
Mroêna zima 1940 roku. Na poczàtku marca wyrusza do Lwowa z Warszawy
genera∏ Micha∏ Tokarzewski-Karaszewicz. Ma wzmocniç os∏abionà, rozbijanà
wcià˝ przez s∏u˝by sowieckie sieç konspiracyjnà w okupowanym Lwowie. Z
trzema kurierkami przechodzi granic´ niemiecko-sowieckà na Sanie. Idà no-
cà podczas Ênie˝nej zawiei przez zamarzni´tà rzek´. Jedna z kurierek wpada
na sowieckiego stra˝nika. Genera∏ spieszy jej z pomocà, choç wed∏ug zasad
konspiracji powinien iÊç dalej. Inne kurierki idà osobno, choç, jak si´ póêniej
okazuje, wszyscy zostajà schwytani.

Przez prawie dwa lata pierwszej sowieckiej okupacji we wschodniej Polsce
trwa∏a nieustanna walka o stworzenie sieci konspiracji, zaczàtków paƒstwa
podziemnego, takiego, jakie powstawa∏o pod okupacjà niemieckà. Tutaj oka-
za∏o si´ to o wiele trudniejsze, a na terenie Lwowa wr´cz niemo˝liwe. Sowiec-
kie metody wszechstronnych represji i eksterminacji, a tak˝e bardzo zró˝nico-
wane i podst´pne sposoby dezinformacji, manipulacji i propagandy dzia∏ajà-
ce na ró˝nych p∏aszczyznach ˝ycia spo∏ecznego i prywatnego rozbija∏y sku-
tecznie okupowane spo∏eczeƒstwo, w szczególnoÊci tak˝e wojskowe i cywil-
ne sieci oporu konspiracyjnego. Mimo niepowodzeƒ, aresztowaƒ kolejnych
przywódców konspiracyjnych, trwa∏ wysi∏ek budowy niepodleg∏oÊciowego
podziemia na terenie Lwowa i Galicji Wschodniej, podobnie jak na ca∏ych Kre-
sach, w szczególnoÊci na Wileƒszczyênie. Starano si´ nawiàzaç i podtrzymy-
waç sta∏e kontakty z centralami w Warszawie i Pary˝u na szlakach przez Wil-
no lub przez Rumuni´ i W´gry. Do Lwowa wysz∏o w tym czasie ponad 80 ku-
rierów, z których do celu dosz∏a tylko po∏owa.

Konspiracja od poczàtku

Pierwsze próby tworzenia organizacji konspiracyjnych podj´to ju˝ na poczàt-
ku okupacji Lwowa, w koƒcu wrzeÊnia 1939 r., gdy okaza∏o si´, ˝e uk∏ad za-
warty mi´dzy polskimi i sowieckimi w∏adzami wojskowymi zosta∏ natychmiast
z∏amany. Oko∏o 15 tysi´cy polskich ˝o∏nierzy wzi´tych do niewoli wywieziono
w g∏àb Rosji. Na poczàtku paêdziernika genera∏ w stanie spoczynku Marian
Januszajtis, zwiàzany ze Stronnictwem Narodowym, rozpoczà∏ tworzenie Pol-
skiej Organizacji Walki o WolnoÊç (POWW). Jego zast´pcà by∏ genera∏ Mie-
czys∏aw Boruta-Spiechowicz. Organizacja nie zdà˝y∏a si´ jeszcze rozbudo-
waç, gdy w koƒcu paêdziernika Januszajtis zosta∏ aresztowany przez NKWD.
Przes∏uchiwa∏ go sam gen. Iwan Sierow. Januszajtis zasugerowa∏, ˝e jest w
posiadaniu wa˝nych informacji o Niemcach, które mogà przydaç si´ Sowie-
tom w mo˝liwej wojnie niemiecko-sowieckiej. Sierow uzna∏ wag´ zeznaƒ wi´ê-
nia i skierowa∏ go wy˝ej, do Moskwy, na ¸ubiank´. Tam przes∏uchiwa∏ go sam
szef NKWD ¸awrientij Beria, który uzna∏ wiadomoÊci Januszajtisa za na tyle
cenne, ˝e pozostawi∏ go w wi´zieniu do 1941 roku, do czasu tworzenia Armii
Polskiej przez genera∏a W∏adys∏awa Andersa.
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Lwowskie 
„za pierwszego Sowieta”

Ciàg dalszy na s. II

O sowieckiej okupacji Kresów Wschodnich pisaliśmy już we
wcześniejszych numerach dodatku (6/2007, 5/2008, a zwłaszcza
11/2008), omawiając m.in. nowe porządki wprowadzone przez
najeźdźców, przymusowe wysiedlenia ludności, represje wobec
podziemia narodowego, kolaborację lewicowych pisarzy. Dziś też
podajemy przykłady represyjnej polityki okupantów, z kolejnymi
wywózkami, a także egzekucjami więźniów w czerwcu 1941 r., ale
skupiamy się na dramatycznie powikłanych losach pionierów
polskiej konspiracji przeciwko Sowietom. 
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W sowieckim Lwowie: 
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Podobno mia∏ nawet wyk∏ady dla oficerów NKWD. Wydawa∏o mu si´, ˝e prze-
chytrzy∏ Sowietów, podejmujàc z nimi swego rodzaju gr´, lecz to oni wykorzy-
stali go, wydobywajàc rozmaite informacje, które pos∏u˝y∏y potem do spene-
trowania polskiego Êrodowiska na Kresach, do opracowania planów budowy
przy pomocy polskiego podziemia polskiego paƒstwa komunistycznego po
zakoƒczeniu wojny. Podobnà gr´ z w∏adzami sowieckimi podejmowali w do-
brych intencjach tak˝e inni przywódcy podziemia, skutecznie rozpracowywa-
nego przez s∏u˝by sowieckie.

Po Januszajtisie organizacj´ POWW przejà∏ na krótko genera∏ Boruta-Spie-
chowicz. Obawiajàc si´ jednak rozpoznania, wyjecha∏ najpierw do PrzemyÊla,
a póêniej stara∏ si´ przedostaç na W´gry. Zdà˝y∏ jeszcze odwiedziç w szpitalu
genera∏a Andersa, który odradza∏ mu wyjazd ze Lwowa. Na granicy zosta∏
schwytany przez stra˝ sowieckà. Obaj genera∏owie znaleêli si´ w sowieckich
wi´zieniach a˝ do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku.

W tym samym czasie we Lwowie powstawa∏o wiele innych, niezale˝nych od
siebie organizacji konspiracyjnych, przede wszystkim organizowana przez
central´ w Warszawie, genera∏ów Stefana Roweckiego i Micha∏a Tokarzewskie-
go-Karaszewicza, S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski, z której powsta∏ póêniej ZWZ
– Zwiàzek Walki Zbrojnej. Trudno dziÊ jednoznacznie stwierdziç, kto zak∏ada∏
ZWZ we Lwowie, wÊród wielu oficerów, którzy na poczàtku przewin´li si´ przez
jego szeregi, byli: p∏k Stanis∏aw Sosabowski i major Alfons Aleksander Klotz
„Niewiarowski”. Nawiàzali oni kontakty z pozosta∏à cz´Êcià organizacji POWW,
pp∏k. Janem Soko∏owskim „Trzaskà”, p∏k. Jerzym Dobrowolskim, mjr. Zygmun-
tem Dobrowolskim, przekazujàc im upowa˝nienie w∏adz wy˝szych do powo∏a-
nia ZWZ w Galicji i na Wo∏yniu. Po aresztowaniu przez NKWD p∏k. Dobrowol-
skiego, cz´Êç powsta∏ego ugrupowania przejà∏ pp∏k Soko∏owski i by∏a ona od-
tàd znana jako ZWZ-2. By∏y to ugrupowania poniekàd konkurencyjne, wywo-
dzi∏y si´ bowiem z ró˝nych orientacji politycznych, narodowych i legionowych.
Historyk Rafa∏ Wnuk w pracy „»Za pierwszego Sowieta«. Polska konspiracja na
Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej (wrzesieƒ 1939 – czerwiec 1941)” (IPN
2007) tak przedstawia∏ t´ sytuacj´: „Konflikt mi´dzy ZWZ-1 a ZWZ-2 by∏ zarów-
no efektem ambicji i wzajemnych uprzedzeƒ dowódców, jak i rezultatem wy-
kluczajàcych si´ wzajemnie instrukcji p∏ynàcych z co najmniej dwu ró˝nych
oÊrodków decyzyjnych. Dodaç do tego trzeba ró˝nice wynikajàce z poglàdów
politycznych liderów. Przywódcy ZWZ-1 uto˝samiali si´ z gen. Sikorskim, wie-
lu przyznawa∏o si´ do poglàdów zdecydowanie antysanacyjnych, najcz´Êciej
narodowych, a niektórzy z nich przed wybuchem wojny zasiadali we w∏adzach
lwowskiego Stronnictwa Narodowego”. Do ró˝nych programów i sposobów
dzia∏ania, które prowadzi∏y do sporów i konfliktów, do∏àczy∏y si´ trudnoÊci, ja-
kie sprowadza∏a sowiecka okupacja. Sowieci szybko zorientowali si´ w konflik-
cie i zacz´li go wykorzystywaç w rozgrywaniu tych grup i ich przywódców
przeciw sobie, co w polskim Êrodowisku lekcewa˝ono, nie doceniajàc opera-
cyjnych umiej´tnoÊci Sowietów. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e obie organizacje stop-
niowo zinfiltrowano i sà pod kontrolà NKWD, nie majàc w∏aÊciwie mo˝liwoÊci
dzia∏ania. Wszelkie próby samoorganizacji, a tak˝e wywiadu i dywersji, którà
przygotowywano zw∏aszcza w rejonie wydobycia i przewozu ropy naftowej
(Borys∏aw i Drohobycz), by∏y znane Rosjanom.

W tej sytuacji genera∏owie W∏adys∏aw Sikorski i Kazimierz Sosnkowski pod-
j´li w Pary˝u decyzj´ o mianowaniu komendantem Okr´gu ZWZ we Lwowie
genera∏a Micha∏a Tokarzewskiego-Karaszewicza. Wyje˝d˝a∏ z Warszawy z mi-
sjà scalenia, zorganizowania na nowo rozbitych ugrupowaƒ ZWZ. Z decyzjà tà
nie zgadza∏ si´ genera∏ Rowecki, uwa˝ajàc, ˝e Tokarzewski jest zbyt znany we
Lwowie i b´dzie ∏atwo zdekonspirowany. Mia∏ racj´, genera∏ Tokarzewski zosta∏
aresztowany, zanim dotar∏ do Lwowa. Próbowano go jeszcze odbiç póêniej z
transportu w g∏àb Rosji, ale to si´ nie uda∏o. Nie zosta∏, na szcz´Êcie, rozpo-
znany przez Sowietów, skazano go na 8 lat ∏agrów i wywieziono na pó∏noc pod

Archangielsk, gdzie pracowa∏ przy wyr´bie lasów. Rozpoznano go jednak tu˝
przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej i przewieziono do Moskwy, na
¸ubiank´. W przeciwieƒstwie do genera∏a Januszajtisa odmówi∏ jednak wspó∏-
pracy z NKWD. WczeÊniej, w czerwcu 1940 r., Klotz i kurierka Wanda Ptaszek
wyruszyli ze Lwowa w g∏àb Rosji, przez kilka miesi´cy poszukujàc genera∏a To-
karzewskiego, jednak˝e bez rezultatu.

Kolejni emisariusze

W tym czasie, gdy Tokarzewski przebywa∏ w wi´zieniu we Lwowie, z Pary˝a zo-
staje wys∏any mu do pomocy jako zast´pca pp∏k Stanis∏aw Pstrokoƒski. Jedzie
przez Warszaw´, gdzie dowiaduje si´ o aresztowaniu Tokarzewskiego. Na po-
czàtku kwietnia 1940 r. jako pp∏k ¸oziƒski dociera do Lwowa. Jako zast´pca ko-
mendanta okupacji próbuje rozpoznaç sytuacj´ i podporzàdkowaç sobie ca∏à
organizacj´ ZWZ. Kolejnym dowódcà ZWZ-1 jest major Emil Macieliƒski „Kor-
nel”, „Rey”, cz∏owiek niepewny, majàcy opini´ uleg∏ego wobec sowieckich
s∏u˝b. Kilkakrotnie aresztowany jest jednak zawsze wypuszczany, co wzbudza
podejrzenia, ˝e wspó∏pracuje z NKWD. Nie zamierza si´ te˝ usunàç ani wspó∏-
pracowaç z Pstrokoƒskim. Wkrótce sam Pstrokoƒski odczuwa, ˝e wokó∏ niego
zaczyna si´ dziaç coÊ niepokojàcego. Dowiaduje si´, ˝e Macieliƒski kaza∏ go
Êledziç, ginie radiotelegrafista „Jacek”, nie ma wi´c ∏àcznoÊci ze Êwiatem ze-
wn´trznym. W koƒcu czerwca zostaje aresztowany ze swym pomocnikiem, ka-
pitanem Stanis∏awem Mrozkiem. Na przes∏uchaniu, gdy próbuje si´ kamuflo-
waç, genera∏ NKWD kombryg Rejchman zwraca si´ do niego wprost „gospodin
po∏kownik Pstrokoƒski”, dajàc do zrozumienia, ˝e wszystko o nim wiedzà. Byç
mo˝e wiedziano ju˝ o jego misji w stolicy Francji. Na szlakach mi´dzy Pary˝em,
Warszawà i Lwowem kursowali jako kurierzy tak˝e ludzie o niejasnych biogra-
fiach, tacy jak bracia Józef i Stanis∏aw ˚ymierscy, którzy póêniej – jak Micha∏ ˚y-
mierski – przeszli na stron´ sowieckà, czy tacy, jak podejrzany emisariusz Tade-
usz Strowski, podajàcy si´ za majora, albo Boles∏aw Zymon, agent dzia∏ajàcy
na Wo∏yniu. Gdy wysy∏ano Pstrokoƒskiego do Lwowa, zast´pcà Komendanta
G∏ównego ZWZ w Pary˝u by∏ gen. Gustaw Paszkiewicz „Radwan”, który po woj-
nie wróci∏ do kraju, by∏ dowódcà dywizji zwalczajàcej „reakcyjne podziemie”, a
póêniej kierowa∏ Wojewódzkim Komitetem Bezpieczeƒstwa w Bia∏ymstoku.

W czasie Êledztwa Pstrokoƒski po rozpoznaniu przez Sowietów uzna∏ dalszy
opór za bezcelowy i zgodzi∏ si´ na wspó∏prac´ z NKWD. Doszed∏ do wniosku,
jak póêniej t∏umaczy∏ w swym raporcie, ˝e warto zaryzykowaç, by ocaliç resz-
t´ kontaktów i „zabiç zdrad´ w organizacji”, jak si´ wyrazi∏, majàc na myÊli Ma-
cieliƒskiego. Wydawa∏o mu si´, ˝e mo˝e jeszcze podjàç wielkà gr´ z Sowieta-
mi o uratowanie honoru organizacji, ale te˝ bezpieczeƒstwo w∏asne i swojej ro-
dziny, którà mia∏ we Lwowie. Musia∏ jednak zdawaç sobie spraw´, ˝e jest ca∏-
kowicie w r´kach s∏u˝b sowieckich, które mogà go szanta˝owaç i osaczaç na
wszystkie sposoby. Jerzy W´gierski, historyk, który sam by∏ uczestnikiem
lwowskiej konspiracji, w ksià˝ce „Lwów pod okupacjà sowieckà 1939–1941”
podaje obszerny opis tego Êledztwa wed∏ug meldunku Pstrokoƒskiego z 1942
r.; mamy okazj´ szczegó∏owo poznaç mechanizm i meandry tej gry: „Gdy za-
proponowali mi, ˝e mnie zwolnià, bym prowadzi∏ organizacj´ pomyÊlnie dla

DODATEK PRZYGOTOWUJE BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN. www.ipn.gov.pl

Redaktorzy:

dr Krzysztof Kaczmarski, krzysztof.kaczmarski@ipn.gov.pl (Rzeszów 017 860 60 25)
Romuald Niedzielko, romuald.niedzielko@ipn.gov.pl (Warszawa 022 431 83 73)

ADRES DO KORESPONDENCJI: 

DODATEK IPN DO „Naszego Dziennika” 

UL. TOWAROWA 28, 00-839 WARSZAWA

SPRZEDA˚ WYDAWNICTW IPN: TEL. (022) 581 88 72

Marek Klecel

Stefania Romaniuk (w∏aÊc. Sara Bryn)
(1908–1996) – przed wojnà dzia∏aczka
nielegalnego Komunistycznego Zwiàzku M∏odzie˝y
Polski i Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy,
po wojnie – PPR i PZPR, dziennikarka 

Pochodziła z warszawskiej biedoty żydowskiej. Maturę zdała w 1925 roku.
Utrzymywała się wówczas z udzielania prywatnych lekcji. Z zawodu pielęgniarka.
Od 1926 r. członek Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce. Pracując jako
praktykantka, zorganizowała koło ZMK w jednym z warszawskich szpitali. W 1927 r.
została sekretarzem Komitetu Dzielnicowego ZMK na Woli. W 1928 r. skazana na
2 lata więzienia za działalność komunistyczną. Karę odbywała na Serbii (więzienie
przy ul. Dzielnej) i w Łomży. Po opuszczeniu więzienia od 1930 r. kontynuowała
działalność komunistyczną. Kształciła się także dalej na kursach pielęgniarskich.
Była sekretarzem dzielnicy Komunistycznego Związku Młodzieży Polski (nazwa
ZMK od 1930 r.) i członkiem Komitetu Okręgowego KZMP w Łodzi. Ponownie
aresztowana w styczniu 1931 r. i skazana na 3 lata więzienia. Odbywając karę w
więzieniu w Sieradzu, pełniła rolę sekretarza komórki więziennej. Po odbyciu kary
od 1934 r. sekretarz KO KZMP w Częstochowie. Potem sekretarz KO KZMP w
Łodzi, a następnie II sekretarz KO Sosnowiec-Dąbrowa. Ponownie aresztowana
na 2 miesiące. Od stycznia 1935 r. członek Komunistycznego Związku Młodzieży
Zachodniej Ukrainy. Sekretarz KZM ZU we Lwowie i członek Komitetu
Centralnego KZM ZU. Od stycznia 1936 r. pracowała w Komunistycznej Partii
Zachodniej Ukrainy. Była sekretarzem lwowskiej organizacji partyjnej, potem

sekretarzem Komitetu Obwodowego KPZU Drohobycz–Stanisławów–Stryj. Od
stycznia 1937 r. sekretarz KZM ZU we Lwowie. W 1938 r. skazana na 10 lat
więzienia. Karę odbywała w więzieniu we Lwowie i w Fordonie. Po wybuchu
wojny we wrześniu 1939 r. odzyskała wolność i wyjechała do Lwowa. Do
października 1940 r. pełniła funkcję sekretarza obwodowego komitetu związków
zawodowych robotników przemysłu wódczanego. Po ataku Niemiec na ZSRS w
1941 r. przez rok przebywała w getcie lwowskim. Potem od 1942 r. ukrywała się
w Dęblinie i koło Aleksandrowa w pow. łukowskim, korzystając z pomocy
Polaków. Posługiwała się wówczas fałszywą metryką na nazwisko Stefania
Romaniuk. Latem 1944 r. zgłosiła się w Lublinie do władz PKWN. Początkowo
pracowała przy urządzaniu budynku KC PPR. Była też korespondentką „Trybuny
Wolności”. Od listopada II sekretarz KW PPR w Rzeszowie. Potem I sekretarz
KW PPR w Rzeszowie (22 I – 30 VI 1945). Następnie II sekretarz KW PPR w
Lublinie. W 1946 r. przeniesiona do Wrocławia, zorganizowała tam wojewódzką
szkołę partyjną i została jej pierwszym kierownikiem. Od stycznia 1947 r. 
II sekretarz KM PPR we Wrocławiu. Od 1949 r. pracowała w KC PZPR. Była
instruktorem Wydziału Organizacyjnego. Od początku 1950 r. dyrektor socjalny
CZ POM. Od końca 1950 r. kierownik wydziału propagandy KW PZPR w
Koszalinie. W czerwcu 1951 r. wyjechała do Moskwy, gdzie leczyła się jej córka.
Pełniła rolę korespondentki PAP w Moskwie. Powróciła do Polski w 1952 roku.
Na początku 1953 r. została zastępcą redaktora naczelnego „Chłopskiej Drogi”.
Potem była sekretarzem propagandy w KW PZPR w Lublinie (od 1953 r.) i
starszym instruktorem w KC PZPR (od 1955 r.). Od 1963 r. pobierała rentę. 
W 1969 r. wyjechała na stałe do Izraela. Tam też zmarła.

dr Mariusz Krzysztofiƒski (IPN Rzeszów)

Proboszcz parafii w Oleszycach (powiat lubaczowski; w latach 1940–1941 re-
jon lubaczowski), ksiàdz Józef Mroczkowski, tak opisywa∏ stref´ granicznà:
„Przestrzeƒ od drutów granicznych na 800 metrów by∏a ju˝ terenem karnym.
Znaczy∏y go osobne zasieki, przeszkody naturalne (poÊcinane drzewa),
dzwonki i blaszki sygnalizacyjne oraz pu∏apki i samopa∏y rakietowe. Nawet
pod te zasieki nie wolno by∏o podchodziç. Przy pracy polnej patrolowali stra˝-
nicy. Patrzenie w stron´ granicy by∏o zabronione”. 

Ucieczki

Zarówno wprowadzone obostrzenia prawne, jak i fizyczne zabezpieczenie gra-
nicy nie odstrasza∏y od prób nielegalnego jej przekraczania. Przyczyny tego
procederu by∏y dwojakie: z jednej strony braki towarowe i b´dàca ich nast´p-
stwem kontrabanda; z drugiej zaÊ ucieczki osób, którym „pali∏ si´ grunt pod
nogami” i musia∏y uciekaç z przyczyn politycznych („klasowych”). Przedmio-
tem kontrabandy ze strony niemieckiej na sowieckà by∏y m.in.: sacharyna, ka-
mienie do zapalniczek, proszki od bólu g∏owy, odzie˝, a nawet chleb; w drugà
stron´ poczàtkowo szmuglowano polskie z∏ote, szczególnie srebrny bilon,
oraz naft´ i sól. Do niemieckiej strefy okupacyjnej stara∏y si´ dostaç te osoby,
którym z racji pochodzenia bàdê piastowanego przed 1939 r. stanowiska gro-
zi∏o aresztowanie lub deportacja, urz´dnicy i wojskowi wraz z rodzinami, inte-
ligencja oraz uchodêcy z zachodniej Polski, którzy we wrzeÊniu 1939 r. trafili
pod okupacj´ sowieckà. W przeciwnà stron´ uciekali g∏ównie ˚ydzi. Próby nie-
legalnego przekroczenia granicy cz´sto koƒczy∏y si´ aresztowaniem lub
Êmiercià. Warto w tym miejscu podkreÊliç, ˝e sowieccy pogranicznicy o wiele
bardziej rygorystycznie podchodzili do swoich obowiàzków ani˝eli ich „kole-
dzy” z Grenzschutzu. Ponadto na rzecz NKWD pracowa∏a rozbudowana siatka
konfidentów. Legendà niemal obros∏a dzia∏alnoÊç niejakiego Spindela w Ole-
szycach. Spindel, rywalizujàc z innymi agentami NKWD, zadenuncjowa∏ kilka-
dziesiàt osób, za co otrzyma∏ Order Lenina.

W walce z procederem nielegalnego przekraczania granicy cz´sto pos∏ugi-
wano si´ metodà prowokacji. Przyk∏adem takich dzia∏aƒ mogà byç zdarzenia,
jakie rozegra∏y si´ zimà 1940 r. w Mo∏odyczu (powiat jaros∏awski, w latach
1940–1941 rejon sieniawski). Do miejscowoÊci tej przyby∏ od strony Lwowa
m´˝czyzna podajàcy si´ za przewodnika przez „zielonà granic´”. W krótkim
czasie zebra∏ grup´ ch´tnych, którzy chcieli si´ przedostaç na teren okupacji
niemieckiej. Nied∏ugo potem w Mo∏odyczu pojawi∏o si´ NKWD, które aresztowa-
∏o dziewi´ç osób, pos∏ugujàc si´ listà sporzàdzonà przez prowokatora. Wszyst-
kich uj´tych prawdopodobnie zamordowano we lwowskich „Brygidkach”.

Ofiary

Liczba ofiar w skali ca∏ej granicy musia∏a byç du˝a, skoro w pasie dzia∏ania za-
ledwie czterech stra˝nic 92. Oddzia∏u Pogranicznego WOP NKWD, na odcinku
Szówsko–Sieniawa, autor doliczy∏ si´ oÊmiu zabitych w trakcie przekraczania
granicy oraz 12 aresztowanych (a nast´pnie zaginionych osób) za samà pró-
b´ jej przekroczenia. Powy˝sze dane sà wielkoÊciami minimalnymi, które zo-
sta∏y zweryfikowane, a fakt zastosowania represji w tych przypadkach nie bu-
dzi wàtpliwoÊci.

W odniesieniu do ca∏ej zachodniej granicy ZSRS z lat 1939–1941 liczba ofiar
si´ga co najmniej kilku tysi´cy. Dane te wymagajà weryfikacji, poniewa˝ w ofi-
cjalnej historiografii sowieckiej poszkodowanych kwalifikowano jako szpiegów
(za szpiegostwo uznawano nawet hodowl´ go∏´bi w sàsiedztwie granicy). Nie
wykluczajàc takiej mo˝liwoÊci, szczególnie w okresie poprzedzajàcym wybuch
wojny niemiecko-sowieckiej (22 czerwca 1941 r.), zasadne wydaje si´ mo˝liwie
najszybsze podj´cie badaƒ nad bilansem ofiar „ostatecznej sowiecko-niemiec-
kiej granicy interesów”. Postulat ten podyktowany jest okolicznoÊciami: odcho-
dzi pokolenie, które pami´ta okres sowieckiej okupacji, a niejednokrotnie jest
jedynym êród∏em informacji o tych tragicznych wydarzeniach.

Przedruk z „Biuletynu IPN” 2001, nr 7.
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W sowieckim Lwowie: 
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nich, zgodzi∏em si´ po ca∏onocnym rozmyÊlaniu. (...) Sàdzi∏em, ˝e mog´ daç
du˝à korzyÊç, jeÊli wejd´ od wewnàtrz w machinacje NKWD u nas, poznam je
i zamelduj´. (...) Powieêli mnie do Moskwy, gdzie 2 godziny rozmawia∏em z
min. Berià, t∏umaczàc mu, ˝e wobec wojny z Niemcami, która Sowietom grozi,
polityka ich wobec Polaków jest b∏´dna. By∏a wtedy kl´ska Francji i Sowieci by-
li jednak troch´ zaniepokojeni. Wysila∏em ca∏y swój spryt, aby oddzia∏aç w kie-
runku z∏agodzenia stosunku Sowietów do aresztowanych”.

Po dwóch tygodniach, na poczàtku lipca 1940 r., zwolniono Pstrokoƒskiego
z ¸ubianki i potajemnie przewieziono do Lwowa, pozorujàc jego ucieczk´ z
transportu. Liczy∏, ˝e b´dzie móg∏ dzia∏aç na dwie strony. „Mia∏em przed sobà
dwie drogi – pisa∏ w póêniejszym raporcie – zaalarmowaç od razu albo dzia∏aç
metodycznie, aby odciàç org[anizacj´] od Reja, a potem go sprzàtnàç i próbo-
waç ucieczki. Wybra∏em ten drugi plan, aby nie naraziç ludzi i lepiej si´ zorien-
towaç w innych êród∏ach zdrady. Z mieszkania zacz´li mnie wypuszczaç na
okreÊlone kontakty: Rej, Leszek, Wasylewski i raz Halban, którego nie zasta-
∏em. U Reja trzy razy; z ca∏à pewnoÊcià zdradza∏, gdy˝ zadawa∏ mi pytania w
s∏owach identycznych jak Rejchman”. JednoczeÊnie ostrzega∏ przed kontakta-
mi ze sobà: „Wasylewskiemu powiedzia∏em, co robi´ i poleci∏em mu uprzedziç
org[anizacj´] o zdradzie i rozsiaç pog∏osk´ o mej pracy, aby si´ nikt nie zbli˝a∏
do mnie bez wezwania”. Wed∏ug opinii Soko∏owskiego „Trzaski”, „by∏ wypusz-
czony »na wabia«. Nikogo nie wsypa∏”.

Pstrokoƒski dzia∏a∏ w ten sposób we Lwowie tylko dziesi´ç dni. Sowieci
uznali, ˝e nie spe∏ni∏ swej roli, czy te˝, ˝e si´ zdekonspirowa∏, aresztowali go
ponownie i wywieêli do Moskwy. Rozpuszczono tylko wiadomoÊç, ˝e wyjecha∏
do Bia∏egostoku, zapewne przez Macieliƒskiego, który by∏ przy jego wyjeêdzie.
Zosta∏ osadzony znów na ¸ubiance, gdzie doczeka∏ uwolnienia po wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej. Jego póêniejsze raporty z 1942 roku i opisy dra-
matycznych prze˝yç we Lwowie nie muszà byç jednak w pe∏ni wiarygodne.
Usprawiedliwia∏ w nich poniekàd swà rol´. Oskar˝a∏ Macieliƒskiego o zdrad´ i
wszystko wskazywa∏o na to, ˝e s∏usznie, ale sam niebezpiecznie si´ do niej
zbli˝a∏. JeÊli konkurowali ze sobà o przej´cie ZWZ, to jednak jako wspó∏pra-
cownicy NKWD, nastawiani zapewne jeden na drugiego. NKWD obstawia∏o
obie strony gry naraz.

Zarówno w centrali w Warszawie, jak i w Londynie orientowano si´ w tej
trudnej sytuacji we Lwowie, choç przychodzi∏y stamtàd równie˝ wiadomoÊci
dezinformujàce i fa∏szywe. Nad Pstrokoƒskim we wrzeÊniu 1941 r. zawis∏ wy-
rok Êmierci za zdrad´. Nieco póêniej nad Macieliƒskim. Genera∏ Rowecki za-
twierdzi∏ tylko drugi wyrok. Czy to by∏ prawdziwy zdrajca? WàtpliwoÊci, choç
coraz mniejsze, pozosta∏y do dziÊ. Mog∏yby je rozwiaç tylko archiwa NKWD.

Trzecim i ostatnim „specjalnym emisariuszem”, który mia∏ ratowaç i opano-
waç rozpad ZWZ we Lwowie, by∏ pu∏kownik Leopold Okulicki „Jan”, „Mrówka”.
Z polecenia genera∏a Grota-Roweckiego wyruszy∏ w koƒcu paêdziernika 1940
r. z szyfrantkà Bronis∏awà Wys∏ouchowà prawdopodobnie przez Bia∏ystok,
BrzeÊç, Kowel do Lwowa. PrzejÊcie przez granic´ mia∏o byç zabezpieczone
przez ppor. Boles∏awa Zymona „Bolka”, por´czonego przez rodzin´ senatora
Boles∏awa Wys∏oucha jako wiarygodnego wspó∏pracownika Stronnictwa Naro-
dowego, przed wojnà instruktora m∏odzie˝y ludowej na Wo∏yniu. Jak si´ póê-
niej okaza∏o, by∏ ju˝ agentem NKWD, a wi´c ca∏a droga Okulickiego od samej
Warszawy by∏a znana Sowietom. Znalaz∏ si´ w ich r´kach doprowadzony przez
agenta. Jednak˝e Sowieci nie zamierzali go wcale unieszkodliwiaç czy aresz-
towaç, dopóki nie uznali tego za niezb´dne, przeciwnie, najpierw pozwolili mu
dzia∏aç, by pójÊç jego tropem, nawiàzywaç kontakty, „wystawiaç” jeszcze nie-
znanych ludzi próbujàcych odtworzyç konspiracyjnà sieç. Nadal rozgrywali
obie grupy ZWZ przy pomocy swojej agentury, zamierzajàc je w pe∏ni opano-
waç i wykorzystaç.

Okulicki z trudem nawiàza∏ kontakty z niektórymi dowódcami, zw∏aszcza z
Macieliƒskim, który nie zamierza∏ mu si´ podporzàdkowaç. Uzna∏, ˝e organi-
zacja utraci∏a samodzielnoÊç, a jej dowódca wiarygodnoÊç, ˝e nale˝a∏oby
utworzyç nowà, z∏o˝onà z ludzi pewnych, co jednak szybko okaza∏o si´ nie-
mo˝liwe. WiadomoÊci o tej niejasnej, podejrzanej sytuacji we Lwowie docho-
dzi∏y do Warszawy i Londynu, opinie o roli niektórych dowódców by∏y podzie-
lone, zw∏aszcza co do Macieliƒskiego, który swojà drogà dostarcza∏ wiadomo-
Êci mylàcych, wprowadzajàcych w b∏àd Central´, jak si´ mo˝na by∏o póêniej
zorientowaç po ich konfrontacji. Na tym tle powstawa∏y nieporozumienia mi´-
dzy w∏adzami w Warszawie i Londynie, mi´dzy genera∏em Roweckim a gene-

ra∏ami Sikorskim i Sosnkowskim, którzy ufajàc jednak Macieliƒskiemu, awan-
sowali go wczeÊniej i mianowali p.o. komendantem Obszaru Lwowskiego.

Na poczàtku 1941 roku s∏u˝by sowieckie uzna∏y jednak, ˝e dzia∏alnoÊç Oku-
lickiego powinna byç zakoƒczona i aresztowa∏y najpierw kurierki i Bronis∏aw´
Wys∏ouchowà, a w koƒcu stycznia samego Okulickiego. Zainscenizowano to
niemal w stylu sensacyjnego filmu. Do mieszkania, w którym przebywa∏ Oku-
licki, wesz∏o dwóch enkawudzistów z karabinami, prowadzàc przed sobà
osobnika z podniesionymi do góry r´kami. WyjaÊniono Okulickiemu, ˝e to z∏o-
dziej, który przyzna∏ si´, ˝e ukrad∏ mu zegarek. Zaskoczonego Okulickiego po-
proszono, by pojecha∏ z nimi na komend´ i z∏o˝y∏ odpowiednie zeznanie, jeÊli
to nie jego zegarek. W samochodzie, podobnie jak po aresztowaniu Pstrokoƒ-
skiego, przedstawi∏ mu si´ oficer NKWD, zwracajàc si´ do niego ju˝ po nazwi-
sku. Przewieziono Okulickiego, jak poprzednich dowódców konspiracji, do
Moskwy, na ¸ubiank´. „Po aresztowaniu – napisa∏ w póêniejszym meldunku z
wrzeÊnia 1941 r. – zaraz przes∏uchiwa∏ mnie zast´pca komisarza Berii, minister
NKWD Ukrainy, Sierow. Z miejsca powiedzieli mi, kto jestem i co robi´. Sierow
zaproponowa∏ mi dalsze dowodzenie ZWZ pod kontrolà NKWD. OÊwiadczy-
∏em, ˝e si´ co do mnie pomylili i ˝e ja ich agentem nie b´d´. Tutaj zgodzi∏em
si´, ˝e dam im wiadomoÊci o Niemcach, jakie posiadam, za co zostan´ skie-
rowany do »Rakonia« [gen. Roweckiego] jako pose∏, ˝eby zaprzestaç walki
przeciw ZSRR, a natomiast uaktywniç jà przeciwko Niemcom. Gra ta nie uda-
∏a si´, bo w mi´dzyczasie rozszyfrowano mój meldunek, zabrany u Wys∏o-
uchowej, z którego wynika∏o, ˝e moja dzia∏alnoÊç grozi∏a ZSRR. Nazwano
mnie »˝ulikiem« i odpowiednio potraktowano”. Przewieziono go do wi´zienia
Lefortowskiego, po kolejnych przes∏uchaniach i oskar˝eniu, zapewne o szpie-
gostwo i dywersj´, czeka∏ na rozpraw´ sàdowà. Uratowa∏ go wybuch wojny
niemiecko-sowieckiej i wkrótce razem z genera∏ami Borutà-Spiechowiczem i
Tokarzewskim-Karaszewiczem oraz p∏k. Pstrokoƒskim znalaz∏ si´ w dowódz-
twie Armii Polskiej organizowanej przez genera∏a Andersa. Nie uratowa∏o jed-
nak Okulickiego zakoƒczenie wojny, zwyci´stwo wojenne Sowietów. Jeszcze
przed koƒcem wojny zosta∏ podst´pnie aresztowany i wywieziony do Moskwy
razem z innymi przywódcami Polskiego Paƒstwa Podziemnego. W haniebnym,
symbolicznym dla przysz∏oÊci Polski, „procesie szesnastu” zosta∏ skazany
przez obce paƒstwo, które w ten sposób objawia∏o swà uzurpacj´ do panowa-
nia nad Êwiatem. W nieznanych okolicznoÊciach zmar∏ lub zosta∏ zamordowa-
ny w 1946 roku.

„Zdrajcy, z∏amani, zagadkowi”

Jerzy W´gierski w artykule pod takim w∏aÊnie tytu∏em (zamieszczonym w to-
mie „Okupacja sowiecka ziem polskich 1939–1941”, IPN 2005) okreÊla tak ka-
tegori´ ludzi o kontrowersyjnych biografiach, niejasnych rolach i kontaktach,
wreszcie ryzykownych czynach, dzia∏ajàcych cz´sto nie w interesie swojej or-
ganizacji, lecz w interesie sowieckim. Znanych, wy˝szych dowódców starano
si´ wykorzystaç do gier politycznych, ni˝szych i przypadkowo uj´tych zmusza-
no przemocà, cz´sto torturami do sk∏adania informacji i s∏u˝by dla NKWD. W
okupowanym Lwowie, w Êrodowisku co rusz powstajàcej i rozbijanej konspira-
cji, pojawiali si´ wcià˝ nowi, nieznani ludzie, odgrywajàcy ró˝ne role, trudni do
rozpoznania, tajemniczy, o których do dziÊ cz´sto nie wiadomo nic pewnego.
WÊród jawnych zdrajców – jak Strowski, który „wystawi∏” wiele osób, przez któ-
rego zgin´∏o pi´ciu ludzi po procesie czternastu, dzia∏aczy Stronnictwa Naro-
dowego, a˝ sam zosta∏ stracony – byli agenci NKWD, jak bracia ˚ymierscy czy
Zymon (choç W´gierski uwa˝a, ˝e pod niego podszywa∏ si´ inny agent), byli
te˝ ludzie tacy jak Macieliƒski, Gola czy Metzger ze Êcis∏ej czo∏ówki ZWZ, któ-
rzy zostali z∏amani przez NKWD w Êledztwach, ale nie wszyscy posuwali si´ do
zdrady, choç w wypadku Goli ta si´ póêniej potwierdzi∏a. Lawirowali lub na ty-
le byli wygodni dla NKWD, ˝e stanowili pewien parawan dla rozgrywek, mani-
pulacji mi´dzy dwiema grupami ZWZ, byli wykorzystywani do tworzenia wza-
jemnych podejrzeƒ i oskar˝eƒ. Macieliƒskiego mia∏ kompromitowaç mi´dzy in-
nymi mjr Klotz z dowództwa ZWZ-2, który by∏ podobno jego osobistym nie-
przyjacielem sprzed wojny. Wiele wskazuje jednak na to, ˝e Macieliƒski by∏ nie
tylko bezwolnym i wygodnym dla NKWD dowódcà ZWZ-1, gwarantujàcym
bezczynnoÊç konspiracji. Opinie wys∏anników gen. Roweckiego do Lwowa by-
∏y jednoznaczne. Okulicki w raporcie ze stycznia 1941 r. stwierdza∏: „»Kornel«
jest agentem NKWD”, a Pstrokoƒski w sierpniu tego roku: „Zdrad´ »Reja« i je-
go ˝ony uwa˝am za pewnà”.

Prze∏om 1989 r. przyniós∏ szanse likwidacji „bia∏ych plam” w najnow-
szej historii Polski. W centrum zainteresowania historyków znalaz∏y si´
m.in. stosunki polsko-sowieckie w latach 1939–1989. Szczególnà wag´
przywiàzywano do badaƒ nad represjami wobec obywateli polskich,
którzy w latach 1939–1941 znaleêli si´ pod okupacjà sowieckà.

Sprawa Katynia, masowe deportacje w g∏àb ZSRS i dzia∏alnoÊç organów
NKWD doczeka∏y si´ licznych publikacji. Istniejà wszak˝e problemy badawcze,
bàdê to podj´te w stopniu marginalnym, bàdê przemilczane z uwagi na brak
dost´pu do êróde∏. W niewielkim zakresie zbadano zagadnienia zwiàzane z re-
presjami wobec mieszkaƒców strefy przygranicznej, przesiedleniami i niszcze-
niem dobytku osób oraz zaostrzonym re˝imem policyjnym.

Pierwsze kroki zmierzajàce do zabezpieczenia nowej granicy ZSRS podj´to
ju˝ w trakcie prac zwiàzanych z delimitacjà. Impulsem do takich dzia∏aƒ by∏y
wytyczne szefa G∏ównego Zarzàdu Politycznego Armii Czerwonej (ACz) Lwa
Mechlisa, który w rozkazie z 2 paêdziernika 1939 r. przestrzega∏ politruków fron-
tu bia∏oruskiego i ukraiƒskiego przed samozadowoleniem, nakazywa∏ czujnoÊç
w warunkach kapitalistycznego okrà˝enia oraz wzywa∏ do budowy umocnieƒ
granicznych.

Dzia∏ania aparatu wojskowego bardziej Êwiadczy∏y o nieufnoÊci wzgl´dem
nowych obywateli ani˝eli nowych sàsiadów. Bronowany przez rolników w ra-
mach szarwarków pas graniczny oraz gniazda karabinów maszynowych na
przyczó∏kach mostowych mia∏y raczej utrudniç ucieczk´ do niemieckiej strefy
okupacyjnej, ni˝ zabezpieczyç granice przed agresjà. Prace nad komplekso-
wym umocnieniem granicy Zachodniej Ukrainy zapoczàtkowa∏ rozkaz szefa
sztabu frontu ukraiƒskiego, komdiwa Niko∏aja Watutina, z 15 paêdziernika 1939
roku. Na wszystkie odcinki granicy ruszy∏y oddzia∏y „p∏otników” (cieÊli), którzy
budowali zasieki i drewniano-ziemne schrony oraz stawiali „widety” (wie˝e ob-
serwacyjne).

„Wyzwolenie”

Powy˝sze decyzje podj´to jeszcze przed oficjalnym w∏àczeniem Zachodniej
Ukrainy do USRR. 6 paêdziernika dowództwo frontu ukraiƒskiego og∏osi∏o zasa-
dy oraz termin wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy, któ-
re mia∏o „zadecydowaç” o dalszym losie „wyzwolonych” przez Armi´ Czerwonà
ziem. Pod obwieszczeniem o wyborach podpisali si´ Siemion Timoszenko oraz
Nikita Chruszczow. Po krótkiej kampanii wyborczej 22 paêdziernika odby∏o si´
g∏osowanie, które wed∏ug oficjalnych danych przynios∏o sukces i uwiarygodni∏o
spo∏eczny mandat zaufania dla decyzji Zgromadzenia Ludowego. Frekwencja w
wyborach mia∏a wynieÊç 92,8 proc., a poparcie dla kandydatów 90,9 proc. ogó-
∏u oddanych g∏osów. W rzeczywistoÊci wybory by∏y wielkà farsà: Zgromadzenie
Ludowe Zachodniej Ukrainy na swoim pierwszym i jedynym posiedzeniu zebra-
∏o si´ we Lwowie w dniach 26–28 paêdziernika. WÊród podj´tych wówczas de-
cyzji politycznych i gospodarczych znalaz∏a si´ skierowana do Rady Najwy˝szej
(RN) ZSRS proÊba o przyj´cie Zachodniej Ukrainy w sk∏ad USRR. Obradujàc w
dniach 1–2 listopada 1939 r., RN ZSRS oczywiÊcie przychyli∏a si´ do proÊby „re-
prezentantów mas pracujàcych miast i wsi”; dwa tygodnie póêniej, 15 listopada,
Rada Najwy˝sza Ukrainy przyj´∏a Zachodnià Ukrain´ w sk∏ad republiki. Fakt ten
mia∏ istotne znaczenie, zapowiada∏ bowiem wprowadzenie sowieckich struktur
administracyjnych oraz norm prawnych. W wyniku dwóch reform administracyj-
nych (4 grudnia 1939 r., 17 stycznia 1940 r.) zlikwidowano województwa i powia-
ty, tworzàc w ich miejsce obwody i rejony. Tereny dawnych powiatów: jaros∏aw-
skiego i lubaczowskiego znalaz∏y si´ w obwodzie lwowskim.

Paszportyzacja

29 listopada RN ZSRS wyda∏a dekret „O nabyciu obywatelstwa ZSRS przez
mieszkaƒców zachodnich obwodów Ukraiƒskiej i Bia∏oruskiej SRR”. LudnoÊç

zamieszkujàcà anektowane tereny obj´to sowieckà instrukcjà paszportowà z
27 grudnia 1932 r., zgodnie z którà prawo legitymowania si´ paszportem mia-
∏y osoby powy˝ej szesnastego roku ˝ycia, stale zamieszkujàce w miastach,
osiedlach robotniczych i w pasie 7,5 km od granicy oraz pracujàce w sowcho-
zach, transporcie i na nowych budowach. Przepisy wykonawcze do tej tzw.
paszportyzacji wyda∏o NKWD ZSRS dopiero 5 lutego 1940 r., w obwodzie
lwowskim rozpocz´to jà 1 marca, a zakoƒczono w maju 1940 roku. Akcja pasz-
portyzacji by∏a doskona∏ym pretekstem do drobiazgowego sprawdzania oby-
wateli przez organy NKWD. Do 5 czerwca 1940 r. w pasie nadgranicznym Za-
chodniej Ukrainy wydano paszporty niemal 300 tys. osób. Odmowa przyj´cia
paszportu (bàdê jego wydania przez NKWD) oznacza∏a wywózk´ lub areszto-
wanie. Na nowà granic´ przeniesiono równie˝ inne, obowiàzujàce w ZSRS, re-
gulacje prawne. 29 stycznia 1940 r. KC WKP(b) zatwierdzi∏ wprowadzenie
trzech stref granicznych: siedmioipó∏kilometrowej, osiemsetmetrowej i cztero-
metrowej. Nast´pstwem tej decyzji by∏a uchwa∏a Rady Komisarzy Ludowych
(RKL) ZSRS „O ochronie granicy paƒstwowej w zachodnich obwodach USRR”
z 2 marca 1940 r., zgodnie z którà przystàpiono do przymusowego wysiedlania
wszystkich mieszkaƒców osiemsetmetrowej strefy przygranicznej. 

Deportacja

Wyjàtkiem by∏y miasta, m.in. PrzemyÊl, Uhnów i Sokal. Uchwa∏a RKL jedynie po-
twierdzi∏a istniejàcy stan rzeczy, poniewa˝ deportacja ca∏ych miejscowoÊci z pasa
granicznego odby∏a si´ w lutym 1940 roku. Akcj´ deportacyjno-przesiedleƒczà
zakoƒczono ostatecznie zimà 1940/1941 roku. W jej wyniku wywieziono miesz-
kaƒców z 13 wiosek i przysió∏ków powiatów lubaczowskiego i jaros∏awskiego.

Ogó∏em z terenu zachodnich obwodów USRR, na podstawie wspomnianej
wy˝ej uchwa∏y, przesiedlono ponad 100 tys. osób. Najwi´cej „szcz´Êcia” mieli
ci, których przesiedlano do Besarabii, bo wiadomoÊç o wywózce otrzymywali
z 24-godzinnym wyprzedzeniem, a w punkcie docelowym zasiedlali gospodar-
stwa opuszczone przez rumuƒskich Niemców. Warto dodaç, ˝e cz´Êç miesz-
kaƒców unikn´∏a wywózki dzi´ki przeniesieniu domów i zabudowaƒ gospodar-
czych poza osiemsetmetrowy pas bezpieczeƒstwa.

Opuszczone zagrody, które pozosta∏y w strefie „800”, rozbierano, a uzyska-
ny w ten sposób materia∏ zazwyczaj wykorzystywano do budowy umocnieƒ
granicznych.

Ochrona granicy

Wszelkie uregulowania prawne, o których by∏a mowa wy˝ej, mo˝na zaliczyç do
„biernej” ochrony granicy, w odró˝nieniu od ochrony „czynnej”, tj. bezpoÊred-
nich dzia∏aƒ wyznaczonych s∏u˝b. Poczàtkowo zadanie ochrony granicy spo-
czywa∏o na liniowych oddzia∏ach ACz, które rych∏o zastàpiono grupami opera-
cyjnymi, a nast´pnie oddzia∏ami Wojsk Ochrony Pogranicza NKWD Kijowskie-
go Okr´gu Wojskowego. Dowódcà WOP NKWD w okr´gu kijowskim by∏ kom-
diw Wasilij Osokin, a nast´pnie gen. mjr W∏adimir Chomienko. W zwiàzku z
przesuni´ciem granic siedzib´ dowództwa okr´gu przeniesiono z Kijowa do
Lwowa. Warto dodaç, ˝e zmiany terytorialne nie wp∏yn´∏y na zabezpieczenie
dotychczasowej granicy polsko-sowieckiej, na której nadal obowiàzywa∏ status
strefy przygranicznej i funkcjonowa∏y oddzia∏y pograniczne.

Pe∏na obsada stra˝nicy wynosi∏a 50–80 osób; w tym oficer polityczny oraz,
stanowiàcy zazwyczaj 10 proc. za∏ogi, podoficerowie. Sieç stra˝nic z kilkudzie-
si´cioosobowà obsadà by∏a g´sta; na kilometr granicy przypada∏o 15–25 ˝o∏-
nierzy WOP NKWD. Do liczby tej nale˝a∏oby jeszcze dodaç cz∏onków tzw. bry-
gad pomocniczych, których rekrutowano spoÊród miejscowych komunistów, a
ich szeregi na terenie Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia∏orusi osiàgn´∏y licz-
b´ 25 tys. (stan na styczeƒ 1941 r.).

Na opustosza∏ym pasie granicznym ustawiono zapory przeciwpiechotne
oraz urzàdzenia alarmowe, które utrudnia∏y nielegalne przekroczenie granicy.

Tomasz Bereza (IPN Rzeszów)

Represje NKWD 
wobec mieszkaƒców strefy przygranicznej 1939–1941
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oczywiÊcie pod nadzorem w∏adz sowieckich, nie sprzyja∏o na pewno niepodle-
g∏oÊciowej konspiracji, by∏o raczej zaczàtkiem „polskiego paƒstwa komuni-
stycznego”, zalà˝kiem przysz∏ej „rewolucji kulturalnej” w PRL spod znaku so-
crealizmu. Mimo niepowodzeƒ i pora˝ek w∏adze Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego nie ustawa∏y w organizowaniu konspiracyjnego ruchu oporu pod okupa-
cjà sowieckà. Przerwa∏ te dà˝enia wybuch wojny niemiecko-sowieckiej 22
czerwca 1941 roku.

Sowieci, nie spodziewajàc si´ zdrady ze strony niemieckich sojuszników, w
pop∏ochu opuszczali Lwów. Nie zostawili jednak, jak by mo˝na oczekiwaç, je-
go mieszkaƒców w spokoju. Po czterech wielkich deportacjach 1940 i 1941 ro-
ku, w których wywieziono z Kresów Wschodnich w g∏àb Rosji setki tysi´cy lu-
dzi, Lwów prze˝ywa∏ kolejnà tragedi´. Nie dosz∏o wprawdzie do nast´pnej wy-
wózki w koƒcu czerwca 1941 r., ale Sowieci ewakuowali wszystkie obozy je-
nieckie w okolicach Lwowa i wymordowali niemal wszystkich wi´êniów w czte-
rech lwowskich wi´zieniach i w innych okolicznych miastach. „Przed swà
ucieczkà NKWD – pisze Jerzy W´gierski – w pierwszym dniu wojny zdo∏a∏o
jeszcze ewakuowaç 800 wi´êniów z któregoÊ z wi´zieƒ lwowskich; p´dzono
ich piechotà a˝ do Moskwy, dokàd przybyli 28 sierpnia. Po drodze, kto nie

móg∏ iÊç, ten zosta∏ przebity bagnetem, po czym konwojent bada∏ puls, czy
skona∏, jeÊli nie, to powtórnie przebija∏. Z Moskwy ewakuowano ich dalej, ju˝
kolejà. Gdy w po∏owie listopada zostali dowiezieni do Pierwouralska, okaza∏o
si´, ˝e prze˝y∏o tylko 248 osób”.

W wi´zieniu na Brygidkach w pierwszych dniach wojny wi´êniowie zauwa˝yli,
˝e sowiecka s∏u˝ba wi´zienna opuÊci∏a swe posterunki. Próbowali si´ uwolniç, ale
w nocy wróci∏a wzmocniona za∏oga sowiecka i otworzy∏a ogieƒ do wi´êniów zebra-
nych na podwórzu. Zamkni´to ich w celach i wywo∏ywano po kilku na wi´zienne
podwórze. Tam rozstrzeliwano ich, zag∏uszajàc strza∏y warkotem samochodów.
Trwa∏o to kilka dni, póêniej Sowieci opuÊcili nagle wi´zienie. Nieliczni ocaleni wi´ê-
niowie wydostali si´ z cel. „Zacz´li ostro˝nie schodziç na dó∏” – opisuje to wyda-
rzenie Jerzy W´gierski, opierajàc si´ na relacjach wi´êniów. „Dostali si´ do kuchni,
gdzie w kot∏ach by∏a jeszcze goràca zupa. Potem uwolnili jeszcze zamkni´te w jed-
nej z cel siedzàce tam przera˝one, pó∏nagie kobiety. Spod jakichÊ drzwi sp∏ywa∏ na
korytarz strumyk krwi. Gdy drzwi otwarto, oczom ukaza∏y si´ u∏o˝one w stosy cia-
∏a pomordowanych wi´êniów. Krew p∏yn´∏a spod bramy wi´ziennej ulicà Byka i
sp∏ywa∏a do Êcieku podwórzowego po drugiej stronie ulicy”. Podobnie musia∏o byç
w wielu innych wi´zieniach, w samym Lwowie i w jego okolicach.

Rafa∏ Wnuk przytacza na dowód dokument pochodzàcy z archiwum NKWD,
wskazujàcy na autorstwo Macieliƒskiego, w którym jest deklaracja poddania
ZWZ NKWD i szczegó∏owe rady, jak zorganizowaç wspó∏prac´. Wnuk pisze:
„Autor dokumentu roztacza∏ wizj´ polskiego podziemia, pracujàcego na rzecz
Zwiàzku Sowieckiego, Polaków zaÊ jako najlepszych przyjació∏ Sowietów. W
zamian prosi∏ o pozwolenie na osobiste spotkanie z gen. Sikorskim w Pary˝u.
Ta partia tekstu jest kolejnà przes∏ankà wskazujàcà, ˝e autorem tekstu jest mjr
Macieliƒski: »JeÊli w∏adza sowiecka wyrazi∏aby zgod´, pojecha∏bym tam razem
z ˝onà, ale ˝eby w∏adza sowiecka nie nabra∏a podejrzeƒ, ˝e chc´ uciec, pozo-
stawi´ we Lwowie mojego jedynego syna«. Trzeba wiedzieç, ˝e »Kornel« prze-
bywa∏ we Lwowie razem z podejrzewanà o wspó∏prac´ z NKWD ˝onà i jedynym
synem”.

Edward Gola „Andrzej”, „Rudy” pojawia∏ si´ ju˝ wczeÊniej, podobnie jak
Strowski. Schwytany przez s∏u˝by sowieckie wiosnà 1940 r. poszed∏ od razu na
wspó∏prac´. W sierpniu 1940 r. zniknà∏ szef wywiadu ZWZ-2 Jerzy Kaden „Flo-
rian”. Gola rozg∏asza∏, ˝e wyjecha∏ do Rumunii. Tymczasem aresztowano go na
lwowskiej ulicy, s∏u˝bom wskaza∏ go Gola. Podobnie gdy „zniknà∏” mjr Dobro-
wolski, w pobli˝u by∏ Gola. Za jego sprawà aresztowano kurierk´ W∏adys∏aw´
Piechowskà, gdy udawa∏a si´ do Warszawy. Gola odprowadzi∏ jà do pociàgu,
uj´to jà na pierwszej stacji za Lwowem. Po latach potwierdza∏a te podejrzenia:
„Andrzej Gola przygotowa∏ mój wyjazd do Warszawy, wszystkie starania sà
przez niego starannie robione, trudno jest go posàdziç jeszcze w tym czasie, i˝
jest na us∏ugach NKWD”. Piechowska zosta∏a przewieziona do Moskwy i w wi´-
zieniu na Butyrkach skazano jà ju˝ w dzieƒ po wybuchu wojny niemiecko-so-
wieckiej na 10 lat ∏agrów. Jak podaje W´gierski, „zachowywa∏a si´ bardzo
dzielnie. Podczas Êledztwa, gdy posadzonej na taborecie Êledczy zaczà∏ gro-
ziç pa∏kà policyjnà (»którà bito komunistów«), z∏apa∏a taboret: »Mo˝emy si´ biç,
ale biç si´ nie dam«. Gdy og∏oszono wyrok, w którym powiedziano o konfiska-
cie majàtku, rzuci∏a s´dziom na stó∏ swój woreczek zszyty z r´cznika, doprowa-
dzajàc ich do wÊciek∏oÊci”. 

Akcje Goli i mniej znanego wtedy kpt. Edwarda Metzgera by∏y, widaç,
szczegó∏owo z NKWD uzgodnione i podst´pnie zaplanowane. T́  przewrot-
noÊç opisa∏ dok∏adniej W´gierski: „Najwi´kszym »majstersztykiem« Goli i Met-
zgera, dzia∏ajàcego ju˝ w ZWZ-1, by∏o wy∏udzenie poczty przeznaczonej dla
komendanta Obszaru ZWZ-1, pp∏k. Emila Macieliƒskiego »Kornela«, od przy-
by∏ego z Warszawy kuriera, oficera policji Kordeckiego »Marcyniuka«. Poczt´
odebra∏ podstawiony jako »mjr Dobrowolski« agent NKWD. »Marcyniukowi«
pozwolono wyjechaç do rodziny w Krzemieƒcu, a gdy wróci∏ podst´pnie go
aresztowano. Zwolniono go za cen´ zgody na wspó∏prac´; chodzi∏o o rozszy-
frowanie w Warszawie komendanta g∏ównego ZWZ »Rakonia«. Tymczasem
Metzger warszawskà poczt´ dor´czy∏ »Kornelowi« jako „wykupionà od Dobro-
wolskiego za 500 rubli”, a z „Kornelem” skontaktowa∏ »Marcyniuka«. Ten roz-
pozna∏ poczt´, myÊlàc pewno, ˝e »Kornel« jest w zmowie z NKWD. Z pocztà
od »Kornela« powróci∏ do Warszawy”. Najwi´kszà ofiarà tej afery sta∏ si´ W∏o-
dzimierz Kordecki „Marcyniuk”. Oskar˝ono go o zdrad´ i wydano na niego wy-
rok Êmierci. By∏a to najwi´ksza, tragiczna pomy∏ka w poczàtkach lwowskiej
konspiracji.

Mimo wszystko Gola i Metzger d∏ugo cieszyli si´ zaufaniem prze∏o˝onych i
kolegów, d∏u˝ej ni˝ Macieliƒski. Dopiero po wybuchu wojny sowiecko-niemiec-
kiej i konfrontacji ze zwolnionymi z wi´zieƒ w Moskwie zorientowano si´ w ich
zdradzie, jednak˝e do póênej jesieni dzia∏ali zupe∏nie swobodnie ju˝ w nowych
warunkach okupacji niemieckiej. Bynajmniej nie udali si´ na wschód za swoimi
mocodawcami, lecz skierowali do Warszawy, byç mo˝e z nowym zadaniem
NKWD, by uwiarygodniç si´ i zdobyç kontakty w Centrali albo mo˝e w poszu-
kiwaniu nowego, niemieckiego mocodawcy. Sposobem uwiarygodnienia mo-
g∏oby te˝ byç oskar˝enie Macieliƒskiego o zdrad´.

Nieco wczeÊniej, w lecie 1941 r., genera∏ Rowecki prowadzi∏ ju˝ w∏asne do-
chodzenie w sprawie stanu organizacji we Lwowie, wys∏a∏ tam te˝ nowe kierow-
nictwo Obszaru nr 3 ZWZ. Sàd Kapturowy ZWZ zbiera dowody zdrady Macie-
liƒskiego i na wniosek prokuratora wnosi akt oskar˝enia przeciw niemu i wyda-
je we wrzeÊniu 1941 r. zaocznie wyrok Êmierci. Genera∏ Grot-Rowecki ponad
miesiàc zwleka z jego zatwierdzeniem, bioràc pod uwag´ rozmaite opinie o
Macieliƒskim, w tym takie, ˝e oskar˝ajà go m.in. ci, którzy sà wspó∏pracowni-
kami NKWD. Dopiero wtedy te˝ zwrócono uwag´ na rol´ innych ludzi z ZWZ we
Lwowie, wyst´pujàcych pod pseudonimami „Antoni Rudy” i „Hasling” lub „Ke-
tling”. Okaza∏o si´, ˝e sà to Edward Gola i Edward Metzger, dzia∏ajàcy ju˝ od
dawna w samej Centrali w Warszawie. W po∏owie listopada sàd ZWZ wyda∏ na
nich wyrok Êmierci, który wykonano na poczàtku grudnia. Jak podaje Cezary
Chlebowski, wykona∏ go zespó∏ bojowy kontrwywiadu Komendy G∏ównej ZWZ
w sk∏adzie: ppor. Leszek Kowalewski „Czarny” i kpr. pchor. Tadeusz Towarnic-
ki. Wykorzystano okazj´, ˝e Gola i Metzger chcieli sprzedaç obraz. Umówiono
si´ z nimi osobno, z Golà w mieszkaniu przy ul. Szarej, gdzie odczytano mu wy-
rok, po którym przyzna∏ si´ od razu, liczàc na szans´ rehabilitacji. ˚o∏nierze wy-
konali rozkaz. Z Metzgerem umówili si´ w lokalu przy Marsza∏kowskiej, póêniej
poszli Wspólnà w kierunku Kruczej. W zau∏ku jeden z nich strzeli∏ do Metzgera,
a w tym momencie zza rogu Kruczej wyszed∏ patrol niemiecki. S∏aniajàcego si´
Metzgera ˝o∏nierze biorà mi´dzy siebie, udajàc pijanych. Niemcy pytajà ich, kto
strzela∏, ale widzàc ich stan, idà dalej. Metzger zostaje porzucony w najbli˝szej
bramie.

Wyrok na Macieliƒskiego zatwierdzi∏ Rowecki w koƒcu listopada. Miesiàc
póêniej zosta∏ wykonany, nie ma jednak pewnoÊci, w jakim miejscu Warszawy.
Wed∏ug jednych relacji, na PowiÊlu mi´dzy mostem Poniatowskiego a kolejo-
wym, albo te˝ w Alei 3 Maja, wed∏ug innych na ul. Langiewicza ko∏o Pola Mo-
kotowskiego, a nawet gdzieÊ na Saskiej K´pie.

Lwów tragiczny

W tak trudnych warunkach, o wiele trudniejszych ni˝ pod okupacjà niemieckà,
powstawa∏a konspiracja we Lwowie. Metody sowieckiego terroru by∏y bardziej
zró˝nicowane i skuteczne ni˝ niemieckie, nie dà˝ono tylko do eksterminacji, ale
równie˝ do opanowania i wykorzystania przeciwnika dla w∏asnych, politycz-
nych, ideologicznych, bardziej dalekosi´˝nych, jak si´ okaza∏o, celów. Opano-
wanie organizacji konspiracyjnych, takich jak ZWZ, nie by∏o tylko grà wywia-
dów lub niszczeniem wroga, s∏u˝y∏o tak˝e planowi stworzenia podwalin ewen-
tualnego „polskiego paƒstwa komunistycznego”, zale˝nego od ZSRS. Ten sam
sposób dzia∏ania zastosowano przecie˝, i to bardzo skutecznie, po wojnie w
zak∏adaniu komunistycznych podstaw paƒstwa PRL, a w szczególnoÊci w opa-
nowywaniu i likwidowaniu polskiego podziemia niepodleg∏oÊciowego, jak to
by∏o w przypadku stopniowego przej´cia organizacji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”
a˝ po jej najwy˝sze w∏adze. Trzeba te˝ przypomnieç, ˝e ju˝ od poczàtku wojny
skutecznie opanowywano Êrodowiska polskiej inteligencji, prawda, ˝e g∏ównie
komunistycznej, tej, która schroni∏a si´ we Lwowie przed okupacjà niemieckà.
Ârodowisko to zorganizowane przez Wand´ Wasilewskà i Jerzego Borejsz´,

Marek Klecel
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W sowieckim Lwowie: 
1939–1941

Profesor Stefania Skwarczyƒska tak pisa∏a w

antologii poezji lat wojny i okupacji „Wierne

p∏omienie” (Lwów 1943):

Mo˝e najbardziej gorzkim epizodem okupacji bolszewickiej by∏y zsy∏ki w g∏àb
Rosji setek tysi´cy rodzin oficerów, aresztowanych, osadników – setek tysi´cy
kobiet i dzieci. Chóralnym „Jeszcze Polska nie zgin´∏a” ˝egna∏y setki pocià-
gów oddalajàcy si´ w przesz∏oÊç Lwów. A Lwów, a swoja ziemia, ˝egna∏a je
∏zami, modlitwà i zaciÊni´ciem pi´Êci.

Po tygodniach, ze wschodniej republiki Kazachstanu, od G∏odnego stepu, od
Gór A∏tajskich, spod przyleg∏ej pustyni Gobi, zacz´∏y przychodziç listy. Listy z gli-
nianych, mongolskich lepianek, ze szczegó∏ami n´dzy, zbyt ci´˝kiej pracy, po-
niewierki. Listy pe∏ne p∏aczu po umar∏ych dzieciach, nieutulonych z zimna i g∏o-
du. Listy ze s∏owami dzikiej jak step t´sknoty. A tak˝e listy pe∏ne prostej wiary, ˝e
wszystko ma ukryty Bo˝y sens i ˝e ka˝da m´ka buduje zr´by przysz∏ej Polski.

Lwów – reaguje wielkoÊcià. Bohaterstwem mi∏osierdzia. Ten sam Lwów, któ-
ry sta∏ si´ we wrzeÊniu gospodà polskiego nieszcz´Êcia, w którym dozorcy
ukrywali przebranych we w∏asne ubrania oficerów, w którym s∏ugi utrzymywa-
∏y dawne swe panie, a ch∏opi nocà chy∏kiem dowozili dawnym swym panom
màk´ i s∏onin´ – ten sam Lwów porwa∏ si´ na dzie∏o wy˝ywienia tych setek ty-
si´cy o dziesi´ç tysi´cy odleg∏ych – oÊmiokilogramowymi paczkami ˝ywno-
Êciowymi. Wysy∏a∏o si´ paczki bliskim i dalekim, znanym i nie znanym, tysiàce
ludzi wysprzedaje si´ do ostatniego, wyrzekajàc si´ wygody. Mimo zakazów,
rewizji i konfiskat idà do Kazachstanu tysiàce paczek.

Naprawd´ mo˝emy si´ chlubiç, ˝e chrzeÊcijaƒska Caritas, która prze˝ar∏a ob-
coÊç jednostek, dalekoÊç klas spo∏ecznych, zwyci´˝y∏a ju˝ tutaj bolszewizm. (...)

Relacje po wybuchu wojny niemiecko-sowiec-

kiej z wi´zieƒ na Zamarstynowie, Brygidkach i

przy ul. ¸àckiego we Lwowie w koƒcu czerwca

1941 roku:

A. Rzepicki: Zaraz po odejÊciu Sowietów ruszono (...) ∏awà do wi´zieƒ i zgod-
nie ze strasznym przewidywaniem znaleziono w nich tylko zw∏oki, pe∏no zw∏ok.
Przez nast´pne dni, poczàwszy ju˝ od niedzieli, do wszystkich wi´zieƒ ciàgn´-
∏y niekoƒczàce si´ procesje lwowian, którzy wÊród zamordowanych poszuki-
wali swych bliskich, starajàc si´ ich rozpoznaç. Cz´sto by∏o to niemo˝liwe, bo
w upalnà pogod´ zw∏oki gwa∏townie rozk∏ada∏y si´. Potworny zaduch, wyczu-
walny na setki metrów, mniej wytrzyma∏ym nie pozwala∏ nawet na zbli˝enie si´
do zw∏ok, uk∏adanych rz´dami na wi´ziennych podwórzach.

Straszliwa ta hekatomba zdawa∏a si´ sprawiaç hitlerowcom satysfakcj´. Ofi-
cerowie nadje˝d˝ali samochodami, fotografowano, kr´cono filmy. Dopuszczo-
no wszystkich do ogl´dzin, starano si´ je u∏atwiç przez uporzàdkowanie cia∏.
A jak si´ do tego zabrano? Mamy dotychczas przed oczami wstrzàsajàce
wspomnienie: na podwórzu wi´ziennym d∏ugi szereg poczernia∏ych, obrzmia-
∏ych zw∏ok, poÊród nich jedne – straszne jak wszystkie inne – w pozycji pó∏sie-
dzàcej. Nagle, co to? Ofiara zaczyna si´ poruszaç, wstaje! Okaza∏o si´, ˝e by∏
to zmasakrowany, ale wcià˝ jeszcze ˝ywy ˚yd! Do wynoszenia zamordowa-
nych i uk∏adania ich na podwórzach zatrudniono bowiem skompletowane w
∏apankach grupy lwowskich ˚ydów, których tak skatowano, ˝e nie ró˝nili si´
prawie od umar∏ych. (...) Do spe∏nienia tego okrucieƒstwa, do zap´dzania ˚y-
dów u˝yto ˝o∏nierzy ukraiƒskich, jak sàdz´, z oddzia∏u „Nachtigall”. (...) Brak
Êcis∏ych danych o liczbie zamordowanych. Musia∏a byç wielka, bo wi´zienia
lwowskie zape∏nione by∏y przez NKWD po brzegi, nawet w ma∏ych celach sie-
dzia∏o po kilkudziesi´ciu wi´êniów, a z Brygidek w pierwszych dniach wojny
wydosta∏a si´ ich zaledwie garstka. Najcz´Êciej powtarzano liczb´ oko∏o 5000
ofiar i nie mog∏o byç ich mniej.

Pp∏k Jan Soko∏owski: WeszliÊmy na dziedziniec. Powita∏ nas straszliwy odór
gnijàcych cia∏, idàcy z otwartych drzwi parteru. W tym smrodzie zapierajàcym
dech pracowali ˚ydzi. Wynosili na plecach z otwartych drzwi okropne, nagie,
zmasakrowane cia∏a ludzkie. Umazane krwià i ociekajàce posokà, pogryzione
prawdopodobnie przez szczury, pozbawione oczu, bez twarzy, rozd´te, by∏y ju˝
nie do poznania i mia∏y przera˝ajàcy wyglàd. Jedyne, co im jeszcze pozosta∏o
z ludzkiego wyglàdu, to w∏osy. By∏y tam trupy m´˝czyzn i kobiet. (...) W du˝ej
sali, wyglàdajàcej na wozowni´, le˝a∏y rozrzucone pod sufit zw∏oki ludzkie.

Relacje z wi´zieƒ Sambora i Borys∏awia:

Stefan Duda: Bez przerwy wyciàgano z cel wi´êniów, po 5–10 zawlekano do
piwnic (...) tam mordowano, rozstrzeliwano w ty∏ g∏owy i sk∏adano trupy w pry-
zm´, a gdy ju˝ wszystkie piwnice by∏y za∏adowane, wówczas wyprowadzano
po 50 i wi´cej na plac wi´zienny i strzelano do nich z okien z karabinów ma-
szynowych (...), a nawet zacz´to rzucaç granaty.

(...) Zaprowadzili nas na NKWD. Tam by∏o ju˝ z 300 ˚ydów i stamtàd z piw-
nic kazali wyciàgaç i segregowaç trupy. Masy trupów. Cz´Êç z tych trupów
kazali myç. (...) Te trupy nie by∏y zakopane. By∏y one przysypane ziemià na
5, 10 cm. To wszystko by∏y poza tym Êwie˝e trupy. To byli ludzie zaareszto-
wani tydzieƒ lub 10 dni wczeÊniej. Tam by∏ te˝ Koz∏owski i jego starosta. Sio-
stra, ona mia∏a jakieÊ 16 lat, mia∏a wyrwane sutki jakby obc´gami, twarz mia-
∏a spalonà. Natomiast on jednego oka w ogóle nie mia∏, a drugie mia∏ za-
puchni´te, usta te˝ mia∏ zszyte drutem kolczastym, r´ce mia∏ spalone, a za-
razem zmia˝d˝one. (...)

Deportacje ze Lwowa

Fa∏szywy dowód osobisty gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza

wystawiony na nazwisko Tadeusz Mirowy
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