
Uwa gi do ty czą ce in for ma cji bio gra ficz nych
w wy daw nic twie źró dło wym 
Ope ra cja „Sejm” 1944–1946. 
Na mar gi ne sie ar ty ku łu re cen zyj ne go 
pro fe so ra Grze go rza Ma zu ra

Zdu żym za in te re so wa niem prze czy ta łem w to mie pią tym
„Prze glą du Ar chi wal ne go In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” ar ty kuł re cen zyj ny do ty czą cy zbio ru do ku men tów

serii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–czter dzie stych
XX wie ku” au tor stwa prof. dr. hab. Grze go rza Ma zu ra, wy bit -
ne go znaw cy dzie jów Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na zie -
miach po łu dnio wo -wschod nich Rze czy po spo li tej. Po dzie lam
wy so ką oce nę se rii przed sta wio ną w tym tek ście. Zga dzam się
przede wszyst kim z nie oce nio nym zna cze niem dla ba da czy
naj now szych dzie jów Pol ski opu bli ko wa nych w niej do ku men -
tów. Bez prze sa dy moż na stwier dzić, że na le ży ona do wy róż -
nia ją cych się nie tyl ko w do rob ku na uko wym In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej, ale w ogó le w hi sto rio gra fii naj now szych
dzie jów Pol ski.

Z uwagi na fakt, że zajmuję się hi sto rią pol skie go pod zie mia w cza sie II woj ny świa -
to wej, mo gę oso bi ście oce nić du żą ko rzyść, ja ką uzy ska łem dzię ki moż li wo ści sko rzy -
sta nia z tych ma te ria łów w ba da niach pro wa dzo nych nad po li tycz ną kon spi ra cją
pił sud czy kow ską oraz pił sud czy ka mi za an ga żo wa ny mi w dzia łal ność Związ ku Wal ki
Zbroj nej i Ar mii Kra jo wej. Szcze gól nie przy dat ny oka zał się w tym wy pad ku tom szó -
sty se rii – Ope ra cja „Sejm” 1944–1946, w któ rym przed sta wio no do ku men ty do ty czą ce
ope ra cji so wiec kiej, ma ją cej na ce lu do pro wa dze nie do li kwi da cji pol skie go pod zie mia
nie pod le gło ścio we go na zie miach po łu dnio wo -wschod nich Rze czy po spo li tej1. 

Do ku men ty za miesz czo ne w tym to mie opa trzo no przy pi sa mi, w więk szo ści bio -
gra ficz ny mi. Bu dzą one pew ne spo strze że nia, któ ry mi chciał bym się po dzie lić w na -
wią za niu do uwag za war tych w ar ty ku le re cen zyj nym pro fe so ra Ma zu ra, jak rów nież
po dać do tych przy pi sów kil ka in for ma cji uzu peł nia ją cych. Ni niej szy ar ty kuł re cen -
zyj ny sta no wi rów no cze śnie pre tekst, by uza sad nić zna cze nie od po wied nio skon stru -
owa ne go przy pi su bio gra ficz ne go w opra co wa niu na uko wym źró dła. Te go nikt

A
R

T
Y

K
U

ŁY
 R

EC
EN

Z
Y

JN
E I R

EC
EN

Z
JE

437

1 Ope ra cja „Sejm” 1944–1946, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2007. Spo śród wcze śniej szych
to mów se rii, za gad nień zwią za nych z Pol skim Pań stwem Pod ziem nym do ty czą wo lu mi ny: Pol skie pod -
zie mie na te re nach Za chod niej Ukra iny i Za chod niej Bia ło ru si w la tach 1939–1941, oprac. zbio ro we,
War sza wa–Mo skwa 2001 (pierw szy tom se rii), Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia do Po ku cia,
oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2004 (trze ci tom se rii) oraz w czę ści tom czwar ty – Po la cy i Ukra -
iń cy po mię dzy dwo ma sys te ma mi to ta li tar ny mi 1942–1945, oprac. zbio ro we, War sza wa–Ki jów 2005.
Oczy wi ście ty tuł pierw sze go z wy mie nio nych to mów jest błęd nym przy ję ciem ter mi no lo gii so wiec kiej.
Ob szar, któ re go do ty czy ła te ma ty ka opu bli ko wa nych w tym to mie do ku men tów, był częścią te ry to rium
Pol ski oku po wa nym w tym cza sie przez ZSRS.
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oczy wi ście nie pod wa ża, jed nak for ma przy pi su bio gra ficz ne go przy ję ta w wie lu
publi ka cjach nie wy da je się sa tys fak cjo nu ją ca, co skła nia do zwró ce nia uwa gi na to
zja wi sko. 

Do strze gal ną ce chą wie lu przy pi sów bio gra ficz nych znaj du ją cych się w to mie Ope -
ra cja „Sejm” 1944–1946 by ło po da wa nie wy łącz nie in for ma cji do ty czą cych re pre sji za -
sto so wa nych w sto sun ku do oso by wy mie nio nej w do ku men cie oraz da ty jej zwol nie nia
z so wiec kie go obo zu. W więk szo ści te go ty pu wy pad ków nie umiesz cza no w no cie in -
nych in for ma cji, na wet da nych bli żej iden ty fi ku ją cych da ną oso bę (ta kich jak da ta i miej -
sce uro dze nia oraz imio na ro dzi ców). Zda rza ły się rów nież przy pad ki, gdy w od nie sie niu
do nie któ rych dzia ła czy pod zie mia nie po da wa no w ogó le żad nej in for ma cji, tj. nie za -
miesz cza no w opra co wa niu da ne go do ku men tu od po wied nie go przy pi su. Wresz cie w czę -
ści przy pi sów do ty czą cych osób z kie row ni czych krę gów pol skiej po li ty ki lub kon spi ra cji
do bór po da nych in for ma cji bio gra ficz nych wy da je się nie do koń ca traf ny2.

Po dzie la jąc więc opi nię Grze go rza Ma zu ra, że „sta ran nie opra co wa ne przy pi sy są
nie wąt pli wie bar dzo cen ną po mo cą dla ko rzy sta ją cych z tych wy daw nictw”, trud no się
zgo dzić z in nym stwier dze niem re cen zen ta, pod kre śla ją ce go wy jąt ko wą sta ran ność spo -
rzą dze nia przy pi sów we wszyst kich to mach se rii (a więc rów nież re cen zo wa nym), że
w od nie sie niu do dzia ła czy Pol ski Pod ziem nej „ujaw nio no per so na lia bar dzo wie lu osób,
po zo sta ją cych do tej po ry naj czę ściej tyl ko w pa mię ci swo ich ro dzin [...]. Te raz ta pamięć
sta ła się nie ja ko wła sno ścią pu blicz ną”3. Śmiem wąt pić, czy tak się sta ło. Od bior ca mi
zbio rów do ku men tów rzad ko są sa mi uczest ni cy wy da rzeń, któ rzy nie zaj mu ją się ba da -
nia mi hi sto rycz ny mi, nie mó wiąc już o ich ro dzi nach. Od bior ca mi są za wo do wi hi sto ry -
cy, dla któ rych przy pis ogra ni cza ją cy się do po da nia imie nia i na zwi ska sze re go we go
człon ka kon spi ra cji z do da ną in for ma cją o for mie re pre sji jest ma ło przy dat ny w ba da -
niach. Oso ba ta ka na dal po zo sta je dla od bior cy ano ni mo wa. Oczy wi ście zna le zie nie ta -
kich in for ma cji jest czę sto wy zwa niem dla ba da cza, wła śnie dla te go, że do ty czy zwy kle
sze re go wych człon ków pod zie mia. Nie mniej trud ta ki na le ży po dej mo wać.

Zwróć my uwa gę na kil ka przy kła dów, któ re uza sad nia ją po wyż szy po gląd. W do -
ku men cie do ty czą cym ska za nia przez So wie tów człon ków Od dzia łu V (Łącz no ści) Ob -
sza ru Lwow skie go „Nie” (wcze śniej na le żą cych do AK), kie ro wa ne go przez Ju lia na
Wik to ra, wy mie nio no m.in. Ja na Skwar czyń skie go, po da jąc je dy nie za sto so wa ną for -
mę re pre sji i da tę zwol nie nia z so wiec kie go ła gru. To zde cy do wa nie za ma ło, by uza -
sad nia ło po gląd o zna czą cej przy dat no ści ta kiej in for ma cji dla ba da czy tej te ma ty ki.
Uro dzo ny w 1919 r. Skwar czyń ski w chwi li wy bu chu woj ny był stu den tem Wy dzia łu
Pra wa Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie. W kon spi ra cji od 11 li sto pa da 1939 r.,
dzia łał w nie wiel kiej or ga ni za cji Woj sko Pol skie, two rzo nej od paź dzier ni ka 1939 r.
przez Je rze go Dre sze ra w Za kła dach Elek trycz nych Okrę gu Lwow skie go. Za pew ne krót -
ko po czerw cu 1941 r. po łą czy ła się ona z utwo rzo ną przez ppłk. Ja na So ko łow skie go
pił sud czy kow ską or ga ni za cją Wier ni Pol sce, ale po mniej wię cej ro ku więk szość jej
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2 Po dob ne uwa gi do ty czą ce for my spo rzą dze nia przy pi sów bio gra ficz nych moż na od nieść do wspo -
mnia nych wy żej to mów: Pol skie pod zie mie na te re nach Za chod niej Ukra iny... i Pol skie pod zie mie 
1939–1941. Od Wo ły nia... W dal szej czę ści ar ty ku łu po dam kil ka te go przy kła dów.

3 G. Ma zur, Se ria wy daw ni cza „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–czter dzie stych XX wie ku.
Nie zna ne do ku men ty z ar chi wów służb spe cjal nych”, „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2012, t. 5, s. 297.
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człon ków, w tym Skwar czyń ski, prze szła do AK4. Od 1943 r. Skwar czyń ski spra wo wał
funk cję łącz ni ka mię dzy ma ga zy nem czę ści ra dio wych (kie ro wa nym przez An drze ja
Ma chal skie go) a ko mór ką re mon to wą apa ra tów ra dio wych ty pu ZK1 i ZK2 (sie cio we
i ba te ryj ne) Par ku Łącz no ści Od dzia łu V Łącz no ści Ko men dy Ob sza ru Lwow skie go
AK – kie ro wa ną przez inż. T. Za ga jew skie go. Dzia łal ność tę Skwar czyń ski kon ty nu -
ował pod do wódz twem Ju lia na Wik to ra w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej. Po pro -
ce sie zo stał ze sła ny do Po ło win ki w ob wo dzie mo ło tow skim (obec nie per m skim),
na za chod nich sto kach środ ko we go Ura lu. Pra co wał przy bu do wie ta my i elek trow ni
wod nej na rze ce Ko świe (do pły wie Ka my). Po zwol nie niu i po wro cie do Pol ski osiadł
w Za brzu. Tam do chwi li przej ścia na eme ry tu rę w 1987 r. pra co wał ja ko urzęd nik ban -
ko wy. Swo je wspo mnie nia z po by tu w so wiec kich wię zie niach i ła grach opi sał w opu -
bli ko wa nej nie daw no re la cji5.

W no cie Ju lia na Wik to ra zna la zło się wię cej in for ma cji, ale brak da nych do ty czą cych
wy kształ ce nia (był ab sol wen tem Po li tech ni ki Lwow skiej), któ re mia ło oczy wi ście wpływ
na ta ką, a nie in ną for mę je go uczest nic twa w kon spi ra cji. Nie był też Wik tor pod po rucz -
ni kiem ar ty le rii WP, a pod cho rą żym re zer wy ar ty le rii. Awans ofi cer ski na pod po rucz ni -
ka cza su woj ny uzy skał do pie ro w 1943 r. W no cie zna la zła się rów nież błęd na
in for ma cja, ja ko by Wik tor w stycz niu 1940 r. zo stał wpro wa dzo ny do or ga ni za cji przez
ppłk. Ja na So ko łow skie go, któ ry w tym cza sie kie ro wał ZWZ -2. W rze czy wi sto ści Wik -
tor, tak jak Skwar czyń ski i Ma chal ski, dzia łał w or ga ni za cji Woj sko Pol skie, włą czo -
nej – jak wspo mnia no – do Wier nych Pol sce. Z tej or ga ni za cji do pie ro prze szedł do AK.

In ny przy kład do ty czy Ja dwi gi To ka rzew skiej. Bar dzo ogól ni ko wa no ta na te mat tej
wy bit nej dzia łacz ki pol skie go pod zie mia we Lwo wie zna la zła się w to mie trze cim, brak
jej na to miast w re cen zo wa nym zbio rze, mi mo że w do ku men tach przed sta wio no ak tyw -
ność kon spi ra cyj ną To ka rzew skiej w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej6. Ob szer na no ta
bio gra ficz na po win na zna leźć się w oma wia nej książ ce już cho ciaż by dla te go, że oso ba
To ka rzew skiej zo sta ła nie ste ty po mi nię ta w naj waż niej szej do tych czas pu bli ka cji bio gra -
ficz nej do ty czą cej pol skiej kon spi ra cji we Lwow skiem – słow ni ku bio gra ficz nym Grze -
go rza Ma zu ra i Je rze go Wę gier skie go7. Ja dwi ga To ka rzew ska (1894–1965), na uczy ciel ka,
uczest nicz ka woj ny pol sko -bol sze wic kiej (ja ko sa ni ta riusz ka w 5. pp i szpi ta lu po lo -
wym L 112/606 3. DP Le gio nów), w mię dzy woj niu pra co wa ła ja ko na uczy ciel ka i dyrek -
tor ka szko ły w Bu sku pod Lwo wem, na le ża ła rów nież do To wa rzy stwa Szko ły Lu do wej.
Za swo je osią gnię cia w dzia łal no ści oświa to wej zo sta ła od zna czo na przez pre mie ra
Aleksan dra Pry sto ra Srebr nym Krzy żem Za słu gi. W la tach trzy dzie stych bar dzo ak tyw -
nie udzie la ła się w lo kal nej dzia łal no ści spo łecz nej. By ła rad ną Bu ska, prze wod ni czą cą
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4 BZNO, 16594/II, Je rzy Wę gier ski, Kon spi ra cja woj sko wa na te re nie Ma ło pol ski Wschod niej
w okre sie II woj ny świa to wej, t. 8, Or ga ni za cje woj sko we stron nictw po li tycz nych i har cer skie 1939–1946,
k. 129–130; SPP, BI, 5153, Je rzy Dre szer, Już ni gdy wię cej, Wło chy–An glia, 1945–1948, s. 2, mps
(kopię wspo mnień udo stęp nił mi Ma ciej Żucz kow ski). Or ga ni za cja Dre sze ra nie zo sta ła wspo mnia na
w cen nej mo no gra fii Ra fa ła Wnu ka „Za pierw sze go So wie ta”. Pol ska kon spi ra cja na Kre sach Wschod -
nich II Rze czy po spo li tej (wrze sień 1939 – czer wiec 1941), War sza wa 2007.

5 J. Skwar czyń ski, Wspo mnie nie mo jej „przy go dy”, b.m.w., 2010.
6 Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia..., s. 85. Nie do wie my się rów nież ni cze go o To ka rzew -

skiej w to mie Pol skie pod zie mie na te re nach Za chod niej Ukra iny..., gdyż w przy pi sie za miesz czo no je -
dy nie jej imię i na zwi sko (ibi dem, s. 1215). 

7 G. Ma zur, J. Wę gier ski, Kon spi ra cja lwow ska 1939–1944. Słow nik bio gra ficz ny, Ka to wi ce 1997.
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koła Związ ku Pra cy Oby wa tel skiej Ko biet oraz pre ze sem tam tej sze go od dzia łu Związ ku
Strze lec kie go8.

Nie mal przez ca ły okres II woj ny świa to wej To ka rzew ska prze by wa ła we Lwo wie,
nie prze rwa nie też do chwi li aresz to wa nia przez NKWD w lu tym 1945 r. dzia ła ła w kon -
spi ra cji (uży wa ła pseu do ni mu: „Te re sa” i na zwi ska: Ko ło wska). W cza sie pierw szej oku -
pa cji so wiec kiej na le ża ła do ZWZ, w odła mie kie ro wa nym przez mjr. Alek san dra Klot za
i ppłk. Ja na So ko łow skie go. W cza sie oku pa cji nie miec kiej zna la zła się w kie row nic twie
or ga ni za cji pił sud czy kow skich – Wier ni Pol sce, a na stęp nie w Kon wen cie Or ga ni za cji
Nie pod le gło ścio wych9. Kie ro wa ła Od dzia łem Pra so wym KON we Lwo wie oraz zor ga -
ni zo wa ła kol por taż licz nej pra sy kon spi ra cyj nej tej or ga ni za cji (głów nym pi smem był
„Ko mu ni kat”). W związ ku ze swo ją dzia łal no ścią by ła po szu ki wa na przez ge sta po. Po za -
ję ciu Lwo wa przez Ar mię Czer wo ną na dal dzia ła ła w KON. Wraz z So ko łow skim re da -
go wa ła „Ko mu ni kat” i naj pew niej kie ro wa ła kol por ta żem te go pi sma. Po wy ro ku by ła
po cząt ko wo wię zio na w ob wo dzie mo ło tow skim (obec nie per m skim) w po bli żu Swier -
dłow ska, a od koń ca 1949 r. – w Min ła gu – spe cła grze OŁP -2 (obo zie dla więź niów po -
li tycz nych o szcze gól nie za ostrzo nych wa run kach) pod miej sco wo ścią Abieź, oko ło 140
ki lo me trów na po łu dnio wy za chód od Wor ku ty. Pierw sze go kwiet nia 1955 r., cięż ko chorą,
prze wie zio no ją do do mu in wa li dów w re jo nie zu bow sko -po lań skim w Mor dwiń skiej
ASRR. W grud niu 1955 r. wró ci ła do Pol ski w jed nym trans por cie z Je rzym Wę gier -
skim – przy szłym pierw szym hi sto ry kiem lwow skiej kon spi ra cji. W War sza wie To ka -
rzew ską za opie ko wał się płk An to ni Sa noj ca, dzię ki któ re mu zna la zła schro nie nie w do mu
Ha li ny Kró li kow skiej (sio stry cio tecz nej gen. Ste fa na Ro wec kie go) w Ol szy nach
pod War sza wą, gdzie pro wa dzi ła go spo dar stwo rol ne i zaj mo wa ła się dzie wiar stwem.
W 1958 r. na wią za ła ko re spon den cję ze swo im bra tem stry jecz nym, gen. Mi cha łem Toka -
rzew skim -Ka ra sze wi czem, któ ry prze by wał wów czas na uchodź stwie w Wiel kiej Bry ta -
nii. Za pro szo na przez nie go do An glii, nie otrzy ma ła wi zy bry tyj skiej. Ostat nie mie sią ce
ży cia spę dzi ła w Po zna niu.

Jak wspo mnia łem, co naj mniej w kil ku na stu wy pad kach w przy pi sach nie uwzględ -
nio no wy mie nio nych w do ku men tach uczest ni ków pol skie go pod zie mia. Brak in for ma -
cji m.in. o dzia ła czach pił sud czy kow skie go Kon wen tu Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych:
aresz to wa nych przez NKWD – jed ne go z człon ków kie row nic twa KON por. rez. Ma ria -
na My sła kow skie go (w nie któ rych do ku men tach błęd nie wy mie nia ne go ja ko Ma sła kow -
ski), człon ków KON – Zo fii Hus sa kow skiej (w tek ście błęd nie: Hu sa kow skiej),
Fran cisz ka Je żow skie go (w tek ście do ku men tu błęd nie wy mie nio ny ja ko Je żew ski), Sta -
ni sła wa Ma tu sia ka i Hen ry ka Wo ło szy na, a tak że m.in. osób dzia ła ją cych w ostat nim
okre sie kon spi ra cji pod oku pa cją so wiec ką (głów nie w kol por ta żu pra sy kon spi ra cyj -
nej) – w tym An drze ja Ry bic kie go, Se we ry na To ma si ka i bra ci Jó ze fa i Lu dwi ka He ge -
diu szów czy też in nych kon spi ra to rów, jak cho ciaż by Zyg fry da Ka spra Szy nal skie go.
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8 CAW, Ja dwi ga To ka rzew ska, Od rzuc. 22 II 1937; CAW, Zwią zek Strze lec ki, I.390.1.52, Upo waż -
nie nie Fran cisz ka Kle ina dla Ja dwi gi To ka rzew skiej z 9 VIII 1937 r.; CAW, Zwią zek Strze lec -
ki, I.390.1.59, Pro to kół zwy czaj ne go Okrę go we go Zjaz du De le ga tów VI Okrę gu ZS z 4 VI 1930 r.
(wy mie nio ne do ku men ty nie są pa gi no wa ne).

9 W do ku men cie In for ma cja spe cjal na Alek san dra Wo ro ni na dla Sier gie ja Saw czen ki o zli kwi do wa -
niu Kon wen tu Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych we Lwo wie z 17 II 1945 r. Myl nie uzna wa no KON
za or ga ni za cję na ro do wo de mo kra tycz ną, cze go jed nak nie wy ja śnio no w od po wied nim przy pi sie.
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Ma rian Świe sta -My sła kow ski (1893–1985) był le gio ni stą i ofi ce rem WP. W cza -
sie I woj ny świa to wej słu żył w II Bry ga dzie Le gio nów, prze szedł ca ły jej szlak bo jo wy,
był ran ny i in ter no wa ny po bo ju pod Ra rań czą. Póź niej słu żył w WP, uczest ni czył w woj -
nie z bol sze wi ka mi, był od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych. W 1924 r. z po wo du in wa -
lidz twa zo stał zwol nio ny z czyn nej służ by woj sko wej. Po zo sta wał ofi ce rem po spo li te go
ru sze nia pie cho ty w Ofi cer skiej Ka drze Okrę go wej nr VI Lwów. Od 1927 r. pra co wał ja -
ko urzęd nik Miej skiej Ko mu nal nej Ka sy Oszczęd no ścio wej we Lwo wie. Na le żał do czo -
ło wych dzia ła czy od dzia łu lwow skie go Związ ku Le gio ni stów Pol skich. Pod czas oku pa cji
so wiec kiej i nie miec kiej prze by wał we Lwo wie. Dzia łał w ZWZ -AK, w 1942 r. prze -
szedł jed nak do KON. W miesz ka niu My sła kow skie go znaj do wał się punkt kon tak to wy
KON, w któ rym spo ty kał się on m.in. z ppłk. So ko łow skim. My sła kow ski zaj mo wał się
jed nak przede wszyst kim pra cą or ga ni za cyj ną – m.in. wpro wa dził do KON oko ło czter -
dzie stu osób, głów nie daw nych le gio ni stów, ofi ce rów i pod ofi ce rów WP. Pro wa dził też
szko le nie woj sko we gru py bo jo wej KON (któ rej człon kiem był m.in. wspo mnia ny Hen -
ryk Wo ło szyn). Po wy ro ku My sła kow ski był wię zio ny m.in. w obo zie Pie scza no wo ITL.
Wró cił do Pol ski do pie ro 30 wrze śnia 1956 r. Za miesz kał we Wro cła wiu, naj pierw u swo -
je go bra ta Kon ra da, a od 1959 r. w Do mu Spo koj nej Sta ro ści przy ul. Mącz nej.

O Zo fii Hus sa kow skiej wia do mo nie wie le. Uro dzi ła się w 1892 r. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej i so wiec kiej bar dzo ak tyw nie udzie la ła się w KON. Uczest ni czy ła w kol por -
ta żu „Ko mu ni ka tu”, w jej miesz ka niu po wie la no rów nież część na kła du pi sma. Po aresz -
to wa niu i wy ro ku ska zu ją cym wy wie zio no ją do obo zu w po bli żu Po ło win ki w ob wo dzie
mo ło tow skim, gdzie wkrót ce zmar ła. Z ko lei Fran ci szek Je żow ski (1896 – po 1945), kpt.
WP, przed I woj ną świa to wą był człon kiem Pol skich Dru żyn Strze lec kich, w Le gio nach
Pol skich słu żył w 4. pp III Bry ga dy, zo stał mia no wa ny cho rą żym. Po 1918 r. był za wo -
do wym ofi ce rem w 4. pp WP, wal czył z bol sze wi ka mi, zo stał od zna czo ny krzy żem Virtu ti 
Mi li ta ri. Usu nię ty z woj ska na mo cy wy ro ku Woj sko we go Są du Okrę go we go we Lwo -
wie z 28 lu te go 1925 r., pra co wał ja ko urzęd nik w Sta ni sła wo wie i Lu bli nie. W cza sie
oku pa cji ak tyw ny w KON, opu ścił Lwów za nim do szło do aresz to wań, któ re roz bi ły
orga ni za cję. Po 1945 r. miesz kał w Ko sza li nie, ale bliż szych in for ma cji o je go dal szych
lo sach nie uda ło się usta lić.

Sta ni sław Ma tu siak (1895–1948?), ar ty sta ma larz, ilu stra tor, w mię dzy woj niu uczest -
ni czył w ży ciu ar ty stycz nym Lwo wa, a w la tach 1923–1930 – Wil na. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej dzia łał w AK i KON we Lwo wie, brał udział w od bio rze na słu chu ra dio we -
go i dzia łal no ści pra so wej. Po za ję ciu mia sta przez So wie tów kon ty nu ował pra cę nie -
pod le gło ścio wą. Aresz to wa no go je sie nią 1944 r. i ze sła no. We dług nie pew nych
in for ma cji zmarł w 1945 r. lub 1948 r. Przy opra co wa niu no ty bio gra ficz nej Ma tu sia ka
moż na by ło po słu żyć się in for ma cja mi z dwóch opu bli ko wa nych ha seł bio gra ficz nych
do ty czą cych je go oso by, acz kol wiek szcze gó ły je go dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej
i oko licz no ści śmier ci wy ma ga ją jesz cze dal szych ba dań10.

Wresz cie czwar ty, naj młod szy z wy mie nio nych kon spi ra to rów – uro dzo ny w 1926 r.
Hen ryk Wo ło szyn, uczeń gim na zjum, dzia łał w AK i KON w cza sie oku pa cji nie miec kiej.
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10 I. Bal, Ma tu siak Sta ni sław [w:] Słow nik ar ty stów pol skich i ob cych w Pol sce dzia ła ją cych (zmar -
łych przed 1966 r.), t. V, War sza wa 1993, s. 445–446; I. Try bow ski, Ma tu siak Sta ni sław [w:] Pol ski słow -
nik bio gra ficz ny, t. XX, Wro cław–War sza wa–Kra ków–Gdańsk 1975, s. 215–216.
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Dzia łal ność w KON kon ty nu ował po za ję ciu mia sta przez So wie tów. Po wy wie zie niu
do ZSRS był wię zio ny w ła grze Szy ro kłag w po bli żu Po ło win ki, gdzie pra co wał w kamie -
nio ło mach przy bu do wach za po ry wod nej na Ko świe oraz elek trow ni wod nej, a także
wy rę bie la sów. Póź niej, wraz z Je rzym Wę gier skim, prze by wał w Sa ra tow ła gu, w obozie
spe cjal nym Min łag, a na stęp nie w Pe czor skim Za głę biu Wę glo wym w In cie. Po po wro -
cie do kra ju w 1955 r. pra co wał w przed się bior stwach bu dow la nych na Ży wiec czyź nie,
m.in. przed przej ściem na eme ry tu rę w 1990 r. ja ko na czel ny in ży nier w Za kła dzie Re -
mon to wo -Bu dow la nym Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej w Za rze czu11.

Spo śród in nych wy mie nio nych osób nie trud no by ło opra co wać przy pis do oso by
Alek san dra Ry bic kie go (w do ku men cie myl nie po da no imię An drzej), któ re go bio gra my
znaj du ją się za rów no w Pol skim słow ni ku bio gra ficz nym, jak i w słow ni ku Ma zu ra i Wę -
gier skie go. Alek san der Ry bic ki (1904–1983), kpt. cz.w., w kon spi ra cji był wy bit nym pra -
cow ni kiem łącz no ści za gra nicz nej ZWZ – naj pierw na od cin ku „Po łu dnie”, a od 1942 r.
ja ko szef ko mór ki ku rier skiej „La tar nia” we Lwo wie, pod le ga ją cej Wy dzia ło wi Łącz no -
ści Za gra nicz nej KG AK. Zor ga ni zo wał trzy tra sy ku rier skie z Czer nio wiec do Bu ka resz -
tu, a stam tąd do pla ców ki łącz no ści w Stam bu le o krypt. „Bey”. Kon ty nu ował dzia łal ność
kon spi ra cyj ną w cza sie dru giej oku pa cji so wiec kiej, an ga żu jąc się w wy da wa nie pił sud -
czy kow skie go „Ko mu ni ka tu”. Po wy ro ku był wię zio ny m.in. w Wor ku cie i Cze la biń sku.
Wró cił do kra ju we wrze śniu 1955 r. Pra co wał w Mu zeum Zie mi Sa noc kiej, a od lip -
ca 1958 r. w Mu zeum Bu dow nic twa Lu do we go w Sa no ku, któ re go był za ło ży cie lem
i pierw szym dy rek to rem12.

Dość za ska ku ją cy jest wresz cie brak od nie sie nia bi blio gra ficz ne go do Zyg fry da
K. Szy nal skie go (1915–1993). Szy nal ski był do wód cą plu to nu 51. pp 12. DP (w stop niu
pod ofi ce ra). Uczest ni czył w kam pa nii pol skiej 1939 r., był cięż ko ran ny. W kon spi ra cji
m.in. peł nił funk cję za stęp cy ko men dan ta Ob wo du Brze ża ny AK (od lu te go 1943 r.)
i miej sco we go ko men dan ta Ke dy wu. Brał udział w wie lu ak cjach dy wer syj nych, póź niej
w ak cji „Bu rza” i wal kach z UPA. Od wio sny 1945 r. dzia łał w „Nie” we Lwo wie,
a po wy jeź dzie do Pol ski w eks te ry to rial nym Okrę gu Tar no pol na Ślą sku. Aresz to wa ny
przez UB w 1948 r., był tor tu ro wa ny. W 1949 r. ska za no go na sie dem lat wię zie nia, któ -
re opu ścił we wrze śniu 1955 r. Po zwol nie niu pro wa dził za kład rze mieśl ni czy13.

Zde cy do wa nie nie wy star cza ją ca jest rów nież no ta do ty czą ca Bro ni sła wa Że gli na,
w któ rej po da no je dy nie in for ma cję, że był ko men dan tem Okrę gu Tar no pol AK. Po dob -
nie jest, je śli idzie o Pio tra Woź nia ka z ko men dy te goż okrę gu, gdzie zna la zła się jesz cze
in for ma cja o ska za niu go na ka rę śmier ci w 1947 r. i wię zie niu do 1956 r. W obu wy pad -
kach nie po da no na wet dat ży cia obu waż nych po sta ci pol skiej kon spi ra cji w Tar no pol -
skiem. Tym cza sem Że glin (1910–1994), przed woj ną za wo do wy ofi cer WP, był jed ną
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11 Bio gra my Skwar czyń skie go, To ka rzew skiej, My sła kow skie go, Hus sa kow skiej, Je żow skie go
i Woło szy na zob. M. Ga łę zow ski, Wier ni Pol sce. Lu dzie kon spi ra cji pił sud czy kow skiej 1939–1947, War -
sza wa 2005. Tam rów nież znaj du je się bi blio gra fia do każ de go bio gra mu. Brak na to miast w tym opra -
co wa niu bio gra mu Ma tu sia ka, o któ re go dzia łal no ści w KON do wie dzia łem się do pie ro z do ku men tu
za miesz czo ne go w re cen zo wa nej edy cji.

12 G. Ma zur, J. Wę gier ski, Ry bic ki Alek san der [w:] eidem, Kon spi ra cja lwow ska..., s. 162–163;
A. Prze woź nik, Ry bic ki Alek san der [w:] Pol ski słow nik bio gra ficz ny, t. XXXI, Kra ków 1991, s. 300–303.

13 Wię cej zob. T. Bal bus, Zyg fryd Ka sper Szy nal ski [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce
1944–1956. Słow nik bio gra ficz ny, t. I, War sza wa 2002, s. 453–457.
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z czo ło wych po sta ci krę gu kie row ni cze go AK na tym ob sza rze. W grud niu 1944 r. ob jął
funk cję ko men dan ta okrę gu i kon ty nu ował wal kę z so wiec ką oku pa cją aż do koń ca 1945 r.
Dzia łal ność nie pod le gło ścio wą pro wa dził na dal na Ślą sku, a póź niej – aż do lip ca 1956 r.,
kie dy na krót ko zo stał aresz to wa ny – ukry wał się przed bez pie ką. Dru gi z wy mie nio nych
ofi ce rów, kpt. Piotr Woź niak, au tor zna nej książ ki Za plu ty ka rzeł re ak cji, na le żał rów nież
do eli ty kie row ni czej Okrę gu Tar no pol skie go AK, a po wy jeź dzie stam tąd sta nął na cze le
struk tur Na ro do we go Zjed no cze nia Woj sko we go w Rze szow skiem. Aresz to wa ny
w 1948 r., po be stial skim śledz twie ska za ny na ka rę śmier ci, zamie nio ną na 10 lat wię zie -
nia, był wię zio ny do 1955 r., kie dy otrzy mał rocz ną prze rwę w od by wa niu ka ry. Nie wró -
cił już do wię zie nia. Póź niej pra co wał ja ko na uczy ciel hi sto rii, obro nił dok to rat. Dzia łał
w NSZZ „So li dar ność”, był in ter no wa ny po 13 grud nia 1981 r.14

Na ko niec te go krót kie go uzu peł nie nia na le ży jesz cze zwró cić uwa gę, że nie opa trzo -
no przy pi sem stwierdzenia wy stę pu ją cego w do ku men cie do ty czą cym li kwi da cji KON
na te mat apro ba ty – jakiej ta or ga ni za cja udzie li ła w swo im pi śmie „Ko mu ni kat” – li kwi -
da cji „zna ne go dzia ła cza Związ ku Pa trio tów Pol skich – pro fe so ra Bie liń skie go”. Spra -
wa do ty czy ła za ma chu na do cen ta (a nie pro fe so ra) fi zjo lo gii Zdzi sła wa Bie liń skie go,
czo ło we go dzia ła cza ZPP, któ ry pu blicz nie, na ła mach „Czer wo ne go Sztan da ru”, opo -
wie dział się za przy łą cze niem Lwo wa do ZSRS. Ósme go lu te go 1945 r. do rę czo no mu
do miesz ka nia prze sył kę, w któ rej by ła ukry ta bom ba. W chwi li otwie ra nia prze sył ki
ładu nek eks plo do wał i po zba wił Bie liń skie go ży cia.

Ostat nie ze wspo mnia nych spo strze żeń do ty czą cych kon struk cji przy pi sów bio gra -
ficz nych w re cen zo wa nym to mie ma mniej sze zna cze nie niż po przed nie, je że li za naj -
waż niej sze uzna my kry te rium po znaw cze. Nie ma bo wiem re guł spo rzą dza nia przy pi su
do ty czą ce go osób, co do któ rych z du żą do zą praw do po do bień stwa mo że my przy jąć, że
są do sko na le roz po zna wal ne przez od bior ców edy cji do ku men tów. W in te re su ją cej nas
dzie dzi nie umow nie moż na uwa żać za ta kie oso by te, któ re peł nią naj wyż sze funk cje kie -
row ni cze (po li tycz ne lub woj sko we) w pań stwie. W opi sy wa nym wy pad ku by ły by to
więc oso by z krę gów kie row ni czych pol skie go ży cia po li tycz ne go okre su II woj ny świa -
to wej na uchodź stwie i w kra ju. Umiesz cza nie ob szer niej szych przy pi sów bio gra ficz -
nych w ta kich wy pad kach nie wy da je się ce lo we.

W re cen zo wa nym zbio rze, w któ rym zresz tą oso by z krę gów kie row ni czych nie wy -
stę pu ją tak czę sto jak w po przed nich edy cjach, przy ję to w mo im od czu ciu do bry mo del,
uwzględ nia ją cy naj waż niej sze in for ma cje bio gra ficz ne. Sta no wi to zna czą cą róż ni cę
w od nie sie niu do po przed nich to mów se rii „Pol ska i Ukra ina w la tach trzy dzie stych–
czter dzie stych XX wie ku”, któ re do ty ka ły pro ble ma ty ki Pol ski Pod ziem nej. W to mach
pierw szym i trze cim w wie lu wy pad kach za sto so wa no – przede wszyst kich w od nie sie -
niu do woj sko wych – zbyt skró to wy mo del no ty bio gra ficz nej. W wy pad ku kon struk cji
te go ty pu przy pi sów nie jest bo wiem obo jęt ny cho ciaż by ich ro do wód nie pod le gło ścio -
wy. Oczy wi ście gen. Ste fan Ro wec ki był przede wszyst kim twór cą i ko men dan tem
Związ ku Wal ki Zbroj nej, a na stęp nie Ar mii Kra jo wej. Ale je go bio gra fię okre śli ła służ -
ba w Le gio nach Pol skich, w któ rych był jed nym z naj młod szych ofi ce rów, a ja ko ofi cer
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14 Wię cej zob. T. Bal bus, Bro ni sław Że glin [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny w Pol sce 1944–1956.
Słow nik bio gra ficz ny, t. II, War sza wa 2004, s. 574–579; D. Iwa necz ko, Piotr Woź niak [w:] Kon spi ra cja
i opór spo łecz ny..., t. II, s. 564–567.
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I Bry ga dy na le żał rzecz ja sna do pił sud czy kow skiej eli ty. In for ma cji ta kiej za bra kło w od -
nie sie niu do nie mal wszyst kich ofi ce rów WP wy wo dzą cych się z Le gio nów (na to miast
w to mie Ope ra cja „Sejm” ta kie in for ma cje uwzględ nia no, cho ciaż aku rat nie w wy pad -
ku gen. Ro wec kie go). 

Nie od no sząc się do każ de go przy pi su, do któ re go mam za strze że nia, chcia łem po -
dać kil ka przy kła dów uza sad nia ją cych po wyż szą opi nię, a zwią za nych – jak wspo mnia -
łem – z wcze śniej pu bli ko wa ny mi to ma mi se rii. W to mie pierw szym bar dzo ogól ni ko we
no ty do ty czą gen. Mie czy sła wa Smo ra wiń skie go i płk. Jó ze fa Tun gu za -Za wi śla ka15. Brak
in for ma cji o lo sach Smo ra wiń skie go przed 1934 r., a no ta Tun gu za -Za wi śla ka za czy na
się od 1938 r., kie dy to ob jął funk cję ko men dan ta Związ ku Strze lec kie go. In for ma cję do -
ty czą cą je go lo sów w cza sie woj ny – „po tem w AK, uczest nik po wsta nia war szaw skie -
go” (któ ra zresz tą jest ostat nią w no cie) – na le ży uznać za da le ko ogól ni ko wą.
Tun guz -Za wi ślak, ofi cer I Bry ga dy Le gio nów Pol skich, in wa li da spod Ko stiuch nów ki,
uczest nik woj ny z bol sze wi ka mi, w mię dzy woj niu m.in. na sta no wi sku do wód cy 28. pp
i 84. pp, w cza sie oku pa cji nie miec kiej kie ro wał nie wiel ką or ga ni za cją kon spi ra cyj ną wy -
wo dzą cą się z Okrę gu War szaw skie go Związ ku Strze lec kie go. No si ła ona na zwę Zwią -
zek Strze lec ki i wy da wa ła pi smo „Pio nier”. Zo sta ła sca lo na, zresz tą po dłu gich
per trak ta cjach, z AK w mar cu 1943 r. W po wsta niu war szaw skim płk Tun guz -Za wi ślak
wal czył na sta no wi sku do wód czym w Śród mie ściu, a od 20 wrze śnia 1944 r. do wo dził
36. pp 28. DP. Po woj nie prze by wał na uchodź stwie w Wiel kiej Bry ta nii i USA. Dzia łał
w Li dze Nie pod le gło ści Pol ski i Związ ku Le gio ni stów i Pe owia ków w USA, był in wi gi -
lo wa ny przez MBP, m.in. przez agen ta „Sta ro wi nę”16.

Po dob nie nie do kład nie opra co wa no no ty ppłk. Ja na So ko łow skie go, któ re go bio gra -
fia za czy na się z chwi lą ob ję cia do wódz twa 35. DPRez. w 1939 r. La ko nicz nie przed sta -
wio no je go dzia łal ność po odej ściu z ZWZ w mar cu 1940 r. – „po tem dca or ga ni za cji
kon spi ra cyj nej Wier ni Pol sce; od 1942 w KON. W 1945 aresz to wa ny przez UB, zwol -
nio ny w 1946” (na tym no ta się koń czy). Jesz cze bar dziej la ko nicz na jest no ta do ty czą -
ca je go głów ne go współ pra cow ni ka w pierw szym okre sie oku pa cji – mjr. Alek san dra
Klot za, któ ra roz po czy na się od służ by w Ar mii „Po znań” we wrze śniu 1939 r., a koń czy
się z chwi lą ob ję cia funk cji sze fa szta bu ZWZ -2, więc na po cząt ku 1940 r. Obaj wy wo -
dzi li się z Le gio nów, obaj by li ofi ce ra mi za wo do wy mi WP, obaj też na le że li do waż nych
po sta ci kon spi ra cji pol skiej we Lwo wie (a Klotz póź niej w wy wia dzie ZWZ -AK), co po -
win no być w no tach pod kre ślo ne17.

W to mie trze cim se rii przy kła dem te go ty pu ogól ni ko wo ści są m.in. no ty puł kow ni -
ków Ta de usza Ma jew skie go, Le opol da En de la -Ra gi sa i Ju lia na Fi li po wi cza. Po da no
w nich je dy nie fak ty z ich ży cia z lat 1939–1941, przy czym funk cje kon spi ra cyj ne przed -
sta wio no bar dzo la ko nicz nie. A prze cież wszy scy uczest ni czy li w wal ce o nie pod le głość
jesz cze w cza sie I woj ny świa to wej ja ko żoł nie rze Le gio nów Pol skich, a póź niej w woj -
nach o gra ni ce Rze czy po spo li tej. Wszy scy ode gra li też waż ną ro lę w kon spi ra cji, co jak
wspo mnia łem, znaj du je w tych no tach sła be od zwier cie dle nie, a w wy pad ku En de la -
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15 Pol skie pod zie mie 1939–1941. Od Wo ły nia..., s. 227.
16 M. Ga łę zow ski, Jó zef Tun guz -Za wi ślak [w:] idem, Wier ni Pol sce..., s. 774–781.
17 Za in te re so wa nych dzia łal no ścią tych ofi ce rów od sy łam do prac Grze go rza Ma zu ra, a tak że włas -

nych.
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-Ragisa po mi nię to in for ma cję, że do grud nia 1941 r. był pierw szym ko men dan tem Okrę -
gu Ra dom sko -Kie lec kie go ZWZ18.

Spo śród in nych do strze żo nych man ka men tów w przy pi sach bio gra ficz nych w tym
to mie nie pre cy zyj na jest in for ma cja do ty czą ca ks. Zyg mun ta Ka czyń skie go: „Od 1945
w kra ju, w 1949 uwię zio ny”. W rze czy wi sto ści po po wro cie do kra ju ks. Ka czyń ski na -
le żał do czo ło wych dzia ła czy Stron nic twa Pra cy i śro do wi ska sku pio ne go wo kół „Ty go -
dni ka War szaw skie go”. Po raz pierw szy zo stał aresz to wa ny 31 sierp nia 1948 r.
W na stęp nym ro ku aresz to wa no go po raz dru gi, a dwa la ta póź niej zo stał ska za ny na 10
lat wię zie nia19. Zmarł w wię zie niu „mo ko tow skim” przy ul. Ra ko wiec kiej w War sza -
wie 13 ma ja 1953 r. Sta ni sław Du bo is za nim zo stał za mor do wa ny przez Niem ców, ak -
tyw nie udzie lał się w kon spi ra cji po li tycz nej so cja li stów w War sza wie ja ko przy wód ca
gru py sku pio nej wo kół pi sma „Ba ry ka da Wol no ści”. Adam Cioł kosz nie mógł być człon -
kiem PPS -WRN, po nie waż w cza sie woj ny prze by wał na uchodź stwie i tam na le żał
do przy wód ców pol skich so cja li stów. Hen ryk Jó zew ski na le żał do wy bit niej szych dzia -
ła czy kon spi ra cyj nych w oku po wa nym kra ju, moż na by ło więc na pi sać wię cej niż to, że
w la tach 1939–1945 dzia łał w kon spi ra cji. W rze czy wi sto ści po zo sta wał w niej aż
do 1953 r. Bio rąc pod uwa gę treść re cen zo wa ne go to mu, czy w ogó le ca łej se rii, Jó zew -
ski za słu gi wał na ob szer ną no tę rów nież ze wzglę du na pro wa dzo ną przez sie bie po li ty -
kę po ro zu mie nia z Ukra iń ca mi, gdy zaj mo wał sta no wi sko wo je wo dy wo łyń skie go, oraz
z uwa gi na po glą dy, ja kie pre zen to wał w wy da wa nych przez sie bie pi smach kon spi ra -
cyj nych w cza sie oku pa cji – „Pol ska Wal czy” i „Zie mie Wschod nie Rze czy po spo li tej”,
a tak że w wie lu bro szu rach20.

Do strze żo ne uster ki nie są by naj mniej ce chą cha rak te ry stycz ną wy daw nictw uka zu -
ją cych się w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Opra co wa nie przy pi sów, przede wszyst kim
bio gra ficz nych, sta no wi sła bą stro nę wie lu ską di nąd waż nych pu bli ka cji źró dło wych, nie
tyl ko do ku men tów, lecz tak że re la cji, wspo mnień i pa mięt ni ków. Się gnij my do kil ku
przy kła dów. W zbio rze re la cji uczest ni ków prze wro tu ma jo we go znaj du je my po dob ne
uster ki, o któ rych wspo mi na łem we wstę pie, co jest tym mniej uspra wie dli wio ne, że nie
do ty czą sze re go wych uczest ni ków kon spi ra cji, któ rych da ne bio gra ficz ne nie są czę sto
ła twe do usta le nia, a wyż szych woj sko wych, wy bit nych uczest ni czek dzia łań nie pod leg -
ło ścio wych lub po sta ci sto sun ko wo zna nych, jak cho ciaż by li te rat i kry tyk pił sud czy ków
Adolf No wa czyń ski21. W tek ście znaj du ją się co praw da licz ne od no śni ki bio gra ficz ne,
nie mniej pew ną część osób po mi nię to. Wy mie nio ny kil ka krot nie ppłk Fe liks Kwia tek
po ja wia się bez imie nia i bez od no śni ka w przy pi sach, po dob nie brak przy pi sów m.in.

Artykuły recenzyjne i recenzje
A

R
T

Y
K

U
ŁY

 R
EC

EN
Z

Y
JN

E I R
EC

EN
Z

JE

445

18 M. Ga łę zow ski, En del -Ra gis Le opold [w:] Z dzie jów walk o nie pod le głość, t. I, War sza wa 2011,
s. 348–351. W wy pad ku Ma jew skie go po wtó rzo no tak że błęd nie po da wa ny w po przed nich to mach se rii
pseu do nim „Szmi giel”. W rze czy wi sto ści Ma jew ski, le gio ni sta, je den z naj wy bit niej szych pol skich ofi -
ce rów pierw sze go okre su dzia łal no ści kon spi ra cyj nej, uży wał pseu do ni mu „Śmi giel”, któ ry był wy ra -
zem od da nia mar szał ko wi Edwar do wi Śmi głe mu -Ry dzo wi. Na zna cze nie pseu do ni mu „Śmi giel” zwró cił
mi uwa gę prof. dr hab. Bog dan Chrza now ski.

19 J. Ża ryn, Zyg munt Ka czyń ski [w:] Kon spi ra cja i opór spo łecz ny..., t. I, s. 206–208.
20 Wię cej na ten te mat zob. M. Ga łę zow ski, Hen ryk Jó zew ski „Ol gierd”, „Ze szy ty Hi sto rycz ne” 2004,

nr 150; idem, Wier ni Pol sce..., s. 265–289; idem, Prze ciw dwóm za bor com. Po li tycz na kon spi ra cja pił -
sud czy kow ska w kra ju w la tach 1939–1947, War sza wa 2013.

21 Prze wrót ma jo wy 1926 r. w re la cjach świad ków i uczest ni ków, oprac. A. Adam czyk, Piotr ków Try -
bu nal ski 2003.
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do po sta ci ppłk. Mi cha ła Gno iń skie go, mjr. Ta de usza Li kier ni ka, płk. Wła dy sła wa Mu -
zy ki, ppłk. Ta de usza Wa si lew skie go, płk. Zdzi sła wa Za jącz kow skie go, Alek san dry Za -
gór skiej (wy mie nio na bez po da nia imie nia), Wan dy Go ertz. Na zwi ska Ka ro la
Li lien fel da -Krzew skie go i Ta de usza Frank -Wisz niew skie go po da no błęd nie, da tę śmier -
ci Ro ma na Sta rzyń skie go opa trzo no zna kiem za py ta nia, a da ty śmier ci za mor do wa ne go
przez Niem ców w cza sie oku pa cji ppłk. dypl. Ma ria na Ocet kie wi cza nie po da no w ogó -
le (błęd nie za to po da no je go sto pień woj sko wy).

W opra co wa niu na uko wym wspo mnień Hen ry ka Tom zy po da no przy pi sy bio gra ficz -
ne do ty czą ce kil ku naj bar dziej zna nych po sta ci, po mi nię to na to miast więk szość in nych
osób wy mie nio nych w tek ście, o któ rych in for ma cje moż na usta lić22. Sta ni sław Fro mo -
wicz wy stę pu je raz ja ko Fro mo wicz, w in nym miej scu – Tro mo wicz, bez po da nia imie -
nia. Tym cza sem imię, da tę uro dze nia i sto pień woj sko wy te go cho rą że go Le gio nów
Pol skich, po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło ści pierw sze go sze fa DOG I War sza -
wa, a na stęp nie za stęp cy sze fa De par ta men tu Go spo dar cze go MSWojsk. moż na zna leźć
w rocz ni kach ofi cer skich oraz Rocz ni ku ofi cer skim re zerw, a tak że w pu bli ka cji Dzie się -
cio le cie In ten den tu ry Pol skiej Si ły Zbroj nej 1918–1929 (War sza wa 1929)23. Z ko lei w wy -
pad ku Mak sy mi lia na Lan daua brak wy ja śnie nia, o któ rej oso bie o tych per so na liach
mo wa we wspo mnie niach Tom zy. W kor pu sie ofi cer skim Le gio nów Pol skich by ło
bowiem dwóch ofi ce rów o tym sa mym imie niu i na zwi sku. Pierw szy to: Mak sy mi lian
Lan dau (1870–1927), ad wo kat, dzia łacz PPS, czło nek Związ ku Wal ki Czyn nej, pod ofi -
cer I Bry ga dy, 1 li sto pa da 1916 r. mia no wa ny cho rą żym ra chun ko wym, czło nek ko mi sji
praw nej wy ło nio nej z ko mi sji li kwi du ją cej Ka sę Ofi cer ską I Bry ga dy. O nim też jest mo -
wa w tek ście. Na to miast dru gi to: Mak sy mi lian Lan dau (1882–1940), wy bit ny ofi cer pol -
skiej ar ty le rii, od zna czo ny Vir tu ti Mi li ta ri za woj nę z bol sze wi ka mi, we wrze śniu 1939 r.
do wód ca ar ty le rii obro ny Lwo wa, za mor do wa ny przez NKWD w Char ko wie24. Wy mie -
nia jąc jesz cze in ne przy kła dy ze wspo mnień Tom zy, brak not do ty czą cych m.in. gen. Raj -
mun da Ba czyń skie go (epi zo dycz ne go do wód cy Le gio nów Pol skich w sierp niu
i wrze śniu 1914 r.), ppor. Ry szar da Gros se, por. Hen ry ka Ko cha now skie go (naj czę ściej
wy stę pu ją ce go we wspo mnie niach Tom zy, oprócz ich au to ra), chor. Ju lia na Kul skie go
(póź niej sze go kpt. WP, zna ne go dzia ła cza pił sud czy kow skie go, ko mi sa rycz ne go bur mi -
strza War sza wy), chor. Ma ria na Ocet kie wi cza (w WP ppłk. dypl., któ ry we wrze śniu 1939 r.
do wo dził 77. pp), ppor. Wła dy sła wa Kon dyc kie go „Tę czy”, kpt. Ka ro la Uda łow skie -
go – wy mie nio nych zresz tą bez po da nia imie nia. Da ne o tych oso bach moż na by ło ła two
usta lić, się ga jąc cho ciaż by do słow ni ka Wik to ra K. Cy ga na25.
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22 H. Tom za, Dzien nik le gio ni sty 1914–1915, red. na uk. P. Szlan ta, War sza wa 2008 (ta ki ty tuł znaj du -
je się na stro nie ty tu ło wej, na to miast na stro nach pierw szej i trze ciej wid nie je ty tuł Pa mięt nik le gio ni sty).

23 Dwa la ta po uka za niu się wspo mnień Tom zy bio gram Sta ni sła wa Fro mo wi cza zo stał opu bli ko wa -
ny w książ ce au to ra ni niej sze go ar ty ku łu. Zob. M. Ga łę zow ski, Na wzór Ber ka Jo se le wi cza. Żoł nie rze
i ofi ce ro wie po cho dze nia ży dow skie go w Le gio nach Pol skich, War sza wa 2010, s. 241–242.

24 Bio gram Mak sy mi lia na Lan daua (I) uka zał się w PSB. Z. Lan dau, Mak sy mi lian Lan dau [w:] Pol -
ski słow nik bio gra ficz ny, t. XVI, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1971, s. 463–464. Bio gram Mak sy mi lia -
na Lan daua (II) zob. K. Ba na szek, W.K. Ro man, Z. Sa wic ki, Ka wa le ro wie Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri
w mo gi łach ka tyń skich, War sza wa 2000, s. 172, a tak że W.K. Cy ga n, Ofi ce ro wie Le gio nów Pol skich
1914–1917. Słow nik bio gra ficz ny, t. III, War sza wa 2005. Bio gra my oby dwu ofi ce rów zna la zły się rów -
nież we wspo mnia nej pu bli ka cji M. Ga łę zow skie go, Na wzór Ber ka Jo se le wi cza..., s. 420–425. 

25 W.K. Cy gan, Ofi ce ro wie Le gio nów Pol skich..., t. I–V, War sza wa 2004–2007.
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Z przy pi sów w zbio rze do ku men tów do ty czą cych in ter no wa nych w Ru mu nii Jó ze fa
Bec ka i mar szał ka Edwar da Śmi głe go -Ry dza26 nie do wie my się ni cze go o oso bach z naj -
bliż sze go oto cze nia by łe go Na czel ne go Wo dza WP w tym cza sie – ppłk. Ro mu al dzie
Naj sar ku, ks. płk. An to nim Za pa le czy też mjr. Je rzym Krzecz kow skim. Puł kow nik Zyg -
munt Wen da jest przed sta wio ny ja ko dzia łacz POW, zna ny po li tyk OZN, po seł na Sejm
RP V ka den cji, wi ce mar sza łek Sej mu RP i je den z głów nych or ga ni za to rów uciecz ki
Śmigłe go -Ry dza z Dra go sla ve le w Ru mu nii. No tę tę na le ży uznać za zde cy do wa nie mało
sa tys fak cjo nu ją cą, gdyż Wen da był przede wszyst kim ofi ce rem Le gio nów Pol skich, a jego
ro la w POW na pew no nie by ła tak zna czą ca, by o niej wspo mi nać kosz tem in for ma cji
o służ bie w Le gio nach. In for ma cja o tym, że był zna nym po li ty kiem OZN jest sta now -
czo zbyt ogól na, gdyż Wen da nie był jed nym z wie lu, ale zaj mo wał sta no wi sko sze fa
szta bu OZN i był naj bliż szym współ pra cow ni kiem marsz. Edwar da Śmi głe go -Ry dza.
Trud no mu też przy pi sy wać ro lę jed ne go z głów nych or ga ni za to rów uciecz ki, ja ko oso -
bie in ter no wa nej wraz z marsz. Śmi głym -Ry dzem i już cho ciaż by z te go po wo du ma ją -
cej bar dzo ogra ni czo ne ku te mu moż li wo ści. Tym or ga ni za to rem był przede wszyst kim
ppłk. Ro mu ald Naj sa rek, a naj waż niej sza ro la po opusz cze niu przez mar szał ka Dra go -
sla ve le przy pa dła Wen dzie27.

Po ru szo ne spra wy zwią za ne z kształ tem przy pi sów bio gra ficz nych w edy cji do ku -
men tów Ope ra cja „Sejm” 1944–1946 z po zo ru mo gą wy da wać się kwe stia mi ma ło istot -
ny mi. Zde cy do wa łem się jed nak zwró cić na nie uwa gę przede wszyst kim dla te go, że
przy pis bio gra ficz ny od nie sio ny do na zwi ska wy mie nio ne go w da nym do ku men cie ma
war tość po dwój ną. Oso ba wy stę pu ją ca w źró dle dzię ki po da niu pod sta wo wych da nych
nie tyl ko prze sta je być ano ni mo wa dla od bior cy, któ rym – przy po mnij my – w prze wa ża -
ją cej mie rze jest za wo do wy hi sto ryk, lecz tak że zo sta je umiesz czo na w od po wied nim
kon tek ście28. W wy pad ku re cen zo wa ne go to mu tym kon tek stem jest jej udział w ostat -
niej fa zie dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej pod zie mia pol skie go na Kre sach Po łu dnio wo -
-Wschod nich Rze czy po spo li tej. Na le ży szcze gól nie pod kre ślić wa lor po znaw czy ta kiej
in for ma cji, gdyż imię i na zwi sko wy mie nio ne w da nym do ku men cie (cza sem zresz tą za -
pi sa ne błęd nie), bez przy pi su w prze wa ża ją cej więk szo ści wy pad ków nie mó wi nic na -
wet ba da czo wi dzie jów naj now szych.

Ale jest jesz cze in ny cel po da wa nia moż li wie do kład nej in for ma cji bio gra ficz nej, nie
mniej w mo im prze ko na niu waż ny. Wy czer pu ją cy przy pis do ty czą cy oso by, któ ra nie
spra wo wa ła naj wyż szych funk cji pań stwo wych – po li tycz nych czy woj sko wych – jest
for mą upa mięt nie nia ta kiej oso by, któ ra prze waż nie nie do cze ka się od ręb nej mo no gra -
fii, a czę sto – rze tel ne go bio gra mu. Ja ki bo wiem od se tek lu dzi two rzą cych Pol skie Pań -
stwo Pod ziem ne jest opi sa ny w li te ra tu rze przed mio tu so lid nie, a więc z po da niem
po praw nych in for ma cji iden ty fi ku ją cych, da nych do ty czą cych wy kształ ce nia, pra cy
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26 W ru muń skiej pu łap ce. In ter no wa nie Jó ze fa Bec ka i Edwar da Śmi głe go -Ry dza w do ku men tach ru -
muń skich służb spe cjal nych, oprac. M. Kor nat, M. Mo rzyc ki -Mar kow ski, Gdańsk 2011.

27 Po za pra ca mi Ta de usza Du bic kie go i Mar ka Ga łę zow skie go, któ re opu bli ko wa no przed 2011 r.,
zob. na ten te mat ostat nio wy da ne: T. Du bic ki, Wiel ka uciecz ka mar szał ka Edwar da Śmi głe go -Ry dza
z Ru mu nii w re la cji ppłk. Ro mu al da Naj sar ka, Ra dom sko 2013; M. Ga łę zow ski, Prze ciw dwóm za bor -
com..., s. 100–103.

28 Wśród tych pod sta wo wych da nych wy mie nił bym po da nie in for ma cji do ty czą cych da nych iden ty -
fi ku ją cych, wy kształ ce nia, wy ko ny wa ne go za wo du, in for ma cji o dzia łal no ści po li tycz nej i spo łecz nej.
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zawo do wej, szcze gó łów dzia łal no ści nie pod le gło ścio wej, czę sto re pre sji, któ rych
w związ ku z tą dzia łal no ścią by li ofia ra mi? Nikt ta kiej sta ty sty ki do tych czas nie opra co -
wał, ale wąt pli we, by su mu jąc zna ne pu bli ka cje bio gra ficz ne, licz ba ta prze kro czy ła
10 tysię cy bio gra mów (co da je nam ja kieś dwa pro cent, przyj mu jąc za dol ną gra ni -
cę 500 ty się cy osób).

Pod su mo wu jąc po wyż sze uwa gi, chciał bym jesz cze raz pod kre ślić zna cze nie za miesz -
cza nia w opra co wa niach źró dło wych moż li wie wy czer pu ją cych przy pi sów bio gra ficz -
nych (ale rów nież rze czo wych i pro ble mo wych, o któ rych z bra ku miej sca nie
wspo mi na łem w tym ar ty ku le), by cy to wa ne prze ko na nie, że „sta ran nie opra co wa ne przy -
pi sy są nie wąt pli wie bar dzo cen ną po mo cą dla ko rzy sta ją cych z tych wy daw nictw”, moż -
na by ło bez za strze żeń do tych opra co wań od nieść. Waż ne wy da je się rów nież pre cy zyj ne
okre śle nie we wstę pie do da nej edy cji za sad przy ję tych w opra co wa niu przy pi sów – ja -
kie in for ma cje au tor sta rał się za wrzeć w przy pi sie, a tak że za strze że nie, w ja kich sy tu -
acjach nie moż li we by ło po da nie in for ma cji zgod nej z przy ję ty mi re gu ła mi. W in nym
wy pad ku opra co wa nie bę dzie mia ło nie wiel ką war tość po znaw czą.

Na ko niec, ko rzy sta jąc z oka zji, chcia łem wy ra zić go rą ce po par cie po stu la tu ba daw -
cze go, sfor mu ło wa ne go przez prof. Grze go rza Ma zu ra, o ko niecz no ści opra co wa nia mo -
no gra fii do ty czą cej „koń ca AK na Kre sach Po łu dnio wo -Wschod nich”. Roz wi nął bym go
o ty le, że ko niecz no ścią jest opra co wa nie mo no gra fii nie tyl ko AK, ale w ogó le ostat nie -
go okre su ist nie nia Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na tym ob sza rze pod dru gą oku pa -
cją so wiec ką, gdyż na tym eta pie trud no już w mo im prze ko na niu roz dzie lać struk tu ry
cy wil ne i woj sko we. Dru gim rów no le gle re ali zo wa nym po stu la tem po win no być spo rzą -
dza nie ba zy uczest ni ków kon spi ra cji pol skiej re pre sjo no wa nych przez So wie tów, a na -
stęp nie opra co wa nie po świę co ne go im słow ni ka bio gra ficz ne go. Nie mam wąt pli wo ści,
że to ostat nie na le ży trak to wać ja ko coś wię cej, niż je dy nie ko lej ny po stu lat ba daw czy.

Ma rek Ga łę zow ski
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Briest w 1939–1941 gg. Do ku mien ty i ma tie ria ły,
red. Jew gie nij Ro zen blat i in., Briest 2012, ss. 246

Pań stwo we Ar chi wum Ob wo du Brze skie go po sia da bar -
dzo bo ga ty za sób ar chi wal ny z tzw. okre su pol skie go
(1919–1939) na te mat ów cze sne go wo je wódz twa po le -

skie go, ale tak że te re nów przy le głych. Po nad 500 ze spo łów ar -
chi wal nych z tych lat li czy łącz nie pra wie pół mi lio na
jed no stek ar chi wal nych. Zo sta ły one do kład nie opi sa ne w in -
for ma to rze opu bli ko wa nym w 2010 r. w na kła dzie – nie ste -
ty – tyl ko 100 eg zem pla rzy1. Ar chi wa lia z te go okre su sta ły się
pod sta wą do wy da nia w 2009 r. wy bo ru do ku men tów i ma te -
ria łów (ra zem 187 po zy cji) do ty czą cych Brze ścia nad Bu giem
w okre sie mię dzy wo jen nym2.

Re cen zo wa ny tom jest kon ty nu acją tej ini cja ty wy wy daw -
ni czej au tor stwa po przed niej dy rek tor Ar chi wum Ob wo do we -
go, nie ży ją cej już, An ny Te re buń. Nie zmie nił się na to miast głów ny re dak tor (doc.
Jew gie nij Ro zen blat z uni wer sy te tu w Brze ściu, zna ny tak że w Pol sce z ba dań nad pro -
ble ma ty ką ży dow ską w XX w.) oraz więk szość au to rów. W zbio rze za miesz czo no 142
do ku men ty prze cho wy wa ne w Ar chi wum Ob wo do wym. War to do dać, że do PA OB tra -
fi ły tak że ak ta or ga ni za cji par tyj nych WKP(b)B z ob wo du, pod czas gdy np. w Grod nie
znaj du ją się one w osob nym ar chi wum (Pań stwo we Ar chi wum Or ga ni za cji Spo łecz nych).
Do ku men ty z lat 1939–1941 nie za cho wa ły się w ca ło ści. Znisz cze niu ule gły przede
wszyst kim ma te ria ły, któ re w mo men cie wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej znaj do -
wa ły się jesz cze w róż nych urzę dach. W książ ce opu bli ko wa no głów nie ar chi wa lia róż -
nych in stan cji par tii ko mu ni stycz nej, a tak że ar ty ku ły z ga zet: ob wo do wej – „Za ria”
i re pu bli kań skiej – „So wiet ska ja Bie ło rus si ja”. Więk szość z nich uka za ła się dru kiem
po raz pierw szy. W po rów na niu z to mem po świę co nym okre so wi mię dzy wo jen ne mu,
w któ rym wszyst kie tek sty (w ory gi na le głów nie w ję zy ku pol skim) by ły tłu ma czo ne
na ro syj ski, tym ra zem nie zde cy do wa no się na prze kład. W ten spo sób po now nie otrzy -
ma li śmy wo lu min ro syj sko ję zycz ny z nie licz ny mi tek sta mi w ję zy ku bia ło ru skim (ar ty -
ku ły z ga ze ty „Za ria”).

Edy cja zo sta ła po dzie lo na na trzy roz dzia ły o zbli żo nej wiel ko ści: 1. Ży cie spo łecz -
no -po li tycz ne mia sta, 2. Eko no mi ka, go spo dar ka i urzą dze nia miej skie, 3. So cjal no -kul -
tu ral ny roz wój mia sta. Pod każ dym do ku men tem za miesz czo no przy pi sy tek sto we,
na to miast rze czo we – na zwa ne ko men ta rza mi – znaj du ją się do pie ro na koń cu książ ki.

Ca łość po prze dza wstęp doc. Sier gie ja Stru nie ca, w któ rym zo sta ła scha rak te ry zo wa -
na sy tu acja w Brze ściu od 17 wrze śnia 1939 r. do 22 czerw ca 1941 r. Zwra ca on uwa gę
na zmia ny lud no ścio we, któ re na stą pi ły w mie ście w tym okre sie. W paź dzier ni ku 1939 r.
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1 Go su dar stwien nyj ar chiw brie st skoj ob ła sti. Pu tie wo di tiel po fon dam 1919–1939, Briest 2010,
s. 129.

2 Briest w 1919–1939 gg. Do ku mien ty i ma tie ria ły, Briest 2009, s. 306. 
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prze by wa ło w nim 10 tys. ucie ki nie rów z Pol ski cen tral nej, w po ło wie na stęp ne go mie -
sią ca po zo sta wa ło w nim jesz cze 4 tys. uchodź ców, któ rzy chcie li po wró cić do do mów
i ocze ki wa li na otwar cie gra ni cy z Niem ca mi. Do czerw ca 1941 r. przy by ło na to miast
do mia sta oko ło 8 tys. wo stocz ni ków, któ rzy zaj mo wa li klu czo we sta no wi ska w apa ra cie
pań stwo wym i par tyj nym. Od róż nia li się oni od miej sco wej lud no ści swo ją men tal no -
ścią i spo so bem ży cia. Z ko lei miesz kań cy Brze ścia nie zna li spe cy fi ki funk cjo no wa nia
w „szcze gól nych so wiec kich wa run kach”. Da lej Stru niec pi sze o trud no ściach apro wi -
za cyj nych (ce nach pań stwo wych i czar no ryn ko wych), zmia nach w szkol nic twie (głów -
nie struk tu ral nych, a nie np. w kwe stiach ję zy ko wych), sie ci bi blio tek (choć bez
od nie sie nia się do te go, co by ło wcze śniej), ży ciu kul tu ral nym i ochro nie zdro wia. Au tor
nie kie dy „pusz cza oko” do czy tel ni ków, gdyż in for mu jąc o dwu krot nym zwięk sze niu się
licz by łó żek szpi tal nych i le ka rzy, jed no cze śnie do da je, że za opa trze nie w sprzęt me dycz -
ny by ło na po zio mie 30 proc. w sto sun ku do po trzeb.

Naj ob szer niej szym tek stem w roz dzia le pierw szym, i ca łej książ ce, jest pro to kół
pierw szej brze skiej miej skiej kon fe ren cji par tyj nej zor ga ni zo wa nej w dniach 14–15 kwiet -
nia 1940 r. (dok. nr 11). I se kre tarz ko mi te tu ob wo do we go i miej skie go w swo im wy stą -
pie niu wska zy wał za rów no na suk ce sy, jak i trud no ści na po ty ka ne przez wła dze so wiec kie
w pierw szych mie sią cach rzą dów w mie ście, a czę ścio wo tak że w ob wo dzie brze skim.
In te re su ją ce są tu taj od nie sie nia do dwóch pierw szych de por ta cji miesz kań ców. Dzie sią -
te go lu te go 1940 r. z ob wo du wy wie zio no po nad ty siąc ro dzin osad ni ków i służ by le śnej,
któ rych se kre tarz Ni ko łaj Ki sie lew okre ślił ja ko „prze klę tych wro gów lu du”. Za zna czył
przy tym za an ga żo wa nie i ogrom ne po świę ce nie ak ty wu miej skie go, któ ry po ma gał
w prze pro wa dze niu tej ope ra cji, a tak że wy so ką ja kość „bol sze wic kiej kon spi ra cji”, po -
nie waż pań stwa za chod nie do wie dzia ły się o ope ra cji do pie ro po dwóch ty go dniach. Spo -
ro uwa gi po świę cił tak że dru giej de por ta cji, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na w przed dzień
ob rad. W ko men ta rzu do niej se kre tarz Ki sie lew stwier dził: „Czyst sze sta je się po wie -
trze w na szym po gra nicz nym mie ście, lżej jest żyć i pra co wać po ta kim oczysz cze niu
mia sta” (s. 33). Wspo mniał on tak że o za po cząt ko wa nej 9 kwiet nia ope ra cji wy sie dla nia
pro sty tu tek z Brze ścia – mia ło to ogra ni czyć roz prze strze nia nie się w mie ście cho rób we -
ne rycz nych oraz utrud nić pra cę ob ce mu wy wia do wi. Cie ka we są rów nież da ne do ty czą -
ce skła du na ro do wo ścio we go miej sco wej or ga ni za cji par tyj nej. We dług sta nu na
1 kwiet nia 1940 r. wśród 612 człon ków by ło: 303 Ro sjan, 188 Bia ło ru si nów, 74 Ży -
dów, 38 Ukra iń ców i 3 Po la ków. W spra woz da niu za miesz czo no jesz cze wie le in nych
da nych sta ty stycz nych, np. na te mat fre kwen cji wy bor czej (99,72 proc.) oraz od set ka gło -
su ją cych na blok ko mu ni stów i bez par tyj nych (98,85 proc.). Za pew ne wzglę dy po za me -
ry to rycz ne spo wo do wa ły, że za bra kło w tym miej scu przy pi su ko men tu ją ce go te da ne.

W roz dzia le dru gim znaj du ją się do ku men ty do ty czą ce ży cia go spo dar cze go mia sta:
od cen na po szcze gól ne ar ty ku ły, po przez kwe stie do ty czą ce za opa trze nia, po dat ków, róż -
nych za rzą dzeń re gu lu ją cych pra cę przed się biorstw ko mu nal nych, po plan roz wo ju Brze -
ścia na la ta 1940–1955.

W ostat nim na to miast są do ku men ty na te mat ochro ny zdro wia, szkol nic twa, kul tu ry
i spor tu. In te re su ją ce wnio ski moż na wy cią gnąć np. z re per tu aru pre zen to wa ne go przez
po szcze gól ne szko ły pod czas miej skiej olim pia dy ar ty stycz nej uczniów (5 stycz nia
1940 r.). Pra wie każ da z nich od śpie wa ła „Pieśń o Sta li nie” lub de kla mo wa ła wiersz „Sta -
lin”. Zu peł nie in ny pro gram przygotowały pla ców ki z pol skim ję zy kiem na ucza -
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nia – Śred nia Szko ła nr 21 za pre zen to wa ła „Se re na dę” Schu ber ta i „Ma rze nia” Cho pi na,
na to miast chór Niż szej Szko ły Śred niej nr 3 od śpie wał utwo ry: „Kra ko wiak”, „Deszcz”,
„Czte ry ko nie Jaś miał” (s. 173, 175).

Wy bór do ku men tów jest sto sun ko wo sta ran nie zre da go wa ny, choć zda rza ją się nie -
do cią gnię cia. Trud no np. zro zu mieć, dla cze go pi smo z Brze ścia in for mu ją ce wła dze re -
jo nu Klesz cze le o ko niecz no ści zgło sze nia dwóch osób na kurs ję zy ka he braj skie go, któ ry
miał być prze pro wa dzo ny w dniach 15–20 sierp nia 1940 r., jest da to wa ne na 20 sierp nia
(s. 184). Rów nież w przy pi sach zna leźć moż na pew ne nie ści sło ści. Ma ło praw do po dob -
ne jest, że by w 1937 r. w 200 klu bach spor to wych Mak ka bi by ło 150 tys. człon ków (przy -
pis 69, s. 213). Prze sa dą jest na zwa nie Obo zu Zjed no cze nia Na ro do we go or ga ni za cją
pra wi co wo na cjo na li stycz ną (przy pis 57, s. 212). Wąt pli we jest tak że, że roz staw szyn
na ko le jach so wiec kich wy no sił 1435 cen ty me trów (przy pis 56, s. 212), a zwy cięz ca bie -
gu na 1500 me trów uzy skał wy nik 3 mi nu ty i 6,8 se kun dy (s. 207).

Nie zwy kle przy dat ny jest za miesz czo ny w pu bli ka cji wy kaz skró tów. Wy ja śnia on
m.in. ma ło zna ne po ję cia, ta kie jak gor top, ob ło no, ob ło zo czy szir po trieb. Do edy cji za -
łą czo no ilu stra cje, przede wszyst kim fo to ko pie ogło szeń za miesz cza nych w ga ze cie „Za -
ria”. Jed no z nich jest w ję zy ku pol skim i in for mu je o go ścin nym wy stę pie pań stwo we go
te atru pol skie go. 

Na le ży ża ło wać, że książ kę wy dru ko wa no je dy nie w 150 eg zem pla rzach, w na kła -
dzie o po ło wę niż szym od po przed nie go to mu.

Jan Je rzy Mi lew ski
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Pol scy uchodź cy w Ru mu nii 1939–1947. 
Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru mu nii, t. 1–2,
oprac. zbiorowe, War sza wa–Bu ka reszt 2013, ss. 1575

Wpierw szej po ło wie 2013 r. w księ gar niach po ja wi ło
się dwu to mo we wy daw nic two Pol scy uchodź cy
w Ru mu nii 1939–1947. Do ku men ty z Na ro do wych

Ar chi wów Ru mu nii. Już je go ty tuł in for mu je czy tel ni ków, że
po ru sza ono bar dzo waż ną pro ble ma ty kę z hi sto rii Pol ski
w okre sie II woj ny świa to wej. Licz ba stron jest tak że im po nu -
ją ca, a do te go do cho dzą licz ne fo to gra fie i wy ka zy. To wszyst -
ko mó wi nam, że jest to pu bli ka cja nie ba ga tel na, nie by le ja kiej
ran gi. W skła dzie jej ko mi te tu re dak cyj ne go za sie dli hi sto ry -
cy pol scy i ru muń scy: dr Je rzy Bed na rek, dr Do rin Do brin cu
(do czerw ca 2012 r. dy rek tor Na ro do wych Ar chi wów Ru mu -
nii), dr Łu kasz Ka miń ski (pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej), śp. dr hab. Ja nusz Kur ty ka, dr Ra fał Leś kie wicz, Mar cin Ma jew ski, dr Ste ja rel
Ola ru, dr Ma rius Oprea. Gro no osób pra cu ją cych nad wy da niem te go dzie ła by ło zresz -
tą znacz nie więk sze i nie spo sób tu taj wszyst kich wy mie nić. Re pre zen to wa li oni dwie
in sty tu cje: In sty tut Pa mię ci Na ro do wej oraz Na ro do we Ar chi wa Ru mu nii, dzię ki któ rym
pro jekt edy cji te go zbio ru do ku men tów zo stał zre ali zo wa ny. Wy daw nic two to in au gu ru -
je za ra zem no wą se rię wy daw ni czą IPN pt. „Do ku men ty z Na ro do wych Ar chi wów Ru -
mu nii”, któ ra ma obej mo wać do ku men ty ru muń skie do ty czą ce róż nych za gad nień
z za kre su sto sun ków pol sko -ru muń skich.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej gra ni cę pol sko -ru muń ską prze kro czy ło po nad 100
ty s. uchodź ców cy wil nych i woj sko wych. Są to da ne sza cun ko we, po nie waż nie któ rzy
spo śród nich, ni gdzie się nie za trzy mu jąc i nie re je stru jąc, je cha li wprost do Kon stan cy,
gdzie wsia da li na stat ki, któ re z ko lei wy wo zi ły ich po za ob ręb Ru mu nii, a czę sto i Eu -
ro py. Tak że w na stęp nych mie sią cach wie lu z uchodź ców, zwłasz cza woj sko wi, pró bo -
wa li prze do stać się na Bli ski Wschód lub do Fran cji i Wiel kiej Bry ta nii, aby wejść w skład
for mo wa nych tam pol skich od dzia łów. Bar dzo szyb ko po wsta ła sieć prze rzu to wa – opar -
ta w du żym stop niu na pol skich pla ców kach dy plo ma tycz nych – któ ra zaj mo wa ła się wy -
sył ką tych lu dzi do od dzia łów Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. W więk szym stop niu
jej funk cjo no wa nie jest nam zna ne z li te ra tu ry pa mięt ni kar skiej (zo sta ło ono opi sa ne
przez tzw. tu ry stów Si kor skie go, któ rzy prze mie rza li w ten spo sób roz licz ne kra je eu ro -
pej skie) niż z opra co wań mo no gra ficz nych. Sieć prze rzu to wa mia ła ogrom ne roz mia ry;
pi szą cy te sło wa ze tknął się z ra por ta mi z Ju go sła wii, z któ rych wy ni ka ło, że w cią gu ro -
ku przez ten kraj prze rzu co no 30 tys. lu dzi do od dzia łów pol skich we Fran cji. Po dob nie
ty sią ce pol skich ofi ce rów i żoł nie rzy prze do sta ło się przez Ru mu nię do od dzia łów Pol -
skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie. 

Z ko lei ogrom na licz ba uchodź ców pol skich po zo sta ła w Ru mu nii i prze by wa ła tam
już do koń ca woj ny, nie bio rąc udzia łu w dzia ła niach zbrojnych. Był to ogrom ny pro -
blem, z któ rym mu sia ły zmie rzyć się wła dze ru muń skie, jak i o któ rym mu sia ły pa mię -A
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tać pol skie wła dze na ob czyź nie. Je go wy mia ry, np. spo łecz ne, po li tycz ne, kul tu ral ne,
oświa to we, świad czą o tym, że by ło to za gad nie nie wiel kiej wa gi, któ re win no zo stać
przy po mnia ne i opi sa ne szcze gó ło wo. Do ty czy ło ty się cy lu dzi rzu co nych przez woj nę
do ob ce go kra ju, w opie kę nad któ ry mi by ły za an ga żo wa ne dal sze set ki i ty sią ce oby wa -
te li pol skich i ru muń skich. Do brze więc się sta ło, że hi sto ry cy do dys po zy cji otrzy ma li 
ma ło do tej po ry zna ne do ku men ty do ty czą ce te go pro ble mu.

Jest to wy daw nic two dwu ję zycz ne, dzię ki cze mu do ku men ty mo gą być udo stęp nio -
ne więk szej gru pie za in te re so wa nych ni mi czy tel ni ków. Za rów no tek sty przed mo wy,
jak i za miesz czo nych do ku men tów są opu bli ko wa ne w ję zy kach ru muń skim i pol skim.
Pierw szy z nich jest ję zy kiem ory gi nal nym pra wie wszyst kich do ku men tów – zo sta ły
one bo wiem wy two rzo ne przez in sty tu cje ru muń skie, któ re zaj mo wa ły się, nie ja ko
„z urzę du”, pol ski mi uchodź ca mi w la tach II woj ny świa to wej. W wy daw nic twie za -
miesz czo ne zo sta ły 302 do ku men ty do ty czą ce po by tu pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych na te re nie Ru mu nii w cza sie woj ny. Uka zu ją one sto su nek władz ru muń -
skich do te go pro ble mu, ak cję zbie ra nia fun du szy na po moc przy by łym Po la kom, re la -
cje mię dzy Po la ka mi i Ru mu na mi oraz wszel kie aspek ty ży cia Po la ków na te re nie
Ru mu nii: kul tu ral ne, oświa to we, spo łecz ne, po li tycz ne i in ne. Wśród opu bli ko wa nych
do ku men tów znaj du je my ad re so wa ne do władz ru muń skich no ty, okól ni ki, ko re spon den -
cję, spra woz da nia, in for ma cje, me mo ran da, spo rzą dza ne za rów no przez naj róż niej sze ru -
muń skie or ga ny wła dzy (cen tral ne i lo kal ne), jak i przez Po la ków. Wśród nich ma my
tak że imien ne wy ka zy uchodź ców, do ku men ty władz po li cyj nych zaj mu ją cych się ob -
ser wa cją Po la ków, a tak że ma te ria ły do ty czą ce osób, któ re po za koń cze niu woj ny po sta -
no wi ły na sta łe po zo stać w Ru mu nii i nie wra cać do Pol ski. Wresz cie na le ży wspo mnieć
o za miesz cze niu in te re su ją cych do ku men tów na te mat czo ło wych po sta ci pol skie go ży -
cia po li tycz ne go (m.in. pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go, mi ni stra spraw za gra nicz nych
Jó ze fa Bec ka), któ re w wy ni ku klę ski wrze śnio wej zna la zły się w Ru mu nii. Był to już
schy łek ich ak tyw no ści po li tycz nej i ka rie ry za wo do wej, ale na dal po zo sta wa li w ob rę -
bie ści słe go za in te re so wa nia ru muń skich władz. Do ku men ty te wy raź nie uka zu ją, jak
bar dzo zma la ła ich ro la po li tycz na. Na przy kład do ty czą kwe stii po sia da nia pi sto le tu
przez płk. Jó ze fa Bec ka, zba da nia go przez le ka rza woj sko we go itp. (s. 1035–1043). In -
nym cie ka wym wąt kiem jest spra wa współ pra cy Po la ków z ame ry kań ski mi i bry tyj ski -
mi służ ba mi wy wia dow czy mi (s. 1127–1128). Świad czy to, że Po la cy cią gle sta ra li się
być ak tyw ni w wal ce z Niem ca mi. Pe wien nie do syt na to miast bu dzi – choć na ten te mat
ist nie je już bo ga ta pol ska li te ra tu ra – brak do ku men tów na te mat ba zy prze rzu to wej „Bo -
lek” i współ pra cy wy wia dow czej. Zo sta ło to już opi sa ne przez Ta de usza Du bic kie go
(Kon spi ra cja pol ska w Ru mu nii 1939–1945, t. 1–2, War sza wa 2002, 2005), ale ob raz
kon spi ra cji pol skiej na pod sta wie do ku men tów ru muń skich służb spe cjal nych mo że być
bar dzo cie ka wy.

Trze ba tu taj przy to czyć sło wa ru muń skie go uczo ne go, Flo ri na An ghe la, za miesz czo -
ne na za koń cze nie przed mo wy te go dzie ła: „Kwe stia pol skich uchodź ców cy wil nych
i woj sko wych w Ru mu nii jest na dal otwar ta z po wo du mno go ści aspek tów, któ re bu dzą
kon tro wer sje (choć na pierw szy rzut oka wy da wa ło by się, że go ścin no ścią nad ro bio no
nie do cią gnię cia). Te mat ten wy ma ga, do obiek tyw nej dys ku sji, wy da nia jak naj więk szej
ilo ści źró deł ar chi wal nych (dy plo ma tycz nych, ad mi ni stra cyj nych, woj sko wych, eko no -
micz nych) – tych świa dectw i wspo mnień, któ re są jesz cze do stęp ne, i w koń cu stu diów
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nad przed mio tem, któ re obej mą pi śmien nic two ru muń skie i pol skie i któ re da dzą moż li -
wie naj po praw niej sze na uko wo wy ni ki” (s. CLVII).

Do ku men ty zo sta ły po prze dzo ne ob szer ną przed mo wą au tor stwa prof. Ta de usza Du -
bic kie go, wy bit ne go znaw cy pro ble ma ty ki ru muń skiej oraz dzie jów Po la ków w Ru mu -
nii w cza sie ostat niej woj ny. Historyk omówił tutaj losy polskich uchodźców w Ru mu nii.
Po wstę pie prof. Du bic kie go za miesz czo no przed mo wę ru muń skie go uczo ne go Flo ri na
An ghe la, któ ra oma wia po dob ne kwe stie. Znaj du je my tam do kład ne licz by pol skich
uchodź ców, wy ka zy miej sco wo ści, w któ rych prze by wa li, kim by li i jak by li po strze ga -
ni przez wła dze i spo łe czeń stwo ru muń skie. Za war te są tam też do dat ko we in for ma cje
na te mat co dzien ne go ży cia w obo zach, wy ży wie nia in ter no wa nych i in nych spra wach,
m.in. zwią za nych z wy dat ka mi oraz sze ro ko po ję tym ich utrzy ma niem. Dzię ki tym
materiałom ma my za ry so wa ny ob raz ży cia Po la ków w Ru mu nii aż do 1947 r. Ostat nie
wresz cie do ku men ty, z lat 1946–1947, do ty czą po staw Po la ków wo bec ów cze snych wy -
da rzeń w Pol sce i pro ble mu ich po wro tu do kra ju. Z ru muń skich do ku men tów wy ni ka
przy tym, że wie lu z nich nie mia ło ta kie go za mia ru, na sta wie ni wro go do za cho dzą cych
prze mian w Pol sce pla no wa li ra czej emi gra cję do Ame ry ki Po łu dnio wej lub Pa le sty ny
(zwłasz cza oso by na ro do wo ści ży dow skiej). 

Do ku men ty zo sta ły opa trzo ne nie zbęd ny mi przy pi sa mi. Po cząt ko wo z ze spo łów ar -
chi wal nych wy bra no oko ło 1500 do ku men tów, a na stęp nie spo śród nich wy se lek cjo no -
wa no dal szych 20 proc. – to zna czy 302 do ku men ty. Są to więc źródła wy bra ne spo śród
wie lu, ale nie spo sób opu bli ko wać wszyst kich.

Na za koń cze nie pa rę uwag do re flek sji. Po pierw sze, war to za sta no wić się, czy nie
na le ża ło by roz sze rzyć wy daw nic twa do ty czą ce go okre su II woj ny świa to wej o in ne za -
gad nie nia. Był to okres szcze gól nej bli sko ści obu na ro dów i tu taj wie le kwe stii (choć by
współ pra ca wy wia dow cza, kon tak ty dy plo ma tycz ne itd.) wręcz pro si się o uwzględ nie -
nie. Na stęp nie war to za sta no wić się nad pu bli ka cją do ku men tów z in nych okre sów,
a zwłasz cza do ty czą cych współ pra cy woj sko wej w okre sie mię dzy wo jen nym. Tak świet -
nie za po cząt ko wa ną ko ope ra cję ko niecz nie na le ży kon ty nu ować. Wresz cie war to roz sze -
rzyć po dob ną współ pra cę na in ne kra je, z któ ry mi kon tak ty w cza sie II woj ny świa to wej
by ły naj róż niej szej na tu ry. W pierw szym rzę dzie mam na my śli Wę gry, na któ rych te re -
nie tak że zna la zła się wie lo ty sięcz na gru pa uchodź ców cy wil nych i woj sko wych i gdzie
dzia ła ła ba za łącz no ści „Ro mek”, na stęp nie Ju go sła wię, gdzie Ser bo wie jesz cze
przed wybu chem II woj ny świa to wej za czę li wspie rać wal kę Po la ków z III Rze szą,
a także in ne kra je.

Grze gorz Ma zur
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