
Zamach na ministra spraw wewn´trznych II RP p∏k. Bronis∏awa Pierackiego do-
konany 15 czerwca 1934 roku i proces, który doprowadzi∏ do skazania jego or-
ganizatorów1 w piÊmiennictwie zosta∏y omówione doÊç szczegó∏owo. By∏o to bo-
wiem wydarzenie bez precedensu: w bia∏y dzieƒ, w stolicy Polski, publicznie za-
mordowano wysokiego urz´dnika paƒstwowego. Najciekawsze opracowania za-
wdzi´czamy W∏adys∏awowi ˚eleƒskiemu, który by∏ prokuratorem i oskar˝ycielem
w procesie o zabójstwo Pierackiego. Sprawa ta by∏a dla niego powa˝nym zawo-
dowym wyzwaniem. Kiedy si´ toczy∏a, ˚eleƒski by∏ jeszcze m∏odym prawnikiem
– prokuratorem zatrudnionym w Ministerstwie SprawiedliwoÊci. Po wojnie pozo-
sta∏ na emigracji i nadal gromadzi∏ informacje na interesujàcy go temat, toczy∏
polemiki z autorami polskimi i ukraiƒskimi, prowadzi∏ obfità korespondencj´ i pi-
sa∏ teksty2. OkolicznoÊci zabójstwa Bronis∏awa Pierackiego naÊwietli∏o te˝ dwu
innych autorów: Kazimierz Rudnicki3 i Jerzy Luksemburg4. DoÊç du˝o danych
znaleêç te˝ mo˝na w ówczesnej polskiej prasie5. Mimo to wiele wàtków tego za-

bójstwa nie zosta∏o wyjaÊnionych6. Do dziÊ nie dokonano kwerend w urz´do-
wych archiwach niemieckich, sowieckich i czeskich, a co gorsza, w czasie woj-
ny zagin´∏y bardzo znaczàce dla procesu akta Emila Senyka ujawniajàce sekre-
ty terrorystycznej organizacji ukraiƒskiej stojàcej za zamachem.

Bronis∏aw Wilhelm Pieracki 

Urodzi∏ si´ 28 maja 1895 roku w Gorlicach jako syn Stanis∏awa Pierackiego,
naczelnika stra˝y skarbowej, oraz Eugenii Budziszewskiej. Jego rodzina osia-
d∏a w Galicji, uchodzàc przed przeÊladowaniami rosyjskimi po powstaniu listo-
padowym. Dzieciƒstwo i m∏odoÊç sp´dzi∏ w Nowym Sàczu. Tam ukoƒczy∏
szko∏´ powszechnà i kurs rzemieÊlniczy. Wstàpi∏ do Zwiàzku Walki Czynnej i
Zwiàzku Strzeleckiego, a tak˝e tajnej organizacji niepodleg∏oÊciowej o nazwie
Zwiàzek Jastrz´bi. W 1913 r. ukoƒczy∏, uzyskujàc stopieƒ chorà˝ego, szko∏´
oficerskà Zwiàzku Strzeleckiego w Nowym Sàczu.
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Antypolski terror 
w II Rzeczypospolitej

Ciàg dalszy na s. II-VI

Dziś wracamy do tematu częścio-
wo poruszanego już wcześniej
(zob. Dodatek IPN nr 5/2009,
„Nasz Dziennik”, 29.05.2009, i nr
11/2009, „Nasz Dziennik”,
27.11.2009) – wymierzonej w odro-
dzone po I wojnie światowej pań-
stwo polskie działalności wywia-
dowczo-dywersyjnej i propagando-
wej, którą prowadzili komuniści, ro-
dzimi i sowieccy, inspirowani przez
Międzynarodówkę Komunistyczną
i Moskwę dążącą do rozszerzenia
rewolucji bolszewickiej na całą Eu-
ropę, oraz nacjonaliści ukraińscy
walczący przy użyciu terroru o wy-
zwolenie Kresów Wschodnich
spod polskiej „okupacji”. 
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W latach 1914–1917 pe∏ni∏ s∏u˝b´ w Legionach Polskich. By∏ dowódcà plutonu, a
póêniej kompanii 2. Pu∏ku Piechoty Legionów. W 1914 r. zosta∏ podporucznikiem,
a w maju 1915 r. – porucznikiem. By∏ ju˝ wówczas dowódcà 7. kompanii 4. Pu∏ku
piechoty Legionów. Zosta∏ ci´˝ko ranny podczas bitwy pod Jastkowem. Póêniej
(od stycznia do paêdziernika 1916 r.) walczy∏ na Wo∏yniu. W listopadzie 1916 r. zo-
sta∏ kapitanem. Objà∏ wówczas dowództwo II batalionu 4. Pu∏ku Piechoty Legio-
nów. Podczas kryzysu przysi´gowego odmówi∏ z∏o˝enia przysi´gi wiernoÊci cesa-
rzowi niemieckiemu. W efekcie zosta∏ zdegradowany i wcielony do 16. Pu∏ku Obro-
ny Krajowej Krakau c. k. armii, w której s∏u˝y∏ do maja 1918 roku. Nast´pnie objà∏
stanowisko dowódcy okr´gu Polskiej Organizacji Wojskowej w Nowym Sàczu, a
póêniej we Lwowie. Od listopada 1918 r. s∏u˝y∏ w Wojsku Polskim w stopniu majo-
ra. By∏ uczestnikiem walk z Ukraiƒcami we Lwowie. W marcu 1919 r. rozpoczà∏ pra-
c´ w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Do lipca 1920 r. zajmowa∏ stanowisko w I
Departamencie MSW, gdzie sta∏ na czele Samodzielnej Sekcji Wyznaƒ Niekatolic-
kich. W lipcu 1920 r. awansowano go do stopnia podpu∏kownika, a nast´pnie
otrzyma∏ przydzia∏ do Kwatery G∏ównej Naczelnego Wodza. W latach 1922–1924
by∏ s∏uchaczem warszawskiej Wy˝szej Szko∏y Wojennej. W 1924 r. znajdowa∏ si´ w
dyspozycji ministra spraw wojskowych i by∏ oficerem nadetatowym 4. Pu∏ku Pie-
choty Legionów. 1 grudnia 1924 r. prezydent RP Stanis∏aw Wojciechowski na wnio-
sek ministra spraw wojskowych gen. dyw. W∏adys∏awa Sikorskiego awansowa∏ go
na pu∏kownika ze starszeƒstwem. Bronis∏aw Pieracki by∏ uczestnikiem przewrotu
majowego. W marcu 1928 r. zosta∏ pos∏em na Sejm z listy Bezpartyjnego Bloku
Wspó∏pracy z Rzàdem z okr´gu 44. (województwo krakowskie). Bardzo szybko
zrzek∏ si´ mandatu i powróci∏ do Wojska Polskiego jako zast´pca szefa Sztabu
G∏ównego. Karier´ wojskowà zakoƒczy∏ w roku 1929.

Nast´pnie zajmowa∏ ró˝ne stanowiska rzàdowe. Od grudnia 1930 do czerwca
1931 r. by∏ ministrem bez teki w randze wicepremiera w rzàdzie Walerego S∏awka.
W latach 1931–1934 – minister spraw wewn´trznych w rzàdach: Aleksandra Pry-
stora, Janusza J´drzejewicza i Leona Koz∏owskiego. 

W roku 1934 Bronis∏aw Pieracki mia∏ 39 lat. Dà˝y∏ zawsze do wspó∏pracy z
mniejszoÊciami narodowymi. Wprowadzi∏ w ˝ycie liberalnà ustaw´ samorzàdowà,
która pozwoli∏a Ukraiƒcom przejàç wiele samorzàdów i przeznaczaç lokalne fun-
dusze na rzecz ukraiƒskiej spo∏ecznoÊci, cz´sto nawet z oczywistà krzywdà dla
polskich mieszkaƒców Kresów. Podobnie jak zamordowany przez nacjonalistów
ukraiƒskich trzy lata wczeÊniej pose∏ Tadeusz Ho∏ówko by∏ cz∏owiekiem upo-
wszechniajàcym propaƒstwowy sposób myÊlenia. 

Oto fragment wystàpienia sejmowego ministra Pierackiego z 8 lutego 1932 r.:
„Zadaniem paƒstwa jest dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo obywateli, z pozostawieniem
im prawa dzia∏ania pod warunkiem, i˝ dzia∏anie to nie wyrzàdza szkody innym oby-
watelom. To sformu∏owanie pozwala nam ustaliç wyraêne i nieprzekraczalne gra-
nice dla dzia∏alnoÊci obywatelskiej, jeÊli ta dzia∏alnoÊç nie ma unicestwiç samej
istoty paƒstwa. Lecz unicestwienie z kolei takiej dzia∏alnoÊci jest jednym z naczel-
nych zadaƒ rzàdu, usprawiedliwiajàcego swe istnienie przez takie normowanie, a
w razie potrzeby i ograniczanie, dzia∏alnoÊci jednostek lub grup spo∏ecznych, by
nie godzi∏a ona w interesy ca∏oÊci lub innych grup spo∏eczeƒstwa. JeÊli teraz ten
tok myÊlenia przeniesiemy na teren Ma∏opolski Wschodniej, gdzie spoÊród dwóch
etnicznych grup obywateli pewne od∏amy grupy ukraiƒskiej stawiajà sobie za cel
dzia∏alnoÊci systematyczne wyrzàdzanie szkód grupie polskiej, staje si´ jasne, ˝e
dzia∏alnoÊç taka oznacza zamach na samà ide´ paƒstwa i wyzwanie pod adresem
ca∏ej si∏y Paƒstwa Polskiego, które takiej dzia∏alnoÊci tolerowaç nie mo˝e. Ktokol-
wiek w paƒstwie ucieka∏by si´ do aktów zbrodni, do zamachów na cudze ˝ycie i
mienie, na bezpieczeƒstwo osób i rzeczy stojàcych pod opiekà prawa publiczne-

go, musia∏by ponieÊç konsekwencje proporcjonalne do wyrzàdzonego z∏a. Albo-
wiem w paƒstwie demokratycznym wolno ka˝demu obywatelowi swobodnie my-
Êleç, sàdziç i dzia∏aç, pod warunkiem i˝ b´dzie uczy∏ i broni∏ swych poglàdów ro-
zumem, nie uciekajàc si´ do gwa∏tu, si∏y i podst´pu.

Nie mo˝e byç i nie b´dzie tolerowany stan, w którym ludnoÊç polska czu∏aby
si´ zagro˝ona na ˝yciu, stanie posiadania i w swobodzie prowadzenia swoich
spraw narodowych i obywatelskich – a tak˝e, w którym rozwa˝na i oddajàca si´
produktywnej pracy ludnoÊç ukraiƒska pozostawa∏aby pod terrorem gwa∏tu...”.

10 lutego 1934 r. w swoim ostatnim wystàpieniu w Sejmie mówi∏: „˚adne ak-
ty terroru i gwa∏tu indywidualnego czy zbiorowego (...) nie mogà liczyç na po-
b∏a˝liwoÊç i nie uniknà nale˝ytej kary. Nie b´dà tak˝e tolerowane ˝adne fizyczne
przejawy walk rasowych i narodowoÊciowych (...) Naszà si∏à mocarstwowà w
przesz∏oÊci by∏a zdolnoÊç wspó∏˝ycia i wciàgania w kràg idei paƒstwowej innych
szczepów rasowych i narodowoÊci. By∏oby zgubnym, gdybyÊmy dzisiaj adopto-
waç mieli koncepcj´ rasizmu, która jest gdzie indziej wyk∏adnikiem politycznej
koncepcji ekspansji, podczas gdy u nas musia∏aby prowadziç do wr´cz odwrot-
nych rezultatów. Zarówno wi´c duch naszych dziejów, jak i rozum polityczny
sprzeciwiajà si´ przeszczepianiu na grunt polski tych doktryn...”.

Przebieg zamachu 

Poczàtkowo o zamordowanie Pierackiego podejrzewano radykalne organizacje
prawicowe, przede wszystkim Obóz Narodowo-Radykalny. Akcja mia∏a byç odwe-
tem za delegalizacj´ ONR przez w∏adze, co nastàpi∏o 10 czerwca 1934 roku. Gdy
wiadomoÊç o Êmierci Pierackiego rozesz∏a si´ po Warszawie, dosz∏o do manifesta-
cji. Oko∏o 150 osób zdemolowa∏o redakcj´ i drukarni´ endeckiej „Gazety War-
szawskiej” przy ul. Zgoda. W nocy z 16 na 17 czerwca aresztowano 600 osób w
zwiàzku z zamachem. Jednak za mord byli odpowiedzialni nacjonaliÊci ukraiƒscy
skupieni w terrorystycznej Organizacji Nacjonalistów Ukraiƒskich (OUN). Przygo-
towania rozpocz´li wiosnà 1934 roku. Wówczas do Warszawy przyby∏ jeden z lide-
rów OUN Myko∏a ¸ebedê, by przeprowadziç rozpoznanie terenu. Pomaga∏a mu w
tym dzia∏aczka OUN Daria Hnatkiwska. Warto zaznaczyç, ̋ e Bronis∏aw Pieracki nie
by∏ jedynà osobà typowanà do zabicia przez terrorystów. W toku Êledztwa po za-
machu ustalono, ˝e ¸ebedzia i jego towarzyszy konstruujàcych bomby w Krako-
wie od dawna Êledzi∏a polska policja. Do aresztowaƒ jednak nie dosz∏o, gdy˝ szef
MSW Bronis∏aw Pieracki próbowa∏ w tym czasie porozumieç si´ z umiarkowanymi
organizacjami ukraiƒskimi i odbywa∏ podró˝ po Ma∏opolsce Wschodniej. Szcze-
gólnie jedno spotkanie – z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim, jeÊli mia∏o si´
powieÊç, nie mog∏o przebiegaç w atmosferze aresztowaƒ nacjonalistów ukraiƒ-
skich popieranych moralnie przez hierarch´. 

Organizacja Nacjonalistów Ukraiƒskich do przeprowadzenia zamachu wyzna-
czy∏a swojego cz∏onka Hryhorija Maciejk´ ps. „Gonta”. Postanowiono, ˝e zaczai
si´ on przed warszawskim Klubem Towarzyskim przy ul. Foksal 3, w którym cz´-
sto spotykali si´ politycy obozu rzàdzàcego, wysokiej rangi wojskowi i przemy-
s∏owcy. Maciejko zjawi∏ si´ tam rano 15 czerwca 1934 r. i przez d∏u˝szy czas ocze-
kiwa∏ na przybycie Pierackiego, kilkakrotnie odchodzàc i zjawiajàc si´ ponownie w
okolicy budynku. Pomimo podejrzanego zachowania i faktu, ˝e trzyma∏ kartono-
we, owini´te w papier pude∏ko, w którym znajdowa∏a si´ bomba, portier nie zwró-
ci∏ na niego uwagi. Mechanizm skonstruowanego w krakowskim laboratorium
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ganizacji Wojskowej, to w pierwszych latach niepodleg∏oÊci przystàpili do Komuni-
stycznej Partii Robotniczej Polski, a Bagiƒski zosta∏ nawet cz∏onkiem Wydzia∏u
Wojskowego odpowiedzialnego za dzia∏alnoÊç agitacyjno-dywersyjnà wÊród ˝o∏-
nierzy. Za przynale˝noÊç do komunistycznej organizacji terrorystycznej majàcej na
celu obalenie istniejàcego w Polsce ustroju oraz o dokonanie ataków bombowych
w Warszawie i Krakowie w kwietniu i maju 1923 r. Bagiƒski i Wieczorkiewicz zosta-
li aresztowani, a nast´pnie osadzeni w warszawskim wi´zieniu przy ul. Dzielnej.

Powybijane szyby, zniszczone balkony

W sobotni poranek, 13 paêdziernika 1923 r., dok∏adnie o godz. 9.00 Cytadelà
Warszawskà wstrzàsnà∏ pot´˝ny wybuch. W wyniku eksplozji w powietrze wyle-
cia∏a g∏ówna prochownia wojskowa, a wraz z nià 40 wagonów wype∏nionych naj-
wy˝szej jakoÊci w∏oskim prochem artyleryjskim. Wybuch by∏ tak silny, ˝e pozo-
stawi∏ po sobie dziesi´ciometrowy krater. Mieszkaƒcy ˚oliborza w pop∏ochu
uciekli ze swoich domów i mieszkaƒ. Eksplozja by∏a odczuwalna nie tylko po
drugiej stronie Wis∏y, ale tak˝e w miejscowoÊciach podwarszawskich (Otwock,
Piaseczno, Rembertów), a nawet kilkadziesiàt kilometrów od stolicy (Miƒsk Ma-
zowiecki). Poczàtkowo sàdzono, ˝e jest to trz´sienie ziemi, jednak doÊç szybko
zweryfikowano te przypuszczenia. Zniszczeniu uleg∏y wszystkie budynki w cyta-
deli i okolicy. W ró˝nych cz´Êciach Warszawy z budynków powylatywa∏y okna,
zawali∏y si´ balkony. Wybuch naruszy∏ konstrukcj´ obu wie˝ koÊcio∏a Êw. Floria-
na na Pradze. Na terenie twierdzy najbardziej ucierpia∏ cieszàcy si´ ponurà s∏a-
wà X Pawilon ulokowany niedaleko miejsca, w którym zamachowcy zdetonowa-
li materia∏ wybuchowy. Nad miastem zawis∏a pot´˝na chmura czarnego, gryzà-
cego dymu. Na miejsce tragedii przyby∏a policja, stra˝ ogniowa, w∏adze miasta
oraz przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych. W kierunku cytadeli
zmierza∏y t∏umy warszawian. W wyniku zamachu Êmierç ponios∏o 28 osób, a 90
dozna∏o dotkliwych obra˝eƒ. WÊród ofiar znalaz∏a si´ nie tylko ca∏a za∏oga rusz-
nikarzy i osoby pracujàce przy segregacji amunicji, ale tak˝e rodziny s∏u˝àcych
w cytadeli ˝o∏nierzy, przede wszystkim kobiety i dzieci.

Nazajutrz z ró˝nych cz´Êci Polski i Europy zacz´∏y nap∏ywaç do Warszawy
wyrazy wspó∏czucia z powodu tragicznych wydarzeƒ. Skierowa∏ je m.in. papie˝
Pius XI, by∏y nuncjusz apostolski w Polsce. Rzàd Wincentego Witosa wyda∏
oÊwiadczenie, w którym zdecydowanie pot´pi∏ zamach w cytadeli i inne tego ty-
pu praktyki, których celem mia∏a byç destabilizacja dopiero co odrodzonego
paƒstwa. S∏u˝by mundurowe i prokuratura z miejsca podj´∏y wszelkie starania
zmierzajàce do wykrycia inspiratorów i wykonawców zamachu. Podejrzenia pa-
d∏y na skrajnà lewic´ pozaparlamentarnà. Z tego powodu w samej tylko Warsza-
wie aresztowano ponad 200 osób zwiàzanych z ruchem komunistycznym, a na-
st´pne kilkadziesiàt zatrzymano w innych cz´Êciach kraju. Kilka miesi´cy wcze-
Êniej minister spraw wewn´trznych W∏adys∏aw Kiernik alarmowa∏ w Sejmie, ˝e

s∏u˝ba bezpieczeƒstwa wykry∏a kierowanà z zagranicy komunistycznà organiza-
cj´ szpiegowsko-dywersyjnà, której zadaniem by∏o dokonywanie zamachów na
wszelkie obiekty kolejowe i wojskowe. Na podstawie zeznaƒ Józefa Cechnow-
skiego, skruszonego cz∏onka komunistycznej siatki terrorystycznej, który podjà∏
wspó∏prac´ z policjà i zosta∏ jej agentem, o przygotowanie zamachu oskar˝ono
przebywajàcych w wi´zieniu por. Walerego Bagiƒskiego oraz ppor. Antoniego
Wieczorkiewicza. Jedynym dowodem na ich zwiàzek z tragicznym wydarzeniem
by∏o odÊpiewanie – bezpoÊrednio po wybuchu – rewolucyjnej pieÊni „Czerwony
sztandar”. Okr´gowy Sàd Wojskowy w Warszawie, przed którym toczy∏ si´ pro-
ces, skaza∏ ich – mimo niewystarczajàcych i s∏abych dowodów – na wydalenie z
wojska i kar´ Êmierci przez rozstrzelanie. Wyrok spotka∏ si´ jednak z krytykà opi-
nii publicznej, a ca∏ej sprawie przyjrza∏a si´ bli˝ej specjalna komisja sejmowa
pod przewodnictwem Adama Pragiera, prawnika i pos∏a na Sejm I kadencji z ra-
mienia PPS. Ustalenia komisji nie napawa∏y optymizmem. Uzna∏a ona bowiem,
˝e zeznania Cechnowskiego sà niewiarygodne, a jego samego okrzykn´∏a poli-
cyjnym prowokatorem. Dosta∏o si´ tak˝e „prowadzàcemu” Cechnowskiego ofi-
cerowi policji, który – zdaniem komisji – spreparowa∏ dowody winy Bagiƒskiego
i Wieczorkiewicza. Ostatecznie na wniosek Pragiera prezydent Stanis∏aw Wojcie-
chowski skorzysta∏ z prawa ∏aski i zamieni∏ ich wyrok na do˝ywotnie wi´zienie.

Pod koniec 1923 r. w∏adze na Kremlu zwróci∏y si´ do polskiego rzàdu z proÊbà
o wydanie Walerego Bagiƒskiego i Antoniego Wieczorkiewicza. Sowieci w ˝aden
sposób nie motywowali swojej proÊby. Po d∏ugich negocjacjach przedstawiciele
obu stron ustalili, ˝e odbywajàcy kar´ do˝ywotniego wi´zienia terroryÊci zostanà
wymienieni na dwóch sowieckich wi´êniów przetrzymywanych w Moskwie: pol-
skiego konsula w Gruzji, s´dziego Józefa ¸aszkiewicza (wraz z ˝onà i dwiema cór-
kami) oraz ks. Bronis∏awa Ussasa, cz∏onka polsko-bolszewickiej Komisji Rewindy-
kacyjnej w Petersburgu, która mia∏a zwracaç Polsce zagrabione podczas zaborów
dobra kultury. Wymiana mia∏a nastàpiç 29 marca 1925 r. na stacji kolejowej Ko∏o-
sowo w pobli˝u miasteczka Sto∏pce. Jednak kiedy jadàcy z Warszawy pociàg ze
specjalnym wagonem, w którym transportowano Bagiƒskiego i Wieczorkiewicza,
zbli˝a∏ si´ do wschodniej granicy, nadzorca ekspozytury Êledczej niespodziewanie
wyciàgnà∏ s∏u˝bowy pistolet i odda∏ w kierunku wi´êniów kilka strza∏ów. ˚aden z
pozosta∏ych konwojentów nie zdo∏a∏ w por´ zareagowaç. Zabójcà okaza∏ si´ Józef
Muraszko, funkcjonariusz Policji Paƒstwowej. Muraszko zosta∏ zatrzymany i osa-
dzony w wileƒskim wi´zieniu na ¸ukiszkach. Jego obrony podj´li si´ dwaj znani i
uznani warszawscy adwokaci: dr Stanis∏aw Szurlej i Marian Niedzielski. Sàd Okr´-
gowy w Nowogródku, przed którym toczy∏ si´ proces, skaza∏ Muraszk´ za zbrod-
ni´ w afekcie na dwa lata domu poprawczego (zak∏adu zamkni´tego o ∏agodnym
rygorze). Oskar˝ony oÊwiadczy∏ zresztà przed sàdem: „Przyznaj´ si´ do zabójstwa
dwóch wÊciek∏ych psów! Zabi∏em ich w silnym podnieceniu!”. Tymczasem w∏adze
na Kremlu oskar˝y∏y rzàd polski o niedotrzymanie umowy, wynikiem czego ¸asz-
kiewicza i Ussasa ponownie osadzono na ¸ubiance.

Po odbyciu kary Józef Muraszko zmieni∏ nazwisko i rozpoczà∏ poszukiwania
pracy, co przychodzi∏o mu z pewnymi trudnoÊciami. Ostatecznie jednak zacià-
gnà∏ si´ do Korpusu Ochrony Pogranicza. W przededniu wybuchu II wojny Êwia-
towej prawdopodobnie zosta∏ zwerbowany przez gestapo. Pod koniec 1939 r.
jawnie wyst´powa∏ jako oficer Tajnej Policji Paƒstwowej III Rzeszy. Wkrótce Pol-
skie Paƒstwo Podziemne wykona∏o na nim wyrok Êmierci. 

Do dziÊ nie wiadomo do koƒca, kto sta∏ za zamachem na Cytadel´ Warszaw-
skà. Faktem pozostaje jednak, ˝e nazwiskami by∏ych oficerów Wojska Polskiego,
których zastrzeli∏ Muraszko, a w∏adze paƒstwowe uzna∏y za sowieckich agentów,
nazwano w Polsce Ludowej dwie warszawskie ulice (po 1989 r. ul. Walerego Ba-
giƒskiego zamieniono na ul. gen. Micha∏a Tokarzewskiego-Karaszewicza, nato-
miast ul. Antoniego Wieczorkiewicza – na ul. gen. Antoniego ChruÊciela „Monte-
ra”). Patronami sto∏ecznych ulic (Zgoda, Z∏ota, Chmielna) zostali te˝ trzej komu-
nistyczni terroryÊci: W∏adys∏aw Hibner, W∏adys∏aw Kniewski i Henryk Rutkowski,
skazani w 1925 r. za zamach na prowokatora Cechnowskiego (nieudany, ale
krwawy, bo zginà∏ policjant i przechodnie) i straceni... na stokach cytadeli. 
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OUN ∏adunku wybuchowego i jego zapalnika bazowa∏ na reakcji chemicznej wy-
wo∏ywanej przez po∏àczenie kwasu azotowego, cukru i piorunianu rt´ci. 

Przed budynek Klubu Towarzyskiego jako pierwszy przyjecha∏ premier Leon Ko-
z∏owski, a nieco póêniej – minister opieki spo∏ecznej Jerzy Paciorkowski. O godz.
15.30 pojawi∏ si´ Bronis∏aw Pieracki, którego na Foksal przywióz∏ s∏u˝bowà limuzy-
nà szofer. Minister wysiad∏ z samochodu. Maciejko podszed∏ do Pierackiego i pró-
bowa∏ zdetonowaç bomb´, jednak jej zapalnik, którym by∏a szklana rurka, zawiód∏.
Okaza∏o si´, ˝e wykonano jà ze zbyt grubego szk∏a, aby uda∏o si´ jà zgnieÊç jed-
nym ruchem. Maciejko wyciàgnà∏ wi´c rewolwer i trzykrotnie strzeli∏ do Pierackiego.
Dwie kule trafi∏y go w ty∏ g∏owy. Nast´pnie zamachowiec wyszed∏ na ulic´ i szybkim
krokiem ruszy∏ w kierunku Nowego Âwiatu. Maciejki nie zatrzymali ani portier, ani
szoferzy limuzyn oczekujàcy na ulicy na goÊci klubu. Zamachowiec minà∏ nawet po-
licjanta, który zaczà∏ poÊcig dopiero po chwili, zaalarmowany przez portiera, który
w koƒcu otrzàsnà∏ si´ z szoku i wybieg∏ na ulic´. Morderc´ jako pierwszy zaczà∏ jed-
nak goniç woêny poselstwa Japonii Franciszek Wywrocki. Zamachowiec zauwa˝y∏
poÊcig i na rogu ul. Kopernika zaczà∏ strzelaç. W tym czasie szofer Pierackiego za-
wróci∏ w wàskiej uliczce i zaczà∏ Êcigaç sprawc´ samochodem. Policjant wskoczy∏
na stopieƒ limuzyny. Na ul. Kopernika uda∏o im si´ dogoniç Maciejk´, który odda∏
strza∏ do kierowcy. Temu uda∏o si´ uniknàç kuli, przez moment jednak nie obserwo-
wa∏ ulicy. W tym czasie zamachowiec wskoczy∏ w ul. Szczyglà, samochód zaÊ po-
jecha∏ prosto. Dopiero po chwili zawróci∏ i skr´ci∏ w Szczyglà. Maciejko znajdowa∏
si´ ju˝ jednak w bramie domu przy ul. Okólnik 5. Goniàcy go policjant zosta∏ zmy-
lony przez wspólnika zamachowca, który poinformowa∏ go, ˝e Ukrainiec pobieg∏ w
odwrotnym kierunku. Wykorzystujàc to, Maciejko zdjà∏ w bramie p∏aszcz i zostawi∏
tam paczk´ z wadliwà bombà. Nast´pnie wyszed∏ na ulic´ i ju˝ spokojnie si´ odda-
li∏. Mimo rozpisanych listów goƒczych zamachowca nie schwytano. Zosta∏ przepro-
wadzony szlakiem kurierskim OUN do Czechos∏owacji, a nast´pnie wyjecha∏ do Ar-
gentyny, gdzie mieszka∏ do Êmierci w 1966 roku.

Po ci´˝ko rannego Bronis∏awa Pierackiego bardzo szybko przyjecha∏a karetka.
Minister zosta∏ przewieziony do Szpitala Ujazdowskiego, gdzie przeszed∏ operacj´.
Mimo to zmar∏ jeszcze tego samego dnia. Rzàdowa „Gazeta Polska” relacjonowa-
∏a: „Up∏yw krwi uda∏o si´ zatamowaç. Nast´pnie lekarze dokonali trepanacji czasz-
ki i wydobyli kul´. Stan ministra pogarsza∏ si´ z ka˝dà chwilà. T́ tno s∏ab∏o. O godz.
5 minut 15 po po∏udniu nastàpi∏a agonia”7.

Gdy informacja o zamachu dotar∏a do Józefa Pi∏sudskiego, wstrzàsn´∏a mar-
sza∏kiem. Jego adiutant Mieczys∏aw Lepecki wspomina∏, ˝e Pi∏sudski nie przyjà∏
gen. Felicjana S∏awoja Sk∏adkowskiego, który przywióz∏ mu ze szpitala wiadomoÊç
o Êmierci ministra. Sprawa zabójstwa Pierackiego wyjàtkowo bulwersowa∏a opini´
publicznà, poniewa˝ zamachu dokonano w dzieƒ w samym centrum stolicy na
osobie odpowiedzialnej za bezpieczeƒstwo wewn´trzne, a równie dobrze móg∏
zostaç zamordowany szef rzàdu.

Sprawa by∏a kompromitujàca, poniewa˝ przed zamachem w r´kach w∏adz zna-
laz∏o si´ archiwum OUN (tzw. Archiwum Senyka) z dokumentami dotyczàcymi
przygotowaƒ do zamachów, m.in. do tej w∏aÊnie akcji. Miano je odszyfrowaç do-
piero po zamachu. Rozesz∏y si´ pog∏oski, ˝e Êmierç Pierackiego nastàpi∏a za wie-
dzà podleg∏ych mu w∏adz bezpieczeƒstwa.

W Êledztwo zaanga˝owa∏ si´ minister sprawiedliwoÊci Czes∏aw Micha∏owski.
Pomimo pierwszych podejrzeƒ, jakie pad∏y na organizacje skrajnie prawicowe,
bardzo szybko pojawi∏y si´ poszlaki Êwiadczàce o pope∏nieniu morderstwa przez
nacjonalistów ukraiƒskich. Podczas przeszukania okolic miejsca zabójstwa odna-
leziono p∏aszcz porzucony przez Maciejk´, a tak˝e bomb´, która nie zadzia∏a∏a. W
kieszeni p∏aszcza znaleziono kokardk´ w barwach niebiesko-˝ó∏tych (ukraiƒskich)
oraz spink´ ze szkie∏kiem w tych samych kolorach. Oba przedmioty demonstracyj-
nie nosili w II Rzeczypospolitej nacjonaliÊci ukraiƒscy.

W toku dochodzenia uda∏o si´ ustaliç, ˝e zamachu dokonano z tej samej broni,
z której kilka tygodni wczeÊniej we Lwowie zginà∏ cz∏onek OUN, Jakub Baczyƒski,
oskar˝ony przez cz∏onków organizacji o donoszenie na nich do polskiej policji. Ba-
dania znalezionego ∏adunku wybuchowego pozwoli∏y natomiast stwierdziç, ˝e
skonstruowa∏ go Jaros∏aw Karpynec, pirotechnik OUN, studiujàcy w Krakowie, ob-
serwowany od dawna przez polskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Dwa tygodnie po za-
bójstwie Pierackiego minister Micha∏owski ujawni∏ w jednym z wywiadów praso-
wych, ˝e zamachu dokona∏a Organizacja Nacjonalistów Ukraiƒskich. Sprawca
Hryhorij Maciejko zdo∏a∏ zbiec za granic´, mimo ˝e rozes∏ano za nim listy goƒcze;
nigdy ju˝ nie pojawi∏ si´ w Polsce. ̊ eleƒski w swoim opracowaniu przytacza te˝ in-
nà, choç uznanà przez niego za b∏´dnà wersj´, wed∏ug której zamach mia∏ odbyç

si´ podczas wizyty ministra propagandy Rzeszy Josepha Goebbelsa w celu zak∏ó-
cenia porozumienia polsko-niemieckiego, które nacjonalistom ukraiƒskim, uzale˝-
nionym od niemieckiego wsparcia, by∏o nie na r´k´8.

Tu˝ po zamachu pozostali jego organizatorzy salwowali si´ ucieczkà. ¸ebedê
wyjecha∏ z Warszawy przez Gdaƒsk do Niemiec, a Hnatiwska powróci∏a do swego
rodzinnego Kosowa. Pierwszy zosta∏ zatrzymany przez Niemców i wydany Polsce.
Znaleziono przy nim notatki, w których pisa∏: „Akt, jego wykorzystanie i skapitalizo-
wanie. Obozy koncentracyjne. Wyroki lub mo˝e Êmierç niektórych w kraju, by
przeciwstawiç si´, musimy stworzyç grup´ ludzi bojowà... Jeszcze mo˝e nastàpiç
zryw pojedynczych wsi i powiatów. Ma∏a partyzantka. Wydaç komunikat z naÊwie-
tleniem aktu (za pomst´). Rozpowszechniç w prasie legalnej i za pomocà ulotek
(na wsie)”. To by∏ cel – wzbudziç obustronnà nienawiÊç.

Jesienià 1934 roku do przeprowadzenia zamachu na Pierackiego przyzna∏a si´
Ukraiƒska Organizacja Wojskowa (UWO) – bojowe skrzyd∏o OUN: „15 VI 1934 bo-
jowiec UWO wykona∏ w imieniu ukraiƒskiej rewolucji narodowej wyrok Êmierci na
jednym z katów narodu ukraiƒskiego. 15 VI 1934 bojowiec UWO zabi∏ w Warsza-
wie Ministra Spraw Wewn´trznych polskiego Rzàdu okupacyjnego na ZUZ [zie-
miach Ukrainy Zachodniej] – Pierackiego.

Czyn bojowca, uderzajàc w lackiego ministra Pierackiego, jako jednego z twór-
ców, realizatorów i przedstawicieli okupacyjnego lackiego panowania na ZUZ,
uderzy∏ tem samem w system gn´bicielskiego panowania Lachów nad narodem
ukraiƒskim ZUZ”.

WÊród wielu kompromitujàcych MSW faktów by∏ i ten, ̋ e zignorowa∏o ono ostrze-
˝enia p∏ynàce z Berlina. Wspominali o tym w swoich pracach W∏adys∏aw ˚eleƒski9 i
Marian Wojciechowski10. Ustalono, ˝e 23 maja 1934 r. kierownik wydzia∏u attaché
wojskowych Reichsministerium mjr Resing oÊwiadczy∏ attaché wojskowemu RP
pp∏k. Szymaƒskiemu, ˝e na terenie Polski „przygotowujà si´ zamachy ukraiƒskie”11.
Raport zawierajàcy ostrze˝enie przele˝a∏ ponad miesiàc w gabinecie Szefa Sztabu i
trafi∏ do Oddzia∏u II szeÊç dni po zamachu. Dopuszczono si´ te˝ licznych zaniedbaƒ
przy wykorzystywaniu dokumentów z „Archiwum Senyka”. Otó˝, w materia∏ach tych
wskazane by∏o miejsce zamachu – Warszawa, oraz dwie potencjalne jego ofiary: mi-
nister oÊwiecenia publicznego lub minister spraw wewn´trznych. Dlaczego przestro-
ga ta nie zosta∏a wzi´ta pod uwag´, tym bardziej ˝e ju˝ od wiosny 1934 r. wiedziano
o istnieniu laboratorium terrorystów w Krakowie? Niestety ani w∏adze Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych, ani Oddzia∏u II nie zdawa∏y sobie sprawy z wagi pozyskane-
go z Czechos∏owacji materia∏u i nie zapozna∏y si´ z nim wystarczajàco szybko i wni-
kliwie. W aktach Senyka by∏y tysiàce listów, protoko∏ów, w nie∏adzie, w j´zyku ukra-
iƒskim, przewa˝nie s∏abo czytelnych, niekiedy szyfrowanych i kodowanych. Naczel-
nik Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa Stanis∏aw Kucharski prawdopodobnie nie podejrzewa∏
ich aktualnoÊci. Tak wi´c, kiedy natrafiono w koƒcu na materia∏y dotyczàce zamachu
warszawskiego, by∏o za póêno. W efekcie tych zaniedbaƒ przeprowadzono docho-
dzenie s∏u˝bowe. Wykaza∏o ono bardzo du˝o niedociàgni´ç w resortach bezpie-
czeƒstwa. Wac∏aw ˚yborski w listach do W∏adys∏awa ˚eleƒskiego t∏umaczy∏ to na-
st´pujàco: „JeÊli chodzi o winnych i odpowiedzialnych za zaniedbanie w stosunku
do zawartoÊci nie tylko Archiwum Senyka, ale i rozpracowania od podstaw wszyst-
kich organizacji wywrotowych, to wina i odpowiedzialnoÊç spada na ca∏y Departa-
ment Polityczny (…) trudno obarczaç odpowiedzialnoÊcià jako zupe∏nie Êwie˝ego
naczelnika Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa, który bezspornie mia∏ jak najlepsze ch´ci, nie
majàc ani przygotowania nale˝ytego, ani te˝ materia∏ów, na których móg∏by si´
oprzeç. Samego Archiwum Senyka ani Kawecki12, ani Suchenek13 nie potrafili roz-
szyfrowaç, mimo ̋ e usilnie starali si´ o to. Skrzynie Archiwum Senyka w cz´Êci otrzy-
ma∏em od Suchenka, a w cz´Êci od Kaweckiego z jego prywatnego mieszkania, a
nie od Kucharskiego, gdzie przede wszystkim powinno si´ by∏o znajdowaç (…)
skrzynie z Aktami Senyka w´drowa∏y od Naczelnika do Naczelnika i zakoƒczy∏y swà
w´drówk´ u Kaweckiego (…) skrzynie przebywa∏y w kolejnych prywatnych miesz-
kaniach, to zrozumia∏e. Takiej ogromnej iloÊci dokumentów, bardzo wiele zaszyfro-
wanych, z ró˝nymi pseudonimami, zmienianymi przez poszczególne osoby »Prowi-
du« doÊç cz´sto, nie sposób by∏o rozgryzaç w biurze w godzinach urz´dowych, tyl-
ko wieczorami i nocami w domu i to za wiedzà i aprobatà ministra”14.

Jakby tego by∏o ma∏o, zagro˝enie zosta∏o zlekcewa˝one przez samego mini-
stra spraw wewn´trznych. Minister Pieracki nie by∏ chroniony na swoje wyraêne
˝yczenie i zarzàdzenie. By∏o to wynikiem drastycznych planów oszcz´dnoÊcio-
wych w ministerstwie, w tym likwidacji placówki policji przy ul. Foksal – obejmu-
jàcej Klub Towarzyski, gdzie dosz∏o do zamachu. Tak wi´c i sama ofiara nie by-
∏a bez winy. Ciàg dalszy na s. IV-VI
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le˝y zostawiç w spo∏eczeƒstwie, na nieszcz´Êcie dziesiàtków i setek tysi´cy póêniejszych ofiar.
Jako polski historyk, Êwiadomy okrutnych przest´pstw cià˝àcych na tym cz∏owieku, wyra˝am
dezaprobat´ z powodu jego gloryfikowania i upami´tniania usankcjonowanego przez w∏adze
Ukrainy.

25 R. Wysocki, Organizacja Ukraiƒskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin
2003. Autor, ukraiƒski historyk mieszkajàcy w Polsce, opiera si´ w du˝ej mierze na ustaleniach
apologety banderyzmu Petra Mirczuka (Narys istoriji OUN 1929–1939, Monachium 1968).

Jednym z g∏ównych przejawów dzia∏alnoÊci wywiadowczo-dywersyjnej prowa-
dzonej przez Rosj´ sowieckà na terytorium odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej
by∏y akty terroru. Ich inspiratorzy to dwie instytucje sowieckiego wywiadu (poli-
tycznego i wojskowego), które szkoli∏y i zaopatrywa∏y w broƒ polskie bojówki ter-
rorystyczne powiàzane ze zdelegalizowanà w po∏owie 1919 r. Komunistycznà
Partià Robotniczej Polski (od 1925 r. Komunistycznà Partià Polski). Najbardziej
znanym i niewàtpliwie najkrwawszym atakiem terrorystycznym w mi´dzywojniu
by∏ zamach przeprowadzony 13 paêdziernika 1923 r. w Cytadeli Warszawskiej.

Strajki, zamieszki i akcje bombowe

Przez dotkni´ty kryzysem gospodarczym kraj w 1923 r. przetoczy∏a si´ fala za-
machów terrorystycznych. By∏a to odpowiedê na wezwanie W∏adimira Milutina,
wysokiego przedstawiciela Mi´dzynarodówki Komunistycznej (Kominternu),
który nakaza∏ sowieckiej rezydenturze w Polsce wzmocnienie dzia∏alnoÊci agita-
cyjnej i dywersyjnej wÊród robotników, których po∏o˝enie ekonomiczne uleg∏o w
tym czasie znacznemu pogorszeniu, i – przede wszystkim – wÊród ˝o∏nierzy.
Mia∏a ona polegaç na nasileniu strajków, demonstracji i zamieszek ulicznych, a
tak˝e ataków terrorystycznych. Pierwszym kierownikiem sowieckiej siatki agen-
turalnej w Warszawie zosta∏ Mieczys∏aw ¸oganowski, cieszàcy si´ sporym uzna-

niem Feliksa Dzier˝yƒskiego, osoba bezwzgl´dna i wytrwale dà˝àca do celu. To
on by∏ pomys∏odawcà ataku na will´ Józefa Pi∏sudskiego w Sulejówku i zamor-
dowania pierwszego Marsza∏ka Polski. Dokonaç tego mieli przebrani za endec-
kich studentów cz∏onkowie komunistycznej bojówki. Brak akceptacji ze strony
Moskwy przyczyni∏ si´ do powstania kolejnego pomys∏u. Tym razem podczas
centralnych obchodów Âwi´ta Narodowego 3 Maja w Warszawie mia∏ eksplodo-
waç pot´˝ny ∏adunek wybuchowy, a celem mieli byç: Pi∏sudski i marsza∏ek Fran-
cji Ferdynand Foch. Jednak interwencja wysokiego rangà urz´dnika sowieckie-
go spowodowa∏a, ˝e z planu wycofano si´ niemal w ostatniej chwili. ¸oganow-
ski zosta∏ zmuszony do przygotowywania drobniejszych akcji. Jego celem sta-
∏y si´ lokale partii politycznych, urz´dów paƒstwowych, wojskowych komend
uzupe∏nieƒ, obiekty kolejowe oraz siedziby administracji i redakcji gazet. W
pierwszej po∏owie 1923 r. terroryÊci zaatakowali m.in. lokal Bratniej Pomocy na
Uniwersytecie Warszawskim, redakcje sto∏ecznych dzienników: „Rzeczpospoli-
tej” i „Gazety Warszawskiej”, oraz siedziby wojskowych komend uzupe∏nieƒ w
Bia∏ymstoku i Cz´stochowie.

Akcje bombowe organizowali m.in. dwaj oficerowie Wojska Polskiego: por. Wa-
lery Bagiƒski z Centralnej Szko∏y Zbrojmistrzów w Warszawie oraz pirotechnik
ppor. Antoni Wieczorkiewicz. Mimo i˝ obaj byli w przesz∏oÊci cz∏onkami Polskiej Or-
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Kompromitujàce w sprawie zabójstwa Pierackiego by∏y zarówno dzia∏ania MSW,
jak i wywiadu. Szczególnie oÊmieszy∏y si´ w∏adze policyjne. Naczelnik Wojewódz-
kiego Urz´du Âledczego w Krakowie w korespondencji z W∏adys∏awem ˚eleƒskim
potwierdzi∏ przypuszczenie, ˝e powo-
dem zbyt póênej likwidacji oÊrodków
OUN we Lwowie i Krakowie, co umo˝-
liwi∏o zamach w Warszawie, by∏a po-
dró˝ inspekcyjna ministra Bronis∏awa
Pierackiego do Ma∏opolski Wschod-
niej15. Wystarczy∏o przyÊpieszyç aresz-
towania16. Urzàd Âledczy w Krakowie
wystàpi∏ do w∏adz bezpieczeƒstwa z
wnioskiem o nieprzewlekanie dalszych
obserwacji i zgod´ na natychmiastowe
aresztowania we wszystkich odkrytych
oÊrodkach organizacyjnych, gdy˝ ist-
nieje powa˝ne niebezpieczeƒstwo.
Niestety, naczelnik Wydzia∏u Bezpie-
czeƒstwa w MSW Stanis∏aw Kucharski
odpowiedzia∏ telefonicznie, ˝e taka li-
kwidacja by∏aby ministrowi Pierackie-
mu nie na r´k´ z uwagi na jego plano-
wanà wizyt´ u metropolity Szeptyckie-
go we Lwowie. Krakowski urzàd mu-
sia∏ podporzàdkowaç si´ decyzji cen-
trali, alarmowa∏ jednak nieustannie, by
aresztowania nastàpi∏y jak najszybciej.
KoniecznoÊç ta ujawni∏a si´ jeszcze
dobitniej, gdy 30 maja 1934 r. ¸ebedê
odwiedzi∏ mieszkanie Karpynca, po
czym zniknà∏ z pola obserwacji. Ju˝
wtedy liczono si´ z tym, ̋ e móg∏ on za-
braç bomb´ skonstruowanà przez Kar-
pynca w celu u˝ycia jej w zamachu. Trzeba by∏o czekaç na powrót ministra z wizy-
ty, tj. do 9 czerwca. Dopiero 12 czerwca Kucharski zarzàdzi∏ na dzieƒ nast´pny od-
praw´ we Lwowie z udzia∏em w∏adz bezpieczeƒstwa i sàdów. Aresztowania przewi-
dziano na godziny poranne 14 czerwca, a nazajutrz dosz∏o do zamachu. Oznacza
to, ˝e Bronis∏aw Pieracki za wszelkà cen´, jak si´ okaza∏o za cen´ w∏asnego ˝ycia,
nie chcia∏ zak∏ócaç rozmów z ks. Szeptyckim. Mia∏ bowiem nadziej´, ˝e przyczynià
si´ one do odpr´˝enia w stosunkach polsko-ukraiƒskich17. Pad∏ wi´c ofiarà idei po-
jednania z Ukraiƒcami podobnie jak Tadeusz Ho∏ówko. 

Nie wykorzystano te˝ powa˝nych b∏´dów pope∏nionych przez UWO-OUN. Za-
anga˝owanie Kaprynca nie tylko do konstruowania bomb, ale i do przewozu „bi-
bu∏y” organizacyjnej stanowi∏o kardynalny b∏àd konspiracji. Jego podró˝e z kosza-
mi przemycanych z Czechos∏owacji druków zwróci∏y uwag´ policji na jego labora-
torium. Podobnie wizyta ¸ebedzia w Krakowie w celu odebrania bomby stanowi∏a
b∏àd – powinien jà zabraç g∏ówny wykonawca. Bandera jako Prowidnyk Krajowy
nie powinien pod ˝adnym pozorem odwiedzaç laboratorium Kapryƒca. Do zama-
chu nie nale˝a∏o u˝ywaç tego samego rewolweru, który wykorzystano wczeÊniej w
zamachu na Baczyƒskiego we Lwowie. 

Do zamachu by nie dosz∏o, gdyby wszystkie ogniwa s∏u˝b bezpieczeƒstwa pra-
cowa∏y nale˝ycie i nie bagatelizowa∏y realnego zagro˝enia terrorystycznego.

Zabójstwo Pierackiego pociàgn´∏o jednak za sobà powa˝ne konsekwencje.
BezpoÊrednio po zamordowaniu ministra kierownictwo MSW objà∏ czasowo pre-
mier Leon Koz∏owski. Jego pierwszà decyzjà by∏o utworzenie obozu odosobnienia
w Berezie Kartuskiej. OdnoÊne rozporzàdzenie ukaza∏o si´ w Dzienniku Ustaw ju˝
17 czerwca 1934 roku. Mówi ono, ˝e „osoby, których dzia∏alnoÊç lub post´powa-
nie daje podstawy do przypuszczenia, ̋ e grozi z ich strony naruszenie bezpieczeƒ-
stwa, spokoju lub porzàdku publicznego, mogà ulec przetrzymaniu i przymusowe-
mu umieszczeniu w miejscach odosobnienia, nieprzeznaczonych dla osób skaza-
nych lub aresztowanych z powodu przest´pstwa”.

Ale i wówczas pierwszymi aresztowanymi okazali si´ nie skrajni ukraiƒscy nacjo-
naliÊci, ale cz∏onkowie ONR – polscy nacjonaliÊci posàdzeni nies∏usznie o dokona-
nie tego zamachu. To oni pierwsi zape∏nili obóz w Berezie Kartuskiej. Dopiero póê-
niej trafili tam cz∏onkowie UWO, OUN i komuniÊci. 

Wkrótce po zamachu wprowadzono nowe przepisy i instrukcje dotyczàce
ochrony osobistoÊci i obiektów paƒstwowych. Nastàpi∏y te˝ powa˝ne zmiany per-
sonalne. Ministerstwo Spraw Wewn´trznych objà∏ 28 czerwca Marian Zyndram-Ko-

Êcia∏kowski, a 11 lipca wiceministra MSW Miko∏aja Dola-
nowskiego zastàpi∏ Tadeusz Krychowski, dotychczasowy
dyrektor Departamentu Karnego (wi´ziennictwa) przy Mi-
nisterstwie SprawiedliwoÊci, a jego stanowisko objà∏ Hen-
ryk Kawecki. Naczelnikiem Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa
MSW w miejsce in˝. Kucharskiego zosta∏ Wac∏aw ˚ybor-
ski, dawny naczelnik Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa w woj.
tarnopolskim, dobrze orientujàcy si´ w kwestii podziemia
ukraiƒskiego. 

Tu˝ po zamordowaniu Pierackiego prezydent Ignacy
MoÊcicki og∏osi∏ ˝a∏ob´ narodowà. Ulic´ Foksal zmienio-
no na ul. Bronis∏awa Pierackiego. Podczas okupacji nie-
mieckiej powrócono do starej nazwy. 16 czerwca 1934 r.
prezydent awansowa∏ poÊmiertnie Pierackiego na sto-
pieƒ genera∏a brygady. 21 czerwca 1934 r. ministra po-
chowano na cmentarzu w Nowym Sàczu. PoÊmiertnie zo-
sta∏ kawalerem Orderu Or∏a Bia∏ego. Na starym cmenta-
rzu w Nowym Sàczu w 1934 r. zbudowano Dom Strzelec-
ki im. Bronis∏awa Pierackiego. Przed budynkiem umiesz-
czono marmurowà p∏yt´ nagrobnà ministra.

Proces zamachowców

Proces przeciwko sprawcom zabójstwa ministra Pierac-
kiego rozpoczà∏ si´ 18 listopada 1935 r. w Sàdzie Okr´-
gowym w Warszawie. Na ∏awie oskar˝onych zasiad∏o 12
osób: Stepan Bandera, Jakiw Czornij, Daria Hnatkiwska,
Jewhen Kaczmarski, Jaros∏aw Karpynec, Myko∏a K∏ymy-
szyn, Myko∏a ¸ebedê, Iwan Maluca, Roman Myhal, Boh-
dan Pidhajny, Jaros∏aw Rak, Kateryna Zarycka. Powo∏ano
160 Êwiadków. By∏ to jeden z najwi´kszych procesów nie

tylko w Polsce, lecz tak˝e w ówczesnej Europie. Akta procesowe liczy∏y 25 tomów
po 400 stron ka˝dy. Dzi´ki „Archiwum Senyka” sàd posiada∏ wyjàtkowy wr´cz
wglàd w przest´pczà dzia∏alnoÊç UWO-OUN.

W trakcie procesu uda∏o si´ ustaliç, ̋ e minister Pieracki nie by∏ jedynà osobà „ty-
powanà” do zg∏adzenia. Przeczy to wymyÊlonej póêniej tezie, ˝e jego morderstwo
by∏o zemstà za zarzàdzenie akcji zabezpieczenia. Wybranie w∏aÊnie jego by∏o spo-
wodowane przede wszystkim obawà, ˝e jego wizyta w Ma∏opolsce Wschodniej
przyczyni si´ do skruszenia podstaw funkcjonowania UWO-OUN na terenie, po-
przez zawarcie porozumienia z Ukraiƒcami18. By osiàgnàç ten cel, Pieracki rozma-
wia∏ poufnie z Szeptyckim i w∏adzami lokalnymi. Paradoks polega na tym, ˝e aby
nie zra˝aç strony ukraiƒskiej, postanowiono odwlec aresztowania Êledzonych od
d∏u˝szego czasu cz∏onków OUN w Krakowie i we Lwowie do chwili ukoƒczenia roz-
mów ministra w Ma∏opolsce. Pewne jest, ˝e gdyby zatrzymania odby∏y si´ nie 14
czerwca, ale 2 tygodnie wczeÊniej, zamachu by nie by∏o. To ci ludzie, pozostajàc
na wolnoÊci, doprowadzili do jego Êmierci.

Tak wi´c Bronis∏aw Pieracki, drugi po Ho∏ówce or´downik daleko idàcych
ust´pstw wobec Ukraiƒców, straci∏ ˝ycie za dà˝enie do porozumienia. Oczywi-
Êcie by∏y i inne powody, dla których zamach si´ powiód∏: powa˝ne zaniedbania
w ochronie osobistej nie tylko samego Pierackiego, ale i ca∏ego lokalu klubowe-
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go, gdzie spotyka∏a si´ elita w∏adz. Materia∏ ten nie zosta∏ jednak nale˝ycie wy-
korzystany dla ca∏kowitego sparali˝owania dzia∏alnoÊci terrorystycznej. Mimo ˝e
w wyniku prowadzonego Êledztwa uda∏o si´ aresztowaç niemal ca∏à czo∏ówk´
krajowych dzia∏aczy obcià˝onych winà za wiele zabójstw, nie wykonano ˝adne-
go wyroku Êmierci. Nie uczyniono tego nawet co do Stepana Bandery, inicjatora
wi´kszoÊci zbrodni, skazanego siedmiokrotnie na kar´ Êmierci. Co wi´cej, za-
równo z przest´pstw, jak i procesów korzyÊci propagandowe wynieÊli jedynie
ukraiƒscy nacjonaliÊci.

Jak do tego dosz∏o?

Przyczyn nale˝y szukaç we wczeÊniejszych posuni´ciach w∏adz. W okresie po-
przedzajàcym rozpraw´ zasz∏y bowiem w stosunkach polsko-ukraiƒskich zasadni-
cze zmiany. W wyniku uk∏adu o tzw. normalizacji Ukraiƒskie Zjednoczenie Narodo-
wo-Demokratyczne (UNDO), najwi´ksze ukraiƒskie stronnictwo polityczne, wzi´∏o
udzia∏ w wyborach, a Ukrainiec Wasyl Mudry zosta∏ wybrany na wicemarsza∏ka Sej-
mu. Wkrótce po wyborach rzàd wniós∏ do Sejmu projekt ustawy o szerokiej amne-
stii, obejmujàcej równie˝ okres zamachu na Pierackiego19. W trakcie obrad zosta∏
on rozszerzony. Z woli Sejmu i za zgodà rzàdu amnestia zamieni∏a wyroki Êmierci
na kary do˝ywotniego wi´zienia. Choç w ostatecznym brzmieniu og∏oszona zosta-
∏a dopiero 2 stycznia 1936 r., jednak g∏ówne jej za-
sady, majàce zastosowanie wobec oskar˝onych w
procesie o zabójstwo Pierackiego, by∏y przyj´te i
znane du˝o wczeÊniej. Dlatego proces rozpocz´ty
18 listopada 1935 r. przed Sàdem Okr´gowym w
Warszawie nie odbywa∏ si´ ju˝ pod groêbà szubie-
nicy. By∏ to sygna∏ dla przest´pców, ˝e mogà u˝yç
trybuny sàdowej dla w∏asnych celów propagando-
wych. Aby móc bez przeszkód trafiaç ze swoimi te-
zami do Ukraiƒców, za˝àdali oni umo˝liwienia wy-
powiadania si´ w j´zyku ukraiƒskim, na co sàd nie
przysta∏. Szczególnym fanatyzmem i arogancjà wy-
kazywa∏ si´ sam Bandera. Myhal i Maluca nie ulegli
jego presji i z∏o˝yli obszerne zeznania, wyra˝ajàc ̋ al
wobec organizacji, która, ich zdaniem, przynios∏a
szkod´ narodowi ukraiƒskiemu. W Êwietle twier-
dzeƒ badaczy o proweniencji banderowskiej, Malu-
ca i Myhal k∏amali na procesie, by wprowadziç poli-
cj´ w b∏àd20. Na publicznej rozprawie oskar˝eni naj-
cz´Êciej stosowali si´ do instrukcji organizacyjnej
(za∏àczonej zresztà do sprawy), która nakazywa∏a,
by „w czasie rozprawy sàdowej przeprowadzaç
przy pomocy prasy propagand´ hase∏ organizacji
wÊród szerokich mas ludnoÊci oraz rozwinàç propa-
gand´ przeciw wrogowi przed ca∏ym Êwiatem”. Pro-
ces by∏ do tego wr´cz wymarzonà okazjà, poniewa˝
przybyli na niego dziennikarze z ca∏ego Êwiata. „De-
kalog ukraiƒskiego nacjonalisty” (za∏àczony rów-
nie˝ do sprawy) nakazywa∏: „Do wrogów swojego
narodu b´dziesz si´ odnosi∏ z nienawiÊcià i podst´-
pem”. To zwalnia∏o oskar˝onych od wszelkich skrupu∏ów21. K∏amali, stwierdzajàc,
˝e stosowano wobec nich wymuszenia i tortury, co nigdy nie mia∏o miejsca. Terro-
rystom uda∏o si´ oszukaç kilku dziennikarzy; wÊród nich znalaz∏ si´ Mieczys∏aw
Niedzia∏kowski.

Adwokaci przyj´li doÊç dziwnà lini´ obrony, zaprzeczajàcà sprawstwu zamachu
przez oskar˝onych. Zresztà jeden z obroƒców Bandery mecenas Wo∏odymyr Hor-
bowy z Doliny sam by∏ czynnym cz∏onkiem OUN. By∏a to obrona s∏aba, bo je˝eli
organizacja stosujàca terror indywidualny wypiera si´ odpowiedzialnoÊci za doko-
nane zamachy, skazuje si´ na utrat´ wiarygodnoÊci. Prawdopodobnie chodzi∏o je-
dynie o przed∏u˝anie post´powania do czasu, kiedy zaistnia∏aby pewnoÊç, ˝e wy-
roki Êmierci nie b´dà mog∏y byç zasàdzone. I rzeczywiÊcie, taktyka ta zosta∏a za-
rzucona pó∏ roku póêniej, gdy Bandera pewny, ˝e zachowa ˝ycie, przyzna∏ si´ do
zamachu i udzia∏u Krajowej Egzekutywy OUN w jej zaplanowaniu. 

W czasie procesu zastosowano wyjàtkowe, nieznane wczeÊniej Êrodki ostro˝no-
Êci. Organizacji nie rozgromiono i zamachy by∏y nadal przeprowadzane. Jak zezna∏
w procesie naczelnik ˚yborski, OUN dokona∏a w 1935 roku 18 zabójstw Polaków i

Ukraiƒców oraz 13 zamachów na ˝ycie, w których ofiary zosta∏y ranne. W∏adys∏aw
˚eleƒski wspomina, ˝e sam mia∏ ochron´ osobistà, a w czasie rozprawy otrzyma∏
pocztà trzy wyroki Êmierci22. 

W dniu 13 stycznia 1936 roku w sàdzie pierwszej instancji w Warszawie og∏oszo-
no wyrok. Wszyscy oskar˝eni zostali uznani za winnych zarzucanych im czynów.
Bandera, ¸ebedê i Karpynec zostali skazani na kar´ Êmierci z zamianà na do˝ywo-
cie. K∏ymyszyn i Pidhajny – na kar´ do˝ywotniego wi´zienia, Hnatkiwska – na 15
lat pozbawienia wolnoÊci, Maluca, Myhal i Kaczmarski – na 12 lat, Zarycka na 8 lat,
Czornij, Rak po 7 lat – po zastosowaniu amnestii i z zaliczeniem aresztu. Bandera
i ̧ ebedê odpowiedzieli okrzykami po ukraiƒsku i zostali wyprowadzeni z sali. W wy-
niku odwo∏ania Sàd Apelacyjny w Warszawie obradujàcy w dniach 27–30 kwietnia
po raz kolejny z∏agodzi∏ kary wobec: Czornija do lat 2, Zaryckiej i Raka do 4 lat. Wy-
rok uprawomocni∏ si´ 22 czerwca. W tym samym czasie (od 25 maja do 27 czerw-
ca) we Lwowie trwa∏a ju˝ rozprawa przeciwko 23 cz∏onkom OUN z Banderà na cze-
le, która by∏a dokoƒczeniem procesu warszawskiego. W procesie lwowskim wszy-
scy oskar˝eni Êwiadkowie i obroƒcy pos∏ugiwali si´ j´zykiem ukraiƒskim. Ich wypo-
wiedzi rozg∏aszane by∏y w prasie ukraiƒskiej. Powielano je te˝ za granicà w biule-
tynach prasowych wydawanych przez OUN w ró˝nych stolicach. Oskar˝eni nie tyl-
ko przyznawali si´ do przynale˝noÊci do OUN, ale i do wszystkich zarzucanych im

czynów terrorystycznych. Obroƒca Bandery
– adwokat Horbowy, oÊwiadczy∏ wr´cz, ˝e
przed sàdem stanà∏ przywódca ukraiƒskie-
go ruchu nacjonalistycznego. Adwokat po-
twierdzi∏, ˝e Bandera wyda∏ rozkaz zabicia
dyrektora Babija, Baczyƒskiego, planowa∏
zamach na wojewod´ Henryka Józewskie-
go i by∏ ÊciÊle zwiàzany z zamachem na mi-
nistra Pierackiego. Wszystkie te rozkazy wy-
da∏ osobiÊcie jako Prowidnyk Krajowy „Za-
chodniej Ukrainy”. Bandera zaprzeczy∏, ˝e
OUN jest organizacjà terrorystycznà, ale
równoczeÊnie przyzna∏, i˝ stosuje kar´
Êmierci wobec wszystkich Ukraiƒców, któ-
rzy przeciwstawiajà si´ ukraiƒskiemu rucho-
wi wyzwoleƒczemu23. Wyrokiem sàdu
lwowskiego Bandera zosta∏ skazany sied-
miokrotnie na kar´ do˝ywotniego wi´zienia-

24. Takà samà kar´ zasàdzono Myhalowi.
Maluca zosta∏ skazany na 15 lat wi´zienia,
Pidhajny, Kaczmarski i Zarycka otrzymali po
5 lat pozbawienia wolnoÊci. Osobno w paê-
dzierniku 1936 roku sàdzony by∏ we Lwowie
¸ebedê, który za zorganizowanie napadu
na poczt´ w Gródku Jagielloƒskim w roku
1932 wyrokiem sàdu przysi´g∏ych zosta∏
skazany na 12 lat wi´zienia. Niektórzy ze
sprawców morderstw – jak Roman Szuche-
wicz, jeden z dwóch morderców kuratora
lwowskiego Stanis∏awa Sobiƒskiego – ni-

gdy nie zostali ukarani przez sàdy. Skazanych rozmieszczono w ró˝nych zak∏a-
dach wi´ziennych w Êrodkowej i zachodniej Polsce. W roku 1938 dosz∏o do próby
uwolnienia Bandery z aresztu we Wronkach, ale zosta∏a ona przez polskie w∏adze
udaremniona. Przest´pstwa karne polegajàce na dà˝eniu do oderwania cz´Êci
ziem paƒstwa i zabójstwa przedstawicieli w∏adz powinny zostaç surowo ukarane.
JednoczeÊnie dokonanie tego nie by∏o mo˝liwe, bo polska liberalna opinia publicz-
na do tego nie dopuszcza∏a.

Zani˝one wyroki pozwoli∏y terrorystom wyjÊç na wolnoÊç. Gdy tylko wybuch∏a
wojna, zostali zwolnieni przez polskie w∏adze, aby nie wpadli w r´ce bolszewików.
Mia∏o to tragiczne konsekwencje dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla polskiej
ludnoÊci kresowej. Zwolnieni ponoszà bezpoÊrednià odpowiedzialnoÊç za ludobój-
stwo dokonane na Polakach na Wo∏yniu (g∏ównie w 1943 r.) i w Ma∏opolsce
Wschodniej (w 1944 r. i póêniej). Za swoje czyny nie zostali pot´pieni ani przez w∏a-
dze wolnej Ukrainy, ani, co dziwniejsze, przez rzàdzàcych wolnà Polskà. Ta sytuacja
dopiero w ostatnim czasie zmienia si´ na lepsze, jednak w pracach historycznych
dzia∏alnoÊç terrorystyczna OUN wcià˝ bywa wybielana25.

Dr Lucyna Kuliƒska
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Dokoƒczenie na s. VI

Ciàg dalszy ze s. I-III
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