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Polska, Galicja, Kresy

Każdy kolejny numer „Kwartalnika Kresowego” przynosi nową, 
ciekawą tematykę. Część autorów kontynuuje swoje badania, publi-
kując w kolejnych numerach efekty swojej pracy. Staramy się jednak, 
aby rozpoczynać każdy numer problemem nowym, interesującym 
poznawczo, aktualnym.

Dlatego rekomendujemy na początek artykuł Beaty Stragiero-
wicz Wielkie dni Lwowa, Galicji i Polski. Można powiedzieć, że sukces 
Powszechnej Wystawy Krajowej (1894), o której pisze autorka, przy-
czynił się do powołania znaczącej instytucji, jaką stały się w okresie 
międzywojennym Międzynarodowe Targi Wschodnie we Lwowie 
(1921−1939). 

Uczestniczyliśmy w konferencji naukowej ośrodka badawcze-
go Centrum Ucrainicum KUL, zorganizowanej przez prof. Wło-
dzimierza Osadczego w stulecie powołania Targów Wschodnich 
− tej znaczącej instytucji, promującej polską gospodarkę i kulturę. 
„Aż do 1939 roku była to najważniejsza impreza przemysłowo-han-
dlowa w Polsce Odrodzonej, Targi Wschodnie rozsławiły Lwów na 
cały świat” – mówił on 16 września 2021, na inauguracji spotkania 
w Lublinie. W polskiej historiografi i impreza ta znana jest przede 
wszystkim z nieudanego zamachu na życie Józefa Piłsudskiego pod-
czas inauguracji targów. O ich znaczeniu cywilizacyjnym, o niewy-
korzystanych możliwościach współpracy międzynarodowej mówili 
uczestnicy lubelskiej konferencji. Przypomniano też idee znakomicie 
rozwijanej kiedyś współpracy gospodarczej, politycznej i kulturowej 
z sąsiadami, szczególnie z Rumunią. Wspomniano o wątkach wy-
miany handlowej z krajami azjatyckimi, inicjowanej w dwudziesto-
leciu międzywojennym. Badacze historii gospodarczej i politycznej 
zapewne powrócą do tez uwypuklonych w Lublinie, do wielkiego 
zgromadzania we Lwowie całego świata gospodarczego, przerwa-
nego dopiero agresją niemiecką na Polskę.



 Tadeusz Skoczek

Janusz Gmitruk przybliża nam nieznane wątki z działalności 
społecznej i politycznej Kazimierza Banacha na Wołyniu. Kierując 
Uniwersytetem Ludowym w Różynie, potrafi ł on otaczać opieką pe-
dagogiczną Polaków i Ukraińców. Był współtwórcą i szefem wołyń-
skiego Związku Młodzieży Wiejskiej, w czasie niemieckiej i radziec-
kiej okupacji szefem Delegatury Rządu emigracyjnego na Wołyń. 

Andrzej Kotecki kontynuuje prace badawcze związane z tworze-
niem polskiej gospodarki morskiej. Tym razem rekonstruuje skom-
plikowane losy statków pływających pod kresową banderą. Przy 
okazji prezentuje wiele faktów z historii gospodarczej „morskiej” 
Polski.

Michał Rouba (ur. 11 czerwca 1893 w Wilnie – tam też zm. 12 lipca 
1941) i jego twórczość malarska to domena badań Izabeli Mościckiej, 
która tym razem przedstawia nam i omawia cykl obrazów poświęco-
nych historii podwileńskich Trok. Autorka ma spore zasługi w przy-
pominaniu twórczości tego znakomitego artysty kresowej Polski, za-
pomnianego, niesłusznie pomijanego w literaturze krytycznej i na-
ukowej. A przecie był to malarski kronikarz przedwojennego Wilna.

Mord dokonany przez Niemców w Czarnym Lesie nieopo-
dal Stanisławowa wymaga przypomnienia, nie tylko w związku 
z 80. rocznicą jego dokonania. Adam A. Ostanek przedstawia nowe 
fakty dotyczące niemieckiej Akcji AB na terenach dawnych Kresów. 
Akcja wymierzona w inteligencję na obszarach włączonych do Rze-
czy i w Generalnym Gubernatorstwie była już podstawą badań hi-
storyków. Przez wiele lat nie zajmowano się szerzej zbrodniami nie-
mieckimi na Kresach, skupiając się na zbrodniach radzieckich . 

Zachęcamy do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych 
w prezentowanym numerze naszego kwartalnika. 

 Tadeusz Skoczek
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KWARTALNIK KRESOWY 
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Beata Stragierowicz  
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wielkie dni Lwowa, Galicji i Polski 

Słowa kluczowe 
Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie, Panorama Racławicka, Lwów

Streszczenie
W tekście skoncentrowano się na wymiarze artystycznym i tożsamościo-
wym Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r. – ważnego wy-
darzenia cywilizacyjnego Polski rozbiorowej. Zaakcentowano wielowymia-
rowe znaczenie wystawy, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką ode-
grała Panorama Racławicka − dzieło Jana Styki i Wojciecha Kossaka, będące 
malarską wizją racławickiego mitu.

Tadeusz Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Naro-
dowej podczas powstania 1794 roku – od dwustu lat przynależy do 
kanonu polskich bohaterów narodowych. Kościuszkowskie rocznice 
– insurekcji czy śmierci Naczelnika – były obchodzone na ziemiach 
polskich podczas zaborów i miały doniosłe znaczenie dla zachowa-
nia polskiej tożsamości. Przed 1918 rokiem uroczystości rocznicowe 
przeradzały się w wielkie, patriotyczne manifestacje i stawały się 
orężem w walce o zachowanie wspólnoty narodowej.

Historycy i badacze kultury doceniają znaczenie podejmowa-
nych wówczas działań gdyż: „Patriotyzm czasów niewoli był od-
powiedzią na śmiertelne zagrożenie kultury narodowej, jej  sposobu 

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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 mówienia, życia, odczuwania, kultywowania własnych tradycji 
i obyczajów, swojego typu reakcji na świat wartości i emocji”1. 

W 1894 roku obchody stulecia insurekcji kościuszkowskiej miały 
wyjątkowy rozmach. Objęły wszystkie trzy zabory, przy czym w za-
borze austriackim były najbardziej spektakularne. Właśnie habsbur-
ska Galicja, dzięki swej znacznej autonomii, szczególnie predestyno-
wana była do roli strażniczki polskiej tradycji narodowej. Doskona-
le zdawano sobie sprawę, jak ważne jest kształtowanie tożsamości, 
która pozwoli przetrwać pozbawionemu Ojczyzny narodowi. Przy 
czym nie można zapominać, że jak trafnie zauważył Jacek Purchla:

To w okresie autonomicznym wyzwoliła się energia, która uformo-
wała Lwów metropolię. Stało się to w czasie , kiedy konstytucyjna Au-
stria oddała rządy w Galicji polskiej większości. Nowoczesność Lwowa 
była w erze samorządowej manifestacją pozytywistycznego podejścia 
Polaków do kwestii narodowej. Okres autonomiczny nie tylko sprzyjał 
przenoszeniu do Lwowa zdobyczy cywilizacyjnych monarchii, lecz tak-
że wywołał prawdziwą eksplozję lokalnych inicjatyw, rozwijających się 
na gruncie szerokich swobód, jakie otrzymali Polacy w Galicji2.

W 1891 roku w stolicy Galicji zorganizowano obchody stulecia 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rocznicowe uroczystości stały się 
manifestacją polskości. Nadano im widowiskową oprawę plastycz-
ną, która była kreacją lwowskich artystów. Przygotowywali ją m.in. 
Antoni Popiel, Tadeusz Popiel, Marceli Harasimowicz, Piotr Hara-
simowicz, Stanisław Kaczor-Batowski, Juliusz Makarewicz i Karol 
Młodnicki. W aranżacji przestrzeni miejskiej dominowały polskie 
barwy – biel i czerwień. Lokalna „Gazeta Narodowa” podkreślała, 
że „(…) w dekoracji miasta czuć było tę swobodę i to przejęcie się, 
jakie obudzić może w szerszej publiczności tylko cel narodowy”3. 
Oczywiście szczególnej staranności dołożono do przyozdobienia 
ulicy 3 Maja, gdzie pojawiła się brama triumfalna o drewnianej kon-
strukcji, wysokości 16 m, więc sięgająca aż do piątego piętra. Na całej 

1 B. Jedynak, Obyczaje polskie po zbrodni zaborów, [w:] Polski obyczaj patriotycz-
ny od XVIII do przełomu XX/XXI w. – ciągłość i zmiana, red. A. Stawarz i W.J. 
Wysocki, Warszawa 2007, s. 53.

2 J. Purchla, Wiedeń, Kraków i Lwów na drodze ku nowoczesności, [w:] Mit Galicji, 
red. J. Purchla i in., Kraków 2014, s. 159.

3 „Gazeta Narodowa” 1891, nr 107. Ortografi a we wszystkich cytatach zgod-
na z oryginałem.
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długości traktu ustawiono maszty z festonami zieleni. Brama, pro-
jektu Piotra Harasimowicza, stanęła u wylotu ulicy przy ogrodzie 
miejskim, którego zieleń stanowiła znakomite tło dla przygotowa-
nej kompozycji przestrzeni. W łuku bramy umieszczono olbrzymie 
przedstawienie Apoteoza Konstytucji, autorstwa Stanisława Kaczora-
-Batowskiego i Juliusza Makarewicza, a po bokach – na słupach – po-
jawiły się kartusze z herbami Polski, Litwy i Rusi. Całość wieńczył 
ogromny orzeł z szeroko rozpostartymi skrzydłami4. Tak zaaranżo-
wana dekoracja nawiązywała do starannie wyreżyserowanych spek-
takli, jakimi były uroczyste wjazdy monarchów do miast.

Pejzaż kulturalno-naukowy Lwowa tworzony był wówczas 
przez wiele grup narodowościowych, które mieszkały tam od wie-
ków. Jednak w mieście zawsze czuć było pewien charakterystyczny 
„aromat polskości”5, który czynił polską kulturę atrakcyjną i przesą-
dzał o jej asymilacyjnej sile. Dlatego wiele nacji z wyboru ją przyjmo-
wało. Istotne było również to, że podczas ważnych polskich rocznic 
czy wydarzeń, znakomicie wykorzystywano elementy patriotyczne-
go teatru, takie jak pamięć historii i kult bohaterów. 

Nie przypadkiem więc Galicja i Lwów podjęły się organizacji 
wielkiej „wystawy cywilizacyjnej”, która szerokim echem odbiła się 
nie tylko na ziemiach polskich wszystkich trzech zaborów, ale rów-
nież w Europie, a nawet za Oceanem. Zorganizowana w 1894 roku 
– w setną rocznicę insurekcji kościuszkowskiej − Powszechna Wy-
stawa Krajowa była największym przedsięwzięciem gospodarczym 
i kulturalnym okresu rozbiorowego.

Na czele komitetu wykonawczego wystawy stanął książę Adam 
Sapieha – galicyjski polityk, ówczesny prezes Galicyjskiego Towa-
rzystwa Gospodarskiego. Jego zdecydowanie i energia sprawiły, że 
lwowska ekspozycja była nie tylko przeglądem dorobku gospodar-
czego Galicji, ale przede wszystkim ponadzaborową prezentacją na-
rodowej kultury i sztuki, „(…) wielką manifestacją jedności i żywot-
ności narodu polskiego”6. 

4 Szczegółowe opisy dekoracji miasta i relacje z uroczystości odnajdujemy 
w lwowskiej prasie: „Gazeta Narodowa” 1891, nr 107 i „Gazeta Lwowska” 
1891, nr 101. 

5 Określenie użyte przez Stanisława Sławomira Nicieję – zob. idem, Kresowa 
Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 1 – Lwów, Stanisławów, Tarno-
pol, Brzeżany, Borysław, Opole 2012, s. 11.

6 S. Kieniewicz, Adam Sapieha 1828–1903, Warszawa 1993, s. 438.
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Wystawę przygotowywano dwa lata. Na obszarze około 46 hek-
tarów – w obrębie Wzgórza Stryjskiego − wzniesiono 129 rozmaitych 
budowli, wśród których były m.in.: pałac sztuki, sala koncertowa, 
stadion, hala maszyn, stajnie, cieplarnie, restauracje, kawiarnie. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że wystawy organizowane 
na terenach przygranicznych oraz w regionach wielokulturowych 
stwarzały doskonałą możliwość narodowej bądź regionalnej au-
toprezentacji7.

Powszechna Wystawa Krajowa zrealizowana została w systemie 
pawilonowym i podzielona była na 28 sekcji. Potrzeba wzniesienia 
ponad 100 obiektów wystawienniczych okazała się znakomitą oka-
zją do zaprezentowania talentów polskich architektów. Julian Za-
chariewicz – były rektor Politechniki Lwowskiej – nakreślił czytelną 
wizję wystawy i czuwał nad jej stroną architektoniczną. Jej głównym 
architektem został Franciszek Skowron, a głównym inżynierem hra-
bia Józef Łubieński. Poszczególne pawilony projektowali m.in.: Ka-
rel Boublik, Juliusz Hochberger, Zygmunt Gorgolewski, Franciszek 
Skowron, Jan Peroś.

Największym obiektem był pawilon przemysłowy (pow. 5985 m2), 
wzniesiony według projektu Skowrona, na podstawie koncepcji Ka-
rela Boublika, który odpowiedzialny był również za jego budowę. 
Pawilon znajdował w południowo-wschodniej części terenu wy-
stawowego, przy pierwszym placu, który przecinała główna aleja, 
biegnąca od bramy wejściowej. W jego bryle wyróżniała się kopuła 
o wysokości 32 m. Fronton budynku ozdabiała alegoryczna kompo-
zycja Tadeusza Popiela Opieka przemysłu nad rękodziełami i rolnictwem. 
Był to najważniejszy obiekt wystawy, w którym prezentowano osią-
gnięcia i kierunki rozwoju galicyjskiego przemysłu. 

Wśród bardzo wielu dziedzin wytwórczości pokazano m.in. 
„przyrządy przewozowe wszelkiego rodzaju”, a więc powozy, fa-
etony, tarantasy, sanie, wozy pocztowe oraz wozy ciężarowe i go-
spodarskie w grupie XVI8, „przedmioty z zakresu urządzeń komu-
nikacyjnych lądowych i wodnych” w grupie XXXII9, a także mapy 

7 Por. B. Störtkuhl, Wystawy jako środek narodowej i regionalnej autoprezentacji. 
Poznań (1911, 1929) – Wrocław (1913, 1948), [w:] Obok. Polska – Niemcy 1000 
lat historii w sztuce, red. M. Omilanowska, T. Torbus, Kolonia 2011, s. 636.

8 Katalog Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie roku 1894, Lwów 1894, 
s. 188.

9 Ibidem, s. 342.
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i materiały statystyczne, dotyczące dróg oraz kolei żelaznych w Gali-
cji. Bardzo wiele z prezentowanych wówczas typów pojazdów, urzą-
dzeń i akcesoriów można do dziś oglądać w muzeach oraz skanse-
nach kolejowych i drogowych.

Interesującym działem była grupa XXXIV, w której chwalono się 
oryginalnymi pomysłami polskich wynalazców i pokazano zestaw 
patentów uzyskanych przez nich na rozmaite nowatorskie rozwią-
zania10.

Rotundę Panoramy Racławickiej wzniósł Ludwik Baldwin Ramułt, 
przy użyciu gotowych elementów konstrukcyjnych sprowadzonych 
z Wiednia. Budynek był szesnastobokiem, z pozbawionymi okien 
elewacjami podzielonymi pilastrami, przykrytym kopułą z latarnią11. 
Eksponowana w rotundzie panorama była największą atrakcją wy-
stawy. Istota ówczesnego powodzenia malowidła Jana Styki i Woj-
ciecha Kossaka tkwiła w tym, co zaraz po udostępnieniu publicz-
ności Powszechnej Wystawy Krajowej napisał Franciszek Morawski:

Miała wystawa paryska swoją wieżę Eiff el, a samo to jej hasło przy-
ciągało setki i tysiące, dla których wyraz wystawa niedość jest konkret-
ny, których wyobraźnia potrzebuje jasnej i wyraźnej mety, do którejby 
się skierować mogła.

U nas, chcąc stworzyć coś, coby wszystkich przyciągało, zarówno 
wszystkim było drogie, stworzono obraz, przedstawiający jedną chwi-
lę z życia tego, co nam najdroższe, z życia ojczyzny. A wybrano jedną 
z najpiękniejszych chwil i formę najbardziej do jej przedstawienia się 
nadającą, formę panoramy12.

 Należy podkreślić, że wszystkie zastosowane przez Stykę i Kos-
saka środki wyrazu artystycznego podporządkowane zostały cha-
rakterystycznej cesze malarstwa panoramowego – uzyskaniu iluzji 
rzeczywistości, w której stoczona została pamiętna bitwa insurek-
cji kościuszkowskiej. Za sprawą Panoramy Racławickiej czas prze-
szły i przyszły jakby nie istniały. Wszystko rozgrywa się w czasie 

10 Ibidem, s. 363.
11 A. Gabiś, Rotunda Panoramy Racławickiej. Panorama Racławicka – Oddział Mu-

zeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 29.
12 F. Morawski, Słowo o wystawie lwowskiej, „Przegląd Powszechny” 1894, t. 54, 

październik, listopad, grudzień, s. 3.
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 teraźniejszym. Historia nie jest czymś, co się zdarzyło i zdarzyć już 
nie może. Ona jest. I teraz, i tu. 

Kustosz Narodowej Galerii Malarstwa w Budapeszcie dr Alexan-
der Nyári, w obszernym felietonie zmieszczonym na pierwszej stro-
nie wiedeńskiej „Neu Freie Presse” podkreślał walory artystyczne 
dzieła: jasność kompozycji i brak przeładowania, świetną batalisty-
kę, w tym dynamizm walki i ruchu, eliminujący wszelką teatralność 
oraz znakomity pejzaż. Zwracał również uwagę na właściwy dobór 
barw, wyrażający się w świeżości koloru oraz delikatności i precyzji 
wydobywania poszczególnych tonów w perspektywie powietrznej13.

Obok pawilonu przemysłowego drugim ważnym obiektem 
wystawienniczym był pałac sztuki wzniesiony na Wzgórzu Stryj-
skim. Z góry założono, że po zakończeniu ekspozycji budynek sta-
nie się własnością miasta i będzie „dominować raz na zawsze nad 
parkiem”14. Zaprojektowany został przez Franciszka Skowrona, 
w kształcie wydłużonego prostokąta z podwyższoną częścią środ-
kową i bocznymi ryzalitami zwieńczonymi niewielkimi kopułami. 
Fasada pałacu zwrócona została w stronę placu, który przecinał 
główny trakt komunikacyjny wystawy. Na frontonie gmachu, nad 
portalem, umieszczono rzeźbiarską personifi kację sztuki, autorstwa 
Juliana Markowskiego. Natomiast po obu stronach wejścia ustawio-
no fi gury przedstawiające rzeźbę i malarstwo, dłuta Antoniego Po-
piela. Z kolei sfi nksy, które znalazły się przed wejściem, były dzie-
łem Tadeusza Błotnickiego. W centrum placu, przed budynkiem po-
sadowiony został betonowy basen o pow. 923 m2.

W pałacu sztuki prezentowane były dwie wystawy – retrospek-
tywna, dotycząca sztuki polskiej z lat 1764–1886 oraz sztuki współ-
czesnej. Na tej drugiej pokazano m.in. prace twórców Panoramy Ra-
cławickiej. I tak Jan Styka wystawił obrazy ilustrujące Chorał Kornela 
Ujejskiego oraz autoportret z żoną, Wojciech Kossak płótna: Śmierć 
gen. Sowińskiego i Józef Obertyński w bitwie pod Płonnem w 1792 r., Tade-
usz Popiel pokazał cztery obrazy: Poranek, Po burzy, Święto Tory i Na 
drugiej półkuli, Wincenty Wodzinowski dwie prace – Odpoczynek żni-
wiarzy i Modele w przedsionku Akademii Monachijskiej, z kolei Teodor 
Axentowicz zaprezentował dwa portrety – żony i Wiktora Osław-

13 „Neu Freie Presse” 1894, nr 10777 (wyd. poranne). 
14 „Dziennik Polski” 1894, nr 155. 
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skiego, zaś Michał Sozański wystawiał swe akwarele – trzy przedsta-
wiające jarmark ułaszkowiecki i jedną ukazującą trębacza15.

Na wystawie sztuki współczesnej zaprezentowali się również ar-
tyści, których prace zwiastowały wielki przełom, jaki nastąpić miał 
w malarstwie i rzeźbie na przełomie XIX i XX wieku. Byli to: Sta-
nisław Wyspiański, Witold Pruszkowski, Leon Wyczółkowski czy 
Konstanty Laszczka. 

Organizatorzy Powszechnej Wystawy Krajowej oddali również 
hołd Janowi Matejce − mistrzowi malarstwa historycznego. Do Lwo-
wa sprowadzono jego słynne dzieła, które zgromadzono w poświę-
conym artyście gmachu, tz w. pawilonie matejkowskim. Pokazywa-
ne w nim były obrazy, takie jak: Bitwa pod Grunwaldem, Hołd pruski, 
Kościuszko pod Racławicami, Unia lubelska, Rejtan, Konstytucja 3 Maja, 
Bitwa pod Warną, Śmierć Przemysława, Joanna d’Arc (Dziewica Orleań-
ska) oraz Śluby Jana Kazimierza – namalowane specjalnie na wystawę 
i nieukończone z powodu śmierci artysty w listopadzie 1893 roku16. 
Prezentację wielkoformatowych płócien Matejki uzupełniały m.in. 
paleta malarza oraz berło, znak „panowania w sztuce”, które artysta 
otrzymał od Rady Miasta Krakowa w 1878 roku17.

W pobliżu pałacu sztuki, na podstawie planów Juliusza Hochber-
gera, powstał okazały pawilon miasta Lwowa. Pokazywano w nim 
obiekty z najrozmaitszych dziedzin gospodarki miejskiej oraz świet-
nie ukazano rozwój urbanistyczny Lwowa18.

Innym interesującym obiektem był pawilon amerykański, tz w. 
„saloon”, w którym zaprezentowała swoje dokonania amerykańska 
Polonia. Zgromadzone eksponaty miały ukazywać przede wszyst-
kim polski wkład w rozwój amerykańskiego przemysłu, rolnictwa 
i rzemiosła. Poza tym chwalono się również polskimi osiągnięciami 
w zakresie architektury i techniki w Stanach Zjednoczonych.

Dla zwiedzających wystawę przygotowano mnóstwo atrak-
cji. Jedną z nich była świetlna fontanna, znajdująca się w centrum 
głównego placu wystawy. Składała się z dwóch basenów – górne-
go i dolnego (0,5 m poniżej poziomu terenu). Jej centrum stanowiła 

15  Katalog illustrowany wystawy sztuki współczesnej we Lwowie 1894, Lwów 1894.
16 E. Houszka, P. Łukaszewicz, Malarstwo polskie od baroku do modernizmu. Ka-

talog zbiorów, Wrocław 2013, s. 173.
17 „Dziennik Polski” 1894, nr 149. 
18 „Dziennik Polski” 1894, nr 145.
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 ośmiokątna wieża wysokości 5 m z betonowym wierzchołkiem, bę-
dącym jednocześnie dnem górnego basenu, skąd tryskały 42 stru-
mienie wodne. W dolnym basenie było ich jedynie 10. Przy akom-
paniamencie muzyki podświetlone strumienie wody unosiły się 
na różną wysokość. Fontanny oraz kolorowe oświetlenie placu, na 
którym zainstalowano 102 lampy, wykonała fi rma elektrotechnicz-
na z Pragi. Spektakl wody, światła i muzyki odbywał się codziennie 
wieczorem, o godzinie 21.00.

Zwiedzający fascynowali się również innymi oryginalnymi 
obiektami: 

Z wystawy zapamiętałam pawilon w kształcie butelki od piwa, ma-
szynę, do której wpychało się surowe mięso, a na oczach publiczności 
wychodziły z niej gotowe gorące kiełbaski, parówki, podawane na ta-
lerzykach z chrzanem. Co jeszcze? Piękne, regionalne lalki, kolejkę li-
nową, krążącą na niebotycznej wysokości między dwoma wzgórzami 
parku Stryjskiego i fontannę bijącą w niebo tęczami kolorów19.

Główną część wystawy z działem etnografi cznym, który uloko-
wany został na sąsiednim wzniesieniu, łączyła kolejka linowa. Dział 
ten pomyślany został jako skansen, w którym można było oglądać 
rozmaite domostwa, m.in. dwór szlachecki, chatę krakowską, chatę 
zakopiańską, zagrodę huculską, zagrodę naddniestrzańską. Znala-
zła się tam również cerkiew z dzwonnicą. 

Większość obiektów etnografi cznych − w tym krzyże przydroż-
ne − pokazywana była na wolnym powietrzu. Pod jednym z krzyży, 
wykonanym przez ludowego artystę Mikołaja Waszczyńskiego, grał 
na lirze i przyśpiewywał dziad-lirnik Zacharko Hołowatyj z Herma-
nowic koło Przemyśla20. Co ciekawe, postać lirnika została się rów-
nież uwieczniona na płótnie Panoramy Racławickiej. W grupie modlą-
cych się pod krzyżem ukazany został bowiem właśnie dziad-lirnik, 
symbolizujący tradycję ludową, w której przetrwać miała pamięć 
o bohaterskim zrywie powstańców z 1794 roku.

Otwarcie Powszechnej Wystawy Krajowej odbyło się w dniu 
5 czerwca 1894 roku. Tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą, celebro-

19 Cyt. za: W. Puchta, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w 1894 roku, 
Wrocław 2016, s. 119.

20 Katalog działu etnografi cznego. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r., 
Lwów 1894, s. 16.
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waną w katedrze łacińskiej, a następnie goście i organizatorzy uda-
li się pochodem przez miasto na Wzgórze Stryjskie. Wystawa od-
bywała się pod protektoratem cesarza Franciszka Józefa I, którego 
na otwarciu reprezentował jego brat − arcyksiążę Karol Ludwik. Na 
uroczystości obecny był również arcyksiążę Leopold Salwator.

Na placu przed pawilonem przemysłowym pierwszy zabrał głos 
− w języku polskim − książę Adam Sapieha, jako przedstawiciel or-
ganizatorów i podkreślił że: „Nie jest (…) wystawa dziełem pojedyn-
czych ludzi, lub pojedynczej okolicy. W całem i najzupełniejszem 
tego słowa znaczeniu kraj cały ją urządził, a do jakiego stopnia po-
trzebę jej odczuwano i znaczenie pojmowano, czyż nie jest miłym 
dowodem udział w pracach równie gorący i gorliwy tak Polaków, 
jak i Rusinów”21.

Warto przypomnieć, że na wystawie zaprezentowano dorobek 
wybitnych przedstawicieli ukraińskiej inteligencji: Iwana Franki, 
Iwana Łewyńskiego czy Wołodymyra Szuchewycza − współtwórcy 
działu etnografi cznego wystawy. 

Ukraińców podczas otwarcia reprezentował dr Damian Sawczak 
(przemawiał w języku ukraińskim), który także stwierdził, że wysta-
wa to dzieło zbiorowe i razem z bratnim narodem polskim uczestni-
czą w niej również zamieszkali w Galicji Ukraińcy. 

Po mowach Sapiehy i Sawczaka arcyksiążę Karol Ludwik Habs-
burg podziękował organizatorom, stwierdzając że: „wystawa przy-
nosi chlubę krajowi i jej twórcom”22, po czym ogłosił jej otwarcie.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli ziemiaństwa, miesz-
czaństwa, pracowników wyższych uczelni, urzędów oraz wszyst-
kich warstw społecznych i zawodów. Połączone chóry towarzystw 
śpiewaczych, pod kierunkiem Władysława Żeleńskiego, wykonały 
Hymn ludu i kantatę w językach polskim i ukraińskim.

Wieczorem Lwów został przepięknie oświetlony, co odnotowała 
lokalna prasa: „Iluminacja miasta była świetną, widocznie wszyscy 
zrozumieli, że otwarcie wystawy, to święto narodowe”23. 

Arcyksiążę Karol Ludwik przebywał w stolicy Galicji od 4 do 
8 czerwca 1894 roku i kilkukrotnie odwiedzał wystawę. Zwie-
dzał poszczególne pawilony, podziwiał dzieła Matejki, rozmawiał 

21 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 155.
22 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 156.
23 Ibidem.
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z wystawcami. Wrażenia, jakie wyniósł były niezwykle pozytywne. 
Stwierdził, że „wystawa przeszła jego najśmielsze oczekiwania”, bo-
wiem nie spodziewał się „(…) ażeby była tak bogatą, tak kolosalną 
i tak cudną”. Dodał również, że „(…) szczególnie panorama racła-
wicka pozostanie mu na zawsze w pamięci”24.

W prasie szczegółowo relacjonowano kolejne dni trwania wysta-
wy. O pierwszej niedzieli na wystawie pisano tak:

Na placu wystawy było tak wesoło i gwarno, że aż serce się radowa-
ło – wszędzie pełno, w pawilonach, restauracjach, na corso… Przygry-
wały 3 muzyki, nasza Harmonja popisywała się po raz pierwszy i zy-
skała poklask, wojskowa i cygańska… W restauracjach panował ścisk, 
szczególnie u Baczyńskiego (…). Cukiernie i kawiarnie miały też mnó-
stwo gości… Wszędzie był tłok, gwar, wszędzie rozpromienione twa-
rze. Widziałeś mnóstwo osób nieznanych, to byli goście z prowincji, 
było też kilkudziesięciu włościan świątecznie przybranych.

W Racławicach był tłok… sprzedano 1963 biletów, gdyż o godz. 7 
zamknięto kasę. Dr Zgórski zaprowadza światło elektryczne i słusznie, 
gdyż szczególnie w niedziele przybysze z prowincji chcieliby w jednym 
dniu zobaczyć wszystko (…).

W pałacu sztuki było tysiąc kilkaset osób25. 

We wrześniu 1894 roku Powszechną Wystawę Krajową odwie-
dził sam cesarz Franciszek Józef I. Przed wejściem do rotundy Pa-
noramy Racławickiej witali go twórcy malowidła − Jan Styka w stro-
ju polskim i Wojciech Kossak w mundurze ofi cera ułanów26. Lwow-
ska prasa tak podsumowała tę wizytę: „W odwiedzinach cesarskich 
święcą Polacy cesarza samego z całym entuzjazmem swego tempe-
ramentu, ale też zarazem święcą wynik swego przeobrażenia, swojej 
polityki i pracy swojej, jednem słowem, swój sukces”27.

Wystawa była wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem 
zarówno wśród mieszkańców Galicji, jak i całej Europy. Podczas jej 
trwania austriackie koleje państwowe uruchomiły dodatkowe pocią-
gi do Lwowa, zaś centrum miasta połączono z terenem wystawo-

24 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 158.
25 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 160.
26 J. Natusiewicz-Mirer, Panorama Racławicka w fakcie i anegdocie, Wrocław 

1988, s. 47.
27 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 249.
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wym linią tramwaju elektrycznego, jednego z pierwszych w tej czę-
ści Europy.

Od 5 czerwca do 15 października 1894 roku wystawę zwiedziło 
ponad 1 140 000 osób28.

Na tak dużą frekwencję złożyły się przede wszystkim przyjeż-
dżające do stolicy Galicji wycieczki zorganizowane. Były to grupy 
zagraniczne o charakterze ofi cjalnym, grupy polskie przybywające 
z okazji rozmaitych zlotów i kongresów, które organizowano pod-
czas trwania wystawy i wreszcie wycieczki szkolne oraz ludowe.

O lwowskiej ekspozycji wyczerpująco informowały gazety wy-
chodzące w stolicy monarchii habsburskiej, m.in. „Neue Freie 
 Presse”29. 

Plakat wykonany na wystawę przez Piotra Stachiewicza był 
pierwszym polskim plakatem reklamowym30. Wystawcy nagradza-
ni i wyróżniani na wystawie otrzymywali dyplom zaprojektowany 
przez Stanisława Rejchana31. Taki dyplom „za uświetnienie wysta-
wy panoramą bitwy racławickiej i za współdziałanie w komisyi ju-
rorów” otrzymał również Jan Styka.

Znaczenie Powszechnej Wystawy Krajowej dla całego, podzielo-
nego między zaborców kraju trudno przecenić. Przez dziesiątki lat 
pokolenia Polaków tęskniły za wolną Ojczyzną. Jedynie ciesząca się 
wówczas autonomią Galicja mogła uzewnętrznić swą narodową toż-
samość i ukazać wszystkim Polakom szanse i możliwości, jakie daje 
samodzielność, choć ograniczona przede wszystkim do gospodarki 
i kultury.

Lwowska ekspozycja stała się zatem świetną okazją do narodo-
wej autoprezentacji. Zadbano o najdrobniejsze szczegóły. I tak ele-
gancko umundurowana obsługa wystawy była ważnym elementem 
tożsamościowym. Ubrano ją bowiem w granatowe czamary i kon-
federatki z daszkiem, uszyte przez pracownię krawiecką Emeryka 
Sługockiego32. W Polsce rozbiorowej czamarę na równi z kontuszem 
traktowano jako ubiór narodowy.

28 W. Puchta, op. cit., s. 115.
29 „Neue Freie Presse” 1894, nr 10698 (wyd. poranne).
30 Z. Bajka, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznaw-

cze” 1993, R. 36, nr 3−4, s. 45.
31 W. Puchta, op. cit., s. 211.
32 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 160.
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Istotny był również przekaz adresowany do ludzi młodych – 
polskość to cenny przywilej, o który trzeba walczyć i zabiegać na co 
dzień. W dniu otwarcia wystawy na łamach „Kurjera Lwowskiego” 
opublikowano wiersz Hołd pracy, który dobrze oddaje intencje orga-
nizatorów:

Sto lat niewoli ciężkiej za nami,
A jednak z gruzów powstajem sami,
I choć nam tysiąc głazów pod nogi
Co chwila rzuca jakiś duch wrogi, 
Choć tyle w skronie wrosło nam cierni,
Kroczymy naprzód, Ojczyźnie wierni.

Kroczymy naprzód, a więc – żyjemy!
W proch padły świetne królów diademy;
Jak kruża z gliny, na czerep zbita,
Znikła szlachecka Rzeczpospolita;
Zgasły konjunktur różnych nadzieje,
− A, jednak patrzcie: Polska istnieje33.

Powszechną Wystawę Krajową można odczytywać na wiele spo-
sobów. Z pewnością była ona wielką patriotyczną manifestacją. Sta-
ła się również symbolem zwycięstwa idei pracy organicznej i postę-
pu gospodarczego w Galicji − jednej z bardziej zacofanych i ubogich 
prowincji Polski rozbiorowej. 

Trwałą wartością lwowskiej ekspozycji pozostał jej wymiar ar-
tystyczny. Potrzeba wzniesienia ponad 100 pawilonów stała się dla 
czołówki polskich architektów szansą na zaprezentowanie twór-
czych umiejętności. Wystawa okazała się kulminacją historyzmu. 
Jednak dzięki takim artystom, jak Stanisław Wyspiański czy Kon-
stanty Laszczka sygnalizowała również przełom, jaki miał nastąpić 
w sztuce około 1900 roku. 

W okresie międzywojennym tereny wystawowe wykorzystywa-
no do organizacji Targów Wschodnich, na których prezentowała swe 
osiągnięcia odrodzona Polska.

Beata Stragierowicz 

33 „Kurjer Lwowski” 1894, nr 154.
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The text focus is on the artistic and identity dimensions of the General Na-
tional Exhibition in Lviv of 1894 – a signifi cant civilization-related event in 
the partitioned Poland. The multidimensional signifi cance of the exhibition 
was highlighted, and in particular the role of the Panorama of the Batt le of 
Racławice (Panorama Racławicka) − work of art by Jan Styka and Wojciech Ko-
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Zusammenfassung
Im Text wurde der Fokus auf die künstlerische und Identitätsfunktion der 
Allgemeinen Landes-Ausstellung in Lemberg im Jahre1894 – eines für das 
geteilte Polen wichtigen Zivilisationsereignisses gelegt. Es wurde die mehr-
dimensionale Bedeutung der Ausstellung, unter Berücksichtigung der Rolle 
von Panorama Racławicka − dem Rundgemälde: Die Schlacht bei Racławice 1794 – 
dem Meisterwerk von Jan Styka und Wojciech Kossak, das die künstlerische 
Vision des Mythos von Racławice darstellt, gespielt hat.
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Резюме
Текст посвящен значению Общей краевой выставки во Львове 1894 года 
– крупного цивилизационного события эпохи разделов − для искус-
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ставляет собой художественное изображение мифа о Рацлавицах.



Nadesłane publikacje o tematyce kresowej

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
Izabela Mizera, Jubileusz dziesięciolecia Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżo-
niowie : monografi a, Dzierżoniów 2016. 
Krystyna Patrzykąt, Edward Bień (oprac.), Wiersze z Kresów i o Kresach, 
Dzierżoniów 2014.
Edward Bień, Krystyna Patrzykąt (red.), Studnia bez dna : opowiadania z Kre-
sów II RP, Dzierżoniów 2016.

Tadeusz Skoczek
Mirosław Czech (red.), Ukraińcy w Polsce 1989−1993. Kalendarium. Dokumen-
ty. Informacje,  Warszawa 1993.
Grzegorz Hryciuk, Polacy we Lwowie 1939−1944 : życie codzienne, Warszawa 
2000.
Maciej Kozłowski, Między Sanem a Zbruczem, Kraków 1990.
Jan Engelgard, Arkadiusz Meller, Adam Wielomski (red.), Stefan Bandera 
w Kijowie. Kulisy rewolucji na Ukrainie, Warszawa 2014.
Jan Spytek Tarnowski, Przez bezkresy historii. Od Wołynia, Podola do Lwowa, 
Białystok 2015.
Antoni Ossendowski ; Irena Jurzyniec (red.), Huculszczyzna : Gorgany i Czar-
nohora, Wrocław 1990.
Stanisław Stępień (red.), Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicz-
nym, Przemyśl 1990.

Krzysztof Szczur
Krzysztof Szczur, Historia powstania pomnika upamiętniającego polskie ofi ary 
ludobójstwa ukraińskiego OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 
w latach 1939−1947, Szczecin 2020. 

Witold Listowski
Witold Listowski, Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej 
i współczesnej, Kędzierzyn-Koźle 2017.

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonali-
stów
„Na Rubieży : czasopismo historyczno-publicystyczne Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu”.
2021: nr 176.



27

KWARTALNIK KRESOWY 
2021, nr 3 (11)

Janusz Gmitruk
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Wołyńska misja Kazimierza 
Banacha

Słowa kluczowe 
Kazimierz Banach, Uniwersytet Ludowy w Różynie, Wołyński Związek 
Młodzieży Wiejskiej, Bataliony Chłopskie, Okręgowa Delegatura Rządu RP 
na Wołyń, polska samoobrona, OUN-UPA, „rzeź wołyńska”

Streszczenie
Ludowiec, pedagog i publicysta Kazimierz Banach (1904–1985) podczas 
swej wieloletniej działalności dwukrotnie zaznaczył swą obecność na Wo-
łyniu, będąc aktywnym i znaczącym uczestnikiem toczących się tam wyda-
rzeń. Był kierownikiem Uniwersytetu Ludowego w Różynie, wychowujące-
go i przygotowującego do pracy społecznej na wsi słuchaczy narodowości 
polskiej i ukraińskiej. Aktywnie działał w Wołyńskim Związku Młodzieży 
Wiejskiej, w którym był początkowo instruktorem oświatowym, szybko 
awansując do jego władz naczelnych. W 1939 r. powierzano mu godność 
prezesa Wołyńskiego ZMW. Po raz kolejny w latach okupacji, jako okręgo-
wy delegat Rządu RP i przedstawiciel Centralnego Kierownictwa Ruchu Lu-
dowego, odegrał na Wołyniu ważną rolę, budując sieć samoobrony w okre-
sie nasilenia antypolskiej akcji ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. W ar-
tykule przywołano przebieg i szczegóły tych dwóch wołyńskich epizodów 
z działalności Banacha.

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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Kazimierz Banach  (1904–1985) był działaczem młodzieżowym, 
ludowym i oświatowym, pedagogiem i publicystą. Jego nazwisko 
wpisało się na trwałe w dzieje ruchu młodowiejskiego i politycznego 
ruchu ludowego XX wieku. Wykształcenie, doświadczenia zawodo-
we i polityczne zdobywał w II Rzeczypospolitej. Aktywną działalność 
społeczną i polityczną rozpoczynał w latach trzydziestych XX wie-
ku. Wyróżniał się dużymi predyspozycjami do pracy organizacyjnej, 
które w latach II wojny światowej i okupacji Centralne Kierownic-
two Ruchu Ludowego doceniło i wykorzystało w pracach Komen-
dy Głównej Batalionów Chłopskich i Delegatury Rządu RP na Kraj. 

Urodził się 3 marca 1904 roku w Korytkowie, gmina Stużno, 
w powiecie opoczyńskim, gdzie jego ojciec, kielecki chłop, pracował 
przez pewien czas sezonowo w kopalni Zakładów Ostrowieckich.

Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Dębnie. Tam ukończył 
rosyjską trzyoddziałową szkołę powszechną. Wykształcenie gimna-
zjalne osiągnął drogą samokształcenia. Przez trzy lata był uczniem 
szkół średnich w Ostrowcu Świętokrzyskim i Opatowie, a następnie 
w Sandomierzu. W roku 1920 przerwał naukę i jako ochotnik zgłosił 
się do wojska. Przez kilka miesięcy przebywał na froncie. Po powro-
cie kontynuował naukę, w 1923 roku zdał egzamin maturalny w San-
domierzu1 i podjął studia, najpierw w Wyższej Szkole Handlowej 
w Warszawie, później zaliczył trzy lata na Wydziale Humanistycz-
nym Uniwersytetu Warszawskiego. Chcąc szybko uzyskać kwalifi -
kacje nauczycielskie i podjąć pracę zawodową, w roku 1926 ukoń-
czył Seminarium Nauczycielskie w Kielcach i w latach 1926–1928 był 
nauczycielem w Gaworzynie i Adamowie w powiecie iłżeckim oraz 
we wsi Windyki w powiecie mławskim. 

Od lipca do października 1927 roku Kazimierz Banach odbywał 
służbę wojskową w 85. pp., początkowo w Nowej Wilejce pod Wil-
nem, a następnie w Szkole Podchorążych Rezerwy w Berezie Kartu-
skiej.

W latach trzydziestych zamieszkał w stolicy. Podjął tam pracę 
i dalszą naukę. W latach 1929–1930 był korepetytorem i wychowaw-
cą, następnie kierownikiem Bursy Związku Osadników w Warsza-
wie. Z kolei w latach 1930–1933 był kierownikiem chłopskiej świe-
tlicy akademickiej, zorganizowanej przez Instytut Oświaty i Kultury 

1 Życiorys Kazimierza Banacha z 1984 r., w zbiorach autora; rękopis w mate-
riałach redakcji Encyklopedii Ruchu Ludowego.



Wołyńska misja Kazimierza Banacha

29

im. Stanisława Staszica (świetlicy Polskiej Akademickiej Młodzieży 
Ludowej). W czerwcu 1932 roku uzyskał dyplom Wolnej Wszechni-
cy Polskiej z zakresu pedagogiki, polityki społecznej i samorządu. 

Jeszcze w czasie nauki w Sandomierzu, w 1922 roku Kazimierz 
Banach wstąpił w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wy-
zwolenie”. Od jesieni 1928 do jesieni 1933 roku był działaczem 
i członkiem władz Akademickiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Po 
połączeniu Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej ze Związkiem 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej „Wici” był w latach 
1929–1930 prezesem organizacji akademickiej ZMW RP. Współorga-
nizował pismo „Orka”, w latach 1932–1934 był wydawcą i współre-
daktorem „Młodej Myśli Ludowej” oraz członkiem Prezydium Sło-
wiańskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. 

W „Wiciach” Banach pełnił wiele funkcji. Od roku 1929 był człon-
kiem władz naczelnych, następnie zasiadał w prezydium, a w latach 
1931–1932 pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego2. Jako prezes 
ZG ZMW RP „Wici” wziął udział w marcu 1931 roku w kongresie 
zjednoczeniowym stronnictw ludowych, który doprowadził do po-
wołania Stronnictwa Ludowego. Od chwili zjednoczenia ruchu lu-
dowego był aktywnym działaczem SL. 

Na początku 1932 roku, z inicjatywy prof. Heleny Radlińskiej 
i Zygmunta Kobylińskiego, zaproponowano Banachowi wyjazd na 
Wołyń i, jako delegatowi Centralnego Komitetu do spraw Młodzie-
ży Wiejskiej przy Związku Izb i Organizacji Rolniczych, zajęcie się 
sprawami bibliotekarstwa i czytelnictwa. W tym czasie Wołyński 
Związek Młodzieży Wiejskiej opracował i wprowadził nową formę 
upowszechniania czytelnictwa – konkursy dobrego czytania książki. 
Banach przebywał na Wołyniu sześć tygodni. Poznał tam wielu miej-
scowych działaczy młodzieżowych: Antoniego Hermaszewskiego – 
prezesa Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej, Marię Suszyń-
ską – sekretarza tego związku, Jana Deca – członka zarządu i kierow-
nika oświaty pozaszkolnej w Kuratorium Wołyńskim, Mieczysława 
Zadrożnego – członka zarządu i bibliotekarza Liceum Krzemieniec-
kiego, a także nawiązał kontakty z nauczycielami prowadzącymi 
konkurs. 

W Krzemieńcu spotkał też kuratora Liceum Krzemienieckiego Ju-
liusza Poniatowskiego i nauczycieli, którzy szczególnie  interesowali 

2 Słownik biografi czny działaczy ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1989, s. 27.
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się pracą młodzieży wiejskiej. Efektem tego wyjazdu były nowe 
przyjaźnie i kilkanaście odczytów Kazimierza Banacha o konkursie 
dobrego czytania. Opierając się na wzorach i doświadczeniach wo-
łyńskich, rozpoczęto wówczas organizowanie konkursów dobrego 
czytania na innych obszarach kraju. W roku 1933 opublikowana zo-
stała w serii Biblioteczka Oświatowa, opracowana przez Kazimierza 
Banacha broszura Konkurs dobrego czytania książki3 . 

Po powrocie do Warszawy Kazimierz Banach miał problem ze 
znalezieniem pracy zarobkowej, trwał bowiem kryzys gospodarczy, 
a władze sanacyjne rozpoczęły zwalczanie ZMW RP. Banachowi, 
który był identyfi kowany z „Wiciami”, nie ułatwiało to znalezienia 
posady. Odbył więc trzymiesięczny kurs zorganizowany przez Mi-
nisterstwo Oświaty i Wyznań Religijnych dla instruktorów oświaty 
pozaszkolnej, po którym zaproponowano mu stanowisko kierowni-
ka Wydziału Oświaty Pozaszkolnej w Kuratorium Okręgu Szkolne-
go w Równem. Jednakże objecie tej funkcji uniemożliwił Kazimierzo-
wi, poprzez swój sprzeciw, Związek Strzelecki. Po wielu staraniach 
w 1933 roku Banach został kierownikiem Uniwersytetu Ludowego 
w Radzicach, w powiecie opoczyńskim. Pracował tam tylko przez 
rok. 

W zabiegach o stałe zatrudnienie przyszli mu z pomocą koledzy 
z Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1935 roku uzyskał 
stanowisko instruktora oświatowego w Wołyńskim ZMW, a po paru 
miesiącach objął kierownictwo Uniwersytetu Ludowego w Różynie, 
wychowującego i przygotowującego do pracy społecznej na wsi słu-
chaczy narodowości polskiej i ukraińskiej. Powierzenie Banachowi 
kierownictwa Uniwersytetu Ludowego Liceum Krzemienieckiego 
w Różynie dało mu stałą pracę, wynagrodzenie i możliwość pracy 
społecznej w Wołyńskim ZMW.

Uniwersytet Ludowy (UL) w Różynie został założony 15 lute-
go 1935 roku. Inicjatorami byli: Wołyński ZMW i Liceum Krzemie-
nieckie, które uniwersytet prowadziło. Wołyński ZMW współdzia-
łał z UL przy rekrutacji słuchaczy, a niezamożnym udzielał stypen-
diów. UL w Różynie działał do roku 1939. Organizowane tam były 

3 K. Banach, Konkurs dobrego czytania książki, seria: Bibljoteczka Oświatowa, 
nr 1, Centralny Komitet do Spraw Młodzieży Wiejskiej przy Związku Izb 
i Organizacyj Rolniczych RP, Warszawa 1933; zob. też: idem, Z dziejów Bata-
lionów Chłopskich. Wspomnienia, rozważania, materiały, Warszawa 1984, s. 56. 
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kilkumiesięczne kursy, na przemian męskie i żeńskie, w których 
uczestniczyła młodzież wiejska narodowości polskiej i ukraińskiej 
z terenu województwa wołyńskiego. Uniwersytet ten miał charakter 
regionalny, przede wszystkim starał się realizować ideę współżycia 
Polaków i Ukraińców. Znajdowało to odbicie w programie wykła-
dów i innych zajęć.

Wołyński ZMW prowadził działalność na polu kulturalno-oświa-
towym, wychowania fi zycznego, sportu oraz przysposobienia woj-
skowego4. Ponadto miał być organizacją łączącą młodzież wiejską 
polską i ukraińską, a także innych narodowości zamieszkujących 
województwo wołyńskie. W okresie drugiej dekady XX wieku w or-
ganizacji tej dominowała młodzież wiejska narodowości polskiej, 
natomiast w latach trzydziestych coraz większy odsetek stanowiła 
młodzież wiejska narodowości ukraińskiej.

Działalność Kazimierza Banacha w Wołyńskim ZMW szybko 
znalazła uznanie i został powołany do jego władz, w latach 1936–
1938 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu5. W nowych wła-
dzach, wybranych w 1939 roku, powierzano mu godność prezesa 
Wołyńskiego ZMW. 

Pobyt Banacha na Wołyniu miał miejsce w czasie, kiedy woje-
woda Henryk Józewski wdrażał nową politykę wobec mniejszości 
narodowych. Konstytuował ją, mimo sprzeciwu wojska, polskiego 
społeczeństwa i sabotażu ukraińskich nacjonalistów. Była to polity-
ka dążenia do zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców. Uważał 
bowiem, że Wołyń powinien stać się ukraińskim Piemontem – pod-
stawą budowania niepodległej Ukrainy. Wojewoda Józewski popie-
rał działalność ukraińskich i polsko-ukraińskich organizacji społecz-
nych6. Polityka ta miała wpływ na coraz większy udział młodzieży 
ukraińskiej w szeregach Wołyńskiego ZMW.

Kazimierz Banach współpracował z Henrykiem Józewskim. Po 
jego odejściu z funkcji wojewody wołyńskiego, we wrześniu 1938 

4 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd Wojewódzki Wołyński (dalej: 
UWW), sygn. 91, Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej, 1930, s. 1.

5 Za: K. Surdy, Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej w latach 1928–1939, „Rocz-
niki Dziejów Ruchu Ludowego” 2013, nr 36, Aneks 2, Członkowie władz cen-
tralnych WZMW, s. 108.

6 J. Kęsik, Zaufany komendanta. Biografi a polityczna Jana Henryka Józewskiego 
1892–1981, Wrocław 1995, s. 122; T. Snyder, Tajna wojna polsko-sowiecka roz-
grywana o Ukrainę, przełożył B. Pietrzyk, Kraków 2008, s. 197–225.
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roku, zmuszony został do ustąpienia ze stanowiska kierownika Uni-
wersytetu w Różynie. Przeniósł się więc do Warszawy, gdzie – dzięki 
staraniom przyjaciół – powierzono mu stanowisko sekretarza zarzą-
du Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. W tym samym czasie 
Juliusz Poniatowski zaproponował mu też stanowisko konsultanta 
w Komitecie do spraw Młodzieży Wiejskiej, działającym przy Mini-
sterstwie Rolnictwa.

Z ramienia Komitetu Banach zajmował się głównie współpra-
cą z Instytutem Kultury Wsi, którym kierował Józef Chałasiński, 
ze Spółdzielnią Wydawniczą „Pomoc Oświatowa”, z Instytutem 
Oświaty Dorosłych oraz z komórkami wydawniczymi związków 
młodzieży wiejskiej, spółdzielczości i organizacji społecznych i kul-
turalnych. W lutym 1939 roku, na Krajowym Zjeździe Centralnego 
Związku Młodej Wsi w Warszawie Kazimierz Banach został wybra-
ny na wiceprezesa CZMW do spraw zewnętrznych7.

Po wybuchu wojny Banach włączył się do pracy konspiracyjnej 
ruchu ludowego. Był nie tylko organizatorem centralnej prasy Stron-
nictwa Ludowego „Roch” i kierował pracą wydawniczą, ale też reda-
gował niektóre czasopisma, m.in. „Ku Zwycięstwu”, „Żywią i Bro-
nią”, a także współredagował „Przegląd”.

Opowiadał się za koncepcją jedności ruchu ludowego i aktyw-
nie uczestniczył w realizacji tej idei. Podjęto wówczas decyzję, że SL, 
„Wici” i „Siew” zawieszą na okres wojny swoją odrębną działalność 
i powołają jedną wspólną organizację do walki z okupantem i pro-
wadzenia pracy wychowawczej, gospodarczej i politycznej. Banach, 
z ramienia SL „Roch”, przy współudziale siewiarzy, prowadził prace 
scaleniowe „Racławic” z ruchem ludowym na terenie województw 
lubelskiego i kieleckiego. Scalenie ruchu racławickiego wymagało 
cierpliwości, wielu rozmów, przekonywania, wytyczania wspólnych 
celów. Musiało upłynąć trochę czasu, aby działacze dawniej rywa-
lizujących ze sobą organizacji wyzbyli się uprzedzeń z okresu mię-
dzywojennego. Rozbieżności te w połowie 1940 roku przestały mieć 
istotne znaczenie z chwilą podjęcia przez CKRL decyzji o powołaniu 
własnej siły zbrojnej. Bataliony Chłopskie (BCh) stały się siłą cemen-
tującą konspiracyjny ruch ludowy. 

Jesienią 1940 roku powołana została Komenda Główna pierwszej 
chłopskiej armii. Funkcję komendanta głównego BCh 8 paździer-

7 Ibidem, s. 35, 116.
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nika powierzono Franciszkowi Kamińskiemu. Kazimierza Banacha 
włączono w skład Komendy Głównej BCh jako szefa sztabu. Powie-
rzone mu zadania wymagały wykazania dużych zdolności organi-
zacyjnych, utrzymania kilku lokali konspiracyjnych i zawiadywania 
łącznością i kolportażem. Funkcja szefa sztabu nie była eksponowa-
na w dokumentacji konspiracyjnego ruchu ludowego, ze względu na 
taktykę w stosunku do władz na emigracji. Dopiero w późniejszym 
czasie została sformalizowana8. 

Początkowo Kazimierz Banach zajmował się szczególnie rozwo-
jem sieci łączności, za pośrednictwem której kolportowana była cen-
tralna prasa ruchu ludowego. Nie wybierał w działalności łatwych 
zadań. Walcząc głównie piórem w Warszawie i jeżdżąc na inspek-
cje w teren, często myślał o Wołyniu, gdzie sytuacja po agresji nie-
mieckiej na Związek Radziecki zaczęła się komplikować. Wysłany 
na Wołyń wiosną 1942 roku Zygmunt Rumel, bliski współpracownik 
Kazimierza Banacha, potwierdzał wcześniejsze doniesienia. 

Ludność polska na Wołyniu, pod naporem banderowskiego pod-
ziemia, organizowała samoobronę. Bez pomocy płynącej z innych 
części kraju działania te miały małe możliwości powodzenia. Spra-
wy wołyńskie stały się przedmiotem obrad i konsultacji w Central-
nym Kierownictwie Ruchu Ludowego i Komendzie Głównej BCh. 
W czerwcu 1942 roku zapadła decyzja o organizowaniu w VIII Okrę-
gu – wołyńskim sieci konspiracyjnego ruchu ludowego. Działaniami 
tymi starano się wesprzeć samoobronę ludności polskiej i przeciw-
działać szowinistycznej, banderowskiej propagandzie antypolskiej, 
nawołującej do mordowania mieszkańców polskich osad9. 

Jednocześnie z podjęciem decyzji o organizacji VIII Okręgu BCh 
CKRL zaproponowało Banachowi wyjazd na Wołyń w charakterze 
pełnomocnika ruchu ludowego, a Polityczny Komitet Porozumie-
wawczy powierzył mu funkcję wołyńskiego delegata rządu10. 

8 Na temat uczestnictwa w Komendzie Głównej BCh toczył się spór pomię-
dzy Franciszkiem Kamińskim i Kazimierzem Banachem. Zob. szerzej: J. So-
snowski, Kazimierz Banach o Komendzie Głównej Batalionów Chłopskich, „Rocz-
niki Dziejów Ruchu Ludowego” 2008, nr 35, s. 243–268. 

9 K. Banach, Z dziejów Batalionów Chłopskich…, op. cit., s. 221–224; M. Fijałek, 
27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 32.

10 „W okresie formowania się kierownictwa, poszukiwania własnych szere-
gów inteligencji, powstała taka sytuacja, że Komenda Główna była symbo-
lem (ośmioosobowy jej skład oraz 160-tysięczna armia). Ale ten symbol był 
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W lipcu 1942 roku Kazimierz Banach w rozmowie z Cyrylem Ra-
tajskim – Delegatem Rządu RP na Kraj, przedstawił trudną sytuację 
na Wołyniu i poprosił o przydział środków fi nansowych na organi-
zowanie baz samoobrony ludności polskiej. Zwrócił również uwa-
gę na potrzebę współdziałania ZWZ-AK ze strukturami delegatury 
i samoobroną. Delegat przyjął Banacha życzliwie i obiecał niezbędną 
pomoc.

Armia Krajowa podjęła stosunkowo późno prace organizacyjne 
na Wołyniu, ze względu na specyfi kę okupacji sowieckiej i niemiec-
kiej. W sierpniu 1942 roku Komenda Główna AK podjęła decyzję 
o wydzieleniu okręgu wołyńskiego z Obszaru 3 i podporządkowa-
niu go bezpośrednio KG w Warszawie. We wrześniu 1942 roku na 
stanowisko komendanta Okręgu AK „Wołyń” powołano ppłk. Ka-
zimierza Bąbińskiego ps. „Luboń”. Do komendy okręgu przydzielo-
no kilkunastu ofi cerów posiadających doświadczenie konspiracyjne, 
a zdekonspirowanych przez gestapo. 

W grudniu 1942 roku ofi cerowie sztabu przybyli na Wołyń. 
W marcu 1943 roku, po zmontowaniu sztabu, zorganizowaniu łącz-
ności i punktów przerzutowych, na Wołyń dotarł ppłk K. Bąbiń-
ski. 20 lipca 1943 roku ppłk „Luboń” wydał komendantom obwo-
dów rozkaz utworzenia oddziałów partyzanckich, które miały uzy-
skać gotowość bojową do 28 lipca. W krótkim czasie utworzono 19 
oddziałów partyzanckich w obwodach: łuckim, kowelskim, kosto-
polskim, sarneńskim, zdołbunowskim, lubomelskim i włodzimier-
skim. Liczyły one 1 397 partyzantów. W 1943 roku żołnierze polskie-
go podziemia stoczyli około 150 walk w obronie ludności polskiej. 
W walkach zginęło ok. 200 żołnierzy AK11.

W roku 1943 w 12 obwodach AK zorganizowano 70 plutonów 
pełnych i 52 szkieletowe. We wrześniu 1943 roku AK na Wołyniu 
liczyła szacunkowo 4 800 żołnierzy. W lutym 1944 roku wzrosła do 
201 plutonów. Po mobilizacji 27. Wołyńska Dywizja AK osiągnęła 

potrzebny, ażeby powstała armia chłopska, ogólnokrajowa armia, mająca 
się włączyć w całokształt walki o wyzwolenie narodowe”, K. Banach (głos 
w dyskusji), [w:] 70 lat ruchu ludowego. Materiały z sesji naukowej zorganizowa-
nej przez ZHRL przy NK ZSL dn. 22–24 XI 1965, pod red. J.R. Szafl ika, War-
szawa 1967, s. 695.

11 D. Faszcza, Komenda Okręgu AK „Wołyń” wobec eksterminacji ludności polskiej 
w 1943 r., „Niepodległość i Pamięć” 2013, R. 20, nr 2−4 (43−44), s. 76–77, 87–
88, 95.
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stan 7 tys. żołnierzy. W walce zginęło 191 ofi cerów i 1 900 podofi ce-
rów12.

Ludowcom nieobca była idea samoobrony i zbrojnego oporu. 
Dali temu wyraz na przełomie 1942 i 1943 roku w powstaniu zamoj-
skim, broniąc ziemi i biologicznego istnienia narodu polskiego. Ba-
nach, po załatwieniu formalnych spraw w „Rochu”, KG BCh i Dele-
gaturze, przystąpił do budowy sieci organizacyjnej i łączności mię-
dzy Warszawą a Wołyniem oraz przygotowania trasy przejścia na 
Wołyń. Trzeba dodać, że granica była bardzo pilnie strzeżona. Na-
stępnie, po naradzie z Wołyniakami w Warszawie, Kazimierz Ba-
nach i Zygmunt Rumel postanowili stworzyć na Wołyniu jedną sieć 
organizacyjną na szczeblu województwa i powiatów dla Delegatury 
i Batalionów Chłopskich. Podstawowym priorytetem w pracy orga-
nizacyjnej było tworzenie struktury BCh. 

Od lipca do października 1942 roku Banach, przy pomocy Rumla, 
Józefa Soroki i Mieczysława Kamińskiego, wytyczył szlaki kurierskie 
między Warszawą a Wołyniem. Przechodzili nimi następujący łącz-
nicy: Maria Suszyńska ps. „Marta Krzemcza”, Józef Soroka ps. „Józef 
Sowiński”, Czesław Zadróżny ps. „Głowacki”, Roman Chromiński 
ps. „Henryk”, Mieczysław Kamiński ps. „Sulima”, Władysław Brew-
czyński ps. „Ryszard”, Piotr Chruściel, Józef Nowak ps. „Orłowski”. 
Ich głównym zadaniem było zbudowanie sieci łączności i kolporta-
żu oraz sieci organizacyjnej dla BCh i Delegatury Rządu, ale przede 
wszystkim zorganizowanie pomocy w zakresie walki dywersyjnej 
i samoobrony. Do budowy sieci łączności na Wołyniu zaprzysiężo-
no wielu Ukraińców, działaczy Wołyńskiego ZMW, współpracowni-
ków Banacha sprzed wojny.

Wytyczonymi we wrześniu i październiku 1942 roku szlakami 
kurierskimi Kazimierz Banach i Zygmunt Rumel wyjechali z War-
szawy 21 listopada 1942 roku. Droga prowadziła przez Chełm do 
Hrubieszowa, a stamtąd furmanką do wsi Matcze nad Bugiem, gdzie 
w leśniczówce u Mariana Dąbrowskiego mieściła się placówka prze-
rzutowa z Generalnego Gubernatorstwa na Wołyń.

Zygmunt Rumel i Kazimierz Banach 24 listopada przewiezie-
ni zostali łodzią na ziemię wołyńską. Tam drogi ich się rozdzie-
liły. Rumel wyruszył do Włodzimierza, Kowla i Łucka. W Kowlu 

12 A. Chmielarz, G. Jasiński, Armia Krajowa 1939–1944, Warszawa 2011, s. 44, 
68, 103, 137, 143.
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 zarejestrował się jako pracownik jednego z leśnictw i postanowił za-
mieszkać tu na dłużej. Natomiast Banach pojechał do majątku w Tu-
ryczanach, gdzie, za zgodą jego zarządcy, od 1 grudnia 1942 roku 
objął funkcję „fi schmeistra” w Owłoczymiu – wsi ukraińskiej. Praca 
dla obu emisariuszy była przykrywką dla pełnionych funkcji w kon-
spiracji. 

Przed świętami Bożego Narodzenia Zygmunt Rumel odwiedził 
Kazimierza Banacha w Owłoczymiu. Chciał go poinformować, iż na 
terenie powiatów Sarny i Kostopol znajdują się oddziały partyzantki 
radzieckiej, przyjaźnie ustosunkowane do ludności polskiej i udzie-
lające jej pomocy w walce z banderowcami i Niemcami13. 

Ponownie spotkali się 6 stycznia 1943 roku w Granatwie w po-
wiecie horochowskim, w gospodarstwie Kazimierza Kolka, którego 
cała rodzina zaprzysiężona była w konspiracji. Na naradzie, w której 
uczestniczyli: Kazimierz Kolek, jego ojciec, Zygmunt Rumel, Anna 
Rumel, Czesław Zadróżny, Mikołaj Nikifor, Kazimierz Banach i kil-
ku działaczy z okolicy, ustalono skład osobowy Komendy VIII Okrę-
gu BCh i komend powiatowych. Poza tym omówione zostały spra-
wy związane z organizacją samoobrony.

Komendantem VIII Okręgu BCh został Zygmunt Rumel, jego 
zastępcami – Kazimierz Kolek i Czesław Zadróżny, szefem organi-
zacyjnym – Józef Soroka, szefem łączności i kolportażu – Maria Su-
szyńska. W powiatach: Luboml, Kowel, Włodzimierz Wołyński, Ho-
rochów, Łuck, Dubno, Krzemieniec, Zdołbunów, Równe, Kostopol 
i Sarny powołani zostali komendanci obwodów BCh. Najczęściej 
pełnili oni także funkcje powiatowych delegatów rządu. Komendan-
tem podokręgu na powiaty: Równe, Zdołbunów, Kostopol, Sarny 
z siedzibą w Równem mianowany został Edward Przybycień, były 
działacz i instruktor rolny Wołyńskiego ZMW. 

W Warszawie, po utworzeniu Komendy Okręgu VIII BCh, zor-
ganizowane zostały specjalne punkty kontaktowe i łączności pełno-
mocnika SL „Roch”, zarazem delegata rządu na Wołyń, obsługujące 
jednocześnie VIII Okręg BCh. Do zespołu łączniczek należały: Sta-
nisława Szeliska, Ewa Nurkowska, Anna Świetlicka ps. „Monika”, 
Barbara Poniatowska ps. „Grażyna”, Zofi a Załęska ps. „Żubrowa”, 
Irena Kowalska ps. „Elżbieta”, Ludwika Wiśniewska ps. „Ludka”, 
Joanna Niećkowa ps. „Kasia”, Krystyna Czernijowska ps. „Krysia”. 

13 J. Gmitruk, Zygmunt Rumel. Żołnierz nieznany, Warszawa 2009.
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W Chełmie Lubelskim założono kilka punktów kolportażu i łącz-
ności. 

Do końca lutego 1943 roku cały Wołyń został objęty podziemną 
administracją cywilną. We wszystkich powiatach i ośrodkach miej-
skich zostały utworzone inspektoraty Delegatury Rządu RP na Kraj. 
Aparat administracyjny rekrutowany był przez działaczy ruchu lu-
dowego, absolwentów szkół rolniczych, Liceum Krzemienieckiego 
oraz administracji państwowej i samorządowej.

Delegatura wołyńska („Drzewo”, „Sarny”, „Ikwa”) kierowana 
przez Kazimierza Banacha, rozbudowując swój aparat, rozszerzyła 
swe kontakty z organizacjami miejscowego podziemia, które zacho-
wując strukturę autonomiczną, podporządkowały się kierownictwu 
Delegatury Okręgowej. W pracę Delegatury włączyła się sieć opieki 
społecznej, prowadzona przez duchowieństwo katolickie. Do końca 
lutego 1943 roku – według Grzegorza Ostasza – Delegatura wołyń-
ska wzięła w ręce kierownictwo samoobrony i samopomocy Pola-
ków na całym Wołyniu14. 

Kierownikiem Biura Okręgowego Delegatury Rządu i zastęp-
cą delegata był ks. Antoni Dąbrowski ps. „Att ar”, „Rafał”. Biuro 
w Kowlu posiadało radiostację otrzymaną z centrali, którą obsługi-
wał Roman Skoczek. W 1943 roku na etacie Delegatury było 75 pra-
cowników, 27 łączniczek i 19 osób działających w powiatach. W su-
mie było 121 pracowników. Wydatki podległe Delegaturze wynosiły 
w 1943 roku 1 012 597 zł i 811 396 marek15.

Delegatura wołyńska bazowała na strukturach ruchu ludowego. 
W jej wydziałach pracowało wielu ludowców. W powiatach: Dubno, 
Horochów, Kostopol, Kowel, Krzemieniec, Łuck, Równe, Zdołbu-
nów, delegatami byli działacze SL „Roch” i komendanci Batalionów 
Chłopskich. Tylko w powiecie Kostopol, Lubomil, Sarny i Włodzi-
mierz Wołyński byli przedstawiciele partii politycznych tworzących 
Delegaturę16.

W kwietniu 1943 roku przystąpiono do tworzenia Państwo-
wego Korpusu Bezpieczeństwa (PKB) – policji Polskiego Państwa 

14 G. Ostasz, Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu 1942–1944. Organizacja 
i struktura, „Kwartalnik Historyczny” 1993, nr 4, s. 94.

15 W. Grabowski,  Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, IPN, Warszawa 
2003, s. 475; AIPN, 00231/157, t. 1. Sprawozdanie „Niku” za 1943 r., k. 218, 
258–259.

16 W. Grabowski, Polska tajna administracja…, op. cit., s. 479–481.
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 Podziemnego. Zakres działania PKB był szeroki. Nie ograniczał się 
do zapewnienia bezpieczeństwa ludności w czasie wojny i po jej za-
kończeniu. PKB i Samoobrona, jako straż samorządowa, posiadały 
około 250 placówek i posterunków. Posterunki PKB miały współ-
działać i udzielać pomocy oddziałom AK w walce z Niemcami i na-
cjonalistami ukraińskimi. Na komendanta PKB Kazimierz Banach 
powołał komisarza Józefa Nowaka ps. „Józef Orłowski”. PKB liczył 
4 tys. zaprzysiężonych policjantów. Natomiast możliwości mobiliza-
cyjne tej formacji określano na 15 tys. osób. Działała sieć placówek 
i posterunków, łączność kolejowa, piesza i konna17.

W związku z zaogniającą się sytuacją na Wołyniu Kazimierz Ba-
nach, w porozumieniu z Zygmuntem Rumlem, pod koniec lutego 
1943 roku wybrał się do Warszawy, aby przedstawić problemy kie-
rownictwu SL „Roch”, Delegaturze i Komendzie Głównej AK. Chciał 
uzyskać akceptację podjętych decyzji organizacyjnych i personal-
nych, a także skonsultować dalsze kierunki działania i uzyskać do-
datkową pomoc fi nansową i wsparcie militarne baz samoobrony. 

Główne rozmowy Banach przeprowadził z kierownictwem „Ro-
cha” i Komendą Główną BCh. Zatwierdzone zostały jego propozycje 
dotyczące organizacji okręgu wołyńskiego, obsady komendy okrę-
gu i komend powiatowych BCh. Niewątpliwie wpływ na koncep-
cję walki BCh na Wołyniu miały wydarzenia na Zamojszczyźnie. 
Główne kierunki działania zostały zawarte w piśmie CKRL i Komen-
dy Głównej BCh do Delegatury Rządu RP na Kraj ze stycznia 1943 
roku18. Na podstawie doświadczeń zamojskich opracowano projekt 
samoobrony ludności polskiej. Wydarzenia zamojskie spowodowa-
ły przełom w kształtowaniu koncepcji walki BCh. Miały też znaczny 
wpływ na koncepcje innych organizacji ruchu oporu, zmieniając do-
tychczasowy sposób myślenia i działania19. Doświadczenia Zamoj-

17 G. Ostasz, Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu…, op. cit., s. 94; D. Fasz-
cza, Skazany na zapomnienie. Płk Kazimierz Bąbiński – „Luboń-Wiktor”, Pułtusk 
2008, s. 116–117; AAN, Delegatura Rządu RP na Kraj (dalej: DRRPnK), sygn. 
202/II51, s. 365–366. Sprawozdanie Kazimierza Banacha z 7 października 
1943 r.

18 Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego, t. 4, 1939–1945, mate-
riały zebrał J. Nowak, oprac., wstępem i przypisami opatrzyli Z. Mańkow-
ski i J. Nowak, Warszawa 1966, s. 128.

19 Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem. Studium o polityce okupanta i postawach 
społeczeństwa, Lublin 1978.
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szczyzny były szeroko rozpowszechniane w rozkazach i prasie SL 
„Roch” na cały kraj. 

Od lutego 1943 roku nasiliły się zbrodnicze akcje ukraińskich na-
cjonalistów wobec polskiej ludności Wołynia.

Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego specjalną uchwałą 
określiło swój stosunek do mniejszości ukraińskiej. Oto fragment tej 
deklaracji: 

Wyrażamy niezłomne przeświadczenie, iż u kresu toczącej się woj-
ny padnie germańska zaborczość, która po kolei pochłania ludy sło-
wiańskie, umiejąc je wcześniej obłudnie jątrzyć i rozdzielać. Odwróciła 
się karta historii i oto naród polski staje wobec wielkiego, dziejowego 
zadania odzyskania swych zaprzepaszczonych i zagrabionych, prasta-
rych, słowiańskich ziem zachodnich i utworzenia na zachodzie wału 
przeciw dalszemu pochodowi germańskiemu na ziemie słowiańskie. 
Polska jest powołana do tego dzieła z tytułu swego położenia geogra-
fi cznego i swej tradycji historycznej, a wszystkie narody słowiańskie 
winny ją wesprzeć w imię wspólnej sprawy. Wzajemne stosunki pol-
sko-ukraińskie kształtowały się fatalnie dla obu stron na skutek tego, że 
zaciążyły na nich nieznośnie najpierw panowanie, przewaga i przemoc 
szlachty polskiej, która głównie reprezentowała przez długi czas na zie-
miach wschodnich imię i mienie Polski, a później drażliwy nacjonalizm, 
będący cechą narodów młodych i dobijających się wolności. Jesteśmy 
też świadomi, że po obecnej wojnie otworzą się szerokie możliwości dla 
narodów słowiańskich odegrania poważnej roli politycznej i kulturalnej 
w Europie, czego pierwszym warunkiem jest zdolność do wzajemnego 
porozumienia się i współpracy.

W imię tego chłopi polscy, którzy w swej przeszłości mogą przyto-
czyć liczne przykłady zgodnego, sąsiedzkiego współżycia z chłopami 
ukraińskimi, posiadają niezaprzeczalny tytuł, by zapoczątkować nowy 
okres współpracy obu narodów. Toteż polski Ruch Ludowy określa 
swoje stanowisko w sprawie polsko-ukraińskiej, jak następuje:

Uznając pełne prawo narodu ukraińskiego do wszechstronnego 
rozwoju na równi z innymi narodami Europy, pragniemy jak najsilniej 
podkreślić, iż naród ukraiński jest nam bliski jako bratnia, słowiańska, 
niemal wyłącznie chłopska społeczność i w imię chłopów polskich, sta-
nowiących większość narodu polskiego, wyrażamy gotowość współ-
pracy z ludem ukraińskim dla dobra odrodzonej Słowiańszczyzny20.

20 „Przez Walkę do Zwycięstwa” 1943, nr 9. 
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Już w początkach 1943 roku doszło do sporu kompetencyjnego 
między Kazimierzem Banachem, okręgowym delegatem rządu a ko-
mendantem Okręgu Armii Krajowej Wołyń, Kazimierzem Bąbińskim 
ps. „Luboń”. Sprawa ta wymaga wyjaśnienia. Delegatura Rządu RP 
na Wołyniu kilka miesięcy wcześniej rozpoczęła prace konspiracyj-
ne, docierając do byłych wojskowych i działaczy ruchu młodzieżo-
wego na terenie okręgu. Wielu z nich zostało zaprzysiężonych do 
Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Powstające później struktu-
ry Armii Krajowej w pracy organizacyjnej sięgały do tych samych lu-
dzi z ośrodków zamieszkanych przez ludność polską. Komendanci 
AK, powołując się na rozkaz Wodza Naczelnego gen. Władysława 
Sikorskiego o włączeniu do AK wszystkich przeszkolonych wojsko-
wo mężczyzn, wcielali członków PKB do AK. Było to pogwałceniem 
suwerenności Delegatury Rządu RP na Kraj, działaniem sprzecznym 
z intencjami Delegata Rządu i komendanta AK21. 

W marcu Komenda Główna AK wydała rozkaz regulujący spra-
wę współpracy pomiędzy AK i Delegaturą Okręgu. Nie zakończy-
ło to jednak sporów kompetencyjnych, które miały swoje reperku-
sje na szczeblu Komendy Głównej AK. Zarówno komendant okrę-
gu, jak i delegat rządu nie zamierzali uszczuplić swoich sił, a Stefan 
Rowecki ps. „Grot” 31 marca wydał rozkaz o zawieszeniu tworzenia 
w województwie wołyńskim oddziałów Służby Ochrony Powstania 
i przekazaniu już istniejących do dyspozycji Kazimierza Banacha – 
wołyńskiego delegata rządu22. 

W meldunku organizacyjnym nr 190 Komendanta Głównego Ar-
mii Krajowej za okres od września 1942 do 1 marca 1943 roku gen. 
Stefan Rowecki ps. „Grot” pisał do gen. Władysława Sikorskiego, 
premiera i Naczelnego Wodza o metodach działalności organizacyj-
nej, społecznej i politycznej na Wołyniu, realizowanej przez Okręgo-
wego Delegata Rządu, która uwzględniała istniejącą specyfi kę, da-
wała lepsze możliwości wykorzystania miejscowej ludności do nie-
podległościowego wysiłku. W konkluzji polecał:

Kazałem cały wysiłek skupić na montażu kedywu i ośrodków dy-
wersyjnych; położyć nacisk na organizację oddziałów partyzanckich; do 

21 Zbiory Specjalne Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Materiały BIP 
KG AK, sygn. 2131, k. 17. Współpraca z PZP z 19 lutego 1944 r.

22 W. Filar, Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej, 
Warszawa 1999, s. 113–114.
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oddziałów bojowych nadal werbować jedynie Polaków; na odcinku in-
formacyjno-propagandowym utrzymać ścisłą współpracę BIP-u z Okrę-
gowym Delegatem Rządu; jego zalecenia w zakresie polityki mniejszo-
ściowej respektować; dążyć do realnej wymiany informacji i wspólnej 
akcji wydawniczej23.

Kazimierz Banach chciał wesprzeć samoobronę organizującymi 
się oddziałami partyzanckimi. Uważał, iż Armia Krajowa na Woły-
niu nie powinna rozbrajać i zabierać przeszkolonych wojskowo męż-
czyzn do swoich potrzeb, a broni magazynować. Przekonywał, iż ak-
cji „Burza” nie należy wykonywać w Kowlu, ze względu na zgro-
madzonych tam uchodźców, natomiast przenieść ją w teren jako 
działania dywersyjne. Poza tym widział potrzebę rozwijania współ-
pracy i wciągania do polskiej konspiracji Ukraińców. Uważał, iż jest 
to jedna z dróg do ratowania Polaków z pogromów i rzezi prowa-
dzonych przez ukraińskich nacjonalistów. 

W dniu 4 marca 1943 roku Kazimierz Banach spotkał się z gen. 
Stefanem Roweckim – komendantem głównym Armii Krajowej. 
Przy rozmowie był płk Jan Rzepecki ps. „Rejtan” – szef BIP i komen-
dant wołyński AK – Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń”. Na spotkaniu 
wołyński delegat zreferował trzy problemy: współpracy z Ukraiń-
cami w tworzeniu wspólnej konspiracji, stosunku AK do placówek 
samoobrony i sprawę akcji „Burza” na Wołyniu. W dniu 30 kwiet-
nia Kazimierz Banach ps. „Lisowski” wydał odezwę Do społeczeństwa 
wołyńskiego, wzywającą ludność do skupienia się w samoobronach24.

Gdy Wołyń wiosną 1943 roku stawał się główną bazą sił zbroj-
nych ukraińskich nacjonalistów, sytuacja na tym terenie przypomi-
nała beczkę prochu. Obawiano się, że Ukraińcy mają w ręku pochod-
nie i w każdej chwili zapalą proch. Polskie władze podziemne z naj-
większą troską śledziły rozszerzanie się masowych rzezi Polaków. 
Aby im zapobiec, delegat Rządu RP na Wołyń Kazimierz Banach 
zdecydował się na desperacki krok – podjęcie rozmów z OUN-UPA. 
Wydelegował na nie komendanta BCh na Wołyń – por. Zygmunta 

23 Meldunek organizacyjny nr 190 za czas od 1 IX 1942 r. do 1 III 1943 r. z 1 III 
1943 r., [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 2, Warszawa 1970, 
s. 471.

24 AAN, DRRPnK, sygn. 202/XXIV, k. 1, „Odezwa do społeczeństwa wołyń-
skiego”.
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Rumla ps. „Krzysztof Poręba” i jego ofi cera do zleceń specjalnych, 
ppor. Krzysztofa Markiewicza ps. „Czart”. 9 lipca udali się oni do 
sztabu UPA. 

Zygmunt Rumel zgodził się na propozycję Banacha, gdyż zdawał 
sobie dobrze sprawę z zaistniałej sytuacji. Z drugiej strony nie umiał 
się pogodzić z tym, że dwa tak drogie jego sercu narody stanęły do 
bratobójczej walki. Uważał, że tylko osobiste spotkanie z dowódca-
mi ukraińskimi może załagodzić konfl ikt i zapobiec dalszym zbrod-
niom. Do rozmów jednak nie doszło. Nazajutrz, 10 lipca 1943 roku 
parlamentariusze zostali okrutnie zamordowani – przez rozerwanie 
końmi – w Kustyczach koło Turzyska. Śmierć ich była wstrząsem dla 
Banacha, ludowców i miejscowej ludności.

O świcie 11 lipca UPA dokonała napadu na około 170 wsi, w sierp-
niu na 135, zaś we wrześniu na 39 wsi. Potem nastąpiły kolejne be-
stialskie ataki nacjonalistów z UPA, prowadzone często przy wspar-
ciu miejscowej ludności ukraińskiej.

Mimo prób podjęcia pokojowego dialogu z Ukraińcami przez 
delegata rządu i wystosowania odezwy Do społeczeństwa wołyńskie-
go oraz odezwy Krajowej Reprezentacji Politycznej Do narodu ukra-
ińskiego, wzywających do zaprzestania walk bratobójczych, UPA za-
mordowała bestialsko emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego 
i podjęła krwawe działania wobec ludności polskiej, noszące zna-
miona ludobójstwa, które dziś określane są jako „rzeź wołyńska”.

Kazimierz Banach miał świadomość dysproporcji polskich sił 
broniących wiejskiej ludności Wołynia. 755 wsi zamieszkanych było 
tylko przez ludność polską, a bardzo wiele innych miało ludność 
mieszaną – polsko-ukraińską, która znalazła się w śmiertelnym nie-
bezpieczeństwie grożącym jej ze strony zjednoczonych nacjonalistów 
spod znaku UPA. Banach miał nadzieję, że wielu Ukraińców wołyń-
skich, byłych członków Wołyńskiego ZMW, udzieli pomocy swoim 
koleżankom i kolegom w chwili największego zagrożenia. Był prze-
konany, że wołyński eksperyment Henryka Józewskiego wytworzył 
pozytywną platformę współżycia ludności polskiej i ukraińskiej i na 
tym bazował. Po latach, w rozmowie z prof. Józefem Ryszardem Sza-
fl ikiem, przyznał, że czuł gorycz z powodu swej pomyłki – Ukraińcy 
w czasie wojny to byli już inni ludzie25.

25 Relacja ustna prof. J.R. Szafl ika udzielona autorowi w 2005 r.
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Przed 19 lipca 1943 roku z Kazimierzem Banachem spotkał się 
płk Kazimierz Bąbiński ps. „Luboń” w sprawie podporządkowa-
nia mu wszystkich sił zbrojnych w okręgu. Pokłosiem tego spotka-
nia była decyzja „w celu podjęcia jednolitej akcji obrony”. W dniu 
19 lipca 1943 roku wydali wspólny rozkaz o zespoleniu Państwo-
wego Korpusu Bezpieczeństwa z wojskiem26. Równocześnie w skład 
Komendy Okręgu AK został włączony zastępca delegata kpt. Julian 
Kozłowski ps. „Cichy”.

Od chwili podpisaniem porozumienia do czasu jego realizacji 
miał miejsce ciąg nieporozumień. Kazimierz Banach nie godził się 
na rozbrojenie oddziałów PKB i włączenie do AK. Chciał, aby pro-
ces scalenia przebiegał podobnie jak między AK i BCh. Zabiegał o to, 
aby PKB zachował w ramach AK daleko idącą autonomię, niezbęd-
ną w przyszłości do walki w czasie przejmowania władzy w terenie 
i ochrony administracji27.

Rozwój wydarzeń na Wołyniu i skala ukraińskiego ludobójstwa 
zaskoczyły Komendę Okręgu AK. Kierownictwo komendy oddele-
gowane zostało z Warszawy na Wołyń z zadaniem przygotowania 
akcji „Burza”. Początkowo bagatelizowało zagrożenie ukraińskie, 
dając priorytet wywiadowi antyniemieckiemu, nie doceniając pla-
nów nacjonalistów ukraińskich28. Struktury okręgu wołyńskiego AK 
podjęły kontrreakcję przeciwko ukraińskim nacjonalistom dopiero 
jesienią 1943 roku. Siłami 9 oddziałów partyzanckich i około 100 sa-
moobron wyhamowano ludobójczy pochód Ukraińców. Oczekiwa-
na pomoc oddziałów AK i BCh z Zamojszczyzny nie nadeszła29.

Rozmowy z KG AK zakończyły się sukcesem przedstawiciela 
ludowców. Stefan Rowecki zadecydował o odwołaniu „Lubonia” 
z funkcji komendanta okręgu i włączeniu 27. Wołyńskiej Dywizji 
Piechoty AK do akcji samoobrony. Nim decyzje te zostały wprowa-
dzone w życie, nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta głów-
nego AK. Generał Stefan Rowecki ps. „Grot” został aresztowany 
przez Niemców 30 czerwca 1943 roku w Warszawie. Jego następca 
podtrzymywał wcześniejsze ustalenia dotyczące koncepcji walki, ale 

26 Ibidem, k. 2, Rozkaz zespolenia z 19 lipca 1943 r.
27 W. Siemiaszko, Podziemie cywilne Wołynia, cz. 2, „Biuletyn Informacyjny 

Żołnierzy Środowiska 27 Dywizji Wołyńskiej AK” 1990, nr 4, s. 3.
28 D. Faszcza, Skazany na zapomnienie…, op. cit., s. 115.
29 T. Sztumberk-Rychter, Artylerzysta piechurem, Warszawa 1966, s. 202–203.
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decyzje personalne pozostawił do rozważenia. Dopiero 5 lutego 1944 
roku mjr „Oliwa” przywiózł rozkaz odwołania Bąbińskiego do War-
szawy. 

Kazimierz Bąbiński przekazał dowództwo mjr. Janowi Kiwer-
skiemu 10 lutego 1944 roku. Jego odejście było osobistą zasługą Ba-
nacha. W KG AK potraktowano to jako tz w. fazę demokratyzacji ka-
dry dowódczej AK. W meldunku przekazanym przez gen. Tadeusza 
Komorowskiego ps. „Bór” do Naczelnego Wodza w Londynie odej-
ście Bąbińskiego z funkcji komendanta okręgu skwitowano infor-
macją. „Ob. Lubonia przeniosłem do KG ze względu na trwały jego 
konfl ikt z Delegatem Rządu i jego organami w terenie”30.

Komendant główny gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” w mel-
dunku organizacyjnym nr 220 z 31 sierpnia 1943 roku przedstawił 
Naczelnemu Wodzowi – Kazimierzowi Sosnkowskiemu zakres 
działań podjętych przez komendanta okręgu w celu obrony ludności 
polskiej. Planowano utworzenie oddziałów samoobrony, przyspie-
szenie organizacji i usprawnienie sieci łączności, aby oddziały bo-
jowe mogły reagować na ataki UPA, tworzenie oddziałów Kedywu, 
prowadzenie działalności informacyjnej, drukowanie odezw, zakaz 
wstępowania do oddziałów ochronnych organizowanych przez oku-
panta. Jednocześnie komendant główny AK nakazywał opracowanie 
samoobrony wspólnie z okręgowym delegatem – Kazimierzem Ba-
nachem. 

Samoobrony miały być oparte na dwóch elementach:
– tworzeniu silnych baz samoobrony z kilkunastu wsi, ufortyfi ko-

wanych (umocnienia, rowy strzeleckie i zasieki),
– tworzeniu silnych oddziałów partyzanckich, współdziałających 

od zewnątrz z bazami obronnymi.
Z czasem polska samoobrona stawała się silniejsza i lepiej zor-

ganizowana31. Nie gwarantowała jednak nawet minimum bezpie-
czeństwa. Kazimierz Banach w porozumieniu z Komendą Okręgu 
IV BCh i jej komendantem Janem Barańskim ps. „Motyka” podjął 
starania w celu zorganizowania pomocy oddziału partyzanckiego 
Batalionów Chłopskich, który poszedłby na Wołyń i wsparł bazy 

30 Meldunek organizacyjny nr 240 za okres od 1 IX 1943 do 29 II 1944 r. z 1 mar-
ca 1944 r., [w:] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, t. 3, Warszawa 
1970/1989, s. 348.

31 D. Faszcza, Skazany na zapomnienie…, op. cit., s. 147–149.
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oraz oddziały samoobrony. Propozycja Banacha była nawiązaniem 
do doświadczeń I Kompanii Kadrowej Batalionów Chłopskich do-
wodzonej przez por. Jerzego Mara-Mayera ps. „Vis”, która stoczyła 
bitwę pod Wojdą 30 grudnia 1942 roku, uznaną za pierwszą otwartą 
potyczkę stoczoną przez ruch oporu w okupowanej Europie. 

Banach prosił także komendanta głównego Batalionów Chłop-
skich Franciszka Kamińskiego, w obecności Józefa Niećki, o wysła-
nie na Wołyń jednego z oddziałów partyzanckich z południowej Lu-
belszczyzny. Koncepcje Banacha miał zrealizować Tadeusz Szeląg 
ps. „Łeda” – inspektor Oddziałów Specjalnych KG BCh. Wysunął on 
projekt, aby z żołnierzy z powiatu garwolińskiego i lubelskiego zor-
ganizować silny oddział partyzancki i przerzucić go na Wołyń dla 
wzmocnienia samoobrony Polaków przed UPA. Niewątpliwie ak-
cji patronował także Józef Niećko ps. „Zgrzebniak” – pełnomocnik 
CKRL ds. BCh.

Józef Niećko upoważnił komendanta głównego BCh do zorga-
nizowania i przeprowadzenia na Wołyniu silnego oddziału, któ-
ry podobnie jak na Zamojszczyźnie, powstrzymałby eksterminację 
ludności32. W sierpniu 1943 roku Tadeusz Szeląg ps. „Łeda” przybył 
z powiatu garwolińskiego na teren powiatu puławskiego z oddzia-
łem partyzanckim BCh w sile 20 ludzi. Oddział „Łedy”, przy współ-
udziale bechowców puławskich, miał wysadzić pociąg amunicyjny 
i przejąć wiezioną w nim broń. W akcji pod Gołębiem zdobyto nie-
miecki pociąg, ale były w nim bomby lotnicze. Ponieważ następne 
akcje kolejowe nie przyniosły oczekiwanego powodzenia i nie zdo-
byto potrzebnej broni i amunicji, organizacja oddziału partyzanc-
kiego została odłożona. Do oddelegowania oddziału nie doszło. Na 
Wołyniu wydarzenia rozwijały się w błyskawicznym tempie. W tej 
sytuacji Kazimierz Banach, jako delegat Rządu RP na Wołyń, konty-
nuował swoją misję na Wschodzie33.

Kazimierz Banach ps. „Linowski” 7 października 1943 roku zło-
żył w Delegaturze Rządu RP na Kraj obszerne sprawozdanie o sytu-
acji ludności polskiej na Wołyniu. 

32 Według informacji uzyskanych przez Mieczysława Młudzika od Franciszka 
Kamińskiego.

33 Relacja Mieczysława Młudzika z 2000 r. przedstawiona autorowi; K. Ba-
nach, Z dziejów Batalionów Chłopskich…, op. cit., s. 191.
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Struktury Polskiego Państwa Podziemnego i Bataliony Chłopskie 
na Wołyniu miały przeciwko sobie formacje polityczne Organizacji 
Nacjonalistów Ukraińskich i zbrojne Ukraińskiej Armii Powstańczej, 
starej i nowej, wzmocnionej kadrowo przez ofi cerów i podofi cerów 
z rozwiązanych przez Niemców formacji ukraińskich. 

Ukraińscy nacjonaliści w szczególnie okrutny i wyrafi nowany 
sposób wymordowali na wschodnich kresach Polski kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków, ich dobytek rozgrabili, a domostwa spalili i zrów-
nali z ziemią. Zbiorowe mordy i rzezie ludności polskiej, prowadzo-
ne z dużym okrucieństwem, dokonywane były przez OUN-UPA 
w pierwszej kolejności na Wołyniu (1943), a później w Małopolsce 
Wschodniej (1944–1945). Były to dziesiątki tysięcy napadów w ty-
siącach wsi i osiedli, a nawet w małych miasteczkach, gdzie od stu-
leci zamieszkiwała ludność polska i pracowała na swojej ojcowiźnie. 
W niektórych miejscowościach Polacy przeżywali krwawe ataki kil-
ka, a nawet kilkanaście razy. 

Pomimo ostatecznej klęski polityki OUN-UPA na Kresach 
Wschodnich II RP, nacjonalizm ukraiński nie dał za wygraną. Po 
rozbiciu dywizji SS-Galizien w lipcu 1944 roku pod Brodami przez 
Rosjan, resztki oddziałów UPA z Wołynia i z Galicji Wschodniej wy-
cofały się na Lubelszczyznę. Zamierzały tam stworzyć przyczółek 
ukraińskiego państwa nacjonalistycznego, mając nadzieję na konfl ikt 
w koalicji antyhitlerowskiej. Na Lubelszczyźnie sotnie UPA, przy ak-
tywnym współdziałaniu struktur SKW, toczyły zacięte walki z od-
działami AK i BCh. W trakcie walk ginęła ludność cywilna polska 
i ukraińska. O walkach zbrojnych polsko-ukraińskich można mówić 
dopiero w odniesieniu do wydarzeń w 1944 roku na Lubelszczyźnie 
i Małopolsce, a nie wcześniej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Tam 
była tylko ukraińska eksterminacja ludności i kompletne niszczenie 
polskich wsi.

Po ustaleniu granicy między Polską i Radziecką Ukrainą struk-
tury OUN-UPA nadal prowadziły walki przeciwko legalnie działają-
cej administracji cywilnej i polskim siłom zbrojnym – wojsku, milicji 
i bezbronnej ludności cywilnej. Licząc na wybuch III wojny świato-
wej, OUN-UPA utworzyła „republikę przemyską”, w której rządziła 
krwią, ogniem i żelazem, aż do akcji „Wisła” w 1947 roku34.

34 A. Zapałowski, Granica w ogniu. 35. „Przemyska” Komenda Odcinka WOP 
w działaniach przeciw OUN i UPA w latach 1945–1948, Warszawa 2016.
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* * *

Okupacyjna misja Banacha na Wołyniu w latach 1942–1943 – 
w okresie największego terroru ukraińskich nacjonalistów wobec 
ludności polskiej – była heroicznym okresem jego życia, pełnym dra-
matycznych wydarzeń. Ze wszystkich opresji wychodził obronną 
ręką, dzięki intuicji, przebiegłości i szczęściu.

W literaturze pojawiają się opinie (np. Grzegorza Ostasza) stwier-
dzające, iż Kazimierz Banach nie był delegatem sprawnym organi-
zacyjnie35. Natomiast Piotr Zychowicz oskarża ludowców, jego zda-
niem: „posiadając sprawne oddziały partyzanckie na Lubelszczyź-
nie można było je wydelegować na Wołyń”36.

Zarówno opinia Grzegorza Ostasza, jak i Piotra Zychowicza wy-
maga wyjaśnienia. Osiągnięcia organizacyjne Kazimierza Banacha 
w Delegaturze, a także w strukturach organizacyjnych ruchu ludo-
wego i BCh opierały się na kontaktach i znajomościach z okresu mię-
dzywojennego. Do konspiracji polskiej zwerbował Banach dużą gru-
pę Ukraińców. Sieć łączności Delegatury, SL „Roch” i BCh była nią 
nasycona. Prawdopodobnie nikt inny nie byłby w stanie zorganizo-
wać w tym czasie i warunkach okupacji na Wołyniu więcej niż zrobił 
to Banach. Po jego odejściu do Warszawy następca realizował do-
tychczasową politykę, bazując na zbudowanych przez niego struk-
turach. 

Natomiast sprawa oddziałów partyzanckich, podnoszona przez 
Piotra Zychowicza, mogła być pobożnym życzeniem wyrażonym 
wobec Kazimierza Banacha przez Józefa Niećkę. Po bitwach pod 
Wojdą, Zaborecznem i Różą nastąpił bardzo krótki, dwumiesięczny 
okres przerwy w walkach na Zamojszczyźnie. Walkach oprotestowa-
nych przez AK. W czerwcu rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę 
operacja „Werhwolf”, przeprowadzona na Zamojszczyźnie dużymi 
siłami Wehrmachtu policji i żandarmerii. Akcja niemiecka na Lubel-
szczyźnie zablokowała pomoc i została wykorzystana przez Ukraiń-
ców do zrealizowania ludobójstwa na Wołyniu.

35 G. Ostasz, Wołyńska Okręgowa Delegatura Rządu…, op. cit., s. 97.
36 P. Zychowicz, Wołyń zdradzony, czyli jak dowództwo AK porzuciło Polaków na 

pastwę UPA, Poznań 2019, s. 132–133.
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W Komendzie Głównej BCh zastępował Banacha w tym czasie 
Stanisław Koter. Po zorganizowaniu Wojewódzkiego Kierownictwa 
Ruchu Ludowego i Komendy Okręgu BCh oraz przekazaniu funk-
cji delegata, Banach wrócił do Warszawy. Zastał zmiany. Areszto-
wany został komendant Armii Krajowej Stefan Rowecki ps. „Grot”, 
z którym wcześniej konsultował sytuację na Wołyniu, domagając się 
większej pomocy dla baz samoobrony. Zginął też, zamordowany 
przez gestapo, prof. Jan Piekałkiewicz – Delegat Rządu RP na Kraj. 

Na Wołyń Kazimierz Banach pojechał jeszcze raz na przełomie 
lutego i marca 1944 roku w sprawach Delegatury Rządu RP na Kraj. 

Po wojnie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym w struk-
turach Polskiego Stronnictwa Ludowego, potem Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. Był prominentnym działaczem, członkiem 
władz naczelnych. Z ich ramienia był też posłem do Krajowej Rady 
Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz Sejm PRL pięciu kadencji 
(1945–1972). W latach 1957–1972 pełnił funkcję członka Rady Pań-
stwa. Zmarł 29 sierpnia 1985 roku. Pochowany został na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. 

Mimo że Kazimierz Banach spisał obszerne wspomnienia z lat 
1939–1945 – wydane nakładem Ludowej Spółdzielni Wydawniczej 
pod tytułem Z dziejów Batalionów Chłopskich. Wspomnienia. Rozważa-
nia. Materiały (Warszawa 1968, 1984) – nie została w nich dostatecz-
nie wyjaśniona jego działalność i rola w konspiracyjnym ruchu lu-
dowym w czasie okupacji.  Wydarzeniom na Wołyniu i swej wołyń-
skiej misji poświęcił stosunkowo niewielką część tych wspomnień, 
unikając szczegółów i nazwisk. Obawiał się dekonspiracji w ZSRR 
swych ukraińskich przyjaciół i współpracowników. Nie były to bo-
wiem czasy sprzyjające poruszaniu tej tematyki. 

Janusz Gmitruk
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Volhynia Mission of Kazimierz Banach

Keywords 
Kazimierz Banach, The People’s University of Różyn, Volhynian Union of 
Peasant Youth, Peasant Batt alions, District Delegation of the Polish Govern-
ment for Volhynia, Polish self-defence, OUN-UPA, “Volhynia Massacre”

Abstract
During his many years of activity as a peasant activist, educator and pub-
licist, Kazimierz Banach (1904–1985), visited Volhynia twice and played an 
active and signifi cant role in the events that took place there. He was the 
head of the People’s University of Różyn, which educated and prepared 
students of Polish and Ukrainian nationality for social work in rural are-
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as. Active in the Volhynian Union of Peasant Youth, initially as an educa-
tor, but soon was promoted to hold an executive position. In 1939, he was 
awarded a position of the Chairman of the Volhynian Union of Peasant 
Youth. During his next visit in the years of occupation, as a district delegate 
of the Polish Government and a representative of the Central Leadership of 
the Peasant Movement he played an important role in Volhynia by building 
a self-defence network in the escalation period of the anti-Polish action led 
by the OUN-UPA Ukrainian nationalists. The article describes the circum-
stances and details of these two visits in Volhynia during the activity of Ka-
zimierz Banach.

Janusz Gmitruk
Museum der Geschichte der Polnischen Volksbewegung

Wolynische Mission von Kazimierz Banach

Schlüsselwörter 
Kazimierz Banach, Volksuniversität in Różyn [Ruschyn], Union der Land-
jugend in Wolhynien, Bauernbataillone, Delegation der Regionalregierung 
der RP nach Wolhynien, polnische Selbstverteidigung, OUN-UPA, „Massa-
ker in Wolhynien”

Zusammenfassung
Mitglied der Volkspartei, Pädagoge und Publizist Kazimierz Banach (1904–
1985) hat sich während seiner langjährigen Tätigkeit zweimal in Wolhynien 
präsent gezeigt, indem er sich aktiv an den dort statt fi ndenden Geschehnis-
sen beteiligt hat. Er war Leiter der Volksuniversität in Różyn, der Studen-
ten polnischer und ukrainischer Nationalität auf die Sozialarbeit auf dem 
Lande vorbereitete und dazu erzogen hat. Er war Aktivist der Union der 
Landjugend in Wolhynien, in der er zu Anfang Bildungsinstrukteur war 
und schnell in die oberste Führung der Union aufgestiegen ist. Im Jahre 
1939 wurde ihm die Würde des Vorsitz enden der Union der Landjugend in 
Wolhynien verliehen. Ein weiteres Mal hat er in den Jahren der Okkupation 
eine wichtige Rolle in Wolhynien erfüllt als Delegierter der Regionalregie-
rung der RP und Vertreter der Zentralen Führung der Volksbewegung, er 
baute nämlich das Netz  der Selbstverteidigung in der Zeit verstärkter anti-
polnischer Aktivitäten der ukrainischen Nationalisten von der OUN-UPA. 
In diesem Beitrag werden der Verlauf und Einzelheiten von diesen zwei 
Episoden in Wolhynien in der Tätigkeit von Banach in Erinnerung gerufen.
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Януш Гмитрук
Музей истории польского крестьянского движения

Волынская миссия Казимежа Банаха

Ключевые слова 
Казимеж Банах, Народный университет в Руж ине, Волынский союз 
сельской молодежи, Крестьянские батальоны, Окружная делегатура 
правительства Республики Польша на Волыни, польская самооборона, 
ОУН-УПА, «волынская резня» 

Резюме
Казимеж Банах (1904−1985), представитель крестьянского движения, 
педагог и журналист , за долгие годы своей деятельности дважды от-
мечал свое присутствие на Волыни, будучи активным и влиятельным 
участником происходящих там событий. Банах руководил Народным 
университетом в Ружине, где студенты польской и украинской наци-
ональности обучались и подготавливались к общественной работе 
в сельской местности. Он принимал активное участие в работе Волын-
ского союза сельской молодежи, в котором сперва был инструктором 
по образованию, однако вскоре добился повышения, оказавшись в ру-
ководстве организации. В 1939 г. ему была доверена должность пред-
седателя Волынского союза польской молодежи. В годы оккупации, 
в качестве окружного делегата правительства Республики Польша и 
представителя Центрального руководства крестьянского движения, он 
в очередной раз сыграл важную роль на Волыни – Банах создавал сеть 
самообороны в период интенсификации действий украинских наци-
оналистов из ОУН-УПА, направленных против польского населения. 
В статье описываются история и подробности двух вышеупомянутых 
волынских эпизодов деятельности Банаха.
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KWARTALNIK KRESOWY 
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Andrzej Kotecki
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Pod „kresową” banderą. Pierwszy 
„francuz” w Gdyni − s/s „Wilno”

Słowa kluczowe 
Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska”, polska gospodarka morska, historia, 
Gdynia, s/s „Wilno”, „Wilno” (Paramonin), s/s „Wieluń”, Polska Marynarka 
Handlowa, II wojna światowa

Streszczenie 
Tworzenie fl oty handlowej po roku 1920 wiązało się z różnymi inicjatywa-
mi gospodarczymi, jak choćby zakup przez inż. Antoniego Dunin-Ślepścia 
trzech rosyjskich statków, z których jednemu nadano nazwę „Wilno”. Ich 
portem macierzystym, ze względu na miejsce rejestracji, był Gdańsk. Statki 
te pod polską banderą pływały w latach 1922−1925. W 1926 r., w oparciu o ka-
pitał państwowy, zostało utworzone Przedsiębiorstwo „Żegluga Polska”. 
Dokonało ono zakupu we Francji pięciu masowców – „Kraków”, „Toruń”, 
„Poznań” i „Katowice”. Piąty z nich otrzymał nazwę „Wilno”. Był to pierw-
szy statek, który 4 stycznia 1927 r. wszedł do znajdującego się w budowie 
portu gdyńskiego. W dniu Święta Trzech Króli – 6 stycznia 1927 − odbyła się 
uroczystość podniesienia bandery, z udziałem delegacji państwowej z min. 
Eugeniuszem Kwiatkowskim na czele. Już następnego dnia rozpoczęła się 
regularna służba statku na morzu. Najczęstszym ładunkiem były towary 
masowe, przewożone między portami bałtyckimi, a także do portów Wiel-
kiej Brytanii. W czasie II wojny światowej statek brał udział w transportach 
z zaopatrzeniem dla Wysp Brytyjskich. W czerwcu – sierpniu 1944 uczest-
niczył w operacji normandzkiej, przewożąc materiały wojskowe. W 1945 r. 
uległ awarii i został skierowany na remont. Po jego zakończeniu, w styczniu 
1946 r. powrócił do Gdyni. W 1949 została zmieniona nazwa na s/s „Wieluń”. 
W związku z reorganizacją przedsiębiorstw żeglugowych trafi ł do Polskiej 

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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Żeglugi Morskiej. Odtąd, przez kolejne dziewięć lat, jego portem macierzy-
stym był Szczecin. Jesienią 1958 r. został skreślony z listy statków i pocięty 
na przysłowiowe „żyletki”.

Tworzenie po 1920 roku polskiej gospodarki morskiej, w oparciu 
o budowany port i miasto Gdynia, obejmowało również zakładanie 
fi rm żeglugowych. To z kolei powodowało, że na potrzeby spółek 
armatorskich dokonywano zakupów zarówno statków używanych, 
jak też zamawiano, a raczej kupowano, jednostki jeszcze w trakcie 
ich budowy. Otrzymywały one różne nazwy, które najczęściej na-
wiązywały do nazw miejscowości, rzek lub jezior. Taką jednostką był 
parowiec s/s „Wilno”. 

Nie był to jednak jedyny statek o tej nazwie. Pierwszym był za-
kupiony w roku 1922 przez inż. Antoniego Dunin-Ślepścia1. Zgodnie 
z zapisami w Lloyd Register of Book, do I wojny światowej właści-
cielem statku o nazwie „Societe” była fi rma Societe de Commerce 
& Commision z Rostowa nad Donem2. Była ona powiązana z naj-
większym armatorem w Rostowie – Synowie E.T. Paramonowa. Od 
tego nazwiska statki te, w tym również „Wilno”, były nazywane „Pa-
ramoninami”. Specyfi ką jego żeglugi był transport rzeczno-morski 
po Donie, limanie Dniepru, Morzu Azowskim i Morzu Czarnym. 
Głównym ładunkiem było zboże. Płaskodenna konstrukcja kadłuba 
umożliwiała załadunek w naturalnych warunkach, czyli w przysta-
niach pozbawionych urządzeń portowych do za- i wyładunku towa-
rów.

Po wybuchu I wojny światowej statek został zmobilizowany 
i wcielony do Rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Po niezbędnej ada-
ptacji stał się poławiaczem min (trałowcem) o numerze burtowym 

1 S/s „Wilno” – eks-„Societe” został zbudowany w Hawaldtswerke w Kilonii 
w 1910 r. Długość statku – 57,3 m, szerokość – 9,5 m. Napęd – 2 trójprężne, 
3-cylindrowe maszyny o mocy 400 KM, co umożliwiało osiąganie prędkości 
8 węzłów (ok. 20 km/h). Nośność statku wynosiła 578 BRT. Był to typ 
płaskodennej szalandy parowej o zanurzeniu na dziobie 1 m. J. Miciński, 
Księga statków polskich 1918−1945, t. 1, Gdańsk 1996, s. 33.

2 Lloyds Register of Shipping – brytyjskie towarzystwo klasyfi kacyjne 
z siedzibą w Londynie, najstarsze (założone w XVII w.) i jedno z trzech 
największych na świecie. Od roku 1696 publikuje „Lloyds List” – wykazy 
statków. W roku 1932 w Polsce utworzono Polski Rejestr Statków (PRS), 
który ściśle współpracował z towarzystwem brytyjskim.
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„T-232”, a później „T-332”. Po zakończeniu wojny statek został zde-
mobilizowany i wraz z dwoma innymi zakupiony przez wspomnia-
nego powyżej inż. Antoniego Dunin-Ślepścia, który był mieszkań-
cem Warszawy lub… Gałacza3. Wówczas statek otrzymał nową 
nazwę – „Wilno”, z portem macierzystym w Gdańsku, został bo-
wiem zarejestrowany w Wydziale Rejestrowym Urzędu Marynarki 
Handlowej w Gdańsku. Informację o planowanym przybyciu, jego 
i dwóch pozostałych do Gdańska zamieścił wówczas „Żeglarz Pol-
ski” w numerze 12: „Statki znajdujące się w Grecji skąd niebawem 
zostaną przeprowadzone do Gdańska. Szczęść Boże!”4

Jednak żaden z nich nigdy nie dotarł na Bałtyk. I chyba raczej nie 
mogły z racji swej płaskodennej konstrukcji. Jak się wydaje, inż. An-
toni Dunin-Ślepść był jedynie fi gurantem. Faktycznym właścicielem 
statków była nadal rodzina Paramonowych. Były one w dalszym cią-
gu eksploatowane w rejonie Morza Czarnego i Śródziemnego. Pra-
cowały na nich również załogi rosyjskie. Wiązał się z tym problem, 
który niewątpliwie rzutował na ich dalsze losy. 

W 1925 roku wygasły postanowienia ustawy sprzed pięciu lat, 
dopuszczającej pracę obcych marynarzy na statkach pływających 
pod polską banderą. Kwestię tę poruszył w liście, a w zasadzie rzec 
by można w donosie, do Urzędu Marynarki Handlowej w Wejhero-
wie kpt. mar. handl. Władysław Suski, który pływał po dolnym Du-
naju na statkach rumuńskich:

Niniejszym mam zaszczyt najuprzejmiej przypomnieć, iż dnia 
28-go maja r. b. [1925 – A.K.] upływa termin wyjątkowego uchylenia się 
od ustawy o polskich statkach handlowych (...) dotyczącej utrzymywa-
nia załogi polskiej oraz używania przy prowadzeniu ksiąg okrętowych 
i kierownictwie statku języka polskiego. Komunikując o powyższym, 
mam na myśli następujące statki, które posiadają całkowitą załogę rosyj-
ską, lecz pływające pod banderą polską i korzystające z dobrodziejstw 
i przywilejów takowej, a mianowicie „Ville de Toulon”, „Wilno” i „Ville 
de Nice”, należące do Paramonina, a które są wniesione do rejestru stat-
ków portu gdańskiego i wszystkie papiery okrętowe są wydane przez 

3 Oprócz „Societe” przemianowanego na „Wilno”, zakupił „Ville de Nice” 
i „Ville de Tulon”, którym pozostawiono te nazwy.

4 „Żeglarz Polski” − miesięcznik poświęcony sprawom żeglugi morskiej 
i rzecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i zadań żeglugi 
polskiej – pierwszy taki periodyk w języku polskim ukazujący się 
w latach 1922–1932 w Gdańsku jako dodatek do „Kuriera Gdańskiego”.
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Główny Urząd Rejestracyjny w Gdańsku na imię inżyniera Dunin-Ślep-
ścia, mieszkającego w Warszawie. Moim zdaniem o powyższem winne 
być powiadomione konsulaty polskie w Gdańsku, Konstantynopolu, 
Atenach i inne mające siedzibę w miastach portowych5. 

Autor nie doczekał się odpowiedzi na powyższy list, dlatego też 
na łamach „Żeglarza Polskiego” opublikował go, opatrując dodatko-
wym komentarzem: „(...) wspomniane statki kursują sobie po dziś 
dzień z załogą całkowicie rosyjską, lecz pod banderą polską, a pol-
scy marynarze, których jest przeszło kilkaset, siedzą bez posady, na 
lądzie, lub pracują po różnych biurach”6.

Jednak reakcja urzędowa nastąpiła. Już w listopadzie 1925 roku 
Wydział Rejestracyjny Urzędu Marynarki Handlowej skreślił paro-
wiec „Wilno” ze swojej ewidencji. Wówczas też prawdopodobnie 
statek został sprzedany. Dowodzić tego mogą zapisy w rejestrze 
Lloyd’sa, zawierające zapis „Carrying Petroleum in Bulk”. Jak wyni-
ka z niego, musiał zostać przebudowany na tankowiec i pod nazwą 
„Petrolina” pływał do roku 1936 pod banderą Persji (Iran). Następ-
nym armatorem była grecka fi rma z Pireusu. Wówczas to otrzymał 
on nazwę „Theodol 2”. W rejestrach Lloyd’sa statek jest wymieniany 
jeszcze w latach 1945/1946.

Historię drugiego frachtowca noszącego nazwę „Wilno”, nale-
ży rozpocząć od zaprezentowania jego armatora. W odniesieniu do 
przełomowego roku 1926, można sparafrazować dwa pierwsze wer-
sy, autorstwa Adama Mickiewicza, rozpoczynające Księgę XII Pana 
Tadeusza:

O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju!
Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju (...)7

Wówczas powstało pierwsze przedsiębiorstwo żeglugowe – ar-
matorskie – z prawdziwego zdarzenia – Przedsiębiorstwo „Żegluga 
Polska”, które po sześciu latach zostało przekształcone w spółkę ak-

5 J. Miciński, op. cit., s. 31−32.
6 Ibidem, s. 32.
7 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, Księga XII, Rok 

1812, htt ps://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html [dostęp: 
16.06.2021].
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cyjną. To był zasiew. A o urodzajnym plonie – rezultacie tych dzia-
łań, czytelnik przekona się po lekturze poniższego artykułu. Atutem 
tej inicjatywy gospodarczej było oparcie przedsiębiorstwa na kapita-
le państwowym. Solidne podstawy ekonomiczne umożliwiły już na 
wstępie dokonanie zakupu we Francji pięciu masowców. Dlatego też 
do wszystkich przylgnęło określenie „francuzy”8. 

Pierwszym statkiem, który przybył do Gdyni był właśnie paro-
wiec s/s „Wilno”9. Dotarł on wprost ze stoczni i z niepełną jeszcze za-
łogą, a także pod balastem, czyli bez ładunku, w dniu 4 stycznia 1927 
roku rzucił cumy w porcie macierzystym. Z uwagi na wagę tego wy-
darzenia warto podać skład pierwszej załogi. Kapitanem w tym rej-
sie był pochodzący z Wileńszczyzny kpt. ż.w. Mamert Stankiewicz 
o przydomku „Znaczy kapitan”, którego postać barwnie opisał Ka-
rol Olgierd Borchardt w swojej książce pod takim właśnie tytułem. 
Pozostali członkowie załogi to: 

starszy ofi cer – kmdr Włodzimierz Steyer – urlopowany na jeden 
rok z Marynarki Wojennej

II ofi cer – Stefan Ciundziewicki
II ofi cer – Jan Ćwikliński
starszy mechanik – Józef Gaworowski
II mechanik – Jan Miękus 
III mechanik – Władysław Milewski
bosman – Paweł Lewiński
kucharz – Sagan
steward – Topolski
marynarze – Hohn, Czapa, Konkel
palacze – Preuss, Hajdas, Jałowski
Nabrzeże, do którego dobił statek nie było jeszcze ukończone. 

Przybyciu pierwszego polskiego statku towarzyszył podniosły na-
strój i ogromne wzruszenie, trudno się zatem dziwić, że wydarzenie 

8 J. Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, Instytut Wydawniczy „Nasza 
Księgarnia”, Warszawa 1989, s. 17.

9 Zbudowany w stoczni Chantiers Navals Francis, Blainville koło Caen. 
Długość 84,6 m, szer. 12,1 m, zanurzenie 5,4 m. Nośność 2850 DWT. Napęd – 
1 maszyna parowa, trzycylindrowa, potrójnego sprężania o mocy 1200 KM 
napędzająca 1 śrubę. Prędkość 9 węzłów (ok. 20 km/h). Załoga liczyła 26 
ludzi. Był to pierwszy polski statek, który wszedł do Gdyni. Pierwszym 
zagranicznym był francuski parowiec „Kentucky”. J. Miciński, op. cit., 
s. 183.
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to zostało tak skrupulatnie opisane. Jednym z tych, który je zrelacjo-
nował w swoich wspomnieniach był Julian Rummel:

To molo było jeszcze niewykończone, nabrzeża puste, choć dopro-
wadzono już do nich wtedy tor kolejowy. Gdy statek przycumował, ze-
brała się przy nim grupa ludzi, przeważnie robotników i zaintonowa-
ła „Jeszcze Polska nie zginęła”. Niewiele rzeczy zrobiło na mnie takie 
głębokie wrażenie. Zdawało mi się, że ludzie czuli instynktownie, że 
z przyjściem tego skromnego statku rozpoczyna się nowa stronica w hi-
storii Polski10.

Uroczystości powitania zostały zaplanowane na dwa kolejne dni. 
5 stycznia miały one charakter lokalny, a ich przebieg relacjonowała 
prasa krajowa:

O 930 zebrały się pod ratuszem towarzystwa miejscowe ze sztanda-
rami i uformowano pochód, na którego czele szła orkiestra marynarki 
wojennej. Pochód udał się pod statek „Wilno”, celem powitania zało-
gi okrętu. Wszystka publiczność biorąca udział w pochodzie udała się 
na statek, na którym odbyło się ofi cjalne przyjęcie go przez przedsta-
wicieli władz i dyrektora „Żeglugi Polskiej”, pana inżyniera Rummla. 
W imieniu wojewody witał załogę pan starosta Ossowski, w imieniu 
miasta burmistrz Krauze. Po przemówieniach publiczność rozeszła się 
po statku, celem zwiedzenia go. Następnie znowu uformowano pochód 
i udano się do kościoła. Mszę dziękczynną odprawił ksiądz Jesionow-
ski, przywitał również załogę od ołtarza. Mimo oczekiwań nie przyje-
chał ani pan wojewoda ani minister Kwiatkowski11.

Piszący te słowa dziennikarz, nie orientował się chyba w pro-
gramie dwudniowych uroczystości. Na kolejny dzień – 6 stycznia, 
w Święto Trzech Króli – przewidziano właśnie wizytę przedstawi-
cieli władz państwowych z min. Kwiatkowskim na czele. Wiązała 
się ona z poświęceniem statku i uroczystym pierwszym podniesie-
niem bandery12. Aby goście z Warszawy mogli dotrzeć pociągiem do 

10 J. Miciński, op. cit., s. 181.
11 Ibidem, s. 181.
12 W historii każdej jednostki pływającej jest to historyczna data 

odnotowywana jako ofi cjalny początek pływania pod banderą danego 
państwa, w tym przypadku Polski. Na uroczystość przybyli z Warszawy: 
minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski, podsekretarz stanu 
tegoż – Doleżal, dyrektor Departamentu Organizacyjnego – Kożuchowski, 
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portu, na niewykończonym molu, przy którym cumował statek, na 
potrzeby tej uroczystości ułożono tory kolejowe. Na statku podnie-
siono galę banderową (jeszcze bez bandery państwowej). Na komi-
nie brakowało również wymalowanego znaku armatorskiego „Że-
glugi Polskiej” – na czerwonym pasie biała litera „Ż”13. W godzinach 
porannych przybył pociąg z Warszawy, wiozący min. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego wraz z osobami mu towarzyszącymi. Z uwagi na 
prowizoryczne ułożenie torów, wagony ze stacji Gdynia ostrożnie 
przetoczono na nabrzeże portowe. O godzinie 1130 zebrani na po-
kładzie statku goście uczestniczyli w nabożeństwie odprawionym 
przy ołtarzu polowym przez księdza Ernesta Jesionowskiego – pro-
boszcza nowo erygowanej parafi i gdyńskiej14. Dokonał on wówczas 
poświęcenia statku oraz pięciu bander dla wszystkich zakupionych 
„francuzów”. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego, ode-
granego przez orkiestrę Marynarki Wojennej, po raz pierwszy zosta-
ła uroczyście wciągnięta polska bandera. Po tej części  uroczystości, 

szef sekretariatu ministra − Peche, dyrektor Departamentu Marynarki – 
inż. Łęgowski, radcowie ministerialni – Jackowski i Rostkowski, sekretarz 
osobisty ministra – Barański. Ponadto uczestniczyli: Komisarz Generalny 
RP w W. M. Gdańsku – Strasburger, wojewoda pomorski – Młodzianowski, 
prezes sejmowej komisji – poseł Załuska, starosta powiatu morskiego – gen. 
Zaruski, prezes Dyrekcji PKP w W. M. Gdańsku – Tarnowski, członkowie 
polskiej delegacji do Rady Portu Gdańsk – adm. Borowski, konsul Grabski 
i inż. Zarzycki, prezes Rady Administracyjnej „Żeglugi Polskiej”− Cyryl 
Ratajski, reprezentujący również jako urzędujący prezydent miasto Poznań, 
delegacja Izby Handlowo-Przemysłowej z Grudziądza, byli ministrowie – 
Klarner i Olszewski, d-ca Floty – kmdr Unrug, szef sztabu Floty – kmdr 
Korytowski, generalny konsul Finlandii w Gdańsku – Noe. Za: Archiwum 
morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk; 
wybór i oprac. M.M. Drozdowski, współpraca P. Dwojacki; Fundacja 
Gdyńska Inicjatywa Akademicka, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2009, s. 108−109.

13 Zgodnie z tradycją morską są dwa równoległe sposoby na oznaczanie 
własności armatorskiej statku. Pierwsza to kolory burt i nadbudówek. Drugi 
– na kominie malowano symbol armatora. Dla przykładu statki Polskich 
Linii Oceanicznych były malowane w jasne kolory − jasnoszare burty i białe 
nadbudówki. Na kominie znajdowała się pięciokątna tarcza herbowa 
o czerwonym tle z wymalowanym trójzębem Neptuna i wpisanymi literami 
PLO. Znak ten był kalką znaku armatorskiego przedwojennego armatora 
GAL – czyli Gdynia – Ameryka Line. W miejscu liter były wówczas litery 
GAL.

14 Do tej pory budowane miasto Gdynia podlegało parafi i na Oksywiu.
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goście zwiedzili statek, po czym dyrekcja „Żeglugi Polskiej” podej-
mowała ich uroczystym śniadaniem. W jego trakcie wygłoszone 
zostały przemówienia. Jako pierwszy zabrał głos min. Eugeniusz 
Kwiatkowski, który rozpoczął je od następującego stwierdzenia: 
„Dzień dzisiejszy zmaga się z wielką uroczystością nie tylko lokalną, 
uroczystością obchodzącą nie tylko Gdynię i polskie wybrzeże, uro-
czystość ta bowiem przejmować musi żywą radością wszystkie serca 
w całej Polsce, a dalej dzień dzisiejszy zbiega się z chwilą zamknięcia 
bilansu za rok ubiegły”15. W dalszej części swego wystąpienia wska-
zał na dwa najważniejsze aspekty tego wydarzenia – gospodarczy 
i patriotyczny:

Nie można zaprzeczyć, że 30-milionowy naród, rozporządzający 
tylu surowcami, nie posiadając własnej fl oty, traci na rzecz obcych ty-
siące, które powinien zachować dla siebie, toteż z tego względu należy 
zapoczątkowane dzieło doprowadzić do końca. Nie wolno ograniczać 
się tylko do wydobywania surowca, trzeba go umieć wywieść i sprze-
dać, inaczej bowiem naród nie będzie w stanie się rozwijać.

Dalszym względem, który w decydujący sposób zaważy na szali 
i który zaciążyć musi na całym narodzie, jest silne przywiązanie tego 
ukochanego Pomorza do macierzy polskiej. Nie może pozostawać naj-
mniejszej wątpliwości co do tego, że ziemia pomorska mogłaby kiedy-
kolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach przestać być ziemią polską16.

Wykorzystując słoneczną pogodę, która panowała tego dnia, go-
ście wsiedli na pokład nowo zbudowanego holownika „Ursus” i od-
byli rejs po budującym się porcie, a także udali się na redę, gdzie 
stał kolejny „francuz” przybyły z Cherbourga do Gdyni – s/s „Kato-
wice”17. Po obiedzie, dla uczestników uroczystości przygotowanym 
w sali restauracji na dworcu gdyńskim, trasą przez Gdańsk goście 
udali się w drogę powrotną do Warszawy18.

Już następnego dnia, 7 stycznia 1927 roku, rozpoczęła się żmud-
na praca statku na morzu. Tego dnia przeszedł on do portu gdańskie-
go i po załadunku drewna udał się w swój pierwszy rejs komercyjny 

15 Archiwum…, op. cit., s. 109.
16 Ibidem, s. 110.
17 Pod kapitanem ż.w. Tadeuszem Bramińskim.
18 Pełna relacja z tej uroczystości ukazała się na łamach „Monitora Polskiego” 

1927, nr 4, s. 2−3 i została przytoczona w Archiwum…, op. cit., s. 108−112.
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do Hull w Wielkiej Brytanii. Jak wykazały pierwsze rejsy eksploata-
cyjne, tak na „Wilnie”, jak i na pozostałych „francuzach” należało 
dokonać pewnych poprawek. Pisze o tym Julian Rummel w swoich 
wspomnieniach:

Dokładnie obejrzałem statki. Okazało się, że były budowane dla in-
nych warunków klimatycznych – bez uwzględniania mrozów, z który-
mi u nas trzeba się było liczyć w czasie surowej zimy. Niektóre pompy 
stały na pokładzie, więc zamarzały na mrozie. Ogrzewanie pomiesz-
czeń ofi cerskich i załogowych było niedostateczne. Budki sterowe były 
odkryte, a więc ofi cer wachtowy i sternik musieliby stać na mrozie 
i wietrze, co niewątpliwie męczyłoby ich, a tym samym zmniejszało ich 
zdolność do obserwacji. Należało więc zająć się adaptacją statków do 
nowych warunków pracy. Przyszłość wykazała, przydatność tych prac. 
Nawet w czasie ostrej zimy 1929 nie było żadnych trudności z eksplo-
atacją statków pod względem technicznym19.

Z uwagi na brak własnej stoczni niezbędne prace wykonywane 
były pomiędzy rejsami w Stoczni Gdańskiej.

Statek brał udział w tworzeniu historii. W lutym 1929 roku jego 
kapitanem został Leon Rusiecki. Był to pierwszy ofi cer, który uzy-
skał patent kapitański spośród pierwszego rocznika absolwentów 
tczewskiej Szkoły Morskiej. W liście do swego szkolnego kolegi Sta-
nisława Kosko opisał warunki, jakie panowały na tym statku:

Może nie wiesz, że od 10 lutego jestem kapitanem s/s „Wilno”. 
Funkcja zaszczytna, ale nerwy naprężone. Przyjąłem ship bez bunkru, 
z przeciekiem w bardzo niedogodnej pozycji lodowej. Otóż 19 lutego 
przy ostatniej tonie czarnego bunkru zaryzykowałem przedzierając się 
przez lody do stacji węglowej. Oj, co to zdrowia kosztowało – ale Bóg 
raczył mnie mieć w swojej opiece i 92 tony wprost cudem dostałem, 
zakotwiczyłem się znowu, prowiantu nabrałem no i pozwoliłem sobie 
na wybryk komendancki – szalupę spuścić jadąc na ląd, by w „Valen-
cji” przetańczyć dziś to bardzo modne tango „Ich küsse Ihre Hand Ma-
damme”20.

19 J. Miciński, op. cit., s. 182. 
20 „Całuję Twoją dłoń, madame”. Zmiana na stanowisku kapitana, o której 

tutaj mowa, nastąpiła na uwięzionym w lodach statku koło Holtenau – 
u wylotu Kanału Kilońskiego. Jest to dzielnica Kilonii. J. Miciński, op. cit., 
s. 189.
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W kwietniu, a dokładnie 1 kwietnia 1930 roku, na pokładzie stat-
ku znów odbyła się szczególna uroczystość. Kapitanem był wówczas 
Karol Ryncki. W tym dniu mijało 50 lat jego pracy na morzu. Na po-
kładzie stawili się kapitanowie i ofi cerowie polskich statków. Przy-
był również dyrektor „Żeglugi Polskiej” Julian Rummel. Ta „cicha 
i koleżeńska” uroczystość była również pożegnaniem tego zasłużo-
nego, 70-letniego „wilka morskiego” z morzem − s/s „Wilno” było 
ostatnim statkiem, na którym pływał i którym dowodził.

Pierwsza połowa lat 30. XX wieku, to lata kryzysu. Statki „Że-
glugi Polskiej” zawiesiły swoją działalność i stanęły na przysłowio-
wym sznurku. Dopiero wiosną 1935 roku udało się przywrócić je do 
żeglugi, jednak wymagało to porozumienia pracowników, czyli za-
łóg statków z armatorem w sprawie obniżenia dotychczasowych po-
borów o prawie 11%. Dzięki takiej postawie statki ponownie mogły 
wyruszyć na morskie szlaki żeglugowe, a marynarze nie stracili swo-
ich miejsc pracy. Armator wykonał jeszcze jedną zmianę w zakresie 
swojej dotychczasowej działalności, poszerzając ją o żeglugę tram-
pową21. O tym trudnym okresie i pracy w warunkach oszczędzania 
na wszystkim mówi relacja z jednego z takich rejsów na „Wilnie”. Jej 
autorem jest M. Umiński, który był wówczas drugim ofi cerem (do-
wodził kpt. Bohdan Gawęcki). Rzecz działa się w pierwszej połowie 
1937 roku w Cannes:

Po wyładunku węgla w tym małym, pełnym jachtów porcie, z za-
chowaniem wszelkich ostrożności, aby nie zakurzyć pięknej miejscowo-
ści Lazurowego Wybrzeża, otrzymałem specjalne polecenie od kapita-
na: zorganizować przeładunek 250 ton węgla bunkrowego z drugiej ła-
downi do bunkra w tylnej części drugiego luku22. Wzięliśmy bowiem 
ten dodatkowy bunkier na spód ładowni, odseparowując go troskli-
wie od właściwego ładunku, aby uniknąć bunkrowania za granicą. Od 
6 rano cała załoga pokładowa, maszynowa i hotelowa, nie wyłączając 
kucharza, wzięła się za łopaty i dalej napełniać wielkie „kible” w ła-
downi. Była to sztuka dla windziarza, aby hiwować na pojedynczym 

21 Żegluga trampowa – nieregularna – „Tramp shipping, balk shipping” – 
ładunki są przewożone na podstawie umów czarterowych i kontraktów 
przewozowych. Statki nie są związane z obsługą konkretnych portów, ale 
podążają za ładunkiem. W Polsce, po 1945 r. armatorem specjalizującym się 
w takich przewozach, była Polska Żegluga Morska w Szczecinie.

22 Węgiel bunkrowy – węgiel przeznaczony do napędu maszyny parowej 
statku, niewliczany do ładunku komercyjnego. 
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renerze w ten sposób, że kibel jak wahadło mógł wylądować na pro-
gu szersztoka graniczącego ładownię i bunkier23. Tomasz Orzechow-
ski, trzeci mechanik i ja łapaliśmy ten kibel stojąc na kilku krótkich de-
skach lukowych i wypróżnialiśmy go w przestrzeń bunkrową. Pogoda 
była dobra, zapał niesamowity i pracowaliśmy tak długo jak długo było 
można, do zmierzchu. Przerwa na posiłek (jakaś zupa z mięsem w jed-
nym garnku) była krótka, bo chcieliśmy jak najwięcej przeładować tego 
dnia. Większość z nas, poza palaczami, ledwo mogła się ruszać następ-
nego rana24.

W dniu wybuchu wojny „francuzy” (jak również i inne polskie 
statki, o których będzie jeszcze mowa w kolejnych artykułach) roz-
poczęły nowy rozdział swojej pracy na morzu. Jak już wkrótce miało 
się okazać, był to czas trudnej, niebezpiecznej, aczkolwiek bohater-
skiej działalności transportowej25. Ostatnim, który opuścił Gdynię był 
właśnie s/s „Wilno”. W jego ładowniach znajdował się węgiel prze-
znaczony dla szwedzkiego portu Sundsvall. Już na pełnym morzu 
kapitan Kazimierz Lipski otworzył kopertę z tajną instrukcją, która 
nakazywała skierowanie statku do Göteborga. Jak się okazało były 
już tam inne jednostki polskie26. Z wszystkich, oprócz żaglomoto-
rowca, sformowano konwój, który w eskorcie okrętów szwedzkich, 
idąc wodami terytorialnymi Szwecji, przeszedł do Norwegii i wo-
dami terytorialnymi tego państwa do Bergen. Na pokłady polskich 
statków zaokrętowano również załogę i słuchaczy Szkoły Morskiej, 
którzy przybyli do Szwecji na „Darze Pomorza”27. W ten sposób na 

23 Rener – stalowa lina zakończona hakiem, na którym zawiesza się ładowane 
na statek towary. Szersztok – żelazne legary, które układa się w poprzek 
luku ładowni, na nich układa się pokrywy zamykające luk, całość pokrywa 
brezentem, dociska po bokach belkami i klinuje.

24 J. Miciński, op. cit., s. 195.
25 Jeden z „francuzów” – s/s „Toruń” został zatopiony na wejściu do portu 

gdyńskiego w celu zablokowania toru wodnego. 
26 S/s „Wilno dołączył do cumujących tam statków: „Robur IV”, „Chorzów”, 

„Narocz”, „Kromań” oraz żaglomotorowca rybackiego „Marie Alice”.
27 Żaglowiec szkolny „Dar Pomorza” wyszedł z Gdyni 18 sierpnia 1939 r. Na 

pokładzie znajdowało się 180 osób, w tym 31 członków załogi stałej, 112 
uczniów PSM i 37 jungów (kandydatów do PSM). 24 sierpnia w drodze 
powrotnej z Lipawy do Gdyni, komendant fregaty otrzymał depeszę: 
„Konstanty! [chodzi o komendanta Konstantego Kowalskiego− A.K.] 
Zawiń do najbliższego portu szwedzkiego. Czekaj na sygnał”. Żaglowiec 
przez całą wojnę pozostawał w Szwecji jako jednostka internowana 
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„Wilno” trafi ło 36 osób. Przez kolejne dwa tygodnie statki przebywa-
ły w Norwegii, przygotowując się do „skoku” przez Morze Północ-
ne do Wielkiej Brytanii. 14 października, pod osłoną okrętów Royal 
Navy wyruszyły na zachód i po dwóch dniach spokojnej żeglugi do-
tarły na redę portu Methil w Szkocji. Relację z tego rejsu zawdzięcza-
my kpt. ż.w., który w tym rejsie pełnił obowiązki I ofi cera, Rościsła-
wowi Choynowskiemu:

Przejście z Göteborga przez Bergen na redę szkockiego porciku Me-
thil było naszym pierwszym zetknięciem się z wojną. Był to również 
pierwszy konwój, choć daleki od późniejszych doskonałych organizacji, 
gdyż nie umieliśmy jeszcze trzymać porządku konwojowego, co wy-
magało nieustannej dobrej obserwacji i szybkiego manewrowania, bra-
kowało umiejętności utrzymania łączności wzrokowej i słuchowej, no 
i także opanowania języka angielskiego. Wszystko to przyszło z cza-
sem28.

Przejście do Wielkiej Brytanii było początkiem służby transporto-
wej na potrzeby wojny. Z jednej strony była to działalność o charak-
terze komercyjnym pod auspicjami dotychczasowego armatora „Że-
glugi Polskiej”, z drugiej wykonywanie zadań transportowych, ma-
jących na celu zaopatrzenie Wysp Brytyjskich w artykuły niezbędne 
do życia ich mieszkańców i przebywających tam emigrantów. Cho-
dziło również o dostawy materiałów koniecznych do prowadzenia 
działań wojennych. W czerwcu 1940 roku statek dowodzony przez 
kpt. ż.w. Kazimierza Lipskiego przewiózł pszenicę z Francji do Lon-
dynu, a następnie pobrał ładunek smoły dla francuskiego portu Sete 
nad Morzem Śródziemnym. Statek dotarł do celu 3 czerwca, a jego 
rozładunek zakończono dopiero 17 czerwca. Wówczas sytuacja na 
froncie francusko-niemieckim zapowiadała kapitulację Francji, dla-
tego też niezwłocznie następnego dnia, czyli 18 czerwca statek opu-
ścił port, zabierając na swój pokład polskich uchodźców i po czte-
rech dniach żeglugi dotarł do Gibraltaru (22 czerwca). A był to dzień 
kapitulacji Francji. Wydarzenia te doskonale zrelacjonował kpt. ż.w. 
Bohdan Korodziejewski. W dniu 18 czerwca w Marsylii, gdzie ocze-

wraz z trzema okrętami podwodnymi OORP „Sęp”, „Ryś” i „Żbik”. Na 
pokładzie pozostała jedynie siedmioosobowa załoga, która miała dbać 
o stan zachowania statku. Do kraju powrócił 24 października 1945 r.

28 J. Miciński, op. cit., s. 197.
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kiwał na transatlantyk „Pułaski”, wysłuchał przemówienia kapitu-
lacyjnego marsz. Petaina. Zrozumiał, że możliwie najszybciej należy 
ewakuować się z Francji. Od polskiego maklera Mieczysława Cedro 
dowiedział się, że w Sete stoi jeszcze polski masowiec „Wilno”. Aby 
przebyć 180 km wynajął taksówkę i wraz z dwoma mechanikami 
PMH oraz żoną elektryka z „Batorego” panią Kołodziejską i dwójką 
jej dzieci dotarli do Sete:

Nigdy w życiu nie odczułem takiej radości, jak wtedy, gdy zbliżając 
się do portu zobaczyliśmy polską banderę. Wtedy naprawdę odczuli-
śmy wszyscy znaczenie posiadania własnej fl oty. Kapitan, ofi cerowie 
i załoga „Wilna” byli wprost nadzwyczajni. Na zakrytej trzeciej ładow-
ni, na opuszczonych bomach rozciągnęli brezent, tworząc wygodny 
i duży namiot dla swoich „pasażerów”. A zebrało się około 36 osób – 
polskich uciekinierów z Francji29.

Samo wyjście z portu nie było sprawą prostą, bowiem władze 
francuskie miały zamiar „aresztować” statki obcych bander, w tym 
polskie. Trzeba było jednak pokonać śluzę znajdującą się u wejścia 
do portu, a nie można było tego dokonać bez pilota. Na mostku znaj-
dował się francuski pilot, którego kapitan przekonywał, że statek 
musi opuścić port. Ale przy polerach stało jeszcze czterech żandar-
mów, którzy pilnowali, by statek nie rzucił cum. Do „zmiękczenia” 
tychże użyto butelki koniaku. Wymagało to nieco „wysiłku” rów-
nież językowego. Ostatecznie działania te były na tyle skuteczne, że 
Francuzi sami rzucili cumy z okrzykiem „Vive la Pologne!”, na co za-
łoga polska odpowiedziała „Vive la France!”30 

Sytuacja na kontynencie europejskim skomplikowała się na tyle, 
że zaopatrzenie Anglii mogło opierać się jedynie na dostawach ze 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wymagało to jednak 
zorganizowania transportu niezbędnych towarów przez północny 
Atlantyk. W tym celu brytyjskie Ministry of War Transport wzię-
ło w czarter polskie statki, w tym wszystkie sprawne, cztery „fran-
cuzy”. Jednak po pierwszych rejsach konwojowych stwierdzono ich 
niewielką przydatność do tej akurat żeglugi. Skierowano je zatem 
do transportu towarów wzdłuż wybrzeży Wysp Brytyjskich, co, 
wbrew pozorom, wcale nie były bezpieczniejsze. Był to bowiem czas 

29 Ibidem, s. 199.
30 Ibidem.



Andrzej Kotecki

66

 wzmożonej aktywności Luftwaff e, która chciała osłabić Wielką Bry-
tanię i przygotować inwazję niemiecką na Wyspy. 

Zwieńczeniem działań w latach wojny było skierowanie statku 
do udziału w operacji lądowania w Normandii. „Wilno” zostało wy-
znaczone do zadań transportowych na odcinku „Gold” w sektorze 
angielskim. Statek przewoził zaopatrzenie dla batalionu saperów. 
Kapitanem statku był wówczas kpt. ż.w. Rościsław Choynowski, 
który tak wspominał ową pierwszą podróż w dniu 8 czerwca 1944 
roku:

Głównym przedmiotem naszej troski było uniknięcie spotkania 
z którymś z sąsiadów. Tłok panował nieprawdopodobny i do tego ten 
pośpiech. Jak najszybciej i jak najbliżej brzegu. Uwijało się tam mnó-
stwo barek, pontonów holowanych przez amfi bie, motorówek. Strze-
la artyleria z obu stron. Front przesunął się o kilka kilometrów w głąb 
lądu. Na plażach lądowało tysiące ton najróżniejszego sprzętu i zaopa-
trzenia. Szybko wyrzuciliśmy nasz ładunek i ruszyliśmy z powrotem31.

W kolejnych dniach inwazji zmieniały się również kierunki rej-
sów. W drugiej podróży, 25 czerwca „Wilno” zaopatrywało odci-
nek „Omaha”. Celem trzeciej podróży w lipcu 1944 roku był odci-
nek „Utah”. Z kolei w sierpniu, dla rozpoznania możliwości nawiga-
cyjnych, statek skierowano do niewielkiego „porciku” Saint Vaast-la 
Hougue. Ten rejs, a szczególnie wejście do tego portu było niezwykle 
dramatyczne:

Tak duży statek nigdy tutaj dotychczas nie wchodził. Była to pierw-
sza taka próba. Przy wysokiej, syzygijnej wodzie, mając wypompowa-
ne resztki balastów, wszedłem do awanportu i tu straciłem możność 
manewrowania32 (...) Awanport mieścił się poza wyspą, która jakby za-
tykała wejście do portu, a silny prąd pływowy raz wynosił z niego na 
północ, drugi raz – na południe. Staliśmy tak „Wilnem” za tą wyspą, 

31 J. Miciński, op. cit., s. 208.
32 Pływ syzygijny (pływ maksymalny) – zjawisko pływowe powstające, 

gdy Ziemia, Księżyc i Słońce znajdują się w linii prostej. Oddziaływania 
grawitacyjne Księżyca i Słońca działają wówczas na Ziemię w tym samym 
kierunku (choć ich zwrot może być ten sam lub przeciwny), skutkiem 
czego występujące na Ziemi pływy morskie są maksymalne. Zjawisko to 
występuje dwa razy w miesiącu synodycznym: pełni Księżyca (Ziemia jest 
wtedy pomiędzy Księżycem i Słońcem) oraz w nowiu (Księżyc jest wtedy 
pomiędzy Ziemią i Słońcem).
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a woda powoli opadała. Przy niskiej wodzie okazało się, że statek stał 
jakby w suchym doku, o 2−3 stopy ponad dnem33. Zeszliśmy po spusz-
czonym sztormtrapie i widzimy, że statek prawie na całej długości ka-
dłuba siedzi na murku ułożonym z kamieni i stanowiącym… plantację 
ostryg. Właściciel „murku” czekał już na nas przy burcie i wymachując 
rękami żądał odszkodowania. Posłałem go do króla angielskiego, fi r-
mującego całą tę imprezę. (...) Zaczęliśmy się zastanawiać, jak wybrnąć 
z tej sytuacji? Przypływ codziennie malał i tak aż do nowiu. Zmitrężyli-
śmy prawie dwa tygodnie. Gdy już przyszła następna syzygijna woda, 
zaczęliśmy – niczym słoń w składzie porcelany – manewrować do wyj-
ścia. Wpierw dziobem zaczepiliśmy małą latarnię w główkach awanpor-
tu. Równocześnie na śrubę nawinęliśmy jakąś boję na stalówce. Statek 
o mało nie wywrócił się, bo nie mogliśmy napełnić balastów z powo-
du zapchania kingstonów błotem34. Próby zepchnięcia barkami inwa-
zyjnymi nie dały rezultatu. Korzystając z tego, że barki były pod burtą, 
rozpoczęliśmy wyładunek. Nareszcie po paru dniach odładowywania 
udało się ściągnąć nas z tego przeklętego „murku”, którego nie było 
ani na mapie, ani w locji35. Po tych przygodach władze uznały, że już 
nie będzie kierować, tak dużych statków do tego zakichanego porciku36.

Ten rekonesans zlecony s/s „Wilno” przez amerykański Korpus 
Transportu Morskiego do tego raczej portu rybackiego, niż prze-
znaczonego do obsługi jednostek pełnomorskich, zakończył się nie-

33 1 stopa = 30,48 cm, czyli tutaj niecały metr.
34 Zawór denny (kingston) – zawór na statku służący do czerpania wody 

zaburtowej. Znajduje się poniżej linii wodnej w burcie, dnie lub oble. 
Czerpana woda jest wykorzystywana przez większość systemów 
okrętowych między innymi jako: system przeciwpożarowy, chłodzenia 
silników, spłukiwania, do celów gospodarczych oraz na okrętach do 
zatapiania komór amunicyjnych.

35 Locja morska − wiadomości z zakresu locji morskiej wydawane są w postaci 
ksiąg (opisów tekstowych) uzupełniających wiadomości podane na 
mapach. Księgi opisują geografi ę akwenów (wraz z opisem dna, prądami 
morskimi, pływami), geografi ę widocznych fragmentów wybrzeża, znaki 
nawigacyjne, charakterystyczne elementy linii brzegowej mogące pomóc 
w nawigacji, warunki pogodowe (np. wiatry, możliwe zalodzenia), sposoby 
komunikacji na danym obszarze, godziny funkcjonowania urządzeń 
i instytucji związanych z komunikacją wodną, obowiązujące przepisy 
miejscowe, miejscowe słownictwo ważnych z punktu widzenia żeglugi 
terminów, miejsca zaopatrzenia w różne rzeczy i materiały (np. źródła 
pozyskania paliwa, czystej wody) oraz inne ważne elementy otaczającej 
infrastruktury.

36 J. Miciński, op. cit., s. 209.
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powodzeniem. Dlatego też, po przygodach polskiego parowca, alian-
ci zrezygnowali z wykorzystywania tej bazy dla celów militarnych. 

Po powrocie, a przed kolejnym rejsem, statek kotwiczył w Co-
wes. Stąd skierowano go do Hull po węgiel, który był przeznaczony 
dla wyzwolonego już Cherbourga, gdzie do jego rozładunku wyzna-
czono jeńców niemieckich.

W listopadzie 1944 roku, wobec przeniesienia się działań wojen-
nych w głąb kontynentu europejskiego, część fl oty pływającej na po-
trzeby Ministry of War Transport została zdemobilizowana. W tej 
grupie był również parowiec „Wilno”, który tym samym mógł po-
wrócić do żeglugi typowo komercyjnej. Jednym z portów doce-
lowych było Dieppe. I tu znów wydarzył się wypadek, który spo-
wodował znaczne uszkodzenia kadłuba. Usprawiedliwieniem dla 
kapitana statku był fakt, że statek wchodził do portu przy jednym 
czynnym kotle, co w znaczący sposób ograniczało moc maszyny 
głównej i co za tym idzie jego zdolności manewrowe. Przy wejściu 
do portu trzeba było ominąć usypisko gruzu powstałe po uderzeniu 
bomby w nabrzeże. Silny prąd na kanale wejściowym zepchnął sta-
tek na kamienną ostrogę. W wyniku uderzenia została rozbita stewa 
dziobowa37. Niestety, nie był to koniec nieszczęść towarzyszących tej 
jednostce. W dniu zakończenia wojny, 9 maja 1945 roku statek prze-
bywał ponownie w Cherbourgu, gdzie podczas wyładunku węgla 
odpadła stewa rufowa. Wypadek ten był prawdopodobnie efektem 
intensywnego eksploatowania statku przez ostatnie lata, bez choćby 
doraźnych remontów w stoczni. W tym przypadku z pomocą przy-
szli amerykańscy saperzy. Pomogli prowizorycznie odbudować tę 
newralgiczną część konstrukcji kadłuba, wykorzystując w tym celu 
szyny kolejowe. Dzięki temu, statek przy pomocy holownika, mógł 
powrócić do Wielkiej Brytanii. Od razu został skierowany do Barry 
Docks, gdzie przeprowadzono remont generalny oraz zdjęto uzbro-
jenie38. O stanie technicznym kadłuba, po sześciu latach intensyw-
nego pływania, niech świadczy fakt, że należało dokonać  wymiany 

37 Stewa – część szkieletu statku lub łodzi. Przedłużenie stępki w kierunku 
dziobu (stewa dziobowa, dziobnica) albo rufy (stewa rufowa, tylnica).. 

Stewa rufowa kończy rufową część kadłuba statku, łącząc poszycie burt. 
Wykonana jest zwykle jako staliwny odlew lub stalowa konstrukcja 
spawana, zawierająca wyjście okrętowego wału napędowego i zawieszenie 
steru.

38 Barry Docks – miasto i port w Walii u wylotu Kanału Bristolskiego. 
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44 płyt poszycia oraz wszystkich rurociągów. Prace te trwały do 
stycznia 1946 roku. Zaraz po ich zakończeniu, statek dowodzony 
przez kapitana Rościsława Choynowskiego obrał kurs powrotny 
z wojennej tułaczki do portu macierzystego – do Gdyni.

Tu natychmiast rozpoczął się kolejny etap w historii jednostki – 
powrót do pracy w oparciu o polski port. W 1949 roku z rejestru 
polskich statków zniknęła nazwa „Wilno”, ale fi zycznie statek nadal 
istniał, jednak pod zmienioną nazwą – s/s „Wieluń”. Przeprowadze-
nie tej zmiany wymusiły zapewne względy polityczne. Armatorowi 
(?) lub innej osobie (instytucji) zależało, by „nie drażnić” ZSRR taką 
„rewizjonistyczną” nazwą. Wydarzenie to zbiegło się w czasie rów-
nież z upaństwowieniem przedsiębiorstw żeglugowych. Wszystkie 
dotychczas działające spółki armatorskie zostały połączone w dwa 
przedsiębiorstwa – Polskie Linie Oceaniczne z siedzibą w Gdyni 
i Polską Żeglugę Morską w Szczecinie. Pomiędzy tych dwóch arma-
torów podzielono również pływającą fl otę: s/s „Wieluń” – eks-„Wil-
no” trafi ł do Szczecina. W barwach tego armatora statek pływał bez 
remontu do października 1958 roku, kiedy to został spisany ze stanu 
fl oty i pocięty na przysłowiowe „żyletki”.

Przy ocenie działalności tego statku, warto zwrócić uwagę, że był 
to masowiec, który w znaczący sposób zaznaczył dążenia państwa 
polskiego i całego społeczeństwa do budowy polskiej gospodarki 
morskiej. Owe ambicje potwierdził również w latach II wojny świa-
towej, oddając swoje usługi na rzecz wysiłku zbrojnego aliantów.

Ocenę działalności załóg tych statków w latach II wojny świato-
wej doskonale sformułował Jerzy Pertek. Podsumowując ją w roku 
1940, stwierdził:

Jeżeli dodamy, że ofi cerowie fl oty handlowej wyprowadzili rów-
nież przebywające w Port Lyautey jednostki Marynarki Wojennej 
„Iskrę” i „Wilię” i że ze statków handlowych tylko jeden jedyny („Oksy-
wie”) nie wydostał się na wolność, to wówczas tym lepiej zrozumiemy 
podziw angielskiej admiralicji i całego wolnego świata dla niezłomne-
go ducha i wspaniałych zdolności nawigacyjnych polskich marynarzy. 
Wystarczy dodać, że tego co powiodło się prawie wszystkim statkom 
polskim, nie próbował podjąć się żaden kapitan brytyjskich i innych 
alianckich statków kotwiczących podówczas we francuskich portach 
Afryki39.

39 J. Pertek, Druga mała fl ota; Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1959, s. 21.
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Oczywiście dotyczy to sytuacji po czerwcu 1940 roku. Ale jeśli 
prześledzimy choćby losy opisanego powyżej masowca s/s „Wil-
no”, przekonamy się, że ta opinia może odnosić się do całości lat 
1939−1945. Wystarczy tu przytoczyć choćby zestawienie liczb ilu-
strujących tonaż polskich jednostek handlowych. Na początku woj-
ny łączny tonaż wynosił 137.785 BRT, a w dniu 6 lipca 1945 roku − 
138.000 BRT. A więc, pomimo strat wojennych, nastąpił wzrost tona-
żu, który pływał pod biało-czerwoną banderą40. 

Andrzej Kotecki
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Under the “borderland” ensign. The fi rst “French” 
merchant ship in Gdynia − s/s “Wilno”

Keywords 
Polish Shipping Company “Żegluga Polska”, Polish maritime economy, 
history, Gdynia, s/s “Wilno”, “Wilno” (Paramonin), s/s “Wieluń”, Polish 
Mercantile Marine, World War II

Abstract 
In order to build a mercantile fl eet in 1920 various economic initiatives were 
required, such as for example the purchase of the three Russian ships by 
Antoni Dunin-Ślepść. One of these ships was named “Wilno”. Due to the 
place of registration their home port was Gdańsk. These ships sailed under 
the Polish ensign in the years from 1922 to 1925. In 1926, a state-owned Ship-
ping Company “Żegluga Polska” was established. The company purchased 
fi ve bulk carriers in France – “Kraków”, “Toruń”, “Poznań” and “Katow-
ice”. The fi fth one was named “Wilno”. It was the fi rst ship to enter Gdynia 
port on 4 January 1927, a port which was still under construction. On the 
Three Kings’ Day – 6 January 1927 − the ceremony of raising the ensign was 
held, att ended by the state delegation with the Minister Eugeniusz Kwiat-
kowski himself. The regular service of the ship on the sea began not later 
than on the following day. The ship transported mostly bulk goods between 
the Baltic ports, but also reached the ports on the United Kingdom. During 
the World War II the ship transported supplies to the British Isles. From 
June to August 1944 it was used during the Normandy Invasion to transport 
military materials. In 1945, the ship had a breakdown and an overhaul was 
scheduled. After its completion, in January 1946 the ship returned to Gdy-
nia. In 1949, its name was changed to s/s “Wieluń”. In connection with the 
reorganization of the Polish shipping companies it ended up in the Polska 
Żegluga Morska (Polish Steamship Company). Since that time and for the 
nine consecutive years its home port had been Szczecin. In the autumn of 
1958 the ship was deleted from the list of ships and scrapped - fi guratively 
speaking “cut into razor blades”.
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Andrzej Kotecki
Muzeum Niepodległości w Warszawie
[Museum der Unabhängigkeit in Warszawa]

Unter „ostpolnischer” Flagge. Der erste „Franzose” 
in Danzig − s/s „Wilno [Vilnius]”

Schlüsselwörter 
Das Unternehmen „Żegluga Polska [Polnische Seefahrt]”, polnische See-
wirtschaft, Geschichte, Gdynia [Gdingen], s/s „Wilno”, (Paramonin), s/s 
„Wieluń”, Polnische Handelsmarine, Zweiter Weltkrieg

Zusammenfassung
Die Gründung der Handelsfl ott e nach 1920 war mit verschiedenen Wirt-
schaftsinitiativen verbunden, wie z.B. der Einkauf von drei russischen 
Schiff en durch Ing. Antoni Dunin-Ślepć, von welchen eines auf den Namen 
„Wilno” [Wilnius] getauft wurde. Deren Heimathafen war auf Grund der 
Registrierung Gdańsk. Diese Schiff e sind unter der polnischen Flagge in 
den Jahren 1922−1925 gefahren. Im Jahre 1926 wurde in Anlehnung an das 
Staatskapital das Unternehmen „Żegluga Polska [Polnische Seefahrt]” ge-
gründet. Es hat in Frankreich fünf Massengutfrachter – „Kraków”, „Toruń”, 
„Poznań” und „Katowice” gekauft. Der fünfte erhielt den Namen „Wilno”. 
Es war das erste Schiff , das am 4. Januar 1927 in den sich im Bau befi ndli-
chen Gdinger Hafen eingegangen ist. Am Tag der Heiligen Drei Könige – 
dem 6. Juni 1927 – wurde feierlich die Flagge gehisst. An den Feierlichkeiten 
hat eine polnische Staatsdelegation mit dem Minister Eugeniusz Kwiatkow-
ski an der Spitz e teilgenommen. Gleich am nächsten Tag begann regelmäßi-
ger Dienst des Schiff es zur See. Die häufi gste Ladung bildeten Massengüter, 
transportiert zwischen den Ostsee-Häfen, sowie in die Häfen von Großbri-
tannien. Während des Zweiten Weltkrieges nahm das Schiff  auch an den 
Transporten mit der Versorgung für Britische Inseln teil. Im Juni – August 
1944 nahm das Schiff  an der Operation in der Normandie teil, indem es Mi-
litärsachen transportierte. Im Jahre 1945 hatt e das Schiff  eine Havarie und 
wurde zur Renovierung geschickt. Nach der beendeten Renovierung kam 
es im Januar 1946 nach Gdynia zurück. Im Jahre 1949 wurde das Schiff  zu 
s/s „Wieluń” umbenannt. Im Zusammenhang mit der Reorganisation der 
Seefahrtunternehmer ist es von der Polska Żegluga Morska übernommen. 
Seit dem war sein Heimathafen Szczecin [Stett in]. Im Herbst 1958 wurde es 
von der Liste der Schiff e gestrichen und in die sprichwörtlichen „Rasier-
klingen“ geschnitt en.
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 Анджей Котецкий
Музей независимости в Варшаве

Под «кресовым» флагом. Первый «француз» 
в Гдыне − корабль «Вильно»

Ключевые слова 
Предприятие «Żegluga Polska», морское хозяйство Польши, история, 
Гдыня, корабль «Вильно», «Вильно» (Парамонин), корабль «Велюнь», 
Польский торговый флот, Вторая мировая война

Резюме 
Создание после 1920 года торгового флота было связано с различны-
ми экономическими инициативами, такими как приобретение инже-
нером Антонием Дунин-Шлепшцей трех российских кораблей, один 
из которых был окрещен как «Вильно». Их портом приписки, в соот-
ветствии с местом регистрации, был Гданьск. Эти суда в период с 1922 
по 1925 год ходили под польским флагом. В 1926 году, при финансовой 
поддержке государства, было создано предприятие «Żegluga Polska». 
Им затем было приобретено во Франции пять навалочников – «Кра-
ков», «Торунь», «Познань» и «Катовице». Пятое судно получило назва-
ние «Вильнюс». Это был первый корабль, 4 января 1927 года вошедший 
в строящийся порт в Гдыне. 6 января 1927 года, в день праздника Бо-
гоявления, состоялась церемония поднятия флага, в которой приняла 
участие правительственная делегация во главе с министром Эугениу-
шем Квятковским. Уже на следующий день корабль ушел в плавание. 
Чаще всего на его борту находился сыпучий груз, который перевозился 
между портами Балтийского моря, а также в порты Великобритании. 
Во время Второй мировой войны корабль принимал участие в опера-
циях по поставке снабжения на Британские острова. В июне-августе 
1944 года судно участвовало в Нормандской операции, перевозя воен-
ные материалы. В 1945 году а корабле случилась поломка, ввиду чего 
он было отправлено на ремонт. В январе 1946 года, по его завершении, 
корабль вернулся в Гдыню. В 1949 году название судна было измене-
но на «Велюнь». В связи с реорганизацией судоходных компаний, оно 
было переведено в подчинение предприятия «Polska Żegluga Morska». 
С тех пор в течение следующих девяти лет портом приписки был Ще-
цин. Осенью 1958 года корабль был списан и отправлен на металлолом. 
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Streszczenie
Michał Rouba w latach 1937−1938 namalował cykl obrazów – pejzaży, uka-
zujących zamki w Trokach bądź samą wieś. Prace te można połączyć z nur-
tem romantycznym w ramach międzywojennej szkoły malarstwa wileńskie-
go, a także z nowym klasycyzmem. Artysta stworzył niepowtarzalny cykl, 
ukazujący ruiny zamków, odwołując się do barokowego malarstwa francu-
skiego, a także do XIX-wiecznego pejzażu angielskiego i wileńskiego, które 
poddał modernizacji w duchu polskiej szkoły pejzażu. 

Cykl trocki – zamki zaklęte w czasie 

W XIX wieku nastąpiło uwolnienie się pejzażu od mecenatu i zo-
bowiązań wobec zleceniodawców, a tym samym pewna autonomi-
zacja malarstwa krajobrazowego, którą zapoczątkowali angielscy 
malarze William Turner i John Constable. Artyści ci „uwalniają ma-
larstwo pejzażowe od idealizacji i aranżowania przyrody, nie zapo-
minając o malarskich wartościach, tworzą dzieła bardziej autentycz-
ne. Malując w plenerze, przekazują swoje wrażenia wobec zmienne-
go spektaklu przyrody. Przedstawiają niezwykłe zjawiska świetlne 
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i barwne, przejrzystość i ruch”1. W Polsce, po odzyskaniu niepodle-
głości, sztuki plastyczne zostały uwolnione do patriotycznego „obo-
wiązku krzepienia serc, wychowywania narodu, malarstwo mogło 
się poświęcić głównie sprawom warsztatowym, łącząc walory no-
wocześnie, choć nie awangardowo pojętej formy z odpowiednio do 
niej dopasowaną treścią polską i rozwiązać dylemat polskiej sztu-
ki narodowej”2. Choć międzywojenna szkoła malarstwa wileńskie-
go stała po stronie odwoływania się do klasycznych form obrazo-
wania, to również wysoce ceniła sobie nawiązywanie do tradycji 
wybranych dawnych mistrzów. Michał Rouba – romantyk − chęt-
nie odwoływał się do angielskich XIX-wiecznych pejzaży, a także do 
barokowych krajobrazów malarzy francuskich. Artysta „był twórcą, 
który uległ wielu fascynacjom artystycznym: od szkoły pejzażowej 
Stanisławskiego poczynając, przez nawiązywanie do doświadczeń 
Cezanne’a, formistów, aż do »Nowej Rzeczowości«. Najbardziej cha-
rakterystyczne i typowe dla jego twórczości są pejzaże pełne roman-
tycznego nastroju”3. Był on przedstawicielem jednego z trzech nur-
tów szkoły wileńskiej – romantycznego, który „nawiązywał nie tyl-
ko do dawnych lokalnych tradycji Walentego Wańkowicza czy Jana 
Damela, lecz głównie do o wiele bliższych czasowo tendencji, któ-
re odnaleźć można w cieszących się rozgłosem i wielkim uznaniem 
obrazach Ferdynanda Ruszczyca”4. Zamiłowanie do pejzażu Rouby 
dostrzegł Kazimierz Kieniewicz, opisując jego krajobrazy w nastę-
pujący sposób: 

Pejzaż to dziedzina jego pracy. Zatrzymywać się lubi na motywach 
prostych i nieskomplikowanych, z których wydobywa całe piękno czy 
to koronkowej sylwety drzewa, czy to malowniczej bryły budynku, da-
lekich perspektyw, blasków na wodzie, lub chmurach. Równie proste 
i nieskomplikowane jak motywy dzieł są środki artystyczne, któremi 
Michał Rouba posługuje się. W fakturze pozostaje szkicowy. Śmiało za-
łożone gładkie płaszczyzny zestawia z drobnemi plamami barw, sto-
nowanych w jedną spokojną gamę, a przecież wibrujących dzięki do-

1 fi le:///C:/Users/IZA/Desktop/cykl%20trocki/Malarstwo%20pejza%C5%B-
Cowe%20w%20sztuce%20europejskiej%20a%20rola%20%C5%9B-
wiat%C5%82a.pdf, s. 164 [dostęp: 17.08.2021].

2 J. Poklewski, Studia z historii sztuki i kultury wileńskiej lat 1900−1940 (wybór 
tekstów), Toruń 2019, s. 273−274.

3 Ibidem, s. 286.
4 Ibidem, s. 281.
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skonałemu zróżniczkowaniu i wzajemnemu uzupełnianiu się. Rouba 
objawia się nam przede wszystkim, jako wnikliwy impresjonista. Jest 
to naturalnym wynikiem pracy w bezpośrednim kontakcie z naturą 
i twórczego przeżywania chwil, zrodzonych dzięki przelotnym efektom 
świetlnym. To też obok motywów formalnych, światło gra u niego do-
minującą rolę. Ożywia ono spokojną gamę obrazów i podkreśla tonal-
ne różnice poszczególnych partii. Poddając się wrażeniu światła, Rouba 
czerpie zeń to, co mu jest potrzebne do twórczego ujęcia zagadnienia 
obrazu. Zrodzone z impresjonistycznych pobudek dzieła noszą charak-
ter dekoracyjny, zachowując w granicach płaszczyzny płótna harmonij-
ność układu, tonu i koloru. Jest to charakterystyczna cecha twórczości 
Michała Rouby5.

W latach 1937−1938 artysta namalował serię obrazów, które 
przedstawiały ruiny zamków trockich. Stanowią one rodzaj cyklu. 
Pierwszy z nich Troki (fragment ruin zamku i drewnianej zabudowy)6 
przedstawia zachowany fragment ruin wieży zamkowej, położonej 
przy jeziorze na lekkim stoku, w otoczeniu chat. Przy ścieżce biegną-
cej ku wodzie przycumowano łódkę. Na pierwszym planie znajduje 
się jezioro. Artysta użył w obrazie barw lokalnych. Całość kompozy-
cji została namalowana szybkimi, drobnymi pociągnięciami pędzla 
w dolnej partii, w górnej zaś artysta operował dużą plamą barwną. 
W obrazie przeważają odcienie zieleni, ugry oraz błękity. W partii 
wody, spod warstwy malarskiej przebijają ślady szkicu ołówkiem. 
Obraz jest bardzo dynamiczny, chmury sprawiają wrażenia szyb-
ko płynących po niebie, w tafl i wody odbijają się drzewa. To szkic 
do pracy Troki7, która jest przykładem pejzażu kompozycyjnego. Na 
obu obrazach można zauważyć jak zmieniła się koncepcja artysty, 
dotycząca tego samego przedstawienia. Dwie wersje obrazu − pierw-
sza, którą można uznać za szkic oraz druga – w pełni dopracowana, 
wydobywająca walory dekoracyjnego wystudiowania. W drugiej ar-
tysta, nie zmieniając kadru, w dokładny sposób dopracował szczegó-
ły, operował mocną, zwartą plamą barwną, która nadała pejzażowi 
wrażenie majestatyczności. Przedstawienie wyspy sprawia wrażenie 

5 K. Kieniewicz, Zbiorowa wystawa obrazów Michała Rouby, „Słowo” 1937, 
nr 73, s. 7.

6 M. Rouba, Troki (fragment ruin zamku i drewnianej zabudowy), 1937, olej, sklej-
ka, 76,5 × 61 cm, własność prywatna.

7 M. Rouba, Troki, 1937, olej, płótno, 95 × 115 cm, własność prywatna.
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„zawiśnięcia” pomiędzy wodami jeziora a niebem, na którym wid-
nieje szereg skłębionych, deszczowych chmur. Malarz dodał w tym 
obrazie dwie łodzie płynące ku wyspie. Na jednej z nich znajdują 
się trzy kobiety – dwie siedzą, trzecia z nich stoi i steruje wiosłem. 
W łodzi znalazło się miejsce na bańkę. W drugim czółnie znajduje się 
mężczyzna z wiosłem w ręku. Do kamienistego brzegu prowadzi, 
biegnąca z góry, wąska piaszczysta ścieżka. Wzniesienie z budynka-
mi zostało niezmienione. Różnicę można zauważyć w rozplanowa-
niu chmur na niebie. Artysta przygasił koloryt pracy. Kolory lokalne 
nie są tak intensywne, w obrazie dominują zgaszone zielenie, brązy, 
szarości. Postacie, jak na każdym z obrazów artysty, zostały nama-
lowane bardzo pobieżnie. Główną dominantą pozostała wyspa z ru-
inami i chatkami. 

Zamek w Trokach8 to praca, na podstawie której powstała grafi -
ka. Centralną część kompozycji zajmują majestatyczne ruiny zam-
ku z wieżą wjazdową. Na pierwszym planie artysta umieścił kobietę 
prowadzącą za rękę córkę. Dziewczynka ma na sobie letnią, białą su-
kienkę, natomiast matka – długą, ciemnozieloną spódnicę i również 
białą bluzkę. Kobieta i dziecko idą w stronę ruin, ścieżką prowadzą-
cą wśród drzew. Niebo nad zamkiem spowite jest masywnymi, bu-
rzowymi chmurami. Obraz został skomponowany kurtynowo, a po-
stacie stanowią tylko uzupełnienie krajobrazu. Zostały one ukazane 
schematycznie – tak jak w poprzednich pracach. W obrazie dominu-
ją mocne kolory lokalne – zielenie, ugry i brązy. Niebo nad zamkiem 
pokrywają chmury w tonacji szarości i mocno rozbielonych błęki-
tów. Niezwykły nastrój obrazu i wrażenie niesamowitości wynika 
z przeciwstawienia zbliżającej się burzy i spokojnej postawy matki, 
prowadzącej swe dziecko na spacer w stronę zamkowych ruin. Sce-
na ta nawiązuje do tradycji romantycznej − samotna matka podąża 
z dzieckiem na spacer przy ruinach pradawnego zamczyska. Moż-
na zadać pytanie, czy te porośnięte nieokiełznaną, dziką roślinnością 
mury będą schronieniem dla kobiety i dziecka? Dokładny, a zarazem 
poetycki opis obrazu przedstawił w recenzji z drugiej zbiorowej wy-
stawy obrazów artysty Mieczysław Limanowski: 

8 M. Rouba, Zamek w Trokach, 1937, olej, płótno, 58 × 49,5 cm, Litewska Akade-
mia Nauk w Wilnie, nr inw. 92019.
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Widać, że drzewa rozchylają się z obu stron, aby można było lepiej 
widzieć ruinę, cegły trzymające się wciąż zwarcie przeszłości. Jest ścież-
ka i na niej dwie istoty ludzkie. Spoglądasz na Zamek. Przed sobą masz 
wyrośniętą sosnę. Podobnie wygląda pierś szeroka, gniewna łabędzia 
ze skrzydłami pół otwartemi, kiedy płynie przed się, stawiając czoło 
sile, która go pragnie zniszczyć demonicznie. Szyja na Zamku trockim 
jest pozbawiona głowy. Tak się przedstawia w każdym razie wieża wy-
soka, na górze rozwarta, wysoka strażnica czy belfryd podparty z obu 
stron skrzydłami i wysuwająca się wraz z całą ścianą w stronę pocisków, 
jak to robi zbrojna tarcza. Rouba namalował Zamek trocki. Puścił jezio-
ro, które zamek ten otacza. Puścił drzewa, czyli gąszcz, który go zielenią 
w dnie świętojańskie dławi. Zostawił ścieżkę. Dając zwarty blok przy-
pomniał mu czucia heroiczne. Pociąga nas ruina. Pociąga nas w obrazie 
jeszcze matka i dziecko. Cóż za kontrast? Kolosalna forteczna budow-
la i dwie postacie, które czują się bezpiecznie. Mur jest zawsze istotą, 
u której szukamy podparcie. W obrazie Rouby jest cisza. Idyllę stanowi 
spacer z małą niewinną istotą. Ta matka, idąca ścieżką, prowadząca swe 
pisklę jakże dziwnie się czując spokojna. Trzeba świetnego malarza na 
to, aby dał nam to, co dał Michał Rouba, to jest to jakieś zamyślenie, za-
tracenie się, pogrążenie w sobie istoty przed się idącej, której sylweta 
jedynie o zamyśleniu, czy zatonięciu w sobie opowiada. Jak śnieg bieli 
się biała bluzka, widać przewiewna na tej ścieżce, po której w sposób 
niewidzialny płyną pod ruiną skupionej wiosny aromaty. Spoglądamy 
na mur, czerwone cegły, zda się jeszcze rozwinięte sztandary i bojowe 
krzyki. Jakżesz piękny jest ten mur, forteca jakichś wojen krzyżowych? 
Dwie mocarne szkarpy podpierają dom jeszcze przez duchy przeszłości 
całkiem nieopanowany. Blaski są na ścianie, chyłkiem się cofają cienie. 
Stoimy przed olbrzymem, który na tem jeziorze Trockiem jeszcze wy-
dyma się żaglem. Ścieżka obwija ruinę. Za sobą, za plecami zostawili-
śmy wody. Przysiądz możemy, że Rouba, gdyby je malował, dałby fale, 
kolorowemi plamami kwitnące. Zadziwiające. Myśl przylatuje i odlatu-
je i poucza, że ruina, którą mamy przed sobą nie dławi. Odwrotnie, ru-
ina ta jeszcze życiem dyszy. Jeszcze wygląda tak, jakby chciała do końca 
podnieść mocarne ramiona i rozwinąwszy jak burza, która świat odna-
wia. Spoglądam na tę matkę, która sunie z bezbrzeżną ufnością, mając 
koło siebie dziecko przed sobą zjawę kolosalną, monumentalną i piękną 
ruiną, zamiast się rozpaść jest wszechmocna. Chciałbym, aby Wilnia-
nie stanęli przed tym obrazem i aby sercem wyczuli, że Michał Rouba 
dał pomysł kapitalnego dywanu, który powinienby być zawieszony na 
Wawelu. Malowidło samo jest także bliskie wspaniałej jakiejś tkaninie9. 

9 M. Limanowski, Maluje Michał Rouba zamek trocki, „Słowo” 1938, nr 97, 
s. 2−3.
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Obraz Wieża zamku w Trokach10 ponownie ukazuje ruiny i przed-
stawia ich resztki, z położeniem akcentu na okrągłą basztę. Dawną 
siedzibę władców Litwy otacza zieleń wysokich drzew, które powoli 
wkraczają na teren twierdzy. W oddali, na skrawku lądu okalanego 
jeziorem widnieje wioska. Za nią rozpościera się pejzaż, którego do-
minantę stanowi rozległa połać wód, otoczona lasem i łąkami. Kolo-
rystyka obrazu to ugrowo-różowe ruiny oraz odcienie zieleni traw 
i drzew. Zmiana kolorów następuje w miarę zbliżania się ku hory-
zontowi – barwy rozjaśniają się, stają się rozbielonymi odcieniami 
błękitu, fi oletu, różu i srebrzystych szarości. Pogłębienie perspekty-
wy linearnej, poprzez rozjaśnienie koloru, przywodzi na myśl słyn-
ne sfumato, sprawiające wrażenie drgania powietrza11. 

Troki (Stare domki w Trokach)12 − to nie malownicze ruiny, ale 
współczesna artyście wieś, będąca kontrastem nowego świata ze sta-
rym, który przeminął. Na pierwszym planie artysta umieścił frag-
ment jeziora, z przycumowanymi do brzegu dwoma łodziami. Tuż 
nad wodą stoi płot, a za nim parterowa, drewniana chałupa. Po jej 
lewej stronie umieszczony został budynek z walącym się dachem 
i oknami wychodzącymi na stronę wody. Za nimi widoczna jest gę-
sta zabudowa osady. Nad wioską góruje biała kolumna – kaplicz-
ka zwieńczona krzyżem. Za nią, na dalszym planie, artysta szkico-
wo namalował kolejne dachy domów. Niebo nad osadą powlekają 
ogromne kłębiaste chmury, w kolorach bieli i granatu, przełamane 
srebrnymi szarościami. Kolorystyka obrazu jest zdecydowana, ciem-
na, z przewagą brązów i zieleni o różnym natężeniu. Tafl a wody 
przybrała barwę zielonkawo-brunatną. Ciemne barwy na obrazie 
mogą sugerować, iż nad wioskę nadciąga burza. 

Wieża w Trokach13 – to praca, której głównym akcentem są umiesz-
czone w środkowej części obrazu pięciokondygnacyjne ruiny wieży. 
Odchodzą od niej mury obronne, które zasłonięte są przez krzewy 

10 M. Rouba, Wieża zamku w Trokach, 1938, olej, płótno, 113 × 89 cm, Litewska 
Akademia Nauk w Wilnie, nr inw. 47020.

11 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. K. Kubaszewskiej-Sulkie-
wicz, M. Kardasz, A. Manteuff el-Szaroty, Warszawa 1996, s. 378.

12 M. Rouba, Troki − drewniane domki w Trokach, 1938, olej, sklejka, 76,5 × 61 cm, 
własność prywatna – tytuł ten nadali właściciele obrazu; w artykule posłu-
guję się tytułami nadanymi przez Irenę Kołoszyńską. 

13 M. Rouba, Wieża w Trokach, 1937, olej, sklejka, 30 × 40 cm, Muzeum Narodo-
we w Warszawie, nr inw. MPW 3064.
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i drzewa. Ponad basztą rozpościera się jasne niebo, z delikatnymi 
szarawo białoróżowymi obłokami. Obraz został namalowany sta-
tycznie, malarz operował plamą barwną, przy czym zachował za-
łożenia kompozycji linearnej. Praca ma silny ładunek melancholii − 
wiekowe ruiny przypominają o kruchości i przemijaniu, o bezlito-
snej niszczycielskiej sile czasu, a tym samym bezradności człowieka. 

Pejzaż z ruinami14, to obraz namalowany z ptasiej perspektywy, 
przedstawiający zniszczoną przez czas basztę z fragmentami murów 
obronnych, położoną przy rozlewisku. Na pierwszym planie artysta 
umieścił łąkę, którą przecinają trzy ścieżki – jedna z nich prowadzi 
do ruin bramy wjazdowej. W oddali, aż do linii horyzontu, rozpo-
ścierają się połacie wody i bagien. Ruiny zamku porośnięte są przez 
nieokiełznaną, wszechwładną przyrodę. Artysta w obrazie tym użył, 
tak jak w poprzednich z cyklu, lokalnych barw, z przewagą zieleni 
o różnej gradacji i intensywności. Baszta i mury zostały namalowane 
w odcieniach rozbielonej czerwieni i szarości. W oddali lśnią wody, 
gdzieniegdzie przegrodzone połaciami ziemi. 

Troki zamek na wyspie15, to obraz malowany z natury, szybkie po-
ciągnięcia pędzla, szkicowy charakter pejzażu, dynamika nieba za-
snutego chmurami, świadczą o wnikliwej obserwacji przyrody. Na 
pierwszym planie artysta umieścił jezioro, po którym płynie łódź 
z siedzącym mężczyzną. Na drugim planie, na wzniesieniu widnieją 
ruiny baszty oraz murów obronnych. Obie strony pagórka porastają 
drzewa o bujnych koronach. Obraz ma zdecydowaną, mocną kolo-
rystykę, którą artysta buduje jego kompozycję. Ciemne zielenie, traw 
i drzew harmonizują z tafl ą wody o barwie złamanej błękitami i ró-
żami, nad nimi góruje brązowa sylweta ruin. Niebo jest jasnobłękitne 
z szarymi chmurami, które zostały namalowane grubą warstwą far-
by, tworząc efekty delikatnej faktury. 

Przystań łodzi i żaglówek Troki16 przedstawia zatokę na jeziorze, 
w której przycumowano do brzegu łodzie, a przy pomoście żaglów-
kę. Na pierwszym planie małe łódki lśnią jasnymi, intensywnymi 
barwami czerwieni, błękitu, zieleni oraz ugrów, nieco dalej, bliżej 

14 M. Rouba, Pejzaż z ruinami, 1937, olej, sklejka, 30 × 39,5 cm, Muzeum Podla-
skie w Białymstoku, nr inw. MB/S/1919.

15 M. Rouba, Troki zamek na wyspie, 1937, olej, sklejka, 30 × 39,5 cm, własność 
prywatna.

16 M. Rouba, Przystań łodzi i żaglówek – Troki, ok. 1938, olej, sklejka, 30  40 cm, 
własność prywatna. 
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pomostu, znajdują się kolejne łódki, tym razem w delikatnych paste-
lowych kolorach, złamanych fi oletem błękitów i bieli. Obraz został 
namalowany szkicowo, świadczy to, iż autor malował go z natury, 
z pleneru w Trokach. Jasna kolorystyka, woda o barwie jasnych, ła-
godnych zieleni złamanych szarością, harmonizuje z partią nieba. 

Obrazem zamykającym cykl jest Ulica w Trokach17, przedstawiają-
ca główną ulicę w miasteczku, przy której znajduje się pierzeja drew-
nianych domów, za nimi zaś góruje masywna bryła kościoła pod we-
zwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny18. Na pierwszym 
planie malarz umieścił dwupiętrowy drewniany dom i kolumnę św. 
Jana. Stara karta pocztowa przedstawia niemalże ten sam kadr, który 
namalował artysta. Rouba przybliżył kompozycję, ucinając kamieni-
cę oraz wprowadził trzy sylwetki ludzkie na ulicy i chodniku, a tak-
że nowoczesny akcent – samochód. Praca ta jest malowana bardzo 
cienką warstwą farby i sprawia wrażenie niemalże akwareli. Artysta 
użył jasnych, rozbielonych barw lokalnych. Jasne brązy i ugry oraz 
rozjaśnione szarości i zielenie nadają jej ciepły nastrój. Pejzaż małe-
go miasta odbiega tematycznie od obrazów z cyklu i stanowi kon-
trast ulicy – cywilizacji stworzonej przez człowieka − z bujną krainą 
wszechmocnej przyrody, która zawładnęła niemalże pozostałościa-
mi zamków na wyspie i na lądzie.

W cyklu trockim artysta podjął temat upływu czasu. Tu główną 
rolę gra teatr przyrody. Nieokiełznana potęga natury wkracza z nie-
ubłaganą siłą na teren wyrwany jej przez człowieka, porasta stare 
zamczysko, historyczną i legendarną siedzibę władców Litwy. Tu 
także widzimy postacie tak samo nieokreślone, jakby zastygłe w cza-
sie. Sylwetki te sprowadzone do symbolicznych – szkicowych fi gur, 
są jedynie dopełnieniem kompozycji prac. Można je traktować, jako 
symboliczne połączenie – przyrody i miasta z człowiekiem. Ich obec-
ność na obrazach łagodzi niepokój panujący w pejzażach i wedutach. 
Postacie na obrazach są spokojne, zatopione w bezruchu, dają poczu-
cie bezpieczeństwa i ładu, zdają się godzić z upływającym czasem. 
Rouba malując Troki, tak samo jak Franciszek Smuglewicz, „skupiał 
się na architekturze i pejzażu. Sztafaż, jeśli go stosował, był skąpym 

17 M. Rouba, Ulica w Trokach, 1937, olej, płótno, 30,5 × 40 cm, Centrum Badań 
Przyrodniczych w Wilnie, nr inw. 411.

18 htt p://www.piligrimukelias.lt/?id=73&lng=3 [dostęp: 30.04.2021].
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i najczęściej konwencjonalnym dodatkiem”19. U Rouby postacie były 
jedynie dodatkiem do kompozycji. 

Cykl trocki jest w malarstwie międzywojennym wyjątkowym te-
matem, praktycznie żaden artysta nie podjął go w swojej twórczości. 
Te malownicze ruiny i okalające je jeziora stały się muzą dla Rouby, 
który nawiązując do dawnych i współczesnych mu malarzy, stwo-
rzył własną romantyczną, ale i dość niepokojącą wizję upływu cza-
su. Wizja ta była na wskroś regionalna, na co zwrócił uwagę krytyk 
„St.W”:

Michał Rouba jest pejzażystą nieprzeciętnej miary i posiada swój in-
dywidualny styl. Swoiste podejście do tematu decyduje o rozplanowa-
niu poszczególnych elementów obrazu, o ogólnej kompozycji. Forma 
nie jest celem jak u Ślendzińskiego, ale dokumentem doskonałej techni-
ki, a celem jest świadome dążenie do syntezy. Tematem prawie wszyst-
kich kompozycji Rouby jest krajobraz – pejzaż wileński „swój rodzimy”, 
spotykany na każdym kroku w samym Wilnie, w najbliższym otocze-
niu malarza. Michał Rouba jest malarzem wybitnie regionalnym wileń-
skim i nie ma sobie równego. Jego fragmenty wileńskie są dokumen-
tami historycznymi na swój sposób stylizowanymi. Świadomość celu, 
świetna technika, planowość i synteza nadaje pejzażom Rouby walor 
malowideł miary europejskiej. Miękkość gobelinowa, w której kocha się 
artysta, a która nadaje niezwykły urok jego obrazom, świadczy o wpły-
wach malarzy fl amandzkich i francuskich z okresu baroku. A wszakże 
stare Wilno jest miastem baroku – wpływy włoskie tu się rozwielmoż-
niły, jednak Rouba nie po włoskie wzory sięgał. Barokowość po swoje-
mu traktuje i widzi ją w drzewach i krzewach Wileńszczyzny, które mu 
służą za elementy pierwszoplanowe, tworzące jakby obramowanie dla 
syntezy umieszczonej w centralnym punkcie obrazu. Rouba kocha swój 
kraj i Wilno po swojemu i po swojemu je w sobie przetwarza20.

Izabela Mościcka

19 W kręgu wileńskiego klasycyzmu, pod red. E. Charazińskiej, R. Bobrowa, War-
szawa 2000, s. 370. 

20 A. Budrys-Budrewicz, Michał Rouba malarz regionalny wileński, „Polska 
Zbrojna” 1938, nr 18, s. 3. 
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Trakai Series by Michał Rouba

Keywords
Vilnius school, landscape, Trakai, castles, regionalism, Vilnius classicism, 
Lithuania, Michał Rouba, Ferdynand Ruszczyc, English landscape, baroque

Abstract
In the years from 1937 to 1938 Michał Rouba made a series of paintings – 
landscapes depicting the Trakai castles, or the village itself. These works 
can be linked with romanticism movement within the Vilnius school of 
painting during the interwar period, and also with neoclassicism. The artist 
created a unique series of paintings depicting castle ruins, inspired by the 
French baroque painting, as well as the 19th-century English and Vilnius 
landscape. Rouba modernized them following the rules of the Polish school 
of landscape painting. 
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Trakai-Zyklus von Michal Rouba

Schlüsselwörter
Vilniuser Schule, Landschaft, Trakai, Schlösser, Regionalismus, Vilniu-
ser Klassizismus, Litauen, Michał Rouba, Ferdynand Ruszczyc, englische 
Landschaft, Barock

Zusammenfassung
Michał Rouba hat in den Jahren 1937−1938 einen Landschaftszyklus mit Ge-
mälden geschaff en, die Schlösser in Trakai oder das Dorf selbst darstellen. 
Diese Arbeiten kann man mit der romantischen Strömung im Rahmen Vil-
niuser Malereischule der Zwischenkriegszeit, sowie auch mit dem neuen 
Klassizismus verbinden. Der Künstler hat hier einen einmaligen Zyklus von 
Bildern gemalt, die Schlösserruinen darstellen, wobei er auf die französische 
Barockmalerei, sowie auf die englischen und Vilniuser Landschaft des 19. Jahr-
hunderts Bezug nimmt, die er aber einer Modernisierung im Geiste der polnischen 
Landschaftsschule unterworfen hat. 

Изабела Мосьцицкая

Тракайский цикл Михала Роубы

Ключевые слова
Виленская школа, пейзаж, Тракай, замки, регионализм, Виленский 
классицизм, Литва, Михал Роуба, Фердинанд Рущиц, английский пей-
заж, барокко

Резюме
Между 1937 и 1938 годами Михал Роуба написал цикл картин – пей-
зажей, изображающих замки в городе Тракай, а также сельскую мест-
ность. Эти работы можно связать с романтическим течением межво-
енной виленской школы живописи, а также с новым классицизмом. 
Художник создал уникальную серию, изображающую руины замков, 
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вдохновляясь французской живописью эпохи барокко, а также к ан-
глийским и вильнюсским пейзажами 19 столетия. Данные стили были 
затем переработаны художником в духе польской школы пейзажной 
живописи. 
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Przegląd współczesnych 
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Streszczenie
Tekst ma na celu zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi wyników badań 
ukraińskich historyków, dotyczących historii Wołynia w okresie II wojny 
światowej. Nie odnosi się jednak do rezultatów ogłoszonych drukiem, lecz 
powstałych w ramach rozpraw naukowych, obronionych na tamtejszych 
uczelniach wyższych. Dzięki temu, rodzimi historycy zyskają niewątpliwą 
szansę na zapoznanie się nie tylko z rezultatami badań, ale przede wszyst-
kim z bazą źródłową i współczesnymi pozycjami bibliografi cznymi w ję-
zyku ukraińskim. Z pewnością przysłuży się to poszerzeniu własnych per-
spektyw badawczych i lepszemu spojrzeniu na przedmiotowe zagadnienia. 
Zaprezentowane prace dotyczą tematyki z zakresu życia codziennego, prze-
siedleń ludności, zabezpieczenia medycznego oraz analizy źródeł odnośnie 
do tragedii wołyńskiej. 
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Uwagi wstępne

Dzieje Wołynia w latach II wojny światowej w polskiej historio-
grafi i kojarzą się przede wszystkim z ludobójstwem Polaków, doko-
nanym przez ukraińskich nacjonalistów. Właśnie temu zagadnieniu 
poświęcono jak dotąd najwięcej publikacji o charakterze naukowym, 
ale również popularnonaukowym i publicystycznym. 

Tymczasem, historia regionu w tym okresie obfi towała także 
w wiele innych wydarzeń, o charakterze politycznym, społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym. Często są to zagadnienia dość słabo 
zbadane, a przez to nieobecne w polskim obiegu naukowym. Na 
skutek tego rodzaju braków, rodzimi historycy tracą niejako możli-
wość dotarcia do szerszej bazy źródłowej, pomocnej przy realizacji 
własnych badań. Biorąc pod uwagę postępujące w tym względzie 
prace badawcze na Ukrainie, zwłaszcza wśród pokolenia młodych 
badaczy, zauważam potrzebę zaprezentowania polskiemu czytelni-
kowi obronione w ostatnich latach rozprawy doktorskie. W więk-
szości zostały one przygotowane na uczelniach położonych geogra-
fi cznie na terenie Wołynia (Łuck, Ostróg), choć nie brakuje także dy-
sertacji powstałych choćby w Kijowie czy Żytomierzu. Dowodzi to 
jednoznacznie, iż przedmiotowa tematyka podejmowana jest nie tyl-
ko przez lokalnych historyków-krajoznawców, ale także przez bada-
czy z najważniejszych ośrodków na Ukrainie. 

Łuck w latach okupacji niemieckiej 1941−1944

Sporo nowych informacji na temat funkcjonowania największego 
miasta na Wołyniu w okresie trzyletniej okupacji niemieckiej, wnosi 
praca Bohdana Zeka Łuck w latach okupacji nazistowskiej 1941−1944. 
Rozprawa obroniona została w 2016 roku na Wschodnioeuropejskim 
Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki w Łucku pod kierunkiem prof. Wo-
lodymyra Barana1.

1 Зек Богдан Миколайович, Луцьк у роки нацистської окупації (1941−1944 
рр.), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних 
наук. На правах рукопису, Луцьк 2016, ss. 239, htt ps://chtyvo.org.ua/au-
thors/Zek_Bohdan/Lutsk_u_roky_natsystskoi_okupatsii_1941-1944_rr/ 
[dostęp: 15.07.2021].
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Praca liczy 239 stron, w tym 174 tekstu zasadniczego. Została po-
dzielona na trzy rozdziały. Zgodnie z zasadą przyjętą w postępowa-
niach awansowych na Ukrainie, pierwsza część dysertacji przedsta-
wia dotychczasowy stan opracowania tematu, bazę źródłową oraz 
przyjętą przez autora metodologię badawczą. Autor słusznie zauwa-
żył, iż miasto Łuck w okresie okupacji niemieckiej nie było wcześniej 
przedmiotem badań naukowych, co należycie uzasadnia podjęcie 
tego rodzaju analiz w ramach pracy doktorskiej. 

W rozdziale drugim, B. Zek analizuje społeczno-polityczne wa-
runki funkcjonowania miasta w czasie trzyletniej okupacji niemiec-
kiej. Narracja rozpoczyna się od przedstawienia okoliczności zaję-
cia Łucka przez wojska III Rzeszy latem 1941 roku. Następnie autor 
prezentuje proces tworzenia poszczególnych urzędów administracji 
publicznej oraz instytucji życia codziennego (szpitale, sklepy, apteki, 
straż pożarna, itp.). Nie brakuje także informacji o strukturze i dzia-
łalności podziemnej sieci OUN, dość licznej na Wołyniu. Co waż-
ne, Bohdan Zek prawidłowo przedstawia aktywny udział ludności 
ukraińskiej w tworzeniu i funkcjonowaniu administracji miejskiej 
pod okupacją niemiecką. Mimo że Ukraińcy w Łucku stanowili pod 
względem ilościowym dopiero trzecią grupę narodowościową (po 
Żydach i Polakach), to znajdowali się wówczas na wyraźnie fawo-
ryzowanej pozycji w wielu aspektach. Szybko okazało się jednak, że 
ich nadzieje na utworzenie własnego quasi-państwa pod niemieckim 
protektoratem, nie miały żadnych szans na realizację. 

Najwięcej miejsca w rozdziale drugim omawianej dysertacji, au-
tor poświęcił kwestii eliminacji z przestrzeni miejskiej ludności ży-
dowskiej oraz więźniów. Już w pierwszych dniach funkcjonowania 
administracji niemieckiej, Żydzi zostali oskarżeni o celowe podpa-
lenie budynków użyteczności publicznej. Pokazowo aresztowano 
więc, a następnie rozstrzelano 300 Żydów oraz 20 maruderów. Na-
stępnie, na początku lipca 1 160 osób wyznania mojżeszowego za-
pędzono na teren łuckiego zamku, gdzie zmuszano ich do kopania 
rowów. Po zakończeniu prac ziemnych, Żydzi byli rozstrzeliwani 
w grupach liczących od 10 do 30 osób2. W tym samym czasie wpro-
wadzono obowiązek noszenia przez Żydów specjalnych opasek, 
podczas przebywania w miejscach publicznych. 

2 Ibidem, s. 49−50.



Piotr Olechowski

90

Autor sporo miejsca poświęca również funkcjonowaniu na tere-
nie Łucka obozu dla jeńców radzieckich. Wiele informacji odnosi się 
do życia codziennego, a także epidemii tyfusu, dziesiątkującej więź-
niów (jak szacuje B. Zek, umierało wówczas nawet 100 osób dzien-
nie). Ogólnie, w czerwcu 1942 roku w łuckim obozie pozostało jedy-
nie 270 osób, zaś ponad 10,5 tys. zostało rozstrzelanych lub zmarło 
z głodu3.

Trzeci rozdział pracy odnosi się do funkcjonowania polskiego 
i ukraińskiego podziemia na terenie miasta. Autor zdecydowanie 
szerzej omawia jednak struktury OUN, aniżeli polskiej AK. Zauwa-
ża przy tym, iż powstanie Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) sta-
nowiło istotny problem dla niemieckiej administracji, albowiem każ-
da podróż poza granice miasta musiała się odtąd odbywać w uzbro-
jonym konwoju. Odpowiedzią ze strony Niemców były więc liczne 
aresztowania − tylko w maju 1943 roku w Łucku zatrzymano niemal 
90 przedstawicieli ukraińskiej inteligencji4.

Ostatnia część pracy doktorskiej Bohdana Zeka dotyczy życia co-
dziennego Łucka, w ujęciu społeczno-ekonomicznym i religijnym. 
Autor słusznie zauważa, że miasto nigdy nie stanowiło ważnego 
ośrodka o charakterze przemysłowym. W czasie okupacji niemiec-
kiej odnowiono więc inne gałęzie lokalnej gospodarki, funkcjonują-
ce wcześniej, jak choćby browary, spółdzielnie spożywcze i fabrykę 
maszyn gospodarczych. Najważniejsze znaczenie odgrywał jednak, 
podobnie jak w latach wcześniejszych, handel bazarowy5. W tej czę-
ści pracy, B. Zek analizuje również ceny na podstawowe produkty 
żywnościowej i ich dostępność na rynku, a także ówczesne możliwo-
ści podjęcia pracy zarobkowej.

W odniesieniu do funkcjonowania życia kulturalnego w okupo-
wanym Łucku, autor słusznie obala dawny mit radzieckiej historio-
grafi i, przekonujący o braku jakiejkolwiek działalności tego rodzaju. 
Mimo wielu ograniczeń i licznych kontroli ze strony niemieckiej ad-
ministracji, w mieście działało towarzystwo „Proswita”, muzeum czy 
ukraiński teatr. Podobnie było również w sferze religijnej – w Łuc-
ku przez cały okres okupacji niemieckiej funkcjonowały świątynie 

3 Ibidem, s. 69.
4 Ibidem, s. 78−79.
5 Ibidem, s. 100−101.
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różnych wyznań i obrządków6. Autor podkreśla jednak, iż wyraźnie 
zauważalny był rozłam w łonie Cerkwi prawosławnej, która podzie-
liła się na dwa nurty z siedzibą w Łucku i Krzemieńcu. Interesująco 
brzmi także wniosek B. Zeka na temat Kościoła rzymskokatolickie-
go, którego świątynie w czasie okupacji niemieckiej były najliczniej 
odwiedzane. Jak podaje, w 1942 roku liczby rzymskich katolików 
w Łucku wynosiła ponad 9 tys. osób, zaś w największym kościele 
św. św. Piotr i Pawła pracowało 9 księży7. 

Baza źródłowa powyższej dysertacji obejmuje zasoby pięciu in-
stytucji ukraińskich: Państwowe Archiwum Obwodowe w Łucku, 
tamtejsze Muzeum Krajoznawcze i lokalne Archiwum Służby Bez-
pieczeństwa Ukrainy, a także dwie instytucje kijowskie: Centralne 
Państwowe Archiwum Wyższych Organów Władzy i Kierownictwa 
Ukrainy oraz Centralne Państwowe Archiwum Organizacji Społecz-
nych Ukrainy. W pracy znalazło się również sporo przypisów, na-
wiązujących do prasy z epoki („Ukrajinskij Holos”, „Horohiwski 
Wisti”, „Wolyn”, „Naszi Wisti”).

Ponadto, autor sięgnął do ponad 300 opracowań naukowych 
o rozmaitym charakterze. Wykorzystał jednak zaledwie kilka po-
zycji w języku polskim, w dodatku zapisując je bez użycia polskich 
znaków diaktrytycznych. W zakończeniu dysertacji umieścił także 
sporo interesujących dodatków, w postaci fotografi i oraz tabel i wy-
kresów. Szczególne znaczenie mają w tym zestawieniu chociażby 
dokładne dane statystyczne, dotyczące życia codziennego ludności 
Łucka (miesięczne zarobki, ceny wszelakich usług z podziałem na 
miejscowych i zamiejscowych, liczba godzin poszczególnych przed-
miotów w szkołach).

We wnioskach końcowych autor słusznie zauważył, że w cza-
sie okupacji niemieckiej, Łuck pozostawał pod pełną kontrolą władz 
okupacyjnych (m.in. godzina policyjna, zaciemnianie okien w po-
rze nocnej, prace przymusowe). Właśnie z tego powodu, na jego uli-
cach nie dochodziło do przejawów polsko-ukraińskiego konfl iktu, 
w przeciwieństwie do wołyńskiej prowincji. Z drugiej strony, poło-
żenie ludności żydowskiej, stanowiącej ponad połowę mieszkańców 
Łucka, w kilku kolejnych etapach przybierało coraz bardziej drama-
tyczny charakter. Żydzi zostali początkowo ograniczeni w prawach 

6 Ibidem, s. 114−115.
7 Ibidem, s. 124.
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obywatelskich, następnie zmuszani do pracy i noszenia charaktery-
stycznych opasek, aż w końcu skonfi skowano im majątki i zamknię-
to w wydzielonej dzielnicy, gdzie później ich zamordowano. W za-
kresie gospodarczym, polityka władz niemieckich nakierowana była 
na maksymalną eksploatację miejscowej ludności w każdym wzglę-
dzie (np. podatek od osób prawnych stanowił 80% dochodu). Auto-
rowi nie udało się jednak ustalić dokładnej liczby ofi ar wśród miesz-
kańców Łucka w czasie okupacji niemieckiej, ze względu na rozbież-
ności w źródłach. 

Ludność Wołynia w czasie okupacji niemieckiej 
1941−1944

Nieco szerzej, nie tylko pod względem geografi cznym, lata oku-
pacji niemieckiej na Wołyniu przeanalizowano w pracy Serhija Iwa-
nowa, obronionej w 2017 roku na Akademii Ostrogskiej pod kierun-
kiem profesora Wolodymyra Trofymowycza8. Dysertacja dotyczy 
bowiem ludności całego obszaru Wołynia w aspekcie życia codzien-
nego, nastrojów społecznych i politycznych, sfery kultury, religii 
i szkolnictwa, ale także udziału miejscowego społeczeństwa w struk-
turach władzy okupacyjnej czy wreszcie terroru ze strony niemiec-
kiego aparatu bezpieczeństwa w stosunku do miejscowej ludności, 
ze szczególnym uwzględnieniem Żydów oraz radzieckich jeńców 
wojennych. 

Praca liczy 235 stron, w tym 187 tekstu zasadniczego, została po-
dzielona na cztery rozdziały, przygotowane zgodnie z przyjętą w na-
uce ukraińskiej normą. W pierwszej części autor skupia się na pre-
zentacji dotychczasowej historiografi i w przedmiotowym zakresie, 
stosując przy tym podział na dziejopisarstwo radzieckie, ukraińskie 
i zagraniczne. Zastanawiające jest jednak, że S. Iwanow niemal wcale 
nie odwołuje się do jakichkolwiek polskich publikacji na temat Woły-
nia w latach II wojny światowej. Wymienia jedynie monografi e i ar-
tykuły napisane przez Grzegorza Motykę, w dodatku nie wszystkie9. 

8 Іванов Сергій Сергійович, Становище населення Волині в період німець-
кої окупації (1941−1944 рр.), Дисертація на здобуття ступеня кандидата 
історичних наук, на правах рукопису, Острог 2017, ss. 242,  htt ps://theses.
oa.edu.ua/DATA/92/ivanov_dis.pdf [dostęp: 15.07.2021].

9 Ibidem, s. 19.
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Stan opracowania tematu badawczego uzupełnia także charakte-
rystyka zasobów źródłowych. Oprócz dokumentów archiwalnych, 
autor przytacza również wiele opublikowanych zbiorów akt o cha-
rakterze normatywnym (przede wszystkim ukraińskich i rosyjskich). 

Drugi rozdział dysertacji wprowadza czytelnika w zasadniczą 
treść pracy. Autor rozpoczyna go od analizy życia społeczno-poli-
tycznego ludności Wołynia, by następnie przejść do opisu jej uczest-
nictwa w okupacyjnej administracji. Niezwykle interesująco prezen-
tuje się zwłaszcza rozdział drugi, w którym czytelnik ma okazję do 
zapoznania się z bardzo szczegółową analizą struktury lokalnych 
władz administracyjnych i roli miejscowej ludności w jej składzie. 
Rzecz jasna, tego typu osoby pełniły funkcje pośredników pomiędzy 
mieszkańcami a ubogą ludnością (zwłaszcza na terenach wiejskich). 
Same natomiast, mogły liczyć na o wiele lepszy status materialny 
i dostęp do rozmaitych towarów defi cytowych. 

S. Iwanow zrezygnował z umieszczania krótkiego podsumowa-
nia każdego rozdziału, płynnie przechodząc do kolejnych części dy-
sertacji. Została ona poświęcona niemal wszystkim aspektom ży-
cia codziennego ludności Wołynia − kultura, oświata, religia, a tak-
że umiejętność przeżycia w warunkach okupacyjnych. Szczególnie 
ostatnie zagadnienie zostało zaprezentowane w sposób bardzo inte-
resujący (czarny rynek, walka z epidemią tyfusu oraz brak ogólnego 
głodu ze względu na rolniczy charakter regionu).

W zakresie drugiego podrozdziału tej części pracy, można zaob-
serwować pewne analogie do dysertacji autorstwa Bohdana Zeka, 
poświęconej okupacji niemieckiej wyłącznie w odniesieniu do miasta 
Łucka. Serhij Iwanow analizuje jednak kwestie oświaty, religii i kul-
tury w znacznie szerszym ujęciu terytorialnym. Stąd też, jego ustale-
nia przynoszą interesujące zestawienie komparatystyczne w odnie-
sieniu do terenów wiejskich oraz miast i miasteczek Wołynia. 

Podobnie rzecz wygląda na kartach czwartego, ostatniego roz-
działu dysertacji, poświęconego niemieckiemu terrorowi okupacyj-
nemu. Autor analizuje to zjawisko w odniesieniu do miejscowej lud-
ności cywilnej, Żydów oraz radzieckich jeńców wojennych. Pokazu-
je w ten sposób, że w zasadzie wszystkie grupy narodowościowe 
doświadczyły różnego rodzaju represji ze strony niemieckiego oku-
panta. Nie miały one jednak takiego samego wymiaru, albowiem po-
lityka Niemców doprowadziła przede wszystkim do całkowitej za-
głady ludności żydowskiej. Zaskakująco mało miejsca poświęcono 
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jednak kwestii polsko-ukraińskiego konfl iktu na Wołyniu (zaledwie 
niespełna trzy strony)10.

We wnioskach końcowych, Serhij Iwanow słusznie zauważa, że 
struktura narodowościowa Wołynia, składająca się z Ukraińców, Po-
laków, Żydów, Niemców, Rosjan oraz przedstawicieli innych na-
rodów, była doskonałą okazją do prowadzenia skutecznej polityki 
manipulacyjnej. Niemiecka administracja wielokrotnie posuwała się 
bowiem do umiejętnego rozgrywania kwestii narodowościowych na 
rozmaitych polach. Na liczne przywileje mogli przy tym liczyć et-
niczni Niemcy, zamieszkujący od wieków teren Wołynia – trakto-
wano ich jako prekursorów „wielkiej niemieckiej kolonizacji Wscho-
du”. Z drugiej strony, nie brakowało jednak przedstawicieli innych 
narodów, którzy zdecydowali się pójść na współpracę z reżimem 
okupacyjnym. Obszar Wołynia w oczach Niemców jawił się przede 
wszystkim jako teren werbunku taniej siły roboczej, przeznaczonej 
do maksymalnej eksploatacji. W parze z tym, życie codzienne ludno-
ści regionu charakteryzowało się całkowitą kontrolą, represjami oraz 
częstym defi cytem towarów pierwszej potrzeby. 

Baza źródłowa dysertacji w głównej mierze opiera się na mate-
riale zgromadzonym w Państwowym Archiwum Obwodu Wołyń-
skiego w Łucku, Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego 
w Żytomierzu oraz Państwowym Archiwum Obwodu Rówieńskie-
go w Równem. Autor skorzystał także z zespołów zdeponowanych 
w zasobach Muzeum Krajoznawczego w Łucku oraz Państwowego 
Historyczno-Kulturalnego Rezerwatu w Ostrogu. Ponadto, prze-
prowadził również kwerendy w Centralnym Archiwum Wyższych 
Organów Władzy i Kierownictwa Ukrainy w Kijowie oraz stołecz-
nym Centralnym Państwowym Archiwum Organizacji Społecznych 
Ukrainy. 

Niezwykle cennym zasobem źródłowym są również zebrane 
przez autora wspomnienia i relacje, spisane w ciągu kilku lat prowa-
dzenia badań. Łącznie Serhij Iwanow pozyskał aż 24 tego typu źródła 
wywołane, o objętości od jednej do ośmiu stron maszynopisu. Ma to 
szczególne znaczenie w kontekście ówczesnego wieku rozmówców, 
albowiem zapewne uratowano w ten sposób wiele interesujących 
faktów z przeszłości, które po kilku latach byłyby już niemożliwe 
do ustalenia, na skutek śmierci bezpośrednich świadków wydarzeń. 

10 Ibidem, s. 132−135.
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Autor sięgnął również do 25 wspomnień dostępnych w Internecie 
bądź też wydanych drukiem. 

W treści rozprawy nie brakuje także zasobów prasowych z epoki 
(„Wolyn”, „Wisti dlja Ukrajinskich Seljan”, „Holos Sarneszczyny”, 
„Kostopilski Wisti”, „Krasnaja Zwezda”, „Samostijnist”, „Ukrajin-
skij Holos”). Całość bibliografi i uzupełnia blisko 150 publikacji na-
ukowych (monografi i, artykułów), w tym jednak zaledwie kilka 
w języku polskim. 

W pracy zamieszczono także interesujące dodatki, w postaci map 
poglądowych, tabel i wykresów oraz fotografi i. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że powyższa praca może sta-
nowić istotne odniesienie dla wszystkich badaczy, zajmujących się 
tematyką życia codziennego, często zaniedbywaną w historiografi i. 
Wykorzystany w dysertacji S. Iwanowa materiał źródłowy przysłu-
ży się także historykom, podejmującym w swych badaniach zagad-
nienia okupacji niemieckiej dawnych ziem wschodnich II Rzeczypo-
spolitej. 

Historia mówiona jako źródło do badań nad 
stosunkami polsko-ukraińskimi na Wołyniu w latach 

II wojny światowej
Zupełnie odmiennych kwestii w badaniach historycznych doty-

czy kolejna ukraińska dysertacja naukowa, obroniona w 2016 roku 
w Instytucie Historii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. 
Jej autor, Jaroslaw Borszczyk skupił się bowiem na dogłębnej anali-
zie źródeł z zakresu historii mówionej, w odniesieniu do stosunków 
polsko-ukraińskich na Wołyniu w latach II wojny światowej11. Dy-
sertacja powstała pod kierunkiem profesora Hennadija Borjaka, wy-
bitnego ukraińskiego historyka-archiwisty.

Praca liczy 218 stron, w tym 187 tekstu zasadniczego, z podzia-
łem na cztery rozdziały. Z racji tego, że cała dysertacja odnosi się do 

11 Борщик Ярослав Вікторович, Усні джерела до історії українсько-поль-
ських відносин на волині під час другої світової війни: типологія, інтерпре-
тація, верифікація, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандида-
та історичних наук, на правах рукопису, Київ 2016, ss. 239, https://chtyvo.
org.ua/authors/Borschyk_Yaroslav/Usni_dzherela_do_istorii_ukrainsko-
polskykh_vidnosyn_na_Volyni_pid_chas_Druhoi_svitovoi_viiny_typolo/ 
[dostęp:15.07.2021].
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zagadnień historiografi cznych, każda jej część dotyczy komparaty-
stycznego zestawienia polskich i ukraińskich źródeł z zakresu histo-
rii mówionej. 

W pierwszym rozdziale J. Borszczyk analizuje polską historio-
grafi ę w odniesieniu do „wydarzeń wołyńskich 1939−1945”. Obok 
prac uznanych historyków, wymienia jednak również książki publi-
cystyczne, powstałe bez jakiejkolwiek krytycznej analizy źródłowej. 

W drugim podpunkcie tej części pracy, autor prezentuje osiągnię-
cia nauki ukraińskiej, dotyczące „tragedii wołyńskiej”, jak w tym 
miejscu określa konfl ikt polsko-ukraiński na obszarze Wołynia. 

Kilka stron następnej części rozdziału, poświęcone zostało współ-
pracy polskich i ukraińskich historyków na przestrzeni ostatnich kil-
kunastu lat. Oczywistym jest, że liczne swego czasu spotkania, kon-
ferencje czy seminaria, w dużej mierze dotyczyły właśnie terenu Wo-
łynia w latach II wojny światowej.

Do pierwszego rozdziału dysertacji, J. Borszczyk dołączył rów-
nież analizę prac naukowych na przedmiotowy temat, napisanych 
przez historyków z Zachodu oraz z Rosji. Całość pierwszej części 
rozprawy uzupełnia bardzo obszerny (ponad 20 stron) opis teore-
tyczno-metodologicznych aspektów badań nad przedmiotowym za-
gadnieniem. 

W drugiej części pracy autor analizuje polskie i ukraińskie źró-
dła z zakresu oral history (historii mówionej). Dotyczy to zarówno 
zbiorów opublikowanych drukiem, jak również udostępnianych 
badaczom w formie nagrań audio. Dla polskich historyków z pew-
nością mniej znane będą przedstawione przez J. Borszczyka relacje 
strony ukraińskiej. W tym zakresie autor przytacza przede wszyst-
kim czternaście teczek zgromadzonych w fondzie (zespole archi-
walnym) nr P-3494 Państwowego Archiwum Obwodu Wołyńskiego 
w Łucku. Jak podaje autor, każda teczka zawiera faktycznie osobny 
zeszyt z zapisanymi tam wspomnieniami ukraińskich mieszkańców 
poszczególnych rejonów obwodu wołyńskiego. Zostały one sporzą-
dzone w latach 1990−2013, a każdy egzemplarz zawiera w sobie od 
180 do ponad 200 relacji12. 

Autor przytacza także, niekiedy dość obszerne, fragmenty wspo-
mnień z powyższych zbiorów na kartach swojej pracy. Sugeruje 
w ten sposób niewłaściwą, jego zdaniem, interpretację stosunków 

12 Ibidem, s. 84−86.
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polsko-ukraińskich na Wołyniu przez współczesnych polskich ba-
daczy. W podsumowaniu rozdziału zauważa jednak, że zarówno 
wspomnienia zebrane przez Polaków, jak i Ukraińców nie są kla-
sycznym przykładem źródła z zakresu historii mówionej. Zdaniem 
J. Borszczyka, owa metoda badawcza przewiduje bowiem trwałe za-
pisanie relacji w formacie audio lub wideo. Tymczasem, zwłaszcza 
na początku lat 90. XX wieku, zajmujący się zbieraniem wspomnień 
od świadków badacze z obu krajów, utrwalali je przede wszystkim 
pisemnie na kartkach papieru. Zdarzały się także wypadki kilku-
krotnego przepytywania tych samych osób13.

W rozdziale trzecim swej dysertacji, J. Borszczyk zamieścił cha-
rakterystykę materiałów archiwalnych, zgromadzonych w zasobach 
instytucji państwowych w obu krajach. W zakresie archiwów ukra-
ińskich, autor podzielił zgromadzone tam materiały na: dokumenty 
ukraińskiego podziemia, proweniencji radzieckiej, niemieckiej oraz 
polskiej. Z przedstawionej analizy widać, iż najwięcej zachowanych 
materiałów źródłowych zalicza się do dwóch pierwszych katego-
rii. Na nich też autor skupia swą główną uwagę, przytaczając na-
wet konkretne numery nie tyleż zespołów, co teczek archiwalnych, 
z zasobów przede wszystkim: Centralnego Państwowego Archiwum 
Wyższych Organów Władzy i Kierownictwa Ukrainy w Kijowie, 
Państwowego Archiwum Obwodu Rówieńskiego w Równem oraz 
Państwowego Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łucku. W ten 
sposób, polski badacz, udający się na kwerendę archiwalną do po-
wyższych instytucji, zyskuje niemal gotowy przegląd ich zasobów, 
co znacznie ułatwia mu dobór własnych zamówień. 

Mając na uwadze polskie źródła archiwalne, w omawianej dy-
sertacji znajdziemy odwołania do zasobów Archiwum Akt  Nowych 
w Warszawie (przede wszystkim zespoły Delegatury Rządu oraz 
Armii Krajowej) oraz Centralnego Archiwum Wojskowego i Archi-
wum Ośrodka „Karta”. Autor wskazuje także na pewne jednostki 
zgromadzone w innych archiwach wojewódzkich. Niemniej, analiza 
polskich źródeł, dokonana przez J. Borszczyka jest znacznie bardziej 
pobieżna w porównaniu do umieszczonych w jego pracy prezentacji 
zasobów archiwów ukraińskich. 

W rozdziale czwartym, J. Borszczuk dokonuje własnej wery-
fi kacji źródeł z zakresu historii mówionej, na przykładzie dwóch 

13 Ibidem, s. 95−97.
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 wydarzeń: pacyfi kacji wsi i kolonii Malin w ówczesnym powiecie 
dubieńskim 13 lipca 1943 roku oraz późniejszych polskich akcji od-
wetowych. W obu przypadkach autor publikuje zarówno polską, jak 
i ukraińską interpretację wydarzeń. Podobnie jak we wcześniejszej 
części pracy, druga wersja została potraktowana w sposób bardziej 
obszerny14.

We wnioskach końcowych dysertacji, autor za największe roz-
bieżności między polskimi a ukraińskimi badaczami uznaje odmien-
ne interpretacje przyczyn i skutków konfl iktu, ustalone liczby ofi ar 
oraz stosowany aparat pojęciowy. J. Borszczyk zauważa przy tym, 
iż we wspomnieniach Ukraińców liczba ofi ar narodowości polskiej 
jest znacznie mniejsza bądź występują całkowite zaprzeczenia faktu 
mordowania Polaków. Natomiast w świadectwach polskich respon-
dentów, zdaniem autora, nie porusza się należycie kwestii ofi ar na-
rodowości ukraińskiej. 

Wypada zauważyć, iż autor dysertacji zebrał i poddał analizie 
niezwykle szeroki materiał źródłowy. Ze zrozumiałych względów 
(zapewne brak możliwości dłuższych pobytów badawczych w Pol-
sce), bardziej szczegółowo scharakteryzowane zostały zasoby archi-
wów i publikacji ukraińskich. Takie ujęcie sprawy może jednak po-
móc polskim historykom, planującym wyjazdy na kwerendy do ar-
chiwów ukraińskich. 

Medyczne zabezpieczenie ludności Komisariatu Rzeszy 
„Ukraina” w latach 1941−1944

Niezwykle rzadko autorzy prac historycznych o charakterze 
stricte naukowym, podejmują w swych badaniach aspekty związane 
z wybranymi zagadnieniami życia codziennego. Często bowiem nie 
istnieje możliwość dotarcia do źródeł, relacji czy opracowań o cha-
rakterze monografi cznym, skupiających się wyłącznie na jednej kwe-
stii. Tym bardziej należy zatem docenić trud Bohdana Kycaka, wło-
żony w przygotowanie dysertacji Medyczne zabezpieczenie ludności 
w Komisariacie Rzeszy „Ukraina” w latach 1941−194415.

14 Ibidem, s. 98−114.
15 Кицак Богдан Вікторович, Дисертація Медичне забезпечення населення у 

райхкомісаріаті «Україна» в 1941−1944 рр., Кваліфікаційна наукова пра-
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Ze zrozumiałych względów, wskazanych wyżej, praca nie jest 
zbyt obszerna i liczy 179 stron tekstu zasadniczego (łącznie 242, 
z uwzględnieniem dodatków oraz bibliografi i).

W pierwszym rozdziale B. Kycak przedstawia dotychczasowy 
stan badań nad przedmiotowym zagadnieniem oraz przeanalizowa-
ną bazę źródłową. Zauważa przy tym, iż podjęty temat badawczy 
nie był dotąd przedmiotem zainteresowań historyków w szerszym 
ujęciu. Na dowód tej tezy, autor podaje liczne przypadki teczek ar-
chiwalnych, gdzie w wielu wypadkach był pierwszą osobą analizu-
jącą ich treść. Zgodnie z przyjętymi na Ukrainie zasadami przygo-
towywania pracy naukowej, na koniec pierwszego rozdziału B. Ky-
cak zamieścił również informacje o metodologii badawczej, wyjaśnił 
także stosowany aparat pojęciowy (choćby sieć medyczno-sanitarna, 
ochrona zdrowia).

Drugi rozdział rozpoczyna się od przedstawienia okoliczności 
ewakuacji radzieckiej sieci ochrony zdrowia. Jak podaje B. Kycak, 
według stanu na 1 czerwca 1941 roku w całej USRR funkcjonowało 
152 570 łóżek szpitalnych. Opiekę medyczną zapewniał średni per-
sonel medyczny, liczący 100,8 tys. osób16. Lekarzy było natomiast 
29 705, z czego aż 25 743 pracowało na terenie wschodnich obwo-
dów republiki, a zaledwie niespełna 4 tys. na zachodzie. W dalszej 
części rozdziału, autor charakteryzuje stan opieki zdrowotnej na te-
renie poszczególnych obwodów republiki w ich ówczesnych gra-
nicach. Nie brakuje także informacji o przyszłych adeptach sztuki 
lekarskiej, a więc studentach wydziałów medycznych, a także sie-
ci aptek. Sam proces ewakuacji sieci opieki zdrowotnej przebiegał 
wielce chaotycznie, albowiem podstawowym zadaniem było wy-
wiezienie w głąb ZSRR przede wszystkim różnego rodzaju zasobów 
wojskowych i przemysłowych. Część personelu medycznego została 
wówczas wcielona w szeregi Armii Czerwonej, co miało swoje kon-
sekwencje również po zakończeniu działań wojennych, gdy trzeba 
było odtwarzać sieć opieki zdrowotnej. 

W kolejnych partiach dysertacji, autor przechodzi do analizy 
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w warunkach okupa-
cji niemieckiej. Pierwsza część dotyczy formowania sieci medycznej 

ця на правах рукопису, Житомир 2018, ss. 242, htt ps://theses.oa.edu.ua/
DATA/95/kuc.pdf [dostęp: 15.07.2021].

16 Ibidem, s. 50.
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na omawianym terytorium. Tworzone przez niemiecką administra-
cję wydziały opieki zdrowotnej stanowiły jedne z najważniejszych 
części organów państwowych. Ich zadania były niezwykle szerokie, 
gdyż obejmowały aż 12 punktów (oprócz spraw stricte medycznych, 
również chociażby kontrola stanu sanitarnego na ulicach, placach, 
bazarach i innych punktach handlowych). W dużej mierze jednak 
odtwarzanie systemu opieki zdrowotnej opierało się na odbudowie 
pozostałych resztek szpitali i punktów medycznych z czasów ra-
dzieckich. Władza niemiecka wyposażała je wówczas w środki nie-
zbędne dla prawidłowego funkcjonowania17. 

W dalszej części pracy autor w sposób niezwykle szczegółowy 
przedstawia stan liczbowy szpitali, punktów medycznych oraz kadr, 
w odniesieniu do poszczególnych komisariatów generalnych. Ma-
jąc na uwadze ziemie Wołynia, B. Kycak podaje, iż w samym Łuc-
ku w czasie okupacji niemieckiej funkcjonowało pięć ogólnych poli-
klinik, jedna dziecięca, szpital przeciwgruźliczy, szpital chirurgicz-
ny oraz osobny oddział skórno-weneryczny przy jednej z miejskich 
poliklinik18. Podobne szczegółowe dane można odnaleźć również 
w odniesieniu do pozostałych miast Komisariatu Rzeszy „Ukraina”, 
m.in.: Żytomierza, Berdyczowa, Winnicy, ale również położonych 
dalej na Wschód: Kijowa, Czerkasów, Połtawy, Mikołajowa, Zaporo-
ża czy Krzywego Rogu. Tego rodzaju zestawienie danych statystycz-
nych, wraz z odpowiednimi informacjami merytorycznymi, może 
posłużyć także polskim badaczom, podejmującym w swych pracach 
tematykę okupacji niemieckiej na ziemiach dzisiejszej Ukrainy. 

W ostatnim podrozdziale drugiej części dysertacji, B. Kycak sku-
pia się na kwestii kształcenia przyszłych kadr medycznych na po-
trzeby niemieckiej służby zdrowia. Jak podaje, od początku okupacji, 
władze Rzeszy szacowały nowe potrzeby kadrowe na 3 tys. lekarzy 
różnych specjalizacji19. Stąd też, powołano do życia Kijowski Uni-
wersytet Medyczny, kształcący według programów nauczania na 
wzór niemiecki. Autor ocenia jednak, iż wszelkie wysiłki niemieckiej 
administracji ograniczone były do niezbędnego minimum, przez co 
stan opieki zdrowotnej oraz dostępności lekarzy nie uległ większej 
poprawie. Większość punktów medycznych udostępniano bowiem 

17 Ibidem, s. 63−64.
18 Ibidem, s. 69.
19 Ibidem, s. 97.
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w pierwszej kolejności Niemcom i folksdojczom, zaniedbując przy 
tym potrzeby miejscowej ludności20.

Ostatni rozdział powyższej pracy poświęcony został kwestiom 
opieki zdrowotnej w warunkach „nowego porządku”, jak autor 
określił okres okupacji niemieckiej. Ta część pracy rozpoczyna się od 
ogólnej prezentacji stanu sanitarno-epidemiologicznego w poszcze-
gólnych okręgach generalnych. B. Kycak podaje przykłady braku 
dostępu do jakiejkolwiek opieki medycznej, szczególnie na terenach 
wiejskich. Na skutek tej sytuacji, szczególnie mocno cierpiały nowo 
narodzone dzieci. W okręgu Wołyń-Podole, śmiertelność niemowląt 
sięgała bowiem od 30 do 40%21. Organizowano co prawda comie-
sięczne akcje przeglądu czystości w poszczególnych miasteczkach, 
lecz w żaden sposób nie mogły one w pełni zapobiec szerzeniu się 
rozmaitych chorób. Wobec powyższego, część obowiązków w zakre-
sie utrzymywania higieny osobistej wśród ludności, przejmowały na 
siebie organizacje społeczne. Ich działalności autor poświęcił dru-
gi podrozdział ostatniej części dysertacji. Największą i najbardziej 
aktywną był Ukraiński Czerwony Krzyż, przekształcony następnie 
w Ukraiński Komitet Wzajemnej Pomocy. Ponadto, działały także 
rozmaite lokalne komitety, mające na celu udzielanie pomocy oso-
bom potrzebującym. Niestety, również i tego rodzaju oddolne ini-
cjatywy, oparte przede wszystkim na ofi arności społeczeństwa, nie 
były w stanie w pełni zaspokoić potrzeb wszystkich obywateli. Stąd 
też, okres okupacji niemieckiej przyniósł poważne straty zarówno 
w zakresie stanu zdrowia ludności, jak również wyposażenia szpita-
li i dostępności do opieki medycznej22.

Podczas prowadzenia badań nad dysertacją, autor sięgnął do 
135 teczek archiwalnych, zgromadzonych w ośmiu archiwach. Są to 
przede wszystkim państwowe obwodowe archiwa w Kijowie, Rów-
nem, Dnieprze (dawnym Dniepropietrowsku), Żytomierzu, Winnicy 
oraz w Homlu na Białorusi. Oprócz tego, w pracy znajdziemy rów-
nież odwołania do zasobów dwóch archiwów centralnych w Kijo-
wie: Centralnego Państwowego Archiwum Organizacji Społecznych 
Ukrainy oraz Centralnego Państwowego Archiwum Wyższych Or-
ganów Władzy i Kierownictwa Ukrainy. Nie brakuje także zbiorów 

20 Ibidem, s. 112.
21 Ibidem, s. 115.
22 Ibidem, s. 170−171.
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dokumentów wydanych drukiem (kilkadziesiąt pozycji) oraz licz-
nych tytułów prasowych i opracowań monografi cznych. Co istotne, 
autor sięgnął również do niepublikowanych dysertacji doktorskich, 
obronionych na kilku uczelniach ukraińskich. 

Na końcu pracy zamieszczono aneks, w formie szczegółowych 
danych statystycznych. Odnoszą się one do zabezpieczenia medycz-
nego ludności w poszczególnych okręgach generalnych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Kijowa. Znajdziemy tam również informa-
cje o wysokości poborów wszystkich kategorii osób zatrudnionych 
w służbie zdrowia (od lekarza do sanitariuszki)23.

Podsumowując, praca autorstwa Bohdana Kycaka stanowi nie-
zwykle rzadko spotykane i oryginalne opracowanie zagadnienia 
opieki medycznej na terenie Ukrainy w czasie okupacji niemieckiej. 
Może zatem stanowić istotny punkt odniesienia dla wielu innych ba-
daczy (w tym polskich), zajmujących się podobną tematyką.

Piotr Olechowski
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Abstract
The purpose of the text is to present to Polish readers the fi ndings of aca-
demic studies conducted by Ukrainian historians on the history of Volhynia 
during the World War II. However, it does not refer to the fi ndings of the 
publications appearing in print, but instead it focuses on the fi ndings pre-
sented in the academic dissertations defended on the local higher education 
institutions. Therefore, the local historians will have a unique possibility to 
access not only the study results, but also the source database and contem-
porary bibliography in Ukrainian. This will defi nitely help to extend own 
research perspectives and look more closely on the subjects in question. The 
presented papers refer to day-to-day life, population resett lement, medical 
coverage and analysis of the sources regarding the Volhynia tragedy. 
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wissenschaftlichen Abhandlungen bezüglich 
der Geschichte in Wolhynien in den Jahren des 
Zweiten Weltkrieges

Schlüsselworte 
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Zusammenfassung
Das Ziel dieses Beitrages ist es, die Forschungsergebnisse der ukrainischen 
Historiker bezüglich der Geschichte von Wolhynien in der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges zu präsentieren. Dabei wird aber kein Bezug auf die Ergeb-
nisse genommen, die in Druckform erschienen worden sind, sondern nur 
auf Ergebnisse, die im Rahmen der wissenschaftlichen, an dortigen Hoch-
schulen verteidigten Dissertationen erzielt worden sind. Dadurch erhalten 
die einheimischen Historiker zweifelsohne eine Chance, sich nicht nur mit 
den Forschungsergebnissen, sondern vor allem mit der Quellenbasis und 
gegenwärtigen bibliographischen Positionen in ukrainischer Sprache be-
kannt zu machen. Mit Sicherheit wird dies der Erweiterung der eigenen 
Forschungsperspektiven und einer besseren Beurteilung der gegenständli-
chen Fragestellungen dienen. Die von uns präsentierten Arbeiten betreff en 
Themen aus dem Bereich des Familienlebens, der Übersiedlungen der Be-
völkerung, der medizinischen Absicherung sowie der Analyse der Quellen, 
die sich auf die Tragödie in Wolhynien beziehen. 
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Резюме
Целью статьи является ознакомление польского читателя с результа-
тами исследований украинских историков по истории Волыни во годы 
Второй мировой войны. В тексте статьи говорится не о результатах, опу-
бликованных в печатных изданиях, а содержащихся в диссертациях, 
защищенных в местных университетах. Благодаря ней польские исто-
рики получат возможность ознакомиться не только с результатами ис-
следований, но прежде всего с перечнем источников и современными 
материалами на украинском языке. Безусловно, это поможет ученым 
расширить их научную перспективу и даст более глубокое представле-
ние о предмете исследований. Приведенные труды затрагивают вопро-
сы повседневной жизни, перемещения населения, медицинского об-
служивания и анализа источников по теме волынской трагедии. 
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Mord w Czarnym Lesie w 1941 roku 
– nowe fakty w sprawie zbrodni 
sprzed 80 lat

Choć w bieżącym roku mija 80 lat od zbrodni popełnionej przez 
Niemców w 1941 roku w Czarnym Lesie pod Stanisławowem, wy-
darzenie to nadal nie zostało dokładnie zbadane. Skala niejasnych 
wątków z nim związanych jest wciąż dość duża, a próby uzyskiwa-
nia odpowiedzi na stawiane pytania badawcze powodują najczę-
ściej powstawanie kolejnych pytań, które pozostają bez odpowiedzi. 
Choć zatem na zadawaniu pytań polega proces badawczy, to jednak 
fi nałem jego winno być udzielenie odpowiedzi na wszystkie, tylko 
to bowiem daje możliwość uznania danego wątku za zakończony. 
Przypadek zbrodni w Czarnym Lesie jest jednak trudny (nie tylko 
on zresztą, jeśli mowa o zbrodniach popełnianych w latach II wojny 
światowej). 

Przez wiele lat całość wiedzy na temat tego wydarzenia owia-
na była tajemnicą. Oderwanie wschodnich województw II Rzeczy-
pospolitej od reszty kraju uniemożliwiło prowadzenie jakichkolwiek 
badań i śledztw – Polacy przez wiele lat po zakończeniu II wojny 
światowej nie mogli wjechać do ZSRS, a kiedy stało się to możliwe, 
nawet na bardzo rygorystycznych zasadach, nie było mowy o prowa-
dzeniu własnych badań i poszukiwań terenowych. O tym, aby cho-
ciaż zdobyć informacje czy względem jakiejkolwiek zbrodni prowa-
dzone były dochodzenia, także nie było mowy. Zachowana niemiec-
ka lub wytworzona sowiecka dokumentacja w takich sprawach była 
utajniona. Przez całe dziesięciolecia zatem  zasadnicze  informacje 

M AT E R I A ŁY  ŹR ÓD ŁO W E
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o zbrodni z Czarnego Lasu oparte był na poszlakach, choć należy do-
dać, iż układały się one w pewną ogólnie zarysowaną całość i dawa-
ły przybliżony obraz wydarzeń. Wszystko to jednak za sprawą do-
ciekań potomków zamordowanych, którzy nie ustawali w próbach 
ustalenia nie tyle losów swych najbliższych, co miejsca, w którym 
ich zgładzono, bowiem wątpliwości co do ich losu z biegiem czasu 
nie było. 

Zbrodnia w Czarnym Lesie, to jeden z wielu mordów dokona-
nych przez Niemców w ramach Intelligenzaktion, której począt-
ki sięgają września 1939 roku. Niezwłocznie po wkroczeniu Niem-
ców na ziemie polskie, władze okupacyjne przystąpiły do szeroko 
zakrojonych działań wymierzonych w przedstawicieli polskiej inte-
ligencji jako warstwy, która pierwsza mogła zorganizować czynny 
opór wobec nowych realiów politycznych. Prześladowano nauczy-
cieli, lekarzy, działaczy politycznych i społecznych, księży – słowem 
wszystkich, którzy w lokalnej społeczności posiadali autorytet i by-
liby w stanie zgromadzić wokół siebie szersze masy ludzi. W pierw-
szej kolejności akcją tą zostały objęte ziemie włączone jeszcze w 1939 
roku do Rzeszy, tj. Pomorze, Wielkopolska oraz Śląsk. Tylko jesie-
nią 1939 roku na terenach powyższych zamordowano ponad 50 tys. 
osób. Jeszcze większa była liczba osób skierowanych do obozów 
koncentracyjnych1. 

Analogiczne działania rozpoczęto na terenie utworzonego rów-
nolegle Generalnego Gubernatorstwa. Już w listopadzie 1939 roku 
aresztowano 183 profesorów krakowskich wyższych uczelni, po 
czym wysłano ich do obozów koncentracyjnych, gdzie wielu z nich 
zginęło. Interwencje przedstawicieli świata nauki spowodowały jed-
nak, że tych, których przeżyli zwolniono, co spowodowało, iż po-
stanowiono zmienić taktykę działania wobec tej grupy społecznej, 
dokonując fi zycznej likwidacji wkrótce po aresztowaniu. Czyniono 
to m.in. w ramach akcji AB, kiedy to pomiędzy samym tylko majem 
a lipcem 1940 roku zgładzono co najmniej 3500 osób. W Palmirach 
pod Warszawą w tym czasie zamordowano ponad 2 tys. osób2. 

Po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 
roku Niemcy zainicjowali na terenach nowo zajmowanych te same 

1 M. Wardzyńska, Był rok 1939. Operacja niemieckiej policji bezpieczeństwa w Pol-
sce. Intelligenzaktion, Warszawa 2009, s. 136, 182, 217. 

2 Ibidem, s. 262–264, 270.
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mechanizmy działania i postępowania z przedstawicielami polskiej 
inteligencji. W ten sposób doszło do zatrzymania i mordu profeso-
rów uczelni lwowskich (większość z nich zgładzono niemal natych-
miast po zatrzymaniu, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku)3. Analogiczne 
działania zrealizowano w Krzemieńcu, gdzie tutejsze gestapo aresz-
towało, a następnie rozstrzelało 30 miejscowych nauczycieli pomię-
dzy 28 a 30 lipca tego samego roku4. Akcja w Stanisławowie była 
jeszcze lepiej zaplanowana oraz przeprowadzona na zdecydowanie 
szerszą skalę. 8 i 9 sierpnia 1941 roku aresztowano ponad 300 osób, 
głównie nauczycieli, ale także lekarzy i tych działaczy społecznych 
i politycznych, którzy wcześniej nie zostali zamordowani lub nie 
byli deportowani na wschód przez Rosjan. Jak wskazują dotychcza-
sowe opracowania podejmujące tematykę tej zbrodni, mordów na 
przedstawicielach inteligencji stanisławowskiej dokonano w poło-
wie sierpnia 1941 roku5.

Jak wspomniano wcześniej, zbrodnie dokonane przez Niemców 
na inteligencji zamieszkującej Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej, 
ze względu na fakt oderwania tych ziem od państwa polskiego, po-
zostawały przez dziesięciolecia niemal niezbadane. W miarę upływu 
czasu rosła liczba pytań, brak było jednak konkretnych odpowiedzi. 
Nie oznacza to jednak, że nie podejmowano prób wyjaśnienia oko-
liczności zbrodni. Czynili to szczególnie potomkowie wówczas za-
mordowanych, prowadząc jednak swoje dociekania głównie w opar-
ciu o poszlaki i zebrane zeznania świadków, czasem nawet z pozoru 
mało istotnych wydarzeń, które jednak składały się na pewien obraz 
całości. 

Najważniejszym opracowaniem poświęconym zbrodni w Czar-
nym Lesie pod Stanisławowem jest publikacja Tadeusza Kamińskie-
go pt. Tajemnica Czarnego Lasu, wydana w 2001. Stanowi ona przede 
wszystkim zestawienia gromadzonych przez lata zeznań osób, 
które cokolwiek w sprawie mogły powiedzieć. Wydarzeniom tym 
w swych wspomnieniach dużo miejsca poświęciła Karolina Lancko-
rońska, której podczas przesłuchania po jej aresztowaniu, sam Hans 

3 Szerzej: Z. Albert, Kaźń profesorów lwowskich, lipiec 1941, Wrocław 1989; 
D. Schenk, Noc morderców. Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust 
w Galicji Wschodniej, Wrocław 2011.

4 W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1, Warszawa 2000, s. 478.

5 T. Kamiński, Tajemnica Czarnego Lasu, Kraków 2001, s. 28–29. 
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Krüger przyznał się do realizacji tej zbrodni6. O mordzie tym pisał 
w swych wspomnieniach także Tadeusz Olszański7, badał sprawę 
również Jerzy Hickiewicz wraz z rodziną i współpracownikami8. In-
formacje o niej zamieścili w „Tygodniku Powszechnym” Józef Zie-
liński oraz Leszek Wierzejski9. Przy okazji procesu karnego, jaki wy-
toczono aresztowanemu Hansowi Krügerowi, którego sądzono za 
zbrodnie dokonane na Żydach w latach okupacji, o zbrodni pisa-
no także w prasie polskiej oraz ukraińskiej, wydawanej w ZSRS10. 
W wyniku wspomnianego procesu Krüger został skazany na doży-
wocie, jednak tylko za mordy na Żydach. Niemiecki sąd nie wyraził 
zgody na rozpatrywanie zbrodni na Polakach11.

Jak prezentuje się zatem współczesny stan wiedzy o mordzie na 
inteligencji stanisławowskiej z perspektywy 80 lat? Z pewnością mo-
żemy wskazać na głównego winnego mordu – jest nim Hans Krü-
ger, który – choć w perspektywie czasu ukarany – nie został osądzo-
ny i skazany za zbrodnię dokonaną na przedstawicielach inteligencji 
stanisławowskiej, a jedynie za mordy dokonane na miejscowych Ży-
dach12. Z pewnością w zbrodni uczestniczyli także funkcjonariusze 
stanisławowskiego gestapo – głównie bracia Willi i Johann Mauero-
wie wraz z pozostałymi. Czy i jaki był potencjalny udział volksdeut-
schów narodowości polskiej lub niemieckiej trudno stwierdzić, choć 
pewnym jest, że takowi przez cały okres okupacji współpracowali 
ściśle ze stanisławowskim gestapo. 

6 K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945, Kraków 2017, 
s. 170–171. 

7 T. Olszański, Kresy Kresów. Stanisławów jednak żyje, Kraków 2016, s. 163–175.
8 J. Hickiewicz, P. Rataj, P. Sadłowski, M. Besz-Janicka, A. Rąbalska, „Inte-

ligenzaktion” 1939–1941 i jej przebieg w Stanisławowie, [w:] Wojna zmieniła 
wszystko. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i „wy-
zwolenia” (1939–1945), t. 1, Polityka – Wojskowość, red. A.A. Ostanek, M. Kar-
das, Warszawa–Iwano-Frankiwsk 2019, s. 73–91.

9 L. Wierzejski, Krwawe dni Stanisławowa przed 45 laty, „Tygodnik Powszech-
ny” 1986, nr 31 (1936); J. Zieliński, Stanisławów 1941, „Tygodnik Powszech-
ny” 1959, nr 49 (567). 

10 Np. Na tropach Hansa Krügera, „Trybuna Ludu” 1968, nr 12 (6839); Свиде-
тель, „Правда Украины” 1968, nr 246 (8094). 

11 Mury więzienia Hans Krüger opuścił ostatecznie zwolniony w 1986 r., 
zmarł natomiast 2 lata później. 

12 K. Lanckorońska, op. cit., s. 170–171. 
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Największą tajemnicą przez lata owiane było natomiast miejsce 
dokonania zbrodni, a zarazem pochówku zamordowanych. Zgod-
nie z ofi cjalnie powielanymi współcześnie informacjami groby odna-
lazł Adam Rubaszewski wraz z synem w 1988 roku, co jest zgodne 
z prawdą tylko częściowo. Miejsca pochówków faktycznie znalazł 
wspomniany Adam Rubaszewski, jednak nie w 1988, a latem 1966 
roku. Z obawy jednak, że ujawnienie tych faktów może mieć swo-
je poważne konsekwencje, zdecydował się na zatajenie tej wiedzy 
i upublicznienie jej dopiero podczas kolejnego wyjazdu do Stanisła-
wowa (wówczas już Iwano-Frankiwska), w dobie pieriestrojki i gła-
snosti13. 

Nieznana do dziś pozostaje także ostateczna i pełna lista osób za-
mordowanych w Czarnym Lesie. Szacuje się, że było to około 750–
800 osób, z czego tylko w przypadku nieco ponad 300 osób udało 
się ustalić personalia (czasem niepełne). W latach 90. XX wieku zi-
dentyfi kowano 17 dołów śmierci. Dało to asumpt do uporządkowa-
nia terenu, oznaczenia zbiorowych mogił oraz postawienia pomnika. 
Uczyniono to głównie dzięki olbrzymieniu wysiłkowi i zaangażo-
waniu członków Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń” w Iwa-
no-Frankiwsku oraz przychylności i nierzadko pomocy lokalnych 
przedstawicieli władz ukraińskich. 

Poszerzenie wiedzy na temat tej zbrodni jest współcześnie moż-
liwe już wyłącznie za sprawą odnalezienia jakichkolwiek nowych 
dokumentów w przedmiotowej sprawie. Ich poszukiwanie jest jed-
nak niesamowicie żmudne i czasochłonne, choć wysiłek ten potrafi  
przynieść efekty, czego dowodem może być odnalezienie grupy do-
kumentów, będących efektem prac sowieckiej specjalnej komisji ds. 
zbadania zbrodni niemieckich podczas trwania II wojny światowej. 

Zidentyfi kowane i pozyskane przez piszącego te słowa, wspól-
nie z ukraińskim historykiem dr. Romanem Czornieńkim, dokumen-
ty, rzucają nowe światło na stan aktualnej wiedzy, dotyczącej miej-
sca dokonania zbrodni i pochówku zamordowanych, jak również na 
same terminy przeprowadzenia egzekucji. 

13 Relacja dr. hab. Leszka Stobińskiego, wnuka zamordowanej w Czarnym Le-
sie nauczycielki, który jesienią 1966 r., w oparciu o informacje przekazane 
przez Adama Rubaszewskiego lustrującego teren Czarnego Lasu właśnie 
latem 1966 r., również odnalazł miejsce zbrodni. 
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Na odnalezione materiały składa się zbiór odręcznie sporządza-
nych w języku rosyjskim notatek z przesłuchań kolejnych świadków 
zgłaszających się dobrowolnie przed oblicze komisji, jak również 
maszynopis raportu końcowego prac komisji. Szczególną wagę ma 
rzeczony raport końcowy oraz najistotniejszy dla sprawy fragment 
przesłuchania sołtysa wsi Uchrynów Górny – Michaiła Sowieczuka. 
Przesłuchanie Sowieczuka miało miejsce 8 stycznia 1945 roku, na-
tomiast raport końcowy, powstały w oparciu o całościowy zgroma-
dzony materiał, jak również lustrację terenu wskazanego jako miej-
sce dokonania zbrodni, datowany jest na 15 stycznia 1945 roku. 

Zamieszczone poniżej dokumenty stanowią tłumaczenie z języ-
ka rosyjskiego. W tekstach starano się zachować możliwie wierny 
przekaz wynikający z oryginałów. Wszelkie uzupełnienia w tekście 
zasadniczym zamieszczano w nawiasach kwadratowych, zaś wy-
jaśnienia w przypisach. Odnalezione materiały przechowywane są 
w Państwowym Archiwum Obwodu Iwano-Frankiwskiego w Iwa-
no-Frankiwsku w zespole akt Stanisławowskiego Komitetu Wyko-
nawczego Rejonowej Rady Deputowanych (fond P-1253).

Dokument nr 1

RAPORT

15 stycznia 1945 roku, my niżej podpisani przedstawiciele Sta-
nisławskiej Rejonowej Komisji Okręgowej do zbadania zbrodni nie-
miecko-faszystowskich najeźdźców i ich wspólników.

Majboroda E.K. i członkowie komisji Odyńcow, Doniec, Kucyj, 
Doronina, Osipczuk sprawdzili miejsce straceń obywateli sowiec-
kich przez niemieckich faszystów. Inspekcja miejsc odbyła się od 
[godz.] 13.00 do [godz.] 15.25 czasu moskiewskiego, gdzie ustalono, 
że miejsce straceń położone jest od miasta Stanisława w kierunku 
NW [północny-zachód] w odległości 10 km przy drodze wiodącej 
do Kałusza, obwód stanisławski. Docierając do skrzyżowania dróg, 
w prawo NE (północny-wschód) do wsi Uchrynów Górny [oddalo-
nej o] około 6 km, w lewo NW (północny-zachód) do wsi Rybno, tak 
zwana droga Kabanka, rejon stanisławski [oddalonej o] 3 km, około 
300 metrów od drogi [w kierunku Kałusza], wzdłuż drogi Kaban-
ka [w kierunku] NE (północny-wschód) w lesie po prawej stronie, 
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100 m od drogi Kabanka, na południe od wsi Pawełcze [oddalonej o] 
2,5 km, odnaleziono 14 mogił zbiorowych w lesie. W związku z tym 
dokonano ich pomiaru. Stwierdzono, że osiem dołów śmierci ma 
6 m szerokości [i] 10 m długości, jeden ma 6 m szerokości i 12 m dłu-
gości, trzy [kolejne] doły mają 3 m szerokości, 6 m długości, jeden 
ma 6 m szerokości [i] 8 m długości, jeden 4 m szerokości [i] 6 metrów 
długości. W tym samym miejscu przy drodze Kabanka po lewej stro-
nie [w kierunku miejscowości Rybno] na zachód, w lesie znaleziono 
kolejne 11 grobów – pięć z nich o szerokości 6 m [i] długości 12 m, 
cztery o szerokości 18 m i długości 8 m, dwa groby o szerokości 4 m 
o długości 6 m. Łącznie [odnaleziono] 25 grobów.

Według zeznań trzech świadków egzekucja obywateli odbywała 
się we wrześniu 1941 r. i [potem] do lutego 1942 r. w różnym czasie.

Rozstrzeliwano obywateli różnych narodowości: Ukraińców, Po-
laków i Żydów przywiezionych i przypędzonych [pieszo] z miasta 
Stanisława.

Jak wynika z przesłuchań świadków, w grobach tych zginęło 
18300 osób14.

Mordu dokonało gestapo pod dowództwem szefa Gestapo [Han-
sa] Krügera. Nazwiska pozostałych uczestników nie zostały ustalone 
w rozstrzeliwaniu obywateli sowieckich. 

Przewodniczący  Komisji: [podpis nieczytelny]
Członkowie Komisji: [trzy podpisy nieczytelne]

Dokument nr 2

ZSRS
LUDOWY KOMISARIAT SPRAW WEWNĘTRZNYCH
UNKWD OBWODU STANISŁAWSKIEGO

PROTOKÓŁ PRZESŁUCHANIA

 DO SPRAWY NR15...............

14 Podana liczba wydaje się mało prawdopodobna, jeśli uwzględnić ogólną 
ilość oraz rozmiary wskazanych dołów śmierci. 

15 Numeru sprawy nie wpisano.
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8 stycznia 1945 r. Ja starszy specjalista Dawidow, upoważniony 
przez R[ejonowy] O[ddział] NKWD, przesłuchujący w charakterze 
świadka.

1. Nazwisko: Sowieczuk
2. Imię i nazwisko: Michaił Nikołajewicz
3. Data urodzenia: 1905 r.
4. Miejsce urodzenia: Uchrynów Górny, rejon stanisławski
5. Miejsce zamieszkania: Uchrynów Górny
6. Nar[odowość] i obywatelstwo: ukraińska, ZSRS
7. Paszport (kiedy i przez jaki organ wydał, numer, kategoria 

i miejsce rejestracji): brak
8. Zawód: Przewodniczący rady wiejskiej Uchrynów Górny, re-

jon stanisławski.

[…]
c) Za wsią Uchrynów Górny znajduje się około 24 grobów. Niem-

cy przeprowadzili [tam] masowe egzekucje. Ja i także mieszkań-
cy [wsi] nie byliśmy na tych rozstrzeliwaniach. Po liczbie aut, jakie 
przywoziły ludzi na rozstrzelenia z miasta Stanisław uważam, że 
w tych dołach jest pochowanych około 4 tysięcy osób. 

Pytanie: Poproszę o wskazanie dokładnych miesięcy i lat, w któ-
rych przeprowadzono egzekucje?  

Odpowiedź: Gdy Niemcy wkroczyli w 1941 r., natychmiast za-
częli przeprowadzać egzekucje, które prowadzili aż do 1944 r., tj. do 
nadejścia Armii Czerwonej.

Pytanie: Proszę powiedzieć, kto wykopywał doły, w których 
Niemcy grzebali pomordowanych?

Odpowiedź: Prace te wykonywali Niemcy z Gestapo, mieszkań-
cy wsi nie brali w tym udziału.

[…]
Podpis: [podpisy nieczytelne]
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Zamieszczone powyżej dokumenty dostarczają kilku istotnych 
i zarazem nowych faktów. Wynika z nich przede wszystkim, że ko-
misji udało się zidentyfi kować, za sprawą prac w terenie, 25 dołów 
śmierci, a zatem więcej, niż współcześnie jest znanych i oznaczo-
nych (obecnie jest ich 17). Określono także precyzyjnie nie tylko ich 
rozmiary, ale także położenie. Z raportu wynika, że pierwsze doły 
śmierci znajdują wzdłuż drogi do Rybnego, jednak położone są po 
obydwu jej stronach, a nie jak uważa się dzisiaj, wyłącznie po stro-
nie północnej. Co więcej, pierwsze z dołów zostały przez członków 
komisji zlokalizowane zdecydowanie bliżej samego skrzyżowania 
drogi wiodącej ze Stanisławowa do Kałusza z drogą do Rybnego, 
wzdłuż której znajdują się mogiły. Ze zgromadzonych zeznań wyni-
ka także, że mordów dokonywano w okresie od września 1941 roku 
do lutego 1942 roku – z różnym natężeniem i w różnych odstępach 
czasowych. Mało realna wydaje się liczba zamordowanych wskaza-
na w raporcie końcowym, oscylująca wokół 18 300 osób, natomiast 
liczba 4 tys., pojawiająca się w zeznaniach Michaiła Sowieczuka, jest 
prawdopodobna, jeśli uwzględnić liczbę i rozmiary dołów śmierci. 
Dokładnej liczby ofi ar pochowanych w tym regionie nie da się jed-
nak ustalić bez przeprowadzenia stosownych badań archeologicz-
nych. 



Adam Adrian Ostanek

Odnalezione dokumenty stanowią z pewnością nowy zwrot 
w badaniach nad zbrodnią w Czarnym Lesie. Ich treść najcenniejsza 
może się okazać dla pracowników instytucji zajmujących się poszu-
kiwaniami ofi ar zbrodni wojennych. Oczywiście materiały te ważne 
są także dla historyków, jak również potomków pomordowanych, 
ponieważ stanowią pewien krok w badaniach nad tą zbrodnią. Być 
może dalsze poszukiwania zaowocują kolejnymi znaleziskami do-
kumentów, a tym samym nowymi faktami w sprawie. Z pewnością 
warto podjąć ten trud, skoro po niemal 80 latach nadal można poczy-
nić nowe ustalenia. 

Adam Adrian Ostanek
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Streszczenie
Artykuł prezentuje mało znany, włoski druk zatytułowany Relacja z przy-
bycia Jego Wysokości Króla Polski wraz z Królową do Kamieńca, który opisuje 
przygotowania wojska Rzeczypospolitej Obojga Narodów do wyprawy 
mołdawskiej w 1686 r. Z treści starodruku dowiadujemy się, że przygoto-
wania obronne Turków zaczęto już w czerwcu 1686 r. Umieszczenie w ty-
tule Kamieńca Podolskiego wskazuje na duże znacznie propagandowe tejże 
twierdzy.



Leszek Opyrchał, Justyna Recław-Mastronardi

118

Wstęp

W Bayerische Staatsbibliohtek – Bawarskiej Bibliotece Państwo-
wej w Monachium znajduje się wydany w 1686 roku druk ulotny1 
zatytułowany: Vera, e distinta relatione Dell’Andata della Maestà del Re 
di Polonia con la Regina verso Caminiecz Et il Grandissimo Spauento, che 
hanno li Turchi in quella Citt à, per la Venuta del Rè. Con la Marchiata 
de’Moscoviti verso la citt a di Crimia (tłum. Wiadomości z podróży Jego 
Królewskiej Mości Króla Polski wraz z Królową do Kamieńca oraz 
o wielkim popłochu oraz przerażeniu Turków w tym mieście z oka-
zji przybycia [polskiego] Króla i o marszu Moskwian w kierunku 
miasta Krym2). W dalszej części artykułu druk ten będzie nazywany 
edycją wenecką. Jego karta tytułowa pokazana jest na załączonej ilu-
stracji (rys.1). Druk ulotny o tej samej treści, ale wydany w Medio-
lanie znajduje się Bibliotece Narodowej w Warszawie. Dalej będzie 
zwany edycją mediolańską. Jej tytuł: Relatione dell’andata Della Maestà 
del re di Polonia con la Regina verso Caminietz  et il grandissimo spauento, 
che hanno li Turchi in quella citt à, per la Venuta del Rè, con la Marchiata 
de’Moscouiti verso la citt a di Crimia3 (tłum. Wiadomości z przybycia 
Jego Królewskiej Mości Króla Polski wraz z Królową do Kamieńca 
oraz o wielkim popłochu oraz przerażeniu Turków w tym mieście, 
z okazji przybycia [polskiego] Króla i o marszu Moskwian w kie-
runku miasta Krym) jest nieco różny od edycji weneckiej. Druk zo-
stał wydany przez Marc’Antonio Pandolfo Malatesta. W bibliografi i 

1 Sygnatura: B3Kat-ID BV001664860 (nb. druk dostępny jest także w wer-
sji elektronicznej, htt ps://opacplus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10409197/
bsb:109535 [dostęp: 15.02.2021].

2 Przy tłumaczeniu tego tytułu autorzy są winni Czytelnikom krótkie wy-
jaśnienie. Trzy słowa: „Vera, e distinta relazione” zostało przetłumaczone 
jako jedno słowo: „wiadomości”. Znaczenie poszczególnych słów jest na-
stępujące: vero – prawdziwy, zgodny ze stanem faktycznym; distinto – od-
rębny, różny, specjalny; relazione – sprawozdanie, relacja, komunikat. Wie-
le tytułów włoskich siedemnastowiecznych druków ulotnych zaczyna się 
od słów: „Vera, e distinta relazione”. Trzeba zauważyć, że jest to tytuł do-
niesienia prasowego, którego zadaniem, zresztą tak jak i obecnie, było za-
chęcenie potencjalnego czytelnika do zakupienia druku – gazety. Współ-
cześnie początek tytułu brzmiałby: „Najnowsze wiadomości o przybyciu 
Jego Wysokości Króla Polski wraz z Królową do Kamieńca”. 

3 Sygnatura: BN XVII. 3. 16312.
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Konrada Zawadzkiego4 fi guruje pod numerem 1156. Domniemanym 
autorem tekstu5 jest Tommaso Talenti6. Jego cyfrowa kopia dostępna 
jest na stronie internetowej Cyfrowej Biblioteki Druków Ulotnych7. 

Druk ulotny opisuje przygotowania do wyprawy mołdawskiej 
króla Jana III Sobieskiego w 1686 roku. Przebieg kampanii został 
szczegółowo opisany przez Czesława Chowańca8, któremu ten sta-
rodruk nie był znany. Celem niniejszego artykułu jest przedstawie-
nie jego treści. 

Druk ulotny − prototyp gazety

Jedne z pierwszych druków ulotnych – po włosku Stampa effi  me-
ra – pojawiły się w 1536 roku i dotyczyły wydarzeń z działań wo-
jennych w konfl ikcie wenecko-tureckim. Z czasem nazwano je ga-
zzett a od nazwy weneckiej, srebrnej monety gaxeta9. Pierwsze gaze-
ty nie miały tytułów, zazwyczaj traktowały o europejskich dworach 
królewskich, o lokalnych wydarzeniach, wydawane były w formie 
małych, czterostronicowych broszur. Gazety drukowane, pojawiały 
się jako tygodniki lub dwutygodniki od około 1620 roku, w najważ-
niejszych miastach europejskich, takich jak: Strasburg, Amsterdam, 

4 K. Zawadzki, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI—XVIII wieku. Biblio-
grafi a, t. 2, 1662–1728, Wrocław 1977.

5 Idem, Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI—XVIII wieku. Bibliografi a, 
t. 1, 1514–1661, Wrocław 1977, s. X.

6 Polski dyplomata włoskiego pochodzenia (ur. 30 grudnia 1629 w Lukce, 
zm. 8–12 kwietnia 1693 w Warszawie). W wieku osiemnastu lat, w poszu-
kiwaniu przygód i pieniędzy, opuścił dom rodzinny i udał się do Polski. 
Służył w armii Władysława IV. W 1651 r. powrócił do Włoch i w 1658 r. 
przeszedł na służbę księcia Giuliana Cesariniego, zostając jego sekretarzem. 
Z niewiadomych powodów opuścił Włochy, bawiła na Śląsku oraz w Wied-
niu. Następnie przybył do Polski, gdzie otrzymał stanowisko sekretarza 
króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a po jego śmierci Jana III Sobie-
skiego. Za oddaną i wierną służbę polskiemu królowi otrzymał w 1685 r. 
indygenat, jednogłośnie uznany polski sejm, htt ps://www.treccani.it/en-
ciclopedia/tommaso-talenti_res-eeb64ebb-8ddb-11e9-bee2-00271042e8d9_
(Dizionario-Biografi co) [dostęp: 29.08.2021] .

7 htt ps://cbdu.ijp.pan.pl/id/eprint/11560/ [dostęp: 4.06.2021].
8 C. Chowaniec, Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 r., Wydawnictwo 

Napoleon V, Oświęcim 2015.
9 G. Fanelli, Venezia unica al mondo (guida interessante ed istrutt iva/storia – legen-

da – curiosita) Libreria Emiliana ED. 1972, s. 159.
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Paryż, Wiedeń, Londyn, zastępując szesnastowieczne komunikaty 
(druki ulotne), obecne jeszcze w Wenecji czy w Rzymie10. We Wło-
szech pierwsza gazeta drukowana, pojawiła się w Genui w 1639 roku, 
prawdopodobnie gazeta fl orencka została opublikowana wcześniej, 
bo w 1636 roku, ale brak na ten temat informacji z wiarygodnych 
źródeł. W drugiej połowie XVII wieku gazety nosiły nazwę uprzywi-
lejowanych, bo wydawane były z koncesji książąt, pod reżimem wy-
łączności, oraz objęte cenzurą. Drukarz nadworny to osoba zaufana, 
a jedna bądź dwie drukarnie w mieście były ściśle kontrolowane11. 
Do takich właśnie gazet należy zaliczyć omawiany starodruk.

Dawny język włoski

Z powodu braku pełnej jednolitości w dawnym słownictwie, tłu-
maczenie włoskich starodruków stanowi poważny problem. W wie-
lu włoskich słowach można zaobserwować wpływ języka łacińskie-
go. Dziełem kodyfi kacji języka włoskiego i rugowaniem różnic dia-
lektalnych zajęła się powstała w styczniu 1583 roku Accademia Della 
Crusca12, wydając w Wenecji w 1595 roku Komedię Dantego, z analizą 
tekstu i komentarzami, a w 1612 roku pierwszy słownik archaiczne-
go języka fl orenckiego Vocabolario degli Accademici Crusca, zawierają-
cy formy językowe zaczerpnięte z dzieł Dantego, Petrarki i Boccac-
ciego. Słownik stał się cennym narzędziem i modelem leksykografi i 
dla innych europejskich akademii językowych13. Trzeba wspomnieć, 
że na Półwyspie Apenińskim władano licznymi dialektami języka 
włoskiego oraz łaciną. Neo-łaciński język włoski wywodzi się z wul-
garnej łaciny – od włoskiego słowa: volgo w tłumaczeniu: lud, czy-
li łaciny mówionej, nieliterackiej – używanej w starożytności rzym-

10 P. Murialdi, Riassunto di storia del giornalismo italiano. Dalle gazzett e al inter-
net, Il Mulino 2006, s. 1–5.

11 A. Magista, L’Italia in prima pagina. Storia di un paese nella storia dei suoi gior-
nali, Bruno Monadadori, Milano 2006, s. 2–3.

12 Tłum. Akademia Poprawności Języka, dosłownie: Akademia od Otrębów; 
otręby – zanieczyszczenia. 

13 L. Tomasin, Italiano. Storia di una parola. Carrocci editore, Roma 2011, 
s. 104, Idem, L’italiano è una parola!, Il Sole 24 Ore, 29 gennaio 2012, s. 28, 
htt ps://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2012-01-29/litaliano-parola-081329.
shtml?uuid=AafEAqjE [dostęp: 24.09.2021]; A. Benedett i, L’Accademia della 
Crusca e la sua biblioteca, Biblioteche Oggi, n. 9, novembre 2007, s. 44.
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skiej, która ulegała głębokim przemianom na przestrzeni wieków. 
Od połowy XIII wieku zaczyna w literaturze dominować dialekt to-
skański14, zwany „słodkim nowym stylem”, będący początkiem no-
wożytnego języka włoskiego. W jego kształtowaniu kluczową rolę 
odegrał fl orencki poeta i pisarz Dante Alighieri, zwany ojcem nowo-
żytnego języka włoskiego. W latach 1304−130715 powstało jego dzie-
ło: Commedia, nazwana później przez Boccacciego: Divina i z takim 
tytułem: Boska Komedia ukazało się drukiem w weneckim wydaniu 
z 1555 roku. Dzieło Dantego zostało spisane w dialekcie toskańskim, 
używanym dotychczas przez kupiectwo i prosty lud. Proces rozpo-
wszechniania się języka trwał jeszcze przez wieki16.

Tłumaczenie tekstu

Jako tekst wyjściowy przyjęto, znajdującą się w Bayerische Sta-
atsbibliothek, jego wenecką edycję, gdyż jego cyfrowa kopia jest wy-
raźniejsza od kopii mikrofi lmu edycji mediolańskiej, udostępnionej 
przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Różnice pomiędzy nimi 
dotyczą w zasadzie tylko pisowni poszczególnych słów. Trzeba za-
uważyć, że edycja wenecka jest bliższa współczesnej pisowni języka 
włoskiego. Nie należy jednak sądzić, że edytorzy mediolańscy nie 
znali zasad pisowni. Różnice w zapisie są raczej spowodowane róż-
nicami regionalnymi − przecież pisownia w języku polskim została 
ujednolicona dopiero w XX wieku17. W tekście występuje powtórze-
nie wyrazów przy zmianie strony, które w tłumaczeniu zostały po-
minięte. W omawianym włoskim tekście nazwy geografi czne poda-
wane są w zapisie fonetycznym, który został zachowany: na przykład 
Camienietz  – Kamieniec, Mikolovviz – Mikołajów czy Crima – Krym, 
lub w zapisie, wówczas ogólnie przyjętym, dla przykładu: Boristene 
– Dniepr czy Leopoli – Lwów. W polskim tłumaczeniu tekstu przy-
jęto stosowanie polskich nazw. Podane w przypisach  współrzędne 

14 J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 2003, s. 105.
15 Ibidem, s. 131.
16 K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa 2008, s. 262–265.
17 Na przykład: M. Malinowski, Ortografi a polska od II połowy XVIII wieku do 

współczesności. Kodyfi kacja, reformy, recepcja, Katowice 2011; T. Lisowski, 
Pisownia polska. Główne fazy rozwoju, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010, 
z. 3–4, s. 117–130; Z. Saloni, O kodyfi kacji polskiej ortografi i – historia i współcze-
sność, „Nauka” 2005, nr 4, s. 71–96. 
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 geografi czne miejscowości oraz ich aktualne, ukraińskie nazwy po-
dano za Google Maps. 

Treść druku

Relacja18

Siódmego czerwca do Rozdołu19 przybył Jego Wysokość Król, 
który zechciał zobaczyć przygotowania tratew i pontonów, rzuco-
nych na rzece Dniestr, do transportu zapasów żywności i przepra-
wy wojsk i bagażu, które miały dotrzeć na oznaczony czas. Zwizy-
tował także magazyny i stwierdził obfi tość żywności przygotowanej 
na spodziewaną długą kampanię. Ósmego czerwca, Król zatrzymał 
się na noc w Mikołajowie20. A u brzegów rzeki Dniestr spożył obiad, 
późnym wieczorem przybył do Stryja21, gdzie został przyjęty wy-
strzałami z armat i powitany przez uformowane wojska. W Miko-
łajowie dotarły do niego pismo z obozu w Śniatyniu22, że z Wołosz-
czyzny wtargnęło dziesięć tysięcy Tatarów i już stąd, z Lasu Buko-
wińskiego, odeszło, nie wiadomo dokąd zamierzając udać się, aby 
wyładować swą szaloną gwałtowność.

Jego Wysokość Król wydał rozkaz, aby żołnierze podążyli w kie-
runku Podola obserwowali ruchy Tatarów i ich zaatakowali.

A zatem, gdy z Jaworowa23 rozniosła się wieść o kolejnym wy-
marszu Króla, każdy zobowiązany był do przyspieszonych działań, 

18 W druku mediolańskim brak tego słowa.
19 Obecnie Розділ – miejscowość na Ukrainie w rejonie mikołajowskim, w ob-

wodzie lwowskim (49°27′43″N 24°03′44″E).
20 Obecnie Миколаїв – miasto położone nad Dniestrem na Ukrainie w obwo-

dzie lwowskim (49°31′N 23°58′E).
21 Obecnie Стрий – miasto położone nad rzeką Stryj na Ukrainie, w obwo-

dzie lwowskim (49°15′N 23°51′E). Stryj posiadał mocne fortyfi kacje, które 
wytrzymały liczne oblężenia (O. Maciuk, Zamki i twierdze Ukrainy Zachod-
niej. Wędrówki historyczne, Lwów 2008, s. 75). W pobliżu Stryja znajdował się 
jeden z obozów wojsk polskich, przygotowujących się do dalszych działań 
wojennych. Jan III Sobieski pozostał w nim trzy tygodnie (C. Chowaniec, 
op. cit., s. 37–38).

22 Obecnie Снятин – miejscowość położona nad rzeką Prut na Ukrainie w ob-
wodzie iwanofrankowskim (48°27′N 25°34′E). 

23 Obecnie Яворів – miasto na Ukrainie znajdujące się na zachód od Lwowa 
(49°56′23″N 23°23′09″E).
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aby nie popaść w królewską niełaskę i pod kary grożące na podsta-
wie praw Królestwa. Nie zostało jeszcze wybrane miejsce pobytu dla 
Najjaśniejszej Królowej24, ale wydaje się, że chce ona przebywać we 
Lwowie w celu utrzymania ścisłej korespondencji z [Jego] Królew-
ską Mością.

Wojska litewskie przekroczyły granice Rosji. Stacjonujące wojska 
litewskie są gotowe do działania, czekają na rozkazy pana wojewo-
dy wileńskiego, hetmana wielkiego litewskiego25, który powrócił do 
zdrowia.

Przy wziętych przez naszych do niewoli Turkach, znaleziono li-
sty – korespondencję między Paszą – Komendantem Kamieńca a We-
zyrem i Wielkim Chanem. W listach jest wyrażony chaos między 
Turkami i strach przed Polskim Królem i unią z Moskwianami. Mini-
strowie otomańscy, pasza i dowódcy tureccy, próbują podejmować 
działania poza Kamieńcem, aby ukryć fakty przed ludem i przerażo-
nymi żołnierzami. Wspomniani, pojmani Turcy, zostali postawieni 
przed Jego Wysokością [Królem] i wyznali, że dwóch paszów przy-
było z korpusem pod Cecorę, w celu uzupełnienia znajdujących się 
tam wojsk tureckich.

W zeszłym miesiącu, szóstego maja o godzinie 5, za pośrednic-
twem naszych ambasadorów, w Moskwie został uroczyście podpisa-
ny pokój26 i zawarcie Ligi [Świętej], potwierdzone przysięgą Carów27. 
Pokojowe porozumienie zostanie uświetnione w całym  Królestwie 

24 Chodzi o miejsce pobytu na czas wyprawy wojennej, w której królowa Ma-
ria Kazimiera de La Grange d’Arquien Sobieska nie uczestniczyła. 

25 Kazimierz Jan Sapieha, urodzony ok. 1642 r., zmarł 13 marca 1720 w Grod-
nie, wojewoda wileński w latach 1682–1703 i 1705–1720 oraz hetman wielki 
litewski w latach 1683–1703 i 1705–1708 (J. Chodera, F. Kiryk, Słownik bio-
grafi czny historii Polski, t. 2, L–Ż, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wro-
cław 2005, s. 1347–1348).

26 Pokój Grzymułtowskiego, tak zwany wieczysty pokój pomiędzy Rzeczpo-
spolitą a Rosją, utrwalał warunki rozejmu andruszowskiego z 1667 r., koń-
cząc rozpoczętą w 1654 r. wojnę polsko-rosyjską. Warunki pokoju zapew-
niały subsydium dla Rzeczypospolitej w wysokości 146 tys. rubli, czyli 730 
tys. złotych polskich oraz, na czym najbardziej zależało Janowi III Sobie-
skiemu, przystąpienie Rosji do Świętej Ligi i podjęcie działań przeciwko 
Porcie Otomańskiej (Z. Wójcik, Jan Sobieski, Państwowy Instytut Wydawni-
czy, Warszawa 1994, s. 378). 

27 Rosja przystąpiła do antytureckiej Ligi Świętej po zawarciu pokoju z Rzecz-
pospolitą (tz w. pokój Grzymułtowskiego) w 1686 r.
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przez salwy armatnie, nie tylko dla radości ludu i sławy, ale by wie-
ści dotarły do uszu wroga i aby zapanował u niego chaos, który do-
prowadzi do zniszczenia ich sił w innym miejscu. Wieści zostały do-
starczone do wojsk moskiewskich zmierzających do Krymu brze-
gami rzeki Dniepru. Kozakom z Tanaju28 wydano surowe rozkazy 
o przeprowadzeniu akcji zbrojnych nad brzegami Morza Czarnego.

Dyskusja

Omawiany starodruk, nie wnosi istotnie nowych informacji 
ani do historii Kamieńca Podolskiego, ani wyprawy mołdawskiej 
Jana III Sobieskiego z 1686 roku, w trakcie której Kamieniec Po-
dolski nie był atakowany. Można śmiało powiedzieć, że tytuł nie 
odpowiada treści druku ulotnego. Mimo braku nowych, ważnych 
informacji o przebiegu wyprawy mołdawskiej z 1686 roku, dowia-
dujemy się jednak z niego istotnego szczegółu. Przeciwdziałanie tu-
reckie polskiej ofensywie, polegające na wojnie szarpanej i wciąga-
niu przeciwnika na swój teren, rozpoczęło się, gdy Jan III przebywał 
w Mikołajowie, czyli już na początku czerwca 1686 roku. Z dal-
szego przebiegu kampanii mołdawskiej 1686 roku, opisanej przez 
Czesława Chowańca29, łatwo wyciągnąć wniosek, że Turcy zasto-
sowali taktykę „walki przestrzenią”, polegającą na krótkiej potycz-
ce i cofnięciu się, skutecznie powtórzoną przez Rosjan w operacji 
stalingradzkiej „Blau”, w trakcie II wojny światowej. Bez wątpie-
nia „wtargnięcie od strony wołoskiej, dziesięciu tysięcy Tatarów”, 
o którym to fakcie wspomina starodruk, było rozpoczęciem turec-
kiej „walki przestrzenią”, wobec której wojenny geniusz Jana III So-
bieskiego okazał się bezradny. Można domniemywać, że Turcy, któ-
rzy z pewnością wiedzieli o przygotowaniach wojennych polskiego 
króla, zaplanowali taki sposób obrony. 

28 Nie jest jasne, co miał na myśli autor tekstu. Tanais to dawna nazwa Donu, 
ale Kozacy dońscy nigdy nie podlegali władzy Rzeczypospolitej. Możli-
we, że autor słabo znał geografi ę wschodniej Europy i pomylił Kozaków 
dońskich z Kozakami zaporoskimi, zwanymi w Polsce Zaporożcami, któ-
rzy słynęli z rozbójniczych wypraw na tureckie wybrzeże Morza Czarnego 
(Z. Wójcik, Wojny kozackie w dawnej Polsce, Krajowa Agencja Wydawnicza, 
Kraków 1989; C. Chowaniec, op. cit., s. 24–25).

29 C. Chowaniec, op. cit.
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Nie wiadomo dlaczego autor umieścił w tytule informację, że do, 
czy pod Kamieniec Podolski przybył król Jan III wraz z małżonką 
Marią Sobieską, skoro taki fakt nie miał miejsca. Ani królowa Polski 
nie brała udziału w żadnej z wypraw wojennych30 Jana Sobieskie-
go, ani wojska polskie nie zbliżały się nawet w 1686 roku do kamie-
nieckiej twierdzy. Informacja o Kamieńcu Podolskim umieszczona 
w tytule starodruku, wskazuje jednak, w pośredni sposób, na propa-
gandowe znaczenie Kamieńca Podolskiego. Dowodzi to, że twierdza 
była znana we Włoszech i aby zapewnić drukowi ulotnemu odpo-
wiednią reklamę, nazwa Kamieniec została umieszczona w tytule, 
pomimo że same działania wojenne nie toczyły się w jego okolicy. 
O dużej poczytności druków mających charakter sprawozdań z wal-
ki z Imperium Osmańskim, w tym także losów Kamieńca Podolskie-
go, może świadczyć fakt, że w tym samym 1686 roku ukazały się dwa 
wydania Relatione: mediolańskie i weneckie. Natomiast w 1687 roku 
ukazał się wydany w Rzymie przez Giovanniego Giacomo de Rossi 
atlas Teatro della guerra contro il turco31, zawierający mapy, twierdze 
i bitwy toczne przez Ligę Świętą z Imperium Osmańskim. Zamiesz-
czono w nim także plan Kamieńca Podolskiego32. Twierdza ta była 
popularna nie tylko we Włoszech, ale i w całej Europie. Świadczy 
o tym zamieszczanie jej planów i wizerunków w popularny atlasie 
Nicolasa de Fer Introduction á la fortifi cation33, wydanym w Paryżu 

30 Wprawdzie Apolinary Józef Rolle utrzymuje, że Maria Sobieska brała udział 
w wyprawie z 1684 r. (dr Antoni J., Zameczki podolskie na kresach multańskich, 
t. 1, Kamieniec nad Smotryczem, wyd. Geberthnera i Wolfa, Warszawa 1880, 
s. 160.), jednakże Marek Wagner wykazał, że opuściła ona obóz królewski 
24 lub 25 lipca, wobec rozpoczęcia działań wojennych (M. Wagner, Kampa-
nia żwaniecka 1684 roku, Att yka, Warszawa 2013, s. 141). Natomiast Jakub So-
bieski podaje, że rozstanie pary królewskiej nastąpiło 21 lipca (J. Sobieski, 
Diariusz kampanii w wołoskiej ziemi 1686 r. Królewicza Jakóba Sobieskiego, [w:] 
C. Chowaniec, op. cit., s. 101).

31 Pełny tytuł dzieła brzmi: Teatro della guerra contro il turco: dove sono le piante, 
e le vedute delle principali citt à, e fortezze dell’Ungaria, Morea, e d’altre provincie, 
con gl’assedii, e conquiste fatt e dall’armi cristiane sott o il felice pontifi cato di nostro 
Signore Papa Innocenzo XI. Dwadzieścia cztery z trzydziestu dziewięciu znaj-
dujących się w tym atlasie miedziorytów można zobaczyć na htt ps://www.
sylviaioannoufoundation.org/en/ szukając pod hasłem „Rossi” i wybierając 
pozycję B.2140, [dostęp: 25.08.2019].

32 htt ps://polona.pl/item/kamieniec,MTc1MTY1NzI, [dostęp: 25.08.2019].
33 Pełny tytuł: Introduction á la fortifi cation Dediée a Monseigneur le Duc de Bour-

gogne Par sontres humble serviteur de Fer.
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w 1695 roku, gdzie plan Kamieńca Podolskiego34 został umieszczony 
w części poświęconej Hiszpanii; Gabriela Bodenehra35 Force d’Euro-
pe36 czy Petera van der Aa La galerie agréable du monde37. Można wycią-
gnąć wniosek, że Kamieniec Podolski był dobrze znany społeczeń-
stwu Europy. Umieszczenie jego nazwy w tytule druku ulotnego 
miało stanowić dla potencjalnego czytelnika zachętę do jego zakupu.

Leszek Opyrchał, Justyna Recław-Mastronardi

34 htt ps://polona.pl/item/kamieniec-podolski-ville-forte-des-estats-de-polo-
gne-et-de-la-haute-podolie-avec-titre,MTc1MTY1ODg, [dostęp: 25.08.2019].

35 htt ps://polona.pl/item/kaminiek-in-podolien-insgemein-kaminieck-podol-
sky-genand,MTc1MTY2MDU, [dostęp: 25.08.2109]. 

36 Pełny tytuł atlasu: Force d‘Europe, oder Die Merckwürdigst- und Fürnehms-
te, meistentheils auch Ihrer Fortifi cation wegen Berühmteste Stætt e, Vestungen, 
Seehæfen, Pæsse, Camps de Bataille, in Europa, Welche Ihren Königreichen und 
Landschaff ten in Fridens Zeiten zu Nuz und Zier, in Kriegs Läuff ten zum Schuz 
und Wehr dienen, in 200. Grundrissen, nach Verschiedenen, meistens aber und 
soviel man hab-haff t werden können, neuesten Fortifi cationen, zu Bequemen ge-
brauch und Verwundersamen Belustigung verlegt und heraus gegeben von Gabriel 
Bodenehr.

37 Pełny tytuł tomu, w którym znajduje się plan Kamieńca Podolskiego, 
brzmi: La galerie agréable du monde, où l’on voit en un grand nombre de cartes 
très-exactes et de belles tailles-douces les principaux empires, roïaumes, répu-
bliques, provinces, villes, bourgs et fortresses avec leur situation, et ce qu’elles ont 
de plus remarquable; les iles, côtes, rivières, ports de mer et autres lieux conside-
rablesdel’ancienne et nouvelle géographie; les antiquitez, les abbaies, églises, acadé-
mies, collèges, bibliothèques, palais, et autres edifi ces, tant public que particuliers, 
comme aussi les maisons de campagne, les habillemens et moeurs des peuples, leur 
religion, les jeux, les fêtes, les cérémonies, les pompes et les magnifi cences; item les 
animaux, arbres, plantes, fl eurs, quelques temples et idoles des païens et autres, ra-
retez dignes d’être vuës, dans les quatre parties de l’univers; divisée en LXVI tomes. 
Les estampes aiant été dessinées sur les lieux et gravées exactement par les celébres 
Luyken,  Mulder, Goerée, Baptist, Stopendaal, et par d’autres maîtres renomez, avec 
une courte description qui précede chaque empire, roïaume etc. Et même avec le 
sommaire sous chaque planche. Le tout recueilli avec beaucoup de soin, de travail et 
de depense, pour l’utilité et pour le plaisir des amateurs de l’histoire et de la geogra-
phie. Cett e Partie comrend le Pologne, Prusse, Courlande&Moscovie. Le tout mis 
en ordre et executé à Leide, par Pierre van der Aa, marchand libraire, imprimeur de 
l’université et de la ville.
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Strona tytułowa weneckiego wydania Relacji z przybycia Jego Wysokości Króla Pol-
ski wraz z Królową do Kamieńca, Bayerische Staatsbibliothek – Bawarska Bibliote-
ka Państwowa w Monachium, sygnatura: B3Kat-ID BV001664860, htt ps://opac-
plus.bsb-muenchen.de/Vta2/bsb10409197/bsb:1095352 [dostęp: 29.04.2021]
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Italian ephemeral print Account of the arrival of 
His Majesty the King of Poland with the Queen to 
Kamieniec

Keywords 
Moldavian expedition 1686, Kamieniec Podolski fortress, King Jan III So-
bieski

Abstract
The article presents a litt le-known Italian print entitled: Account of the ar-
rival of His Majesty the King of Poland with the Queen to Kamieniec. The 
discussed old print describes the preparations of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth army for the Moldavian expedition in 1686. From the con-
tent of the old print, we learn that the defense preparations of the Turks be-
gan as early as June 1686. The inclusion in the title of Kamieniec Podolski 
indicates a signifi cant propaganda signifi cance of this fortress.
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Leszek Opyrchał 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie  [Technische 
Militärakademie in Warschau] 

Justyna Recław-Mastronardi

Italienisches Faltblatt  Bericht über die Ankunft 
seiner königlichen Hoheit, des Königs von Polen 
zusammen mit der Königin in Kamieniec [Kamenz]

Schlüsselwörter 
Feldzug nach Moldawien im Jahre 1686 roku, Kamieniec Podolski [Kame-
nez-Podolski], König Jan der III. Sobieski

Zusammenfassung 
Im Beitrag wird ein wenig bekannter, italienischer Druck unter dem Titel 
Bericht über die Ankunft seiner königlichen Hoheit, des Königs von Polen zusam-
men mit der Königin in Kamieniec [Kamenz] präsentiert. Es werden darin Vor-
bereitungen des Heers des Polnisch-Litauischen Commonwealths für den 
Feldzug nach Moldawien im Jahre 1686 dargestellt. Aus dem Inhalt des 
Altrduckes erfahren wir, dass mit den Verteidigungsvorbereitungen bereits 
im Juni 1686 begonnen wurde. Die Unterbringung von Kamieniec Podol-
ski im Beitragstitel weist auf eine große Bedeutung von dieser Festung hin.
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Лешек Опырхал 
Военно-техническая академия в Варшаве 

Юстына Рецлав-Мастронарди

Итальянская листовка Доклад о прибытии 
в Каменец Его Высочества короля Польши 
в сопровождении королевы

Ключевые слова 
Молдавский поход 1686 года, Каменец-Подольский, король Ян III Со-
беский

Резюме
В статье описывается малоизвестный итальянский печатный материал 
под заглавием Доклад о прибытии в Каменец. Его Высочества короля Поль-
ши в сопровождении королевы, в котором рассказывается о подготовке во-
йск Речи Посполитой к молдавскому походу 1686 г. Из текста старин-
ного печатного издания читатель узнает, что турки начали подготовку 
к обороне еще в июне 1686 года. Употребление названия Каменец-По-
дольский в заглавии говорит о пропагандисткой значимости твер дыни.
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O M ÓW I E N I A  I  R E C E N Z J E

„Oj, ni ma jak Lwów”. 
Z Franciszkiem Haberem rozmawia 
Maksymilian Judycki

Maksymilian Judycki: W ostatnim wywiadzie rozmawialiśmy 
o poezji i Twojej twórczości, dotykając wielu momentów z Twoje-
go życia − żeglarskich wędrówek i tego, co one wnosiły do tworzy-
wa literackiego. Mówiliśmy także o Twoich lekturach oraz o po-
ezji, również tej kresowej. Dzisiaj chciałbym zapytać o wiersze 
lwowskie.

Franciszek Haber: Jak wiesz urodziłem się we Lwowie, gdzie 
mieszkaliśmy przy ulicy Batorego. Stąd esej mojego autorstwa Moja 
ulica, który ukazał się w „Cracovia Leopolis” w numerze 4/2019. Opi-
suję w nim tamte kamienice i różne z nimi związane historie. Miesz-
kaliśmy przy Batorego pod nr. 11, u zbiegu ulic Piłsudskiego, dziś 
Iwana Franki, Kochanowskiego, dziś Łewyckiego, Łozińskiego. Uli-
ca Łozińskiego, dzisiaj Hercena, prowadzi na Plac Akademicki, za-
mykający ulicę Akademicką, dzisiaj aleję Szewczenki. Tutaj na rogu 
jest kamienica, w której mieściła się słynna kawiarnia „Szkocka”, 
dzisiaj hotel i restauracja pod tą samą nazwą. Słynęła z codziennych 
konwentykli nauczycieli akademickich lwowskiej szkoły matema-
tycznej, do której należeli: Stefan Banach, Stanisław Mazur, Juliusz 
Schauder, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, żeby wymienić tylko 
najważniejszych. Mały plac na końcu ulicy Batorego, dzisiaj zwykły 
miejski zieleniec, ma swoją historię. Kiedyś stała tutaj cerkiewka Bo-
hojawlenia (Objawienia Pańskiego), którą rozebrano w 1800 roku, 
był również cmentarz.

W czasie modernizacji tego węzła poprzednio wymienionych ulic 
ekshumowano tutaj wiele tureckich pochówków. Jak wiesz, uczest-
nicząc w Dialogu Dwóch Kultur bywamy w różnych  ciekawych, 
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historycznie rzecz biorąc, miejscach, które trafi ają do mojej poezji. 
Szczególnie zaś rodzinne miasto Lwów.

M.J.: Masz bardzo bogatą i różnorodną twórczość. Nazywa-
ją Cię największym kapitanem wśród poetów i największym po-
etą wśród kapitanów. Napisałeś wiele żeglarskich podręczników, 
wśród nich szczególny, bodajże pierwszy na świecie podręcznik 
dla żeglarzy niesłyszących. I wiele zbiorów poezji.

F.H.: Rzeczywiście lata lecą, a ja staram się wypełniać je intelek-
tualną treścią. Wydałem 35 zbiorów wierszy, nie licząc wznowień 
i wyborów, prozę poetycką, scenariusz fi lmowy, eseje, teksty piose-
nek, które znalazły się na płytach muzyki szantowej, monografi e, no 
i oczywiście wiele żeglarskich podręczników. A także zbiór wierszy 
Z księgi sztormów. W kolejnych zbiorach zawsze trafi ają się wiersze 
kresowe, ale wśród nich są zbiory szczególne, ściśle związane z Kre-
sami. Jest to tryptyk kresowy: Pegazem na Kresy, Wygnany w siebie, 
Kresowy raptularz. 

M.J.: No właśnie. Jest w nich bardzo dużo impresyjnych wier-
szy lwowskich. 

F.H.: W zbiorze Pegazem na Kresy − pierwsza część to wiersze 
wcześniej drukowane, dotyczące Lwowa, pozostałe to już nowe 
wiersze kresowe, uzupełniające zbiór. 

Drugi, Wygnany w siebie, jest szczególnym zbiorem, podzielonym 
na cztery pasma: Conradowskie, Huculskie, Wołyńskie i Lwowskie. 
Dlaczego pasma? Wielki nasz prozaik i eseista Stanisław Vincenz, 
który urodził się w Słobodzie Rungurskiej na Huculszczyźnie w po-
wiecie kołomyjskim, zostawił po sobie, oprócz wspaniałych esejów, 
powieść życia, epopeję Na wysokiej połoninie, którą podzielił na „pa-
sma” Prawda Starowieku, Nowe czasy (obejmujące dwie księgi: Zwada 
i Listy z nieba) oraz Barwinkowy wianek. Więc jest to ukłon w kierunku 
jednego z największych znawców dzieł Homera i Huculszczyzny. 
Wiersze wołyńskie zbioru związane są tematycznie z poetami wcho-
dzącymi w skład Grupy Poetyckiej Wołyń, którą tworzyli: Józef 
Łobodowski, Wacław Iwaniuk, Czesław Janczarski, Zuzanna Gin-
czanka czy Władysław Milczarek, żeby wymienić najważniejszych. 
Czwarte pasmo poświęcone jest mojemu Lwowowi. Kresowy raptu-
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larz zawiera wiersze związane z Drohobyczem i Brunonem Schul-
zem oraz wiersze z różnych miejsc kresowych, oczywiście nie zapo-
minając o Lwowie. 

M.J.: Pisząc o Lwowie dzisiaj, z perspektywy czasu można pi-
sać refl eksyjnie, wspominkowo czy w zderzeniu z rzeczywistością, 
przeżywaną podczas lwowskich pobytów i wędrówek po miej-
scach, będących asumptem do wzruszeń jednocześnie inspirują-
cych autora do napisania wiersza? 

F.H.: Nie może być inaczej, czy to Cmentarz Orląt Lwowskich, 
dom przy Batorego, corso, pomnik wieszcza i inne miejsca, są droż-
dżami − czy to będzie refl eksja, chwila wzruszenia, a to już ważna 
cząstka literackiego tworzywa. Poprzyjmy to przykładami kilku 
wierszy. 

Mam pewność tu byłem

Perspektywa którą idę
wykrotami pamięci 
poprzez kruchość senną 
rozsypuje się w wersy

przejazdem tutaj jestem
niby turysta błyskają fl esze
oko pazerne na więzione 
w wykuszach popiersia
egzorcyzmy fontann
nad gołębi kręgiem

niewidoczną strugą 
jak w kanałach Pełtew
wzruszenie sączy 
klepsydra serca 

stąd jestem 
stanąłem pod bramami 
nóg korzenie ledwie 
trzymają się ziemi
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przez zamknięte 
okiennice dzieciństwa
prześwieca stokrotka 
ulicznego klombu

jakbym z Charonem 
paktował o powrót 
o jeszcze jedną szansę
zapisania siebie

  ze zbioru Pegazem na Kresy

Kolchida

Z Batorego na Wały Hetmańskie
z fantazją ułańską czasów sławy
apteka po drodze 
podwoje otwiera
kamienica Sprechera 
dzisiaj budinok knigi

vis a vis Jezuickiego Placu 
galopowała Sobieskiego sława
dzisiaj pomnik Tarasa Szewczenki
wykłóca się z tradycją secesji
o pamięć wielkiego poety

po lwowskim bruku
w wąwozie zabytków
szarża wzroku krok po kroku
na ocalałe barykady piękna

z lewej podpiera niebo 
alegoria sławy a ja idę
aż na Krakidały

tutaj świat cały
którego już nie ma
z Pełtwią odpłynął
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w podziemia czasu 
z pejsami straganów
i lwowskim bałakiem

zostały wspomnienia
z duchami przodków
spotkanymi na corso
pod Romą i Szkocką
spacer szyty na miarę
lwowskiej metryki

w bandażach smutku
na łyczakowskiej schedzie
ukamienowanych krzyży na niebie
wciąż drzewa śpiewają wiersze
wiją gniazda z gwiazd słowiki
i pod chmurną mycką 
zakwitła synagogi 
spalona róża

w samym centrum potrójnego placu
miejscowe spiże dręczą 
antyfoną o Atlantydzie
cierpliwego wygnańca
z Kolchidy

  ze zbioru Wygnany w siebie

Klawa zabawa

Była taka dzielnica w niezłomnym mieście
z hebrą batiarów bałakiem śpiewnym
sztajerkiem ćmagą bombą chmielu
zagrychą prima-sort 

z śpiewnym rumorem 
pod blachą Łysego Maćka
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słynnego wyszynku 
vis-a-vis kopuł
klucznika Piotra

tędy biegła historyczna droga 
na wieczne odpoczywanie
gdy tęgie facki znaczy magulanie
było fi nałem klawej zabawy
chojraków szac chłopaków 
trzymających fason

zanim świt na chawirę wygonił
ta joj Jóźku Czuchraj ciuchrał
na harmonii fest a fest melodie
pod anyżową nalewkę ta joj
na zawrót głowy białogłowy
wróżąc pełnię romansu

powietrze grzęzło w rosie
nabrzmiałej od ciężkich 
ingrediencji czosnku
rozchełstanej soboty 
cud wspomnieniem
dzielnicy za Styksem 

  ze zbioru Kresowy raptularz

M.J.: Wśród lwowskich poetów, którzy pisali o Lwowie, był 
Adam Zagajewski.

F.H.: Niedawno odszedł na wieczną wachtę pamięci. Znaliśmy 
się jeszcze z Gliwic. Ojciec Adama był profesorem i do końca był 
związany z Politechniką Śląską. Wszyscy mieszkaliśmy w tak zwanej 
Dzielnicy Akademickiej. Adam na ulicy Arkońskiej, dokładnie w tej 
samej kamienicy nad Wojtkiem Pszoniakiem. A z Wojtkiem znali-
śmy się już w przedszkolu, chodziliśmy do tej samej szkoły podsta-
wowej, a potem działaliśmy razem w studenckim Teatrze „STEP”, 
pod opieką Tadeusza Różewicza. Niewielu wie, że Pszoniak także 
pisał wiersze. Z Adamem chodziliśmy do tego samego liceum przy 
ul. Górnych Wałów. Znane było z wysokiego poziomu nauczania, 
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a to za przyczyną wielu lwowskich nauczycieli. Po maturze Adam 
wyjechał na studia do Krakowa i widywaliśmy się sporadycznie, kie-
dy bywał w Gliwicach. Wspominając nieżyjących Wojciecha Pszo-
niaka i Adama Zagajewskiego, nie mogę zapomnieć również o Stani-
sławie Dziedzicu, historyku literatury i publicyście, wielkim znawcy 
Krakowa, którego pożegnaliśmy w kwietniu tego roku. Był zaanga-
żowany w Dialog Dwóch Kultur. Nieraz rozmawialiśmy o Lwowie 
i razem zwiedzaliśmy miejscowości kresowe i krzemienieckie cmen-
tarze. Także jest w moim wierszu. 

Jadąc do Lwowa

  Adamowi Zagajewskiemu

Gdy poeta pisał jechać do Lwowa
to było wśród nadziei marne życzenie
domy tam stały wciąż zaczadzone
wrogim narzeczem schodami krzyku
ze strachem stróżującym w bramach
w ulicach śniących złą rzeczywistość
dzisiaj stare werniksy wolności
w tęsknocie serc pękają w rany
wyciągają z kufrów pamięci
lekkość dotyku matki ręce
błękitne chwile Pohulanki 
ulotny świat dzieciństwa
tam teraz zwiedzać możesz 
w obcym kalejdoskopie miasto
układać stary świat z kamienic
jednak nie łatwo poecie
stawiać okrutną przeszłość 
pod pręgierz serca
jedynie cmentarze wciąż żyją
tam w słowie odnajdziesz
bolesną czasu chwilę
rozdartą metrykę 
urodzenia

  † 21 marca 2021 
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Przepowiednia

  Stanisławowi Dziedzicowi

Jeszcze idziemy
jeszcze nam słońce
pod nogi rzuca cienie
nasze popołudniowe
chwile istnienia
a wokół las kamieni
piramida pamięci
w Krzemieńcu 
góra Czercza
wielowiekowy kirkut
wąską ścieżyną w górę 
wśród traw feretronów
a rebours zapisanych
żałobnych sentencji

mówimy o sławie 
kresowej pamięci
wędrując w dialogu 
zagubionej przeszłości
na wyciągnięcie ręki
jakbyśmy nową
pamięć stwarzali
dla tych co jutro
i co po nas

tymczasem obłok 
ciąży macewą deszczu 
bije kroplami psalmu
w ulotność istnienia
mementem

  † 8. kwietnia 2021 
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M.J.: Jak widzisz Lwów dzisiejszy − miasto historyczne, a jed-
nocześnie współczesne, pełne zabytków i zwiedzających? 

F.H.: To prawda, Stare Miasto tętni życiem, dużo w nim młodzie-
ży. Słyszy się na ulicach polską mowę. Widzi się kamienice i świą-
tynie w remoncie. Lwów ma swoją szansę na ocalenie zabytków. 
Wszak w 1998 roku Stare Miasto Lwów zostało wpisane na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Jednak brak kontroli nad współ-
czesną zabudową może odciąć metropolię od fi nansowania na rzecz 
restauracji i  utrzymania struktury zabytkowej miasta. W 2013 roku 
Lwów otrzymał od UNESCO upomnienie za nieprzemyślane dzia-
łania, mające znamiona samowolek budowlanych, grożących pod-
topieniami Starego Miasta. Brak regulacji stanowiących o ochronie 
zabytków na Ukrainie i instytucji zajmujących się ich ochroną, może 
skutkować odcięciem Lwowa od tego ważnego fi nansowania. Cho-
ciaż Konstytucja Ukrainy mówi wyraźnie w art. 54, że dziedzictwo 
kulturowe jest chronione prawem, ale szczegółowych przepisów do-
tyczących ochrony zabytków Lwowa wciąż brakuje. Ze szkodą dla 
materialnego dziedzictwa nas wszystkich. Mam jednak nadzieję, że 
miejscy rajcy Lwowa do tego nie dopuszczą. 
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