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Kresy dalekie, a tak bliskie

Tytuł ten wymyślił Stanisław Dziedzic, jeden z członków Rady 
Naukowej „Kwartalnika Kresowego”. Było to podczas tradycyjnego 
kiedyś wypadu grupy krakowskich dziennikarzy, pisarzy i profeso-
rów wyższych uczelni na Ukrainę. Nie będzie już „Wycieczki z Dzie-
dzicem”, choć została grupa tak nazywana na portalach interneto-
wych. Nie da się już powtórzyć (męczących nieraz, a tak miło wspo-
minanych) wyjazdów na Podole, Wołyń, do Czarnohory, Odessy, 
Kijowa czy Lwowa. Odchodzą z tego świata poszczególni jej uczest-
nicy. Odszedł też Staszek Dziedzic. Zabrała go współczesna zaraza, 
odszedł przez covid.

Urodził się 13 listopada 1953 roku w podrzeszowskiej Dąbrowie 
w gminie Trzciana, zmarł w Krakowie 8 kwietnia 2021 roku. Był czło-
wiekiem niepospolitym, humanistą, wielkim erudytą, wybitnym ga-
wędziarzem, krytykiem literatury i sztuki, edytorem poezji Karola 
Wojtyły. Pamiętamy jego aktywność jako członka Społecznego Komi-
tetu Roku Władysława Reymonta na Mazowszu. Przeniósł tę ideę do 
Krakowa i Małopolski. Zorganizował wiele imprez związanych z pro-
pagowaniem twórczości polskiego noblisty. Był aktywnym uczestni-
kiem Zaduszek Witosowskich w Wierzchosławicach oraz konferencji 
i imprez organizowanych w małopolskich placówkach upowszech-
niania kultury. Jako członek Rady Muzeum Niepodległości reprezen-
tował tę mazowiecką instytucję kultury podczas konferencji nauko-
wych, seminariów i wykładów. Samodzielnie przygotował i przedsta-
wił kilka interesujących wystąpień i artykułów. Napisał i wydał wiele 
publikacji. Pełną ich bibliografi ę zamieściliśmy w jego książce Ojciec 
Serafi n Kaszuba na „nieludzkiej ziemi”. Ukraina – Rosja – Kazachstan1.

1 S. Dziedzic, Ojciec Serafi n Kaszuba na „nieludzkiej ziemi”. Ukraina – Rosja – Ka-
zachstan, pod red. T. Skoczka, seria wydawnicza Audi, Vide, Memento, Wy-
dawnictwo MDM, Warszawa 2016.



Tadeusz Skoczek

6

Był aktywnym i twórczym publicystą, uczonym o szerokich ho-
ryzontach. Jako nauczyciel akademicki (Uniwersytet Jagielloński) 
był wychowawcą wielu młodych adeptów zarządzania kulturą. Ab-
solwent fi lologii polskiej i dziennikarstwa UJ. Autor licznych ksią-
żek i artykułów w prasie oraz w czasopismach naukowych z zakre-
su literatury, teatru, plastyki, etnologii i dziennikarstwa. Wieloletni 
pracownik samorządowy: dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, ostatnio Biblioteki Kraków. 
Był autorem licznych publikacji zamieszczanych w piśmie huma-
nistycznym „Niepodległość i Pamięć” oraz w „Kwartalniku Kreso-
wym”, wydawanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
Publikował swe artykuły w wydawnictwach Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego. Należał do członków założycieli Ludo-
wego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. Laureat Nagrody im. 
Władysława Orkana oraz medalu „Pro Mazovia” nadawanego przez 
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. Był 
jednym z realizatorów projektu uczczenia Włodzimierza Tetmajera 
specjalną uchwałą Sejmu RP w roku 20132 oraz późniejszej głośniej 
konferencji naukowej, zorganizowanej w stulecie ważnej deklaracji 
wolnościowej, zainicjowanej przez W. Tetmajera, ludowego posła do 
wiedeńskiej Rady Państwa.

Odszedł nasz przyjaciel. Pozostawił po sobie niezatartą pamięć, 
wiele pomysłów i planów wydawniczych, sporo rozpoczętych arty-
kułów. Jego żona Małgorzata towarzyszyła mu zawsze w redagowa-
niu tekstów. Kilka książek wydali razem. Miejmy nadzieję, że jesz-
cze nieraz będziemy wydawać ich artykuły, a może i zbierzemy po-
szczególne referaty w wydawnictwie książkowym.

Stanisław Dziedzic uczestniczył w konstruowaniu tego nume-
ru „Kwartalnika Kresowego”. Był zadowolony, że redakcja zdecy-
dowała się inicjować numer jego artykułem. Bardzo cieszył się na 
publikację tekstu o Krzemieńcu. W tych Wołyńskich Atenach bywał 
niejednokrotnie, ostatnio towarzysząc tradycyjnym konferencjom 
odbywanym w mieście Słowackiego pod hasłem Dialog Dwóch Kul-
tur. Zachęcał pracowników Muzeum Niepodległości do uczestnic-
twa i pisania artykułów do corocznych książek redagowanych przez 
Mariusza Olbromskiego. Nie doczekał kolejnej edycji, która zaplano-
wana była na początek września 2021.

2 Zob. kwartalnik „Niepodległość i Pamięć” 2014, R. 21, nr 3–4 (47–48).



Kresy dalekie, a tak bliskie

Z pewnością pochwalałby inicjatywę naszej redakcji wydania ar-
tykułu ks. Błażeja Michalewskiego o bohaterce pojednania wiernych 
z obrządków łacińskiego i bizantyńskiego. Znał osobę i charyzma-
tyczną działalność Anny Iwanowny Abrikosowej, pisał o niej kiedyś 
artykuł. Sam debiutował naukowo Szkicami o prawosławiu3.

Odszedł nasz przyjaciel, jego dzieło zostaje. Między innymi na 
łamach „Kwartalnika Kresowego”.

 Tadeusz Skoczek

3 S. Dziedzic, J. Mazur, pod red. T. Skoczka, Szkice o prawosławiu. Materiały 
z sesji Koła Naukowego Religioznawców UJ, Filia Centralnego Ośrodka Infor-
macji i Analiz Studenckiego Ruchu Kulturalnego, Kraków 1981. 



Nadesłane publikacje o tematyce kresowej

Witold Józef Kowalów
Julia Świderska, Doktor ze Lwowa, Biały Dunajec−Ostróg : „Wołanie z Woły-
nia”, 2018.
„Wołanie z Wołynia = Volannâ z Volinì : pismo religijno-społeczne Rzymsko-
katolickiej Diecezji Łuckiej”.
2021: nr 1 (158).

Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Anna Myślińska, Obrona Lwowa w malarstwie polskim 1918−1939, Kielce : Kie-
leckie Towarzystwo Naukowe; Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Od-
dział Świętokrzyski, 2018.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Oddział Krakowski
„Cracovia–Leopolis : kwartalnik”
2021: nr 1/2 (102−103).

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Ogólnopolski Oddział Tłumaczan
„Zeszyty Tłumackie : pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Po-
łudniowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan − Wrocław”.
2021: nr 1 (67).

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Oddział Stołeczny.
„Lwowski Biuletyn Informacyjny”
2021: nr 2 (99).

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonali-
stów
„Na Rubieży : czasopismo historyczno-publicystyczne Stowarzyszenia 
Upamiętnienia Ofi ar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu”.
2021: 175.

Włodzimierz Osadczy
Grzegorz Chomyszyn; Maria Stankiewicz-Władimirow, Problem ukraiński, 
Kraków : Wydawnictwo AA, 2021.

„Res Cresoviana : nowe pismo kresowe”.
2020: nr 3.
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KWARTALNIK KRESOWY 
2021, nr 2 (10)

Stanisław Dziedzic
Biblioteka Kraków
Uniwersytet Jagielloński

W blaskach Wołyńskich Aten

Słowa kluczowe
Wołyńskie Ateny, Liceum Krzemienieckie, Góra Królowej Bony, Juliusz Sło-
wacki, Salomea Słowacka-Bécu, Ikwa

Streszczenie
Krzemieniec, niewielkie miasto na Wołyniu, w dolinie Ikwy, otoczone wy-
sokimi wzniesieniami, spośród których masyw Góry Zamkowej, zwanej od 
stuleci Górą Królowej Bony, wpisany jest w krajobraz miasta i jego historię. 
Zbudowany na niej zamek, wielokrotnie przebudowywany, strzegł bezpie-
czeństwa mieszkańców miasta i okolicy. Dziś reliktami dawnej świetności 
miasta jest późnobarokowy pojezuicki zespół klasztoru i kolegium, wybitne 
dzieło architektury Pawła Giżyckiego, w którym po kasacie zakonu jezuitów, 
staraniem Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja, w oparciu o wzorce Ko-
misji Edukacji Narodowej, stworzono słynne gimnazjum, przekształcone 
w Liceum Krzemienieckie. W uznaniu wysokiego poziomu kształcenia zy-
skało ono nazwę Wołyńskich Aten. Wykładowcami w tej szkole o ambicjach 
akademickich byli wybitni uczeni, m.in. Joachim Lelewel, Julian Aleksander 
Mickiewicz, ks. Alojzy Osiński, Józef Korzeniowski, Józef Pitschmann, Eu-
zebiusz Słowacki i Willibald Besser. W oparciu o zlikwidowane w ramach 
represji po stłumionym powstaniu listopadowym Liceum (1832) władze car-
skie stworzyły w Kijowie uniwersytet. Najsłynniejszy uczeń Liceum, uro-
dzony w Krzemieńcu w 1809 r. Juliusz Słowacki, uczęszczał do tej szkoły za-
ledwie rok, bo naukę kontynuował w Wilnie, ale jego związki z rodzinnym 
miastem i Liceum były szczególnie bliskie. Jego ojciec Euzebiusz Słowacki 
był profesorem w tej szkole, dziadek Januszewski był zarządcą dóbr szkol-
nych. Poeta wiele miejsca w swoich lirykach, poematach, dramatach czy 
 listach do matki poświęcał Krzemieńcowi i jego słynnej szkole. Miasto po 

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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likwidacji Liceum mocno podupadło, a lata jego ponownej świetności przy-
padły na okres międzywojenny, gdy decyzją Józefa Piłsudskiego powrócono 
do idei Liceum, wielkiej, nowoczesnej wielobranżowej szkoły, której działal-
ność przerwał wybuch II wojny światowej. W niepodległej Ukrainie, przy 
fi nansowym i organizacyjnym wsparciu rządu polskiego i polskich środo-
wisk kulturalnych, stworzone zostało Muzeum Juliusza Słowackiego, podej-
mujące wiele cennych inicjatyw związanych z osobą i twórczością Wieszcza, 
a także współpracę polsko-ukraińską w zakresie kultury (m.in. organizowa-
ne corocznie konferencje Dialog Dwóch Kultur).

Malowniczy Wołyń wieńczy wyniosły, skalny masyw Góry Zam-
kowej, najwyższej, wypiętrzonej na wysokość 407 m n.p.m., panują-
cej nad okolicą, z reliktami potężnego ongiś zamczyska, strzegącego 
bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców niespokojnych tych ziem. 
Położony u stóp Góry Zamkowej, zwanej także Górą Bony, nad pły-
nącą w głębokim jarze Ikwą, Krzemieniec uchodził kiedyś za najład-
niejsze polskie miasto o drewnianej zabudowie, pochodzącej głów-
nie z XVIII i XIX wieku. Były to czasy wielkiego rozgłosu miasta, 
w którym jezuici wznieśli, dzięki hojnym donacjom Wiśniowieckich, 
okazały zespół kościelno-klasztorny, którego znaczną część prze-
znaczono na potrzeby jezuickiego kolegium. Cały, monumentalny 
i nadzwyczaj okazały kompleks, najlepsze bodaj dzieło uznanego za-
konnego architekta, ks. Pawła Giżyckiego, dominował od początku 
w panoramie miasta, typowej „ulicówki”, zarówno wyjątkowo ma-
lowniczą sylwetą, jak i położeniem na wysokiej, kaskadowo uformo-
wanej skarpie, świetnie przestrzennie zakomponowanej. Jezuici jesz-
cze przed wzniesieniem nowego kościoła i klasztoru oraz konwiktu 
prowadzili w Krzemieńcu (w zespole architektonicznym pałacu Wi-
śniowieckich), od 1712 roku kolegium ze szkołami gramatyki, poety-
ki i retoryki, a przejściowo także studium teologii moralnej dla klery-
ków diecezjalnych. W nowych gmachach kolegium jezuickie zyskało 
świetne warunki funkcjonowania w pomieszczeniach specjalnie do 
tych celów zbudowanych. W chwili kasaty zakonu jezuitów (1773) 
była tam pięcioklasowa szkoła średnia, prowadzono też studium fi -
lozofi i, łącznie kształcące 700 uczniów. Pojezuicki kościół włączo-
ny wówczas został w struktury parafi alne, a w 1775 roku kolegium 
przejęła Komisja Edukacji Narodowej. W należącej już do KEN szko-
le pozostało kilkunastu nauczycieli – eks-jezuitów. W porozbiorowej 
rzeczywistości zmieniły się warunki funkcjonowania szkół, które 
w pierwszych dziesięcioleciach ulegały często likwidacji, ale pozo-
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stali ludzie związani kiedyś z Komisją Edukacji Narodowej oraz ideą 
gromadzenia pamiątek narodowych i piśmiennictwa, celem ochrony 
tych dóbr i ocalenia ich dla przyszłych pokoleń. Gdy w 1803 roku, 
mocą swego ukazu Aleksander I powołał Wileński Okręg Naukowy, 
a Tadeusza Czackiego mianowano wizytatorem szkół guberni wo-
łyńskiej, podolskiej i kijowskiej, Czacki porozumiał się z Hugonem 
Kołłątajem w kwestii pilnej potrzeby założenia w tej części Wołynia 
szkoły opartej na założeniach wypracowanych przez Komisję Edu-
kacji Narodowej. Pierwotnie zamierzał on założyć szkołę w Dubnie, 
ale nie znalazł wsparcia u księcia Lubomirskiego i wybór padł na 
Krzemieniec i jego pojezuickie gmachy.

Współpraca z Hugonem Kołłątajem (1750−1812) doprowadziła do 
utworzenia placówki w Krzemieńcu. Nie byłoby Wołyńskich Aten, 
gdyby nie pomoc kuratora wileńskiego księcia Adama Jerzego Czarto-
ryskiego (1770−1861), dzięki staraniom którego rząd przyznał dotacje 
na założenie szkoły i dzięki któremu udało się pozyskać siedzibę. Ta-
deusz Czacki otrzymawszy darowizny od szlachty i magnaterii, zaku-
pił nowoczesne pomoce naukowe, a także sprowadził do Krzemieńca 
świetnych wykładowców1.

Założona w 1805 roku w pojezuickich zabudowaniach szkoła 
miała początkowo status gimnazjum. Uzyskała prawo nadawania 
patentów na wykonywanie zawodów chirurga, weterynarza, ogrod-
nika, mierniczego i akuszerki.

Oprócz gimnazjum – pisze Bożena Gorska – zaplanowano jeszcze 
pięć szkół: mechaników – z programem obejmującym budownictwo 
dróg i mostów oraz wyrób narzędzi rolniczych – architektury wiejskiej, 
ogrodniczej, geometrów i położnych. Powstały dwie: mechaników 
i geometrów. Były to pierwsze polskie szkoły zawodowe. Zamierzano 
też stworzyć seminarium dla dziewcząt, kształcące guwernantki. Osta-
tecznie powstała pensja żeńska pod opieką Gimnazjum. Udało się na-
tomiast założyć w Gimnazjum Wołyńskim konwikt dla kandydatów na 
nauczycieli szkół parafi alnych2.

1 Magda i Mirek Osip-Pokrywka, Leksykon zabytków architektury Kresów połu-
dniowo-wschodnich, Warszawa 2014, s. 146.

2 Bożena Gorska, Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie, Kra-
ków 2017, s. 63.
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Lata działalności Liceum Krzemienieckiego, którego podstawy 
stworzyło wspomniane Gimnazjum, były czasem największego roz-
kwitu i świetności Krzemieńca. Sława krzemienieckiej szkoły dobrze 
służyła rozwojowi miasta i zamożności jego mieszkańców. W 1819 
roku, w sześć lat po śmierci Tadeusza Czackiego, a w siedem lat po 
śmierci faktycznego twórcy programu i kierunków nauczania w tej 
renomowanej szkole, Hugona Kołłątaja, Gimnazjum przekształcone 
zostało w Liceum Wołyńskie, szkołę półwyższą, z prawami nadawa-
nia jego absolwentom niższych stopni naukowych – studenta rze-
czywistego i kandydata nauk. Ale to właśnie Tadeusz Czacki stwo-
rzył podstawy fi nansowania szkoły, przeznaczając na ten cel znacz-
ną część własnego majątku.

Czacki był wzorem menedżera. Umiał skłonić zainteresowaną do-
tąd głównie sprawami materialnymi i bynajmniej nie hojną wołyń-
ską szlachtę do darowizn na rzecz szkoły. Ba – nie tylko szlachtę, bo 
i duchowieństwo dwóch diecezji, łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, 
miejscowe zakony bazylianów, dominikanów, karmelitów i trynitarzy, 
a także mieszczaństwo i kahały żydowskie. A ile własnych pieniędzy 
utopił w Gimnazjum – podobno ponad dwie trzecie majątku! Jak wspo-
mina Karol Kuczkowski, po śmierci Czackiego udało się Czartoryskie-
mu uzyskać dla jego sukcesorów nadanie na dwanaście lat starostw na 
Litwie, przynoszących 60 000 zł polskich dochodu3.

Oprócz tych uposażeń i dochodów szkoła rozporządzała znacz-
nymi funduszami edukacyjnymi, na które składały się dochody 
z majątków pojezuickich, ze starostwa krzemienieckiego i kapitały 
z darowizn.

Wielkim dziełem reformatora Uniwersytetu Krakowskiego, Hu-
gona Kołłątaja, było nie tylko wprowadzenie opracowanych przez 
niego i jego światłych współpracowników programów nauczania 
oraz systemu edukacyjnego, ale także sprowadzenie i zaangażowa-
nie w Krzemieńcu wybitnej kadry profesorskiej, w tym w niemałej 
mierze profesorów uniwersyteckich z Krakowa i Wilna, zagranicz-
nych uczelni oraz krakowskich i pozakrakowskich szkół średnich. 
Czackiemu i Kołłątajowi, ale także Czartoryskiemu zależało na do-
równaniu poziomowi uniwersyteckiemu.

3 Ibidem, s. 64.
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Literatury polskiej, wymowy i poezji nauczał w Gimnazjum 
Krzemienieckim Euzebiusz Słowacki, literatury i fi lologii klasycznej 
– ks. Alojzy Osiński, autor piętnastotomowego słownika języka pol-
skiego Bogactwa mowy polskiej, wymowy i literatury polskiej nauczał 
Józef Korzeniowski, historii powszechnej – Józef Oldyński, matema-
tyki − Józef Czech, botaniki i zoologii – Willibald Besser, opiekun 
ogrodu botanicznego, chemii i mineralogii – Stefan Ziemowicz, ry-
sunków – malarze Józef Pitschmann i Bonawentura Klembowski, 
a języków obcych – na ogół specjalnie sprowadzani z zagranicy na-
uczyciele, autorzy podręczników i słowników. Warto podkreślić, 
że wykładowcami byli także m.in. najsłynniejszy naówczas polski 
historyk – Joachim Lelewel i Julian Aleksander Mickiewicz – młod-
szy brat Adama Mickiewicza, w przyszłości profesor uniwersytetów 
w Kijowie i Czarkowie. Przykładów starannie dobranych nauczycie-
li można by podawać więcej. Czacki zadbał o nader bogate zaple-
cze naukowe Gimnazjum Wołyńskiego, którego sercem była zasob-
na biblioteka. Trzon krzemienieckiej książnicy stanowił zakupiony 
przez niego i przywieziony z Warszawy księgozbiór króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. W zbiorach szkoły znalazły się także 
nieliczne obrazy i ryciny pochodzące z kolekcji ostatniego polskiego 
monarchy. Zasobne, jak na tamte czasy zasoby biblioteczne, liczące 
ok. 25 tys. tytułów były systematycznie powiększane i uzupełniane. 
W zbiorach tych znajdowały się liczne egzemplarze pojezuickie oraz 
dary z zasobów prywatnych. Z założenia biblioteka ta miała charak-
ter książnicy publicznej, jej zbiory udostępniano w czytelni nie tylko 
uczniom i profesorom Gimnazjum, a później Liceum, ale także oso-
bom spoza szkoły czy z samego Krzemieńca. Krzemieniecka szko-
ła mieściła w swoich murach liczne, świetnie wyposażone pracow-
nie – m.in. geografi czną, fi zyczną, mineralogiczną, dla celów edu-
kacyjnych stworzono ogród botaniczny, jeden z najlepszych tego 
typu w Europie. Wykupione z kolekcji Stanisława Augusta przyrzą-
dy astronomiczne, systematycznie wzbogacane o dary i zakupy, po-
zwoliły na urządzenie profesjonalnego obserwatorium. W oparciu 
o nowoczesny sprzęt, w części sprowadzony z zagranicy, zorganizo-
wano stację meteorologiczną i laboratorium chemiczne.

W Liceum Krzemienieckim naukę pobierali zarówno synowie 
arystokratów, ziemiaństwa, jak i środowisk plebejskich − z nieza-
możnych rodzin mieszczańskich, a nawet chłopskich. Biednej, ale 
osiągającej dobre wyniki nauki młodzieży przysługiwały stypendia, 
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fundowane z donacji światłych mecenasów. Jednym z nich był dok-
tor medycyny Jan Lernet, który przeznaczył na ten cel niemałą sumę 
ponad 40 tys. rubli srebrnych.

Szkoła i zorganizowany przy niej konwikt stwarzały dobre, wręcz 
wyjątkowo dogodne warunki pracy, przygotowania merytoryczne-
go, ale też dawała niemałe możliwości w zakresie samokształcenia. 
Od uczniów wymagano wiele, bo program był obszerny, a egzaminy 
odbywały się z zachowaniem niemałych rygorów. Egzaminy roczne 
miały charakter publiczny, w obecności wizytatorów z Wilna.

Program szkoły był bardzo obszerny. Do otrzymania świadectwa 
ukończenia szkoły, jak podaje Aleksander Kozieradzki, konieczne było 
oprócz zdania egzaminów z obowiązujących przedmiotów kursowych 
oraz języków i literatury (łacińskiej, polskiej, francuskiej, niemieckiej 
i rosyjskiej) zaliczenie: wyższej matematyki, geometrii wykreślnej i me-
chaniki, architektury, prawa rzymskiego, prawa cywilnego krajowego, 
technologii, gramatyki powszechnej, bibliografi i z bibliologią, języków 
i literatury angielskiej i greckiej4.

Uczniowie wychowywani byli w surowym, nieomal klasztornym 
rygorze. Każdy dzień, wyłączając niedzielę, kiedy obowiązywał od-
mienny harmonogram, wypełniony był szczelnie zajęciami, a także 
zróżnicowanymi formami rekreacji.

Liceum Wołyńskie funkcjonowało do roku szkolnego 1830/1831. 
W marcu 1831 roku zostało zamknięte w odwecie za wybuch po-
wstania listopadowego. Pod koniec 1832 roku ukazem carskim ma-
jątek ruchomy szkoły przewieziony został do Kijowa, gdzie bardzo 
bogate wyposażenie krzemienieckich pracowni naukowych i cenny 
księgozbiór stały się bazą wyposażenia utworzonego w tym mieście 
w październiku 1833 roku Uniwersytetu św. Włodzimierza. Kilka lat 
później przewiezione zostały do Kijowa… nawet rośliny z licealne-
go ogrodu botanicznego. Wywieziono tam też część kadry profesor-
skiej. Po unicestwieniu szkoły Krzemieniec już nigdy nie odzyskał 
dawnego znaczenia. W 1832 roku władze carskie odebrały katoli-
kom także pojezuicki kościół z pięknym i cennym barokowo-roko-
kowym wystrojem wnętrza. Świątynię przekształcono w cerkiew 
prawosławną, w efekcie czego usunięto z niej dotychczasowy, ory-
ginalny wystrój, wprowadzono ikonostas i wyposażenie cerkiewne. 

4 Ibidem, s. 71.
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Katolicy odzyskali świątynię w 1920 roku, po włączeniu miasta do 
odrodzonej II Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym i za-
sadniczo podczas II wojny światowej był ten kościół w rękach ka-
tolików, a przez kilka dziesięcioleci, w okresie sowieckiej Ukrainy, 
zdesakralizowany, pełnił funkcje m.in. hali sportowej. W 1992 roku, 
po upadku imperium sowieckiego i powstaniu państwa ukraińskie-
go, świątynię przekazano Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Pra-
wosławnej. Po kolejnych przeróbkach, gruntownym remoncie wnę-
trza i wprowadzeniu ponownie wystroju cerkiewnego, mieści się tu 
sobór pw. Przemienienia Pańskiego.

Próby przywrócenia świetności krzemienieckiej szkole podjęto 
w okresie międzywojennym, przy radykalnym wsparciu Józefa Pił-
sudskiego. Właśnie marszałek Piłsudski zadbał o to, aby reaktywo-
wana 27 maja 1920 roku szkoła Tadeusza Czackiego, jako wyjątkowo 
zasłużona w dziejach polskiego szkolnictwa, została hojnie wypo-
sażona. Krzemienieckiemu Liceum przydzielono rozległe majątki, 
dokonując zwrotu zagrabionych nieruchomości przez władze rosyj-
skie w 1832 roku, po likwidacji Liceum Wołyńskiego, a także nadając 
wówczas i w latach późniejszych majątki fundacyjne i państwowe. 
Obok zabezpieczenia potrzeb związanych z funkcjonowaniem tego 
potężnego zespołu szkół, zadbano nade wszystko o środki na sty-
pendia dla uczniów. Krzemienieckie Liceum podlegało bezpośred-
nio Ministerstwu Wyznań i Oświecenia Publicznego. Obok gimna-
zjów ogólnokształcących typu matematyczno-przyrodniczego oraz 
humanistycznego, siedmioklasowej powszechnej szkoły ćwiczeń, se-
minarium nauczycielskiego, w miejsce którego w 1935 roku powoła-
no dwuletnie pomaturalne „pedagogium”, istniała sieć szkół o pro-
fi lu zawodowym, zlokalizowanych w kilku pobliskich miejscowo-
ściach, kształcących w zakresie rolnictwa-leśnictwa, spółdzielczości, 
budownictwa, ogrodnictwa czy rzemiosła. W okresie wakacyjnym 
prowadzono ogniska związane z dokształcaniem nauczycieli w za-
kresie muzyki, rysunku oraz pracy społecznej w środowisku wiej-
skim. Tak jak w szkole stworzonej przez Czackiego i Kołłątaja, bi-
blioteka naukowa była ogólnodostępna dla wszystkich mieszkań-
ców Krzemieńca, a nawet całej Polski. W okresie międzywojennym 
szkoła o tak wielu kierunkach kształcenia posiadała świetne zaple-
cze, sukcesywnie pomnażane. Obok kierunkowych pracowni, sal 
koncertowych, teatralnej (na 400 miejsc), sal gimnastycznych i bo-
iska sportowego, stworzono ogród botaniczny, rosarium im.  Juliusza 
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 Słowackiego oraz Muzeum Ziemi Krzemienieckiej im. Willibalda 
Bessera. W czerwcu 1938 roku, z inicjatywy tamtejszych elit, powo-
łany został w Krzemieńcu, przy tamtejszym liceum, Wołyński Insty-
tut Naukowy. Ambicje Instytutu wykraczały poza statutową dzia-
łalność szkoły, ale nawiązywały w sposób oczywisty do tradycji Li-
ceum Wołyńskiego – szkoły z ambicjami uniwersyteckimi. Tak było 
i teraz: bogata, z wielkimi tradycjami szkoła miała prowadzić sa-
modzielne badania naukowe, wpierać inicjatywy w tym względzie 
i publikować efekty naukowych poczynań we własnych wydawnic-
twach. Plany wydawnicze w odniesieniu do konkretnych publikacji, 
autorstwa znakomitych uczonych – m.in. Jakuba Hoff mana (Biblio-
grafi a Wołynia), ks. Jana Nepomucena Fijałka (Biskupstwa katolickie na 
Wołyniu) czy Marii Danilewiczowej (Dawna Biblioteka Krzemieniecka) 
nie zostały zrealizowane z powodu wybuchu wojny.

Ważnym sprawom Liceum, postrzeganym w szerszym kulturo-
wym i naukowym kontekście, poświęcony był periodyk-biuletyn 
„Życie Liceum Krzemienieckiego”, wydawany w latach 1929−1931, 
od 1932 roku przekształcony w miesięcznik „Życie Krzemienieckie”, 
pismo o szerszej formule organizacyjnej i tematycznej, bowiem po-
dejmowano na jego łamach nie tylko tematykę ogólnomiejską, ale 
i regionalną.

W bogatym repertuarze szkolnego zespołu, o którym w recen-
zjach pisano, iż nierzadko pod kierunkiem wprawnych reżyserów 
osiągał on poziom właściwy dla profesjonalistów, nie brakowało 
spektakli opartych na tekstach wychowanków Gimnazjum Krze-
mienieckiego: Juliusza Słowackiego i Antoniego Malczewskiego. 
Tak więc wystawiano tam, z zastosowaniem różnych form scenicz-
nych Marię Malczewskiego i fragmenty Balladyny, a w kwietniu 1939 
uczniowie klasy maturalnej przygotowali, pod kierunkiem polonist-
ki Aliny Ruskowej, Złotą czaszkę Juliusza Słowackiego.

Powoływano się tam po wielokroć, także i wówczas, nieomal 
w przededniu wojny, na piękne wspomnienia i zamysły artystycz-
ne Juliusza Słowackiego, wyrażone w liście dedykacyjnym poety – 
autora Balladyny skierowanym do „poety ruin” − Zygmunta Krasiń-
skiego, któremu tę „tragedię w pięciu aktach” poświęcił:

Bo ileż to razy patrząc na stary zamek, koronujący ruinami górę 
mego rodzinnego miasteczka, marzyłem, że kiedyś w ten wieniec wy-
szczerbionych murów nasypię widm, duchów, rycerzy, że odbuduję 
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upadłe sale i oświecę je przez okna ogniem piorunowych nocy, a skle-
pieniom każę powtarzać dawne Sofoklesowskie „niestety!” A za to imię 
moje słyszane będzie w szumie płynącego pod górą potoku, a jakaś niby 
tęcza z myśli moich unosić się będzie nad ruinami zamku. – O! nie mów 
mi, że dzwonków polnych większa ozdoba ruinom niż z tego wieńca 
myśli, w które ubierze poeta…5

W niepodległej, międzywojennej Polsce, z trudem, w warunkach 
kryzysów ekonomicznych w Europie odbudowującej zręby tożsa-
mości kulturowej i podstawy ekonomicznego bytu, urzeczywistnio-
na idea stworzenia w Krzemieńcu Liceum, które odwoływało się do 
wielkich tradycji Czackiego i Kołłątaja, była zamysłem niezwykłym 
i nieanachronicznym. Warto przywołać raz jeszcze w tym względzie 
opinię monografi stki tej szkoły, Bożeny Gorskiej, która, w oparciu 
o szeroki ogląd zagadnień, stwierdza wręcz:

Liceum, powstałe w 1920 roku na fundamentach ideowych Gimna-
zjum Wołyńskiego (…) było fenomenem edukacyjnym lat międzywo-
jennych, któremu nie dorównała później żadna szkoła – ani w PRL, ani 
w dzisiejszej niepodległej Rzeczypospolitej. Było dużo więcej niż szko-
łą. Stało się centrum kulturalnym nie tylko dla powiatu krzemienieckie-
go, ale całego Wołynia. Instytucją organizującą życie społeczne. Kiedy 
dziś słyszę o nowoczesnych pomysłach – nie tylko edukacyjnych, ale 
i tych dotyczących różnych urządzeń społecznych − uświadamiam so-
bie, że wszystko to już było w międzywojennym Krzemieńcu6.

Wraz z okresem obu wojennych okupacji dla pięknie odnowio-
nych wcześniej gmachów krzemienieckiej szkoły nadeszły trudne 
czasy. Zasadniczo służyły one nadal funkcjom edukacyjnym, ale 
wobec znikomych prac remontowo-konserwatorskich w gmachach 
pojezuickich i pobazyliańskich, najcenniejsze, historyczne budynki 
popadały w stan pogłębiającego się zniszczenia.

Z oddali, od frontu, cały ten niezwykłej architektonicznej uro-
dy kompleks prezentuje się okazale, a z Góry Zamkowej drzemiące 
w malowniczym jarze, otoczonym wysokimi wzniesieniami, prowin-
cjonalne dziś i zaniedbane miasteczko wyraziście eksponuje ten swój 
klejnot architektury, który mimo dotkliwego zapuszczenia prezentu-
je się pysznie. Może w niedługim czasie i w tym względzie  nastąpią 

5 Juliusz Słowacki, Balladyna, Warszawa 1974, s. 6.
6 B. Gorska, op. cit., s. 5.
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tu zmiany, może przyjdzie czas na refl eksję i prośbę sięgnięcia do 
wielkich tradycji minionych, trudnych przecież czasów, w których 
stworzono fenomen Wołyńskich Aten. Wiele reliktów dawnej drew-
nianej zabudowy miasta poszło w ruinę i niepamięć, wiele pamią-
tek czasów dawnej świetności zniszczono, fakt że gmachy pojezu-
ickie dawnego Gimnazjum – Liceum mają dziś gospodarza, którym 
jest uczelnia wyższa, stwarza nadzieję na zmiany, na te oczekiwane 
zmiany. Na temat sławnej krzemienieckiej szkoły pojawiły się nowe, 
rzetelnie opracowane publikacje7, które ułatwią bądź wręcz wska-
żą kierunki prac konserwatorskich, może staną się one probierzem 
perspektywicznych, a nie doraźnych zmian. Miasto na szczęście nie 
zatraciło swojego klimatu, do którego po wielekroć w swojej twór-
czości i listach stęsknionego wygnańca odwoływał się przed dwoma 
wiekami największy spośród urodzonych w nim ludzi, Juliusz Sło-
wacki.

Nie Tadeusz Czacki czy Hugo Kołłątaj są najczęściej kojarze-
ni z tamtym, XVIII–XIX-wiecznym Krzemieńcem, ale Juliusz Sło-
wacki, poeta-emigrant, którego życie związane było z miastem nad 
Ikwą miejscem urodzenia w 1809 roku, paroletnim pobytem w okre-
sie dzieciństwa i epizodycznymi odwiedzinami w czasach młodo-
ści, sprzed wyjazdu na emigrację. Genialny poeta obdarzył rodzin-
ne miasto serdeczną pamięcią, nostalgią, tęsknotą, duchami swoich 
bohaterów i osób mu bliskich, wypełniał przestrzenie tak bardzo mu 
drogie.

W pamięci i wyobraźni Juliusza Słowackiego – stwierdza Stanisław 
Makowski – Krzemieniec zajmował miejsce szczególne. Urodzony tutaj 
poeta utożsamiał go bowiem z domem rodzinnym, z matką i ojczyzną, 
a w konsekwencji traktował jako idealny miernik wartości wszechrze-
czy. Walory rodzinnego miasta nabrały szczególnego znaczenia po 
roku 1832, kiedy Słowacki zdał sobie sprawę, że do ojczyzny, jako autor 
wierszy powstańczych, powrócić już nie może. Dwukrotnie podjął więc 
wówczas próbę namalowania widoku Krzemieńca, aby przekonać się, 
w jakiej mierze trwa on nadal w jego pamięci. (…)

7 Szerzej: Jan Skłodowski, Krzemieniec − Ateny Wołyńskie, Warszawa−Rzeszów 
2006; Andrzej Szmytt , Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w syste-
mie oświaty wileńskiego Okręgu Naukowego w latach 1805−1833, Olsztyn 2009; 
Stanisław Sławomir Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kre-
sowych, t. 9, Opole 2017.
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Namalowany po latach pejzaż rodzinnego miasta składał się zaled-
wie z trzech elementów: kopuły i wież kościoła licealnego, górujących 
nad pojezuickim i pobazyliańskim zespołem budynków klasztornych, 
w których od roku 1805 mieściło się Gimnazjum i Liceum Wołyńskie, 
ze stojącego z prawej strony, przy ulicy Ogrodowej, domu dziadków Ja-
nuszewskich, w którym poeta się urodził, i wreszcie zamykającej prawy 
horyzont Góry Zamkowej, którą rysował już w dzieciństwie8.

Juliusz Słowacki urodził się w domu dziadków Januszewskich, 
rodziców jego matki, będącym własnością Gimnazjum Wołyńskiego. 
Dziadek Juliusza, Teodor Januszewski zarządzał dobrami gimnazjal-
nymi. Po zamknięciu szkoły (1832) dworek przeszedł na własność 
prawosławnego seminarium duchownego. Zachował się do począt-
ków XX wieku (ostatnia chronologicznie fotografi a domu pochodzi 
z 1909 r.). Na wzór dworku, w którym mieszkali Januszewscy, ojciec 
Juliusza, Euzebiusz Słowacki zbudował własny dom po drugiej stro-
nie ulicy, na działce, która wziął od miasta w wieczystą dzierżawę. 
W ojcowskim domu mógł zatem spędzić syn Euzebiusza i Salomei 
zaledwie dwa lata: 1810 i 1811, skoro jesienią 1811 roku państwo Sło-
waccy przenieśli się do Wilna, po czym, w 1813 roku sprzedali swój 
krzemieniecki dom Izydorowi Sobańskiemu. W następnych dziesię-
cioleciach przechodził on w inne ręce.

Kiedy po śmierci Euzebiusza Słowackiego pani Salomea z synem 
powróciła do Krzemieńca, zamieszkali w dworku Januszewskich.

W tym też domu – dodaje Stanisław Makowski – Słowacki spędził 
lata dziecięce: 1817/1818 do pierwszej klasy Gimnazjum Wołyńskie-
go. Tu odwiedzał matkę i dziadków, przyjeżdżając na święta i waka-
cje z Wilna w latach 1824−1827. Po ukończeniu studiów natomiast, od 
czerwca 1828 do lutego 1829 roku przemieszkiwał raczej u Teofi lów Ja-
nuszewskich „w murach” licealnych, gdzie miał malutki pokoik9.

W całości nie zachował się żaden z tych dworków. Dom, w którym 
mieszkali Januszewscy – jak już wspomniano − został rozebrany na 
początku XX wieku, ale dom zbudowany przez Euzebiusza Słowac-
kiego, choć zmieniał właścicieli, w zasadniczym zrębie ocalał i słu-
żył czas jakiś po II wojnie światowej jako pomieszczenia biblioteki 

8 Stanisław Makowski, Krzemieniec Juliusza Słowackiego, [w:] Krzemieniec. Ate-
ny Juliusza Słowackiego, pod red. S. Makowskiego, Warszawa 2004, s. 122.

9 Ibidem, s. 126.
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im. Juliusza Słowackiego. W niepodległym już państwie ukraińskim 
dawny dworek Słowackich poddany został gruntownemu remonto-
wi, polegającemu na częściowej rekonstrukcji, demontażu zbudowa-
nych z drewna ścian. Prace te prowadzone były przez osiem lat, za 
środki pochodzące z Polski, pod kierunkiem znakomitego specjalisty 
z zakresu architektury drewnianej, prof. Ryszarda Brykowskiego. 
Drewniane ściany parteru, wzniesione na starym, wysokim podpiw-
niczeniu, mieszczą w tak zrekonstruowanych wnętrzach stylizowa-
ne eleganckie meble przywiezione z Polski (jako depozyt) i cieka-
we ekspozycje muzealne. Tylko stare pianino, tz w. żyrafa, pochodzi 
z czasów wieszcza. Grała na nim podobno pani Salomea Słowacka. 
W 2003 roku otwarto w dworku Muzeum Juliusza Słowackiego, jako 
instytucję kultury utrzymywaną przez władze ukraińskie. Otwarcia 
dokonali minister kultury Ukrainy i minister kultury i dziedzictwa 
narodowego Polski Waldemar Dąbrowski, a poświęcenia obiektu 
muzealnego dokonał metropolita lwowski obrządku łacińskiego Ma-
rian Jaworski z udziałem hierarchów Cerkwi prawosławnej i grec-
kokatolickiej. Obustronnej decyzji o utworzeniu w Krzemieńcu Mu-
zeum Juliusza Słowackiego dobrze służyły organizowane w mieście 
Juliusza Słowackiego edycje Dialogu Dwóch Kultur, przygotowy-
wane przez Mariusza Olbromskiego, przy wsparciu władz polskich 
i ukraińskich. Muzeum pełni trudną do przecenienia rolę w popula-
ryzacji wiedzy o życiu i twórczych dokonaniach najsławniejszego ar-
tysty urodzonego w tym mieście, który rozsławił je w świecie. Podej-
muje ono szereg projektów, na ogół we współdziałaniu z polskimi 
instytucjami, z udziałem władz miejscowych. Dworek z niewielkim, 
gustownie urządzonym podwórkiem, z którego widać jak na dłoni 
część zabudowań sławnego Liceum Wołyńskiego, a z przylegającej 
do posesji drogi – Górę Zamkową, oddaje i dziś klimat miasta ro-
dzinnego wielkiego poety, o którym pisał nostalgicznie:

Tam – pod okiem pamięci − pomiędzy gór szczytem
Piękne rodzinne miasto wieżami wytryska
Z doliny, wąskim nieba nakrytej błękitem.
Czarowne, gdy w mgle nocnej wieńcem okien błyska;
Gdy słońcu rzędem białe pokazuje domy
Jak perły, szmaragdami ogrodów przesnute.
Tam zimą lecą z lodów potoki rozkute
I z szumem w kręte ulic wpadają załomy.
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem
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Większa nad inne – miastu panująca cieniem;
Stary posępny zamek, który czołem trzyma,
Różne przybiera kształty – chmur łamany wiatrem;
I w dzień strzelnic błękitnych spogląda oczyma,
A w nocy jak korona, kryta żalu kirem,
Często szczerby wiekowe przesuwa powoli
Na srebrnej księżyca wschodzącego twarzy.
W dolinie mgłą zawianej, wśród kolumn topoli,
Niech blade uczuć dziecko o przyszłości marzy…10

Obok domu rodzinnego szczególnie ważnym dla poety był ko-
ściół, „mury jezuickie” oraz pobazyliańskie, mieszczące Gimnazjum 
Wołyńskie. Związki Juliusza Słowackiego z tymi obiektami mia-
ły szczególny i zindywidualizowany charakter. Były one dla niego 
swoistym przedłużeniem rodzinnego domu. W murach pojezuic-
kiej placówki ukończył w 1792 roku szkołę wydziałową Euzebiusz 
Słowacki, ojciec Juliusza, który tu nauczał później poezji i wymowy, 
dziadek Januszewski był administratorem jej dóbr, wuj Teofi l był 
buchalterem. Sam Juliusz Słowacki uczęszczał w Krzemieńcu tylko 
w roku szkolnym 1817/1818 do klasy pierwszej gimnazjalnej, przed 
wyjazdem rodziny do Wilna. Już po ukończeniu studiów przemiesz-
kiwał gościnnie w murach tej szkoły u wujostwa Teofi lów, gdzie 
uczył się natenczas sztuki malarskiej oraz języka angielskiego. Ko-
rzystał też niejednokrotnie, bywając w Krzemieńcu, z zasobnej gim-
nazjalnej biblioteki, dzięki której poznawał m.in. dzieła Szekspira 
czy Byrona. Likwidację Liceum w 1832 roku, dokonaną przez wła-
dze carskie i przeniesienie szkoły do Kijowa postrzegał jako wielkie 
nieszczęście i zasadniczą przyczynę upadku Krzemieńca oraz znisz-
czenie klimatu miasta, który w przemożny sposób tworzyła społecz-
ność szkoły. W jednym z listów do matki, w lipcu 1834 roku pisał 
z Genewy:

Nie uwierzysz, Mamo, jak coś dziwnego jest w głosie (bujających na 
wieżach) tutejszych zegarów. (…) Takie samo wrażenie sprawia u nas 
dzwonek szkolny rozbity; niestety, dzwonek ten ogłuchł… głos i śmie-
chy żaków grających w piłkę nie rozlegają się więcej po pustej galerii 
(tarasie) waszego kościoła. Widzę stąd umarłą twarz waszej mieściny 

10 J. Słowacki, Dzieła, t. 2, Wrocław 1959, s. 215.
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i z większym smutkiem patrzałbym na nią dzisiaj niż na marmurową 
i umarłą Wenecją11.

Skalę nieszczęścia, które spadło na miasto w rezultacie pozba-
wienia go Liceum, a tym samym zaszczytnego miana Aten Woły-
nia, zdegradowanego do „na pół wyludnionej mieściny”, oddaje do-
tkliwie jego późniejszy nieco list do matki, z 28 listopada 1834 roku, 
w którym stwierdza wręcz: „Trawa musi rosnąć na ulicach – i zawia-
sy drzwi waszych muszą rdzewieć”12.

Miejscem szczególnej pamięci o najsławniejszym uczniu krze-
mienieckiego Gimnazjum, oprócz dworku wieszcza, jest kościół ka-
tolicki pw. św. Stanisława Biskupa. Zbudowany w latach 1853−1857 
w stylu późnoklasycystycznym, przy głównej ulicy, kiedyś Szerokiej, 
a obecnie Tarasa Szewczenki, jednonawowy, kryje w swym wnętrzu 
ślady żywej wciąż pamięci. W kościele tym 4 września 1909 roku 
odsłonięta została, w stulecie urodzin Juliusza Słowackiego, tablica 
z napisem:

„D.O.M. / Pamięci / Juliusza Słowackiego/ urodzonego w Krze-
mieńcu / Dnia 23 sierpnia 1809 r. / zmarłego w Paryżu dnia 5 kwiet-
nia 1848 r./ Krzemieńczanie / 23 sierpnia 1909 r.”

W roku następnym, 1910, ale wciąż jeszcze w klimacie jubile-
uszu, ustawiono po lewej stronie przy wejściu do kościoła sprowa-
dzony z Paryża i zmontowany w wielkiej tajemnicy pomnik – brązo-
wy odlew, dzieło Wacława Szymanowskiego, przedstawiający sie-
dzącą postać Juliusza Słowackiego i stojącego za nim skrzydlatego 
rycerza – Króla-Ducha. Na marmurowym okazałym postumencie, 
w którym osadzone jest to wysokiej klasy artystycznej dzieło Szyma-
nowskiego, umieszczono napis: „Juliusz Słowacki ur. w Krzemieńcu 
1809 um. w Paryżu 1849 r.” oraz znamienny cytat z wiersza poety, 
Testament mój: „Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei”. Pomnik 
ten uniknął zniszczenia w 1939 roku, podobno dlatego, że bolsze-
wikom udało się wmówić, iż Słowacki był poetą rewolucyjnym. Po 
II wojnie światowej, gdy Krzemieniec na mocy układów jałtańskich 
znalazł się na terenie sowieckiej Ukrainy, kościół św. Stanisława Bi-
skupa, jako jedyny w diecezji łuckiej nie został zamknięty, a tym sa-
mym wyłączony z działalności kultowej. Panuje przeświadczenie, 

11 Cyt. za: S. Makowski, op. cit., s. 186.
12 Ibidem.
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graniczące z pewnością, że to właśnie usytuowanie tego pomnika 
w skromnej tej świątyni i odwiedzający miasto Juliusza Słowackiego 
turyści, głównie z Polski, skłoniły władze do zaniechania jego desa-
kralizacji.

Organizator corocznych konferencji naukowych w Krzemieńcu, 
pn. Dialog Dwóch Kultur, Mariusz Olbromski w liryku Przy pomni-
ku pisał:

Spływasz blaskiem spiżowej zadumy,
która zwieczniała z tamtej żywej
i spływasz słowem swym zaklętym
lecącym dalej w progach tej świątyni
klęczą w modlitwach, drżenia sklepień
(…)
W wizjach wskrzeszałeś z prochu dzieje,
anielskiej ciszy wszystkie nurty chłoniesz.
Tak naród płaci niosącemu płomień,
który w gorączce krwią na karty tryskał
mimo rozpaczy aż do kresu tworzył13.

Każdego roku, poczynając od pierwszej edycji Dialogu Dwóch 
Kultur (1993), właśnie w tym kościele, w dniu urodzin Juliusza Sło-
wackiego, 4 września, uroczystą mszą w intencji poety, rozpoczy-
na się ta niezwykła w swoim kształcie, miejscach i charakterze kon-
ferencja, często z udziałem naczelnych władz polskich i ukraiń-
skich, władz miejscowych, wybitnych artystów i uczonych, nie tylko 
z Polski i Ukrainy, ale także żyjących w różnych zakątkach Euro-
py i świata. Często uroczystej koncelebrze, sprawowanej z udzia-
łem hierarchów, towarzyszy młodzieżowy chór z międzynarodowej 
Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego, pod kierun-
kiem Andrzeja Króla. Przy pomniku wieszcza w kościele podczas 
tych uroczystości składane są kwiaty, zapalane znicze przez osoby 
znane, sprawujące funkcje publiczne i przybywające indywidualnie, 
w tym przez licznych uczestników wycieczek. Ten kościół, podobnie 
jak Muzeum Juliusza Słowackiego jest najczęściej odwiedzany przez 
turystów z Polski i Polonii świata.

13 Mariusz Olbromski, Dwa skrzydła nadziei, Lubaczów−Lwów 2014, s. 163.
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Warto dodać, że w zamyśle mieszkańców Krzemieńca i osób, 
przygotowujących jubileusz 100. rocznicy urodzin Juliusza Słowac-
kiego, była inna lokalizacja tego pomnika.

Miejscowe społeczeństwo wybrało dla monumentu miejsce na daw-
nym rynku, ale rosyjskie władze nie pozwoliły go postawić. Pomnik na-
gle zniknął. Dopiero po upływie dłuższego czasu zauważono w koście-
le parafi alnym, naprzeciw ołtarza, z lewej strony, wmurowaną w ścia-
nę i nakrytą płótnem jakąś rzeźbę. (…) Oto obywatele krzemienieccy 
wmurowali we wnękę niedokończonego jeszcze wówczas kościoła po-
mnik wieszcza, przyniesiony tam nocą, na własnych barkach. Władze, 
które rychło dowiedziały się o tym, nie robiły już żadnych przeszkód, 
bo wiedziały, że natrafi ą na zdecydowany opór społeczeństwa14.

Każdego roku organizatorzy Dialogu Dwóch Kultur do progra-
mu uroczystości inaugurujących tę konferencję wprowadzają, bez-
pośrednio po mszy w kościele św. Stanisława Biskupa, przejazd na 
cmentarz Tunicki, by tam po wspólnej modlitwie w intencji rodziców 
Juliusza Słowackiego, przy grobie Salomei Słowackiej odczytać wy-
brane utwory wieszcza oraz jeden z jego listów do matki. Jest to każ-
dorazowo wzruszająca uroczystość, gdy przy mogile matki wybit-
nego, urodzonego w Krzemieńcu artysty, Polacy i Ukraińcy oddają 
zgodnie hołd poecie, rodzinie i miastu, które kształtowało jego oso-
bowość poetycką wyobraźnię i literackie obrazy-wizje, będące twór-
czym zarzewiem jego myśli do ostatnich dni. Jest coś niezwykle po-
ruszającego w tych aktach pamięci, bo tkwi w nich miłość i wdzięcz-
ność. Gdy słyszałem parę razy w takich sytuacjach wzruszonego, 
świetnego poetę współczesnego z Ukrainy, Dmytro Pawłyczkę, nie 
mogłem odnieść wrażenia nad to, jak ważne są takie spotkania, ta-
kie akty publiczne wypowiedzianej wdzięczności. Bo któż pięknej 
i z równym, artystycznie wypowiedzianym przejęciem, pisał o mie-
ście nad Ikwą, Wołyńskich kiedyś Atenach? Ten zwyczaj odczytywa-
nia wierszy genialnego poety, wizjonera i sztukmistrza wprowadziła 
przed laty nieoceniona Irena Sandecka – i tak szczęśliwie pozostało.

Kim byli rodzice najsłynniejszego wychowanka krzemienieckie-
go gimnazjum, który już po roku kontynuował naukę w Wilnie? Jak 
znaczący był wpływ matki na ukształtowanie osobowości artystycz-
nej Juliusza, jaki był wreszcie dom rodzinny po śmierci jego ojca?

14 B. Gorska, op. cit., s. 186.
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Ojca, Euzebiusza Słowackiego, zapewne wieszcz ledwie zapamię-
tał, gdyż miał pięć lat, gdy został przez niego osierocony. Euzebiusz 
urodził się 15 listopada 1772 roku w rodzinie ubogiej szlachty. Jego 
ojciec był administratorem dóbr Rzewuskich pod Lwowem, a na-
stępnie Czackich na Wołyniu. Właśnie związek z rodziną Czackich 
miał w jego życiu kluczowe znaczenie. Kształcił się w ośmioletniej 
Szkole Wydziałowej w Krzemieńcu. Obowiązki rodzinne po przed-
wczesnej śmierci ojca nie pozwoliły mu na kształcenie uniwersytec-
kie, a gruntowną wiedzę w zakresie literatury i sztuki translatorskiej 
zdobywał drogą nauki i praktyki indywidualnej. Nie uzyskany pa-
tent na geometrę królewskiego, a w takim charakterze przejściowo 
pracował, ale sztuka literackich przekładów i poezja były jego wy-
branym powołaniem. W siedzibie Czackich, w Porycku oraz w Krze-
mieńcu, w tamtejszych archiwach i bibliotekach poznał istotę swoje-
go powołania. Był człowiekiem o ogromnej pracowitości i niemałych 
dokonaniach oraz możliwościach naukowych i literackich. Zanim 
osiadł w Krzemieńcu był nauczycielem domowym, być może tak-
że zarządcą dóbr Józefa Poniatowskiego, powiększając jednocześnie 
swój dorobek translatorski, głównie w zakresie literatury antycznej 
i francuskiej. Dokonania Euzebiusza Słowackiego w tym zakresie 
nie uchodziły uwagi Hugona Kołłątaja i Tadeusza Czackiego. „Nie-
wątpliwie opinia Hugona Kołłątaja – stwierdza Zbigniew Sudolski 
– daje podstawę Tadeuszowi Czackiemu, organizującemu wówczas 
Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu, do powierzenia Euzebiuszo-
wi Słowackiemu nauczania wymowy i poezji. Słowacki miał bowiem 
nie tylko wiedzę, ale był również poetą; Czacki słusznie wymagał, by 
nauczyciel literatury miał również talent poetycki”15.

Nominacja nauczycielska w prestiżowym gimnazjum w Krze-
mieńcu, znakomite dokonania w tym względzie i niemały szacunek 
oraz uznanie, jakie sobie rychło zaskarbił, wpłynęły najpewniej na 
podjęcie decyzji stabilizujących jego życie rodzinne. W wieku 36 lat 
postanowił się ożenić, a następnie nabył grunt pod budowę własne-
go domu. Jego żoną została 16-letnia Salomea Januszewska, młodsza 
zatem od niego o dwadzieścia lat. Przypadki tak znacznych różnic 
wieku małżonków nie należały wówczas do rzadkości. W roku na-
stępnym, 1809, urodził im się syn Juliusz. Budowa domu, w którym 

15 Zbigniew Sudolski, Euzebiusz Słowacki – poeta, uczony, wychowawca, [w:] 
Krzemieniec. Ateny…, op. cit., s. 101.
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rychło zamieszkali, utrzymanego w stylu charakterystycznym dla 
architektury krzemienieckiej, intensywne prace translatorskie, doko-
nania naukowe w bogatych zbiorach Gimnazjum oraz w Porycku, 
działalność dydaktyczna i aktywność środowiskowa powszechnie 
cenionego profesora, przynosiły mu niemałą satysfakcję, wyzwala-
ły potrzebę wzmagania aktywności. Zakres, tematykę oraz wielość 
dokonań naukowych, tłumaczeń oraz „mów” wygłaszanych m.in. 
z okazji uroczystości w Gimnazjum Krzemienieckim, unaoczniło do-
piero pośmiertne wydanie Dzieł z pozostałych rękopisów ogłoszonych 
(Wilno 1827, t. 1−4). Były wśród nich także dwie autorskie tragedie: 
Mendog i Wanda. W ocenach tekstów poetyckich kierował się głównie 
walorami estetycznymi, poziomem warsztatu artystycznego, w tek-
stach prozatorskich wydobywał przede wszystkim ich potencjał pa-
triotyczny i moralny.

W 1810 roku, za namową rektora Jana Śniadeckiego, przystąpił 
do organizowanego na Uniwersytecie Wileńskim konkursu na sta-
nowisko profesora w katedrze wymowy i poezji, przedkładając roz-
prawę O sztuce dobrego pisania w języku polskim i konkurs ten wygrał. 
Ostatnim publicznym jego wystąpieniem w Krzemieńcu była mowa 
pożegnalna po śmierci dyrektora Gimnazjum Wołyńskiego, Józefa 
Czecha, 23 kwietnia 1811 roku, wydana w tym samym roku w Wilnie.

Przyjmując decyzję władz sławnego Alma Mater Vilnensis, po-
zostawiał za sobą ciężki etap dochodzenia do tak osiągniętego celu, 
który zawsze pojmował jako najwyższy zaszczyt. Jego syn dał temu 
po latach najpełniej wyraz w liście do matki z 12 stycznia 1845 roku, 
odnosząc tę drogę i do siebie: „(…) życie moje, podobnie jak ojca 
mego, w pewnej epoce staje się łatwiejszym, fortunniejszym; wszak 
i on do profesorstwa swego nim doszedł, wiele cierpiał – potem zaś 
zaczęło mu się dobrze powodzić, a on też, jakby wdzięczny Bogu, 
silniej jeszcze zaczął pracować, z większym zapomnieniem siebie lu-
dziom służyć. Od dzieciństwa coś mi wróżyło, że ten fenomen i we 
mnie się powtórzy”16.

Ten wcale nie łatwiejszy, ale wysoce zaszczytny nowy etap ży-
cia, wszak Uniwersytet Wileński był naówczas u szczytu sławy, dla 
syna, który w ojcu swoim upatrywał słusznie wzoru pracowitości 

16 Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 2, Wrocław 
1962, s. 73.
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i konsekwencji w dochodzeniu należnego mu uznania, był cennym 
wskazaniem.

Końcem lipca 1811 roku Euzebiusz Słowacki opuścił Krzemieniec 
i wyjechał do Wilna. Tam zajął się wynajęciem i urządzaniem domu, 
do którego niebawem przybyć miała żona z dwuletnim synkiem. 
W Wilnie obowiązki profesora, połączone dodatkowo z funkcją re-
cenzenta teatralnego, a następnie także redaktora „Kuriera Literac-
kiego” zmienić miały dość zasadniczo tryb jego życia. W uniwersy-
teckim Wilnie wraz z małżonką uczestniczył w życiu nie tylko aka-
demickim, ale i towarzyskim wielu środowisk.

Piękne opinie o działalności akademickiej Euzebiusza Słowackie-
go, jego porywających wykładach i zaangażowaniu w wypełnianie 
podjętych obowiązków zostały zmącone wiadomościami o ciężkiej 
jego chorobie. Już początkiem 1814 roku stan jego zdrowia był na 
tyle ciężki, że w wykładach coraz częściej zastępował go profesor 
Leon Borowski. Zmarł 10 listopada 1814 roku, najpewniej na gruźli-
cę, w wieku zaledwie 42 lat. Pochowany został na wileńskiej Rossie. 
Pozostawił pięcioletniego synka i małżonkę – 22-letnią wdowę. Czło-
wiek o niezwyczajnej dobroci, życzliwości, uwielbiany przez studen-
tów, szanowany w środowisku akademickim, zadbał o poczynienie 
znaczących oszczędności, na edukację syna i jakieś zapewnienie ro-
dzinie, choćby w części, bytu. Jakże trudny byłby los syna i pani Sa-
lomei, gdyby im nie przysposobił tych oszczędności, które miały im 
starczyć na długie lata.

Poetyckie, piękne wspomnienie ojca przywołał Juliusz Słowacki 
w zakończeniu Pieśni VIII w poemacie Podróż do Ziemi Świętej z Ne-
apolu:

Ja wiem, że teraz on jest przy mnie duchem,
Ale mu twarda śmierć zamknęła wargi,
(…)
Słyszę głos mi już ojca niepamiętny
Lecz jego musi to być głos – bo smętny17

Smętny głos zatroskanego ojca – bo jakiż inny – wobec dziecka 
tak wcześnie osieroconego… 

17 J. Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, [w:] idem, Dzieła, t. 3, op. cit., 
s. 77.
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Juliusz Słowacki wiele cech charakteru i wrażliwości odziedzi-
czył, „z udoskonalonym odbiciem”18 po matce. 

Jaka była? Wybitny historyk literatury, wciąż najwyżej cenio-
ny badacz twórczości i biografi i Słowackiego, Juliusz Kleiner, pisał 
o niej:

Wątła, nerwowa, nieładna, ale pełna uroku, czarująca niepospoli-
tym talentem towarzyskim, żywa, wrażliwa, żądna poetyczności w ży-
ciu, była typem kobiety sentymentalnej, psychicznie tkwiącej w lite-
raturze. Miała jednak wiele naturalności, prostoty i nawet trzeźwości 
umysłu; ze zmiennością nastrojów łączyła delikatność, wykwintność 
i niezaprzeczoną szlachetność uczucia. (…) W latach późniejszych ce-
chowała ją dobroczynność; wspierała wdowy i sieroty19.

Pochodziła z drobnej szlachty. Jej ojciec, Teodor Januszewski, 
któremu Tadeusz Czacki powierzył administrowanie nieruchomo-
ściami organizowanego właśnie Gimnazjum Wołyńskiego, był po-
chodzenia ormiańskiego, z rodziny Krzysztofowiczów. Cztery lata 
po objęciu przez niego zarządu nad majątkami Gimnazjum Wołyń-
skiego, jego 16-letnia córka wyszła za mąż za Euzebiusza Słowac-
kiego, gimnazjalnego nauczyciela. Był to dla rodziny Januszewskich 
jakiś awans społeczny. Wykształcenie miała domowe, posiadała też 
bierną znajomość języka francuskiego, co umożliwiało jej rozczyty-
wanie się w popularnych romansach francuskich.

Stosunek Juliusza do matki podlegał zmianom. O ile w czasach 
wczesnej młodości drażniła go, a przynajmniej dotkliwie odczuwał 
nadgorliwość matczyną, ograniczającą jego poczucie samodzielno-
ści, jej zaborczość czy wręcz wścibskość, dotycząca wszystkich jego 
spraw, wzbudzały sprzeciw, z czasem, zwłaszcza w okresie rozłąki, 
jego przywiązanie do matki, poczucie tęsknoty i osamotnienia emi-
gracyjnego rosło. Matka stała się dla syna oparciem i powiernicą, ich 
relacje były wówczas nader bliskie, pełne miłości.

Po śmierci Euzebiusza Słowackiego wdowa wraz z 5-letnim Juliu-
szem, zapewne już końcem listopada 1814 roku, powróciła do Krze-
mieńca i zamieszkała przy swoich rodzicach. Pobyt w Krzemieńcu 
tym razem też nie był długi, bowiem w 1818 roku przybył tu z Wilna 
dr August Bécu (starszy od niej o 21 lat), profesor medycyny sądo-

18 Z. Sudolski, Salomea Słowacka-Bécu, [w:] Krzemieniec. Ateny…, op. cit., s. 108.
19 Polski Słownik Biografi czny, t. 1, Kraków 1935, s. 394.
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wej, higieny i patologii na Uniwersytecie Wileńskim i oświadczył się 
znanej mu z Wilna pani Salomei. Był wdowcem, z dwoma córkami, 
Aleksandrą i Hersylią. Oświadczyny zostały przyjęte, ślub pani Sa-
lomei z dr. Augustem Bécu odbył się w kościele licealnym i jeszcze 
w sierpniu tego roku rodzina udała się do Wilna.

Pani Salomea, o której wcześniej pisał, że „od dzieciństwa nigdy 
się nie zajmowała żadną kobiecą pracą”20, stworzyła wraz z mężem 
w Wilnie salon, który był ważnym, acz niejedynym ośrodkiem spo-
tkań towarzyskich wileńskiej elity.

W miarę upływu czasu salon Salomei Bécu odwiedzali coraz to 
nowi, znaczący goście. W połowie roku 1822 Odyniec wprowadził do 
jej domu głośnego już autora pierwszego tomiku „Poezji” (Wilno 1822) 
Adama Mickiewicza. Wkrótce w tymże salonie doszło do przykrego 
incydentu – ośmieszeniu przez Jana Śniadeckiego ballad Mickiewicza. 
Wizyty autora „Ballad i romansów” w salonie państwa Bécu odegrały 
niewątpliwie dużą rolę w przeżyciach i w kształtowaniu weny poetyc-
kiej Juliusza Słowackiego. Pani Salomea wyraźnie czuwała nad pierwo-
cinami pisarskimi syna, udostępniała je nawet Mickiewiczowi, który 
miał je pochwalić i przepowiedzieć młodemu autorowi wielką przy-
szłość21.

Ale atmosfera w ówczesnym Wilnie stawała się coraz mniej li-
beralna wobec jakichkolwiek form niezależnej myśli i niezależnych 
zrzeszeń. Wydarzenia w gimnazjum, do którego uczęszczał Juliusz 
Słowacki, a także na uniwersytecie i w środowiskach elit z nim zwią-
zanych stawały się pretekstem do stosowania aktów systemowych 
represji. Do najgłośniejszych należały te wobec organizacji działa-
jących w środowisku akademickim – fi lomatów i fi laretów. Były to 
wydarzenia nader ważne dla kształtowania patriotycznej świado-
mości społeczeństwa. Brak bliższych danych, jakie stanowisko wo-
bec tych wydarzeń zajmowała Salomea Bécu, jak je postrzegał jej 
15-letni naówczas syn. Dwuznaczną rolę, a w wielu środowiskach 
uważaną za naganną, przypisywano doktorowi Bécu. Cały ten ciąg 
zdarzeń związanych z jego ojczymem musiał być przykry i poniża-
jący dla niego, bo tenże ojczym stworzył dla Juliusza Słowackiego 
prawdziwy dom rodzinny.

20 J. Słowacki, Dzieła, op. cit., t. 10, s. 507.
21 Z. Sudolski, Salomea…, op. cit., s. 112.
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(…) darzył go − stwierdza Stanisław Nicieja − dużą atencją. Juliusz 
Słowacki żywiący do ojczyma uczucie wdzięczności, nie mógł darować 
Mickiewiczowi tak bezpardonowego ataku (w III cz. Dziadów – S.D.) 
na bliską mu osobę. Wyzwał nawet autora „Dziadów” na pojedynek, 
do którego jednak nie doszło, ale niechęć między wieszczami pozostała 
na zawsze i trwale wpisała się w ich biografi e. (…) Jak to wykazał Zbi-
gniew Sudolski, dr Bécu jako jedyny z komisji uniwersyteckiej bronił 
Mickiewicza przed zesłaniem (…)22.

W dwa niespełna tygodnie po wyroku w sprawie fi lomatów 
doszło do tragicznej śmierci Augusta Bécu od pioruna  kulistego 
(26 sierpnia / 7 września 1824). Opinia publiczna wydarzenie to 
uznawała za karę Boską. Mimo takich oskarżeń kierowanych pod 
adresem zmarłego profesora Adam Mickiewicz, skazany na zesłanie 
jesienią tego roku, złożył Salomei Bécu pożegnalną wizytę i doko-
nał okolicznościowego, utrzymanego w formie poetyckiej, wpisu do 
jej albumu. Salomea Bécu wraz z synem i pasierbicami: Aleksandrą 
i Hersylią pozostała w Wilnie, w którym w czerwcu roku następ-
nego, 1825, Juliusz Słowacki uzyskał świadectwo dojrzałości, a we 
wrześniu rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Nauk Moralnych 
i Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. Salomea ciężko przeży-
wała swoje powtórne wdowieństwo (w wieku zaledwie 32 lat), ko-
mentowane zapewne szeroko okoliczności śmierci męża, zapadła też 
wyraźnie na zdrowiu. Trudno jednoznacznie orzec, czy jakieś zagu-
bienie w ocenie bieżących wydarzeń, czy zwykła ignorancja w tym 
względzie bądź indyferentyzm patriotyczny stały się powodem, że 
w jej salonie pojawiali się ludzie z kręgu rektora Pelikana czy złej sła-
wy kuratora Nowosilcowa. Ten stan słabej wrażliwości patriotycznej 
uległ z czasem zmianie, jeszcze w środowisku wileńskim. Jedynym 
celem życia – o czym zaświadcza jej korespondencja z tamtego okre-
su, m.in. z Edwardem Odyńcem – stał się odtąd syn.

W okazywaniu tej miłości matczynej i codziennej troski była bar-
dzo zaborcza, pragnęła też narzucać mu swoje stanowisko w każ-
dym nieomal względzie, co wówczas syna nierzadko bardzo iryto-
wało. 

Matka moja egzaltowana – pisał − roiła sobie ciągle, że skoro ja 
skończę nauki, to ze mną na wojaż wyjedzie. Ta myśl jej była dla mnie 

22 S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, t. 15, Wil-
no, Opole 2020, s. 89.
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niemiłą. (…) Matka wymagała ode mnie ciągłej otwartości i zwierzania 
się… to być nie mogło… (…) wychowany między kobietami, pragnąłem 
jak najprędzej z rąk ich się wyrywać – i być samotnym23.

W maju 1827 roku Salomea Bécu, po dziewięcioletnim pobycie 
w Wilnie, wyjechała do Krzemieńca. Po raz pierwszy oznaczało to 
rozstanie z synem, który pozostał w Wilnie i tam kontynuował stu-
dia, które ukończył w 1828 roku.

Pani Salomea czuła się szczęśliwa w Krzemieńcu, bo miała tam 
wielu dawnych znajomych, a miastem, zwłaszcza w okresie wiosen-
nym i letnim, była oczarowana. Podczas wakacji 1827 roku do ro-
dzinnego miasta przybył oczekiwany syn, który już wówczas pla-
nował wyjazd do Warszawy, a dla zabezpieczenia kapitałów po ojcu 
snuł plany „kupna wioseczki”. Temu zakupowi była przeciwna. Sło-
wacki kochał wciąż Krzemieniec i lubił w nim, choćby na krótko, 
przebywać. W miesiąc po ukończeniu studiów, w lipcu 1828 roku 
przyjechał na dłuższy pobyt do Krzemieńca. Lato spędzili, odbywa-
jąc wędrówki po Podolu, a jesienią i początkiem zimy mieszkali ra-
zem w Krzemieńcu, do czasu gdy Juliusz miał, w lutym roku następ-
nego, podjąć pracę i samodzielnie już żyć w Warszawie. Wspólne 
wakacje w 1830 roku (czerwiec−sierpień) w Krzemieńcu były ostat-
nim pobytem poety w rodzinnym mieście. Pierwotnie w Warszawie 
Słowacki pracował jako aplikant w Komisji Rządowej Przychodów 
i Skarbu, a w styczniu 1831 roku Adam Jerzy Czartoryski zatrudnił 
go w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego.

Słowacki, który w okresie warszawskim rozwinął w pełni swój 
talent poetycki, a na krystalizację charakteru jego twórczości sil-
ny wpływ miało powstanie listopadowe, w listach, adresowanych 
głównie do matki, bezustannie dawał wyraz nostalgii za tym wszyst-
kim, co pozostało w jego pamięci i wspomnieniach o rodzinnym 
mieście. Pytał o różne szczegóły dotyczące Krzemieńca, o ludzi, o na-
stępstwa zduszonego zrywu powstańczego, o losy bliskich i znajo-
mych – uczestników powstania. Dla niego po wyjeździe w 1831 roku 
z Warszawy do Drezna, a następnie – jako kuriera dyplomatycznego 
Rządu Narodowego do Paryża i Londynu – a docelowo do Paryża, 
powrót do rodzinnych stron, w tym do Krzemieńca był już niemoż-
liwy. Życie rozdartego wewnętrznie emigranta, zmieniającego miej-

23 Z. Sudolski, Salomea…, op. cit., s. 114.
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sca pobytu oraz tytaniczna wprost pracowitość, której efekty w po-
staci tak znakomicie pomnażanej twórczości, nie były przez wielu 
przebywających na emigracji Polaków właściwie doceniane. Te zło-
żone okoliczności kierowały myśli skołatanego serca ku rodzinnym 
stronom. A tam zmieniały się warunki pomieszkania najbliższej mu 
osoby − matki, odchodzili do wieczności rodzice pani Salomei (mat-
ka – w 1833, ojciec – 1837). Coraz częściej słabnąca pani Salomea czu-
ła się wielce osamotniona i w tym osamotnieniu nieporadna. A prze-
cież raz po raz jej ormiańska dusza, żywiołowa, wyzwalająca w niej 
życiową przedsiębiorczość, wielce jej w tych utrapieniach pomagała. 
Szczególne natężenie problemów już nie tylko osobistych, ale i ro-
dzinnych nastąpiło jesienią 1838 roku w związku w wykryciem spi-
sku Szymona Konarskiego oraz represjami, jakie dotknęły jej bra-
ta, Teofi la Januszewskiego i ją samą. Pani Salomea ciężko przeżyła 
uwięzienie w 1838 roku w Żytomierzu i kierowane wobec niej za-
rzuty, ale prowadzone postępowanie śledcze nie doprowadziło do 
ich podtrzymania, w rezultacie czego władze zgodziły się na jej po-
wrót w 1839 roku do Krzemieńca. Inaczej było w przypadku jej bra-
ta, Teofi la, który w wyniku prowadzonego przeciwko niemu proce-
su skazany został na karę śmierci, zamienioną na zesłanie do Permu. 
W tym wygnaniu towarzyszyła mu żona, pasierbica pani Salomei, 
Hersylia Bécu-Januszewska. Brat wraz z małżonką z zesłania wrócił 
do Krzemieńca w 1842 roku. Okres jego zsyłki był czasem wyjątko-
wo dotkliwej samotności pani Salomei w jej rodzinnym Krzemień-
cu. W liście do syna z 5 maja 1839 roku pisała m.in.: „Jaką rozpaczą 
przepełnione serce moje, trudno wyrazić. (…) nigdym nie była taka 
sama na świecie, jak teraz (…). Bądź spokojny o mnie; wierzę, jak 
Opatrzność opiekuje się mną zawsze i wierzę w to, że Bóg zsyłając 
rozmaite na mnie nieszczęścia i boleści, Ciebie mi zachowa na wyna-
grodzenie wszystkiego, bo ja w Tobie żyję, w Twoim szczęściu moja 
cała pociecha”24.

Trudne lata rozłąki pogłębiały miłość i przywiązanie poety do 
matki, która stawała się bezgraniczna. W listach matki do syna spo-
ro było troski, naturalnej tęsknoty, mniej zaborczej próby dominacji.

Proces Teofi la Januszewskiego w Kijowie, przesłuchania matki 
Juliusza, wiadomość o publicznej egzekucji Konarskiego w Wilnie 
był dla dotkniętej wieloma nieszczęściami, schorowanej pani Salo-

24 Cyt. za: ibidem, s. 118.
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mei, doświadczeniem wyjątkowo przykrym i osobiście bardzo do-
tkliwym.

Na pytanie – pisze Barbara Wachowicz – „Czy miała pani kiedykol-
wiek u siebie i przekazywała pani bratu swojemu Teofi lowi Januszew-
skiemu przedstawiony tu egzemplarz Poezji Juliusza Słowackiego, któ-
ry jest pani synem?” – padła spokojna odpowiedź: „Nigdy nie czytałam 
poezji mojego syna”.

Ileż kosztować ją musiało wyrzeczenie się tego, którego kochała naj-
bardziej ze wszystkich na ziemi…

Ocaliło ją zeznanie Szymona Konarskiego, który kategorycznie za-
przeczył, żeby miała jakikolwiek udział w spisku25.

A potem ten list matki z 3 maja 1839 roku, jedyny który nie spło-
nął (a miał spłonąć jak inne, zgodnie z testamentem poety), w któ-
rym udręczona pani Salomea błaga go o najbardziej nawet lakonicz-
ne informacje o nim, bo bez nich nie może być spokojna – „bo to moje 
jedyne dobro na świecie”…

Juliusz odpowiada natychmiast – pisze dalej Barbara Wachowicz – 
24 czerwca 1839: „Zalany łzami i trzęsący się cały, nie wiem, jak zacząć 
list do Ciebie, najdroższa moja, święta moja! Czy opowiedzieć Ci cier-
pienia duszy, których doznałem od ośmiu miesięcy, nie wiedząc, co się 
z tobą dzieje. (…) i dlaczego mi, droga, wyrzucasz, żem zerwał z Tobą 
stosunki i zapomniałem o Tobie i żyć mogłem bez Ciebie? (…) A że Ty 
myślałaś o mnie o tym nie wątpiłem ani chwili – więc brak wiadomości 
od Ciebie tym bardziej strasznym był dla serca mego (…) już tylko pro-
siłem Boga, abym znów ujrzał kilka słów Twoją ręką pisanych – i dziś 
nareszcie jestem szczęśliwy”.

Matka powraca w snach. Idzie z nią ścieżynami góry Czerczy, pach-
nie konwalia, śpiewają słowiki (…)

W 1844 roku pisze dramat „Sen srebrny Salomei”, „Najpiękniejszej 
z córek moich dam imię Twoje chrzestne i to imię długo będzie brzmia-
ło, owonione zapachem konwalii, która rośnie na Czerczy”26.

Coraz bardziej wyidealizowany wizerunek matki i jej dobroci 
utrwalał się w jego pamięci i nostalgicznych pragnieniach, spotkania 
„na ławie domku” matczynego w Krzemieńcu, w ogródku babuni 
Januszewskiej czy „gdzieś w ładnej ustroni koło Florencji”. W 1846 

25 Barbara Wachowicz, Matki Wielkich Polaków, Warszawa 2017, s. 250.
26 Ibidem, s. 253.
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roku, dość nieoczekiwanie materializują się marzenia poety sprzed 
lat, zakupu „wioseczki” i posiadania zacisznego miejsca własnego, 
dla siebie i najbliższych. Teraz oto zmarła ciotka pani Salomei, Kry-
styna z Dumanowskich Krzysztofowiczowa, właścicielka położone-
go w pobliżu Lwowa mająteczku Ubień (Ubienie) i zapisała go w te-
stamencie matce Juliusza Słowackiego. W majątku tym osiadł naj-
pierw brat pani Salomei Teofi l z żoną Herysylią z d. Bécu. Jesienią 
1847 roku przybyła tam także Salomea Bécu i mieszkała kilka lat, 
razem z bratem i bratową. Warto podkreślić, że relacje Salomei Sło-
wackiej-Bécu z oboma pasierbicami były bliskie i serdeczne, one zaś 
obie kochały jej syna jak brata. Ubień był dla nich z wielu powodów 
miejscem bardzo dogodnym.

Stał się on – stwierdza Zbigniew Sudolski – wymarzoną oazą szczę-
ścia, o której w dalekim Paryżu marzył również Juliusz Słowacki. Poza 
stabilizacją materialną, możliwością bliskiego kontaktu z naturą, blisko-
ścią znaczącej metropolii, jaką był ówczesny Lwów, osiedlenie się w ga-
licyjskiej, maleńkiej wiosce dawało poczucie wolności, w miarę uwal-
niało od represji politycznych. Było to szczególnie istotne dla Januszew-
skich, którzy niedawno wrócili z zesłania, a także, jak miała się o tym 
rychło przekonać, dla Salomei Bécu27.

Niespokojny rok 1848 był dla matki i syna czasem upragnionego, 
choć nazbyt krótkiego spotkania. Juliusz Słowacki, nie zważając na 
stan swojego zdrowia, postanowił przybyć do Wielkopolski, gdzie 
wybuchło powstanie przeciwko Prusakom, w czasie „najzaszczyt-
niejszej wojny” przebywał w Poznaniu i Wrocławiu. Powiadomił 
o tym Januszewskich i matkę, prosząc panią Salomeę, by przyjecha-
ła do Wrocławia, by tam mogli się spotkać po 18 latach rozłąki. Ich 
wspólny pobyt w tym mieście trwał kilkanaście dni. W napisanym 
wspólnie liście, skierowanym do Januszewskich, matka i syn pisali 
o radości spotkania i pragnieniu przez Juliusza odwiedzenia Ubie-
nia. W przyszłości. Było to – niestety – ostatnie ich spotkanie. Nazbyt 
dla obojga krótkie, ale ich status polityczny był dla władz pruskich 
podejrzany.

Matka poety wróciła do Lwowa, Ubienia i Krzemieńca pełna nie-
pokoju o stan zdrowotny syna, dostrzegając śmiertelne zagrożenie. 
Tak się w istocie stało: w kwietniu roku następnego, 1849, poeta od-

27 Z. Sudolski, Salomea…, op. cit., s. 119.
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szedł na zawsze, w wieku zaledwie 39 lat. Opiekę nad umierającym 
autorem Króla-Ducha sprawował serdeczny jego przyjaciel, z pary-
skich ostatnich już czasów, Zygmunt Szczęsny Feliński. On też prze-
czytał umierającemu poecie ostatni list od matki: „pożegnanie i bło-
gosławieństwo”. „Nie miał już siły przeczytać go sam – pisze Barba-
ra Wachowicz – zdołał tylko wyszeptać: Jaki Bóg dobry, że mi przed 
zgonem daje tu jeszcze wielką pociechę. Pożegnanie i błogosławień-
stwo”28.

Jesienią 1850 roku udała się pani Salomea wraz z Hersylią Bécu-
-Januszewską do Paryża. Tam zamówiły nagrobek na mogiłę Juliu-
sza Słowackiego na cmentarzu Montmartre i dopełniły zamknięcia 
spraw majątkowych. W testamencie poeta zastrzegł prawa sukcesor-
skie na rzecz matki oraz jej brata Teofi la Januszewskiego. W drodze 
powrotnej matka poety zatrzymała się w Krakowie. Uczestniczyła 
tam, w kolegiacie uniwersyteckiej Świętej Anny, w uroczystości od-
słonięcia tablicy memoratywnej, pierwszej jaką gdziekolwiek odsło-
nięto, poświęconej pamięci Juliusza Słowackiego. Epitafi um umiesz-
czone jest w lewym skrzydle transeptu kolegiaty, odkuł je Edward 
Stehlik, a medalion wyobrażający wieszcza jest dziełem Władysła-
wa Oleszczyńskiego. Tekst wyryty na tej tablicy osobiście ułożyła 
i uprzednio przesłała znanemu malarzowi krakowskiemu Wojcie-
chowi Kornelowi Statt lerowi (który tablicę tę zaprojektował i zaj-
mował się organizacją całego przedsięwzięcia): „Pamięci Juliusza 
Słowackiego, syna Euzebiusza, urodzonego w Krzemieńcu, zmarłe-
go w Paryżu, który walkę poezji ku odrodzeniu się ducha i uczucia 
ludzkości po chrześcijańsku w dniu 3 kwietnia zakończył, w żalu 
nieutulona Matka poświęca”.

Na wystawionym w 1850 roku przez panią Salomeę nagrobku, 
więc już po śmierci jej syna, Juliusz Słowacki staraniem matki ma 
symboliczne inskrypcje memoratywne.

Na tym obelisku – pisze Stanisław Nicieja – wyryto też nazwisko 
Jana Januszewskiego (1798–1831) – wuja poety, powstańca listopado-
wego, który został „zarąbany przez chłopa danego mu za przewodni-
ka”, gdy przedzierał się z obławy po rozbiciu jego powstańczego od-
działu. W tym samym grobie spoczywa jego urodziwa żona – Julia z Mi-
chalskich (1804–1832), w której podkochiwał się Słowacki. Pogrążona 
w depresji po wstrząsie, jaki przeżyła w związku ze śmiercią męża, 

28 B. Wachowicz, op. cit., s. 258.
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zmarła osierocając kilkumiesięcznego Stasia. To o nim Słowacki napisał 
w jednym z wierszy:

Kazano w kraju niewinnej dziecinie
Modlić się za mnie co dzień…29.

W cytowanym przez prof. Stanisława Nicieję Hymnie (inc. „Smut-
no mi Boże…”) poeta zawarł znamienne słowa: „Że nie wiem, gdzie 
się w mogiłę położę / Smutno mi Boże!”.

W roku 1853 Salomea Bécu powróciła na stałe do Krzemieńca. 
Nawiązała kontakty korespondencyjne z rodziną pierwszego męża, 
przedstawicieli tej rodziny uczyniła zapisem testamentowym głów-
nymi spadkobiercami. Zmarła w Krzemieńcu, 7 sierpnia 1855 roku, 
na cholerę, do końca bezgranicznie oddana kultywowaniu pamię-
ci Juliusza, któremu nie od razu wyznaczono należne mu miejsce 
na Parnasie. Wielkość dokonań literackich autora Balladyny, Samu-
ela Zborowskiego, Króla-Ducha zdołali docenić wtedy tylko Zygmunt 
Krasiński i Cyprian Kamil Norwid. To właśnie Zygmunt Krasiński, 
autor ulubionego przez Słowackiego Irydiona, napisał o nim wprost: 
„Na króla wygląda, gdy zacznie mowie polskiej rozkazywać”30. Sa-
lomea Słowacka-Bécu zabiegała, by świetnie zapowiadający się hi-
storyk lwowski, Karol Szajnocha przystąpił do napisania biografi i 
jej syna. Chcąc wspierać prowadzone przez Szajnochę badania zde-
cydowała się zamieszkać przejściowo we Lwowie, w tym samym 
domu, służąc historykowi pomocą i radą, ale Szajnocha zawiódł po-
kładane w nim nadzieje.

Grób Salomei Słowackiej-Bécu, mieszczący – jak już wspomniano 
– szczątki jej rodziców i krewnych z rodziny Januszewskich, jest naj-
częściej nawiedzaną mogiłą na cmentarzu Tunickim. Wśród zacho-
wanych tam mogił wyróżnia się nagrobek Józefa Pitschmanna (1758–
1834), malarza pochodzenia austriackiego, urodzonego w dalekim 
Trieście, wykształconego w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, 
być może pod kierunkiem Jana Chrzciciela Lampiego. Obrazy o te-
matyce historycznej i mitologicznej przyniosły mu w 1789 roku tytuł 
członka rzeczywistego wiedeńskiej akademii. Sprowadzony w 1788 
roku przez Czartoryskich do Polski (Korzec), w roku 1789 prze-
niósł się do Warszawy, gdzie zasłynął jako znakomity portrecista 

29 S.S. Nicieja, op. cit., t. 9, s. 38.
30 Cyt. za: B. Wachowicz, op. cit., s. 251.
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(m.in. portrety Stanisława Augusta oraz członków dworu królew-
skiego i arystokracji kresowej). Od 1806 roku Pitschmann mieszkał 
w Krzemieńcu, gdzie na zaproszenie Tadeusza Czackiego w Lice um 
Krzemienieckim był nauczycielem rysunku i malarstwa aż do cza-
su zamknięcia szkoły. Był malarzem znanym i uznanym, jego twór-
czość ewoluowała od klasycyzmu po biedermeier. W okresie poby-
tu w Krzemieńcu namalował wiele portretów profesorów Liceum 
Krzemienieckiego i osób związanych z tym miastem – m.in. Euze-
biusza Słowackiego i jego małżonki Salomei.

Kiedy w 1927 roku sprowadzono z Paryża do Krakowa zwło-
ki Juliusza Słowackiego, by je pochować z najwyższymi honorami 
w Krypcie Wieszczów królewskiej katedry na Wawelu, z grobu mat-
ki wydobyto garść ziemi, którą umieszczono w czarnej marmurowej 
urnie, będącej wierną kopią urny z nagrobka matki i rodziny Janu-
szewskich z cmentarza Tunickiego i umieszczono ją w niszy obok 
sarkofagu Słowackiego. Tylko kamień, z którego urny wykonano 
był odmienny, bo nagrobek w Krzemieńcu wykonany jest w całości 
z miejscowego piaskowca.

Oprócz cmentarza Tunickiego Krzemieniec posiada cztery stare 
cmentarze. Wielką tradycją, związaną z pochówkami ludzi wybit-
nych, dla kultury polskiej zasłużonych, ma cmentarz Bazyliański, 
zwany też monastyrskim lub poreformackim, położony w północnej 
części miasta, na zboczu Wołowicy. Powstał on jako cmentarz przy-
klasztorny reformatów ok. 1760 roku. Tu, w najstarszej części cmen-
tarza znaleźć można liczne poniszczone nagrobki profesorów Gim-
nazjum Krzemienieckiego, a wśród nich wspomnianego już słynne-
go profesora botanika, Willibalda Bessera. Z pochodzenia Tyrolczyk, 
urodzony w Innsbrucku był uczonym europejskiej rangi, wykształ-
conym na uniwersytetach we Lwowie i w Krakowie, współtworzył 
przy Liceum Wołyńskim ogród botaniczny, który doprowadził już 
osobiście do rangi najważniejszych i najciekawiej urządzonych tego 
typu ogrodów w Europie.

Była to placówka naukowa – pisze Stanisław Nicieja − wydająca 
cenne dzieło „Catalogus Plantarum”. Sadzono tam, szczepiono i eks-
perymentowano na najbardziej wyszukanych roślinach. Organizowa-
no naukowe ekspedycje po całym Wołyniu, Podolu i Ukrainie. W 1824 
roku ogród liczył 8350 egzotycznych roślin różnych gatunków i od-
mian, 797 drzew i krzewów, 3500 roślin krajowych. Zielnik Bessera 
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 liczył 6  tysięcy zasuszonych roślin – sklasyfi kowanych i naukowo opi-
sanych31.

Gdy Uniwersytet Kijowski, w oparciu o przesiedloną z Krze-
mieńca kadrę naukową, pozyskał od władz odpowiednie tereny 
(1836), dopuszczono się wyjątkowego aktu barbarzyństwa i przemo-
cy: władze carskie zadecydowały o wywiezieniu z Krzemieńca do 
Kijowa, należącego do Liceum ogrodu botanicznego. W okresie go-
rącego lata wyrywano drzewa i krzewy z korzeniami. Włodzimierz 
Paźniewski w esejach Deportacja ogrodu pisał o tym bezprecedenso-
wym wyczynie, który miał stanowić defi nitywny kres polskiej trady-
cji Liceum i intelektualnego oblicza Krzemieńca, m.in.:

Transport wykopanych drzew, krzewów i roślin odbył się według 
wojskowych przepisów, które po upadku powstania regulowały wę-
drówkę katorżników na Sybir. (…) Po wielu dniach żmudnej pracy 
żołnierze piechoty załadowali ogród na długi sznur furmanek, ofi cer 
na koniu z obnażonym pałaszem wyznaczył postoje i etapy (…). Na 
czele, jak przewidywał regulamin, jechała kibitka ostro pobrzękując 
dzwonkami, zaś obok furmanek szli żołnierze za sztykiami na karabi-
nach. Milczący przechodnie przystawali na ulicach. Tylko od zabudo-
wań licealnych biegł za konwojem pewien starszy mężczyzna w tużur-
ku, z długim rozwianym włosem, który coś do siebie wołał. To osza-
lały z rozpaczy profesor botaniki, Willibald Besser, odprowadzał swój 
ogród daleko za miasto32.

W Krzemieńcu pracował do czasu ostatecznego zamknięcia Li-
ceum, po czym – jak inni profesorowie – osiadł na kilka lat w Kijo-
wie, gdzie poświęcił swój czas na prace taksonomiczne w różnych 
ośrodkach botanicznych. W 1841 roku powrócił do Krzemieńca. 
Zmarł w październiku 1842, a pochowany został w okazałym gro-
bowcu, odnowionym gruntownie końcem ubiegłego wieku.

W liryku Zielnik Willibalda Bessera, Mariusz Olbromski pisze o fe-
nomenie pamięci „mimo wszystko” i niezwyczajnej obecności krze-
mienieckiego ogrodu, do którego odwoływała się po wielekroć pani 
Salomea:

Pan profesor niepomny czasu wciąż
błądzi po słonecznych zboczach

31 S.S. Nicieja, op. cit., t. 9, s. 24. 
32 Cyt. za: ibidem, s. 26.
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(…)
Cóż, że w tysiąc wozów wywieziono ogród,
żywy skarbiec – pod złote kopuły Kijowa?
Chłopi się żegnali, bo step z dala
wyglądał jakby las w Makbecie.

Pan profesor odjechał lecz wrócił
i zioła lecznicze rozdaje za darmo.
Zielnik miejscowy wciąż
Prowadzi przecież33.

Na położonym w pobliżu cmentarzu katolickim, zwanym popu-
larnie Polskim, zachowało się ok. 900 mogił. Cmentarz utworzony 
został w 1891 roku. W okresie międzywojennym, gdy Krzemieniec 
należał do Polski, nekropolia ta wzbogaciła się o Mogiłę Nieznane-
go Żołnierza. Tu pochowano ofi ary bombardowań niemieckich we 
wrześniu 1939 roku, a także z czasów okupacji hitlerowskiej i so-
wieckiej w okresie II wojny światowej. Na tym cmentarzu spoczywa-
ją osoby, które zapłaciły życiem za udział w polskich organizacjach 
konspiracyjnych. Są tutaj także mogiły profesorów Liceum Krzemie-
nieckiego z okresu międzywojennego. Od 2018 roku Fundacja Dzie-
dzictwa Kulturowego, Towarzystwo Tradycji Akademickiej oraz 
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warsza-
wie podejmują projekt porządkowania tej nekropolii, a także cmen-
tarza Bazyliańskiego i zabezpieczania przed zniszczeniem i dewa-
stacją.

Na cmentarzu Polskim pochowana została w 2010 roku Irena 
Sandecka, niezwykle zasłużona w dziele obrony polskiego dziedzic-
twa kulturowego w Krzemieńcu oraz wizerunku miasta obrosłego 
tradycją Wołyńskich Aten. Zmarła w wieku 98 lat; już za życia towa-
rzyszyła jej legenda. Mieszkała nieopodal dworku Słowackiego, przy 
dawnej ulicy Trynitarskiej, w drewnianym, chylącym się ku ziemi 
domu, w którym niegdyś, przed półtora wiekiem mieszkał sławny 
profesor Liceum Wołyńskiego, Willabald Besser, wspomniany już tu 
parokrotnie. Jej dom był zawsze otwarty, a wielu Polaków, przyby-
wających do Krzemieńca jako jeden z zasadniczych celów przyjaz-
du do miasta rodzinnego Juliusza Słowackiego uznawało spotkanie, 
choćby symboliczne, z Ireną Sandecką. Urodziła się w 1912 roku na 

33 M. Olbromski, Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy, Warszawa 2009, s. 17.
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dalekiej Ukrainie, w Humaniu. Gdy po traktacie ryskim jej rodzinne 
ziemie znalazły się poza odrodzoną Polską, wraz z rodzicami przy-
była do Krzemieńca, w którym jej matka otrzymała posadę nauczy-
cielską we wskrzeszonym rozkazem Wodza Naczelnego Józefa Pił-
sudskiego Liceum Krzemienieckim. Studia odbywała w Krakowie 
na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedago-
gika), pod kierunkiem prof. Stanisława Kota. Dyplom magisterski 
uzyskała w 1936 roku, w oparciu o pracę Udział Adama Czartoryskiego 
w ustawodawstwie szkolnictwa rosyjskiego 1804. W okresie międzywo-
jennym był nauczycielką w Równem, Krzemieńcu i Sosnowcu, była 
też zaangażowana w działalność harcerską, uczestniczyła w obozach 
żeglarskich. Posiadała bardzo szeroką i gruntowną wiedzę humani-
styczną, głównie w zakresie literatury polskiej, historii, pedagogi-
ki, znała świetnie kilka języków – m.in. angielski. We wrześniu 1939 
roku wróciła z zagranicy do kraju. W okresie okupacji zaangażowa-
na była w działalność konspiracyjną, ratowała Polaków zagrożonych 
przez nacjonalistów ukraińskich. Uratowała m.in. kilkaset dzieci – 
polskich sierot, których rodzice padli ofi arą ukraińskich pogromów. 
Po wojnie, z powodu prowadzonej działalności, nie mogła być na-
uczycielką, pracowała w służbie zdrowia jako laborantka. Jej histo-
rycznymi dokonaniami w warunkach sowieckiego reżimu było po-
tajemne nauczanie polskich dzieci ich ojczystego języka, religii kato-
lickiej, przygotowywanie dzieci i dorosłych do komunii. Prowadziła 
chór parafi alny, grała na organach w kościele św. Stanisława w Krze-
mieńcu, jedynym czynnym kościele katolickim na Wołyniu. Napisa-
ła podręcznik do nauki języka polskiego – Elementarz Krzemieniecki. 

To dzięki jej działalności – stwierdza Stanisław Nicieja – kilkuse-
tosobowa grupa młodzieży polskiej utrzymała w ZSRR swój język na-
rodowy. Po upadku komunizmu była jedną z założycielek Towarzy-
stwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego i inicjator-
ką utworzenia w Krzemieńcu muzeum tego wieszcza. (…) opiekowała 
się polskim cmentarzem, zwłaszcza grobami Willibalda Bessera i matki 
Słowackiego. Zbierała krzemienieckie legendy. Pisała wiersze34.

Tomik jej wierszy pt. Spod Góry Bony, wybranych z rękopisów 
i rozproszonych po różnych periodykach, wydał przed laty Mariusz 
Olbromski.

34 S.S. Nicieja, op. cit., t. 9, s. 94.
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Grób Ireny Sandeckiej na cmentarzu Polskim należy bez wątpie-
nia do najczęściej odwiedzanych przez miejscowych, głównie Pola-
ków, jak i uczestników wycieczek, głównie z Polski bądź większych 
skupisk Polonii z różnych krajów.

O posępnej codzienności tej zapuszczonej i profanowanej nekro-
polii, Mariusz Olbromski w wierszu Cmentarz Polski pisał:

W kurhanach paproci, piramidach mrówek
Szukają utraconych skrzydeł kamienne anioły
Kalekie Madonny trwają pochylone
Rdzewieją krzyże potrzaskane.
(…)
A to co pozostało nieistnieniem woła
I trwa poza przeczuć bramą35.

Czy podejmowane przez polską młodzież zabiegi ocalenia relik-
tów tej nekropolii przedłużą czas jej trwania?

Na południowym stoku Czerczy położony jest najstarszy, bo 
sięgający swoimi początkami jeszcze XVI wieku, cmentarz żydow-
ski. Po wymordowaniu w okresie II wojny światowej miejscowych 
Żydów, systemowo niszczony, stał się pastwiskiem i wysypiskiem 
śmieci. Zachowało się na nim sporo kamiennych macew, bezład-
nie porozrzucanych, czekających na uporządkowanie. Zapomnia-
ne dziedzictwo tak nieodległej jeszcze, wielokulturowej przeszłości 
Krzemieńca.

Zamek na Górze Bony, od wieków strzegący bezpieczeństwa 
tych ziem, był pierwotnie drewnianym, solidnie ufortyfi kowanym 
grodem, wzniesionym przez książąt ruskich, a na jego miejscu na po-
czątku XV wieku wielki książę litewski Witold zbudował murowa-
ną twierdzę. W I połowie XVI wieku królowa Bona, małżonka kró-
la polskiego Zygmunta I Starego, rozbudowała zamek w stylu rene-
sansowym, dokonując wzmocnienia jego systemu obronnego. Przez 
wieki, wzniesiony na potężnej, stromej górze zamek był twierdzą 
nie do zdobycia. Zdobyty został jednak podczas powstania Bohdana 
Chmielnickiego przez oddziały Maksyma Krzywonosa i odtąd po-
zostaje w ruinie. Zamczysko zajmowało obszerną powierzchnię, jego 
mury obronne, wzniesione z kamienia wapiennego, miały nieregular-
ny kształt, dostosowany do ukształtowania terenu. W  zachowanych 

35 M. Olbromski, Lato…, op. cit., s. 23.
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dotąd ruinach – resztkach potężnych wież, budynku mieszkalne-
go i murów obronnych „starego posępnego zamku” − Juliusz Sło-
wacki od wczesnych lat kształcił literacką wyobraźnię, mierzył się 
ze scenariuszami poddającymi się kanonom frenezji romantycznej.

Kiedy się stąpa po tej górze wśród zaklętej elipsy murów obron-
nych, które zamieszkują jedynie kruki, wraca myśl, iż wędrowali tutaj 
także polscy monarchowie. W roku 1069 – jeśli wierzyć „Herbarzowi” 
Okolskiego – przybył tutaj Bolesław Szczodry, zwany Śmiałym, wnuk 
księcia kijowskiego Włodzimierza I Wielkiego. Władcy Krzemieńca, 
bojarowie Makosiejowie Deniskowiczowie przekazali mu dobrowolnie 
klucze do warowni i przyjęli go bardzo przyjaźnie. Bolesław Szczodry 
podążał tędy na Kijów, aby udzielić pomocy w odzyskaniu tronu księ-
ciu kijowskiemu Izasławowi, małżonkowi swej ciotki Gertrudy.

Przez kilkanaście dni gościł w zamku krzemienieckim król Włady-
sław IV Waza w trakcie wyprawy na Moskwę w 1618 roku, podczas 
której wspierany był między innymi przez Kozaków zaporoskich.

W roku 1651 po zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem do Krzemień-
ca przybył na czele wojsk król Jan Kazimierz. (…) Także ostatni król Sta-
nisław August Poniatowski nie ominął Krzemieńca (…) w roku 178136.

Przy dogodnej pogodzie z zamkowych ruin widać w oddali zło-
ciste wieże sławnej poczajowskiej ławry. A w samym Krzemieńcu, 
lichej dziś zabudowie miasta nadają inny szyk estetyczny ze staro-
polskich jeszcze czasów ocalałe kościoły z klasztorami: franciszka-
nów i franciszkanów-reformatów, zamienione na cerkwie i prawo-
sławne monastery. I ten majestatyczny, pyszny zespół pojezuicki 
– siedziba najsławniejszego w swoim czasie na ziemiach starej Rze-
czypospolitej Liceum Krzemienieckiego.

Tamtego świata przeniknęły twarze −
Tak babie lato znosi wiatr porywisty.
Lecz w saloniku gdzie stąpał Słowacki
Wśród mebli, luster lśni fortepian
Niczym westchnienia i modlitwy
I urzeczenie jej Krzemieńcem37.

Wiersz Dar Pani Marii, przytoczony powyżej we fragmencie, pió-
ra Mariusza Olbromskiego, dotyczy osoby dla powojennej kultury 

36 Ibidem, s. 117.
37 Ibidem, s. 15. 
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polskiej, zwłaszcza w środowiskach emigracyjnych, szczególnie za-
służonej. Maria Danilewicz-Zielińska (1907−2003), wybitna uczona, 
pisarka i eseistka, twórczyni Biblioteki Polskiej w Londynie, którą 
kierowała ponad trzydzieści lat, była osobą nader zasłużoną dla Krze-
mieńca – Wołyńskich Aten. Jeszcze przed II wojną światową napisa-
ła, za namową swojego warszawskiego profesora, Józefa Ujejskiego, 
obszerną monografi ę poświęconą przedwcześnie i tragicznie zmar-
łemu poecie, Tymonowi Zaborowskiemu, uczniowi Liceum Krze-
mienieckiego. Praca nad biografi ą Zaborowskiego zawiodła Marię 
Danilewicz na Kresy, w tym także do Krzemieńca. Tak narodziła się 
jej fascynacja miastem Juliusza Słowackiego, a efektem tej fascynacji 
była rozprawa doktorska Życie naukowe dawnego Liceum Krzemieniec-
kiego, a później znakomity esej „Ateny Wołyńskie”. Dawne Liceum Krze-
mienieckie czy inne utwory zogniskowane wokół tej tematyki, które 
zamieszczała głównie na łamach „Rocznika Wołyńskiego”. W maju 
1939 roku była kuratorem wystawy organizowanej w 130. rocznicę 
urodzin Juliusza Słowackiego, a jej otwarcie przewidziano na dzień 
4 września. Wystawa miała niemały rozmach, zgromadzono liczne 
autografy poety m.in. – rękopis Balladyny, wczesne wiersze i listy do 
matki, a także cenne teatralia ze zbiorów Ireny Solskiej oraz Juliusza 
Osterwy. Inauguracyjny wykład miał wygłosić prof. Juliusz Kleiner. 
Wybuch wojny uniemożliwił realizację tak pięknych planów i trze-
ba było w niezwykle trudnych warunkach, w bombardowanym już 
mieście pakować cenne zbiory. Wystawę udało się ocalić. Wspomnie-
nia o tych tragicznych chwilach zawarła Maria Danilewicz w opo-
wiadaniu Maj w Krzemieńcu, zamieszczonym w tomie Blisko i daleko, 
wydanym w 1953 roku w Londynie. Po zabezpieczeniu eksponatów 
związanych z wystawą rocznicową Juliusza Słowackiego, państwo 
Danilewiczowie ruszyli niezwłocznie w kierunku granicy polsko
-rumuńskiej w Kutach. Na emigracji, głównie w Londynie, a potem 
w miasteczku Feijō koło Lizbony, niezmordowana badaczka polskiej 
literatury emigracyjnej i organizatorka wielu inicjatyw związanych 
z kulturą narodową zapisała najpiękniejsze karty w dziejach polskiej 
powojennej diaspory. Dla wielu była symbolem niezłomności; była 
człowiekiem – instytucją, uczoną o imponującej, gruntownej wiedzy 
i szerokich horyzontach myślowych. Jej londyńskie mieszkanie na 
Wembley, a potem piękny Dom „Pod Granatowcem” w Feijō pod Li-
zboną, otoczony gustownie zakomponowanym ogrodem, był przy-
stanią dla wielu polskich emigrantów, a także osób  przybywających 
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z kraju. Słynęła z wielkiej ofi arności i – mimo upływających lat – wie-
lu cennych inicjatyw.

Na wiadomość, że w starym, przebudowanym staraniem pol-
skich władz, dworku w którym mieszkał kiedyś autor Balladyny two-
rzone jest, przy udziale władz ukraińskich, Muzeum Juliusza Sło-
wackiego w Krzemieńcu, zaprosiła do siebie i najserdeczniej gościła 
dyrektorkę tego Muzeum, panią Tamarę Sieninę. Przekazała jej też, 
przez polską fundację, fundusze na zakup fortepianu do muzealne-
go salonu.

Profesor Marię Danilewicz-Zielińską poznałem w kwietniu 1984 
roku, w Lizbonie.

 Z krakowskim Teatrem 38 uczestniczyłem w festiwalowych pre-
zentacjach Procesu F. Kafk i w reżyserii Piotra Szczerskiego podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Coimbrze, a następnie, 
przed wyjazdem na następny festiwal do L’Aquili we Włoszech, wy-
stępowaliśmy z Procesem w Lizbonie. Tam właśnie spotkaliśmy się 
z prof. Marią Danilewicz-Zielińską, bo przybyła obejrzeć nasz spek-
takl, być może powiadomiona przez dr. Henryka Siewierskiego, pro-
wadzącego na stołecznym uniwersytecie zajęcia z zakresu literatury 
i języka polskiego. Spotkanie z Panią Profesor było w swoim klima-
cie niezwykłe, byliśmy pod wrażeniem nie tylko jej gruntownej wie-
dzy, serdecznej atmosfery, jaką stworzyła podczas tego spotkania, 
ale i szerokiego rozeznania w odniesieniu do sytuacji w Polsce, do 
której, ze względu na jej zaangażowanie i wypowiadane otwarcie 
poglądy, nie miała możliwości powrotu. Także jej podstawowe pu-
blikacje, dotyczące głównie emigracyjnej literatury polskiej okresu 
powojennego, wydawane na Zachodzie, były w PRL objęte zakazem 
rozpowszechniania. Otrzymaliśmy od Marii Danilewiczowej wiele 
cennych jej autorskich publikacji, które – o ile nie zostały nam ode-
brane dwa tygodnie później i skonfi skowane na krakowskim lotni-
sku – przechowujemy z pietyzmem. W zminiaturyzowanej formie, 
wydane w Paryżu w 1983 roku Szkice o literaturze emigracyjnej pozo-
stają w moim domu piękną pamiątką tamtego spotkania.

Fortepian zakupiony za pieniądze ofi arowane przez prof. Ma-
rię Danilewicz-Zielińską, ustawiony w największym pomieszczeniu 
dworku – Muzeum Juliusza Słowackiego, służy uświetnieniu wie-
lu odbywających się tam uroczystości. Jedne bywają bardzo podnio-
słe, w wypełnionym po brzegi publicznością salonie, inne skromne 
w swej artystycznej oprawie, ale poruszające, zapadające w pamięć. 
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Są nimi coroczne Dialogi Dwóch Kultur, jak i kameralne spotkania 
poetyckie czy zwiedzanie udostępnianych wnętrz dworku Euzebiu-
sza Słowackiego oraz organizowanych staraniem Muzeum wystaw.

W pamięci mojej najmocniej utkwiła pierwsza wizyta w otwar-
tym dwa lata wcześniej Muzeum. Był rok 2004, wspólny grupowy 
wyjazd zagraniczny, ten sam zasadniczo zespół uczestników, każde-
go roku inny kraj z dość precyzyjnie określoną trasą, każdorazowo 
z możliwością nieznacznych odstępstw od programu. Ale tego roku 
był z nami uczestnik niezwyczajny – prof. Tadeusz Ulewicz. Legen-
da krakowskiej polonistyki uniwersyteckiej, uchodzący za najlepsze-
go w kraju znawcę literatury i kultury literackiej doby staropolskiej. 
87-letni naówczas Profesor nigdy nie był wcześniej w Krzemień-
cu, Kamieńcu Podolskiem czy Jazłowcu, dokąd podążaliśmy. Jego, 
wielokrotnie powtarzanym pragnieniem była wizyta w Wołyńskich 
Atenach, w murach Liceum Krzemienieckiego, jak i obejrzenie płyty 
epitafi jnej Mikołaja Gomółki w murach podominikańskiego kościo-
ła w Jazłowcu. Oczarowany był założeniem architektonicznym poje-
zuickich gmachów Liceum Krzemienieckiego. Z ust Profesora usły-
szeliśmy przy wejściu do kościoła wykład o fenomenie szkoły stwo-
rzonej przez Czackiego i Kołłątaja, ale i przedwojennego zespołu 
szkół krzemienieckich, utworzonych – jako kontynuacja idei Liceum 
Wołyńskiego – rozkazem Marszałka. Znał wielu wychowanków tej 
przedwojennej szkoły, bo liczni jej absolwenci studiowali potem we 
Lwowie czy w Krakowie.

Kilka kwadransów później spotkaliśmy na podwórku przed 
dworkiem – Muzeum Juliusza Słowackiego starszą, bo ponad 90-let-
nią kobietę, która dowiedziawszy się, że zmierzający do muzeum 
turyści przyjechali z Krakowa, postanowiła oprowadzić naszą gru-
pę samodzielnie, bez muzealnego przewodnika. Mówiła piękną 
polszczyzną, z przejęciem, imponowała wszystkim szeroką wiedzą 
i precyzją wywodu. „Krzemieniec żył w czasach swojej świetności 
– stwierdziła − w blaskach wielkości sławnego Liceum – tego zdu-
szonego i przeniesionego przez carat do Kijowa oraz tego odbudo-
wanego w okresie międzywojennym. Najsłynniejszy wychowanek 
 Liceum Krzemienieckiego – Juliusz Słowacki przeniósł dla potom-
nych wielkie przesłania, które stały się wciąż aktualnym testa-
mentem”.

Usiadła w salonie przy fortepianie, tym ufundowanym przez 
Marię Danilewicz-Zielińską. Popłynęły tony, najzupełniej improwi-



Stanisław Dziedzic

46

zowane i wzruszające: Pieśń konfederatów barskich z Księdza Marka Ju-
liusza Słowackiego w muzycznym opracowaniu Andrzeja Kurylewi-
cza. Na twarzy starego Profesora zobaczyliśmy łzy…

W takich okolicznościach poznawaliśmy legendarną Panią Irenę 
Sandecką…

Stanisław Dziedzic
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In the glow of the Athens of Volhynia
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Athens of Volhynia, Kremenets Lyceum, Queen Bona Hill, Juliusz Słowacki, 
Salomea Słowacka-Bécu, Ikva River

Abstract
Kremenets, a small town in Volhynia, in the valley of the Ikva River, is sur-
rounded by high hills, among which the massif of Castle Hill, for centuries 
known as Queen Bona Hill, is part of the landscape and history of the city. 
The castle constructed on the hill and rebuilt many times guarded the safe-
ty of the inhabitants of the town and its surroundings. Today, the relics of 
the city’s former splendour include the late-Baroque post-Jesuit monastery 
and college complex, a prominent architectural work by Paweł Giżycki. Af-
ter the dissolution of the Jesuit order, the famous gymnasium, later trans-
formed into the Kremenets Lyceum, was established in the building based 
on the National Education Commission models thanks to the eff orts of Tade-
usz Czarnecki and Hugo Kołłątaj. In recognition of the high level of educa-
tion, it became known as the Athens of Volhynia. The lecturers of the school 
with academic ambitions included prominent scholars, such as Joachim Le-
lewel, Julian Aleksander Mickiewicz, Father Alojzy Osiński, Józef Korzenio-
wski, Józef Pitschmann, Euzebiusz Słowacki and Willibald Besser. Using 
the model of the Lyceum, which had been closed down after the November 
Uprising was put down (1832), the tsarist authorities formed a university in 
Kyiv. The most famous student of the Lyceum, Juliusz Słowacki, who had 
been born in Kremenets in 1809, att ended the school for only one year, since 
he continued his studies in Vilnius, but his connection to his home city and 
the Lyceum were particularly close. His father, Euzebiusz Słowacki, was 
a professor at the school, and his grandfather, Januszewski, was the admin-
istrator of the school property. The poet devoted a lot of space to Kreme-
nets and the famous school in his lyric poetry, poems, dramas, and lett ers 
to his mother. After the closure of the Lyceum, the city declined sharply, 
and the years of its renewed splendour came in the interwar period, when 
the idea of the Lyceum – a large, modern, multidisciplinary school – was 
taken up again by Józef Piłsudski’s decision. The operation of the school 
was interrupted by the outbreak of World War II. In independent Ukraine, 
with the fi nancial and organisational support of the Polish government and 
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 Polish cultural circles, the Juliusz Słowacki Museum was established, which 
undertook many valuable initiatives related to the person and work of the 
Bard, as well as Polish–Ukrainian cultural cooperation, including the annu-
al Dialogue of Two Cultures conferences.

Станислав Дзедзиц
Библиотека Краков
Ягеллонский университет

В лучах волынских Афин

Ключевые слова
Волынские Афины, Кременецкий Лицей, Гора королевы Боны, Юлиуш 
Словаский, Саломея Словацкая-Бекю, Иква

Резюме
Кременец, небольшое местечко на Волыни, находящееся в долине реки 
Иква, окружённое высокими холмами, из которых массив Замковой 
горы, на протяжении многих столетий именуемый Горой Королевы 
Боны, закрепился в ландшафте и истории города. Возведённый на ней 
замок, многократно перестраиваемый, охранял город и окрестности. 
Реликтами славного прошлого города, дошедшими до наших дней, яв-
ляются выполненный в стиле позднего барокко комплекс монастыр-
ских заданий, некогда принадлежавших иезуитам и коллегия – выда-
ющееся произведение архитектурного искусства, возведённое Павлом 
Гижицким. По ходатайству Тадеуша Чацкого и Гуго Коллонтая, после 
упразднения ордена иезуитов, в ней была учреждена известная гим-
назия, созданная по образцу, разработанному Комиссией народно-
го образования. В дальнейшем заведение было преобразовано в Кре-
менецкий лицей. Ввиду высокого уровня преподавания, лицей стали 
именовать «волынскими Афинами». Преподавали в нём выдающие-
ся учёные, в том числе – Иоахим Лелевель, Юлиан Александр Миц-
кевич, ксёндз Алоизий Осиньский, Юзеф Коженёвский, Юзеф Питш-
манн, Эузебиуш Словацкий и Вилибальд Бессер. Кременецкий лицей 
был упразднён в 1832 году в рамках репрессий, последовавших после 
разгрома Ноябрьского восстания – царские власти использовали его 
как основу для учреждения Киевского университета. Юлиуш Словац-
кий, уроженец Кременца и самый известный ученик лицея, отучился 
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в нём всего год, продолжив затем образование в городе Вильна (Виль-
нюс). Не смотря на переезд, Словацкий сохранил крепкую связь с род-
ным городом. Его отец, Эузебиуш, преподавал в лицее, а его дед, по 
фамилии Янушевский, управлял имениям, принадлежащими школе. 
В своих лирических произведениях, поэмах, пьесах и письмах матери 
известный поэт часто упоминал Кременец и находящийся там лицей. 
После ликвидации лицея город утратил своё былое значение. Креме-
нец возродился лишь в межвоенный период, когда решением Юзефа 
Пилсудского лицей был восстановлен в качестве крупного, многопро-
фильного учебного заведения. Однако, начало Второй мировой войны 
положило его конец деятельности. В независимой Украине, при фи-
нансовой и организационной поддержке польского правительства, 
а также польских культурных кругов, был образован музей Юлиуша 
Словацкого. Данное учреждение выступает со многими ценными ини-
циативами, имеющими отношение к личности и творчеству выдающе-
гося поэта, а также касающимися польско-украинского сотрудниче-
ства в области культуры (в т.ч. – организация ежегодной конференции 
Диалог двух культур).

Stanisław Dziedzic
Bibliothek Krakau
Jagiellonen-Universität

Im Glanz von Athen des Wolhynien

Schlüsselwörter
Athen des Wolhynien, Lyzeum-Kremenez, Berg der Königin Bona, Juliusz 
Słowacki, Salomea Słowacka-Bécu, Ikwa

Zusammenfassung
Kremenez, eine kleine Stadt in Wolhynien, im Flusstal der Ikwa, umgeben 
von hohen Hügeln, unter denen der Schlossberg, seit Jahrhunderten be-
kannt als Berg der Königin Bona, der ein Bestandteil der Landschaft und 
Geschichte der Stadt ist. Der drauf errichtete Schloss wurde mehrmals um-
gebaut, er gewährleistete die Sicherheit von Einwohnern der Stadt und 
Umgebung. Heute zeugen Jesuiten-Kloster und Kollegium aus dem Spät-
barock von vergangener Herrlichkeit der Stadt. Sie sind ein herausragen-
des Werk der Architektur von Paweł Giżycki. Nach der Ordensaufl ösung, 
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infolge der Bemühungen von Tadeusz Czacki und Hugo Kołłątaj, auf der 
Grundlage des Musters von Schul- und Erziehungskommission wurde ein 
bekanntes Gymnasium gegründet, das später ins Lyzeum-Kremenez um-
gewandelt wurde. In Anerkennung vom hohen Bildungsniveau wurde es 
auch das Athen des Wolhynien genannt. In dieser Schule mit akademischen 
Ambitionen lehrten ausgezeichnete Professoren, u.a. Joachim Lelewel, Ju-
lian Aleksander Mickiewicz, Priester Alojzy Osiński, Józef Korzeniowski, 
Józef Pitschmann, Euzebiusz Słowacki und Willibald Besser. Auf der Basis 
von dem im Rahmen von Repressionen nach dem niedergeschlagenen No-
vemberaufstand aufgelösten Lyzeum (1832) schufen die zaristischen Behör-
den Universität Kiew. Der berühmteste Student, geboren 1809 in Kreme-
nez, war Juliusz Słowacki, der die Schule nur ein Jahr besuchte, weil er sein 
Studium in Wilna fortsetz te, aber seine Beziehungen mit der Heimatstadt 
und Lyzeum waren besonders eng. Sein Vater, Euzebiusz Słowacki, war als 
Lehrer tätig in der Schule, sein Opa Januszewski arbeitete als Verwalter der 
Schulgüter. Der Dichter widmete Kremenez und seiner bekannten Schule 
viele Versen von den Gedichten, Poemen, Dramen oder Briefen an seine 
Mutt er. Nach der Aufl ösung des Lyzeums geriet die Stadt in Verfall, aber 
ihre Herrlichkeit kam wieder in der Zwischenkriegszeit, durch Beschluss 
von Józef Piłsudski die Idee vom Lyzeum, einer großen, modernen Schu-
le, die eine umfassende Ausbildung anbot, wiederherzustellen. Ihre Tätig-
keit wurde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges unterbrochen. In 
der unabhängigen Ukraine, mit der fi nanziellen und organisatorischen Un-
terstütz ung von polnischer Regierung und polnischen kulturellen Umfeld 
wurde das Juliusz-Słowacki-Museum, das viele wertvolle Initiativen im Zu-
sammenhang mit der Person und Werk von Słowacki als auch polnisch-uk-
rainische Zusammenarbeit im Kulturbereich unternimmt (u.a. jährlich or-
ganisierte Konferenz Der Dialog von zwei Kulturen.
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Streszczenie
Dzieje wspólnoty Kościoła katolickiego obrządku wschodniego w XX w. są 
mało znane. Działając na terytorium Rosji, a później Związku Sowieckiego, 
obejmowała ona przede wszystkim Rosjan, którzy pragnąc zachować bogac-
two swojej kultury i rytu bizantyjskiego, jednocześnie wyrażali chęć przyna-
leżności do Kościoła katolickiego. Wspólnota ta spotykała się jednak z prze-
śladowaniem ze strony władz zarówno przed, jak i po rewolucji 1917 r. Przy-
kładem jej żywotności, mimo trudności i przeszkód, jest życie i działalność 
Anny Iwanowny Abrikosowej, znanej pod imieniem zakonnym matki Ka-
tarzyny Sieneńskiej. Pochodząc z rodziny o znamienitej przeszłości, już na 
początku swojego życia doświadczała trosk, które uformowały jej charakter. 
Przy porodzie umarła jej matka, a 10 dni później ojciec. Wraz z braćmi wy-
chowywała się u wujostwa. Nauki pobierała w Moskwie i Anglii, następnie 
wyszła za mąż za swego kuzyna Władimira. Nowożeńcy jeżdżąc po Europie 
poznawali kulturę i literaturę zachodnią oraz religię katolicką. Poskutkowa-
ło to przejściem Anny, a następnie jej męża na katolicyzm, przy czym zachę-
cano ich, by mieszkając w Rosji wybrali obrządek wschodni, co też począt-
kowo wbrew sobie uczynili. Pragnieniem Anny było utworzyć w Moskwie 
wspólnotę sióstr dominikanek. Cel został osiągnięty, a jej dom stał się nie tyl-
ko klasztorem, lecz również centrum parafi i wschodnich katolików w Mo-
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skwie, której proboszczem, po przyjęciu święceń kapłańskich dla obrządku 
wschodniego, został mąż Anny Władimir. W parafi i odbywały się spotka-
nia katolików i prawosławnych, mające na celu połącznie obu Kościołów. 
Kolejnym etapem życia Anny i jej wspólnoty był czas prześladowań przez 
władzę sowiecką. Początkowo zmuszono do wyjazdu zagranicę jej męża, 
którego już nigdy nie zobaczyła, a od 1923 r. rozpoczęły się aresztowania 
sióstr i parafi an, na czele z matką Katarzyną – Anną Abrikosową. W aresz-
cie, podtrzymywała na duchu swoje współsiostry, a po wydaniu wyroku 
10 lat więzienia, była dla nich przykładem wiary i godności. Ze względu na 
raka i konieczną operację została przedterminowo wypuszczona z więzie-
nia, wkrótce powtórnie ją aresztowano. Zmarła w samotności w 1936 r. Jej 
życie i ofi ara stały się symbolem rozwoju i prześladowania Kościoła katolic-
kiego obrządku wschodniego. 

Dla Kościoła katolickiego w Rosji, a później w Związku Sowiec-
kim, wiek XX był szczególnym czasem wzrastania i próby. Prześla-
dowania, z jakimi spotykały się osoby wierzące sprawiły, że mo-
żemy nazwać go Kościołem męczenników. Ofi ara ich życia i świa-
dectwo wiary przyczyniły się nie tylko do przetrwania Kościoła na 
nieludzkiej ziemi w nieludzkich czasach, ale także do jego rozwoju.

Pragnąc ukazać osobę i działalność Anny Abrikosowej warto się-
gnąć do jej rodzinnych korzeni. Nestorem rodu Abrikosowych był 
Aleksiej Iwanowicz Abrikosow, fabrykant zajmujący się produkcją 
wyrobów cukierniczych. Swoją działalność rozpoczął w 1812 roku 
w Moskwie. Oprócz rozwoju działalności produkcyjnej, Abrikosow 
zaangażowany był również w życie kulturalne ówczesnej Moskwy. 

Typowy fabrykant moskiewski XIX wieku kupował obrazy, za-
kładał galerie, a także szpitale i kliniki. Taki styl życia przyczynił się 
do tego, że jego synowie byli nie tylko następcami w prowadzeniu 
fi rmy, ale także rozwijali swoją wiedzę, poprzez studia uniwersy-
teckie. Idąc śladami ojców byli mecenasami naukowców, artystów, 
a ich domy za sprawą żon, stały się miejscami spotkań ówczesnej eli-
ty intelektualno-artystycznej. Trzecie pokolenie zajęło się też polity-
ką. Członkowie rodzin kupieckich byli znani nie tylko jako przemy-
słowcy, lecz także jako fi lozofowie, fi zycy, lekarze, właściciele ziem-
scy czy też dyplomaci.

 Podobnie wyglądał styl życia Aleksieja Abrikosowa, którego 
wnuk był dyplomatą, a wnuczka założycielką wspólnoty zakonnej. 

Aleksiej Abrikosow przeżył ze swoją żoną ponad 50 lat i mieli ra-
zem 22 dzieci. W pamięci rodziny przetrwał jego obraz jako człowie-
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ka religijnego, dla którego bardzo ważne w życiu rodzinnym były 
więzy sakramentu małżeństwa. Kolejne pokolenia jednak zatraciły 
tak głęboką wiarę, do czego przyczyniły się zmiany dokonujące się 
w samej Rosji na przełomie XIX i XX wieku oraz rozwój komunizmu. 

Dzieło Aleksieja, według jego zamysłu, mieli kontynuować dwaj 
starsi synowie, Nikołaj i Iwan. Jednak starszy, Nikołaj swoją przy-
szłość po skończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego wiązał z pracą 
naukową. Początkowo, za życia ojca, łączył swoje zainteresowania 
z pracą w jego fi rmie, jednak po jego śmierci, stając się samodziel-
ny, wyjechał do Paryża, gdzie mimo swojego wieku podjął studia 
na Sorbonie. Do Rosji wrócił przed wybuchem I wojny światowej. 
Większym zaangażowaniem w prowadzenie rodzinnej fi rmy wyka-
zał się Iwan, który był ojcem Anny, jednak wczesna śmierci przekre-
śliła jego karierę, a także zmieniła życie jego dzieci1.

Anna Abrikosowa urodziła się 23 stycznia 1882 roku (można spo-
tkać także datę 22 grudnia 1881) w Moskwie. W czasie porodu zmar-
ła jej matka Anna2, a dziesięć dni później, w wielu 30 lat zmarł na 
gruźlicę ojciec Iwan3, który będąc w agonii nie zdawał sobie spra-
wy ze śmierci swojej żony i narodzin upragnionej córki. Anna wraz 
z czterema braćmi – Aleksiejem, Dymitrem, Borysem i Iwanem zo-
stała przygarnięta przez brata ojca – Nikołaja i jego żonę Werę, któ-
rzy mieli już wówczas pięcioro swoich dzieci. Troska i miłość, z jaką 
się spotkała Anna i jej bracia w nowym domu, sprawiły, że swoich 
opiekunów nazywali „tatą” i „mamą”, a kuzynostwo traktowało się 
jak rodzeństwo (razem było jedenaścioro dzieci)4.

Pierwszym etapem edukacji Anny i jej rodzeństwa była nauka 
w domu pod opieką guwernantek, tam też uczyła się języków ob-
cych. W roku 1899 ukończyła Pierwsze Żeńskie Gimnazjum w Mo-
skwie, otrzymując złoty medal za postępy w nauce. Jej pragnieniem 

1 Por. Анна Ивановна Абрикосова. Из воспоминаний ее старшего брата Абри-
косова Дмитрия Ивановича, htt p://cathol.memo.ru/VOSP/abrikosov.pdf, 
[dostęp: 25.11.2019].

2 Por. B. Kłodawska, Anna Katarzyna Abrikosowa i jej dzieło w latach 1882−1936, 
Warszawa 2014, s. 36.

3 Por. П. Парфентьев, Раба Божиямать Мария Екатерина Сиенская 
(Анна Ивановна Абрикосова) 23.01.1882 (22.12.1881?) − 23.07.1936, htt p://
catholicmartyrs.org/index.php?mod=pages&page=abrikosova, [dostęp: 
25.11.2019]. 

4 Por. Анна Ивановна Абрикосова, op. cit.
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było wstąpienie na uniwersytet, by móc jako osoba wykształcona 
brać udział w życiu politycznym. Będąc pod wpływem swojej an-
gielskiej guwernantki, Anna postanowiła wstąpić na Girton College 
przy Uniwersytecie Cambridge i studiować historię. Koleżanki nada-
ły jej przydomek „Śmiertelnie poważna”5. Na uczelni poznała i za-
przyjaźniła się z Dorothy Gorgianio Howard, ze starego angielskiego 
katolickiego rodu. W tym czasie zaczęła interesować się także swoją 
ojczyzną i panującymi w niej stosunkami społecznymi. W swoich po-
glądach zbliżała się do socjalistów, a coraz bardziej oddalała się od 
religii i wiary. W 1903 roku ukończyła naukę ze stopniem licencjata 
i wróciła do Moskwy6, wtedy też wyszła za mąż za swojego kuzyna 
Władimira Abrikosowa (ur. 22 października 1880). Choć przynależał 
on ofi cjalnie do cerkwi prawosławnej, to jednak był człowiekiem nie-
praktykującym, podchodzącym do religii z dużą dozą sceptycyzmu. 
Pierwsze lata małżeństwa Abrikosowych były okresem beztroski − 
nie mając trosk materialnych, poświęcili się podróżom po Europie, 
zwiedzili Francję, Włochy oraz Szwajcarię7. Ten czas jednak zmienił 
ich życie. 

Podróż po państwach europejskich dla małżonków Abrikoso-
wych była okazją do głębszego poznania i zafascynowania się kul-
turą cywilizacji łacińskiej. Również lektura Dialogu św. Katarzyny 
Sieneńskiej przyczyniła się do zainteresowania się przez Annę ka-
tolicyzmem oraz duchowością dominikańską. Szczególne wraże-
nie zrobiły na niej słowa: „Odważnie poznawaj prawdę i podążaj za 
nią”. Dalsze zgłębianie wiary katolickiej zaowocowało pragnieniem 
przejścia na katolicyzm, a będąc w 1908 roku w Paryżu, zwróciła się 
z prośbą do proboszcza parafi i św. Marii Magdaleny, ks. Mauryce-
go Riviere’a o przyjęcie do Kościoła rzymskokatolickiego. Zadanie 
przygotowania Anny Abrikosowej do konwersji otrzymał wikariusz 
parafi i ks. Turnard, a także przełożona zgromadzenia sióstr św. Win-
centego à Paulo. 20 grudnia 1908 roku, o godz. 9.00 w kaplicy sióstr 
św. Wincentego à Paulo Anna została przyjęta na łono Kościoła kato-

5 Por. A.K. Eszer, Jekaterina Sienskaja /ANNA I/ Abrikozowa i Zgromadzenie 
Sióstr III Zakonu św. Dominika w Moskwie, [b.r.], Archiwum Sióstr Dominika-
nek w Zielonce, sygn. VI/1/13 (dalej: ASD w Zielonce).

6 Por. П. Парфентьев, op. cit. 
7 Por. P. Parfi entjew, Służebnica Boża M. Katarzyna Anna Abrikosowa 1882−1936, 

[w:] Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim, 
pod red. ks. K. Pożarskiego, Kraków 2019, s. 300.
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lickiego. Chociaż pragnęła zachować ryt łaciński, to jednak ks. M. Ri-
viere zachęcał ją, by jako osoba żyjąca w Rosji zachowała ryt słowiań-
sko-bizantyjski (ryt wschodni)8. 

Konwersja Anny z prawosławia na katolicyzm przyczyniła się 
też do pewnej reakcji ze strony jej męża Władimira. Tak jak wcze-
śniej był wyznania prawosławnego jedynie nominalnie, tak teraz na 
przekór żonie zaczął uczęszczać na nabożeństwa cerkiewne. 

Kontynuując podróż po Europie, Anna Iwanowna swoje zainte-
resowania kierowała ku sprawom duchowym i religijnym. Dalej za-
głębiała się w lekturze dzieł św. Katarzyny Sieneńskiej, czytała ka-
zania o. Louisa Jacques’a Monsabre’a OP, a także Życie św. Dominika 
O.H.D. Lacordaire’a9. W roku 1909 Abrikosowie przebywali przede 
wszystkim w Rzymie, gdzie między innymi prowadzili rozmowy 
na tematy teologiczne z prokuratorem generalnym suplicjantów 
o. François-Xavierem Hertz ogiem. Czas pogłębionej refl eksji reli-
gijnej i przykład żony sprawił, że Władimir Abrikosow, w ślad za 
Anną postanowił przyłączyć się do Kościoła katolickiego, co nastą-
piło 23 listopada 1909 roku, o godz. 9.00 w paryskiej kaplicy sióstr 
św. Wincentego à Paulo, podobnie jak miało to miejsce rok wcze-
śniej w przypadku Anny Abrikosowej10. Po przyjęciu katolicyzmu 
Włodzimierz powiedział do swojej żony: „Aniu daj mi najmniejszy 
modlitewnik, ja będę spełniał minimum”. Ostatecznie Chrystuso-
wi oddał całe swoje życie11. Dla obojga rozpoczął się również czas 
poznawania i fascynacji duchowością dominikańską. Małżonkowie 
pragnęli kontynuować swoje życie duchowe w obrządku łacińskim, 
dlatego też za pośrednictwem o. François-Xaviera Hertz oga zwrócili 
się z taką prośbą do Ojca Świętego Piusa X. Otrzymali jednak odpo-
wiedź negatywną, pozwolono im jednak praktykować ryt łaciński, 
dopóki nie będą mieli możliwości uczestniczenia w nabożeństwach 
rytu wschodniego. Anna, uważając wyższość kleru łacińskiego nad 
wschodnim, twierdziła, że jedynie z tej strony może przyjść przemia-
na i duchowe odrodzenie dla Rosji. Z przyczyn rodzinnych małżon-
kowie zostali wezwani do Moskwy, gdzie przybyli w styczniu 1910 

8 Por. ibidem, s. 300.
9 Por. A.K. Eszer, op. cit., s. 6.
10 Por. ibidem, s. 6.
11 Por. N. Nikołajewna (s. Katarzyna), Wspomnienia o o. Włodzimierzu Abrikoso-

wie i siostrach, rękopis – 1980, ASD Zielonka, VI/0/0I/013, s. 1.
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roku, biorąc 7 stycznia udział w prawosławnym Bożym Narodzeniu. 
W Moskwie spotkali się z kapłanem obrządku bizantyńsko-słowiań-
skiego, późniejszym egzarchą, Leonidem Fiodorowem12 – co miało 
wpłynąć na ich dalsze decyzje13. Taki opis domu Abrikosowych znaj-
dujemy w książce poświęconej o. Leonidowi Fiodorowi: 

12 Leonid Iwanowicz Fiodorow, ur. 4 listopada 1879 r. w Petersburgu. Rosja-
nin, egzarcha dla katolików obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Rosji, 
doktor fi lozofi i. Studiował w 1901 r. w katolickiej Akademii Duchownej 
w Petersburgu, następnie udał się do Rzymu, gdzie przedstawiono go pa-
pieżowi Leonowi XIII, w Rzymie złożył także katolickie wyznanie wia-
ry. W latach 1902−1907 studiował w jezuickim seminarium duchownym 
w Anagni, następnie kontynuował naukę w kolegium Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary, a także we Fryburgu szwajcarskim. W 1911 r. w Stam-
bule przyjął święcenia kapłańskie, a w 1912 r. w Bośni wstąpił do zako-
nu studytów, przyjmując imię zakonne Leoncjusz. W roku 1914 powrócił 
do Petersburga, jednak przez władze carskie został zesłany do Tobolska. 
W roku 1917 wrócił do Petersburga i przez metropolitę Andrieja Szeptyc-
kiego został mianowany egzarchą dla katolików obrządku grekosłowiań-
skiego w Rosji, z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi. Zostało to potwier-
dzone przez papieża Benedykta XV. W 1917 r. w dniach 29−31 maja brał 
udział w pierwszym synodzie rosyjskiego Kościoła katolickiego obrząd-
ku wschodniego. Pracował w Komisji ds. Kościoła katolickiego przy Rzą-
dzie Tymczasowym, co zaowocowało uznaniem prawnym przez władze 
Kościoła grekokatolickiego dla Rosjan-katolików (z wyłączeniem Ukrainy 
i Białorusi), zostało to potwierdzone przez papieża Benedykta XV. W roku 
1921 otrzymał godność protonotariusza apostolskiego ad instar. Wraz z na-
staniem rządów bolszewików, został aresztowany 21 października 1922 r., 
wkrótce uwolniony musiał opuścić Petersburg. Aresztowany ponownie 
w lutym 1923 wraz z innymi księżmi, został oskarżony o stawianie oporu 
władzy przy konfi skacie przedmiotów kościelnych, nauczenie religii nie-
letnich, kontakty z zagranicą i propagandę kontrrewolucyjną. Został ska-
zany na 10 lat więzienia. Po amnestii uwolniony w kwietniu 1926 r. z zaka-
zem przebywania w 6 miastach. Aresztowany ponownie w czerwcu 1926 r. 
w Mohylewie, został skazany na 3 lata łagrów na Sołówkach. Po odbyciu 
kary, został skazany na zesłanie w Piniedze, 250 km na wschód od Archan-
gielska. W roku 1933 przedłużono mu wyrok o kolejne 3 lata, przeniósł się 
wtedy do Wiatki, gdzie zmarł 7 marca 1935 r. z całkowicie zrujnowanym 
zdrowiem. Por. R. Dzwonkowski, Fiodorow Leonid Iwanowicz, [w:] idem, 
Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917−1939. Martyrologium, Lublin 
1998, s. 233−234.

13 Por. A.K. Eszer, op. cit., s. 7; Диакон Василий ЧСВ, Леонид Федоров жизнь 
и деятельность, Lwów 1993, s. 171−173.
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O tej rodzinie można powiedzieć słowami apostoła Pawła: „Witam 
domowy ich kościół”. Rzadko, gdzie można spotkać młodych ludzi 
w kwiecie sił, tak oddanych dziełu Kościoła i tak religijnych. Oni roz-
przestrzeniają katolicyzm wszystkimi dostępnymi przez nich środkami: 
znajomościami, wpływami, materialną pomocą itd. Żona Abrikosowa, 
Anna Iwanowna, od rana do wieczora zajmuje się dziećmi rosyjskich 
katolików, jeździ do znajomych i przyjmuje ich u siebie z jedynym ce-
lem nawróceniem na katolicyzm. To samo robi jej mąż Władymir Wła-
dymirowicz. Oświadczył mi w sekrecie o swoim pragnieniu zostania 
kapłanem i prosił o pokazanie potrzebnych podręczników. Mówi on 
dobrze po francusku, zna niemiecki, włoski, łacinę i trochę grekę. Po-
bożność obojga i surowe życie z zachowaniem wszystkich kościelnych 
zasad, czyni z nich rzadkich ludzi w naszych czasach14.

Po powrocie z zagranicy i zamieszkaniu na Prieczystienskim Bul-
warze w Moskwie, Abrikosowie rozpoczęli swoją działalność reli-
gijną i misyjną, sami będąc pod opieką parafi i rzymskokatolickiej 
pw. św. św. Piotra i Pawła w Moskwie, gdzie uczęszczali na Msze 
św. i przyjmowali komunie św. W swojej działalności byli wspierani 
przez o. Feliksa Wiercińskiego, a po jego deportacji przez o. Ignacego 
Czajewskiego. Ze swojego domu uczynili miejsce spotkań katolików 
rosyjskich. Ojciec F. Wierciński w domu Abrikosowych zebrał grupę 
osób, z których utworzył Sodalicję Mariańską15. Warto wspomnieć, 
że chciał on w domu Abrikosowych otworzyć kaplicę dla katolików 
wschodnich. Ojciec Susalew, który miał być kapłanem parafi alnym 
tej wspólnoty, otrzymał odpowiednie pozwolenie władz, natomiast 
o. Wierciński chciał pozostać w cieniu, by jako kapłan łaciński nie 
zniszczyć tego pomysłu. Warto zaznaczyć, że bp Jan Cieplak zachę-
cał Władimira Abrikosowa do przyjęcia święceń w rycie wschodnim, 
jednocześnie można zauważyć, że po zbliżeniu się Abriksowych do 
metropolity Andrieja Szeptyckiego i egzarchy Leonida Fiodorowa, 
zmienił się ich stosunek do księży Polaków w Rosji. Według diako-
na Wasilija, Anna Abrikosowa zarzucała polskim księżom: wieko-
wą, instynktowną nienawiść Polaków do wszystkiego co rosyjskie, 

14 Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 171–173. 
15 Por. B. Czaplicki, Jezuici w Rosji na początku XX w., „Śląskie Studia Histo-

ryczno-Teologiczne” 2006, t. 39, z. 1, s. 148.
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 umiłowanie przez nich władzy, kierowanie się pobudkami politycz-
no-nacjonalistycznymi16.

W czasie spotkań towarzyskich omawiano tematy z zakresu fi lo-
zofi i i dogmatyki, czym zajmował się zwłaszcza Władimir Abriko-
sow, natomiast Anna poruszała zagadnienia z dziedziny ascezy, mi-
stycyzmu albo historii Kościoła17. Nie stroniono również od praktyk 
religijnych, odmawiając różaniec czy odprawiając Drogę Krzyżową. 
Ponadto Anna Iwanowna zajmowała się tłumaczeniem na język ro-
syjski książek katolickich o życiu duchowym.

Siostra Józefata tak opisuje Annę Abrikosową w owym czasie: 

Na tle gościnnego domu Abrikosowych zarysowuje się wyraźnie 
już wtedy piękna sylwetka duchowa Anny Iwanowny. Postać jej była 
spokojna, majestatyczna, obejście z ludźmi ujmujące, bez cienia prze-
sady, właściwej bogatemu środowisku moskiewskiemu. Cechowała ją 
wysoka kultura umysłu i serca, swoboda i polot; znać było, że całe jej 
życie kieruje się według zasad nadprzyrodzonych, i że luksusowe oto-
czenie jest tylko zewnętrzną oprawą, której używała tymczasowo je-
dynie jako środka służenia Bogu. Zewnętrznie była dość wysoką silnie 
zbudowaną, jasną szatynką o orlim nosie i oczach pełnych wyrazu. Ze 
składu ust jej można było wnioskować o sile charakteru, a z uśmiechu – 
o dobroci i pogodzie ducha. Mówiono, że z profi lu przypomina portret 
Savonaroli. Ubierała się skromnie zazwyczaj, czarno i biało18.

Annie Abrikosowej ciągle towarzyszyło pragnienie pogłębiania 
duchowości dominikańskiej, w sposób szczególny spełniło się ono 
w 1911 roku, kiedy wstąpiła do nowicjatu III Zakony Dominikań-
skiego, przyjęta przez dominikanina o. Alberta Liberciera, probosz-
cza parafi i św. Ludwika w Moskwie. W następnym roku, czyli 1912 
do III Zakonu Dominikańskiego został przyjęty również Władimir 
Abrikosow19, który jako imię zakonne przyjął św. Tomasz z Ak-
winu20.

W roku 1913 małżonkowie Anna i Władimir udali się zagranicę. 
Będąc w Rzymie, zostali przyjęci przez papieża Piusa X, który zain-
teresował się ich działalnością apostolską w Moskwie. Podarował im 

16 Por. Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 536–537.
17 Por. P. Parfi entjew, op. cit., s. 302.
18 S. Józefata, U szczytu ofi ary. (Katarzyna Abrykosowa), Lwów 1938, s. 4–5.
19 Por.  P. Parfi entjew, op. cit., s. 304.
20 Por. И. Осипова, «Возлюбив Бога и следуяза Ним…», Москва 1999, s. 19.



Anna Iwanowna Abrikosowa – matka Katarzyna Sieneńska

59

swój portret z własnoręcznym podpisem oraz błogosławieństwem. 
Podczas tej podróży 21 listopada 1913 roku złożyli również jako ter-
cjarze śluby przed prokuratorem generalnym zakonu dominikań-
skiego o. Henrym Deckerou21. 

Po powrocie z zagranicy Abrikosowie kontynuowali swoją dzia-
łalność misyjną w Moskwie. Anna Iwanowna miała dar przyciągania 
młodych dziewcząt, studentek, nauczycielek, uczennic konserwato-
riów, skupiając je w kółku, gdzie mogły pogłębiać wiedzę na temat 
katolicyzmu. Obowiązywał wtedy ukaz tolerancyjny z 1905 roku, 
mówiący o wolności sumienia, lecz osoby pragnące przejść na kato-
licyzm musiały składać odpowiednie podanie do władz świeckich, 
które z kolei przysyłały duchownych prawosławnych, aby odwieść 
takie osoby od decyzji porzucenia prawosławia. Często także rodzi-
ny osób, które przechodziły na katolicyzm odwracały się od nich, 
zmuszając je nawet do opuszczenia domu rodzinnego. Dla takich 
dziewcząt swój dom otwierała Anna Abrikosowa. Mówiła także, że 
kto z takich powodów porzucał wygodne życie, dość szybko znajdo-
wał pracę i możliwość zarobku22.

Ukazując dziewczętom prawdy wiary katolickiej, Anna próbo-
wała również przekazać im idee życia dominikańskiego, co zaowo-
cowało tym, że niektóre z nich zostały przyjęte do III Zakonu Domi-
nikańskiego przy kościele św. Ludwika w Moskwie przez o. Liber-
ciera, a następnie przez o. Jeana Vidala23. Dom Abrikosowych powoli 
również zmieniał swoje przeznaczenie. Rezygnując z niepotrzeb-
nych zbytków, pozostawiono jedną służącą, a w pokojach mieszkały 
dziewczęta. Rytm dnia wyznaczały wspólne modlitwy III Zakonu 
Dominikańskiego oraz wspólne czytania pism o charakterze religij-
nym. Pod wpływem lektury Podręcznika dla Braci i Sióstr Trzeciego Za-
konu od Pokuty św. Dominika autorstwa o. Mateusza Józefa Roussa, 
którą Anna z francuskiego przetłumaczyła na rosyjski, gdzie była 
mowa o zakładaniu regularnych wspólnot świeckich tercjarek, któ-
rych zadaniem byłaby posługa w świecie bez obowiązku klauzuli, 
w sercu Anny Iwanownej zaczęła dojrzewać myśl o utworzenia ta-
kiej wspólnoty w Moskwie24. 

21 Por. ibidem, s. 18.
22 Por. ibidem, s. 5−6.
23 Por. P. Parfi entjew, op. cit., s. 305.
24 Por. ibidem, s. 306.
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Rok 1917 przyniósł zmiany w Rosji, a także w życiu Abrikoso-
wych. Na wolność wyszedł metropolita Andriej Szeptycki i pod jego 
przewodnictwem odbył się w dniach 29−31 maja (11–13 czerwca) 
1917 w Piotrogrodzie Synod Rosyjskich Grekokatolików. W czasie 
prac synodu dla katolików obrządku wschodniego ustanowiono eg-
zarchą o. Leonida Fiodorowa, spełniły się także marzenia Władimi-
ra Abrikosowa, gdyż 29 maja 1917 został wyświęcony na kapłana 
obrządku wschodniego25. W tym czasie małżonkowie złożyli także 
ślub czystości26. 5 kwietnia 1918 roku Władimir został mianowany 
przez egzarchę L. Fiodorowa proboszczem i dziekanem dla katoli-
ków wschodnich w Moskwie27, a w domu Abrikosowych otworzo-
no kaplicę i tam znajdowało się również centrum parafi i obrządku 
wschodniego. 

O znaczeniu o. Władimira w nowej sowieckiej rzeczywistości 
świadczy fakt, że o. Leonid Fiodorow, który został zaproszony do 
prac w Ludowym Komisariacie Prawa (Ministerstwo Sprawiedliwo-
ści), oddziału odpowiedzialnego za wprowadzenie w życie dekre-
tu o oddzieleniu Kościoła od państwa, na wypadek braku możliwo-
ści uczestniczenia w pracach oddziału, wskazał jako swego zastępcę 
o. Władimira Abrikosowa28.

Rada Komisarzy Ludowych 2 lutego (20 stycznia) 1918 roku 
wprowadziła w życie dekret O oddzieleniu cerkwi od państwa i szko-
ły od cerkwi, który w 6 punkcie mówił, że nikt nie może, odwołując 
się do swojego religijnego światopoglądu, uchylać się od spełnienia 
obywatelskich obowiązków. Zamiana jednego obowiązku na inny 
możliwa była każdorazowo po decyzji sądu29. 

Ojciec Władimir jako duchowny mógł być wezwany do „tylnej 
milicji” jako zastępczej służby wojskowej. Przedstawiciele parafi i 
zwrócili się z prośbą do odpowiednich władz o zwolnienie o. Wła-

25 Por. R. Dzwonkowski, Abrikosow Włodimir Włodimirowcz, [w:] idem, Losy du-
chowieństwa katolickiego…, op. cit., s. 133.

26 Por.  S. Józefata, op. cit., s. 6.
27 Por. R. Dzwonkowski, Abrikosow Włodimir Włodimirowcz…, op. cit., s. 133.
28 Por. Конфессиональная политика советского государства 1917−1991 гг. До-

кументы и материалы. В 6 томах, Том 1, Книга 3, red. А.К. Сорокин, 
Москва 2018, nr 133, List egzarchy Leonida Fiodorowa, s. 152.

29 Por. Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви», htt ps://constitution.garant.ru/history/act1600-
1918/5325/ [dostęp: 27.03.2020].
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dimira z tego obowiązku, gdyż jest on jedynym kapłanem obrządku 
wschodniego w Moskwie. W odpowiedzi stwierdzono, że taką decy-
zję musi podjąć sąd30.

Tak o. Władimira z tamtych lat wspomina jedna ze sióstr, cytowa-
na już Nora Nikołajewna s. Katarzyna:

Będąc założycielem (razem z A.) zgromadzenia dominikanek 3-ego 
stopnia św. Dominika (regularnych) i ich ojcem duchownym, on żył ra-
zem z nimi w jednym mieszkaniu (gdzie była ich domowa kaplica). 

Podczas tych lat zdrowy czy chory on ani razu nie kładł się spać. 
Spał siedząc na krześle w swoim gabinecie.

Pierwsze trzy dni Wielkiego Postu i cały Wielki Tydzień (oprócz 
Wielkiego Czwartku) nic nie jadł. Inne dni postu jadł raz dziennie31.

W konsekwencji przyjęcia obrządku wschodniego przez Władi-
mira także Anna wraz ze swoją grupą przeszła na ten obrządek − 
uczyniła to świadomie i po namyśle, gdyż: 1) odpowiadało to zamia-
rom Ojca św.; 2) koniecznym było, aby praca misyjna mogła się bar-
dziej rozszerzać i 3) miało to przynieść pożytek dobru duchowemu 
jej ojczyzny32.

Zachowując przepisy obrządku wschodniego matka Katarzyna, 
bo takie imię zakonne przyjęła Anna Abrikosowa na cześć św. Kata-
rzyny Sieneńskiej33, praktykowała również ze swoimi współsiostra-
mi elementy tradycji łacińskiej, jak adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, różaniec, Droga Krzyżowa itp. Nowa parafi a i zgromadzenie 
rozwijało się pod względem duchowym, ale też prowadziło działal-
ność „na zewnątrz”, dzięki czemu zwiększała się liczba katolików 
obrządku wschodniego w Moskwie. Ojciec Władimir dla sióstr peł-
nił posługę ojca duchownego zgromadzenia, a od 1921 roku otrzy-
mał od generała Zakonu Dominikańskiego prawo do przyjmowa-
nia kandydatek do nowicjatu34. Liczba sióstr wzrosła do 25, a matka 

30 Por. Конфессиональная политика советского государства…, op. cit., 
nr 476, Prośba członków grekokatolickiej wspólnoty m. Moskwy do 
W.D. Boncz-Bru je wi cza; nr 477 Pismo przewodnie W.D. Boncz-Bru je wi cza 
do NKJu; nr 478 Dokładna notatka VIII oddziału NKJu do Zarządu sprawa-
mi SNK, s. 555–557. 

31 N. Nikołajewna (s. Katarzyna), op. cit., s. 1.
32 S. Józefata, op. cit., s. 7.
33 Por. P. Parfi entjew, op. cit., s. 307.
34 Por. ibidem, s. 308.
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 Katarzyna oddała swój pokój z przeznaczeniem na infi rmerię. Przy 
parafi i otworzono również nieofi cjalną szkołę, w której uczyło się 20 
dzieci, opiekowały się nimi siostry. Także matka Katarzyna z ogrom-
ną miłością i troską podchodziła do tej inicjatywy. Z nastaniem wła-
dzy sowieckiej, gdy majątek Abrikosowych został znacjonalizowa-
ny, siostry utrzymywały się z pracy w różnych instytucjach. We 
wspólnocie zakonnej i parafi alnej kontynuowano pogłębianie wie-
dzy religijnej przez studium i czytanie dzieł z zakresu dogmatyki, 
mistyki czy żywotów świętych. Warto podkreślić, że w większości 
siostry miały wyższe i średnie wykształcenie, a niektóre z nich pro-
wadziły na uczelniach wyższych wykłady dla studentów. Pochodzi-
ły one z różnych warstw społecznych, z arystokracji, większość ze 
średniej inteligencji, z rodzin kupieckich oraz zamożnych rolników. 
W zgromadzeniu były dwie siostry Polki: s. Magdalena (Maria Ko-
marowska) i s. Róża (Halina Jętkiewicz), które przeszły na obrzą-
dek wschodni35. Matka Katarzyna tłumaczyła książki na język rosyj-
ski, przepisywane później na maszynie i udostępniane parafi anom. 
W tym czasie napisała m.in. rozmyślania dotyczące roku liturgiczne-
go i uroczystości dominikańskich z przeznaczeniem dla sióstr, a tak-
że Siedem słów Chrystusa na krzyżu. Od ok. 1923 roku w kaplicy sióstr 
trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu36. 

Ze wspomnień o egzarsze Leonidzie Fiodorowie wyłania się na-
stępująca charakterystyka wspólnoty moskiewskich katolików ob-
rządku wschodniego, za Filipem de Regis „można powiedzieć, że je-
śli egzarcha Leonid Fiodorow – to petersburska parafi a, to moskiew-
ska parafi a – to matka Abrikosowa”37.

Stwierdzenie takie wypływało z faktu jej przywódczej natury, 
gdyż jej mąż Władimir, na którego miała ogromny wpływ, był pro-
boszczem parafi i moskiewskiej, a także z tego powodu, że centrum 
parafi i, w tym i kaplica, i wspólnota sióstr dominikanek znajdowały 
się w jej domu. Taka sytuacja spowodowała, że jednym uderzeniem 
władza bolszewicka rozgromiła wspólnotę moskiewskich katolików 
przez aresztowanie osób związanych z domem Abrikosowych. Taką 

35 Por. A. Nowicka (s. Józefata), Z historji zgromadzenia sióstr III zakonu świętego 
Dominika w Moskwie. Okres lat 1923/1924–1932, Torokanie 1933, maszynopis, 
ASD Zielonka, sygn. VI/1/11, s. 5.

36 Por. S. Józefata, op. cit., s. 8−9.
37 Por. Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 531.
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opinię wyraził o. Leonid Fiodorow. Do wspólnoty moskiewskiej, aby 
jej się przypatrzeć, została wysłana Julia Nikołajewna Danzas, neofi t-
ka – na katolicyzm przeszła w 1920 roku. Pochodziła ze środowiska 
petersburskiego38, które z pewną wyższością patrzyło na moskwi-
czan. Jej obserwacje i przemyślenia o domu Abrikosowych na piśmie 
przekazano metropolicie Szeptyckiemu na jego osobistą prośbę. Nie 
była to zbyt pochlebna opinia, ukazywała Annę Abrikosową jako de-
spotyczną i zaborczą osobę. 

Do czasu święceń kapłańskich o. Władimira w moskiewskiej 
wspólnocie było 6 sióstr, przy czym warto wspomnieć, że do po-
wstania III Zakonu Dominikańskiego przyczyniła się Natalia Roza-
nowa, która przebywając w Moskwie i pragnąc rozwijać swoje życie 
duchowe, zamieszkała u Anny Iwanowej. Po wyświęceniu o. Wła-
dimira na kapłana, siostry przyjęły na siebie zadanie organizowa-
nia parafi i i obsługę liturgiczną nabożeństw. Do nich należał śpiew, 
czytania, opieka nad kaplicą. W takich okolicznościach rodziła się 
w domu Abrikosowych wspólnota parafi alna i zakonna, zmierzająca 
ku obrządkowi katolików wschodnich. Kaplica była bez ikonostasu 
i mogła pomieścić 50 osób. Jeden pokój do swojej dyspozycji miał 
proboszcz i duchowy opiekun wspólnoty o. Władimir, jeden pokój 
przynależał Annie, ale był on również wraz ze wzrostem liczby sióstr 
i chorób domowym szpitalem. Pozostałe dwa pokoje przeznaczone 
były dla sióstr. W nocy siostry spały na podłodze, a w ciągu dnia po-
koje te służyły, jeden za miejsca spotkań, rozmów i wykładów, a dru-
gi zaś był klasą i biblioteką, z której korzystały siostry i parafi anie39. 

Dom Abrikosowych był nie tylko centrum parafi i katolickiej ob-
rządku wschodniego w Moskwie oraz klasztorem sióstr tercjarek za-
konu dominikańskiego, tutaj odbywały się także spotkania ducho-
wieństwa katolickiego, prawosławnego oraz części elity intelektual-
nej ówczesnej Moskwy. Podczas dyskusji poruszano temat połączenia 
Kościoła prawosławnego i katolickiego. Z wykładami z Petersburga 
przyjeżdżał także o. Leonid Fiodorow. Za najciekawsze i najważniej-
sze spotkanie egzarcha Fiodorow uważał piąte, w którym uczestni-
czył kwiat moskiewskiego duchowieństwa, w tym 15 prawosław-
nych kapłanów, a także 18 świeckich prawosławnych, wśród których 
byli przedstawiciele rosyjskiej inteligencji m.in. profesorowie Czuł-

38 Por. ibidem, s. 532.
39 Por. ibidem, s. 538–539.
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kow, Bajkow, Pokrowski, Gromogłasow, Sacharow, Kotorkow, Ku-
zniecow, były dyplomata i gubernator Arseniew, młody kniaź Tru-
beckoj, a także studenci Akademii Duchownej. Referat pt. Ty jesteś 
Piotr wygłosił wtedy o. Leonid Fiodorow, było to w roku 1922. Ze-
brały się wtedy 33 osoby, sam referat trwał trzy i pół godziny, słu-
chany z uwagą i w skupieniu40. Jednak oprócz osób żywo zaintere-
sowanych tematyką religijną i połączeniem katolików z prawosław-
nymi, w spotkaniach uczestniczyli agencji GPU, czego ślady znaleźć 
można W dokładnej zapisce zastępcy naczelnika 4 – go oddziału SO GPU 
do naczelnika SO GPU o inteligenckich kółkach w Moskwie z 15 maja 1922 
roku. W raporcie mowa jest o dwóch grupach inteligencji, pierw-
sza pod przewodnictwem Awinowa i Franko zajmowała się głów-
nie omawianiem wykładów na tematy polityczne i dotyczące dal-
szych losów Rosji, natomiast druga, profesorów skupiła się wokół 
Abrikosowa i zajmowała się sprawami Kościoła. W sporządzonej no-
tatce znajduje się skrót z pięciu spotkań oraz lista 25 uczestników41.

Ojciec Władimir 17 sierpnia 1922 roku został aresztowany i ska-
zany na najwyższy wymiar kary przez rozstrzelanie. Diakon Wasi-
lij w swoim opracowaniu o Leonidzie Fiodorowie wspomina, że do 
czasu tego aresztowania, o. Władimir był dwa razy zatrzymywany, 
co też odbiło się bardzo na jego zdrowiu42. Karę zamieniono ostatecz-
nie na bezterminowe wydalenie za granicę Związku Sowieckiego. 
Opuścił swoją ojczyznę i najbliższych 29 września 1922 roku, udając 
się do Berlina, gdzie przybył 2 października, a następnie do Rzymu, 
gdzie dotarł 6 października. Pełnił tam funkcję delegata egzarchy dla 
katolików-Rosjan obrządku wschodniego w Europie Zachodniej. Był 
twórcą Komitetu Katolików Rosyjskich, która przez GPU była uwa-
żana za organizację kontrrewolucyjną do walki z władzą sowiecką. 
Był w kontakcie z papieską komisją Pro Russia, którą informowa-
no o więzionych w ZSRS kapłanach i świeckich katolikach obrządku 
wschodniego oraz o możliwości ich uwolnienia i pomocy material-
nej za pośrednictwem rządu polskiego, przez Stowarzyszenie Pomo-
cy Głodującym w Rosji i przez PCK. W roku 1925 przeniósł się do 

40 Por. Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 541–543.
41 Por.  Конфессиональная политика советского государства…, op. cit., 

s. 453−455.
42 Por. Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 544.
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Paryża, gdzie zmarł 22 lipca 1966 roku43. Anna Abrikosowa utrzymy-
wała kontakt listowny ze swoim mężem, podtrzymując go na duchu 
i przypominając o dążeniu do świętości. W jednym ze swoich listów 
pisała: „Pamiętaj, że Ty powinieneś być świętym”44.

11 listopada 1923 roku, po godzinie 22.00 funkcjonariusze GPU 
wtargnęli do mieszkania Abrikosowych i po przeprowadzeniu re-
wizji aresztowali proboszcza o. Nikołaja Aleksandrowa (po areszto-
waniu o. Władimira, został on proboszczem i opiekun duchowym 
sióstr, przyłączył się do tercjarzy dominikańskich, przyjmując imię 
św. Piotr Weroński)45, matkę Katarzynę, prawie wszystkie siostry do-
minikanki oraz wielu parafi an. Niejako spełniły się słowa egzarchy 
Fiodorowa o tym, że jednym uderzeniem władze mogą zniszczyć ka-
tolików wschodnich w Moskwie. Kaplica została zamknięta. Matka 
Katarzyna została osadzona w oddzielnej celi więzienia wewnętrz-
nego na Łubiance, gdzie w samotności przesiedziała 4 miesiące z 6 
miesięcy trwającego śledztwa. W czasie przesłuchań, jeden ze śled-
czych miał powiedzieć: „Wasza Mateczka to niezwykła osoba, szko-
da tylko, że nie jest komunistką”46. Przesłuchania odbywały się naj-
częściej w nocy. W dzień i w nocy w celi świeciła mocna żarówka, 
a okno było zasłonięte. Nie było spacerów, listów, widzeń. W czasie 
śledztwa, szukając dowodów przeciwko matce Katarzynie, rozma-
wiano z nią o zaletach światopoglądów materialistycznego i religij-
nego. Stałą metoda przesłuchań było, aby przesłuchiwany obciążał 
inne osoby. Zbliżając się do końca śledztwa, przeniesiono matkę Ka-
tarzynę z Łubianki do więzienia na Butyrkach, gdzie umieszczono ją 
w celi ogólnej, w której znajdowały się także siostry dominikanki oraz 
inne więźniarki. Wspólne przebywanie w jednej celi było dla sióstr 
wsparciem w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły oraz możliwością 
prowadzenia życia wspólnotowego. Siostry odmawiały wspólnie of-
fi cium dominikańskie i różaniec. Do tych modlitw dołączały się osa-
dzone z nimi katoliczki, a wszystkie w celi nazywały Annę Abriko-
sową – matką. Różaniec odmawiano na paciorkach albo na palcach. 
Siostry odmawiały akty strzeliste do Serca  Jezusowego, posługiwały 

43 Por. R. Dzwonkowski, Abrikosow Włodimir Włodimirowcz…, op. cit., s. 133–
134.

44 Por. Диакон Василий ЧСВ, op. cit., s. 546.
45 Por. И. Осипова, op. cit., s. 23.
46 S. Józefata, op. cit., s. 9.
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się też modlitwą wschodnią powtarzając: „Panie Jezu Chryste, Synu 
Boży zmiłuj się nade mną grzesznym”. Z pamięci przywoływano cy-
taty z Pisma św. i nad nimi siostry medytowały. Wspólnie również 
w święta półgłosem śpiewały teksty Mszy św.47

Czekając na nieznane, a zarazem będąc gotowymi na różne zrzą-
dzenia Opatrzności Bożej, wiedząc, że czeka je więzienie, zesłanie albo 
łagier, siostry nie traciły ducha, ale umacniały się nawzajem w wierze 
i ofi erze za Rosję. Przygotowując się do Wielkanocy 1924 roku w celi 
odprawiły rekolekcje wielkopostne, którym przewodziła matka Ka-
tarzyna, uświadamiając siostrom, że przyszedł czas realizacji swoje-
go powołania i wprowadzenia w czyn intencji i aktów oddania się 
Bogu. Tematem rekolekcji była Ofi ara Chrystusa. Podsumowując na-
uki, matka Katarzyna powiedziała: „Zapewne każda z nas pokocha-
ła Pana Boga naśladując Go i nieraz w duszy prosiła Chrystusa, aby 
dał jej sposobność wzięcia udziału w Jego cierpieniach. Chwila ta na-
deszła. Urzeczywistnia się wasze pragnienie cierpienia dla Niego”48. 

Tak s. Józefata opisuje święta Wielkanocne w więzieniu:

Nadeszło święto Zmartwychwstania Pańskiego; przeżyto je uroczy-
ście i z przejęciem. Z braku obrusa nakryły Siostry stół prześcieradłem 
i rozłożyły na nim przesłane święcone. Ubrały się w swe świąteczne 
białe suknie. O północy rozpoczęły śpiewać paschalną jutrznię, jedno 
z najbardziej uroczystych nabożeństw wschodniego obrządku, w czasie 
którego wznosi się do Pana nieustannie „Chrystus Zmartwychwstał”, 
a dusza na skrzydłach radości podnosi się ku zmartwychwstałemu 
Chrystusowi Oblubieńcowi49. 

30 kwietnia tegoż roku, w dniu św. Katarzyny Sieneńskiej, przed 
matką Katarzyną siostry odnowiły śluby, mimo próśb pozwoliła im 
złożyć tylko śluby tymczasowe. W połowie maja 1924 roku siostrom 
dostarczono wyroki. Nie czytając przekazały je matce Katarzynie. 
Najwyższy wyrok otrzymała właśnie ona – 10 lat więzienia z surową 
izolacją, pozostałe siostry zostały skazane na 3, 5, 8 i 10 lat więzienia, 
łagier albo zesłanie. Żadnej z nich nie uwolniono50. Tak jak matka Ka-
tarzyna na 10 lat więzienia z surową izolacją zostali skazani: siostra 

47 Por. A. Nowicka, op. cit., s. 16, 18.
48 Ibidem, s. 18.
49 Ibidem, s. 18.
50 Por. S. Józefata, op. cit., s. 9–10.
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A. Sielankowa, parafi anka Tamara Sapożnikowa i kilku parafi an. Na 
8 lat więzienia skazano Annę Sierebrjannikową. Wyrok 5 lat więzie-
nia otrzymała siostra Elżbieta Wachewicz. Pozostałe siostry skaza-
no na 3 lata zesłania na Syberię. Za powód uznano przynależność 
do nielegalnego Zgromadzenia Dominikanek, nauczenie dzieci reli-
gii, propagandę religijną wśród nieletnich51. Po odczytaniu wyroku, 
siostry zaśpiewały hymn: Ciebie Boga wysławiamy, a następnie każda 
z sióstr rozmawiała z matką Katarzyną i otrzymała od niej wskaza-
nia i słowa otuchy52.

Warto zaznaczyć, że na krótko przed rozpoczęciem aresztowań 
przy parafi i powstało Zgromadzenie Tercjarzy Dominikańskich, do 
którego należało czterech mężczyzn: Gotowcew, Borys Fiodorow, 
Wiktor Sielankow oraz Paweł Szafi row. Swoją gorliwością, pobożno-
ścią i praktykami religijnymi wyróżniał się Paweł Szafi row, który jak 
się okazało był agentem GPU. Gotowcew (imię zakonne Rajmund) – 
nauczyciel matematyki, został skazany na 5 lat więzienia, Borys Fio-
dorow – student Instytutu Języków Wschodnich otrzymał wyrok 3 
lat zsyłki na Sybir. Z parafi an Donat Nowicki (wyświęcony na kapła-
na podczas pobytu na Sołówkach) otrzymał wyrok 10 lat więzienia53.

Od końca maja 1924 roku zaczęto transportami rozwozić skaza-
nych do miejsc przeznaczenia. W początkach czerwca tegoż roku 
matkę Katarzynę wraz z częścią sióstr wysłano etapem na Syberię 
i umieszczono w żeńskim oddziale więzienia w Tobolsku. Począt-
kowo znalazła się w celi ogólnej wraz z więźniarkami skazanymi za 
przestępstwa kryminalne. Osobowość matki Katarzyny sprawiła, że 
stosunki z pozostałymi osadzonymi były dobre, a nawet polubiły 
ją i nie pozwalały jej zajmować się pracą fi zyczną. Takie obowiązki, 
jak mycie, sprzątanie i pranie bielizny wykonywały za nią. Widząc 
natomiast w jak srogi sposób jest ona traktowana przez administra-
cję, wystąpiły w jej obronie54. Wskutek tego matka Katarzyna została 
przeniesiona do pojedynczej celi. Współtowarzyszki cierpienia pa-
miętały jednak o niej i podawały jej kwiaty z ogrodu, gdzie pracowa-
ły. Jej cela była zawsze czysta, na stoliku znajdowało się białe nakry-
cie, a nad stołem i łóżkiem wisiały żywe lub  suszone kwiaty i  liście. 

51 Por. A. Nowicka, op. cit., s. 14.
52 Por. И. Осипова, op. cit., s. 30.
53 Por. A. Nowicka, op. cit., s. 14.
54 Por. S. Józefata, op. cit., s. 11.
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W więzieniu, z braku literatury religijnych, mogła czytać tylko znaj-
dujące się tam książki świeckie. Przez pierwsze dwa lata pobytu 
w tobolskim więzieniu matka Katarzyna prowadziła koresponden-
cję z siostrami, jednak później nastąpiły ograniczenia i mogła jedynie 
pisać 3–4 listy w ciągu roku, dotyczące jej potrzeb materialnych55. 

Podczas pobytu matki Katarzyny w więzieniu w Tobolsku, sio-
stry starały się przyjść jej z pomocą, pisząc w jej sprawie do Katarzy-
ny Pawłownej Pieszkowej, pierwszej żony Maksyma Gorkiego, za-
angażowanej w działalność Politycznego Czerwonego Krzyża – biu-
ra Polskiego Czerwonego Krzyża w ZSRS.

W liście z dnia 5 stycznia 1928 roku M.G. Komarowskaja pisała: 

Szanowna Katarzyno Pawłowna, zwracam się do Was z wielką proś-
bą dotyczącą Anny Iwanowny Abrikosowej, znajdującej się jak Wam 
wiadomo w tobolskim więzieniu. Rzecz w tym, że zamiast dwóch pa-
czek w tygodniu, jak było do tej pory, zezwolono jej otrzymywać jedną. 
Powód tego jest nieznany. A tymczasem w jej niemłodym wieku (ma 47 
lat), przy jej wyroku i kompletnie zrujnowanym zdrowiu (…) na jednej 
przesyłce będzie jej trudno, tym bardziej, że od rodziny Anna Iwanow-
na nie otrzymuje pomocy pieniężnej i w związku z tym nie ma pienię-
dzy nawet na drobne osobiste wydatki, takie jak znaczki, papier, pranie 
i tym podobne. Dlatego bardzo proszę Was abyście postarali się o po-
zwolenie, by jak poprzednio otrzymywała dwie przesyłki w tygodniu, 
a także jeśli to jest możliwe, okażcie jej materialną pomoc. Tę ostatnią 
najlepiej posłać nie do więzienia, a do Raisy Iwanowny Krylewskiej do 
przekazania A. I. Abrikosowej, miasto Tobolsk, Wierszina, dom 32.

Będę Wam bardzo bardzo wdzięczna. Oprócz tego, bardzo proszę 
Was, jeśli można, powiedzcie proszę, czy amnestia dałaby coś Annie 
Iwanownej, a także mnie i wszystkim znajdującym się w Romnach (jak 
otrzymali z 6 załącznikiem Dawidjuk, Gorodiec, Wasileni-Pożarskaja). 
Jeszcze raz bardzo proszę Was zajmijcie się Anną Iwanowną w jej bar-
dzo, bardzo trudnym położeniu. 

Waszą informację o naszym położeniu w mieście Romnach otrzy-
maliśmy. Bardzo dziękuję Wam za uwagę.

Zawsze wdzięczna i z poważaniem dla Was
M.G. Komarowskaja56

55 Por. ibidem, s. 11−12.
56 Об Абрикосовой А.И. − Пешковой Е.П., htt p://pkk.memo.ru/lett ers_

pdf/001105.pdf [dostęp: 29.03.2020].
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W kilku listach siostry zwracały się do Katarzyny Pieszko-
wej z prośbą o pomoc dla matki Katarzyny. Według notatek, jakie 
na przesyłanych listach umieszczali pracownicy PCK oraz sama 
K. Pieszkowa, pomoc taka w miarę możliwości była udzielana57. 

W Tobolsku władze chciały wykorzystać matkę Katarzynę do li-
kwidacji analfabetyzmu wśród więźniarek, nakazały jej uczyć czytać 
i pisać osadzone tam kobiety. Korzystając z faktu, że współosadzo-
ne lgnęły do niej, matka Katarzyna nie tylko uczyła je czytać i pisać, 
ale także zajmowała się ich formacją duchową, mówiąc o skrusze za 
popełnione grzechy, o miłości do Chrystusa58. Spowodowało to, że 
przeniesiono ją do innego więzienia.

W roku 1929, pięć lat od rozpoczęcia wyroku, matkę Katarzy-
nę przewieziono z Tobolska do „izolatora politycznego” w Jarosła-
wiu nad Wołgą. Miejsce to było przeznaczone dla więźniów poli-
tycznych i cieszyło się złą sławą ostrego rygoru i izolacji skazanych 
od świata zewnętrznego i od współosadzonych. Więźniowie musieli 
prawie całą dobę spędzać w celi bezczynnie, co działało negatywnie 
na ich psychikę. Władze więzienne pozwalały na 2–3 listy rocznie, 
przy czym wcześniej należało napisać wniosek do GPU ze wskaza-
niem osoby, do której korespondencja miała być wysyłana i dopie-
ro po sprawdzeniu tej osoby przez organy państwowe, pozwalano 
na korespondencję. W tym czasie matka Katarzyna, nie chcąc nara-
żać nikogo ze swych bliskich na prześladowanie, nie pisała listów. 
W Jarosławiu również utrudnione było otrzymywanie paczek i prze-
syłek. Tutaj podobnie, jak w Tobolsku, pomoc stanowił Polityczny 
Czerwony Krzyż. 

Postawa matki Katarzyny była pełna godności. Kiedy zapropo-
nowano jej przejście do celi 2–3 osobowej odmówiła, zdając sobie 
sprawę, że osoby, z którymi miałaby być razem w celi, miałyby za 
zadanie obserwować ją i szukać kolejnych dowodów przeciwko niej 
czy jej otoczeniu. Będąc pozbawioną możliwości uczestnictwa we 
Mszy św. i przyjmowania komunii św., większość czasu spędzała na 
modlitwie. Z pamięci odmawiała offi  cium dominikańskie, recytowa-
ła teksty Mszy św., trzy razy dziennie odmawiała różaniec oraz od-
prawiała Drogę Krzyżową, rozważała teksty Pisma św.59 

57 Por. ibidem.
58 Por. T. Skalski, Terror i cierpienie, Lublin−Rzym−Lwów 1995, s. 360.
59 Por. S. Józefata, op. cit., s. 13–14.
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Pociechą było dla niej to, że w więzieniu znajdowali się także pol-
scy księża katoliccy. W czasie spacerów, mimo bacznej obserwacji 
przez strażników, mogła z nimi porozmawiać i wyspowiadać się, 
a najczęściej korzystała z posługi ks. Teofi la Skalskiego60.

W swoich wspomnieniach ks. Teofi l Skalski tak opisał matkę Ka-
tarzynę – Annę Abrikosową: 

Niepodobna, abym tu nie wspomniał o osobie, z którą też obcowa-
łem prawie przez dwa lata, a mieszkając przez ścianę wzajemnie poda-
waliśmy sobie znakami umówionymi i wiadomości, i alarmy. Była to 
pani Anna Abrikosowa, Rosjanka rodem z Moskwy, liczyła wówczas lat 
pięćdziesiąt parę, niewielkiego wzrostu, dość pospolitej, a może nawet 
nieładnego wyrazu twarzy, sama nawet pokpiwała ze swego nosa, mó-
wiąc: „Patrzcie, jakie mam charakterystyczne, właściwe fi zyonomiom 
czysto rosyjskim, rozszerzone nozdrza”. Ale z duszy, to postać wyjąt-
kowa i przepiękna! Przede wszystkim ogromna inteligencja i wykształ-
cenie nietuzinkowe. Władała ze swobodą nie tylko czterema zachodnio-

60 Ks. Teofi l Skalski, ur. 3 marca 1877 r. we wsi Kiryjowka na Podolu. Po ukoń-
czeniu szkoły w Niemirowie w 1894 wstąpił do seminarium duchownego 
w Żytomierzu, skierowany został jako jeden z najzdolniejszych studentów 
do Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1900 r. zakończył studia z ty-
tułem magistra i otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1902 był wykładowcą 
w seminarium żytomierskim, a od 1913 r. został proboszczem parafi i św. 
Aleksandra w Kijowie. Zajmował się pracą charytatywną. Aresztowany po 
raz pierwszy w 1919 jako zakładnik. Mimo zachęt, aby wyjechać do Pol-
ski, pozostał w swojej parafi i w Kijowie. 11 maja 1920 r. został mianowany 
przez bpa Ignacego Dub-Dubowskiego wikariuszem generalnym diecezji 
łucko-żytomierskiej. Za odmowę wydania władzom sowieckim inwentarza 
kościelnego został powtórnie aresztowany 2 maja 1921 r. Uwolniony, w li-
stopadzie 1922 r., został mianowany protonotariuszem apostolskim i admi-
nistratorem apostolskim diecezji żytomierskiej. Był wielokrotnie wzywany 
na śledztwa przez GPU. W roku 1925 otrzymał uprawnienia administratora 
apostolskiego diecezji żytomierskiej w granicach ZSRS, z władzą ordyna-
riusza. 9 czerwca 1926 został aresztowany i po trwającym 8 miesięcy śledz-
twie 28 stycznia 1928 r. został skazany na podstawie art. 58-3, 4, 6, 19 i 59-
10 KK RSFSR na 10 lat ciężkiego więzienia, konfi skatę mienia i utratę praw 
obywatelskich na lat 5. Umieszczono go kolejno w murach politizolatora 
w Jarosławiu, następnie w więzieniu na Butyrkach w Moskwie i ponownie 
w Jarosławiu. 15 września 1932 wraz z 17 innymi księżmi znalazł się grupie 
wymiany więźniów między Polską a ZSRS. Po powrocie do Polski posługi-
wał w parafi i katedralnej w Łucku, w Krakowie, Nowym Targu i Mszanie 
Dolnej, gdzie zmarł 12 kwietnia 1958 r. Por. R. Dzwonkowski, Skalski Teofi l 
Aleksander, [w:] idem, Losy duchowieństwa katolickiego…, op. cit., s. 436−438.
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europejskimi językami: francuskim, niemieckim, angielskim i włoskim, 
ale doskonale czytała i rozumiała łacinę i grecki. Posiadała naukowy 
stopień z ukończenia wydziału historycznego z Anglii w Cambridge. 
I właśnie ta młoda panna, pisząc pracę o reformacji Lutra, a zagłębiając 
się bezstronnie we wszystkie źródła, przyszła do przekonania, że Luter 
podstawy nie miał do zrywania z Kościołem i że owszem ten Kościół 
Rzymsko-Katolicki to jedyny wyraz prawdziwie zachowanego chrze-
ścijaństwa na świecie. Przeszacowała swe poglądy, wówczas niemal na-
turalistyczne i dalekie od religijności i zrozumiała nicość prawosławia, 
do którego przynajmniej metrykalnie się zaliczała. Udała się do Paryża 
i tam została katoliczką. Odtąd to apostołka jedności Kościoła Bożego61.

Pod koniec 1931, a na początku 1932 roku zaczęło pogarszać się 
zdrowie matki Katarzyny. Jako że, jak sama mówiła, w jej rodzinie 
były przypadki raka, po wizycie u lekarza więziennego, diagnoza 
potwierdziła się i wykryto u niej raka piersi. Zdając sobie sprawę 
z powagi sytuacji, przy okazji najbliższego spaceru odbyła przed ks. 
T. Skalskim spowiedź z całego życia. Tej samej nocy zabrano ją do 
szpitala więziennego w Moskwie. Po przeprowadzeniu operacji i za-
gojeniu ran, wypuszczono ją na wolność z zakazem zamieszkania 
w Moskwie62. Na skutek operacji matka Katarzyna straciła władzę 
w lewej ręce stając się inwalidką. 

9 sierpnia 1932 roku zapadła decyzja, w wyniku której 14 sierp-
nia tego roku matka Katarzyna przedterminowo wyszła na wolność. 
Otrzymała zakaz osiedlania się w 12 miastach. Zwolnienie było re-
zultatem działań podjętych przez Polityczny Czerwony Krzyż z ini-
cjatywy administratora apostolskiego w Moskwie, bpa Pie-Euge-
ne’a Neveu63.

Pozwolono jej pozostać 10 dni w Moskwie, by znalazła miejsce, 
gdzie będzie mieszkać. Pierwsze swoje kroki matka Katarzyna skie-
rowała do kościoła św. Ludwika, gdzie przebywał bp Neveu, z któ-
rym osobiście do tej pory się nie znała. Po skończonej Mszy św. 
w kościele spotkała s. Filomenę. Zatrzymała u niej się na kilka dni. 
W kościele św. Ludwika, z inicjatywy bpa Neveu, matka Katarzyna 
poznała siostrę Teresę i od niej otrzymała adres jednej z tercjarek do-
minikańskich, u których mogłaby się zatrzymać. Mimo iż kilka sióstr 

61 T. Skalski, op. cit., s. 358−359. 
62 Por. ibidem, s. 360–361.
63 Por. P. Parfi entjew, op. cit., s. 317–318.
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wróciło z więzień i zsyłek, a wśród nich s. Róża Serca Maryi, któ-
ra zamieszkała w Rybinsku, władze nie pozwoliły, aby matka Kata-
rzyna też mogła tam zamieszkać. Ostatecznie wraz z siostrą Marga-
retą zamieszkała w Kostromiu. Siostra Teresa każdego dnia po pra-
cy przychodziła, by spotkać się i porozmawiać z matką Katarzyną. 
Pewnego razu siostra Margareta stwierdziła, że to niebezpiecznie tak 
codziennie spotykać się z Teresą, na co matka Katarzyna odpowie-
działa: „Dla dobra i zbawienia choćby jednej duszy jestem gotowa 
znowu iść do więzienia”. I jeszcze dodała: „Żeby zbawić duszę tej 
Tereski jestem gotowa jeszcze raz siedzieć dziesięć lat”64.

W czasie pobytu w Kostromiu odnowiła się choroba matki Ka-
tarzyny, ale nawet z temperaturą 39,5oC przyjmowała i rozmawiała 
z Teresą. Ta bliskość przekładała się także na pozostałe siostry, które 
stały się dla Teresy jej duchową rodziną i które wspierała aż do swo-
jej śmierci 2 listopada 1977 roku. 

Przyjeżdżając na konsultacje medyczne do Moskwy, matka Kata-
rzyna odwiedzała mieszające tam siostry, co było dla nich wielką ra-
dością. W czasie jednej z takich wizyt spotkała się z Kamilą Kruszel-
nicką65, która słysząc dużo o matce Katarzynie, zaprosiła ją na spo-

64 И. Осипова, op. cit., s. 59–60.
65 Kamila Kruszelnicka urodziła się w 1892 r. w Baranowiczach, w rodzinie 

polskich arystokratów. Po ukończeniu gimnazjum wyjechała do Moskwy, 
gdzie na Uniwersytecie Ludowym im. Szaniawskiego zdobyła niepełne 
wyższe wykształcenie i większość życia spędziła w stolicy ZSRS, tam rów-
nież pracowała w różnych urzędach, a jej ostatnim miejscem pracy było 
biuro „Stalsbyt”. Mimo że zdawała sobie sprawę, że wielu katolików, pro-
wadzących aktywne życie religijne, zostało z tego powodu aresztowanych 
i zesłanych do łagrów, K. Kruszelnicka przyznawała się do swojej wiary 
i uczęszczała na nabożeństwa, które odprawiane były w kościele pod we-
zwaniem św. Ludwika w Moskwie, naprzeciwko Łubianki, gdzie znajdo-
wała się siedziba GPU/NKWD. Była ona duchową córką bpa Pie-Euge-
ne’a Neveu, administratora apostolskiego Moskwy. K. Kruszelnicka miała 
odwagę rozmawiać z ludźmi na tematy religijne, a w jej mieszkaniu odby-
wały się spotkania, podczas których czytano książki religijne oraz Pismo 
św. Na spotkania przychodzili zarówno wierzący, jak i osoby poszukują-
ce wiary. Kiedy GPU dowiedziała się o spotkaniach, osoby spotykające się 
tam zostały aresztowane i oskarżone o kontrrewolucyjną, monarchistyczną 
 działalność  terrorystyczną. Za główną organizatorkę działań terrorystycz-
nych uznano Annę Brylantową. Po czterech dniach i nocach przesłuchań 
podpisała ona zeznania, w których złożyła samooskarżenie. Będąc pod pre-
sją przesłuchujących, wymieniła K. Kruszelnicką jako główną inspiratorkę 
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tkanie w swoim mieszkaniu, w którym uczestniczyło jeszcze kilka 
młodych osób, w tym Anna Brylantowa oraz studentka Nina. Zapro-
szona była także siostra Filomena, która nie była zadowolona z tego 
spotkania, bojąc się jego następstw. 

Dnia 5 sierpnia 1933 roku, w Kostromiu, matka Katarzyna zosta-
ła aresztowana i zawieziona na śledztwo do Moskwy. Na zaocznym 
posiedzeniu OSO NKWD otrzymała wyrok 10 lat więzienia. Umiesz-
czono ją w politizolatorze w Jarosławiu. Ze względu na pogarszają-
cy się stan zdrowia, przewieziono ją do szpitala więziennego w Mo-
skwie66. Zmarła tam na raka, w samotności, bez możliwości skorzy-
stania z sakramentów 23 lipca 1936 roku67.

Ks. Błażej Michalewski

spisku. Po przeprowadzonym śledztwie i procesie Anna Abrikosowa oraz 
Kamila Kruszelnicka zostały skazane na dziesięć lat łagrów. Kamila trafi -
ła na Wyspy Sołowieckie do Sołowieckiego Obozu Specjalnego Przezna-
czenia (SŁON). Przebywając tam, uczestniczyła w sprawowanych potajem-
nie nabożeństwach, a także prowadziła działalność ewangelizacyjną wśród 
więźniów ateistów. Na zesłaniu poznała swojego przyszłego męża, z któ-
rym zawarła ślub w pomieszczeniach pralni Sołowieckiego Kremla. Jej mąż 
jednak okazał się donosicielem, który przekazywał władzy wszystkie usły-
szane od Kamili informacje. Sama Kruszelnicka, według źródeł, nie zdąży-
ła się o tym dowiedzieć przed śmiercią. W roku 1937 NKWD przystąpiło 
do likwidacji łagru. Za zgodą przełożonych rozpoczęto masowe procesy, 
w których zapadał najwyższy wymiar kary. Osądzona przez OSO Kamila 
Kruszelnicka została skazana na śmierć. Wyrok wykonano 27 października 
1937 r. (por. B. Michalewski, Камилла Крушельницкая – мученица за веру, 
„КРЕДО” 2019, nr 9, s. 23−24).

66 Por. S. Józefata, op. cit., s. 15.
67 Por. И. Осипова, op. cit., s. 58–61.
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Abstract
The history of the congregation of Eastern Rite Catholic Church in the 20th 
century is litt le known. Active in the territory of Russia, and later the So-
viet Union, it included primarily Russians who, while striving to preserve 
the richness of their culture and the Byzantine Rite, also expressed a desire 
to belong to the Catholic Church. This community, however, encountered 
persecution by the government both before and after the 1917 revolution. 
An example of its longevity, despite the diffi  culties and obstacles, is the life 
and work of Anna Ivanovna Abrikosova, known under her religious name, 
Mother Catherine of Siena. She came from a family with a distinguished 
past, and even early in her life, she experienced the cares and worries that 
formed her character. Her mother died during childbirth, followed by her 
father ten days later. She and her brothers were brought up by an uncle and 
his family. She was educated in Moscow and England, and then married her 
cousin Vladimir. The newly-weds travelled around Europe and explored 
Western culture and literature, as well as the Catholic faith. This resulted 
in Anna, and then her husband, converting to Catholicism. As they lived in 
Russia, they were encouraged to choose the Eastern Rite, which they initial-
ly did despite themselves. Anna’s desire was to open a Dominican sisters 
congregation in Moscow. She achieved her goal, and her home became not 
only a cloister, but also the centre of the parish of Eastern Catholics in Mos-
cow, where Anna’s husband Vladimir became the parish priest after being 
ordained as a priest of the Eastern Rite. Meetings of Catholics and Orthodox 
Christians were held in the parish, intended to combine the two Churches. 
The next stage of life for Anna and her congregation was the persecution by 
Soviet authorities. Initially, her husband was forced into exile – she never 
saw him again – and in 1923 the arrests of the sisters and parishioners be-
gan, including Mother Catherine – Anna Abrikosova. While in custody, she 
kept up the spirits of her fellow sisters, and after her sentencing to ten years 
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in prison, she was an example of faith and dignity to them. Due to cancer 
and the need for surgery, she was released early from prison; she was ar-
rested again shortly after that. She died in solitude in 1936. Her life and sac-
rifi ce became a symbol of the growth and persecution of the Eastern Rite 
Catholic Church. 

Ксёндз Блажей Михалевский
Мировой совет по изучению польской диаспоры
Польское народоведческое общество

Анна Ивановна Абрикосова – Мать Екатерина 
Сиенская

Ключевые слова
Католическая церковь, Анна Абрикосова, доминиканцы, Россия, Со-
ветский Союз, восточный обряд, преследования, вера, экуменизм, мо-
нахини 

Резюме
История общины Католической церкви восточного обряда в 20 веке 
слабо изучена. Община, действующая на территории России, а затем 
Советского Союза, состояла главным образом из русских, желающих 
присоединиться к Католической церкви, одновременно сохраняя бо-
гатство своей культуры и византийского обряда. Община подвергалась 
преследованиям со стороны властей до и после революции 1917 года. 
Несмотря на все сложности и препятствия, община проявляла стой-
кость – примером тому является жизнь и деятельность Анны Иванов-
ны Абрикосовой, известной под монашеским именем – мать Екатери-
на Сиенская. Монахиня происходила из семейства с древней историей. 
Ещё в детстве и молодости на её долю выпали заботы, которые сфор-
мировали её характер. Во время родов умерла её мать, а спустя 10 дней 
– отец. Её вместе с братьями воспитали дядя и тётя. Будущая монахиня 
получила образование в Москве и Англии, а затем вышла замуж за сво-
его кузена, Владимира. Путешествуя по Европе, молодожёны знакоми-
лись с западной культурой и литературой, а также католичеством. В 
результате, Анна, а затем и её муж, обратились в католичество. При 
этом, супругов убеждали, чтобы те, живя в России, сохранили восточ-
ный обряд. Анна и Владимир, вопреки своим первоначальным убе-
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ждениям, так и поступили. Анна мечтала учредить в Москве женскую 
доминиканскую общину. Женщина добилась поставленной цели, а её 
дом стал не просто монастырём, но и центром для католического при-
хода восточного обряда в Москве. Его настоятелем стал муж Анны, Вла-
димир, рукоположенный во священники по восточному обряду. При-
ход стал местом встреч католиков и православных, призванных объе-
динить обе церкви. Следующим этапом в жизни Анны и её общины 
стали преследования, которым они подверглись со стороны советской 
власти. Сперва её муж был вынужден покинуть родину – больше они 
никогда не встретились. С 1923 года репрессиям подверглись прихо-
жане и сестры во главе с матерью Екатериной – Анной Абрикосовой. 
Находясь в камере заключения, она подбадривала своих сестер-мона-
хинь. Получив затем приговор к 10 годам тюремного заключения, она 
подавала им пример веры и стойкости. Ввиду ракового заболевания и 
необходимости проведения операции, он была досрочно освобождена, 
но вскоре повторно арестована. Женщина умерла в одиночестве в 1936 
г. Её жизнь и самопожертвование стали символом развития и пресле-
дований

Priester Błażej Michalewski
Auslandspolenweltforschungsrat
Polnische Gesellschaft für Volkskunde

Anna Iwanowna Abrikossowa – Mutter Katharina 
von Siena

Schlüsselwörter
Katholische Kirche, Anna Abrikossowa, Dominikaner, Russland, Sowjet-
union, katholische Ostkirche, Verfolgung, Glaube, Ökumenismus, Ordens-
schwestern

Zusammenfassung
Die Geschichte der Gemeinschaft der katholischen Ostkirche im 20. Jahr-
hundert is kaum bekannt. Sie war in russischem Hoheitsgebiet und später 
in Sowjetunion tätig und umfasste vor allem Russen, die den Reichtum ih-
rer Kultur und des byzantinischen Ritus erhalten wollten und gleichzeitig 
zu der katholischen Kirche gehören wollten. Die Gemeinschaft war aber der 
Verfolgung durch die Behörden sowohl vor als auch nach der  Revolution 
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1917 ausgesetz t. Ein Beispiel für ihre Lebendigkeit trotz  aller Schwierigkei-
ten und Hindernisse war das Leben und Tätigkeit von Anna Iwanowna Ab-
rikossowa, die unter dem Ordensnamen Mutt er Katharina von Siena be-
kannt ist. Sie stammte aus einer Familie mit ruhmreicher Vergangenheit, 
aber bereits am Anfang des Lebens erfuhr sie Kümmernis, die ihren Cha-
rakter formten. Ihre Mutt er starb bei der Geburt, ihr Vatt er starb 10 Tage 
später. Zusammen mit ihren Brüdern wurde sie von Onkel und Tante erzo-
gen. Sie studierte in Moskau und England, danach heiratete sie ihren Cou-
sin Wladimir. Die Neuvermählten lernten während ihrer Reise durch Eu-
ropa die westliche Kultur und Literatur als auch die katholische Religion 
kennen. Infolgedessen trat Anna und später ihr Mann zum Katholizismus 
über, wobei sie ermutigt wurden, wegen ihres Aufenthalts in Russland den 
byzantinischen Ritus zu wählen, was sie anfangs wider ihren Willen taten. 
Annas Wunsch war es, in Moskau eine Gemeinschaft von Dominikanerin-
nen zu gründen. Das Ziel wurde erreicht, ihr Haus wurde nicht nur zum 
Kloster, sondern auch zum Zentrum von Pfarrei der katholischen Ostkir-
che in Moskau, wo ihr Mann Wladimir zum Pfarrer wurde, nachdem er 
die Priesterweihe des östlichen Ritus empfangen hatt e. In der Pfarrei fan-
den Versammlungen von Katholiken und Orthodoxen statt , die sich zum 
Ziel setz ten, die beiden Kirchen zu vereinigen. Die nächste Etappe des Le-
bens Annas und ihrer Gemeinschaft war die Verfolgungszeit durch die So-
wjetbehörden. Am Anfang wurde ihr Mann gezwungen, ins Ausland zu ge-
hen, weshalb sie ihn nie mehr sah, und 1923 begannen die Festnahmen von 
Ordensschwestern und Kirchenmitgliedern, angeführt von der Festnahme 
von Mutt er Katharina – Anna Abrikossowa. In Haft brachte sie ihre Mit-
schwestern auf gute Gedanken und nachdem sie zu zehn Jahren Haft verur-
teilt wurde, war Anna für sie ein Beispiel von Glaube und Würde. Aufgrund 
von Krebs und einer notwendigen Operation wurde sie vorzeitig entlassen. 
Bald wurde sie wieder festgenommen. Sie starb in Einsamkeit in 1936. Ihr 
Leben und Opfer wurden zu einem Symbol der Entwicklung und Verfol-
gung der katholischen Ostkirche.
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Bohaterem dnia jest aeroplan… 
Samoloty z biało-czerwoną 
szachownicą w walce z 1. Armią 
Konną w obronie Lwowa 
w sierpniu 1920 roku1

1 Poniższe opracowanie nie rości sobie pretensji do wyczerpującego omówie-
nia wszystkich aspektów dotyczących działań bojowych lotnictwa Wojska 
Polskiego, skierowanych przeciwko 1. Armii Konnej. Autor skupił się bo-
wiem jedynie na jego operacjach podejmowanych bezpośrednio w obronie 
Lwowa w sierpniu 1920 r., które już wcześniej stanowiły obiekt badań pol-
skiej historiografi i – poza częścią dalej cytowanej literatury, spośród naj-
nowszych opracowań historyków polskich, vide choćby: M. Niestrawski, 
Rola 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w walce z 1 Armią Konną 
Siemiona Budionnego (maj–wrzesień 1920), [w:] Mity i legendy w polskiej histo-
rii wojskowości, t. 1, praca zbior. pod red. W. Cabana, J. Smolińskiego przy 
współpracy J. Żaka, Kielce 2014; idem, III Dywizjon Lotniczy w obronie Lwo-
wa w sierpniu 1920 roku, Przemyśl 2020; IV Eskadra Wielkopolska (15 Eskadra 
Myśliwska) 25 V 1919–29 VIII 1921, praca zbior. pod red. R. Kulczyńskiego, 
R. Gretz yngiera, Warszawa 2018. Także piszący te słowa już wcześniej po-
dejmował tę problematykę – vide: A. Smoliński, Lotnictwo Wojska Polskiego 
w walce z 1 Armią Konną w obronie Galicji Wschodniej oraz Lwowa latem 1920 r., 
„Semper Fidelis. Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich” 2006, nr 6 (95); idem, Udział lotnictwa Wojska Polskie-
go w walce z 1 Armią Konną podczas kampanii 1920 r., „Przegląd Historyczno
-Wojskowy” 2007, R. 8 (59), nr 1 (216). W obecnym studium wykorzystał 
on wcześniej nieanalizowane źródła oraz najnowszą literaturę przedmiotu. 
W efekcie tego powstało opracowanie, które stanowi zupełnie nową jakość.

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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Słowa kluczowe
Lwów, wojna polsko-sowiecka, lotnictwo Wojska Polskiego, 1. Armia Kon-
na, operacje polskiego lotnictwa przeciwko 1. Armii Konnej w lecie 1920 r., 
obrona Lwowa w sierpniu 1920 r.

Streszczenie
Głównym czynnikiem, przy pomocy którego podczas kampanii wiosenno-
-letniej 1920 r. naczelne sowieckie władze wojskowe próbowały osiągnąć 
zdecydowane i możliwie szybkie zwycięstwo nad Rzecząpospolitą Polską 
i jej siłami zbrojnymi, było wprowadzenie do walki z Wojskiem Polskim 
wielkich mas kawalerii „strategicznej”. Największą ówczesną formacją tego 
typu była, opromieniona sukcesami odniesionymi podczas rosyjskiej wojny 
domowej, dowodzona przez Siemiona Michajłowicza Budionnego, 1. Armia 
Konna. W sierpniu 1920 r. podjęła ona próbę zdobycia Małopolski Wschod-
niej, głównie zaś Lwowa. Jej dywizje szybko parły w kierunku miasta, sta-
nowiąc dla niego śmiertelne zagrożenie. Już od maja jej ruchy były pilnie 
obserwowane przez lotnictwo Wojska Polskiego, w tym także przez słynną – 
polsko-amerykańską – 7. Eskadrę Myśliwską im. Tadeusza Kościuszki. Poza 
tym polscy lotnicy dokonywali licznych ataków powietrznych na siły Ko-
narmii, jednak do najintensywniejszych i jednocześnie bardzo skutecznych 
walk polskiego lotnictwa z 1. Armią Konną, która dotarła pod Lwów, doszło 
w drugiej dekadzie sierpnia 1920 r. Z tego powodu autor podjął się próby 
opisu ówczesnych operacji polskiego lotnictwa wojskowego – III Dywizjonu 
Lotniczego – skierowanych przeciwko Konarmii, a także taktyki jego ata-
ków powietrznych przeciwko wielkim masom kawalerii Budionnego. Poza 
tym zajął się również kwestią ich skuteczności – zarówno lotów rozpoznaw-
czych, jak i nalotów szturmowych oraz bombowych. W związku z tym poru-
szył kwestię strat w ludziach i koniach, jakie wskutek tych działań poniosły 
dywizje kawalerii 1. Armii Konnej.

Wprowadzenie

Głównym czynnikiem, przy pomocy którego podczas kampa-
nii wiosenno-letniej 1920 roku naczelne sowieckie władze wojskowe 
próbowały osiągnąć zdecydowane i możliwie szybkie zwycięstwo 
nad Rzecząpospolitą Polską i jej siłami zbrojnymi, było wprowadze-
nie do walki z Wojskiem Polskim wielkich mas kawalerii „strategicz-
nej”2. Największą ówczesną formację tego typu stanowiła, opromie-
niona sukcesami odniesionymi podczas rosyjskiej wojny domowej, 

2 Był to wówczas odpowiednik jazdy samodzielnej Wojska Polskiego. 
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dowodzona przez Siemiona Michajłowicza Budionnego, 1. Armia 
Konna3. Dlatego też sposób formowania oraz użycia wielkich mas 
kawalerii zarówno przez „białych”, jak i przez „czerwonych” wal-
czących w tym konfl ikcie, w tym także jazdy dowodzonej przez Bu-
dionnego, budził zainteresowanie polskich naczelnych instytucji 
wojskowych już w 1919 roku4. 

Jest też rzeczą oczywistą, że sukcesy, jakie 1. Armia Konna od-
nosiła na przełomie 1919 i 1920 roku oraz klęski ponoszone przez 
wojska Sił Zbrojnych Południa Rosji spowodowały, iż co najmniej 
od stycznia 1920 roku polski wywiad począł poszukiwać wszelkich 
informacji mogących pozwolić na określenie jej potencjalnych i rze-
czywistych możliwości bojowych. Wydaje się, iż głównych wiado-
mości na temat 1. Armii Konnej Naczelnemu Wodzowi dostarczało 
rozpoznanie radiowywiadowcze. Nie były one jednak, niestety, zbyt 
dokładne. Jeszcze bowiem w połowie kwietnia 1920 roku Wydział 
Ew. 5. Biura Ewidencyjnego Oddziału II Sztabu Generalnego, w jed-
nym ze swoich referatów, informował Wodza Naczelnego Józefa Pił-
sudskiego, że „Armia Konna Budionnego” składała się wtenczas ja-
koby tylko z 4., 6. i 11. Dywizji Kawalerii oraz, iż jej stan liczebny 
wynosił od 8 do 10 tys. „szabel”. Wynika więc z tego, że nie znano 
wtedy ani rzeczywistego Ordre de Batallie (dalej: O. de B.) sił 1. Ar-
mii Konnej, ani też nawet jej przybliżonej liczebności, a co za tym 
idzie rzeczywistego potencjału bojowego5. Wynikało to z faktu, iż 

3 Szerzej na temat dziejów i organizacji tej strategicznej formacji sowiec-
kiej kawalerii vide: A. Smoliński, Zarys dziejów I Armii Konnej (1919–1923), 
Grajewo 2003; idem, Zarys organizacji I Armii Konnej Siemiona Budionnego 
(1919–1923), [w:] Kawaleria przeciwników i sojuszników Wojska Polskiego w la-
tach 1918–1921, praca zbior. pod red. A. Smolińskiego, Toruń 2003; idem, 
1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku. 
Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, Toruń 2008.

4 Vide choćby: Moskwa, Росийский Государственный Военный Архив 
(Центр Хранения Историко-Документальных Коллекции) (dalej: РГВА 
(ЦХИДК)), Sztab Generalny. Oddział II, 308.3.13. Przemarsz Konnej Armii 
Budionnego z Kaukazu na Ukrainę wiosną 1920 r.; Sąsiedzi wobec wojny 1920 
roku. Wybór dokumentów, oprac. J. Cisek, Londyn 1990, s. 34–36 – dok. nr 1/III 
– Komunikat informacyjny Sztabu Generalnego WP na temat Armii Ochot-
niczej – Warszawa 13 X 1919 r., a także: A. Smoliński, 1 Armia Konna podczas 
walk na polskim teatrze działań wojennych w 1920 roku…, op. cit. 

5 Szerzej na temat ówczesnego O. de B. oraz rzeczywistej siły armii Budion-
nego vide: A. Smoliński, Zarys dziejów I Armii Konnej…, op. cit.; idem, Zarys 
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sam  radiowywiad nie był w stanie dostarczyć absolutnie pewnych 
i jednocześnie dostatecznie wyczerpujących informacji o jej realnych 
zdolnościach operacyjnych oraz o liczebności czy też o morale ludzi 
służących wówczas w jej szeregach.

Pomimo to warto tutaj podkreślić, iż o rozpoczynającym się wła-
śnie marszu 1. Armii Konnej na sowiecki Front Południowo-Zachod-
ni, Oddział II Sztabu Generalnego oraz Naczelne Dowództwo Woj-
ska Polskiego dowiedziało się już 17 kwietnia 1920 roku z nasłuchu 
radiowego, przy pomocy którego przechwycono i prawidłowo zin-
terpretowano odpowiedni rozkaz dowództwa Frontu Kaukaskiego6. 
Bardziej konkretnych kształtów informacje te nabrały już po rozpo-
częciu przez Wojsko Polskie „wyprawy kijowskiej”, szczególnie od 
przełomu kwietnia i maja tego roku. Jednak pomimo wykorzystywa-
nia przez Oddział II Sztabu Generalnego wszelkich możliwych źró-
deł informacji, nie było znane jej w miarę pełne i dokładne O. de B. 
W dalszym ciągu uważano, że jej stan bojowy nie jest wyższy niż 
10 tys. „szabel”, a stan wyżywienia nie przekracza 20 tys. ludzi. Jest 
rzeczą oczywistą, że o wszystkim na bieżąco informowano Naczelne-
go Wodza. Świadczy o tym choćby treść jego korespondencji z maja 
1920 roku, adresowanej do gen. por. Kazimierza Sosnkowskiego7. 
Także potem pilnie i skutecznie śledzono ruchy 1. Armii Konnej, by 
ustalić dyslokację wchodzących w jej skład dywizji jazdy8.

Posiadanie tych informacji przez stronę polską można uznać za 
efekt skutecznej służby polskiego wywiadu wojskowego, głównie 
zaś dobrze działającego radiowywiadu. Jednocześnie jednak pod-

organizacji I Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919–1923)…, op. cit.; idem, 
1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań…, op. cit. Vide także: 
idem, Jazda Rzeczpospolitej Polskiej oraz Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej 
na froncie wschodnim w przededniu „wyprawy kijowskiej” 1920 r., „Wschodni 
Rocznik Humanistyczny” 2005, t. 2.

6 Odmiennego zdania w tej kwestii zdaje się być Grzegorz Nowik – vide: 
idem, Zanim złamano „ENIGMĘ”. Polski radiowywiad podczas wojny z bolsze-
wicką Rosją 1918–1920, Warszawa 2004, s. 624–625. 

7 Józef Piłsudski. O państwie i armii, t. 1, Wybór pism, wybór i opracowanie 
J. Borkowski, Warszawa 1985, s. 125 – List Józefa Piłsudskiego z Żytomierza 
napisany 12 maja 1920 r. do gen. Kazimierza Sosnkowskiego w sprawach 
frontowych i przygotowaniach do przyjęcia Naczelnego Wodza w War-
szawie.

8 Vide choćby: Н. Какурин, В. Меликов, Гражданская война в России: война 
с белополяками, Москва–Санкт-Петербург 2002, s. 166–167. 
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kreślić należy, iż mimo posiadania przez stronę polską dość niekom-
pletnych i zaniżonych danych dotyczących O. de B., stanu liczeb-
nego9 i rzeczywistej siły armii Budionnego10, nie zawsze dawano im 
wiarę11. Przede wszystkim był to efekt znacznych i stosunkowo ła-
twych sukcesów, jakie wiosną i latem 1919 roku Wojsko Polskie osią-
gało w walkach z niedoszkolonymi i źle dowodzonymi oraz z reguły 
posiadającymi niskie morale formacjami Armii Czerwonej, a także 
skutek dość świeżych jeszcze wówczas, niekiedy wręcz spektakular-
nych, zwycięstw odniesionych na Ukrainie w kwietniu 1920 roku. 
Czasami powodowały one bowiem pewne lekceważenie potencjal-
nych możliwości sowieckiej Rosji i jej sił zbrojnych oraz, z drugiej 
strony, przecenianie wartości własnej armii12. Świadczyć mogą o tym 

9 Świadczyć może o tym choćby fakt, iż w ofi cjalnym komunikacie informa-
cyjnym Oddziału II Sztabu Generalnego NDWP z dnia 1 czerwca 1920 r. po-
dano, iż siły 1. Armii Konnej wynosiły wtenczas: „(…) 10–15 tysięcy szabel 
(…)”.

10 Vide choćby monografi a rtm. Sztabu Generalnego Mieczysława Biernackie-
go (vide: idem, Studia taktyczne z historii wojen polskich 1918–21, t. 3, Działania 
Armii Konnej Budiennego w kampanii polsko-rosyjskiej 1920 r. 26 V–20 VI 1920, 
Warszawa 1924, s. 13), który już w 1924 r. podał, że gdy armia Budionnego 
25 maja 1920 r. przybyła na front liczyła ok. 18 tys. „szabel”, ok. 350 km-ów 
i 48 dział. Ponadto przydzielono jej oddziały samochodów pancernych i kil-
ka „eskadr lotniczych”, posiadających w sumie 15 samolotów, a także 5 po-
ciągów pancernych – nr 13, 72 i 203, które znajdowały się wtedy na stacji 
w Humaniu oraz nr 63 i 82, które stały na stacji Znamionka – tak nazwę 
tej miejscowości podał Biernacki. Znacznie gorzej było natomiast ze zna-
jomością stanu organizacyjnego i liczebnością służb i urządzeń tyłowych 
1. Armii Konnej. Szerzej o tych kwestiach vide: A. Smoliński, Wiedza Sztabu 
Generalnego oraz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na temat stanu orga-
nizacyjnego i liczebnego oraz morale 1 Armii Konnej podczas jej walk na polskim 
teatrze działań wojennych w 1920 roku, [w:] Od armii komputowej do narodowej, 
t. 4, praca zbior. pod red. W. Rezmera, Toruń 2012; idem, Próba oceny efek-
tywności działań polskiego wywiadu wojskowego oraz wywiadu Armii Czynnej 
Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciw 1 Armii Konnej podczas jej walk na pol-
skim teatrze działań wojennych w 1920 r., [w:] Studia nad wywiadem i kontrwy-
wiadem Polski w XX wieku, t. 1, praca zbior. pod red. W. Skóry, P. Skubisza, 
Szczecin 2012.

11 G. Nowik, Zanim złamano „ENIGMĘ”…., op. cit., s. 443, 447, 462, 567–569, 
574, 583–585, 624–625, 639–640, 662–665, 713, 719, 727–731, 737–738, 859, 874.

12 Vide choćby: Józef Piłsudski. Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem 
ogłoszonych, t. 5, oprac. K. Świtalski, Warszawa 1937, s. 108 – wywiad dla 
przedstawiciela agencji „Havas” oraz s. 158 – wywiad z korespondentem 
„Daily News” z 16 maja 1920 r. Ponadto vide także: Józef Piłsudski. O  państwie 
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także  choćby wspomnienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił-
sudskiego, dotyczące tego okresu wojny polsko-sowieckiej13, przede 
wszystkim zaś 1. Armii Konnej, która na front przeciwpolski przy-
niosła wszystkie patologie rosyjskiej wojny domowej od rozstrzeli-
wania jeńców i dobijania rannych zaczynając14, na wszechobecnym 
terrorze politycznym wobec cywili oraz na grabieżach i rozbojach, 
a także na antysemityzmie kończąc15. Z tych zaś rzeczy, poza niewąt-
pliwą walecznością, Konarmia słynęła niemal od początku swojego 
istnienia16. 

Operacje lotnictwa Wojska Polskiego przeciwko 
1. Armii Konnej w okresie 

od 25 maja do końca lipca 1920 roku
Pierwsze operacje lotnictwa Wojska Polskiego przeciwko 1. Ar-

mii Konnej – zarówno te o charakterze wywiadowczym, jak i te po-
legające na atakach bombowych i szturmowych na jej maszerujące 
kolumny oraz tabory, rozpoczęły się 25 maja17 i z różnym nasileniem 

i armii, t. 1…, op. cit., s. 105–127; Rok 1920. Wojna polsko-radziecka we wspo-
mnieniach i innych dokumentach, wybrał i opracował J. Borkowski, Warsza-
wa 1990, s. 71 – dok. nr 32 – Z wywiadu Józefa Piłsudskiego udzielonego 
w końcu września 1919 r. korespondentowi francuskiej agencji „HAVAS”. 
Vide także: M. Lepecki, Pamiętnik adiutanta Marszałka Piłsudskiego, Warsza-
wa 1989, s. 203–204.

13 Vide chociażby: J. Piłsudski, Rok 1920, Łódź 1989, s. 38–39.
14 Szerzej vide: A. Smoliński, Stosunek „krasnoarmiejców” z 1 Armii Konnej do 

jeńców polskich w czasie kampanii 1920 r. Przyczynek do losów jeńców podczas 
wojny polsko-sowieckiej, [w:] Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały, 
praca zbior. pod red. K. Maksymiuk, D. Weredy, A. Zawadzkiego, Siedlce 
2016.

15 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide także: A. Smoliń-
ski, Rozboje, rabunki i pogromy Żydów przez 1 Armię Konną na południu Rosji 
oraz na Ukrainie i w Polsce w 1920 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 
2009, t. 6; idem, Rozboje, rabunki i pogromy ludności żydowskiej dokonane przez 
„Konarmię” Budionnego na Ukrainie w kwietniu i maju oraz we wrześniu i paź-
dzierniku 1920 r. „Studia Historyczne” 2011, R. 54, nr 3–4 (215–216).

16 Vide choćby: A. Smoliński, Rabunki i rozboje 1 Armii Konnej w Rostowie 
w styczniu 1920 r., „Studia Historyczno-Wojskowe” 2009, t. 3, Armia i społe-
czeństwo.

17 R.F. Karolevitz , R.S. Fenn, Dług honorowy. Amerykańscy piloci Eskadry My-
śliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1929. Zapomniani 
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trwały przez kolejne dwa letnie miesiące 1920 roku18, co często znacz-
nie ułatwiało wykonywanie zadań bojowych przez walczącą z Ko-
narmią piechotę i jazdę Wojska Polskiego19. Główną rolę w tych wal-
kach odegrały 7. Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki oraz 5. 
i 9. Eskadra Wywiadowcza, a także 21. Eskadra Niszczycielska, które 
wchodziły w skład ówczesnej II i V Grupy Lotniczej20. Nie obyło się 
też w tym czasie, niestety, bez bolesnych strat, które ponieśli polscy 
lotnicy21. 

 bohaterowie, przekład B. Gadomska, przedmowa N. Davies, Warszawa 2005, 
s. 129; K.M. Murray, Skrzydła nad Polską. 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Ko-
ściuszki, przekład B. z Korwin-Kamieńskich Herchenreder, Warszawa 2020, 
s. 157. 

18 Szerzej vide choćby: A. Smoliński, Lotnictwo Wojska Polskiego w walce 
z 1  Armią Konną…, op. cit.; idem, Udział lotnictwa Wojska Polskiego w walce 
z 1 Armią Konną…, op. cit.

19 M. Romeyko, Aeronautyka, [w:] Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbroj-
nej 1918–1928, praca zbior. pod red. H. Mościckiego, W. Dzwonkowskie-
go, T. Bałabana, Warszawa 1928, s. 333–344; Ku czci poległych lotników. Księ-
ga pamiątkowa, praca zbior. pod red. M. Romeyki, Warszawa 1933, s. 161; 
K.A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją Sowiecką 1919–1920, War-
szawa 1991, s. 60; Z. Kozak, Udział lotników amerykańskich w wojnie polsko-so-
wieckiej, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1995, nr 18, s. 82.

20 Według stanu na dzień 1 lutego 1920 r. V Dywizjon Lotniczy, wtenczas 
funkcjonujący jeszcze jako dowodzona przez mjr. pil. Jerzego Kossow-
skiego V Grupa Lotnicza, składał się z 3., 39. i 59. Eskadry Lotniczej oraz 
z IV Ruchomego Parku Lotniczego. Dwie ostatnie eskadry pochodziły z by-
łej Armii Polskiej we Francji i wyposażone były w nowoczesne samoloty 
typu Breguet XIV. Już zimą tego roku przemianowano je jednak na 16. i 17. 
Eskadrę Wywiadowczą – szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cyto-
wanej literatury, vide także: Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa…, 
op. cit.; J. Konieczny, Zaranie lotnictwa polskiego, Warszawa 1961; R. Bartel, 
J. Chojnacki, T. Królikiewicz, A. Kurowski, Z historii polskiego lotnictwa woj-
skowego 1918–1939, Warszawa 1978.

21 Były to bardzo poważne uszkodzenia, nawet zestrzelenia polskich samolo-
tów. Szczególnie bolesne straty poniosła, działająca z lotniska położonego 
w Hołobach koło Kowla, 21. Eskadra Niszczycielska, która w lipcu 1920 
r., oprócz licznych uszkodzeń samolotów, straciła również dwie poległe 
w walce załogi. Niemniej dotkliwe były straty 7. Eskadry Myśliwskiej, która 
13 lipca, podczas lotu rozpoznawczego na kierunku Brody–Łuck–Dubno, 
utraciła zestrzelonego kpt. pil. Meriana C. Coopera, który dostał się wten-
czas do sowieckiej niewoli. Ponadto w rejonie Łucka ranny został dowódca 
eskadry mjr pil. Faunt le Roy, a 15 lipca w okolicach wsi Zwierowce zgi-
nął kpt. obs. Arthur H. Kelly, który poleciał jako obserwator w  samolocie 
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Obydwie strony doskonaliły w tym czasie stosowane przez siebie 
metody walki. Walczący w 7. Eskadrze Myśliwskiej lotnicy amery-
kańscy i polscy opracowali oraz udoskonalili metodę ataku lotnicze-
go na duże masy kawalerii. W sposób szczególny taktyka ta spraw-
dziła się następnie podczas sierpniowych walk pod Lwowem. We-
dług wspomnień Meriana Coldwella Coopera: 

W Koziatynie rozwinęliśmy nasz własny plan atakowania nieprzy-
jaciela (…). Plan ten polegał na tym, aby fruwając, trzymać się wysoko-
ści jakich 600 do 800 metrów nad ziemią, dopóki się nie znajdzie nie-
przyjaciela. Z chwilą odkrycia pozycji nieprzyjacielskich, opuścić się 
o tyle, aby nie być ustrzelonym przez nieprzyjaciela i zaatakować go 
bombami. Wyrzucić naprzód tylko jedną bombę, aby się przekonać 
gdzie spadnie i stosownie do tego rzucać następną. Po zaatakowaniu 
bombami nieprzyjacielska kolumna albo się zmiesza, albo zacznie roz-
sypywać. Skorzystać z tej okazji – zamknąć motor – skierować aeroplan 
wprost w górę, aby się na miejscu zatrzymać. Wstrzymany w ten sposób 
aeroplan zacznie spadać wprost w dół z szaloną szybkością. Gdy aero-
plan pędzi na nieprzyjaciela z tak szaloną szybkością, to żaden strze-
lec choćby celny nie może go ustrzelić, pilot otwiera ogień z obydwu 
kulomiotów (…). Widok aeroplanu, który co dopiero wyrzucił bomby, 
a następnie lotem strzały wali się na kolumnę wojska i sieje grad kul 
prosto z nieba zdemoralizuje najsilniejsze i najodważniejsze oddziały. 
Atak jednak jeszcze nie skończony i oddziały teraz dopiero ucierpią. 
Oto bowiem skoro lotnik znajdzie się na kilkadziesiąt stóp nad ziemią, 
powoli prostuje aeroplan w lot poziomy, wzdłuż jadącej czy stojącej ko-
lumny i sieje śmiercionośny grad kul, które idąc teraz poziomo, nieraz 
po dwóch i trzech zabijają. Kiedy już zasób kul mu się skończy, zawra-
ca szybko do domu, nie dając nawet czasu nieprzyjacielowi ochłonąć 
z przerażenia i porażki i puścić choćby kilka kul za odjeżdżającym. Atak 

 należącym do 21. Eskadry Niszczycielskiej, pilotowanym przez ppor. 
pil. Stanisława Skarżyńskiego. Poza tym 26 lipca w „zasadzce ogniowej” 
uszkodzone zostały samoloty por. pil. George’a Crawforda i mjr. pil. Faunt 
le Roya – vide choćby: M.C. Cooper, Faunt-le-Roy i jego eskadra w Polsce. 
Dzieje Eskadry Kościuszki, Warszawa 2005 (reprint wydania z 1922 r.), s. 134; 
J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918–1939, Warszawa 1989, s. 404; S.S. Ni-
cieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986, wyd. 2, poprawio-
ne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 204; idem, Cmen-
tarz Obrońców Lwowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990, s. 223; Z. Kozak, 
op. cit., s. 83–84; R.F. Karolevitz , R.S. Fenn, op. cit., s. 156, 173; J. Zieliń-
ski, W. Wójcik, Lotnicy kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari 1919–
1920, Warszawa–Toruń 2005, s. 183, 234; K.M. Murray, op. cit., s. 245–247. 
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skończony. Te ataki z początku udawały nam się świetnie, z wielkim dla 
nas sukcesem – później jednak żołnierze Budiennego [sic!] przyzwycza-
ili się do nich i choć za każdym razem setki padało zabitych i rannych, 
to mimo to wytrzymywali nasze ataki mężnie. Nieraz całymi masami 
zsiadali z koni i bili to z kulomiotów, to z karabinów do pędzącego na 
nich aeroplanu. Podziurawione nasze aeroplany setkami kul i rany od-
niesione przez kilku naszych lotników w tych potyczkach świadczyły 
o wytrwałości i oporze nieprzyjaciela22.

Natomiast według ofi cjalnego raportu, jaki piloci amerykańscy 
w czerwcu 1920 roku opracowali dla amerykańskiego Departamen-
tu Wojny: 

Zlokalizowawszy kolumnę, pilot leciał do punktu około 800 me-
trów za końcem kolumny, trzymając się daleko poza zasięgiem ognia 
z ziemi, a następnie na wysokości mniej więcej 300 metrów zawracał 
nad (…) karawanę wozów i straż tylną konnicy, gdzie zrzucał dwie 
bomby. Po zrzuceniu drugiej bomby pilot schodził nad kolumnę lotem 
nurkowym i na wysokości 100 metrów otwierał ogień z obu karabinów 
maszynowych (…). Na tym etapie ataku karawana wozów i straż tylna 
konnicy rozpierzchała się na wszystkie strony, a jeśli sporo ludzi i koni 
zostało zabitych lub rannych, zamieszanie było znaczne23. Pilot (…) da-
wał najwyższe obroty silnika, by jego huk straszył konie. Gdy się leciało 
bezpośrednio nad kolumną na wysokości 10–15 metrów, nieznacznie 
podnosząc i opuszczając nos samolotu, można było objąć ogniem z ka-
rabinów maszynowych całą długość kolumny, powodując wielkie stra-
ty w ludziach, zamieszanie i bezład. Tym sposobem jedna eskadra była 
w stanie każdego dnia powstrzymywać postępy 20.000 konnych przez 
kilka godzin. (…) Do prowadzenia działań tego typu potrzebni są piloci 
o wysokich umiejętnościach (…)24.

22 M.C. Cooper, op. cit., s. 106–107.
23 Vide także opis ataku, który miał miejsce 16 lipca 1920 r., zawarty w pra-

cy Kennetha Malcolma Murraya (idem, op. cit., s. 248), który przedstawił 
go w następująco sposób: „Fauntleroy wyleciał po raz czwarty tego dnia. 
Znów wyruszył sam. Daleko, pod samym Równem, leciał tuż nad ziemią, 
kiedy natrafi ł na potężny transport bolszewicki wiozący aprowizację, amu-
nicję i inne zapasy. Zrzucił dwie bomby, jedną po drugiej, potęgując huk 
wybuchów niemalże nieprzerwanym ostrzałem z karabinów maszyno-
wych. Z bolszewickiej kolumny transportowej zostały strzępy. Oszalałe ko-
nie wierzgały, porozrzucane skrzynki amunicji eksplodowały, ogień wybu-
chał, ludzie i konie miotali się w kotłowisku roztrzaskanych, poprzewraca-
nych wozów… Wszędzie kurz, krew, krzyk rannych i dogorywających”.

24 Cyt. za: R.F. Karolevitz , R.S. Fenn, op. cit., s. 161. 
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Jak już wspomniano, taktyka taka – poza bolesnymi ciosami za-
dawanymi nieprzyjacielowi – powodowała również straty w perso-
nelu latającym oraz w sprzęcie, jakie ponosiła wówczas 7. Eskadra 
Myśliwska. Według zeznań jednego z dezerterów z 1. Armii Konnej, 
mianowicie Antoniego Sękowskiego, złożonych 25 lipca 1920 roku: 

Od 4 VI 1920 r. do dn. 18 VII 1920 r. armia Budionnego zestrze-
liła 6 polskich aparatów. Jeden z lotników – Amerykanin [kapitan pi-
lot Arthur H. Kelly – A.S.]25 dał szereg wiadomości wojskowych. Ze-
znający przypisuje tak wielkie straty własne z jednej strony zbyt wiel-
kiej brawurze lotników polskich, z drugiej zaś przyjętej metodzie walki 
z aero planami. Stale są wyznaczone km dyżurne z najlepszymi strzelca-
mi i w razie ukazania się aeroplanu ostrzeliwują nie żałując ładunków, 
wzdłuż kierunku lotu. Przypuszczalnie wskutek udanej z nimi walki, 
aeroplany polskie nie wywołują szczególnego wrażenia26.

W przypadku konarmiejców jedną z metod walki z polskim lot-
nictwem było stosowanie wspomnianych powyżej różnego rodza-
ju pułapek ogniowych oraz ostrzeliwanie atakujących samolotów 
z broni strzeleckiej przez duże grupy jeźdźców: 

(…) bolszewicy ustawiali karabiny maszynowe na taczankach na 
początku i na końcu każdej kolumny, ale bez większych sukcesów po-
nieważ konie płoszyły się i nie dawały opanować po zrzuceniu bomb. 
(…) Skuteczniejsza metoda polegała na tym, że po zbliżeniu się samolo-
tu poszczególni żołnierze całej kolumny zsiadali z koni i trzymali je za 
uzdy. Stojąc na ziemi, żołnierze mogli celniej strzelać i lepiej panować 
nad końmi27. 

Poza tym, by zwabić polskie samoloty w miejsce, gdzie przygo-
towana była pułapka ogniowa konarmiejcy wymyślili następujący 

25 Jest to dość mało prawdopodobne, bowiem z protokołu spisanego przez 
mjr. Faunt le Roya wynika, iż ppor. pil. Stanisław Skarżyński „został zabity 
w aparacie”. Najprawdopodobniej taki sam los spotkał też kpt. obs. Arthu-
ra H. Kelly’ego, który tym samym nie mógł raczej udzielić konarmiejcom 
żadnych „wiadomości wojskowych” – szerzej vide choćby: Z. Kozak, op. 
cit., s. 95; J. Zieliński, W. Wójcik, op. cit., s. 183.

26 Cyt. za: Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919–1922). Dokumen-
ty i materiały, oprac. i do druku przygotowali S. Alexandrowicz, Z. Karpus, 
W. Rezmer, Toruń 1995, s. 15 – dok. nr 2. Vide także: С.М. Будённый, Прой-
денный путь. Книга вторая, Москва 1965, s. 124.

27 Cyt. za: R.F. Karolevitz , R.S. Fenn, op. cit., s. 162. Vide także ibidem, s. 135, 
175–176 oraz: K.M. Murray, op. cit., s. 243.
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sposób. Kilka par koni zaprzęgano do rolniczych bron lub nawet 
zwykłych gałęzi, które ciągnięto w szybkim tempie po polnej, pyli-
stej w suche, letnie dni drodze – najlepiej pod lasem lub w pobliżu 
większego zagajnika, powodując w ten sposób wzbijanie się tuma-
nów kurzu, co miało sugerować marsz większej kolumny jazdy lub 
taborów. Zwabiony w ten sposób lotnik i jego maszyna dostawał się 
pod zmasowany ostrzał przygotowanych na te okoliczność licznych 
karabinów maszynowych.

Spowodowało to, że w drugiej połowie lipca 1920 roku piloci 
7. Eskadry Myśliwskiej nieco zmodyfi kowali wcześniejszą taktykę 
ataków lotniczych na maszerujące oraz znajdujące się na postoju for-
macje bojowe i kolumny zaopatrzeniowe 1. Armii Konnej, miano wicie:

Zgodnie z ostrzeżeniami Fauntleroya, przez następnych kilka dni 
piloci wykonywali swoje obowiązki z nieco większą ostrożnością, po-
legając na długim doświadczeniu bojowym, by przechytrzyć kozaków. 
Zamiast nagłego odruchowego ataku zwracali teraz uwagę na kąt na-
tarcia i najchętniej podchodzili spod słońca, a po ataku – korzystając 
z rozpędu nurkowania – natychmiast odchodzili zygzakiem. Dzięki 
temu przez następny tydzień udało się im zadać wrogowi znacznie wię-
cej szkód przy drobnych tylko usterkach własnych. Poza niewielką licz-
bą dziur od pocisków, samoloty Eskadry ucierpiały nieznacznie, mimo 
że piloci latali bez ustanku, dzień po dniu, zrzucając bomby i częstując 
jeźdźców Konarmii kilkusekundowym ostrzałem po każdym ostrym 
nurkowaniu28.

Operacje lotnictwa Wojska Polskiego broniącego 
Lwowa przed 1. Armią Konną do 23 sierpnia 1920 roku

Najważniejszy oraz na dodatek znacznie krwawszy etap walk 
lotnictwa polskiego z 1. Armią Konna miał miejsce w sierpniu 1920 
roku, przy czym główne starcie odbyło się pomiędzy 9 a 19 sierp-
nia29. 

28 K.M. Murray, op. cit., s. 250.
29 Mariusz Niestrawski [vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w walce z 1 Armią 

Konną na przedpolach Lwowa (9–19 sierpnia 1920 roku), „Przegląd Historycz-
no-Wojskowy” 2020, R. 21 (72), nr 3 (273), s. 93 i passim] ten okres walk dzie-
li na trwający od 9 do 12 sierpnia „okres działań rozpoznawczych”, okres 
„rosnącego zaangażowania lotnictwa” – od 13 do 15 sierpnia oraz „apo-
geum aktywności III Dywizjonu Lotniczego”, które jego zdaniem  nastąpiło 
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Ofensywa Konarmii na kierunku lwowskim zbiegła się w cza-
sie z poważną reorganizacją lotnictwa Wojska Polskiego, w wyniku 
której – zgodnie z odpowiednimi decyzjami i rozkazami Naczelnego 
Dowództwa – większość polskich sił lotniczych skoncentrowano na 
północnym oraz na środkowym odcinku frontu polsko-sowieckie-
go. Ich celem było udzielenie maksymalnego wsparcia walczącym 
tam formacjom polskich sił zbrojnych, które miały stać się głównym 
elementem najpierw polskiego oporu, a następnie ofensywnego ma-
newru operacyjnego w planowanej „bitwie warszawskiej”. 

Natomiast dla obrońców Małopolski Wschodniej przewidzia-
no wówczas zdecydowanie skromniejsze wsparcie lotnictwa, jed-
nak proporcjonalne do ówczesnych polskich możliwości. Pierwotnie 
Frontowi Południowemu przydzielono 5. i 6. Eskadrę Wywiadow-
czą oraz 7. Eskadrę Myśliwską, które wraz z III Ruchomym Parkiem 
Lotniczym tworzyły wtedy III Dywizjon Lotniczy. Po tragicznej 
śmierci 6 sierpnia 1920 roku kpt. pil. Stefana Bastyra, począwszy od 
9 sierpnia, stanowisko dowódcy dywizjonu i jednocześnie dowód-
cy lotnictwa Frontu Południowego sprawował Amerykanin mjr pil. 
 Cedric Faunt le Roy, natomiast funkcję ofi cera taktycznego objął por. 
obs. Kazimierz Kubala. Adiutantem został zaś por. obs. Adam Paleo-
log. Poza tym w sztabie tego dywizjonu służył wtedy także pchor. 
obs. Zygfryd Piątkowski.

5. Eskadrą Wywiadowczą dowodził w tym czasie por. pil. Wła-
dysława Kalkus, 6. Eskadrą Wywiadowczą por. pil. Adolf Wiesio-
łowski, zaś 7. Eskadrą Myśliwską ochotnik z USA por. pil. George 
Crawford30. W sierpniu 1920 roku w każdej z dwóch wymienionych 
tutaj eskadr wywiadowczych latało 5–6 pilotów i 6–7 obserwatorów. 
Nie inaczej było też w 7. Eskadrze Myśliwskiej, gdzie loty wykony-
wało 6 pilotów. Nie należy też zapominać, że doświadczenie bojowe 
oraz umiejętności poszczególnych lotników stały na bardzo zróżni-
cowanym poziomie. W efekcie, miało to wpływ na liczbę lotów, któ-
rą mogli wykonywać w ciągu jednego dnia poszczególni piloci oraz 
obserwatorzy, podczas sierpniowych walk z 1. Armią Konną.

16 i 17 sierpnia i w końcu na „zwycięstwo”, jakie według niego przypadło 
na 18 i 19 sierpnia. 

30 Pełne dane personalne tego pilota to: George Marter Crawford. Tymcza-
sem w literaturze niekiedy można napotkać nieco odmienną i jednocześnie 
skróconą ich wersję, a mianowicie: Georgie Crawford.
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Na początku sierpnia 1920 roku dowództwo III Dywizjonu Lot-
niczego dysponowało 32 samolotami najprzeróżniejszych typów, 
pochodzenia oraz wieku, a co za tym idzie znajdujących się w róż-
nym stopniu zużycia i z reguły w niezbyt dobrym stanie technicz-
nym. Część z nich nie nadawała się nawet do remontu. Przeciętnie 
też zdolnych do lotu, czyli sprawnych technicznie, było 5–6 samolo-
tów wywiadowczych i 10 jednomiejscowych maszyn myśliwskich. 

Podstawę wyposażenia 5. i 6. Eskadry Wywiadowczej stanowiły 
jednosilnikowe – wcale niezłe – brytyjskie lekkie bombowce  Airco 
DH.9. Do Polski docierały one od późnej wiosny 1920 roku, jako dar 
rządu brytyjskiego. Jednak ich rzeczywista wartość bojowa była moc-
no zróżnicowana, co spowodowało, że część z nich została skasowa-
na31. W Polsce, pomimo ich brytyjskiej kwalifi kacji, wykorzystywano 
je także – podobnie jak wszystkie inne maszyny dwumiejscowe – do 
rozpoznania. Poza tym eskadry te miały również samoloty starszych 
typów, a nawet maszyny szkolne i jeden wielomiejscowy samolot 
typu Gotha. Liczba typów samolotów w każdej eskadrze wywia-
dowczej tworzyła dużą różnorodność.

Natomiast 7. Eskadra Myśliwska wykorzystywała głównie, wca-
le niezłe, choć dość trudne w pilotażu i obsłudze technicznej, wło-
skie, jednomiejscowe samoloty myśliwskie Ansaldo A.1 Balilla. Po-
nadto w III Dywizjonie Lotniczym, jak wspomniano, znajdowały się 
również starsze i z reguły mocno już wyeksploatowane maszyny, 
mianowicie nadal popularne w całym polskim lotnictwie DFW C.V, 
LVG C.V i Hansa-Brandenburg C.I, a także austro-węgierskie myśliw-
ce Oeff ag D.III. Te ostatnie nadal z powodzeniem latały w Eskadrze 
Kościuszkowskiej32, Hansa-Brandenburgi C.I stanowiły zaś w tym 
czasie uzbrojenie przede wszystkim 6. Eskadry  Wywiadowczej.

31 Szerzej o tych maszynach, poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej lite-
ratury, vide także: T.J. Kopański, Samoloty brytyjskie w lotnictwie polskim 
1918–1930, Warszawa 2001.

32 Niekiedy w literaturze można znaleźć informacje, że w 7. Eskadrze Myśliw-
skiej latały także oryginalne niemieckie samoloty myśliwskie Albatros D III, 
z których ponoć tylko 2 posiadały karabiny maszynowe. Tymczasem ma-
szyn tych nigdy nie było w tej jednostce. Posiadała ona za to wspomniane 
powyżej Oeff agi D.III, które były Albatrosami produkowanymi na licencji 
w zakładach w Wiener-Neustadt – na terenie Austro-Węgier – vide: A. Mor-
gała, Samoloty wojskowe w Polsce 1918–1924, Warszawa 1997, s. 125–128, 154–
157.
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Stan techniczny sprzętu latającego posiadanego latem 1920 roku 
przez III Dywizjon Lotniczy – najczęściej pamiętającego jeszcze ope-
racje Wielkiej Wojny, a także intensywność lotów bojowych przyczy-
niających się do dalszego jego zużycia oraz straty i uszkodzenia, wy-
nikające z przeciwdziałania przeciwnika, powodowały, że w okresie 
sierpniowych walk z 1. Armią Konną każdego dnia mógł on wy-
stawić do walki najwyżej kilkanaście sprawnych samolotów. Przy-
kładem może być tutaj choćby 12 sierpnia, kiedy to do boju można 
było skierować tylko 10 maszyn, przy czym często ich rzeczywista 
wartość techniczna była mocno problematyczna, co powodowało, 
że: „Zużycie aparatów i motorów czyni[ło] z każdego lotu ekspery-
ment, względnie paraliżo[wało] najszczersze wysiłki obsady i obsłu-
gi [technicznej – A.S.]”33. 

Jeden z uczestników tamtych wydarzeń odnotował: „Eskadry 
wywiadowcze uzbrojone były w stare typy samolotów austriackich, 
niemieckich, o małej nośności z motorami, które już dawno odsłużyły 
wszystkie terminy, przepisane warunkami technicznymi”34. Tak więc 
to, że te wyeksploatowane maszyny mogły jeszcze latać bojowo, było 
wielką zasługą mechaników, służących wówczas w poszczególnych 
eskadrach, którzy ofi arnie – nieraz po kilkanaście godzin na dobę – 
pracowali przy silnikach oraz płatowcach35. Ich wysiłki dodatkowo 
utrudniał brak części zamiennych oraz odpowiednich materiałów, 
jak chociażby płótna lotniczego, a także okuć i stalowych linek lot-
niczych, itd. W 7. Eskadrze Myśliwskiej, pomimo zmęczenia lotami, 
pracę mechaników często wspierali także piloci, którzy najczęściej 
przeprowadzali regulację silników maszyn, na których latali36.

Ponadto eskadrom doskwierał brak właściwych bomb lotniczych, 
szczególnie tych najmniejszych o działaniu odłamkowym. Posiada-

33 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku, „Przegląd 
Lotniczy” 1937, nr 4, s. 460. Cytat ten, jednak w nieco zmodyfi kowanej for-
mie, vide także: idem, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem, „Pilot Wojenny” 2000, nr 7–8 (10–11), s. 40. Ponadto vide również: 
K.A. Tarkowski, op. cit., s. 100.

34 T. Turbiak, Walki III Dyonu Lotniczego z konną armią Budiennego pod Lwowem, 
„Bellona” 1922, t. 5, z. 2, s. 124.

35 7. Eskadra Myśliwska posiadała specjalny pociąg gospodarczy, w składzie 
którego znajdowały się też wagony z odpowiednią bazą remontową („tech-
niczną”). Ponadto dysponowała również przenośnymi, składanymi hanga-
rami lotniczymi – vide choćby: K.M. Murray, op. cit., s. 37–38, 62–63.

36 Vide chociażby: ibidem, s. 232–233. 
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no natomiast bomby cięższe, które ze względu na dużą siłę wybu-
chu bardziej nadawały się do zwalczania obiektów stałych, jak róż-
nego rodzaju magazyny, stacje kolejowe oraz pociągi – w tym także 
pancerne − oraz pływające pod wojenną banderą jednostki rzeczne, 
a nie siły żywej. Ich skorupy dawały bowiem zbyt mało odłamków, 
które na dodatek rozrzucane były na zbyt małej powierzchni. Poza 
tym samoloty ówczesnego lotnictwa Wojska Polskiego nie posiada-
ły zamontowanych ani wyrzutników, ani też celowników bombo-
wych, co powodowało konieczność ich wyrzucania „z ręki” oraz „na 
oko”. Znacząco utrudniało to precyzyjne celowanie i często obniżało 
skuteczność ataków bombowych37. Pewne niedobory związane były 
również z amunicją odpowiednią do lotniczych karabinów maszy-
nowych38, które na dodatek, ze względu na zużycie, niekiedy się za-
cinały39. Czasami brakowało też dostatecznej ilości materiałów pęd-
nych oraz smarów odpowiednich dla wysokoobrotowych silników 
lotniczych40. Oprócz tego, co warto podkreślić, ówczesne samoloty 
nie posiadały radiostacji pokładowych.

Najważniejsze operacje lotnicze oraz działania wielkich jedno-
stek piechoty i jazdy Wojska Polskiego, walczących wtedy z Ko-

37 Przeciętnie do samolotu myśliwskiego zabierano 2 bomby po 10 kg, a na 
wywiadowczy po 6–7 takich bomb. Często jednak nie były to wcale bomby 
lotnicze, lecz zwykłe granaty ręczne, co powodowało, iż w wielu wypad-
kach celność i skuteczność bojowa takich środków była mocno problema-
tyczna – szerzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanej literatury, 
vide także: A. Popiel, op. cit. Warto też tutaj dodać, że tę bolączkę ówcze-
snego lotnictwa polskiego oraz jej skutki zauważył wspomniany już wcze-
śniej mjr P. Ollivain, członek Wojskowej Misji Francuskiej w Polsce – vide: 
Tajny raport o działalności polskiego lotnictwa w 1920, „Pilot Wojenny” 2000, 
nr 7–8 (10–11), s. 64, 68, 70. 

38 W celu ułatwienia celowania w powietrzu taśmy lotniczych karabinów ma-
szynowych ładowano amunicją smugową – najlepiej w stosunku co trzeci 
nabój. Taki zabieg umożliwiał również obserwację skuteczności prowadzo-
nego ognia.

39 K.M. Murray, op. cit., s. 113.
40 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 87–90. Szerzej 

vide także: Ilustrowany leksykon lotniczy. Uzbrojenie, praca zbior., Warsza-
wa 1991; A. Popiel, Uzbrojenie lotnictwa polskiego 1918–1939, Warszawa 1991; 
W. Bączkowski, Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej, Warszawa 1986; 
idem, Samoloty I wojny światowej, Warszawa 2000; T. Goworek, Samoloty my-
śliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1988; A. Morgała, Samoloty woj-
skowe w Polsce 1918–1924…, op. cit.
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narmią, miały miejsce na obszarze trójkąta, którego dwoma wierz-
chołkami były Lwów i Kamionka Strumiłowa, zaś przeciwległy do 
lwowskiego bok stanowił Bug, na odcinku od Kamionki Strumiło-
wej do Buska. Nieco inaczej sytuacja przedstawiała się podczas walk 
na bezpośrednich przedpolach stolicy Galicji, gdyż obszar ten stano-
wił wielokąt, którego wierzchołki tworzyły Kamionka Strumiłowa, 
Busk, Gliniany oraz, leżące w pobliżu Lwowa, Winniki i Żółkiew41. 

Nie należy też zapominać, że w latach 1918–1921, czyli w epo-
ce samolotów krytych płótnem bądź sklejką, o konstrukcji z regu-
ły drewnianej lub co najwyżej drewniano-metalowej42, niebagatelną 
rolę – poza innymi czynnikami – odgrywały również warunki po-
godowe43 – szczególnie zaś opady deszczu bądź śniegu oraz gęsta 
mgła. Niemniejsze utrudnienie stanowiła też niska podstawa chmur, 
która komplikowała zarówno starty, jak i lądowania, a także obser-
wację lotniczą, a tym samym precyzyjne uderzenia na nieprzyjaciela 
zarówno za pomocą bomb, jak i karabinów maszynowych. Poza tym 
podczas deszczu źle z reguły działały ówczesne rotacyjne silniki lot-
nicze. Nie należy też zapominać, że służba meteorologiczna znajdo-
wała się wówczas dopiero w powijakach, przy czym trudno znaleźć 
jej szersze wykorzystanie w lotnictwie ówczesnego Wojska Polskiego.

W dniach od 9 do 19 sierpnia 1920 roku pogoda zasadniczo 
sprzyjała działaniom polskiego lotnictwa, choć mglisty poranek 
z 18 sierpnia znacząco opóźnił starty z lotniska Lewandówka. Kolej-
nymi dniami z nielotną, ze względu na niską podstawę chmur, po-
godą były 21 i 22 sierpnia. Przez większą część sierpnia na interesu-
jącym nas tutaj obszarze panowała dobra, słoneczna i sucha pogoda, 
która umożliwiała skuteczne loty od wczesnych godzin porannych 
do późnych godzin popołudniowych.

41 Szerzej o tych kwestiach vide choćby: M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 
w walce…, op. cit., s. 83–84. Ponadto vide także: S. Majerski, Geografi a kra-
ju ojczystego i monarchii austryacko-węgierskiej, Lwów 1912; R. Umiastowski, 
Terytorium Polski pod względem wojskowym, Warszawa 1921; T. Grzegorczyk, 
6. Armia Wojska Polskiego w 1920 r., Toruń 2009; A. Tuliński, 6 Armia Wojska 
Polskiego w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., t. 1, Warszawa 2020. 

42 Szerzej poza częścią wcześniej oraz dalej cytowanej literatury vide także: 
T. Goworek, Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej, Warszawa 1981 
(wyd. 2, Warszawa 1988); W. Bączkowski, Samoloty bombowe pierwszej wojny 
światowej…, op. cit.; idem, Samoloty I wojny światowej…, op. cit.

43 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 84.
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Pomimo wszystkich przedstawionych powyżej czynników oraz 
innych obiektywnych trudności, w wyniku sierpniowych walk ar-
mia Budionnego, głównie zaś jej dywizje kawalerii, poniosła bolesne 
straty w ludziach i koniach44. 

W sierpniu 7. Eskadra Myśliwska, w składzie III Dywizjonu Lot-
niczego, operowała z położonego pod Lwowem lotniska Lewan-
dówka. Tam też 6 sierpnia, wskutek wypadku lotniczego, zginął 
dotychczasowy dowódca tego dywizjonu, niezwykle zasłużony dla 
polskiego lotnictwa kpt. pil. Stefan Bastyr, na miejsce którego – jak 
już wspomniano – nowym dowódcą mianowano mjr. pil. Cedrica 
Faunt le Roya45, pełniącego jednocześnie funkcję dowódcy całego lot-
nictwa 6. Armii. Jego ofi cerem taktycznym był por. obs. Kazimierz 
Kubala46, a adiutantem por. Tiger47. Natomiast dowodzenie 7. Eska-
drą Myśliwską przejął po nim por. pil. Crawford. 

Jak to już wspomniano, w pierwszej połowie sierpnia 1920 roku 
w skład stacjonującego na Lewandówce III Dywizjonu Lotniczego 
wchodziły 5. i 6. Eskadra Wywiadowcza oraz 7. Eskadra Myśliw-
ska i III Ruchomy Park Lotniczy. Ich „działy ciężkie”, czyli tabory, 
w skład których wchodziły: warsztaty, magazyny, część samocho-
dów ciężarowych i samoloty niezdolne do lotu, umieszczono w Mu-
ninie koło Radymna. 

44 Szerzej vide choćby: A. Smoliński, Bilans strat w ludziach, koniach i materiale 
wojennym poniesionych przez 1 Armię Konną w trakcie walk na polskim teatrze 
działań wojennych w okresie maj–wrzesień 1920 r., [w:] Od Grunwaldu do Bzury 
− bitwy i boje polskie na przestrzeni dziejów, red. J. Jędrysiak, D. Koreś, J. Ma-
roń, K. Widziński, Wrocław 2012; idem (А. Смолинский), Баланс потерь 
в людях, лошадях и военном имуществе, понесенных Первой Конной Армей 
во время боев на польском театре военных действий за период с мая по сен-
тябрь 1920 г, „Клио. Журнал для учёных” 2011, № 2 (53).

45 Był to późniejszy ppłk Cedric Errol Faunt le Roy, który w lotnictwie pol-
skim służył od 2 sierpnia 1919 r., a od 18 października tego roku był dowód-
cą 7. Eskadry Myśliwskiej im. T. Kościuszki. Natomiast dowództwo III Dy-
wizjonu Lotniczego formalnie objął 10 sierpnia 1920 r. – szerzej na temat tej 
postaci vide choćby: Z. Kozak, op. cit., s. 88.

46 Był to późniejszy major obserwator. Według części literatury ofi cer ten był 
wówczas jedynie podporucznikiem.

47 Tymczasem według Józefa Zielińskiego i Waldemara Wójcika (vide: iidem, 
op. cit., s. 140–141) adiutantem w III Dywizjonie Lotniczym był ówczesny 
por. obs. Adam Paleolog.
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Ponadto, w tym samym czasie na lotnisku Lewandówka znaj-
dowała się, również pochodząca z byłych Wojsk Wielkopolskich, 
15. Eskadra Myśliwska48, oczekująca na transport kolejowy w celu 
odjazdu na Front Środkowy, gdzie miała wesprzeć Grupę Uderze-
niową. Jednak 13 sierpnia wzięła ona aktywny udział w zwalcza-
niu 1. Armii Konnej. Skuteczność jej ataków spowodowała, że około 
godz. 15.00 dowództwo Frontu Południowego poprosiło Naczelne 
Dowództwo Wojska Polskiego o jej pozostawienie na południowym 
– małopolskim – odcinku frontu polsko-sowieckiego49. Po uzyskaniu 
zgody na zatrzymanie, dowodzonej wówczas przez por. pil. Jerze-
go Dziembowskiego, 15. Eskadry Myśliwskiej, podporządkowano ją 
tymczasowo dowództwu III Dywizjonu Lotniczego50. 

W składzie tej eskadry, poza dowódcą, służyło wówczas zaled-
wie 4 pilotów, jej uzbrojenie stanowiło zaś 6 niemieckich Fokkerów 
D.VII, przy czym miała ona również jednego szkolnego Albatrosa 
B II – bardzo cenionego w tej eskadrze, gdyż mógł on zabierać do 
kabiny kilka bomb. Natomiast pojawiające się w ówczesnych wyka-
zach sprzętu 15. Eskadry Myśliwskiej bardzo dobre francuskie my-
śliwce SPAD S.VIIC1, były niesprawne lub też nie zostały jeszcze 
zmontowane. Tak więc nie można było ich użyć bojowo. Pomimo to 
jednostka ta stanowiła poważne i cenne wzmocnienie sił III Dywizjo-
nu Lotniczego51.

Pamiętać też należy, że im dłużej trwała operacja lotnicza skiero-
wana przeciw 1. Armii Konnej oraz innym formacjom Armii Czer-
wonej, tym mniej maszyn nadawało się do lotu. Na dzień 25 sierp-
nia w 5. Eskadrze Wywiadowczej był tylko 1 samolot sprawny i aż 
5 nadających się wyłącznie do generalnego remontu, a w 6. Eskadrze 
Wywiadowczej były 3 maszyny sprawne, 1 wymagająca remontu 

48 Szerzej o dziejach tej eskadry vide: J. Pawlak, op. cit., s. 209–210. Ponadto 
vide także: W. Pniewski, Zajęcie lotniska w Poznaniu, „Pilot Wojenny” 2000, 
nr 1 (14); K. Hoff , Skrzydła Niepodległej. O wielkopolskim lotnictwie w okresie 
Drugiej Rzeczypospolitej, Poznań 2005.

49 Cyt. za: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 46.

50 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 90. Natomiast 
tabor tej formacji, według pracy poświęconej dziejom 3. Pułku Lotniczego 
(vide: W.J. Kozak, J. Grzyb, Rodowód i historia 3 Pułku Lotniczego, Poznań 
1995, s. 27), został przesunięty wtenczas do Radymna pod Przemyślem. 

51 T.J. Kowalski, Fokker D.VII, Lublin 2003, s. 22–23; M. Niestrawski, III Dy wiz-
jon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 90–91.
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parkowego i 1 remontu generalnego. W tym samym czasie w 7. Eska-
drze Myśliwskiej znajdowało się aż 5 samolotów gotowych do lotu 
i 2 chwilowo niesprawne, a także 2, w których konieczny był remont 
parkowy i 1 przeznaczony do remontu kapitalnego52. Nieco gorzej 
sytuacja wyglądała w 15. Eskadrze Myśliwskiej, gdzie sprawne były 
wtedy 4 samoloty, 1 chwilowo niesprawny, a 6 maszyn wymaga-
ło remontu, przy czym aż 5 z nich generalnego53. Tak więc w sumie 
w dywizjonie tym sprawne były 3 samoloty dwumiejscowe, 1 samo-
lot wielozadaniowy Gotha i 9 maszyn jednomiejscowych54.

Wyszkolenie oraz doświadczenie bojowe pilotów, zarówno tych 
pochodzących z byłych armii zaborczych oraz z zagranicy, jak i z re-
guły bardzo młodych lotników wyszkolonych w rodzimym szkol-
nictwie lotniczym, przedstawiało się na ogół wystarczająco, nato-
miast obserwatorzy najczęściej nie mieli specjalistycznego wykształ-
cenia lotniczego. Byli to bowiem przeważnie ofi cerowie wybrani 
z różnych rodzajów broni głównych55 lub też „wpół cywilni inteli-
genci”, którzy ochotniczo zgłosili się do służby w Wojsku Polskim 
w 1918 i 1919 roku, po czym „przylgnęli do lotnictwa” i z biegiem 
czasu nabrali pewnego doświadczenia, dzięki któremu mogli wyko-
nywać najprostsze zadania rozpoznania i walki z nieprzyjacielem na 
ziemi. Pomimo to całość personelu latającego cechowała chęć aktyw-
nej walki aż do zwycięskiego końca oraz poświęcenie służbie.

Personel techniczny składał się natomiast z najprzeróżniejszych, 
mniej lub bardziej uzdolnionych, rzemieślników, mających jed-
nak jedynie słabe przygotowanie do obsługi samolotów. Albowiem 

52 Natomiast według ustaleń Krzysztofa A. Tarkowskiego (vide: idem, op. cit., 
s. 105) oraz Zygmunta Kozaka (vide: idem, op. cit., s. 86) w końcu sierp-
nia 1920 r. 7. Eskadra Myśliwska posiadała 5 samolotów zdolnych do lotu, 
3 znajdowały się wtenczas w remoncie, a kolejne 2 w montażu.

53 Natomiast według K.A. Tarkowskiego (vide: idem, op. cit., s. 105) eskadra 
ta posiadała wtenczas 4 samoloty zdolne do lotu, 6 kolejnych w remoncie 
i 3 maszyny znajdujące się w montażu.

54 Tak twierdzą: Władysław Madejski (vide: idem, Operacja Konnica. III Dy wiz-
jon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, op. cit., s. 40–41) oraz Z. Kozak (vide: 
idem, op. cit., s. 84). Natomiast K.A. Tarkowski (vide: idem, op. cit., s. 105) 
podaje, iż w końcu sierpnia dywizjon dysponował 13 samolotami gotowy-
mi do działań, 16 znajdującymi się w remoncie oraz 5 kolejnymi, które były 
wówczas montowane z dostarczonych części lub też z elementów pocho-
dzących z innych samolotów.

55 Byli to głównie kawalerzyści oraz ofi cerowie piechoty.
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z  reguły byli to mniej lub bardziej wykwalifi kowani ślusarze, freze-
rzy, kowale, stolarze meblowi, ale nie typowi mechanicy lotniczy. 
Według szczególnie krytycznych ocen, taki stan personalny oraz 
techniczny dywizjonu, a także całego ówczesnego lotnictwa polskie-
go, ograniczał możliwość jego wykorzystania jedynie do zadań bli-
skiego rozpoznania, nękania nieprzyjaciela i tylko w wyjątkowych 
okolicznościach do utrzymania łączności z odciętymi własnymi 
wielkimi jednostkami piechoty i kawalerii56.

Pomimo wskazanych powyżej problemów oraz realnego po-
tencjału bojowego III Dywizjonu Lotniczego i wchodzących w jego 
skład eskadr, otrzymały one zadanie spowolnienia marszu 1. Armii 
Konnej w kierunku Lwowa, a nie jej zniszczenia, gdyż leżało to poza 
ich możliwościami. Stąd też zastosowana wówczas taktyka polskich 
lotników polegała na prowadzeniu całodziennych nalotów nękają-

56 W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, 
op. cit., s. 41. 

Plan działania lotnictwa polskiego w obronie Lwowa w dniach od 15 do 
19 sierpnia 1920 r. Źródło: K.A. Tarkowski, Lotnictwo polskie w wojnie z Rosją So-
wiecką 1919–1920, Warszawa 1991, s. 102
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cych, wykonywanych przez pojedyncze maszyny nad całym obsza-
rem koncentracji oraz marszu i natarcia Konarmii.

Jeden z uczestników tych wydarzeń, por. obs. Tomasz Turbiak57, 
wkrótce po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej tak wspominał 
taktykę stosowaną w pierwszych dwóch dekadach sierpnia 1920 
roku58 przez załogi latające w III Dywizjonie Lotniczym. Ze względu 
na zawarte tam liczne istotne oraz ciekawe konstatacje warto przyto-
czyć obszerne fragmenty jego relacji: 

Aby sztucznie zwiększyć ilość [powinno być liczbę – A.S.] samolo-
tów, dowódcy poszczególnych eskadr wysyłali samolot za samolotem 
bez przerwy – nie zbierając ich w plutony czy patrole (…).

Samolot zabierał bomby, naboje do karabinów maszynowych, star-
tował – leciał na front – rzucał bomby, atakował karabinem maszyno-
wym – wracał. Lotnicy dawali ustne sprawozdanie w dywizjonie na 
lotnisku z lotów, walk i posunięć nieprzyjaciela, mechanicy napełniali 
zbiorniki benzyną i oliwą, ładowali bomby, amunicją [czyli taśmowaną 
amunicję –A.S.] do karabinów maszynowych i samolot znów startował.

Chociaż samoloty latały pojedynczo, nad terenem, którędy masze-
rowały masy jazdy Budiennego, zawsze było kilka samolotów w powie-
trzu, przez co utrzymywało się ciągłość ataków.

Poprzednie doświadczenia bojowe III Dyonu Lotn[iczego] wykaza-
ło, że atakowanie wojsk na ziemi musi być poprzedzone energicznym 
bombardowaniem. Bombardowanie denerwuje – demoralizuje nieprzy-
jaciela, a kilka udatnie rzuconych bomb sieje panikę, zmniejsza ogień 
obronny wojsk na ziemi i czyni go mało szkodliwym dla lotnika.

Konieczność bombardowania była tak oczywista, iż samoloty jed-
nosiedzeniowe [czyli jednomiejscowe – A.S.], z budowy swej przezna-
czone do walki tylko karabinami maszynowymi, zabierały bomby jak 
się dało, czasami na kolana pilota, aby tylko nie pozbawić się tak potęż-
nego środka walki, jakim jest bomba.

Taktyka walki była taka: Samoloty rozsiane w przestworzach nad 
całym terenem walk, zaczynały walkę od bombardowania z wysoko-
ści 700–800 metrów poszczególnych kolumn i skupień nieprzyjaciela. 

57 Według M. Niestrawskiego ofi cer ten był wówczas podporucznikiem – 
vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w walce …, op. cit., s. 92. Tymczasem we-
dług starszej literatury przedmiotu był już wówczas porucznikiem pilotem. 
Nie mogąc ostatecznie rozstrzygnąć tej kwestii piszący te słowa będzie go 
tytułował porucznikiem.

58 Opisana w poniższym cytacie sytuacja dotyczy lotów wykonywanych 
w jednym z krytycznych dni walk z 1. Armią Konną, mianowicie 16 sierp-
nia 1920 r. 
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 Wysokość taka musiała być utrzymana z dwóch powodów: 1) bomby, 
które posiadano, [zrzucane – A.S.] z mniejszej wysokości nie zawsze 
wybuchały59; 2) ogień karabinów maszynowych i zwykłych [czyli ręcz-
nych karabinów powtarzalnych jakimi były Mosiny wz. 1891 – A.S.] 
ostrzeliwujący samoloty, na tej wysokości jest mało skuteczny. Bombar-
dowanie wywierało swój skutek – samoloty zniżały się do nieznacz-
nej wysokości, aby gwałtownie atakować karabinami maszynowymi. 
I wtedy zaczynało się piekło. (…) Oszalałe ze strachu konie, z pochylo-
nymi nad ich karkami jeźdźcami, rwały w jakimś furiackim pędzie na 
oślep przed siebie na wszystkie strony. Spadają jeźdźcy – wywracają 
się konie. Trwa to tylko minuty, samolot wystrzelawszy całą amunicję, 
musi opuścić plac boju. Ponieważ jedne samoloty dopiero co przylecia-
ły, więc zaczynają bombardowanie; inne wyrzuciwszy bomby, zaczy-
nają gwałtowny atak karabinami maszynowymi. Huk wybuchów bomb 
i turkot km [karabinów maszynowych – A.S.] trwał od rana bez prze-
rwy. Jazda Budiennego ani chwili nie miała spokoju.

Około południa już dał się zauważyć rezultat ataków. Rano tylko 
bezpośrednio atakowane kolumny rozpraszały się; czoło kolumny ma-
szerowało spokojnie, gdy był atakowany tył. W południe każda masze-
rująca kolumna przy zbliżaniu się samolotu rozsypywała się na wszyst-
kie strony galopem, starając się ukryć pod drzewami, albo we wsiach. 
Tabory, rażone bombami, przy zbliżaniu się samolotu pędziły w bok od 
drogi jak rozpełzające się robactwo. (…), a kawalerzyści, porzucając ko-
nie, kryli się do chałup przed ogniem karabinów maszynowych60.

Kończąc wątek taktyki nalotów, stosowanej latem 1920 roku 
przez lotników z III Dywizjonu Lotniczego, należy też zauważyć, że 
podczas lotów rozpoznawczych postępowali oni nieco odmiennie. 
Wówczas bowiem najważniejszym zadaniem było zebranie odpo-
wiednich informacji oraz ich pewne dostarczenie przełożonym. Wo-
bec braku radiostacji lotniczych, wymagało to możliwie szybkiego 
i bezpiecznego powrotu na macierzyste lotnisko oraz złożenia od-
powiedniego meldunku przełożonym. Stąd też, by jednak nie mar-
nować nadarzających się podczas takich lotów okazji do przeprowa-
dzenia ataków, ograniczano się do zrzucania bomb na rozpoznawa-

59 Był to efekt tego, że po zrzuceniu z mniejszej wysokości bomby nie były 
w stanie się uzbroić, a więc po upadku w cel nie mogły zadziałać zapalniki 
uderzeniowe. W efekcie tego powstawał niewybuch.

60 T. Turbiak, op. cit., s. 126–127.
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ne kolumny nieprzyjaciela, a rezygnowano z ataków szturmowych 
z wykorzystaniem karabinów maszynowych.

W pierwszych dniach drugiego tygodnia sierpnia 1920 roku sa-
moloty III Dywizjonu Lotniczego wykonały niewiele misji bojowych, 
każdego dnia było to bowiem zaledwie kilka lotów, przede wszyst-
kim o charakterze rozpoznawczym. Dla przykładu, 9 sierpnia odby-
ło się tylko 5 lotów, w trakcie których na zbliżającego się do Lwowa 
nieprzyjaciela zrzucono zaledwie 70 kg bomb i wystrzelono 100 po-
cisków z karabinów maszynowych61. 

Wśród wspomnianych 5 lotów najważniejszym było zadanie zre-
alizowane wieczorem62 przez załogę należącą do 6. Eskadry Wywia-
dowczej, złożoną z chor. pil. Józefa Cagaska63 i ppor. obs. Józefa Woj-
ciechowskiego, która poleciała w kierunku północno-wschodnim 
od Lwowa wzdłuż trasy Brody–Stanisławczyk–Łopatyń–Bołdury–
Leszniów–Beresteczko–Stojanów–Witków–Radziechów–Chołojów–
Dmytrów–Majdan Stary–Toporów. Zgodnie z raportem złożonym 
po powrocie z misji przez obserwatora, wykryto obecność wielkich 
ognisk w lasach oraz zwiększony ruch mniej lub bardziej licznych 
kolumn taborowych oraz drobnych formacji jazdy i piechoty, nale-
żących do 1. Armii Konnej64. Wynikało z tego, że próbowała się ona 
kierować głównie na Toporów i Chołojów, co zinterpretowano jako 
zapowiedź kolejnej ofensywy Konarmii65.

Dla potwierdzenia oraz uzupełnienia tego meldunku, na rozkaz 
dowództwa 6. Armii następnego dnia dowództwo III Dywizjonu 
Lotniczego wysłało z misją rozpoznawczą kolejną załogę z 6. Eska-
dry Wywiadowczej w składzie: por. pil. Adolf Wiesiołowski66 i ppor. 
obs. Stefan Tarasiewicz67.

61 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 93–94. 
62 Lot rozpoczął się dopiero o godz. 18.20.
63 M. Niestrawski nazwisko to podaje w formie: Cagašek – vide: idem, III Dy-

wiz jon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 94.
64 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII), praca 

zbior. pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 2004, s. 236–237 – dok. nr 173 
– Meldunek ppor. obs. Józefa Wojciechowskiego z wywiadu lotniczego dla 
szefa Oddziału III dowództwa 6. Armii z 9 sierpnia 1920 r.

65 Tak twierdzi Hubert Mordawski – vide: idem, Polskie lotnictwo wojskowe 
1918–1920. Narodziny i walka, Wrocław 2009, s. 311.

66 Był to ówczesny dowódca 6. Eskadry Wywiadowczej.
67 Taki stopień tego ofi cera podaje M. Niestrawski (vide: idem, III Dywizjon 

Lotniczy w walce…, op. cit., s. 109). Tymczasem w części starszej literatury 
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Poza tym lotem 10 sierpnia eskadry III Dywizjonu Lotniczego 
wykonały jeszcze 10 zadań w powietrzu, w wyniku których potwier-
dzono efekty rozpoznania z poprzedniego dnia oraz stwierdzono, 
że siły Budionnego wyruszyły z Krzemieńca, Wiśniowca i Dunajo-
wa w kierunku północno-zachodnim – a więc najprawdopodobniej 
na Lwów. Tego dnia loty rozpoznawcze przeprowadzono, między 
innymi, nad Toporowem, Chołojowem, Witkowem i leżącym nad 
Gniezną Beresteczkiem. Jednakże zaplanowana współpraca z jazdą 
Wojska Polskiego nie doszła wówczas do skutku. Pomimo to w cią-
gu całego tego dnia na pozycje zajmowane przez 1. Armię Konna 
zrzucono 250 kg bomb oraz wystrzelano 650 pocisków z karabinów 
maszynowych68.

Wynika więc z tego, że w związku z rozpoczynającym się mar-
szem 1. Armii Konnej na Lwów, od 10 sierpnia zaczęto zwiększać 
liczbę codziennych lotów bojowych na linię frontu oraz na jego zaple-
cze, wykonywanych przez samoloty poszczególnych eskadr III Dy-
wizjonu Lotniczego. Już 11 sierpnia wykonały one 13 lotów, w trak-
cie których śledzono ruchy 1. Armii Konnej, a także ustalono kie-
runki odwrotu wycofujących się oddziałów Wojska Polskiego. W ich 
trakcie na nieprzyjaciela zrzucono 180 kg bomb oraz wystrzelono 
2250 pocisków karabinowych. Tego dnia loty bojowe odbyli por. pil. 
Józef Hendricks z 15. Eskadry Myśliwskiej, sierż. liniowy69 pil. Alojzy 
Styks i ppor. obs. Józef Wojciechowski z 6. Eskadry Wywiadowczej, 
ppor. pil. Aleksander Seńkowski oraz por. pil. Crawford z 7. Eska-
dry Myśliwskiej, a także dowódca dywizjonu mjr pil. Faunt le Roy70.

Natomiast dnia 12 sierpnia, mimo posiadania 10 sprawnych sa-
molotów, zaangażowanie III Dywizjonu Lotniczego zmniejszyło się 
– zapewne wskutek złych, uniemożliwiających operacje lotnicze, 
warunków atmosferycznych. Stąd też przeprowadzono tylko 2 loty 
– jeden z nich odbył por. pil. Crawford. Pomimo to lotnicy wykryli 
marsz sił Budionnego na Kamionkę Strumiłową oraz na Busk. 

Następnego dnia, pomiędzy 8.45 a 11.05, po trasie Lwów–To-
porów–Szczurowice–Retków–Beresteczko–Stojanów–Radziechów–

przedmiotu można spotkać informację, że miał on już wówczas stopień po-
rucznika obserwatora. 

68 Ibidem, s. 94.
69 Tak w Wojsku Polskim brzmiała wtenczas nazwa stopnia, który był odpo-

wiednikiem późniejszego sierżanta. 
70 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 94.
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Lwów, na rozpoznanie, na samolocie należącym do 6. Eskadry Wy-
wiadowczej, poleciała załoga złożona z por. obs. Kazimierza Kubali 
z dowództwa dywizjonu i plut. pil. Pawła Tisslera71. Na całej trasie 
tego lotu, poza własnymi oddziałami i taborami, wykryli oni liczne, 
mniejsze lub większe, maszerujące kolumny kawalerii oraz taborów 
po Monastyrkiem, Ohładowskim, Szczurowicami, Mytnicą, Sobinem 
(pod Niemiłowem) i Śródopolcami. Poza tym por. obs. Kubala skon-
trolował stan mostów na Radostawce i na Styrze72. Ponadto, tego sa-
mego dnia 7. Eskadra Myśliwska wysłała 2 samoloty w celu wykona-
nia ataków na rozpoznanego nieprzyjaciela, a w godzinach od 12.50 

do 13.00 wystartowały 4 kolejne samoloty, należące do 15. Eskadry 
Myśliwskiej.

Meldunki z tych lotów rozpoznawczych pozwoliły polskim szta-
bowcom skonstatować, iż 3 dywizje kawalerii 1. Armii Konnej ma-
szerowały wówczas przez Beresteczko i Łopatyn na Majdan Stary, 
Ohladów, Radziechów i Kamionkę Strumiłową. Nie zauważono 
jednak wtedy kolejnej – słabszej – kolumny Konarmii, kierującej się 
z Kozina na Brody, Toporów i Busk. Tymczasem obydwa te uderze-
nia ostatecznie wymierzone były we Lwów. Pomimo to dowództwo 
Frontu Południowego liczyło na powstrzymanie armii Budionnego 
za pomocą 1. Dywizji Jazdy, dowodzonej wtedy skutecznie przez 
płk. artylerii Juliusza Rómmla oraz przez wojska Grupy gen. ppor. 
Pawła Szymańskiego. W działaniach tych miał wziąć też aktyw-
ny udział III Dywizjon Lotniczy. W efekcie tego, oddziały Wojska 

71 Niekiedy w literaturze można napotkać inną wersję nazwiska tego pilota, 
a mianowicie: Tysler lub też Tyssler. 

72 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, 
op. cit., s. 419–420 – dok. nr 338 – Meldunek z wywiadu lotniczego por. 
obs. Kazimierza Kubali do Szefostwa Lotnictwa 6 Armii z 13 VIII 1920 r. – 
załącznik do Rozkazu Operacyjnego nr 1 Oddziału III Dowództwa Frontu 
Południowego L. op. 3319/III z 13 VIII 1920 r. O niemniej ważnych efektach 
działań rozpoznawczych załóg eskadr ówczesnego III Dywizjonu Lotnicze-
go wykonywanych w sierpniu 1920 r. na korzyść ówczesnego Frontu Po-
łudniowego oraz 6. Armii szerzej, poza informacjami zawartymi w dalszej 
części tego studium oraz oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i lite-
ratury, vide również: Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyj-
ne, cz. 1, (25 VII–5 VIII), praca zbior. pod red. M. Tarczyńskiego, Warszawa 
2002, a także: Bitwa lwowska i zamojska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyj-
ne, cz. 3 (21 VIII–4 IX 1920), praca zbior. pod red. M. Tarczyńskiego, Warsza-
wa 2009.
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 Polskiego zobowiązane zostały do wykładania białych znaków roz-
poznawczych73.

Wskutek rozkazów dowództwa Frontu Południowego 13 sierp-
nia III Dywizjon Lotniczy rozpoczął bezpośrednie uderzenia na 
formacje 1. Armii Konnej. Major Faunt le Roy wysłał więc kpt. pil. 
Edwarda Corsiego i ppor. pil. Aleksandra Seńkowskiego z 7. Eska-
dry Myśliwskiej oraz wszystkich 5 zdolnych do służby pilotów 
z 15. Eskadry Myśliwskiej, mianowicie por. pil. Jerzego Dziem-
bowskiego, por. pil. Józefa Hendricksa, sierż. sztab. pil. Antoniego 
Bartkowiaka74, ppor. pil. Stanisława Rozmiarka i ppor. pil. Edwar-
da Lewandowskiego. Corsi oraz 4 pierwsi wymienieni tutaj lotnicy 
z 15. Eskadry Myśliwskiej poza ostrzelaniem konarmiejców, z ka-
rabinów maszynowych, zrzucili też bomby75. Po tych atakach lotni-
czych, o czym już wspominano, dowództwo Frontu Południowego 
poprosiło o pozostawienie 15. Eskadry Myśliwskiej w składzie pod-
ległych mu sił lotniczych. 

Tego też dnia dywizjon przeprowadził kilka lotów rozpoznaw-
czych. Jeden z nich wykonała załoga z 5. Eskadry Wywiadowczej, 
w składzie: ppor. pil. Ludwik Nazimek i ppor. obs. Kazimierz Braun, 
a kolejny sierż. liniowy pil. Józef Rączka i ppor. obs. Józef Wojcie-
chowski ze składu 6. Eskadry Wywiadowczej76. Widać więc, że mjr 
Faunt le Roy starał się w miarę równomiernie obciążać zadaniami 
bojowymi podległe mu eskadry.

W sumie tego dnia lotnicy wykonali 13 lotów oraz zrzucili 116 kg 
bomb i wystrzelali 1 800 pocisków karabinowych, zaś największy 
ich wysiłek bojowy skupił się nad Chołojowem, gdzie konarmiejcy 
ścierali się z 1. Dywizją Jazdy oraz pod Toporowem, którego broniły 
oddziały sławnej już wówczas 18. Dywizji Piechoty. W efekcie tych 
działań dowództwo Frontu Południowego, bronionego przez Woj-
sko Polskie oraz oddziały Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Lu-

73 E. Lewandowski, Lotnictwo w walce z armią konną Budiennego, „Przegląd Lot-
niczy” 1932, nr 1–2, s. 29; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, 
op. cit., s. 95–96. Z reguły jednak oddziały nie posiadały wówczas odpo-
wiednich płacht sygnalizacyjnych. 

74 Według K.A. Tarkowskiego (vide: idem, op. cit., s. 104) oraz M. Nie straw-
skiego (vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 96 i passim) 
pilot ten miał już wtenczas stopień podporucznika.

75 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 95–96.
76 Ibidem, s. 96.
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dowej, nie widziało powodów do szczególnego niepokoju o los fron-
tu, a tym samym także Lwowa77.

W ciągu następnego dnia, czyli 14 sierpnia już cały III Dywizjon 
Lotniczy zaangażował się w operacje skierowane przeciwko 1. Ar-
mii Konnej oraz pozostałym siłom sowieckiego Frontu Południo-
wo-Zachodniego. Tego dnia 13 sprawnych maszyn wykonało bo-
wiem 20 lotów bojowych. Realizowano zadania nad znaczącą częścią 
przedpola polskiego Frontu Południowego, gdyż jego dowództwo 
słusznie podejrzewało, że największym zagrożeniem dla jego spój-
ności, przede wszystkim zaś na kierunku lwowskim, jest nacierająca 
Konarmia Siemiona Budionnego. W związku z tym, lotnicy eskadr 
dywizjonu kontrolowali położenie nacierającej na Hrubieszów 
3. Dywizji Piechoty Legionów oraz obserwowali postępy wielkich 
jednostek i oddziałów 1. Armii Konnej. W efekcie tych działań lotni-
cy meldowali o marszu „czerwonych” na Dobrotwór i Krystynopol, 
a także przekroczeniu przez nich Bugu w rejonie Porycka oraz Kry-
łowa i Hrubieszowa. Przy okazji tych lotów rozpoznawczych lotnicy 
z 5. i 6. Eskadry Wywiadowczej dokonywali nalotów bombowych 
na napotkane formacje Armii Czerwonej. Natomiast 7. i 15. Eskadra 
Myśliwska ostrzeliwały je także ogniem pokładowych karabinów 
maszynowych. 

Tego dnia polskie samoloty zrzuciły na wroga ponad 400 kg 
bomb oraz wystrzelały 2400 pocisków karabinowych, zaś loty wy-
konało, między innymi, 4 lotników z 15. Eskadry Myśliwskiej, mia-
nowicie por. pil. Jerzy Dziembowski, por. pil. Józef Hendricks, ppor. 
pil. Edward Lewandowski i ppor. pil. Stanisław Rozmiarek. Sta-
rali się oni osłonić odwrót 1. Dywizji Jazdy płk. Rómmla. Ponadto 
7. Eskadra Myśliwska skierowała wówczas do akcji 2 myśliwce, pilo-
towane przez por. pil. Jerzego Webera i por. pil. Crawforda. 

Jak już wspomniano, tego dnia ważne loty przeprowadzili także 
lotnicy z eskadr wywiadowczych. Ze składu 5. Eskadry Wywiadow-
czej latali wtedy ppor. pil. Ludwik Nazimek i ppor. obs. Kazimierz 
Braun, którzy zrzucili na wroga 50 kg bomb. Następnie ppor. Na-
zimek wykonał kolejny lot wraz z por. obs. Tomaszem Turbiakiem. 
Natomiast trzeci lot wykonali por. pil. Bolesław Lepszy i ppor. obs. 

77 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, 
op. cit., s. 420–421 – dok. nr 339 – Komunikat operacyjny nr 4 Oddziału III 
dowództwa Frontu Południowego L. op. 3332/III z 13 VIII 1920 r. 
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Tadeusza Janiszewski. Natomiast spośród personelu 6. Eskadry Wy-
wiadowczej tego dnia latali sierż. liniowy pil. Józef Rączka i ppor. 
obs. Józef Wojciechowski oraz plut. pil. Tissler i por. obs. Bronisław 
Fabian. Jednak służbę dywizjonu znacznie utrudniał brak dokład-
nych informacji o położeniu własnych oddziałów na kierunkach, na 
których odbywały się loty bojowe eskadr należących do III Dywizjo-
nu Lotniczego78.

Podobnie było też 15 sierpnia, który był kolejnym dniem inten-
sywnych lotów bombowo-rozpoznawczych i szturmowo-rozpo-
znawczych tego dywizjonu. Dzięki całonocnej wytężonej pracy me-
chaników do walki mogło stanąć 16 sprawnych samolotów, co umoż-
liwiło zrealizowanie 21 wylotów bojowych. W ich trakcie zrzucono 
ponad 300 kg bomb oraz wystrzelano 4 tys. pocisków karabinowych.

Po wykryciu podczas porannego rozpoznania dużego skupi-
ska jazdy Budionnego w rejonie Poburzany–Derewlany dwukrotnie 
startowały samoloty 15. Eskadry Myśliwskiej – raz przed południem 
i raz pod wieczór. Ten drugi lot okazał się wyjątkowo ciężki, gdyż 
z 4 startujących wtedy maszyn typu Fokker D.VII, operujących w re-
jonie Wierzblany–Adamy–Jabłonówka–Sokole, na lotnisko Lewan-
dówka powróciły tylko 2, pilotowane przez por. pil. Jerzego Dziem-
bowskiego i sierż. sztab. pil. Antoniego Bartkowiaka. Natomiast 
ciężko ranny sierż. liniowy pil. Stanisław Rozmiarek wylądował pod 
Krasnem, a por. pil. Józef Hendricks, na postrzelonym samolocie, 
pod Buskiem, gdzie atakowano kawalerię i tabory Konarmii. Gęste 
lasy, znajdujące się na północ od Buska, ułatwiały bowiem konar-
miejcom maskowanie własnych pozycji oraz urządzanie zasadzek 
ogniowych. W efekcie tego, ranny w obie nogi, wspomniany już, 
sierż. liniowy Rozmiarek, podczas przymusowego lądowania wpadł 
do rowu, zaś jego Fokker skapotował, co spowodowało dalsze obra-
żenia pilota, który po 10 dniach zmarł w szpitalu we Lwowie. 

Więcej szczęścia miał por. pil. Hendricks, który po wylądowa-
niu na ziemi niczyjej dotarł do polskich linii. Wieczorem, wraz z me-
chanikami, próbował ewakuować uszkodzony samolot, ale wskutek 
błota i silnego ognia nieprzyjaciela okazało się to niemożliwe. Wów-
czas podjęto decyzję o spaleniu Fokkera. Wcześniej jednak pilot wy-

78 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 
s. 468; H. Mordawski, op. cit., s. 314–315; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotni-
czy w walce…, op. cit., s. 97.
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ciął z jego kadłuba namalowany na burcie maszyny wizerunek la-
leczki „Bi-Ba-Bo”, który zachował na pamiątkę79.

Loty wykonywała wtenczas również 7. Eskadra Myśliwska 
oraz 5. i 6. Eskadra Wywiadowcza, rozpoznając oraz bombardując 
i ostrzeliwując z karabinów maszynowych wykrytego nieprzyjacie-
la. Wspólny lot przeprowadził wtedy kpt. pil. Edward Corsi i por. 
pil. Elliot William Chess, którzy w parze rozpoznawali pozycje wro-
ga. Każdy z nich zrzucił też po 2 bomby.

Jak już wspomniano, tego dnia akcja lotnicza przeciw 1. Armii 
Konnej rozpoczęła się o świcie, a lotnicy – poza Buskiem – operowali 
również w okolicach Kamionki Strumiłowej, Chołojowa i Toporowa, 
gdzie „(…) bombardowali i ostrzeliwali kolumny kawalerii, oddzia-
ły piechoty, tabory i wagony kolejowe”80. 

Podczas tych lotów obserwatorzy, głównie z 5. Eskadry Wywia-
dowczej, która tego dnia wykonała 2 ważne loty81, odkryli, że pierw-
sze większe formacje 1. Armii Konnej dotarły do Bugu, którego 
broniły jedynie symboliczne siły polskie. Zaobserwowali oni także 
marsz odwrotowy 18. Dywizji Piechoty, kierującej się przez Lasy So-
bole do Kamionki Strumiłowej. 

Wynika więc z tego, iż do 15 sierpnia lotnictwo polskie, obok 
bezpośrednich ataków na jazdę Budionnego, prowadziło przede 
wszystkim rozpoznanie głównych kierunków uderzeń jego dywizji, 
które poczęły wlewać się w 25-kilometrowy wyłom w polskim fron-
cie, jaki powstał wskutek cofnięcia się 6. Dywizji Piechoty z linii Ka-
mionka Strumiłowa–Busk. Następnego dnia do Lwowa pozostało im 
już tylko 40 km. Tymczasem dowództwo 6. Armii, nie dysponując 
żadnymi innymi odwodami do walki z armią Budionnego, postano-
wiło wykorzystać lotnictwo. 

Ponadto, podczas jednego z lotów odbytych tego dnia, pchor. 
obs. Zygfryd Piątkowski z dowództwa III Dywizjonu Lotniczego za-
uważył, że konarmiejcy po dostrzeżeniu polskiego samolotu zmie-
niali kierunek marszu o 180 stopni, starając się w ten sposób zmy-

79 T.J. Kopański, Fokker DVII BI-BO-BA, „Lotnictwo z Szachownicą” 2002, nr 1, 
s. 25; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 98–99.

80 A. Smoliński, Udział lotnictwa Wojska Polskiego w walce z 1 Armią Konną…, op. 
cit., s. 39; W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, 
op. cit., s. 468; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 97.

81 Loty te wykonał sierż. pil. Michał Solski, który najpierw poleciał z por. obs. 
Tadeuszem Jariną, a następnie z ppor. obs. Kazimierzem Braunem.
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lić  obserwatorów, co do rzeczywistego kierunku marszu. Podobną, 
mało zresztą skuteczną, taktykę stosowali także w kolejnych dniach82.

Zauważyć też należy, że w połowie tego miesiąca do 7. Eskadry 
Myśliwskiej przybyło co najmniej 3 kolejnych pilotów amerykań-
skich83, którzy znacznie wzmocnili jej możliwości kadrowe. W nad-
chodzącym okresie szczególnie ciężkich walk było to bardzo  istotne84.

Najsilniejsze i jednocześnie najefektywniejsze ataki III Dywizjo-
nu Lotniczego na formacje 1. Armii Konnej – pomimo wskazanego 
powyżej chronicznego braku sprzętu i odpowiednio wyszkolonych 
pilotów – miały miejsce w dniach od 16 do 20 sierpnia, czyli w trakcie 
próby zdobycia przez nią Lwowa. Apogeum tej aktywności przypa-
dło zaś na dwa dni walk, mianowicie na 16 i 17 sierpnia, gdy sytuacja 
wojsk polskich walczących w Małopolsce Wschodniej, w tym bezpo-
średnio na przedpolach Lwowa, była bardzo trudna. 

Już 16 sierpnia rozpoznanie lotnicze zaobserwowało pierwsze 
oddziały Konarmii na zachodnim brzegu Bugu. Od godz. 8.25 do 
godz. 9.45 trwał bowiem lot por. pil. Władysława Kalkusa85 i por. 

82 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 98.
83 Byli to por. pil. Iglis John Maitland i por. pil. John Speaks, którzy, według 

ustaleń Z. Kozaka (vide: idem, op. cit., s. 94), służbę w Wojsku Polskim i jed-
nocześnie w 7. Eskadrze Myśliwskiej rozpoczęli 21 sierpnia 1920 r. oraz kpt. 
pil. John C. McCallum, który w eskadrze tej znalazł się już kilka dni wcześ-
niej, a mianowicie 13 sierpnia – vide: ibidem, s. 93. Natomiast K.M. Murray 
(vide: idem, op. cit., s. 238) tak przedstawia tę sytuację: „Nowy narybek sta-
nowili: porucznicy Earl F. Evans, kuzyn Chessa, z El Paso w Teksasie; John 
C. Speaks z Ohio; John I. Maitland z Detroit oraz Thomas H. Garlick i Ken-
neth M. Murray z Nowego Jorku. Pilot z Toronto to kapitan T.V.  McCallum 
(…). Eskadra wkrótce miała mieć sześciu nowych pilotów, jednak jeden 
z członków pierwotnej ekipy musiał zrezygnować z dalszej służby. Po 
otrzymaniu (…) listu z domu [Kenneth O. – A.S.] Shrewsbury zmuszony 
był zrezygnować i wrócić do Ameryki z powodów osobistych”. Z powyż-
szego wynika, że w sierpniu 1920 r. do 7. Eskadry Myśliwskiej dołączyło 
więcej niż 3 nowych pilotów przybyłych z Ameryki.

84 W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, 
op. cit., s. 44–48; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 100–101; Z. Kozak, op. cit., s. 84–
85; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 97–98.

85 Był to późniejszy gen. bryg. pil. – szerzej na temat tej ciekawej postaci vide 
choćby: T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski niepodległej. Wy-
danie uzupełnione i poprawione, Warszawa 1991, s. 107; O. Cumft, H.K. Ku-
jawa, Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939–1946, 
Warszawa 1989, s. 313; P. Stawecki, Słownik biografi czny generałów Wojska 
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obs. Tomasza Turbiaka86 z 5. Eskadry Wywiadowczej, którzy prze-
prowadzili rozpoznanie na trasie Lwów–Zadwórze–Lisko–Niesłu-
chów–Żelechów–Streptów–Milatyn–Niesłuchów–Lwów. W Strep-
towie dostrzegli oni oddział pochodzący z byłej Armii Polskiej we 
Francji87, zaś na drodze z Milatyna do Niesłuchowa zrzucili 40 kg 
bomb na kolumnę konarmiejców liczącą ich zdaniem 300 jeźdźców. 
Jeszcze przed południem – pomiędzy 10.10 a 11.20 – załoga ta wy-
konała kolejny lot, a por. Turbiak w rejonie Niesłuchowa znowu za-
obserwował sowiecką jazdę, zaś na południe od Kozłowa obrzucił 
bombami 300 kawalerzystów – zapewne z 1. Armii Konnej. Efekty 
tych lotów oraz meldunki złożone przez por. obs. Turbiaka nie pozo-
stawiały wątpliwości – przez Bug na odcinku od Buska do Tadania 
przeprawiły się już znaczne siły Konarmii, a kolejne kolumny jazdy 
i tabory znajdowały się w trakcie jego przekraczania, przy czym ma-
szerowały one na zachód oraz na południowy zachód88. Droga na 
Lwów była praktycznie otwarta, a podjazdy 1. Armii Konnej docie-
rały już do Kłodna. 

Przeszkodę dla nich stanowiły jedynie słabe siły 6. Dywizji Pie-
choty, wsparte przez ochotniczy Detachement rtm. Romana Abra-
hama. Natomiast 1. Dywizja Jazdy oraz Grupa gen. ppor. Paw-
ła Szymańskiego znajdowały się na północ od wojsk Budionnego, 
12. i 13. Dywizja Piechoty zaś − na południe od nich. Na ich kon-
centrację na przedpolach Lwowa potrzebowano od 2 do 4 dni, pod-
czas gdy nieprzyjaciel był w stanie dotrzeć do miasta w ciągu doby. 
W efekcie takiej niekorzystnej dla strony polskiej sytuacji operacyjnej 
czas potrzebny na przegrupowanie jej sił mogła zapewnić jedynie 
zdecydowana akcja III Dywizjonu Lotniczego, która mogłaby spo-
wolnić bądź nawet zahamować na jakiś czas marsz Konarmii na sto-
licę Małopolski Wschodniej. W jej efekcie dowództwo Frontu Połu-
dniowego zamierzało możliwie szybko zgromadzić swe siły główne 

 Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 157; J. Zieliński, W. Wójcik, op. cit., 
s. 81–82.

86 Jak to już sygnalizowano, według części literatury ofi cer ten był wówczas 
podporucznikiem. 

87 Tzw. „hallerczyków”. Tak nazwali go lotnicy. Być może była to któraś z for-
macji 13. Dywizji Piechoty.

88 T. Turbiak, op. cit., s. 125; W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem 
w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 470; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 
w walce…, op. cit., s. 99.
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w postaci  złożonej z 5., 6. i 13. Dywizji Piechoty 6. Armii gen. ppor. 
Władysława Jędrzejewskiego. Poza tym, bezpośrednio dowództwu 
frontu podporządkowano także 1. Dywizję Jazdy płk. artylerii Juliu-
sza Rómmla oraz 12. Dywizję Piechoty, a także siły ukraińskie – tz w. 
Armię gen. Pawłenki. Jednak te dwie ostatnie formacje miały opero-
wać na południe od obszaru działania 1. Armii Konnej89.

Wynika więc z tego, że rola III Dywizjonu Lotniczego w tych wy-
darzeniach była niezwykle ważna – wręcz decydująca dla zapew-
nienia możliwości obrony Lwowa. W związku z tym mjr pil. Faunt 
le Roy największą szansę dostrzegł w zastosowaniu sygnalizowanej 
już wcześniej taktyki walki, polegającej na prowadzeniu całodzien-
nych nalotów nękających na przemieszczające się formacje Konar-
mii. W praktyce kilkanaście samolotów z podległych mu eskadr od 
wczesnego świtu do zmierzchu, z wysokości około 50 m miało ata-
kować karabinami maszynowymi maszerujące kolumny „czerwo-
nej konnicy”. Oczywiście każdy z takich ataków szturmowych po-
winien być poprzedzony bombardowaniem. Trudno dzisiaj ustalić 
bezsporną liczbę maszyn dywizjonu gotowych do boju 16 sierpnia90. 
Wydaje się jednak, że było ich wtedy minimum 18 lub też maksi-
mum 19 sztuk91. 

Poza wspomnianymi wcześniej porannymi lotami tego dnia la-
tali jeszcze, między innymi, por. pil. Bolesław Lepszy i ppor. obs. 
Tadeusz Janiszewski, a także ppor. pil. Ludwik Nazimek i ppor. obs. 
Kazimierz Braun. Załogi te zrzuciły na wroga po jednej dziesięcioki-

89 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2, (6–20 VIII)…, 
op. cit., s. 499–500 – dok. nr 397 – Komunikat operacyjny Oddziału III do-
wództwa Frontu Południowego L. op. 3403/III z 16 VIII 1920 r.; ibidem, 
s. 500–503 – dok. nr 398 – Rozkaz operacyjny nr 4 Oddziału III dowódz-
twa Frontu Południowego L. op. 3404/III z 16 VIII 1920 r.; ibidem, 504–505 
– dok. nr 400 – Rozkaz dowództwa 1 Dywizji jazdy nr 1608/16.30 z 16 VIII 
1920 r.; ibidem, s. 518–519 – dok. nr 411 – Komunikat operacyjny nr 11 Od-
działu III dowództwa Frontu Południowego L. op. 3424 z 17 VIII 1920 r.

90 Vide choćby ustalenia Tadeusza Turbiaka (idem, Walki III Dyonu Lotnicze-
go z konną armią Budiennego pod Lwowem…, op. cit., s. 126), który podaje 
16 samo lotów sprawnych do lotu dnia 16 sierpnia 1920 r. Pogląd ten po-
dziela K.A. Tarkowski – vide: idem, op. cit., s. 101.

91 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, 
op. cit., s. 519 – dok. nr 411 – Komunikat operacyjny nr 11 Oddziału III do-
wództwa Frontu Południowego L. op. 3424 z 17 VIII 1920 r.; M. Nie straw-
ski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 100.
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logramowej bombie. Wówczas już oddziały 1. Armii Konnej znajdo-
wały się tak blisko Lwowa, że loty w obydwie strony trwały zaledwie 
godzinę. W wyniku tego nie tracono czasu na długie przeloty, co po-
wodowało, że wolniej następowało zmęczenie lotników wywołane 
długotrwałym przebywaniem w powietrzu oraz stresem wywoływa-
nym przez udział w zbrojnych akcjach. Poza tym, zamiast maksymal-
nego zapasu paliwa, można było zabrać do samolotu więcej bomb. 
Przykładowo, podczas swojej drugiej akcji por. pil. Bolesław Lepszy 
i ppor. obs. Tadeusz Janiszewski zrzucili na konarmiejców 10 dwuna-
stokilogramowych bomb. Taki sam ładunek obserwator ten zabrał do 
samolotu w trakcie swego trzeciego lotu, odbytego tego samego dnia 
z ppor. pil. Nazimkiem. Ponadto pojedynczy wylot zaliczyli wów-
czas sierż. liniowy pil. Jan Ryba i por. obs. Adam Paleolog92.

Również tego dnia liczne loty wykonali piloci z 15. Eskadry My-
śliwskiej. Sierż. sztab.93 pil. Antoni Bartkowiak94 w czasie pomiędzy 
godz. 9.30 a 13.20 poleciał z zadaniem zaatakowania nieprzyjacie-
la, który zdążył już przeprawić się na zachodni brzeg Bugu. Leciał 
po trasie Lwów–Busk–Wierzblany–Pobużany–Streptów–Żelechów–
Rzepniów–Kozłów–Niesłuchów–Jakimów–Dziedziłów–Lwów. 
W trakcie tej akcji odnalazł i zaatakował wroga w rejonie Miroczyna, 
Pobużan, Rakobutów, Rzepniowa i Żelechowa. Wykrył też nieprzy-
jacielskie baterie artylerii polowej, rozmieszczone na północ od Bu-
ska i we wschodniej części Pobużan, a także pojedyncze działa oraz 
samochody pancerne i drobne oddziały w rejonie Buska, stacji kole-
jowej Krasne, Niesłuchowa, Milatyna, Kozłowa i Żuratyna. Ponadto 
dwukrotnie lądował w pobliżu polskich baterii artylerii – pod Kra-
snem i pod Buskiem, by przekazać im informacje o położeniu 1. Ar-
mii Konnej. Tak więc lot ten dowództwu Frontu Południowego do-
starczył wielu cennych informacji o dyslokacji i kierunkach marszu 
poszczególnych formacji 1. Armii Konnej95. 

92 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 100.
93 Tak w Wojsku Polskim brzmiała wtenczas nazwa stopnia, który był odpo-

wiednikiem późniejszego starszego sierżanta. 
94 Niekiedy w literaturze przedmiotu można napotkać informacje, iż ten póź-

niejszy ofi cer miał wtenczas jedynie stopień sierżanta liniowego pilota, przy 
czym część literatury podaje, że jakoby w tym czasie był on już podporucz-
nikiem pilotem. 

95 Szerzej na ten temat vide: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotni-
czy w bitwie pod Lwowem…, op. cit., s. 50.
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Jednocześnie od rana po 2 loty na Fokkerach D.VII wykonali tak-
że dowódca eskadry por. pil. Jerzy Dziembowski96 oraz ppor. pil. 
Edward Lewandowski97. Trwało to od 9.45 do 11.06, a w przypadku 
drugiej maszyny nieco dłużej, bo do 11.16. Ich zadaniem były ataki 
na jazdę sowiecką, przeprawiającą się przez Bug w rejonie Busk–De-
rewlany, a także niepokojenie oddziałów przeciwnika znajdujących 
się na zachód od tej linii. Poza tym na drodze pomiędzy Jabłonówką 
a Buskiem ostrzelali oni z karabinów maszynowych kolumnę Konar-
mii liczącą około 1 tys. jeźdźców oraz towarzyszące im liczne tabory, 
które maszerowały na przeprawę przez Bug. Pod Pobużanami roz-
proszyli krasnoarmiejców naprawiających zerwany most na Bugu. 
Ponadto lotnicy dostrzegli też kolejną przeprawę znajdującą się pod 
Rakobutami, a na północny wschód od Żelechowa byli świadkami 
udanego ataku bombowego innego polskiego samolotu, wykonane-
go na kolumnę jazdy liczącą 300 kawalerzystów98.

Jedną z głównych ról w działaniach tych odegrała, wspomniana 
już wcześniej, amerykańsko-polska 7. Eskadra Myśliwska im. Tade-
usza Kościuszki, której najważniejszym zadaniem, według niektó-
rych historyków, było wtenczas: „(…) na wszelkie możliwe sposo-
by wspierać siły generała Iwaszkiewicza na Froncie Południowym, 
bronić Lwowa oraz tak angażować Budionnego, by nie mógł dołą-
czyć do wojsk biorących udział w bitwie o Warszawę”99. Już 16 sierp-
nia eskadra ta wykonała w sumie na pewno 15100, a być może nawet 
18 lotów bojowych101. 

96 W sumie tego dnia ofi cer ten wykonał 4 loty bojowe.
97 Także ten ofi cer tego dnia wykonał w powietrzu 4 zadania bojowe.
98 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 

s. 471–472; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 101.
99 Cyt. za: R.F. Karolevitz , R.S. Fenn, op. cit., s. 188. O ówczesnej sytuacji na 

froncie polsko-sowieckim szerzej vide choćby: A. Przybylski, Wojna pol-
ska 1918–1921, Warszawa 1930; B. Skaradziński, Sąd Boży, Warszawa 2001; 
A. Smoliński, Działania zbrojne podczas wojny polsko-sowieckiej (styczeń 1919 r. 
– październik 1920 r.), [w:] Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1919–1920, praca zbior., Warszawa 2010.

100 Taką liczbę lotów bojowych 7. Eskadry Myśliwskiej wykonanych 16 sierp-
nia 1920 r. podaje M. Niestrawski – vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w wal-
ce…, op. cit., s. 104.

101 Z. Kozak, op. cit., s. 85. Natomiast M. Niestrawski (vide: idem, III Dywi-
zjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 101) podaje: „Spośród pilotów 7 E[ska-
dry] M[yśliwskiej] im. T. Kościuszki latali tego dnia kpt. pil. Corsi (zrzucił 
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Po południu tego dnia lot rozpoznawczy odbyli też sierż. linio-
wy pil. Józef Rączka i por. obs. Bronisław Fabian, należący do składu 
6. Eskadry Wywiadowczej, którzy pomiędzy Łodyną Nową a Horpi-
nem zauważyli toczące się walki, zaś na południe od Żelechowa do-
strzegli kolumnę liczącą około 1 tys. jeźdźców. Na kolejnych 200 ka-
walerzystów natrafi li w rejonie Milatyna. W związku z tym po dro-
dze por. Fabian dostarczył meldunek rtm. Romanowi Abrahamowi. 
Podczas tego lotu załoga ta zrzuciła na nieprzyjaciela 6 bomb. Poza 
tym w 2 lotach rozpoznawczych tej eskadry uczestniczył ppor. obs. 
Józef Wojciechowski, który za pierwszym razem poleciał z sierż. 
linio wym pil. Józefem Rączką, a za drugim z plut. pil. Tisslerem102. 

Wieczorem – pomiędzy 18.00 a 19.40 – plut. Tissler, wspólnie 
z por. obs. Kazimierzem Kubalą z dowództwa III Dywizjonu Lotni-
czego, wykonał jeszcze jeden lot. Po powrocie ofi cer ten złożył dro-
biazgowy i wartościowy meldunek, w którym znalazły się informa-
cje o licznych taborach i baterii artylerii, zauważonych na trasie od 
Srok Lwowskich do Lwowa oraz w rejonie Żydatyczowa. Pod Nie-
słuchowem wykrył on ukryty oddział „czerwonej konnicy” liczący 
800 jeźdźców. Podobną kolumnę zauważył pomiędzy Nahorcami 
Małymi z Żelechowem, zaś o połowę mniejszy oddział w samych 
Nahorcach Małych. Poza tym silniejsze formacje jazdy i większe ko-
lumny taborowe por. Kubala rozpoznał także w Streptowie, Rzep-
niowie, Milatynie i na zachód od Żuratyna. Natomiast na południe 
od Kozłowa widział około 200 wozów taborowych, rozproszonych 
po okolicznych polach, wskutek ataku innego polskiego samolotu. 
Jednocześnie na północ od Duniowa lotnicy ci zaobserwowali kolej-
nych około 500 konnych, którzy przeprawili się przez rzekę Dumni-
cę, a następne kolumny taborowe i oddziały pod Kędzierzawcami 

na nieprzyjaciela dwie bomby), a także por. pil. Weber, który zaatakował 
bronioną kolumnę taborową, a przy tym rzucił dwie bomby na wieś Kup-
cze. Z powodu przegrzewającego się silnika przerwał dalszy lot i powró-
cił na Lewandówkę”. Dalej zaś (vide: ibidem, s. 103–104) napisał: „Spośród 
58 wykonanych lotów [przez III Dywizjon Lotniczy dnia 16 sierpnia – A.S.] 
piętnaście lotów było udziałem pilotów 7 E[skadry] M[yśliwskiej]. Pięć 
razy Konarmię atakował por. pil. Weber, a po cztery por. pil. Chess i ppor. 
pil. Seńkowski. Dwa zadania w powietrzu wykonał kpt. pil. Corsi. Z powo-
du choroby dowódca eskadry por. pil. Crawford przez kilka dni nie latał”.

102 Jak to już wspominano, w części źródeł oraz w literaturze przedmiotu moż-
na spotkać także inne wersje brzmienia nazwiska tego pilota.



Aleksander Smoliński

114

i w rejonie Niesłuchowa. Oprócz tego pod Streptowem i Niesłucho-
wem plut. pil. Tissler i por. obs. Kazimierz Kubala rozpoznali nie-
przyjacielskie baterie artylerii. Natomiast pod miejscowością Ubinie 
por. Kubala widział walkę „krasnoarmiejców” z polską kawalerią, 
która wycofała się w kierunku Zadwórza. W związku z tym na połu-
dnie od miejscowości Nowosiółki Liskie załoga ta ogniem karabinów 
maszynowych powstrzymała na pewien czas nacierających sowiec-
kich jeźdźców. Odpowiedni meldunek lotnicy zrzucili oddziałowi 
polskiemu w Zadwórzu, a po powrocie przekazali także dowództwu 
Frontu Południowego i 6. Armii. Na jego podstawie oraz w oparciu 
o inne meldunki por. Kubali złożone tego dnia, dowództwo 6. Armii 
ustaliło, iż sowiecka kawaleria przeprawiła się przez Bug także pod 
Pobużanami oraz że szybko maszeruje na Kozłów i Lisko103.

Oprócz tego wieczorem – od godz. 19.10 do 20.15 – miał miejsce 
jeszcze jeden lot rozpoznawczy, który wykonała załoga należąca do 
dowództwa dywizjonu. Maszynę pilotował mjr pil. Faunt le Roy104, 
któremu towarzyszył pchor. obs. Zygfryd Piątkowski105. Ich obserwa-
cje potwierdziły wcześniejsze meldunki, gdyż widzieli oni prące na 
zachód – w kierunku Lwowa − masy 1. Armii Konnej Budionnego106.

W sumie 16 sierpnia przez cały dzień III Dywizjon Lotniczy prze-
prowadził 58 „zadań w powietrzu” – lotów rozpoznawczych i sztur-
mowych, w trakcie których lotnicy zrzucili na nieprzyjaciela 3 800 kg 
bomb i wystrzelili ponad 5 800 pocisków karabinowych107. W komu-
nikacie operacyjnym Oddziału III dowództwa Frontu Południowego 
z godzin porannych dnia 17 sierpnia napisano: 

103 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 
s. 472–473; idem, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwo-
wem…, op. cit., s. 51–52; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. 
cit., s. 101–103. 

104 W sumie tego dnia ofi cer ten wykonał 3 zadania bojowe.
105 Według części literatury posiadał on wtedy stopień sierżanta liniowego.
106 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 

s. 472; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 103. 
107 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 

s. 475–479, 484; idem, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 48–53; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 101–103; Z. Kozak, 
op. cit., s. 85; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 103–
104. 
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W dniu 15 i 16 VIII wyróżniła się w akcji przeciw armii konnej Bu-
dionnego 15 Eskadra Bojowa [Myśliwska – A.S.] pod dowództwem por. 
Dziembowskiego, zaś w dn. 16 bm cały III Dyon Lotniczy (15 i 7 Eska-
dra Bojowa [Myśliwska – A.S.] im. Tadeusza Kościuszki oraz 5 i 6 Eska-
dry Wywiadowcze) pod dtwem mjra Faunt le Roy atakując nieprzyja-
ciela bombami i km, przyczyniając nieprzyjacielskiej konnicy wielkie 
straty oraz prowadząc wywiady. W dn. 16 VIII III Dyon Lotniczy wyko-
nał na 19 aparatach 49 lotów nad nieprzyjacielem (…)108.

Podana w tym dokumencie liczba lotów bojowych z 16 sierpnia 
1920 roku jest mniejsza od zapewne dokładniejszych danych przyto-
czonych powyżej109. Te intensywne działania nie przyniosły jednak 
pełnego sukcesu, gdyż nie udało się powstrzymać marszu Konarmii 
w kierunku Lwowa, a jedynie spowolnić ruch części jej kolumn. Jed-
ną z przyczyn takiego stanu rzeczy był brak prawidłowego współ-
działania polskiego lotnictwa z formacjami Wojska Polskiego wal-
czącymi na ziemi. 

Tego dnia 1. Armia Konna operowała na terenie pozbawionym 
lasów, co powodowało, że jej maszerujące kolumny cały czas znaj-
dowały się na otwartym terenie. Z jednej strony ułatwiało to ataki 
polskich samolotów, z drugiej zaś powodowało, że loty na małych 
wysokościach spotykały się ze zmasowanym ogniem karabinowym 
konarmiejców. W efekcie tego wiele maszyn otrzymało liczne po-
strzały, które jednak łatwo było usunąć. Poważnych ran nie odniósł 
żaden z członków załóg. Obyło się też bez wypadków podczas star-
tów oraz lądowań po powrocie samolotów z misji110.

Podobnie wyglądały walki załóg III Dywizjonu Lotniczego, które 
miały miejsce 17 sierpnia 1920 roku. Tego dnia dowództwo  Frontu 

108 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 519 – dok. nr 411 – Komunikat operacyjny nr 11 Oddziału III dowódz-
twa Frontu Południowego L. op. 3424 z 17 VIII 1920 r.

109 Podobnie czyni też Z. Kozak (vide: idem, op. cit., s. 85), który podaje, że tego 
dnia lotnicy dywizjonu wykonali w sumie 49 lotów bojowych. Tymczasem 
W. Madejski (vide: idem, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 53), cytując jeden z ówczesnych dokumentów Oddzia-
łu III Sztabu Frontu Południowego, pisze, że III Dywizjon Lotniczy: „Wyko-
nał on w dniu dzisiejszym około 40 lotów nad nieprzyjacielem (…)”. Dalej 
zaś autor ten, w kolejnym cytacie źródłowym, przytoczył zacytowany po-
wyżej dokument, w którym mowa jest o 49 lotach. 

110 Vide choćby: T. Turbiak, op. cit., s. 128; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 
w walce…, op. cit., s. 103. 
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Południowego rozkazało należącym do niego eskadrom wspierać 
własne wojska walczące w rejonie Krasne–Busk oraz w okolicach Li-
ska i tym samym nadal powstrzymywać marsz oddziałów 1. Armii 
Konnej, kierującej się na Lwów. W wyniku tego zarządzenia do dzia-
łań zaangażowano 19 samolotów, zaś załogi dywizjonu wykonały 
w sumie aż 67 lotów bojowych111, podczas których zrzucono 3 900 kg 
bomb, a z lotniczych karabinów maszynowych wystrzelono 11 tys. 
pocisków112. 

Efektem porannego lotu rozpoznawczego było ustalenie trwają-
cej koncentracji jazdy i taborów, należących do 1. Armii Konnej w re-
jonie Lisko–Kędzierzawce–Kozłów–Milatyn–Niesłuchów–Żelechów. 
Dostrzeżono także własne oddziały nacierające na północ od linii ko-
lejowej Zadwórze–Krasne. W związku z tym dowództwo Frontu Po-
łudniowego oczekiwało skupienia wysiłku podległych mu eskadr na 
obszarze leżącym na północ od torów kolejowych, łączących Krasne 
i Busk, a także na wsiach Lisko i Kędzierzawce. Celem tych działań 
miało być maksymalne spowolnienia marszu Konarmii na Lwów113. 

W związku z tymi rozkazami 17 sierpnia przez cały dzień III Dy-
wizjon Lotniczy, za pomocą bomb i ostrzału z karabinów maszy-
nowych, atakował konarmiejców w rejonie wsi Lisko–Kędzierzaw-
ce oraz pod Kozłowem, Milatynem, Niesłuchowem i Żelechowem. 
Poza tym wspierał też polską piechotę, walczącą na północ od linii 
kolejowej Krasne–Zadwórze, przy czym walki o tę ostatnią miejsco-
wość miały niezwykle dramatyczny przebieg114 – także dla polskich 

111 Według części badaczy 17 sierpnia 1920 r. III Dywizjon Lotniczy wykonał 
w sumie 69 lotów bojowych – vide: K.A. Tarkowski, op. cit., s. 101.

112 T.J. Kopański, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 1918–1921, 
Warszawa 2011, s. 103; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, 
op. cit., s. 104. Według K.M. Murraya (vide: idem, op. cit., s. 280) w dniach 
16 i 17 sierpnia 1920 r. eskadry III Dywizjonu Lotniczego wykonały w su-
mie 129 lotów bojowych, w takcie których zrzuciły na wroga 7 700 kg bomb 
oraz wystrzelały z lotniczych karabinów maszynowych 16 700 sztuk amu-
nicji karabinowej.

113 T. Turbiak, op. cit., s. 128–129; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w wal-
ce…, op. cit., s. 104. 

114 Szerzej vide choćby: J. Łada-Walicka, „Ułani, ułani malowane dzieci”… (Przy-
czynek do dziejów Armji Ochotniczej). Z przedmową brygadiera Cz. Mączyń-
skiego, Lwów 1921; Zadwórze – Polskie Termopile 17 VIII 1920, wstęp i redak-
cja Z. Nowek, W. Polak, Toruń–Bydgoszcz 2018; S. Nowak, Bohaterowie spod 
Zadwórza, Warszawa 2020; W.J. Wysocki, Zadwórze 1920, Warszawa 2020; 
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lotników, bowiem operujące tam samoloty po zrzuceniu bomb oraz 
wystrzelaniu posiadanej amunicji, latając na minimalnych wysoko-
ściach, starały się chociażby hukiem silników straszyć konie „czerwo-
nych kawalerzystów” oraz rozpraszać nacierające oddziały 6. Dywizji 
Kawalerii i 1. Armii Konnej. Ataki lotników odznaczały się ogromną 
determinacją, co spowodowało, iż natarcie tej dywizji Konarmii przez 
pewien czas odpierano praktycznie wyłącznie dzięki akcji lotnictwa, 
co – pomimo utraty Zadwórza – znacząco spowolniło jej marsz w kie-
runku Lwowa. Ich ceną było jednak 5 poważnie uszkodzonych ma-
szyn. Żadnych strat nie było jednak wśród ich załóg. Poza tym z Kra-
snego do Borszczowa zdołał się też wycofać polski pociąg pancerny115.

Walki te tak zapamiętał jeden z ich uczestników:

Widząc grozę położenia ustępujących krok za krokiem oddziałów 
polskich, rozzuchwaleni bezkarnością wczorajszych ataków lotnicy, po 
wyrzuceniu ostatniej bomby, wystrzeleniu ostatniego naboju z karabi-
nu maszynowego, szumem skrzydeł rozpędzali maszerujące po dro-
gach i przeprawiające się przez rzeczułki oddziały kawalerii bolsze-
wickiej. To też około godziny 16-tej wróciło na lotnisko, ledwo kilka 
postrzelanych samolotów, niezdatnych do dalszej walki, inne naprędce 
łatały dziury116.

Jednocześnie tego dnia operacje III Dywizjonu Lotniczego sku-
tecznie blokowały przeprawę wojsk sowieckich przez Pełtew oraz 
wspomogły obrońców Kamionki Strumiłowej, gdzie powstrzyma-
no natarcie konarmiejców, co umożliwiło polskiej piechocie oderwa-
nie się od nieprzyjaciela i zajęcie nowych pozycji obronnych. W wal-
kach tych uczestniczył plut. pil. Tissler z 6. Eskadry Wywiadowczej. 
Prawdopodobnie towarzyszył mu wtedy ppor. obs. Stefan Tarasie-
wicz, z którym tego dnia wykonał on w sumie w powietrzu 3 zada-
nia bojowe. Kolejne 3 loty przeprowadził por. obs. Bronisław Fabian, 
który dwukrotnie poleciał z sierż. pil. Józefem Rączką, a raz z chor. 
pil. Józefem Cagaskiem. Za pierwszym razem por. Fabian zrzucił 
6 bomb, w kolejnym locie 7, zaś w trzecim ataku następne 4 bomby. 

G. Hetnar, S.M. Jankowski, Powrót żołnierzy Zadwórza. Polskie Termopile, Kra-
ków 2020. 

115 E. Lewandowski, op. cit., s. 32; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w wal-
ce…, op. cit., s. 105. 

116 T. Turbiak, op. cit., s. 129.
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Dwa zadania w powietrzu były udziałem załogi mieszanej, zło-
żonej z ppor. pil. Aleksandra Seńkowskiego z 7. Eskadry Myśliw-
skiej i por. obs. Leonarda Lepszego z 6. Eskadry Wywiadowczej, 
którzy w sumie na „czerwonych kawalerzystów” zrzucili tego dnia 
10 bomb117. 

Oprócz tego, 17 sierpnia liczne zadania bojowe w powietrzu zre-
alizowała także 5. Eskadra Wywiadowcza. Dwa loty bojowe prze-
prowadził bowiem jej dowódca por. pil. Władysława Kalkus, które-
mu towarzyszył por. obs. Tomasz Turbiak. Kolejne 3 operacje stały 
się udziałem ppor. pil. Ludwika Nazimka i ppor. obs. Kazimierza 
Brauna. Poza tym ppor. Ludwik Nazimek poleciał także z por. obs. 
Tadeuszem Jariną, z którym zrzucił na wroga 10 bomb. Oprócz tego 
por. Jarina wykonał również lot z sierż. liniowym pil. Michałem Sol-
skim. Do ich samolotu załadowano wtedy 4 bomby. Ten ostatni lot-
nik wykonał tego dnia jeszcze 2 loty. Pierwszy z por. obs. Władysła-
wem Popiel-Sulimą. Natomiast w drugim towarzyszył mu dowódca 
III Ruchomego Parku Lotniczego por. pil. Eugeniusz Roland118.

Wielką rolę w operacjach powietrznych z dnia 17 sierpnia, skie-
rowanych przeciwko 1. Armii Konnej, odegrały obydwie eskadry 
myśliwskie. O intensywności lotów ich niezwykle zdeterminowa-
nych załóg119 mogą świadczyć choćby następujące fakty. Otóż kpt. 
pil. Edward Corsi z 7. Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki 
odbył 4 loty120, natomiast por. pil. Jerzy Weber tego dnia wziął udział 
aż w 5 misjach121. Podczas każdej z nich zrzucił na konarmiejców po 
2 bomby. Ppor. pil. Aleksander Seńkowski, poza lotem z por. obs. 

117 J. Zieliński, W. Wójcik, op. cit., s. 204; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 
w walce…, op. cit., s. 105. 

118 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 105–106. 
119 T.J. Kopański pisze: „Tego dnia [17 sierpnia − A.S.] zdarzyło się, że pilo-

ci wystrzeliwszy wcześniej cały zapas amunicji, uderzali kołami podwozia 
w uciekających jeźdźców [sic!]. Walcząc z taką determinacją i poświęceniem 
lotnicy samodzielnie odparli jeden z ataków na Kamionkę Strumiłową 
(…)” – vide: idem, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 1918–1921…, 
op. cit., s. 103.

120 Pierwszy z nich miał miejsce w godz. od 4.05 do 5.05, drugi – od 6.10 do 
7.20, trzeci – od 8.00 do 9.45, a ostatni trwał od 12.45 do 13.35. Za każdym 
razem zrzucił na wroga po 2 bomby.

121 Pierwsza z nich miała miejsce w godz. od 5.20 do 6.20, czwarta od 15.30 
do16.40, a ostatnia od 18.00 do 19.00. Natomiast o czasie drugiego i trzecie-
go lotu tego pilota brak jest meldunków.
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L. Lepszym, wziął udział jeszcze w 2 kolejnych. Trzy misje w powie-
trzu wykonał też por. pil. Elliot William Chess – jeden w parze z kpt. 
pil. Edwardem Corsim. W ich trakcie zrzucił także 6 bomb. Jednocze-
śnie 2 razy startował do lotu bojowego dowódca dywizjonu mjr pil. 
Faunt le Roy122.

Po 4 akcje powietrzne zaliczyli również por. pil. Jerzy Dziem-
bowski123 oraz por. pil. Józef Hendricks i ppor. pil. Edward Lewan-
dowski124 z 15. Eskadry Myśliwskiej. Począwszy od godz. 9.00 przez 
następnych 10 godzin niemal bez przerwy w powietrzu operował 
przynajmniej jeden z tych lotników, przy czym por. Jerzy Dziem-
bowski skupił się na atakach na oddziały Konarmii, znajdujące się 
w rejonie Buska, natomiast ppor. Lewandowski rozpoznawał sytu-
ację, lecąc wzdłuż linii kolejowej biegnącej ze Lwowa do Krasnego. 
Zaatakował też oddział kawalerii sowieckiej znajdujący się w rejo-
nie Nowosiółek Liskich oraz w okolicach wsi Horpin ostrzelał bate-
rię artylerii. Tam też nieprzyjacielski pocisk karabinowy uszkodził 
układ chłodzenia silnika jego Fokkera, co spowodowało zatarcie się 
pozbawionego chłodzenia motoru. Pilot zdołał jednak przymusowo 
wylądować w polu po polskiej stronie frontu, dzięki czemu samolot 
można było ewakuować do Lwowa. Tymczasem por. Hendricks na 
północ od zamku w Milatynie kilka razy z wysokości 30 m ostrzelał 
z karabinów maszynowych formację liczącą około 1 tys. jeźdźców. 
Jego Fokker także został wówczas kilka razy trafi ony. Pomimo to, 
lecąc dalej na południe – pod Zadwórzem – pilot zauważył nieprzy-
jacielskie tyraliery nacierające na polskie pozycje. Zniżając się do nie-
bezpiecznej dla maszyny i jej pilota wysokości zaledwie 10 m, od-
parł ten atak ogniem karabinów maszynowych, po czym wylądował 
i złożył odpowiedni raport125.

122 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. 
cit., s. 475; T.J. Kopański, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 1918–
1921…, op. cit., s. 101–104; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, 
op. cit., s. 106–107. 

123 Wylot na pierwszy lot nastąpił o godz. 9.24, a powrót na lotnisko o 10.30; 
drugi lot odbył się w czasie od 11.50 do 13.21, trzeci 15.14 do 16.21, a czwar-
ty od 17.50 do 19.02.

124 Od 9.13 do 10.02, od 10.38 do 11.45, od 13.45 do 15.30 oraz od 17.43 do 18.48.
125 E. Lewandowski, op. cit., s. 32–33; W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwo-

wem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 475; J. Zieliński, W. Wójcik, op. cit., 
s. 64; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 107. 
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Na zakończenie tego dnia walk w dowództwie 6. Armii stwier-
dzono, że to właśnie operacje lotnicze, głównie skierowane przeciw-
ko Konarmii, umożliwiły zażegnanie poważnego kryzysu i odwróci-
ły, zdawałoby się, beznadziejne położenie wojsk broniących Lwowa. 
Tego dnia bowiem najbardziej wysunięte na zachód oddziały oraz 
patrole 1. Armii Konnej podeszły ponoć do miasta na dystans zale-
dwie 10 km. Nie należy też zapominać, że tego krytycznego dnia, 
oprócz typowych lotów bojowych, lotnicy III Dywizjonu Lotniczego 
przekazali jeszcze rozkazy dla 12. i 13. Dywizji Piechoty126. 

W związku z tymi faktami jeden z ofi cerów ówczesnego Sztabu 
6. Armii, oceniając działania dywizjonu z dnia 17 sierpnia 1920 roku, 
napisał: 

Prawie każdy lotnik wywiadowca, który napotkał w czasie lotu od-
dział jazdy nieprzyjacielskiej, atakował go natychmiast bombami lub 
km. Najpiękniejszym jednak, typowym przykładem działania lotników 
przeciw jeździe, zdaje się jedynym w naszej wojnie, był atak III Dywi-
zjonu Lotniczego na armię konną Budionnego dnia 17 sierpnia 1920 r. 
(…) Gdy kontrakcja wszystkimi stojącymi do dyspozycji siłami nie dała 
rezultatu, wówczas zdecydowało się dowództwo 6-tej Armii przeciw-
stawić Budionnemu ostatnią i jedyną rozporządzalną swą rezerwę. Był 
nią III Dyon Lotniczy. Otrzymał on rozkaz powstrzymania marszu Bu-
dionnego na Lwów przez atakowanie wszystkimi samolotami. Lotnicy 
zrozumieli ważność chwili. O świcie stało na lotnisku lwowskim 14 sa-
molotów, gotowych do startu127. Zdumiałem się tą cyfrą (…). Na moje 
pytanie jednak otrzymałem (…) odpowiedź: − Powyciągaliśmy wszyst-
kie zużyte graty z hangarów. (…) Co kwadrans wyruszał jeden samo-
lot z lotniska, co kwadrans wracał jeden z frontu. Zeszywano podar-
te skrzydła samolotów, naprawiano silniki, łatano potrzaskane kulami 
części konstrukcji i ruszano ze świeżym zapasem benzyny i amunicji 
znów do walki na złamanie karku. Cały dzień od świtu do późnego 
wieczora trwał atak. Efekt jego da się przedstawić w kilku cyfrach: wy-
konano 14-ma samolotami 72 loty nad nieprzyjacielem, zrzucono 4000 
kg bomb, wystrzelono około 25.000 naboi do km128. Budionny posunął 

126 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 
s. 475–477; Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa…, op. cit., s. 223; 
K.A. Tarkowski, op. cit., s. 101; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w wal-
ce…, op. cit., s. 107.

127 W rzeczywistości, o czym już pisano, rankiem tego dnia III Dywizjon Lotni-
czy dysponował 19 gotowymi do lotu maszynami.

128 Także te dane, o czym już wspominano, nie są zbyt ścisłe.
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się naprzód w tym dniu zaledwie o 3 km. Sytuacja została uratowana. 
Większa część 6-tej Armii zdążyła skoncentrować się pod Lwowem do 
decydującej bitwy z Budionnym129.

Warto też tutaj dodać, że zgodnie z treścią rozkazu Sztabu Ge-
neralnego z 1 września 1920 roku: „Eskadry: 5130, 6131, 7 »Kościusz-
ko« i 15-a132, będące pod komendą szefa korpusu awiatycznego133 
6-tej Armii, majora pilota Fauntleroya134, dokonały dnia 16-go i 17-go 
sierpnia tegoż roku 129 wzlotów, podczas których zużyto 7700 kilo-
gramów bomb i 16.700 naboi kulomiotowych. (…) Walki korpusów 
awiatycznych 6-ej Armii z kawalerią Budionnego były prowadzone 
z jak największą dokładnością i najlepszym skutkiem (…)”135. 

129 Cyt. za: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 54. Wydaje się jednak, iż opisywana tutaj sytuacja do-
tyczyła raczej wydarzeń, jakie miały miejsce – o czym szerzej dalej – dopie-
ro następnego dnia, czyli 18 sierpnia 1920 r. 

130 Mowa jest tutaj oczywiście o wspomnianej już wcześniej 5. Eskadrze Wy-
wiadowczej – szerzej vide choćby: W. Pawlak, op. cit., s. 219–220. Autor ten 
o ówczesnych jej działaniach napisał: „(…) działalność załóg 5 Eskadry była 
bardzo chlubna i intensywna. Startowały one niemal bez odpoczynku od 
świtu do nocy z lotniska Lewandówka we Lwowie, atakując niezmordowa-
nie oddziały konne Budionnego (…). Podczas kontrofensywy i odwrotu Ar-
mii Czerwonej 5 Eskadra Wywiadowcza nadal zwalczała oddziały konne 
przeciwnika aż do całkowitego wyniszczenia sprzętu, co zmusiło dowódz-
two lotnictwa do wycofania jednostki z frontu (…)”. 

131 Była to wspominana już tutaj wielokrotnie 6. Eskadra Wywiadowcza – sze-
rzej vide choćby: W. Pawlak, op. cit., s. 163–165.

132 W oryginalnym tekście cytowanego tutaj rozkazu znalazł się nieprawidło-
wy numer eskadry 12., czyli 12. Eskadry Wywiadowczej, która walczyła 
wtenczas na zupełnie innym odcinku frontu polsko-sowieckiego i nie brała 
udziału w atakach na 1. Armię Konną. W rzeczywistości natomiast była to 
wymieniana już wielokrotnie wcześniej 15. Eskadra Myśliwska, czyli wcze-
śniejsza 4. Wielkopolska Eskadra Bojowa. Według znanej autorowi literatu-
ry przedmiotu w zwalczaniu armii Budionnego brała ona udział od 21 lipca 
do 19 sierpnia 1920 r., należąc przez pewien czas do składu III Dywizjonu 
Lotniczego.

133 Czyli lotniczego.
134 W takiej formie nazwisko tego pilota zostało zapisane w cytowanym tutaj 

źródle.
135 Cyt. za: M.C. Cooper, op. cit., s. 139–140. Rozkaz ten cytują również: R.F. Ka-

rolevitz , R.S. Fenn, op. cit., s. 198–199.
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Natomiast w innym dokumencie napisano: „W dniu 15 i 16 bm.136 
wyróżniła się w akcji przeciw armii konnej Budionnego 16 Eskadra 
Bojowa pod dowództwem por. Dąbrowskiego137, zaś 16 bm. III Dyon 
Lotniczy pod dowództwem majora Fount le Roy, atakując nieprzyja-
ciela bombami i km”138.

Znaczenie operacji polskiego lotnictwa, skierowanych zarów-
no wówczas, jak i w kolejnych dniach sierpnia 1920 roku przeciw-
ko 1. Armii Konnej potwierdzają również wspomnienia ówczesne-
go dowódcy 6. Armii, gen. ppor. Władysława Jędrzejewskiego, który 
stwierdził: „Trzeba (…) sobie uprzytomnić, że to nie kawaleria nasza 
przyczyniła się do wielkich strat jazdy Budionnego, lecz przeważ-
nie piechota i lotnicy. Szczególnie pod Lwowem dali się lotnicy we 
znaki Budionnemu, każdy bowiem aparat tyle zrzucił bomb na jego 
oddziały, ile mógł to uczynić w przeciągu całego dnia i ile na to po-
zwalały zapasy nasze bomb lotniczych”139.

W efekcie tych akcji oraz działań pozostałych formacji Wojska 
Polskiego, walczących w drugiej dekadzie sierpnia w obronie Lwo-
wa, pojawiła się możliwość powstrzymania ofensywy Konarmii na 
to miasto, gdyż w nocy z 17 na 18 sierpnia wzdłuż linii Kamionka 
Strumiłowa–Dzibułki miała skoncentrować się 5. Dywizja Piecho-
ty, zaś 6. Dywizja Piechoty zająć pozycje na północny wschód od 
miejscowości Prusy. W celu przyspieszenia koncentracji tej dywizji 
do dyspozycji jej dowództwa oddano posiadane przez dowództwa 
Frontu Południowego i 6. Armii samochody ciężarowe. Jednocześnie 
w odpowiednim rozkazie, wydanym 17 sierpnia, dowódca Frontu 
Południowego gen. por. Wacław Iwaszkiewicz stwierdził: „Dowód-
cy dywizji są mi osobiście odpowiedzialnymi, ażeby zgromadzić swe 

136 Czyli sierpnia 1920 r.
137 W rzeczywistości była to wspomniana powyżej 15. Eskadra Myśliwska, 

a nie 16. Eskadra Wywiadowcza, która w tym czasie znajdowała się na zu-
pełnie innym odcinku frontu polsko-sowieckiego i nie brała żadnego udzia-
łu w atakach na 1. Armię Konną.

138 Oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i literatury szerzej na ten temat 
vide także: Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Teki 
Laudańskiego, 440.12.5. Komunikat Operacyjny Frontu Wschodniego – Od-
dział III Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 
8823/III z 17 VIII 1920 r.; M. Romeyko, op. cit., s. 333–334; R.F. Karolevitz , 
R.S. Fenn, op. cit., s. 189–190, 198–199.

139 Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego oraz Dziennik 5 Dywizji Piechoty 
z 1919 roku, wstęp i oprac. J. Szymański, A. Tuliński, Warszawa 2020, s. 294.
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dywizje w nakazanych rejonach bezwzględnie do świtu dnia 18 VIII 
br. (…) Spodziewam się od wszystkich największego wysiłku. Jeżeli 
spełnimy wszyscy swe zadanie, powodzenie będzie zapewnione”140. 

W związku z tym, jak wspominał gen. Jędrzejewski: „Jeszcze te-
goż samego wieczoru zawezwałem do siebie dowódców eskadr lot-
niczych znajdujących się w danej chwili we Lwowie, dałem im po-
lecenie natychmiastowego startu celem odszukania poszczególnych 
dywizji wchodzących w skład 6 Armii, polecając zarazem lotnikom 
codziennie wysyłać jak najwięcej samolotów celem śledzenia konnej 
armii Budionnego i jak najintensywniejszego obrzucania jej bomba-
mi lotniczymi”141. 

Jednak tak intensywna akcja bojowa nie mogła pozostać bez 
wpływu na stan gotowości bojowej ludzi oraz sprzętu III Dywizjonu 
Lotniczego, bowiem częste starty i długie loty oraz ataki na rozpo-
znanego przeciwnika bardzo wyczerpywały zarówno siły fi zyczne 
i odporność psychiczną pilotów, jak i znacznie pogarszały nie najlep-
szy – a nawet zły – już wcześniej stan techniczny posiadanych przez 
eskadry samolotów.

W efekcie tego, po dwóch dniach zaciętych walk z konarmiejca-
mi, które miały miejsce 16 i 17 sierpnia, polscy lotnicy znajdowali się 
na granicy swych możliwości fi zycznych i psychicznych, gdyż inten-
sywne loty były niezwykle wyczerpujące, także z powodu panują-
cych wtenczas upałów oraz wskutek gwałtownych zmian ciśnienia, 
które miały miejsce podczas częstego nurkowania i ataków szturmo-
wych. Źle na nich działał również ciągły turkot silników oraz hałas 
wywołany zarówno ogniem własnym, jak i ostrzałem prowadzonym 
z ziemi. W rezultacie wieczorem 16 sierpnia ze zmęczenia większość 
z nich ledwie stała na nogach oraz źle słyszała, co powodowało, że 
porozumiewali się za pomocą krzyku. Tymczasem brak możliwo-
ści należytego wypoczynku mógł się przełożyć na błędy popełniane 
podczas misji oraz na wzrost wypadków lotniczych.

Zmęczenie, wynikające z braku należytego odpoczynku oraz ze 
stresu, dosięgło także żołnierzy z obsługi technicznej, którzy od wie-
lu już dni i nocy intensywnie pracowali, by każdego dnia możliwie 

140 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 521 – dok. nr 414 – Rozkaz operacyjny nr 5 Oddziału III Dowództwa 
Frontu Południowego L. op. 3436 z 17 VIII 1920 r.

141 Wspomnienia gen. Władysława Jędrzejewskiego…, op. cit., s. 222.
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największa liczba samolotów była gotowa do lotu oraz by zapewnić 
im przez cały dzień walk nieprzerwaną możliwość uzupełniania pa-
liwa i smarów, a także bomb i amunicji do karabinów maszynowych. 
Niemniej ważna była konieczność dokonywania na bieżąco drob-
nych napraw oraz przeprowadzanie regulacji silników. Nie należy 
też zapominać, że pewna część z nich, jak to miało miejsce choćby 
w przypadku obsługi służącej w 7. Eskadrze Myśliwskiej, była osła-
biona chorobami, które trapiły ją latem 1920 roku. Najgroźniejszą 
z nich był tyfus. Poza tym zdarzały się też przypadki czerwonki142.

Kolejnym dniem walk lotnictwa Wojska Polskiego z 1. Armią 
Konną był 18 sierpnia. Był to pierwszy z dwóch kolejnych dni, które 
znacząco przyczyniły się do polskiego sukcesu w walce z nacierającą 
na Lwów Konarmią. Do dyspozycji eskadr III Dywizjonu Lotnicze-
go pozostawało wtenczas już tylko 14 samolotów143. Mimo to wyko-
nano na nich aż 72 loty bojowe144. Był to więc kolejny dzień wielkie-
go wysiłku bojowego polskich pilotów, nawet jeżeli uwzględnimy 
fakt, że podana powyżej liczba operacji budzi współcześnie pewne 
wątpliwości145. Za mniejszą, niż podano powyżej, liczbą lotów wy-

142 Vide choćby: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie 
pod Lwowem…, op. cit., s. 48–58; T. Turbiak, op. cit., s. 128; K.M. Murray, 
op. cit., s. 249, 256, 259–260; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 101–104; Z. Kozak, 
op. cit., s. 85–86; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., 
s. 103–104. 

143 Taką liczbę samolotów zdolnych do walki dnia 18 sierpnia 1920 r. podali 
T. Turbiak (vide: idem, op. cit., s. 130) oraz: Ku czci poległych lotników. Księ-
ga pamiątkowa…, op. cit., s. 223. Za tymi autorami podobnie uczynił też 
Z. Kozak – vide: idem, op. cit., s. 85. Natomiast M. Niestrawski (vide: idem, 
III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 109), na podstawie przeanalizo-
wanego dokumentu archiwalnego, pisze o 18 sprawnych maszynach.

144 Vide: T. Turbiak, op. cit., s. 129; E. Lewandowski, op. cit., s. 32–33; Ku czci 
poległych lotników. Księga pamiątkowa…, op. cit., s. 222–223. Taką liczbę akcji 
wykonanych tego dnia przytoczył również Z. Kozak (vide: idem, op. cit. 
s. 85). W wyniku tego całość wysiłku bojowego III Dywizjonu Lotniczego 
za okres od 16 do 18 sierpnia 1920 r., a więc w przeciągu 3 najgorętszych 
dni walk z 1. Armią Konną, zamykała się liczbą 190 lotów bojowych, pod-
czas których zrzucono ok. 10 tys. kg bomb. Jest to wynik zaiste imponujący, 
szczególnie jeżeli pamięta się o tym, iż bomby przenosiły samoloty z reguły 
zupełnie nieprzystosowane do wykonywania zadań bombowych. 

145 Vide choćby: T.J. Kopański, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 
1918–1921…, op. cit., s. 104; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, 
op. cit., s. 108–109. Autorzy ci optują za mniejszą liczbą lotów bojowych, 
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konanych 18 sierpnia zdają się przemawiać bowiem pewne fakty. 
Mianowicie intensywność akcji lotniczych ograniczała wówczas ni-
ska podstawa chmur, opisane powyżej zmęczenie załóg oraz obsługi 
technicznej, a także stan zużytego sprzętu latającego. W efekcie nie 
mniej niż 14 samolotów III Dywizjonu Lotniczego wykonywało tego 
dnia stosunkowo krótkie loty na bezpośrednich przedpolach Lwo-
wa, podczas których zrzucono ponad 430 kg bomb oraz wystrzelono 
3500 sztuk amunicji karabinowej146.

Oprócz lotów szturmowych lotnicy otrzymali także zadanie od-
szukania i utrzymania łączności z 12. i 13. Dywizjami Piechoty oraz 
z armią ukraińską gen. Pawłenki, którym przekazywano meldunki 
i rozkazy. Ponadto rozpoznawano też luki, jakie powstały w polskim 
ugrupowaniu pomiędzy 6. Armią a armią ukraińską z jednej strony, 
a 3. Armią z drugiej, a także pozycje zajmowane przez oddziały Woj-
ska Polskiego. Dzięki tym działaniom dowództwo 6. Armii dowie-
działo się, że 12. Dywizja Piechoty walczyła wtedy z nieprzyjacielem 
na zachód od Zborowa i silnie naciskana przez Sowietów wycofywa-
ła się na południowy zachód. 

Poza tym załogi dywizjonu, oprócz „czerwonej konnicy”, zauwa-
żyły również sowiecką piechotę maszerującą na zachód od Rozdołu. 
W wyniku tego loty skierowane dotąd głównie przeciwko jeździe 
Budionnego, miały nieco mniejszą intensywność, niż dnia poprzed-
niego147. Jednak ich znaczenie podnosi fakt, że pomiędzy Konarmią 
a Lwowem znajdowały się wtedy jedynie stosunkowo skromne pol-
skie siły, przede wszystkim ze składu 6. Dywizji Piechoty oraz do-
cierające na pole bitwy formacje 13. Dywizji Piechoty148, zaś ostat-

których tego dnia miało być jedynie 28 – wykonanych „w najbliższej okoli-
cy Lwowa”. 

146 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 109. 
147 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 

cit., s. 608–610 – dok. nr 502 – Meldunek sytuacyjny Dowództwa Okręgu 
Generalnego Lwów nr VIII/19 I. bezp. z 19 VIII 1920 r.; W. Madejski, Lotnic-
two w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 477–478; M. Nie-
straw ski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 110. 

148 Należąca do tej dywizji XXVI Brygada Piechoty 18 sierpnia uderzyła na tyły 
6. Dywizji Kawalerii 1. Armii Konnej, która nacierała wtedy na XXV Bry-
gadę Piechoty z tej dywizji – vide: Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Doku-
menty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. cit., s. 608 – dok. nr 502 – Meldu-
nek sytuacyjny Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów nr VIII/19 I. bezp. 
z 19 VIII 1920 r. 
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nią linię obrony mogły stanowić skromne poaustriackie umocnienie 
Lwowa i jego przedpola, których broniło 13 baterii dział polowych 
uzbrojonych w różnorodny sprzęt artyleryjski149.

Już lot rozpoznawczy, przeprowadzony w godzinach poran-
nych, wykrył obecność nieprzyjaciela na północny wschód od Lwo-
wa, mianowicie w Żółtańcach, Kłodnie i Czestyniu oraz na wschód 
od miasta – na południe od stacji kolejowej w Zadwórzu, w rejonie 
wsi Połonice i Zuchorzyce oraz na folwarku Połonice Bohdanówka. 
W związku z tym w godzinach rannych dywizjon zaatakował konar-
miejców, kryjących się w tamtejszych lasach. Maszerujące leśnymi 
duktami kolumny „czerwonej konnicy” nie miały możliwości szyb-
kiego rozpraszania się, co powodowało, że ponosiły dotkliwe straty 
– głównie w koniach.

Po południu natomiast lotnicy zaatakowali nieprzyjaciela na dro-
dze łączącej wsie Wisłoboki–Remenów–Żółtańce, co miało ułatwić 
planowane na następny dzień akcje polskiej 1. Dywizji Jazdy, która 
od strony Żółkwi zamierzała operować przeciwko maszerującym na 
Lwów kolumnom 1. Armii Konnej oraz jednocześnie zabezpieczać 
lewe skrzydło 6. Armii150.

Tego dnia w rejonie Zadwórza szczególnie odznaczył się ppor. 
obs. Stefan Tarasiewicz z 6. Eskadry Wywiadowczej, który tego ran-
ka celnie rzuconą bombą unieszkodliwił sowiecką kolumnę amu-
nicyjną. Lot ten odbył on wraz plut. pil. Tisslerem. W sumie zrzu-
cili wtedy 6 bomb. Poza nimi ze składu tej eskadry zadania bojowe 

149 Szerzej vide choćby: ibidem, s. 551 – dok. nr 442 – Plan umocnień Lwo-
wa oraz rozmieszczenie artylerii – Dowództwo Rejonu Obronnego Lwów 
z 18 VIII 1920 r.; ibidem, s. 608 – dok. nr 502 – Meldunek sytuacyjny Do-
wództwa Okręgu Generalnego Lwów nr VIII/19 I. bezp. z 19 VIII 1920 r.; 
M. Nie strawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 110–111. 

150 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2, (6–20 VIII)…, 
op. cit., s. 522–523 – dok. nr 415 – Komunikat operacyjny nr 12 Oddzia-
łu III Dowództwa Frontu Południowego L. op. 3438 z 17 VIII 1920 r.; ibi-
dem, s. 536–538 – dok. nr 427 – Rozkaz operacyjny nr 6 Oddziału III Do-
wództwa Frontu Południowego L. op. 3445/III z 18 VIII 1920 r.; ibidem, Ko-
munikat operacyjny nr 13 Oddziału II Dowództwa Frontu Południowego 
L. op. 3448/III z 18 VIII 1920 r.; E. Lewandowski, op. cit., s. 32–33; W. Ma-
dejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 474; 
T. Turbiak, op. cit., s. 129; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 101; M. Niestrawski, 
III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 109. 
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w powietrzu wykonali również sierż. liniowy pil. Rączka oraz por. 
obs. L. Lepszy, którzy zużyli wtedy aż 9 bomb151.

Latały też załogi należące do 5. Eskadry Wywiadowczej, mia-
nowicie sierż. liniowy pil. Jan Ryba oraz por. obs. Tomasz Turbiak, 
ppor. pil. Ludwik Nazimek i ppor. obs. Kazimierz Braun oraz sierż. 
liniowy pil. Michał Solski i podp. obs. Tadeusz Janiszewski. Ten 
ostatni pilot odbył także lot z por. obs. Tadeuszem Jariną152.

Oprócz tego zadania w powietrzu realizowali też piloci z 7. Eska-
dry Myśliwskiej – kpt. pil. Edward Corsi, por. pil. Jerzy Weber i ppor. 
pil. Aleksander Seńkowski153.

Mimo być może mniejszej intensywności lotów maszyn należą-
cych do eskadr III Dywizjonu Lotniczego wykonanych 18 sierpnia 
ich skutki dla formacji kawalerii 1. Armii Konnej były bardzo dotkli-
we. Świadczyć może o tym choćby jeden z meldunków przechwy-
conych przez polski radiowywiad, w którym napisano: „W ostatniej 
bitwie pod Lwowem pułki kawalerii naszej armii doznały wielkich 
strat ze strony nieprzyjacielskich aeroplanów, które fruwając cały-
mi eskadrami, złożonymi z 12-u aeroplanów, bombardowały na-
szą armię z powietrza, jak również dziesiątkowały naszą kawalerię 
ogniem z kulomiotów. (…)”154.

Natomiast w innym meldunku, noszącym datę 18 sierpnia 1920 
roku i podpisanym przez Budionnego oraz Woroszyłowa, napisano: 

W ostatnich dniach nieprzyjaciel w szerokim zakresie zastosował 
w walce z kawalerią samoloty, w ten sposób kompensując zbyt szczu-
płe siły. W dniu 16 i 17 sierpnia eskadry nieprzyjacielskie w liczbie do-
chodzącej do 9 samolotów, krążyły nad atakującymi kolumnami kon-
nej armii. Zuchwale zniżając samoloty, nieprzyjaciel ostrzeliwał nasze 
oddziały i zarzucał je bombami. Wojska, atakowane z powietrza, nie 
mniej, jak trzy razy na dzień, mają ogromne straty w ludziach i koniach. 
W jednej tylko 6-ej Dywizji Kawalerii w dniu 17 sierpnia zabito i  raniono 

151 T. Turbiak, op. cit., s. 129–130; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 103; M. Niestraw-
ski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 109. 

152 M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 110. 
153 K.A. Tarkowski, op. cit., s. 103–104; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 

w walce…, op. cit., s. 110. 
154 Cyt. za: M.C. Cooper, op. cit., s. 140. Na temat ówczesnych działań pol-

skiego radiowywiadu szerzej vide: G. Nowik, Zanim złamano „Enigmę”… 
rozszyfrowano rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką Rosją 
1918–1920, t. 2, Warszawa 2010.
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przeszło 100 ludzi i 100 koni. Jeden z ataków 6-ej Dywizji odbito [czyli 
odparto –A.S.] wyłącznie samolotami. Proszę o rozkaz natychmiasto-
wego wysłania do mojej dyspozycji jednej baterii przeciwlotniczej, któ-
ra by podążała za armią155.

Jednak stały napór sił Budionnego spowodował, że 18 sierpnia 
dowództwo Frontu Południowego wydało rozkaz, na mocy które-
go: „Ze względu na bezpośrednie zagrożenie Lwowa156 pod wieczór 
III Dywizjon Lotniczy odlatuje do Przemyśla. We Lwowie pozostaje 
mjr Faunt le Roy wraz ze sztabem oraz urządzenia wysuniętego lot-
niska”157. W związku z tym należące do niego eskadry dyslokowano 
na lotniska Hureczko158, Radymno, Medyka i Munina. Natomiast na 
lotnisku Lewandówka pozostało dowództwo dywizjonu oraz grupa 
mechaników ze sprzętem niezbędnym do obsługi lądujących i star-
tujących samolotów, a także z odpowiednimi zapasami paliwa, sma-
rów oraz bomb i amunicji. W efekcie tego organizacja lotów miała 
wyglądać następująco: rankiem samoloty przelatywały z Przemyśla 
na Lewandówkę, skąd odbywały loty bojowe. Wieczorem zaś wraca-
ły na lotniska pod Przemyślem159.

Następnego dnia obrona stolicy Małopolski Wschodniej na tyle 
okrzepła, iż siły polskie – a mianowicie 1. Dywizja Jazdy płk. arty-
lerii Juliusza Rómmla – podjęły nawet akcje zaczepne wobec dywi-
zji 1. Armii Konnej. Ponadto 19 sierpnia nadal intensywnie działały 
eskadry polskiego lotnictwa. 

W celu wykonywania działań rozpoznawczych dowództwo 
Frontu Południowego przekazało 2 samoloty do dyspozycji do-
wództwa 6. Armii. Pierwsza załoga otrzymała zadanie przeprowa-

155 Cyt. za: M. Romeyko, op. cit., s. 334. Treść tego dokumentu, choć z pewny-
mi drobnymi zmianami, podaje również W. Madejski (vide: idem, Operacja 
Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, op. cit., s. 56) oraz jego 
bardzo duży i najistotniejszy fragment Z. Kozak – vide: idem, op. cit., s. 85. 
Ponadto vide także: K.M. Murray, op. cit., s. 264.

156 Przede wszystkim leżącego pod miastem lotniska Lewandówka.
157 Cyt. za: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 

Lwowem…, op. cit., s. 56. Vide także Z. Kozak, op. cit., s. 85.
158 Obszerniej vide: P. Chorążykiewicz, D. Karnas, Hureczko. Historia lotniska 

Twierdzy Przemyśl, Sandomierz–Warszawa 2009.
159 E. Lewandowski, op. cit., s. 32; W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem 

w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 475; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy 
w walce…, op. cit., s. 111.
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dzenia rozpoznania, lecąc po trasie Lwów–Reichenbach (pod Kra-
sowem)–Brodki (na północ od Mikołajowa)–Bóbrka–Przemyśla-
ny–Gliniany–Żółtańce–Dzibułki–Żółkiew–Lwów. Natomiast dla 
drugiej pary lotników przewidziano bardziej odległy lot wzdłuż li-
nii Lwów–Narajów–Brzeżany–Pomorzany–Złoczów–Krasne–Busk–
Nowy Jaryczów–Lwów, a więc na tyłach 1. Armii Konnej160.

W tym samym czasie, gdy wydawano rozkazy dla III Dywizjonu 
Lotniczego, na przedpolach Lwowa koncentrowały się siły 5., 6. i 13. 
Dywizji Piechoty, które zagrodziły 1. Armii Konnej drogę do mia-
sta, ta zaś nie miała już wówczas wystarczających sił oraz swobody 
operacyjnej, by się przez nie przebić. W efekcie tego, gdy rankiem 
19 sierpnia natarcie rozpoczęła 1. Dywizja Jazdy płk. Rómmla, wróg 
nadal stał pod Lwowem, nie mogąc pokonać narastającego polskiego 
oporu. Poza tym na pole bitwy zbliżała się także 12. Dywizja Piecho-
ty. Jednocześnie za pomocą radionasłuchu (radiowywiadu) strona 
polska dowiedziała się, że Konarmia otrzymała zadanie skoncentro-
wania się w rejonie Uściług–Włodzimierz Wołyński, by móc uderzyć 
na tyły polskiej 3. Armii, zagrażając tym samym polskiej kontrofen-
sywie znad Wieprza161.

Szybko lotnicy polscy potwierdzili odchodzenie dywizji kawale-
rii 1. Armii Konnej spod Lwowa – sprzed frontu 6. Armii – w kierun-
ku północno-wschodnim. Ponadto stwierdzili, że Sowieci obsadzili 
linię Żółtańce–Kłodno–Barszczowice–Biłka Królewska. Jednocześnie 
meldunki lotnicze mówiły o marszu około 400 jeźdźców z Remonto-
wic na Żółtańce i około 1 tys. „czerwonych kawalerzystów” z Barsz-
czowic do lasów na północ od Pikułowic162.

Poza tym jedna z załóg III Dywizjonu Lotniczego wykryła w Mi-
kołajowie nad Dniestrem kolumnę liczącą około 2 tys. jeźdźców, 

160 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 548 – dok. nr 438 – Rozkaz Oddziału III Dowództwa 6 Armii L. 14/III 
dla Dowództwa Grupy Lotniczej z 18 VIII 1920 r.; M. Niestrawski, III Dywi-
zjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 111.

161 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 574–576 – dok. nr 463 – Rozkaz operacyjny nr 8 Oddziału III Dowódz-
twa Frontu Południowego L. op. 3448/III z 19 VIII 1920 r.; ibidem, s. 578–579 
– dok. nr 465 – Rozkaz operacyjny nr 9 Oddziału III Dowództwa Frontu Po-
łudniowego L. op. 3493/III z 19 VIII 1920 r. 

162 W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 
s. 479; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 112.
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 która należała jednak do 8. Dywizji Kawalerii „Czerwonego Ko-
zactwa”. Maszerowała ona w kierunku na Komarno po trasie Bo-
rynicze–Brzozdowice–Rozdół–Mikołajów. Inny oddział tej dywizji 
maszerował przez Żydaczów i Stryj. Kolejną wielką formację „czer-
wonej konnicy” polskie lotnictwo zaobserwowało znacznie bliżej 
Lwowa, bowiem w marszu z Dźwinogrodu do Szołomyi znajdowała 
się stosunkowo słaba liczebnie Brygada Kawalerii kombriga Grigori-
ja Iwanowicza Kotowskiego ze składu Grupy Jony Emmanuiłowicza 
Ja kira163.

19 sierpnia 1920 roku lotnicy III Dywizjonu Lotniczego, dowo-
dzonego przez mjr. pil. Faunt le Roya, atakowali „czerwoną konni-
cę”, ale na znacznie mniejszą skalę niż w dniach poprzednich. Zrzu-
cili oni bowiem wtedy zaledwie 170 kg bomb, zaś z karabinów ma-
szynowych wystrzelali jedynie 1 400 pocisków. W sumie dywizjon 
tego dnia przeprowadził 17 lotów bojowych. Po 4 zadania bojowe 
w powietrzu wykonali dowódca 15. Eskadry Myśliwskiej por. pil. Je-
rzy Dziembowski164 oraz por. pil. Józef Hendricks165 z tej samej eska-
dry, który po parodniowej wędrówce zza linii frontu powrócił do 
dywizjonu i niemal natychmiast rozpoczął walkę. Przeprowadzone 
w tym czasie przez pilotów eskadr myśliwskich operacje powietrzne 
miały związek z walkami 1. Dywizji Jazdy toczonymi pod Żółtańca-
mi i Zwertowem166. 

163 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 574–576 – dok. nr 463 – Rozkaz operacyjny nr 8 Oddziału III Dowódz-
twa Frontu Południowego L. op. 3484/III z 19 VIII 1920 r.; ibidem, s. 578 
– dok. nr 465 – Rozkaz operacyjny nr 9 Oddziału III Dowództwa Frontu 
Południowego L. op. 3493/III z 19 VIII 1920 r.; ibidem, s. 608 – dok. nr 501 – 
Meldunek Dowództwa Okręgu Generalnego Lwów nr 337 z 19 VIII 1920 r.; 
W. Madejski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., 
s. 478–479; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 112.

164 Pierwszy z nich odbył się pomiędzy 7.56 a 8.35, drugi między 11.02 a 11.45, 
trzeci w czasie od 14.54 do 16.08, a czwarty od 18.44 do 19.45. Tymczasem 
M. Niestrawski (vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 113) 
podaje, że ostatnie loty bojowe trwały do godz. 20.00. Vide także: W. Madej-
ski, Lotnictwo w bitwie pod Lwowem w sierpniu 1920 roku…, op. cit., s. 479.

165 Były to loty od 7.56 do 8.35, od 9.31 do 10.03, od 10.30 do 11.28 oraz lot trwa-
jący od 14.58 do 15.58.

166 T. Turbiak, op. cit., s. 130; M. Niestrawski, III Dywizjon Lotniczy w walce…, 
op. cit., s. 113.
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Walczyły również inne eskadry, które poza atakami na wroga 
rozpoznawały także jego pozycje oraz kierunki marszu. Kolejne 4 za-
dania zrealizowała załoga należąca do 5. Eskadry Wywiadowczej, 
mianowicie por. pil. Władysław Kalkus i ppor. obs. Tomasz Turbiak. 
Oprócz nich latali wówczas także sierż. liniowy pil. Michał Solski 
i ppor. obs. Tadeusz Janiszewski oraz ppor. pil. Ludwik Nazimek 
i ppor. obs. Kazimierz Braun167.

Dywizjon poniósł też straty, bowiem tego dnia podczas akcji 
zestrzelony został samolot należący do 6. Eskadry Wywiadowczej, 
w którym jako pilot leciał por. pil. Franciszek Ksawery Piniński168. 
Ofi cer ten wylądował pomiędzy liniami własnej i nieprzyjacielskiej 
kawalerii. Po awaryjnym lądowaniu ogniem pokładowego karabinu 
maszynowego wspierał polską jazdę walczącą z konarmiejcami pod 
Żółtańcami. Załodze udało się uniknąć niewoli i powrócić do macie-
rzystej eskadry169.

Tego też dnia do Lwowa dotarły wieści o sukcesie polskiej ofen-
sywy znad Wieprza oraz o pełnym i panicznym odwrocie wojsk so-
wieckiego Frontu Zachodniego. W związku z tym wielu pilotów 
wystartowało, aby tę radosną nowinę zakomunikować kolegom 
walczącym na lądzie oraz aby przyspieszyć klęskę Armii Czerwo-
nej, działającej wtedy na obszarze Małopolski Wschodniej170. Jeden 
z samolotów dotarł wtedy do walczącej z Konarmią 1. Dywizji Jazdy. 
Wydarzenie to tak po latach opisał jej ówczesny dowódca:

Prawie w tejże chwili, przerywając błogą moją kontemplację, tuż 
przed wzgórzem, nagle wylądował polski samolot. Przy lądowaniu, 
które odbywało się na zbyt mokrej łące, aparat stanął dęba ogonem ku 
górze i przewrócił się. Chwila oczekiwania, przerażenia, obawa, czy 

167 Ibidem.
168 Tymczasem K.A. Tarkowski (vide: idem, op. cit., s. 104) zapewne niesłusz-

nie twierdzi, że wydarzenie to miało miejsce dopiero 23 sierpnia 1920 r. 
W części znanej autorowi literatury przedmiotu ofi cer ten występuje wów-
czas jako podporucznik pilot. M. Niestrawski (vide: idem, III Dywizjon Lot-
niczy w walce…, op. cit., s. 113) twierdzi, że lotnik ten posiadał wówczas sto-
pień porucznika obserwatora, a nie pilota.

169 W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, 
op. cit., s. 59–60; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 103–104; M. Niestrawski, III Dy-
wizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 113.

170 W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, 
op. cit., s. 56–58; K.A. Tarkowski, op. cit., s. 102–103.
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 lotnik żyje. (…) Jeszcze mały moment i oto spod aparatu wyskakuje 
dzielny lotnik, biegnie w naszym kierunku, wymachując ku nam z da-
leka jakąś depeszą. Była to, jak się okazało, depesza z Armii. Odbie-
ram, czytam. W pierwszej chwili nie rozumiem nic. (…) Nareszcie ro-
zumiem! (…) Już wiem! (…) Słyszę radosny głos lotnika po raz już chy-
ba setny powtarzającego zgromadzonym wokół ofi cerom, że Warszawa 
uratowana! Bolszewicy pobici na głowę nad Wisłą! Cała ich armia ucie-
ka w najwyższym popłochu171.

19 sierpnia 1920 roku był ostatnim dniem dynamicznych i krwa-
wych walk w obronie Lwowa, przede wszystkim przed żądną boga-
tych łupów, a po części także „rewolucyjnej sławy” 1. Armią Kon-
ną. Niebagatelną i trudną do przecenienia rolę w tych wydarzeniach 
odegrał dowodzony przez mjr. pil. Faunt le Roya III Dywizjon Lot-
niczy. Latające w jego składzie załogi pomiędzy 9 a 19 sierpnia wy-
konały w powietrzu ponad 250 zadań bojowych, w trakcie których 
zrzuciły prawie 10 tys. kg bomb oraz wystrzeliły niemal 33 tys. naboi 
karabinowych172. 

20 sierpnia 1920 roku 1. Armia Konna rozpoczęła swój odwrót 
spod Lwowa i marsz w kierunku Zamościa i Hrubieszowa. W związ-
ku z tym sytuacja operacyjna na Froncie Południowym poczęła wy-
jaśniać się na korzyść Wojska Polskiego i jego wschodnich sojuszni-
ków. Spowodowało to, iż od III Dywizjonu Lotniczego wymagano 
wtenczas przede wszystkim lotów wywiadowczych, głównie prze-
ciwko dowodzonej przez komdywa Witalija Markowicza Primako-
wa 8. Dywizji „Czerwonego Kozactwa”, która rozpoczęła marsz na 
Stryj, zagrażając tym samym niezmiernie ważnej dla Rzeczpospoli-
tej Polskiej i jej armii komunikacji kolejowej, łączącej kraj z przyja-
zną Polsce Rumunią. Ponadto stanowiła ona także niebezpieczeń-
stwo dla cennego Drohobyckiego Zagłębia Naftowego173. W związku 
z tym po raz kolejny 2 samoloty oddano do wyłącznej dyspozycji 
dowództwa 6. Armii, z zadaniem wykonywania dla niej lotów roz-
poznawczych oraz w celu utrzymania łączności z podległymi jej woj-

171 Moje walki z Budiennym. Dziennik wojenny b. d-cy 1 Dywizji Kawalerii generała 
dywizji Juliusza Rómmla, Lwów [b.r.], s. 129–130.

172 Takie dane podaje M. Niestrawski – vide: idem, III Dywizjon Lotniczy w wal-
ce…, op. cit., s. 114.

173 Tego dnia 7. i 15. Eskadry Myśliwskie wykonały także po parę lotów bojo-
wych w celu zwalczania 8. Dywizji „Czerwonego Kozactwa”.
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skami. Rozpoznawano też wtenczas kierunki odwrotu poszczegól-
nych dywizji jazdy armii Budionnego174.

Następnego dnia, czyli 21 sierpnia, obok innych działań, rozpo-
czął się też pościg polskiej 6. Armii za wycofującą się 1. Armią Kon-
ną. Jednak ze względu na zły stan pogody i niską podstawę chmur 
samoloty III Dywizjonu Lotniczego wykonały tylko 1 lot bojowy 
i to na dodatek w kierunku Stryja. Podobnie było też 22 sierpnia. 
Tę przymusową przerwę w działaniach eskadry wykorzystały na re-
monty i naprawy sprzętu oraz na odpoczynek lotników. Następnego 
dnia dywizjon z Przemyśla powrócił do Lwowa na swe dawne lotni-
sko na Lewandówce175.

Na tym zakończyły się ciężkie walki III Dywizjonu Lotniczego 
z 1. Armią Konną usiłującą zdobyć Lwów. Według sporządzonego 
po walce sprawozdania technicznego, przytaczanego przed 1939 ro-
kiem przez ówczesnych kombatantów oraz dziejopisów polskiego 
lotnictwa, na podległe Budionnemu dywizje kawalerii do końca dru-
giej dekady sierpnia 1920 roku wystrzelono 39 500 naboi karabino-
wych i zrzucono 9 360 kg bomb176. Spowodowało to znaczne straty 
w ludziach i koniach. W związku z tym, w swoim telegramie z dnia 
25 sierpnia 1920 roku, skierowanym do Rewolucyjnej Rady Wojsko-
wej Frontu Zachodniego Budionny napisał: 

W ostatnich walkach pod Lwowem oddziały konnej armii mia-
ły wielkie straty przez samoloty nieprzyjaciela, które latały nieustan-
nie i ostrzeliwały ogniem karabinów maszynowych działające oddzia-
ły konnej armii. Bez bojowego oddziału samolotów trudno nam będzie 

174 Bitwa lwowska 25 VII–18 X 1920. Dokumenty operacyjne, cz. 2 (6–20 VIII)…, op. 
cit., s. 574–576 – dok. nr 463 – Rozkaz operacyjny nr 8 Oddziału III Dowódz-
twa Frontu Południowego L. op. 3484/III z 19 VIII 1920 r.; ibidem, s. 577–578 
– dok. nr 464 – Komunikat operacyjny nr 16 Oddziału III Dowództwa Fron-
tu Południowego L. op. 3491/III z 19 VIII 1920 r.; ibidem, s. 578–579 – dok. nr 
465 – Rozkaz operacyjny nr 9 Oddziału III Dowództwa Frontu Południowe-
go L. op. 3493/III z 19 VIII 1920 r.; J. Stawiński, Likwidacja ostatniego zagonu 
Budiennego, „Przegląd Kawaleryjski” 1930, R. 7, nr 10, s. 189; W. Madejski, 
Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, op. cit., s. 58–
59, Z. Kozak, op. cit., s. 86.

175 Natomiast według ustaleń K.A. Tarkowskiego (vide: idem, op. cit., s. 104) 
oraz Z. Kozaka (vide: idem, op. cit., s. 86) powrót samolotów III Dywizjonu 
Lotniczego na lotnisko na Lewandówce nastąpił dopiero 24 sierpnia 1920 r.

176 Takie dane podaje W. Madejski – vide: idem, Operacja Konnica. III Dywizjon 
Lotniczy w bitwie pod Lwowem…, op. cit., s. 60.
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walczyć z nieprzyjacielem. Rada Rewolucyjna konnej armii [w rzeczy-
wistości była to Rewolucyjna Rada Wojskowa 1 Armii Konnej –A.S.] po-
stanowiła prosić o: 1) przydzielenie fl otylli powietrznej konnej armii177 
zdatnego do boju oddziału niszczycieli [czyli myśliwskiego –A.S.], 2) 
przydzielenie ośmiu lotników do ciężkich zagranicznych samolotów 
i sześciu obserwatorów, 3) trzy płatowce niszczycielskie [czyli bombo-
we – A.S.], których brak do natarcia, 4) dwa silniki Rhon do zamiany 
starych178.

O skuteczności polskich ataków lotniczych z okresu walk 1. Ar-
mii Konnej pod Lwowem mogą świadczyć także ówczesne raporty 
i meldunki wytworzone przez kancelarie różnych formacji i instytu-
cji 1. Armii Konnej. Jak stwierdzono w jednym z takich meldunków, 
w ciągu 16 i 17 sierpnia nad dywizjami armii praktycznie przez cały 
czas „wisiała” eskadra polska, licząca 8 samolotów i ostrzeliwała je 
ogniem karabinów maszynowych oraz obrzucała bombami. Wsku-
tek tego poniosły one „duże” straty w ludziach, a głównie w ko-
niach. Między innymi ponad 200 osób zostało rannych odłamkami 
bomb. Jednocześnie działania te w znacznym stopniu utrudniały 
marsz dywizji oraz ich ześrodkowanie. Natomiast w innym raporcie 
stwierdzono, iż: „Lotnictwo polskie i jego skuteczność [w sierpniu 
1920 r. – A.S.] przechodziła wszelkie dotychczasowe wyobrażenia 
i doświadczenia. Zadało ono duże straty w ludziach i przyczyniło 
się do znacznego spadku morale budionnowców”179. 

177 Nie wolno zapominać, iż 1. Armia Konna dysponowała organicznym lot-
nictwem, zwanym wtenczas Flotą Powietrzną 1. Armii Konnej, którą two-
rzyły 3 oddziały (eskadry) lotnicze – szerzej na ten temat: A. Smoliński, Za-
rys dziejów I Armii Konnej (1919–1923)…, op. cit.; idem, 1 Armia Konna pod-
czas walk na polskim teatrze działań…, op. cit. Szerzej vide także: idem, Wiedza 
Sztabu Generalnego oraz Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego na temat stanu 
organizacyjnego i liczebnego…, op. cit.; idem, Próba oceny efektywności działań 
polskiego wywiadu wojskowego…, op. cit.

178 Cyt. za: W Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 60–61. Vide także K.M. Murray, op. cit., s. 264. Po-
dobną w treści radiodepeszę zarządu 1. Armii Konnej, przechwyconą przez 
polski radiowywiad 18 sierpnia 1920 r., przytacza M. Niestrawski (vide: 
idem, III Dywizjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 114. Na marginesie obydwu 
tych dokumentów po raz kolejny rodzi się pytanie, gdzie wówczas była i co 
robiła wcale liczna Flota Powietrzna 1. Armii Konnej. 

179 Moskwa, РГВА, Управление 1 Конной Армии, 245.8.3. Доклад командар-
ма Будённого от 6 IX 1920 г. Vide także K.M. Murray, op. cit., s. 270, 274, 280.
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Informacje te potwierdzają również wspomnienia Siemiona Bu-
dionnego, w których napisał on: „Od rana 15 sierpnia Armia Konna 
kontynuowała natarcie. Przeciwnik bronił się z uporem na zawczasu 
przygotowanych pozycjach obronnych. Naczelnicy 4-ej i 6-ej Dywi-
zji [Kawalerii – A.S.] meldowali, że polskie aeroplany ciągle wiszą 
w powietrzu i ostrzeliwują nasze wojska z karabinów maszynowych 
i zasypują bombami, powodując straty, szczególnie w koniach”180. 
Natomiast 17 sierpnia według Budionnego: „Ponad dwadzieścia ae-
roplanów nieprzerwanie latało nad polem walki i bombardowało 
oraz ostrzeliwało nasze szyki bojowe”181.

Ataki te w następujący sposób opisane zostały również przez Iza-
aka Babla: 

(…) bohaterem dnia jest aeroplan, naloty nasilają się coraz bardziej, 
atak aeroplanów, kursują bez ustanku po 5, 6 sztuk182, bomby o 100 kro-
ków (…). Polacy bronią się w głównej mierze akcjami lotnictwa, aero-
plany stają się groźne (…), daleki i jakby zwolniony terkot karabinów 
maszynowych, panika w taborach, nerwy, lecą wciąż lotem koszącym, 
chowamy się przed nimi. Nowe zastosowanie lotnictwa (…)183. 

180 Cyt. za: С.М. Будённый, op. cit., s. 313.
181 Ibidem, s. 325. K.M. Murray, op. cit., s. 280.
182 Czyżby w ofi cjalnych meldunkach świadomie zawyżano ilość atakujących 

armię samolotów? Warto tutaj też dodać, że w swoich wspomnieniach „ko-
mandarm” Budionny (vide: С.М. Будённый, op. cit., s. 297) także pisze 
o sierpniowych nalotach „grup polskiego lotnictwa liczących po 4–5 aero-
planów”.

183 Izaak Babel, Dziennik 1920, tekst przełożył i wstępem opatrzył J. Pomianow-
ski, Warszawa 1998, s. 137, 144. Vide także: Izaak Babel. Dziennik 1920, prze-
łożył i wstępem opatrzył J. Pomianowski, Warszawa 1990, s. 133, 147. Sze-
rzej na ten temat, oprócz części wcześniej cytowanych źródeł i literatury, 
vide także: O Niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Do-
wództwa Wojska Polskiego 1919–1921, oprac., wybór i przygotowanie do dru-
ku M. Jabłonowski, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk 1999, s. 617 – dok. nr 713 
– Komunikat Operacyjny z 17 VIII 1920 r. Ponadto vide również: T. Turbiak, 
op. cit.; W. Madejski, Lotnictwo w pierwszych dniach obrony Lwowa, „Przegląd 
Lotniczy” 1938, nr 11; J. Gotowała, Lotnictwo w wojnie polsko-sowieckiej, [w:] 
Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia, praca zbior. pod red. A. Ajnenkie-
la, Warszawa 2001. 
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Zakończenie

Odwrót 1. Armii Konnej spod Lwowa oraz zmiana kierunku jej 
uderzenia nie oznaczały, iż przestała być ona obiektem rozpoznania 
i ataku lotników służących w III Dywizjonie Lotniczym, bowiem ko-
lejne nasilenie walk nastąpiło na przełomie sierpnia i września 1920 
roku, podczas bitwy pod Komarowem oraz w czasie operacji Grupy 
gen. ppor. Stanisława Hallera i polskiej 1. Dywizji Jazdy nad Huczwą 
i Bugiem, które miały na celu okrążenie i zniszczenie lub choćby roz-
bicie armii Budionnego. 

Poza tym operacje powietrzne – głównie rozpoznawcze – skie-
rowane przeciwko Konarmii trwały także we wrześniu i zakończyły 
się defi nitywnie po jej odejściu z frontu przeciwpolskiego, co nastą-
piło 26 września 1920 roku184, przy czym do akcji tych po raz kolejny 
włączyły się też eskadry należące do II Dywizjonu Lotniczego185.

Rzeczywiste straty, jakie armia Budionnego poniosła w wyniku 
działań lotnictwa polskiego późną wiosną i latem 1920 roku, były 
duże, choć zapewne – głównie, jeżeli chodzi o straty bezpowrotne – 
znacznie niższe od tego, co zdaje się niekiedy sugerować polska lite-
ratura, dotycząca tego etapu zmagań wojny polsko-sowieckiej186. Po-
mimo tej uwagi efekty działań lotniczych niewątpliwie można uznać 
za jeden z ówczesnych sukcesów strony polskiej. O jego wadze i war-
tości najlepiej świadczy rozkaz pochwalny dowódcy 6. Armii gen. 
por. Roberta Lamezan de Salins wydany dnia 11 września 1920 roku, 
który napisał w nim: 

184 Szerzej vide choćby: S. Szpinger, Z Pierwszą Konną, Łódź 1967; A. Smoliń-
ski, Zarys dziejów I Armii Konnej (1919–1923)…, op. cit.; idem, Zarys organiza-
cji I Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919–1923)…, op. cit.; idem, 1 Armia 
Konna podczas walk na polskim teatrze działań…, op. cit. 

185 Szerzej vide choćby: A. Smoliński, Udział lotnictwa Wojska Polskiego w walce 
z 1 Armią Konną…, op. cit., 

186 Warto też tutaj zauważyć, iż zapewne znacznie większe od strat osobo-
wych, głównie zresztą w postaci rannych i kontuzjowanych, były straty 
w koniach – szerzej na ten temat vide choćby: A. Smoliński, Zarys dziejów 
I Armii Konnej (1919–1923)…, op. cit., s. 88–89 – tabele 13 i 14; idem, Zarys 
organizacji I Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919–1923)…, op. cit., s. 59 – 
tabela 10 i 11; idem, 1 Armia Konna podczas walk na polskim teatrze działań…, 
op. cit., s. 420 i passim. Ponadto vide także: idem, Bilans strat w ludziach, ko-
niach i materiale wojennym…, op. cit.
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Pomnik na Cmentarzu Orląt Lwowskich poświęcony Amerykanom, w tym tak-
że lotnikom, poległym w obronie Polski w latach 1919–1920. Wygląd pomnika 
z lipca 2005 r. – po renowacji Cmentarza Orląt. Widoczny brak napisu w języku 
angielskim, który, na polecenie ówczesnych władz Lwowa, został wtedy zatyn-
kowany. Fot. A. Smoliński
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W chwili (…), gdy nieprzyjaciel zbliżał się do Lwowa, chcąc go za 
wszelką cenę opanować, lotnicy III Dywizjonu Lotniczego z mjr. Faunt 
le Roy na czele, na samolotach przez 3 dni z rzędu, od rana do nocy, 
atakowali posuwające się kolumny jazdy nieprzyjacielskiej, powstrzy-
mując jej zapędy skutecznie i przyczyniając jej bombami i kulomiota-
mi znaczne straty. Z ran wówczas otrzymanych zmarł jeden z najdziel-
niejszych pilotów ppor. Rozmiarek. Wówczas to również III Dywizjon 
Lotniczy pracując 14-tu samolotami osiągnął niebywałą ilość 72 lotów 
nad nieprzyjacielem w ciągu jednego dnia. Wreszcie Budionny odma-
szerował od Lwowa na północ, i wtedy nie spoczęli nasi lotnicy, lecz 
prowadzili dalej swą pracę, współdziałając w bitwach pod Zamościem 
i Komarowem, prowadząc nieustannie wywiady i zwalczając skutecz-
nie nieprzyjaciela bombami i kulomiotami. W bojach tych odznaczył się 
ppor. pil. Bartkowiak, który szybując na swym samolocie tuż nad zie-
mią, szerzył spustoszenie i zagładę wśród bolszewików, a lądując przy 
każdym z własnych oddziałów, informował o ruchach nieprzyjaciela. 
Za te wybitne prace i bohaterskie czyny wyrażam mjr Faunt le Roy, por. 
Kubali, por. Hendricksowi, por. Turbiakowi, ppor. Bartkowiakowi oraz 
wszystkim ofi cerom i szeregowym moje uznanie w imieniu służby Oj-
czyźnie. (…)187.

Miarą wysiłku bojowego, jakiego dokonało lotnictwo Wojska 
Polskiego w walce z 1. Armią Konną może być również to, iż na ogól-
ną liczbę 148 pilotów i obserwatorów Polaków oraz 9 lotników ame-
rykańskich, którzy za „wojny o niepodległość i granice” Polski z lat 
1918–1921 uhonorowani zostali Krzyżami Srebrnymi Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari188 najprawdopodobniej aż 57189 otrzymało to za-

187 Cyt. za: W. Madejski, Operacja Konnica. III Dywizjon Lotniczy w bitwie pod 
Lwowem…, op. cit., s. 61. 

188 Taką ich liczbę podają J. Zieliński i W. Wójcik – vide: iidem, op. cit.
189 Czyli około 36% całości. Najprawdopodobniej byli to następujący lotnicy: 

ppor. pil. Antoni Bartkowiak, mjr pil. inż. Stefan Bastyr, ppor. obs. Kazi-
mierz Braun, kpt. pil. Aleksander Choiński, ppłk pil. inż. Andrzej Chra-
miec, por. pil. obs. Władysław Ciechoński, kpt. pil. obs. inż. Stanisław Da-
szewski, kpt. pil. Jerzy Dziembowski, kpt. obs. Bronisław Fabian, ppłk obs. 
inż. Czesław Filipowicz, ppłk pil. Juliusz Gilewicz, mjr pil. Józef Hendricks, 
mjr pilot Ludwik Idzikowski, kpt. pilot Paweł Janeczko, por. obs. inż. Tade-
usz Janiszewski, chor. pil. Wacław Jurek, gen. bryg. pil. Władysław Kalkus, 
kpt. pil. Władysław Konopka, mjr obs. mgr Kazimierz Kubala, kpt. obs. Lu-
cjan Kuligowski, por. pil. Bolesław Adam Lepszy, płk pil. Edward Lewan-
dowski, ppor. rez. pil. Czesław Łagoda, ppor. obs. Walenty Marchlewski, 
płk dypl. pil. Augustyn Aleksander Menczak, plut. pchor. Józef Mühlnickel, 
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szczytne wyróżnienie, obok uznania za inne bohaterskie czyny, rów-
nież w nagrodę za akcje bojowe skierowane przeciw kawalerii Sie-
miona Budionnego.

Kończąc powyższe rozważania, w sposób szczególny należy 
podkreślić rolę, jaką w omówionych wydarzeniach odegrała 7. Eska-
dra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki, bowiem spośród wszyst-
kich formacji lotnictwa polskiego to właśnie ona najdłużej walczyła 
z kawalerią 1. Armii Konnej. Ponadto, podczas obrony podejść do 
Lwowa, w stosunku do swojej wielkości i rzeczywistej siły, odegrała 
ona nieproporcjonalnie dużą rolę190. W sposób szczególny uwaga ta 
zdaje się dotyczyć pilotów amerykańskich, którzy walczyli oraz gi-
nęli podczas ochotniczej i niezwykle ofi arnej służby w tym oddziale. 

Aleksander Smoliński

por. pil. Ludwik Nazimek, sierż. pil. Stefan Niewitecki, mjr pil. Czerkas Ka-
zimierz Olechnowicz, mjr obs. Adam Paleolog, mjr pil. obs. Jan Pietrażycki, 
mjr pil. obs. Franciszek Ksawery Piniński, mjr obs. inż. Władysław Popiel-
-Sulima, kpt. pil. Franciszek Pytel, mjr pil. obs. Stanisław Ratomski, st. sierż. 
pil. Józef Rączka, st. sierż. pil. Jan Ryba, chor. pil. Józef Ryba, kpt. pil. inż. 
Aleksander Seńkowski, ppor. obs. Mieczysław Serdecki, por. pil. Stanisław 
Skarżyński, ppłk pil. obs. Tomasz Turbiak, ppłk dypl. pil. obs. Olgierd Tu-
skiewicz, chor. pil. Paweł Tissler, kpt. pil. Jerzy Weber, płk pil. Franciszek 
Wiedeń, mjr pil. Jerzy Wieniawa-Długoszowski, mjr pil. Adolf Wiesiołow-
ski, kpt. pil. obs. Józef Wojciechowski, st. sierż. pil. Władysław Wojtow-
ski, kpt. pil. obs. Józef Wojciechowski, a także Amerykanie: ppor. pil. Elliot 
Chess, por. pil. Carl Clark, kpt. pil. Merian Cooper, kpt. pil. Edward Corsi, 
por. pil. Georgie Crawford, ppłk pil. Cedric E. Faunt le Roy, por. pil. Har-
mon (Chadbourn) Rorison oraz por. pil. Kenneth Shrewsbury – vide: J. Ziel-
iński, W. Wójcik, op. cit., s. 11 i passim; K.M. Murray, op. cit., s. 281, 286. 
Ponadto vide także: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz , Kawalerowie Virtuti 
Militari 1792–1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863–1864, 1914–1945, 
Koszalin 1997. W celu łatwiejszej identyfi kacji poszczególnych osób stopnie 
wojskowe oraz imiona i nazwiska kawalerów tego orderu podano w takiej 
postaci, w jakiej występują one w cytowanej tutaj pozycji. Swoją listę kawa-
lerów tego orderu podaje także Mariusz Niestrawski – vide: idem, III Dywi-
zjon Lotniczy w walce…, op. cit., s. 114–115.

190 Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide także: T. Kopań-
ski, 7 Eskadra Myśliwska im. Tadeusza Kościuszki 1918–1921…, op. cit.; idem, 
Tadeusz Kościuszko 7th Fighter Squadron 1918–1921, Warszawa 2011; M. Nie-
straw ski, Rola 7 Eskadry Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki…, op. cit.
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The hero of the day is an aeroplane… Planes with 
a white and red chequerboard in combat with the 
1st Cavalry Army in the Lviv defence in August 
1920

Keywords
Lviv, Polish–Soviet war, Polish Air Force, 1st Cavalry Army, Polish Air 
Force operations against the 1st Cavalry Army in summer 1920, defence of 
Lviv in August 1920

Abstract
The main factor used by the chief Soviet military authorities during the 1920 
spring-summer campaign in an att empt to achieve a decisive and possibly 
quick victory over the Republic of Poland and its armed forces was the in-
troduction of large masses of “strategic” cavalry into combat against the 
Polish Army. The largest formation of this type at the time was the 1st Cav-
alry Army under the command of Semyon Mikhailovich Budyonny, which 
had enjoyed great success during the Russian Civil War. In August 1920, the 
army made an att empt to capture Eastern Lesser Poland, especially Lviv. Its 
divisions pushed quickly towards the city, posing a lethal danger. As early 
as May, its movements had been closely monitored by the Polish Air Force, 
including the famous Polish-American 7th Air Escadrille, bett er known as 
the Kościuszko Squadron. Moreover, Polish airmen carried out numerous 
aerial att acks on the Konarmiya forces; however, the most intensive and 
most eff ective clashes of the Polish Air Force with the 1st Cavalry Army, 
which had reached Lviv, took place in the second decade of August 1920. 
For this reason, the author has undertaken an att empt to describe the oper-
ations of the Polish Air Force – the 3rd Air Escadrille – deployed against the 
Konarmiya, as well as the tactics of its aerial att acks against the large masses 
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of Budyonny’s cavalry. In addition, the author also addresses the issue of 
their eff ectiveness – both reconnaissance fl ights and of assault and bombing 
raids. Consequently, he discusses the losses in men and horses suff ered by 
the divisions of the 1st Cavalry Army as a result of these operations.

Александер Смолиньский
Университет Николая Коперника в Торуни

Героем дня стал аэроплан… Борьба самолётов 
с бело-красной шахматной доской с 1-й 
Конной армией при обороне Львова в августе 
1920 г. 

Ключевые слова
Львов, польско-советская война, польские ВВС, 1-я Конная армия, дей-
ствия польской авиации против 1-й Конной армии летом 1920 г., обо-
рона Львова в августе 1920 г.

Резюме
Основным фактором, который, по мнению советских главнокоманду-
ющих, должен был привести к быстрому и решительному разгрому 
Польши и её вооруженных сил во время весенне-летней кампании 1920 
года, было задействование крупных «стратегических» кавалерийских 
соединений. Крупнейшим из них была 1-я Конная армия под командо-
ванием Семёна Михайловича Будённого, получившая известность бла-
годаря боевым успехам времён гражданской войны в России. В августе 
1920 года 1-я Конная армия предприняла попытку захвата Восточной 
Малопольши, в частности – Львова. Конные дивизии стремительно 
продвигались в направлении города, представляя для него смертель-
ную опасность. За продвижением частей Конармии с мая пристально 
следила польская авиация, в том числе небезызвестная польско-амери-
канская 7-я Истребительная эскадрилья им. Тадеуша Костюшко. Кро-
ме того, польские лётчики наносили многочисленные авиаудары по 
Конармии. Основной накал борьбы пришёлся на половину августа 
1920 г., когда польская авиация наносила результативнейшие удары по 
1-й Конной армии, достигшей к тому времени Львова. По этой при-
чине, автор предпринял попытку описать действия польской военной 
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авиации – 3-й Авиационной дивизии – направленные против Конар-
мии, а также тактику воздушных атак, наносимых по кавалерийским 
массам, находящимся под командованием Будённого. Автор уделил 
также внимание результативности этих операций, в том числе разве-
дывательных, ударных и бомбардировочных налётов. В связи с этим, 
автор статьи затронул вопрос потерь в людях и лошадях, которые 1-я 
Конная армия понесла в результате действий польской авиации.

Aleksander Smoliński
Nikolaus-Kopernikus-Universität Toruń

Der Tagesheld ist ein Aeroplan… Flugzeuge mit 
weiß-rotem Schachmuster im Kampf gegen die 
1. Rote Reiterarmee bei der Verteidigung von 
Lemberg im August 1920

Schlüsselwörter
Lemberg, sowjetisch-polnischer Krieg, polnische Luftwaff e, 1. Kavalle-
rie-Armee, Operationen der polnischen Luftwaff e gegen die 1. Kavallerie 
Armee im Sommer 1920, Verteidigung Lembergs im August 1920

Zusammenfassung
Der Hauptfaktor, mithilfe dessen während der Kampagne im Frühjahr/Som-
mer 1920 sowjetische Militärbehörden einen überzeugenden und möglichst 
schnellen Sieg über die Republik Polen und ihre Streitkräfte erreichen ver-
suchten, war die Einführung von großen „strategischen” Kavallerie-Massen 
in den Kampf gegen die Polnische Armee. Die größte damalige Formati-
on von diesem Typ war die von Semjon Michailowitsch Budjonny geführ-
te, während des Russischen Bürgerkriegs erfolgreiche 1. Kavallerie-Armee. 
Im August 1920 versuchte sie Ost-Kleinpolen, insbesondere Lemberg, zu 
erobern. Die Divisionen drängten schnell in Richtung der Stadt und stell-
ten eine tödliche Bedrohung dar. Bereits seit Mai wurden ihre Bewegungen 
von der polnischen Luftwaff e beobachtet, inkl. von der polnisch-amerikani-
schen 7. Jagdstaff el Kosciuszko. Außerdem führten polnische Flieger zahl-
reiche Luftangriff e auf die Reiterarmee durch. Jedoch zu den intensivsten 
und gleichzeitig wirksamsten Kämpfen der polnischen Luftwaff e mit der 1. 
Reiterarmee, die sich Lemberg näherte, kam es in der zweiten Dekade von 
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August 1920. Aus diesem Grund versuchte der Autor die derzeitigen, gegen 
Reiterarmee gerichteten Operationen der polnischen Luftwaff e –3. Luftdivi-
sion, als auch Taktiken zu Luftangriff e gegen die großen Massen der Reiter-
armee von Budjonny zu beschreiben. Darüber hinaus befasste er sich auch 
mit der Frage der Effi  zienz – sowohl von Aufk lärungsfl ügen als auch von 
Luft- und Bombenangriff en. Im Zusammenhang damit berührte er das Pro-
blem der Verluste an Menschen und Pferden unter den Divisionen der 1. 
Reiterarmee, die infolge der Kriegshandlungen erlitt en wurden.
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Andrzej Kotecki
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Pod „kresową” banderą. Okręty 
Marynarki Wojennej RP (1918–1939)

Słowa kluczowe
Marynarka Wojenna RP, Flotylla Rzeczna w Pińsku, Transportowiec ORP 
„Wilia”, monitory, rzeczna ORP „Pińsk”, ORP „Wilno”, ORP „Mozyrz” 
(„Horodyszcze”), kampania wrześniowa

Streszczenie
Marynarka Wojenna RP, która odrodziła się w 1918 r., składała się z forma-
cji typowo morskiej. W jej strukturach funkcjonowała jednak również Flo-
tylla Rzeczna w Pińsku. Podstawę tego rodzaju sił zbrojnych były oczywi-
ście okręty bojowe oraz pomocnicze. Wśród tych drugich był transportowiec 
ORP „Wilia”, który pod polską banderą wojenną służył w latach 1925–1940. 
W latach 1940–1944 pływał jako statek – s/s „Modlin” w konwojach atlan-
tyckich. Kres jego działalności morskiej nastąpił 8 czerwca 1944 r. Tego dnia 
statek przeszedł z Anglii do wybrzeży Normandii, by tam stanowić element 
sztucznego portu inwazyjnego. Również we Flotylli Rzecznej w Pińsku pły-
wały jednostki, na burtach których widniały nazwy kresowe. Wśród tz w. 
„monitorów gdańskich” były to ORP „Pińsk” i ORP „Mozyrz” (od 1922 „Ho-
rodyszcze”). Wśród „monitorów krakowskich” znajdował się ORP „Wilno”. 
We wrześniu 1939 roku do składu Flotylli Rzecznej został zmobilizowany 
cywilny holownik „Wilno”.

A R T Y K U ŁY  I  R O Z P R AW Y
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Odradzająca się w 1918 roku Marynarka Wojenna Rzeczypospo-
litej Polskiej, poza „dobrymi chęciami”, a raczej „gorącymi sercami” 
marynarzy, wywodzących się z fl ot zaborczych, nie dysponowała 
niczym1. Brakowało okrętów oraz zaplecza portowo-stoczniowe-
go. Jednak w kolejnych latach następował dynamiczny rozwój fl oty. 
Nie miejsce tutaj na szczegółowe opisanie tej historii. Należy jednak 
zwrócić uwagę na dwa zagadnienia. Pierwszym była budowa miasta 
i portu Gdyni, w którym znalazło się miejsce również dla portu wo-
jennego. Drugim było przygotowanie programu rozbudowy polskiej 
fl oty wojennej oraz kształcenie kadr ofi cerskich, podofi cerskich i ma-
rynarskich. Program rozbudowy fl oty obejmował trzy źródła pozy-
skiwania jednostek:
1. Reparacje wojenne z fl ot państw Centralnych;
2. Zakupy okrętów;
3. Zamówienia na budowy nowych jednostek w stoczniach Francji, 

Wielkiej Brytanii i Holandii, a także…. w Polsce.
Wcielanym do służby pod biało-czerwoną banderę okrętom 

nadawano nazwy nawiązujące m.in. do nazw miast i regionów Pol-
ski. Wśród nich znalazły się również i takie, których nazwy miały 
proweniencję kresową. 

1 Odradzanie się MW w 1918 r. było to możliwe dzięki trzem dokumentom – 
dwóm o charakterze międzynarodowym i jednemu polskiemu. Pierwszym 
był punkt 13. orędzia prezydenta USA Woodrow Wilsona, który brzmi na-
stępująco: „Powinno być ustanowione niepodległe Państwo Polskie, które 
winno obejmować ziemie zamieszkałe przez polską ludność, mieć zapew-
niony wolny i bezpieczny dostęp do morza [podkreślenie – A.K.], którego 
niezawisłość polityczna i gospodarcza oraz całość terytorialna winna być 
zagwarantowana paktem międzynarodowym”. Jeszcze nim przedstawicie-
le Ententy zasiedli do stołu konferencyjnego w Paryżu, Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski podpisał, znamienny dla spraw morskich, rozkaz: „Z dniem 
28 listopada1918 roku rozkazuję utworzyć marynarkę polską, mianując 
jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji 
Marynarki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Warszawa 28 listopada 
1918”. Obradujący w Paryżu przywódcy Ententy – Georges Clemenceau 
(Francja), Vitt orio Orlando (Włochy) i Lloyd George (Wlk. Brytania) podpi-
sali następującą deklarację: „Utworzenie złączonego i niepodległego pań-
stwa polskiego z wolnym dostępem do morza [podkreślenie – A.K.], sta-
nowi jeden z warunków sprawiedliwego i trwałego pokoju w Europie”. Na 
mocy traktatu wersalskiego Polsce przyznano 52 km wybrzeża morskiego. 
Za: S.M. Piaskowski, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918–1946, Albany 
N.Y. 1987, t. 1, s. 19, 22.
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Transportowiec Marynarki Wojennej ORP „Wilia”

Jednym z takich okrętów był transportowiec Marynarki Wojen-
nej ORP „Wilia”. 

Systematyczny rozwój fl oty skupiał się głównie na jednostkach 
bojowych, ale nie mogło zabraknąć również tz w. okrętów pomocni-
czych, a wśród nich jednostki transportowej i szkolnej. Taka potrzeba 
w przypadku Rzeczypospolitej wynikała z jeszcze jednej przyczyny. 
Na terenie portu Wolnego Miasta Gdańska, na Westerplatt e, została 
zbudowana Wojskowa Składnica Tranzytowa. Było to miejsce roz-
ładunku transportów sprzętu wojskowego, zakupionego zagranicą 
i przewożonego do Polski drogą morską. Dla realizacji tych dostaw 
Kierownictwo Marynarki Wojennej (KMW) postanowiło zakupić 
odpowiednią jednostkę. W planach KMW miała ona spełniać dwie 
funkcje – transportowca fl oty oraz jednostki szkolnej dla słuchaczy 
Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu (SPMW). 

Spośród ofert na rynku wtórnym wybór padł na statek, który od 
19 lat pełnił służbę na morzu. Został zbudowany w roku 1906 w nie-
mieckiej stoczni Flensburger Schiff sbaugesellschaft na zamówienie 
przedsiębiorstwa armatorskiego dr. Horna. Długość całkowita nito-
wanego kadłuba wynosiła 107,9 m, szerokość pokładu na śródokrę-
ciu 14,85 m. W czterech ładowniach – nr 1 i 2 w części dziobowej, 
3 i 4 w części rufowej – mieściło się 3 578 ton ładunku. Napęd skła-
dał się z trzycylindrowej maszyny parowej potrójnego rozprężania 
o mocy 1350 kM, która napędzała jedną śrubę. Pierwotnie przewi-
dziano dla niego nazwę s/s „Ganeleon”. Jeszcze podczas budowy 
statek został przejęty przez innego armatora, którym była fi rma Ro-
land Line AG. W następnym roku nastąpiła trzecia zmiana armato-
ra – stał się nim H.C. Horn. Z tym wiązała się również zmiana na-
zwy na „Hilda Horn” oraz portu macierzystego z Bremy na Lubekę. 
Kolejna zmiana armatora, która nastąpiła po czterech latach służby, 
była jeszcze bardziej radykalna. Armatorem stał się Deutsche Levan-
te Line, nowa nazwa to „Timos”, ale zmienił się również akwen, na 
którym statek pełnił służbę. Było nim Morze Śródziemne, z portem 
macierzystym w Pireusie. Tam też zastał go wybuch I wojny świato-
wej i został internowany. W 1916 roku, jako zdobycz wojenna, został 
przejęty przez władze francuskie. Przejście pod trójkolorową ban-
derę spowodowało kolejną zmianę nazwy. Tym razem pływał jako 
transportowiec wojenny „Le Bourger”. Zakończenie wojny na cztery 
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lata unieruchomiło statek. Dopiero w 1922 roku, znacznie już wyeks-
ploatowaną jednostkę, zakupił francuski armator Societe Algerienn 
de Navigation pour l’Afrique du Nord, nadając mu nazwę „Laurent 
Schiaffi  no”, a portem macierzystym został Algier2. Podsumowując 
ten niemiecko-francuski okres działalności statku trzeba zauważyć, 
że zbliżał się on do kresu swojej służby na morzu. Dowodzi tego stan 
jednostki w chwili podniesienia polskiej bandery w 1925 roku.

W 1923 roku zaistniała potrzeba sprowadzenia z Francji do Pol-
ski ok. 900 samolotów. Najlepszym środkiem transportu takiej ilości 
sprzętu wojskowego byłby statek, naturalnym kierunkiem jego po-
szukiwań były zatem porty francuskie. Do Francji została oddelego-
wana grupa ofi cerów na czele z kmdr. por. Mieczysławem Burhard-
tem. Oprócz niego do Francji udał się kmdr por. inż. Marian Sasi-
nowski i kpt. inż. Witold Szulc. Przeanalizowano francuskie oferty 
i wybór padł na „Laurent Schiffi  no”. Transakcja została sfi nalizowa-
na 24 marca 1925 roku. Stan techniczny jednostki nie był imponują-
cy, o czym najlepiej świadczą wspomnienia chor. mar. Romana Stan-
kiewicza – kierownika wachty maszynowej na ORP „Wilia”:

Na miejscu zastaliśmy obraz nędzy i rozpaczy, ponieważ ani jedno 
pomieszczenie nie było w stanie użytkowym. Rozmieściliśmy się więc 
na międzypokładzie, lecz po kilku dniach przenieśliśmy się do baraku 
na terenie Stoczni, gdyż na międzypokładzie było w nocy tak zimno, że 
ludzie wstawali i urządzali wyścigi. W stoczni ORP „Wilia” przechodzi-
ła kapitalny remont (…). Przede wszystkim przebudowano pomiesz-
czenia dla załogi i dobudowano kilka kabin. Wstawiono kocioł pomoc-
niczy i jedną prądnicę. Kotły główne były tak zużyte, że po roku zosta-
ły zmienione na nowe. Po trzech miesiącach remont został ukończony 
i mogliśmy wejść do kampanii3.

Do przeprowadzenia remontu, o którym mowa powyżej, zobo-
wiązała się strona francuska. Na jego wykonawcę wybrano stocznię 
Chantiers de la Gironde w Harfl eur koło Hawru. Trzeba tu przypo-
mnieć, że na statku dokonano jeszcze jednej istotnej zmiany. Otóż 
ładownia rufowa nr 4 została zaadaptowana na pomieszczenia za-
łogowe dla słuchaczy – praktykantów toruńskiej SPMW oraz sale 

2 J. Miciński, B. Huras, M. Twardowski, Księga statków polskich 1918–1945, 
Gdańsk 1999, t. 3, s. 235.

3 P. Adamczak, ORP „Wilia”, „Przegląd Morski” 2013, nr 2, s. 101.
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wykładowe. Ponadto na rufi e zostały zamontowane dwie platfor-
my przeznaczone do montażu, w późniejszym czasie, działek kal. 
47 mm. Modernizacji poddano także system ogrzewania pomiesz-
czeń oraz sanitariaty. Koszt całkowity zakupu jednostki zamknął się 
w kwocie 4,3 mln franków francuskich, z czego 1,3 mln to wartość 
prac remontowych i adaptacyjnych.

Kulminacją tych działań był dzień 8 sierpnia 1925 roku, w któ-
rym miało miejsce pierwsze podniesienie polskiej bandery na trans-
portowcu Marynarki Wojennej i nadanie nazwy ORP „Wilia”. Wy-
darzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Szczegółowy przebieg 
ostatnich prac, poprzedzających przejęcie jednostki, opisał kmdr 
Czesław Petelenz:

Na okręcie wre gorączkowa praca, gdyż trzeba go doprowadzić do 
takiego stanu, żeby nazajutrz móc godnie przyjąć gości. Reszta robot-
ników stoczni kończy odbijanie starej farby i malowanie minium. (…) 
Personel stoczni [wieczorem] opuszcza okręt, ale szczupła załoga pra-
cuje nadal nad „tualetą” „Wilji”. (…) Dowódca i ofi cerowie również nie-
zmordowanie w ciągłym ruchu. Bo tu trzeba dopatrzeć, tu znów ode-
brać dostarczony przez stocznię materiał itd.4 

A w dalszej części znajdujemy opis tak ważnej dla okrętu i całej 
fl oty uroczystości:

Nazajutrz, 8 sierpnia gdy wchodzimy na pokład, zupełnie inny 
przedstawia się nam widok. Zniknęły wszelkie ślady wczorajszych ro-
bót, pokład uprzątnięty, luki ponakrywane brezentami, a trap, przez 
który p. ambasador wstąpi wkrótce na okręt udekorowany fl agami. 
Marynarze przebrani w odświętne mundury, wykąpani i wyświeżeni, 
w niczym nie przypominają wczorajszych farbą popstrzonych i uznojo-
nych pracowników.

O 11 min. 30 zajeżdżają samochody i wkrótce przy dźwięku bos-
mańskiego gwizdka wstępuje na okręt p. ambasador Chłapowski. (…) 
Pan ambasador, po przedstawieniu ofi cerów, przechodzi przed frontem 
ustawionej w dwuszeregu załogi, po czym pod przewodnictwem ko-
mandora Burhardta zwiedza szczegółowo okręt. (…)

Wkrótce po powrocie ambasadora na pokład, ofi cer dyżurny mel-
duje „pięć minut przed”, tz n. do południa brakuje tylko 5 minut.

Pan ambasador i dowódca okrętu udają się na rufę i z odkrytymi 
głowami ujmują w ręce linkę, na której za chwilę ma się podnieść po 

4 J. Miciński, B. Huras, M. Twardowski, op. cit., s. 237.
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raz pierwszy bandera. Gdy dzwon okrętowy ośmiokrotnym dźwię-
kiem oznajmia południe, wolno i majestatycznie podnosi się bandera 
wojenna. Wojskowi salutują, cywilni zdejmują kapelusze i mimo pro-
stoty tego aktu, jakiś dziwny uroczysty nastrój daje się odczuć wszyst-
kim zgromadzonym. Boć z tą chwilą dopiero kiedy na rufi e zaszeleściła 
bandera, a na grotmaszcie podniósł się znak O. R. P. „Wilja” otrzymał 
ofi cjalny charakter wojennego okrętu5.

Od tej chwili rozpoczęła się trwająca 19 lat służba okrętu pod pol-
ską banderą, z czego 15 przypada na służbę pod banderą wojenną, 
a 4 na służbę w Polskiej Marynarce Handlowej. W dziewiczym rej-
sie, w ładowniach okrętu przypłynęło do Polski tysiąc ton sprzętu 
wojskowego. Przez kolejne lata okręt wielokrotnie przemierzał trasę 
z Francji do Polski niezwykle regularnie. W tych rejsach pełnił rów-
nież zadania jednostki szkolnej. Na jego pokładzie praktykę morską 
odbywali słuchacze SPMW w Toruniu. W okresie od jesieni do wio-
sny w murach uczelni zdobywali wiedzę teoretyczną, by w miesią-
cach wiosenno-letnich sprawdzać ją w warunkach morskich.

W dwa lata po wejściu do polskiej służby, okręt wyznaczono do 
wykonania pierwszego, niezwykle zaszczytnego zadania. 21 czerw-
ca 1927 roku na jego pokładzie z Francji do Gdyni zostały przewie-
zione prochy Juliusza Słowackiego. Również tym razem warto zacy-
tować relację z tego wydarzenia:

Ekshumacja zwłok z paryskiego cmentarza nastąpiła 14 czerwca 
1927 roku. Szczątki zetlałego ciała i resztki kości przełożono do nowej 
hebanowej trumny i po odprawieniu uroczystości żałobnych w koście-
le i ambasadzie polskiej, członkowie towarzystwa „Sokół” oraz polscy 
studenci studiujący w Paryżu przenieśli trumnę na samochód-karawan, 
który w asyście kilku samochodów osobowych z delegacjami towarzy-
szącymi wyruszył do Cherbourga. Tam czekał już Polski transportowiec 
„Wilia”. (…) Po zakończeniu modłów trumnę umieszczono w skrzyni, 
przeniesiono na statek, ustawiając na głównym pokładzie. Polski kon-
sul generalny we Francji, Poznański, przekazał trumnę kapitanowi stat-
ku, komandorowi Petelenz. Skrzynię z trumną pokryto brezentem dla 
zabezpieczenia od deszczu i fal morskich, umocowano linami. „Wilja” 
odbiła od nabrzeża. Razem z trumną popłynęli na „Wilji” jako honoro-
wi konwojenci: Artur Oppman i Jan Lechoń – przedstawiciele polskiej 
literatury. Podróż przebiegała pomyślnie, choć morze falowało. Koły-
sanie statku bardzo dokuczało asyście. Zastanawiano się nawet, czy by 

5 Ibidem, s. 237.



Pod „kresową” banderą. Okręty Marynarki Wojennej RP (1918–1939)

155

nie wysadzić Lechonia i Oppmana na ląd w Bremie, aby dalej jechali 
koleją. Na szczęście morze się uspokoiło6.

Uroczystość powitania okrętu z tak zaszczytnym „pasażerem” 
została przygotowana na dzień 21 czerwca, stanowiła więc element 
ogólnopolskiego, wówczas niezwykle uroczyście obchodzonego 
Święta Morza7. Pierwsza część powitania odbyła się jeszcze na mo-
rzu, na granicy polskich wód terytorialnych i zgodnie z ceremonia-
łem morskim przewidzianym dla tej rangi uroczystości. O godzinie 
11.30 nastąpiło powitanie z oczekującym w dryfi e żaglowcem szkol-
nym „Lwów”. W chwili spotkania jednostki wymieniły salut bande-
rami i obrały kurs na port gdyński. Drugą jednostką, która wyszła 
na powitanie, był torpedowiec ORP „Mazur”, na którego pokładzie 
był również ówczesny starosta powiatu morskiego gen. Mariusz Za-
ruski8. O godzinie 16.30 okręty weszły do portu gdyńskiego. Na na-
brzeżu oczekiwały liczne delegacje organizacji społecznych. Przy 
dźwiękach Marsza żałobnego ORP „Wilia” dobił do nabrzeża, by prze-
kazać prochy Wieszcza na ląd. Kolejnym etapem podróży szczątków 
J. Słowackiego był rejs Wisłą do Krakowa.

Zgodnie z wcześniejszymi planami Kierownictwa MW, okręt 
wykonywał również zadania szkoleniowe. I to nie tylko dla słucha-
czy SPMW, ale również dla uczestników różnych kursów, dosko-
nalących praktykę morską. Ich uczestnikami byli zarówno ofi cero-
wie, jak i podofi cerowie Marynarki Wojennej. W tym celu, w okresie 
kampanii letniej organizowany był tz w. Oddział Szkolny OORP. Dla 
przykładu, w kwietniu 1928 roku powołany został oddział złożony 
z następujących jednostek: OORP „Wilja” i „Komendant Piłsudski”. 
Dowódcą oddziału wyznaczano najstarszego stopniem ofi cera peł-

6 Ibidem, s. 238–239.
7 Tradycja Święta Morza zrodziła się w latach międzywojennych, a u jej po-

czątków legło upamiętnianie Zaślubin Polski z Morzem (10 lutego 1920 r.). 
Również po 1945 r., do lat 80. XX w. uroczystości te były organizowane, 
pod nazwą „Dni Morza”. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynie-
nia odchodzeniem w niepamięć tego święta, co jest znamiennym znakiem 
czasu… Zarówno w latach przedwojennych, jak i powojennych w uroczy-
stościach tych uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych. Dziś pamięta o nim grupa entuzjastów skupionych w Lidze Morskiej 
oraz sympatyków spraw morskich.

8 Siedzibą powiatu morskiego, w skład którego wchodziła Gdynia, było do 
1939 r. Wejherowo.
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niącego w tym czasie służbę na jednym z tych okrętów. Najczęściej 
był to dowódca transportowca9. Na okręcie odbywały się również 
tz w. rejsy kandydackie dla aspirujących do pobierania nauki w to-
ruńskiej SPMW10. Młodzi adepci, którzy po zdaniu egzaminów teo-
retycznych trafi ali na ten rejs, musieli przejść prawdziwą „szkołę ży-
cia” na morzu. Nic tak dobrze nie odda tych przeżyć i wrażeń, jak 
wspomnienia spisane przez jednego z uczestników takiego rejsu:

Nastąpiła „kandydatka”. Wpierw wyszkolenie rekruta-strzelca na 
Kępie Oksywskiej, po czym wyszkolenie rekruta-marynarza na poczci-
wej ORP „Wilia”. Łajba to była okrutna. Gdy na morzu rozkołysała, to 
tak się rozochociła kiwaniem, że po wejściu do portu potrafi ła wodę 
w basenie portowym rozfalować. Ale lubiliśmy ją… Na ORP „Wilja” 
tz w. warunki bytowe dla kandydatów były dość ciężkie. Mieszkaliśmy 
w ładowni (z francuska „kalą” zwanej), ani stołu, ani nawet ławy jakiejś. 
Hamaki ciasno rozwieszone między stalowymi linkami. Mrok usiłowa-
ły rozjaśnić dwie żarówki swym mdłym, żółtawym światłem. A do tego 
liczne towarzystwo „oswojonych” szczurów, które przebiegałyby na-
wet po „zwłokach” kandydackich, wiszących w rozkołysanych hama-
kach, i po linach poruszały się jak cyrkowe linoskoczki, pomimo nie-
jednego buta w nie rzucanego, a trafi ającego niekiedy w któregoś z 44 
„męczenników”. Te szczury znały marynarski język, ale nie przejmując 
się niecenzuralnymi nawet wyrazami nadal uprawiały swoje harce. To-
też wachty były ulgą – nawet te w kotłowni11.

Swoje wrażenia z rejsu kandydackiego opisał też inny później-
szy ofi cer MW. Tym razem zwraca uwagę opis pracy tego okrętu na 
morzu:

Kurs kandydatów został podzielony na dwie wachty: na sygnałach 
i w kotłowni. Wachta na pomoście nawigacyjnym polega na meldowa-
niu statków w określonych sektorach i odsalutowywaniu im banderą, 
a kotłownia to ładowanie węgla do kotła, zadania godne skrzyżowania 
Hefajstosa z Herkulesem. Szybkość 8 i pół węzła12. Stan morza 4. Wiatr 
wzmagający się z NNE. „Wilja” trzyma się prawie prosto, mimo krótkiej 
fali z dziobu. Od marynarzy, którzy są razem z naszym kursem zaokrę-

9 Dziennik Zarządzeń nr 3 z 27 kwietnia 1928, [w:] S.M. Piaskowski, op. cit., 
t. 1, s. 86.

10 Siedziba szkoły do 1938 r. mieściła się w Toruniu w tz w. Koszarach Racła-
wickich przy Bulwarze Filadelfi jskim nad Wisłą. 

11 J. Miciński, B. Huras, M. Twardowski, op. cit., s. 242–243.
12 Tj. ok. 20 km/h.
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towanymi, dowiedzieliśmy się, że „Wilja” to nie okręt, ale „łajba” i że 
kandydaci umrą w „gietrach” koło Bornholmu, gdzie jakaś mistyczna 
fala wypróżnia żołądki i nawet najwytrawniejszych wilków morskich.

Potulna jak dotychczas „Wilja” zaczęła „stawać na uszach”. Sznu-
ry hamakowe zaczęły nagle trzeszczeć z nasilenia, nie przymocowane 
przedmioty potoczyły się tu i ówdzie z łoskotem. Idąc o północy na 
wachtę w kotłowni obserwowałem piruety, jakie do tej pory stateczny 
maszt „Wilji” zataczał na ołowianym niebie. Co chwila robi się ciemniej 
na pomieszczeniu; kolor seledynowy zmienia się na ciemnozielony, gdy 
bałtycka „owieczka” ociera się o burtę, pokrywając w pełni iluminatory. 
Moje, zbolałe po ładowaniu węgla kości złożone w zygzak w hamaku 
albo wpierają się w brezent, gdy okręt wspina się na fali, lub z drże-
niem kolan, są jakby podwieszone w powietrzu, gdy „Wilja”, jak urwa-
na winda, stacza się „w otchłań”. Bunkrowaliśmy na morzu naszego 
kompana „Komendanta Piłsudskiego”. Zerkałem na tę „pełnomorską” 
operację, podczas której od czasu do czasu worek z węglem wpadał do 
morza, pomiędzy nasze w niebezpiecznym dystansie pląsające burty13.

Pływający na tym samym okręcie podchorążowie starszego rocz-
nika mieli warunki nieco lepsze. Miejscem ich zaokrętowania były 
pomieszczenia na międzypokładzie w tz w. podchorążówce, choć 
i one stanowiły część zaadoptowanej ładowni nr 4.

Rejsy ORP „Wilia” odbywały się pomiędzy Gdynią a portami 
Francji, ale zdarzało się, że okręt pływał do Wielkiej Brytanii. Planu-
jący pływania szkolne ofi cerowie upodobali sobie jednak szczególnie 
porty Norwegii. Okręt był częstym gościem w Trondheim, Stavan-
ger, Bergen i oczywiście stołecznym Oslo. Trudno dziś orzec, co stało 
za takim programem rejsów. Możliwe, że urok norweskich fi ordów, 
a może chęć przeszkolenia przyszłych kadr w warunkach trudnej że-
glugi na Morzach Północnym i Norweskim14. 

Przez cały czas służby okręt mozolnie wypełniał powierzone mu 
zadania transportowe. W tej monotonnej służbie zdarzały się jednak 
wydarzenia o charakterze historycznym. 27 maja 1927 roku okręt do-
starczył pierwszy transport sprzętu wojskowego do nowo zbudowa-
nej Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatt e. Ale typowe rejsy 
transportowe, w latach 30. XX wieku, obsługiwały również dostawy 
w drugą stronę – z Polski. Pierwszy taki odbył się w grudniu 1936 

13 J. Miciński, B. Huras, M. Twardowski, op. cit., s. 244–245.
14 Wybiegając myślą w przyszłość, można rzec, że były to działania o charak-

terze proroczym…
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roku. Wówczas w ładowniach transportowca do brytyjskiego por-
tu Cowes na wyspie Wight dostarczano materiały do budowanych 
w tamtejszej stoczni J. Samuel White & Sohn polskich niszczycieli 
OORP „Grom” i „Błyskawica”15. Na pokładzie okrętu podróżowały 
również załogi dla budowanych we Francji, Wielkiej Brytanii i Ho-
landii jednostek. 

W międzywojennej historii transportowca nie zabrakło również 
wydarzeń spektakularnych, by nie rzec dramatycznych. Pierwsze 
z nich miało miejsce w 1933 roku. W lutym tego roku Senat Wol-
nego Miasta Gdańska wydał zarządzenie, na mocy którego dotych-
czasową policję portową, podległą Radzie Portu i Dróg Wodnych, 
a więc instytucji w której zasiadali również przedstawiciele Polski, 
zastąpiono policją miejską. Ta ostatnia była całkowicie podporząd-
kowana władzom Wolnego Miasta Gdańska. Tak jawne złamanie 
obowiązujących traktatów międzynarodowych nie mogło nie spo-
tkać się z reakcją rządu polskiego, bazując na przypuszczeniu, że „…
gdańskie elementy wywrotowe (tj. bojówki hitlerowskie) zamierzają 
zorganizować zamach na półwysep Westerplatt e!”16. W nocy 6 marca 
w porcie gdyńskim zaokrętowano 120-osobową kompanię Batalionu 
Morskiego z Wejherowa, dowodzoną przez mjr. Wincentego Wnuka. 
Okręt dowodzony przez kpt. mar. Aleksandra Hulewicza niezwłocz-
nie wyszedł w morze, obierając kurs na Westerplatt e. O tajemnicy, 
jaka towarzyszyła tej operacji niech świadczy fakt, że wejście okrę-
tu na Westerplatt e bez pilota zaskoczyło zarówno władze Wolnego 
Miasta Gdańska, jak również załogę Westerplatt e. Dowództwo nad 
wzmocnioną załogą Składnicy objął mjr Wnuk. Równolegle do akcji 
militarnej prowadzone były działania dyplomatyczne. Sprawa opar-
ła się o Radę Ligi Narodów. Za jej pośrednictwem w dniu 14 marca 
1933 roku zostało podpisane porozumienie polsko-gdańskie, przy-
wracające w porcie poprzedni porządek prawny. Zażegnanie zagro-
żenia spowodowało, że 16 marca przybyły z mjr. Wnukiem oddział 

15 Do budowanych w Wlk. Brytanii dwóch niszczycieli dostarczono wiele 
komponentów wyprodukowanych w kraju. Dla przykładu Polskie Zakła-
dy Optyczne w Warszawie zaprojektowały dla tych okrętów systemy urzą-
dzeń optycznych. Z Polski pochodziły również montowane na nich kable 
energetyczne. W czasie wojny zbudowano tu również niszczyciel eskorto-
wy ORP „Krakowiak”. 

16 S.M. Piaskowski, op. cit., t. 1.
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na pokładzie ORP „Wilia” powrócił przez port gdyński do koszar 
w Wejherowie17. 

Kolejną spektakularną akcją, z udziałem tego okrętu, były dwa 
rejsy do ogarniętej wojną domową Hiszpanii. W kwietniu i maju 1937 
roku ORP „Wilia” udała się do Walencji. W wyniku działań wojen-
nych w madryckiej ambasadzie RP schroniła się grupa uchodźców 
politycznych – zwolenników gen. Franco. Na mocy przyznanego im 
azylu politycznego i ugody ze stroną republikańską, przewieziono 
ich do portu w Walencji, gdzie oczekiwali na polski okręt, który miał 
ich zabrać do Polski. Do wykonania tego zadania wyznaczono wła-
śnie ORP „Wilia”. 3 kwietnia po raz pierwszy okręt wyszedł w mo-
rze, obierając kurs na zachód. Jego dowódcą w tym rejsie był kmdr 
ppor. Stefan Kwiatkowski. Po 10 dniach okręt przeszedł Cieśninę Gi-
braltarską, by 15 tegoż miesiąca zakotwiczyć na redzie portu w Wa-
lencji. Do Gdyni okręt powrócił 1 maja 1937 roku18. 

W historii okrętu było jeszcze jedno nietypowe – w odniesieniu 
do służby transportowej statku – zdarzenie. Otóż w 1938 roku Mary-
narka Wojenna postanowiła przeprowadzić eksperyment. Na okrę-
cie został umieszczony balon obserwacyjny na uwięzi. Obserwato-
rzy mieli za zadanie sprawdzić możliwość obserwacji na Bałtyku 
okrętu podwodnego idącego w zanurzeniu na głębokości perysko-
powej. Pomimo sprzyjających tego dnia warunków na morzu, próba 
ta przyniosła wynik negatywny: nie ma możliwości, aby na Bałtyku 
okręt w ten sposób był widoczny19.

Wielkimi krokami zbliżał się wrzesień 1939 roku. Jeszcze latem 
tego roku obie jednostki szkolne – ORP „Wilia” i żaglowiec szkolny 
ORP „Iskra” wyszły w morze w rejs na Morze Śródziemne z zaokrę-
towanymi podchorążymi. Na ORP „Wilia” zaokrętowano 6 ofi ce-
rów, 50 podofi cerów i marynarzy załogi stałej oraz 38 podchorążych 
pod opieką ofi cerów kursowych i dyrektora nauk SPMW kmdr. por. 
Mirosława Kownackiego. Ponadto na okręcie znalazło się 60 mary-
narzy – słuchaczy kursu młodszych sygnalistów Centrum Wyszko-
lenia Specjalistów Floty. Tuż po północy 6 lipca 1939 roku, na roz-
kaz dowódcy okrętu kmdr. Wojciecha Franckiego rzucono cumy. 

17 P. Adamczak, op. cit., s. 104–105.
18 R. Nałęcz-Tymiński, ORP „Wilia” w Hiszpanii podczas wojny domowej, „Nasze 

Sygnały” 1978, R. 32, nr 140, s. 31–35.
19 P. Adamczak, op. cit., s. 104–105.
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Okręt, zgodnie z programem rejsu, obrał kurs na środkowy Atlan-
tyk, a stamtąd miał przejść na Morze Śródziemne. Celem pierwszego 
etapu rejsu miała być zatoka Faleron nieopodal Pireusu. Tam mia-
ło nastąpić spotkanie z ORP „Iskra” i wymiana podchorążych. Dwa 
wydarzenia, które zaszły w czasie trwania rejsu, wpłynęły na zmianę 
planów. Po pierwsze na okręcie nastąpiła awaria kotłów i na polece-
nie KMW okręt skierował się do Casablanki. I tu do załogi dotarła 
wiadomość o wybuchu wojny. W zaistniałej sytuacji do tego portu 
został skierowany również żaglowiec szkolny ORP „Iskra”. 

W obliczu rozpoczęcia działań wojennych, z inicjatywy dyrek-
tora nauk SPMW kmdr. Mirosława Kownackiego, utworzono „gru-
pę detaszowaną Marynarki Wojennej w Casablance”20. O dalsze in-
strukcje zwrócono się do Ambasady RP w Paryżu. Att aché morski 
kmdr por. Stanisław Lasocki polecił oczekiwać na dalsze rozkazy, 
przekazując jednocześnie kwotę 50 tys. franków francuskich na po-
trzeby oddziału21. Stan oddziału liczył 225 ludzi. W jego składzie 
znajdowało się 60 podchorążych zaokrętowanych na ORP „Iskra”, 
z których 47 było słuchaczami Wydziału Morskiego, a 13 Wydziału 
Technicznego. Do tego doliczyć trzeba jeszcze 60 marynarzy – słu-
chaczy kursu sygnalistów22. 

Wtedy też dowódca oddziału, zgodnie z ceremoniałem morskim, 
złożył wizyty kurtuazyjne i zameldował się u francuskich władz 
wojskowych i cywilnych, co spotkało się z pozytywnym odzewem. 
Przychylny stosunek do przybyłych z kraju załóg wykazywała rów-
nież miejscowa Polonia.

W czasie tego postoju przyjaźń polsko-francuska została po-
twierdzona poprzez tragiczne wydarzenia w porcie. Około 600 m 
przed dziobami polskich okrętów cumował francuski stawiacz min 
„Pluton”. 13 września 1939 roku od samego rana na okręcie pano-
wał ożywiony ruch, co mogło świadczyć o przygotowaniach załogi 

20 Oddział detaszowany – jednostka organizacyjna wojska, której miejsce sta-
cjonowania jest znacznie oddalone od macierzystego oddziału. W myśl 
„Przepisów karnych dla Armii Polskiej” z 1919 r.: „Za detaszowane należy 
uważać te oddziały, które tak są oddalone od bezpośrednio wyższego prze-
łożonego, że nie mogą bezpośrednio otrzymywać jego rozkazów dzien-
nych, o ile nie weszły pod rozkazy innego zastępującego jego miejsce prze-
łożonego”.

21 S.M. Piaskowski, op. cit., t. 2, s. 53.
22 J. Pertek, Mała fl ota wielka duchem, Poznań 1989, s. 133.
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do wyjścia w morze. Około godziny 11.00 wstrząsnął nim potężny 
wybuch. Na pokłady sąsiednich jednostek spadały liczne odłamki, 
będące wynikiem owej detonacji. Siłę wybuchu spotęgował znajdu-
jący się pełny ładunek ok. 400 min. W odległości ok. 50 m od grają-
cych w siatkówkę marynarzy spadła ważąca kilka ton winda rufo-
wa „Plutona”. W tej sytuacji dowódca ORP „Iskra” rozkazał odpalić 
motory i wymanewrować okrętem do awanportu, by uniknąć uszko-
dzenia jednostki na skutek rozlanej, płonącej ropy. Jednocześnie na 
wodę została spuszczona motorówka, by podejmować z wody ran-
nych francuskich marynarzy. Dzięki m.in. tej akcji polskich maryna-
rzy uratowano około 120 osób. Niestety, około 400 członków francu-
skiego okrętu i pracowników portu straciło życie23.

Klęska wrześniowa i równoczesne odradzanie się władz polskich 
na emigracji, w tym również Wojska Polskiego, spowodowały pod-
jęcie decyzji, co do dalszych losów załóg obu okrętów. W porozu-
mieniu z władzami francuskimi zostały one przebazowane do Port 
Lyautey (El-Qenitra). Kolejnym krokiem była decyzja o przerzuce-
niu obu załóg do Francji, celem wcielenia ich w szeregi odradzające-
go się Wojska Polskiego. Na obu jednostkach miały pozostać jedynie 
szkieletowe załogi, niezbędne do utrzymania okrętów. Od paździer-
nika 1939 roku ORP „Wilia” pozostawała pod opieką bsm. Antonie-
go Zawadzkiego, st. mar. Zygfryda Millera i mar. Tomasza Łamacza.

Pojawiła się też jeszcze jedna możliwość wykorzystania tego 
transportowca. W istniejącej sytuacji militarnej nastąpiła raptowna 
potrzeba zorganizowania maksymalnej ilości jednostek transporto-
wych, niezbędnych do utrzymania regularnych konwojów między 
portami brytyjskimi a wschodnim wybrzeżem USA i Kanady. Dlate-
go też zarządzający Polską Marynarką Handlową, poszukując stat-
ków, zwrócili uwagę na bezczynny transportowiec. Pomimo że była 
to już jednostka wyeksploatowana, to jednak w warunkach wojen-
nych każda ładownia stanowiła ważny element systemu zaopatrze-
niowego Wysp Brytyjskich. Już jesienią 1939 roku rozpoczęły się sta-
rania, mające na celu pozyskania tej jednostki dla bandery handlowej. 
I co ciekawe, zainteresowanie okrętem przejawiał również brytyjski 

23 Za tę akcję dwóch członków obu polskich załóg otrzymało od władz fran-
cuskich Legię Honorową, a trzech marynarzy Medaille Militaire. Polska Ma-
rynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy. Album pamiątkowy, [Rzym] 
1947, s. [XXVII].



Andrzej Kotecki

162

sojusznik. Na potrzeby organizacji fl oty handlowej, 2 stycznia 1940 
roku została powołana Spółka Akcyjna Polish Steamship Agency Ltd 
(PSAL). Jej udziałowcami były „Żegluga Polska” i „Polbryt”. Jeden 
z dyrektorów – Feliks Kollat – rozpoczął starania, by za pośrednic-
twem agenta Żeglugi Polskiej w Casablance, jakim była fi rma Axel 
Kjoergard, dokonać inspekcji stanu technicznego ORP „Wilia”. Ta 
z kolei zwróciła się do francuskiego Towarzystwa Klasyfi kacyjnego 
Bureau Veritas. 17 lutego 1940 roku inspektor Maurice Gouviez tako-
wą przeprowadził. Na podstawie oględzin stwierdził, że na okręcie 
wszystko znajduje się w dobrym stanie, łącznie z ładowniami. Dobrą 
ocenę otrzymała również maszyna główna i pomocnicza oraz układ 
napędowy. W równie dobrym stanie znajdował się osprzęt pokłado-
wy, w gorszym jednak kotły, a szczególnie rurki skraplacza, które 
wymagały wymiany. Taka ocena stanowi również dobre świadec-
two dla szczątkowej załogi opiekującej się okrętem24. 

Starania o przejecie okrętu na potrzeby żeglugi cywilnej trwa-
ły do późnej wiosny 1940 roku. 22 maja została podpisana umowa 
pomiędzy Kierownictwem Marynarki Wojennej, reprezentowanym 
przez kadm. Jerzego Świrskiego i „Żeglugę Polską”, którą reprezen-
tował Feliks Kollat. Kolejnym etapem przejmowania jednostki było 
przeprowadzenie jej na wody brytyjskie. Ale to wymagało wykona-
nia niezbędnych prac remontowych. Problemów nastręczała rów-
nież rekrutacja załogi statku. Pod uwagę brano także wynajęcie ma-
rynarzy francuskich. Ostatecznie udało się doprowadzić i tę kwestię 
do szczęśliwego fi nału. Teraz razem z ORP „Iskra” okręty obrały 
kurs na Gibraltar, do którego weszły 5 lipca 1940 roku. ORP „Wilia” 
uzupełnił zaopatrzenie i 7 tego miesiąca wszedł w skład konwoju 
złożonego z 25 statków, idącego do Liverpoolu. Po 10 dniach szczę-
śliwej żeglugi, 17 lipca okręt stanął na kotwicy w porcie docelowym. 
Natychmiast rozpoczęła się procedura zdawczo-odbiorcza. Jej fi nał 
nastąpił 30 lipca. W tym dniu na maszcie opuszczono banderę wo-
jenną, a podniesiono banderę Polskiej Marynarki Handlowej. W tym 
momencie jednostka, stając się statkiem, zmieniła również swoją na-
zwę na s/s „Modlin”, pod którą została wpisana do Lloyds Register 
of Shipping.

Pomimo podeszłego wieku – jak na statek pełnomorski – na-
tychmiast rozpoczęła się jego służba konwojowa. Do przełomu lat 

24 J. Pertek, op. cit., s. 183.
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1943/1944 przemierzał północny Atlantyk. Jednak z uwagi na zagro-
żenie dla załogi, wynikające z jego wyeksploatowania, statek został 
w 1944 roku wycofany z żeglugi czynnej. 22 lutego tego roku przeję-
ło go brytyjskie Ministerstwo Transportu Morskiego. Prawdopodob-
nie decyzję tę należy wiązać z przygotowaniami do inwazji w Nor-
mandii. W tym celu gromadzono statki, które miały w niej uczest-
niczyć, wykonując swoje ostatnie zadanie morskie. S/s „Modlin” 
jak wiele innych, został przewidziany do zatopienia, jako element 
sztucznego portu inwazyjnego. 6 czerwca 1944 roku statek wyruszył 
w swoją ostatnią podróż morską. Do wybrzeży francuskich przepro-
wadziła go polska załoga, dowodzona przez kpt. ż.w. Bohdana Ga-
węckiego. Na pokładzie znajdowało się również 25 żołnierzy brytyj-
skich. 8 czerwca statek miał dotrzeć do odcinka lądowania Goosber-
ry 3 przy plaży Gold w ramach portu Mulberry B. Po wprowadzeniu 
jednostki, przy pomocy holowników, na wyznaczone miejsce w fa-
lochronie portowym, o godzinie 14.35 nastąpiła detonacja założo-
nych ładunków wybuchowych. O 14.50 statek ostatecznie osiadł na 
dnie na równej stępce. Polska załoga, przed zejściem z pokładu, po-
stanowiła na maszcie pozostawić polską banderę. Ostateczny los s/s 
„Modlin” eks-„Wilia” dopełnił się w 1958 roku. Wtedy to wrak został 
wydobyty i pocięty na przysłowiowe żyletki25.

Monitory rzeczne 

W strukturze organizacyjnej polskiej Marynarki Wojennej okre-
su międzywojennego funkcjonowała również Flotylla Rzeczna. Jej 
główną bazą był Pińsk. Sformowanie Flotylli było wynikiem do-
świadczeń minionej wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919–1920. Do-
wiodła ona znaczenia naturalnych dróg wodnych, a zwłaszcza „kró-
lowej polskich rzek – Wisły” dla działań bojowych. W walkach strona 
polska wykorzystywała jednostki wiślane pozostawione m.in. przez 
armię niemiecką. Ponadto, w trybie mobilizacyjnym, zostały wcielo-
ne i zaadoptowane jednostki cywilne. Wykorzystywano je głównie 

25 Nazwa statku „Modlin” pojawia się ponownie na burcie polskiego statku 
w 1961 r. Wtedy to do służby pod biało-czerwoną banderą w barwach PLO 
wszedł drobnicowiec, czwarty w serii budowanej w Stoczni im. Komuny 
Paryskiej w Gdyni. W 1980 r. został sprzedany pod banderę panamską. 
W listopadzie 1982 r. zatonął w Zatoce Annaba u wybrzeży Afryki Pn. Za: 
J. Miciński, B. Huras, M. Twardowski, op. cit., s. 265.
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do celów transportowych i łącznikowych. Po zakończeniu działań 
bojowych, tworzona ad hoc Flotylla Wiślana została rozformowana. 
Jednostki cywilne powróciły do swojej poprzednio pełnionej służby. 
Z kolei jednostki bojowe do 1926 roku stacjonowały w Toruniu i Mo-
dlinie, by ostatecznie przejść do Pińska. W ten sposób została sfor-
mowana Flotylla Rzeczna z główną bazą – portem wojennym w Piń-
sku. Flotylla do 17 września 1939 roku operowała na wodach Polesia. 

Polska pod tym względem nie była wyjątkiem. Formacje takie or-
ganizowały liczne kraje, dysponujące siecią dróg wodnych. Wystar-
czy tutaj podać przykład Rosji, również w okresie państwa radziec-
kiego, która dysponowała dla przykładu, działającą w bezpośred-
nim sąsiedztwie z granicą Rzeczpospolitej, Flotyllą Dnieprzańską. 
Za jej organizacją przemawiała również ówczesna wiedza taktycz-
no-operacyjna.

Wschodnie rubieże Rzeczypospolitej, a szczególnie Polesie, sta-
nowiły obszar o bardzo rozbudowanej sieci większych i mniejszych 
rzek i jezior, umożliwiających wykorzystanie ich jako szlaki komu-
nikacyjne. Przy prezentacji tego zagadnienia należy mieć również na 
uwadze fakt, że w latach 20. i 30. XX wieku sieć dróg lądowych na 
tym terenie była słabo rozwinięta. Były to tereny w wielu miejscach 
podmokłe, a niejednokrotnie okresowo zalewane. Nic więc dziwne-
go, że do tego regionu przylgnęło określenie „poleskie błota”. W ta-
kich warunkach niejednokrotnie jedynym środkiem komunikacji był 
transport wodny, począwszy od najprostszych łodzi wykorzystywa-
nych przez ludność miejscową – po statki o charakterze komercyj-
nym. Z tego względu jakiekolwiek działania wojsk lądowych były 
znacznie utrudnione czy wręcz niemożliwe. 

W przypadku Polski był jeszcze jeden argument przemawiają-
cy za tworzeniem tej formacji. Otóż była to bliskość granicy z Rosją 
Radziecką. Układ dróg wodnych dorzecza Prypeci łączył się z siecią 
rzek i kanałów po drugiej stronie granicy. Z tego względu należa-
ło stworzyć przeciwwagę dla fl otylli radzieckiej, operującej na Dnie-
prze. Plany operacyjne Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do po-
łowy lat 30. XX w. główne zagrożenie upatrywały właśnie po stronie 
wschodniego sąsiada. Dlatego też ten kierunek wymagał szczegól-
nego potraktowania. Jednym z jego elementów była formacja śródlą-
dowa Marynarki Wojennej.

Podobnie jak w przypadku fl oty pełnomorskiej, również dla tej 
części Marynarki Wojennej powstał program jej rozbudowy. Pierw-



Pod „kresową” banderą. Okręty Marynarki Wojennej RP (1918–1939)

165

szym krokiem było przygotowanie założeń technicznych, a następ-
nie zaprojektowanie i zbudowanie nowych jednostek. Na pierwszy 
plan wysuwała się potrzeba budowy monitorów rzecznych26. Ta kla-
sa okrętów sprawdziła się w operacjach I wojny światowej. Zdały 
one również pozytywnie egzamin w trakcie działań wojennych lat 
1919–1920, toteż w perspektywie kolejnych lat operowania Marynar-
ki Wojennej na wodach śródlądowych Polesia, przywiązywano dużą 
wagę do tej klasy jednostek. Dlatego na służbach technicznych Kie-
rownictwa Marynarki Wojennej spoczął obowiązek przygotowania 
założeń technicznych dla budowy nowych jednostek tej klasy. 

W pierwszym rzędzie zwrócono w nich uwagę na budowę okrę-
tów o małym zanurzeniu, tak by mogły być w stałej gotowości bojo-
wej i działać bez względu na stan wód. Ponadto, z uwagi na ograni-
czone możliwości budżetowe ówczesnego państwa, w tym również 
Marynarki Wojennej, zaprojektowana jednostka musiała być w mia-
rę uniwersalna. Chodziło o jej ewentualne wykorzystanie na całym 
szlaku żeglugowym Wisły, a także na takich rzekach, jak: Tanew, 
Bug, Pina, Brda, Noteć, wraz z kanałami je łączącymi. 

Pierwsze plany budowy powstały już w roku 1919. Niewątpli-
wie wpływ miał tutaj przebieg trwającej wojny polsko-bolszewickiej 
i udział w niej utworzonej ad hoc Flotylli Wiślanej. Pierwszy kontrakt, 
który przewidywał budowę 4 jednostek, został zawarty z Danziger 
Werft (Stocznią Gdańską). DSM nakreślił dla nich następujące para-
metry:
• wyporność 110 ton
• prędkość 10 węzłów (18,5 km/h)
• napęd − 3 silniki czterocylindrowe Maybach (lub Daimler) 

o mocy 60 kM do napędu trzech śrub
• uzbrojenie – 2 działa kal. 88 mm, 5 ckm-ów
• opancerzenie z blach grubości 12–14 mm27.

26 Monitor – największa jednostka pływająca po wodach śródlądowych. Prze-
znaczone były jako podstawowe jednostki do walki z siłami głównymi nie-
przyjaciela na wodzie i lądzie. Poszycie burt, pokładów i nadbudówki było 
częściowo opancerzone. Uzbrojenie składało się z artylerii dużego kalibru 
oraz broni maszynowej.

27 I. Bieniecki, I. Szurłat, Charakterystyka jednostek pływających Flotylli Pińskiej 
Polskiej Marynarki Wojennej i możliwości ich wykorzystania, „UR Journal Hu-
manities and Social Sciences” 2018, nr 3 (8), s. 29.
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Z racji miejsca ich budowy, utarło się określanie tych jednostek 
jako „monitory gdańskie”. 

W dniu 13 stycznia 1921 roku nastąpił odbiór zbudowanych okrę-
tów. Wówczas też nadano im nazwy: OORP „Warszawa”, „Toruń”, 
„Mozyrz” (w 1922 roku zmieniona na „Horodyszcze”) i „Pińsk”28. 
Z ramienia Marynarki Wojennej protokół podpisał mjr Marian Sasi-
nowski. Wszystkie zostały włączone do I Dywizjonu Flotylli Wiśla-
nej, a ORP „Warszawa” do maja 1922 roku pełnił funkcję jednostki 
fl agowej. 

W maju 1922 roku dwa spośród nich − ORP „Warszawa” dowo-
dzony przez por. mar. Stanisława Hryniewieckiego i ORP „Mozyrz” 
dowodzony przez por. mar. Edwarda Szystowskiego, w asyście ho-
lownika „Wolność” zostały przebazowane do Pińska. Na dowódcę 
zespołu wyznaczono kmdr. por. Władysława Binstruba29. 

W następnym roku wszystkie cztery monitory, wraz z grupą mo-
torówek, przeszły Wisłą do Gdańska. Miało to związek z organiza-
cją strzelań ćwiczebnych na wodach Zatoki Gdańskiej. Pobyt mo-
nitorów poza portem macierzystym w Pińsku trwał do 1926 roku. 
Z chwilą rozformowania Flotylli Wiślanej, jesienią 1926 roku moni-
tory ORP „Pińsk” i ORP „Horodyszcze” zostały skierowane na zi-
mowisko do Modlina. Gdy wiosną następnego roku „rzeki ruszyły”, 
czyli warunki hydrologiczne na rzekach umożliwiały wznowienie 
żeglugi, monitory powróciły do Pińska.

Przez cały czas ich służby problemem było zbyt duże zanurzenie 
w stosunku do niestabilnej głębokości wód. W trakcie każdej kam-
panii przeprowadzano różne eksperymenty, mające na celu zniwe-
lowanie tej niedogodności, tak aby zwiększyć możliwości operacyj-
ne. Jedną z metod było skonstruowanie pływaków montowanych 
przy burtach jednostek. Ich zastosowanie zmniejszało zanurzenie 
o 0,16 m. Ceną tego rozwiązania technicznego było zmniejszenie 
prędkości z 15,5 do 10 km/h.

W latach 1938–1939 monitory ORP „Horodyszcze” i ORP „Pińsk” 
zostały przezbrojone i przebudowane. W ramach przezbrojenia za-
montowano trzy działa kal. 75 mm. Ponadto przebudowano i przez-

28 Mozyrz – miasto na Białorusi nad Prypecią, w obwodzie Homel, na histo-
rycznym Polesiu. Horodyszcze – nazwy wielu miejscowości na Białorusi, 
Ukrainie i w woj. lubelskim.

29 S.M. Piaskowski, op. cit., t. 1, s. 44.
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brojono wieżę dowódcy na kazamatę bojową, uzbrojoną w dwie wie-
życzki ckm-ów oraz dwa jarzma przenośnych ckm-ów, dalmierz oraz 
refl ektor. Wzmocniono również pancerz, montując blachy o grubości 
8 mm. Przebudowana została także jednostka napędowa. Zamonto-
wano dwa silniki sześciocylindrowe Glennifer o mocy 100 kM każdy 
i zredukowano liczbę śrub okrętowych z 3 do 2. Przebudowa spowo-
dowała również zwiększenie liczby członków załóg z dotychczaso-
wych 34 do 41–44 ofi cerów, podofi cerów i marynarzy30. 

Budowa monitorów gdańskich nie wyczerpywała potrzeb wła-
ściwego uzbrojenia Flotylli Rzecznej. W połowie lat 20. XX wieku 
zapadła decyzja o budowie kolejnych jednostek. Dla realizacji tego 
przedsięwzięcia powstały dwa projekty. Pierwszy z nich – projekt 
monitora rzecznego typu „C” − przygotował inż. Xawery Czernic-
ki. Drugi, określony kryptonimem „Z”, przygotował por. mar. inż. 
Zbigniew Wroczyński31. W dniach 26 i 27 lutego 1923 roku obra-
dowała komisja, której zadaniem była ocena przedstawionych pro-
jektów. W ich wyniku zostało podjęte „salomonowe” rozwiązanie. 
Otóż zdecydowano o przygotowaniu trzeciego projektu, który miał 
uwzględniać zalety obu przedstawionych, eliminując równocześnie 
popełnione błędy. Ponadto, w konkluzji końcowej, Komisja wpisała 
swoje własne uwagi, które powinny być uwzględnione przy tworze-
niu założeń projektowanej jednostki. Rozstrzygnięcie to zostało za-
prezentowane w obecności obu autorów w dniu 13 marca 1923 roku. 
Komisja stwierdziła również, że jako materiał przetargowy będzie 
przedstawiony dopiero ten trzeci projekt. Termin składania ofert 
wyznaczono na czerwiec 1923 roku.

Z racji daty rocznej tworzenia projektu, nadano mu symbol ro-
boczy „monitor rzeczny typ 1923”. W założeniach projektowych, 
które stanowiły podstawę oferty przetargowej, zamieszczono nastę-
pującą charakterystykę: długość całkowita 35 m, maksymalna szero-
kość 6 m, zanurzenie przy pełnym ładunku 0,41 m. Uzbrojenie miało 
składać się z dwóch haubic kal. 105 mm fi rmy Schneider, zlokali-
zowanych na dziobie i rufi e, trzech karabinów maszynowych syste-
mu Maxim, umieszczonych w trzech wieżyczkach pancernych – dwa 
w części dziobowej po jednym na każdej burcie, a trzeci w części 

30 I. Bieniecki, I. Szkurłat, op. cit., s. 29–31.
31 Kryptonimy literowe pochodziły zapewne od pierwszych liter imion i na-

zwisk autorów – „C” od Czernickiego i „Z” od Zbigniewa Wroczyńskiego.
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rufowej w osi okrętu. Na uzbrojeniu miał znajdować się jeszcze je-
den, przenośny karabin maszynowy, który mógł być wykorzysty-
wany w zależności od potrzeb bojowych i ustawiany w gnieździe 
obserwatora. Uzbrojenie obronne miały stanowić opancerzone burty 
z blach o grubości 6 mm, zamontowane na wysokości linii wodnej. 
Opancerzone miały być również wieże artyleryjskie oraz stanowisko 
dowódcy okrętu. Jednostka napędowa miała składać się z dwóch sil-
ników Diesla o mocy 60 kM, tak by znamionowa prędkość jednostki 
wynosiła przy wodzie stojącej 15 km/h.

Postępowanie przetargowe wyłoniło dwie fi rmy, które miały je 
zbudować. Główny ciężar realizacji tego projektu spoczął na Pol-
skiej Fabryce Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski S.A. w Krakowie, 
Lwowie i Sanoku. W dniu 31 grudnia 1923 roku w Warszawie pod-
pisano umowę nr 359/23 w tej sprawie. Stronę wojskową reprezen-
tował gen. bryg. T. Bobrowski, stronę wykonawcy – członek Zarzą-
du Fabryki Antoni Marcinkowski. Osobna umowa nr 358/23 została 
podpisana na budowę jednostek napędowych. Zadanie to powie-
rzono Fabryce Motorów „Perkun” S.A. w Warszawie. Wytwórca 
miał dostarczyć cztery kompletne silniki spalinowe o mocy 60 kM. 
Umowa przewidywała ostateczny termin ich dostawy na 22 paź-
dziernika 1924 roku. Trzeba tutaj od razu zwrócić uwagę, że w przy-
szłości, z uwagi na miejsce budowy monitorów, określano je mia-
nem „krakowskich”. Dla obu wybrano nazwy dwóch miast pol-
skich. Naturalnie jednemu z nich nadano nazwę ORP „Kraków”, 
drugiemu ORP „Wilno”. Były to jednostki bliźniacze, zbudowane 
wg jednego projektu.

Od początku budowa nastręczała sporych trudności, szczegól-
nie wiele ich było po stronie Fabryki Zieleniewskiego. Zaczęły się 
one już na etapie powstawania projektu szczegółowego. Również 
analiza cyklu budowy pozwala wysnuć wniosek, że zakład nie był 
do końca przygotowany do realizacji tego zamówienia. Trudno tu 
orzec, czy Zarząd przeszacował swoje możliwości produkcyjne, czy 
też kierownictwo Marynarki Wojennej nie do końca rozważnie wy-
brało tego producenta. O wszystkich problemach z budową na bie-
żąco informował przedstawiciel Służb Technicznych MW delego-
wany do Fabryki Zieleniewskiego. Cykl produkcyjny trwał przez 
cały rok 1924 i 1925 i zakończył się we wrześniu 1926. Wówczas na-
stąpił odbiór monitora ORP „Wilno”. Podczas prac komisji odbior-
czej stwierdzono 23 odstępstwa od założeń kontraktowych i pro-
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jektowych. Spośród nich 3 nie otrzymały wcześniejszej akceptacji 
i miały być zweryfi kowane po przeprowadzeniu wszystkich prac 
odbiorczych.

Zaistniałe opóźnienia, wynikłe podczas budowy, były spowodo-
wane trzema czynnikami. Po pierwsze – co nieco dziwi – Fabryka 
Zieleniewskiego tłumaczyła się brakiem doświadczenia. Zaskakują-
ce jest to o tyle, że wcześniej Fabryka budowała jednostki rzeczne dla 
armatorów działających np. na Dunaju32. Drugim czynnikiem były 
opóźnienia w dostawach blach pancernych. Trzeci czynnik, który 
w bardzo istotny sposób wpłynął na opóźnienie, dotyczył jednostek 
napędowych. Przygotowane przez Zakłady „Perkun” silniki nie pa-
sowały gabarytami do budowanych jednostek i trzeba było je prze-
konstruować.

Pomimo tych wszystkich kłopotów jesienią 1926 roku okręty zo-
stały wcielone do składu Flotylli Rzecznej w Pińsku. Uroczystość ta 
odbyła się w Warszawie 15 października 1926 roku. Wcześniej, na 
Wiśle pod Krakowem odbyły się próby mechanizmów okrętowych. 
Z kolei próby ogniowe (strzelania) zostały przeprowadzone pod Dę-
blinem. W ich trakcie okazało się, że jednostki za słabo słuchały ste-
rów. By usunąć te niedomagania należało powiększyć powierzchnie 
płetwy sterowej. Ponadto okręty nie osiągnęły kontraktowej prędko-
ści. Tej usterki nie udało się usunąć do końca służby pod biało-czer-
woną banderą. Ponadto, podczas prób poszycie denne okazało się 
zbyt „delikatne”, co wymusiło decyzję o niezwłocznym jego wzmoc-
nieniu. Był jeszcze jeden mankament, który miał wpływ na komfort 
służby załogi. Otóż silniki były zbyt głośne i by je wyciszyć należało 
wymienić tłumiki.

Czynną kampanię nowe okręty zakończyły 10 listopada. Wów-
czas też niezwłocznie, jeszcze przed zimowym zawieszeniem żeglu-
gi, monitory zostały skierowane do stoczni w Krakowie, w celu prze-
prowadzenia niezbędnych prac. Stamtąd skierowano je na zimowi-
sko do Modlina. Na okres zimowy zostały postawione w stan tz w. 
konserwacji, oznaczający długotrwały postój.

Mając na uwadze obronę Polesia, włączenie dwóch nowych jed-
nostek do składu Flotylli stanowiło jej istotne wzmocnienie. Szcze-

32 W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku znajdują się pla-
ny jednostek budowanych przez Fabrykę Zieleniewskiego jeszcze w cza-
sach austriackich.
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gólnie w chwili, gdy po drugiej stronie granicy w Rosji Radzieckiej 
reaktywowano Flotyllę Dnieprzańską, która była potencjalnym prze-
ciwnikiem Flotylli Rzecznej na Prypeci33. 

Pierwszą pełną kampanię w roku 1927 monitor ORP „Wilno” 
rozpoczął bardzo wcześnie. Gdy tylko stan wód na szlakach żeglu-
gowych umożliwił pływania, monitor wyszedł z Modlina, by przejść 
do Pińska. W jego trakcie, na Bugo-Narwi w końcu kwietnia okręt 
wszedł na mieliznę, co jednak nie spowodowało żadnych większych 
uszkodzeń. Od 20 kwietnia tego roku okręt został włączony w skład 
II Dywizjonu, w którym pełnił służbę do połowy września 1939 roku.

Informacja o wybuchu wojny 1 września 1939 roku została prze-
kazana jednostkom II i III Dywizjonu skoncentrowanym w rejonie 
Kanału Sytnickiego, podniesionym na rei ORP „Admirał Sierpinek” 
sygnałem: „Działania wojenne rozpoczęte”. Na okrętach zarządzono 
zbiórkę załóg na brzegu, przemówił do nich dowódca Flotylli kmdr 
Witold Zajączkowski. Na zakończenie odegrano hymn państwowy34.

W tym samym czasie ORP „Wilno”, będący w składzie Oddziału 
Wydzielonego (OW) „Prypeć”, znajdował się na najbardziej wysu-
niętych na wschód pozycjach, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy 
państwa, na wschód od Przewozu Kozaka. Stacjonujące tam załogi 
wykorzystywały bogatą szatą roślinną dla zamaskowania jednostek. 
Jednocześnie na brzegu wykonane zostały stanowiska do obrony 
przeciwlotniczej: rowy-schrony przeciwodłamkowe, wynośne sta-
nowiska dla zdemontowanej z pokładów broni maszynowej. Były to 
wykonane w formie koła o średnicy 2,5 m rowy strzeleckie. Na po-
zostawionym pośrodku rdzeniu niewybranej ziemi ustawiano ckm, 
dzięki czemu sektor ostrzału wynosił 360°. 

W wyniku zaistniałej sytuacji bojowej, 14 września nastąpiło 
przegrupowanie Flotylli na nowe pozycje. ORP „Wilno”, wraz z ca-
łym I Dywizjonem, został skierowany na odcinek „Horodyszcze” 
i „Osobowicze”. Z uwagi na niski stan wód, monitor na wyznaczoną 
pozycję dotarł z niemal jednodniowym opóźnieniem35.

W swoim rejonie Dywizjon pozostawał do 17 września 1939 roku. 
W wyniku zaistniałej sytuacji militarnej – ataków z zachodu armii 

33 J.W. Dyskant, Flotylla Rzeczna Marynarki Wojennej 1918–1939, Warszawa 
1994, s. 112.

34 S.M. Piaskowski, op. cit., t. 2, s. 280.
35 Ibidem, s. 279.
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niemieckiej i wkroczeniu od wschodu Armii Czerwonej – nastąpi-
ło wyczerpanie możliwości manewrowych Flotylli. Dowódca okrę-
tu podjął decyzję o odwrocie do Pińska, a następnie próbie przejścia 
na Bug. Niestety, plan ten okazał się niemożliwy do zrealizowania. 
Poszczególne załogi, aby uniemożliwić nieprzyjacielowi przejęcie 
sprawnych jednostek, dokonywały ich samozatopienia. Taką decyzję 
podjął również dowódca monitora ORP „Wilno”, kpt. mar. Edmund 
Jodkowski w rejonie Osobowicz. Wysadzenia jednostki dokonano 
poprzez zgromadzenie amunicji do dział 100 mm w wieżach arty-
leryjskich, następnie okręt oblano benzyną i podpalono. W wyniku 
pożaru nastąpiła eksplozja, która rozerwała go na części. Spieszona 
załoga, wraz z innymi marynarzami z zatopionych jednostek, sfor-
mowała oddział 35 marynarzy, który dołączył do batalionu w Płotni-
cy. Następnego dnia, 20 września, obok wraku przechodził bliźnia-
czy ORP „Kraków”. Jego dowódca, kpt. mar. Wojciechowski zapisał 
swoje refl eksje: 

Ja monitora nie topię, a wykorzystując małe zanurzenie postana-
wiam iść do Pińska i dalej na Kanał Królewski by nie skończyć wojny 
bez strzału. Do Pińska przychodzę w dniu 20 września o 1615, odda-
jąc po drodze ostatnie honory bratniemu ORP „Wilno” wysadzonemu 
w pobliżu wsi Osobowicze przez jego dowódcę, kpt. mar. Edwarda Jod-
kowskiego. Widok straszny: jedna kupa rozszarpanego żelastwa z tak 
pięknej jednostki36.

W ten sposób zakończyła się historia monitora rzecznego ORP 
„Wilno”.

W trakcie działań wojennych we wrześniu 1939 roku, nie była 
to jedyna jednostka o tej nazwie, która wchodziła w skład Flotylli 
Rzecznej w Pińsku. W trakcie przygotowań planów mobilizacyjnych 
na wypadek „W” przewidziano mobilizację jednostek cywilnych na 
potrzeby służby pomocniczej. Wśród nich znalazł się również holow-
nik „Wilno”. Został on uzbrojony w 2 ckm-y kal. 7,92 mm. Podczas 
działań wojennych holownik został wyznaczony m.in. do holowania 
barki mieszkalnej, na którą załadowano zaopatrzenie dla dowódz-
twa KOP. Zespół ten dotarł do Dawidgródka. W drodze powrotnej 
do Pińska zaszły okoliczności, które zakończyły działalność opera-
cyjną tego holownika. Sytuacja zmusiła dowódcę KOP-u, gen. bryg. 

36 J. Piwowoński, Flota spod biało-czerwonej, Warszawa 1989, s. 290.
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Wilhelma Orlik-Rückmana, do wydania rozkazu o zniszczeniu akt 
i zbędnego sprzętu, znajdującego się na holowanej barce. Po częścio-
wym jej rozładowaniu barka została zatopiona. W trakcie nocnego 
przejścia do Pińska z komina holownika wydostały się iskry, dobrze 
widoczne przez nieprzyjaciela. Były one niewątpliwie powodem kil-
kakrotnego ostrzału jednostki przez oddziały Armii Czerwonej lub 
działających w tym rejonie dywersantów. Pomimo to holownik do-
tarł do Portu Wojennego w Pińsku.

Kolejnym zadaniem, jakie powierzono jego załodze, w tej ostat-
niej fazie działań wojennych, był udział w ewakuacji Portu Wojen-
nego. Na holowane barki załadowano znajdujące się w magazynach 
84. pp zaopatrzenie mundurowe i wydano rozkaz przejścia do Mo-
dlina w celu połączenia z OW „Wisła”. Na holowanych krypach znaj-
dowała się część rodzin wojskowych. Oczywiście, z uwagi na sytu-
ację militarną, ten plan nie mógł się powieść.

Dla pełnego obrazu historii Flotylli i losów jednostek, należy jesz-
cze dopisać ich losy po 17 września. 18 września 1939 samozatopie-
nia dokonały załogi dwóch monitorów. ORP „Horodyszcze” (eks-
-„Mozyrz”) został zatopiony na Prypeci ok. 10 km na wschód od 
Mostów Wolańskich. Po wkroczeniu na te tereny Rosjan, został pod-
niesiony, wyremontowany i wcielony do Flotylli Dnieprzańskiej jako 
„Smoleńsk”. Pod tą nazwą pływał do 11 września 1941 roku. Wów-
czas został wysadzony w powietrze przez żołnierzy radzieckich, wy-
cofujących się przed Niemcami. Podobny los spotkał ORP „Pińsk”. 
Po wydobyciu i remoncie nadano mu nazwę „Żytomir”, a 31 sierp-
nia 1941 roku wysadziła go w powietrze radziecka załoga w rejonie 
Mostu Peczyńskiego.

Końcowym akordem działalności Flotylli Rzecznej było samoza-
topienie ostatnich jednostek, które nastąpiło 21 września 1939 roku. 
Ten sam los spotkał holownik uzbrojony „Wilno”. Wcześniej załogi 
zabrały z nich uzbrojenie i sformowały oddział marynarski. W jego 
składzie znalazło się 6–7 ofi cerów, 180–200 podofi cerów i maryna-
rzy. Ich uzbrojenie stanowiło 14–16 ckm-ów i oczywiście broń oso-
bista. Tego samego dnia, w godzinach wieczornych, oddział, przy 
wykorzystaniu kolei wąskotorowej, udał się do Kamienia Koszar-
skiego. Część żołnierzy trafi ła do Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
Polesie (SGO), dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga. Ugru-
powanie to zakończyło swoją działalność bojową bitwą pod Koc-
kiem w dniach 2–6 października 1939 roku.
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Działania Flotylli Rzecznej na przełomie września i października 
1939 roku zakończyły historię tej formacji Marynarki Wojennej. Po 
1945 roku w strukturach odtwarzanej Marynarki Wojennej nie reak-
tywowano formacji śródlądowej. Z oczywistych względów, na bur-
ty polskich jednostek nie powróciły też nazwy związane z Kresami 
Rzeczypospolitej.

Andrzej Kotecki
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Under the “borderland” ensign. Ships of the 
Republic of Poland Navy (1918–1939)

Keywords
Republic of Poland Navy, River Flotilla in Pińsk, transport ship ORP Wilia, 
monitors, river ship ORP Pińsk, ORP Wilno, ORP Mozyrz (Horodyszcze), Sep-
tember campaign

Abstract
The Republic of Poland Navy, which was reborn in 1918, consisted of a typ-
ically sea-going formation. However, the River Flotilla in Pińsk also func-
tioned within its ranks. The foundation of this type of armed forces were, 
of course, combat and auxiliary ships. Among the latt er was the transport 
ship ORP Wilia, which served under the Polish war fl ag in 1925–1940. In 
1940–1944, it sailed as the SS Modlin in Atlantic convoys. The end of its naval 
operations came on 8 June 1944. On that day, the ship went from England 
to the coast of Normandy, to be part of an artifi cial invasion port. The River 
Flotilla in Pińsk also included ships with Eastern Borderland-related names 
on their hulls. Among the so-called “Gdańsk monitors” were the ORP Pińsk 
and ORP Mozyrz (from 1922 Horodyszcze). The “Krakow monitors” included 
the ORP Wilno. In September 1939, the civilian tugboat Wilno was mobilised 
into the River Flotilla.

Анджей Котецкий
Музей независимости в Варшаве

Под «кресовым» флагом. Корабли ВМФ 
Республики Польша (1918–1939)

Ключевые слова
ВМФ Республики Польша, Речная флотилия в Пинске, Транспортное 
судно «Вилия», мониторы, корабль «Пинск», корабль «Вильно», ко-
рабль «Мозырь» («Городище»), сентябрьская кампания
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Резюме
Возродившийся в 1918 году Военно-морской флот Республики Польша 
имел состоял из сугубо морских соединений. Однако, в его состав вхо-
дила также Речная флотилия в г. Пинск. Естественно, основу этого рода 
войск составляли боевые и вспомогательные корабли. Среди вспомо-
гательных кораблей числилось транспортное судно «Вилия», ходящее 
под польским военно-морским флагом с 1925 по 1940 год. С 1940 по 
1944 год корабль под именем «Модлин» ходил в составе атлантических 
конвоев. Конец его морским плаваниям наступил 8 июня 1944 года. 
В тот день корабль прибыл к берегам Нормандии из Англии, где ему 
была назначена роль искусственного порта для осуществления втор-
жения войск. В составе Речной флотилии плавали и другие корабли, 
чьи названия относились к восточным рубежам («Кресам») Польши. 
К числу так называемых «гданьских мониторов» принадлежали кораб-
ли «Пинск» и «Мозырь» (с 1922 года переименованный в «Городище»). 
К числу «краковских мониторов» принадлежал корабль «Вильно». 
В сентябре 1939 года в состав Речной флотилии был включён граждан-
ский буксир «Вильно».

Andrzej Kotecki
Unabhängigkeitsmuseum Warschau

Unter der Flagge von Grenzland. Die Schiffe der 
Kriegsmarine der Republik Polen (1918–1939)

Schlüsselwörter
Kriegsmarine der Republik Polen, Flussfl ott e in Pinsk, Transporter ORP 
„Wilia”, Monitore, Fluss-ORP „Pińsk”, ORP „Wilno”, ORP „Mozyrz” („Ho-
rodyszcze”), Polenfeldzug

Zusammenfassung
Die Kriegsmarine der Republik Polen, die 1918 wiederhergestellt wurde, 
bestand aus einer typischen Seeformation. In ihren Strukturen funktionier-
te aber auch die Flussfl ott e in Pinsk. Solcher Art von Streitkräften lagen 
Kampfschiff e und Hilfsschiff e zugrunde. Unter der zweiten Kategorie war 
der Transporter ORP „Wilia”, der unter Kriegsfl agge Polens in den Jahren 
1925–1940 diente. In den Jahren 1940–1944 war er als s/s „Modlin” in den 
atlantischen Geleitz ügen tätig. Das Ende seiner Tätigkeit kam am 8. Juni 
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1944. An diesem Tag kam das Schiff  von England zur Küste der Norman-
die, um ein Teil des künstlichen Nachschubhafens zu werden. Auch in der 
Flussfl ott e in Pinsk gab es Schiff e, an deren Borde Namen aus Grenzland 
erschienen. Unter den Danziger Monitoren waren ORP „Pińsk” und ORP 
„Mozyrz” (seit 1922 „Horodyszcze”). Unter den Krakauer Monitoren war 
ORP „Wilno”. Im September 1939 zur Flussfl ott e wurde noch Zivilschlep-
per „Wilno” beigefügt.
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„Lwowiakiem nie przestałem 
być…”, czyli o trenerskiej legendzie 
Kazimierza Górskiego

Słowa kluczowe 
Kazimierz Górski, Lwów, Warszawa, Polska, sport, piłka nożna, reprezenta-
cja Polski, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, II wojna światowa

Streszczenie
Lwów to nie tylko kolebka polskiego sportu, ale także miejsce narodzin wiel-
kich postaci związanych z tą dziedziną życia. Jedną z takich osób jest bez-
sprzecznie Kazimierz Górski. Ten legendarny trener, którego setną rocznicę 
urodzin świętowaliśmy 2 marca 2021 roku, to twórca największych sukce-
sów w historii reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wywalczył z nią mistrzo-
stwo i wicemistrzostwo olimpijskie oraz trzecie miejsce na mistrzostwach 
świata. W niniejszej pracy skupiono się przede wszystkim na przedstawie-
niu faktów i wydarzeń z życia Górskiego, związanych z jego rodzinnym 
Lwowem – dzieciństwa i lat młodości oraz zahamowanej przez II wojnę 
światową kariery sportowej, którą rozpoczął w tym mieście, a kontynuował 
w Warszawie. Przedstawione zostały także jego najważniejsze osiągnięcia 
jako zawodnika oraz szkoleniowca.
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Kazimierz Górski jest niezaprzeczalnie jedną z największych 
osobowości, wręcz ikoną polskiego futbolu. Sport ten był niezwykle 
istotną częścią jego życia. „Jedni rodzą się do skrzypiec, inni do mun-
duru. Ja urodziłem się dla piłki” – podkreślał1. W to, że futbol był 
jego przeznaczeniem, nie wątpi chyba nikt. Potwierdzają to liczne 
fakty i wydarzenia z jego życia. Towarzyszył mu od najmłodszych 
lat i był obecny aż do ostatnich dni życia… Osiągnął w nim bardzo 
wiele, przede wszystkim jako trener, sięgając z reprezentacją Polski 
po złoty i srebrny medal olimpijski i trzecie miejsce na mistrzostwach 
świata. Te sukcesy czynią go najwybitniejszym i najbardziej utytuło-
wanym szkoleniowcem w dziejach piłkarskiej kadry biało-czerwo-
nych. Górski zapisał się jednak nie tylko w historii tej dyscypliny, ale 
także w historii polskiego olimpizmu. Żaden inny rodzimy szkole-
niowiec w grach zespołowych nie może poszczycić się takimi doko-
naniami na igrzyskach…2

Lwowskie dzieciństwo i okres młodości

Kazimierz Górski, określany często mianem „trenera tysiąclecia”, 
urodził się 2 marca 1921 roku we Lwowie, jako najstarszy potomek 
Maksymiliana Górskiego (ur. 1876) i Zofi i (ur. 1899) z domu Petryst. 
Miał szóstkę rodzeństwa: cztery siostry – Jadwigę (ur. 1924), Helenę 
(ur. 1925), Annę (ur. 1926) i Łucję (ur. 1933), a także dwóch braci – 
Jana (ur. 1928) oraz Bolesława (ur. 1930), który jednak zmarł w wie-
ku zaledwie dwóch lat3. Jego ojciec pracował na kolei, a także an-
gażował się w działalność sportową i polityczną. Był zwolennikiem 
Józefa Piłsudskiego, należał nawet przez jakiś czas do Polskiej Partii 
Socjalistycznej4. Przez 20 lat służył podobno w armii austriackiej, nie 
wiadomo jednak zbyt wiele o tym okresie jego życia5. W 1918 roku 
brał udział w obronie Lwowa. Z relacji rodzinnej wynika, że pro-

1 htt p://fundacjakazimierzagorskiego.pl/2021/05/15/cytaty-gorskiego/
[dostęp: 16.05.2021].

2 M. Marek, Trener-legenda, „Magazyn Olimpijski” 2021, nr 1 (134), s. 54.
3 T. Ławecki, Kazimierz Górski. Z piłką przez życie, Warszawa 2010, s. 23; 

M. Wlekły, Górski. Wygramy my albo oni. Pierwsza pełna biografi a Kazimierza 
Górskiego, Kraków 2021, s. 26.

4 T. Ławecki, op. cit., s. 27; M. Wlekły, op. cit., s. 14, 17.
5 M. Wlekły, op. cit., s. 10.
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wadził pociąg pancerny podczas tej kampanii6. Maksymilian Górski 
angażował się w działalność powstałej we Lwowie najstarszej or-
ganizacji sportowej na ziemiach polskich – Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, a także klubu RKS Lwów, w którym jego 
pierworodny syn Kazimierz rozpoczynał piłkarską karierę. Miał 
szerokie zainteresowania. W wolnych chwilach oddawał się swoim 
największym pasjom, czyli hodowli gołębi, treningom podnoszenia 
ciężarów oraz śpiewaniu7. Ożenił się dość późno, bo w 1920 roku, 
w wieku 44 lat. Jego wybranka – Zofi a była aż o 23 lata młodsza. Ich 
pierwsze dziecko, czyli Kazimierz urodził się rok później. Zofi a po-
święcała się głównie domowym obowiązkom i opiece nad dziećmi, 
a w wolnych chwilach, których nie było jednak zbyt wiele, zajmowa-
ła się krawiectwem8. W dwudziestoleciu międzywojennym współ-
pracowała z Teatrem Wielkim, który obecnie funkcjonuje pod nazwą 
Opera Lwowska, szyjąc kostiumy dla aktorów9.

Państwo Górscy mieszkali na parterze w dwupiętrowym budyn-
ku przy ulicy Gródeckiej 83, w robotniczej dzielnicy Lwowa Bog-
danówce, której nazwa pochodzi od imienia hetmana zaporoskie-
go, w latach 1648–1657 przywódcy powstania kozackiego przeciw-
ko Rzeczypospolitej, Bohdana Chmielnickiego. To właśnie w tym 
miejscu dorastały ich dzieci10. Większość czasu spędzały bawiąc się 
na świeżym powietrzu, a Kazimierz – jako najstarszy z nich – spra-
wował opiekę nad młodszym rodzeństwem. Często spotykał się też 
z kolegami, których namawiał do wspólnej aktywności fi zycznej. 
Najczęściej była to gra w piłkę nożną, choć nie stronił także od in-
nych zabaw. Wzorem swojego idola, legendy „Pogoni” Lwów, Wa-
cława Kuchara próbował swoich sił w różnych dyscyplinach, m.in. 
w pływaniu, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, szachach 
oraz jeździe na łyżwach, ale jego największą pasją i miłością był fut-
bol11. Niemal nie rozstawał się z piłką. Gdy nie dysponował praw-
dziwą, ćwiczył uderzenia na bramkę i żonglował także gumową czy 
wykonaną własnoręcznie ze skrawków materiałów lub skóry. Kiedy 
i taki wariant nie był dostępny, kopał i podbijał… pudełka,  puszki, 

6 Ibidem, s. 16.
7 K. Górski, Piłka jest okrągła, Włocławek 2004, s. 29.
8 Ibidem, s. 28.
9 M. Wlekły, op. cit., s. 13.
10 Ibidem, s. 20; K. Górski, Pół wieku z piłką, Warszawa 1985, s. 7.
11 M. Wlekły, op. cit., s. 40. 
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a nawet kamienie. Efektem tego były poniszczone buty, co często 
spędzało sen z powiek matce12. 

Kazimierz, podobnie jak większość chłopców w jego okolicy, ki-
bicował „Pogoni” Lwów. Czasami chodził na mecze tego zespołu 
wraz z ojcem. Niekiedy oglądał je także z „zielonej trybuny”, czyli 
gałęzi rozłożystego drzewa rosnącego nieopodal stadionu przy uli-
cy Stryjskiej. To wiązało się jednak ze sporym ryzykiem, bo można 
było się spotkać z agresywną reakcją policji konnej. Późniejszy le-
gendarny trener miał okazję jej doświadczyć. Kiedyś przed jednym 
z meczów „Pogoni” otrzymał tak mocny cios pałką w plecy, że ból 
uniemożliwiał mu siedzenie. Często dochodziło również do bójek 
pomiędzy chętnymi do zajęcia miejsca na „nadrzewnej trybunie”13. 
Powszechną praktyką wśród zafascynowanych futbolem chłopców 
było wówczas czekanie na ulicy na zawodników „Pogoni” i wnosze-
nie im walizek na stadion przed meczami. Dzięki temu mogli dostać 
się na obiekt i podziwiać grę najwybitniejszych w tym czasie gwiazd 
futbolu. Kazimierz Górski, podobnie jak pozostali chłopcy, często 
wyczekiwał na ul. Stryjskiej na taką okazję. Raz udało mu się nawet 
to, o czym marzył każdy z nich – wniósł na stadion walizkę legendy 
„Pogoni” i reprezentacji Polski, Wacława Kuchara14. 

Choć rodzina Górskich do zamożnych nie należała, Maksymi-
lian i Zofi a dbali, aby ich dzieciom niczego nie brakowało. Dążyli 
do zapewnienia im jak najlepszej przyszłości, stąd szczególną wagę 
przykładali do edukacji. „Nauka to rzecz bezcenna. Zrobię wszyst-
ko, abyś się mógł uczyć, a reszta zależy od ciebie” – powtarzał syno-
wi Maksymilian Górski. Kazimierz ukończył więc najpierw Publicz-
ną Szkołę Powszechną nr 12 im. Henryka Sienkiewicza, znajdującą 
się w sąsiadującej z Bogdanówką dzielnicy, a potem uczęszczał do 
IX Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego przy ul. Chocimskiej. Na-
uka w tej drugiej placówce była płatna, a czesne wynosiło 110 zł za 
półrocze. Dziś na budynku szkoły znajduje się tablica upamiętniają-
ca jej wybitnego absolwenta15. Potem późniejszy „trener tysiąclecia” 
kontynuował jeszcze naukę w Gimnazjum Mechanicznym16.

12 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, Sekrety trenera Górskiego. Moje 70 
lat, Warszawa 1992, s. 11.

13 M. Wlekły, op. cit., s. 45–46.
14 Ibidem, s. 45–46. 
15 Ibidem, s. 34–35. 
16 K. Górski, Pół…, op. cit., s. 21.
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Choć Kazimierz Górski marzył o grze w „Pogoni” Lwów, jego 
pierwszym klubem był kolejarski RKS Lwów, występujący wówczas 
w lidze okręgowej. Trafi ł do niego w 1935 roku w wieku 14 lat17. Zo-
stał włączony do zespołu juniorów. Już w pierwszym spotkaniu po-
kazał się z bardzo dobrej strony. W nagrodę otrzymał rower, jednak 
nie na własność, a jedynie na jeden dzień18. 

Niewiele brakowało, a marzenia Górskiego o karierze piłkarza 
mogły w ogóle się nie ziścić. Nie przeszedł on bowiem testów wy-
dolnościowych, niezbędnych do rozpoczęcia treningów w klubie. 
Ponadto nie imponował warunkami fi zycznymi. Był wątłej postury, 
szczupły, niewysoki i wyraźnie odstawał od innych zawodników. 
Wtedy wstawił się za nim jego ojciec. Maksymilian przekonał preze-
sa RKS, aby dał synowi szansę pokazania swojego talentu i umiejęt-
ności. A ten wykorzystał nadarzającą się okazję19. 

W ofi cjalnym meczu Górski mógł wystąpić dopiero w 1936 roku, 
gdyż przepisy zabraniały udziału w rozgrywkach juniorskich za-
wodników poniżej 15 lat. Nie grał jednak pod swoim nazwiskiem, 
ponieważ w gimnazjum – do którego uczęszczał – zabraniano mło-
dzieży przynależenia do klubu sportowego. Używał pseudonimu 
„Sarenka”, który nadali mu koledzy, bo chociaż nie miał imponują-
cych warunków fi zycznych, to wyróżniał się szybkością, zwrotno-
ścią oraz dobrą koordynacją i techniką20. Błyskawicznie udowodnił, 
że warto było zaryzykować i dać mu szansę, zdobywając w swoim 
ofi cjalnym debiucie w juniorskim zespole RKS decydującą bram-
kę21. Później jeszcze wielokrotnie potwierdzał swój potencjał, m.in. 
w starciu z młodzieżowym zespołem „Pogoni”. Popisał się wtedy 
znakomitą akcją, po której jeden z trenerów rywali miał go przyrów-
nać do ówczesnej gwiazdy piłkarskiej reprezentacji Polski, Ernesta 
Wilimowskiego. „To drugi Wilimowski” – krzyknął ponoć22. 

Dobra postawa w zespole juniorskim zaowocowała włączeniem 
Górskiego od sezonu 1937/1938 do kadry seniorów RKS, nadal wy-
stępującego w lidze okręgowej Lwowskiego Okręgowego Związku 

17 Ibidem, s. 21.
18 M. Wlekły, op. cit., s. 50.
19 Ibidem, s. 50.
20 Ibidem, s. 48; T. Ławecki, op. cit., s. 30; T. Lubaś, Los tak chciał, Częstochowa 

2007, s. 11.
21 M. Wlekły, op. cit., s. 50.
22 M. Wlekły, op. cit., s. 58–59; T. Ławecki, op. cit., s. 32.
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Piłki Nożnej. Jego debiut w tych rozgrywkach nastąpił 7 listopada 
1937 roku, dokładnie o godz. 11.30 w meczu z „Resovią” Rzeszów. 
„Sarenka” znalazł się w składzie w miejsce swojego doświadczonego 
imiennika – Kazimierza Kandy. Miał wtedy dokładnie 16 lat, 8 mie-
sięcy i 5 dni. Choć on sam nie był zadowolony ze swojej postawy, to 
jego występ z pewnością można uznać za udany. Górski nie tylko za-
liczył w nim asystę przy golu Stanisława Palamarczuka, ale także za-
prezentował kilka efektownych zagrań. Jego gra została pozytywnie 
oceniona m.in. przez prezesa RKS Bolesława Drobuta, nie umknęła 
również uwadze lokalnej prasy23. „Zwłaszcza młody debiutant na-
dziewający po raz pierwszy koszulkę reprezentacyjną »Sarenka« 
grał bardzo dobrze, rwąc napad wciąż do przodu oraz umiejętnie 
zagrywając z resztą partnerów” – napisano w „Ilustrowanym Tele-
gramie Sportowym”24.

 W pierwszych sezonach w „dorosłym” futbolu Górski nie za-
wsze mieścił się w składzie RKS. Jednym z powodów, często przy-
pominanym m.in. w ówczesnych medialnych relacjach, były wciąż 
słabe warunki fi zyczne, które nie zawsze pozwalały mu na walkę jak 
równy z równym z rosłymi rywalami. Więcej szans do zaprezento-
wania swoich umiejętności zaczął otrzymywać gdy skończył 18 lat 
i nieco zmężniał. Ważył wtedy 68 kg przy wzroście 173 cm. Wciąż 
nie była to imponująca postura jak na piłkarza, ale pozwalała mu 
rozgrywać całe mecze i utrzymywać się na nogach po starciach z sil-
nymi rywalami25. 

Przyszły legendarny trener na dobre zadomowił się w wyjścio-
wej jedenastce RKS dopiero w 1939 roku26. Pierwszego ligowego gola 
strzelił 28 maja w wygranym przez jego zespół 4:0 starciu z WKS Ja-
rosław. Premierowe trafi enie zaliczył w 42 minucie, a po przerwie 
dołożył jeszcze jedno. Razem z bramkarzem, został okrzyknięty naj-
lepszym graczem RKS w tym starciu27. Kolejny bardzo dobry wy-
stęp zaliczył miesiąc później, gdy dzięki jego dwóm golom w meczu 
z „Koroną” Sambor lwowski klub utrzymał się w lidze okręgowej28. 
Łącznie Górski w sezonie 1938/1939 rozegrał w tych rozgrywkach 

23 M. Wlekły, op. cit., s. 55–56.
24 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1937, nr 182, s. 1.
25 M. Wlekły, op. cit., s. 57.
26 Ibidem, s. 59.
27 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1939, nr 276, s. 2–3. 
28 „Ilustrowany Telegram Sportowy” 1939, nr 280, s. 2.
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17 spotkań, zdobywając cztery bramki29. W międzyczasie otrzymy-
wał także od Wacława Kuchara szansę na występy w reprezentacji 
Lwowa30.

Pod radziecką i niemiecką okupacją

Kazimierz Górski, pomimo talentu i dużego potencjału, nie miał 
możliwości w pełni ich wykorzystać. Jego karierę, podobnie jak i in-
nych świetnie zapowiadających się piłkarzy, zahamowała II wojna 
światowa. Gdy 1 września 1939 roku samoloty Luftwaff e zaatako-
wały Lwów, Górski przebywał na treningu na boisku RKS. Wkrótce 
potem zgłosił się do wojska, jednak chętnych było tak wielu, że bra-
kowało dla nich zarówno broni, jak i mundurów. Z tego względu 
odesłano go do domu i nakazano czekać. Wszyscy byli zaabsorbo-
wani działaniami wojennymi, zanikło więc życie kulturalne i sporto-
we. W mieście panowała bieda, brakowało jedzenia, nie było nawet 
w stanie się bronić. 22 września zostało poddane Rosjanom przez 
gen. Władysława Langnera. Do Lwowa wkroczyła armia bolsze-
wicka. Nie rozgrywano wówczas zawodów, meczów, zawieszono 
treningi, a także rozgrywki ligowe. Wtedy Kazimierz Górski został 
skierowany do pracy w warsztatach kolejowych. Jego RKS, podobnie 
jak i inne kluby, wstrzymał swoją działalność. Niestety, nigdy już jej 
nie wznowił31. 

Od października 1939 roku sport powoli wracał do łask i we 
Lwowie można było znowu rozgrywać zawody sportowe. Decyzją 
nowych władz powołano do życia kluby, na wzór radziecki. Utwo-
rzono wtedy m.in.: „Dynamo”, „Spartaka”, „Motor”, „Lokomotiw”, 
„Zdrowie”, „Prawdę” czy „Piszczewnika”. Do tego pierwszego tra-
fi li głównie byli piłkarze „Pogoni”, a ich koordynatorem został olim-
pijczyk z Paryża (1924) Wacław Kuchar. Kazimierz Górski dołączył 
zaś do „Spartaka”, którego zorganizowanie powierzono dotychcza-
sowemu dyrektorowi RKS Bolesławowi Drobutowi. W „Dynamie” 
występowali milicjanci, w „Lokomotiwie” kolejarze, w „Spartaku” 
spółdzielcy, a w „Piszczewniku” osoby z przemysłu spożywczego32. 

29 M. Wlekły, op. cit., s. 61.
30 Ibidem, s. 57.
31 Ibidem, s. 68–70. 
32 Ibidem, s. 70.
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W „Spartaku” Górski zagrał m.in. w wojewódzkich rozgrywkach 
ligowych oraz w pucharach – Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej i wojewódzkim. W tych ostatnich zawodach jego zespół 
triumfował, pokonując w fi nale – rozegranym 23 czerwca 1940 roku 
– „Motor” Lwów 5:1. Kilka miesięcy później, we wrześniu, jego eki-
pa wzięła udział w mistrzostwach zrzeszenia „Spartak” w ZSRR. 
Lwowska drużyna wygrała te rozgrywki, do czego w dużej mierze 
przyczynił się Górski, zdobywając zwycięską bramkę w rozstrzyga-
jącym spotkaniu w Odessie33. 

Decyzja Górskiego o grze w „Spartaku”, a potem jeszcze tak-
że w „Dynamo”, nie wynikała jedynie z miłości do piłki nożnej, ale 
również – jak to sam po latach przyznał – z obawy o bezpieczeń-
stwo swoich bliskich. „Ojciec, żołnierz pociągu pancernego Obroń-
ców Lwowa 1918 roku, należał do ludzi poszukiwanych przez nowe 
władze. Nie byliśmy pewni dnia ani godziny. (…) Gra w piłkę stwa-
rzała szansę przeżycia, przetrwania, uniknięcia zsyłki” – powiedział 
w jednym z wywiadów. Dzięki temu mógł również zapewnić byt 
swoim bliskim, klub dawał bowiem piłkarzom podstawowe produk-
ty potrzebne w codziennym życiu34.

Gdy pod koniec czerwca 1941 roku do Lwowa wkroczyły woj-
ska nazistowskich Niemiec, życie sportowe i kulturalne ponownie 
zamarło. Zabroniono organizowania wszelkich imprez i zawodów. 
Stadiony i boiska zmienione zostały w bazy wojskowe i koszary35. 
Kluby, utworzone pod radziecką okupacją, przestały istnieć, a część 
piłkarzy została zwerbowana do wojska. Kazimierz Górski, podob-
nie jak i jego młodszy brat Jan, przy wydatnej pomocy ojca Maksy-
miliana, znalazł zatrudnienie na kolei. To miało ich ochronić przed 
wywiezieniem z kraju i pracą przymusową. Pierwszy z nich praco-
wał w warsztatach mechanicznych, a drugi w sygnałowych36. 

Niemiecka okupacja Lwowa trwała trzy lata, do 1944 roku. Jedną 
z represji stosowanych wtedy wobec Polaków był zakaz uprawiania 
przez nich sportu. Niektóre źródła podają, że z tego względu aktyw-
ność piłkarska Kazimierza Górskiego w tym czasie sprowadzała się 

33 Ibidem, s. 71–72.
34 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, op. cit., s. 23.
35 T. Ławecki, op. cit., s. 39. 
36 K. Górski, Pół…, op. cit., s. 50; M. Wlekły, op. cit., s. 77–78. 
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jedynie do meczów rozgrywanych z kolegami na łąkach37. Były to 
głównie publikacje z lat 70. i 80. XX wieku, czyli w okresie PRL, kie-
dy panowała cenzura i treści niezgodne z polityką władzy nie były 
upubliczniane. W rzeczywistości jednak Górski grał wtedy w piłkę 
nożną, nie tylko okazjonalnie w gronie znajomych. Przez pewien 
czas występował w „Garbarni” Lwów. Wziął udział m.in. w meczu 
z USSK Lwów 28 września 1941 roku, zakończonym remisem 3:338. 
Został także przez ten klub zgłoszony do rozgrywek o mistrzostwo 
Lwowa, które ruszyły w październiku tego samego roku. W składzie 
„Garbarni” znalazło się również kilku innych Polaków – Lew Hanin, 
Włodzimierz Komórkiewicz, Tadeusz Kozak, Tadeusz Jan Żelazko 
i Stefan Żywotko39. 2 listopada 1941 roku drużyna ta rozegrała spo-
tkanie sparingowe z żołnierzami niemieckich sił powietrznych, nie 
ma jednak potwierdzenia, że Górski w nim wystąpił, w sprawoz-
daniach prasowych nie opublikowano bowiem nazwisk piłkarzy40. 
W 1942 roku nie było go już w kadrze „Garbarni”41. Dwa lata póź-
niej znalazł się w składzie drużyny Lwowa w meczu z niemieckim 
zespołem o nazwie KONA. Pojedynek odbył się 2 lipca na boisku 
klubu „VIS” w dzielnicy Filipówka, niedaleko Cmentarza Łyczakow-
skiego42. Lwowianie wygrali 4:2, po golach Michała Matyasa II, Alek-
sandra Szymańskiego, Kazimierza Górskiego i Leopolda Kaźmiro-
wicza43. 

Górski nie lubił wspominać niemieckiej okupacji Lwowa, nie ma 
więc zbyt wielu relacji z tego okresu. „Nie ma się czym chwalić. (…) 
Przedtem graliśmy z Ruskimi, potem z Niemcami. Proszę pamiętać, 
że wówczas Polacy mieszkający we Lwowie i okolicach byli między 
młotem a kowadłem. (…) Jeśli graliśmy z Niemcami, to po to, aby im 
pokazać, że duch w narodzie nie zaginął, a zakazy nie unicestwiły 
sprawności fi zycznej młodzieży. Ot, taka trochę młodzieńcza prze-
kora” – powiedział w jednym z wywiadów44. 

37 K. Górski, Pół…, op. cit., s. 52.
38 „Lvivski visti” 1941, nr 45, s. 3. 
39 „Lvivski visti” 1941, nr 56, s. 6. 
40 M. Wlekły, op. cit., s. 87.
41 Ibidem, s. 87.
42 „Gazeta Lwowska” 1944, nr 153, s. 3.
43 „Gazeta Lwowska” 1944, nr 155, s. 3–4.
44 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, op. cit., s. 34.
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Gdy w 1944 roku do Lwowa ponownie wkroczyła Armia Ra-
dziecka nastąpiło odrodzenie sportu. Reaktywowano wówczas nie-
które kluby piłkarskie, w tym „Dynamo” i „Spartaka”. Kazimierz 
Górski tym razem trafi ł do „Dynama”, którego trenerem został Wa-
cław Kuchar. Dzięki temu uniknął wcielenia do wojska radzieckie-
go, zapewniono mu także deputat żywnościowy, co pomagało mu 
utrzymać rodzinę. Ponieważ „Dynamo” było klubem związanym 
z NKWD, Górski z konieczności otrzymał funkcję milicjanta. W rze-
czywistości nie przydzielano mu jednak typowych dla tego stano-
wiska obowiązków i nie był uzbrojony. Do jego zadań służbowych 
należało m.in. dyżurowanie i dbanie o porządek45. 

Górski rozegrał swój premierowy mecz w barwach „Dynama” 
13 sierpnia 1944 roku. Jego klub wygrał wtedy ze „Spartakiem” 3:1, 
a on zdobył pierwszego gola w tym spotkaniu. Była to jednocześnie 
pierwsza bramka strzelona we Lwowie po okresie nazistowskiej 
okupacji. Górski nie grał w najważniejszych starciach „Dynama” 
w 1944 roku. Nie wiadomo czy jego absencja spowodowana była 
słabszą formą, czy też niechęcią do występów w radzieckim zespole. 
Pojawił się jednak na boisku 3 września 1944 roku w spotkaniu o Pu-
char Lwowa, w którym jego „Dynamo” pokonało „Spartaka” 2:146. 

Warszawa i gra w „Legii”

W grudniu 1944 rok, niedługo przed świętami Bożego Narodze-
nia, Kazimierz Górski opuścił rodzinny Lwów47. Ponownie przyje-
chał do tego miasta dopiero po 46 latach48. Zainspirowany spotka-
niem z gen. Strzeleckim, które odbyło się jesienią – wraz z kolegami, 
m.in. Aleksandrem Hawalewiczem, Zbyszkiem Wołowcem, Alek-
sandrem „Lolo” Szymańskim i Janem Szczepkiem – zgłosił się na 
ochotnika do Wojska Polskiego49. W różnych źródłach podawane 
są odmienne pobudki tej decyzji. Niektóre sugerują, że motywem 
była obawa przed wcieleniem do wojska radzieckiego50, inne zaś, że 
to moralna wrażliwość, która utrudniała jemu i kompanom korzy-

45 M. Wlekły, op. cit., s. 94–95.
46 Ibidem, s. 96.
47 T. Ławecki, op. cit., s. 43.
48 T. Lubaś, op. cit., s. 11.
49 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, op. cit., s. 28. 
50 M. Wlekły, op. cit., s. 99.
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stanie z przywilejów, jakie gwarantowała im przynależność do klu-
bu piłkarskiego51. Sam trener przyznał po latach, że nie jest do koń-
ca pewien, co o tym zadecydowało. „Koledzy zgłosili się, rozejrza-
łem się po ulicy i okazało się, że zostałem sam. Więc, jak to w takich 
przypadkach, skoro koledzy poszli, to i ja poszedłem” – powiedział 
w rozmowie z księdzem Tomaszem Lubasiem w 2004 roku52.

Wkrótce po Kazimierzu, gdy jego młodszy brat Jan otrzymał 
wezwanie do armii radzieckiej, także pozostali członkowie rodziny 
Górskich opuścili Galicję i udali się pociągiem do Polski. Większość 
osiedliła się w Szczecinie53, jedynie siostra Jadwiga i jej mąż zdecydo-
wali się zamieszkać we Wrocławiu. Później Helena przeprowadziła 
się do Koszalina54. 

Kazimierz Górski najpierw trafi ł do 8. Zapasowego Pułku Pie-
choty w dzielnicy Majdanek w Lublinie, który stacjonował w bara-
kach znajdującego się tam hitlerowskiego obozu koncentracyjne-
go, następnie do wsi Serniki do I Pułku Zapasowego, gdzie odby-
wało się błyskawiczne szkolenie żołnierzy przed wysłaniem ich na 
front55. 13 stycznia 1945 roku lwowianin, wraz ze swoją jednostką, 
udał się w kierunku Warszawy. Potem w planach był marsz na Ber-
lin, jednak najpierw Górski musiał ukończyć szkołę ofi cerską. Dzień 
przed startem szkolenia dostał wysokiej temperatury i musiał spę-
dzić kilka dni w szpitalu. Podczas odwiedzin kolegów – Hwalewi-
cza i Szymańskiego – dał się namówić do dołączenia do tworzonego 
wówczas wojskowego zespołu piłkarskiego, a to wiązało się z pozo-
staniem w Warszawie56. W stolicy mieszkał do końca życia. Spędził 
w niej ponad sześć dekad. Tu poznał swoją żonę Mariannę z domu 
Stefańczak (ur. 1919 r.), którą jednak nazywał Marią. Ślub cywilny 
wzięli w 1948, a kościelny w 1962 roku57. Byli małżeństwem przez 
57 lat, aż do śmierci pani Marii w 2005 roku. Dochowali się dwójki 
dzieci – syna Dariusza (ur. 1953 r.) i córki Urszuli (ur. 1956 r.).

Po wyjściu ze szpitala Górski, wraz z Hwalewiczem i Szymań-
skim, zaangażował się w tworzenie piłkarskiej drużyny, a także 

51 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, op. cit., s. 28.
52 T. Lubaś, op. cit., s. 20. 
53 T. Ławecki, op. cit., s. 42–43.
54 T. Lubaś, op. cit., s. 16.
55 K. Górski, S. Grzegorczyk, J. Lechowski, op. cit., s. 30.
56 M. Wlekły, op. cit., s. 110.
57 Ibidem, s. 131, 178.
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przygotowanie do użytku byłego boiska „Legii” – Stadionu Wojska 
Polskiego przy ulicy Łazienkowskiej, który został zniszczony pod-
czas wojennej zawieruchy. Pomagali m.in. kapitanowi i szkoleniow-
cowi sierżantowi Bogusławowi Grządzielowi w selekcji zawodni-
ków58. Po zakończeniu przygody z wojskiem w 1946 roku Kazimierz 
Górski – choć miał propozycje z innych klubów, m.in. z Krakowa, 
Szczecina oraz z „Polonii” Warszawa – zdecydował się związać swo-
ją przyszłość z „Legią”. Grał w tym zespole do 1953 roku59. Począ-
tek nie był zbyt pomyślny, musiał bowiem przejść operację po kon-
tuzji kolana, jakiej doznał w meczu z Milicją Obywatelską i długo 
wracał do zdrowia. Ligowy debiut zanotował 14 marca 1948 roku 
w zwycięskim spotkaniu z „Polonią” Bytom (3:1), a premierowe tra-
fi enie zaliczył 11 kwietnia, w wygranym na własnym boisku star-
ciu z „Wartą” Poznań (2:1). Ostatnim występem było rozgrywane 
9 sierpnia 1953 roku w Poznaniu ligowe spotkanie 15. kolejki sezo-
nu 1952/1953 z „Lechem” Poznań, które zakończyło się remisem 1:1. 
Łącznie Górski reprezentował barwy „Legii” Warszawa w 81 spo-
tkaniach ligowych, strzelając 34 bramki oraz w 7 w Pucharze Polski, 
w których zdobył jednego gola60. W tym czasie lwowianin zaliczył 
także jeden występ w reprezentacji Polski – w przegranym 0:8 spot-
kaniu z Danią 26 czerwca 1948 w Kopenhadze. Zagrał w nim zaled-
wie 34 minuty, gdyż doznał urazu, który uniemożliwiał mu konty-
nuowanie meczu61. Po wyjściu z wojska pan Kazimierz przez kilka 
lat godził piłkarską karierę z pracą w Izbie Skarbowej w Warszawie. 
Potem jednak zdecydował się skoncentrować na futbolu i na uzyska-
niu uprawnień trenerskich62. 

Kariera trenerska w kraju i za granicą

Sportowa kariera Kazimierza Górskiego nie potoczyła się tak, jak 
to sobie wymarzył. Ze względu na trapiące go kontuzje oraz inne 
przeciwności, takie jak wybuch II wojny światowej, nie mógł w pełni 

58 Ibidem, s. 110–111.
59 T. Lubaś, op. cit., s. 21–22. 
60 htt ps://legia.net/historia/zawodnicy/kazimierz-gorski/110

[dostęp: 15.02.2021].
61 htt p://www.hppn.pl/reprezentacja/mecze/rok-1948/627,Dania

-Polska-26-06-1948-mecz-towarzyski [dostęp: 15.02.2021].
62 T. Lubaś, op. cit., s. 30–31. 
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rozwinąć swoich umiejętności i wykorzystać potencjału, jaki w nim 
drzemał. Choć nie udało mu się wspiąć na wyżyny jako zawodni-
kowi, to jednak powetował to sobie z nawiązką w pracy trenerskiej. 
Takimi sukcesami, jakie osiągnął, nie może pochwalić się żaden inny 
polski szkoleniowiec piłkarski. 

Górski rozpoczął karierę trenerską w 1953 roku, wkrótce po ukoń-
czeniu kursu w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krako-
wie. Najpierw był asystentem szkoleniowca „Legii” Warszawa – Wa-
cława Kuchara – swojego idola z dzieciństwa, który kiedyś pozwalał 
mu wnieść swoją walizkę na stadion „Pogoni” Lwów, a w latach 30. 
powoływał go do reprezentacji Lwowa. Po raz pierwszy funkcję sa-
modzielnego trenera objął w „Marymoncie” Warszawa63. Potem pra-
cował także w innych stołecznych drużynach – „Gwardii” i „Legii”, 
jak również w „Lubliniance” i ŁKS Łódź64. Z „legionistami” praco-
wał trzykrotnie – w 1959 roku, a także w latach 1960–1962 oraz 1981–
1982. Łącznie poprowadził ich w 136 spotkaniach – 128 w krajowych 
rozgrywkach (liga i Puchar Polski) oraz w 8 w europejskich (Puchar 
Klubowych Mistrzów Europy i Puchar Zdobywców Pucharów). „Le-
gia” 60 z nich wygrała, w 42 zanotowała remis, a w 34 razy doznała 
porażki. Górski poprowadził ten stołeczny klub m.in. do drugiego 
(1960) i trzeciego miejsca (1961) w ekstraklasie oraz awansował z nim 
do ćwierćfi nału Pucharu Zdobywców Pucharów (1982)65. Większe 
sukcesy w klubowym futbolu zanotował poza krajem, a mianowicie 
w Grecji. Pracował w „Panathinaikosie” Ateny, „Olympiakosie” Pire-
us, AGS Kastorii i „Ethnikosie” Pireus, z którymi w latach 1976–1985 
czterokrotnie sięgnął po tytuł mistrzowski i dwukrotnie po puchar 
kraju66. W tym pierwszym klubie pełnił w 1986 roku także funkcję 
doradcy prezesa. „Panathinaikos” sięgnął wtedy po podwójną koro-
nę – mistrzostwo i puchar kraju. Lwowianin miał też znaczny wkład 
w zdobycie przez Kastorię Pucharu Grecji w 1980 roku,  poprowadził 

63 T. Ławecki, op. cit., s. 69.
64 Główny Komitet Kultury Fizycznej, Książeczka instruktorska nr Ws 26, War-

szawa 1951, s. 8.
65 htt ps://legia.net/historia/trenerzy/kazimierz-gorski/12 [dostęp: 20.02.2021].
66 Trzy tytuły mistrzowskie i jeden Puchar Grecji z „Olympiakosem” oraz po 

jednym triumfi e w lidze i pucharze kraju z „Panathinaikosem”. Czasami 
Górskiemu przypisuje się także wywalczenie Pucharu Grecji z AGS Kasto-
rią w sezonie 1979/1980, jednak poprowadził ją zaledwie w kilku meczach 
tych rozgrywek; T. Ławecki, op. cit., s. 137–138.
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bowiem ten klub w pierwszych kilku meczach tej zwycięskiej kam-
panii67.

Kazimierz Górski przez kilkanaście lat swojej kariery prowadził 
piłkarskie reprezentacje Polski w różnych kategoriach wiekowych – 
kadrę do lat 19 (1955–1959), do lat 23 (1966–1970) oraz seniorską68. 
Tę ostatnią przejął w grudniu 1970 roku. Nie była to dla niego całko-
wita nowość, miał już bowiem wcześniej okazję tymczasowo popro-
wadzić „dorosłą” reprezentację w trzech pojedynkach – z Niemiecką 
Republiką Demokratyczną (0:2) we wrześniu oraz Luksemburgiem 
(4:0) i Francją (1:2) w październiku 1966 roku, wraz z Klemensem 
Nowakiem i Antonim Brzeżańczykiem69. 

Ofi cjalny debiut lwowianina jako samodzielnego selekcjonera 
nastąpił 5 maja 1971 roku w meczu ze Szwajcarią w Lozannie. Po-
lacy wygrali to starcie 4:2, po golach Zygfryda Szołtysika, Jana Ba-
nasia, Kazimierza Deyny i Włodzimierza Lubańskiego70. Łącznie 
polscy piłkarze do 1976 roku rozegrali po wodzą Górskiego 73 spo-
tkania międzypaństwowe, z których 45 wygrali, 12 zremisowali i 16 
przegrali. Strzelili w nich 157 bramek, tracąc 6371. Wywalczyli w tym 
czasie dwa medale olimpijskie – złoty na Igrzyskach XX Olimpiady 
w Monachium (1972) i srebrny na Igrzyskach XXI Olimpiady w Mon-
trealu (1976) oraz zajęli trzecią lokatę na mistrzostwach świata roz-
grywanych w RFN (1974). Trofeum zdobyte w stolicy Bawarii w 1972 
roku było pierwszym z najcenniejszego kruszcu wywalczonym dla 
Polski w sportach zespołowych na igrzyskach olimpijskich. Później 
sukces ten zdołali jeszcze powtórzyć tylko siatkarze, którzy sięgnęli 
po mistrzostwo olimpijskie w Montrealu (1976)72. 

Pan Kazimierz był bardzo lubiany i szanowany przez swoich 
podopiecznych. Wypowiadają się o nim w samych superlatywach, 
często podkreślając ważną rolę, jaką odegrał w ich sportowym życiu. 
„Był wychowawcą, ojcem, człowiekiem, który wiedział, czego chce, 

67 htt ps://www.pao.gr/en/history/championships/ [dostęp: 27.02.2021].
68 Główny Komitet Kultury Fizycznej, Książeczka instruktorska nr Ws 26, War-

szawa 1951, s. 8.
69 H. Biliński i in., Polski Związek Piłki Nożnej 80 lat, Katowice 2000, s. 325.
70 htt p://fundacjakazimierzagorskiego.pl/2021/05/05/debiut-ze-szwajcarami/ 

[dostęp: 25.02.2021].
71 J. Wiśniewski, „Orły Górskiego” pod lupą, „Dyskobol” 2021, nr 1 (11), s. 12.
72 htt ps://www.pzpn.pl/federacja/aktualnosci/2021-03-02/kazimierz-gorski-o-

czami-podopiecznych-to-byl-prawdziwy-mag [dostęp: 4.03.2021].
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a dobierając materiał ludzki trafi ł szóstkę w totka”– podsumował 
kiedyś król strzelców mistrzostw świata w 1974 roku Grzegorz Lato, 
który był odkryciem lwowianina i ważnym ogniwem w prowadzo-
nej przez niego w latach 1970–1976 reprezentacji Polski73. 

Na sportowej emeryturze

Nawet po zakończeniu kariery trenerskiej piłka nożna wciąż była 
dla Kazimierza Górskiego bardzo ważną częścią życia. Teraz jednak 
angażował się w pracę na jej rzecz jako działacz, m.in. przewodząc 
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej w latach 1991–1995, a później 
także będąc jego Prezesem Honorowym. Co ciekawe, w czasie gdy 
lwowianin stał na czele rodzimej federacji, Polska wywalczyła trze-
ci w historii medal olimpijski w piłce nożnej, sięgając po srebro na 
Igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku. Podopieczni Janusza Wójcika 
w fi nale, po zaciętej i emocjonującej walce, ulegli faworyzowanym 
Hiszpanom 2:3. Można więc powiedzieć, że Górski miał swój wkład 
we wszystkie trzy olimpijskie trofea wywalczone przez biało-czer-
wonych piłkarzy74. 

Pan Kazimierz był aktywny niemal do końca. Choć w ostatnich 
latach życia zmagał się z chorobą nowotworową, wciąż był otwarty 
na innych ludzi. Spotykał się z fanami, a jeśli zdrowie mu na to po-
zwalało, chodził także na stadiony, aby oglądać mecze. Zawsze był 
również gotowy służyć radą młodszym i mniej doświadczonym tre-
nerom. Tak było aż do jego ostatnich dni… Kazimierz Górski zmarł 
23 maja 2006 roku75.

Lwowianin to wielka postać polskiego sportu. Jego nazwisko zna 
każdy sympatyk piłki nożnej w Polsce. Zasłynął nie tylko imponu-
jącymi sukcesami, do jakich poprowadził polską reprezentację pił-
karską, ale także sentencjami, które wygłaszał. Wśród nich są m.in.: 
„Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika”, 
„Tak się gra, jak przeciwnik pozwala”, „Dopóki piłka w grze, wszyst-
ko jest możliwe”, „Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, 
a czasami remisuje”, „Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni” albo 
„Piłka to prosta gra. Nie potrzeba w niej fi lozofi i” – to jedynie kilka 

73 htt ps://rfb l.pl/kazimierz-gorski/3/ [dostęp: 27.02.2021].
74 T. Ławecki, op. cit., s. 148.
75 G. Lato, Kochany Pan Kazimierz, [w:] T. Ławecki, op. cit., s. 5. 
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z nich. Niekiedy mogą one się zabawne, jednak są jednocześnie bar-
dzo trafne, dzięki czemu na stałe weszły do kanonu futbolowych po-
wiedzonek76. 

Górskiego podziwiano i darzono wielkim szacunkiem, nie tylko 
w kraju – gdzie wybrano go m.in. najlepszym polskim szkoleniow-
cem XX wieku – ale także poza jego granicami. Kilka miesięcy po 
śmierci, pod koniec 2006 roku, UEFA przyznała mu – jako pierwsze-
mu Polakowi w historii – swoje najwyższe odznaczenie, Rubinowy 
Order Zasługi77. Natomiast przed rozpoczęciem mistrzostw świata, 
które odbyły się nieco ponad dwa tygodnie po jego odejściu, jego pa-
mięć uczczono minutą ciszy78.

Większość kibiców postać Kazimierza Górskiego kojarzy przede 
wszystkim z Warszawą, tutaj bowiem spędził większość swojego ży-
cia, bo aż ponad sześć dekad. Z tym miastem wiążą się jego najlep-
sze piłkarskie wspomnienia. Najpierw – w latach 40. XX wieku – grał 
w czołowym wówczas klubie „Legia”, który później także trenował, 
potem pracował również z piłkarzami innych stołecznych zespołów 
– „Marymontu” i „Gwardii” oraz z reprezentacją Polski. W Warsza-
wie się ożenił, założył rodzinę i z przerwami na zagraniczne kon-
trakty, mieszkał. Pomimo silnych więzi ze stolicą, Górski nie odciął 
się i nie zapomniał o swoich lwowskich korzeniach. Świadczy o tym 
m.in. jego charakterystyczny akcent oraz fakt, że często nucił pod no-
sem melodie i piosenki wywodzące się z tego miasta. W wywiadach 
wielokrotnie poruszano temat jego pochodzenia, niekiedy nawet py-
tano wprost – czy czuje się „lwowiakiem czy warszawiakiem”. Pod-
czas jednej z takich rozmów powiedział kiedyś: 

Wielokrotnie mnie o to pytano, ale duszę mam tylko trochę rozdar-
tą. Wróciłem po latach do Lwowa, szukałem śladów miejsc moich dzie-
cięcych zabaw i młodzieńczego grania w piłkę nożną, niewiele znala-
złem i rozpoznałem. Wszak to szmat czasu. Dzielnica, w której miesz-
kałem, zmieniła się. Stadion Pogoni zlikwidowano. Pozostały zabytki, 
główne ulice i piosenki. Tego się nie zapomina. Gdyby nie smutny los 

76 htt p://fundacjakazimierzagorskiego.pl/2021/05/15/cytaty-gorskiego/
[dostęp: 16.05.2021].

77 htt ps://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C825081%2Csto-lat-temu-urodzi-
l-sie-kazimierz-gorski-niepowtarzalny-bohater-polskiego 
[dostęp: 03.03.2021]; T. Ławecki, op. cit., s. 11.

78 htt ps://olimpijski.pl/kazimierz-gorski-na-znaczku-pocztowym/
[dostęp: 27.05.2021].
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tego miasta i Polaków w nim mieszkających, gdyby nie wymuszona 
zmiana obywatelstwa polskiego miasta i polskich ziem wschodnich, to 
zapewne inny byłby mój stosunek, słabsza pamięć. Odpowiem więc na-
stępująco: lwowiakiem nie przestałem być, ale jestem warszawiakiem, 
bo w stolicy spędzam całe swoje dorosłe życie, tu się ożeniłem z warsza-
wianką, tu urodziły się moje dzieci, tu osiągnąłem sukcesy zawodowe79.

W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie pozostał bardzo wy-
raźny ślad po okresie pracy Kazimierza Górskiego z piłkarską repre-
zentacją Polski i sukcesach, jakie z nią odniósł. W zbiorach znajdu-
je się m.in. kilkadziesiąt proporczyków z meczów biało-czerwonych 
pod wodzą lwowianina, odznaki i medale pamiątkowe, puchary, dy-
plomy, zdjęcia, a także piłka nożna z autografami piłkarzy i trene-
rów z MŚ w RFN w 1974 roku, pocztówka z podpisami zawodników 
i sztabu szkoleniowego z Igrzysk w Montrealu (1976) czy medal pa-
miątkowy z okazji 40. rocznicy zdobycia mistrzostwa olimpijskiego 
w Monachium (1972). 

O ile eksponatów dotyczących reprezentacji Polski prowadzonej 
przez Górskiego znajduje się w Muzeum dość dużo, o tyle tych zwią-
zanych bezpośrednio z legendarnym trenerem nie ma zbyt wielu. 
MSiT posiada m.in. zdjęcia wykonane przez znanego fotoreportera 
sportowego Tomasza Prażmowskiego, portret rzeźbiarski Trenera 
stulecia zaprojektowany przez Tadeusz Łodzianę (2003 r.), komplet 
medali nagrodowych rozgrywek o Puchar Kazimierza Górskiego 
(2007 r.), model pomnika przy Stadionie Narodowym w Warsza-
wie, odsłoniętego 26 marca 2015 roku, autorstwa Marka Maślańca 
(2013 r.), a także obraz namalowany przez Bogusława Kuca. Pre-
zentuje on elementy i motywy związane z życiem i karierą trene-
ra wszech czasów oraz kilkunastu piłkarzy, którzy grali pod jego 
wodzą w narodowych, biało-czerwonych barwach. Dzieło to moż-
na obecnie oglądać na przygotowanej przez Muzeum Sportu i Tury-
styki w Warszawie, we współpracy z Fundacją Kazimierza Górskie-
go, wystawie czasowej zatytułowanej „Łączy nas Kazimierz Górski”.
Jest ona jednym z punktów obchodów 100. rocznicy urodzin tego 
znakomitego szkoleniowca. Na wystawie prezentowane są również 
m.in. medale, jakie polscy piłkarze wywalczyli pod wodzą lwowia-
nina, koszulki meczowe biało-czerwonych i ich rywali, proporczyki 
z meczów, a także dyplomy oraz przedmioty osobiste. Te ostatnie 

79 K. Górski, Piłka…, op. cit., s. 52.
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zostały  umieszczone w  gabinecie odtworzonym na wzór tego, któ-
ry znajdował się w domu pana Kazimierza przy ul. Madalińskiego 
w Warszawie. Wystawę można oglądać do 10 września 2021 roku, 
czyli do Dnia Piłkarza.

Marta Marek
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w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w RFN. Od lewej: 
Kazimierz Górski, Hubert Kostka, Andrzej Strejlau. Chorzów, 29 maja 1974 r. 
Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT 
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Kazimierz Górski jako trener „Panathinaikosu” Ateny podczas meczu z „Legią” 
Warszawa na stadionie Wojska Polskiego przy ul. Łazienkowskiej. Warszawa, 
sierpień 1977 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT

Kazimierz Górski wraz z piłkarzami trenowanego przez niego „Panathinaikosu” 
Ateny podczas meczu z „Legią” Warszawa na stadionie Wojska Polskiego przy 
ul. Łazienkowskiej. Warszawa, sierpień 1977 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT 
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Trener Kazimierz Górski podczas meczu towarzyskiego Polska – Jugosławia na 
Stadionie Dziesięciolecia. Warszawa, 13 maja 1973 r. Fot. Tomasz Prażmowski / 
MSiT 
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Trener Kazimierz Górski i kapitan prowadzonej przez niego reprezentacji Pol-
ski Kazimierz Deyna po zremisowanym 1 : 1 meczu z Anglią na stadionie Wem-
bley, który zapewnił biało-czerwonym awans do fi nałów Mistrzostw Świata. 
Warszawa, październik 1973. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT
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Powrót piłkarskiej reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w RFN. Od lewej: 
prezes PZPN Jan Maj, trener Kazimierz Górski i Kazimierz Deyna wychodzą 
z samolotu na lotnisku Okęcie. Warszawa, lipiec 1974 r. Fot. Tomasz Prażmow-
ski / MSiT
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Kazimierz Górski na obiekcie Neckerstadion podczas pierwszego treningu re-
prezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w RFN. Stutt gart, 
czerwiec 1974 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT

Piłkarze i sztab szkoleniowy reprezentacji Polski podczas meczu z Holandią na 
Stadionie Śląskim w eliminacjach Mistrzostw Europy. Kazimierz Górski siedzi 
pośrodku w garniturze, obok niego z lewej strony Janusz Garlicki, z prawej An-
drzej Strejlau. Chorzów, 10 września 1975 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT
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Kazimierz Górski podczas zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski przed 
Mistrzostwami Świata w RFN w Centralnym Ośrodku Sportu. Zakopane, 
23 maja 1974 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT
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Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Kazimierz Górski. Warszawa, luty 1974 r. 
Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT
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Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Kazimierz Górski. Warszawa, luty 1974 r. 
Fot. Tomasz Prażmowski/MSiT
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Kazimierz Górski na treningu podczas zgrupowania piłkarskiej reprezentacji 
Polski. Kamień k. Rybnika, kwiecień 1976 r. Fot. Tomasz Prażmowski / MSiT

Piłka nożna z autografami piłkarzy i trenerów reprezentacji Polski z Mistrzostw 
Świata w RFN, 1974 r. 
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Medal pamiątkowy z okazji 40. rocznicy wywalczenia przez piłkarską repre-
zentację Polski złotego medalu podczas Igrzysk XX Olimpiady w Monachium 
w 1972 roku, 10 września 2012 r.

Model pomnika przy Stadionie Narodowym w Warszawie, odsłoniętego 
26 marca 2015 r. Proj. Marek Maślaniec, 2013 r.
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Pocztówka z autografami zawodników i sztabu szkoleniowego piłkarskiej re-
prezentacji Polski z Igrzysk XXI Olimpiady w Montrealu, 1976 r.
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Górski i jego Orły, obraz autorstwa Bogusława Kuca, 2021 r.

Wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” w Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie, 2 marca – 10 września 2021 r. Fot. Paweł Oprządek / MSiT
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Wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” w Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie, 2 marca – 10 września 2021 r. Fot. Paweł Oprządek / MSiT
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Wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” w Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie, 2 marca – 10 września 2021 r. Fot. Paweł Oprządek / MSiT

Wystawa „Łączy nas Kazimierz Górski” w Muzeum Sportu i Turystyki w War-
szawie, 2 marca – 10 września 2021 r. Fot. Paweł Oprządek / MSiT
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Marta Marek
Museum of Sport and Tourism in Warsaw

“I have never stopped being a Leopolitan…”, or the 
coaching legend of Kazimierz Górski

Keywords 
Kazimierz Górski, Lviv, Warsaw, Poland, sport, football, Polish national 
team, Olympic Games, world championship, World War II

Abstract
Lviv is not only the cradle of Polish sport, but also the place of birth of many 
great fi gures associated with this area of life. One of these people is un-
doubtedly Kazimierz Górski. This legendary coach, whose 100th anniversa-
ry we celebrated on 2 March 2021, was the author of the greatest successes 
in the history of the Polish football national team. With the team, he won an 
Olympic gold and silver medal, as well as third place in the world champi-
onship. This work focuses on the presentation of facts and events from Gór-
ski’s life connected to his home city of Lviv – his childhood and youth, as 
well as the sport career, halted by World War II, which he started in this city 
and continued in Warsaw. His greatest accomplishments as a player and 
coach have also been presented.

Марта Марек
Музей спорта и туризма в Варшаве

«Я никогда не перестал быть львовянином…» 
– тренерская легенда Казимежа Гурского

Ключевые слова 
Казимеж Гурский, Львов, Варшава, Польша, спорт, футбол, сборная 
Польши, Олимпийские игры, чемпионат мира, Вторая мировая война

Резюме
Львов это не только колыбель польского спорта, но и место рождения 
многих выдающихся спортивных деятелей. Одной и этих личностей 
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является Казимеж Гурский. Легендарный тренер, чьё столетие со дня 
рождения мы отмечали 2 марта 2021 года, достиг крупнейших успехов 
в истории польского футбола. Под его руководством, сборная Поль-
ши завоевала золотую и серебряную медали на олимпийских играх, а 
также получила третье место на чемпионате мира. В настоящей статье 
представлены в первую очередь факты и события из жизни Гурского, 
имеющие отношение к его родному городу – описываются детство и 
молодость, а также прерванная Второй мировой войной спортивная 
карьера, начатая им во Львове, а затем продолженная в Варшаве. Ста-
тья также знакомит читателя с главными спортивными и тренерскими 
достижениями Гурского.

Marta Marek
Sport- und Touristik-Museum

„Ich habe nie aufgehört, Lemberger zu sein…” – 
Trainer-Legende von Kazimierz Górski

Schlüsselwörter 
Kazimierz Górski, Lemberg, Warschau, Polen, Sport, Fußball, polnische 
Fußballnationalmannschaft, Olympische Spiele, Weltmeisterschaft, 2. Welt-
krieg

Zusammenfassung
Lemberg ist nicht nur die Wiege des polnischen Sportes, sondern auch der 
Geburtsort von vielen großen Sportlern. Eine solche Person ist unstreitig 
Kazimierz Górski. Dieser legendäre Trainer, dessen 100. Jahrestag des Ge-
burtstages am 2. März 2021 gefeiert wurde, war der Schöpfer der größten 
Erfolge in der Geschichte der polnischen Fußballnationalmannschaft. Er ge-
wann mit ihr die Meisterschaft und Vizemeisterschaft bei den Olympischen 
Spielen und den dritt en Platz  bei der Weltmeisterschaft. In dem obenge-
nannten Artikel konzentriert man sich vor allem darauf, die Tatsachen und 
Ereignissen aus dem Leben von Górski darzustellen, die mit seinem Heimat 
Lemberg verbunden sind – die Kindheit und Jugendzeit als auch die durch 
den zweiten Weltkrieg gehemmte Karriere, die er in dieser Stadt begann 
und in Warschau fortsetz te. Es gibt auch einen Überblick über seine größten 
Leistungen als Sportler und Trainer.
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„Tarcza i miecz rewolucji“. NKWD/
MWD i NKGB/MGB – organy 
bezpieczeństwa państwowego 
USRS w obwodzie lwowskim 
1944−1946 (wybrane aspekty 
działalności). Część 1

Słowa kluczowe 
Obwód lwowski, USRS, Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych, Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych, Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Pań-
stwowego, Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, Lwów, sowietyzacja 

Streszczenie
Po ponownym zajęciu województw wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej 
latem 1944 r. Sowieci rozpoczęli instalację swojej władzy w terenie. Wraz 
z aparatem administracyjnym i wojskiem do odtworzonego obwodu lwow-
skiego napłynęli również funkcjonariusze służb bezpieczeństwa – NKWD 
i NKGB. Ich zadaniem była pacyfi kacja prowincji i eliminacja osób i grup 
mogących stanowić zagrożenie dla totalitarnych władz. Na terenie „Za-
chodniej Ukrainy” głównym ośrodkiem działalności organów bezpieczeń-
stwa państwowego USRS stał się Lwów. To tutaj zapadały decyzje – cza-
sami przy osobistym udziale najwyższych władz republiki z Chruszczo-
wem na czele – odnośnie do dalszej walki z antysowieckim podziemiem, 
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stąd  koordynowano również brutalną operację sowietyzacji całego regionu 
i jego powtórną aneksję do Związku Sowieckiego. Tutaj również miały miej-
sce operacje specjalne służb, takie jak zorganizowanie przez NKGB pseudo-
soboru lwowskiego w celu likwidacji Cerkwi unickiej. W pierwszej części 
artykułu pokrótce scharakteryzowano struktury obwodowych zarządów: 
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (a od 1946 r. – zarządu Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych) i Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa 
Państwowego (od 1946 r. – zarządu Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwo-
wego) oraz w skrócie przedstawiono ich zaangażowanie w zwalczanie anty-
sowieckiego podziemia.

Do chwili obecnej historycy zajmujący się organami bezpieczeń-
stwa państwa Stalina szczególną wagę przykładali przede wszyst-
kim do wybranych wątków ich działalności czy kolejnych zmian 
i reform, do których dochodziło na szczytach struktur ich władz1. 
Rzadziej natomiast odnosili się do ich lokalnych oddziałów i szcze-
gólnych warunków ich „pracy”, determinowanych przez regionalną 
specyfi kę, zwykle ograniczając swoje zainteresowania do struktur re-
publik2. Wobec powyższego, autor tego tekstu podjął próbę krótkie-
go scharakteryzowania działalności najważniejszych spośród nich – 
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych / Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (NKWD/MWD) i Ludowego Komisariatu Bezpie-
czeństwa Państwowego / Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowe-

1 J. Baberowski, Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, München 2003; 
J. Baberowski, R. Kindler, Macht ohne Grenzen. Herrschaft und Terror im Sta-
linismus, Frankfurt am Main 2014; Łubianka: Stalin i NKWD-NKGB-GUKR 
„Smersz”: 1939 – mart’ 1946, red. W. Haustow, W. Naumow, N. Płotniko-
wa, Moskwa 2006; Stalin, NKWD i repressii 1936−1938 gg., red. W. Haustow, 
L. Samuel’son, Moskwa 2010. 

2 B. Abdrahmanow, O nekotoryh stranicah dejatiel’nosti Organow WCzk-
-OGPU-NKWD Kyrgyzstana, Chisinau (Kiszyniów) 2017; Apparat NKWD-MGB 
v Germanii 1945−1953, red. N. Pietrow, J. Fojtz ik, Moskwa 2009; J. Baberowski, 
Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, München 2003; G. Mamulja, Oso-
baja trojka NKWD Gruzinskoj SSR (1937−1938): mestnaja specifi ka i mechanizm 
funkcionirowanija, „Nowy Prometeusz” 2016, nr 10, s. 113−132; NKWD-MWD 
SSSR v bor’bie s banditizmom i voorużiennym nacionalisticzieskim podpol’jem na 
Zapadnoj Ukraine, w Zapadnoj Belorussii i Pribaltike: (1939−1956): sbornik do-
kumientow, red. N.I. Władimircew, A. Kokurin, Moskwa 2008; A. Tiepl’ja-
kow, Maszina terrora: OGPU-NKWD Sibiri v 1921−1941 gg., Moskwa 2008. 



„Tarcza i miecz rewolucji“…

215

go (NKGB/MGB) na jednym z obszarów anektowanych przez Zwią-
zek Sowiecki po wyparciu wojsk nazistowskich w końcowym etapie 
II wojny światowej. 

Artykuł ten poświęcony został wybranym aspektom działalności 
sowieckich organów bezpieczeństwa na terenie obwodu lwowskiego 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej w latach 1944−1946. 
Rola NKWD i NKGB w procesie przywracania władzy sowieckiej 
na terenach zachodniej Białorusi, Ukrainy i Litwy była trudna do 
przecenienia. To właśnie na nich spoczął ciężar walki ze zbrojnym 
podziemiem. To od ich działań uwarunkowany był stopień infi ltra-
cji mieszkańców regionu dzięki sieci agentury. To właśnie funkcjo-
nariusze służb bezpieczeństwa niejednokrotnie decydowali o życiu 
i śmierci prostych ludzi, o rozwoju czyjejś kariery czy jej złamaniu. 
Kształtując politykę bezwzględnego aparatu represji w totalitarnym 
państwie, nadawali również zniekształcony, zdeformowany kształt 
ogółowi życia społecznego, defi niując je poprzez wszechobecny 
strach. 

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak wyglądały najważ-
niejsze zadania, struktury i kadry organów NKWD oraz NKGB w ob-
wodzie lwowskim w pierwszych dwóch latach po jego ponownym 
przyłączeniu do ZSRS. Co równie istotne, szczególnie w perspekty-
wie utrwalania systemu na anektowanych terytoriach, autor artyku-
łu starał się także wskazać jak bardzo władza sowiecka w obwodzie 
uzależniona była od swojego „wewnętrznego“ zbrojnego ramienia, 
chroniącego ją przed działaniami antysowieckiego podziemia i za-
pewniającego sprawną sowietyzację regionu, w myśl zmodyfi kowa-
nej przez Stalina koncepcji „permanentnej rewolucji“3. 

„Kadry decydują o wszystkim” – lwowski 
Zarząd Spraw Wewnętrznych (NKWD/MWD)

Wiosną 1944 roku Armia Czerwona ponownie wkroczyła na 
przedwojenne polskie ziemie wschodnie. Dosłownie w ślad za jed-
nostkami frontowymi posuwały się specjalnie sformowane grupy ko-
munistów, których zadaniem było odtworzenie struktury sowieckiej 
administracji na terenach zajętych przez Związek Sowiecki w wyni-

3 L. Trocky, The Permament Revolution, and Results and Prospects, New York 
1969. 
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ku paktu Ribbentrop − Mołotow. Odtwarzany obwód lwowski liczył 
wówczas ok. 11 tys. kilometrów kwadratowych i zamieszkany był 
przez ok. 860 tys. osób. Struktury administracji partyjnej dla obwodu 
zostały w pełni przywrócone i przygotowane do ponownego objęcia 
władzy najpóźniej około połowy kwietnia 1944 roku, jednak decy-
zja o ich odbudowie zapadła na szczeblu centralnym jeszcze w 1943 
roku4. Kierowniczy rdzeń obwodowych zarządów NKWD i NKGB 
został odtworzony odpowiednio przed 22 marca i 18 kwietnia tego 
roku. Natomiast jednym z pierwszych zadań poleconych „lwow-
skim” bezpieczniakom, jeszcze na miesiąc przed ponownym zaję-
ciem Lwowa, było zapewnienie skutecznej ochrony władzom partyj-
nym oraz zabezpieczenie strategicznych punktów miasta wraz z naj-
ważniejszymi obiektami jego infrastruktury5. 

Odtworzenie Lwowskiego Obwodowego Zarządu NKWD było 
możliwe dzięki wcieleniu w czasie kilku tygodni części członków 
sowieckich oddziałów partyzanckich, rozformowanych po wyzwo-
leniu zachodnich obwodów USRS. Do obwodowych struktur tej 
formacji przekazywano wraz z ludźmi znaczne ilości uzbrojenia. 
Chruszczow, 17 sierpnia 1944 roku, osobiście poinformował jedne-
go z najaktywniejszych sowieckich dowódców partyzanckich, gen. 
mjr. Petro Werszyhorę, o przekazaniu jego 1. Ukraińskiej Dywizji 
Partyzanckiej im. Bohatera ZSRS Kowpaka pod komendę NKWD6. 
Co więcej, prawdopodobnie nawet do tych rejonowych oddziałów, 
do których nie trafi li partyzanci, dostarczona została broń partyzanc-
ka, ponieważ 18 września tego roku naczelnik Ukraińskiego Sztabu 
Partyzanckiego gen. lejtn. Timofi ej Strokacz wyraził gotowość prze-

4 D.R. Marples, Stalinism in Ukraine in the 1940s, New York 1992, s. 59. 
5 O odtworzeniu struktur: A.I. Kokurin, Organy NKWD-MWD SSSR po bor’bie 

s voorużiennym nacionalisticzieskim podpol’jem (Zapadnaja Ukraina i Bielorus-
siia, Latvia, Litva i Jestonija), (1939−1953), [w:] Trudy Obszcziestwa izuczie-
nia istorii otiecziestviennych specslużb, vol. 3, Moskwa 2007, s. 261. O zada-
niach NKWD i NKGB po zajęciu Lwowa: Dekret lwowskiego obkomu 
KP(b)U o najważniejszych powinnościach do wykonania przez organy par-
tyjne i sowieckie w ciągu 5−7 dni po wyzwoleniu terenów obwodu od hi-
tlerowskich najeźdźców [b.m.], 01.07.1944 r., [w:] L’wiwszczyna industrial’na. 
Dokumenty i materiały, L’wiw 1979, s. 60−61.

6 Centralne Archiwum Państwowe Społecznych Organizacji Ukrainy w Ki-
jowie (Central’nyj Derżawnyj Archiw Hromadśkych Objednań Ukrajiny – 
CDAHOU): F. 62; Op. 1; Spr. 1470, k. 127, Szyfrotelegram N.S. Chruszczowa 
do dowódcy Dywizji Partyzanckiej Werszyhory, [b.m.] 17.08.1944 r.
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kazania NKWD zachodnich obwodów Ukrainy broni wystarczającej 
do uzbrojenia około 2 tys. ludzi7. 

Sowieci zdecydowali się sięgnąć po „sprawdzonych” partyzan-
tów, ponieważ zdawali sobie sprawę z mnogości zadań czekających 
na czekistów w trudnym terenie. Jednakże nawet mimo tego, iż wy-
brane rejonowe oddziały w obwodzie utworzono na bazie całych 
plutonów partyzanckich, zarząd cierpiał na braki kadrowe przez 
pierwsze trzy lata działania. Według danych na 1 października 1945 
roku, stan kadry operacyjnej i kierowniczej w obwodzie liczył 444 
obsadzone etaty (na 510 wymaganych). Docelowo zarząd ten, wli-
czając w to pracowników milicji (bez żołnierzy Wojsk Wewnętrz-
nych), liczyć miał do 3,5 tys. osób. W oddziałach rejonowych obsada 
liczyła od kilkunastu do kilkudziesięciu funkcjonariuszy8. 

Obwodowym Zarządem Ludowego Komisariatu Spraw We-
wnętrznych (od reformy tej służby w marcu 1946 r. – Zarządem Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych) kierował od 18 kwietnia 1944 roku 
do 10 stycznia 1947 roku generał milicji Jewgienij Gruszko. Jego karie-
ra jest wzorcowym przykładem stopniowego awansu w sowieckich 
organach bezpieczeństwa. Urodził się w 1894 roku na Chełmszczyź-
nie, w rodzinie rosyjskiej. Miał wykształcenie podstawowe, ukoń-
czył jedynie cztery klasy szkoły podstawowej. W latach 1915–1917 
walczył w armii rosyjskiej, zaś po wybuchu rewolucji zdezerterował 
i przeszedł do Armii Czerwonej. Przebył jej szlak bojowy w latach 
1918−1920. Od 1920 roku w partii bolszewickiej, od maja 1920 roku 
w organach WCzK. W marcu 1933 roku został mianowany dowódcą 
pułku Wojsk OGPU/NKWD, a w lutym 1938 roku awansowany na 
naczelnika Wojsk NKWD Okręgu Pskowskiego. Po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej organizował m.in. obronę Leningradu, za co 
otrzymał awans na komisarza milicji 2. rangi. Od 18  kwietnia 1944 

7 Sprawozdanie Naczelnika Ukraińskiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego 
o możliwości przekazania broni strzeleckiej i oporządzenia wojskowe-
go [b.m.], 18.09.1944 r., [w:] Desjat buremnych lit. Zachidnoukrajinśki zemli 
u 1944−1953 rr. Nowi dokumenty i materiały, red. W. Serhijczuk, Kyjiw 1998, 
s. 109.

8 G. Hryciuk, Radziecki aparat bezpieczeństwa (NKWD i NKGB) wobec „nacjo-
nalistycznego podziemia polskiego” na ziemiach wschodnich II RP − casus Galicji 
Wschodniej i Wołynia 1944−1946, [w:] Sowieci a polskie podziemie 1944−1946. 
Wybrane aspekty stalinowskiej polityki represji, red. Ł. Adamski, G. Hryciuk, 
G. Motyka, Warszawa 2017, s. 166−167. 
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roku do 10 stycznia 1947 roku był naczelnikiem Zarządu NKWD/
MWD obwodu lwowskiego. W 1949 roku odszedł na emeryturę 
z powodu choroby, zmarł 8 października 1955 roku. Bezwzględnie 
wykonywał rozkazy kijowskiej centrali, był odpowiedzialny za ma-
sowe represje wobec mieszkańców obwodu, w tym pacyfi kację tere-
nów objętych działaniami partyzantki, egzekucje, aresztowania i ma-
sowe deportacje. Gruszko był osobiście odpowiedzialny za działania 
zarządu przed szefem republikańskiego NKWD – Wasilijem Riasno-
jem9.

Obwodowy Zarząd Spraw Wewnętrznych kierowany przez 
Gruszkę odpowiadał (zgodnie z wewnętrznym rozkazem  Berii 
z 30 grudnia 1945 r.) za Zarząd Spraw Wewnętrznych, m.in. za 
zwalczanie podziemia („bandytyzmu”) i „formacji powstańczych”, 
ochronę granicy państwowej. Prowadził też walkę z pospolitą prze-
stępczością i „naruszaniem sowieckiej praworządności”, miał chro-
nić porządek i dbać o bezpieczeństwo obywateli, organizować sys-
tem paszportowy, utrzymywać w izolacji przestępców, internowa-
nych i jeńców wojennych, chronić kolej i szczególnie ważne obiekty 
przemysłowe, prowadzić walkę z dziecięcą bezdomnością i bra-
kiem nadzoru rodzicielskiego nad dziećmi10. Co szczególnie ważne 
– jego głównym zadaniem było jednak fi zyczne wyeliminowanie (we 
współpracy z NKGB i Głównym Zarządem Kontrwywiadu) wszel-
kich przeciwników władzy11.

Zarządowi NKWD podlegały struktury milicyjne, Bataliony 
Niszczycielskie (IB), Grupy Wsparcia i Samoobrony, a także obozy 
kontrolno-fi ltracyjne dla osób repatriowanych z Europy Zachodniej 
i obozy przesyłowe, które w istocie pełniły rolę miejscowych łagrów, 
z których ludzki kontyngent, uznany za wrogi wobec władz, kiero-
wano do obozów w głębi Związku Sowieckiego. Ponadto NKWD 

9 Łubianka. Organy WCzK-OGPU-NKWD-NKGB-MGB-MWD-KGB 1917−1991. 
Sprawocznik. Dokumienty, red. A.I. Kokurin, N.W. Pietrow, Moskwa 2003, 
s. 286.

10 Ibidem, s. 85–86; J. Szapował, HPU-NKWD w Ukrajini u 20–40-i roky XX st.: 
rol’, misce, szljachy podal’szoho doslidżennja, [w:] Henocyd Ukrajinśkoho naro-
du. Istoryczna pam’jat’ ta polityko-prawowa ocinka. Miżnarodowa naukowo-teore-
tyczna konferencija, Kiev, 25 lystopada 2000 r. Materialy, Kyiv–New York 2005, 
s. 172–190.

11 K. Boeckh, Stalinismus in der Ukraine: die Rekonstruktion des Sowjetischen Sys-
tems nach dem Zweiten Weltkrieg, Wiesbaden 2007, s. 182−194. 
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podlegały Wojska Wewnętrzne, Kolejowe i Przygraniczne (z wła-
snymi wydzielonymi organami sądownictwa), choć miały one w za-
chodnich obwodach różne ośrodki dowództwa. Podobnie jak pozo-
stałe instytucje i organa państwowe, zarząd borykał się z problema-
mi kadrowymi. W maju 1945 roku gen. lejtn. Gruszko przyznał, na 
naradzie poświęconej zwalczaniu podziemia ukraińskiego, że jego 
podkomendni to „ludzie młodzi, bez doświadczenia, niedawno skie-
rowani do pracy operacyjnej, w większości naczelnicy lub byli pra-
cownicy milicji”12.

Jakość operacyjna kadr Zarządu Spraw Wewnętrznych, skie-
rowanych do obwodu lwowskiego, była na dość niskim poziomie, 
ponieważ wschodnie i centralne obwody z niechęcią pozbywały 
się lepszych pracowników, a ogólny poziom wykształcenia czeki-
stów prezentował się słabo. Według stanu na 1 stycznia 1946 roku, 
w republikańskim Zarządzie Spraw Wewnętrznych jedynie 3 % pra-
cowników miało wykształcenie wyższe lub niepełne wyższe, 15 % 
– średnie, 25 % – niepełne średnie, a 57 % – podstawowe13. Jednocze-
śnie kierownictwo zarządu starało się nie dopuszczać do służby lu-
dzi budzących choćby cień podejrzenia o nielojalność. Co oczywiste, 
wykluczało to z możliwości służby na ważniejszych stanowiskach 
lokalnych mieszkańców. Rdzenni mieszkańcy obwodu stosunkowo 
najmniejszą szansę na zrobienie kariery mieli w organach bezpie-
czeństwa, będących fi larem utrzymania się systemu w terenie. Zmia-
ny zachodziły wolno i zostały wymuszone przez konieczność skom-
pletowania wiejskich posterunków milicji, najbardziej narażonych 
na napady członków podziemia. Do 1 września 1946 roku w obwo-
dowym Zarządzie NKWD/MWD zatrudniono co prawda 1 434 miej-
scowych, ale ponad 1100 z nich na najniższych stanowiskach w mili-
cji. Jedynie 77 osób trafi ło na niższe stanowiska kierownicze szefów 
lokalnych posterunków i grup milicyjnych we wsiach. Żaden z lokal-

12 Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego (Derżawnyj Archiw L’wiwś-
koji Obłasti – dalej: DALO): F. P-3; Op. 1; Spr. 193, k. 49, Stenogram narady 
w sprawie wzmożenia walki z bandami ukraińsko-niemieckich nacjonali-
stów, [Lwów], 07.05.1945 r.

13 Politycznyj teror i teroryzm w Ukrajini, XIX−XX st. Istoryczni narysy, red. 
W. Łytwyn, Kyjiw 2002, s. 762. 
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nych Ukraińców czy Polaków nie został  dopuszczony do pracy stric-
te operacyjnej czy śledczej w sprawach politycznych14.

 Niewiele lepsze warunki panowały w zarządzanych przez 
NKWD, owianych złą sławą, więzieniach Lwowa, których tragicz-
na karta została zapisana jeszcze podczas pierwszej okupacji sowiec-
kiej i w czasie „ewakuacji“ w czerwcu 1941 roku. Więźniów, których 
starano się „złamać“ podczas śledztwa, zamykano często w niewiel-
kich celach, w których wcześniej umieszczano zwłoki zakatowanych 
i zmarłych podczas „badań“. Niektórzy z nich byli przetrzymywani 
w takich warunkach nawet kilkadziesiąt godzin. Setki nie dotrwały 
nawet do własnego procesu – zostali zakatowani w trakcie niezwy-
kle brutalnego śledztwa, z użyciem wszelkich rodzajów przemocy 
fi zycznej i psychicznej. 

Stopniowy spadek znaczenia NKWD/MWD po reformie sowiec-
kich organów bezpieczeństwa w 1946 roku (będącej w istocie ele-
mentem walki o wpływy wśród kierownictwa organów siłowych 
Związku Sowieckiego) sprawił, że pod koniec lat czterdziestych 
służbie tej pozostała rola koordynatora działań formacji milicyjnych 
i porządkowych. Wzrost znaczenia NKGB/MGB i przekazanie od-
powiedzialności za zwalczanie podziemia resortowi bezpieczeństwa 
państwowego, doprowadziły do ograniczenia roli resortu spraw we-
wnętrznych w wewnętrznym systemie represji. Zanim jednak doszło 
do przekazania ważniejszych kompetencji obwodowemu Zarządowi 
NKGB/MGB, funkcjonariusze i żołnierze NKWD/MWD poddali re-
presjom dziesiątki tysięcy mieszkańców obwodu, w tym wiele osób 
w żaden sposób niezaangażowanych w antysowiecką działalność, 
także kobiety i dzieci poniżej dziesiątego roku życia. 

Specjaliści od agentury – obwodowy Zarząd 
Bezpieczeństwa Państwowego (NKGB/MGB)

Obwodowy Zarząd NKGB, podległy bezpośrednio republikań-
skiemu NKGB, odpowiadał za prowadzenie głębokiego wywiadu te-
renowego, zwalczanie „niszczycielskiej, szpiegowskiej, dywersyjnej 
i terrorystycznej działalności obcych wywiadów wewnątrz ZSRS” 

14 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 421, k. 72−73, Sprawozdanie z realizacji Uchwały 
KC KP(b)U z 6 kwietnia 1946 roku o przyjęciu i przygotowaniu miejsco-
wych kadr do [pracy] w organach MWD, [Lwów], 17.09.1946 r.
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(z wyłączeniem Armii Czerwonej, Floty Wojennej i Wojsk NKWD), 
zwalczanie „wszelkiego rodzaju antysowieckich elementów i [an-
tysowieckich] przejawów wśród wszelkich warstw ludności ZSRS, 
w systemie przemysłu, transportu, łączności, rolnictwa i in.[nych] 
oraz za ochronę kierowniczych kadr partyjnych”15. Z kolei 1. Oddział 
odpowiadał za wywiad, 2. – za kontrwywiad, 3. – za transport, 4. – za 
organizację terroru i dywersji na terenach zajętych przez Niemców 
(nie prowadzono), 5. – za szyfrowanie i deszyfrowanie, 6. – za ochro-
nę kierownictwa partyjnego. Szczególnie ważny, w związku z zada-
niami zwalczania podziemia, był Oddział Śledczy16.

Doświadczeni w pracy operacyjnej funkcjonariusze obwodowego 
Zarządu NKGB/MGB odpowiadali za zwalczanie zarówno polskie-
go (2. Wydział), jak i ukraińskiego podziemia. Ich centralne działania 
przeciwko podziemiu koordynowano we lwowskim sztabie NKGB/
MGB, a odpowiedzialność za prowadzenie walki w środowisku lo-
kalnym spoczywała na rejonowych oddziałach bezpieczeństwa, dys-
ponujących własnymi grupami operacyjnymi, powoływanymi na po-
trzeby wykonania konkretnego zadania, np. przeprowadzenia aresz-
towań, przymusowej mobilizacji czy działań prewencyjnych przed 
kampanią wyborczą. Pod koniec lat czterdziestych i na początku lat 
pięćdziesiątych to właśnie na pracownikach MGB spoczywał obo-
wiązek nadzorowania akcji deportacyjnych rodzin członków pod-
ziemia, kułaków i „innych elementów antysowieckich”. Doświad-
czonych funkcjonariuszy bezpieczeństwa władze użyły również do 
walki z religią, kierując ich na stanowiska pełnomocników Rady ds. 
Kultów Religijnych i Rady ds. Ruskiej Cerkwi Prawosławnej.

Zarząd NKGB obwodu lwowskiego, według wymogu kierow-
nictwa, powinien był liczyć docelowo 640 pracowników operacyj-
nych i funkcjonariuszy. Mimo to do 1 października 1944 roku udało 
się obsadzić zaledwie 448 etatów. Niekompletność kadr szczególnie 
mocno dawała się odczuć w terenie, ponieważ w rejonowych od-
działach pracowało z reguły zaledwie od 4 do 11 osób17.  Podobnie 
jak w przypadku NKWD, także obwodowe kadry NKGB były na sto-

15 Uchwała CK WKP(b) „O zorganizowaniu Ludowego Komisariatu Bez-
pieczeństwa Państwowego”, [Moskwa], 14.04.1943 r., [w:] Łubianka: Stalin 
i NKWD-NKGB-GUKR…, op. cit., s. 622–623.

16 Ibidem, s. 138.
17 G. Hryciuk, Radziecki aparat…, op. cit., s. 166−167. 
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sunkowo niskim poziomie pod względem wykształcenia. Według 
informacji z lutego 1946 roku jedynie 4,3 % funkcjonariuszy lwow-
skiego Zarządu NKGB mogło poszczycić się wyższym wykształce-
niem. Wśród czekistów przeważali Rosjanie (63,8 %), ponad jedną 
czwartą funkcjonariuszy stanowili natomiast Ukraińcy, oczywiście 
ze wschodnich obwodów (27,5 %)18.

Agentura była jedną z najgroźniejszych broni bezpieki sowiec-
kiej. Do połowy 1945 roku sieć agenturalna w zachodnich obwodach 
USRS liczyła 174 rezydentów, 1 196 agentów i 9 843 informatorów19. 
Organa bezpieczeństwa państwowego obwodu lwowskiego dokła-
dały starań, by swoją agenturę ulokować we wszystkich warstwach 
społecznych i profesjach istniejących w obwodzie, począwszy od ro-
botników w powstających fabrykach, przez duchowieństwo kilku 
wyznań, skończywszy na wojsku i inteligencji każdej narodowości. 
Miało to umożliwić sprawne i możliwie szybkie zbieranie informa-
cji o nastrojach wśród ludności i potencjalnych wrogach władzy so-
wieckiej. Rozbudowanie sieci agenturalnej umożliwiło czekistom za-
danie dotkliwych ciosów podziemiu polskiemu i doprowadzenie do 
likwidacji podziemia ukraińskiego. Agentura lwowskiego Zarządu 
NKGB sięgała nawet poza granice USRS. Agent o krypt. „Hałyćkyj” 
umieszczony został w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatel-
skiej w Rzeszowie i dostarczał mocodawcom ze Lwowa dokładnych 
informacji o działalności KW MO podczas utrwalania władzy ludo-
wej na powojennych ziemiach południowo-wschodniej Polski20. Na-
leży podkreślić, że agent nie był jednym z doradców NKWD/NKGB 
ofi cjalnie pracujących w Polsce, a jego aktywność miała charakter 
wyłącznie wywiadowczy.

Na czele Zarządu stał – podobnie jak w przypadku szefa obwo-
dowych struktur NKWD/MWD – człowiek niemal bez wykształce-
nia, za to z bogatym doświadczeniem w zwalczaniu „kontrrewolu-
cji” i bezgranicznie oddany partii − Kostiantyn Wołoszienko, uro-
dzony w 1905 roku w Penzie, w rodzinie ślusarza. Ukończył trzy 
klasy szkoły górniczej. Od maja 1930 roku w partii bolszewickiej, od 

18 Politycznyj terror…, op. cit., s. 762.
19 G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942−1960. Działalność Organizacji Ukraiń-

skich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, Warszawa 2006, s. 422.
20 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 63, k. 30−30v, Sprawozdanie NKGB obwodu 

lwowskiego „O sytuacji w Polsce”, Lwów, 02.04.1945 r.
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stycznia 1931 roku w GPU–OGPU–NKWD. W czasie wojny ZSRS 
z Finlandią był naczelnikiem Oddziału Specjalnego NKWD Frontu 
Fińskiego, następnie naczelnikiem wielu obwodowych zarządów 
NKWD i NKGB (w tej służbie od maja 1943 r.), w tym obwodu lwow-
skiego (od 22 marca 1944 do 9 października 1944 r.). W styczniu 1956 
roku zwolniony ze służby w organach bezpieczeństwa w randze puł-
kownika. Zmarł w Moskwie w maju 1988 roku21. Był współodpowie-
dzialny za czekistowski terror na terenie m.in. obwodu lwowskiego 
w pierwszym okresie przywracania sowieckiej władzy po zakończe-
niu okupacji niemieckiej, w tym za deportacje, działania wymierzo-
ne w antysowieckie podziemie i w ludność cywilną. 

Walka z antysowieckim podziemiem 

Aby w pełni zaprowadzić władzę sowiecką na powtórnie podbi-
tych terenach, dla sowieckiej władzy konieczne było złamanie zbroj-
nego oporu nacjonalistycznego podziemia. Pierwszym i właściwie 
najgroźniejszym problemem, z jakim musiały zmierzyć się lwowskie 
organy bezpieczeństwa, było zbrojne powstanie ukraińskich nacjo-
nalistów. NKWD i NKGB przystąpiły do jego tłumienia z pełną bru-
talnością. W akcjach pacyfi kacyjnych niemal zawsze ginęli cywile, 
w kilkunastu przypadkach walki z UPA kończyły się doszczętnym 
zniszczeniem okolicznych wsi. Żołnierze NKWD i Armii Czerwonej 
zbiorowo gwałcili kobiety i znęcali się nad cywilami. Jednocześnie, 
korzystając ze swej zdolności bojowej i techniki (samoloty sztur-
mowe, pododdziały pancerne, artyleria), z łatwością rozbijali kolej-
ne ukraińskie oddziały, usiłujące stawić im czoła w regularnych bi-
twach. Po przeszło pół roku od wydania Sowietom otwartej wojny, 
w marcu 1945 roku dowództwo UPA uznało, że należy stopniowo 
odchodzić od walki dużymi oddziałami partyzanckimi, ponieważ 
dalsze stawianie oporu w takiej skali doprowadzi do całkowitego 
wyniszczenia własnej siły żywej22. 

21 Kto rukowodil NKWD 1934−1941: sprawocznik, red. N. Pietrow, K. Skorkin, 
Moskwa 1999, s. 261–262.

22 Wydzielone Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijo-
wie (Hałuzewyj Derżawnyj Archiw Slużby Bezpeky Ukrajiny – dalej: HDA 
SBU): F. 13; spr. 372; t. 6, k. 169, Protokół śledztwa [Witowskiego Dmitrija], 
Lwów, 25.04.1946 r. 
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Mimo ponoszenia przez powstańców ogromnych strat, w pierw-
szych miesiącach walk skala ukraińskiego oporu nadal była tak wiel-
ka, że teren obwodu został nasycony Wojskami Wewnętrznymi. Naj-
większym garnizonem był sam Lwów. Już w połowie września 1944 
roku w mieście stacjonowały m.in. pododdziały 32. Dywizji Wojsk 
NKWD, 408. i 415. Samodzielne Miejskie Bataliony NKWD, Oddział 
(śledczy) Wojsk NKWD ds. Zwalczania Bandytyzmu, sztab Obwo-
dowego Oddziału Wojsk Przygranicznych, Oddział NKWD ds. Ła-
grów, Samodzielny Dywizjon Czołgów, Dywizjon Pociągów Pancer-
nych Wojsk NKWD i inne, choć trzeba zauważyć, że oprócz oddzia-
łów, mających za zadanie bezwzględnie złamać wszelki opór wobec 
władzy sowieckiej, istniały także formacje przeznaczone do zadań 
cywilnych (choć były w mniejszości), np. Lwowska Straż Pożarna 
czy Dom Dziecka NKWD23. Ogółem do 6 sierpnia 1944 roku do Lwo-
wa pozyskano 914 funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw we-
wnętrznych, a ich liczba wzrosła w ciągu dwóch kolejnych miesięcy 
do 2 574 osób24. Część z tych jednostek opuściła miasto w kolejnych 
miesiącach w ślad za nacierającą na zachód Armią Czerwoną, inne 
jednak pozostawiono. W celu koordynowania akcji pacyfi kacyjnej 
najpóźniej 18 sierpnia, na polecenie Berii, do Lwowa przybył I za-
stępca Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Siergiej 
Krugłow25. Tylko do końca tego miesiąca w obwodzie przeprowa-
dzono 192 operacje czekistowsko-wojskowe. Według ofi cjalnych da-
nych, zakończyły się one zniszczeniem 27 oddziałów UPA (zapew-
ne część z nich to SKW). Zabito i wzięto do niewoli 6 102 członków 
podziemia26.

23 D.K. Markowski, Anatomia strachu. Sowietyzacja obwodu lwowskiego 1944−1953. 
Studium zmian polityczno-gospodarczych, Warszawa 2018, s. 111−112. 

24 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 69, k. 18, Pismo Naczelnika Z[arządu] NKWD 
lwowskiego obwodu, komisarza milicji 2. rangi (Jewgienija Gruszki) do 
I Sekretarza lwowskiego obkomu KP(b)U, towarzysza Iwana Gruszeckie-
go, Lwów, 07.08.1944 r.

25 Pismo Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRS Ławrien-
tija Berii do Szefa Państwowego Komitetu Obrony, towarzysza Stalina J.W., 
[b.m.] [Moskwa-Kreml], 19.08.1944 r., [w:] „Osobyje papki” Stalina i Mołotowa 
pro nacional’no-wyzvol’nu borot’bu w Zachidnij Ukrajini u 1944−1948 rr. Zbir-
nyk dokumentiw, red. J. Daszkewycz, W. Kuk, L’wiw 2010, s. 124. 

26 HDA SBU: F. 13; Spr. 372, t. 101, k. 226, Opracowanie [Zarządu KGB] „Ukra-
ińscy burżuazyjni nacjonaliści”, Kijów, 1962 r. 
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Na stałe w obwodzie lwowskim pozostawiono 17. Brygadę Strze-
lecką Wojsk NKWD z garnizonem we Lwowie, mającą, według ofi -
cjalnego stanu, liczyć pięć batalionów strzeleckich łącznie z 4 050 
ludźmi dysponującymi (oprócz broni strzeleckiej) 30 ckm-ami i 45 
moździerzami, 50 czołgami lekkimi T-60 lub T-70, 50 transporterami 
opancerzonymi i 335 samochodami ciężarowymi27. Do ochrony linii 
kolejowych sprowadzono z Zabajkala do Lwowa pociąg pancerny 
NKWD nr 42, ze stacji zaś w Kamionce Strumiłłowej (Bużańskiej) 
pociąg pancerny nr 7328. Ogółem do połowy 1945 roku Sowieci mo-
gli przeznaczyć do zwalczania podziemia w obwodzie lwowskim co 
najmniej 5 tys. żołnierzy NKWD i ponad 20 tys. żołnierzy IB, nie li-
cząc doraźnie tworzonych grup operacyjnych funkcjonariuszy rejo-
nowych oddziałów. Okresowo, na czas realizacji większych opera-
cji przeciwko podziemiu, Wojska NKWD mogły także liczyć na po-
tężne wsparcie wybranych jednostek Armii Czerwonej, jak podczas 
tz w. „wielkich blokad” prowadzonych w latach 1945−1947 pod ko-
niec zimy, gdy podziemie było już wyczerpane walką o przetrwanie 
w trudnych warunkach pogodowych29. 

Nie licząc działalności pacyfi kacyjnej na prowincji, Lwów jako 
stolica obwodu podlegał stałej „opiece” NKWD/MWD i podległych 
resortowi spraw wewnętrznych formacji milicyjnych. Miasto zostało 
otoczone 30-kilometrową strefą wzmożonej kontroli paszportowej, 
prowadzonej przez posterunki milicji. Wprowadzono też godzinę 
policyjną obowiązującą od godz. 20 wieczorem do 6 rano (zniesioną 
dopiero w 1948 r.). Dla porównania: na terenie Ukrainy Centralnej 
i Wschodniej stan wojenny zniesiono dwa lata wcześniej30.

Do połowy 1945 roku oddziały NKWD, przy wsparciu innych 
struktur bezpieczeństwa oraz wybranych jednostek Armii Czerwo-
nej, zniszczyły niemal wszystkie większe oddziały UPA na terenie 
obwodu lwowskiego. Pozostałe grupy partyzanckie rozproszyły 
się i kontynuowały opór bez podejmowania otwartej walki z silniej-
szym przeciwnikiem. Do jesieni 1946 roku zbrojny opór UPA został 
zmiażdżony. Według ofi cjalnych informacji, pochodzących z  tajnego 

27 G. Motyka, Ukraińska partyzantka…, op. cit., s. 422.
28 Ibidem, s. 424.
29 D.K. Markowski, „Wielka blokada”. Przeciwpartyzancka operacja sił bezpieczeń-

stwa wewnętrznego USRR w Karpatach Wschodnich (styczeń−kwiecień 1946 r.). 
Zarys problemu, „Przegląd Historyczny” 2013, nr 104, z. 4. 

30 Narysy istorji derżawnoji służby w Ukrajini, Kyjiw 2008, s. 433.
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 raportu szefa lwowskiego zarządu spraw wewnętrznych gen. Grusz-
ki, ukraińskie powstanie zakończyło się prawdziwą masakrą po-
wstańców. Podał on, iż w zaciętych walkach na terenie obwodu od 
sierpnia 1944 roku do 1 maja 1946 roku OUN i UPA straciły 25 945 
zabitych i 47 689 wziętych do niewoli i aresztowanych, a ujawniło się 
dalszych 23 888 osób. Zatrzymano 12 osób ze ścisłego kierownictwa 
OUN31. Jeśliby przyjąć podane informacje za prawdziwe, podziemie 
miałoby stracić łącznie 97 552 osoby. Tak wielka liczba oznaczałaby, 
że w działalność OUN i UPA w okresie 22 miesięcy zaangażowanych 
było niemal 100 tys. mieszkańców obwodu (na ogólną liczbę miesz-
kańców sięgającą 900 tys. osób), co jednak prawdopodobnie jest mi-
styfi kacją dokonaną przez służby, w celu podkreślenia swoich suk-
cesów. Dodajmy bowiem, że w opisywanym okresie NKWD i NKGB 
zdobyły na nacjonalistach broń, pozwalającą na uzbrojenie zaledwie 
ok. 22−23 tys. ludzi32. 

W ramach działań represyjnych wymierzonych w rodziny człon-
ków banderowskiego podziemia od 9 września 1944 roku organy 
NKWD, wspierane przez NKGB, prowadziły sukcesywne wysiedla-
nie tych ludzi. Celem transportów, złożonych nierzadko tylko z ko-
biet, dzieci i starców, były oddalone rejony ZSRS, gdzie mieli oni 
podjąć niewolniczą pracę w trudnym klimacie33. Wiele osób − szcze-
gólnie starszych wiekiem i małych dzieci − nie przetrwało fatalnych 
warunków deportacji. W ciągu 18 miesięcy tej działalności, organy 
bezpieczeństwa usunęły z obwodu lwowskiego 5 927 osób, co sta-
nowiło największy wskaźnik deportacji w galicyjskich obwodach 
USRS34. 

Równolegle do walki z banderowskim podziemiem i partyzant-
ką, organy bezpieczeństwa prowadziły działania wymierzone w pol-
skie podziemie. Oddziały Armii Krajowej wydatnie przyczyniły się 
do zdobycia Lwowa przez Armię Czerwoną, mimo to zostały one po 
kilku dniach rozbrojone, a ich dowódcy przewiezieni do Żytomie-

31 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 436, k. 88, Sprawozdanie z przebiegu walki z ban-
dami ukraińsko-niemieckich nacjonalistów w rejonach obwodu lwowskie-
go za okres od sierpnia 1944 roku do 5 maja 1946 roku, [b.m.], 07.05.1946 r. 

32 Ibidem.
33 Josif Stalin – Ławrientiju Berii: „Ich nada dieportirowat’”. Dokumenty, fakty, kom-

mentary, red. N.F. Bugaj, Moskwa 1992, s. 33.
34 T. Wronś’ka, Upokorennja strachom: simejne zarucznyćtwo u karal’nij polityci 

radjanskoji włady (1917−1953 rr.), Kyjiw 2013, s. 356. 
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rza, pod pretekstem rozmów o utworzeniu na froncie wschodnim 
polskiej dywizji AK, podległej rządowi w Londynie35. W Żytomierzu 
zostali aresztowani i dostarczeni do Kijowa, a następnie przewiezie-
ni do Moskwy. Taki scenariusz przewidywała zresztą pesymistycz-
nie Komenda Główna AK na kilka tygodni przed wybuchem walk 
i ujawnieniem swych sił we Lwowie36. Po rozbiciu struktur AK, gros 
pracy agenturalnej skierowano zatem na dotarcie do kręgów kierow-
niczych kolejnej polskiej organizacji niepodległościowej NIE (NIE = 
niepodległość), tym razem głębiej zakonspirowanej. Mimo licznych 
aresztowań, NIE działała dość sprawnie, a jej patrole bojowe likwi-
dowały niektórych sowieckich funkcjonariuszy i osoby podejrzane 
o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Dość skutecznie przeciw-
działała również akcji „ewakuacyjnej“ ludności polskiej z Zachod-
niej Ukrainy37. 

Organy bezpieczeństwa odpowiedziały − nie po raz pierwszy 
− masowymi represjami wobec polskiej społeczności i zastosowa-
niem odpowiedzialności zbiorowej. Kulminacja uderzenia w Po-
laków, przebywających na terenie obwodu, przypadła na przełom 
1944 i 1945 roku, kiedy to w ciągu dwóch miesięcy aresztowano 
i deportowano do Donbasu i łagrów około tysiąca osób, przeważ-
nie spośród inteligencji. O represyjnym charakterze operacji świad-
czyć może choćby fakt, iż podsumowując główne aresztowania Na-
czelnik Oddziału ds. Walki z Bandytyzmem (OBB) Zarządu NKWD 
obwodu lwowskiego płk Kosmaczow, meldował o aresztowaniu za-
ledwie 239 członków AK, czyli mniej niż 25 % ogółu aresztantów38. 

35 HDA SBU: F. 16; spr. 37; t. 1, k. 108−109, Pismo Ludowego Komisarza Spraw 
Wewnętrznych USRS, komisarza bezpieczeństwa państwowego 3. rangi 
Riasnoja do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku SRS, Ge-
neralnego Komisarza Bezpieczeństwa Państw[owego], tow. Berii Ł.P., Ki-
jów, 03.08.1944 r.

36 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN): zesp. 203/XV; Spr. 20, k. 101, 
Raport Komendy Głównej Armii Krajowej „Stosunek do Sowietów”, [War-
szawa], 03.07.1944 r. 

37 J. Kurtyka, Na szlaku AK (NIE, DSZ, WiN), „Zeszyty Historyczne” 1990, 
nr 94, s. 22−25.

38 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 230, k. 65−66, Sprawozdanie Naczelnika Wy-
działu do Walki z Bandytyzmem Zarządu NKWD obwodu lwowskiego 
„O rezultatach przeprowadzonych operacji [w celu] schwytania antyso-
wieckiego i nacjonalistycznego elementu wśród ludności polskiej”, Lwów, 
18.02.1945 r. 
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Co istotne i warte  podkreślenia, Kosmaczow podał liczbę aresztowa-
nych członków podziemia od sierpnia 1944 roku, zatem udział żoł-
nierzy AK-NIE wśród ofi ar zimowej akcji musiał być w istocie jesz-
cze mniejszy. 

O uwadze poświęconej przez NKWD i NKGB likwidacji AK-NIE 
świadczyć może fakt, iż wobec braku kolejnych sukcesów, do zwal-
czania podziemia wyodrębniono osobną komórkę. Otrzymała ona 
pełen zakres kompetencji odnośnie rozwiązania „polskiego“ pro-
blemu oraz zadanie maksymalnego nasycenia polskiej społeczności 
Lwowa agenturą, w celu sprawniejszego dotarcia do członków pod-
ziemia. Co prawda w lutym i marcu 1945 roku służby bezpieczeń-
stwa, wskutek lekkomyślności jednego z żołnierzy AK-NIE, dotarły 
do sztabu podziemia i aresztowały jego członków, ale organizacja 
ponownie potrafi ła odtworzyć swoje struktury39. 

W świetle prawa międzynarodowego powojenna przynależność 
państwowa Lwowa − a zatem główny cel istnienia w USRS polskie-
go podziemia − rozstrzygnęła się 16 sierpnia 1945 roku, kiedy ko-
munistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej zawarł z ZSRS 
w Moskwie Umowę o przebiegu polsko-radzieckiej granicy pań-
stwowej. W myśl jej ustaleń, Lwów ostatecznie pozostawał po so-
wieckiej stronie granicy, wraz z dużą częścią przedwojennego wo-
jewództwa lwowskiego. Wymiana dokumentów, potwierdzających 
przebieg granic, nastąpiła 6 lutego 1946 roku w Warszawie40. Ustale-
nie prawnych stosunków granicznych między państwami zakończo-
no podpisaniem stosownej umowy w dniu 8 lipca 1948 roku41. 

Wobec formalnego rozstrzygnięcia losu polskiej granicy wschod-
niej, kiedy okazało się, że Lwów i Galicja Wschodnia pozostaną przy 
USRS, polskie podziemie podjęło decyzję o ewakuacji swojej sieci 
na ziemie zachodnie powojennej Polski, by tam walczyć z komuni-
styczną władzą i, w perspektywie zwycięstwa, ponownie upomnieć 

39 DALO: F. P-3; Op. 1; Spr. 193, k. 23, Stenogram narady aparatu KP(b)U ob-
wodu lwowskiego, [Lwów], 12.04.1945 r. 

40 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1947 nr 35, poz. 167, (opubliko-
wano na stronie internetowej): htt p://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W-
DU19470350167. [dostęp: 2.11.2012]. 

41 Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie (AMSZRP): zesp. 6; t. 559; w. 35, k. 31−32, Pismo Dyrekto-
ra Biura Prawno-Traktatowego [MSZ RP] do Departamentu I, Wydział Ra-
dziecki, Warszawa, 28.12.1948 r. 
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się o Lwów. Ewakuacja została przeprowadzona sprawnie i niemal 
bez strat. W okolice Wrocławia i Opola przerzucono w transportach 
z wyjeżdżającą z Ukrainy ludnością polską co najmniej 900 członków 
AK-NIE. We Lwowie pozostawiono natomiast wybrane punkty kon-
taktowe i, dysponujące pewnymi zasobami fi nansowymi, kilkuoso-
bowe ośrodki pomocy, przewidzianej dla członków organizacji wra-
cających z łagrów. Ośrodki te przetrwały co najmniej do 1948 roku 
i udzieliły pomocy wielu konspiratorom wypuszczonym z więzień. 

Damian Karol Markowski
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“The sword and shield of the revolution”. NKVD/
MVD and NKGB/MGB – UkrSSR state security 
apparatuses in the Lviv oblast 1944–1946 (selected 
aspects of operations) Part 1
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Abstract
After reoccupying the eastern voivodeships of the Second Polish Repub-
lic in summer of 1944, the Soviets began to install their authorities in the 
area. Along with the administrative apparatus and the military, offi  cers of 
the security services – NKVD and KGB – also arrived in the recreated Lviv 
oblast. Their task was the pacifi cation of the province and elimination of 
people and groups that could pose a threat to the totalitarian authorities. In 
the territory of “Western Ukraine”, Lviv became the centre of operations of 
the state security apparatuses of the UkrSSR. It was here that decisions were 
taken – sometimes with the personal participation of the highest authorities 
of the republic, including Khrushchev – regarding the further fi ght with the 
anti-Soviet underground. It was also from here that the brutal operations 
of Sovietisation of the entire region and its re-annexation to the Soviet Un-
ion was coordinated. Special operations of the services also took place here, 
such as the NKGB-organised Lviv pseudo-synod convened to eliminate the 
Uniate Church. The fi rst part of the article briefl y discusses the structures of 
the oblast authorities of the People’s Commissariat for Internal Aff airs (from 
1946 – Ministry of Internal Aff airs) and the People’s Commissariat for State 
Security (from 1946 – Ministry of State Security), and briefl y outlines their 
involvement in combating the anti-Soviet underground.
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«Щит и меч революции». НКВД/МВД и НКГБ/
МГБ – органы государственной безопасности 
СССР во львовской области 1944–1946 
(избранные аспекты деятельности). Часть 1

Ключевые слова 
Львовская область, УССР, Народный комиссариат внутренних дел, Ми-
нистерство внутренних дел, Народный комиссариат государственной 
безопасности, Министерство государственной безопасности, Львов, со-
ветизация 

Резюме
Летом 1944 года, повторно заняв восточные воеводства довоенной Поль-
ши, советские власти приступили к укреплению своей власти в регио-
не. Наряду с чиновниками и военными, на территорию восстановлен-
ной львовской области прибыли служащие органов госбезопасности 
– НКВД и НКГБ. Их задачей было усмирение области, а также устра-
нение лиц и группировок, представляющих угрозу для тоталитарных 
властей. Основным центром деятельности органов государственной 
безопасности УССР на территории «Западной Украины» стал Львов. 
Именно там, нередко при участии верховного руководства республики 
во главе с Хрущёвым, принимались решения относительно дальней-
шей борьбы с антисоветским подпольем, оттуда же осуществлялось 
управление жёсткой советизацией и операцией по повторной инкор-
порации региона в состав СССР. Во Львове проводились также спецо-
перации органов госбезопасности, к примеру – организованный НКВД 
львовский псевдособор, целью которого являлось упразднение уни-
атской церкви. В первой части статьи даётся краткая характеристика 
структур областных управлений: Народного комиссариата внутренних 
дел (с 1946 года – управления Министерства внутренних дел) и Народ-
ного комиссариата государственной безопасности (с 1946 года – управ-
ления Министерства государственной безопасности), а также вкратце 
описывается их вклад в подавление антисоветского подполья.
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„Der Schild und das Schwert der Revolution“. 
NKWD/MWD und NKGB/MGB – Organe 
der Staatssicherheit der USSR in der Oblast 
Lwiw in den Jahren 1944−1946 (ausgewählte 
Tätigkeitsaspekte). Teil 1

Schlüsselwörter 
Oblast Lwiw, USSR, Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, In-
nenministerium, Volkskommissariat für Staatssicherheit, Ministerium für 
Staatssicherheit, Lemberg, Sowjetisation

Zusammenfassung
Nach der erneuten Eroberung von den östlichen Woiwodschaften in der 
zweiten Republik Polen im Sommer 1944 fi ngen die Sowjets an, ihre Be-
hörden vor Ort zu installieren. Zusammen mit dem Verwaltungsapparat 
und Armee kamen in die Oblast Lwiw auch Sicherheitskräfte – NKWD und 
NKGB. Ihre Aufgabe war es, die Provinz zu befrieden und die Personen 
und Gruppen, die eine Gefahr für die totalitären Behörden darstellen könn-
ten, zu eliminieren. Auf dem Gelände der westlichen Ukraine wurde Lem-
berg zum Hauptsitz  der Tätigkeit von Sicherheitskräften. Hier wurden die 
Entscheidungen getroff en – manchmal unter Beteiligung von den obers-
ten Behörden mit Chruschtschow an der Spitz e – bezüglich des weiteren 
Kampfes gegen den antisowjetischen Untergrund, von hier wurde auch die 
brutale Sowjetisation der ganzen Region und ihr erneuter Anschluss an die 
Sowjetunion koordiniert. Hier fanden auch die Sondereinsätz e der Sicher-
heitskräfte statt , z.B. die Organisation des Pseudokonzils von Lemberg von 
dem NKGB, um die katholischen Ostkirchen aufzulösen. Im ersten Teil des 
Artikels wurden die Strukturen von Bezirksbehörden kurz charakterisiert: 
Volkskommissariat für innere Angelegenheiten (seit 1946 – Verwaltung des 
Innenministeriums) und Volkskommissariat für Staatssicherheit (seit 1946 
– Verwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit) und eine kurze Zusam-
menfassung ihres Engagements für die Bekämpfung des antisowjetischen 
Untergrundes. 
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Streszczenie
Artykuł stanowi autorski przegląd współczesnych ukraińskich rozpraw 
doktorskich, obronionych w ostatnich latach, a dotyczących historii Woły-
nia w okresie międzywojennym. Dzięki podaniu adresów stron interneto-
wych, na których znajdują się pełne teksty omawianych prac, polscy bada-
cze uzyskają możliwość dostępu do ich treści, bez konieczności wyjazdów 
i korzystania z ukraińskich bibliotek naukowych. Ma to niezwykle istotne 
znaczenie, w obliczu dość często spotykanego pomijania ustaleń badaczy 
ukraińskich w pracach polskich historyków. Zazwyczaj nie wynika to jed-
nak ze złej woli, lecz zwyczajnie z braku wiedzy, dotyczącej tematów współ-
czesnych ukraińskich rozpraw doktorskich. W większości prawdopodobnie 
nie zostaną one nigdy opublikowane w formie książkowej. Niniejszy tekst 
można traktować jako swego rodzaju wskazówkę bibliografi czną, ułatwia-
jącą rodzimym historykom nie tylko zapoznanie się z ustaleniami badaczy 
ukraińskich, ale także podającą zasoby źródłowe tamtejszych archiwów. 
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Uwagi wstępne

Kontynuując rozpoczęty w poprzednim numerze „Kwartalnika 
Kresowego” cykl prezentacji najnowszych ukraińskich rozpraw dok-
torskich z zakresu historii1, tym razem omawiam prace, poświęcone 
historii Wołynia w okresie międzywojennym. Ziemie te stanowiły 
szczególne terytorium wśród wschodnich połaci II Rzeczypospolitej. 
Był to obszar o bardzo niskim odsetku ludności polskiej (kilkana-
ście procent), zdominowany przez osoby wyznania prawosławnego. 
W dużej mierze mieszkańcy nie mieli jasno określonej świadomości 
narodowej, mówili o sobie „tutejsi”. 

W przeciwieństwie do sąsiedniej Galicji, gdzie wśród Ukraińców 
dominowali świadomi narodowo grekokatolicy, ludność Wołynia, 
mimo zmiany przynależności państwowej, nadal pozostawała pod 
silnym wpływem Rosji, a później Związku Radzieckiego. Wynikało 
to przede wszystkim z ponadstuletniej przynależności do państwa 
rosyjskiego, ale także ze struktury społecznej regionu. Zdecydowaną 
większość jego mieszkańców stanowili prości, zrusyfi kowani chło-
pi. Dwadzieścia lat istnienia II Rzeczypospolitej nie wystarczyło, aby 
przekonać tych ludzi do polskiej racji stanu. Wprost przeciwnie, nie-
udolna polityka asymilacyjna, doprowadziła w konsekwencji do za-
ostrzenia konfl iktu. 

Współcześnie ziemie te kojarzone są przede wszystkim z tra-
gicznymi wydarzeniami w latach II wojny światowej. Na ten te-
mat wydano już wiele publikacji naukowych i publicystycznych, 
po obu stronach polsko-ukraińskiej granicy. Znacznie gorzej wyglą-
da w tym względzie okres międzywojenny w historiografi i tak pol-
skiej, jak i ukraińskiej. Nie oznacza to jednak, iż historycy zupełnie 
nie podejmują się zbadania wybranych aspektów z dziejów regionu, 
w czasie jego przynależności do II Rzeczypospolitej. Na ukraińskich 
uczelniach w ciągu ostatnich kilku lat (2015−2018) obroniono bowiem 
co najmniej pięć dysertacji naukowych, poświęconych Wołynio-
wi w okresie międzywojennym. Odnoszą się one do: ustanawiania 
polskiej administracji na Wołyniu w latach 1919−1921; działalności 
związków zawodowych na terenie województwa wołyńskiego w la-

1 P. Olechowski, „Piszą o Polakach na Ukrainie”. Przegląd współczesnych ukraiń-
skich rozpraw naukowych, dotyczących ludności polskiej, „Kwartalnik Kresowy” 
2021, nr 1 (9), s. 145−162.
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tach 1921−1939; Korpusu Ochrony Pogranicza na Wołyniu w latach 
1924−1939; polityki oświatowej polskiej władzy w latach 1921−1939 
oraz rozwoju miasta Łucka w okresie międzywojennym w aspek-
cie społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturalnym. Zdecy-
dowana większość z nich została obroniona na Wołyńskim Narodo-
wym Uniwersytecie im. Lesi Ukrainki w Łucku, po jednej natomiast 
na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki oraz Ki-
jowskim Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki. 

Niniejszy szkic ma za zadanie przedstawienie najważniejszych 
ustaleń badaczy ukraińskich, zajmujących się w ostatnich latach te-
matyką Wołynia w okresie międzywojennym. Celowo ograniczono 
się do maszynopisów rozpraw doktorskich, chcąc umożliwić pol-
skim historykom uzyskanie dostępu do materiałów dotąd niepubli-
kowanych. Są to prace kandydackie, oznaczające nadanie pierwsze-
go w hierarchii stopnia naukowego (kandydata nauk historycznych, 
odpowiadającego polskiemu stopniowi doktora). Moim zamiarem 
nie jest jednak szczegółowe omawianie bądź recenzowanie wartości 
naukowej poszczególnych prac, lecz zasygnalizowanie samego faktu 
ich powstania, wraz z podaniem adresu stron internetowych, umoż-
liwiających dostęp do całości maszynopisu. Zgodnie z przyjętą zasa-
dą, omawianie prac rozpocznę nie w kolejności ich powstania i obro-
ny, lecz w układzie chronologicznym lat, których dotyczą. 

Łuck w latach 1919−1939 – rozwój społeczny, 
ekonomiczny, polityczny i kulturalny

Pierwsza rozprawa poświęcona została dziejom Łucka w okresie 
międzywojennym. Autorka, Halyna Maleonczuk, obroniła ją w 2015 
roku na ówczesnym Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwer-
sytecie im. Lesi Ukrainki w Łucku, pod kierunkiem Anatolija Szwa-
ba. Praca liczy 250 stron maszynopisu, w tym 183 tekstu zasadnicze-
go. Treść podzielona została na cztery rozdziały2. 

2 Г.О. Малеончук, Суспільно-політичний, соціально-економічний та куль-
турний розвиток Луцька у міжвоєееий період (1919−1939 рр.), Луцьк 2015, 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, 
на правах рукопису, ss. 250; https://chtyvo.org.ua/authors/Maleonchuk_
Halyna/Suspilno-politychnyi_sotsialno-ekonomichnyi_ta_kulturnyi_
rozvytok_Lutska_u_mizhvoiennyi_period_19191/ [dostęp 10.03.2021].
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Zgodnie z przyjętą w nauce ukraińskiej zasadą, pierwszy roz-
dział dysertacji dotyczy ówczesnego stanu badań nad podjętym te-
matem, bazy źródłowej oraz przyjętej metodologii badawczej. Autor 
podsumowuje w ten sposób zebrane materiały archiwalne, zestawia-
jąc je z dotychczasowymi drukowanymi opracowaniami o charakte-
rze naukowym. Tym samym udowadnia niejako konieczność podję-
cia pracy właśnie nad takim ujęciem własnego tematu badawczego. 
Tak też postępuje autorka omawianej rozprawy.

Drugi rozdział poświęcony został prezentacji sceny politycznej 
międzywojennego Łucka oraz ofi cjalnych organów władzy pań-
stwowej. Autorka przedstawia więc okoliczności powołania woje-
wództwa wołyńskiego, a także kolejne szczeble urzędnicze w admi-
nistracji państwowej i lokalnej: od poziomu wojewódzkiego do naj-
niższego – gminnego. 

Partie i organizacje o charakterze politycznym, społecznym i kul-
turalnym autorka przedstawia w ścisłym porządku narodowościo-
wym i religijnym. Pokazuje w ten sposób silne związki przynależno-
ści przedstawicieli danego narodu do orientacji politycznej i wyzna-
nia. Rozpoczyna od najliczniejszych w Łucku Żydów, w większości 
rosyjskojęzycznych. Autorka podkreśla przy tym, iż polska władza 
starała się kontrolować sytuację wewnątrz wszelkich organizacji ży-
dowskich, właśnie z powodu używanego przez ich członków języka 
rosyjskiego i orientacji politycznej w kierunku ZSRR. Trafnie zauwa-
ża również, iż pomimo znacznej przewagi ludności żydowskiej, wio-
dącą rolę w administracji odgrywali Polacy. Prowadziło to do róż-
nego rodzaju konfl iktów między oboma narodami, m.in. na niwie 
fi nansowania nowych inwestycji miejskich z podatków. Ich najwięk-
szymi płatnikami byli właśnie Żydzi, niechętni do dzielenia się wła-
snym majątkiem. 

Polacy w Łucku skupieni byli wokół Kościoła rzymskokatolickie-
go i kilku organizacji patriotycznych. Wśród mieszkańców samego 
miasta zajmowali drugie, po Żydach, miejsce pod względem liczeb-
ności. Mimo to w Łucku w 1931 roku wychodziło dwanaście gazet 
w języku polskim. Miejscowi Żydzi wydawali trzy tytuły, natomiast 
Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie i Karaimi zaledwie po jednym3.

3 Ibidem, s. 58.
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Na całym Wołyniu zdecydowanie przeważała ludność ukraiń-
ska. Jednakże w stolicy regionu Ukraińcy zajmowali dopiero trzecie 
miejsce pod względem liczebności (po Żydach i Polakach). Mimo to 
Łuck był centrum rozwoju kultury i języka ukraińskiego. Istniało tu 
wiele organizacji o rozmaitym charakterze, których działalność skie-
rowana była wyłącznie w stronę lokalnych Ukraińców. 

Autorka omawia pokrótce również funkcjonowanie na terenie 
Łucka organizacji niemieckich, czeskich i rosyjskich, a także jed-
nej z zaledwie pięciu gmin karaimskich w całej II RP. Istotne miej-
sce w rozważaniach zajmują organizacje nielegalne: Komunistycz-
na Partia Zachodniej Ukrainy (KPZU) oraz Organizacja Ukraińskich 
Nacjonalistów (OUN).

Trzecia część omawianej pracy dotyczy rozwoju miasta w ujęciu 
społeczno-ekonomicznym. Już na wstępie autorka zauważa, iż wej-
ście Łucka w skład II RP i nadanie miastu statusu stolicy wojewódz-
twa bez wątpienia podniosło jego pozycję, przyczyniając się także 
do wzrostu liczby ludności. Ośrodek stał się bowiem celem licznych 
migracji o charakterze przede wszystkim zarobkowym. Dość powie-
dzieć, iż w ciągu dziesięciu lat (1921−1931) liczba ludności wzrosła 
z 21 157 do 35 554 mieszkańców, a więc o blisko 70%4. Wpływ na to 
miało także popularne w okresie międzywojennym przyłączenie do 
miast wojewódzkich ich najbliższych okolic. Do granic Łucka włą-
czono wówczas trzy kolonie oraz trzy wsie o zdecydowanej prze-
wadze ludności polskiej (ponad 40%). Tuż przed wybuchem II woj-
ny światowej, liczba mieszkańców Łucka wynosiła już 43 371 osób, 
w tym 36% stanowili rzymscy katolicy, a więc Polacy. 

W dalszych partiach rozdziału, autorka bardzo szczegółowo 
omawia strukturę społeczną i narodowościową we wszystkich ga-
łęziach przemysłu, w instytucjach miejskich, a także pod względem 
wieku, wykształcenia i wyznania. Nie brakuje również informacji na 
temat rozwoju służby zdrowia, instytucji pomocy społecznej, stanu 
sanitarnego w mieście i wielu innych aspektów życia codziennego. 
Autorka wymienia najważniejsze inwestycje i zmiany, jakie zaszły 
w przestrzeni miejskiej – choćby budowę nowoczesnego, jak na owe 
czasy, stadionu sportowego. Oprócz zaplecza socjalnego, boiska pił-
karskiego i bieżni okólnej, posiadał on murowaną trybunę na 320 

4 Ibidem, s. 75−76.
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miejsc, dodatkowe ławki dla publiczności oraz place do gry w siat-
kówkę i koszykówkę5.

Ostatni, czwarty rozdział pracy dotyczy procesów kulturalnych, 
oświatowych i religijnych na terenie międzywojennego Łucka. Au-
torka przedstawia najważniejsze zmiany, jak choćby uruchomienie 
pierwszego na Wołyniu polskiego teatru na stacjonarnej scenie oraz 
działalność ukraińskiego towarzystwa „Proświta”. Oprócz tego, 
mowa jest także o licznych stowarzyszeniach i organizacjach, mają-
cych na celu ochronę wieloletniego dziedzictwa kulturowego mia-
sta i regionu. Nie brakuje również informacji o działalności Muzeum 
Wołyńskiego i o instytucjach kultury funkcjonujących w przestrzeni 
miejskiej.

Autorka omawia także dość szczegółowo strukturę szkolną Łuc-
ka. Zauważa przy tym, iż w 1921 roku aż 36,55% mieszkańców było 
analfabetami. Nie brakuje również analizy działalności towarzystw 
oświatowych o charakterze wyraźnie narodowym (polskich, ukraiń-
skich, czeskich, żydowskich, rosyjskich).

W ostatnim podrozdziale autorka przechodzi do prezentacji kwe-
stii religijnych w międzywojennym Łucku. Raz jeszcze podkreśla 
wyraźną przewagę wyznawców judaizmu (17 366 osób, czyli 48,84% 
mieszkańców), zorganizowanych w lokalną gminę żydowską. 

Znacznie, bo niemal pięciokrotnie, w okresie międzywojennym 
wzrosła liczba rzymskich katolików – z 3 331 osób w 1921 roku do aż 
15 738 w 1939 roku. Początkowo, msze św. sprawowane były jedynie 
w katedrze łuckiej oraz w kaplicy na przedmieściu Krasne. W okre-
sie międzywojennym, Kościół łaciński odzyskał trzy świątynie, które 
w XIX wieku przekazano prawosławnym. Były to kościoły trynitar-
ski, bernardyński oraz brygidek. Sam Łuck był także stolicą diecezji 
rzymskokatolickiej. 

Wśród prawosławnych w samym mieście ludność ukraińska do-
magała się znacznej ukrainizacji obrządku i języka liturgii. General-
nie, informacje o tej grupie wyznaniowej w dużej mierze sprowadzają 
się do jej walki z polską administracją, zarówno na szczeblu państwo-
wym, jak i lokalnym. W międzywojennym Łucku działały trzy pa-
rafi e prawosławne, których wierni uczęszczali do Soborów: Święto-
troickiego, Pokrowskiego oraz Podniesienia Krzyża. Liczba wier-
nych w 1921 roku wynosiła 2 692 osoby, zaś dziesięć lat później 6 184.

5 Ibidem, s. 117, 162.
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Nie brakuje także informacji o innych, mało licznych grupach 
wyznaniowych, jak luteranie (755 osób), Karaimi (60 osób) czy neo-
unici, którzy uznawali za swój cel ponowne przyciągnięcie prawo-
sławnych do wiary katolickiej. Posiadali w Łucku dwie kaplice, do 
których uczęszczało 200 osób. 

We wnioskach znajdujących się na końcu pracy, autorka raz jesz-
cze podsumowuje wyniki swoich badań, zamieszczone w treści po-
szczególnych rozdziałów. Zauważa przy tym, iż dzieje międzywo-
jennego Łucka można podzielić na kilka etapów. Pierwszy obejmuje 
lata 1919−1921 i dotyczy przystosowania się ludności do czasu po-
koju, po wielu latach zmagań wojennych. Drugi odnosi się do lat 
1921−1929 i oznacza stabilizację i odbudowę życia gospodarczego 
w Łucku. Trzeci (1929−1935) prezentuje miasto w warunkach ogól-
noświatowego kryzysu, natomiast czwarty (1935−1939) ukazuje pro-
ces powolnej modernizacji6.

Baza źródłowa omawianej dysertacji obejmuje ponad 160 te-
czek archiwalnych z pięciu instytucji (warszawskiego Archiwum 
Akt Nowych (AAN) oraz ukraińskich Państwowych Archiwów Ob-
wodowych we Lwowie, Łucku, Równem, a także Centralnego Pań-
stwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie). Autorka 
sięgnęła również do często pomijanych (niesłusznie!) w pracach na-
ukowych zbiorów muzealnych, zgromadzonych w Wołyńskim Mu-
zeum Krajoznawczym. Wykorzystała także kilkadziesiąt numerów 
prasy codziennej z okresu międzywojennego i ponad 250 opracowań 
drukowanych. 

Szkoda, że omówiona wyżej praca doktorska nie doczekała się 
dotąd (sześć lat po obronie) wydania książkowego, także w języku 
polskim. Wciąż brakuje bowiem monografi i naukowych, poświę-
conych ważnym ośrodkom wojewódzkim, położonym we wschod-
nich połaciach II RP. Wśród polskich historyków badania niezmien-
nie od wielu lat koncentrują się przede wszystkim na dziejach Lwo-
wa, od kilku lat systematycznie rośnie także liczba publikacji o ziemi 
stanisławowskiej. Pozostałe obszary, z Tarnopolem, Równem, Łuc-
kiem czy Drohobyczem, w dużej mierze, wciąż oczekują na swoich 
 badaczy. 

6 Ibidem, s. 175−183.
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Ustanawianie polskiej administracji na Zachodnim 
Wołyniu w latach 1919−1921

Pozostając w obszarze pierwszych lat tworzenia państwowości 
polskiej na terenie Wołynia, wypada odnotować powstanie pracy 
doktorskiej autorstwa Serhija Hladyszuka7. Dotyczy ona pierwszych 
trzech lat funkcjonowania polskiej administracji państwowej na tere-
nie Zachodniego Wołynia. Rozprawa obroniona została w 2017 roku 
na Uniwersytecie Lwowskim, a powstała pod kierunkiem doskonale 
znanego w Polsce dra Oleha Razyhrajewa8. Zgodnie bowiem z prze-
pisami, warunkującymi uzyskanie pierwszego stopnia naukowego 
na Ukrainie, funkcję promotora może pełnić również kandydat nauk 
(w Polsce wyłącznie samodzielny pracownik naukowy – co najmniej 
ze stopniem doktora habilitowanego). 

Rozprawa S. Hladyszuka liczy 233 strony maszynopisu, w tym 
niemal 200 tekstu zasadniczego. Praca podzielona została na trzy 
części. Tradycyjnie, autor rozpoczął od przedstawienia ówczesnego 
stanu badań, prezentacji bazy źródłowej oraz przyjętej metodologii 
badawczej.

Druga część pracy dotyczy formowania i działalności tymczaso-
wych organów polskiej administracji na omawianym obszarze. Au-
tor przedstawia w nim poszczególne etapy tworzenia tymczasowe-
go zarządu cywilnego, struktur siłowych i porządkowych, w końcu 
Cywilnego Zarządu ziem Wołynia i Frontu Podolskiego, aż do utwo-
rzenia województwa wołyńskiego. Formalnie nastąpiło to dopiero 
4 lutego 1921 roku. Tekst ma wyraźny charakter analizy państwo-
woprawnej.

Trzecie rozdział pracy poświęcony została zagadnieniom życia 
społeczno-politycznego na obszarze Zachodniego Wołynia w latach 
1919−1921. Autor omawia więc szczegółowo działalność ukraińskich 
organizacji nacjonalistycznych, komunistów oraz polskich stowarzy-

7 С.О. Гладишук, Становлення польської адміністрації в західній воли-
ні у 1919−1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти, 
кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису, Луцьк 2017, ss. 250; 
https://chtyvo.org.ua/authors/Hladyshuk_Serhii/Stanovlennia_polskoi_
administratsii_v_Zakhidnii_Volyni_u_19191921_rokakh_derzhavno-
pravovi_ta_suspil/ [dostęp: 10.03.2021].

8 W ostatnich latach opublikował m.in. monografi ę Policja Państwowa w woje-
wództwie wołyńskim w okresie międzywojennym, Warszawa 2019, ss. 480. 
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szeń. Wskazuje przy tym na ważną rolę państwa w ograniczaniu sil-
nych wpływów komunistycznych, w obliczu wojny polsko-bolsze-
wickiej. 

Bardzo dobrze prezentuje się także baza źródłowa omawianej 
dysertacji. Autor sięgnął łącznie do prawie 150 teczek archiwalnych, 
zgromadzonych w instytucjach ukraińskich (Centralne Państwowe 
Archiwum Organizacji Społecznych Ukrainy w Kijowie – dawne ar-
chiwum Komunistycznej Partii USRR; Państwowych Archiwach Ob-
wodowych we Lwowie, Łucku i Tarnopolu) i polskich (warszawskie 
AAN i Centralne Archiwum Wojskowe (CAW) oraz Dział Starych 
Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej w Warszawie). W pracy 
znajdziemy także odwołania do zbiorów Instytutu Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Jorku oraz w Londynie, dostępnych on-line. Autor 
wykorzystał również niemal 50 dokumentów wydanych drukiem 
oraz kilkanaście roczników prasowych. Całość uzupełnia prawie 150 
opracowań. 

Opracowanie Serhija Hladyszuka powinno zainteresować nie 
tylko historyków okresu międzywojennego, ale także prawników, 
politologów i innych badaczy, podejmujących tematykę ustroju II RP 
w pierwszych latach jej funkcjonowania. 

Związki zawodowe w województwie wołyńskim 
1921−1939

Kolejna omawiana praca dotyczy działalności związków zawo-
dowych w województwie wołyńskim9. Autorem rozprawy jest Stani-
sław Szczebljuk, a promotorem Mykola Kuczerepa – badacz również 
dobrze znany w Polsce. Dysertacja obroniona została w 2016 roku 
w Łucku, na ówczesnym Wschodnioeuropejskim Narodowym Uni-
wersytecie im. Lesi Ukrainki. Praca liczy 265 stron, w tym 182 tekstu 
zasadniczego. Sporo miejsca zajmują umieszczone na końcu dodatki 
i aneksy.

9 С.Г. Щеблюк, Профспільковий рух у волинському воєводстві в 1921−1939 
рр, Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історич-
них наук, на правах рукопису, Луцьк 2016, ss. 265; https://chtyvo.org.
ua/authors/Schebliuk_Stanislav/Profspilkovyi_rukh_u_Volynskomu_
voievodstvi_v_1921-1939_rr/ [dostęp: 10.03.2021].
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Składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy omawia ówczesny stan 
historiografi i oraz metodologię badań. Autor prezentuje w tej czę-
ści dość dobre oczytanie w polskiej literaturze przedmiotu. Zauważa 
przy tym, że choć historia związków zawodowych doczekała się już 
drukowanych opracowań naukowych, w odniesieniu do Wołynia te-
mat ten nie został dotychczas należycie opracowany.

W rozdziale drugim autor omawia polityczno-prawne aspek-
ty działalności związków zawodowych, a także postępujący roz-
wój organizacyjny tych stowarzyszeń. Dochodzi przy tym do 
wniosku, iż kwestie socjalno-pracownicze zajmowały istotne miej-
sce w polityce społecznej II RP już na początku istnienia państwa. 
Jeden z pierwszych aktów prawnych, wydany 23 listopada 1918 
roku, dotyczył ośmiogodzinnego dnia pracy oraz określał zasady 
prowadzenia handlu i przemysłu (18 grudnia 1919 r.). Natomiast 
akt z 16 maja 1922 roku w sprawie urlopów pracowniczych, zda-
niem autora opracowania, wyprzedzał ówczesne prawodawstwo 
większości państw europejskich. W odniesieniu do Wołynia okresu 
międzywojennego autor koncentruje się na walce o wpływy w róż-
nych stowarzyszeniach ze strony partii politycznych, skupiających 
przedstawicieli poszczególnych narodów (przede wszystkim pol-
skiego, ukraińskiego i żydowskiego). Władza państwowa nie ze-
zwalała na działalność lewicowych związków zawodowych, na-
wiązujących wprost do idei podziemnej Komunistycznej Partii Za-
chodniej  Ukrainy.

W rozdziale trzecim autor przedstawia dwa kolejne aspekty dzia-
łalności związków zawodowych. Chodzi z jednej strony o ochro-
nę praw socjalno-ekonomicznych, a z drugiej o aktywność na ni-
wie kulturalno-oświatowej. We wnioskach, autor podkreśla istot-
ną rolę związków zawodowych w ochronie swoich członków. Ich 
działalność przybierała różne formy: manifestacje, pochody, kam-
panie przeciwko podwyższaniu podatków, wiece robotnicze, prote-
sty pisemne, rozpowszechnianie ulotek oraz huczne obchody świę-
ta 1 maja każdego roku. Wyższą formą walki o prawa pracownicze 
były strajki oraz bojkot określonych fi rm i usług. 

Istotną rolę związki zawodowe odgrywały także na niwie oświa-
towo-kulturalnej. Organizowały rozmaite szkolenia i kursy podwyż-
szające kwalifi kacje pracowników. Działały w ramach związków 
również amatorskie teatry, biblioteki i świetlice. Prowadzono także 
szeroką działalność wydawniczą. 
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Pracę zamyka niezwykle interesujący aneks, w którym autor 
umieścił szereg tabel i zestawień, związanych z działalnością związ-
ków zawodowych na Wołyniu. Możemy więc zapoznać się ze staty-
styką odnoszącą się do tego rodzaju stowarzyszeń, zarówno na oma-
wianym obszarze, jak i w całej ówczesnej Polsce. Nie brakuje rów-
nież dokumentów archiwalnych z epoki, przetłumaczonych przez 
autora na język ukraiński. 

Baza źródłowa dysertacji obejmuje zasoby instytucji ukraińskich 
(Państwowe Obwodowe Archiwa w Łucku, Równem i Tarnopolu 
oraz Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku) i polskich (AAN 
i CAW). Autor przeanalizował łącznie zawartość około 170 teczek, 
ponadto również kilka roczników prasy z epoki oraz dokumenty 
wydane drukiem. Sięgnął także do ponad 300 opracowań. Całe ze-
stawienie bibliografi czne, umieszczone na końcu pracy, może przy-
służyć się wielu badaczom, podejmującym tematykę związków za-
wodowych w okresie międzywojennym na terenie całej II RP. 

Polityka oświatowa polskiej władzy w województwie 
wołyńskim 1921−1939

Zainteresowanie historią Wołynia w okresie międzywojennym 
wśród badaczy ukraińskich nie ogranicza się wyłącznie do histo-
ryków związanych z Łuckiem czy Równem. Świadczy o tym pra-
ca doktorska autorstwa Oleny Wolontyr Polityka oświatowa polskiej 
władzy w województwie wołyńskim 1921−1939, obroniona w 2018 roku 
na Wydziale Historycznym Kijowskiego Narodowego Uniwersyte-
tu im. Tarasa Szewczenki10. Promotorem dysertacji był dobrze znany 
w Polsce dr Andrij Rukkas11.

Maszynopis pracy liczy 260 stron, w tym niespełna 180 tekstu 
zasadniczego. Aż 40 stron zajmują umieszczone na końcu dysertacji 
różnego rodzaju dodatki. Są to liczne fotografi e, przedstawiające na-
uczycieli i uczniów wołyńskich szkół, a także dokumenty oświatowe 

10 О.О. Волонтир, Політика польської влади у галузі освіти у волинсько-
му воводстві (1921−1939 рр), Кваліфікаційна наукова праця на правах ру-
копису, Київ 2018, ss. 260; http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/c20/dis_
Volontyr%20O.O..pdf [dostęp: 10.03.2021].

11 W 2020 r. Instytut Pamięci Narodowej opublikował polskie wydanie jego 
monografi i Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej 
w 1920 roku, Warszawa 2020, ss. 696.
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z okresu międzywojennego. W większości znajdują się one w zaso-
bach Wołyńskiego Krajoznawczego Muzeum w Łucku. 

W pierwszym rozdziale, autorka odchodzi nieco od przyjętego 
tradycyjnego modelu, ograniczając się do podania dotychczasowej 
historiografi i i omówienia bazy źródłowej. W przeciwieństwie do 
większości ukraińskich badaczy, nie podsumowuje również każ-
dego rozdziału w formie osobnych wniosków, lecz umieszcza je na 
końcu pracy, w odniesieniu do wszystkich jej części.

Również drugi rozdział dysertacji ma de facto charakter wprowa-
dzający do zasadniczych wątków – omawia pokrótce proces rozbu-
dowy organów władzy państwowej na terenie Zachodniego Woły-
nia. Czytelnik zapoznaje się więc z poszczególnymi etapami przy-
łączenia omawianego obszaru do odrodzonej Rzeczypospolitej, 
a także z mechanizmem funkcjonowania administracji oświatowej 
w regionie. 

Trzecia część dysertacji poświęcona została koncepcji polityki 
oświatowej na Wołyniu w latach 1921−1926, a więc od formalnego 
utworzenia struktur wojewódzkich do przewrotu majowego. Au-
torka prezentuje to zagadnienie z podziałem na szkoły powszechne 
i średnie ogólne, techniczno-zawodowe i prywatne, a także oświatę 
mniejszości narodowych, stanowiących de facto zdecydowaną więk-
szość na terenie Wołynia. 

Czwarty rozdział dotyczy sanacyjnej strategii oświatowej w la-
tach 1926−1939. Układ tej części pracy jest identyczny jak poprzed-
niej, podobnie zbliżona jest objętość obu rozdziałów, liczących około 
40 stron.

We wnioskach końcowych autorka zauważa, iż polska admini-
stracja na Wołyniu od początku starała się podejmować wszelkie 
działania na rzecz zintegrowania regionu z nowym państwem. Do-
tyczyły one również zagadnień oświatowych, w tym idei asymila-
cji narodowej wśród mieszkańców niebędących etnicznymi Polaka-
mi. Kwestie nauczania w szkołach powszechnych obecne były tak-
że w realizowanej po przewrocie majowym koncepcji „wołyńskiego 
eksperymentu”. Autorka podkreśla także zmienną politykę wobec 
szkolnictwa mniejszości narodowych, z czasem przekształconych 
w placówki utrakwistyczne, z coraz większą obecnością języka pol-
skiego. Nie zapomina przy tym o licznych trudnościach, jakie na-
potykały poszczególne mniejszości narodowe w dziedzinie oświaty 
(nie tylko Ukraińcy, ale także Niemcy, Czesi, Rosjanie czy Żydzi). 
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Dotyczyło to także zakładania prywatnych szkół, w których zamie-
rzano wykładać w językach mniejszości. 

Autorka wykorzystała materiały archiwalne zgromadzone 
w warszawskim AAN, Państwowym Archiwum Obwodu Wołyń-
skiego w Łucku, Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym w Łucku, 
szereg dokumentów wydanych drukiem i kilka roczników prasy co-
dziennej. Łącznie przeanalizowała ponad 80 teczek archiwalnych. 
Całość uzupełnia ponad 150 opracowań naukowych. 

W pracy zdarzają się także dość często drobne potknięcia języko-
we, w odniesieniu do wyrazów zapisywanych w języku polskim (np. 
„Jyzef” zamiast „Józef”; „Jądrzejewicz” zamiast „Jędrzejewicz”). 
W żaden sposób nie dyskredytują one jednak wartości omawianej 
rozprawy. Z jej treścią powinien zapoznać się każdy polski historyk, 
podejmujący w swoich badaniach kwestie oświatowe w wojewódz-
twach południowo-wschodnich II RP.

KOP na Wołyniu 1924−1939

Kolejną z prac, godną polecenia, jest maszynopis rozprawy kan-
dydackiej Korpus Ochrony Pogranicza na Wołyniu w latach 1924−1939, 
autorstwa Leny Bortnyk12. Praca obroniona została w 2015 roku w Łuc-
ku, na ówczesnym Wschodnioeuropejskim Narodowym Uniwer-
sytecie im. Lesi Ukrainki, pod kierunkiem dra Oleha Razyhrajewa.

Maszynopis liczy łącznie 284 strony, w tym blisko 200 tekstu za-
sadniczego. Strukturę rozprawy stanowią trzy rozdziały. W pierw-
szym z nich, autorka omawia ówczesny stan badań nad podjętym 
zagadnieniem, bazę źródłową oraz zagadnienia metodologiczne. 

Druga część pracy przedstawia okoliczności powołania KOP 
na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, stworzenie struk-
tury tej formacji na Wołyniu oraz stan zabezpieczenia kadrowego 
w regionie. Jako główne przyczyny utworzenia Korpusu, autorka 
wskazuje specyfi kę wschodnich województw II RP, nieefektywność 
 dotychczasowych struktur w zakresie ochrony tego odcinka granic 

12 Л.В. Бортник, Корпус охорони прикордоння на волині у 1924−1939 рр., Дис-
ертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, на 
правах рукопису, Луцьк 2015, 284 сс; htt ps://chtyvo.org.ua/authors/Bort-
nyk_Liena/Korpus_okhorony_prykordonnia_na_Volyni_u_19241939_rr/ 
[dostęp: 10.03.2021]. 
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państwowych, wzrost komunistycznej propagandy i ruchów dywer-
syjnych ze strony Związku Radzieckiego, a także naciski państw Eu-
ropy Zachodniej w zakresie obrony wschodniej granicy II RP jako 
buforu między demokracją a komunizmem. Na omawianym tery-
torium działała jedna brygada KOP z siedzibą w Zdołbunowie. Jako 
główne problemy w wykonywaniu codziennej służby, autorka wy-
mienia słabą bazę techniczną i materialną, niski poziom wyszkolenia 
kadr i nieprzychylne stanowisko lokalnej ludności. Większość z ofi -
cerów Korpusu na Wołyniu stanowili Polacy, wyznania rzymskoka-
tolickiego, pochodzący ze Śląska oraz Galicji.

Najbardziej obszerny jest rozdział trzeci. Autorka prezentuje 
w nim najważniejsze zadania KOP w zakresie ochrony granic pań-
stwowych, kontroli życia społeczno-politycznego oraz działalności 
kulturalno-oświatowej w regionie. Jako największy sukces Korpu-
su na Wołyniu autorka wskazuje systematyczną walkę z nielegal-
ną kontrabandą graniczną. Dodaje jednak, iż KOP poza strzeżeniem 
granic zajmował się również inwigilacją rozmaitych ugrupowań 
i przedstawicieli życia społeczno-politycznego Ukraińców oraz wal-
ką z wszelką działalnością o charakterze antypaństwowym. Na ko-
niec mowa jest także o licznych przywilejach, na jakie mogli liczyć 
zarówno sami członkowie KOP, jak i ich rodziny (pomoc medycz-
na, weterynaryjna, pomoc w budowie domów, remontach dróg, mo-
stów, itp.). 

Każdy z trzech rozdziałów został podsumowany w formie kil-
kustronicowych wniosków. W kontekście ostatniej części (a zarazem 
i całości rozprawy) można było pokusić się o krótką prezentację roli, 
jaką odegrał KOP w wojnie obronnej 1939 roku. 

Na końcu pracy autorka zamieściła również interesujący aneks. 
W pierwszej części wyjaśnia on najistotniejsze pojęcia i terminy woj-
skowe, odnoszące się do służby w KOP. W drugiej natomiast zna-
lazł się zbiór kilkunastu fotografi i (m.in. oryginałów dokumentów 
wewnętrznych i umundurowania funkcjonariuszy) oraz niezwykle 
wartościowe zestawienia struktury wołyńskiej brygady KOP, a także 
wykaz umocnień granicznych na omawianym terenie. Tę część pra-
cy zamykają statystyki z działalności Korpusu na Wołyniu w zakre-
sie udaremnionych prób przemytu czy też nielegalnego przekrocze-
nia polsko-radzieckiej granicy. 

Imponująco wygląda baza źródłowa omawianej dysertacji. Au-
torka sięgnęła bowiem do około 200 teczek archiwalnych, zlokali-
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zowanych łącznie w dziewięciu instytucjach: czterech ukraińskich 
(Państwowe Archiwa Obwodowe we Lwowie, Łucku, Tarnopolu 
i Równem) oraz pięciu polskich (AAN i CAW w Warszawie, Archi-
wum Państwowe w Kielcach, Dział Rękopisów BUW, Archiwum 
Straży Granicznej w Szczecinie). Dokumenty archiwalne uzupełnia 
ponad 350 pozycji monografi cznych, artykułów naukowych i innych 
materiałów opublikowanych. 

Można więc bez cienia przesady stwierdzić, iż każdy polski ba-
dacz zajmujący się Korpusem Ochrony Pogranicza powinien za-
poznać się nie tylko z treścią omawianego doktoratu, ale przede 
wszystkim z zawartą tamże bazą źródłową. Śmiało można także po-
stawić postulat publikacji omówionej wyżej rozprawy, także w języ-
ku  polskim. 

Podsumowanie

Zaprezentowany wyżej autorski przegląd pięciu ukraińskich roz-
praw doktorskich z zakresu historii Wołynia w okresie międzywo-
jennym dowodzi rosnącego zainteresowania tamtejszych badaczy 
tematyką II RP. Jak widać, dotyczy to zarówno zagadnień z zakresu 
historii dnia codziennego, jak również kwestii ochrony granic, poli-
tyki oświatowej, działalności związków zawodowych czy też usta-
nawiania polskiej administracji w pierwszych latach powojennych. 
Ukraińscy badacze, przede wszystkim z Łucka, ale także z Kijowa, 
Równego, Ostroga czy też mniejszych ośrodków akademickich, po-
dejmują w ostatnich latach także tematykę, związaną z dziejami re-
gionu w latach II wojny światowej oraz w czasach Związku Radziec-
kiego. Kolejny przegląd współczesnych rozpraw naukowych, obro-
nionych na Ukrainie, poświęcony będzie właśnie tym pracom. 

Piotr Olechowski 
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Review of contemporary Ukrainian academic 
dissertations on the history of Volhynia in the 
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Abstract
The article is a review of contemporary Ukrainian doctoral dissertations, 
defended in recent years, concerning the history of Volhynia in the inter-
war period. Thanks to the inclusion of the internet addresses where the full 
texts of the works discussed can be found, Polish researchers will gain the 
ability to access their content without the need to travel to Ukraine to visit 
academic libraries. This is extremely important in light of the quite frequent 
omission of the fi ndings of Ukrainian scholars from the works of Polish his-
torians. However, this is usually not the result of ill will, but simply a lack 
of knowledge about the subjects of contemporary Ukrainian doctoral dis-
sertations. The majority of them will most likely never be published in book 
form. This text can be treated as a bibliographical guide of sorts, making it 
easier for domestic historians to not only familiarise themselves with the 
fi ndings of Ukrainian researchers, but also providing source materials of 
Ukrainian archives. 
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Обзор современных украинских научных 
трудов по теме истории Волыни в 
межвоенный период
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Волынь, Украина, довоенная Польша, межвоенный период, научные 
труды, защита диссертаций

Резюме
Настоящая статья является авторским обзором современных украин-
ских диссертаций по теме истории Волыни в межвоенный период, ко-
торые были защищены в последние годы. Статья содержит адреса сай-
тов, на которых опубликованы полные тексты обсуждаемых трудов, 
благодаря чему польские учёные смогут ознакомиться с их содержа-
нием без необходимости личного осуществления научных поездок и 
использования украинских научных библиотек. Данный фактор имеет 
особое значение, так как зачастую польские учёные в своих трудах иг-
норируют заключения украинских историков. Обычно, это не являет-
ся проявлением недобрых намерений учёных, а скорее незнания тем 
современных украинских научных диссертаций. Большинство из них 
никогда не будет опубликовано в книжной форме. Настоящий текст 
следует считать своеобразным библиографическим указательным зна-
ком, позволяющим польским учёным ознакомиться не только с заклю-
чениями украинских коллег, но и приведёнными там архивными ма-
териалами. 
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Zusammenfassung
Der Artikel bietet einen Überblick über die modernen ukrainischen Dok-
torarbeiten, die in den letz ten Jahren verteidigt wurden und die Geschich-
te Wolhyniens in der Zwischenkriegszeit betreff en. Dank der Angabe der 
Webadressen, wo sich die vollständigen Texte der besprochenen Disser-
tationen befi nden, haben die polnischen Forscher den Zugriff  zum Inhalt, 
ohne in den wissenschaftlichen Bibliotheken in der Ukraine fahren zu müs-
sen. Es ist von großer Bedeutung, weil die Schlussfolgerungen der ukraini-
schen Wissenschaftler oft von polnischen Historikern vernachlässigt wer-
den. Meistens folgt es nicht aus schlechtem Willen, sondern einfach aus ei-
nem Mangel an Kenntnissen über die Themen der heutigen ukrainischen 
Doktorarbeiten. Die meisten werden wahrscheinlich nie in gedruckter Form 
veröff entlicht. Der vorliegende Text kann man als eine Art von bibliographi-
schen Hinweis betrachten, der den einheimischen Historikern die Kennt-
nisnahme der Feststellungen der ukrainischen Forscher erleichtert und die 
Ressourcen von dortigen Archiven zur Verfügung stellt. 



Konstanty Maria Sopoćko (1903−1992), Jerzy Karolak (1907−1984), Liga Morska 
i Kolonialna, 1936−1938; rotograwiura, papier, 108  75 cm; nr inw. Pl.7810. Pla-
kat znajduje się na wystawie czasowej ,,Sławę nam znaczono stworzyć” w Mu-
zeum Niepodległości w Warszawie w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
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„Biuletyn Ligi Morskiej i Kolonialnej” nigdy nie był ofi cjalnym 
organem prasowym tej organizacji. Liga Morska i Kolonialna (LMiK) 
wydawała wiele czasopism skierowanych do różnych grup społecz-
nych. Obok tych najbardziej znanych, jak miesięcznik „Morze” czy 
też „Polska na Morzu”, wychodził także „Szkwał” czy, często nie-
doceniane, „Sprawy Morskie i Kolonialne”. Wszystkie te czasopi-
sma miały kształtować propagandę morską, wzmacniać siłę idei ko-
lonialnej, a jednocześnie angażować jak najszersze sfery społeczeń-
stwa w kolejne akcje LMiK, w tym szczególnie w Fundusz Obrony 
Morskiej. 

Zasygnalizowane powyżej tytuły, są lepiej lub gorzej znane szer-
szemu kręgowi miłośników historii, zwłaszcza spraw morskich. 
Zdecydowanie mniej znany, praktycznie pozostający w głębokim 
cieniu tychże, pozostaje „Biuletyn LMiK”, który ukazywał się pod tą 
nazwą od 1934 roku1. Magazyn, przygotowywany metodą powiela-
czową, był praktycznie łatwo dostępny nie tylko w siedzibach Okrę-
gów LMiK, ale także w każdej, najmniejszej komórce tej organizacji. 

1 T. Białas, Liga Morska i Kolonialna 1930−1939, Gdańsk 1983, s. 242.

M AT E R I A ŁY  ŹR ÓD ŁO W E
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Pomimo tego, a może właśnie w efekcie tak mało trwałej formy edy-
cyjnej, do dziś zachowała się stosunkowo niewielka ilość „Biulety-
nów”. Tym bardziej cennym wydaje się przybliżenie możliwie dużej 
liczby zachowanych numerów tego czasopisma.

W zbiorach Państwowego Archiwum Obwodowego w Iwano-
-Frankiwsku (Державниї Архів Івано-Франківскоі Області /DAIFO/ 
w Iwano-Frankiwsku) szczęśliwie zachował się zespół poświęcony 
LMiK, a w nim dwie teczki zawierające właśnie „Biuletyny”. Do-
tychczas podjęta została próba udostępnienia, wraz z opracowa-
niem, „Biuletynu” z maja 1939 roku2, który zachował się jako jedy-
ny z tych niezwykle ważnych, tuż przedwojennych miesięcy3. Jego 
analiza nie zostawia żadnych wątpliwości, że na kilka tygodni przed 
wybuchem drugiej wojny światowej, w środowiskach ludzi znają-
cych się na sprawach morskich, dostrzegano wszystkie niebezpie-
czeństwa, które czaiły się przed polską fl otą wojenną i handlową, 
oraz jak bardzo nierealne są oczekiwania uzyskania pomocy drogą 
morską od sojuszników z Zachodu.

O ile ten pojedynczy numer „Biuletynu” doczekał się już opra-
cowania, to w zbiorach DAIFO znajduje się także teczka gromadzą-
ca sześć numerów „Biuletynu” z 1936 roku, wydanych pomiędzy 
kwietniem a lipcem tego roku, a także zbiór depesz kondolencyjnych 
po tragicznej śmierci gen. dyw. Gustawa Orlicza-Dreszera, który do 
momentu swojej śmierci stał na czele LMiK4. Jest to zbiór unikatowy, 
praktycznie nieznany, a tym samym na tyle cenny, że warto wpro-
wadzić go w całości do obiegu naukowego. 

Całość omawianego obecnie materiału źródłowego pozyskana 
została w 2016 roku, w wyniku kwerendy naukowej. W jej toku wy-
konano kompletną dokumentację cyfrową. To ona obecnie stanowi 
podstawę dla wydania zachowanych w zbiorach DAIFO „Biulety-
nów LMiK”. 

Pierwsza część zachowanych „Biuletynów”, wydana przed lip-
cem 1936 roku, stanowi zapis typowej działalności LMiK, proble-
mów sygnalizowanych jako istotne dla prasy czy też środowisk opi-

2 M. Franz, Biuletyn Ligi Morskiej i Kolonialnej z maja 1939 roku, (ze zbiorów Der-
żawnogo Archiwa Iwano-Frankiwś koj Obłasti), „Studia Maritima”, w druku. 

3 Державниї Архів Івано-Франківскоі Області (dalej: DAIFO), fond 414, 
opis 1, sprawa 12, k. 1−7.

4 DAIFO, fond 414, opis 1, sprawa 7, k. 1−36.
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niotwórczych. W tym względzie, pozwalają one na analizę kierun-
ków propagandy morskiej LMiK i jednocześnie wskazują, na jakich 
zagadnieniach skupiała ona swoją uwagę. Szczególnie cenne są tu 
problemy międzynarodowych stosunków morskich i kolonialnych, 
które wyraźnie sygnalizowane są w kolejnych numerach. Katastrofa 
lotnicza i śmierć gen. dyw. G. Orlicza-Dreszera w lipcu 1936 roku5, 
zdecydowanie zaciążyły już na lipcowych numerach „Biuletynu”, 
które praktycznie stawały się początkiem tworzenia legendy genera-
ła, w latach następnych umacnianej przez środowisko LMiK6. 

Podejmowanie tu pełnej analizy edytowanych „Biuletynów” nie 
wydaje się być uzasadnione, zwłaszcza w odniesieniu do spraw for-
malnych, codziennej aktywności LMiK. Dominują informacje o pro-
wadzonych zbiórkach, posiedzeniach władz Okręgów LMiK czy też 
przygotowywanych i przeprowadzanych zjazdach. To istotny frag-
ment każdego z „Biuletynów”, najczęściej zajmujący jego pierwszą 
część. Taka informacja sprawozdawcza, z działań prowadzonych 
przez różne organy, komisje, sekcje organizacji, dokonywana prak-
tycznie na bieżąco, pozwalała nie tylko członkom LMiK obserwować 
podejmowane działania, a jednocześnie mieć poczucie współuczest-
niczenia w propagowaniu spraw morskich7. 

Można jedynie żałować, że w toku dotychczasowych opracowań, 
poświęconych działalności LMiK, nie były one w dostateczny spo-
sób wykorzystywane. W niezwykle ciekawym szkicu Przemysława 
Dąbrowskiego, poświęconym działalności LMiK w Wilnie, opartym 
na dotąd nieznanym materiale źródłowym ze zbiorów Lietuvos Cen-
trinis Valstybės Archyvas w Wilnie, brak jakichkolwiek odniesień do 

5 P. Kardela, M. Kruszyński, Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889–1936, Lu-
blin–Warszawa 2018, s. 60–62.

6 O skali tego wydarzenia świadczyć mogą kolejne tytuły prasowe, wskazu-
jące jak poważne były skutki katastrofy lotniczej na wodach Zatoki Gdań-
skiej,  Na cmentarzu wojskowym w Oksywiu spoczną zwłoki gen. Orlicz-Dresze-
ra. Specjalna komisja bada przyczyny tragicznej katastrofy, „ABC. Nowiny Co-
dziennie” 1936, R. 11, nr 205, s. 1. 

7 Paweł Piotrowski, pisząc o działalności LMiK na terenie Mazowsza w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, nie korzystał z „Biuletynów”, pomimo tego 
że akurat działania mazowieckich struktur LMiK często znajdują oddźwięk 
na łamach tego periodyku; P. Piotrowski, Działalność Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej na Mazowszu w okresie międzywojennym, „Notatki Płockie” 2017, nr 1 
(251), s. 18–24.
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„Biuletynów LMiK”8. Autor, prowadząc swoje analizy, korzysta nie 
tylko z dokumentów formalnych, zachowanych z dawnej organizacji 
Okręgu Wileńskiego LMiK, ale także z odnalezionych druków ulot-
nych, jak choćby jednodniówka „Wilno – Morzu” z 1924 roku9. Brak 
odwołania do „Biuletynów”, może wskazywać dość jednoznacznie 
na ich niezachowanie w zbiorach wileńskich, co może jedynie po-
twierdzać, że przetrwało ich tak niewiele, że nie zyskały sobie dotąd 
właściwego ujęcia.

To co najciekawsze w przywoływanych tu „Biuletynach”, to ana-
lizy kwestii morskich, kolonialnych czy też międzynarodowych. 
W tym względzie były one wyrazem linii działań kierownictwa 
LMiK, które poprzez dobór treści w tych działach, chciało odpo-
wiednio inspirować prasę krajową, wskazywać tematy, którymi po-
winna się ona zająć, a jednocześnie właściwie kierunkować dysku-
sję w sprawach rozwoju fl oty wojennej czy też handlowej, kreowa-
nia propagandy morskiej10, a ponad wszystko kolonialnej, uznając 
dążenie do posiadania przez Rzeczypospolitą własnych kolonii, za 
nie tylko uzasadnione, ale wręcz konieczne, by mogła ona odgry-
wać rolę mocarstwa, co wpisywało się w szerszy kontekst polityki 
państwa i jego władz, zwłaszcza po 1926 roku. W 1939 roku z ma-
teriałów LMiK kreowanych poprzez „Biuletyny” korzystały w Pol-
sce już 72 redakcje gazet i czasopism w całym kraju, co wskazuje jak 
szeroki oddźwięk musiały zyskiwać działania podejmowane przez 
tę organizację11. Niestety, wybuch drugiej wojny światowej przerwał 
te dążenia, a ostateczny ich efekt, czyli los polskiej fl oty wojennej we 
wrześniu 1939 roku, trudno było uznać za sukces.

8  P. Dąbrowski, Geneza Ligi Morskiej i Kolonialnej w Wilnie – struktura prawna 
i działalność w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Studia Prawno-Eko-
nomiczne” 2016, t. 99, s. 29–41.

9 Druki ulotne, w tym jednodniówki LMiK, doczekały się pełnej analizy me-
rytorycznej; A. Ruta, Jednodniówki Ligi Morskiej i Kolonialnej, „Rocznik Histo-
rii Prasy Polskiej” 2007, t. 10, z. 2, s. 286–297.

10 Prawie do końca dwudziestolecia międzywojennego uważano, że prowa-
dzenie silnej propagandy morskiej, jest nie tylko konieczne, ale w najlepszy 
sposób może przyczyniać się do umocnienia państwa i przygotowania go 
do ewentualnej przyszłej wojny; A. Kozłowska, 99 lat działalności Ligi Mor-
skiej i Rzecznej na rzecz krzewienia idei „Polski morskiej”, „Biuletyn Historii 
Wychowania” 2017, nr 37, s. 161.

11 M. Słodownik, Morze na łamach. Prasa morska i żeglarska II Rzeczypospolitej 
wobec polityki morskiej państwa 1918–1939, Zielonka Bankowa 2020, s. 106.
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Środowisko skupione wokół LMiK, zwłaszcza jej kierownictwa, 
ale także wielu ekspertów, kreujących działania w odniesieniu do 
propagandy morskiej, nie miało wielkich wątpliwości, że Polska Ma-
rynarka Wojenna nie ma żadnych szans w przyszłej wojnie i to za-
równo z fl otą niemiecką, jak też sowiecką, a stan zabezpieczenia pol-
skich interesów morskich nie jest zbyt wielki, także w odniesieniu do 
bezpieczeństwa polskich portów w Gdyni czy Helu12. 

W numerze 17/36 „Biuletynu LMiK” z 8 kwietnia 1936 roku, 
istotna część zawartych w nim informacji, dotyczy kwestii kolonii, 
ich posiadania, wykorzystania i sporów, jakie wokół tych spraw ów-
cześnie miały miejsce w stosunkach pomiędzy państwami. Zasad-
nicza większość zawartych w „Biuletynie” wiadomości, była efek-
tem przedruków lub prób omówienia artykułów z prasy zachod-
niej, przede wszystkim francuskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Główną 
tezą, jaka postawiona została w kilku tam zasygnalizowanych publi-
kacjach, było powiązanie posiadania kolonii i korzystania z surow-
ców, które na ich terenie były możliwe do eksploatowania. Wiązano 
z tymi kwestiami także ówczesne podboje japońskie w Mandżurii 
czy też włoskie w Abisynii, co wobec obecnego stanu wiedzy, może 
wydawać się dziwne. Jeśli we Francji w 1936 roku w ten sposób in-
terpretowano te agresje i tak ukazywano je w Polsce, to może to sta-
nowić interesujący punkt wyjścia dla rozważań, dlaczego wobec ta-
kich działań Liga Narodów pozostawała bierną13. 

W tym samym numerze zwrócono uwagę na podnoszone 
w Niemczech żądania rewizji kwestii kolonii. Wyraźnie wskazano, 
że po zajęciu przez wojska niemieckie zdemilitaryzowanej wcześniej 
Nadrenii, coraz mocniej w niemieckiej prasie podnoszone były głosy 
o konieczności rewizji postanowień wersalskich w sprawie kolonii 

12 Jeszcze na początku 1939 r. autorzy „Spraw Morskich i Kolonialnych”, za-
stanawiali się nad kwestią przeludnienia w Polsce, które miało stanowić 
poważny argument w dyskusji nad prawem Polski do kolonii, jakby groza 
wojny nie była dostrzegalna. To zaś pokazuje, że rozsądek i pokora w po-
strzeganiu spraw polskich nad morzem, nie zawsze była podstawową li-
nią wszelkich ówczesnych publikacji, J. Heliczer, Liczebność Polaków na prze-
strzeni wieków w nawiązaniu do problemu przeludnienia i zagadnienia emigracyj-
nego w Polsce, „Sprawy Morskie i Kolonialne” 1939, z. 1, s. 61–96.

13 S. Sierpowski, Konfl ikt o Mandżurię w Lidze Narodów w latach 1931–1933, Po-
znań 2020, htt ps: //2. Przełomowe znaczenie konfl iktu o Mandżurię w la-
tach 1930-1933 (2).pdf (amu.edu.pl) [dostęp: 7.07.2021].
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niemieckich i tym samym zwrocie choć części z nich. Co interesujące, 
niemieckie spojrzenie w tej sprawie, popierała część brytyjskich po-
lityków, co też stanowi ciekawy kontekst dla zrozumienia aspektów 
brytyjskiej polityki drugiej połowy XX wieku.

Do tej samej tematyki bardzo mocno powrócono w kolejnym nu-
merze „Biuletynu”, z 16 kwietnia 1936 roku. Jednoznacznie łączono 
zagadnienie dostępności do surowców z kwestią posiadania kolonii, 
a tym samym możliwością ich eksploatacji. Jednocześnie, opierając 
się na analizie części niemieckiej prasy, wskazywano na narastającą 
niemiecką ekspansję w strefi e Ameryce Południowej, gdzie sympatie 
proniemieckie były spore, a jednocześnie, co podkreślano, mieszkało 
tam ponad ćwierć miliona Niemców14. 

Ciekawy aspekt prezentuje fragment poświęcony państwu wło-
skiemu i jego terytoriom kolonialnym, nawiązujący do mowy pre-
zydenta Senatu włoskiego Luigiego Federzoniego, który wyraźnie 
wskazywał, że Włochy nadal uważały się za pokrzywdzone w trak-
tacie wersalskim, szczególnie w powiązaniu ze zobowiązaniami 
państw zachodnich wobec z nich, wynikającymi z traktatu londyń-
skiego z 1915 roku15. W ocenie włoskiego polityka, ówczesna zdra-
da Włoch, teraz w całości uzasadnia ich politykę kolonialną, w tym 
podbój Abisynii. Nie wchodząc w rozważania, na ile włoskie preten-
sje były uzasadnione czy też nie, trzeba dostrzec, że polityka zaini-
cjowana przez Benito Mussoliniego, opierała się na koncepcji Vitt oria 
mulitata, czyli „kulawe zwycięstwo” i była konsekwentnie realizo-
wana16. 

Co prawda nie zachował się „Biuletyn” kolejny, nr 19/36, a już 
następny z 30 kwietnia 1936 roku, w części poświęconej kwestiom 
kolonialnym, kontynuował podjęte wcześniejsze wątki. Kwestia re-

14 Państwo niemieckie bardzo liczyło na współpracę gospodarczą z państwa-
mi Ameryki Południowej; C. Martycz, Gospodarczy cud III Rzeczy – prawda 
czy mit?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, z. 127, 
s. 21.

15  A. Chwalba, Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914–1918, Kraków 2014, 
s. 208–209.

16 Realnie polityka ta, zainicjowana zaraz po przejęciu władzy przez włoskie-
go przywódcę, konsekwentnie realizowana przez cały okres międzywojen-
ny, prowadziła Włochy ku nowej wojnie; M. Franz, Włochy na drodze do woj-
ny. Przygotowanie Włoch Mussoliniego do drugiej wojny światowej, [w:] Oblicza 
wojny, w druku. 
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wizji przynależności kolonii, rozdzielonych w systemie mandato-
wych po pierwszej wojnie światowej, powróciła w kontekście ob-
rad angielskiej Izby Gmin i niezadowolenia strony niemieckiej, która 
oczekiwała odniesienia się do podnoszonych przez nią roszczeń re-
wizji układu dotyczącego posiadania kolonii17. Jednocześnie w „Biu-
letynie” wskazano, że ta sama mowa brytyjskiego ministra w Izbie 
Gmin spotkała się wyraźnym zadowoleniem i akceptacją strony 
francuskiej. 

Francja nie ukrywała przez cały okres międzywojenny swojego 
antyniemieckiego nastawienia. Jednocześnie alergicznie jej opinia 
publiczna, a w efekcie tego i prasa, reagowała na wszelkie niemiec-
kie oczekiwania w sprawie kolonii. Tym bardziej, że Francja mia-
ła dość własnych problemów w kwestiach kolonialnych i wszelkie 
zamieszanie w tej sprawie, dodatkowo powodowało niepokoje nad 
Sekwaną. Zachowanie całości swojego imperium kolonialnego Fran-
cja postrzegała jako priorytet dla polityki i gotowa była w tej sprawie 
budować wszelkie, antyniemieckie koalicje. „Biuletyn” przywoływał 
w tym względzie francuskie i brytyjskie tytuły, interpretując nie tyl-
ko niemieckie, ewentualne zamierzenia, ale także różne francuskie 
tendencje w polityce kolonialnej. Tymczasem to na Francję spogląda-
no w Polsce najczęściej, kreując własne idee kolonialne18.

Kolejny zachowany w zbiorach DAIFO „Biuletyn LMiK” pocho-
dzi z 14 maja 1936 roku i przynosi ciekawą analizę sowieckiej fl oty 
handlowej, która porównuje jej możliwości pomiędzy 1928 a 1936 
rokiem. Autorzy tego szkicu zwrócili uwagę na poważny wzrost jej 
tonażu, wynikający nie tylko z budowy nowych jednostek we wła-
snych stoczniach, ale będący efektem szerokiego procesu zakupu no-
wych statków handlowych19. Podkreślono, że był to wielki sukces, co 

17 Niemcy bardzo chętnie wykorzystywali argument odebrania im kolonii 
w toku wszelkich rozmów, odnoszących się do problematyki spłaty przez 
nich reparacji po pierwszej wojnie światowej, wskazując, że bez rewizji 
kwestii kolonialnej, spłata tychże nie będzie możliwe; T. Kotłowski, Problem 
niemieckich reparacji po I wojnie światowej, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 2, 
s. 121–138.

18 Podjęcie kwestii posiadania kolonii jest w polskiej historiografi i najczęściej 
oceniane bardzo negatywnie; P. Puchalski, Polityka kolonialna międzywojen-
nej Polski w świetle źródeł krajowych i zagranicznych: nowe spojrzenie (1918–
1945), „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2018, nr 7, s. 68–69.

19 A. Mielcarek, On the development of merchant navies in the Baltic countries. 
The years 1918–1939, „Studia Maritima” 2011, t. 24, s. 164. 
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w kontekście trudnych stosunków polsko-sowieckich, musiało bu-
dzić zaniepokojenie, wobec polskich aspiracji morskich. 

Część poświęconą kwestiom kolonialnym, także w tym nume-
rze, zdominowały sprawy sporów wokół idei rewizji podziału wpły-
wów kolonialnych na świecie. W „Biuletynie” potwierdzono domi-
nację brytyjską w tym względzie, choć autorzy kolejnych informacji, 
opierając się na analizie prasy zachodniej, wskazywali na pojawiają-
ce się spory pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, będące jednak po-
chodną nacisków i zabiegów niemieckich. Francuska opinia publicz-
na bardzo źle przyjmowała niemieckie próby pozyskania szerszego 
dostępu do surowców kolonialnych, dostrzegając agresywne działa-
nia niemieckich fi rm.

Niestety, nie zachowały się żadne numery „Biuletynu LMiK” 
z czerwca i pierwszej połowy lipca 1936 roku w zbiorach DAIFO. 
Numer 31/36 z 21 lipca 1936 roku, był ostatnim, który ukazał się 
przed tragiczną śmiercią prezesa LMiK gen. dyw. G. Orlicza-Dre-
szera. W efekcie odnajdujemy w nim naturalny układ czasopisma, 
a więc sprawy LMiK, następnie sprawy morskie, w tym głównie od-
noszące się do spraw polskiego wybrzeża i oczywiście kwestie ko-
lonialne. Duża część rozważań skupia się wokół kontekstów fran-
cuskich. Autorzy analiz wskazali na rolę kolonii dla francuskiej go-
spodarki i jednocześnie pokazali, że rząd francuski, doceniając ich 
znaczenie, inwestuje w porty kolonialne, ich możliwości przeładun-
kowe, szczególnie ważne w odniesieniu do transportu surowców, 
niezbędnych dla francuskiego przemysłu.

Obok wspomnienia powracających niemieckich pretensji w spra-
wie rewizji kolonii, powrócono do kwestii włoskiej władzy w Abi-
synii. Jest to bardzo ciekawy rys, bowiem odnosi się on do kwestii 
religijnych mieszkańców kolonii. Włosi, jak wynika z przywołane-
go tekstu włoskiego ministra kolonii, mieli zachować prawo muzuł-
mańskie wobec muzułmanów, nie naruszając ich obyczajów, a jed-
nocześnie podjąć decyzję o stworzeniu i zabezpieczeniu dwóch gmin 
żydowskich na terenie tej kolonii. Podejście włoskiego faszyzmy do 
spraw religii, ale także kwestii ludności żydowskiej, było zdecydo-
wanie inne niż niemieckiego hitleryzmu20. 

20 P. Podemski, Faszyzm włoski wobec kwestii żydowskiej 1919–1938, „Acta Uni-
versitatis Wratislaviensis”, nr 3466, „Studia nad Autorytaryzmem i Totali-
taryzmem” 2012, nr 1, s. 81–109.
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Ostatni z zachowanych w zbiorach DAIFO „Biuletynów LMiK” 
zdominowany został już przez śmierć gen. dyw. G. Orlicza-Dresze-
ra. Zasadniczą częścią stały się: kronika żałobna, ukazanie kolejnych 
działań, mających doprowadzić do realnego wykreowania kultu pa-
mięci byłego prezesa. LMiK w drugiej połowie lipca, ale także w na-
stępnych miesiącach, miała pozostać w cieniu tej śmierci, angażując 
ogrom swojej aktywności w upamiętnienie osoby, która przez lata 
stała na jej czele, stając się symbolem nie tylko polskiego zaangażo-
wania w rozwój lotnictwa, ale ponad wszystko w sprawy propagan-
dy morskiej i kreowanie idei kolonialnej21. 

* * *

Zasadą edycji poniższych „Biuletynów” jest możliwie wierne 
oddanie ich treści. W efekcie zdecydowano się poprawić tylko ewi-
dentne błędy językowe, bez większych ingerencji w tekst. Nie zdecy-
dowano się rozpisywać skrótów, zachowując ich oryginalny układ, 
co oddaje ducha epoki i sposoby zapisu, jakie ówcześnie stosowa-
no. Nie wprowadzono także żadnych przypisów rozszerzających 
prezentowaną treść „Biuletynów”, w tym opisującą postaci w nich 
przywołane. Wartością tej edycji, jest bowiem stworzenie szerokie-
mu kręgowi czytelników możliwości dostępu do unikatowego „cza-
sopisma wewnętrznego” Ligi Morskiej i Kolonialnej, którego tylko 
niewielka część numerów zachowała się do dziś.

21 Kwestie propagandy morskiej były bardzo ważne nie tylko w okresie kie-
rowania LMiK przez gen. dyw. G. Orlicza-Dreszera, ale także już po jego 
śmierci; M. Franz, Polska odrodzona nad morzem – kilka słów o propagandzie 
morskiej, „Biuletyn Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni” 
2018, nr 33, s. 123–130.
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Державниї Архів Івано-Франківскоі Області
Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 1–8

LIGA MORSKA I KOLONIALNA Warszawa, dnia 8 kwietnia 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN Nr. 17/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

PRZEWOŻĄC TOWARY NA POLSKICH STATKACH – 
WZBOGACASZ PAŃSTWO POLSKIE I SIEBIE

–––––––––––––––––––––––––––––––

Odczyt gen. Orlicz-Dreszera w Łodzi.
W dniu 5 kwietnia prezes Zarządu Głównego L.M.K. – gen. Orlicz-Dre-

szer, na zaproszenie miejscowego Okręgu LMK., wygłosił w Łodzi publicz-
ny odczyt.

Przyjazd prezesa LMK. posłużył łódzkim placówkom L.M.K. do dużej 
manifestacji, gdyż na jego powitanie przybyły na dworzec delegacje wszyst-
kich oddziałów LMK. z pocztami sztandarowymi i orkiestrą, oraz licznie 
zgromadzona publiczność. Przy dźwiękach hymnu morskiego gen. Orlicz-
-Dreszer przeszedł przed frontem oddziałów, po czym wprost z dworca 
udał się do Filharmonii Łódzkiej, gdzie przy wypełnionej szczelnie Sali – 
po zagajeniu przez prof. Zielińskiego – w[ice]prezesa Okręgu Łódzkiego 
L.M.K. – wygłosił odczyt p.t. „Emigracja a handel zamorski Polski”. Od-
czyt ten wywołał zrozumiałe zainteresowanie. Po odczycie Zarząd Okręgu 
L.M.K. wręczył p. generałowi na Fundusz Akcji Kolonialnej 1.600 zł., uzy-
skane z urządzonych na ten cel ostatnio w Łodzi imprez.

Posiedzenie Zarządu Głównego L.M.K.
W dniu 6 kwietnia odbyło się miesięczne posiedzenie Zarządu Główne-

go LMK., na którym m.inn. bardzo obszernie została omówiona potrzeba 
powołania w Gdyni szkoły handlu morskiego na podstawie projektu. Pro-
jekt ten zreferował w szczegółach jego autor – prof. St. Pawłowski z Pozna-
nia i zarazem prezes tamtejszego Okręgu L.M.K.

Dyskusja, w której zabierał głos: prezes Rady Głównej L.M.K. – min. 
J. Kożuchowski, dyr. F. Rostkowski, gen. Orlicz-Dreszer i inn., wykazała 
całkowitą zgodność co do głównych punktów projektu.

Na posiedzeniu tym nastąpiły uzupełniające wybory do Prezydium, 
w wyniku których gen. J. Kruszewski i dyr. F. Rostkowski zostali wybrani 
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wiceprezesami Zarządu Głównego na miejsce ś.p. dyr. E. Kłopotowskiego 
i gen. St. Kwaśniewskiego, który złożył w swoim czasie rezygnację ze sta-
nowiska wiceprezesa. 

Ponadto Zarząd Główny uchwalił wziąć udział w „pociągu – wystawie 
morskiej”, której objazd po Polsce nastąpi w początkach maja.

Z działalności Okręgów L.M.K.
Wobec zbliżającego się okresu dorocznych walnych zjazdów delegatów 

Okręgów L.M.K., Zarządy Okręgów czynią już odpowiednie przygotowa-
nia. Pierwszy zjazd – delegatów Okręgu Woj. Warszawskiego – odbył się 
w Warszawie już w dniu 22 marca; najbliższe zaś odbędą się: 26 kwietnia 
w Brześciu n/B i w Stanisławowie, 30 kwietnia w Toruniu, 3 maja w Lubli-
nie, 10 maja w Wilnie i Katowicach; zjazdy pozostałych 10 Okręgów odbędą 
się w ciągu maja i początku czerwca.

Posiedzenie Okręgowe L.M.K.
W dniu 23 marca odbyło się miesięczne posiedzenie Zarządu Delega-

tury LMK w Jarosławiu pod przewodnictwem gen. W. Wieczorkiewicza.
Porządek obrad – obok sprawozdań rocznych poszczególnych działów 

pracy i spraw bieżących – obejmował przyjęcie preliminarza budżetowego 
na 1936 r.

W dniu 3 kwietnia odbyło się we Lwowie ostatnie przed zjazdem po-
siedzenie Zarządu Okręgu L.M.K., na którym prezes Okręgu – prof. St. 
Niemczycki złożył sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Rady Głównej, 
a następnie przedstawił do uchwalenia zasadnicze wnioski w sprawach or-
ganizacyjnych, fi nansowych i propagandowych Okręgu, mające stanowić 
przedmiot najbliższego zjazdu delegatów.

Walny Zjazd Delegatów Okręgu Woj. Warszawskiego LMK.
W dniu 22 marca rb. odbył się w Warszawie pierwszy Walny Zjazd De-

legatów Obwodów i Oddziałów L.M.K. z terenu całego Województwa War-
szawskiego.

Zjazd zaszczycił swą obecnością Prezes LMK. Gen. Gustaw Orlicz-Dre-
szer, wygłaszając aktualne dłuższe przemówienie. Ponadto obecni byli 
przedstawiciele Zarządu Głównego LMK., jak p. dyr. W. Czermiński i inni.

Z przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu za 
czas od 1.III.35.r. do 31.XII.35 r. wynika, iż Zarząd Okręgu, jak również po-
szczególne Sekcje pracowały dość intensywnie, zwiększając dzięki temu, 
ilość oddziałów, kół szkolnych i gminnych LMK. o 30%.

W dużej mierze do sprawności prac w terenie przyczyniły się powołane 
do życia przez Zarząd Okręgu z dn. 1 maja 1935 r. – powiatowe Obwody 
LMK., które obecnie istnieją już we wszystkich miastach powiatowych. 
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Okręg Województwa Warszawskiego w dniu 1.III.35 r. liczył 7.006 
członków rzeczywistych i 6.023 zbiorowych, zaś na 31.XII.35 r. 7.948 człon-
ków rzeczywistych i 815 popierających i 7.682 zbiorowych.

Akcja zbiórki na FOM. prowadzona była bardzo intensywnie a kwota 
zebrana na F.O.M. w roku 1935 wyraża się sumą zł. 57.917.06.

Ustępujący Zarząd Okręgu Woj. Warsz. z p. Wicewoj. Fr. Godlewskim 
otrzymał absolutorium; zaś po dokonaniu nowych wyborów przez zjazd – 
do Prezydium Zarządu wszedł ponownie jako prezes Zarządu p. Wicewoj. 
Fr. Godlewski, wiceprezesi: p. dyr. K. Rodowicz i Kmdr. R. Czeczott , sekre-
tarz p. E. Żurawski i skarbnik p. dyr. inż. P. Modrak.

Poza istniejącymi Sekcjami: Obrony Morskiej, Żeglugi Śródlądowej, 
Szkolnej i Akcji Kolonialnej została ostatnio powołana jeszcze Sekcja Wiej-
ska dla przeprowadzenia prac organizacyjnych i propagandowych wśród 
ludności rolniczej.

Wyniki zbiórki na F.O.M.
W dalszej akcji zbiórkowej na Fundusz Obrony Morskiej zebrano pod-

czas miesiąca marca w gotówce i papierach wartościowych zł. 121.580.36.
Ogółem zebrano na Fundusz Obrony Morskiej do dnia 1 kwietnia rb. 

zł. 3.864.356.35.
Z dniem 1 kwietnia rb. otwarto dalsze cztery konta Funduszu Obrony 

Morskiej dla Okręgów zdecentralizowanych.
I tak: 
 dla Okręgu Łódzkiego   – Nr. 42008
 dla Okręgu Poleskiego   – Nr. 42009
 dla Okręgu Tarnopolskiego  – Nr. 42010
 dla Okręgu Woj. Wraszaw.  – Nr. 42011

Spływ kajakowy do Gopła.
Okręg Ligi Morskiej i Kolonialnej w Łodzi organizuje na sezon letni 

spływ kajakowy Wartą i jej dopływami do jeziora Gopło.
Odpływ projektowany jest w połowie czerwca z miejscowości Topisz 

pod Radomskiem.

Zbójnictwo morskie.
Pod tym tytułem wygłoszony został w dniu 6 kwietnia rb. przez p. Ta-

deusza Matuszewskiego referat dyskusyjny, na posiedzeniu Sekcji Histo-
rycznej Wydziału Obrony Morskiej.

Port rybacki w Wielkiej Wsi-Hallerowie zwać się będzie Międzymorze.
Budowany z ogromnym rozmachem pierwszy rybacki port nad otwar-

tym Bałtykiem w Wielkiej Wsi-Hallerowie, nosić będzie nazwę w przy-
szłości Międzymorze. Nazwa Międzymorze jest nie tylko tradycyjna, ale 
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również historyczna. Pas ziemi u nasady półwyspu Helskiego pod Wielką 
Wsią zawsze nazywał się Międzymorze. Ponieważ na odcinku tym buduje 
się obecnie port, w planach itp. fi guruje już ta nazwa. Nazwa Wielka Wieś 
i Hallerowo zachowane zostaną, jako dzielnice przyszłego portu, a raczej 
kąpieliska.

Umacnianie wydm roślinnością nadmorską.
Rok rocznie w kwietniu odbywa się sadzenie roślin nadmorskich, 

przede wszystkim traw wydmowych, tak zwanej turzycy nadmorskiej. Tra-
wami tymi obsadza się, wywiane w ciągu roku stoki wydm, a nawet te par-
tie brzegu gdzie burze zimowe poczyniły pewne szkody. Sposób sadzenia 
traw jest bardzo staranny i wymaga dużej pieczołowitości. Zasadzone tra-
wy przyczyniają się do umocnienia brzegu, jak również utrwalają wydmy.

Nowa radio-latarnia na przylądku Rozewskim.
Na latarni morskiej Stefana Żeromskiego na przylądku Rozewskim 

Urząd Morski z Gdyni zainstalował nową radiostację nadawczą, tak zwa-
ną radio-latarnię, która automatycznie nadaje sygnały radiowe, w oznaczo-
nych z góry okresach, dla płynących na Bałtyku statków, poprzednia radio-
-latarnia, służyć będzie jako zapasowa, w razie gdyby nowa uległa jakiemuś 
defektowi. Radio-latarnia nadaje sygnały na falach długich /1025 metrów/. 
Czas trwania sygnału, który brzmi ROZ trwa dwie minuty. Uprzednia ra-
dio-latarnia nadawała ten sam sygnał i na tej samej fali, lecz czas trwania 
ograniczał się do 1 minuty.

Naprawa brzegów półwyspu Helskiego.
Z ramienia Urzędu Morskiego na półwyspie Helskim, na szeregu od-

cinkach brzegu, naprawiane są wydmy, które uległy podmyciu w czasie 
burz jesiennych i zimowych. Wydmy umacnia się faszynami i kamieniami 
na odcinku pod Chałupami, Kuźnicą i Juratą. Na Helu wykańcza się napra-
wę wielkiej wyrwy od strony zatoki Puckiej.

Tamy holenderskie i polskie.
W najbardziej zagrożonym odcinku brzegu polskiego, swego czasu 

w odległości 1 i ½ km na zachód od Karwi, rząd polski wzniósł tamę beto-
nową, wzorowaną na tamach holenderskich systemu de Muralda. Ściany 
tamy są zwrócone do morza i składają się ze stromo ułożonych stopni z be-
tonu, co lepiej osłabia siłę uderzeń fali. Długość tamy wynosi 1 km. Na in-
nych odcinkach tego samego brzegu zastosowano tamy systemu polskiego 
inż. Łabudzia, które jak się okazuje na równi z tamami systemu holender-
skiego posiadają dużą wytrzymałość, choć przedstawiają się nieco skrom-
niej, jednak przeciwstawiają się doskonale burzom i świetnie chronią brzeg 
przed zniszczeniem.
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Budowa mola wschodniego portu rybackiego w Wielkiej Wsi.
Równocześnie z rozpoczęciem budowy mola zachodniego przyszłego 

portu rybackiego pod Wielką Wsią-Hallerowem, kierownictwo robót porto-
wych rozpoczęło bicie pali pod molo wschodnie. Prace posuwają się bardzo 
szybko naprzód, dzięki doskonałym urządzeniom technicznym. Pale już są 
bite w morzu, a kafary od brzegu pracują w odległości około 70 metrów. 
Pracami kieruje inż. Czyż z ramienia konsorcjum polsko-francuskiego, zaś 
ogólny nadzór spełnia Urząd Morski z dyrektorem Urzędu na czele p. inż. 
Łęgowskim. Poza tym zatrudnieni są inżynierowie polscy i zagraniczni. 

Plan urbanistyczny zabudowy brzegów otwartego Bałtyku.
Wydział urbanistyczny starostwa morskiego w Wejherowie, ukończył 

plany zabudowy terenów i miejscowości położonych pomiędzy kąpieli-
skiem Wielka Wieś-Hallerowo, a przylądkiem Rozewskim. Pod uwagę 
wzięty został pas brzegu po obu stronach bulwaru nadmorskiego z miej-
scowościami Poczerninem, Cetniewem, Człapowem, Czarmorzem oraz Ro-
zewiem. Plan urbanistyczny ściśle się łączy z zamierzoną rozbudową Wiel-
kiej Wsi-Hallerowa, jako kąpieliska i portu rybackiego.

Wietrzna pogoda utrudnia prace portowe.
Niepomyślna zmiana kierunku wiatru na północno-zachodni, wzbu-

rzyła nieco morze, tak, że stosunkowo dość wysoka fala, utrudnia pra-
ce motorowych i parowych kafarów przy budowie mola portu rybackie-
go w Wielkiej Wsi-Hallerowie. Pogłoski jakoby molo budującego się portu 
w Wielkiej Wsi-Hallerowie miało być przesunięte o 20 metrów jest niezgod-
ne z prawdą. Ponieważ praca budowy portu ma być ukończona terminowo, 
odbywa się nawet i w niedzielę, zwłaszcza przy obiektach technicznych.

Ruch statków w porcie gdyńskim w czasie od 31 marca do 6 kwietnia 1936 r.

Bandera
Weszło

Ilość         Tonaż

Wyszło

Ilość         Tonaż
Szwecja 28         17.451 21         12.644
Anglia  7         16.759  8         17.127
Dania 17          9.993 21         13.549
Italia  3          9.761  4         13.858
POLSKA  9          7.665 11          8.568
Niemcy 10          3.575  6          3.479
U.S.A.  1          3.150  1          3.150
Grecja  1          2.840  1          2.840
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Norwegia  3          1.782  4          2.835
Z.S.R.R.  1            788  3          2.302
Finlandia  3          2.606  2          2.014
Estonia  4          2.759  1          1.288
Holandia  1            817  1            817

88         88.546 81         93.971

Praca portu gdyńskiego za czas od 18 marca do 2 kwietnia 1936.
Wyładowano         Załadowano
42.807,9 ton          92.637.8 ton

Ogólny obrót
133.445,7 ton

Obroty towarowe portu gdyńskiego za miesiąc marzec 1926 r.
Ogólne obroty portu gdyńskiego za miesiąc marzec b.r. przedstawia-

ją się następująco: Ogólny obrót zamorski łącznie 600.276,8 t. /w lutym 
532.258,9 t./ z czego na obrót zamorski przypada 583.767,1 t. /w lutym 
529.084,5 t./ a na wywóz 487.666,5 t. /w lutym 461.418,9 t./.

Obrót przybrzeżny łącznie za W.M. Gdańskiem wyniósł 5.621 t. z czego 
na przywóz przypada 3.428,4 t. a na wywóz 2.192,6 t.

Obroty drogą wodną z wnętrzem kraju wyniosły 10.888,7 t. z czego na 
przywóz przypada 8.005,7 t. a na wywóz 2.883 t.

Połowy ryb morskich w marcu 1936 r.
W przeciągu miesiąca marca 1936 r. złowiono na całym wybrzeżu oraz 

na pełnym Bałtyku 4.832.990 kg. ryb morskich wartości 331.505 zł. we-
dług poszczególnych gatunków połowy ryb w miesiącu sprawozdawczym 
przedstawiają się następująco:

Łososie 11.560 kg. Szproty 4.326.800 kg.
Mielnica 950 kg. Węgorze 1.750 kg.
Troć  380 kg. Wątłusze 139.380 kg.
Płastugi 41.640 kg. Sieja  320 kg. 
Zinnica  7.660 kg. Szczupak 2.760 kg. 
Śledzie morskie 291.170 kg. Okonie  290 kg.
Śledzie rzeczne 7.300 kg. Płodki 1.030 kg.
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Podział połowów na poszczególne miejscowości był następujący:

Hel 2.096.460 kg. Chłapowo-Karwia  74.360 kg.
Gdynia 1.509.390 kg. Puck i wioski Zatoki 128.240 kg.
Jastarnia-Wielka Wieś 877.350 kg. Połowy dalsze 147.190 kg.

Cyfra ogólnych połowów za m-c marzec br. jest nowym rekordem mie-
sięcznym, jakiego dotychczas nie notowano.

Zaznaczyć należy, że mimo obfi tych połowów był całkowity zbyt na ten 
surowiec, do czego przyczynił się rozwój przemysłu wędziarnianego, oraz 
stopniowe przyzwyczajanie ludności w kraju do spożywania ryb morskich.

Uruchomienie Przedstawicielstwa Kolei Polskich oraz Portów Gdyni 
i Gdańska w Rumunii.

W ub. miesiącu uruchomione zostało przedstawicielstwo Kolei Pol-
skich, oraz portów Gdyni i Gdańska w Bukareszcie. Kierownikiem powyż-
szej placówki został p. Mgr. Matoga. Biuro przedstawicielstwa mieści się 
przy Konsulacie Polskim, pod następującym adresem: Bukareszt-Bucaresti 
– Strada Polona 27 Consulat de Pologne. Jak wiadomo przedstawicielstwo 
udziela wszelkich informacji w sprawach możliwości kierowania transpor-
tów na porty w Gdyni i Gdańsku.

Podział surowców kolonialnych.
„Ere Nouvelle” z dn. 31 marca rb. przynosi artykuł krytykujący an-

gielski projekt podziału surowców. „Nawet jego inicjatorka – Anglia, pi-
sze Pierre Mille, która, jako najbardziej dotychczas uprzywilejowana i na 
25 podstawowych surowców, aż 18 znaleźć może we własnych koloniach, 
jest jednak zależną od państw obcych i niezawisłych, jeśli chodzi o import 
tak ważnych dla angielskiego przemysłu surowców, jak bawełna, kauczuk, 
a także i nafta.

W tym samym położeniu jest i Francja, gdyż Indochiny, Afryka Zachod-
nia i Środkowa nie mogą, przynajmniej na razie, zaspokoić zapotrzebowa-
nia Francji na kauczuk, bawełnę i naftę. Również i wełna płynie do Anglii 
z niepodległej Argentyny, a Francja jedynie część swego importu pokrywa 
w Afryce Północnej.

Jeśli więc kraje, niewątpliwie najbardziej uprzywilejowane nie mogą 
być samowystarczalne, czego się można spodziewać po dokonanym no-
wym podziale?”.

Rewizja kolonii.
Francuską wykładnią kwestii podziału surowców, co opinia tego kraju 

łączy ściśle ze sprawą rewizji kolonii, daje nam „Le Matin” z dn. 30.III.36.
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„Czyż to była jedynie potrzeba surowców, która kazała Japonii zajmo-
wać Mandżurię i czyż wyłącznie o surowce biją się obecni Włosi w Abisy-
nii” – zadaje sobie autor artykułu pytanie, aby natychmiast sobie i czytel-
nikom wyjaśnić, że obydwa państwa napastnicze jasno i wyraźnie, jako cel 
swej okupacji postawiły palącą potrzebę znalezienia terenów osadniczych 
dla swych rosnących ludności. Również i inne narody nie zadowolnią się 
obietnicą dostawy ryżu, bawełny lub nafty po umiarkowanych cenach. 
„Należy się poważnie obawiać, że Samuel Hoare igrając z ogniem wzniecił 
groźny pożar” – konkluduje „Matin”.

Kolonizacja przez emigrację.
„Ere Nouvelle” z dn. 26 marca publikuje artykuł, w którym zwraca 

opinii publicznej we Francji uwagę na niebezpieczeństwo wiązania przez 
Niemcy ich powrotu do Ligi Narodów ze sprawą rewizji kolonii.

Autor artykułu zwalcza oczywiście energicznie pretensje niemieckie. 
Ciekawe jedynie byłyby tutaj motywy, które on na obronę swego stanowi-
ska przytacza. Twierdzi on mianowicie, że kolonizacja emigracyjna nale-
ży już do przeszłości, a zastosowanie dotychczas miała jedynie w Ameryce 
Północnej i w Australii, a więc tam, gdzie ludność miejscowej albo wcale 
nie było, albo też została wytępiona. Wszelkie następne kolonizacje od-
bywały się jedynie przez narzucenie krajowi podbitemu pewnej elity rzą-
dzącej i kadr urzędniczych. Również i Japończycy w Mandżurii, a ostatnio 
Włosi w Abisynii idą tą samą drogą. Z drugiej strony żywioł miejscowy 
we wszystkich koloniach wykazuje rosnącą żywotność /Meksyk, Peru/ i od-
zyskuje teren. Jeśli więc rasa biała chce utrzymać swój stan posiadania, to 
w koloniach rządzić muszą narody w tej dziedzinie doświadczone, a więc 
niedopuszczalną jest wszelka zmiana posiadacza i systemu rządzenia.

Rewizja kolonii w Anglii i Niemczech.
W Niemczech, po zajęciu strefy zdemilitaryzowanej Nadrenii punkt 

ciężkości polityki zagranicznej zdaje się przesuwać na sprawę zwrotu kolo-
nii. Opinia wewnętrzna kraju jest już do tego pilnie urabiana.

Zgodnie z wyborczemi tezami Hitlera i Goebelsa, dr. Hans Keeper 
w „Deutsche Kolonial Zeitung” już jasno pisze pod nagłówkiem „My żą-
damy kolonii” a generał Rott er von Epp publicznie oświadcza, że nie ma 
czasu do stracenia.

Na razie prasa niemiecka rozbrzmiewa odgłosami dyskusji kolonialnej, 
jak toczyła się ostatnio w angielskiej Izbie Lordów. „Kölnische Zeitung” 
z dn. 27 marca z satysfakcją podnosi, że dyskusja angielska toczyła się wy-
raźnie pod hasłem „polityki drzwi otwartych” i że cały szereg poważnych 
mówców jak lordowie: Arnold Lugard i Plymouth poparli nie tylko całko-
wicie stanowisko Niemiec, ale wyrazili gotowość do przedyskutowania 
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sprawy podziału surowców kolonialnych i kolonii w płaszczyźnie między-
narodowej.

Jakich kolonii żąda Hitler? – pyta londyński „Observer”.
Znany publicysta angielski J. L. Garvin pisze w jednym z artykułów re-

dakcyjnych „Obesrver’a”: − „Równość praw w zakresie kolonii jest to for-
mułka, która może zawierać niemożliwe żądania. Cóż to znaczy? – Spójrz-
my na mapę, które z tych obszarów Hitler pragnąłby uzyskać dla Niemiec? 
Przecież tylko w ten sposób można postawić praktyczne pytanie. Zanim 
sprawa ruszy z miejsca choćby na cal Hitler musi ustalić granice swych żą-
dań. Ustępstwa nie mogą być poczynione jedynie ze strony Anglii. Ustęp-
stwa, częściowo polityczne, częściowo ekonomiczne zarówno z naszej stro-
ny, jak i ze strony innych państw mogą być dość duże; muszą jednak zawie-
rać pewną gwarancję ostateczności.

Koncesje, polegające jedynie na zrzeczeniu się poszczególnych tery-
toriów są rzeczą niemożliwą. Gdybyśmy drogą ustępstw zrzekli się po-
szczególnych części Imperium Kolonialnego, to moglibyśmy stracić resztę 
naszych posiadłości kolonialnych, chyba, że bylibyśmy nie Anglią, Hitler 
musi wyraźnie powiedzieć czego żąda, zanim przystąpimy do rozważań, 
na jakie ustępstwa moglibyśmy się ewentualnie zgodzić.”.

O przyszłość kolonii.
W jednym z kwietniowym numerów „Deutsche Kolonial Zeitung” znaj-

duje się dłuższy artykuł, zatytułowany „O przyszłość kolonii”. Na wstępie 
autor poddaje surowej krytyce oświadczenie w parlamencie angielskim – 
„że jakakolwiek zmiana angielskiego posiadania kolonialnego jest nie do 
pomyślenia. Chcemy chętnie wierzyć” – pisze dalej autor „iż należy przy-
puszczać, że głoszona obecnie w Anglii idea o nowym systemie zarządza-
nia koloniami nie będzie wykorzystana dla ukrycia imperialistycznych za-
mysłów. Ale czyż nie jest dziwne, że szerokie koła w Anglii utożsamiają 
interesy ludów kolorowych z interesami brytyjskimi.”.

„Führer dość często podkreślał i wyjaśnił to ponadto w swoim memo-
randum, że oczekuje nowego podziału posiadłości kolonialnych – i że ure-
gulowanie tych spraw może nastąpić tylko na drodze pokojowej.”. Dalej 
autor polemizuje z lordem Lugard: „Lord Lugard zaproponował wprowa-
dzenie wolnego handlu w brytyjskim imperium kolonialnym, aby w ten 
sposób osiągnąć rozwiązanie problemu kolonialnego. Jest jasnym, że ta 
propozycja nie odpowiada w pełni słusznym żądaniem niemieckim. Jego 
wywody spotkały się również z żywym sprzeciwem w Anglii. Jest zrozu-
miałym, że Anglicy, którzy od konferencji w Ott awie w całym swoim świa-
towym imperium głosili zasadę „Bądź Brytyjczykiem i kupuj wyroby Bry-
tyjskie” nie chcą robić wyjątku w swoich posiadłościach tropikalnych.
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W ostatecznej konferencji – podaje pewne charakterystyczne dane z ma-
łej broszurki Leonarda Bamesa p.t. „Przyszłość kolonii”, która omawia pro-
blem kolonialny i porusza również politykę drzwi otwartych w Afryce 
Środkowej, gdzie podobna polityka jest już stosowana. Poniższe zestawie-
nie wykazuje, że podobny problem nie przynosi pożądanych rezultatów.

Udział różnych państw w handlu zagranicznym.
Kenia i Uganda 1933

Import Eksport
W. Brytania 38% 35%
Inne części Imper. Bryt. 25% 42%
Niemcy  3%  2%
Włochy  3%  1%

Tanganika 1933

Import Eksport
W. Brytania 29% 24%
Inna część Bryt. Imper. 19% 37%
Niemcy 10% 10%
Włochy    2%

Nigeria 1933
łącznie brytyjska część mandatowa Kamerunu

Import Eksport
W. Brytania 67% 37%
Inne części bryt. Imper.  4%   1,5%
Niemcy  8% 16%
Włochy   0,3%  4%

Powyższe zestawienie wykazuje czym jest w istocie dla kolonii i ob-
szarów mandatowych system drzwi otwartych, ale powtórzmy jeszcze co 
pisze w tej sprawie L. Barnes. Ten angielski pisarz z całą słusznością stwier-
dza, że brak ceł preferencyjnych dla mandatariusza nie oznacza bynajmniej 
praktycznego równouprawnienia w handlu dla innych narodów. To stwier-
dzenie można w pełni zastosować do obszarów mandatowych, co do przy-
szłości, których jesteśmy specjalnie zainteresowani.

Przywileje i korzyści mandatariuszy i innych mocarstw kolonialnych 
we własnych koloniach są różnego rodzaju i po większej części o charakte-
rze ogólnym.
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Już sam fakt, że mandatariusz ustanawia język urzędowy i krajowy 
i wprowadza swój system prawny, zapewnia wszystkim jego obywatelom 
w szczególności dużą korzyść.

Również i węzły gospodarcze między krajami mandatowymi i manda-
tariuszem są bez porównania silniejsze, aniżeli tym które je łączą z innymi 
krajami. Mandatariusz ma prawo mianować cały personel administracyjny 
w swojej kolonii, koszty tego zarządu, do którego są dopuszczeni tylko oby-
watele mandatariusza, ponosi obszar mandatowy.

Jest to przywilejem mandatariusza i przynosi mu gospodarcze korzy-
ści. Wszelkie zapotrzebowania Administracji, wszystkich urzędników będą 
pokrywane przede wszystkim w ojczyźnie, jak również w pierwszym rzę-
dzie przyjmowana jest emigracja z kraju ojczystego. Przez udzielenie po-
życzek i pomocy fi nansowej wzrasta polityczny, gospodarczy i kulturalny 
wpływ mandatariusza, od którego obszar mandatowy jest zależny fi nanso-
wo. Ważną kwestią jest również istnienie jednolitego obszaru dewizowe-
go, na którym może się swobodnie rozwijać handel bez żadnych utrudnień 
walutowych – co w niemieckim handlu zamorskim daje się coraz bardziej 
odczuwać.

To wszystko wskazuje, że stworzenie systemie mandatowego, który 
miał być niejako pierwszym krokiem do nowych form administracji i go-
spodarki kolonialnej działby się kosztem Niemiec i przyniósłby pożytek je-
dynie mandatariuszom.

Że w Anglii to sobie uświadomiono, możemy to tylko z radością powi-
tać.

Odrzucenie systemu mandatowego skłoniło zwolenników Ligi Naro-
dów i systemu mandatowego w szczególności w Anglii do postawienia 
wniosku o zniesienie wszelkich narodowych imperiów kolonialnych i od-
daniu ich pod kontrolę międzynarodową organizacji w ramach Ligi Naro-
dów.

Przeprowadzenie tych projektów, jest jednak praktycznie niemożliwe.
Dlaczego nie chce nikt wybrać najprostszego rozwiązania, t.j. zwrotu 

kolonii niemieckich, będących dzisiaj pod zarządem mandatowym.
Jak w swojej broszurze wywodzi p. Barnes jest nie tylko nierozsądnym, 

ale i z punktu widzenia psychologicznego zaślepieniem – wyobrażać sobie 
jakoby kolonialna ekspansja nie była w stanie rozwiązać problemu ludno-
ściowego i surowcowego i narodów nieposiadających. „Do czego doszli-
śmy” pyta się p. Barnes „aby wysiłki dla zdobycia zamorskich posiadłości 
nazywać szatańskimi”. Podczas gdy sami wiemy dobrze, jakie usługi od-
dają nam kolonie w naszym narodowym gospodarstwie, a tymczasem po-
wtarzamy corocznie w dn. 24 maja /Święto Narodów/ w naszej narodowej 
modlitwie, że nasz dobrobyt i potęga opierają się na rozległych posiadło-
ściach w świecie.
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Pierwszym zadaniem nas obywateli brytyjskich jest w obecnej kryzy-
sowej sytuacji położyć cały nacisk na rozwiązanie tego dylematu. Należy 
rozstrzygnąć, czy posiadłości kolonialne przynoszą swojemu właścicielowi 
zasadnicze korzyści, czy nie. Dla stworzenia trwałego pokoju na świecie na-
leży zrzec się tych korzyści, o ile są niesłuszne lub jeśli są słuszne, pozwolić 
narodom niezadowolonym – wzięcie w nich udziału.

Jeś l i  Imperium nie ma dla nas znaczenia,  jaką  mamy pod-
stawę  do przeciwstawienia się  podzia łowi jego między narody 
nieposiadające.”

Tak kończy swoje wywody p. Barnes.

==================================================================

 Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 9–11
LIGA MORSKA I KOLONIALNA Warszawa, dnia 16 kwietnia 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN Nr. 18/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

WYPOCZYWAJ NA MORZU, NA POLSKIM STATKU
–––––––––––––––––––––––––––––––

Wycieczki zagraniczne dla młodzieży.
Wzorem roku ubiegłego Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej or-

ganizuje w czasie tegorocznych wakacji 2 wycieczki zagraniczne morskie 
dla młodzieży, należącej do Kół Szkolnych LMK., a mianowicie:

I wycieczka na m/s „Piłsudski” od dnia 2 do 8 sierpnia rb., trasa Ryga–
Tallin–Helsinki–Sztokholm. Całkowity koszt wycieczki /bez przejazdu ko-
lejowego do Gdyni/ wynosi zł. 205.

II wycieczka na s/s „Kościuszko” od dnia 24 do 28 sierpnia rb. do Sztok-
holmu. Koszt całkowity /bez przejazdu kolejowego do Gdyni/ wynosi zł. 95.

W wycieczkach tych może brać udział młodzież płci obojga w wieku 
od lat 16-tu.

Termin zgłoszeń na I wycieczkę do dnia 20 maja, na II do dnia 20  czerwca.
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Biuro Zarządu Głównego Ligi 

Morskiej i Kolonialnej.
Liczba miejsc na obie wycieczki ograniczona.
Przy zgłoszeniu na wycieczki należy wpłacić połowę należności na kon-

to Zarządu Głównego w PKO. Nr. 367 z wyraźnym zaznaczeniem na od-
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wrocie przekazu: „wycieczka na m/s „Piłsudski”, a na drugą „wycieczka do 
Sztokholmu”.

Pragnący wziąć udział w wycieczkach winni zwrócić się do Zarzą-
du Głównego o nadesłanie im formularza do wypełnienia i instrukcji dla 
uczestników.

Obserwatorium Magnetyczno-Meteorologiczne w Helu.
Z początkiem kwietnia br. Stacja Magnetyczno-Meteorologiczna P.I.M. 

w Helu została przemianowana na Obserwatorium Magnetyczno-Meteoro-
logiczne. Dawna Stacja, a obecnie Obserwatorium – jest pierwszą tego ro-
dzaju naukową placówką utrzymywaną ze Skarbu Państwa. Nie od rzeczy 
będzie tu wspomnieć, że Obserwatorium zajmuje się badaniem elementów 
magnetyzmu ziemskiego, dokonywa obserwacji klimatologicznych i sy-
noptycznych, oraz obserwacji morskich, a także utrzymuje służbę ostrze-
gawczą dla statków na morzu. Ostatnio Obserwatorium zostało rozbudo-
wane i zaopatrzone w przyrządy, które zezwalają na prowadzenie najdo-
kładniejszych pomiarów magnetycznych i meteorologicznych.

Zabytkowe kotwice statków handlowych i okrętów wojennych na Helu.
Dookoła latarni morskiej na Helu, wzdłuż jej ogrodzenia, na polecenie 

Urzędu Morskiego, są układane wszelkie wydobyte przez rybaków zabyt-
kowe kotwice, czy to ze statków handlowych, czy też dawnych okrętów 
wojennych. Kotwice te, obecnie w ilości 7 sztuk rozmiarami swymi, jak 
również sposobem budowy zwracają ogólną uwagę. Z czasem, gdy powsta-
nie muzeum morskie w Gdyni liczyć się należy, że piękne te pamiątki daw-
nych czasów znajdą w nim swe poczesne miejsce. Jedna z olbrzymich takich 
kotwic, znajdująca się w osiedlu Czarmorze, pochodzi z XVII-go stulecia.

Pokłady węgla brunatnego pomiędzy Rozewiem a Chłapowem.
Pomiędzy przylądkiem Rozewskim a Chłapowem, według badań geo-

logicznych, są trzy pokłady węgla brunatnego znacznej miąższości. Jeden 
z nich na poziomie morza, grubości nieznanej, drugi nad nim grubości 
przeszło 2 metry, trzeci zaś na wysokości około 10 metrów nad poziomem 
morza grubości około 1 metra. Węgiel za czasów niemieckich był przez rok 
eksploatowany. W ostatnim czasie na miejscu warstwy węgla brunatnego 
i ciemnych iłów występują bardzo wyraźnie zwęglono kawałki pni drzew-
nych.

Dookoła budowy reprezentacyjnego, parku nadmorskiego.
Staraniem wojewody pomorskiego p. Stefana Kirtiklisa nad brzegami 

Bałtyku w Wielkiej Wsi-Hallerowie, tuż przy bulwarze nadmorskim, znaj-
duje się w stadium budowy, wielki reprezentacyjny park nadmorski. Jedy-
ny ten park zakrojony na olbrzymią skalę, nosić będzie imię poety kaszub-
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skiego Hieronima Jarosz-Derdowskiego, zmarłego w Ameryce w roku 1903. 
Derdowski zasłynął epopeją „Pan Czorlińsci co do Pucja po sece jechoł” 
oraz sentencją: „Nie ma Kaszub bez Polonji, a bez Kaszub Polsci”. W par-
ku swego czasu odkryte zostały przedhistoryczne groby słowiańskie, z któ-
rych jeden, tak jak go znaleziono zostanie zachowany, na dowód, że wbrew 
twierdzeniom uczonych niemieckich, brzeg polski był od niepamiętnych 
czasów zamieszkany przez ludność słowiańską. Dotychczas w parku zasa-
dzono z górą 50 tysięcy drzewek, jakie dostarczyły różne miasta Pomorza. 
W niektórych partiach park jest planowany na sposób angielski. Budową 
kieruje starostwo morskie w Wejherowie.

Nowa świątynia morska.
Od chwili odzyskania niepodległości na wybrzeżu polskim powstało 

szereg nowych kościołów, nie będziemy ich wszystkich wyliczać, ograni-
czymy się tylko do świątyń półwyspu Helskiego. W Helu zbudowany został 
potężny gmach kościoła katolickiego, w Jastarni stary kościółek drewniany 
uległ rozbiórce, a na miejscu jego stanął murowany. W Kuźnicy zbudowa-
na została piękna świątynia rybacka i wreszcie w Wielkiej Wsi-Hallerowie 
ukończona została budowa nowej świątyni nadmorskiej tuż przy bulwarze 
pod wezwaniem św. Wojciecha. W studium budowy znajduje się obecnie 
kościół na Jasnem Wybrzeżu pod Jastrzębią Górą, oraz budowany z inicja-
tywy proboszcza strzelińskiego ks. Kręckiego kościół w Karwi. Projekto-
waną jest również budowa kościoła w Dębkach tuż nad granicą polsko-nie-
miecką. Dębki są małą osadą rybacką.

*    *
*

Podział surowców kolonialnych.
Niemiecka „Kölnische Zeitung” powstaje ostro przeciwko głosom w an-

gielskim parlamencie, które wypowiedziały się przeciwko rewizji obecne-
go klucza rozdziału surowców kolonialnych w artykule „Dawki homeopa-
tyczne” zwalcza niemiecka gazeta szczególnie energicznie angielski pogląd 
jakoby trzy najbardziej potrzebujące surowców kraje, t. j. Niemcy, Włosi 
i Japonia były w stanie zaopatrzyć się we wszystkie im potrzebne surow-
ce na drodze normalnych transakcji handlowych i że jedynie wadliwej po-
lityce fi nansowej tych krajów, ograniczeniom dewizowym, kontyngentom 
i.t.p. restrykcjom przypisać należy, że surowce dopływają do nich nieregu-
larnie i w niedostatecznej ilości.

„Jest rzeczą powszechnie znaną, argumentuje „Kölnische Zeitung”, że 
międzynarodowy kryzys monetarny spowodowany został przede wszyst-
kim przez Anglię, która zdeprecjonowała swój funt, a podtrzymywany jest 
przez tę samą Anglię i Stany Zjednoczone, których waluty dotychczas nie 
są ustabilizowane. Motyw gospodarczego status quo nie wytrzymuje zatem 
krytyki, jeśli natomiast chodzi o momenty polityczne, to znane apetyty ko-
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lonialne Anglii nie pozwolą prędko na przenikanie do świadomości angiel-
skiego społeczeństwa idei rewizjonizmu kolonialnego.”.

Ekspansja niemiecka w Ameryce Południowej.
„Berliner Tageblatt ” z dnia 6.4.36 przynosi sprawozdanie z odbytego 

w Hamburgu dorocznego walnego zebrania „Tow. Przyjaciół Iberyjsko-
-Amerykańskiego Instytutu”. Na podkreślenie zasługuje fakt uczestnictwa 
w zjeździe przedstawicieli dyplomatycznych państw Ameryki Południowej 
z jednej strony, z drugiej zaś udział niemieckich przedstawicieli w tych pań-
stwach. O ile jednak np. poseł Urugwaju Sampognazo w swym przemó-
wieniu kładł główny nacisk na duże zasługi Hamburga, jako pioniera i be-
nefi cjenta coraz lepiej rozwijających się obrotów handlowych, o tyle poseł 
niemiecki w Argentynie Freiherr v. Thermann bardzo otwarcie, choć może 
mało dyplomatycznie oświadczył, że pracę towarzystwa ocenia wyłącznie 
pod kątem widzenia 250.000 Niemców zamieszkałych w Argentynie i z tego 
tytułu wyraża gorące podziękowanie za działalność Instytutu.

Nas natomiast zaciekawić powinna okoliczność w jaki sposób Instytut 
Iberyjsko-Amerykański zgrupowawszy przedstawicieli tylu narodowości 
o wielkiej rozbieżności interesów potrafi ł ich gospodarczo i politycznie wy-
korzystać w interesie Niemiec.

Walka o miejsce na świecie.
„National Zeitung” z dn. 6 kwietnia przynosi artykuł oparty na ocenie 

książki Paula Richtera pod wyżej podanym tytułem, która się ukazała ostat-
nio w nakładzie fi rmy Philipp Reclam jun., Lipsk.

Autor artykułu jest przekonany, że materiał nagrodzony w jego książce, 
abstrahując od części historycznej, stanowi jasne i idealne uzasadnienie nie-
mieckiego punktu widzenia na sprawę zwrotu kolonii, wykazując dobitnie 
zwycięzcom Wielkiej Wojny brak logiki i zakłamanie przy ich podziale. Po-
nadto Richter dowodził, że jedynie ten naród usprawiedliwia swoje istnie-
nie przed historią, który umie zdobyć dostateczną dla siebie przestrzeń dla 
egzystencji w świecie.

„Z tego zaś tytułu cenna musi być praca Richtera dla krajów, które pro-
blem kolonialny mają zamiar poddać dyskusji w płaszczyźnie międzynaro-
dowej” – opiniuje „National Zeitung”.

Italia i mandaty kolonialne.
„Le Temps” podaje w streszczeniu mowę Luigi Federzoni’ego, prezy-

denta Senatu, wygłoszoną publicznie w Wenecji na zebraniu, poświęcone-
mu sprawie mandatów.

Po zapoznaniu obecnych z historią instytucji mandatów stworzonej 
przez mocarstwa sprzymierzone dla wyłączenia wszelkiej ewentualnej 
konkurencji kolonialnej Niemiec, mówca podkreśla, że wbrew art. 13 paktu 
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londyńskiego z 1915 r., który gwarantował Italii zyski kolonialne i pieczę-
tował jej udział w wojnie światowej. Italia nie otrzymała w Wersalu nic, co 
by zaspokoiło jej usprawiedliwione żądania kolonialne, pomimo tej w oczy 
bijącej niesprawiedliwości Italia nie podnosi sprawy rewizji mandatów, 
zdając sobie sprawę z komplikacji, jakie mogłyby wyniknąć, natomiast tym 
energiczniej podkreśla swoje prawo do skolonizowania ostatniego, niezaję-
tego jeszcze przez rasę białą terenu kolonizacyjnego w Afryce. 

Mowa wygłoszona pod wpływem zwycięstw oręża włoskiego w Abi-
synii, miałaby prawdopodobnie zupełnie inną formę i treść gdyby fortuna 
się odwróciła.

Belgia i Kongo.
W obozie przeciwników rewizji mandatów kolonialnych znajduje się 

oczywiście i Belgia, szczęśliwa posiadaczka Kongo, prawdziwej perły, jeśli 
chodzi o skarby, które zawierają jej lasy, kopalnie i siły wodne.

O znaczeniu tej kolonii mówi ostatnio „La Nation Belge” z dn. 12 kwiet-
nia, omawiając ostatnio wydany rocznik p.t. „50 lat działalności kolonialnej 
w Kongo Belgijskim”. Rocznik, do którego przedmowę napisał minister ko-
lonii M.F. Rubbens, a materiały zebrał jeden z aktywniejszych kolonizato-
rów Kongo Komendant J. Coninck zawiera szereg nomografi i produktów 
eksportowych – kawy – bawełny – ryżu – kości słoniowej.

Nic dziwnego, że w kwestii rewizji stanu posiadania kolonialnego pan 
M. van Zeeland, prezes ministrów wyraził się równie krótko, jak jasno:

„Niepodzielność Kongo jest bazą polityki belgijskiej, taką samą, jak nie-
naruszalność terytorium metropolii i chociaż nie sądzę, aby zaprzyjaźnio-
ne mocarstwa mogły na serio brać pod uwagę kwestię rewizji kolonii, na 
wszelki wypadek jednak oświadczam, że będziemy bronili Kongo wszelki-
mi środkami, jakimi rozporządza naród belgijski.”.

==================================================================
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Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 12–19
LIGA MORSKA I KOLONIALNA    Warszawa, dnia 30 kwietnia 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN  Nr. 20/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

Organizacyjne przygotowanie „Święta Morza”.
Zbliża się tradycyjny dzień „Święta Morza”. Dzień ten będzie uroczy-

ście obchodzony w całej Polsce.
Zasadą organizacji tegorocznej uroczystości jest jej powszechność.
„Święto Morza” trwać będzie trzy dni 27, 28, 29 czerwca z tym, że głów-

na uroczystość w Gdyni wypadnie na dzień 29.VI.
Organizacyjnie – Polska będzie pokryta siecią Komitetów „Święta Mo-

rza” – Wojewódzkich /Okręgowych/ następnie obwodowych lokalnych.
W okresie „Święta Morza” będą zorganizowane tanie pociągi popular-

ne do Gdyni.

Zjazd L.M.K. w Stanisławowie.
W dniu 26 kwietnia odbył się doroczny zjazd delegatów Okręgu Stani-

sławowskiego L.M.K., na który przybyły 24 osoby z terenu oraz przedsta-
wiciele Zarządu Głównego. Sprawozdanie z rocznej działalności Okręgu 
złożył prezes – p. K. Cwiczyński oraz sekretarz – p. dr Wallisch, zaś fi nan-
sowe skarbnik Okręgu – p. nacz. Misztal. W imieniu Zarządu Głównego po-
witał zjazd p. kmdr. R. Stankiewicz, który przedstawił istotny stan obrony 
polskiego wybrzeża oraz potrzeby naszej mar. woj. Liczby sprawozdaw-
cze, które podał p. prezes Cwiczyński, wykazały stały choć powolny postęp 
w rozwoju Ligi w woj. Stanisławowskim; natomiast zapoczątkowana ak-
cja bezpośredniego współdziałania członków Okręgu w terenie uwydatnia 
duże możliwości dla dalszej rozbudowy Okręgu.

Momentem uroczystym zjazdu było wręczenie dyplomów zasłużonym 
działaczom Ligi przez delegata Zarządu Głównego.

Uroczystości 12 maja w Wilnie.
Liga Morska i Kolonialna weźmie udział w uroczystościach żałobnych, 

które odbędą się w Wilnie i w całej Polsce w związku ze złożeniem w Gro-
bowcu na Rossie Serca Marszałka ściśle w ramach, zakreślonych przez Na-
czelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka J. Piłsudskiego.

Z każdego województwa będą mogły wyjechać do Wilna tylko nieliczne 
– kilkuosobowe delegacje poszczególnych organizacji według kontyngen-
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tów, ustalanych przez pp. wojewodów, jako delegatów Komitetu Naczel-
nego – a to ze względu na b. ograniczoną ilość pociągów nadzwyczajnych. 
Zarządy Okręgów L.M.K. będą uzgadniać tę sprawę bezpośrednio w swych 
siedzibach, zaś sprawę ich pobytu w Wilnie zorganizuje Zarząd Okręgu Wi-
leńskiego w porozumieniu z miejscowym Komitetem uroczystości.

Zjazdy Walne Okręgów L.M.K. 
Według ustalonego już terminarza, najbliższe zjazdy doroczne Okrę-

gów L.M.K. odbędą się w Lublinie – 3 maja, w Wilnie, Katowicach i Krako-
wie – 10 maja, we Lwowie i Tarnopolu – 17 maja, w Białymstoku – 21 maja 
i.t.d.

Najliczniej zapowiada się zjazd w Lublinie, na który zapowiada przy-
jazd ok 500 delegatów; oraz w Katowicach. 

Ostatnie wydawnictwa L.M.K.
„MORZE”
Ukazał się ostatnio Nr. 5 miesięcznika „Morze”, organu Ligi Morskiej 

i Kolonialnej. Numer ten poświęcony francuskiemu imperium kolonialne-
mu, zawiera szereg ciekawych artykułów, omawiających bądź zagadnienia 
ogólne jak współpracę polsko-francuską w ostatnich latach, stosunki han-
dlowe między Polską a koloniami francuskimi, rolę komunikacji, jako czyn-
nika postępu w koloniach, bądź też dających szkic historyczny tworzenia 
się francuskiego imperium kolonialnego, czy też zacieśniającej się ostatnio 
coraz bardziej więzi gospodarczej między poszczególnymi częściami tego 
imperium. Artykuł „Sprawa rąk, umysłów i serc” mówi o udziale Polaków 
we francuskiej akcji pionierstwa kolonialnego. Pozostałe wreszcie artykuły 
poświęcone są historycznemu, geografi cznemu i gospodarczemu opisowi 
poszczególnych kolonii i posiadłości, składających się na potężne imperium 
Francji, zajmującej obecnie drugie po Wielkiej Brytanii miejsce wśród potęg 
kolonialnych świata. Barwę i wyraz ciekawych, żywo ujętych artykułów 
potęgują jeszcze liczne fotografi e, oraz mapa posiadłości i kolonii francu-
skich.

„SZKWAŁ”
Ostatni majowy numer miesięcznika „Szkwał” przynosi szereg cieka-

wych artykułów, związanych z zagadnieniem sportu żeglarskiego w Pol-
sce.

Obok stale prowadzonych działów, dotyczących tego zagadnienia jak: 
„Sztuka żeglarska”, „Skrzynka żeglarska” i „Na Widnokręgu”. Numer ma-
jowy „Szkwału” przynosi artykuł gen. Mariana Zaruskiego p.t. „Potrzeby 
naszego jachtingu morskiego i inne”.

Numer majowy „Szkwału” rozpoczął cykl artykułów Stanisława Pora-
ja o naszych sąsiadach na Bałtyku. Cykl ten rozpoczyna się artykułem p.t. 
„Prusy w zaraniu dziejów”.
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Stały dział „Morze” w literaturze pięknej przynosi artykuł Zbigniewa 
Jasińskiego p.t. „Ostatni czy nowi romantycy mórz?” recenzję o książce Le-
opolda Janikowskiego, napisaną przez Janusza Stępowskiego i o książce 
Melchiora Wańkowicza „Na tropach Smętka”.

W numerze majowym „Szkwału” znajdujemy również nowelę tego-
rocznego laureata nagrody marynistycznej im. Jerzego Szareckiego Fryde-
ryka Kulleschitz a p.t. „Nastroje bałtyckie”.

„POLSKA NA MORZU”
Wyszedł już Nr. 5 , majowy popularnego miesięcznika „Polska na 

 Morzu”.
Numer ten przynosi następujące artykuły: „Wiosna nad polskim mo-

rzem”, „Dokąd nas wiosła poniosą” – Wł. Grzelaka, „Szwajcaria Kaszub-
ska” – Alfreda Swierkosza. „Budowa pływającego modelu” – Mieczysława 
Sowińskiego, „W dżunglach Afryki”, „Na tropach Smętka”.

Wręczenie literackiej nagrody marynistycznej im. J. Szareckiego.
W dniu 29 b.m. w lokalu Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Pol-

skich – odbyło się uroczyste wręczenie tegorocznej literackiej nagrody ma-
rynistycznej im. Jerzego Szareckiego – Fryderykowi Kulleschitz owi.

Nagroda ta została przyznana za książkę p.t. „Rejs dookoła świata”.
Pierwszym laureatem nagrody marynistycznej był Janusz Stępowski, 

za utwór poetycki p.t. „Legenda o masztowej Sośnie”.
Wręczenie nagrody odbyło się w obecności prof. Szareckiego oraz 

przedstawicieli Zarządu Sekcji Pisarzy Marynistów, której laureat jest 
członkiem.

W I A D O M O Ś C I M O R S K I E
Przedstawiciel angielskiego towarzystwa fi lmowego w Polsce.

Do Polski przyjechać ma niezadługo przedstawiciel angielskiego towa-
rzystwa fi lmowego „Crusade Films” Ltd. w Londynie P.H.M. Nieter w celu 
dokonania reportażu fi lmowego. P.H.M.  Nieter dokonać ma przy tej okazji 
również zdjęć fi lmowych w Gdańsku, Kłajpedzie oraz na odcinkach gra-
nicznych polsko-litewskim i polsko-rosyjskim.

Należy nadmienić, że rząd litewski, mając na względzie propagandę, 
ustosunkował się do imprezy P.H.M. Nietera bardzo przychylnie. Wydaje 
się, że w naszym interesie również leży, by p. Nieter spotkał się w Polsce 
z niemniejszą gościnnością i mógł z niej wynieść nie tylko namacalne do-
wody piękna natury i wiekowego dorobku cywilizacyjnego, lecz również 
tężyzny narodu polskiego.

W podróży tej p. Nieterowi towarzyszyć ma jego pomocnik technicz-
ny p. M. Balieff , emigrant francuski, oraz obywatel niemiecki p. E. Zweig, 
współpracownik pism francuskich „Excelsior”, „Paris-Midi” i „Petit Pari-
sien”.
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Przebudowa portu w Kapsztadzie /Capetown/.
Zarząd portu w Kapsztadzie /Capetown/ zastanawiał się już od kilku 

lat nad gruntowną przebudową portu. W ostatnich czasach wysunięto kil-
ka projektów, z których najpoważniej jest brany pod uwagę t.zw. „Craig 
Plan” z kosztorysem Ł. 5 milionów. Plan ten będzie przedłożony niebawem 
parlamentowi Unii Południowo-Afrykańskiej i w razie zatwierdzenia stop-
niowo realizowany. W celu spopularyzowania tej myśli, miejscowy dzien-
nik „Cape Argus” wydał specjalny dodatek zatytułowany „The Gateway to 
South Africa”.

Restrykcje w żegludze przybrzeżnej St. Zjednoczonych A.P.
Do parlamentu w Waszyngtonie wpłynął projekt ustawy mający na celu 

uniemożliwienia statkom pod obcą banderą, zabierania i przewożenia pa-
sażerów z portów amerykańskich na wycieczki morskie.

Projekt ten opiera się na starych ustawach – r. 1886 i 1898, które zapew-
niają banderze amerykańskiej wyłączność żeglugi przybrzeżnej, a ponadto 
zmierza do rozszerzenia zakazu udziału statków pod banderą obcą w prze-
wozie pasażerów również między portami Stanów Zjednoczonych A.P. 
wraz z posiadłościami, objętych teraz lub w przyszłości prawodawstwem 
o żegludze przybrzeżnej. Zakaz ten jest bardzo szeroki i odnosi się zarów-
no do podróży bezpośrednich lub też via porty obce, do podróży przery-
wanych lub nieprzerywanych, kończących się w porcie odjazdowym lub 
innym należącym do posiadłości Stanów Zjednoczonych, bez względu na 
to, czy dany statek zawija po drodze do portów zagranicznych, czy też nie.

Przekroczenia postanowień tej ustawy, będą karalne grzywną w wyso-
kości 200 dol. am. od każdego pasażera.

Wprowadzenie tej ustawy, jest groźne w następstwa dla regularnej linii 
żeglugowej polskiej – „Gdynia – Ameryka”, gdyż w dużym stopniu ogra-
niczy jej działalność.

Komunikacja okrętowa między Królewcem i Berlinem.
Miarodajne czynniki niemieckie czynią starania w kierunku stworzenia 

nieregularnej lecz pospiesznej linii żeglugowej dla przewozu towarów mię-
dzy Królewcem i Berlinem. Statki na tej linii kursowałyby z Królewca do 
Świnoujścia „Swinemuende” drogą morską i stąd Odrą i Kanałem Hohen-
zollernów wprost do Berlina.

W związku z ograniczeniami tranzytowymi drogą lądową, ta kombino-
wana linia posiadać będzie dla Prus Wschodnich duże znaczenie i szanse 
powodzenia i rozwoju, zwłaszcza w wypadku zaprowadzenia na niej ko-
munikacji pospiesznej.
Krok ku odprężeniu stosunków między Polską i Czechosłowacją.

W ostatnich czasach daje się zauważyć pewne odprężenie w stosunkach 
gospodarczych między Polską i Czechosłowacją. Odprężenie to wyraża się 
w tendencjach ze strony czechosłowackich sfer gospodarczych, tak ofi cjal-
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nych, jak i prywatnych – do popierania portów polskiego obszaru celne-
go Gdyni i Gdańska. Fakt ten nie może być obojętny dla zainteresowanych 
czynników polskich, ze względu na zwiększanie możliwości przewozów 
tranzytowych czechosłowackich poprzez terytorium i porty polskie.

Komisarz rządowy w Czechosłowackim Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu p. dr. Mirosław Horka, wygłosił przez radio praskie w odstępie 
miesięcznym dwa referaty p.t. „Czechosłowacja a porty Gdynia i Gdańsk”. 
Temat potraktowany został przez prelegenta bardzo życzliwie i wyczerpu-
jąco – podkreśleniem potrzeby korzystania z portów Gdyni i Gdańska, oraz 
znaczenia tychże dla handlu i przemysłu czechosłowackiego.

Niezależnie od tego, prezes Związku Spedytorów Czechosł. w Pra-
dze p. B. Černik wygłosił na walnym zgromadzeniu tegoż związku, przy 
udziale c. 100 osób ze sfer gospodarczych ofi cjalnych i prywatnych, dłuższe 
przemówienie, poświęcone zeszłorocznej wizycie, spedytorów czechosło-
wackich w Gdańsku i Gdyni. W przemówieniu p. Černik odparł lansowa-
ne w prasie ataki na współpracę z portami polskimi ze strony p. Hanáčka, 
generalnego dyr. Żeglugi na Łabie, a następnie wystąpił z gorącym apelem 
w kierunku dalszej współpracy z portami polskimi, oraz ogólnego zbliżenia 
Polsko-Czeskiego.

Z Izby Handlowej Czechosłowacko-Polskiej w Pradze.
Dnia 27 marca rb. odbyło się Walne Zgromadzenie Czechosł. Polskiej 

Izby Handlowej w Pradze. W skład prezydium Izby weszło 5 osób ze sfer 
gospodarczych Czechosłowacji, a w tym, jako prezes Izby p. dr Kruliš-Ran-
da, generalny dyr. Banské a hutni společnosti, jako wice prezesi: fabrykant 
Bat’a, dyr. fi rmy „Kooperativa” dyr. Feierabend, prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Pradze dr. Trěbický, sekretarz generalny Centralnego 
Związku Przemysłu Czechosłowackiego p. Mixa, oraz dyr. Państwowego 
Instytutu Eksportowego p. Matějček.

Sekretarzem generalnym Izby jest dyr. Miloslaw Hlavka.
Do wydziału wykonawczego Izby wybrani zostali między innymi: kie-

rownik Przedstawicielstwa Kolei i Portów Gdańska i Gdyni w Pradze p. 
radca Janusz Butler, oraz p. inż. Czarnecki, przedstawiciel portu gdańskie-
go w Pradze.

Do rady Izby wybrano 17 członków z czego 2 z Gdyni, a mianowicie 
p. Jerzy Jabłonowski dyr. F. „Labour”, S.p. z o.o. w Gdyni, i p. Ludwik Mo-
delski, wł. i dyr. f. Międzynarodowe Transporty w Gdyni.

Obecny skład Izby, jako też udział w niej 4 Polaków, przyczyni się nie-
wątpliwie do zacieśnienia węzłów między Czechosłowacją i Polską w dzie-
dzinie gospodarczej współpracy, a zwłaszcza współpracy z portami pol-
skimi.

Zarówno sekretarz generalny p. dr. Hlawka jako też nowo obrany pre-
zes p. dr. Kruliš-Randa, podkreślili w swych wywodach znaczenie oby na-
szych portów dla gospodarczego życia Czechosłowacji. Celem i zadaniem 
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Izby będzie między innymi popieranie ruchu tranzytowego przez porty 
w Gdyni i Gdańsku.

Delegacja Węgrów w Gdyni.
Dnia 16 maja rb. przybędzie do Gdyni delegacja Węgrów, którzy we-

zmą udział w uroczystościach związanych z przybyciem do Gdyni drugie-
go motorowca transatlantyckiego m/s „Batory”, wykonanego na stoczni 
włoskiej w Monfalcone.

W delegacji w Budapeszcie weźmie udział ca. 20 osób, a między innymi 
minister pełnomocny Królestwa Węgier p. Dr Hory, dyr. departamentów 
z węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Przemy-
słu i Handlu, przedstawiciele Izby Handlowej Węgiersko-Polskiej i Towa-
rzystwa Polsko-Węgierskiego im. St. Batorego, oraz szereg osób z Buda-
pesztu.

Do pocztu delegacji Węgierskiej dołączą się delegacje i członkowie Sto-
warzyszeń Polsko-Węgierskich w Polsce w liczbie ca. 300 osób /Warszawa, 
Kraków, Lwów, Katowice, Lublin i Poznań/.

W czasie pobytu tej delegacji w Gdyni ma być nazwane jedno z nabrze-
ży portowych – nabrzeżem Węgierskim, w dowód współpracy gospodar-
czej Węgier z Polską, a specjalnie z portem gdyńskim, przez kierowanie wę-
gierskich transportów tranzytowych przez port gdyński.

Pobyt delegacji węgierskiej w Gdyni przyczyni się niewątpliwie do za-
cieśnienia wzajemnych stosunków na polu gospodarczym i kulturalnym 
między Węgrami a Polską, a w konsekwencji do dalszej wzmożonej pracy 
portów polskich przy obsłudze tranzytu węgierskiego.

Ruch statków w porcie gdyńskim w czasie od 20 do 26 kwietnia 1936 r.

Bandera
Weszło

Ilość         Tonaż

Wyszło

Ilość         Tonaż
Szwecja] 27         18.358 33         25.806
POLSKA 10         11.855 11          9.482
U.S.A.  3          9.835  3          9.823
Niemcy 18         10.308 16          7.840
Norwegia  7          6.129  7          6.617
Dania  9          3.341 13          8.558
Grecja  2          5.192  2          5.056
Anglia  4          5.854  3          4.686
Italia  1          2.587  2          2.124
Z.S.R.R. —            —  2          8.100
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Finlandia  2          1.379  3          4.591
Estonia  2            404  4          1.200
Holandia  1            817  1            817
Łotwa  1          1.476 —            —

87         77.536 100         98.700

Praca portu gdyńskiego w czasie od 17 do 24.IV.1936 r.

Wyładowano         Załadowano
44.556,9 ton         113.858,5 ton

Ogólny obrót
158.415,4 ton

Obroty portu gdyńskiego w pierwszym kwartale 1936 r.
Ogólny obrót zamorski w pierwszych trzech miesiącach br., łącznie 

z obrotem przybrzeżnym wyniósł 1.886.348,8 ton /w r. ub. 1.797.748,6 ton/, 
z czego na obrót zamorski przypada 1.861.520 ton /w r. ub. 1.784.756,2 ton/. 
Z ostatniej cyfry na przywóz przypada 260.883,2 ton /w ub. r. 294.423,8 ton/, 
a na wywóz 1.600.636,8 ton/ w r. ub. 1.490.332,4 ton/.

W porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, obroty portu 
gdyńskiego o 49%.

Ruch statków za pierwszy kwartał 1936 r.
W przeciągu pierwszych 3 miesięcy b.r. weszło i wyszło do portu gdyń-

skiego ogółem 2.301 statków o łącznej pojemności 2.336.551 t.r.n., z czego 
wyszło 1146 statków o pojemności 1.168.751 t.r.n., a wyszło 1.155 statków 
o pojemności 1.167.800 t.r.n.

W porównaniu do pierwszych kwartału ub. r. ilości statków zwiększyła 
się o 3,2%, a pojemność 10,6%.

Ustawa o wywłaszczeniu nieruchomości na cele budowy portów i urzą-
dzeń morskich.

W dniu 9 kwietnia 1936 r. ukazała się w Dzienniku Ustaw ustawa o wy-
właszczeniu nieruchomości na cele budowy portów i innych urządzeń mor-
skich. W myśl tej ustawy wywłaszczyć można nieruchomości na cele budo-
wy, rozwoju i utrzymania morskich portów i przystani użytku publiczne-
go, składów i innych urządzeń tych portów i przystani, umocnień brzegu 
morskiego i morskich urządzeń sygnalizacyjnych.

Prawo wywłaszczenia na powyższe cele posiada Skarb Państwa, gmi-
ny, oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, posiadające osobowość 
prawną. Ustawa ta weszła w życia z dniem ogłoszenia.
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Udział portu gdyńskiego w Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Na tegorocznych Targach Poznańskich port gdyński posiadać będzie 

własne stoisko, w którem umieszczone będzie szereg fotografi i z ciekaw-
szych urządzeń i fragmentów portu, wykresów, przedstawiających ruch 
statków oraz rozmiary obrotów portowych. Na miejscu udzielane będą 
wszelkie informacje, dotyczące spraw handlowo portowych, a zwłaszcza 
możliwości kierowania transportów przez Gdynię. Podobne stoisko posia-
dać będzie również i port gdański.

Budowa hal targowych w Gdyni.
Jak dowiadujemy się z Komisariatu Rządu, budowa nowoczesnych hal 

targowych w Gdyni rozpoczęta zostanie już w bieżącym sezonie budowla-
nym, zakończenie zaś budowy przewidziane jest w połowie przyszłego roku.

Hale mieścić się będą na ul. Jana z Kolna w pobliżu projektowanego 
dworca towarowego P.K.P., na powierzchni około 5.000m2. Głównym prze-
znaczeniem hal będzie, prócz sprzedaży detalicznej towarów dla ludności 
m. Gdyni, również zaopatrywania statków i handel hurtowy. Projektowane 
hale będą posiadały nowoczesne urządzenia dla działu rybnego.

Z życia Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni.
Dowiadujemy się z Oddziału P.C.K. w Gdyni, że tut. Oddział wystąpił 

z wnioskiem do swej Centrali w sprawie utworzenia Przychodni dla Dziec-
ka w Gdyni Śródmieściu. Społeczeństwo gdyńskie od dawna odczuwa brak 
tego rodzaju placówki, to też z uznaniem poprze wniosek tutejszego Od-
działu P.C.K.

W I A D O M O Ś C I   Z   W Y B R Z E Ż A

Nowa syrena i jej synchronizacja z radiopharem na Helu
W chwili obecnej trwają w Helu ostateczne próby przed oddaniem do 

użytku syreny wahadłowej. Ustawiona jest ona na wieży na Szwedzkiej 
Górze, w odległości paru km. od Stacji Nautycznej w Helu, z której urzą-
dzeniem synchronizacyjnym syrena jest połączona kablem przekaźniczym. 
Syrena emitować będzie dźwięki przy równoczesnym obracaniu się waha-
dłowym, dookoła osi pionowej i po nieprzerwanym łuku około 330o w celu 
możności określenia przez obserwatorów na statkach – oznaczenia absolut-
nego kierunku pochodzenia fali dźwiękowej. Oznaczenie to pozwoli, w po-
łączeniu z odbiorem emisji sygnałów radiolatarni – na określenie pozycji 
statku podczas mgły.

Projekt budowy pomostu dla rybaków rewskich w zatoce Puckiej.
Pomiędzy Kępą Pucką a Oksywską znajduje się nad brzegami zatoki 

Puckiej duża osada rybacka Rewa. Mieszkańcy jej w ciągu ostatnich lat czy-
nili starania o budowę przystani dla ich żaglowych szkunerów. Jak się do-
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wiadujemy, życzenia ich o tyle uwzględnione zostaną, że Urząd Morski, 
nosi się, z projektem budowy pomostu, długości około 1000 metrów, któ-
ry ułatwi cumowanie szkunerów, jak również ich wyładunek i załadunek. 
Szkunery rewskie służą do połowów, również jako żaglowce handlowe.

Przylądek Rozewski w nowej szacie.
Staraniem dyrektora Urzędu Morskiego p. inż. Łęgowskiego z Gdyni 

w zabudowaniach najsilniejszej latarni Bałtyku, latarni Stefana Żeromskie-
go, dokonane zostały z dużym nakładem pracy i kosztów renowacje, któ-
re przyczyniły się nie mało do upiększenia tego najbardziej uczęszczanego 
ośrodka turystycznego. Przede wszystkim wieża latarni, która wykonana 
jest z głazów, pokryta została tynkiem szlachetnym, a spiżowa tablica ku 
czci Żeromskiego, umieszczona tam w roku 1932 przez L.M.K. wmurowana 
została w cokół tuż przy wejściu do latarni. Budynki gospodarcze i miesz-
kaniowe personelu zewnętrznie uległy gruntownej renowacji, by tłem od-
powiadać całości wieży latarni. Stare drewniane rudery zostały rozebra-
ne, a na miejsce ich wzniesiono murowane. Zejście na brzeg morza zostało 
umocnione. Obecnie wre praca nad stworzeniem zieleńców dookoła latarni.

Port Pucki stanowić będzie trybunę dla widzów na regatach kajakowych.
Miasto Puck, zabiega jak wiadomo o urządzenie tam jednego z naj-

większych ośrodków sportów wodnych. Starania te uwieńczone zostały już 
o tyle pomyślnym skutkiem, że w dniu 4-go maja otwarty zostanie w Puc-
ku treningowy obóz olimpijski, następnie odbędą się w sezonie międzyna-
rodowe zawody kajakowe. W związku z tym stary magazyn drewniane-
go portu puckiego na molo wschodnim został rozebrany, gdzie wzniesione 
zostaną kryte trybuny dla widzów. Pomysł jest ze wszech miar szczęśliwy, 
gdyż tłem dla trybun są stare budynki puckie portowe oraz potężny gmach 
kościoła. Widok jaki się roztacza z portu jest przepiękny, jak na dłoni ma się 
przed sobą zatokę Pucką, półwysep Hel i Kępy Pucką, oraz Swarzewską.

W I A D O M O Ś C I    K O L O N I A L N E

Rewizja kolonii w świetle prasy europejskiej.
Dyskusja nad rewizją mandatów kolonialnych odbyta w angielskiej 

Izbie Gmin oraz deklaracja rządowa na ten temat złożona przez angielskie-
go ministra kolonii Thomasa [w rękopisie jest błędnie napisane Thomana 
– M.F.] w dniu 23 kwietnia wywołała, jak się tego można było spodziewać, 
żywy oddźwięk w prasie. 

Głosy niemieckie /Berliner Tageblatt , Kölnische Zeitung z 24.4./, powo-
łując się na poprzednie liberalne oświadczenie ministra Thomasa, krytyku-
ją ostro jego obecne stanowisko. „Kölnische Zeitung” wykazuje przy tym 
pewne zdenerwowanie na argumentację angielską: „To nasza sprawa – pi-
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sze on – w jakim celu domagamy się kolonii, rzeczą zasadniczą jest, aby An-
glia wiedziała, że sprawy tej nie damy pogrzebać”.

Obóz francuski /Le Matin, Le Temps, La République, z dn. 23 kwietnia/ 
nie kryje swego zadowolenia z powodu specjalnie ostrego zaakcentowania 
przez Ministra Thomasa okoliczności, że Rząd Angielski nie widzi powo-
du do rewizji swoich mandatów, a całość zagadnienia rozpatrywać byłby 
skłonny jedynie in unanimitate z wszystkimi zainteresowanymi mandata-
riuszami. 

Francja ma kłopoty z własnymi koloniami.
„L’Ere Nouvelle” z dn. 10.4.36 anonsując bliskie ukazanie się książki 

„Empire ou Colonies” Pelletier’a i Rouband’a zastanawia się nad zwiększa-
jącą się dysproporcją pomiędzy interesami metropolii a swoich kolonii. Je-
śli chodzi o Francję, to jej polityka gospodarcza na próżno obecnie stara się 
o znalezienie modus vivendi pomiędzy produkcją swych kolonii a własną. 
Wystarczy tylko uprzytomnić sobie kwestię zbytu we Francji zboża z Ma-
roka, ziarn oleistych z Senegalu, owoców z Algieru lub win z Tunisu, aby 
zdać sobie sprawę, że produkcja krajowa konkurencji tej nie wytrzyma. Je-
śli np. porównać płace w winnicach, które we Francji wynoszą 3.800 fr. na 
hektar, a w Algierze tylko 1.400 fr. /przy przewadze w wydajności/ to zro-
zumieć można, że jedynie dzięki barierom kontyngentowym zawdzięcza 
Francja równowagę produkcji. Ponieważ jednak kwestia eksportu stanowi 
częstokroć dla kolonii warunek egzystencji, trudno się dziwić stanowisku 
zajętemu przez prasę kolonialną /„Mograb”/. Twierdzi ona: „Francja prze-
kształciła nas na dostawcę, a tym samym przyjęła na siebie odpowiedzial-
ność naszych stosunków handlowych ze światem; dziś – nie może nas już 
opuścić.”.

„L’Ere Nouvelle” zadaje sobie z niepokojem pytanie czy trzeba będzie 
rozwiązywać dylemat i poświęcić metropolię czy kolonie i czy cały problem 
nie przypomina rewolucji członków ciała przeciwko żołądkowi?

Jedyne zaś wyjście z sytuacji – „to wolny handel na podstawie umów 
międzynarodowych.”.

Rozgrywka o kolonie afrykańskie.
René Vanlande w „L’Echo de Paris” z dn. 20 kwietnia zajmuje się de-

klaracją von Schnee, dawnego gubernatora Niemieckiej Afryki Zachodniej, 
wypowiedzianej ostatnio w Hamburgu.

„Sześćdziesiąt procent trudności, na które Francuzi, Belgowie i Holen-
drzy natrafi ają w Afryce, są sprowokowane przez nas” – miał oświadczyć von 
Schnee. „L’Echo de Paris” wynajduje nawet odpowiednią pozycję budżetu 
niemieckiego „na propagandę w Afryce – 20 milionów marek” i przytacza 
w dalszym ciągu słowa niemieckiego generała, który sławi akcję propagan-
dowo-fi nansową Dresden Banku w Algierze, Tunisie i Maroku od r. 1926.
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Artykuł kończy się apelem do zainteresowanych mocarstw kolonial-
nych o wspólny front antyniemiecki, przy czym Vanlande ostrzega W. Bry-
tanię, że zgodnie z oświadczeniem von Schnee „ajenci niemieccy przygoto-
wali teren we wszystkich koloniach cudzoziemskich.”.

Emigracja do Palestyny.
„Frankfurter Zeitung” z dn. 19 kwietnia w artykule redakcyjnym zaj-

muje się problemem Palestyny, dając przekrój jej możliwości emigracyj-
nych. Gazeta podkreśla, że bezprzykładny rozwój swój zawdzięcza ten kraj 
przede wszystkim harmonijnego dopływowi kapitałów i materiału ludz-
kiego. Jeśli chodzi o ludzi, to ludność Palestyny dzięki emigracji od 1932 r. 
zwiększyła się o 20%, kapitałowo natomiast emigranci w liczbie 140.000 
wnieśli 13,5 mil. funtów. Doliczywszy fundusze ze źródeł fi lantropijnych 
gazeta dochodzi do oszacowania przypływu kapitałowego na 30 mil. fun-
tów /750 mil. złotych/, który przypada na 370.000 ludności żydowskiej /ca-
łość wynosi 1,3 mil./. Nic dziwnego, że pod wpływem tych bodźców w ciągu 
ostatnich 5 lat, że obserwować można było jedyny na całym świecie fenomen 
braku rąk roboczych. Ostatnio zaznaczyła się co prawda depresja, głównie 
wskutek momentów politycznych, jednakże po podniesieniu stopy życiowej 
/niskiej na skutek emigracji z Polski/ i po zintensyfi kowaniu ruchu cudzo-
ziemców Palestyna powinna szybko wrócić do swej tendencji rozwojowej.

Dlatego też oznaczenie przez angielskie władze mandatowe cyfry emi-
gracyjnej dla Palestyny na 40.000 na rok 1936 /wobec 65.000 z roku 1935/ na-
leży uważać za przejściowe.

Czego żądają Niemcy.
„Excelsior” z dn. 6 kwietnia zwraca uwagę na defi nicję użytą przez Hi-

tlera przy precyzowaniu przez niego terenów potrzebnych do kolonizacji 
dla narodu niemieckiego.

Zdaniem „Excelsioru” Niemcy nie mogą liczyć i nie liczą na zwrot kolo-
nii raz ze względów moralnych, gdyż naród, który wypędza żydów od sie-
bie nie może domagać się murzynów, następnie materialnie – Niemcy ob-
dłużone, nie będą w stanie zrekompensować mandatariuszom wydatków 
poniesionych w związku z administracją kolonii.

Jeśli się jeszcze rozważy, że Afryka w żadnym wypadku nie będzie mo-
gła przyjąć nadmiaru ludności niemieckiej, oraz że argument krajów su-
rowcowych też nie wytrzymuje krytyki, gdyż Niemcy 90% swej bawełny, 
nafty i kawy nadal będą musiały sprowadzać z Brazylii, Egiptu czy Austra-
lii to zastanowić się wypada uważniej nad słowem „prowincje kolonialne” 
użyte przez Hitlera.

Czy to nie oznacza wskrzeszenie dawnego „Drang nach Osten”? 
Jak widzimy, interpretacja tendencji niemieckich w obozie francuskim 

jest dość niejednolita.
==================================================================
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Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 20–26
LIGA MORSKA I KOLONIALNA     Warszawa, dnia 14 maja 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN  Nr. 22/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

ZWIEDZAJ OBCE KRAJE TYLKO DROGĄ MORSKĄ 
I NA POLSKICH STATKACH

–––––––––––––––––––––––––––––––

Uczestnicy wycieczki m/s „Batory” wstępują na Ligi Morskiej i Kolonialnej
Uczestnicy wycieczki na m/s „Batory” – nadesłali na ręce Prezesa Zarzą-

du Głównego L.M.K., gen. G. Orlicz-Dreszera depeszę treści następującej:
„Uczestnicy wycieczki na Batorym – szlakiem południa stanąw-

szy w porcie macierzystym, z którego rozpocznie stałe rejsy nasz 
drugi wielki transoceanik, komunikują, że doceniając znaczenie 
spraw morskich, których wagę widzieli po świecie – zapisują się 
gremialnie na członków Ligi Morskiej i Kolonialnej i wyrażają goto-
wość współpracy w miarę wszystkich swoich sił w rozwoju polityki 
morskiej Polski. 

W imieniu pasażerów – poseł Dr. Surzyński.”.

Duży udział społeczeństwa w tegorocznym „Święcie Morza”.
Na tegoroczne „Święto Morza” zapowiada się duży zjazd społeczeń-

stwa do Gdyni. Wpływa na to zarówno dwudniowy okres świat, jak rów-
nież duże indywidualne zniżki kolejowe ustalone przez Ministerstwo Ko-
munikacji.

W ramach uroczystości „Święto Morza” odbędzie się Pierwszy Zjazd 
Kaszubów.

Pan Prezydent Rzeczypospolitej objął protektorat nad „Świętem Morza”.
W dniu 13 bm. Pan Prezydent prof. Ignacy Mościcki przyjął specjalną dele-
gację Zarządu Głównego L.M.K. z gen. dyw. G. Orlicz-Dreszerem na czele.
Pan Prezydent objął wysoki protektorat nad tegorocznymi uroczystościa-

mi „Święta Morza”, przyrzekając jednocześnie swój osobisty udział.
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W I A D O M O Ś C I M O R S K I E.

Ruch statków w porcie gdyńskim w czasie od 4 do 10 maja 1936 r.

Bandera
Weszło

Ilość         Tonaż

Wyszło

Ilość         Tonaż
 1. Szwecja 18        12.116 26        15.046
 2. POLSKA  9         8.455 11        16.636
 3. Norwegia  7         9.211  7         9.210
 4. Italia  2         5.650  3        11.126
 5. Dania  8         5.624 15         7.711
 6. Niemcy 11         5.217 10         5.428
 7. U.S.A.  1         3.113  2         6.281
 8. Finlandia  5         5.290  4         1.965
 9. Łotwa  2         2.744  3         3.454
10. Anglia  3         5.481  1           594
11. Z.S.R.R.  2         1.592  1           594
12. Holandia  1           640  3         1.066
13. W.M. Gdańsk  1           331

70        65.464 86        79.301

Praca portu gdyńskiego za czas od 2 do 7 maja 1936 r.

Wyładowano         Załadowano
24.876,9 ton         92.984,8 ton

Ogólny obrót
124.861,7 ton

Zebranie Rady Portowej w Gdyni.
Przy tutejszym Urzędzie Morskim, w dniu 14 maja br. pod przewodnic-

twem dyrektora Urzędu inż. Stanisława Łęgowskiego odbędzie się zebranie 
Rady Portowej. Na zebraniu tym omawiane będą sprawy kolejowe, porto-
we, eksploatacyjne i techniczne oraz nastąpi wybór członków do poszcze-
gólnych komisji Rady Portowej. 

Obroty towarowe portu gdyńskiego za miesiąc kwiecień 1936 r.
Ogólne obroty towarowe za miesiąc kwiecień br. przedstawiają się na-

stępująco:
Ogólny obrót zamorski łącznie z obrotem przybrzeżnym wyniósł 

608.305,5 ton /w marcu 600.276 ton/ z czego na obrót zamorski przypada 
596.034,6 ton /w marcu 583.767,1 ton/. Z ostatniej cyfry na przywóz przy-



Biuletyny Ligi Morskiej i Kolonialnej z 1936 roku...

293

pada 97.167 ton /w marcu 96.100,6 ton/, a na wywóz 498.867,6 ton /w mar-
cu 487.666,5 ton/. Obrót przybrzeżny łącznie z W.M. Gdańskiem wyniósł 
2.681,7 ton, z czego na przywóz przypada 954,5 ton, a na wywóz 1.727,2 t. 
Obroty drogą wodną z wnętrzem kraju wyniosły 19.591,2 t. z czego na przy-
wóz przypada 13.070,9 t., a na wywóz 6.530,3 t.

Ruch pasażerski w kwietniu 1936 r.
W przeciągu miesiąca kwietnia br. ogólny ruch pasażerski przez port 

gdyński wyniósł 1.636 pasażerów, z czego przyjechało 193 pasażerów, 
a wyjechało 1.443 pasażerów. Podział pasażerów na poszczególne klasy był 
następujący: Pasażerów I kl. – 85, pasażerów II kl. – 54, pasażerów III kl. – 
1.497.

Największy ruch pasażerski zanotowano między Gdynią a Brazy-
lią /814/ pasażerów, następnie między Gdynią a Anglią /473/ oraz między 
Gdynią a Francją /244/.

W porównaniu do miesiąca marca ruch pasażerski wzrósł o 249 osób.

Możliwości handlowe i eksportowe.
Firmy zagraniczne poszukujące kontaktu z ekspertami polskimi. Istnie-

je możliwość eksportu do kolonii angielskich, maszyn do mechanicznego 
prania bielizny. P/10541/45/Ro.

Firma angielska interesuje się importem naczyń emaliowanych 
P/11387/44 Ro.

Firma zagraniczna w Alepie interesuje się importem naczyń emaliowa-
nych i sprężyn do kanap do Syrii i Libanu. P/11325/4E/Ro.

Firma amerykańska poszukuje kontaktów handlowych z poważnymi 
dostawcami futer i skór w Polsce. Warunki: 3% prowizji i akredytywa ban-
kowa. P/11031/4H/M.

Firma amerykańska pragnie importować bezpośrednio z Polski używa-
ne worki z bel bawełny. P/11031/4H/M.

Firma z Singapore interesuje się importem haftów maszynowych bieliź-
nianych w dużych ilościach. P/11239/54/M.

Firma amerykańska pragnie nawiązać kontakt z polskimi eksporterami 
wyrobów koszykarskich. P/11031/4H/Sz.

Pudełka do cygar, papierośnice i inne artykuły dla palaczy poszukiwa-
ne przez fi rmę francuską P/10866/54/Sz.

Na rynku egipskim istnieje zapotrzebowanie na kosze na bieliznę, ziar-
no i.t.d. P/10646/49/Sz.

Wiklinę białą pragnie zakupić fi rma belgijska. P/9986/49/Sz.
Firma amerykańska poszukuje dostawców drewnianych fajek. 

P/10867/54/Sz.
Firma w Manilli /Filipiny/ chciałaby nawiązać stosunki handlowe z pol-

skimi importerami wódek. P/11002/32/Z.
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Poważna fi rma importowa w Curacao interesuje się dostawami mydła 
do prania. P/11086/59/Z.

Firma w Bagdadzie /Irak/ interesuje się różnymi artykułami z Polski. 
P/10599/4M/Z.

Firma z Buenos Aires chciałaby nawiązać stosunki handlowe z polskimi 
eksporterami papieru szmerglowego. P/11284/61/Z.

Firma z Ambato /Ekwador/ interesuje się nawiązaniem stosunków han-
dlowych z Polską. P/11227/19/Z.

Bliższe informacje w powyższych sprawach uzyskać mogą zaintereso-
wani eksporterzy w Państwowym Instytucie Eksportowym. Przy zgłosze-
niu należy powołać się na odnośny numer. Firmy, które nie pozostawały 
dotychczas w bliższym kontakcie z Instytutem, winny nadesłać jednocze-
śnie swe referencje.

Budowa nowych zbiorników na oleje mineralne w porcie gdyńskim.
Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin”, Oddział w Gdyni, 

przystąpi w roku bieżącym do wybudowania w porcie gdyńskim dalszych 
dwu zbiorników o pojemności cz. 3.000 t. każdy. W ten sposób w roku na-
stępnym baza przeładunkowa dla olejów mineralnych w porcie zwiększy 
się do ca. 10 tyś. t., dotychczas bowiem istnieją 3 małe zbiorniki o łącznej 
pojemności 2.000 t.

Wybudowanie nowych zbiorników zwiększy zdolność portu gdyńskie-
go w zakresie przeładunku olejów mineralnych. Baza ta, służyć będzie za-
równo dla przeładunku olejów krajowych, idących na eksport, jak też słu-
żyć będzie dla przeładunku olejów mineralnych pochodzenia zamorskie-
go, importowanych przez kraje na zapleczu portowym, jak Czechosłowacja, 
Austria i.t.p.

Projekt budowy 1-szych hut żelaznych w Turcji.
Rząd turecki przystępuje w najbliższym czasie do budowy pierwszych 

zakładów hutniczych dla produkcji żelaza i stali, z własnego surowca. Rocz-
na produkcja tych zakładów wynosić ma 100 tys. t. żelaza i stali. Budowa 
ma być dokonana w ciągu 2 lat, według projektów specjalistów sowieckich, 
w rejonie miejscowości Kartabug, przy drodze żelaznej, wiodącej z Eregli 
do Irmaku i Ankary. Okręg Karabug obfi tuje w niezbędne rudy i posiada 
bezpośrednią komunikację z zagłębiem węglowym w Zongułdaku, co uła-
twi dostawy niezbędnego dla produkcji paliwa. Zaznaczyć trzeba zarazem, 
że w Eregli rząd turecki projektuje budowę portu. W ten sposób hutniczy 
przemysł turecki znajdzie się w obrębie korzystnej dla siebie sieci komuni-
kacyjnej lądowej i morskiej. 

O budowę zakładów i zaprowadzenie odpowiednich instalacji ubiegają 
się koncerny przemysłowe niemieckie i angielskie. Mówi się, jakoby Angli-
cy, posiadając większe szanse w tym kierunku i że, jakoby już prowadzić 
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mieli pertraktacje z tureckim bankiem przemysłowym, który budowę tych 
zakładów ma fi nansować.

Stworzenie przemysłu hutniczego w Turcji, stanowić będzie olbrzymi 
skok naprzód w rozbudowie gospodarczej tego kraju, i uniezależnieniu się 
od zagranicy, gdy chodzi o dziedzinę metalurgiczną. Zarazem projekto-
wana budowa hut stanie się niewątpliwie jednym z etapów do dalszego 
stopniowego rozwoju przemysłu metalurgicznego w Turcji, a tym samym 
ograniczy ona turecki import żelaza, stali, oraz wyrobów metalurgicznych. 
Zaznaczyć przy tym należy, że Turcja, posiadając dostateczne zasoby wła-
snego węgla i odpowiednich rud, posiada realne podstawy i duże szanse do 
rozwoju projektowanych działów przemysłu. 

Kanał Odra – Dunaj – konkurencją dla Gdyni.
Rząd Czechosłowacki przystąpił do realizowania projektu, datujące-

go się jeszcze z czasów monarchii Austro-Węgierskiej, połączenia kanałem 
rzek Odry i Morawy w ich górnych biegach. Przez przekopanie tego kana-
łu, oraz pogłębienie do wymaganej głębokości rzeki Morawy, lewego do-
pływu Dunaju, uzyskuje się połączenie wodne między Odrą a Dunajem, 
a biorąc szerzej – połączenie Bałtyku z Morzem Czarnym.

Fakt ten wpłynie na potanienie transportu towarów przy imporcie cze-
chosłowackim z Niemiec i krajów położonych nad Bałtykiem i Morzem 
Północnym, jak również przy eksporcie czechosłowackim w relacjach: Cze-
chosłowacja – Kraje nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Z drugiej stro-
ny kanał Odra−Dunaj utoruje Niemcom konkurencyjną drogę dla eksportu 
swych produktów do krajów naddunajskich. Jak wynika z powyższego, bu-
dowa tego kanału, będzie korzystna dla Czechosłowacji i Niemiec, lecz go-
dzi ona bezsprzecznie w interesy portów polskich Gdyni i Gdańska, gdyż 
poza innymi sprawami, podnosi warunki konkurencyjne portu niemieckie-
go w Szczecinie.

Należy zaznaczyć, że koszty tego kanału pokrywa w połowie rząd cze-
chosłowacki i zakłady „Bar’a” w Zlinie. W roku bieżącym prowadzone są 
już prace na odcinku Ostrkowice – Hodoniu na Morawach.

Ulgi kolei niemieckich dla transportów tranzytowych Czechosłowacji.
Przy przewozach towarów czechosłowackich przez Hamburg do Sta-

nów Zjednoczonych Ameryki Północnej, niemiecki Goldiskonto bank, 
udziela ulg wyrównawczych między taryfą, która by przechodziła w ra-
chubę, gdyby te same towary w tych samych ilościach i tym samym czasie 
ekspediowane były przez Gdynię. Zasada kalkulacji polega na tym, że od 
obowiązującej taryfy niemieckiej odlicza się taryfę obowiązującą na Gdy-
nię, z dodatkiem Kč 2.45 za 100 kg. Różnice między tymi dwiema taryfa-
mi niemiecką i polską wyrównuje później Goldiskonto bank na podstawie 
uchwały kompetentnego Urzędu Dewizowego, powziętej na wniosek spe-
dytora portu hamburskiego.
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Postępowanie przy udzielaniu ulg, jest jednak tak uregulowane, że nie 
zawsze zainteresowani mogą z nich korzystać. O ulgi ubiegać się może 
w ramach pozwolenia przewozowego tylko ta fi rma czechosłowacka, trans-
portująca przez Hamburg, która spełni warunki stawiane indywidualnie 
przez koleje niemieckie.

Ogólnie biorąc warunki te polegają na tym, że zainteresowany zobo-
wiązany jest przewieźć przez Hamburg określone ilości towarów, w ści-
śle z góry określonym czasie. Ponadto pewną kwotę kosztów przewozo-
wych wypłaca się zainteresowanemu w dewizach wartościowych. Warunki 
odnośnej ilości transportów, jako też termin ich przewozu ustalają koleje 
niemieckie, natomiast warunek wydzielenia refakcji ustala kompetentny 
urząd dewizowy.

Sowiecka fl ota handlowa.
W tygodniku „Journal de Moscou” /Nr. 6/ ukazał się wywiad z kierow-

nikiem działu transportu w komisariacie handlu zagranicznego p. Leonido-
wem o fl ocie handlowej Z.S.R.R.

Flota ta w zeszłym roku przewiozła 40% towarów sowieckich przezna-
czonych na eksport. W bieżącym roku przewiduje się wzrost udziału stat-
ków sowieckich w transporcie o 60%.

Sowiecka fl ota handlowa w 1928 r. wynosiła 327.000 ton, w 1935 r. osią-
gnęła 1.350.000 ton.

Wzrost tonażu uskutecznia się zarówno przez budowę nowych statków 
w Z.S.R.R., jak i przez zakupy statków za granicą. W ciągu ubiegłego roku 
zakupiono za granicą 37 statków o pojemności ogólnej 175.000 ton. Za gra-
nicą w budowie jest 13 statków /o ogólnej pojemności 44.000 ton/ specjalnie 
przeznaczonych do transportu drzewa.

Stocznie sowieckie w bieżącym roku mają dostarczyć sześć statków 
o tonażu ogólnym 51.000 ton.

Sowiecka fl ota handlowa z końcem roku 1935 według słów Leonidowa 
osiągnęła już stopień rozbudowy określony dla końca drugiej piatiletki.

Zaznaczył on także, że konieczność wynajmowania statków zagrani-
cą zmniejsza się z roku na rok, a przede wszystkim statków dla przewozu 
drzewa. To samo dotyczy transportu eksportowanej naft.

W 1935 do portów Wielkiej Brytanii zawinęło 405 statków sowieckich, 
z tego 151 do Londynu, do portów Holandii 135, do portów Belgii 150 i.t.d.

Nad to Leonidow podkreślił także rozwój przewozów towarów obcych 
w drodze powrotnej z zagranicy statkami sowieckimi. W 1934 r. przewóz 
ten wynosił 50.000 ton, w 1935 osiągnął 370.000 ton, a w ciągu bieżącego 
roku przewiduje się transporty w wysokości 670.000 ton.

Przytoczone liczby wykazują dążność Sowietów do znacznej rozbudo-
wy swej fl oty handlowej oraz wyniki osiągnięte dotychczas w tej dzie dzinie. 
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Już prawie 4 miliony zebrano na F.O.M.
Do dn. 1.V.rb. zebrano na Fundusz Obrony Morskiej w gotówce i papie-

rach wartościowych
zł. 3.971.666.20
Nowe konto F.O.M.-u w P.K.O.
W związku z decentralizacją zbiórki na F.O.M. otwarto dalsze dwa kon-

ta P.K.O.:
dla Okręgu Poznańskiego LMK w Poznaniu – Nr. 42-012
dla Okręgu Pomorskiego LMK w Toruniu – Nr 42-013

Z wybrzeża morskiego.

Pozostawienie boi ochronnych w zatoce Puckiej na czas wielkiego tarła.
Z ramienia dozoru rybołówstwa morskiego, porozmieszczane zosta-

ły na wodach zatoki Puckiej boje ochronne, wskazujące na miejsca tarlisk 
i orientujące rybaków, gdzie znajduje się strefa zakazana połowów. Miejsca 
takie oznaczone są zakotwiczonymi bojami, z napisem „Tarlisko ochronne”. 
W zatoce Puckiej mamy obecnie trzy tarliska: pod Puckiem, następnie po-
między Swarzewem, Chałupami i Kuźnicą na Helu oraz Rzucewem a Dep-
kami. W miejscach tych połów jest pod groźbą kary surowo wzbroniony.

Błota Bielawskie na wybrzeżu polskim zostaną osuszone.
W Czarnym Młynie, pow. morski, rozpoczęto budowę baraków wię-

ziennych, w którym zamieszka 300 więźniów z Wejherowa. Więźniowie po-
dejmą w najbliższym czasie pracę nad osuszaniem w Czarnym Młynie, Sła-
woszynie, Ostrowie i Karwieńskich Błotach oraz terenów, sięgających do 
Jastrzębiej Góry. Obszar przeznaczony do osuszenia nosi nazwę Błot Bie-
lawskich, słynnych na wybrzeżu z przepięknego wrzosowiska.

Rzeki powiatu morskiego Czarnawa i Płutnica połączone zostaną kanałem.
Do zatoki Puckiej, za wzgórzami Gnieżdżewskimi tuż pod Puckiem 

uchodzi rzeka Płutnica, która obecnie została uregulowana, a tereny do niej 
przylegające zmeliorowane. Druga rzeka, Czarnawa, uchodzi za Karwią do 
otwartego Bałtyku. Obie rzeki mają być w najbliższym czasie połączone ka-
nałem odwadniającym, tak, że torfowiska, przez które płyną, zamienione 
zostaną na żyzne łąki, po odpowiednim wyeksploatowaniu złóż torfowych.

Najwęższy pas półwyspu Helskiego zostanie zabezpieczony.
Pod Chałupkami na Helu, gdzie półwysep Helski ma ponad 100 me-

trów szerokości, na zarządzenie dyrektora Urzędu Morskiego p. inż. St. Łe-
gowskiego, podjęte zostały prace nad zabezpieczeniem tego odcinka brze-
gu polskiego, który stale narażony jest na podmycie. Bite są w odstępach 
kilkunastometrowych pale, przy pomocy kafarów. Pale bite są od strony 
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otwartego Bałtyku i w ten sposób, że mają wskazywać dokąd sięga ląd. O ile 
w czasie burz, jakiś z pali zostanie podmyty wraz z pasem ziemi w któ-
rej tkwił, natychmiast zostanie podjęta tam praca nad zbudowaniem stałej 
tamy, systemu polskiego, taką jaką widzimy za Karwią. Tama pod Karwią 
znakomicie chroni brzeg przed wdarciem się rozszalałego żywiołu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dominacja angielska przeciwko cesji mandatów.
Jak donosi „Le Temps” z dn. 8 maja, rząd Unii Południowo-Afrykań-

skiej miał dać do zrozumienia Londynowi, że w żadnym wypadku nie 
przewiduje możliwości odstąpienia swego mandatu nad Afryką Południo-
wo-Wschodnią, dawną kolonią niemiecką.

W trakcie debaty parlamentarnej w Capetown, pułkownik Reith, mini-
ster rolnictwa, który obok generała Smutsa był jednym ze zdobywców nie-
mieckiej Afryki Południowo-Wschodniej oświadczył, że terytorium to sta-
nowi część integralną Unii Południowo-Afrykańskiej.

Z drugiej strony koloniści angielscy w Tanganika /dawna niemiecka 
Afryka Wschodnia/ wystosowali z Dar-el-Salem protest przeciwko chwiej-
nemu rzekomo stanowisku W. Brytanii w kwestii rewizji mandatów.

Francja o Anglii i o rewizji mandatów.
„Le Journal” z dn. 3 maja podkreśla różnicę, jaka zachodzi między sta-

nowiskiem rządu angielskiego, a opinią publiczną tego kraju w sprawie re-
wizji mandatów. O ile społeczeństwo, wiedzione zdrowym instynktem do-
maga się zamknięcia dyskusji na ten temat, o tyle chwiejna postawa rządu 
angielskiego sprowokować może nowy atak niemiecki na jedną z ostatnich 
instytucji Wersalu, jakimi są mandaty. 

„Jeśli Anglia ustąpi – co jej tylko dotyczy – Niemcy odniosą nowy suk-
ces i ich miłość własna dozna uspokojenia na jakiś czas. Ale problem emi-
gracji i podziału surowców nie zostanie przez to rozwiązany. Dawne kolo-
nie niemieckie bowiem nie były żadną pomocą dla Rzeszy. Trudność Nie-
miec, chęć ich naprawy, ryzyko konfl iktu pozostaną więc zawsze te same”.

„Czyż nie byłoby lepiej, gdyby te kilka państw, na których opiera się 
pokój świata od lat 16 wiedział dokładnie, czego chcą” – kończy swe wy-
wody „Le Journal”.

Polemika francusko-niemiecka o rewizji mandatów.
Między „Berliner Tageblatt ” a „le Temps” rozgorzał ostatnio pojedynek 

na tle problemu rewizji mandatów.
Dr. Kurt Weigelt, jeden z dyrektorów „Deutsche Bank” dowodzi w „Ber-

liner Tageblatt ”, że kryzys niemiecki, będący dużą częścią ogólnoświatowej 
stagnacji, wywołany jest między innymi niemożnością kupna surowców we 
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własnych koloniach za własną walutę. Wegelt podkreśla, że z pośród zasad-
niczych dla przemysłu surowców Niemcy wywożą od siebie jedynie węgiel 
i potas, natomiast resztę surowców muszą sprowadzać, co przy obecnych 
stosunkach dewizowych wpływa ujemnie na bilans. Autor oblicza, że przy 
obecnym stanie kolonii niemieckich Rzesza mogłaby zakupywać u nich to-
warów za 156 milionów mk., a wywozić za 266 mil. Autor zauważa, że taka 
np. Anglia, potrzebując miedzi potrafi ła zwiększyć w ciągu 5 lat produkcję 
w Rodezji z 5 tysięcy ton na 130 tysięcy.

„Le Temps” natomiast zatrzymuje się dłużej na tych surowcach, które, 
nawet w razie zwrotu kolonii, Niemcy będą musiały sprowadzać skądinąd 
/nafta, bawełna, wełna/ i oblicza, że jedynie 10% importu Rzeszy pochodzi-
łoby z kolonii, co nie wywarłoby wielkiego wpływu na bilans państwa.

LIGA MORSKA I KOLONIALNA na uroczystościach 12 maja w Wilnie.
Większość Okręgów LMK. nie tylko bliższych ale i dalszych wysłało 

swoje delegacje do Wilna na uroczystości żałobne złożenia Serca Marszałka 
w Mauzoleum na Rossie – Delegacja L.M.K. biorąca udział w uroczysto-
ściach składała się z przedstawicieli Zarządu Głównego i Okręgów: Wileń-
skiego, Białostockiego, Nowogródzkiego, Poleskiego, Wołyńskiego, Stani-
sławowskiego, Radomsko-Kieleckiego, Stołecznego i Łódzkiego.

Delegacja Ligi Morskiej i Kolonialnej złożyła na Rossie 2 wieńce. Dele-
gacje pozostałych Okręgów wzięły udział w uroczystościach krakowskich.

Zjazdy doroczne Okręgów L.M.K.
W ubiegłą niedzielę dn. 10 maja odbyły się zjazdy doroczne 3-ch Okrę-

gów LMK.: w Katowicach, Krakowie i Wilnie z udziałem przedstawicie-
li Zarządu Głównego, władz miejscowych i licznie przybyłych delegatów 
wszystkich Oddziałów tych Okręgów.

Zjazd Okręgu Śląskiego przodującego pod każdym względem Okrę-
gu LMK. dostarczył jego uczestnikom wiele bardzo cennych materiałów 
sprawozdawczych, stwierdzających wyniki pracy tego Okręgu, prowadzo-
nej od wielu już lat na bardzo wysokim poziomie, wielką popularność ha-
seł morskich wśród najszerszych warstw ludności Śląska. Pracami Okręgu 
L.M.K. kieruje wicewoj. dr. Saloni.

Zjazd w Krakowie przy udziale delegatów 120 Oddziałów otworzył 
Prezes Okręgu – p. gen. B. Mond w Sali kasyna garnizonowego i złożył spra-
wozdanie za rok ubiegły, wskazujące podwojenie liczby członków oraz roz-
szerzenie działalności na cały teren w zakresie wszystkich działów pracy.

Zjazd w Wilnie rozpoczął się po złożeniu hołdu Sercu Marszałka przez 
delegatów w kościele św. Teresy; otwarcia zjazdu dokonał p. płk. Ocetkie-
wicz, zaś przewodnictwo objął p. radca Pankiewicz. Długa i wyczerpują-
ca dyskusja nad sprawozdaniem wykazała postęp w pracach Ligi Morskiej 
i Kolonialnej na Wileńszczyźnie, uzyskany dzięki wzrastającemu stale za-
stępowi czynnych działaczów.
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Uregulowane już w tym Okręgu zasady organizacyjne zapewniają-
ce mu dalszy rozwój i wzrost, który wg uchwały delegatów na przynieść 
w roku bież. podwojenie członków.

Następnie zjazdy Okręgów przewidziane są w Tarnopolu i Lwowie na 
17 maja.

==================================================================

Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 27–30
LIGA MORSKA I KOLONIALNA     Warszawa, dnia 21 lipca 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN  Nr. 31/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

FUNDUSZ OBRONY MORSKIEJ.
Ile zebrano już na F.O.Morskiej?

Do dnia 18 b.m. włącznie, na Fundusz Obrony Morskiej zebrano ogó-
łem 4 miliony 211 tysięcy 432 złote i 40 groszy.

Pan Prezydent Rzplitej na F.O. Morskiej.
Najwyższy Protektor „Święta Morza” i Członek Honorowy L.M.K. Pan 

Prezydent, prof. Ignacy Mościcki, dla zaznaczenia swego stosunku do Fun-
duszu Obrony Morskiej – złożył na ten cel 1000 zł.

Przykład godny naśladowania.
W ślad za inicjatywą Komitetu lokalnego Ubezpieczalni Społecznej 

w Gnieźnie, pracownicy Zakładów Wydawniczych „Alfred Ksycki” w Żni-
nie Wlkp. uchwalili dobrowolne opodatkowanie w wysokości ½ % od po-
borów miesięcznych na rzecz Funduszu Obrony Morskiej.

Hojny dar.
Pan Aleksander Rozetorski z Sokolników, zgodnie z wezwaniem Na-

czelnego Wodza do ofi ar na rzecz obrony narodowej, złożył za pośrednic-
twem ś.p. Gen. Dyw. G. Orlicz-Dreszera, na krótko przed Jego tragiczną 
śmiercią, 500 zł. na Fundusz Obrony Morskiej.

Obywatelska inicjatywa.
Lekarze i pracownicy Ubezpieczalni Społecznej w Gnieźnie, uznając ko-

nieczność rozbudowy siły obronnej Państwa, a szczególnie zabezpieczenia 
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wybrzeża i portów w Gdyni, postanowili opodatkować się na budowę ło-
dzi podwodnej /F.O.M./ w wysokości 1/2% pensji miesięcznej. Zaznaczyć 
należy, że opodatkowanie to powtarza się stale od 1934 r. i wyniosły dotąd 
zł. 790.–.

Jednocześnie Komitet lokalny wystąpił z inicjatywą takiego opodatko-
wania do wszystkich urzędów państwowych i samorządowych, inicjatyw 
społecznych i prywatnych.

Obraz na F.O.Morskiej.
Na rzecz Funduszu Obrony Morskiej został ofi arowany przez art. mal. 

p. W. Siwierskiego obraz p.t. „Na Wiśle”.
Cena zł. 150.–
Obraz znajduje się na Wystawie w Warszawie, przy ul. Mazowieckiej 8, 

w salonie p. Garlińskiego.

WIADOMOŚCI PORTOWE

Obroty portu gdyńskiego za pierwsze półrocze 1936 r.
W pierwszym półroczu br. ogólne obroty towarowe portu gdyńskie-

go /łącznie ze śródlądowym/ wyniosły 3.676.814,6 ton wobec 3.565.047,4 
ton w tym samym okresie czasu roku ubiegłego, wykazując tym samym 
3.1%-owy wzrost obrotów.

Obroty zamorskie wykazały natomiast 3.4%-owy wzrost /3.809.084,7 
ton wobec 3.489.514,1 ton w 1935 roku/.

Przywóz zamorski w tym samym okresie czasu /od stycznia do czerwca 
wł./ 1936 r. wyniósł 549.352,9 ton wobec 559.826,3 ton w 1935 roku wykazu-
jąc 1.8%-owy spadek.

Wywóz zamorski w tym samym czasie /styczeń−czerwiec/ wynosi 
3.059.731,8 ton w 1936 r. wobec 2.929.687,8 ton w 1935 r. wykazując nato-
miast 4.4%-owy wzrost obrotów.

Obroty przybrzeżne łącznie z W.M. Gdańskiem w 1-szem półroczu rb. 
wyniosły 23.682,7 ton wobec 13.113,4 ton w roku ubiegłym. 

Obroty z wnętrzem kraju drogą wodną w tym samym okresie czasu 
wyniosły 44.047,2 ton wobec 62.419,9 ton w roku ubiegłym.

Ruch statków w porcie gdyńskim w pierwszym półroczu 1936 r.
W pierwszym półroczu rb. przyszło do portu 2314 statków wobec 2259 

statków w tym samym okresie 1935 r. wykazując 2.4%-owy wzrost. pojem-
ność statków na wejściu w tym samym okresie czasu wyniosła 2.295.802 
n.r.t. wobec 2.127.793 n.r.t. w roku ubiegłym, wykazując 7,8%-owy wzrost. 

Wyszło natomiast 2315 statków wobec 2164 statków w roku ubiegłym /
wzrost 6.9%/.
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Pojemność tych statków wyniosła 2.286.828 n.r.t. wobec 2.127.383 n.r.t. 
w roku ubiegłym /wzrost 7.4%/.

Ogółem /na przejściu i wyjściu razem/ tonaż statków w 1-szem półro-
czu rb. wyniósł 4.582.630 n.r.t. wobec 4.255.176 n.r.t. w tym samym okresie 
czasu roku ubiegłego /wzrost 7.6%/.

Uruchomienie nowej linii regularnej.
Dnia 9.VII.br. po południu zawinął do portu gdyńskiego francuski sta-

tek „Colombie” o pojemności około 16.000 ton, który jest pierwszym stat-
kiem niedawno zgłoszonej linii okrętowej utrzymującej regularną komu-
nikację między portami Le Havre – Southampton – Kopenhaga – Gdynia 
– Lenningrad i Gdynia – Kopenhaga – Southampton – Le Havre.

Na powyżej linii regularnej kursować będzie początkowo s/s „Colom-
bie” i s/s „Marrakech”, a następnie zamiast powyższych statków kursować 
będzie s/s „Charles Roux”.

Agentem nowej linii regularnej jest fi rma „Polska Agencja Morska”, 
która udziela informacji w sprawie przewozu pasażerów i ładunków mię-
dzy wymienionymi portami.

Wizyta w Urzędzie Morskim.
W dniu 10 bm. złożył wizytę Dyrektorowi Urzędu Morskiego nowo 

mianowany Konsul Rzeszy Niemieckiej na Gdynię p. W. Hofmann.

Wycieczka posłów i senatorów w porcie.
Dnia 9 lipca br. grupa posłów i senatorów rolników w liczbie około 

50 osób zwiedziła na holowniku port gdyński i jego urządzenia.
Wycieczce tej towarzyszył w porcie Dyrektor Urzędu Morskiego 

inż. St. Łęgowski, który podczas objazdu udzielił wyjaśnień.

Wyjazd statku szkolnego „Dar Pomorza”.
Dnia 12 lipca br. przed południem wyszedł z Gdyni statek szkolny „Dar 

Pomorza” na jednomiesięczną podróż ćwiczebną z uczniami Państwowej 
Szkoły Morskiej.

„Dar Pomorza” w czasie tej podróży zawinie do portów angielskich 
Yarmouth i Southampton, a w drodze powrotnej zatrzyma się w Kolonii na 
okresie Olimpiady Żeglarskiej. Powrót powyższego statku do Gdyni prze-
widziany jest około połowy sierpnia br.

Goście węgierscy w Gdyni.
Dnia 12 lipca br. przyjechali z Budapesztu do Gdyni rektor Politechniki 

p. Dr. Eugeniusz Czett ler, p. Dr. Mikołaj Szabò w towarzystwie Przedsta-
wicieli Kolei i Portów Polskich oraz Dyrektora Izby Handlowej Węgiersko-
-Polskiej w Budapeszcie p. Dr. Antoniego Steinera.
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W pierwszym dniu pobytu w Gdyni goście węgierscy wzięli udział 
w inauguracji Międzynarodowych Wykładów Akademickich w gmachu 
Państwowej Szkoły Morskiej, a następnie dnia złożyli wizyty Komisarzowi 
Rządu w Gdyni p. mgr. Fr. Sokołowi oraz Dyrektorowi Urzędu Morskiego 
p. inż. St. Łęgowskiemu.

Dyrektor Urzędu Morskiego obwiódł gości węgierskich po porcie 
udzielając im wyjaśnień o jego rozwoju i urządzeniach.

LIGA MORSKA I KOLONIALNA SZKOLI MŁODZIEŻ
W wielkim Ośrodku Żeglarskim Ligi Morskiej i Kolonialnej przebywa 

obecnie 168 uczestników, którzy pod kierunkiem wytrwanych instrukto-
rów odbywają przeszkolenie śródlądowe.

Ostatnio nad Naroczą, bawiła specjalna komisja, która stwierdziła, iż 
w obozie już od dnia 2.VII.36 r. rozpoczęto normalną pracę, polegającą na 
nauce pływania, żaglowania i jazdy na kajakach.

Oprócz żeglarstwa t.zw. praktycznego młodzież otrzymuje wiadomości 
o Lidze Morskiej i Kolonialnej, oraz elementarne podstawy o zagadnieniach 
morskich.

Pierwszy turnus obozu będzie zakończony w dniu 29 lipca br.

SPRAWY KOLONIALNE

W koloniach – prosperity.
Niechęć Francji do kwestii rewizji kolonii jest usprawiedliwiona do-

skonałym stanem gospodarczym w koloniach w zarządzie francuskim 
i korzyściami jakie z nich czerpie metropolia. Bilans ostatnio zamieszczo-
ny w „La Vie” daje następujące charakterystyczne cyfry: dochody celne 
A.O.F. /Afryka Zachodnia Francuska/ wyrażają się w cyfrze 67 milionów fr. 
 rocznie.

Rok 1936 przewyższył pod tym względem poprzedni o 15 milionów 
a preliminarz budżetowy o 33%. W konsekwencji Dakar – niewielka do-
tychczas mieścina liczyć będzie za 5 lat – 150 tys. mieszkańców. Madaga-
skar przeszedł również zwycięsko przez kryzys i cyfry jego importu osią-
gnęły w 1936 r. – 41.000 ton, co stanowi 100% wzrost w stosunku do roku 
1935. Z Indochin nadchodzi wiadomość o założeniu Hanoi, nowego por-
tu lotniczego, największego i najnowocześniejszego, jeśli chodzi o Daleki 
Wschód. Jego komendantem jest Polak – Borzęcki. Antyle monopolizują po-
woli import baranów do Francji. I w tej dziedzinie ostatni rok wskazuje 
100% poprawę w stosunku do roku 1935. Francja przywiozła w roku 1936 
225.000 kwintali baranów ze swej kolonii, co stanowi 81% jej całkowitego 
zapotrzebowania.
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Francja troszczy się o Tunis.
„La Vie” z dn. 30 czerwca publikuje ciekawy i znamienny artykuł Lu-

cien Saint’a dawnego prezydenta generalnego w Tunisie. Autor podkreśla 
wzrost znaczenia Morza Śródziemnego w polityce z chwilą wybuchu kon-
fl iktu angielsko-włoskiego o Abisynię. Rozgrywka ta bynajmniej jeszcze nie 
jest zakończona a punktem starcia dla tych dwóch mocarstw będą przede 
wszystkim drogi prowadzące na Daleki Wschód. W tych warunkach dopie-
ro ukazuje się wyraźnie pierwszoplanowość portu Bizerty, doskonałej bazy 
morskiej i lotniczej, leżącej na zbiegu zachodniej i wschodniej części Morza 
Śródziemnego. Autor wysuwa dwie tezy: pierwszą jest uzbrojenie Bizerty 
do poziomu stosowanego na wybrzeżu Prowansji „Tulon i Bizerta nie po-
winny się nigdy tracić z oczu”. Druga teza autora brzmi: sama Bizerta nie 
pomoże, jeśli zaplecze nie będzie silne. W przeciwnym razie Bizertę spotka 
los Tangeru, który Anglicy zajęli w XVII wieku ufortyfi kowali od morza, 
jednakże musieli opuścić wskutek rewolty sił lądowych /Mulaj Ismail/. Wo-
bec tego trzeba wrócić na związek Bizerty z zapleczem jej – Tunisem, gdzie 
wzmóc należy życie gospodarcze i rozwiązać problemy socjalne, ażeby jak 
twierdzi Saint „wzmóc chęć tubylca do wierności”.

Niemcy walczą o kolonię.
Opinia Europy w dalszym ciągu śledzi uważnie konsolidowanie się 

Niemiec dookoła żądania zwrotu kolonii. Po scaleniu akcji kolonialnej przez 
Niemieckie Towarzystwo Kolonialne, na którego czele stanął gen. Von Epp, 
a patronat udzielił Hitler, agitacja w Niemczech stała się tak silna, że do 
pracy włoskiej i szwajcarskiej /„Basler Nachrichten” z dn. 8.VII.36./ przedo-
stały się nawet pogłoski o utworzeniu w Rzeszy oddzielnego Ministerstwa 
Kolonii. – Wiadomość ta jest przez prasę niemiecką na razie dementowana.

Równolegle z ożywieniem panującym w Rzeszy zauważyć się daje 
wzmożenie agitacji niemieckiej w byłych koloniach. „Morning Post” sy-
gnalizuje znaczne zyski terenowe niemieckich „nazi” w Unii Południowo-
-Afrykańskiej a „Daily Telegraph” donosi, że w związku ze zwrotem kolo-
nii, co w Niemczech uważa się za fakt przesądzony, należy wystąpić o rewi-
zję klauzul porozumienia morskiego niemiecko-angielskiego z roku 1935. 

Stosunek dotychczasowy tonażu fl oty angielskiej i niemieckiej 100:35 
wymagałby znacznej poprawy na korzyść Niemiec.

Kwestia mandatów – sprawa otwarta?
„Kölnische Zeitung” z dnia 11 lipca przynosi sprawozdanie z czwartko-

wej debaty w angielskiej Izbie Gmin z okazji uchwalania budżetu kolonial-
nego. – Dziennik niemiecki jest niezadowolony, że pomimo zapowiadanej 
dużej dyskusji Izba ograniczała się do wysłuchania przemówień przedsta-
wiciela rządu oraz antyniemieckiego Konserwatysty Wintertona, który nic 
nowego na ten temat nie powiedział. „Kölnische Zeitung” przypuszcza, że 
wstrzemięźliwość Izby, została na pewno zainspirowana przez rząd, które-
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mu, wobec zbliżającej się konferencji w Brukseli, nie na rękę była dyskusja, 
mająca wywołać niepotrzebne napięcie między Anglią i Niemcami. Dzien-
nik podkreśla natomiast, że minister Kolonii Ozmsby Gore, otwierając ob-
rady, przypomniał Izbie wszystkie oświadczenia ofi cjalne rządu na temat 
rewizji kolonii. „To znaczy, tłumaczy „Kölnische Zeitung”, swym czytel-
nikom, że rząd angielski nie zmienia swego zasadniczego stanowiska od-
różniania kolonii od mandatów. O ile myśl odstąpienia jakiejkolwiek an-
gielskiej kolonii w ogóle nie może być dopuszczoną, o tyle sprawa zwrotu 
mandatów Niemcom pozostaje kwestią otwartą.”.

Jak będzie administrowana Abisynia.
„Giornale d’Italia” publikuje tezy artykułów Lessona /ministra kolo-

nii Italii/ na temat zamierzeń włoskich w Abisynii. Lessona stwierdza, że 
główną troską Włoch będzie zabezpieczenie praw krajowców, szczególnie 
w dziedzinie religijnej. Muzułmanie będą bezwzględnie sądzeni według 
wymogów swej religii, poza tym przewidywane jest także założenie 2-ch 
gmin żydowskich w okolicach jeziora Tana. Szkoły powszechne i gimnazja 
umożliwią ludności tubylczej przygotowanie się do udziału w administracji 
kraju. Kolonizacja włoska będzie skupiona w ośrodku odrębnie celem za-
pobieżenia jakiejkolwiek asymilacji, która jest z góry wykluczona.

Do P.T. Redakcji Pism
Do niniejszego biuletynu, w związku z tragiczną śmiercią Prezesa Za-

rządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej – dołączamy „Depesze kondo-
lencyjne w Lidze Morskiej i Kolonialnej”.–

==================================================================

Fond 414, opis 1, sprawa 7, karty 31–36
LIGA MORSKA I KOLONIALNA     Warszawa, dnia 31 lipca 1936 r.
       Zarząd Główny
    Warszawa, ul. Widok 10
      Konto w PKO. 367

BIULETYN  Nr. 32/36
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej

Przedruk dozwolony i bezpłatny

K R O N I K A  Ż A Ł O B N A.
Uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój duszy ś.p. Gen. G. ORLICZ-
-DRESZERA.

We wtorek dnia 28 lipca br. o godzinie 11-ej przed południem w koście-
le Garnizonowym przy ul. Długiej w Warszawie, odbyło się, z inicjatywy 
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Ligi Morskiej i Kolonialnej, uroczyste nabożeństwo żałobne za spokój du-
szy ś.p. Gen. Gustawa ORLICZ-DRESZERA, prezesa Zarządu Głównego 
L.M.K.

W rzęsiście oświetlonej świątyni, wokół symbolicznej trumny, nakrytej 
banderą L.M.K. oraz czapką i szablą ś.p. Generała i ozdobionej licznymi or-
derami i odznaczeniami Zmarłego, między innymi zaś wielką wstęgą Polo-
nia Restituta, nadaną pośmiertnie przez Pana Prezydenta Rzplitej – licznie 
zgromadziło się, obok bliższej i dalszej Rodziny Zmarłego, szereg osobisto-
ści ze sfer ofi cjalnych, generalicja i korpus ofi cerski, dalej poczty sztandaro-
we Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, wszystkich Oddzia-
łów stołecznych Ligi Morskiej i Kolonialnej, dalej Pocztowego i Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego, Związku Strzeleckiego i wielu innych orga-
nizacji i stowarzyszeń.

Wśród przybyłych tłumnie zapełniających kościół, zauważeni zosta-
li pp.: Vicemin. gen. LITWINOWICZ, vicemin. KORSAK, vicemin. DO-
LEŻAL, vicemin. BOBKOWSKI, k.admirał UNRUG, gen. SKIERSKI, gen. 
BOŃCZA-UZDOWSKI, gen. RUPPERT, prezydent STARZYŃSKI, prezes 
Rady Głównej L.M.K. min. KOŻUCHOWSKI, viceprezes Zarządu Główne-
go L.M.K. ROSTKOWSKI oraz dyr. CZERMINSKI.

Egzekwie żałobne odprawił ks. kapelan GOGOLIŃSKI, pienia zaś ża-
łobne wykonane zostały przez zasłużoną artystkę naszą p. Wandę WER-
MIŃSKĄ, p. Ignacego DYGASA, p. Jarosława GOEBELA i p. Maurycego 
JANOWSKIEGO – artystów Opery Warszawskiej. Na organach akompa-
niował p. prof. DOBRZYŃSKI. „Ave Maria’ Gounda odegrał na wiolonczeli 
p. Tadeusz LIFAN.

Dalsze kondolencje z powodu śmierci gen. ORLICZ-DRESZERA. 
Do Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej wciąż wpływają jesz-

cze, zwłaszcza z zagranicy, kondolencje z powodu tragicznej śmierci długo-
letniego Prezesa Ligi, ś.p. gen. dyw. Gustawa ORLICZ-DRESZERA.

Między innymi, kondolencje nadesłali: Ligue Maritime Belge /Belgij-
ska Liga Morska/ i Liga Navala Romana /Rumuńska Liga Morska/, Posel-
stwo R.P. w Brazylii – Towarzystwo Przyjaciół Polskiego Morza w Brazylii, 
– Konsul Gen. R.P. w Liberii, dr. SAJOUS, – Liga Przyjaciół Morza Polskiego 
w Czechosłowacji /Karwina/ wraz z Kółkiem Samokształcenia połączonych 
Kół Macierzy w Karwinie, – oraz gen. Marian ZARUSKI w imieniu „ZAWI-
SZY CZARNEGO”.

Komitet Uczczenia ś.p. gen. dyw. Gustawa ORLICZ-DRESZERA. 
Zarząd Główny Ligi Morskiej i Kolonialnej, wraz z Prezydium Rady 

Głównej L.M.K., ukonstytuował się jako Komitet Uczczenia ś.p. gen. dyw. 
Gustawa ORLICZ-DRESZERA. Do Komitetu tego wejdą również przedsta-
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wiciele organizacji i instytucji, które wyraziły lub wyraża chęć współpracy 
Komitetom.

Specjalne wydawnictwo o ś.p. gen. ORLICZ-DRESZERZE.
Liga Morska i Kolonialna przystępuje do wydania szeregu specjal-

nych publikacji, dotyczących ś.p. gen. dyw. Gustawa ORLICZ-DRESZERA, 
a mianowicie: 1/ wyczerpującej monografi i Zmarłego; 2/ Jego pism, artyku-
łów i przemówień; 3/ powieści z życia Zmarłego, przeznaczonej dla mło-
dzieży, przy czym na powieść tę zostanie ogłoszony konkurs.

Liga Morska i Kolonialna poświęca również pamięci Zmarłego następ-
ny, t.j. wrześniowy numer miesięcznika „Morze” oraz Kwartalnika „Spra-
wy Morskie i Kolonialne”.

Tysiąc złotych ofi arował Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajem-
nych na cele, związane z ideologią ś.p. Gen. Dyw. Gustawa ORLICZ-DRE-
SZERA.

Do Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej nadszedł list od 
p. Bronisława ZIEMIECKIEGO, dyrektora Powszechnego Zakładu Ubez-
pieczeń wzajemnych w Warszawie /Kopernika 36/40/. List ten jest brzmie-
nia następującego:

Łącząc się z całym krajem w głębokim żalu z powodu tragicz-
nego zgonu Prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej, ś.p. Generała Dywi-
zji ORLICZ-DRESZERA oraz pragnąc przyczynić się do uczczenia 
Jego pamięci – pozwalam sobie przekazać w imieniu Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych na rachunek Zarządu Główne-
go Ligi w P.K.O. kwotę zł. 1.000.–, którą uprzejmie proszę przezna-
czyć na cele najbliższej związane z ideologią Zmarłego.

/–/ Bronisław Ziemiecki

W związku z wciąż napływającymi do Ligi Morskiej i Kolonialnej ofi a-
rami z powodu śmierci ś.p. gen. G. ORLICZ-DRESZERA, Zarząd Główny 
L.M.K. prosi o kierowanie ich do P.K.O. Nr. 367, konto specjalnego „Fundu-
szu Uczczenia ś.p. gen. G. ORLICZ-DRESZERA”, − którym to funduszem 
zadysponuje Rada Główna L.M.K.

Stypendia na studia kolonialne im ś.p. gen. dyw. Gustawa ORLICZ-DRE-
SZERA.

Prezydium Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej, celem 
uczczenia wielkiego pioniera idei kolonialnej, jakim był ś.p. gen. dyw. Gu-
staw ORLICZ-DRESZER, – przeznaczyło na rok szkolny 1936/37 dwa sty-
pendia Jego Imienia dla Polaków, studiujących w szkołach kolonialnych za 
granicą.
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SPRAWY ORGANIZACYJNE LIGI MORSKIEJ I KOLONIALNEJ

Tymczasowe kierownictwo Ligą Morską i Kolonialną.
Do czasu obioru nowego prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej 

i Kolonialnej na drodze przewidzianej statutem, – kierownictwo Organiza-
cją spoczywa w rękach Prezydium Rady Głównej z prezesem min. J. KOŻU-
CHOWSKIM na czele – oraz Prezydium Zarządu Głównego, z viceprezesa-
mi: gen. J. KRUSZEWSKIM i dyr. F.,  ROSTKOWSKIM.

Wypadek nad jeziorem Narocz.
W związku z zanotowanym przez prasę nieszczęśliwym wypadkiem, 

jaki w dniu 27 lipca br. miał miejsce w Ośrodku Żeglarskim L.M.K. nad 
jeziorem Narocz, – kierownictwo tego Ośrodka złożyło następujące infor-
macje.

Wypadek zdarzył się o godzinie 18-ej, po podwieczorku, t.j. już po skoń-
czonych ćwiczeniach żeglarskich i po nauce pływania, a więc w godzinach, 
w których nie ma żadnych zajęć wodnych.

Dokładny rozkład zajęć, zgodny z regulaminem Ośrodka, był uczestni-
kom Ośrodka podany do wiadomości specjalnym „rozkazem dziennym”, 
a ponadto jest uwidoczniony w regulaminie.

Dalej, uczestnik, uległy wypadkowi, skakał na przystani z pomostu, 
z którego nie wolno było skakać, gdyż nawet przejście przez pomost do ką-
pieli – również objęte było wyraźnym zakazem.

Stąd Kierownictwo Ośrodka nie ponosi za wypadek żadnej winy, gdyż 
spowodowany on został lekkomyślną samowolnością uczestnika, który 
padł ofi arą. Samowolność ta wynika zarówno z kąpania się poza godzina-
mi, przewidzianymi na kąpiel, jak i z faktu skakania z pomostu, objętego 
zakazem.

Przebieg wypadku był następujący: W dniu 27 lipca br. o godzinie 
18-ej, jeden z uczestników Ośrodka Żeglarskiego L.M.K. nad jez. Narocz, 
Wojciech GROSSMAN, skoczył z pomostu na przystani do płytkiej w tym 
miejscu wody, tak nieszczęśliwie, że uderzył głową o dno jeziora, doznając 
uszkodzenia kręgosłupa.

Natychmiast po wypadku został zbadany przez lekarza, który stwier-
dził stan groźny i polecił jak najszybciej przewieźć chorego do szpitala,

Ponieważ transport chorego koleją lub samochodem mógłby stan jego 
pogorszyć, przeto Kierownictwo Ośrodka, w trosce o zdrowie chorego, 
skierowało się telefonicznie do wojskowych władz lotniczych w Lidzie 
[brak dalszej części „Biuletynu” – M.F.].
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====Depesze kondolencyjne w Lidze Morskiej i Kolonialnej====
===========================================================
Do zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej bez przerwy napły-

wają liczne depesze kondolencyjne z powodu śmierci ś.p. Gustawa OR-
LICZ-DRESZERA, Prezesa Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Depesz tych, do godz. 12-ej w dniu 20 b.m. napłynęło z górą 300. Nie-
zależnie od depesz wszystkich Okręgów, Obwodów i Oddziałów L.M.K., 
– kondolencje zostały przesłane przez wiele, wiele osób i instytucji, urzędo-
wych i prywatnych, które pospieszyły dać wyraz swemu ogromnemu ża-
lowi na skutek niepowetowanej dla L.M.K. straty czołowego pioniera idei 
morskiej i kolonialnej, jakim był tragicznie zmarły Generał.

Wśród otrzymanych przez L.M.K. kondolencji znajduje się pismo, od-
ręcznie podpisane przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, gen. dyw. 
E. ŚMIGŁEGO-RYDZA, o treści następującej:

„Przesyłam Lidze wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
tragicznego zgonu generała Gustawa ORLICZ-DRESZERA, który 
był nie tylko Prezesem Zarządu Głównego Ligi, ale płomiennym 
i nieugiętym szermierzem ideologii powiększeniu duchowych i ma-
terialnych sił Narodu, nowym morskim elementem i wytrwałym 
pionierem nowych morskich dróg, prowadzących do pomnożenia 
polskiej drogi.”.–

W imieniu przebywającego za granicą szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej kontradmirała J. ŚWIRSKIEGO, kondolencje złożył Dowódca Flo-
ty, kontradmirał J. Unrug:

„Składam dla całej Organizacji wyrazy najgłębszego współczu-
cia z powodu tragicznej śmierci Generała ORLICZ-DRESZERA, 
Prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Ciężką żałobą okrywa Marynarkę Wojenną strata Generała OR-
LICZ-DRESZERA, który życiem Swem i pracą prowadził całe społe-
czeństwo do ugruntowania Polski na morzu, widząc w silnej fl ocie 
wojennej najprostszą ku temu drogę.

Wdzięczna pamięć o Zmarłym pozostanie na zawsze głęboko 
wyryta w naszych sercach”.

Prezydent m.st. Warszawy, St. STARZYŃSKI, nadesłał depeszę o treści 
następującej:

Z powodu tragicznego zgonu ś.p. Generała ORLICZ-DRESZE-
RA, jednego z najwaleczniejszych żołnierzy i najbardziej zasłużo-
nych obywateli, niestrudzonego działacza dla idei rozwoju potęgi 
Rzeczypospolitej na morzu, składam na ręce Panów wyrazy naj-
głębszego żalu i współczucia”.–



Maciej Franz

310

Jak wielkie znaczenie dla polskiej idei morskiej i handlu morskiego sta-
nowiła działalność ś.p. tragicznie Zmarłego, – świadczy ilość depesz, na-
desłanych przez sfery handlowo-przemysłowe, zainteresowane morzem. – 
Depesze do Ligi Morskiej i Kolonialnej nadesłali: w imieniu Ministerstwa 
Przemysłu i Handlu podsekretarz stanu F. DOLEŻAL, Dyrektor Departa-
mentu morskiego M.P. i H. – L. MOŻDŻEŃSKI, Prezes P.K.O. – H. GRU-
BER, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni inż. St. ŁĘGOWSKI, Dyrektor 
państwowego Instytutu Eksportowego L. TURSKI, Morski Instytut Rybac-
ki, Centr. Zw. Przemysłu Polskiego, Federacja Zrzeszeń Przedstawicieli 
Handlowych R.P. Izba Polsko-Brazylijska, Kompania Handlu Zagraniczne-
go, Polska Ajencja Agrarna, Polskie Tow. Handlu Kompensacyjnego, Pol-
sko-Amerykańska Izba Handlowa, Polsko-Palestyńska I.H. Stow. Przed-
stawicieli Handl., Tow. Okrętowe Połowów Dalekomorskich „Mewa”, Zw. 
Armatorów Polskich, Zw. Izb Rzemieślniczych R.P., Zw. Spółdzielni Roln. 
i Zarobk. Gosp. R.P., i wiele innych.–

Wyrazami powszechnego żalu podzieliły się również z Ligą Morską 
i Kolonialną liczne organizacje i stowarzyszenia społeczne, między inny-
mi zaś: Zarząd Główny i Oddziały prowincjonalne Akademickiego Związ-
ku Morskiego R.P., Aeroklub R.P., Automobilklub Polska, Federacja Pol-
skich Zw. Obrońców Ojczyzny, Kolejowe Przysposobienie Wojskowe, Liga 
Dróg, L.O.P.P., Organizacja Młodzieży Narodowej, org. Młodzieży Pracu-
jącej, Polski Czerwony Krzyż, Polski Zw. Zachodni, Polski Zw. Zeglarski, 
Stow. „Rodziny Wojskowej”, Światowy Zw. Polaków z Zagranicy, Zarząd 
Gł. i Sekcja Pisarzy – Marynistów Tow. Literatów i dziennikarzy Polskich, 
Yacht Klub Polski, Zjednoczenie Bezpartyjnych Żydów w Polsce, Zrzesze-
nie Lekarzy Wet. R.P., Zw. Harcerstwa Polskiego, Zw. Inwalidów Wojen-
nych, Związek Marynarzy Rezerwy R.P., Zw. Nauczycielstwa Polskiego, 
Zw. Ochotników Armii Polskiej, Zw. Ociemniałych Żołnierzy, Zw. Ofi ce-
rów rezerwy, Zw. Strzelecki, Żydowskie Bezpartyjne Zjednoczenie, i wiele 
innych.–

Na śmierć Generała żywo zareagowali również Polacy w Gdańsku. Liga 
Morska i Kolon. otrzymała depesze, m.in., również od Komisarza Gen. R.P. 
K. PAPEEGO, od Oddziału Gdańskiego L.M.K., od Tow. Przyjaciół Nauki 
i Sztuki, Zw. Studentów Techniki Okrętowej „Korab” i.t.d.

I zagranica pospieszyła oddać hołd duchowi wielkiego pioniera idei 
morskiej. Ignacy PADEREWSKI nadesłał z Morges depeszę o treści nastę-
pującej

„Do głębi przejęty tragiczną śmiercią Generała Inspektora Lot-
nictwa, Gustawa ORLICZ-DRESZERA, zasłużonego Prezesa Ligi, 
składam wyrazy najszczerszego współczucia”.



Biuletyny Ligi Morskiej i Kolonialnej z 1936 roku...

311

Słynny zaś wirtuoz, Antoni WIENIAWSKI, napisał:
„Składam hołd Pamięci niestrudzonego Bojownika o potęgę 

Polski, Rycerza bez skazy”.

Niezależnie od licznych depesz, nadesłanych ze strony Kół Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej w Brocklynie, Chicago, New-Yorku, Philadelphii i sze-
regu innych miast St., Zjedn. A.P., z całego świata napływają wyrazy żalu. 
– Przodują środowiska polskie: Stow. Weteranów Armii Polskiej w Amery-
ce, „Gazeta Polska” w Curytybie, „Kurier Polski” w Cernauto, Londyn, An-
twerpia, Bruksela, Rio de Janeiro, Bukareszt, Triest, Vichy, Monrovia – zgła-
szają swój niekłamany ból, Polacy z cudzoziemcami wespół. – Liga Morska 
i Kolon. otrzymała również depesze od siostrzanych organizacji zagranicz-
nych: od belgijskiej Academie Marine i Ligue Maritime Belgo, która przed 
paru tygodniami ś.p. gen. DRESZEROWI swoje najwyższe odznaczenie, 
mianując Go jednocześnie Pierwszym Członkiem Honorowym, – oraz od 
rumuńskiej Ligi Navala Romana.

Od załóg statków polskich będących w podróży, nadeszły też depesze, 
które przytaczamy:

„Zasmuceni wielce stratą Prezesa, przesyłamy nasz niezmierny 
żal. Załoga, ofi cerowie, turyści „Batorego”. 

Borkowski.

„Dar Pomorza” nadesłał do Szkoły Morskiej w Gdyni depeszę treści 
następującej:

„Obsada statku szkolnego, wstrząśnięta wiadomością o tragicz-
nym zgonie generała Gustawa ORLICZ-DRESZERA, prosi Pana 
Dyrektora przesłać na ręce Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej nasze wyrazy głębokiego żalu. Kapitan.”.

Państwowa Szkoła Morska, wraz z depeszą „Daru Pomorza”, przesłała 
kondolencje o treści następującej:

„W dniu dzisiejszym całą Polskę, a w szczególności ludzi, mi-
łujących ideę mocarstwowej Polski, kroczącej na drodze ekspansji 
morskiej i kolonialnej, dotknął bolesny cios.

W falach umiłowanego przezeń morza, przy samych niemal 
brzegach Gdyni, zginął śmiercią lotnika Prezes Zarządu Główne-
go Ligi Morskiej i Kolonialnej, Generał dyw. Gustaw ORLICZ-DRE-
SZER.

Cała Polska boleje – Gdynia przygotowuje się do smutnych po-
grzebowych uroczystości.

Państwowa Szkoła Morska, tworząca nowe zastępy pracowni-
ków morza, głęboko odczuwa stratę, jaką ponieśli wszyscy, komu 
droga jest sprawa rozwoju Polski na morzu.
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To też, chyląc czoła przed zgasłym duchowym Przywódcą i Bo-
jownikiem o morską potęgę Rzeczypospolitej, łączy się we wspól-
nym bólu, zamanifestowanym zewnętrznie przez udział w żałob-
nych uroczystościach”.

Nawet egzotyczni Cyganie polscy, obcy nam rasą i duchem, przyłą-
czyli się do ogólnej żałoby, nadsyłając Wdowie po ś.p. gen. ORLICZ-DRE-
SZERZE pismo, którego odpis złożyli w kancelarii Zarządu Głównego Ligi 
Morskiej i Kolonialnej:

„Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Cyganów w Pol-
sce, baron Matejasz Kwiek, w imieniu własnym i Cyganów na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej, ma zaszczyt tą drogą przesłać JWPa-
ni wyrazy najgłębszego współczucia z powodu ciosu, jaki doznała 
JWPani przez tragiczną śmierć Jej nigdy niezapomnianego męża, 
Generała Gustawa ORLICZ-DRESZERA, Inspektora Sił Powietrz-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Bohatera Walk o Wolność i Niepod-
ległość Polski.

Jednocześnie nadmieniam, że Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Cyganów w Polsce postanowił zachować u Cyganów czternastolet-
nią żałobę z powodu tak tragicznej katastrofy, jaką poniosła JWPa-
ni, a wraz z Nią, pogrążeni w ciężkim bólu, wierni obywatele Cyga-
nie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”.–

Wódz Narodu Cygańskiego
/–/ Baron Matejasz Kwiek.

–––––––––––––––––––xxxxxxxxxxxxxxx–––––––––––––––––––

Pan Wicepremier i Minister Skarbu – Eugeniusz KWIATKOWSKI nade-
słał do Biura Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej w W-wie pismo 
kondolencyjne treści następującej:

„Nie mogąc przyjąć osobiście udziału w pogrzebie ś.p. Gen. 
ORLICZ-DRESZER z powodu zastępstwa Szefa Rządu w Warsza-
wie, przesyłam wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia – 
w obliczu tej katastrofy, pod której wstrząsającym wrażeniem pozo-
stajemy wszyscy od kilku dni.

Wyrazy te składam wobec Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
gdyż w pracy i służbie dla idei ekspansji Polski przez morze nastą-
piło przed laty i moje najściślejsze zbliżenie się z Gen. DRESZEREM.

Poznałem w Nim Człowieka zupełnie nieprzeciętnych zalet. –
Rozum i uczucie Jego były zawsze nastawione na szukanie najtrud-
niejszych i najbardziej bojowych zadań, stojących przed Polską.

Tam skierowywał własne wysiłki, ryzykując tylekrotnie własne 
życie dla dobra Ojczyzny.
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Należał do Seniorów przedwojennego ruchu niepodległościo-
wego i już w młodości zdobył sobie szacunek i autorytet potrzebny 
przywódcy. A potem przyszła cała gama wysiłków i ofi ar, doku-
mentujących realnie Jego pęd ku poświęceniu dla Wielkości Polski.

Nie mógł więc Gen. DRESZER znaleźć się gdzieindziej jak tylko 
w szeregach najbliższych współpracowników Marszałka PIŁSUD-
SKIEGO, bo tu koncentrował się zawsze bój o wielkość, o honor, 
o dumę Polski.

Ta ideologia uczyniła z Niego pierwszego Orędownika polity-
ki morskiej w Polsce. Obok Swojej szczytnej misji urzędowej – Gen. 
DRESZER czuwał nieustannie nad zacieśnieniem więzów – poli-
tycznych, organizacyjnych, gospodarczych i uczuciowych – pomię-
dzy całą Polską i polskim wybrzeżem Bałtyku.

Jeżeli – chcemy utrwalić pamięć tego kryształowego i promien-
nego Człowieka – to musimy obecnie wzmocnić własną czujność 
i własny wysiłek nad polskim Bałtykiem.

/–/ E. KWIATKOWSKI /.

Maciej Franz
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