement Rentenkammer w Warszawie 27 grudnia 1943 r.; czte-
rostronicowy dokument w języku niemieckim i polskim nie zawiera 
żadnych wpisanych konsultacji lekarskich, ani adnotacji lekarza73.

Z czasu powojennego pochodzą m.in. trzy dokumenty z listopada 
1949 r., związane z obowiązkiem złożenia podania do właściwych władz 
(do Ministerstwa Sprawiedliwości i Starostwa Grodzkiego) w sprawie 
otrzymania – za okres okupacji niemieckiej – świadectwa moralności, 
które winno być przesłane do Państwowego Zakładu Emerytalnego 
w Warszawie74. Kilka różnych archiwaliów świadczy o pracy zawo-
dowej Zofi i Drexler-Pasławskiej:  opracowany przez nią popularny 

pocztowa z 22 [stycznia 1939, tu m.in. wzmianka o wuju – generale Stefanie Pa-
sławskim – w Stanisławowie]; nr inw. jw., k. 5: Kartka pocztowa 3 czerwca [nie 
wcześniej niż 1937, może 1939, tu m.in. wzmianka o Jurku, chyba Progulskim]; nr 
inw. jw., k. 23: Kartka pocztowa b.d. [wzmianka o masarni, w której prawdopodob-
nie Krystyna Drexler odbywała praktykę,  przypuszczalnie 1939].     
71   Porządki w domu przy ulicy Olimpijskiej 13 były związane z przeprowadzką 
Pasławskich ze Stanisławowa do Warszawy, bowiem 20 stycznia 1939 r. Stefan 
Pasławski został odwołany ze stanowiska wojewody stanisławowskiego i miano-
wany dyrektorem Biura Inspekcji w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Od kwietnia t.r. był przeniesiony przez ministra Spraw Wojsko-
wych w stan spoczynku. Z powodu wypadków dziejowych niewiele czasu spędził 
w uporządkowanym  warszawskim  mieszkaniu. Prawdopodobnie z urzędami pań-
stwowymi ewakuowany 5 września 1939 r. z Warszawy do Lublina, następnie do 
Łucka i Kosowa, a nocą 17/18 września przez most nad Czeremoszą w Kutach do 
Rumunii.  
72  Nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k. 24–25.
73  Nr inw. jw., k. 27–28.
74  Nr inw. jw., k. 30–32:  Pisma z datami:  9 XI 1949, 24 XI 1949, 28 XI 1949.
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tekst prelekcji dotyczącej muzyki romantycznej, z adnotacją cenzora 
G.U.K.P. o zezwoleniu na wykonanie, Warszawa 6 kwietnia 1951 r.75; 
Pismo Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej m.st. Warsza-
wy z podziękowaniem za „wieloletnią pracę zawodową w stołecznym 
szkolnictwie artystycznym, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej nad przygotowaniem młodzieży do dalszego rozwijania 
uzdolnień artystycznych i upowszechniania kultury”, Warszawa 24 
czerwca 1972 r.76; Pismo Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkol-
nictwa Artystycznego w Warszawie w związku z zakończeniem przez 
nią pracy w Okręgowym Zespole Metodyczno-Programowym, z po-
dziękowaniem „za długoletnią i wielostronną działalność w dziedzi-
nie doskonalenia metodycznego nauczycieli-wokalistów”, Warszawa 
19 lutego 1973 r.77; Legitymacja Nr 55 Złotej Odznaki Stowarzyszenia 
Polskich Artystów Muzyków, przyznanej jej uchwałą Zarządu Głów-
nego tegoż Stowarzyszenia, Warszawa 22 lipca 1973 r., pismo tegoż 
Stowarzyszenia o przesłaniu nowej legitymacji Złotej Odznaki SPAM, 
z podziękowaniem za wieloletnią współpracę, Warszawa 10 czerwca 
1976 r. oraz Złota Odznaka SPAM78.

W archiwaliach znajduje się autograf testamentu Zofi i Drexler-Pa-
sławskiej z 15 czerwca 1959 r., stwierdzającego prawa spadkowe córki 
do całości majątku79. Prywatny charakter ma obszerny list [albo może 
jego brulion], bez daty [nie wcześniej niż 19 lutego 1973 r.], napisany 
w Józefowie koło Otwocka, adresowany do Stefulki80; Zofi a Drexler-

75  Nr inw. jw., k. 33-38,  mps, kopia, ss. 6.
76  Nr inw. jw., k. 40.
77  Nr inw. jw., k. 41.
78  Nr inw. E16648/1: Legitymacja Złotej Odznaki SPAM; nr inw. E16648/2: Złota 
Odznaka SPAM; nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k. 43: Pismo SPAM z 10 czerwca 
1976 r.
79  Nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k. 39.
80  Nr inw. jw., k. 42.  - Stefulka, być może to Stefania Judycka, dotychczas osoba nie-
zidentyfi kowana. Wspomina o niej w korespondencji Stefan Pasławski, w dwu listach 
(z 1939 r. i 1944 r.). Również wspomniana jest przez inne osoby, w trzech rodzinnych 
listach, zachowanych w spuściźnie po gen. bryg. Stefanie Pasławskim, z których tre-
ści wynika, że w 1956 r. mieszkała ona w Warszawie, Aleje 3 Maja 5 m. 64. Muzeum 
Niepodległości w Warszawie nr inw. jw., k. 24-25: List S. Pasławskiego do siostry 
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Pasławska informuje adresatkę o kłopotach ze zdrowiem i leczeniu 
klimatycznym w Józefowie, o przejściu na emeryturę, nadaniu jej 
Krzyża Ofi cerskiego Orderu Odrodzenia Polski, przytacza cały tekst 
pisma Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycz-
nego (z 19 lutego 1973); wspomina znajome/bliskie osoby: Tadeusza81, 

Zofi i Drexler-Pasławskiej, Warszawa 21 sierpnia 1939, nr inw. 13332: List S. Pasław-
skiego do Ireny Koteckiej, Dössel 6 października 1944; Archiwum Instytutu Polskiego 
i Muzeum  im. gen. Sikorskiego w Londynie, KOL. 346/8: List Zdzisława Tłuchow-
skiego do Stefana Pasławskiego, b.m. 6 lutego 1956; List Zdzisława Tłuchowskiego 
do Stefana Pasławskiego, Buenos Aires 7 V 1956; List Marii Kluss, z dopiskiem Stefy 
[Stefanii Judyckiej] i jej synka Maciusia, do Dzisi i Zdzisława Tłuchowskich, [Pol-
ska] 13 grudnia b. r. [przypuszczalnie lata 50. XX w.]. Warto tu dodać, że Maria Kluss 
i Dzisia Tłuchowska, z domu Judyckie, były siostrami Aleksandry, pierwszej żony 
Stefana Pasławskiego. Wiadomość i kopie w/w listów zawdzięczam  p. dr Andrzejowi 
Suchcitzowi, kierownikowi Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikor-
skiego w Londynie, za co składam serdeczne podziękowanie. 
81 Tadeusz Kluss (2 grudnia 1894 Lwów – 25 czerwca 1975 Warszawa), syn Woj-
ciecha i Julii z domu Bieleckiej, dr inż. geodeta, pracownik naukowy, członek Sto-
warzyszenia Geodetów Polskich. W 1925 r. ukończył Politechnikę Lwowską. Pracę 
zawodową rozpoczął  w dziedzinie katastru gruntowego, wkrótce jednak  poświę-
cił się pracom triangulacyjnym prowadzonym przez Ministerstwo Robót Publicz-
nych, gdzie był zaangażowany do roku 1930.  W latach 1930–1937 wykładowca na 
wydziale mierniczym Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie, a w 1935–1939 
kierownik działu pomiarów DOKP tamże. Żołnierz AK, więziony przez Gestapo 
(1942). Po wojnie w Warszawie: 1945–1961 kierownik prac ujednolicenia sieci 
triangulacyjnych w Biurze Techniki Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, a w 1961–
1972 samodzielny pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Geodezji i Karto-
grafi i. Autor wielu prac naukowo-badawczych z zakresu geodezji i kartografi i. Od-
znaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz odznakami resortowymi. Ożeniony był z Marianną z Judyc-
kich. Ich syn Stanisław Marian ps. „Orlikowski” (1922 Lwów – 1947 Syberia), żoł-
nierz ZWZ Kedywu i AK Okręgu Wileńskiego, aresztowany przez NKWD, zmarł 
na Syberii. L. Aleksandrowicz, Dr inż. Tadeusz Kluss, „Przegląd Geodezyjny” sty-
czeń 1976, nr 1, s. 21–22; Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1991, s. 135, 136, 192, 348, il. 39; (t.), Lista zmar-
łych i żyjących Lwowian odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości, „Ku-
rier Lwowski” 10 listopada 1933, nr 313, s. 3; „Życie Warszawy” 2 sierpnia 1975, 
nr 151, s. 9; Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ar-
chiwum: Akt małżeństwa: Kluss Tadeusz, Judycka Marianna, zawarte 16 stycznia 
1921 r. w Lidzie, zarejestrowane pod numerem I/1122/1957; Inskrypcja nagrobna 
na  Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie kwatera 151 rząd 6 grób 15. 
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Marychnę82, Krukowskich83 oraz „przemiły domek Orlik nad morzem 
dobrze utrzymany”. 

Zachowane są legitymacje odznaczeń należące do Zofi i Drexler-Pa-
sławskiej: legitymacja Nr 054169 polskiego państwowego odznaczenia 
wojskowego „Medal za Warszawę 1939–1945”, nadanego jej przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, wystawiona w Warszawie 8 sierpnia 1946 r., 
wraz z medalem84; legitymacja Nr I-19156 Krzyża Ofi cerskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski, nadanego jej uchwałą Rady Państwa z dnia 22 
lipca 1964 r., podpisany A[leksander] Zawadzki Przewodniczący Rady 
Państwa85. 

Do Zofi i Drexler-Pasławskiej należał notatnik wypełniony jej od-
ręcznymi notatkami-zapiskami86, z czasu polsko-ukraińskich walk 
o Lwów w listopadzie 1918 r. (Il. 10) oraz świadczącymi o jej aktyw-
ności artystycznej w okresie od 20 lutego 1921 r. do 12 lipca 1925 r. 

82 Marychna, to zapewne Marianna z Judyckich Kluss (23 października 1893 Kiej-
dany – 14 września 1966 Warszawa), córka Ignacego i Heleny z domu Wieliczko, 
lekarz dentysta, zamężna za Tadeuszem Klussem. „Życie Warszawy” 16 listopada 
1966, nr 223, s. 7: Nekrolog; Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie, KOL. 346/8: List Marii Kluss do Dzisi i Zdzisława Tłu-
chowskich, 13 grudnia b.r. (przypuszczalnie lata 50. XX w.); Urząd Stanu Cywil-
nego Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Archiwum: Akt małżeństwa: Kluss 
Tadeusz, Judycka Marianna, zawarte 16 stycznia 1921 w Lidzie, zarejestrowane 
pod numerem I/1122/1957;  Inskrypcja nagrobna na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie kwatera 151 rząd 6 grób 15. 
83 Zob. przypis 55.
84 Nr inw. E16647/1: legitymacja, nr inw. E16647/2: „Medal za Warszawę 1939
–1945”, zaprojektowany przez Stanisława Łozę i Stanisława Gepnera, tombak zło-
cony, średnica 3,3 cm, zawieszony na wstążce szerokości 3,5 cm, koloru czerwo-
nego z dwoma żółtymi paskami. W. Bigoszewska, Polskie ordery i odznaczenia, 
Warszawa 1989, s. 137.
85 Nr inw. E16646.
86 Nr inw. E16654.  Notatnik pochodzi z fi rmy Edwarda Hawranka we Lwowie, 
plac Mariacki 10. Ma sztywne okładki tekturowe oklejone czarnym papierem, jest 
zamykany na metalowy zameczek. Ma wymiary 16,5 x 13 cm, liczy 80 kart nienu-
merowanych papieru kremowego (jedna wycięta), których trzy brzegi są złocone. 
Kart zapisanych (łącznie) 31. Na odwrocie pierwszej karty w lewym, górnym rogu 
pieczątka właściciela sklepu: „Edward Hawranek Lwów”. Grzbiet notatnika na ca-
łej długości strony oddarty, inne też przedarcia papieru na grzbiecie. 
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Notatki Pani doktor fi lozofi i rozpoczęła, utrwalając własne fi lozofi cz-
no-refl eksyjne myśli:

Nasunęła mi się taka analogia – wskutek powinowactwa chemicznego atomy 
grupują się rozmaicie, tworząc z tych samych atomów różne związki nieorganicz-
ne. Przenosząc to w świat organiczny widzimy, że związki atomów tworzą różne 
momenty zjawisk witalnych – od najprymitywniejszych wegetatywnych – poprzez 
coraz wyższe, aż jako sui generis wykwit spotykamy zjawiska świadomości, idee 
dobra, piękna są pewnem szczególnem ugrupowaniem elementów. 

Na kolejnej karcie umieściła krótki wypis z dzieła niemieckiego pi-
sarza, fi lozofa Otto von der Pfordtena87. 

Na następnych czternastu (obustronnie zapisanych, nienumerowa-
nych) kartach, w formie listów do ponad rocznej swojej córeczki Kry-
styny, nazwanej Tutusieńką, opisała życie rodzinne i kontakty rodzin-
no-towarzyskie, wplatając w nie informacje o aktualnych wydarze-
87 Otto von der Pfordten (1861–1918), syn Ludwiga, pisarz, fi lozof niemiecki, od 
1907 r. był prywatnym docentem fi lozofi i Uniwersytetu w Strasburgu. Jego główne 
dzieło fi lozofi czne: Konformismus (3 tomy, 1910–1913). Der Grosse Brockhaus, 
t. 14, Leipzig 1933, s. 469.

10. Zofi a Drexler-Pasławska, Lwów na linii frontu – listopad 1918, frag-
ment pamiętnika pisanego w formie listów do ponad rocznej swej córecz-
ki Krystyny, nazwanej Tutusieńką. Lwów listopad 1918; nr inw. E16654
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niach toczących się we Lwowie w listopadzie 1918 r. Pisała o tym, co 
widziała lub co czytała. Stąd w notatkach znalazły się zarówno sprawy 
publiczne (we Lwowie, ale też w Krakowie, Lublinie, Warszawie), jak 
również nawet drobne wydarzenia rodzinne i domowe. Wymienionych 
zostało sporo nazwisk, i tych bardziej znanych, i też z kręgu tylko zna-
jomych, rodzinnych. Pisanie pamiętnika/kroniki rozpoczęła słowami: 

Dziś mija czternaście dni jak żyjemy na linii bojowej. Przez Lwów przechodzi 
front polsko-ukraiński. Mieszkamy córuchno moja po ukraińskiej stronie i nasłu-
chujemy wieści z tamtej strony frontu. Położenie nasze wyjątkowo smutne, bo nie 
ma naszego Tatusia, który w środę 29 października pojechał na dwa odczyty do 
Zamościa i miał wrócić 3-go, w Niedzielę. Tak sobie nie życzyłam tego wyjazdu – 
choć nikt przecie nie przeczuwał tego, co się tu stanie.

W kolejnych zapiskach pod datami od 15 do 28 listopada 1918 od-
notowane są walki polsko-ukraińskie w różnych częściach miasta, sy-
tuacja po zawieszeniu broni, krwawe wypadki w dzielnicy żydowskiej 
w dniach 22–24 listopada, trudności życia codziennego ludności oraz 
dosyć szczegółowo wydarzenia rodzinne i domowe. Odniesienia poza 
lwowskie dotyczą na przykład utworzenia Polskiej Komisji Likwida-
cyjnej w Krakowie, działań Stefana Pasławskiego w Lublinie, gdzie 
Daszyński „ogłosił republikę” ale „Przyszła wieść, że ta Rzeczpospoli-
ta już upadła – że Piłsudski już w Warszawie i on ma tworzyć ten upra-
gniony rząd na całą Polskę”. Tekst pamiętnika, z dodanym tytułem: 
Lwów na linii frontu – listopad 1918 r., został opublikowany w cza-
sopiśmie „Informacje”, wydawanym przez Towarzystwo Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Krakowie88.

88 „Informacje” 2000, nr 61: Zofi a z Pasławskich Drexlerowa, Lwów na linii fron-
tu – listopad 1918 r. W słowie od redakcji podano tu m.in.: „Ten tekst, córka Zofi i 
Drexlerowej, p. Krystyna PROGULSKA (do której PAMIĘTNIK był adresowany), 
w 1990 roku (na dwa lata przed swoją śmiercią w Warszawie), przekazała p. Ewie 
MEJRO-OSTROWSKIEJ w Paryżu. Pani Ewa Ostrowska z kolei opracowanie to 
udostępniła Państwu Annie i Andrzejowi SOŁTYSOM w Kanadzie. Tekst przepi-
sał p. Andrzej SOŁTYS (sierpień – październik 1999), zaś zamieszczone w tekście 
odnośniki, pomogli uzupełnić p.p. Antoni Z. SOŁTYS i Jerzy SOŁTYS. Redakcja 
uzyskała zgodę p.p. Anny i Andrzeja SOŁTYSÓW (Toronto, Kanada), na reproduk-
cję tekstu Pamiętnika Zofi i Drexlerowej”. 
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Pisane przeciwstawnie, inne notatki zawarte w notesie, stanowią 
pewnego rodzaju kronikę/kalendarium występów Zofi i Drexler-
Pasławskiej – pieśniarki. Artystka odnotowała na szesnastu obu-
stronnie zapisanych kartach  ponad pięćdziesiąt bardzo różnych 
(publicznych i o charakterze towarzyskim) występów w okresie od 
20 lutego 1921 r. do 12 lipca 1925 r.; zapiski te są  pewnego rodzaju 
świadectwem jej działalności artystycznej. Nie sposób (i nie miejsce 
tutaj) wymienić wszystkie miejsca i miejscowości koncertowania, 
programy, towarzyszących jej akompaniatorów, przytoczę tylko nie-
które. I tak odnotowane są liczne, w różnych salach i z rozmaitych 
okazji występy we Lwowie, w miastach Małopolski – w Borysła-
wiu, Drohobyczu, Jarosławiu, Niemirowie, Przemyślu, Tarnopolu, 
Truskawcu, a także w Lublinie i Warszawie. Z notatek wynika, że 
artystka śpiewała przy akompaniamencie profesorów Konserwato-
rium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie i innych pia-
nistów, m.in.: Heleny Ottawowej (1874–1948), Edwarda Steinberge-
ra (1891–?), Witolda Friemanna (1889–1977), Tadeusza Majerskiego 
(1888–1963), Feliksa Szymanowskiego (1879–1934); wielokrotnie 
akompaniował jej inżynier geodeta, prof. Politechniki Lwowskiej 
Kasper Weigel (1880–1941), albo profesor Uniwersytetu Lwowskie-
go, fi lozof, ale też kompozytor i pianista Kazimierz Twardowski 
(1890–1938), zaprzyjaźniony z Drexlerami. Odnotowane są recitale 
własne Zofi i Drexler-Pasławskiej, jej udział w różnego rodzaju kon-
certach, uroczystych wieczorach i akademiach z rozmaitych okazji, 
na przykład: na plebiscyt górnośląski (20 lutego, 4 marca, 20 marca 
1921 r.), na kaplicę Orląt (17 maja 1922 r.),  na raucie I Zjazdu Pol-
skiego Towarzystwa Filozofi cznego we Lwowie (12 maja 1923 r.), 
na Towarzystwo św. Wincentego à Paulo (9 maja 1925 r., z Heleną 
Ottawową w sali Magistratu w Przemyślu), na Związek Studentów 
Architektury we Lwowie (9 czerwca 1925 r.), na Towarzystwo Wal-
ki z Gruźlicą (5 lipca 1925 r.).

I ostatni dokument – to odpis skrócony aktu zgonu Nr VII/1972/79 r. 
Zofi i Leokadii Drexler, z domu Pasławskiej, wystawiony przez Urząd 
Stanu Cywilnego Warszawa Praga Północ, w dniu 24 października 
1979 r.89

89  Nr inw. A.2/52. Dokumenty…, k. 45.
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Czwarte pokolenie Drexlerów, z powodu wypadków dziejowych, 
w polskim Lwowie zdążyło się upamiętnić w wieku dziecięcym lub 
młodzieżowym. Z tego pokolenia – w omawianych tu materiałach – 
odnotowana jest tylko Krystyna Maria Eugenia Drexler, dziennikarka, 
narciarka, działaczka sportowa. Urodziła się 31 lipca 1917 r. we Lwo-
wie, była córką Ignacego i Zofi i z Pasławskich. W latach 1928–1932 
uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego SS. de Notre Dame 
w rodzinnym mieście, a następnie od 1 września 1932 r. do Gimna-
zjum Państwowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie 
w 1936 r. zdała egzamin dojrzałości. W latach 1936–1939 uczyła się 
w Prywatnej Szkole Gospodarczej Żeńskiej w Snopkowie pod Lwo-
wem i tam 15 lipca 1939 r. złożyła egzamin dyplomowy. W tym sa-
mym roku (11 listopada we Lwowie w kościele parafi alnym pw. św. 
Andrzeja Apostoła – kościół OO. Bernardynów) poślubiła Jerzego 
Progulskiego (1914–1992), inżyniera mechanika, syna Stanisława, 
pediatry, profesora tytularnego Uniwersytetu Lwowskiego, i Julii Wi-
niarzówny. W okresie okupacji niemieckiej mieszkała w Warszawie, 
gdzie mąż jej był na stałe zatrudnionym pracownikiem przejętej przez 
Niemców Fabryki Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i Co. A.G. 
przy ulicy Kałuszyńskiej. W 1944 r., gdy okupanci wywieźli urzą-
dzenia i materiały fabryki, Krystyna Progulska wraz z mężem swym 
została wywieziona do Teplitz-Schönau, F.A.B. Lager, Sudetengau; 
od 11 września do 26 października tego roku (w deklaracji członka 
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych Warszawa podano daty: 
sierpień 44 – maj 45) była zatrudniona w Feinapparate-Bau G.M.B.H. 
Werk Turn jako montażowa pracownica pomocnicza. W latach 1947–
1951 studiowała fi lologię angielską na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. Była czynną zawodniczką Akademickiego 
Związku Sportowego. Następnie pracowała jako dziennikarka. Współ-
pracowała m.in. ze „Sportowcem” (1952–1953)90, tygodnikiem „Ko-
bieta i Życie” (1953–1955), „Kulturą Fizyczną” (1956, 1960), „Dookoła 
Świata” (1960), „Gospodarstwem Domowym” (1970, 1975). W latach 
1954–1962 – wedle wypełnionej przez nią ankiety – współpracowała 
90  W „Sportowcu” w latach 1952–1953 Krystyna Progulska opublikowała 18 tek-
stów; w tygodniku „Kobieta i Życie” 1953–1955, przeważnie w rubryce pt. ”Ką-
cik kultury fi zycznej”, wydrukowano 26 jej tekstów, dotyczących różnych dziedzin 
sportu, znaczenia gimnastyki dla zdrowia; w „Zwierciadle” 1957 – jedna notka.
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z redakcją sportową Polskiego Radia. Od 1963 r. była członkiem ze-
społu redakcyjnego magazynu turystycznego „Światowid”, na łamach 
którego w latach 1962–1973 opublikowała szereg artykułów o szeroko 
pojętej tematyce turystyczno-sportowej (przeważnie narciarskiej). Była 
członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, współtwórczynią 
Narciarskiego Klubu Dziennikarzy „Kaczka” i Międzynarodowego 
Klubu Narciarskiego Dziennikarzy (SCIJ). Brała udział w Ogólnopol-
skich Narciarskich Zawodach Dziennikarzy (wielokrotnie zajmowała 
pierwsze miejsce), a także w Międzynarodowych Zawodach Narciar-
skich Dziennikarzy (dwukrotnie zdobyła tytuł najlepszej europejskiej 
narciarki dziennikarzy, mistrzyni świata w narciarstwie dziennikarzy 
w 1957 r. w Jugosławii). Od 1988 r. była członkiem Oddziału Stołecz-
nego Towarzystwa Miłośników Lwowa. W roku 1990 została przyjęta 
na członka Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rze-
szę Niemiecką i „uznana za uprawnioną do uzyskania odszkodowania 
z tytułu poniesionych szkód”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz odznakami za działalność w dziedzinie turystyki i sportu. Zmarła 
20 czerwca 1992 r. w Warszawie, została pochowana na cmentarzu 
Powązkowskim kwatera 151 rząd 6 grób 1591.

Krystyny z Drexlerów Progulskiej dotyczy siedem fotografi i i kilka-
naście różnych archiwaliów pochodzących z lat 1935–1990. Trzy foto-
grafi czne portrety pojedyncze, w wieku dziewczęcym, zostały wyko-
nane przez wybitnego fotografi ka wileńskiego Jana Bułhaka, zapewne 
podczas jednej sesji, prawdopodobnie około połowy lat 20. XX wieku; 
różnią się tylko szczegółami kompozycji postaci we wnętrzu i różnym 
sposobem pozowania. Każda odbitka ma w prawym dolnym rogu sy-
gnaturę – pieczątka tłoczona: „J. BUŁHAK WILNO”, jest naklejona 
91  J. Janicki, Cały Lwów na mój głów… Alfabet lwowski, Warszawa 1993, s. 155
–156; K. Kowalczuk, Prywatne szkoły średnie we Lwowie w XIX i XX w., cz. 2, Kra-
ków 2010; Slalomem przez świat, [oprac. zbiorowe], Warszawa 1974, s. 25–32 (tu 
tekst K. Progulskiej: Od Vitranca do Mont Gelé), 74, 77, 83, 84 oraz ilustracje; H. 
Wiórkiewicz, op. cit.; Nekrologi: „Gazeta Wyborcza” 23 czerwca 1992, nr 146, s. 2, 
„Życie Warszawy” 27–28 czerwca 1992, nr 151, Niedziela Dodatek Cotygodniowy, 
s. 9; Archiwum Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, teczka aktowa Krystyny 
Progulskiej; Archiwum Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: sygn. V-55/2. Snop-
ków. Księga Rad Pedagogicznych Głównej Szkoły Gospodarczej Żeńskiej, sygn. 
V-55/16. Snopków. Dokumenty słuchaczek,  sygn. V-55/17. Snopków. Materiały do 
statystyk, 55/6/III. Snopków. Prywatna Szkoła Gospodarcza Żeńska.
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na większy kartonik, również z sygnaturą – pieczątką tłoczoną. Każde 
zdjęcie ma z przodu doklejoną koszulkę ochronną z półprzezroczy-
stego papieru i jest umieszczone w specjalnej obwolucie z kartonu na 
zewnętrznej stronie ze złoconą nalepką fi rmową: „JAN BUŁHAK 
WILNO” (Il. 11)92. Pozostałe cztery portrety pojedyncze to fotografi e 
legitymacyjne, wykonane przez nieokreślonych autorów, w latach oko-
ło 40–80. XX wieku, niektóre ze śladami kleju na odwrocie93.

Wśród archiwaliów dominują różne dokumenty osobiste, świadczą-
ce o nauce i pracy. I tak można odnotować dekret pełnoletniości mało-

92  Nr inw. F-15581, 15,4 x 11 cm, kartonik 26,5 x 19 cm; nr inw. F-15582, 15,4 x 10,7 
cm kartonik 26,5 x 19 cm; nr inw. F-15583, 15 x 10,4 cm, kartonik 26,5 x 19 cm.
93  Nr inw. F-15584, 4 x 3cm; nr inw. F-15585, 4,5 x 3,2 cm; nr inw. F-15586, 4,3 x 
3,4 cm; nr inw. F-15587, 5,3 x 3,9 cm.

11. Krystyna Drexler (1917–1992), [l. 20. XX w.] 
Fot. Jan Bułhak, Wilno; nr inw. F-15581
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letniej Krystyny Drexler wydany przez Sąd Grodzki Miejski Oddział 
VII we Lwowie 28 grudnia 1935 r. oraz uchwałę tegoż Sądu z 8 maja 
1936 r. w sprawie regulacji wydatków fi nansowych upełnoletnionej. 
Kolejne – chronologicznie – to świadectwa urodzenia i chrztu: tłuma-
czenie – z języka łacińskiego świadectwa urodzenia wydanego przez 
Urząd Parafi alny obrządku łacińskiego pw. św. Andrzeja Apostoła we 
Lwowie 15 października 1926 r. – sporządzone przez tłumacza przysię-
głego dr. Mieczysława Rybowskiego przy Sądzie Okręgowym w War-
szawie 6 marca 1936 r.; świadectwo urodzenia i chrztu Krystyny Marii 
Eugenii Drexler wydane przez ten sam Urząd Parafi alny 13 kwietnia 
1940 r., z adnotacją o poślubieniu Jerzego Progulskiego 11 listopada 
1939 r., tamże; odpis tegoż świadectwa sporządzony przez notariusza 
Zygmunta Skórzewskiego w Grodzisku Maz. 30 czerwca 1947 r. 

Z nauką wiążą się: Świadectwo Dojrzałości wydane Krystynie 
Drexler przez Gimnazjum Państwowe im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie 26 maja 1936 r., z fotografi ą; odpis tegoż świadectwa 
sporządzony 2 lipca 1947 r. w Grodzisku Maz. przez notariusza Zyg-
munta Skórzewskiego; Zaświadczenie Wydziału Filologicznego Uni-
wersytetu Warszawskiego stwierdzające, że Krystyna Progulska była 
studentką fi lologii angielskiej w tej uczelni w latach 1947/48–1950/51, 
Warszawa 26 [miesiąc: brak] 1967 r. Zachowane są różne drobne świa-
dectwa z czasu okupacji niemieckiej: Zaświadczenie (rodzaj legityma-
cji) wydane przez Starkstromapparatefabrik K. Szpotański u. Co. A.G. 
w Warszawie, ul. Kałuszyńska 2 z informacją, że Krystyna Progulska, 
żona na stałe zatrudnionego w fabryce inż. (Jerzego) Progulskiego pro-
wadzi gospodarstwo domowe w miejscu zamieszkania przy ulicy Bia-
łostockiej 20 i jest zwolniona z obowiązku podejmowania innych prac, 
Warszawa 26 sierpnia 1944 r.; oznaka (naszywka w kształcie rombu, 
płócienna, do odzieży) z literą „P” – identyfi kator polskich robotników 
przymusowych zatrudnionych w III Rzeszy w latach II wojny świato-
wej; numer tożsamości „739” (Il. 12) Krystyny Progulskiej i „740” Je-
rzego Progulskiego z odnotowanym obowiązkiem meldowania się co 
czwartek w komisariacie policji w Teplitz-Schönau II; „Bestätigung” 
– Zaświadczenie FEINAPPARATE-BAU G.M.B.H. WERK TURN 
dla Krystyny Progulskiej stwierdzające jej pracę od 11 września do 
26 października 1944 r. w tejże fabryce, jako montażowej pracownicy 
pomocniczej, Teplitz-Schönau 26 października 1944; Postanowienie 
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weryfi kacyjne Nr 6071/P z 22 czerwca 1990 r., zawiadomienie L.dz. 
1641/91 z 8 lutego 1991 r. w tej sprawie oraz cztery kwity wniesionej 
wpłaty (jeden z datą 24 października 1989 i trzy z 15 lutego 1991 r.) 
dokumentują członkostwo Krystyny Progulskiej w Stowarzyszeniu 
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką. O pracy dzien-
nikarskiej świadczy ankieta Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, 
wypełniona 22 września  1972 r., życiorys (maszynopis) napisany za-
pewne w tym samym czasie oraz bilet wizytowy. Pozostałe dokumen-
ty różne to: międzynarodowe zaświadczenie szczepienia przeciwko 
ospie (1959), prawo jazdy Seria I Nr 587155 (1981), paszport Seria PI 
Nr 485899 (1986), legitymacja członkowska Nr 1366 Towarzystwa Mi-
łośników Lwowa Oddział Stołeczny (1988)94. 

W prezentowanych pamiątkach lwowskiej rodziny Drexlerów ponad 
dwadzieścia pozycji inwentarzowych dotyczy rodziny Pasławskich. 

94 Nr inw. archiwaliów dotyczących Krystyny Progulskiej: A.2/53. Dokumenty 
Krystyny Progulskiej (z domu Drexler), k. 1-39 oraz nr inw. E16653: Naszywka 
identyfi kacyjna z literą „P”.

12. Oznaka (naszywka) z literą „P” – identyfi kator polskich robotni-
ków przymusowych zatrudnionych w III Rzeszy w latach II wojny 
światowej, nr inw. E1166653, oraz obozowy numer tożsamości „739” 
Krystyny z Drexlerów Progulskiej, ewakuowanej w 1944 r. z Warsza-
wy do Teplitz-Schönau (Cieplice, Czechy), awers i rewers; 
nr inw. A.2/53, k.7
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Poza wymienioną już tu wcześniej Zofi ą z Pasławskich Drexlerową 
odnotowany jest jej ojciec Karol Pasławski (1 sierpnia 1855 Lwów 
– 12 października 1923 tamże), śpiewak, reżyser. Był synem Jana. 
Od sierpnia 1875 r. występował w teatrze lwowskim jako chórzysta, 
następnie śpiewał w Gratzu (1876), Wiedniu (1877), Lwowie (1878). 
W 1878 r. występował w teatrze ogrodowym Eldorado w Warszawie. 
Od 1880 r. należał do chóru Warszawskich Teatrów Rządowych, od 
około 1887 r. był koryfeuszem chóru Teatru Wielkiego, a od 1890 r. 
także inspicjentem i pomocnikiem reżysera opery warszawskiej. Wy-
stępował również w Teatrze Wielkim w niewielkich partiach i rolach 
operowych, m.in. Grześ w Strasznym dworze Moniuszki, Żołnierz 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego. W roku 1897 powrócił do Lwowa, 
gdzie pozostał do zgonu. Pełnił tu funkcję inspektora technicznego 
opery lwowskiej, występował niekiedy w operetce, śpiewał w chó-
rach i do 1908 r. był reżyserem opery; reżyserował niektóre przedsta-
wienia w roku 1921 i 1922. W 1911 r. uczył gry i mimiki scenicznej 
w liceum muzycznym we Lwowie. Był członkiem Związku Artystów 
Scen Polskich (1923 r.) (Il. 13)95.

Karol Pasławski ukazany jest na jednej fotografi i: jako młody męż-
czyzna, w ¾ postaci, stojący, we wnętrzu, nie później niż w 1883 r. 
Zdjęcie naklejone jest na tekturkę na licu opatrzoną sygnaturą – zło-
conym napisem: „KAROLI & PUSCH w WARSZAWIE”; zostało wy-
konane w zakładzie specjalizującym się w fotografi i teatralnej, o czym 
informuje umieszczona na odwrocie tekturki złocona litografi czna wi-

95 Słownik biografi czny teatru polskiego 1765–1965, Warszawa 1973, s. 532; 
B. Maresz, M. Szydłowska, Repertuar teatru polskiego we Lwowie. Teatr Miejski 
pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900–1906, Kraków 2005; Skorowidz Ad-
resowy król. stoł. miasta Lwowa. R. I (1909), Lwów 1908, Dział I, s. 182; Teatr pol-
ski we Lwowie, pod red. L. Kuchtówny, Warszawa 1997; H. Wiórkiewicz, op. cit.; 
A. Wypych-Gawrońska, Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918, 
Kraków 1999; K.A. Wysiński, Związek Artystów Scen Polskich 1918–1950. Zarys  
monografi czny, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 189;  Zbiory Dzia-
łu Sztuki Współczesnej. Wystawa w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, (wstęp, oprac. katalogu B. Zgodzińska, oprac. edytorskie, 
współpraca redakcyjna E.Z. Zajelska), Słupsk 1998, s. 65;  „Ilustrowany Almanach 
Artystyczno-Literacki na rok 1911”, Lwów 1911, s. 100 (tu tekst K. Pasławskie-
go: Narodziny polskiej opery we Lwowie), 147 (il.); „Scena Polska” 1923, z. 7–12, 
s. 27, 31–32;  „Życie Teatralne” 1921: z. 12, 13, 1922 z. 16.  
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nieta reklamowa, podając oprócz nazwisk właścicieli, adresu zakładu, 
także jego tytuł: „FOTOGRAFIA TEATRÓW”. Na odwrocie czar-
nym atramentem napis (dedykacja): „P. A. [lub: H] Lasockiemu: Art.: 
Op: najukochańszemu Koledze ku niewygasłej pamięci K Pasławski 
Warszawa d 26/6 [1]883”96.
Żoną Karola Pasławskiego była Maria Magdalena Litauer (1858 

Krośniewice – 1937 Warszawa), córka Michała i Emilii z Kwiatkow-
skich, śpiewaczka, aktorka. Latem 1904 r. występowała z zespołem 
opery i operetki lwowskiej na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie, 
m.in. jako Marta (Dziecko przekupki, A. Stolla) i Ta-Pio-Na  (Gejsza, 
S. Jonesa). W sezonie 1904/05 na scenie lwowskiego Teatru Miejskiego 
grała Matkę (Legenda,  S. Wyspiańskiego) i Panią Petibois (Ludka, P. 
Vebera). Zmarła 4 marca 1937 r. w Warszawie przy ulicy Białostockiej 
20 m.49, została pochowana na cmentarzu Powązkowskim, kwatera 
151 rząd 6 grób 1597.

96 Nr inw. F-15559; 14,5 x 10,3 cm, tekturka 16,5 x 10,9 cm.
97 Słownik biografi czny teatru polskiego, t. II, Warszawa 1994, s. 533;  B. Maresz, 

13. Karol Pasławski (1855–1923), [nie później niż 1883]. Fot. Aleksander 
Karoli & Maurycy Pusch, Warszawa, awers i rewers; nr inw. F-15559
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Maria Pasławska upamiętniona jest na jednym portrecie fotografi cz-
nym, jako młoda kobieta, prawie do pasa, [lata 80. XIX w.]. Odbitka 
naklejona jest na nieco większą tekturkę, na której na awersie w języ-
ku rosyjskim sygnatura – monogram wiązany: „TN” i na wstędze zdo-
bionej motywem roślinnym napis: „Tiraspolskij Chersoń”. Odwrocie 
tekturki zdobione złoconą reklamowo-informacyjną winietą litogra-
fi czną, pochodzącą z pracowni Ad. Tanrera w Odessie; winieta m.in. 
z awersami i rewersami medali (w tym wynalazców fotografi i – Da-
guerre’a, Niépce’a i Talbota), informacją o tytule zakładu: „Fotografi a 
Artystyczna” oraz wyróżnieniu jego właściciela nagrodą Jego Cesar-
skiej Mości (Il. 14)98.

W małżeństwie Karola i Marii Pasławskich urodziło się troje dzie-
ci: Jadwiga Maria (ur. 24 lutego 1884 Warszawa)99, Stefan Wiktor (25 
kwietnia 1885 Warszawa – 17 lipca 1956 Bangor, Walia), Zofi a Leoka-
dia (1 lutego 1887 Warszawa – 23 października 1979 tamże), zamężna 
za Ignacym Drexlerem, wspomniana już tu wcześniej.

Stefan Pasławski maturę uzyskał w IV Gimnazjum we Lwowie 
w 1905 r. Tam też, na Uniwersytecie Lwowskim, studiował prawo. 
Był prezesem Czytelni Akademickiej, działaczem Związku Młodzie-
ży Polskiej „Zet”, organizatorem i Komendantem Naczelnym Dru-
żyn Bartoszowych. W latach 1909–1910 odbył obowiązkową służbę 
wojskową w armii austriackiej i ukończył szkołę ofi cerów rezerwy. 
W sierpniu 1914 r. wstąpił do Legionu  Wschodniego, w którym został 
dowódcą kompanii, a po rozwiązaniu Legionu przeszedł do 3 Pułku 
Piechoty Legionów Polskich, gdzie jako adiutant i dowódca kompanii 
odbył kampanię karpacką. Ranny w bitwie pod Mołotkowem (29 paź-
dziernika 1914), a następnie ciężko pod Pasieczną (8/9 listopada 1914), 
kilka miesięcy spędził na kuracji na Węgrzech. Od 11 listopada 1915 r. 
do 17 listopada 1916 r. pełnił funkcję komendanta Stacji Zbornej Le-

M. Szydłowska, op. cit.; Muzeum Niepodległości w Warszawie, nr inw. 13320, 
13324, 13325: listy Stefana Pasławskiego; Urząd Stanu Cywilnego Miasta Sto-
łecznego Warszawy Wydział Archiwum, Pasławska Maria:  nr  aktu zgonu VII-
151/216/1937;  Inskrypcja  nagrobna.
98 Nr inw. 15558; 13,5 x 9,9 cm, tekturka 16,4 x 11,2 cm.
99 APW, Akta Stanu Cywilnego Parafi i Rzymsko-Katolickiej Wszystkich Świętych 
w Warszawie, nr zespołu 1219/I, akta ur. 1884, nr 417, s. 105: Pasławska Jadwiga 
Maria.
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gionów Polskich w Budapeszcie, potem kierownika Głównego Urzę-
du Zaciągu w Płocku (do czerwca 1917 r.), inspektora w Krajowym 
Inspektoracie Zaciągu oraz szefa sekcji opieki wojskowej w Komisji 
Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu. Od 28 października do 4 listo-
pada 1918 r. kierował w Lublinie rozbrajaniem żołnierzy austriackich 
i organizował oddziały polskie. Następnie w Warszawie, jako zastępca 
komendanta stolicy Henryka Minkiewicza, brał udział w rozbrajaniu 
Niemców. W końcu 1918 r. organizował Białostocki Pułk Strzelców 
(79 p.p.), na czele którego walczył na froncie wschodnim. Po odzyska-
niu niepodległości dowódca 40 Brygady Piechoty, dowódca piechoty 
dywizyjnej 20 i 29 Dywizji Piechoty, komendant Obozu Warowne-
go Wilno, w latach 1925–1927 dowódca 2 (Baranowicze), a potem 3 
(Wilno) Brygady Korpusu Ochrony Pogranicza. Od czerwca 1927 r. 
do listopada 1928 r. pozostawał w dyspozycji ministra skarbu; jako 
naczelny inspektor Straży Celnej (późniejszej Straży Granicznej), zaj-
mował się reorganizacją i organizacją nowej formacji – Straży Gra-

14. Maria z Litauerów Pasławska (1887–1937), [l. 80. XIX w.]. 
Fot. N. Tiraspolskij, Chersoń; nr inw. F-15558
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nicznej100. 1 stycznia 1928 r. mianowany generałem brygady Wojska 
Polskiego, w listopadzie tego roku wrócił do wojska, obejmując sta-
nowisko dowódcy Okręgu Korpusu w Toruniu (5 listopada 1928 – 20 
września 1934). Po przeniesieniu w stan nieczynny, pełnił funkcje wo-
jewody białostockiego (mianowanie 29 września, objęcie urzędu od 8 
października 1934 do 14 lipca 1936) oraz stanisławowskiego (14 lipca 
1936 – 20 stycznia 1939). Na początku 1939 r. objął stanowisko dy-
rektora Biura Inspekcji w Zarządzie Centralnym Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Od kwietnia tego roku był przeniesiony przez Mini-
stra Spraw Wojskowych w stan spoczynku. Po kampanii wrześniowej 
internowany w Rumunii, skąd wiosną 1941 r. został wydany Niem-
com i następnie więziony w obozach niemieckich. Uwolniony przez 
wojska alianckie (1 kwietnia 1945), zamieszkał najpierw we Francji, 
znajdując się w dyspozycji Polskich Sił Zbrojnych, a następnie w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie po przejściu przez Polski Korpus Przysposobienia 
i Rozmieszczenia osiedlił się w Walii. Zmarł 17 lipca 1956 r. w Bangor 
i tam został pochowany na cmentarzu Glanadda. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem Nie-
podległości, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem 
Zasługi101.

100 S. Pasławski dokonał krytycznej oceny Straży Celnej w opracowaniu pt. Straż 
Graniczna i walka z nadużyciami celnemi, [w:] Na froncie gospodarczym, [oprac. 
zbiorowe], Warszawa 1928, s. 222–237.
101 O S. Pasławskim zob. m.in.:  Encyklopedia Wojskowa, t. VI, Warszawa 1937; 
P. Stawecki, Pasławski Stefan Wiktor Paweł, [w:] PSB, t. 25, 1980; tenże, Słownik 
biografi czny generałów Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 241–242; 
Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994; M. Bielski, Generało-
wie Odrodzonej Rzeczypospolitej,[t. I], II, Toruń 1995, 1996; W.K. Cygan, Ofi ce-
rowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biografi czny, t. IV, Warszawa 2006, 
s. 21–23; Drużyny Bartoszowe 1908–1914, Lwów 1939, s. 366 oraz inne; G. Go-
ryński, Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej 1928–1939. Wybrane 
problemy organizacyjne, [w:] 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczy-
pospolitej, [t. II], pod red. A. Gosławskiej Hrychorczuk, Warszawa–Kętrzyn 2008, 
s. 78–79, 81, 83, 84, 94, 95; K. Grodziska, Polskie groby na cmentarzach północnej 
Walii, Kraków 2004; M. Jabłonowski, Uwagi na tle rozkazu dotyczącego dyslokacji 
i organizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Celnej [Straży Gra-
nicznej] w 1928 r., [w:] 80 rocznica powstania…, op. cit., s. 152, 153, 156–158, 
161; Księga pamiątkowa 50-lecia Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie, pod 
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Ze Stefanem Pasławskim łączy się osiem fotografi i – to obrazy zwią-
zane ściśle z jego życiem i pracą102, a także jeden list prywatny wspo-
mniany już tu wcześniej w korespondencji do Zofi i Drexler-Pasławskiej. 
Zachowane cztery portrety pojedyncze pochodzą z lat około 1920–1939. 
Chronologicznie pierwszy z nich ukazuje młodego mężczyznę w mun-
durze pułkownika Wojska Polskiego, w owalu, do pasa, w ujęciu profi -
lem, wykonany przez nieokreślonego fotografa, około 1920 r.; na odwro-
cie nadruk tekstowy: „Celiofi x – Postkarte D. R.P. 176323”, format pocz-
tówkowy103 (Il. 15). Na następnym zdjęciu pułkownik Stefan Pasławski 
sfotografowany jest w gabinecie (?), w całej postaci, siedzący w fotelu, 
obok biurka; na ścianie wnętrza widoczne portrety: dobosza i praw-
dopodobnie Stanisława Ignacego Witkiewicza; około 1920 r., fotograf 
nieokreślony104. Kolejny zachowany portret (w popiersiu), w mundurze 
generała brygady Wojska Polskiego, został wykonany zapewne z powo-
du awansu Pasławskiego na ten stopień wojskowy, z dniem 1 stycznia 
1928 r. Odbitka naklejona na nieco większy kartonik, opatrzony w pra-
wym dolnym rogu sygnaturą fotografa: „W. Pikiel fot.”; na odwrocie 
sygnatura tuszowym stemplem z nazwiskiem, tytułem i adresem foto-
grafa: „W.PIKIEL Fotograf – Ilustrator Wojskowego Instytutu Nauko-
wo-Wydawniczego Warszawa, Plac Saski 5 tel. 83-38”105 (Il. 16). 

Można powiedzieć, że to zdjęcie – wykonane przez Witolda Pikiela 
(1895–1943), najpopularniejszego od 1919 r. fotoreportera wojskowego 
i rządowego – stało się pewnego rodzaju ofi cjalnym portretem generała 

red. W. Kucharskiego, Lwów 1928, s. 101; H. Lewartowski, B. Pochmarski i J.A. 
Teslar, Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów 2. Brygady 
Legionów Polskich w Karpatach, Galicji i na Bukowinie, Lwów 1915, s. 12, 90, 106, 
112, 113, 119, 120, 260; W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Ga-
licji przed 1914 rokiem, Warszawa 2002; A. Suchcitz, Gen. bryg. Stefan Pasławski 
– emigracyjne losy 1939–1956,  „Mars” 2003, t. 15, s. 87–114; H. Wiórkiewicz, op. 
cit.; APW, Akta Stanu Cywilnego Parafi i Rzymsko-Katolickiej Wszystkich Świę-
tych w Warszawie, zespół 1219/I, akta ur. 1885, nr 1458: Pasławski Stefan Wiktor. 
102 Osoby z rodziny Pasławskich są zidentyfi kowane na podstawie informacji uzy-
skanych od ofi arodawczyni omawianych materiałów i sporadycznie przez porów-
nanie z innymi ich wizerunkami. 
103 Nr inw. F-15574; 10,6 x 7,8 cm, kartonik 13,7 x 8,8 cm.
104 Nr inw. F-15577; 16,7 x 11,7 cm.
105 Nr inw. F- 15563; 22 x 16,4 cm, kartonik 25,2 x 20,8 cm.
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15. Pułkownik WP Stefan Pasławski (1885–1956), [l. 20. XX w.]. 
Nieokreślony fotograf; nr inw. F-15577

16. Generał brygady Stefan Pasławski, 1928. 
Fot. Witold Pikiel, Warszawa; nr inw. F-15563
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Stefana Pasławskiego, najczęściej publikowanym w okresie do 1939 r. 
Już 15 stycznia 1928 r. zamieściły je „Czaty” na całej stronie tytuło-
wej, z podpisem: „Pan Naczelny Inspektor Straży Granicznej Generał 
brygady Stefan Pasławski”106. 

Ostatni portret pojedynczy ukazuje mężczyznę w średnim wieku, 
do połowy, w plenerze (na tle drzew, w parku?), w płaszczu, spod 
którego widoczny mundur wojskowy; [lata 30. XX w.}, fotograf nie-
określony107. Na czterech pozostałych zdjęciach z lat około 1890–1934 
Stefan Pasławski występuje w towarzystwie innych osób. Sfotografo-
wany jest z siostra Zofi ą, w wieku dziecięcym, w całej postaci, w koń-
cu lat 80. XIX wieku, w atelier warszawskiego fotografa Bronisława 
Mariona. Odbitka naklejona na nieco większy kartonik na awersie 
opatrzony złoconym napisem: „B. MARION VARSOVIE”; odwrocie 
kartonika zdobionego winietą litografi czną z pracowni wiedeńskiej: 
K. Krziwanek, zawiera nazwisko i adres fotografa oraz wizerunki 
medalu uzyskanego przezeń na wystawie wszechrosyjskiej w 1882 r. 
(Il. 17)108 Zwraca uwagę portret ślubny pułkownika Wojska Polskiego 
Stefan Pasławskiego i Aleksandry z Judyckich, w popiersiu, wykonany 
przez nieokreślonego fotografa, w roku 1925109 (Il. 18). Inny portret 
zbiorowy przedstawia dziewięcioro wizytowo ubranych uczestników 
niezidentyfi kowanego spotkania rodzinnego/towarzyskiego (?), wśród 
nich generał Stefan Pasławski (siedzi pierwszy od prawej strony), jego 
żona Aleksandra, a także prawdopodobnie inżynier Tadeusz Kluss110 

106 „Czaty” 15 I 1928 nr 1 (il.). Natomiast w numerze drugim tejże gazety, również 
na s. 1, podano: „Pan Prezydent Rzeczypospolitej dekretem z dnia 2 stycznia 1928 
roku, nadał pułkownikowi Stefanowi Pasławskiemu, Naczelnemu Inspektorowi 
Straży Celnej, stopień generała brygady, z dniem 1 stycznia 1928 roku”; zaś na 
s. 7 zamieszczona jest informacja o licznych nadesłanych, osobiście lub pisemnie 
złożonych życzeniach i gratulacjach dla Generała z powodu awansu, a także rozkaz 
Nr 3 zawierający podziękowanie Pasławskiego za nadesłane gratulacje.
107 Nr inw. F-15570; 9 x 6,5 cm.
108 Nr inw. F-15554; 14 x 9,3 cm, kartonik 16 x 10,8 cm.
109 Nr inw. 15578; 10,9 x 15,1 cm, tekturka 11,2 x 15,4 cm.
110 Zob. przypis 81. Por.: Uczniowie wydziału mierniczego z wykładowcami inż. 
Justynem Cywińskim i inż. Tadeuszem Klussem w 1932 r., [w:], Państwowa Szkoła 
Techniczna w Wilnie…, op. cit., il. 39. 
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17. Stefan (1885–1956) i Zofi a (1887–1979) Pasławscy, 
dzieci Karola i Marii Pasławskich, [l. 80. XIX w.]. 
Fot. Bronisław Marion, Warszawa; nr inw. F-15554

18. Zdjęcie ślubne pułkownika WP Stefana Pasławskiego 
(1885–1956) i Aleksandry z Judyckich (ok. 1902–1944), 
1925. Nieokreślony fotograf; nr inw. F-15578
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(stoi pierwszy od prawej strony) i jego żona Marianna z Judyckich, we 
wnętrzu, [nie wcześniej niż 1928 r.] (Il. 19)111. Zachowane jest jedno 
zdjęcie generała Pasławskiego z synkiem Stefanem Karolem podczas 
przechadzki na Rynku Staromiejskim w Toruniu, około 1934 r.; sfo-
tografowani są w całej postaci, chłopiec z rowerem, z prawej strony 
widoczny fragment fasady budynku z tablicą, na której napis: „Dwór 
Artusa”; nieokreślony fotograf (Il. 20)112.

Aleksandra Pasławska urodziła się około 1902 r. w Poniewieżu 
na Litwie. Była córką  Ignacego Judyckiego i Heleny z Wieliczków 
(1874–1932). W roku 1925 poślubiła Stefana Pasławskiego, pułkow-
nika, od 1928 r. generała Wojska Polskiego, wojewodę białostockiego 
i stanisławowskiego. Do września 1939 r. towarzyszyła mężowi, anga-
żowała się w pracę społeczną, m.in. na rzecz bezrobotnych (na przy-

111 Nr inw. F- 15573; 12 x 16,3 cm.
112 Nr inw. F-15572; 7 x 8,8 cm.

19. Grupa uczestników niezidentyfi kowanego spotkania rodzinno-to-
warzyskiego, wśród nich generał Stefan Pasławski (siedzi pierwszy 
od prawej), jego żona Aleksandra oraz m.in. prawdopodobnie inży-
nier Tadeusz Kluss (1894–1975), stoi pierwszy od prawej i jego żona 
Marianna z Judyckich (1893–1966), [l. 30. XX w.]. Nieokreślony fo-
tograf; nr inw. F-15573
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kład jako sekretarz Towarzystwa Opieki nad Bezrobotnymi w Toruniu 
w 1931 r.), biednych dzieci, harcerstwa (była przewodniczącą Obwodu 
Stanisławowskiego), towarzystw regionalnych itp. Podczas okupacji 
niemieckiej, kiedy jej mąż przebywał w ofl agu, mieszkała z dziećmi 
– Stefanem Karolem i Grażyną Magdaleną – w Warszawie na osiedlu 
willowym przy Forcie Mokotowskim, położonym na uboczu, zamiesz-
kanym przez sporo rodzin wojskowych, należącym do spokojniejszych 
w dzielnicy (Niemcy pojawiali się tu rzadko). W jej willi przy ulicy 
Olimpijskiej 13 przez pewien czas (w lipcu 1943 r.) gościnnie mieszka-
ła znana pisarka Maria Dąbrowska, która przeniosła się tam w związ-
ku z podejrzeniami o obserwację jej mieszkania przy ulicy Polnej 40 
przez gestapo. Na utrzymanie Pasławska zarabiała, pracując m.in. jako 
kancelistka w spółdzielczości. Znała język rosyjski i trochę francuski, 
ale snując powojenne plany obrócenia większej części willi na prywat-
ny (albo nawet państwowy) pensjonat dla cudzoziemców przyjeżdża-
jących do Polski, uczyła się języka angielskiego; lekcji udzielał jej Je-
rzy Kowalski (1893–1948), profesor uniwersytetu Jana Kazimierza we 

20. Generał Stefan Pasławski z synkiem Stefanem Karolem (1926
–1944) podczas przechadzki na Rynku Staromiejskim w Toruniu (nie 
później niż 1934 r.). Nieokreślony fotograf; nr inw. 15572



 363 

Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum Niepodległości...

Lwowie, znajomy Marii Dąbrowskiej, wówczas mieszkający w War-
szawie. Aleksandra Pasławska pseud. „Krysta”, łączniczka, związana 
była z Armią Krajową – pułk „Baszta” VI batalion WSOP (Wojskowej 
Służby Ochrony Powstania) 4 kompania WSOP-PŻ (Pomoc Żołnie-
rzowi) na Mokotowie. Zginęła 29 sierpnia 1944 r. przy ulicy Krasic-
kiego 8 (a podobno ściślej – na ulicy Malczewskiego); rozszarpał ją 
pocisk z tzw. „krowy”. „Koleżanki, co pracowały z nią razem na Kazi-
mierzowskiej w kuchni powstańczej, zebrały jej szczątki i pochowały 
w trumience małej”, zanotowała pod datą 25 lutego 1949 r. Maria Dą-
browska w Dzienniku, słowa znajomej Marii Nowowiejskiej (miesz-
kającej na osiedlu przy Forcie Mokotowskim), która też opowiedziała 
pisarce różne szczegóły o rodzinie Pasławskich. 

Niespełna osiemnastoletni Stefan Karol Henryk Pasławski (21 listo-
pada 1926 Wilno – 1 sierpnia 1944 Warszawa), syn Stefana i Aleksan-
dry z Judyckich, pseud. „Karolek”, strzelec pułku „Baszta” batalion 
„Olza” kompania 01, zginął w pierwszym dniu powstania warszaw-
skiego podczas ataku na Fort Mokotowski. W 1945 r. siostra Alek-
sandry Pasławskiej po ekshumacji oboje pochowała na Cmentarzu 
Powązkowskim Komunalnym, dawnym Wojskowym w kwaterze po-
wstańców.

Losy Aleksandry Pasławskiej posłużyły Marii Dąbrowskiej za 
kanwę opowiadania Weksel (tu bohaterka nazywa się Eugenia Ju-
dycka, wychowuje dwoje dzieci: szesnastoletniego syna Karusia 
i trzynastoletnią córeczkę Marysię), napisanego 14–15 października 
1949 r.; z maszynopisu przedrukowała je dopiero E. Korzeniewska 
w tomie Opowiadania (1967). Natomiast zmodyfi kowaną część tego 
opowiadania (mówiącą o losie A. Pasławskiej) jako osobny utwór pt. 
Pani Zosia (tu bohaterka nazywa się Zosia Latoska), pisarka ogłosiła 
w „Iskrach”  (dodatku do „Trybuny Mazowieckiej” 1955 r., nr 46, 
s. 3), przedruk w tomiku Gwiazda zaranna (Warszawa 1955, s. 63–
73). Losy A. Pasławskiej i jej syna Karusia stały się też tworzywem 
jednego z wątków powieści Dąbrowskiej pt. Przygody człowieka my-
ślącego (tu bohaterowie nazywają się: Zosia Latoska, Karuś Latoski), 
(Warszawa 1970)113.

113 O Aleksandrze Pasławskiej i jej synu Stefanie Karolu, nazywanym Karusiem, zob. 
m.in.: E. Ajewski, Mokotów walczy 1944. Cz. 2: Listy kompanijne, Warszawa 1994, 
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Aleksandry Pasławskiej dotyczą cztery zdjęcia, wspomniany już tu 
wcześniej portret ślubny ze Stefanem Pasławskim oraz trzy jej foto-
grafi e z synem Stefanem Karolem: 1. Aleksandra Pasławska z kilku-
miesięcznym synkiem Stefanem Karolem na ręku, w plenerze, w całej 
postaci, na odwrocie napis nieznanej ręki: „14.IV.[19]27 Wilno”114; 2. 
Aleksandra Pasławska z kilkuletnim synkiem Stefanem Karolem, któ-
ry na kolanach trzyma pieska, we wnętrzu, około 1928 r.115; 3. Alek-
sandra Pasławska siedząca na krześle, za którym stoi kilkunastoletni 
jej syn Stefan Karol, we wnętrzu – może w ich mieszkaniu przy ulicy 
Olimpijskiej 13 w Warszawie, około 1943–1944 r., fotografi a o charak-
terze pocztówkowym (Il. 21)116. Autorzy w/w zdjęć nie są znani. 

Stefana Karola Pasławskiego widzimy na dziewięciu zdjęciach: na 
jednej już tu wcześniej wspomnianej fotografi i z ojcem117, na trzech – 
w/w z matką118 oraz na pięciu portretach fotografi cznych pojedynczych. 
Na tych ostatnich ukazany jest: 1. we wnętrzu, w wieku dziecięcym, 
w całej postaci siedzący na krześle, z zabawką (pluszowym misiem), 
około 1929 r., format pocztówkowy119; 2. w wieku chłopięcym, w po-
piersiu, ubrany w białą koszulkę, pocz. lat 30. XX w.120; 3. w wieku mło-

s. 50 (Pasławski Karol), s. 108 (Pasławska Aleksandra); L.M. Bartelski, Mokotów 
1944, Warszawa 1986; tenże, Pułk AK „Baszta”,  Warszawa 1990; M. Dąbrowska, 
Dzienniki. Wybór, wstęp i przypisy  T. Drewnowski, t. II, III, V (indeks), Warszawa 
1988; taż,  Opowiadania. Wstęp, redakcja i przypisy E. Korzeniewska, Warszawa 
1967, s. 397–403 (opowiadanie: Pani Zosia), s. 666–677 (opowiadanie: Weksel)  
oraz  s. 798, 825–826 (przypisy); E. Korzeniewska, Maria Dąbrowska. Kronika 
życia, Warszawa 1971; H. Wiórkiewicz, op. cit.; „Wiadomości Kościelne parafi i 
św. Jakuba”, Toruń 1 lutego 1931, nr 10, s. 3: Odezwa do społeczeństwa w sprawie 
pomocy bezrobotnym; Urząd Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy Wy-
dział Archiwum: Pasławska Aleksandra, nr aktu zgonu V-142/249/1945, Pasławski 
Stefan Karol Henryk, nr aktu ur. I-5/7/1928, nr aktu zgonu V-131/515/1945. 
114  Nr inw. F-15564; 11,9 x 9 cm.
115  Nr inw. F-15571; 11,5 x 8,5 cm.
116  Nr inw. F-15576; 9 x 13,4 cm.
117  Nr inw. F-15572; 7 x 8,8 cm.
118  Nr inw. F-15564, F-15571, F-15576.
119  Nr inw. F-15567; 13,9 x 8,8 cm.
120  Nr inw. F-15568; 11,3 x 8,5 cm.
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dzieńczym, do pasa, siedzący na krześle (?), we wnętrzu, w marynar-
ce i białej koszuli, ok. 1943–1944 r., zdjęcie o charakterze pocztówko-
wym121; 4. w wieku młodzieńczym, do pasa, stojący na tle muru z cegły 
(ceglanej ściany domu?), w marynarce i białej koszuli, ok. 1943–1944 
r.122; 5. w wieku młodzieńczym, po biodra, stojący, w plenerze, w białej 
koszuli i krawacie, ok. 1944 r.123. Autorzy w/w zdjęć nie są znani.

O Grażynie Magdalenie Pasławskiej (ur. 1930), córce Stefana i Alek-
sandry z Judyckich – jak dotychczas – wiadomo, że jesienią 1944 r. 
przebywała z ciotkami Łucją Tłuchowską i Stefanią Judycką w Ruścu 
pod Nadarzynem u p. Gierzyńskiej. W roku 1946 ojciec ściągnął ją do 
siebie do Francji; na pewien czas zamieszkała z nim w Domu Wypo-
czynkowym Ofi cerów Wojska Polskiego w Nicei. Na początku 1948 r. 
wraz z ojcem i jego drugą żoną, Hanną Krystyną Morawek (12 maja 
1911 – 8 sierpnia 1988), artystką malarką, autorką prac rękodzielni-
czych, poślubioną 22 listopada 1947 r. w Nicei, wyjechała do Anglii. 
121  Nr inw. F-15575; 9 x 13,4 cm.
122  Nr inw. F-15566; 4,2 x 6,3 cm.
123  Nr inw. F-15565; 7,2 x 5 cm.

21. Aleksandra Pasławska z synem Stefanem Karolem, 
[Warszawa 1942–1944]. Nieokreślony fotograf; nr inw. 15576
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Od 1948/1949 r. mieszkała w Kanadzie, najpierw w Quebecu, potem 
w Calgary (1953). Była zamężna z T. Prus-Więckowskim i miała cór-
kę Irenę Aleksandrę Danutę zwaną Oleńką124. W prezentowanych pa-
miątkach jest zachowane jedno zdjęcie – prawdopodobnie –  Grażyny 
Magdaleny Pasławskiej, w wieku dziecięcym, po biodra, stojącej, we 
wnętrzu, w ciemnym płaszczyku i jasnym kapelusiku z kokardką, oko-
ło 1934–1935 r.; fotografi a o charakterze pocztówkowym, ma na licu 
w prawym, dolnym rogu sygnaturę – pieczątkę tłoczoną: „Psyche”125.

Wśród pamiątek lwowskiej rodziny Drexlerów znajduje się  kilka 
różnych papierów należących do osób dotychczas niezidentyfi ko-
wanych (nr inw. A.2/54, k. 1-2, 10). M.in. list Tadeusza do Stryjańci 
(Stryjenki), napisany w Wiedniu 23 października 1910 r. z informacją 
o śmiertelnym wypadku Eugeniusza Skałki (?), żołnierza-jednorocz-
niaka w regimencie piechoty austriackiej, przy ćwiczeniach w strzela-
niu rewolwerem; można przypuszczać, że adresatką listu była kobieta 
z rodziny Drexlerów, bowiem w liście są załączone „uściski serdeczne 
dla Kazia i Olesia”, a tak nazywani byli Kazimierz i Aleksander Dre-
xlerowie.  Jest też rękopis opatrzony tytułem: „Grobowiec rodz. Dre-
xlerów”, z dopiskiem nieznanej ręki: „C. LUNY?” (Luny Drexler?); 
zawiera zestawienie wydatków za okres od 1 maja do 14 lipca 1934 
r. na różne materiały i prace przy grobowcu, podaje również wyko-
nawców, wśród nich [Stanisław] Mastalski [biuro dostaw materiałów 
budowlanych we Lwowie, [Aleksander] Król [mistrz kamieniarski, ka-
mieniarstwo budowlane i artystyczne we Lwowie], [inżynier architekt 
Maksymilian] Koczur. Pozostałe papiery to wycinki prasowe bądź 
fragmenty gazet, na przykład: „Kurier Warszawski” Niedzielny Do-
datek Ilustrowany do nr 201 z 23 lipca 1933 i do nr 327 z 26 listopa-
da 1933; wycinek prasowy z tekstem A. Olexińskiego „Lwów dawny 
w nowej szacie”, ilustrowany czterema fotografi ami: Lew przed bramą 

124 M. Dąbrowska, Dzienniki, t. III, op. cit., s. 210; A. Suchcitz, op. cit., s. 104; 
Muzeum Niepodległości w Warszawie nr inw. 13332: List Stefana Pasławskiego do 
Ireny Koteckiej, Dössel 6 październik 1944 r.; Pismo dr Andrzeja Suchcitza kierow-
nika Archiwum Polskiego Instytutu i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie do 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Londyn 24 październik 2012. Informacje 
dotyczące losów Grażyny Magdaleny Pasławskiej poza Krajem zawdzięczam p. dr 
Andrzejowi Suchcitzowi, za co składam podziękowanie. 
125 Nr inw. F-15569; 13,6 x 8,6 cm.  
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ratusza (fot. A. Śmiałowski), Lwów. Rynek. Studnia z Amfi trytą (fot. 
A. Lenkiewicz), Kamienica „Czarna” i „Królewska”, Kościół oo. Ber-
nardynów od wschodu (fot. A. Lenkiewicz).

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu materiały – podaro-
wane w roku 2012 przez p. Jadwigę Kern-Bałatę126 – znacząco wzbo-
gaciły dotychczasowy zespół pamiątek lwowskiej rodziny Drexlerów 
przechowywany w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zawarte 
w darze zarówno fotografi e jak też papiery różne to pewnego rodzaju 
dokumenty chwili, ich treść dotyka określonego czasu i przestrzeni, 
to świadectwa losów ludzi. Materiały te, świadcząc o losach, uczest-
nictwie w zdarzeniach historycznych, w życiu publicznym, dokumen-
tując aktywność zawodową kilkunastu osób z rodziny Drexlerów 
i spokrewnionej z nią rodziny Pasławskich, są jednocześnie cennym 
źródłem informacji i wiedzy o społeczeństwie Lwowa, o szkolnictwie 
i kulturze tego miasta w dobie zaborów i dwudziestolecia międzywo-
jennego; mogą one stanowić przydatne, wartościowe źródło dla bada-
czy zainteresowanych Drexlerami, społecznym obrazem Lwowa.

Na zakończenie pragnę przypomnieć, że Muzeum Niepodległości 
w Warszawie nieprzerwanie kontynuuje gromadzenie wszelkiego ro-
dzaju materiałów historycznych, muzealnych, różnych pamiątek do-
kumentujących i upamiętniających przeszłość Lwowa i historię jego 
społeczeństwa – rodów, rodzin lwowskich i osób pojedynczych zapi-
sanych w dziejach miasta Semper Fidelis. W takim samym zakresie 
zbierana jest dokumentacja obejmująca historię wszystkich innych 
miast, miejscowości oraz ludzi zamieszkujących i tworzących wielo-
kulturowe dziedzictwo na całym obszarze Ziem Wschodnich Rzeczy-
pospolitej na przestrzeni dziejowej: poprzez czasy Korony Królestwa 
Polskiego, I Rzeczypospolitej, okres zaborów, II Rzeczypospolitej, po 
lata II wojny światowej i ostateczną utratę Kresów Wschodnich. 

Gromadzone zbiory kresowe służą badaczom i organizatorom wy-
staw.

Helena Wiórkiewicz

126 W tym miejscu pragnę podziękować p. Jadwidze Kern-Bałacie za życzliwą po-
moc w ustalaniu, względnie korygowaniu niektórych danych biografi cznych doty-
czących osób odnotowanych w przekazanym darze.
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IV
Słyszałem o tobie dumy i smutne jak dumy pieśni, 

ziemio szeroka wołyńska, w jasny rzucona przedwieczerz, 
co słońcu i dzieciom swoim dostałe podajesz piersi, 
gdy szepcą - one i słońce swój przedwieczorny pacierz.

Słyszałem o tobie dumy - a dziś swą pieśń dorzucam, 
pisaną sercem i dłonią z miłości zrodzoną ku tobie, 
niech ją pagóry kolebią i sady wiśniowe nucą, 
niech ją cierpliwy sadownik jabłonce młodej opowie.

Pieśń tę wyplotły dziewczęta na prostych wzorach ręczników, 
pieśń tę o głodzie na wiosnę Hryć końmi chudymi wyorał, 
wyrosła mi z dumań chłopskich, tak bliskich, a jakże ukrytych, 
nieznanych, jak nigdy nieznaną jutra słoneczna jest pora.

Słyszałem o tobie dumy i smutne jak dumy pieśni, 
piersi mi ryła tęsknota w twe sine szlaki i drogi, 
przy których burzan nocą swe słowa smutne szeleści, 
a mgławy, blady poranek wiosek odkrywa progi.

Zygmunt Jan Rumel
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Wołyń. Ludobójstwo. Polskie losy

70. rocznica ludobójstwa na Wo-
łyniu1. Wiele różnych emocji budzi 
ten termin, ta umowna i symbolicz-
na data przypominająca martyrolo-
gię Polaków zamieszkujących tereny 
polskich Kresów Wschodnich. Zdzi-
wienie i wstyd towarzyszy każdej 
poważnej refl eksji  związanej z chę-
cią upamiętnienia gehenny ludności 
zamieszkującej dawne województwo 
wołyńskie. Dominują dwie skrajne 
postawy: „integrystyczna” – sprze-
ciwiająca się jakiejkolwiek relatywi-
zacji ocen i „poprawna” – usiłująca 
za wszelką cenę ułożyć współczesne 
stosunki międzypaństwowe na dy-
plomatycznym przemilczaniu kłopo-
tliwej historii. W nadziei na korzyst-
ne ułożenie stosunków politycznych 
i gospodarczych.  

Poza dyskusją pozostają fakty, ze 
statystykami nie można polemizo-
wać. Widomo, że w wyniku represji 
jakie spadały na Wołynian w okre-
sie II wojny światowej życie straciło 
około 120 tysięcy ludzi. Byli wśród 
1 Pełny tekst wstępu do publikacji Wo-
łyń. Epopeja polskich losów 1939–2013. 
Akt3, wydanej przez wydawnictwo Re-
plika, Zakrzewo 2013.

nich Czesi, Ormianie, Polacy, Ukra-
ińcy, Żydzi. Jednak główny impet 
organizacji faszystowskich skiero-
wany został na mieszkańców zwią-
zanych z polskim żywiołem, dlatego 
w świadomości zbiorowej utworzył 
się,  okrutny i przerażający swym 
realizmem, termin „Rzeź Polaków 
na Wołyniu”. Nie można też relaty-
wizować terminologii określającej 
zbrodnie przeciw ludzkości, a takie 
w okresie okupacji niemieckiej i so-
wieckiej na Wołyniu miały miejsce. 
Każde działania zmierzające do eks-
terminacji narodowej, etnicznej czy 
nawet politycznej musimy zdefi nio-
wać terminem: ludobójstwo. Ency-
klopedie jasno określają, że tak na-
zwać musimy czynności zmierzają-
ce do systematycznego i umyślnego 
zniszczenia w całości lub części grup 
etnicznych, rasowych czy wyznanio-
wych. W szczególności jeśli dotyczy 
to  ludności cywilnej. I narodowość 
ofi ar nie jest w tym wypadku ważna. 
Ludobójstwo dotknęło Aborygenów, 
Cyganów (nazywanych ostatnio Ro-
mami), ludność Kambodży, Ormian, 
Polaków, plemię Tutsi w Rwandzie, 
Rosjan, Żydów.
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Termin genocide, przetłuma-
czony na „ludobójstwo” zdefi niował 
polski prawnik Rafał Lemkin (po 
wyjeździe do USA podpisywał się 
imieniem Rafael) w publikacji Rządy 
Osi w okupowanej Europie. Ta syn-
teza wydana w języku angielskim 
w 1944 stała się podstawą formu-
łowania prawniczych ocen podczas 
procesów norymberskich. Społecz-
ność międzynarodowa próbowała się 
wtedy zmierzyć z oceną niemieckich 
zbrodni wojennych, głównie faszy-
stowskich, korzystając z termino-
logii „zbrodnie przeciw ludzkości”. 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji 
Narodów Zjednoczonych uznało 11 
grudnia 1946 ludobójstwo za zbrod-
nię wojenną i zbrodnię przeciwko 
ludzkości w świetle prawa między-
narodowego.  Konwencja ONZ z 9 
grudnia 1948 „W Sprawie Zapobie-
gania i Karania Zbrodni Ludobój-
stwa” również wykorzystuje termi-
nologię Lemkina. 

Obecnie często w tekstach na-
ukowych i publicystycznych po-
jawia się defi nicja, którą stworzył 
Alain Besançon francuski fi lozof 
i politolog.  „Ludobójstwo w sen-
sie właściwym, w odróżnieniu od 
zwykłej rzezi, żąda następującego 
kryterium: jest to rzeź zamierzona 
w ramach ideologii, stawiającej so-
bie za cel unicestwienie części ludz-
kości dla wprowadzenia własnej 
koncepcji dobra. Plan zniszczenia 

ma obejmować całość określonej 
grupy, nawet jeśli nie zostaje dopro-
wadzony do końca w rezultacie nie-
możliwości materialnej czy zwrotu 
politycznego”.

W świetle owych defi nicji, ma-
jąc na uwadze suche statystyki, ale 
też zamierzenia i skutek zbrodni-
czego planu, trudno nie nazwać 
Rzezi Wołyńskiej – ludobójstwem.  
Władysław i Ewa Siemaszko w pra-
cy Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na lud-
ności polskiej Wołynia 1939–1945 
(Warszawa 2000) wyliczają liczbę 
ofi ar na ok. 37 tysięcy. Profesor 
Grzegorz Motyka, obecnie z Insty-
tutu Studiów Politycznych PAN, 
krytykowany często przez środo-
wiska Kresowian za „relatywizo-
wanie ocen”, twierdzi w pracy Od 
rzezi wołyńskiej do akcji Wisła, 
że łączna liczba Polaków zabitych 
przez nacjonalistów ukraińskich 
wynosi około 100 tysięcy.

Wstyd więc i zdziwienie poja-
wia się w sytuacji postawienia py-
tania o stosunek ofi cjalnych czyn-
ników państwa polskiego do ludo-
bójstwa na Wołyniu. Klub Parla-
mentarny PSL zgłosił wiosną 2013 
roku projekt uchwały, w którym 
zaproponował ustanowienie 11 lip-
ca „Dniem Pamięci Ofi ar Ludobój-
stwa Dokonanego przez OUN-UPA 
na Kresach Wschodnich II Rze-
czypospolitej”.  Nie wiadomo czy 
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do symbolicznie zaproponowanej 
daty 70-lecia uda się „wybrańcom 
narodu” zakończyć spory dotyczą-
ce poszczególnych sformułowań. 
W spokojnym i neutralnym projek-
cie ludowców zaproponowano mię-
dzy innymi tak konkretne i obiek-
tywne zapisy: „Sejm potępia ludo-
bójstwo na ludności polskiej doko-
nane przez Ukraińską Powstańczą 
Armię i inne formacje ukraińskich 
nacjonalistów w latach 1939–1947, 
co zarówno w świetle prawa mię-
dzynarodowego, jak i polskiego nie 
podlega przedawnieniu”.

Warto dodać, że konwencję 
o nieprzedawnianiu zbrodni ludo-
bójstwa uchwalono przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ  26 listopada 
1968 roku… z inicjatywy Polski. 
Oczywiście w owym czasie mówio-
no otwarcie wyłącznie o ludobój-
stwie dokonywanym przez Niem-
ców. Z czasem powszechnie uzna-
wane defi nicje zaczęto stosować 
do nazywania mordów w Katyniu, 
Ponarach (w tzw. dołach pochowano 
ponad 100 tysięcy ofi ar różnych na-
rodowości, jednak głównie Polaków 
i Żydów z Litwy), stalinowskich czy-
stek etnicznych (np. Wielki głód na 
Ukrainie). Szeroko mówi się i pisze 
o ludobójstwie Ormian (choć nie bez 
sprzeciwu Turcji), masakrze w Sre-
brenicy. Kwestie upamiętnienia ge-
henny Polaków z Wołynia wciąż 
dzielą polskich parlamentarzystów. 

Te gorszące spory między poszcze-
gólnymi klubami trwają od kilku lat. 
Wykorzystuje się ofi ary ludobójstwa 
do współczesnych sporów frakcyj-
nych i sekciarskich interesów poli-
tycznych.

Na szczęście idea społeczeństwa 
obywatelskiego w realizacji zamie-
rzeń upamiętnienia ofi ar ludobójstwa 
ma skuteczne zastosowanie. Orga-
nizacje kresowe, stowarzyszenia 
i fundacje, poszczególne samorzą-
dy szczebla wojewódzkiego a nawet 
gminnego – realizują swoje indywi-
dualne programy. Powstają liczne 
portale internetowe, poszczególne 
uczelnie inicjują projekty badawcze, 
muzea organizują wystawy, odczy-
ty, konferencje. Zapotrzebowanie 
społeczne na prawdę, obiektywizm 
ocen, przywracanie pamięci pozwa-
la też wydawcom prezentować coraz 
to nowe publikacje. Są to albumy, 
monografi e i wyniki badań, wspo-
mnienia.  

Doskonale wpisuje się w ten nurt 
Marek Koprowski i jego cykl Wołyń. 
Epopeja polskich losów 1939–2013. 
Chwała wydawnictwu Replika, że 
w ten sposób wpisuje się w misję od-
dania czci wielkiej rzeszy naszych 
rodaków zamordowanym na Woły-
niu. Prochy wielu przedstawicieli na-
szego narodu bezpowrotnie zniknęły, 
czas nie powinien zatrzeć pamięci po 
niewinnie zamordowanych. Rozmo-
wy publikowane w poszczególnych 
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tomach cyklu ocalą od zapomnienia 
tych, którzy przeżyli. Przypominają 
okrucieństwo faszystów ukraińskich 
i cierpienia niewinnych, mordowa-
nych w imię czystek etnicznych. 
Podają też przypadki autentycznego 
bohaterstwa, samopomocy i samo-
obrony polskiej. Też pomocy jakiej 
niektórzy Ukraińcy udzielali swoim 
polskim sąsiadom.  Ostatni to mo-
ment aby żyjący jeszcze świadkowie 
dali autentyczne świadectwo, aby ich 
relacje stanowić mogły podstawę do 
dalszych badań i poszukiwań. Ich 
kraina młodości i szczęśliwości już 
nie istnieje, nie ma tam już nawet 
reliktów dawnej kultury. Istnieje jed-
nak pamięć, funkcjonuje dziedzic-
two, a nawet mitologia miejsc bez-
powrotnie utraconych. Byłoby wiel-

ką cywilizacyjną szkodą  gdyby ta 
wielka wartość intelektualna, gdyby 
pamięć Wołynia uległa zatraceniu.

Tadeusz Skoczek

Marek A. Koprowski. Wołyń. 
Epopeja polskich losów 1939-2013. 
Akt III. Wydawnictwo ,,Replika”, 
ss. 380.

Książki serii: Wołyń AKT I i II 
otrzymały nagrodę czytelników w Kon-
kursie im. Oskara Haleckiego organi-
zowanym pod patronatem Telewizji 
Polskiej, Polskiego Radia oraz IPN, 
w kategorii ,,Najlepsza książka popu-
larnonaukowa poświęcona historii Pol-
ski XX wieku”. Seria zgłoszona została 
również przez Muzeum Niepodległości 
do nagrody ,,Klio”.

Ukraińscy historycy o Wołyniu i nie tylko

Historycy ukraińscy w Polsce 
i na Ukrainie coraz częściej piszą 
o tym, co wydarzyło się na Wołyniu 
w 1943 roku oraz innych odsłonach 
polsko-ukraińskiego konfl iktu. Rzu-
ca się w oczy jedno – ich patrzenie na 
te same wydarzenia jest diametral-
nie inne, od prezentowanego przez  
polską historiografi ę. Zilustruję to 
na przykładzie czterech wydanych 
niedawno książek. 

Na początek tom dokumentów 
Eugeniusza Misiły pt. Akcja „Wi-
sła” 1947. To już drugie wydanie, 
po tym z 1993 roku. Od razu rzuca 
się w oczy okładka, ze znakami SS 
zamiast cudzysłowia. Ta prowoka-
cja wizualna ma odniesienie do tre-
ści wstępu Misiły, w którym pisze 
wprost o tym, jak „polscy komuni-
ści” pisali „tekst własnego projek-
tu Endlosung”. Chodzi rzecz jasna 
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o plan Operacji „Wisła”. Jak pisze 
Misiło, w pierwotnym tekście Za-
rządzenia dla Grupy Operacyjnej 
„Wisła” było zdanie o „ostatecznym 
rozwiązaniu problemu ukraińskiego 
w Polsce”. W końcowej wersji tego 
dokumentu zdanie te wykreślono. 
Według autora: 

Wśród członków [Biura Politycz-
nego KC PPR] było kilka osób pocho-
dzenia żydowskiego, dla których zwrot 
o „ostatecznym rozwiązaniu” mógł się 
kojarzyć z Holocaustem, a pomysł za-
stosowania tej samej koncepcji wobec 
Ukraińców stawiał jej autorów – wła-
dze komunistyczne – na równi z hitle-
rowcami. 

Warto tu nadmienić, że sformu-
łowanie o ostatecznym rozwiązaniu 
kwestii ukraińskiej (prawdopodob-
nie autorstwa gen. Stefana Mossora) 
należy rozmienić jako „rozwiązanie 
kwestii UPA”, a przypisywanie mu 
intencji podobnej do hitlerowskiej – 
jest nadużyciem. 

Mimo to autor stawia tezę, że 
polskie władze wzorowały się na hi-
tlerowcach, używając do osadzania 
podejrzanych Ukraińców fi lii KL 
Auschwitz, to jest obozu w Jaworz-
nie. Takie rzucane łatwo porównania 
z hitlerowcami są skandalicznym 
nadużyciem. Celem władz w War-
szawie wcale nie była eksterminacja 
narodu ukraińskiego, tylko likwi-
dacja siatki OUN-UPA. Końcowy 
bilans całej operacji był następujący 

– 164 zmarłych z chorób w Jaworz-
nie i wyroki śmierci na czynnych 
członkach UPA (173 wykonanych). 
Mimo to Misiło grzmi o „najwięk-
szej zbrodni na terenach Polski po 
1945 roku”. 

Jedyne z czym można się zgodzić 
z Misiłą, to twierdzenie, że Warszawa 
nie konsultowała decyzji o Operacji 
„Wisła” z Moskwą, co kwestionują 
ukraińscy koledzy Misiły po fachu. 
Nie podoba im się także zbyt radykal-
ne stawianie przez niego wniosków. 
I tak, Rafał Wnuk z lubelskiego IPN, 
w artykule o stanie historiografi i sto-
sunków polsko-ukraińskich ocenił 
prace Eugeniusza Misiły jako jedno-
stronne, czego dowodem jest trakto-
wanie powojennych polskich władz 
komunistycznych jako niezależne-
go organu władzy. Wnuk uważa, że 
w rzeczywistości ważniejsze decyzje 
musiały być uzgadnianie z ZSRR 
i nie ulega dla niego wątpliwości, że 
Operację „Wisła” musiała zaakcep-
tować Moskwa. W tym przypadku 
jednak rację może mieć Misiło. De-
cyzja o Operacji zapadła w Warsza-
wie, a Moskwa na pewno wiedziała, 
ale nie miała decydującego wpływu 
na jej podjęcie. 

Znacznie celniejsze są dalsze 
uwagi Wnuka o tezach stawianych 
przez Misiłę. Chodzi przede wszyst-
kim o „pomniejszanie wagi dzia-
łalności UPA”, przy podkreśleniu 
„wojskowej słabości tej formacji” 
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i ignorowaniu „przestępczych dzia-
łań przeciw polskiej ludności cywil-
nej”, wyolbrzymianie „brutalności 
Wojska Polskiego, milicji i tajnej 
policji”. Stąd czytelnik otrzymuje 
obraz „niewinnych Ukraińców, bru-
talnych, okrutnych polskich komu-
nistów i powszechnego polskiego 
poparcia dla wysiedleń”. Według 
Wnuka Misiło „pisze tylko o kon-
fl ikcie polsko-ukraińskim na teryto-
rium obecnej Polski. Pozwala mu to 
ignorować wszelką antypolską akcję 
OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji”.

W poetykę, jaką tworzy Euge-
niusz Misiło wpisuje się także tom 
wspomnień upowców z lat 1945
–1947, walczących w Bieszczadach 
i na Lubelszczyźnie pod wymow-
nym tytułem Za to, że jesteś Ukraiń-
cem… Wspomnienia z lat 1944–1947. 
Książkę wydało Stowarzyszenie 
Ukraińców Więźniów Politycznych 
i Represjonowanych w Polsce. Au-
torem wstępu jest redaktor „Naszego 
Słowa” Bogdan Huk. Dokonuje on 
chytrego zabiegu. Pisze, że „wspo-
mnienia te to także część polskiego 
dziedzictwa”. Upowcy byli obywa-
telami Polski, a formacja ta „stano-
wiła także część historii oporu wo-
bec komunizmu”. Jest to oczywisty 
fałsz. UPA nie uznawała zwierzch-
ności państwa polskiego na tym 
terenie, nazywając go Zakerzonią. 
To po pierwsze, a po drugie – UPA 
nie walczyła z komunistami, tylko 

z Polakami i Polską, i bynajmniej tego 
nie ukrywała. Gdyby po 1945 roku 
w Warszawie był rząd bez komuni-
stów, w Bieszczadach działyby się te 
same rzeczy, to znaczy UPA atako-
wałaby polskie posterunki i wojsko, 
byłyby palone polskie wsie. 

Wydaje się, że Ukraińcy w Pol-
sce chętnie podrzucili Polakom „an-
tykomunistyczny” mit, chcąc osią-
gnąć jedno – uzyskać wiarygodność 
i swego rodzaju „rozgrzeszenie”. 
W Polsce współczesnej „antykomu-
nizm” jest swego rodzaju wytry-
chem, przy pomocy którego otwiera 
się różne drzwi. Nawet ewidentne 
przewiny i zbrodnie mogą ujść pła-
zem, jeśli się je zakwalifi kuje jako 
czyn „antykomunistyczny”. Spad-
kobiercy OUN zdawali sobie spra-
wę, że w Polsce po 1990 roku będzie 
można sporu „ugrać” na antykomu-
nizmie, z tego względu ośrodki po-
stupowskie chętnie podsycały i pod-
sycają u nas antykomunizm. Sprawia 
to, że Polacy uprawiają nic innego 
jak bratobójczy kanibalizm, tropiąc 
wszędzie „komunistów” i nadając 
temu znaczenie wręcz rytualne. Pod 
tym parasolem chętnie chowają się 
postupowcy, lansując swoje widze-
nie historii w latach 1945–1947. Ja-
skrawym tego dowodem był wydany 
przez IPN w 2007 roku Atlas polskie-
go podziemia niepodległościowego 
1944–1956, w którym straty UPA po-
niesione na terenie Polski wliczono
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do strat ogólnych zbrojnego podzie-
mia. Znamienne, że redaktorem tego 
wydawnictwa był Rafał Wnuk, który 
teraz ofi cjalnie krytykuje Eugeniusz 
Misiłę. 

Kto oglądał głośny fi lm ukraiń-
ski pt. Żelazna sotnia, pokazujący 
w sielankowy sposób jeden z oddzia-
łów UPA na terenie Polski, ten może 
sobie odświeżyć ten klimat czytając 
wspomnienia Stepana Stebelskiego 
ps. „Chrin” pt. Przez śmiech żelaza. 
Wspomnienia dowódcy sotni UPA, 
która w zasadzce zabiła gen. Świer-
czewskiego. Książkę wydało wy-
dawnictwo Mireki, które nota bene 
nie podaje na stronie redakcyjnej 
żadnych danych adresowych o so-
bie. Same wspomnienia są typowym 
propagandowym gniotem o socreali-
stycznym wydźwięku. Mamy więc 
obraz samotnych Ukraińców i Łem-
ków otoczonych przez „czerwonych”, 
„polskie bojówki” i „szowinistów”. 
Zajmują się oni podpaleniem i mor-
dowaniem wsi ukraińskich. Naprze-
ciw nich stoją dzielni żołnierze UPA 
i Kuszczowych Widdiływ. Miesz-
kańcy wsi, a w szczególności ukra-
ińskie dziewczęta, uwielbiają swoich 
obrońców. Obrazy pisz wymaluj jak 
w Żelaznej sotni. Nawet wątki są te 
same. 

Prawda wyglądała bardziej po-
nuro. „Chrin” był jednym z naj-
bardziej krwiożerczych dowódców 
UPA działającym w rejonie Sanoka.

Nawet Grzegorz Motyka pisze 
w swojej książce Od rzezi wołyńskiej 
do Akcji „Wisła”, że jego zapędy 
musiało hamować dowództwo UPA 
na tym terenie. Jego zamiarem było 
wygnanie ludności polskiej za San. 
Miał na koncie liczne mordy, w tym 
rozstrzelanie 60 polskich żołnierzy, 
wziętych do niewoli pod Jasielem. 
Była tam strażnica WOP. Ten epi-
zod uwiecznił w swojej książce Łuny 
w Bieszczadach Jan Gerhard, a Ewa 
i Czesław Petelscy w fi lmie Ognio-
mistrz Kaleń. „Chrin” zginął w 1949 
roku zabity przez żołnierzy czecho-
słowackich. Jak widać postupowcy 
w Polsce kultywują jego „legendę”.

No i na koniec najcięższy kali-
ber – Druga wojna polsko-ukraiń-
ska 1942–1947 Wołdymyra Wiatro-
wycza, wydana w Polsce przez Ar-
chiwum Ukraińskie, czyli tą samą 
ofi cynę, która opublikowała Akcję 
„Wisła” Misiły. Wiatrowycz był 
gościem tegorocznej łemkowskiej 
Watry, podczas której promowano 
jego książkę, a moderatorem dys-
kusji był Eugeniusz Misiło. Książ-
ka Wiatrowycza, byłego szefa ar-
chiwów Służby Bezpeky Ukrainy, 
a obecnie dyrektora Centrum Badań 
Ruchu Wyzwoleńczego (sic!) ma być 
generalnym „rozprawieniem się” 
z polską wersją historii stosunków 
polsko-ukraińskich. W rzeczywisto-
ści jest to czysty rewizjonizm i ne-
gacjonizm. 
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Przede wszystkim autor neguje 
odpowiedzialność UPA za Wołyń. 
Pisze: 

Podziemie ukraińskie, które w tym 
czasie było na początkowym stadium 
formowania oddziałów bojowych, nie 
mogło zrealizować wspomnianej opera-
cji. Terytorium planowanego wysiedle-
nia nigdy nie znajdowało się pod pełną 
kontrolą ukraińskiego ruchu, nadal bo-
wiem funkcjonowały tam niemieckie 
władze okupacyjne, prowadzili działa-
nia sowieccy partyzanci, a także polskie 
formacje podziemne.

Grzegorz Motyka, który w latach 
90. skłaniał się do takich ocen, ja-
kie obecnie prezentuje Wiatrowycz, 
uznał jednak za konieczne odciąć 
się od nich. W polemice z Wiatro-
wyczem, jaką opublikowała „Nowa 
Europa Wschodnia” (nr 1/2013), 
przedstawia następujące zarzuty pod 
adresem autora Drugiej wojny pol-
sko-ukraińskiej….

Próba udowodnienia, że nie 1. 
było rozkazu OUN-B nakazu-
jącego wymordowanie polskiej 
ludności. Zdaniem Motyki Wia-
trowycz „kręci”, manipuluje, 
pomija, stronniczo interpretu-
je, a na końcu użyte w książce 
„retoryczne chwyty sprawiają, 
że znakomita większość czy-
telników zamknie ją z przeko-
naniem, że OUN nie wydawała 
żadnych rozkazów w sprawie 
polskiej”. 

Hipoteza „buntu ludowego”. 2. 
Ta wersja wydarzeń, zrzucająca 
winę na chłopstwo ukraińskie, 
była głoszona przez banderow-
ców już w czasie trwania II 
wojny światowej. Niestety, nie 
ma na nią żadnych dowodów. 
Nie udało się znaleźć ani jedne-
go przypadku wymordowania 
polskiej wsi przez ukraińskich 
chłopów bez udziału bojówek 
OUN-UPA. 

Kłamstwo Wiatrowycza o mor-3. 
dzie w Paroślach – „Przekła-
mana wioska”. Motyka pisze: 
„Wiatrowycz polemizuje bo-
wiem z moją hipotezą, że wieś 
Parośle została wymordowana 
9 lutego 1943 roku przez pierw-
szą sotnię UPA. (...) Broniąc 
członków pierwszej sotni przed 
zarzutem napadu na wioskę, 
Wiatrowycz w swym retorycz-
nym zapędzie przekracza grani-
cę dobrego smaku”.

Wiatrowycz utrzymuje, że we 4. 
wschodniej Galicji konfl ikt rów-
nież zapoczątkowali Polacy, 
chcąc się zemścić za Wołyń.

Tyle Motyka. Dodajmy, że Wia-
trowycz podważa polskie dane na 
temat liczby wsi spalonych i wy-
mordowanych w dniu 11 lipca 1943 
redukując je do 20–25, zamiast do 
ok. 100. Uważa też, że liczba pol-
skich ofi ar na Wołyniu była znacz-
nie mniejsza niż się podaje, sięgając 
jedynie ok. 30 000. Według niego, 



 377 

Ukraińscy historycy o Wołyniu i nie tylko

UPA tylko „przyłączyła” się do bun-
tu „ukraińskich mas”, bo nie miała 
innego wyjścia. Zauważmy, że po-
dobne tezy lansuje na łamach „Ga-
zety Wyborczej” Mirosław Czech, 
członek Rady Głównej Związku 
Ukraińców w Polsce, pisząc, że za 
Wołyń odpowiadają władze nie-
mieckie, bo to one administrowały 
tym terenem oraz partyzantka so-
wiecka (Jak Moskwa rozpętała pie-
kło na Wołyniu, „Gazeta Wyborcza”, 
9–10 marca 2013). 

Tyle w skrócie o najnowszych 
ukraińskich książkach w języku pol-
skim. Ciśnie się na usta jeden wnio-
sek. Tezy w nich zwarte są ofi cjalnie 
krytykowane przez powiązane z pol-
skimi władzami i polskim instytucja-
mi osoby z kręgu ukraińskiej mniej-
szości, ale większość z nich milczy 
lub po cichu utożsamia się z nimi. 
Przypadek Mirosława Czecha jest tu 
najbardziej jaskrawy. Lektura omó-
wionych tutaj książek pozwala też na 
zapoznanie się z prawdziwymi, a nie 
kamufl owanymi poglądami człon-
ków ZUwP. Owszem, sprawia to im 
czasem pewien dyskomfort polegają-
cy na konieczności ofi cjalnego usto-
sunkowania się do zawartych tam 
ocen, ale tak naprawdę zdarza się to 
bardzo rzadko. Drugi wniosek jest 

taki, że polska i ukraińska historio-
grafi a, zamiast zbliżać się do siebie, 
prezentują coraz bardziej sprzeczne 
poglądy na te same wydarzenia. 70. 
rocznica wołyńskiego ludobójstwa 
to tylko uwidoczniła. 

Jan Engelgard
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Harcerska służba pamięci na Wołyniu
Kostiuchnówka (także: Ko-

ściuchnówka1 – nazwa utrwalona 
w dwudziestoleciu międzywojen-
nym) to niewielka wieś, położona na 
pograniczu Wołynia i Polesia, obec-
nie w rejonie maniewickim2, obwo-
dzie (odpowiednik województwa) 
wołyńskim3 Ukrainy. Jest malowni-
czo rozciągnięta przy skrzyżowaniu 
dróg, między pozostałościami roz-
ległych błot i bagien, Polskimi Sta-
wami, a rozległymi lasami i dopły-
wami Garbachu. W odległości około 
1,5–2 km od wjazdu wsi, za Polskim 
Mostkiem na Bezimiennym Strumy-
ku, znajduje się legionowy cmentarz 
wojenny, położony w Polskim Lasku. 
Nad samą wsią i całą okolicą góruje 
wzniesienie, nazwane Polską Górą4. 
Nazwy, podkreślające związek tych 
miejsc z historią ojczystą pochodzą 
z lat 1915–1916, kiedy to żołnierze 
wszystkich trzech brygad Legionów 
Polskich, walcząc w kampanii wo-
łyńskiej o wskrzeszenie Rzeczypo-
spolitej, własną krwią i nadzwyczaj-

1 W transkrypcji: Kostiuchniwka, Ko-
stiukhnivka [za:] Nazewnictwo geo-
grafi czne świata, z. 6., Białoruś, Rosja, 
Ukraina, Warszawa 2005, s. 83. 
2 Ukr.: Маневицький Район
3 Ukr.: Волинська область
4 Tą samą nazwę nosi też pobliski przy-
stanek kolejowy.

nym męstwem zdobyli uznanie i po-
dziw ówczesnych sojuszników. To 
właśnie oni dotychczasowe Wzgórze 
Cegielniane, obfi cie zroszone krwią 
żołnierzy wszystkich walczących 
tam armii, przeorane nawałami arty-
leryjskimi, wzięte szturmem na ba-
gnety, nazwali „Polenberg” – „Górą 
Polaków”. Mostek był punktem wyj-
ściowym krwawych ataków piechoty 
legionowej, Polski Lasek – miejscem 
stacjonowania tyłów: warsztatów, 
dowództw, rezerw, wreszcie pozy-
cją zapasową5. W przecinających 
jego piaszczyste wydmy okopach 
i ziemiankach, przez trzy upalne dni 
lipca 1916 roku, Legioniści stawia-
li zażarty opór nacierającym falom 
piechoty rosyjskiej, strzelali, wal-
czyli wręcz, cofali się i kontratako-
wali. Ginęli i sami zadawali śmierć. 
To, między innymi, jego pozycje, po 
upadku Reduty Piłsudskiego i wy-
suniętych posterunków6 na groblach 

5 Świadczą o tym nie tylko publikowane 
mapy i plany sytuacyjne, ale także ślady 
w postaci zarysów ziemianek o zróżnico-
wanych rozmiarach (niekiedy na kilka-
dziesiąt osób) i przypadkiem odnajdywa-
ne na miejscu fragmenty pochodzących 
z epoki: szklanych opakowań różnego 
rodzaju i przedmiotów o charakterze cy-
wilnym, stanowiących raczej ślad życia 
codziennego na pozycji tyłowej.
6 Zarysy umocnień ziemnych w postaci 
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i wydmach, rozsianych pośród błot, 
stanowiły miejsce twardego oporu 
naszych żołnierzy. Pod jego osłoną 
Legioniści – jako ostatni – cofnęli 
się w porządku, stale niemal pozo-
stając w styczności ogniowej z prze-
ciwnikiem, na kolejną linie obrony. 
Zapłacili wówczas wysoką cenę za 
ochronę odwrotu sił sprzymierzo-
nych, zapisując się na wieki w pa-
mięci i w historii7. 

W pierwszych dniach sierpnia 
2013 roku, już po raz piętnasty w Pol-
skim Lasku stanął obóz harcerski. 
Młodzi ludzie z hufców ZHP w Ło-
dzi, Brzezinach, Piotrkowie Trybu-
nalskim i Zgierzu, oraz z drużyny 
harcerskiej w Kowlu8 przystąpili do 
prac nad renowacją miejsc pamięci 
z lat 1915–1920, rozsianych na Wo-
łyniu. Nasi harcerze pracowali przy 
oczyszczeniu ze zbędnej roślinności 
i przywróceniu Kopca Chwały Le-
gionów na Polskiej Górze, odnawiali 

krótkich odcinków okopów widoczne 
są dosyć dobrze przy drodze biegnącej 
wzdłuż dawnej grobli; po częściowym 
osuszeniu bagien spory odcinek grobli 
utracił swoje dawne znaczenie komuni-
kacyjne.  
7 Szerzej o bitwie przeczytać można 
między innymi w książce prof. Prze-
mysława Waingertnera Kostiuchnówka 
1916. Największa polska bitwa I wojny 
światowej, wydanej w roku 2011.
8 1 Kowelska DH, pozostająca chwilo-
wo poza strukturami ZHPpgK.

Bracką Mogiłę9 i cmentarze wojen-
ne w Polskim Lasku10, w Wołczecku 
i w Kowlu („na górce”). Porządko-
wali też cmentarz Czwartaków w Je-
ziornej. 

Najbardziej pracochłonnym za-
daniem, realizowanym przez pierw-
szy z tegorocznych turnusów obozu, 
było oczyszczenie z akacji, osiki 
i leszczyny stoków pamiątkowego 
kopca, usypanego w latach trzy-
dziestych na Polskiej Górze. Gęsta, 
dzika roślinność przez kolejne lata 
nie poddawała się zabiegom, zmie-
rzającym do usunięcia jej nadmiaru, 
zaś każdorazowo przycinane witki 
odbijały tak, iż w następnych latach 
trzeba było powtarzać całą operację 
niemal od początku. Tym razem har-
cerze z Piotrkowa i Brzezin zadbali 
nie tylko o oczyszczenie rzeczonego 
upamiętnienia, pozostawiając jedy-
nie majestatyczne sosny, tak podob-
ne do znanych z grafi k legionowych, 
ale również stworzyli drogę grunto-
wą z prawdziwego zdarzenia, znacz-
nie ułatwiającą dotarcie na miejsce 
wycieczkom pieszym oraz – w razie 

9 Miejsce pochówku 42 niezidentyfi ko-
wanych uczestników bitwy.
10 Obejmują one: cmentarz ulokowany 
tam w początku lat dwudziestych, pod-
czas porządkowania pola bitwy oraz 
pochówki dyslokowane z miejscowości 
Kołki, z obszaru dawnego cmentarza, 
obecnie zajętego przez pola uprawne 
i gospodarstwa. 
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potrzeby – dojazd mikrobusu. W kil-
ku miejscach zmuszeni byli zasy-
pywać koleiny i wyrwy, powstałe 
w dotychczasowej ścieżce, biegnącej 
przez zarośla, kopali rowy odwad-
niające, utwardzali grunt. Wszystko 
to bez użycia ciężkiego sprzętu, je-
dynie siłą własnych rąk, najprostszy-
mi narzędziami11.

Dla drugiego – sierpniowego – 
turnusu obozu harcerskiego w Ko-
stiuchnówce, najpoważniejszym za-
daniem było ukończenie prac murar-
skich i ziemnych na polskim cmenta-
rzu wojennym w Kowlu12. Stanowił 
on, do drugiej wojny światowej, część 
większej nekropolii, obejmującej 
obok około dwustu pięćdziesięciu mo-
gił legionistów i żołnierzy roku 1920, 
nawet ponad tysiąc grobów żołnierzy 
austro-węgierskich. Wybuch ostatniej 
wojny przyniósł znaczne zniszczenia 
nie tylko w samym mieście, ale i w ob-
rębie wzmiankowanych cmentarzy. 
Linia frontu najprawdopodobniej 
11 Na podstawie relacji uczestników 
pierwszego turnusu, druhów: Grzegorza 
Kędzi (komendant hufca ZHP Brzeziny) 
i Przemysława Fereca oraz oceny wła-
snej autora, od 2004 pełniącego służbę 
podczas HAL Kostiuchnówka.
12 Nazywanego przez nas cmentarzem 
„na górce” ze względu na specyfi czne 
położenie oraz łatwe odróżnienie od 
starego cmentarza w centrum miasta, 
funkcjonującego pod nazwą cmentarza 
rzymskokatolickiego, obecnie wykorzy-
stywanego jako komunalny.

nawet dwukrotnie przecięła cmentarz: 
odnalezione ślady wskazują, iż latem 
1941 roku na wzgórzu cmentarnym, 
przez stosunkowo krótki czas, broni-
li się żołnierze radzieccy, zaś wiosną 
1944 roku – Niemcy, którzy najpew-
niej pogłębili wcześniej wyryte mię-
dzy mogiłami okopy, stworzyli sieć 
umocnień ziemnych, których ślady 
widać doskonale jeszcze dziś, wresz-
cie ustawili między betonowymi bry-
łami grobów karabiny maszynowe, 
trzymające w szachu szosę i okolicz-
ne pola. Obie strony ostrzeliwały się 
wzajemnie z broni ręcznej i rozmaite-
go kalibru moździerzy – tam, gdzie 
padały granaty, burty grobów zostały 
gęsto poszatkowane odłamkami. 

Po wojnie nowa władza postano-
wiła usunąć ślady polskości, a przede 
wszystkim zatrzeć pamięć wojny pol-
sko-bolszewickiej roku 1920. Betono-
we krzyże, wieńczące polskie mogiły 
połamano u podstawy i pozawalano 
do grobów, bądź wyrwano i ciśnięto 
w alejki między nimi. Paradoksal-
nie, dzięki tym działaniom, udało 
nam się w ubiegłych latach, podczas 
wyrównywania ziemi w mogiłach13, 
odnaleźć większość zniszczonych 
krzyży, a na tabliczkach kilku z nich, 
zakopanych nieco głębiej, odczytać 
– naniesione czarną, olejną farbą na 

13 Część była zasypana ponad poziom 
pomnika, inne – nosiły ślady rozkopy-
wania. 
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podkład z wapna – napisy. W dwóch 
wypadkach była to kompletna sen-
tencja, umożliwiająca identyfi kację 
i ustalenie daty zgonu poległego le-
guna czy żołnierza, w kilku innych 
jej fragment lub napis: „ŚP/ ŻOŁ-
NIERZ/ NIEZNANY/ 1920 ROK”. 
Na nielicznych, pozostawionych na 
powierzchni krzyżach, które wy-
stawione były na działanie słońca 
i deszczu najczęściej nie pozostał 
nawet ślad pierwotnego bielenia, nie 
wspominając już o napisach. Dzie-
ła zniszczenia dokończyła pobliska 
żwirownia i rolnicy, zagarniając pod 
drogi dojazdowe i pod pola uprawne 
lwią część zniszczonej już uprzednio 
przez wojnę i system nekropolii.  

Młodsze zastępy – harcerki i har-
cerze czternasto- i piętnastoletni – pra-
cując w upale, wśród wszechobecne-
go kurzu i pyłu, wyrównywały teren 
wokół grobów, plewiły chwasty, gra-
biły ziemię, przygotowując teren do 
pracy dla miejscowych kamieniarzy 
wykładających alejki. Starsi harcerze 
wykonywali prace murarskie – wy-
pełniali zaprawą ubytki nagrobków, 
poprawiali jeszcze niektóre krzyże, 
uzupełniali łączenia między nimi 
a pomnikami. Najstarsi – powyżej 18 
roku życia – wraz z zastępem kadro-
wym, pracowali przy lewarkach oraz 
tak zwanej „huśtawce” – naprędce 
zbudowanym w polu dźwigu z bali, 
służącym do podnoszenia powoli 
acz nieubłaganie osiadających, wraz 

z osuwającą się przez ubiegłe lata 
skarpą, grobów. Wysiłek opłacił się 
– ostatnie, wymagające tego, mogiły 
zostały wyrównane i uzupełnione, 
a sam cmentarz potrzebuje jedynie 
drobnych, rzec by można kosmetycz-
nych prac. Ogromu wysiłku, włożo-
nego przez wszystkich obecnych tam 
harcerzy w renowację kowelskiego 
cmentarza wojennego nie sposób 
opisać kilkoma zdaniami. Dopiero 
widok porośniętego majestatycznymi 
dębami wzgórza, na którym w słoń-
cu bieleją teraz rzędy jasnych krzyży 
i koniecznie marsz – od szosy, krętą 
ścieżką wśród pól i zarośli, zakończo-
ny wspinaczką pod górę, mogą uzmy-
słowić skalę zadania podjętego przez 
naszą młodzież, skupioną pod zna-
kiem lilijki i Krzyża Harcerskiego. 

Drobniejsze prace renowacyjne 
– przede wszystkim malarskie i po-
rządkowe – objęły polskie cmentarze 
wojenne z lat 1915/16 w Wołczecku 
i w Polskim Lasku. Prócz tego har-
cerze pełnili przeciwpożarową służ-
bę obserwacyjną i patrolową w rejo-
nie Reduty Piłsudskiego i Brackiej 
Mogiły – gdzie kilka dni wcześniej 
doszło do pożarów wysuszonej dłu-
gotrwałymi upałami ściółki leśnej.

Praca całego obozu nie była by 
możliwa bez pomocy zaplecza, jakie 
od roku stanowi dla nas Centrum 
Dialogu Kostiuchnówka – placówka 
zagraniczna, podlegająca Chorągwi 
Łódzkiej ZHP. Jest dla nas bazą mate-
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riałową, sprzętową, zapleczem gospo-
darczym. To tutaj trzy razy dziennie 
przygotowywane są posiłki dla obo-
zujących w Polskim Lasku harcerzy, 
stąd wyrusza codziennie w teren gru-
pa kwatermistrzowska, zapewniająca 
ciągłość naszych działań. Tutaj też 
przyjmujemy licznych gości. W tym 
miejscu nawiązuje się dialog między 
polskimi i ukraińskimi organizacjami 
młodzieżowymi, odbywają się mecze 
piłkarskie, tu spotykamy się przynaj-
mniej raz do roku całym naszym, pra-
cującym na Wschodzie zespołem. 

Gigantyczny trud harcerzy – 
służących Bogu i Ojczyźnie również 
na polu pamięci – został doceniony 
przez najwyższe władze państwo-
we: najdłużej i najofi arniej działa-
jący w Kostiuchnówce instruktorzy 
i członkowie ZHP, a także od lat 
współpracujący z nimi cywile zosta-
li odznaczeni przez Prezydenta RP 
Brązowymi Krzyżami Zasługi, zaś 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa – Srebrnymi Meda-
lami Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej. Również władze Związku 
Harcerstwa Polskiego uhonorowały 
przedstawicieli administracji, służb 
mundurowych i biznesu, wspierają-
cych od lat nasze przedsięwzięcie.

Na obozie realizowano, obok 
prac związanych z renowacją pol-
skich cmentarzy wojennych, roz-
budowany program edukacyjny, 
skierowany przede wszystkim do 

młodzieży. Wieczornym ogniskom 
towarzyszyły gawędy o bohaterach 
ziemi wołyńskiej. Mówiliśmy o po-
wstańcach styczniowych, dowo-
dzonych późną wiosną 1863 roku 
przez samego Romualda Traugutta, 
skautach-żołnierzach Legionów Pol-
skich, którzy walczyli w kampanii 
wołyńskiej, niejednokrotnie płacąc 
zdrowiem i życiem za odrodzenie, 
wolność i niepodległość Rzeczypo-
spolitej, jak kpr. Artur Miatkowski 
czy ppłk. Wacław Lipiński, o tra-
gicznych i krwawych wydarzeniach 
lata 1943 roku, o losach 27 Wołyń-
skiej Dywizji Piechoty Armii Kra-
jowej. A młodzi harcerze chłonęli 
te opowieści z zapartym tchem, sie-
dząc w pierwsze chłodne wieczory, 
zwiastujące bliskie nadejście jesieni, 
w zwartym kręgu wokół ogniska. 
Tak, jak 150 lat temu powstańcy, nie-
mal 100 lat temu leguni, a 70 – par-
tyzanci. I w tym momencie wszyscy 
czuliśmy w sercach i duszach, że ten 
skrawek ziemi, leżącej pośród lasów 
i bagien, jest, mimo ofi cjalnych gra-
nic, mimo swej niekwestionowanej 
przynależności geografi cznej i pań-
stwowej, cząstką tej Rzeczypospoli-
tej, o którą walczyły pokolenia. 

Zainteresowanych tematem dzia-
łalności harcerskiej w Kostiuchnówce 
zapraszam do odwiedzenia strony in-
ternetowej: www.kostiuchnowka.eu.

Paweł Bezak
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Regionalizm. Tradycja. Europa
„Czy jest miejsce dla regio-

nalizmów w kontekście integracji 
europejskiej?”  Takie pytanie po-
stawiono  uczestnikom konferencji 
zwołanej do siedziby Senatu RP 
w dniu 19 lutego 2013 roku.  Tytuł 
ten, niezbyt atrakcyjny i mało pre-
cyzyjny, przyciągnął jednak sporą 
grupę zainteresowanych, nawet spo-
za środowiska regionalistów. Spo-
tkanie zostało zorganizowane przez 
Kaszubski Zespół Parlamentarny, 
Parlamentarny Zespół Kociewski 
i Zespół Senatorów Województwa 
Śląskiego przy współpracy Między-
narodowego Centrum Dialogu Mię-
dzykulturowego i Międzyreligijne-
go Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego oraz Rady Krajowej 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
RP. Uczestnicy otrzymali zbiór re-
feratów zgłoszonych na konferencję 
w broszurze wydanej przez Kance-
larię Senatu oraz specjalne wydanie 
interesującej monografi i Edwarda 
Chudzińskiego pt. Regionalizm. Ide-
a-ludzie-instytucje wydanej przez 
Muzeum Niepodległości.

Senatorowie Andrzej Grzyb 
i Kazimierz Kleina określili cele 
konferencji następującymi sformu-
łowaniami: 

Pod koniec XX wieku defi nitywnie 
minął czas ograniczenia obrazu regio-

nów do folkloru i współczesnej, coraz 
bardziej skomercjalizowanej, twórczo-
ści ludowej. Żyjemy i działamy lokalnie, 
chociaż podróżując, uczestnicząc w ży-
ciu społecznym i konsumując, jesteśmy 
nie tylko krajowi, europejscy, ale także 
i globalni. Możemy albo zatracić się 
w agresywnie popularyzowanym sys-
temie kultury popularnej lub spróbować 
podjąć trudny dialog o wielości kultur, 
języków i wartości z wzajemnym posza-
nowaniem, będącym warunkiem zrozu-
mienia. Różnorodność jest bogactwem, 
daje ożywczą możliwość zmian. Daje 
szansę funkcjonowania współczesnych 
społeczeństw, opartą na wymianie 
wartości, prowadzącą do bogacenia się 
w wymiarze duchowym i materialnym. 
Dzisiaj grupy etniczne nie żyją w od-
osobnieniu, ich kontakty z przedstawi-
cielami innych, nie tylko sąsiadujących, 
kultur – nie są niczym ograniczone; 
mogą pielęgnować i rozwijać swe trady-
cje i obyczaje, mówić swoimi językami 
czy dialektami. 

Autorzy tych założeń programo-
wych, stawiając pytania o kondycję 
i potrzebę funkcjonowania regiona-
lizmu we współczesnym świecie, 
przywoływali kontekst powszechnej 
globalizacji, konieczność utrzyma-
nia własnej tożsamości, niezależno-
ści, odrębności. Liczyli na potwier-
dzenie tezy, że regionalizm jako 
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wyraz scalania różnorodności i od-
rębności jest jednak i teraz (współ-
cześnie) wartością i źródłem nowych 
inspiracji. Powołując się na histo-
rycznie udokumentowane wartości 
regionalizmu, przywołując tradycyj-
ne polskie osiągnięcia związane z to-
lerancją, wolnością (społeczną i na-
rodową), niezależnością intelektu-
alną – liczyli na wzbogacenie teorii 
o wartości obywatelskie i ukazanie 
dróg rozwoju ruchu we współczesnej 
Europie i świecie. 

Ks. prof. Henryk Skorowski 
w swoim referacie zatytułowanym 
Regionalizm XXI wieku  zapropo-
nował trzy, a nawet cztery poziomy 
metodologicznej refl eksji o regiona-
lizmie: 

Regionalizm jako przejaw plura- ●
lizmu, opozycyjnego w stosunku 
do totalitaryzmu, a nawet kate-
goria określana defi nicją różno-
rodności;
Regionalizm jako przestrzeń naj- ●
bliższa sobie: dom, kościół, szko-
ła, rodzina, środowisko: wartości 
najbliższe, tkwiące w elementach 
rodzinnego środowiska geogra-
fi cznego, społecznego, kulturo-
wego;

Regionalizm w ujęciu trady- ●
cyjnym, historycznym, którego 
istotę stanowią takie pojęcia 
jak: kultura czy sztuka ludowa, 
tradycje, odrębności i wartości 
gwarowe, obyczajowe, folklo-
rystyczne;

Regionalizm jako płaszczyzna  ●
działalności, praxis. Tu za J. 
Borzyszkowskim podał nastę-
pującą defi nicję regionalizmu: 
to działalność społeczna okre-
ślonego grona ludzi rozmiło-
wanych we własnym regionie 
i jego specyfi ce kulturowej, 
społecznej, językowej (gwara) 
i krajobrazowej. To ruch spo-
łeczny na rzecz regionu i jego 
mieszkańców, to towarzystwa 
regionalne, fundacje – statutowo 
nastawione na ochronę i rozwój 
dziedzictwa regionalnego, to 
grupy miłośników miast i wsi, 
strojów, pieśni.

Wspomniał też ksiądz profesor 
o jeszcze jednej możliwości defi nio-
wania regionalizmu, jako ruchu poli-
tycznego. Zacytował w tym miejscu 
Donalda Tuska z okresu jego pracy 
dziennikarskiej, kiedy jeszcze nie 
zajmował się polityką: „to ruch, 
którego zadaniem jest zachowanie 
wartości zagrożonych przez władzę 
centralistyczną, postęp, egalitaryza-
cję i ujednolicenie”. Od siebie do-
dał, że tak rozumiany regionalizm 
powinien być „ruchem politycznym 
pozytywnym i kreatywnym, a nie 
formą buntu”. 

Warto w tym miejscu odesłać 
zainteresowanych czytelników do 
fundamentalnych prac ks. Henryka 
Skorowskiego: Antropologiczno-
etyczne aspekty regionalizmu (1990), 
Moralność społeczna (1995), Moja 
Europa? Refl eksje nad kulturowym 
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wymiarem integracji europejskiej 
(2005), Europa regionu. Regionalizm 
jako kategoria aksjologiczna (2005), 
Naród w nauczaniu społecznym Ko-
ścioła (2006), Państwo w nauczaniu 
społecznym Kościoła (2007).

Dr Edward Chudziński przedsta-
wił swoje badania i refl eksje w wy-
stąpieniu Regionalizm w Polsce. 
Genealogia – fazy rozwoju – per-
spektywy. Powszechnie znana jest 
defi nicja regionalizmu sformułowa-
na przez niego na potrzeby encyklo-
pedii. Regionalizm jest ideą (a nawet 
ideologią) będącą emanacją eman-
cypacyjnych dążeń jednostek i grup 
społecznych, wyrazem wyraźnie 
określanych aspiracji poszczegól-
nych regionów (ziem) posiadających 
poczucie odrębności historycznej, 
kulturowej czy etnicznej. 

Ideologia regionalistyczna może być 
zaczynem ruchów społecznych, które 
wcielają w życie zawarte w niej wizje, 
projekty i wartości (…). Ruchy społeczne 
dążące do zachowania odrębności dane-
go terytorium oraz uzyskania najlepszych 
warunków dla jego rozwoju mieszczą się 
w takiej defi nicji regionalizmu. 

Wyraźnie jednak dystansuje się 
ten teoretyk regionalizmu od obej-
mowania swoimi defi nicjami ruchów 
autonomistycznych i secesjonistycz-
nych, twierdząc, że klasyczny regio-
nalizm musi ograniczać się w swo-
ich dążeniach i nie może naruszać 
suwerenności oraz integralności 

państwa, w którym „wyznawca” tej 
ideologii żyje i tworzy. Regionalizm 
w tym ujęciu „za cel główny stawia 
sobie zachowanie odrębności kul-
turowej poszczególnych regionów: 
ich tradycji, języka, stroju, obycza-
ju, architektury, krajobrazu itp.” Nie 
przeszkadza to w domaganiu się 
upodmiotowienia społeczności lo-
kalnych i regionalnych, wzmacnia-
niu samorządności i decentralizacji 
państwa. Edward Chudziński defi -
niuje więc regionalizm jako

Ideę, ideologię, ruch społeczny; ●

Kierunek badań naukowych:  ●
prasa prowincjonalna, muzea re-
gionalne, badania nad dziejami, 
konferencje, imprezy kulturalne;

Formę aktywności inteligencji:  ●
w ujęciu historycznym (np. pa-
triotyczne dążenia wolnościowe) 
i współczesnym.

W okresie międzywojennym 
był to ruch na wskroś inteligencki, 

aktywizujący przede wszystkim tę war-
stwę społeczną i to głównie na prowin-
cji. Na tle wielkich ruchów emancypa-
cyjnych dwudziestolecia, podmiotowo 
związanych z podstawowymi klasami 
ówczesnego społeczeństwa, regionalizm 
miał skromniejszą bazę społeczną, tym 
bardziej, że programowo odcinał się od 
klasowej ideologii. 

Ta bezklasowość zaważyła za-
pewne na negatywnych ocenach 
idei regionalizmu w powojennej rze-
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czywistości. Ponadto sternicy PRL 
nie zapomnieli, że część środowi-
ska stworzyła zręby regionalizmu 
państwowego w czasach sanacji… 
Omówiony też został w wystąpieniu 
interesujący przykład inicjowania 
współpracy polsko-litewskiej noszą-
cy nazwę regionalizmu krajowego 
(krajowcy wileńscy) i terytorializm 
ukraińsko-polski. Natomiast wie-
lokulturowy regionalizm galicyjski 
nie znalazł chyba dotąd programo-
wych kontynuatorów. 

Współczesny regionalizm to tra-
dycje, rodzime wartości, odmienno-
ści i osobliwości regionalne. To jed-
nak też dyskusja o zadaniach, ocze-
kiwaniach i możliwościach.

Edward Chudziński wprowadza 
systematycznie do swoich rozważań 
pojęcie lokalizmu.  Jest to jego zda-
niem pragmatyczny ruch odwołujący 
się wprawdzie do historii i tradycji, 
ale nastawiony przede wszystkim na 
współczesność. „Promuje miejsco-
wy potencjał (zasoby endogeniczne), 
sprzyja samorealizacji jednostkowej 
i zbiorowej. Adaptuje i wykorzystuje 
innowacje. Łączy interior z eksterie-
rem w wymiarze globalnym. I dla-
tego jest bardziej ofensywny, reali-
zuje dewizę: myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. 

Szerszą wiedzę na temat poglą-
dów autora zdobyć możemy poprzez 
lekturę jego książek. W interesują-
cej nas tematyce warto sięgnąć po 

Chłopski ruch literacki w dwudzie-
stoleciu międzywojennym (1975), 
Regionalizm, kultura, media. Studia 
i szkice (2008) oraz rocznik Ma-
łopolska. Regiony, regionalizmy, 
małe ojczyzny (wychodzący od 1999 
roku).

Dr Longina Strumska-Cylwik 
z Uniwersytetu Gdańskiego przed-
stawiła ciekawy metodologicznie 
szkic (do ewentualnych dalszych roz-
ważań) Małe ojczyzny w globalnym 
świecie. W kontekście zanikających 
zależności przestrzennych. Wycho-
dząc od możliwości wykorzystania 
pojęcia małych ojczyzn w pedago-
gice („w przestrzeni psychofi zycz-
nej”) podaje szereg uwarunkowań 
zastosowania tego terminu w świe-
cie pojęć informatycznych, w cza-
sie dominacji portali społeczno-
ściowych i szybkich informacji nad 
poważniejszą i pełniejszą refl eksją. 
Regionalizm staje się nieaktualny 
w obszarach kultury „zdeterytoria-
lizowanej”, chociaż Internet może 
być realizacją praktyczną „bycia na 
odległość” oraz narzędziem przeno-
szenia treści kulturowych. Podąża-
jąc za myślą Gordona Mathew po-
dała termin „rozpuszczania” własnej 
tożsamości na określenie zjawisk 
współczesnej kultury w globalnym 
świecie.  Szkoda, że autorka nie 
przedstawiła szerzej wniosków ja-
kie płyną z przywoływanej lektury, 
z dużej znajomości literatury przed-
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miotu. Same nawoływania do ko-
rzystania z kontaktu bezpośredniego 
– „twarzą w twarz”, nie przekonują 
i brzmią raczej jak zaklęcia czy po-
bożne życzenia. Brakuje podsumo-
wania, przemyślanej analizy zagro-
żeń i próby (chociaż) wskazań moż-
liwości zaradzenia temu przykremu 
zjawisku wyobcowania, brakuje po-
mysłów zastosowania konkretnych 
rozwiązań w procesie edukacyjnym 
i pedagogicznym.

W dyskusji padały głosy rozsze-
rzające problematykę zaprezentowa-
ną przez zaproszonych prelegentów. 

Antoni Śledziewski, poeta, kul-
turoznawca, badacz i popularyzator 
polskiego folkloru, szczególnie za-
służony w zakresie kolekcjonowa-
nia i naukowego opracowywania 
wycinanek ludowych zwrócił uwagę 
na funkcjonowanie w naszej rze-
czywistości aktów prawnych sank-
cjonujących konieczność ochrony 
dziedzictwa regionalnego. Niestety 
w naszym kraju niska kultura prawna 
społeczeństwa (ale też władzy) zmu-
sza do ciągłego „pilnowania” spraw 
związanych z ochroną dziedzictwa. 
Konwencja O ochronie niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego 
uchwalona przez UNESCO w 2003 
ratyfi kowana została w Polsce do-
piero 16 sierpnia 2011 roku. Ale i tak 
ten kluczowy akt prawa międzyna-
rodowego, na jakim można oprzeć 
budowę systemu ochrony dziedzic-

twa niematerialnego nie jest u nas 
stosowany powszechnie. Jedynie 
w województwie warmińsko-mazur-
skim poważnie zajęto się tymi waż-
nymi sprawami. Zresztą Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej nakłada 
na wszystkich nie tylko obowiązek 
zapewnienia warunków upowszech-
niania i równego dostępu do dóbr 
kultury, ale też odpowiedzialność za 
stan ochrony polskiego dziedzictwa 
narodowego. Artykuł 5 aktu pod-
stawowego wyraźnie o tym  mówi: 
obok zapewnienia niepodległości, 
ochrony granic i nienaruszalności 
terytorium, obok zadań związanych 
z ochroną środowiska naturalnego, 
gwarantowania swobód i wolności 
obywatelskich wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za stan, przetrwa-
nie i ochronę polskiego dziedzictwa 
narodowego. Ruch stowarzyszeń 
regionalnych jest naturalnym sprzy-
mierzeńcem i gwarantem, ochrony 
konstytucji w tym zakresie. Dlatego 
istnieje konieczność funkcjonowania 
i działania stowarzyszeń regional-
nych. Szczególnie w czasach ho-
mogenizacji kultury, powszechnej 
globalizacji i ruchów pomijających 
dziedzictwo poszczególnych regio-
nów. Aktywne działania stowarzy-
szeń regionalnych w jednoczącej 
się Europie jest więc koniecznością. 
Antoni Śledziewski przypomniał 
starania środowiska olsztyńskie-
go w tym zakresie wymieniając 
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Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
(prezes Waldemar Majcher) oraz Fun-
dację „Dziedzictwo Nasze” w Węgo-
rzewie, Stowarzyszenia „Węgajty” 
i Wspólnotę Kulturową  „Borussia” 
w Olsztynie.

Tadeusz Skoczek, przypomniał, 
że oprócz padających na tej konfe-
rencji defi nicji regionalizmu, termin 
ten można znaleźć w pracach ekono-
mistów, politologów, socjologów, me-
dioznawców,  polonistów czy histo-
ryków. Stąd istnieje paląca potrzeba 
rozmowy i spotkań internaukowych. 
Warto na przykład postawić pyta-
nie czy Ruch Autonomii Śląska jest 
ruchem regionalistycznym. Przypo-
mniał, że dzień wcześniej w budyn-
ku polskiego parlamentu odbyły się 
dwie konferencje, na których ter-
min „regionalizm” padał w różnych 
kontekstach. Była to sesja naukowa 
Muzeum Historii Polskiego Ruchu 
Ludowego i Klubu Parlamentarnego 
PSL pn. „Historia pisana chłopską 
krwią. Zamojszczyzna, Wołyń i Ma-
łopolska Wschodnia w latach II woj-
ny Światowej” oraz konferencja „Od 
przeszłości do przyszłości ustroju 
samorządu powiatowego. 15 lat usa-
morządowienia wspólnot powiato-
wych” zorganizowana przez Zwią-
zek Powiatów Polskich i sejmową 
Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej. Wielokrotnie 
padały tam terminy „małe ojczy-
zny”, „Haimat”, „matecznik”. 

Dyskutant upomniał się też 
o właściwe znaczenie terminu „pro-
wincjonalny” pozbawiony nega-
tywnych (potocznie) znaczeń, przy-
pominając pozytywną działalność 
tygodnika „Gazeta Prowincjonal-
na” w Bielsku Białej (1989–1993), 
nadal wychodzącego miesięcznika 
o tym samym tytule z Kłodzka, czy 
Prowincjonalnej Ofi cyny Wydaw-
niczej z Proszówek pod Bochnią. 
Przywołał też znaczenie konferencji 
„Regionalizm. Lokalizm. Media” 
zorganizowanej w Bochni w 2001 
roku, zwłaszcza dla krótkotrwałego 
(niestety)  projektu Polskiej Telewizji 
Regionalnej. W kontekście wypowie-
dzi referentów zaproszonych do wy-
stąpienia w Senacie zarysowała się 
potrzeba zorganizowania kolejnego 
spotkania, jako kontynuacji i rozsze-
rzenia idei rozmowy o regionalizmie 
w UE, pod hasłem „Regionalizm, 
prowincjonalizm, lokalizm”.  

Powszechne zainteresowanie 
historią, jakie da się zaobserwować 
w ostatnich latach, wysyp wielu 
nowych czasopism historycznych, 
portali internetowych i inicjatyw 
programowych pozwala myśleć po-
ważnie o rozwijaniu regionalistycz-
nej myśli teoretycznej w kontekście 
badań historycznych. Przekonu-
je o tym chociażby ilość wystaw 
i konferencji związanych z 150-
leciem Powstania Styczniowego. 
Muzeum Niepodległości przygo-
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towując wystawę z własnych zbio-
rów pn. „Gorzka chwała. Cieniom 
stycznia 1863” zwróciło uwagę na 
regionalne wątki tego zrywu, szcze-
gólnie w opisie działań partyzanc-
kich (wojskowych).

Jerzy Zdzisław Gorzelik, twór-
ca idei separatystycznych, zabiera-
jąc głos stwierdził, że „wywołany 
do odpowiedzi” przez poprzednika, 
pragnie sprostować wiele błędów 
wynikających z pobieżnej i potocz-
nej oceny jego Ruchu Autonomii 
Śląska. Jego wypowiedź wzbudziła 
pewnego rodzaju sensację, bowiem 
odwołał się do polskiej tradycji ru-
chów nacjonalistycznych. 

Brak nacjonalizmu w naszym życiu 
politycznym prowadzi do zaniechania 
obrony własnej tożsamości, nacjonali-
zmu defi niowanego pozytywnie, w ka-
tegoriach ochrony własnego dziedzictwa 
regionalnego, nacjonalizmu pozytywne-
go. Może należy przewartościować pol-
ski nacjonalizm? Może potrzebujemy 
nowej rozmowy o regionalizmie w kon-
tekście nacjonalizmu?  

Ustosunkowując się do tezy 
o nadrzędnej roli mediów w kształ-
towaniu opinii o ruchach regionali-
stycznych wzmocnił ją o koniecz-
ność rozszerzenia programów szkol-
nych i akademickich. Zaapalewał 
o napisanie i wydanie podręcznika 
akademickiego opisującego podsta-
wowe zjawiska regionalizmu (w uję-
ciu historycznym i współczesnym), 

podającego ujednolicone defi nicje 
i prognozującego przyszły rozwój.

Janina Małgorzata Halec, po-
lonistka i bibliotekarz podkreśliła 
wspierające  regionalizm działania 
szkoły, biblioteki, uczelni. Prezes 
Leszczyńskiego Towarzystwa Kul-
turalnego i dyrektor Biblioteki Miej-
skiej w Lesznie podawała przykłady 
otwartych instytucji kultury. Budyn-
ki bibliotek i domów kultury powin-
ny żyć aktywnością stowarzyszeń 
regionalnych, powinny dawać szan-
sę na działanie różnym lokalnym 
grupom działania.  Biblioteki są na-
turalnym sprzymierzeńcem stowa-
rzyszeń regionalnych, budują swoje 
zbiory na aktywności regionalnych 
i lokalnych grup działania. Użyła 
w tym kontekście terminu „regio-
nalizm otwarty”, który powinniśmy 
upowszechniać programując działal-
ność pozaszkolną instytucji eduka-
cyjnych i oświatowych oraz tworząc 
misje instytucji kultury.

Edward Chudziński zdecydo-
wanie zaprotestował łączeniu ru-
chów regionalistycznych z nacjo-
nalizmem. Podał wiele przykładów 
z historii regionalizmu, przywołał 
wiele dokumentów programowych 
sprzeciwiających się takim naduży-
ciom ideowym. 

Regionalizm to ruch wielonarodo-
wy, wielokulturowy, różnorodny i wie-
lowątkowy w sprawach programowych. 
Nie powinien łączyć się z doraźnymi 
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frakcjami politycznymi, nie powinien 
być związany z żadną opcją polityczną.

Konferencje zakończono nie 
rozstrzygając wielu kwestii, w za-
sadzie nie podsumowując refera-
tów i dyskusji. Wydaje się więc, 
że organizatorzy powinni do wielu

wątków opisu i prognozowania 
rozwoju regionalizmu w Polsce po-
wrócić. Aby w pełni odpowiedzieć 
na pytanie postawione w tytule 
konferencji.

Tadeusz Skoczek

Nowa książka o obronie Kępy Oksywskiej 

Na temat kampanii wrześniowej 
1939 r. napisano już prawie wszyst-
ko. Literatura przedmiotu jest bar-
dzo obszerna i obejmuje całościowe 
opracowania wydarzeń od 1 wrze-
śnia do pierwszych dni października 
1939 roku. Mają one charakter woj-
skowo-historyczny czy pamiętnikar-
ski lub wspomnieniowy. Wśród nich 
są również publikacje bardziej szcze-
gółowe, dotyczące jednego miejsca 
lub wydarzenia. Z tym większym 
zainteresowaniem należy spojrzeć 
na książkę wydaną w 2013 roku1. 

Każdego czytelnika zaintrygu-
je być może fakt, że książka na te-
mat obrony Wybrzeża, a w zasadzie 
jednego z jego elementów – Kępy 
Oksywskiej – ukazuje się na prze-
ciwległym krańcu naszego kraju, 

1  Ks. A. Kopacz, Obrona Kępy Oksyw-
skiej. Nieznane relacje obrońców pol-
skiego morza 1 IX – 19 IX 1939 r., 
Wydawnictwo MARIA, Nowa Ruda
–Polanica Zdrój 2013.

w Polanicy Zdroju. Ma to ścisły 
związek z  postacią mjr. dypl. Józe-
fa Szerwińskiego. Dlatego na wstę-
pie ks. Antoni Kopacz przypomniał 
pokrótce sylwetkę tego ofi cera. We 
wrześniu 1939 był on Szefem Szta-
bu Lądowej Obrony Wybrzeża. 
W swoim eseju biografi cznym autor 
przybliżył historię powstania doku-
mentów, które zostały opracowane 
i wydane w tym tomie. 

Materiał archiwalny składa się 
z dwóch teczek. Pierwsza z nich po-
wstała w Ofl agu Nr 392/IIA w Neu-
brandenburgu, do którego trafi ł po 
zakończeniu walk mjr Szerwiński. 
W gronie osadzonych ofi cerów zro-
dziła się inicjatywa opracowania 
wspomnień i relacji z działań bojo-
wych, w których uczestniczyli. Ini-
cjatorem tego przedsięwzięcia był 
mjr Witold Skwarczyński. Jak należy 
przypuszczać chodziło mu o utrwa-
lenie materiału źródłowego z prze-
biegu kampanii wrześniowej 1939 
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roku na tym nadmorskim skrawku 
Rzeczypospolitej. Jeszcze w Ofl agu 
materiały te przejął mjr Szerwiński 
z myślą o ich opracowaniu. Niestety 
nie wiemy (a przynajmniej nie zosta-
ło to tutaj wyjaśnione) jak doszło do 
przejęcia tych materiałów przez mjr. 
Szerwińskiego. Wiemy natomiast, 
że przystąpił do ich opracowania, 
które nie dotrwało do naszych cza-
sów. Zachowana teczka archiwaliów 
nosi tytuł 2 Morski Pułk Strzelców 
Obrony Wybrzeża Polskiego. Drugi 
zbiór archiwaliów, I Gdyński Baon 
Obrony Narodowej, powstał w gro-
nie ofi cerów osadzonych w Ofl agu 
w Prenzlau. Obie teczki po zakoń-
czeniu wojny były przechowywa-
ne wpierw przez samego mjr. dypl. 
Szerwińskiego, a po jego śmierci 
przez córkę, panią Jadwigę Krupę 
mieszkającą obecnie we Wrocławiu. 
To właśnie dzięki jej uprzejmości 
i za pośrednictwem ks. Kopacza ten 
wartościowy materiał archiwalny 
ujrzał światło dzienne. Dla pełne-
go obrazu opisanej historii należy 
dodać, iż mjr Szerwiński po wojnie 
mieszkał w Milanówku. W Pola-
nicy Zdroju w 1952 roku, będąc na 
leczeniu w Sanatorium „Zdrowie”, 
zmarł na zawał i został pochowany 
na miejscowym cmentarzu.

Dzięki staraniom dolnośląskie-
go środowiska kombatantów udało 
się zebrać informacje dotyczące, 
mjr. Szerwińskiego m. in. w opar-

ciu o zbiory Centralnego Archiwum 
Wojskowego w Warszawie. Udało 
się również dotrzeć do córki majora, 
mieszkającej we Wrocławiu. Spotka-
nie z panią Jadwigą Krupą zaowo-
cowało godnym upamiętnieniem 
postaci mjr. Szerwińśkiego. Dzięki 
ofi arności władz Polanicy Zdroju zo-
stał wyremontowany jego nagrobek 
oraz wydana prezentowana książka, 
na kartach której znalazły się zdjęcia 
z uroczystości upamiętniającej tego 
ofi cera.

Publikacja ta ma jednoznacz-
nie charakter źródłowy. Otwiera ją 
część wstępna, w której w trzech 
artykułach została zaprezentowana 
i przypomniana postać majora Szer-
wińskiego, również w formie wspo-
mnień o ojcu napisanych przez cór-
kę. W dalszej, członek Towarzystwa 
Przyjaciół Polanicy Zdroju przypo-
mniał historię tego zasobu archiwal-
nego, drogę jaką przebyli inicjatorzy 
wydawnictwa w ustaleniu biografi i 
mjr. Szerwińskiego i w końcu genezę 
powstania książki, której Towarzy-
stwo patronowało. 

Kolejne dwa rozdziały to publi-
kacja materiałów archiwalnych. I tak 
jak został on zebrany, tak też został 
opublikowany. Rozdział II to 2 Mor-
ski Pułk Strzelców Obrony Wybrzeża 
Polskiego, który odpowiada pierw-
szej teczce. Rozdział III zatytuowa-
ny Działania bojowe I Gdyńskiego 
Baonu O. N. (3 Morskiego Baonu 
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Strzelców za czas od 24 VIII – 19 IX 
1939 rok) odpowiada drugiej teczce 
archiwaliów. 

Opublikowane dokumenty mają 
bardzo różnorodny charakter. Od 
wielostronicowych opracowań po 
krótkie, dwu, trzy stronicowe no-
tatki. Wszystkie je łączy jedna pod-
stawowa wartość: są wspomnienia-
mi spisanymi przez uczestników 
tych wydarzeń. Sporządzone przez 
dowódców poszczególnych podod-
działów, zawierają również szkice 
sytuacyjne opisywanych wydarzeń. 
U historyka analizującego ten ma-
teriał archiwalny zrodzą się podsta-
wowe pytania: kiedy, w jakim dy-
stansie czasowym były one sporzą-
dzane, a więc na ile wiernie oddają 
wygląd terenu, na którym toczyły 
się walki i na ile wiernie odtwarzają 
te wydarzenia. Ale weryfi kacja tych 
faktów to już oddzielne zagadnienie 
badawcze.

Niemal każdy opublikowany 
materiał archiwalny został opatrzo-
ny reprodukcją części oryginału. 
Trzeba zwrócić uwagę, że repro-
dukcje te zostały przygotowane 
w bardzo dobry, od strony technicz-
nej, sposób. Ponadto każdy opubli-
kowany dokument został opatrzony 
przypisami. 

Duże znaczenie książki, wynika 
z jeszcze jednego faktu. Otóż w Roz-
dziale III czytelnik znajduje infor-
macje na temat działalności bojowej 

oddziałów ochotniczych znanych 
jako „Kosynierzy Gdyńscy” (zob. 
np. s. 338). Jest to o tyle istotne za-
gadnienie, iż po roku 1989 znalazły 
się osoby, które publicznie kwestio-
nowały udział tej formacji w obro-
nie Gdyni i Wybrzeża. W wyniku 
tej akcji zlikwidowano w Gdyni 
ulicę, której patronowali. Stawiano 
nawet zarzut, iż „Kosynierzy Gdyń-
scy” to efekt konfabulacji na po-
trzeby propagandy Polski Ludowej. 
W opublikowanych archiwaliach 
znajdujemy konkretne informacje 
o charakterze źródłowym. Autorów 
tych dokumentów trudno posądzać 
o jakiekolwiek sympatie lewicowe. 
Zresztą o tej wyjątkowej formacji 
można znaleźć materiał źródłowy 
we wspomnieniowej książce byłego 
komisarza Gdyni Franciszka Sokoła 
Żyłem Gdynią. A więc jest to kolejna 
pozycja weryfi kująca pozytywnie 
ten fakt.

Uzupełnieniem książki są 4 fo-
tokopie map sztabowych regionu, 
którego dotyczą opublikowane ar-
chiwalia. I tu również warto pod-
kreślić staranność wykonania tych 
reprodukcji.

Każde wydawnictwo, które 
aspiruje do miana naukowego, po-
winno zostać zaopatrzone we wła-
ściwy materiał uzupełniający. Autor 
zadbał tu, by zawierało ono również 
streszczenie i spis treści w języ-
ku niemieckim. I w końcu bardzo 
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ważna sprawa – Indeks nazwisk. 
W wydawanych w ostatnich cza-
sach publikacjach autorzy zaniedbu-
ją ten podstawowy element aparatu 
naukowego opracowań historycz-
nych. W tym przypadku udało się 
tego błędu uniknąć. Chociaż… Ale 
o tym za chwilę.

Z powyższych uwag wyłania 
się wydawnictwo źródłowe bardzo 
dobrze opracowane, przygotowane 
i opublikowane. Autor, ks. Kopacz, 
dysponował pierwszorzędnym mate-
riałem archiwalnym, a taki wymaga 
rzetelnego opracowania edytorskie-
go. Nie można nie zwrócić uwagi 
na błędy, jakie do niej się wkradły. 
Najczęstsze są błędy o charakterze 
literowym. Znajdujemy je w na-
zwach miejscowości – np. Bierko-
wice zamiast Bieszkowice, albo też 
zamiast „punk zborny jeńców” czy-
tamy „punkt zbrojny jeńców”. Błędy, 
szczególnie w przypadkach nazw 
miejscowości, mogą wynikać z trud-
ności właściwego odczytania źródła 
rękopiśmiennego, choć nazwy te 
można było zweryfi kować. Tym bar-
dziej, że autor przytacza w końcowej 
bibliografi i publikację z 1985 r. wy-
daną przez Wydawnictwo Morskie 
Kępa Oksywska 1939, w której są 
opublikowane prawidłowe nazwy 
geografi czne. Można było również 
tę kwestię uzgodnić z gdyńskim 
Muzeum Marynarki Wojennej lub 
Muzeum Historii Miasta. Szkoda, że 

nie przeprowadzono tej weryfi kacji 
w tym kierunku.

A teraz jeszcze słowo odnośnie 
owego „chociaż…” kończącego po-
przedni akapit. Otóż został przygo-
towany indeks nazwisk. Nic nie stało 
na przeszkodzie, aby powstał jeszcze 
jeden – indeks geografi czny. Niewąt-
pliwie byłby to jeszcze jeden walor 
dopełniający wartość dokumenta-
cyjną tej książki. 

Pomijając powyższe uwagi, na-
leży jednoznacznie stwierdzić, iż 
mamy do czynienia z bardzo waż-
nym wydawnictwem źródłowym. 
Z pewnością przebieg wydarzeń 
opisanych w nim jest już znany z in-
nych publikacji, to poprzez opubliko-
wanie dokumentów, zyskujemy ich 
potwierdzenie. Możemy również, 
dzięki tym archiwaliom, dokonać 
weryfi kacji posiadanej wiedzy tym 
bardziej, iż od tamtych wydarzeń 
dzieli nas coraz większy dystans 
czasowy. A jeśli są to nowe, niezna-
ne, tym większa wartość tej książki. 
Nigdy bowiem nie jest za dużo ory-
ginalnych informacji. 

Andrzej Kotecki

Ks. Antoni Kopacz, Obrona Kępy 
Oksywskiej. Nieznane relacje obroń-
ców polskiego morza 1 IX – 19 IX 
1939 r., Wydawnictwo MARIA, Nowa 
Ruda–Polanica 2013, ss. 465.
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Referaty wygłoszone 20 maja 2012 roku na uroczystej sesji poświęconej  
zagładzie Żydów kresowych, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy apogeum 
ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej Wschodnich 
Kresów II RP

Jarosław Kalinowski
Nieprzezwyciężona przeszłość 

Szanowni Państwo!

Niemal wszystkim obecnym na 
tej sali nie jest obojętna bolesna pa-
mięć, która w tak tragiczny sposób 
stała się częścią żyjących obok siebie 
na Kresach Południowo-Wschodnich 
narodów: polskiego, żydowskiego, 
ukraińskiego, a także pozostałych 
koegzystujących z tymi trzema naj-
większymi we wspomnianych stro-
nach społecznościami. 

Niepamiętane są powszechnie 
ofi ary Ormian w Kutach, które przy-
ćmiewa inna skala strat poniesionych 
podczas wcześniejszego ludobójstwa 
dokonywanego przez Turków. Giną 
po raz drugi, gdzieś daleko w tyle, 
w zakamarkach historii – poza ota-
czanymi opieką czeskimi ofi arami 
zbrodni niemieckiej we wsi Lidice 
– ofi ary czeskich osadników na Wo-
łyniu. Każda z tych grup etnicznych 
stała na przeszkodzie realizacji idei 
państwa ukraińskiego, w którym 
prawo do egzystencji należy się wy-
łącznie Ukraińcom i to tylko tym, 
którzy reprezentowali ściśle określo-
ny światopogląd. 

Prawo do życia, tych odbiegają-
cych od ustalonej przez realizatorów 
wspomnianej idei normy nie należało 
się. Ci którzy wcielali ją w życie, to 
członkowie Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów, posługując się jako 
narzędziem swoimi zbrodniczymi 
formacjami, z których na pierwsze 
miejsce wysuwa się tzw. Ukraińska 
Powstańcza Armia. Zbrodniczą poli-
tykę wspomniana organizacja usiło-
wała także prowadzić mając swoich 
członków w formacjach okupantów, 
którzy bezwzględnie eksploatowali 
oraz rabowali rodzime terytorium.

Ofi ara Żydów
Dziś pragniemy przypomnieć 

ofi ary polskich Żydów, którzy tak 
jak i Polacy mieli wielu oprawców. 
Naród polski w czasie II wojny świa-
towej dotknęły trzy ludobójstwa: 
niemieckie, sowieckie i banderow-
skie. Zbrodniarzom zdarzało się 
ze sobą w eksterminacyjnej polity-
ce współpracować. Podobnie było 
w wypadku Żydów, niejednokrotnie 
wrośniętych w nasz naród. Zaczęło 
się od pogromu dokonanego głów-
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nie rękoma nacjonalistów ukraiń-
skich, pod nadzorem niemieckim, po 
wkroczeniu do Lwowa w 1941 roku. 
Oni też w pełnej mierze, u boku 
Niemców brali udział w Holocau-
ście, choć w myśleniu życzeniowym 
współczesnych środowisk banderow-
skich winno się to skończyć jedynie 
na przypadkach, tak jak u Polaków 
szmalcownictwa, ściganego zresztą 
przez polskie podziemie. Tymcza-
sem jego tzw. ukraiński „odpowied-
nik”, nie tylko nie ścigał nieporów-
nywalnej w skali – gigantycznej 
grupy ukraińskich konfi dentów, lecz 
sam brał udział i zachęcał do mordo-
wania ludności żydowskiej. Można 
rzec w przenośni, że ukraińscy straż-
nicy między gęstą siecią obozów 
koncentracyjnych i gett byli nieomal 
pożądanym towarem eksportowym 
(czy transferowym). Spustoszenie 
natomiast na terenach Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich siała inna for-
macja – policja ukraińska w służbie 
niemieckiej, niemal całkowicie opa-
nowana przez podziemnie struktury 
OUN. Jeśli wierzyć bezdusznemu 
stwierdzeniu, że martyrologia jed-
nostki oddziałuje na ludzką świado-
mość najbardziej, a śmierć dziesiątek 
czy setek tysięcy ludzi to tylko sta-
tystyka, wspomnijmy o takim przy-
padku, który zarówno dla Żydów, jak 
i Polaków ma znaczenie. Emanuel 
Szlechter, kompozytor i autor piosen-
ki Tylko we Lwowie, śpiewanej przez 

Szczepcia i Tońcia, ginie w czasie 
wojny w lwowskim getcie. 

Szczypta optymizmu
Zanim przejdę do omówienia 

niebezpieczeństwa, jakie się przed 
nami jawi przypomnę, że pojawiają 
się także pozytywne sygnały, po-
zwalające mieć nadzieję, że tę walkę 
o historyczną pamięć możemy wy-
grać, lecz niezbędny będzie ogrom-
ny wysiłek, by do tego doprowadzić. 
A mianowicie:

Nawet jeśli mają Państwo kry- ●
tyczne uwagi do ostatniego fi l-
mu Agnieszki Holland W ciem-
ności trzeba przyznać, że jest to 
obraz wciągający,  zrealizowany 
z rozmachem, a przede wszyst-
kim ukazuje czołową rolę ukra-
ińskiej policji dokonującej holo-
caustu we Lwowie.
Niemiecki historyk polskiego  ●
pochodzenia Grzegorz Rosso-
liński-Liebe, pomimo niektó-
rych nieprzychylnych nam poje-
dynczych stwierdzeń, z którymi 
możemy się nie zgodzić, prezen-
tuje korzystne dla naszej sprawy 
poglądy, przez co odwołano jego 
wykłady na Ukrainie, grożąc 
mu, a on sam musiał się schro-
nić w murach ambasady nie-
mieckiej. Tam też dopiero miał 
bezpieczne warunki by wygłosić 
swoją prelekcję.
Kontrowersyjny dla niektórych  ●
z Państwa historyk Grzegorz 
Motyka, niezależnie od oceny 
jego dotychczasowego dorobku 
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w środowisku kresowym, skry-
tykował miażdżąco Wołodymyra 
Wiatrowycza, banderowskiego 
historyka propagandystę, przy 
okazji stwierdzając: „Nie zdzi-
wiłbym się, gdyby okazało się, 
że jedna tylko sotnia >Siroman-
ci< zabiła więcej Polaków niż 
wszystkie galicyjskie oddziały 
AK Ukraińców”.
Odpowiednio – podobne, ko- ●
rzystne stwierdzenia, choć być 
może opatrzyliby je Państwo 
własnymi uwagami znaleźć moż-
na u historyka Timothyego Sny-
dera. Trzeba jednak przyznać, że 
to właśnie ci historycy, podob-
nymi stwierdzeniami powodują 
w środowiskach, które wspiera-
ją apologetów UPA kłopotliwe 
milczenie i to właśnie dlatego, 
że zostali przez nich wcześniej 
uznani i zaakceptowani.
Kluczowym przykładem i po- ●
wodem do radości może być 
tekst innego historyka ukraiń-
skiego pochodzenia zza Oceanu 
– Johna Paula Himki. Ten przed 
laty wymieniając listy z polskim 
kolegą, który wspomniał o nie-
szczęściu, jakie spotkało Ży-
dów w czasie wojny z rąk OUN
-UPA, odpowiedział oburzony, 
że UPA nie miała nic wspólnego 
z holocaustem. Korespondencja 
z Polakiem jednak skłoniła go 
do badań, a w efekcie, jak sam 
pisze, był wręcz przerażony tym  
co odkrył. Zachęcam do zapo-
znania się, tych, którzy nie czy-
tali ostatniego tekstu ukraińskie-
go uczonego, który przysłał pan 
Wiesław Tokarczuk. Do tego 

doskonałego tekstu, chyba – nic 
nie można dodać nic ująć.

Kim jest pani Tymoszenko?
Powyżej przytoczone przykłady, 

aż nadto mogą świadczyć, że sprawa 
nie jest przegrana, a walka o prawdę 
trwa. Nie znaczy to, że zwycięstwo 
w tej wojnie przyjdzie samo, a dru-
ga strona nie prowadzi aktywnych 
działań, by to zmienić. Istnieją pewne 
bardzo wyraźne zagrożenia. Dziś ra-
dykalne wybryki związane z kultem 
UPA kojarzone są niemal wyłącznie 
z radykalną partią „Swoboda”. Tym-
czasem to pośród deputowanych „Na-
szej Ukrainy” Julii Tymoszenko zna-
leźli się w duchu banderowscy ludzie, 
którzy otwarcie nawoływali do rewizji 
granicy z Polską, zaś w konsekwencji 
odebranie Przemyśla i Chełma. Może 
się to nam wydawać nierealne czy 
humorystyczne, lecz jest to pewna 
ilustracja emocjonalnej polityki rosz-
czeniowej wobec narodu polskiego, 
która nie wróży nic dobrego.

Dziś na byłą premier patrzy się 
z perspektywy jej pobytu w więzie-
niu i bojkotu ukraińskiej części mi-
strzostw Euro 2012. Otacza ją aura 
więzionej demokratycznej opozycjo-
nistki. W tygodniku „Wprost” czyta 
się na okładce słowa: „Panie prezy-
dencie, sprawa Julii Tymoszenko, to 
sprawa honoru Polski”. Zastanawiam 
się na ile ta cała prasowa kampania 
jest drugą wersją pomarańczowej 
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rewolucji, na którą znów możemy 
się dać nabrać, opowiadając po jed-
nej z politycznych stron. Oczywiście 
nikt nie wspomina o bojkocie Euro na 
Ukrainie z powodu ciągle powstają-
cych pomników rzeźników cywilnej 
ludności, którzy dokonali ludobój-
stwa. Prędzej opinia publiczna upo-
mina się, skądinąd również słusznie, 
o barbarzyńską rzeź psów. Jak jednak 
mają być przestrzegane na Ukrainie 
„prawa zwierząt”, skoro macha się 
tam ręką na drastyczne ludobójstwo, 
jakie nawet trudno jest określić analo-
gicznym, delikatnym stwierdzeniem 
„łamanie praw człowieka”.

Tymczasem polityka roszczeń 
wobec tzw. krzywd doznanych przez 
Ukraińców ze strony Polaków, po-
pularyzowana przez pogrobowców 
UPA – dosięgła już nawet na Ukra-
inie „Partii Regionów”, która zaczy-
na wykonywać ruchy podobne do 
„Prawa i Sprawiedliwości”. Przypo-
mnę, że najpierw PiS banderowców 
potępiało, zaś po dojściu do władzy 
prowadziło w tej sprawie politykę 
symetryczną do jej poprzedników. 
Otóż Wiktor Janukowicz nakazał 
upamiętnienie Operacji „Wisła” jako 
ukraińskiej krzywdy.

Banderowcy mają się dobrze
Nie bez znaczenia dla tego faktu 

jest działalność Związku Ukraińców 
w Polsce oraz jego organu prasowego 
„Nasze Słowo”, którego ponoć sam 

redaktor naczelny Jarosław Prystasz 
stwierdził, że Operacja „Wisła” jest 
obsesją ZUwP. Jego członkowie rzu-
cają żądania, aby „państwo polskie... 
wyeliminowało całkowicie następ-
stwa deportacji”. My natomiast mo-
żemy odpowiednio stwierdzić, że je-
śli współczesna Ukraina całkowicie 
uzna dziedzictwo banderowskie za 
swoje, musi też uznać, że ponosi od-
powiedzialność za to co zrobili jego 
twórcy i odpowiednio usunąć skutki 
spalenia tysięcy wsi, wymordowania 
ich mieszkańców, dokonania znisz-
czenia ich mienia i zwrotu ziemi. Bi-
lans rekompensat z obu stron byłby 
dla nas niewspółmiernie korzystny.

Tak czy inaczej należy zadać 
pytanie – iloma milionami rocz-
nie z budżetu RP wspierany jest 
pokrzywdzony Operacją „Wisła” 
ZUwP, który dostał niedawno atrak-
cyjną nieruchomość w Przemyślu, 
podczas gdy nie tylko nie ma kamie-
nicy na Dom Polski we Lwowie, ale 
na bruk wyrzucony został w Kijowie 
Związek Polaków na Ukrainie z po-
wodu braku pieniędzy na opłacenie 
czynszu.

Niepokojem napawają też plano-
wane raz po raz symetryczne uro-
czystości z udziałem prezydentów 
Polski i Ukrainy, raz to w miejscowo-
ści, gdzie zginęły ukraińskie ofi ary 
cywilne raz tam, gdzie polskie. Nie 
nawołuję tu, by ukraińskich ofi ar nie 
upamiętniać, lecz krytykuję, takie  
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schematy planowanych uroczystości, 
które tworzyłyby nieprawdziwe pro-
porcje ofi ar OUN-UPA i podziemia 
polskiego jak 1:1 lub zbliżone. Fał-
szowanie rzeczywistości historycz-
nej jest nie tylko złe samo w sobie 
ze względów etycznych. Jest to wy-
raźny sygnał, że pozytywnej ocenie 
historycznej podlegają niekoniecz-
nie Ci, których postępowanie było 
zgodne z prawami człowieka oraz 
sumieniem, lecz tacy, którzy potra-
fi li dopuścić się najgorszej zbrodni 
w celu osiągnięcia władzy czy pie-
niędzy, jakie dają im możliwość pro-
pagandowego oczyszczenia swoich 
dokonań i relatywizacji zbrodniczej 
działalności. To fatalny przykład do 
naśladowania dla młodych pokoleń. 
Te wywnioskują prędzej czy póź-
niej, że wojna otwiera różne możli-
wości działania utrudnione w cza-
sie pokoju, a bohaterem jest nie ten 
prawy, ale ten, który jest wyłącznie 
skuteczny.

I czy skuteczny nie był Stefan 
Bandera, którego okazały monu-
ment spoziera na ukraińską mło-
dzież pod kościołem Św. Elżbiety 
we Lwowie? Ruch, który ukształto-
wał przed wojną i w czasie jej trwa-
nia, jeszcze przed „internowaniem” 
go przez Niemców skutecznie me-
todą wszechobecnego na Kresach 
Południowo-Wschodnich krwawe-
go mordu sprawił, że to terytorium 
jest niemal czysto etnicznie ukraiń-

skie. Alibi zaś ma jemu wytwarzać 
wspomniane uwięzienie. Czyż nie 
„wybitny” był Roman Szuchewycz, 
którego znaną nam płaskorzeźbę ob-
serwuje młodzież na polskiej szkole 
im. Marii Magdaleny w tym samym 
mieście, w owym czasie kierujący 
ludobójczymi działaniami UPA? 
Tak jak Hitler nie pozostawił po so-
bie  głównego rozkazu do ekstermi-
nacji, ale tylko jego na tej podstawie 
wyższe elity zachodnich terytoriów 
państwa ukraińskiego próbują unie-
winnić. Czyż nie wspaniałą kuszącą 
dla młodzieży karierę zrobił Mykoła 
Łebed` – kat,  po wojnie wpływowy 
współpracownik amerykańskiego 
wywiadu. I z drugiej strony ostatni 
dowódca UPA, bezwzględnie anty-
sowiecki Wasyl Kuk mógł liczyć na 
szybkie zwolnienie z więzienia, nie-
współmierne do winy, za podjęcie 
współpracy z władzą sowiecką. Czy 
młodzież nie może ich naśladować 
przy wyborze swojej postawy życio-
wej, tym bardziej, że jest przecież do 
tego zachęcana?

Podałem przykład tylko czterech 
czołowych zbrodniarzy, z których 
dwóch zginęło i posiada pomniki, 
a dwóch dożyło spokojnej starości. 
Warto zaznaczyć, że Bandera zginął 
po wojnie w zamachu z rąk sowiec-
kiego agenta prawdopodobnie nie za 
zbrodnie, ale dlatego, że działał na 
Zachodzie, mając także w dorobku 
współpracę z wywiadem brytyj-



 399 

Nieprzezwyciężona przeszłość 

skim. Szuchewycz zginął w obławie 
sowieckiej, toteż zamiary Sowietów 
wobec niego nie były jasne. Dopiero 
po jego śmierci represjonowano dla 
przykładu rodzinę Szuchewyczów. 
Z drugiej strony pod koniec wojny 
Sowieci zlikwidowali kata Wołynia 
Kłyma Sawura. 

Podobnie w powojennej, komu-
nistycznej Polsce niejednoznacznie 
traktowano banderowców, wielu 
z nich podlegało rekrutacji bezpieki. 
Wg młodego niemieckiego badacza 
Grzegorza Rossolińskiego-Liebe, 
członkowie OUN rozpoczęli także 
współpracę z wywiadem RFN. Ponad-
to cała dywizja SS-Galizien uniknęła 
odpowiedzialności za swoje zbrodnie 
chroniąc się na Wyspach Brytyjskich 
i również podlegając werbunkowi 
MI6, o czym opowiada słynny fi lm 
brytyjskiego reżysera Juliana Hen-
dy’ego. Jednak uniknięcie odpowie-
dzialności przez  tak wielu zbrodnia-
rzy, ich niejednoznaczne traktowanie 
oraz wykorzystywanie jako narzędzie 
swojej polityki spowodowało w efek-
cie coś gorszego niż brak kary: brak 
jednoznacznego potępienia. 

W efekcie emigracyjne środo-
wiska nacjonalistów ukraińskich 
mogły bez przeszkód nawiązywać 
kontakty i budować swój lobbing 
w rozmaitych miejscach na świecie. 
Ich zbrodniczość mogła być zamazy-
wana, a wszelką krytykę wobec nich 
traktowano w wielu środowiskach 

jak „przysłowiowe wsadzenie kija 
w mrowisko” czy towarzyskie faux 
pas, rozdrapywanie ran. Tymczasem 
pokolenia różnych organizacji chcia-
łyby mieć swoich młodych następ-
ców. To niestety udaje się właśnie 
ukraińskim środowiskom nacjonali-
stycznym, za którymi stał najpierw 
lobbing i pieniądze diaspor, następ-
nie czynniki samorządowe Zachod-
niej Ukrainy, a nawet częściowo 
rządowe – a więc w efekcie wpływy 
w szkołach. To właśnie w programie 
edukacji młodzieży ukraińskiej, czy 
w braku edukacji w tej mierze pol-
skiej widzę największe zagrożenie. 

To jest groźne
To los młodego pokolenia, jego 

wiedza i wzorce, które im się stawia 
napawają największym niepokojem. 
Nie trzeba szukać daleko przykła-
dów, że postawa, w której cel uświę-
ca środki może znaleźć swoich naśla-
dowców, jeśli zbrodnia nie zostanie 
zauważona na świecie i potępiona. 
Mówiłem wcześniej, że naczelni 
zbrodniarze z OUN-UPA byli sku-
teczni w doprowadzaniu terytorium 
uznanego za swoje do jednolitości 
etnicznej. Czy to nie dlatego na pół-
nocnych Kresach, na Litwie, nacjo-
nalistyczne środowiska litewskie nie-
jako z zazdrością patrzą na jednolite 
etnicznie ziemie Republiki Ukrainy. 
Dochodzi do tego, jak słyszeliśmy 
w mediach, że – litewski młodzieżo-
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wy zespół nagrał piosenkę o wyma-
rzonej rzezi ludności polskiej, czy jak 
ostatnio – pojawia się na Facebooku 
profi l nawołujący do rzezi wileńskich 
Polaków. Jednak nikt tych faktów nie 
łączy z amoralnym tolerowaniem 
pozwalającego sobie na coraz wię-
cej nacjonalizmu ukraińskiego wraz 
z jego dorobkiem. 

Wracając jednak do kwestii za-
fałszowywania historii w odniesie-
niu do ludobójstwa ludności polskiej 
dokonanego przez OUN-UPA. Wy-
jątkowo szkodliwym staje się stwier-
dzenie, że UPA to taka Ukraińska 
Armia Krajowa (co w swoim czasie 
pisał Grzegorz Motyka) czy Batalio-
ny Chłopskie. To oczywiste zniewa-
żanie pamięci naszych polskich bo-
haterów i różnic w działaniach tych 
formacji od OUN-UPA udowadniać 
nie będę, ponieważ niemal wszyscy 
na tej sali je znają i  o tym trzeba ra-
czej informować młodzież, nie Pań-
stwa. Podam tylko dwa przykłady 
losów jednostek:

Stepana Banderę Niemcy wy-1. 
puścili, zaś Stefana „Grota” Ro-
weckiego siedzącego w tym sa-
mym obozie zamordowali. 

Generała Emila Fieldorfa „Nila”, 2. 
który prowadził spokojne życie 
funkcjonariusze stalinowscy za-
mordowali, zaś  aresztowanego 
rok później Wasyla Kuka wy-
puszczono.

Zaznaczę, że chodzi mi o szero-
ko dyskutowaną kwestię współpra-
cy z okupantami niemieckim i so-
wieckim. Postawa kadry polskiego 
podziemia była zgodna z właściwą 
dla siebie kolejnością „Bóg”, „Ho-
nor”, „Ojczyzna”. Postawa przy-
wódców nacjonalistycznego pod-
ziemia ukraińskiego była na tyle 
amoralna, że wszelcy okupanci 
wiedzieli, iż mogą ją dla swoich ce-
lów z powodzeniem wykorzystać. 
W praktyce bowiem dwa pierwsze 
wspomniane pojęcia dla nich nie 
istniały zaś ostatnie było mocno 
zdeformowane. Naszym zaś najpo-
ważniejszym zadaniem jest znale-
zienie dla młodego pokolenia na-
stępców oraz edukacja młodzieży 
w tych właściwych postawach. 

Jarosław Kalinowski

Jest to tekst referatu posła do Par-
lamentu Europejskiego Jarosława Kali-
nowskiego przygotowany na uroczystą 
akademię poświęconą 70. rocznicy za-
głady Żydów Kresowych (20 maja 2012 
roku). Organizatorem spotkania były: 
Komitet Budowy Pomnika Ofi ar Ludo-
bójstwa dokonanego przez OUN-UPA, 
Społeczna Fundacja Narodu Polskiego, 
Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego 
i Gmina Starozakonnych w Warsza-
wie. Referat J. Kalinowskiego odczytał 
dr Tadeusz Samborski. 
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Zagłada Żydów kresowych (1941–1943)

Szanowni Państwo zebrani na 
uroczystości obchodów 70. rocznicy 
ludobójstwa na Kresach Wschodnich! 
Jako przewodniczący Gminy Staroza-
konnych w Polsce chciałbym uczcić 
pamięć bestialsko pomordowanych 
około 200 tysięcy obywateli polskich 
oraz przyjrzeć się apogeum ludobój-
stwa dokonanego przez ukraińskich 
szowinistów w latach 1939–1947.

W moim wystąpieniu będę mówił 
o represjach na ludności żydowskiej 
i polskiej po roku 1940 na Kresach 
Wschodnich RP. Najbardziej masową 
formą represji były deportacje oby-
wateli polskich w głąb ZSRR od lute-
go 1940 r. do czerwca 1941 r. W toku 
czterech operacji deportacyjnych 
przymusowo przesiedlono w głąb 
ZSRR ok. 200 tys. Polaków. Drugą 
pod względem liczebności grupę sta-
nowili Żydzi – ponad 70 tys. Jeżeli do 
tych deportacji dodamy aresztowania, 
pobyty w obozach i w specjalnych 
obozach dla jeńców, to wynika, że 
liczba obywateli polskich represjo-
nowanych przez władze radzieckie 
w okresie od września 1939 r. do 
czerwca 1941 r. wynosiła 400 tys. 
osób (nie licząc jeńców wojennych). 
Jeśli uwzględnić jeńców wojennych 
przetrzymywanych w Kozielsku, Sta-
robielsku, Ostaszkowie oraz obozach 

przemysłowych i budowlanych, to 
liczbę represjonowanych należy pod-
nieść o około 40 tys.

Po czerwcu 1941 roku przystą-
piono do tworzenia gett na ziemiach 
pozostających dotąd pod okupacją 
radziecką. Największe getta po-
wstały wówczas w Wilnie, Lwowie, 
Grodnie, Tarnopolu i Stanisławowie. 
Warunki życia w gettach były nie-
słychanie trudne. Prawie wszystkich 
mieszkańców gett, z dziećmi od dzie-
siątego roku życia włącznie zmusza-
no do niewolniczej pracy w fi rmach 
niemieckich, co przyniosło ich wła-
ścicielom ogromne zyski. Ciasnota, 
ciężka praca, brak żywności i le-
karstw stały się przyczyną bardzo wy-
sokiej śmiertelności. Stosunek Niem-
ców do Żydów charakteryzował się 
wyjątkową brutalnością. Masowe eg-
zekucje, początkowo rzadkie, nasiliły 
się z końcem 1941 roku. W dniu 20 
stycznia 1942 roku zapadła w Berli-
nie decyzja o „ostatecznym rozwiąza-
niu kwestii żydowskiej” co oznacza-
ło w praktyce fi zyczne unicestwienie, 
czyli wymordowanie wszystkich Ży-
dów europejskich krajów podbitych 
przez Niemcy.

Ostateczna likwidacja getta 
w Wilnie nastąpiła 23–24 września 
1943. Ludzi słabych fi zycznie wy-
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wieziono do obozów zagłady w Maj-
danku i Sobiborze lub rozstrzelano 
w Ponarach. 7 tys. Żydów zdolnych 
do pracy na rzecz III Rzeszy prze-
transportowano do obozów pracy 
na Łotwie i w Estonii. Ostateczna 
likwidacja getta we Lwowie dokona-
ła się w dniach 1–16 czerwca 1943, 
gdy pozostałych przy życiu miesz-
kańców wywieziono do obozów 
koncentracyjnych na terenie Gene-
ralnego Gubernatorstwa. W trakcie 
likwidacji getta doszło do trwające-
go dwa tygodnie powstania pozosta-
łej przy życiu ludności żydowskiej. 
Po wywiezieniu mieszkańców do 
obozu janowskiego Lwów został 
ogłoszony miastem wolnym od Ży-
dów. Likwidacja grodzieńskiej spo-
łeczności żydowskiej rozpoczęła się 
w listopadzie 1942, gdy zdecydo-
wano o zniesieniu getta nr 2. 15 i 21 
listopada 1942 jego mieszkańcy zo-
stali w dwóch turach załadowani na 
transport kolejowy i wywiezieni do 
obozu Zagłady w Oświęcimiu-Brze-
zince zwanym Auschwitz-Birkenau. 
Niewielką część Żydów przydatnych 
do pracy skierowano do getta nr 1. 
Deportacje z getta rozpoczęły się 
pod koniec listopada 1942. Wywie-
ziono wówczas do odległego o 5 km 
obozu koncentracyjnego w Kiełbasi-
nie 4 tys. osób. Obóz w Kiełbasinie 
był stacją przystankową przed de-
portacją do Auschwitz i Treblinki. 
W tym samym czasie miała miejsce 

trzecia z kolei Akcja w Grodnie, 
a pierwsza na terenie getta central-
nego: mężczyźni, kobiety i dzieci 
zostały w środku nocy zgromadze-
ni w Wielkiej Synagodze, a nad ra-
nem kazano im rozpocząć marsz do 
obozu w Kiełbasinie pod przywódz-
twem obdarzonego autorytetem 
Żyda Skibelskiego, którego przebra-
no w czapkę klowna i zmuszono do 
gry na skrzypcach. 

W styczniu 1943 z Grodna w wy-
niku kolejnej tzw. Akcji deportowano 
do Oświęcimia 12 tys. Żydów, z któ-
rych większość zamordowano tuż po 
przybyciu do obozu. W getcie zostało 
wówczas 5 tys. Żydów. Kolejne de-
portacje z getta miały miejsce w lu-
tym 1943 (dwa transporty do Treblin-
ki). Na terenie getta nr 1 pozostało 
wówczas nieco ponad 1 tys. Żydów, 
których w marcu wywieziono do getta 
w Białymstoku. 13 marca 1943 ogło-
szono Grodno „wolnym od Żydów”. 
W sierpniu, wrześniu, październiku 
i listopadzie 1942 r. naziści wywieź-
li transporty z Żydami z Tarnopola 
do obozu zagłady Żydów w Bełżcu. 
Ostateczną likwidację getta tarnopol-
skiego przeprowadzili potem ukraiń-
scy SS-mani oraz ukraińscy policjan-
ci. W pobliżu istniały jeszcze 2 getta 
w Mikolińcach i Skałacie. W Stani-
sławowie ostateczna likwidacja getta 
nastąpiła w lutym 1943 r.

Jeszcze w l2 miastach i mia-
steczkach kresowych dla ludności 
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żydowskiej były zorganizowane 
przez okupacyjne władze hitlerow-
skie w czasach II wojny światowej 
getta. W miasteczku Aleksandria 
na Wołyniu getto założono w sierp-
niu 1942 r. a już w dniach 23–24 
września 1942 r. przystąpiono do 
jego likwidacji. SD z Równego przy 
pomocy ukraińskiej policji i nie-
mieckiej żandarmerii w pobliskim 
lesie Światy rozstrzelało 903 Żydów. 
Również na Wołyniu, w Antonów-
ce, getto powstało jesienią 1941 roku 
i przetrwało 10 miesięcy. W koń-
cu sierpnia 1942 r. SD z Równego 
z udziałem niemieckiej żandarmerii 
i ukraińskiej policji pognało wszyst-
kich Żydów z Antonówki w liczbie 
około 500 w miejsce położone oko-
ło 6 km od Kostopola i rozstrzelało 
w dwóch dołach wspólnie z Żydami 
z Kostopola i Małego Siedliszcza. 
W Beresteczku 35% ludności, to byli 
Żydzi. Getto powstało w październi-
ku 1941 roku, a zlikwidowane przez 
Niemców, aczkolwiek nie bez walki 
w tym getcie, w dniach 7–9 września 
1942 roku. SD z Łucka przy udziale 
ukraińskiej policji rozstrzelało 3 tys. 
mieszkańców getta w wąwozie k. 
folwarku Naręczyn, w miejscu poło-
żonym 2 km od Beresteczka. 

W Bereźnem getto powstało 6 
października l941 roku. Początkowo 
mieszkało w nim 3 tys. Żydów, lecz 
w połowie czerwca 1942 przesie-
dlono do getta Żydów z okolicznych 

wsi. Do czasu likwidacji getta zdo-
łało z niego zbiec około 200 osób, 
które ukrywały się w okolicznych 
wsiach u Polaków, bądź przyłączyły 
się do sowieckiej partyzantki. Getto 
zostało zlikwidowane 25 sierpnia 
l942 roku przez SD z Równego wraz 
z niemiecką żandarmerią i ukraińską 
policją. W trakcie akcji rozstrzelano 
3 680 Żydów. W Bereźnicy getto po-
wstało w maju 1942 roku i zostało 
zlikwidowane już 26 sierpnia 1942 
roku. Około 1 000 Żydów wywie-
ziono do Sarn i tam na drugi dzień 
rozstrzelano. Podczas likwidacji get-
ta części Żydom udało się zbiec do 
lasu, gdzie byli tropieni i zabijani 
przez niemiecką żandarmerię i ukra-
ińską policję. Utworzone 16 grudnia 
1941 getto w Brześciu nad Bugiem 
obejmowało kwartał miasta, na któ-
ry wtłoczono 18 tys. osób. 

Jesienią 1942 władze niemieckie 
zażądały od Żydów spłacenia kontry-
bucji w złocie, srebrze i diamentach. 
Mimo uzbierania 80% kwoty przez 
ludność Brześcia nie zapobiegło 
to likwidacji getta, która nastąpiła 
w dniach 15–18 października 1942. 
Część ludności zamordowano na 
miejscu, a resztę wywieziono pocią-
gami na tzw. Górę Bronną koło Be-
rezy Kartuskiej, gdzie rozstrzelano 
i zakopano ich w dołach. W Deraż-
nem getto powstało 5 października 
l941 roku i zostało zlikwidowane 24 
sierpnia 1942 roku przez Niemców 



404

Bolesław Szenicer

i ukraińską policję. Ofi ary pędzono 
z Derażnego przez Janową Dolinę 
i w lasach pod Kostopolem rozstrze-
lano w liczbie około 500, a na tych, 
którzy zdołali zbiec do lasu, urządza-
no obławy i rozstrzeliwano. W Ko-
bryniu 70 % mieszkańców stanowili 
Żydzi. We wrześniu 1941 władze 
niemieckie wydały rozporządzenie 
o utworzeniu dwóch przylegających 
do siebie gett żydowskich w centrum 
miasta: A (skupiającego osoby zdol-
ne do pracy) i B (grupującego ludzi 
chorych i starych). 

Wiosną 1942 ok. 1,8 tys. miesz-
kańców getta B wywieziono i zamor-
dowano w Górze Bronnej, a samo 
getto uległo likwidacji. Getto A roz-
wiązano 14 października 1942 r. Naj-
pierw była akcja wywózki, a później 
rozstrzelania mieszkańców w okoli-
cach folwarku Gubernia (Gubernja). 
Podczas likwidacji getta doszło do 
stawienia zbrojnego oporu. Po znie-
sieniu getta niewielka ilość Żydów 
przedostała się do okolicznych lasów 
zasilając partyzantkę (oddziały: bry-
gady woroszyłowskiej w obwodzie 
witebskim i suworowskiej w rejonie 
Chojników), a niektórzy byli ukry-
wani przez kobryńskich Polaków. 
Za czynną pomoc Żydom (m.in. 
nielegalne wystawianie świadectw 
chrztu) rozstrzelani zostali 15 paź-
dziernika 1942 dwaj polscy księża: 
proboszcz Jan Wolski (1887-1942) 
i wikariusz Władysław Grobelny 

(1919–1942). Część kobryńskich Ży-
dów, których uznano za przydatnych 
dla gospodarki niemieckiej, dotrwała 
do lata 1943, gdy rozstrzelano ich na 
podwórzu kobryńskiego więzienia. 

Specyfi czne było getto w Kosto-
polu, które powstało 5 października 
l941. Zamieszkało w nim 4 tys. Ży-
dów z Kostopola i ok. 500 z okolicz-
nych wsi. Gettem administrował Ju-
denrat. Żydzi uznani przez Niemców 
za „pożytecznych”, członkowie Ju-
denratu i żydowskiej policji miesz-
kali w takim miejscu getta, że mieli 
możliwość kontaktu z ludnością nie-
żydowską i uzyskiwania od niej po-
żywienia. 10 listopada l941 roku SD 
z Równego z pomocą ukraińskiej po-
licji rozstrzelało około 1 500 Żydów. 
Getto zlikwidowano 26 sierpnia l942 
roku. 2,5 tys. Żydów z Kostopola 
rozstrzelano wspólnie z ok. 1,5 tys. 
Żydów z Antonówki i Nowego Sie-
dliszcza w lesie położonym ok. 6 km 
od Kostopola. Ofi ary zakopywano 
w dwóch długich dołach. W Kosto-
polu pozostał jeszcze obóz pracy dla 
Żydów liczący ok. 700 osób, który 
był stopniowo „likwidowany” do 
stycznia–lutego 1944 roku. 

Getto w Kołkach utworzono 
w październiku 1941 roku. Umiesz-
czono w nim 2,5 tysiąca Żydów – 
miejscowych, z okolicznych wsi oraz 
uciekinierów z centralnej Polski. 
Ciasnota i fatalne warunki sanitar-
ne panujące w getcie doprowadziły 
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do epidemii i wysokiej śmiertel-
ności. Po likwidacji getta w kwiet-
niu 1942 r. szczególną aktywność 
w wyłapywaniu i zabijaniu zbiegów 
wykazywał komendant posterunku 
policji w Kołkach o nazwisku Sacz-
ko (Saczkowski), który publicznie 
chwalił się swoimi zbrodniami. Get-
to w Krzemieńcu utworzono praw-
dopodobnie 26 lutego 1942 roku 
w starej części miasta. Zamknięto 
w nim 8 tysięcy Żydów. 10 sierpnia 
1942 przystąpiono do likwidacji get-
ta. Żydów rozstrzeliwano w rejonie 
dawnej fabryki tytoniowej i wrzu-
cano do dołów i rowów. Masakry 
odbywały się etapami aż do 2 wrze-
śnia, gdy ukrywający się w getcie 
Żydzi wzniecili pożar (według innej 
wersji getto zostało podpalone przez 
oprawców, by zmusić ukrywających 
się do wyjścia z kryjówek; według 
jeszcze innej – getto podpalili rabu-
sie pożydowskiego mienia). 

Na Żydów wówczas urządzo-
no obławę, a łącznie w Krzemieńcu 
rozstrzelano ok. 8,5 tys. osób. Getto 
w Ołyce utworzono 13 marca 1942 r. 
W końcu lipca 1942 SD z Łucka 
wraz z ukraińską i niemiecką poli-
cją zlikwidowało getto, wszystkich 
Żydów pognano w kierunku zamku 
Radziwiłłów; ukraińscy policjanci 
zabili wówczas kilka osób. Następ-
nie wśród zebranych na zamku do-
konano selekcji – kobiety i dzieci 
zamknięto w dużym garażu, męż-

czyzn zaś w drewnianych barakach. 
Niektóre osoby w garażu zmarły 
z powodu upału i braku powietrza 
przy zamkniętych oknach.

Należy też wspomnieć o mor-
dach na cywilnej ludności, do któ-
rych doszło blisko 70 lat temu na 
Kresach Wschodnich. Rzezi takich 
jak w Hucie Pieniackiej. W tej – nie-
istniejącej już – wsi w dawnym wo-
jewództwie tarnopolskim (dzisiejsza 
Ukraina) faszyści z ukraińskich od-
działów SS Galizien pojawili się 28 
lutego 1944 roku i bestialsko zgła-
dzili tysiąc Polaków.

Głównym symbolem ludobój-
stwa stał się Wołyń. Na Wołyniu 
w ciągu jednego dnia 11 lipca 1943 
roku, ukraińscy faszyści zamienili 
w piekło około 100 miejscowości, 
zarżnęli kilkanaście tysięcy Pola-
ków, spalili pięć kościołów razem 
z kapłanami. Ludobójstwo na Kre-
sach objęło też inne regiony Polski 
jak: Podole, Pokucie, ziemie lubel-
ską, rzeszowską i małopolską.

Według udokumentowanych 
opracowań ofi ar zbrodni OUN-UPA 
było ok. 150 tysięcy Polaków. Niem-
cy, jako państwo, przyznały się do 
zbrodni i potępiły faszyzm. Rosja, 
jak wiemy z najnowszych informa-
cji, odżegnuje się wciąż od stalinow-
skich represji, a Ukraina nie przy-
znaje się wcale do ludobójstwa. Choć 
była szansa. W sierpniu 1996 roku 
95 ukraińskich parlamentarzystów 
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w odezwie do narodów napisało, że 
działalność zbrodniczej OUN-UPA, 
14 Dywizji Piechoty SS Galizien, ba-
talionów „Roland” i „Nachtigal” po-
winna być oceniona przez międzyna-
rodową komisję za okres 1942–1947, 
a materiały komisji przekazane do 
trybunału międzynarodowego ce-
lem osądzenia. Władze krajów, które 
ucierpiały w skutek krwawych zbrod-
ni ON-UPA nie podjęły tematu.

Wszystko to, co się stało na 
Kresach, to klęska ludzkości, czło-
wieczeństwa, dziejowy kataklizm, 
który wstrząsnął naszą cywilizacją, 
to zwyrodnienie rodzaju ludzkiego. 
To Holocaust i zbrodnia przeciwko 
ludzkości. Dlatego też nie możemy 
nigdy zaprzestać mówienia o tym 
ludobójstwie, które poprzez mor-
derstwa, zamieniania ludzi w nie-
wolników doprowadzały do Zagłady 
ludności ze względów politycznych, 
rasowych lub religijnych.

Szanowni Państwo, jestem 
wdzięczny Wam Polakom, którzy 
zorganizowali dzisiejszą Akademię, 
którzy od wielu lat walczą o pamięć 
historyczną tych okrutnych zbrodni 
dokonanych przez degeneratów ludz-
kich. Pozwolę sobie z największym 
ukłonem, z całego serca podzięko-
wać Panu płk. Janowi Niewińskie-
mu za Jego osobiste zaangażowanie 
w sprawie wyjaśnienia prawdy i dą-
żeń do godnego i sprawiedliwego 
uhonorowania poległych Polaków na 
Kresach RP. Drogi Panie Janie, życzę 
Panu 120 lat życia!!!

Bolesław Szenicer

Jest to tekst wystąpienia Bolesława 
Szenicera na uroczystej konferencji po-
święconej obchodom 70. rocznicy ludo-
bójstwa dokonanego przez OUN-UPA 
na ludności Kresów Wschodnich II RP 
wygłoszony w dniu 20 maja 2012 roku.
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lanej, 1993. – 240 s., [16] s. tabl.: fot., 
portr.; 20 cm. – Bibliogr. s. 235–236 
 sygn. 30247

JANOCHA ALBIN (1912–2001)  ● O. 
Serafi n Alojzy Kaszuba z Zakonu OO. 
Kapucynów 1910–1977: wspomnienia 
pośmiertne / Albin Janocha. – Kraków: 
Kuria Prowincjonalna OO. Kapucy-
nów, 1981. – 30 s.: fot., portr.; 21 cm 
 sygn. 28798

JASTRZĘBSKI  STANISŁAW (1929–)  ●
Oko w oko z banderowcami: wspomnie-
nia małoletniego żołnierza Armii Kra-
jowej / Stanisław Jastrzębski. – Wyd. 3 
popr. – Katowice: Wydawnictwo Agen-
cja Artystyczna PARA, 2006. – 296, [2] 
s.: il.; 15 cm. – Egz. z dedykacją autora 
 sygn. 33075
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JASTRZĘBSKI STANISŁAW (1929–)  ●
Samoobrona Polaków na Kresach Połu-
dniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej 
w latach 1939–1946 / Stanisław Jastrzęb-
ski. – Wrocław: Wydawnictwo Nortom, 
2008. – 244 s.; 20 cm. – Bibliogr. s. 223–
224. – Indeks  sygn. 33014

KAMIŃSKI STEFAN  ● Lata walk i za-
mętu na Ukrainie 1917–1921 / Stefan 
Kamiński. – Warszawa: Warszawska 
Ofi cyna Wydawnicza Gryf, 1990. – 
135, [1] s., 1 mapa skł.; 20 cm. – Prze-
druk z wyd.: Księgarnia Polska, 1928 
 sygn. 30478

KATALOG  ● wystawy wołyńskiej / Bi-
bljoteka Narodowa. – Warszawa: [Bibl-
joteka Narodowa], 1935. – 126, [1] s., [6] 
s. tabl.: faks. fot., portr.; 24 cm. – (Kata-
logi wystaw; V). – Indeks sygn. 31879

KĘSIK JAN (1957–)  ● Zaufany ko-
mendanta: biografi a polityczna Jana 
Henryka Józewskiego 1892–1981 / Jan 
Kęsik. – Wrocław: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, 1995. – 213, 
[3] s., [8] s. tabl.: fot., portr.; 24 cm. – 
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 
1725). – Bibliogr. s. 198–206. – Indeks 
 sygn. 26636

KLIMECKI MICHAŁ ●  Pod rozkazami 
Piłsudskiego: bitwa pod Kostiuchnów-
ką 4–6 lipca 1916 r. / Michał Klimec-
ki. – Warszawa: Instytut Wydawniczy 
Związków Zawodowych, 1990. – 56, 
[4] s.: 2 mapy; 17 cm – (Bitwy Polskie) 
 sygn. 23080

KLIMOWSKI TADEUSZ MARIAN  ●
(1911–1981) Burza wołyńska: wspo-
mnienia cichociemnych / Tadeusz 
Marian Klimowski, Ostoja [pseud.] – 
Warszawa: [„Maraton”], 1983. – 15, [1] 
s.; 15 cm. – Przedruk: Drogi cichociem-
nych. Rozdz. VIII. – Londyn: Veritas, 
1972. – Wydawnictwo bezdebitowe 
 sygn. 22235; 25195 

KOŁTUN KRZYSZTOF (1958–)  ● Mi-
sterium z Wołynia / Krzysztof Kołtun. 
– Kraków: Wydawnictwo FALL, 1977. 
– 92, [3] s.; 16 cm  sygn. 32656

KOŁTUN KRZYSZTOF (1958–)  ● Ro-
dopis z Wołynia / Krzysztof Kołtun. – 
Kraków: Wydawnictwo FALL, 2007. 
– 79, [1] s.: il., fot.; 20 cm  sygn. 32710

KOMOROWSKI JAROSŁAW  ●
(1955–) Polskie życie teatralne na Po-
dolu i Wołyniu do 1863 roku / Jarosław 
Komorowski; Polska Akademia Nauk 
Instytut Sztuki. – Wrocław [i in.]: Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich Wy-
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
1985. – 204, [1] s., [30] s. tabl.: faks., fot.; 
24 cm. – (Studia i Materiały do Dziejów 
Teatru Polskiego; t. XVII, 29). – Indeks 
 sygn. 32055

KOPROWSKI MAREK A. (1947–)  ●
Między Bugiem a Styrem / Marek A. 
Koprowski. – Biały Dunajec – Ostróg: 
„Wołanie z Wołynia”, 2008. – 263 s.: 
fot.; 21 cm. – (Biblioteka „Wołania 
z Wołynia”; T. 60)  sygn. 32891

KOPROWSKI MAREK A. (1947–)  ●
Wołynia dzień dzisiejszy / Marek A. 
Koprowski. – Biały Dunajec – Ostróg: 
„Wołanie z Wołynia”, 2004. – 232, [3] 
s.: fot.; 21 cm. – (Biblioteka „Wołania 
z Wołynia”; T. 34)  sygn. 32892

KOPROWSKI MAREK A. (1947–)  ●
Wołyń: epopeja polskich losów 1939–
2013: akt I / Marek A. Koprowski. 
– Zakrzewo: Wydawnictwo Repli-
ka, 2013. – 314, [8] s. tabl.: il.; 21 cm 
 sygn. 34473

KORMAN ALEKSANDER (1926– ●
2004) Ludobójstwo UPA na ludności 
polskiej: dokumentacja fotografi czna = 
Genocide of UIA on the Polish people: 
photographic documentation / Alek-
sander Korman. – Wrocław: „Nortom”, 
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2003. – 89, [5] s.: il.; 30 cm. – Indeksy 
 sygn. 31270 A

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: [wspomnienia z Wo-
łynia 1917–1919] / Zofi a Kossak-
Szczucka, przedm. do wyd. przed-
woj. Stanisław Estreicher, posł. Józef 
Olejniczak. – Katowice: Księgarnia 
św. Jacka; Cieszyn: Towarzystwo im. 
Zofi i Kossak, 1990. – 305, [3] s.: il.; 
19 cm. – W stulecie urodzin autorki. – 
Na okł.: Pierwsze powojenne wydanie 
 sygn. 22461

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: wspomnienia z Wo-
łynia 1917–1919 / Zofja Kossak-
Szczucka, przedm. St. Estreicher. 
– Kraków: Krakowska Spółka Wy-
dawnicza, 1922. – X, 433, [1] s.; 17 cm 
 sygn. 24596

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: wspomnienia z Woły-
nia 1917–1919 / Zofi a Kossak-Szczucka, 
przedm. St. Estreicher. – Kraków: „X”, 
1985. – IX, [1], 387, [1] s.; 15 cm. – Prze-
druk: Kraków: Krakowska Spółka Wy-
dawnicza, 1923. – Wydawnictwo bez-
debitowe  sygn. 23351 

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: wspomnienia z Woły-
nia 1917–1919 / Zofi a Kossak-Szczucka, 
przedm. St. Estreicher. – Rzeszów: Re-
sovia, 1990. – X, [2], 282, [2] s.; 21 cm 
 sygn. 22694

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: wspomnienia z Woły-
nia 1917–1919. Cz. 1 / Zofi a Kossak, 
przedm. St. Estreicher . – Warszawa: 
„Głos”, 1988. – XXI, 226 s.: mapy; 
14 cm. – Wydawnictwo bezdebito-
we. – Przedr., oryg.: Wyd. 4. Kraków: 
Krakowska Spółka Wydawnicza, 1937 
 sygn. 22588/1

KOSSAK-SZCZUCKA ZOFIA (1889 ●
–1968) Pożoga: wspomnienia z Woły-
nia 1917–1919. Cz. 2 / Zofi a Kossak, 
przedm. St. Estreicher. – Warszawa: 
„Głos”, 1988. – s. 227–387, [5] s.; 14 cm. 
– Wydawnictwo bezdebitowe. – Przedr., 
oryg.: Wyd. 4. Kraków: Krakowska 
Spółka Wydawnicza, 1937  sygn. 
22588/2

KOSTIUCHNÓWKA:  ● Polska Góra / 
red. Tadeusz Zagórski. – Łuck: „Prze-
gląd Wołyński”, 1928. – 48 s.: fot., 
portr.; 31 cm  sygn. 23761

KOWALÓW WITOLD JÓZEF  ●
(1967–) Szkice z dziejów kościelnych 
Ostroga i okolicy / Witold Józef Ko-
walów. – Biały Dunajec; Ostróg: „Wo-
łanie z Wołynia”, 2001. – 159 s.: fot., 
rys.: 21 cm. – (Biblioteka „Wołania 
z Wołynia”; t. 25). – Bibliogr. 139–149 
 sygn. 33443

KOWALÓW WITOLD JÓZEF  ●
(1967–) Zmartwychwstały Kościół. 
Cz. 1, Diecezja łucka 1989–1998: odro-
dzenie Kościoła Rzymskokatolickiego 
w obecnym dekanacie rówieńskim / 
Witold Józef Kowalów. – Biały Du-
najec; Ostróg: „Wołanie z Wołynia”, 
1998. – 129, [2] s.; 21 cm. – (Bibliote-
ka „Wołania z Wołynia”; T. 7). – Ma-
teriały z sympozjum Polacy i kościół 
rzymskokatolicki na Wołyniu w latach 
1918–1997 zorg. w dniach 9–10 grudnia 
1997 r.  sygn. 32899/L

KRASZEWSKI JÓZEF IGNACY  ●
(1812–1887) Wspomnienia Wołynia, 
Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszew-
ski, wstęp Stanisław Burkot. – [Wyd. 
2]. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, 1985. – 382, [1] s.; 21 cm 
 sygn. 32687

KRESOWA  ● księga sprawiedliwych 
1939–1945: o Ukraińcach ratujących 
Polaków poddanych eksterminacji 
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przez OUN i UPA / oprac. Romuald 
Niedzielko. – Warszawa: Instytut Pa-
mięci Narodowej Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, 2007. – 222, [1] s.; 23 cm. – ( Stu-
dia i Materiały; t. 12). – Bibliografi a s. 
207–211. – Indeks  sygn. 32442

KRZEMIENIEC  ● / z inicjatywy 
Krzemienieckiego Oddziału P.T.K. 
– [Krzemieniec]: Ogólnopolski Ko-
mitet Uczczenia Juliusza Słowackie-
go w Krzemieńcu, [1939]. – 28, [4] s.: 
mapa; 19 cm  sygn. 27883

KRZEMIENIEC ● . – Biały Dunajec – 
Ostróg: „Wołanie z Wołynia”, 2005. – V, 
[1], 28, [4], X s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 20 
cm. – (Biblioteka „Wołania z Wołynia”; 
T. 36). – Reprint, oryg.: Krzemieniec: 
z inicjatywy Krzemienieckiego Od-
działu PTK – Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego: Ogólnopolski Komi-
tet Uczczenia Juliusza Słowackiego, 
1939  sygn. 33486

KRZEMIENIEC ●  – Ateny Juliusza 
Słowackiego / pod red. Stanisława Ma-
kowskiego. – Warszawa: Biblioteka Na-
rodowa, 2004. – 588 s., [20] s. tabl.: il., 
portr.; 25 cm. – Indeks  sygn. 31329

KRZEMIENIEC  ● – miasto Juliusza 
Słowackiego – w malarstwie i fotogra-
fi i / Towarzystwo Odrodzenia Kultu-
ry Polskiej im. Juliusza Słowackiego 
w Krzemieńcu, Muzeum Historyczne 
we Wrocławiu, Stowarzyszenie PAX we 
Wrocławiu. – [Wrocław: PAX], 1992. – 
18 s., [2] s. tabl.: fot.; 20 cm  
 sygn. 31007

KRZEMIENIEC  ● i okolice / oprac. 
Bogdan Jankowski. – Poznań: Polskie 
Towarzystwo Miłośników Krzemień-
ca i Ziemi Krzemienieckiej im. J. Sło-
wackiego, 1995. – 214, [2] s.: faks., fot., 
mapy, pl., portr.; 24 cm  sygn. 32462

KRZEMIENIECKIE  ● nekropolie: 
Cmentarz Polski oraz polskie zabytki 
sztuki nagrobnej w Krzemieńcu / oprac. 
Beata Marcisz, Szczepan Rudka, red. 
nauk. Ryszard Brykowski; Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego 
za Granicą. – Warszawa: [Bydgoszcz: 
„Margrafsen”], 1999. – 152 s., [30] k. 
tabl. (w tym złoż.): il., plan; 24 cm. – 
(Polskie Dziedzictwo Kulturalne. Seria 
B, Wspólne Dziedzictwo). – Bibliogr. s. 
141–142. – Indeksy. – Plan cmentarza na 
złoż. luźnej tablicy  sygn. 3228

KUKIZ TADEUSZ (1932–) ●  Wołyń-
skie Madonny i inne obrazy sakral-
ne z diecezji łuckiej / Tadeusz Kukiz. 
– Biały Dunajec: Ośrodek „Wołanie 
z Wołynia”, 1998. – 210, [2] s.: faks., 
fot., 1 mapa; 21 cm. – (Biblioteka „Wo-
łanie z Wołynia”; t. 6). – Bibliogr. s. 
191–[193]. – Indeks  sygn. 33409

KURIATA CZESŁAW (1938–) ●  Galop 
do Wielkiego Lasu / Czesław Kuria-
ta. – Warszawa: Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, 2005. – 158, [1] s.; 19 cm 
 sygn. 32898

MALINOWSKI MIECZYSŁAW  ● Za-
rys dziejów diecezji łuckiej oraz kate-
dry św. Piotra i Pawła w Łucku / Mie-
czysław Malinowski, Bogdan Kołosok; 
ze słowem wstępnym Mariana Jawor-
skiego. – Kalwaria Zebrzydowska: Wy-
dawnictwo „Calvarianum”, 1993. – 95, 
[1] s., [32] s. tabl.: fot., faks.; 21 cm. – 
Bibliogr. s. 95  sygn. 32906

MAŁY  ● ilustrowany przewodnik po 
Krzemieńcu i okolicy. – Krzemieniec: 
nakładem miesięcznika „Życie Krze-
mienieckie”, 1932. – 103 s., [8] k. tabl.: 
fot. + 2 mapy wklejone; 16 cm. – (Pra-
ce Koła Krajoznawczego im. Wilbalda 
Bessera Młodzieży Liceum Krzemie-
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nieckiego; z. 1). – Bibliogr. s. 100. – In-
deks  sygn. 31009

MATERIAŁY  ● do dziejów diecezji łuc-
kiej: relacje o stanie dekanatów i parafi i 
1941–1944 / oprac. Maria Dębowska. – 
Biały Dunajec; Ostróg: Ośrodek „Woła-
nie z Wołynia”, 2005. – 221 s.; 21 cm. 
– (Biblioteka „Wołania z Wołynia”; T. 
40). – Indeksy  sygn. 32887/L

MĘDRZECKI WŁODZIMIERZ  ● In-
teligencja polska na Wołyniu w okre-
sie międzywojennym / Włodzimierz 
Mędrzecki. – Warszawa: Neriton: In-
stytut Historii PAN, 2005. – 331 s.; 25 
cm. – Bibliogr. s. 285–291. – Indeksy 
 sygn. 31670

MĘDRZECKI WŁODZIMIERZ  ●   
Województwo wołyńskie: 1921–1939: 
elementy przemian cywilizacyjnych, 
społecznych i politycznych / Wło-
dzimierz Mędrzecki, Polska Akade-
mia Nauk. Instytut Historii. – Wro-
cław [i in.]: Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 1988. – 202, [1] s.; 24 
cm. – Bibliogr. s. 194–198. – Indeks 
 sygn. 22840

MICHALSKA FRANCESKA (1923–) ●  
Cała radość życia: Na Wołyniu, w Ka-
zachstanie, w Polsce: wspomnienia / 
Franceska Michalska. – Warszawa: Ofi -
cyna Literacka Noir Sur Blanc, 2007. 
– 173, [3] s.: faks., fot., mapa, portr.; 
25 cm  sygn. 32145

MILEWSKA-MŁYNIK ANNA (1950–)  ●
Krzemieniec miasto wielkiej tęsknoty: 
informator wystawy / Anna Milew-
ska-Młynik, Mirosława Pałaszewska; 
Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
– Warszawa: Muzeum Niepodległo-
ści, 2008. – 64 s.: il., fot., portr.; 25 cm 
 sygn. 32645

MOGIŁA-LISOWSKI ZYGMUNT  ●
(1928–) Moja droga z Wołynia do 

Warszawy / Zygmunt Mogiła-Lisow-
ski. – [B.m.w.: b.w., b.r.w.]. – 56 s., [32] 
s. tabl.: fot., faks.; 22 cm. – Opis wg okł. 
 sygn. 32919

MOTYKA GRZEGORZ (1967–) ●  
Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”: 
konfl ikt polsko-ukraiński 1943–1947 / 
Grzegorz Motyka. – Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie, 2011. – 520, [3] s.: il.; 
25 cm. – Bibliogr. s. 488–500. – Indeksy 
 sygn. 33906

MULCZYŃSKI JAROSŁAW  ● Po-
znaniak na kresach: rysunki Francisz-
ka Burkiewicza z wypraw artystycz-
nych na Wołyń, Polesie, (1935) i na 
Podole (1939): [informator wystawy] 
/ Jarosław Mulczyński. – Poznań: 
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Od-
dział Muzeum Historii Miasta Po-
znania, 1993. – 18, [2] s.: rys.; 21 cm 
 sygn. 27515

MUZEUM  ● Juliusza Słowackiego 
w Krzemieńcu: 2004 / [autorzy artyku-
łów Jolanta Pol, Stanisław Makowski, 
Barbara Riss]. – Warszawa: [Departa-
ment Dziedzictwa Narodowego w Mi-
nisterstwie Kultury i Sztuki; Krzemie-
niec: Muzeum Juliusza Słowackiego 
w Krzemieńcu], 2004. – 46 s.: fot., 
portr.; 24 cm  sygn. 31206

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne: au-
dycje muzyczne: 1937 / [Liceum Krze-
mienieckie. – Krzemieniec: Liceum 
Krzemienieckie, 1937]. – [2], X s.; 19 
cm. – Opis wg okł.  sygn. 30869

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne: au-
dycje muzyczne: lipiec 1938 / Liceum 
Krzemienieckie. – [Krzemieniec: Li-
ceum Krzemienieckie, 1938]. – [4], X, 
[2] s.; 21 cm. – Opis wg okł.  
 sygn. 30870

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne: au-
dycje muzyczne: program: lipiec 1939 / 
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Liceum Krzemienieckie. – [Krzemie-
niec: Liceum Krzemienieckie, 1939]. 
– [4], X, [2] s.; 22 cm. – Opis wg okł. 
 sygn. 30871

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne dla 
nauczycielstwa szkół ogólno-kształcą-
cych i seminarjów nauczycielskich / Li-
ceum Krzemienieckie. – Krzemieniec: 
[Liceum Krzemienieckie], 1930. – 24 s.: 
il.; 20 cm. – Opis wg okł.  
 sygn. 30866

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne dla 
nauczycielstwa szkół ogólnokształcą-
cych: program audycyj muzycznych: 
lipiec 1933 / Liceum Krzemienieckie. 
– [Krzemieniec: Liceum Krzemieniec-
kie, 1933]. – X s.; 17 cm. – Opis wg okł. 
 sygn. 30867

MUZYCZNE  ● Ognisko Wakacyjne dla 
nauczycielstwa szkół ogólnokształcą-
cych: audycje muzyczne i wieczory po-
ezji: 1934 / [Liceum Krzemienieckie. – 
Krzemieniec: Liceum Krzemienieckie, 
1934]. – XII s.; 17 cm. – Opis wg okł.
 sygn. 30868

NANKE CZESŁAW ●  Szlachta wo-
łyńska wokół Konstytucji Trzeciego 
Maja / Czesław Nanke. – Lwów: na-
kładem Towarzystwa dla popierania 
nauki polskiej, 1907. – [8], 93 s.; 26 cm 
 sygn. 27610

OLBROMSKI MARIUSZ (1955–) ●
LATO w Krzemieńcu: Legendy znad 
Ikwy / Mariusz Olbromski. – Warsza-
wa: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, 2009. – 288 s.: il. ko-
lor.; 21 cm  sygn. 33274

OLBROMSKI MARIUSZ J. (1955–) ●
Śladami słów skrzydlatych...: pomniki 
pisarzy i poetów polskich na Kresach 
Południowych dawnej Rzeczypospoli-
tej / Mariusz J. Olbromski, Bożena Ra-
falska. – Przemyśl: Muzeum Narodowe 

Ziemi Przemyskiej, 2005. – 52 s., [24] 
s.: tabl.: fot. kolor.; 17 cm. – Bibliogr. 
s. 50  sygn. 32174

ORGANIZACJA  ● oświaty pozaszkol-
nej samorządów szkolnych oraz spół-
dzielni uczniowskich w Okręgu Szkol-
nym Wołyńskim w r. 1928/29. – [b.m.w: 
b.w. b.r.]. – 50, [1] s.; 22 cm. – Dodatek 
do Dziennika Urzędowego Kuratorium 
O.S.W. nr 8 (49) z dn. 1 października r. 
1928. – Opis wg okł.  sygn. 30872

ORGANIZACJA  ● oświaty pozaszkol-
nej w Okręgu Szkolnym Wołyńskim 
w r. 1929/30 i 1930/31: sprawozdanie 
z działalności Kuratorjum O.S.W. w za-
kresie oświaty pozaszkolnej w latach 
szkoln. 1929/30 i 1930/31. – [b.m.w.: 
b.w., b.r.]. – 49, [1] s.; 23 cm. – Dodatek 
do Dziennika Urzędowego Kuratorium 
O.S.W. nr 10/83 za listopad r. 1931. – 
Opis wg okł.  sygn. 30873

ORLIK-RÜCKEMANN WILHELM  ●
(1894–1986) Kampania wrześniowa na 
Polesiu i Wołyniu: 17.IX.1939–1.X.1939 
/ Wilhelm Orlik-Rückemann, oprac. 
Leopold Jerzewski [pseud.], Jerzy Ło-
jek. – Warszawa: „Głos”, 1985. – 20 s.; 
21 cm. – Wydawnictwo bezdebitowe  
sygn. 24184

ORŁOWICZ MIECZYSŁAW  ●
(1881–1959) Ilustrowany przewodnik 
po Wołyniu: z 111 ilustracjami i mapką 
województwa / Mieczysław Orłowicz. 
– Krosno: Wydawnictwo „Ruthenus”, 
2004. – [2], 380, VI, [2] s.: il. + 1 mapa 
luzem; 17 cm. – Reprint: Łuck: Nakła-
dem Wołyńskiego Tow. Krajoznawcze-
go i Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
w Łucku za subwencją Minist. Robót 
Publ., 1929  sygn. 31232

OSADNICTWO  ● wojskowe na Wołyniu 
/ [oprac. całości Leon Popek]. – Lublin: 
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca 
i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, 1998. 
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– 107 s.: fot.; 21 cm. – Bibliogr. s. 80–81 
 sygn. 31763

OSTOJA-OWSIANY ANDRZEJ  ●
(1931–2008) Drogi do niepodległości / 
Andrzej Ostoja-Owsiany. – Warszawa: 
Wydawnictwo Polskie KPN [Konfede-
racji Polski Niepodległej], [19]89. – 208 
s.; 20 cm. – (Biblioteka „Drogi”). – Bi-
bliogr. s. 188–194. – Indeks. – Wydaw-
nictwo bezdebitowe  sygn. 25510

OSTROWSKI BOLESŁAW (1919–) ●
Z Wołynia przez Syberię do Kanady: 
wspomnienia żołnierza – spadochro-
niarza I Polskiej Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej z czasów II wojny 
światowej / Bolesław Ostrowski. – War-
szawa: Muzeum Niepodległości, 1998. 
– 112 s., [40] s. tabl.: fot., portr., rys. (cz. 
kol.); 21 cm. – (Polacy na obczyźnie). – 
Indeks  sygn. 28471

OSTRÓG:  ● ilustrowany przewodnik 
krajoznawczy / [red. Witold Józef Ko-
walów]. – Biały Dunajec; Ostróg: „Wo-
łanie z Wołynia”, 2000. – XVII, [1], 49 
s., 14 s. tabl. kolor., [2] s. tabl., [3] s. tabl. 
(w tym złoż.): il., 1 mapa; 21 cm. – (Bi-
blioteka „Wołanie z Wołynia”; T. 15) 
 sygn. 32655 

VIII MIĘDZYNARODOWE  ● Warsz-
taty Kulturowo-Artystyczne „Z biegiem 
Ikwy” 21 sierpnia – 4 września 2006 = 
VIII mìžnarodnì kul’turno-mistec’ki 
zbori „Z plinom Ìkvi” 21 serpnâ–4 ve-
resnâ 2006 / [teksty: Urszula Olbrom-
ska i in.]. – Przemyśl: Muzeum Narodo-
we Ziemi Przemyskiej, 2007. – 52 s.: il. 
kolor.; 24 cm. – (Dialog Dwóch Kultur 
= Dìalog Dvoh Kul’tur, R. 1, 2006, z. 2) 
 sygn. 32175

V MIĘDZYNARODOWE  ● spotka-
nia muzealników: VII Międzynaro-
dowe spotkania literatów: VII Mię-
dzynarodowe spotkania naukowców: 
3–7 września 2010 = V Mìžnarodnì 

Zustrìčì Muzejnìkìv, Mìžnarodnì 
Zustrìčì Lìteratorìv, Mìžnarodnì 
Zustrìčì Naukovcìv, 3–7 veresnâ 2010 
/ [koordynator projektu Mariusz Jerzy 
Olbromski; oprac. red. tekstów w jęz. 
pol. Maria Kopycińska-Lehun]. – Prze-
myśl; Warszawa: Polskie Towarzystwo 
Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krze-
mienieckiej im. Juliusza Słowackiego 
w Poznaniu, 2011. – 277 s.: il.; 17 cm. 
. (Dialog Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh 
Kul’tur, R.5, z. 1)  sygn. 33935

I MIĘDZYNARODOWE  ● Spotkania 
Muzealników, III Międzynarodowe 
Spotkania Literatów, III Międzynaro-
dowe Spotkania Naukowców. [Krze-
mieniec] 31 sierpnia – 4 września 2006 
/ red. Antoni Sarkady. – Przemyśl: Mu-
zeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
2006. – 131 s.: fot.; 17 cm. – (Dialog 
Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh Kul’tur; 
z. 1). – Tekst pol. i ukr.  sygn. 32563

PIOTROWSKI CZESŁAW (1926– ●
2005) Krwawe żniwa za Styrem, Hory-
niem i Słuczą / Czesław Piotrowski. – 
Wyd. 2 z aneksem Trzy pielgrzymki na 
Wołyń. – Toruń: Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2004. – 461 s.: faks., fot., 
mapy., pl., portr.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
306–308. – Indeksy  sygn. 32487

PIOTROWSKI WOJCIECH (1946–) ●
Słownik Krzemieńczan 1805–1832 
/ wstęp i oprac. haseł Wojciech Pio-
trowski; Akademia Świętokrzyska im. 
Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia 
w Piotrkowie Trybunalskim Instytut Fi-
lologii Polskiej. – Piotrków Trybunalski: 
Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 
przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 
2005. – 393 s.; 25 cm. – Bibliogr. przy 
hasłach  sygn. 31859 P

PIOTROWSKI WOJCIECH (1946–) ●
Życie umysłowe Krzemieńca w la-
tach 1805–1832 / Wojciech Piotrowski; 
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Akademia Świętokrzyska im. Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach Filia w Piotr-
kowie Trybunalskim Instytut Filologii 
Polskiej. – Piotrków Trybunalski: Na-
ukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 
przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 
2005. – 326, [3] s., [7] k. tabl.: il., portr., 
1 mapa skł.; 25 cm. – Bibliogr. s. 271–
310. – Indeks  sygn. 31860

POBOJOWISKA  ● Legjonów: Ko-
ściuchnówka-Optowa. – [Warszawa]: 
Wydawnictwo Komitetu Opieki nad 
Pobojowiskami Legjonów Polskich 
i Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschod-
nich, [po 1928]. – 43, [1] s.: fot; 20 cm 
 sygn. 25123

POLACY  ● i Kościół rzymskokatolicki 
na Wołyniu w latach 1918–1927: mate-
riały z międzynarodowej sesji naukowej 
zorganizowanej w Lublinie w dniach 
9–10 grudnia 1997 r. / oprac., przypi-
sy oraz wybór aneksów i fot. Leon Po-
pek. – Lublin: Towarzystwo Przyjaciół 
Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podol-
skiej, 1999. – 211, [1] s., [24] s. tabl.: fot.; 
24 cm  sygn. 32658

POLACY  ● i Ukraińcy pomiędzy dwoma 
systemami totalitarnymi 1942–1945. 
Cz. 1 / [oprac. nauk. Grzegorz Motyka, 
Jurij Szapował; red. Wanda Chudzik 
i in..; przekł. Iwan Kozłowski]; Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
i in. – Warszawa; Kijów: Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2005. 
– 875 s.; 25 cm. – (Polska i Ukraina 
w latach trzydziestych-czterdziestych 
XX wieku; t. 4) 
 sygn. 28449/4(1)

POLACY ●  i Ukraińcy pomiędzy dwo-
ma systemami totalitarnymi 1942–1945. 
Cz. 2 / [oprac. nauk. Grzegorz Motyka, 
Jurij Szapował; red. Wanda Chudzik 

i in.; przekł. Iwan Kozłowski]; Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu i in. – Warszawa; Kijów: Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie-
mu, 2005. – S. [7], 884–1512; 25 cm. – 
Indeksy . – (Polska i Ukraina w latach 
trzydziestych-czterdziestych XX wie-
ku; t. 4)  sygn. 28449/4(2)

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Dowody zbrodni OUN i UPA: 
integralny nacjonalizm ukraiński jako 
odmiana faszyzmu. T. 2, Działalność 
ukraińskich struktur nacjonalistycz-
nych w latach 1920–1999 / Wiktor 
Poliszczuk. – Toronto: [nakład auto-
ra], 2000. – 778 s., [1] k. tabl.: il.; 28 
cm. – Bibliogr. s. 741–753. – Indeks 
 sygn. 31397/2

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Fałszowanie historii najnowszej 
Ukrainy: Wołyń – 1943 i jego znaczenie 
= Falsifi cation of the modern history of 
Ukraine: Volhynia – 1943 and its me-
aning / Wiktor Poliszczuk. –Toronto; 
Warszawa: nakładem autora, 1996. – 
90, [2] s.: portr.; 21 cm  sygn. 26992

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Gorzka prawda: cień Bandery 
nad zbrodnią ludobójstwa / Wiktor Po-
liszczuk. – Toronto: Wiktor Poliszczuk, 
2004. – 480 s.: il.; 22 cm  sygn. 31396

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Gorzka prawda: zbrodniczość 
OUN-UPA: (spowiedź Ukraińca) / 
Wiktor Poliszczuk. – Toronto; Warsza-
wa: [Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej. Okręg Wołyń]: nakładem 
autora, 1996. – 442, [2] s.; 24 cm. – In-
deks  sygn. 29491/Z

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Legal and political assessment 
of the OUN and UPA = Ocena politycz-
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na i prawna OUN i UPA = Polìtična ì 
juridična ocìnka OUN ì UPA / Wiktor 
Poliszczuk. – Toronto: [nakł. aut.?], 
1997. – 47, [1] s.: il.; 21 cm  sygn. 
33897/L

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Ludobójstwo nagrodzone: pro-
blem nacjonalizmu ukraińskiego w Pol-
sce w zarysie / Wiktor Poliszczuk. – To-
ronto: Wiktor Poliszczuk, 2003. –164 s.: 
fot.; 21 cm  sygn. 30822

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Nacjonalizm ukraiński w doku-
mentach. (Cz. 1), Integralny nacjona-
lizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. 
T. 3, Dokumenty z zakresu zasad ide-
ologicznych i założeń programowych 
nacjonalizmu ukraińskiego / Wiktor 
Poliszczuk. – Toronto: [Wiktor Polisz-
czuk], 2002. – 535, [1] s.; 27 cm. – Bi-
bliogr. s. 527. – Indeks  sygn. 31397/3

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Nacjonalizm ukraiński w doku-
mentach. (Cz. 2), Integralny nacjona-
lizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. 
T. 4, Dokumenty z zakresu działań 
struktur nacjonalizmu ukraińskiego 
w okresie od 1920 do grudnia 1943 roku 
/ Wiktor Poliszczuk. – Toronto: [Wik-
tor Poliszczuk], 2002. – 523, [1] s.; fot.; 
27 cm  sygn. 31397/4

POLISZCZUK WIKTOR (1925– ●
2008) Nacjonalizm ukraiński w doku-
mentach. (Cz. 3), Integralny nacjonalizm 
ukraiński jako odmiana faszyzmu. T. 5, 
Dokumenty z zakresu działań struktur 
nacjonalizmu ukraińskiego w okresie 
od grudnia 1943 do 1950 roku / Wiktor 
Poliszczuk. – Toronto: [Wiktor Polisz-
czuk], 2003. – 510 s.: il.; 27 cm. – Indeks 
 sygn. 31397/5

POLISZCZUK WIKTOR (1925 ●
–2008) Źródła zbrodni OUN i UPA: 
integralny nacjonalizm ukraiński jako 

odmiana faszyzmu. T. 1, Zasady ide-
ologiczne nacjonalizmu ukraińskiego. 
Ukraiński ruch nacjonalistyczny: struk-
tura organizacyjna i założenia progra-
mowe / Wiktor Poliszczuk. – Toronto: 
[Wiktor Poliszczuk], 2003. – 231, [3] s.: 
mapy; 27 cm. – Bibliogr. s. 222–228. – 
Indeks  sygn. 31397/1

POLSKIE  ● podziemie 1939–1941: od 
Wołynia do Pokucia. Cz. 1 / [wybór 
i oprac. nauk. Jurij Szapował, Jędrzej 
Tucholski; red. nauk. Wanda Chudzik 
i in.; przekł. Iwan Kozłowski, Małgo-
rzata Słoń-Nowaczek]; Instytut Pa-
mięci Narodowej – Komisja Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Archiwum Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji RP, 
Państwowe Archiwum Służby Bezpie-
czeństwa Ukrainy. – Warszawa: IPN; 
Kijów: PASBU, 2004. – 791 s., [21] s. 
tabl.: faks.; 25 cm. – (Polska i Ukraina 
w latach trzydziestych-czterdziestych 
XX wieku; t. 3)  sygn. 28449/3(1)

POLSKIE  ● podziemie 1939–1941: od 
Wołynia do Pokucia. Cz. 2 / [wybór 
i oprac. nauk. Jurij Szapował, Jędrzej 
Tucholski; red. nauk. Wanda Chudzik 
i in..; przekł. Iwan Kozłowski, Małgo-
rzata Słoń-Nowaczek]; Instytut Pamięci 
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Archi-
wum Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji RP, Państwowe 
Archiwum Służby Bezpieczeństwa 
Ukrainy. – Warszawa: IPN; Kijów: 
PASBU, 2004. – S. . [9], 802–1447, [45] 
s. tabl., [1] k. tabl. złoż.: faks., fot.; 25 
cm. – Indeksy. – (Polska i Ukraina w la-
tach trzydziestych-czterdziestych XX 
wieku; t. 3)  sygn. 28449/3(2)

POPEK LEON (1958–)  ● Cmentarz pa-
rafi alny w Ostrówkach na Wołyniu / 
Leon Popek. – Lublin: Lubelskie Cen-
trum Marketingu: Towarzystwo Przy-



 419 

Wołyń w zbiorach biblioteki Muzeum Niepodległości: zestawienie bibliografi czne

jaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko
-Podolskiej, 2005. – 426 s.: il., faks., fot., 
mapy; 24 cm. – Bibliogr. s. 417–420. – 
Indeks  sygn. 31654

POPEK LEON (1958–)  ● Świątynie 
Wołynia. T. 1 / Leon Popek. – Lublin: 
Ośrodek Studiów Polonijnych i Spo-
łecznych PZKS: Towarzystwo Przyja-
ciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Po-
dolskiej, 1997. – 370 s.: fot., il. (w tym 
kolor.) + 2 mapy skł.; 24 cm. – Bibliogr. 
s. 255. – Indeks  sygn. 27887

PRO MEMORIA (1941–1944):  ● raport 
Departamentu Informacji Delegatury 
Rządu RP na Kraj o zbrodniach na na-
rodzie polskim / wybór i oprac. Janusz 
Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Adam 
Koseski; Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego w Warszawie; Wyż-
sza Szkoła Humanistyczna im. Aleksan-
dra Gieysztora. – Warszawa: Ofi cyna 
Wydawnicza ASPRA-JR: Muzeum Hi-
storii Polskiego Ruchu Ludowego; Puł-
tusk; Wyższa Szkoła Humanistyczna 
im. Aleksandra Gieysztora, 2004/2005. 
– 686 s.; 24 cm. – Indeksy  sygn. 31472

PROKOP KRZYSZTOF RAFAŁ  ●
Sylwetki biskupów łuckich / Krzysz-
tof Rafał Prokop. – Biały Dunajec; 
Ostróg: „Wołanie z Wołynia”, 2001. 
– 257, [1], IV, [1] s.: fot., portr.; 22 cm. 
– (Biblioteka „Wołania z Wołynia” ; T. 
20). – Bibliogr. s. 235– [241]. – Indeks 
 sygn. 32888/L

PRUS EDWARD (1931–2007)  ● Ata-
mania UPA: tragedia kresów / Edward 
Prus. – Warszawa: Instytut Wydaw-
niczy Związków Zawodowych, 1988. 
– 366, [2] s.; 20 cm. – Bibliogr. s. 361– 
[367]  sygn. 29265/Z

PRUS EDWARD (1931–2007)  ● Ope-
racja „Wisła”: fakty, fi kcje, refl eksje 
/ Edward Prus, przedsłowie Henryk 
Jankowski. – Wyd. 3 popr. i rozszerz. 

– Wrocław: Wydawnictwo Nortom, 
2002. – 134, [5] s.; 21 cm. – Bibliogr. 
s. [130]. – Indeks  sygn. 33277

PRUS EDWARD (1931–2007)  ● Ope-
racja „Wisła”: fakty, fi kcje, refl eksje 
/ Edward Prus, przedsłowie Henryk 
Jankowski. – [Wyd. 2]. – Wrocław: Wy-
dawnictwo „Nortom”, 1996. – 81, [3] s.; 
21 cm sygn. 27522,  sygn. 27206

PRZED  ● akcją „Wisła” był Wołyń: 
[praca zbiorowa] / [pod red. Włady-
sława Filara]. – Warszawa: Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Wołyń, 1997. – 116, [3] s.; 20 cm 
 sygn. 29168/Z

PRZYBYLSKI RYSZARD (1928–) ●
Krzemieniec: opowieść o rozsądku 
zwyciężonych / Ryszard Przybylski. – 
Warszawa: „Sic!”, 2003. – 201, [4] s., [1] 
k. tabl.: il.; 20 cm. – Bibliogr. s. 197 – 
[202]  sygn. 30769

PRZYBYSZ ANTONI  ● Wspomnienia 
z umęczonego Wołynia 1939–1943 / 
Antoni Przybysz. – Wrocław: Wydaw-
nictwo Nortom, 1998. – 101 s.: fot., 2 
mapy; 21 cm  sygn. 32880

PUŁASKI KAZIMIERZ (1845– ●
1926) Kronika polskich rodów szlachec-
kich Podola, Wołynia i Ukrainy: mono-
grafi e i wzmianki. T. 1 / Kazimierz Pu-
łaski. – Brody: nakładem Księgarni Fe-
liksa Westa; Warszawa: Główny Skład 
na Królestwo E. Wende i Spółka, 1911. 
– [4], VIII, 161, [1] s., [52] k. tabl.: fot., 
portr.; 29 cm. – Indeks  sygn. 32403

RACHWALSKI EUGENIUSZ  ● (1923–) 
Była taka broń: łączność Okręgu Wołyń 
i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Ar-
mii Krajowej 1942–1944 / Eugeniusz 
Rachwalski. – Wrocław: Polskie To-
warzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze. Oddział Wrocławski – Komisja 
Krajoznawcza, 1993. – 199, [1] s.: faks., 



420

Halina Murawska

fot., mapy, portr.; 20 cm. – Indeks. – Bi-
bliogr. s. 175–176  sygn. 25151

RACHWALSKI EUGENIUSZ  ● (1923–) 
Wołyń i jego żołnierze / Eugeniusz 
Rachwalski. – Wyd. 2. – Wrocław: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze. Oddział Wrocław-
ski – Komisja Krajoznawcza, 1991. 
– 110 s.: mapy; 20 cm. – Bibliogr. 109 
 sygn. 25150

RĄKOWSKI GRZEGORZ (1954–) ●
Wołyń / Grzegorz Rąkowski. – Prusz-
ków: Ofi cyna Wydawnicza „Rewasz”, 
2005. – 464 s., [32] s. tab., [1] k. tabl. 
złoż. luzem: il.; 18 cm. – (Przewodnik 
krajoznawczo-historyczny po Ukrainie 
Zachodniej cz. 1). – Mapa na wklej-
ce. – Bibliogr. s. 427–436. – Indeksy 
 sygn. 32074/1

ROLLE MICHAŁ (1865–1932)  ● Ate-
ny Wołyńskie: szkic z dziejów oświaty 
w Polsce / Michał Rolle . – Wyd. 2 popr. 
i uzup. – Lwów [ i. in.]: Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
1923. – 307, [2] s.; 25 cm. – Indeks 
 sygn. 32029

ROMANOWSKI WINCENTY  ● Kaino-
we dni / Wincenty Romanowski. – War-
szawa: Instytut Wydawniczy Związków 
Zawodowych, 1990. – 263 s., [23] s. tabl.: 
fot., portr.; 21 cm  sygn. 29243/Z

ROMANOWSKI WINCENTY  ● ZWZ
-AK na Wołyniu 1939–1944 / Wincenty 
Romanowski. – Lublin: Redakcja Wy-
dawnictw Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, 1993. – 406, [1] s., [16] s. 
tabl.: fot., portr.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
349–368. – Indeks  sygn. 24554

ROSA EDWARD (1926–)  ● Wspo-
mnienia lat przeżytych na Wołyniu / 
Edward Rosa. – Toronto: Związek Ziem 
Wschodnich RP, 1997. – 116, IV s.: fot.; 
20 cm  sygn. 32082

ROSSOWSKA-AUTERHOFF ZIU- ●
TA Podróż w nieznane / Ziuta Ros-
sowska-Auterhoff. – Warszawa: [nakła-
dem autora], 2005. – 79 s.: fot.; 20 cm 
 sygn. 32039

RÓŻYCKA HANNA IRENA (1933–)  ●
Dzieje rodu Różyckich herbu Rola 
z Wołynia / Hanna Irena Różycka. – 
Warszawa: Łośgraf, 2003. – 203, [1] 
s., [47] s. tabl.: faks., fot., portr; 24 
cm. – Indeksy. – Bibliogr. s. 183–190 
 sygn. 31115

RUDZKI MICHAŁ  ● Notatnik wo-
łyński. Cz. 1, Schodzenie w dół / Mi-
chał Rudzki. – Biały Dunajec; Ostróg: 
„Wołanie z Wołynia”, 2006. – 87 s.; 21 
cm. – (Biblioteka „Wołania z Wołynia”; 
T. 51)  sygn. 32893

SADOWSKI JAN  ● Bój Legjonów Pol-
skich pod Kostjuchnówką w dniach 
4–6 lipca 1916 roku / Jan Sadowski. 
– Warszawa: Wojskowe Biuro Histo-
ryczne, 1931, 97, [1] s.: szkice; 24 cm 
 sygn. 30175

SANDECKA IRENA (1912–2010)  ●
Elementarz krzemieniecki / Irena San-
decka, oprac. Mieczysław Adamczyk. 
– Kielce: Wszechnica Świętokrzyska, 
2002. – 122 s.: il.; 21 cm. – (Prace 
Wszechnicy Świętokrzyskiej; nr 60) 
 sygn. 30946

SANDECKA IRENA (1912–2010)  ●
Wiersze spod Góry Bony / Irena San-
decka, [oprac i posłowie Mariusz J. 
Olbromski, fot. Jerzy Piórecki]. – Prze-
myśl: Muzeum Narodowe Ziemi Prze-
myskiej, [2007]. – [24] s.: fot., portr.; 
19 cm  sygn. 32254

SCHALLY KAZIMIERZ (1895– ●
1967) Wspomnienia żołnierskie: z Le-
gionów i rewolucji bolszewickiej / 
Kazimierz Schally, [wstęp Leon Ko-
czy]. – Londyn: [b.w.], 1977. – 88 s.: 
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portr.; 22 cm. – Wydaw. bezdebitowe 
 sygn. 27301

SIEKIERKA SZCZEPAN  ● Katalog 
wystawy ludobójstwa dokonanego na 
Polakach przez Organizację Ukra-
ińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. 
Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) 
na Kresach Południowo-Wschodnich 
II RP 1939–1947 / Szczepan Siekierka, 
Henryk Komański, Czesław Filipow-
ski. – Wrocław: Stowarzyszenie Upa-
miętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów: Jakpol, 2008. – 273, [3]: 
il.; 30 cm  sygn. 32916

SIEMASZKO WŁADYSŁAW  ● Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej Wo-
łynia 1939–1945. T. 1 / Władysław Sie-
maszko, Ewa Siemaszko. – Warszawa: 
Wydawnictwo „von borowiecky”, 2000. 
– 997, [2] s.; 24 cm  sygn. 30964/1

SIEMASZKO WŁADYSŁAW  ● Ludo-
bójstwo dokonane przez nacjonalistów 
ukraińskich na ludności polskiej Wo-
łynia 1939–1945. T. 2 / Władysław Sie-
maszko, Ewa Siemaszko. – Warszawa: 
Wydawnictwo „von borowiecky”, 2000. 
– s. 1001–1433, [7] s.; 24 cm. – Bibliogr. 
s. 1295–1339. – Indeks  sygn. 30964/2

SKŁODOWSKI JAN (1950–)  ● Krze-
mieniec: Ateny wołyńskie = Wo-
lyn Athens / Jan Skłodowski; [tł. na 
ang. Magdalena Żmuda]. – Warsza-
wa–Rzeszów: Agencja Wydawnicza 
AD OCULOS, 2006. – 111, [1] s.: il.; 
24 cm. – Tekst równol. w j. pol. i ang. 
 sygn. 31702

SŁOWACKI JULIUSZ (1809–1849)  ●
Jakščo tam budeš / Julìuš Slovac’kij; 
vibìr i peredm. Margarita Gecevič. – 
Kremenec’; [Kraków]: „Księgarnia 
Akademicka”, 1996. – 43, [1] s.; 25 cm 
 sygn. 32606

SOBOTKO MIECZYSŁAW  ● Między 
Turią a Bugiem / Mieczysław Sobotko, 
[pseud.] „Rosomak”. – Olsztyn; Biały-
stok: „Pojezierze”, 1980. – 182, [2] s.; 20 
cm  sygn. 17399

SOKOŁOWSKI AUGUST  ● Wyprawa 
Dwernickiego na Wołyń / August So-
kołowski. – Kraków: nakładem Akade-
mii Umiejętności, 1917. – 23 s.; 25 cm. 
– Odb.: Rozprawy historyczno-fi lozo-
fi czne Akademii Umiejętności w Kra-
kowie; t. 61  sygn. 25716

SOKÓŁ JAN (1913–)  ● Polska okupan-
tem? / Jan Sokół, Józef Sudo. – Chica-
go: Ośrodek Pojednania Polsko-Ukraiń-
skiego; Poznań: Jan Młotkowski, 1997. 
– 26, 81, 26, [3] s.: 1 mapa, 2 portr.; 20 
cm. – Bibliogr. s. [27]   sygn. 33085

STAŃSKI ZYGMUNT (1905–1988)   ●
Poryck miasteczko kresowe: symbol 
tragedii Polaków na Wołyniu / Zyg-
munt Stański, Witold Stański. – Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. 
– 177 s., [1] k. tabl. złoż.: mapa, il.; 24 
cm. – Bibliogr. s. 134–137  sygn. 31668

STATUT  ● Stowarzyszenia Pracowni-
ków Liceum Krzemienieckiego pod 
nazwą „Samopomoc Koleżeńska Pra-
cowników Liceum Krzemienieckiego” / 
[Stowarzyszenie Pracowników Liceum 
Krzemienieckiego]. – Krzemieniec: 
[Liceum Krzemienieckie, b.r.]. – 15 s.; 
15 cm. – Opis wg okł.  sygn. 30874

STOSUNKI  ● polsko-ukraińskie „Głos 
Kresowian” / wybór i oprac. Jan Nie-
wiński; Muzeum Historii Polskiego Ru-
chu Ludowego. – Warszawa: Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 
2005. – 564 s., [6] s. tabl.: faks., portr.; 
24 cm. – Indeks  sygn. 31656

STOSUNKI  ● polsko-ukraińskie w la-
tach 1939–2004 / pod red. Bogumiła 
Grotta; Muzeum Historii Polskiego 
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Ruchu Ludowego w Warszawie. – War-
szawa: Muzeum Historii Polskiego 
Ruchu Ludowego, 2004. – 350 s. [18] 
s.: faks., fot., portr.; 24 cm. – Indeksy. 
– Bibliogr. s. 290–295. – Streszcz. w j. 
ang. i niem.  sygn. 31593

SULIK ANATOL FRANCISZEK  ●
Cmentarz polski w Kowlu: część dwu-
wyznaniowego cmentarza rzymsko-
katolickiego i prawosławnego / Anatol 
Franciszek Sulik; Ministerstwo Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego Departa-
ment do Spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą. – Poznań: Bo-
gucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. – 
247 s., [80] s. tabl.: il., fot., pl., mapy; 25 
cm. – (Polskie Dziedzictwo Kulturalne. 
Seria B, Wspólne Dziedzictwo ). – Bi-
bliogr. s. 229. – Indeksy  sygn. 32514

SZCZEŚNIAK ANTONI B.  ● Droga do 
nikąd: działalność organizacji ukraiń-
skich nacjonalistów i jej likwidacja w Pol-
sce / Antoni B. Szcześniak, Wiesław Z. 
Szota; Wojskowy Instytut Historyczny. – 
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej, 1973. – 586, [2] s., [1] 
k. tabl. złoż.: il.; 24 cm. – Bibliografi a s. 
551–561. – Indeks  sygn.13147

SZMYT ANDRZEJ  ● Gimnazjum i Li-
ceum Wołyńskie w Krzemieńcu w sys-
temie oświaty Wileńskiego Okręgu 
Naukowego w latach 1805–1833 / An-
drzej Szmyt. – Olsztyn: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskie-
go, 2009. – 417, [1] s., [24] s. tabl., [7] 
k. tabl. złoż.: il.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
339–359. – Indeks  sygn. 33610

ŚMIGIELSKI BOGDAN  ● Teatr Wo-
łyński im. Juliusza Słowackiego 1930–
1939 / Bogdan Śmigielski. – Lublin: 
Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. – 
189, [2] s.: fot., portr.; 21 cm. – (Źródła 
i Monografi e / Towarzystwo Naukowe 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie-
go; [t.] 231). – Bibliografi a s. 189–190 
 sygn. 30952

ŚWIDERSKA MARIA (1850–1926)  ●
Ze wspomnień małej Krzemieńczanki / 
Marja Świderska. – Kraków: nakładem 
Towarzystwa Szkoły Ludowej, 1928. 
– 97 s.; 18 cm. – (Maria Świderska. Pi-
sma; t.1)  sygn. 31008

TAM ● , de Ìkva srìblit’sâ ìmloû...: 
lìteraturno – mistec’kij al’manah / [red.
-upor. – Tamara Senìna]. – Ternopìl’: 
Džura , 2007. – 271, [1] s.: il.; 21cm. – 
Tekst w jęz. pol. i ukr.  sygn. 32255

TERLES MIKOLAJ  ● Etnic cleansing 
of Poles in Volhynia and eastern Galicia 
1942–1946 / Mikolaj Terles. – Toronto: 
ZZWRP, 1993. – 79 s.; 22 cm. – Bi-
bliogr. s. 78–79  sygn. 30065

TOCHMAN KRZYSZTOF A.  ●
(1959–) Michał Fijałka: w obronie Wo-
łynia / Krzysztof A. Tochman. – Wyd. 
2 zmienione. – Zwierzyniec; Rzeszów: 
Obywatelskie Stowarzyszenie „Ostoja”, 
2004. – 215 s.: faks., fot., portr.; 21 cm. 
– Indeksy  sygn. 31425

TOKARSKI JACEK (1975–)  ● Ilustro-
wany przewodnik po zabytkach kultu-
ry na Ukrainie. [T. 2] / Jacek Tokarski. 
– Warszawa: Burchard Edition, 2001. 
– 285, [2] s., [1] k. tabl.: il., mapa; 22 
cm. – Indeksy. – Bibliogr. s. 271–273 
 sygn. 33400/2

III MIĘDZYNARODOWE  ● spotkania 
muzealników: V Międzynarodowe spo-
tkania literatów: V Międzynarodowe 
spotkania naukowców 31 sierpnia – 5 
września 2008= 31 serpnâ – 5 veresnâ 
2008 / koordynator projektu Mariusz 
Jerzy Olbromski; koordynator publika-
cji Antoni Sarkady; oprac. red. tekstów 
w jęz. pol. Maria Kopycińska-Lehun; 
oprac. graf. Marek Mikrut; organizator: 
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Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
w Przemyślu, Muzeum Juliusza Sło-
wackiego w Krzemieńcu]. – Przemyśl: 
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
2008. – 222, [2] s.: fot.; 17 cm. – (Dialog 
Dwóch Kultur = Dìalog Dvoh Kul’tur, 
R. 3, z. 1)  sygn. 33513

TUROWSKI JÓZEF  ● Pożoga: walki 27 
Wołyńskiej Dywizji AK [Armii Krajo-
wej] / Józef Turowski. – Warszawa: 
PWN, 1990. – 596, [4] s., [24] s. tabl.: 
faks., fot., portr.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
546–552. – Indeksy  sygn. 22439

TUROWSKI JÓZEF  ● Zarys działań 
bojowych 27 Wołyńskiej Dywizji AK / 
Józef Turowski [nazwa], Ziuk [pseud.]. – 
Warszawa: „In Corpore”, 1983. – 25 s.; 
21 cm. – Wydawnictwo bezdebitowe 
 sygn. 25424

TUROWSKI JÓZEF  ● Zbrodnie nacjo-
nalistów ukraińskich dokonane na lud-
ności polskiej na Wołyniu 1939–1945 
/ opracowanie Józef Turowski, Włady-
sław Siemaszko; Główna Komisja Ba-
dania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. 
Instytut Pamięci Narodowej, Środowi-
sko Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji 
Armii Krajowej w Warszawie. – War-
szawa: GKBZHwP. IPN: ŚŻ 27 WDAK, 
1990. – 180, [1] s. + 1 mapa skł. luzem; 
21 cm. – Indeks. – Informacja we-
wnętrzna nr 107  sygn. 26121

UCRAINICA  ● Polonica. T. 1 / [red. 
rada R. D. Gol’ânek i in.]; Kiïvskij 
nacìonal’nij lìngvističnij unìversitet, 
Pol’s’ke naukove tovaristvo u Žitomirì, 
Ìnstitut slavìstiki Pol’s’koï Akademìï 
Nauk. – Kiïv; Žitomir: Vidavničij centr 
Kiïvs’kogo nacìonal’nogo lìngvìstičnogo 
unìversitetu, 2004. – 444 s.: il.; 25 cm. 
– Tekst w jęz. pol. i ukr. – Bibliogr. przy 
niektórych rozdz.  sygn. 33478

VOLINS’KÌ  ● Afìni, 1805–1833: zbìrnik 
naukovih prac’ / pìd red. Stanìslava 

Makovs’kogo i Volodimira Sobčuka. 
– Ternopìl’: Bogdan, 2006. – 302, [2] 
s., [24] s. tabl.: il.; 25 cm. – Bibliogr. 
przy rozdziale. – Indeks. – Tyt. z dod. 
s. tyt.: Ateny Wołyńskie, 1805–1833 
 sygn. 32624

„W CIENIU GÓRY BONY”:  ● XI Mię-
dzynarodowe Warsztaty Kulturowo-
Artystyczne 27 sierpnia – 7 września 
2009: I Plener Fotografi czny 3–7 wrze-
śnia 2009: Krzemieniec / teksty Urszula 
Olbromska, Mariusz Olbromski, Helena 
Haśkiewicz. – Przemyśl: Muzeum Na-
rodowe Ziemi Przemyskiej, 2009. – 70 
s.: il. kolor; 17 cm. – (Dialog Dwóch 
kultur = Dìalog Dvoh Kul’tur; R.4, z. 2) 
 sygn. 33263

WARACHIM HIERONIM  ● Włóczę-
ga boży: O. Serafi n Kaszuba, kapucyn, 
apostoł Wołynia, Kazachstanu i Syberii 
/ Hieronim Warachim. – Kraków: Pro-
wincja Krakowska OO. Kapucynów, 
1991. – 287, [1] s.: fot., mapa, portr.; 
21 cm  sygn. 29180/Z

WARDA KAZIMIERZ (1939–2000) ●
Szkice z dziejów szkół krzemieniec-
kich: biblioteki liceum, ich zasoby i losy 
/ Kazimierz Warda. – Kielce: Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kocha-
nowskiego, 2000. – 233, [2] s., [12] s. 
tabl.: faks., fot., portr.; 21 cm. – Bibliogr. 
s. 215–221. – Indeks  sygn. 31631

WŁODZIMIERZ  ● Wołyński / [oprac. 
całości Leon Popek; wstęp Waldemar 
Michalski]. – Lublin: Towarzystwo 
Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wo-
łyńsko-Podolskiej: Lubelskie Centrum 
Marketingu, 2005. – XI, 57, [3]s., XIII
–L s.: il.: fot., portr.; 20 cm. – Reprint; 
Łuck: Drukarnia Kurii Biskupiej, 1939 
 sygn. 32654

WOJCIECHOWSKI MIECZYSŁAW  ●
(1926–) Tam została moja młodość: 
opowieść wołyńska / Mieczysław Woj-
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ciechowski. – Kraków: Księgarnia Aka-
demicka, 2007. – 264 s., [7] s. tabl.: il.; 
24 cm. – Indeksy  sygn. 32585

WOKÓŁ  ● Sanguszków: dzieje – sztu-
ka – kultura: materiały I ogólnopol-
skiej konferencji naukowej 29–30 czer-
wiec 2006 Ratusz, Muzeum Okręgowe 
w Tarnowie / [red. nauk. Józef Skrabski, 
Barbara Bułdys]. – Tarnów: Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie, 2007. – 335 s.: 
fot., portr., rys.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
[306]–335  sygn. 32565

„WOLNY” WOŁYŃ.  ● – [Warszawa: 
b.w., b.r.] – 4 s.; 30 cm. – Mps.. – Egz. 
z kolekcji Tadeusza Wysiadeckiego 
 sygn. 27224/W cim

WOŁOSZYNOWSKI JOACHIM  ●
(1870–1945) Nasz Wołyń: (obserwa-
cje i rozważania) / Joachim Wołoszy-
nowski. – Łuck: [b.w.], 1937. – 24 s.; 
21 cm. – Wydane na prawach rękopisu 
 sygn. 30875

WOŁYŃ  ● – Galicja Wschodnia 1943–
1944: przewodnik po polskich i ukra-
ińskich źródłach archiwalnych = Volin’ 
– Shidna Galičina 1943–1944: putivnik 
po pol’s’kih ta ukrains’kih arhivnih dže-
relah. T. 1 / red. Daria Nałęcz, Hennadji 
Boriak; Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych. – Warszawa: NDAP; Ki-
jów: Deržavnij Komitet Archiviv Ukra-
ini, 2003. – 288 s., [112] s. tabl.: faks.; 
25 cm. – Tekst równol. pol., ukr. Wstęp 
również ang. – Indeksy  sygn. 31378/1

WOŁYŃ:  ● ocalić od zapomnienia / 
oprac. Leon Popek; Władysław Rosto-
cki; Tadeusz Wawrzonek. – Lublin: To-
warzystwo Miłośników Wołynia i Pole-
sia: Towarzystwo Przyjaciół Krzemień-
ca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej, 1997. 
– 248 s.: faks,. fot., portr. + 1 mapa 
skł.; 31 cm. – Bibliogr. s. 16. – Indeksy 
 sygn. 27884 A

WOŁYŃ:  ● ocalić od zapomnienia: hi-
storia, gospodarka, kultura: wysta-
wa fotografi i i pamiątek 1918–1939 / 
[oprac. Władysław Rostocki; Tadeusz 
Wawrzonek]. – Warszawa: Towarzy-
stwo Miłośników Wołynia i Polesia. 
Koło Stołeczne, 1997. – 31, [1] s.: fot.; 
21 cm sygn. 27743

WOŁYŃ  ● czasu zagłady 1939–1945. – 
Warszawa: Muzeum Niepodległości, 
2006. – 19, [1] s.: faks., fot.; 30 cm. – 
Wydawnictwo towarzyszące wystawie 
w Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie kwiecień – maj 2006  
 sygn. 31647

WOŁYŃ  ● naszych przodków: śladami 
życia – czas zagłady: album z okazji 60. 
rocznicy ludobójstwa dokonanego przez 
nacjonalistów ukraińskich OUN-UPA 
na ludności polskiej Wołynia / [red. 
merytoryczna Ewa Siemaszko]; Towa-
rzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. 
– Warszawa: Wydawnictwo „von boro-
wiecky”, 2003. – 316 s.: faks., fot., portr.; 
30 cm. – Indeksy  sygn. 30675 A

WOŁYŃ  ● podróż sentymentalna: wy-
stawa ze zbiorów Tadeusza Marcinkow-
skiego / oprac. Leon Popek. – Lublin: 
Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca 
i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej: Lubel-
skie Centrum Marketingu, 2000. – 67 
s.: faks., fot., portr.; 24 cm. – Bibliogr. 
s. 61–64  sygn. 31768

WOŁYŃ 1943  ● – rozliczenie: materia-
ły przeglądowej konferencji naukowej 
„W 65. rocznicę eksterminacji ludno-
ści polskiej na Kresach Wschodnich 
dokonanej przez nacjonalistów ukraiń-
skich”, Warszawa, 10 lipca 2008 / [red. 
Romuald Niedzielko]; Instytut Pamięci 
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu. – 
Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
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Narodowi Polskiemu, 2010. – 152 s.: il.; 
24 cm. – (Konferencje IPN; T. 41). – In-
deks  sygn. 33825

WOŁYŃ 1943–2008:  ● pojednanie: zbiór 
artykułów publikowanych w „Gazecie 
Wyborczej” / wybór tekstów Marcin 
Wojciechowski, red. prowadzący Dariusz 
Fedor. – Warszawa: Agora, 2008. – 283, 
[5] s.: fot., mapa; 22 cm. – (Biblioteka Ga-
zety Wyborczej). – Zawiera kalendarium 
stosunków polsko-ukraińskich od 1914 
roku do 2006 roku  sygn. 32607

WOŁYŃSKI  ● testament / oprac. Leon 
Popek [i in.]. – Lublin: Towarzystwo 
Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyń-
sko-Podolskiej, 1997. – 236 s., [54] s. 
tabl.: faks., fot., portr., 4 mapy; 25 cm 
 sygn. 27886

WSCHODNIE  ● losy Polaków. T. 2 / wy-
bór Wiesław Myśliwski, wstęp Andrzej 
Garlicki. – Łomża: Ofi cyna Wydawni-
cza „Stopka”, 1991. – 339, [1] s.: faks., 
fot., portr.; 21 cm  sygn. 26235/2

WSKAZÓWKI  ● techniczne do kon-
kursu dobrego czytania książki = Tech-
nični vkazivki do konkursu dobrogo 
čitannâ knižki. – Łuck: Wydawnic-
two Wołyńskiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej, 1936. – 13 s.; 23 cm. – Opis 
wg okł. – Treść i str. tyt. w j. pol. i ukr. 
 sygn. 30877

WYSZCZELSKI LECH (1942–)  ● Woj-
na o Kresy Wschodnie 1918–1921 / Lech 
Wyszczelski. – Warszawa: Bellona, 
2011. – 490 s., [24] s. tabl.: il., plany; 21 
cm. – (Wojny i Kampanie). – Bibliogr. s. 
483–488  sygn. 33900

Z KRESÓW  ● Wschodnich RP: wspo-
mnienia z osad wojskowych 1921–1940 
/ pod red. Henryki Łappo. – Londyn: 
Ognisko Rodzin Osadników Kreso-
wych, 1992. – 429, [3] s.: faks., fot., 
mapy, portr.; 22 cm  sygn. 27718

Z KRESÓW  ● Wschodnich RP na wy-
gnanie: opowieści zesłańców 1940–
1946 / pod red. Henryki Łappo. – Lon-
dyn: Ognisko Rodzin Osadników Kre-
sowych, 1996. – VII, [4], 706 s.: faks., 
portr., rys.; 22 cm  sygn. 27719

ZACHARIASIEWICZ STANISŁAW   ●
Krwią i orężem / Stanisław Zachariasie-
wicz; [przedm. Stanisław Rossowski]. – 
Lwów: nakładem Drukarni Ign. Jaegera, 
1920. – 98 s.; 16 cm  sygn. 25121

ZADRÓŻNY MIECZYSŁAW   ● O czy-
telnictwie książek: konkurs dobrego 
czytania książki / Mieczysław Zadróż-
ny. – Łuck: Wydawnictwo Wołyńskiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej, 1936. – 
21 s.; 23 cm. – Opis wg okł.  sygn. 
30876

ZAPOROWSKI ZBIGNIEW (1952–) ●
Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie: 
Wołynśke Ukrainśke Obiednannia / 
Zbigniew Zaporowski. – Lublin: Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
2000. – 162 s.; 24 cm. – Bibliogr. s. 
159–162  sygn. 30262

ZAWADZKA ANNA (1919–2004)  ●
Harcerstwo żeńskie na wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej 1911–1945 
/ Anna Zawadzka; Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”. – Warszawa: Sto-
warzyszenie „Wspólnota Polska”, 1999. 
– 350 s., [64] s. tabl.: faks., fot., portr.; 21 
cm. – Indeks  sygn. 28778

ZDOBNICKA MARIA (1889–1941)   ●
Nauczanie geografji w tzw. systemie 
daltońskim na podstawie doświadczeń, 
poczynionych w Liceum Krzemie-
nieckim / M. Zdobnicka, F. Mączak. – 
[Krzemieniec: b.w., 1932]. – 9 s.; 23 cm. 
– Odbitka z Czasopisma Geografi czne-
go, 1932, z. 1–3  sygn. 31205

ZWIĄZEK  ● Harcerstwa Polskiego na 
Wołyniu: Chorągiew harcerek i harce-
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rzy 1918–1939. T.1, cz. 1, / zebr. i uzup. 
fot. Aleksander Pśnik; zespół red.: Na-
talia Nekrasz [i in.]. – Londyn: Caldra 
House, 1997. – 238, [1] s.: faks., fot., 
portr.; 22 cm  sygn. 27878/1(1)

ZWIĄZEK  ● Harcerstwa Polskiego na 
Wołyniu: Chorągiew harcerek i harce-
rzy 1918–1939. T. 1, cz. 2, / [zebr. i uzup. 
Fot. Aleksander Pśnik]. – Londyn: Cal-
dra House, 1998. – 197 s.: fot., portr.; 
22 cm  sygn. 27878/1(2)

ŻOŁNIERZE  ● Wołynia: działalność 
powojenna żołnierzy 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK / [komitet red. 
Edmund Bakuniak i in.]. – Warszawa: 
Światowy Związek Żołnierzy AK. 
Okręg Wileński, 2002. – 286, [2] s.: il.; 
34 cm  sygn. 33383

ŻUPAŃSKI ANDRZEJ (1921–)  ● Dro-
ga do prawdy o wydarzeniach na Wo-
łyniu / Andrzej Żupański. – Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. 
– 369 s.; 24 cm. – Indeks  sygn. 32473

ŻUPAŃSKI ANDRZEJ (1921–)  ● Tra-
giczne wydarzenia za Bugiem i Sanem 
przed ponad sześćdziesięciu laty: poznaj 
werdykt historyków polskich i ukraiń-
skich / Andrzej Żupański. – Warszawa: 
Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej: Ofi cyna Wydawnicza Rytm, 
2007. – 79, [1] s.; 20 cm. – Bibliogr. s. 
76–79  sygn. 33091

ŻYCIORYSY  ● wiejskich działaczy Wo-
łynia / wstęp Zygmunt Hermaszewski. 
– Warszawa: [b.w.], 1938. – 50 s.; 24 cm 
 sygn. 5378

WYDAWNICTWA CIĄGŁE
Biesiada Krzemieniecka / [Koło Krze- ●
mieńczan w Kanadzie. Komitet Organi-
zacyjny Zjazdu]. – Toronto: [b.w., 1980]; 
28 cm
1985: [nr] 6 
1988: [nr] 9
1989 
1990: [nr] 11
1991: [nr] 12 
1993: [nr] 14 
1994: [nr] 15
1995: [nr] 16 
1996: [nr] 17

Biesiada Krzemieniecka ●  / Komitet 
Biesiady Krzemienieckiej; red. Z. Ja-
godziński. – Londyn: [b.w.], 1977– ; 22 
cm
1977: z. 1
1985: z. 2
1998: z. 3
2003: z. 4 sygn. Pr 10807

Biesiada Krzemieniecka.  ● – Paryż: 
[b.w.], 1852, 1857–1861; 22 cm

1861 sygn. Pr 10 843

Droga Pracy: miesięczny dodatek do  ●
„Życia Krzemienieckiego” / wyda-
wany przez Zrzeszenie Byłych Wycho-
wanków Liceum Krzemienieckiego. 
– Krzemieniec: Zrzeszenie Byłych Wy-
chowanków Liceum Krzemienieckiego, 
1937–1939; 23 cm
R. 1, 1937: nr 5,7,9,10
R. 2, 1938: nr 1–7, 9,10 

 sygn. Pr 10811

HARCERZ Z NAD IKWY:  ● jednod-
niówka wydana z okazji Tygodnia Har-
cerskiego: 1923 listopad. – Krzemie-
niec: Wydawnictwo i nakład komenda 
Hufca Męskiego Z.H.P., 1923. – 29 s.; 
24 cm sygn. Pr 10812

WYDAWNICTWA CIĄGŁE
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Monitor Wołyński = Volins’kij Monìtor  ●
/ [red. nacz. Walenty Wakoluk]. – Łuck: 
[b.w.], 
2009–; 42 cm
2012: nr 12 sygn. Pr 50 605/L

Na Rubieży / Stowarzyszenie Upamięt- ●
nienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Na-
cjonalistów; kol. red. Krzysztof Bulzac-
ki [i in.]. – Wrocław: SUOZUN, 1992–; 
30 cm
1994: nr 4
1995: nr 2
1997: nr 5 
1998: nr 32
1999: nr 33/34,40 
2000: nr 42–48
2001: nr 49–56 
2002: nr 57–64 
2003: nr 65–70 
2004: nr 71–76 
2005: nr 77–82 
2006: nr 83–88
2007: nr 89–94 
2008: nr 95–100 
2009: nr 101–106 
2010: nr 107,109–112
2011: nr 113–118
2012: nr 119–124
2013: nr 125,126 sygn. Pr 2626/L

Nasz Widnokrąg: pismo młodzieży  ●
Liceum Krzemienieckiego / Zjedno-
czenie Młodzieży Liceum Krzem. – 
Krzemieniec: Zjednoczenie Młodzieży 
Liceum Krzem., 1925–1939; 23 cm 
R. 3, 1927: nr 1
R. 4, 1928: nr 2
R. 5, 1929: nr 3/4
R. 8,1933: nr 1–2
R. 9, 1934/35: nr 7/8
R. 11, 1937: nr 2/3
R. 13, 1939: nr 2 sygn. Pr 10813

Niepodległość i Pamięć: [czasopismo  ●
muzealno-historycze / Muzeum Nie-
podległości; red. nacz. Andrzej Sta-
warz]. – Warszawa: MN, 1994– ; 24 cm 

R. XV, 2008: nr 1 cz. 1–2 =27 
 sygn. Pr 10929; sygn. Pr 948

Sprawy Pedagogiczne: dodatek do  ●
„Życia Krzemienieckiego” / [Kazi-
mierz H. Groszyński]. – Krzemieniec: 
Liceum Krzemienieckie, 1932–1937; 24 
cm
R. 1, 1932: nr 1,2
R. 2, 1933: nr 6
R. 6, 1937 sygn. Pr 10810

Ułan Wołyński: czasopismo Stowa- ●
rzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów 
Wołyńskich. – Warszawa: SR19PUW, 
1995– ; 21 cm . – Tyt. wg nagł.
1995: nr 2 
1996: nr 4
1998: nr 11,14,15
1999: nr 17
2000: nr 20
2003: nr 21 
2004: nr 22 
2005: nr 23,25 
2007: nr 32 
2008: nr 33, 34,35 
2009: nr 36–38 
2010: nr 39–40 
2011: nr 41–43 
2012: nr 44,45 sygn. Pr 10939

Wołanie z Wołynia: Ostróg, Zdoł- ●
bunów, Klewań, Kuniów. – Ostróg: 
Rzymskokatolicka Parafi a pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 
1994 –; 21 cm
R. 1, 1995: nr 1,2=2–3
R. 2, 1996: nr 1, 4,5,6=8,11–13
R. 3, 1997: nr 1–6 = 14–19
R. 4, 1998: nr 1–6 =20–25
R. 5, 1999: nr 1–6 = 26–31 
R. 6, 2000: nr 1–6 = 32–37
R. 7, 2001: nr 1–6 = 38–43 
R. 8, 2002: nr 1–6 = 44–49 
R. 9, 2003: nr 1–6 = 50–55 
R. 10, 2004: nr 1–6 = 56–61 
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R. 11, 2005: nr 1–6 = 62–67 
R. 12, 2006: nr 1–6 = 68–73 
R. 13, 2007: nr 1–6 = 74–79 
R. 14, 2008: nr 1–6 = 80–85 
R. 15, 2009: nr 1–6 = 86–91 
R. 16, 2010: nr 1–6 = 92–97 
R. 17, 2011: nr 1–6 = 98–103
R. 18, 2012: nr 1–6 =104–109

 sygn. Pr 10873; Pr 10910/L

Wołyń Bliżej: [biuletyn Towarzystwa  ●
Miłośników Wołynia i Polesia, Koło 
w Oświęcimiu i Społecznego Komi-
tetu Pomocy Parafi i Rzymskokato-
lickiej w Równem z s. w Janowie Lu-
belskim / zespół red. Halina Ziółkow-
ska-Modła i in.]. – Oświęcim: TMWiP; 
Janów Lubelski: SKPPR w Równem, 
1994–; 21 cm
R. 2, 1995: nr 3,4=nr 7,8
R. 6, 1999: nr 4 
R. 7, 2000: nr 1–4 =nr 25–28
R. 8, 2001: nr 1–4 =nr 29–32 
R. 9, 2002: nr 1–4 =nr 33–36
R. 10, 2003: nr 1,2,4 =nr 37,38,40
R. 11, 2004: nr 1,2 =nr 41–42
R. 12, 2005: nr 3 =nr 51(!)
R. 13, 2006: nr 2,3 =nr 50,51
 sygn. Pr 10 828

Wołyń i Polesie: [biuletyn Towarzy- ●
stwa Miłośników Wołynia i Polesia, 
Koło w Oświęcimiu / zespół red. Ha-
lina Ziółkowska-Modła i in.]. – Oświę-
cim: TMWiP, 1995– ; 21 cm
R. 3, 1996: nr 1=nr 9 
R. 6, 1999: nr 1=nr 21
R. 7, 2000: nr 3,4=nr 27–28 
R. 8, 2001: nr 1–2 =nr 29–30
R. 9, 2002: nr 1–4=nr 33–36 
R. 10, 2003: nr 1–3=nr 37–39 
R. 11, 2004: nr 2,3,4=nr 42–44 
R. 12, 2005: nr 1–4 =nr 45–48
R. 13, 2006: nr 1–4 =nr 49–52 
R. 14, 2007: nr 1–4=nr 53–56 
R. 15, 2008: nr 1–4 =nr 57–60 
R. 16, 2009: nr 1–4 =nr 61–64 

R. 17, 2010: nr 1–4 =nr 65–68 
R. 18, 2011: nr 1/2–4=nr 69/70–72
R. 19, 2012: nr 1–4=nr 73–/76
 sygn. Pr 10 875

Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muze- ●
alne = Zamosc’ko-Volins’kì Muzejnì 
Zošiti = The Zamość-Volyn Museum 
Periodicals / Muzeum Zamojskie w Za-
mościu. – Zamość: MZ, 2003–; 30 cm 
T. 1, 2003
T. 2, 2004 
T. 3, 2005 
T. 4, 2006/2007  sygn. Pr 2580

Życie Krzemienieckie: biuletyn co- ●
dzienny / [red. Roman Chromiński. – 
Krzemieniec: Liceum Krzemienieckie, 
[b.r.]; 38 cm
1939: nr 5 sygn. Pr 2518

Życie Krzemienieckie: miesięcznik  ●
społeczny / [red. Stanisław Sheybal]. – 
Krzemieniec: Liceum Krzemienieckie, 
1932–1939; 25 cm
R. 1, 1932: nr 1–7,11,12
R. 2, 1933: nr 1–8,10
R. 4, 1935: nr 6
R. 6, 1937: nr 8,12–13,14–17, 18, 20, 
   21, 22, 24
R. 7, 1938: nr 1–24
R. 8, 1939: nr 1–6 sygn. Pr 10814

Życie Liceum Krzemienieckiego:  ●
organ Liceum Krzemienieckiego. – 
Krzemieniec: Liceum Krzemienieckie, 
–1931; 23 cm
R. 3, 1931: nr 1–9 sygn. Pr 10809

Życie Krzemienieckie: półrocznik  ●
społeczny / [red. Bogdan Jankowski; 
Polskie Towarzystwo Miłośników m. 
Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej 
im. Juliusza Słowackiego]. – Poznań: 
PTMKiZK, 1991–; 24 cm
R. 1, 1991: nr 2
R. 2, 1992: nr 3,4
R. 4, 1994: 7,8
R. 5, 1995: nr 9,10
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1999: styczeń, lipiec
2000: nr 19,20
2001: nr 21,22
2002: nr 23,24

2003: nr 25,26
2004: nr 27
2005: nr 30 

 sygn. Pr 10816

MAPY

Lwów,  ● Włodzimierz Wołyński, 
Czerniowce. – [b.m.w.: b.w, przed 
1939] . – skala 1: 750 000 ; 62x47 cm
 sygn. 29583/Z/M

ŁUCK:  ● [mapa sztabowa]. – [B.m.w.: 
b.w.], 1911. – skala 1: 75 000; 43x55 cm 
 sygn. 28044 M

ŁUCK:  ● [mapa]. – [Warszawa]: Wojsko-
wy Instytut Geografi czny, 1928. – skala 
1: 300 000; 50x55 cm 
 sygn. 29576/Z/M

KRZEMIENIEC:  ● [mapa sztabowa]. 
– [Warszawa]: Wojskowy Instytut Geo-
grafi czny, 1925]. – Podziałka 1: 100 
000; 35x47 cm sygn. 31965 M

OSTRÓG:  ● [mapa]. – [Warszawa]: 
Wojskowy Instytut Geografi czny, 
1929. – skala 1: 300 000; 50x55 cm
 sygn. 29573/Z/M
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Oddziały Muzeum Niepodległości:

Muzeum Więzienia Pawiak
ul. Dzielna 24/26, 00-162 Warszawa

tel. (22) 831-92-89
pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl

www.muzeum-niepodleglosci.pl/pawiak

Mauzoleum Walki i Męczeństwa
Filia Muzeum Więzienia Pawiak
al. Szucha 25,  00-580 Warszawa

tel. (22) 629-49-19
szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl

www.muzeum-niepodleglosci.home.pl/mauzoleum_szucha

UWAGA! Zwiedzanie dla młodzieży od 14 lat

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa, 

tel. (22) 839-12-68
xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl

www.muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon

Ekspozycje czynne:
 - od środy do piątku w godzinach 9:30-17:00

 - w soboty i niedziele w godzinach 10:00-16:00
- w poniedziałki i wtorki ekspozycje nieczynne

- w czwartki wstęp bezpłatny

UWAGA! UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU REMONTU 
OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ 

JEST NIECZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH 
DO ODWOŁANIA, CO NAJMNIEJ DO KOŃCA 2014 R.



00-240 WARSZAWA, al. Solidarności 62
tel. (22) 826-90-91 (centrala) (22) 827-37-70 (sekretariat)

fax. (22) 827-03-23 
e-mail:  sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl

Dyrektor: dr Tadeusz Skoczek
www.muzeum-niepodleglosci.pl

Siedzibą Muzeum jest pałac Przebendowskich/Radziwiłłów

Muzeum jest otwarte dla zwiedzających:
- od środy do piątku w godzinach 12.00 – 17.00

- w soboty i niedziele w godzinach 12.00 – 16.00
- 10 listopada w godzinach 12.00 – 19.00

- 11 listopada – wstęp wolny w godzinach 11.00 – 16.00
- w poniedziałki i wtorki ekspozycje nieczynne

Ceny biletów:
normalny – 8 zł
ulgowy – 5 zł

w czwartki wstęp wolny

Przewodnik:
oprowadzanie grupy szkolnej – 30 zł

oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 50 zł
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Marzena Milewska

Projekt grafi czny
(okładka fotoskład)
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Muzeum Niepodległości jest instytucją kultury
Samorządu Województwa Mazowieckiego
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Muzeum Niepodległości

al. Solidarnosći 62
00-240 Warszawa

nip@muzeumniepodleglosci.art.pl
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