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POSTAWY POLAKÓW, UKRAIŃCÓW I ŻYDÓW – 
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA STANISŁAWOWSKIEGO 
DO AGRESJI NIEMIEC I ZSRR W 1939 ROKU

Stan badań
Źródłami do badań podjętego tematu dysponują: Archiwum Akt Nowych, 

Centralne Archiwum Wojskowe, Archiwum Wschodnie w Warszawie i Archiwum 
Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie1, a także Centralne 
Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, Państwowe Archiwum Obwodu 
Lwowskiego we Lwowie, Państwowe Archiwum Obwodu Tarnopolskiego w Tarnopolu i 
Państwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego w Stanisławowie oraz Rosyjskie 
Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie.

Badania nad postawami społeczeństwa wobec agresji ZSRR prowadzą (lub 
prowadzili) historycy polscy, m.in. Ryszard Torzecki2 oraz ukraińscy3. Częściej, lecz 
w zróżnicowanym zakresie, podejmowane jest zagadnienie mniejszości narodowych, 
m.in. przez Jerzego Tomaszewskiego4 i Andrzeja Chojnowskiego5.

Ukazanie postaw mieszkańców województwa stanisławowskiego bezpośrednio 
przed wybuchem działań wojennych oraz we wrześniu 1939 r. jest skomplikowanym 
problemem badawczym z uwagi na stan zachowania źródeł.

Charakterystyka województwa stanisławowskiego 
Województwo stanisławowskie leżało w południowo-wschodniej części Polski, na 

południu graniczyło z Rumunią, granica biegła wzdłuż Czeremoszu, na południowym 
zachodzie z Czechosłowacją, od marca 1939 r. z Węgrami, a od północy i wschodu z dwoma 
innymi województwami: lwowskim i tarnopolskim. Województwo stanisławowskie 
odgrywało ważną rolę w życiu gospodarczym Rzeczypospolitej, m.in. dzięki zasobom 
paliw (gazu ziemnego i ropy), a rozległe tereny naftowe umożliwiły rozwój przemysłu 
rafi neryjnego oraz przemysłu drzewnego – lasy podkarpackie dostarczały drewna do 
100 tartaków i rolnictwu. Ponadto na terenie województwa znajdowały się liczne młyny, 
piekarnie, gorzelnie, fabryki wódek i likierów, drożdży, czekolady, zakłady wędliniarskie, 
tytoniowe, 20 wytwórni wyrobów tłuszczowych, ponad 50 cegielni oraz 20 zakładów 
poligrafi cznych6. Wydobycie ropy naftowej w stanisławowskim okręgu górniczym 
wynosiło w 1938 r. 45 243 ton, tj. 8,9% wydobycia w Polsce7.

Województwo stanisławowskie, zgodnie z podziałem administracyjnym 
obowiązującym od 1 kwietnia 1939 r., miało powierzchnię 16,9 tys. km2, obejmowało 
12 powiatów, 28 miast, 119 gmin wiejskich i 911 gromad. Ludność województwa 
liczyła w 1931 r. ogółem 1480,3 tys. mieszkańców, z tego 295,2 tys. mieszkało w 
miastach, a 1185,1 tys. na wsiach8. Województwo było zróżnicowane pod względem 
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narodowościowym i wyznaniowym. Spis powszechny z 9 grudnia 1931 r. dostarczył 
precyzyjnych danych na temat zaludnienia, natomiast trudność sprawia precyzyjne 
odtworzenie, jedynie na podstawie kryterium języka ojczystego i wyznania, struktury 
narodowościowej województwa stanisławowskiego9. Należy podkreślić, że posiadało 
ono zdecydowanie ukraiński charakter, ponieważ Ukraińcy przeważali we wszystkich 
powiatach, np. w powiecie Kosów stanowili 85%, a w powiecie Tłumacz – 57,5% 
mieszkańców, obszar województwa przy granicy państwa również głównie zamieszkiwali 
Ukraińcy, stanowiący od 90 do 100% ludności10. Największymi miastami województwa 
były: jego stolica – Stanisławów (60 tys. mieszkańców według danych spisu z 1931 
r.), Kołomyja (33,8 tys.) oraz Stryj (30,5 tys.)11. Miasta wykazywały 29,4% ludności 
wyznania rzymskokatolickiego, 33,8% grekokatolików, 34,8% wyznania mojżeszowego, 
1,7% ewangelików oraz 0,1% prawosławnych. W miastach województwa przeważała 
ludność posługująca się językiem polskim (40,8%), jidysz i hebrajskiego używało 27,4%, 
ukraińskiego 18,7%, a ruskiego 11%. We wsiach województwa dominowała ludność 
wyznania greckokatolickiego (82,7%), przed rzymskokatolicką (13,4%) i wyznania 
mojżeszowego (3,1%). 17,9% mieszkańców wsi posługiwało się językiem polskim, 
53,9% ukraińskim, 24,7% ruskim, a 2,4% jidysz i hebrajskim12. Mieszkańcy województwa 
byli zróżnicowani pod względem narodowym oraz wyznaniowym, co potwierdzają dane 
zawarte w tabelach 1 i 2.

Tabela 1
Zróżnicowanie językowe ludności województwa stanisławowskiego 

wg spisu z 1931 roku

Ludność 
ogółem
(tys.)

W tym używająca języka:
polskiego ruskiego ukraiń

skiego
rosyjs
kiego

niemiec
kiego

jidysz i 
hebrajskiego

inne

tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % tys. % tys. %

1480,3 332,2 22,4 325,1 22 693,8 46,9 0,2 0,0 16,7 1,1 109,4 7,4 2,9 2

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski z 1939 r., Warszawa 1939, s. 22, 23.

Tabela 2
Struktura wyznaniowa ludności województwa stanisławowskiego 

wg spisu z 1931 roku 

Ludność 
ogółem
(tys.)

Wyznania chrześcijańskie Wyznania 
niechrześcijańskie

Nieokreś-
lone

katolickie prawo-
sławne

ewange-
lickie Inne mojże-

szowe inne

tys. %łac. greckokat.
tys. % tys. % tys. % tys. % tys. %

tys. % tys. %
1480,3 246 16,6 1079 72,9 0,9 0,1 12,5 0,8 0,6 0,0 139,7 9,5 0,2 0,0 1,4 0,1

Źródło: Ibidem, s. 24–25. 
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Ukraińcy byli głównie ludnością chłopską, dla której bardzo ważny był “głód zie-
mi”, a ukraińska elita to wywodząca się z chłopstwa inteligencja13. Społeczność ukraińska 
stanowiła zdecydowaną większość w województwie stanisławowskim (tab. 1 i 2) .

Żydzi utrzymywali kontakty gospodarcze z otoczeniem, lecz najczęściej żyli w izolacji. 
Liczba obywateli o żydowskiej świadomości narodowej była wyższa od deklarujących jidysz 
lub hebrajski, ale niższa od liczby wyznawców religii mojżeszowej. Jej część rezygnowała 
z tradycyjnego modelu życia, ale tendencje asymilacyjne ograniczały się do dużych miast14. 
W województwie stanisławowskim Żydzi mieszkali głównie w miastach.

Województwo miało znaczenie wojskowe, co wynikało z jego nadgranicznego 
położenia. Południowa granica województwa była jednocześnie do marca 1939 r. granicą 
państwową z Czechosłowacją, a po jej upadku – z Węgrami oraz z sojuszniczą Rumunią, 
przez której obszar w razie wojny mogła napływać pomoc od zachodnich aliantów Polski. 
Najważniejszym garnizonem województwa był Stanisławów, w którym stacjonował sztab 
11 Karpackiej Dywizji Piechoty płk. dypl. Bronisława Prugara-Ketlinga (w skład dywizji 
wchodziły: 48, 49 i 53 pułki piechoty oraz 11 pułk artylerii lekkiej) oraz jej dwa pułki: 
48 pułk piechoty i 11 pułk artylerii lekkiej; sztab Podolskiej Brygady Kawalerii płk. 
dypl. Leona Strzeleckiego (6, 9 i 14 pułki ułanów i 6 dywizjon artylerii konnej) i jej 6 
pułk ułanów. Dużym miastem garnizonowym był też Stryj – stacjonował w nim 53 pułk 
piechoty 11 KDP, 1 pułk artylerii motorowej oraz 1 pułk piechoty KOP “Karpaty” (bata-
liony “Skole” i “Delatyn”). Kołomyja była garnizonem 49 pułku piechoty15. Przykładem 
angażowania armii w kwestie narodowe był patronat nad przydzielonymi miejscowoś-
ciami w celu opieki nad szlachtą zagrodową i umacniania polskości16.

Przez obszar województwa przebiegały ważne szlaki komunikacyjne. Największe 
znaczenie posiadała środkowokarpacka magistrala kolejowo-drogowa z Cieszyna przez 
Nowy Sącz, Sanok, Stryj, Kołomyję do Śniatynia i do Czerniowiec w Rumunii.

Mieszkańcy województwa wobec groźby wybuchu wojny
Mniejszości narodowe stanowiły blisko jedną trzecią ludności międzywojennej 

Polski. Ich relacje z państwem polskim i jego władzami były skomplikowane, a członków 
niektórych narodowości traktowano jak obywateli drugiej kategorii – na omawianym 
terenie dotyczyło to przede wszystkim Ukraińców17. Polskie władze państwowe zwalczały 
wśród mniejszości narodowych wpływy organizacji nacjonalistycznych, na południowym 
wschodzie kraju przede wszystkim Ukraińskiej Wojskowej Organizacji i jej następczyni 
– Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Stosunek Ukraińców do państwa polskiego 
był zróżnicowany, stan napięcia między mniejszością ukraińską a państwem przechodził 
różne fazy, poprawa nastąpiła w lipcu 1935 r., kiedy Ukraińskie Demokratyczno Narodowe 
Zjednoczenie (UNDO) porozumiało się z polskimi władzami państwowymi18. Doszło 
do niego ze względu na obawę władz przed bojkotem wyborów przez wszystkie polskie 
partie opozycyjne. Udział UNDO w wyborach legitymizował nową ordynację wyborczą 
i zwiększał frekwencję. Ważne było też spowodowanie przynajmniej częściowej 
normalizacji stosunków i załagodzenia konfl iktu narodowościowego w południowo-
wschodniej Polsce. Ukraińcy przedstawili 18 postulatów, do których polskie władze 
odniosły się “w zasadzie pozytywnie”19.

Władze usiłowały wzmocnić żywioł polski w województwie różnymi metodami, 
m.in. poprzez popieranie przechodzenia grekokatolików do Kościoła rzymskokatolickiego. 
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W tej sprawie starosta powiatowy żydaczowski 21 listopada 1935 r. przygotował pismo, 
w którym zaznaczył: “Stwierdziłem, iż w tutejszym powiecie w ciągu ostatniego roku 
przeszło na obrządek rzymskokatolicki 30 osób, nie było natomiast wypadku przejścia z 
obrządku łacińskiego na greckokatolicki, co przemawiałoby za tym, iż proces ruszczenia 
Polaków w większym zasięgu jest obecnie zahamowany”20.

Urząd Wojewódzki we Lwowie na początku lutego 1936 r. otrzymał informacje 
o posiedzeniu CK UNDO, które odbyło się 1 lutego, na którym dr Dmytro Lewicki 
(Łewyćkyj) poddał ostrej, lecz rzeczowej krytyce nowy kurs polityczny partii, 
stwierdzając, że ugodę zawarto w niestosownym momencie i zbyt szybko – zamiast 
wcześniej ustalić warunki paktu, najpierw go zawarto, a dopiero po tym strona ukraińska 
przedstawiła swoje postulaty. Posiedzenie zakończyło się przyjęciem rezolucji, w której 
poparto postulaty z przemówienia prezesa Ukraińskiej Parlamentarnej Reprezentacji 6 
grudnia 1935 r.21.

Niepokój administracji wzbudzała aktywność nacjonalistycznych ukraińskich 
emisariuszy i agitatorów, o czym świadczy m.in. pismo starosty powiatowego kosowskiego 
z lutego 1937 r., informujące, że w ostatnich dniach grudnia 1936 do Berwinkowej 
przyjechał (bez zezwolenia na przebywanie w strefi e nadgranicznej) student teologii 
ze Stanisławowa, który na poufnych zebraniach poruszał zagadnienia ukrainizacji 
Huculszczyzny22.

Na początku stycznia 1938 r. z Kołomyi otrzymano informacje, że OUN postano-
wiła zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie wojskowe młodzieży ukraińskiej w 
zakresie musztry, służby łączności, radiotelegrafi i, obrony przeciwlotniczej i gazowej 
oraz motoryzacji. W celu zrealizowania tych zamierzeń prowydnicy i referenci wojskowi 
poszczególnych jednostek terenowych OUN otrzymali polecenie zdobycia legalnych 
polskich podręczników z zakresu przysposobienia wojskowego. Na ich podstawie funk-
cyjni OUN, odpowiadający za przygotowanie wojskowe, powinni przygotować zajęcia 
i szkolić młodzież. Planowano także wykorzystanie wiedzy wojskowej, nabytej przez 
członków OUN podczas odbywania czynnej służby wojskowej. 6 grudnia 1937 r. odbyło 
się w Stryju spotkanie komendantów rejonowych OUN z przedstawicielem Egzekutywy 
Powiatowej, na którym polecił przeprowadzać ćwiczenia z bronią palną, w pierwszej ko-
lejności z komendantami rejonowymi, a następnie przeszkolić podwładnych. W przypad-
ku braku broni do szkolenia, zamierzano dostarczyć ją z Powiatowej Egzekutywy. Delegat 
zaznaczył, że po ukończeniu ćwiczeń członkowie Powiatowej Egzekutywy sprawdzą 
stan wyszkolenia wojskowego. Oznajmił również, że należy stosować terror przeciwko 
działającym na szkodę organizacji. Na spotkaniu 16 grudnia 1937 r. delegat polecił podjąć 
intensywną akcję organizowania grup junactwa, do których należy przyjmować chłopców 
i dziewczęta. Dodał przy tym, że grupy junactwa istnieją już w powiecie, zwłaszcza w 
tych miejscowościach, gdzie są sekcje “dorostu” przy Ridnej Szkole oraz sekcje “Mołoda 
Proswita” przy czytelniach Proswity. Zauważył, że sekcje “Mołoda Proswita” stanowią 
w rzeczywistości grupy junactwa OUN, lecz dotychczas praca w tych sekcjach nie była 
prowadzona w pełni po myśli OUN i polecił dołożyć starań, by młodzież należąca do tych 
sekcji była uświadamiana w duchu nacjonalistycznym. Obowiązkowy dla młodzieży był 
kwartalnik “Wistnyk”, a w szczególności artykuły pt. “Zawdania nowoho pokolinnia” 
W.  Temblaka w nr 1 z  1937 r. oraz “Tajemnycia organizacji” D. Warnaka z nr 2 z 1936 r. 
Delegat poinformował, że członkowie OUN bojkotowali miesięcznik “Polak-Greko-
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Katolik”, wydawany we Lwowie przez Stanisława Paprockiego, ponieważ pismo to było 
skierowane przeciwko Ukraińcom. Wśród członków OUN rozeszły się informacje, że 
redakcja tego miesięcznika ma być zdemolowana, a redaktora należy “wysłać należy 
na tamten świat”. Wydano również rozkaz, aby członkowie OUN zaangażowali się w 
plebiscyt szkolny, aby wypadł pomyślnie dla Ukraińców23.

Z danych władz wojskowych wynika, że w 1936 r. OUN przeprowadziła 331 akcji w 
województwie stanisławowskim, 246 w tarnopolskim i 88 we lwowskim. Było wywieszanie 
szyldowe i fl agowe, sypanie mogił, akcje przeciwszkolne, ulotkowe, antyżydowskie oraz 
sabotażowo-dywersyjne: przecięcie drutów telegrafi cznych i telefonicznych, rozkradanie 
śrub kolejowych, a także czyny terrorystyczne24. Urząd Wojewódzki w Stanisławowie w 
połowie stycznia 1938 r. przygotował sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za grudzień 
poprzedniego roku, w którym m.in. scharakteryzowano działalność OUN. W okresie 
sprawozdawczym nie stwierdzono szczególnej aktywności OUN, odnotowano akcję anty-
żydowską – podpalenie, wywieszenie odezw antypaństwowych oraz chorągwi w związku 
z rocznicą stracenia Wasyla Biłasa i Dmytra Danyłyszyna (zabójców Tadeusza Hołówki w 
1931 r.), dwa wypadki demonstracyjnego wywieszenia plakatów lub tablic z napisami o 
treści nacjonalistycznej, przysłanie listu z pogróżkami do Posterunku Policji w Nieźwiskach 
w pow. Horodenka oraz zerwanie tablicy z godłem państwowym i skrzynki pocztowej. 
Wspomniana rocznica stracenia obu bojowców obchodzona była w formie “schodyn” 
członków OUN, na których wygłoszono referaty, a w niektórych miejscowościach powiatu 
stryjskiego duchowni greckokatoliccy odprawili nabożeństwa25.

Urząd Wojewódzki w Stanisławowie pod koniec października 1938 r. wysłał pismo 
do starostów w Dolinie, Stryju i Żydaczowie, w którym zaznaczono, że “(…)  w związku 
z informacjami o zamierzonych wystąpieniach demonstracyjnych nacjonalistów ukra-
ińskich na tle akcji o ustalenie przynależności państwowej Rusi Zakarpackiej, nastąpiło 
odpowiednie wzmocnienie obsady poszczególnych jednostek policyjnych”26.

9 grudnia 1938 r. poseł Wasyl Mudry zgłosił do Laski Marszałkowskiej wniosek 
Ukraińskiej Reprezentacji Politycznej (podpisany przez 15 posłów) w sprawie autonomii 
terytorialnej dla ziem ukraińskich. Wniosek zawierał “Projekt ustawy konstytucyjnej 
Ziemi Halicko-Wołyńskiej” wraz z obszernym uzasadnieniem. Ziemia Halicko-Wołyńska, 
zdaniem wnioskodawców, powinna objąć województwa: stanisławowskie, tarnopolskie, 
wołyńskie i część lwowskiego (bez powiatów kolbuszowskiego, krośnieńskiego, łańcu-
ckiego, niskiego, przeworskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego)27.

Interpelacja senatora inż. Mikołaja (Mykoły) Tworydły do prezesa Rady Ministrów, 
ministrów spraw wojskowych i spraw wewnętrznych w sprawie demolowania budynków, 
wyposażenia i towarów w instytucjach ukraińskich oraz bicia ludności ukraińskiej przez 
“wojskowo uzbrojonych ludzi” na terenie województw lwowskiego, tarnopolskiego i 
stanisławowskiego z października 1938 r. zawierała liczne przypadki nadużyć, w tym 
pobić aktywnych narodowo przedstawicieli mniejszości ukraińskiej28.

Władze polskie dysponowały informacjami o aktywności OUN, m.in. o zebraniu 
w Kałuszu 4 grudnia 1938 r., na którym omawiano konieczność rozwijania działalności 
nacjonalistycznej na obszarach wiejskich i podjęcia przygotowań się do walki wyzwoleń-
czej. Podkreślono też konieczność udzielenia pomocy Ukrainie Zakarpackiej i tworzenia 
w tym celu pięcioosobowych grup bojowych. Na zebraniu obecni byli m.in. komendant 
Powiatowej Egzekutywy OUN w Kałuszu oraz dwaj jej członkowie29.
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Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Żydaczowie w lipcu 1939 r. uzyskała 
informacje z posterunku w Mikołajowie o organizowaniu wycieczek przez OUN w związku 
z uroczystościami na górze Makówce oraz o zamiarze wygłoszenia pogadanki o aktualnej 
sytuacji politycznej i o położeniu Ukraińców w Polsce, a głównie o stanowisku ukraińskich 
nacjonalistów w razie wybuchu wojny i stosunku młodzieży ukraińskiej do Polski. W 
tej sytuacji starosta powiatowy stryjski wydał “Instrukcję przeciwdziałania ewentualnej 
demonstracji na górze Makówka na dzień 6-go sierpnia 1939 r.” i zakaz urządzenia trady-
cyjnych obchodów przez Ukraińskie Towarzystwo Ochrony Mogił Wojennych30.

Jedną z form wzmacniania żywiołu polskiego w województwie było wspieranie 
budowy “domów strzeleckich”, ale w pierwszej połowie 1939 r. na ten cel w powiatach 
Dolina, Kołomyja, Nadwórna, Śniatyń, Stanisławów, Stryj, Tłumacz i Żydaczów po-
trzeba było 97 000 złotych31.

Częściowo tylko skuteczną – z racji niewielkiej liczby zastosowań – metodą 
utrzymania porządku w obszarze nadgranicznym i ograniczenia ukraińskiej aktywności 
politycznej było nie wydawanie pozwoleń na pobyt lub wysiedlanie ze strefy 
nadgranicznej podejrzanych. Starosta powiatowy kosowski przedłożył do decyzji 
Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie 4 lutego 1937 r. wniosek o wydalenie ze 
strefy nadgranicznej jednej z mieszkanek. Do tej decyzji został zmuszony “wybitnie 
szkodliwym jej ustosunkowaniem się do państwowości polskiej, przejawiającym 
się w tendencjach zorganizowania bojówek, namawiania do napadów na posterunki 
Policji Państwowej i prowadzenie destruktywnej roboty wśród ludności huculskiej”32. 
Starosta powiatowy nadwórniański, Stefan Wolski, 1 marca 1938 r. wysłał pismo do 
Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie, w którym wystąpił przeciw zezwoleniu 
na pobyt w pasie przygranicznym jednego z kupców, który prowadził intensywną 
działalność komunistyczną, przyjmując delegatów Komunistycznej Partii Zachodniej 
Ukrainy i w tym celu wynajął na peryferiach miasta zakonspirowane i opłacane z 
funduszy partyjnych mieszkanie. Organizował komitety lokalne, odbudował Komitet 
Rejonowy KPZU w Nadwórnej, kolportował na dużą skalę nielegalne wydawnictwa 
komunistyczne, a w maju 1936 r. zorganizował w Hawryłówce masówkę. 4 stycznia 
1937 r., po załamaniu się aktywności partii komunistycznej, nielegalnie wyjechał do 
Czechosłowacji, zamierzał przedostać się do Hiszpanii, został jednak zatrzymany przez 
czechosłowacką straż graniczną, przekazany stronie polskiej i osadzony w więzieniu 
pod zarzutem działalności komunistycznej. Po jego wysiedleniu z pasa granicznego nie 
zanotowano ani jednego wystąpienia KPZU. Starosta przygotował wniosek o osadzenie 
ukraińskiego działacza w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, jednak nie został 
on przyjęty33. Starosta powiatowy doliński w połowie lutego 1939 r. wystąpił z wnioskiem  
do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie o wysiedlenie z pasa granicznego jednego 
z mieszkańców, który prowadził na terenie Rypnego i okolicznych gromad agitację 
nacjonalistyczno-separatystyczną pod kierownictwem jednego z mieszkańców Dub oraz 
współdziałał z nim w przygotowaniu młodzieży ukraińskiej do ucieczek na Ukrainę 
Zakarpacką34. Ten sam starosta pod koniec lutego 1939 r. wystąpił z wnioskiem do 
Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie o wysiedlenie z pasa granicznego obywatela, 
który w Wygodzie zorganizował koło Stronnictwa Narodowego i bojówkę, przyjmując 
di niej kilkunastu młodych robotników i rozpoczął działalność terrorystyczną przeciw 
ludności żydowskiej35. Kolejny przykład to decyzja starostwa powiatowego w Dolinie 
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z 7 grudnia 1937 r., na której podstawie z pasa granicznego wysiedlono karnie na 5 lat 
dwóch członków OUN, robotników tartacznych z Seneczowa36.

Wiosną 1939 r., po włączeniu Ukrainy Zakarpackiej do Węgier, nacjonalistycznie 
nastawiona społeczność ukraińska w Polsce przeżywała szok spowodowany zmianą 
polityki zagranicznej Niemiec. Kilkumiesięczna autonomia Ukrainy Zakarpackiej 
wywarła bowiem istotny wpływ na nastroje społeczności ukraińskiej i była oceniana 
jako pierwszy krok w kierunku niepodległości37.

Pod koniec kwietnia polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informowało 
że: “Wśród rozmaitych wystąpień nacjonalistów ukraińskich, członków OUN i luźno 
związanych z tą organizacją elementów wywrotowych wyróżnić należy dokonywane co 
pewien czas na terenie Małopolski Wschodniej i Wołynia akty terroru indywidualnego: 
zamachy i zabójstwa. Są to wystąpienia z reguły organizowane przez czynniki wywrotowe, 
rekrutujące się z członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. (...) Zamachy na 
funkcjonariuszy policji są przeważnie aktem zemsty bądź też demonstrowania siły przez 
organizację terrorystyczną, natomiast zabójstwa Polaków, lojalnych Rusinów (Ukraińców 
– W. W.), Żydów mają na celu głównie szerzenie postrachu i niszczenie wroga”38.

Wydarzenia międzynarodowe przełomu 1938 i 1939 r. spowodowały wzrost 
aktywności politycznej Ukraińców, którzy m.in. zorganizowali trzy pochody w Stryju, w 
czasie których wznoszono antypolskie okrzyki, 114 uczestników aresztowała policja39. 

17 lutego 1939 r. doszło do nieformalnego spotkania wicedyrektora MSZ Tadeusza 
Kobylańskiego z W. Mudrym, który stwierdził, że celem polityki ukraińskiej jest uzyskanie 
niepodległości, należy zatem uzgodnić interes polski z ukraińskim. Ogólne wrażenie 
strony polskiej z rozmowy było pozytywne, wyczuwano chęć kontynuowania przez 
Mudrego kontaktów, który był także zadowolony z przebiegu rozmowy. Mudry uważał 
jakiekolwiek ukraińskie kalkulacje politycznego oparcia się na ZSRS za niewskazane i 
fałszywe, nieufnie odnosił się również do działań niemieckich40.

Niebezpieczeństwo wybuchu wojny spowodowało, że działacze UNDO postanowili 
prowadzić politykę uwzględniającą realia, ale jednocześnie stwarzającą szansę na 
uzyskanie autonomii terytorialnej. 22 kwietnia 1939 r. W. Mudry na posiedzeniu CK 
UNDO stwierdził: “My Ukraińskie Narodowo-Demokratyczne Zjednoczenie, które 
reprezentuje bez wątpienia wolę większości ludności ukraińskiej, możemy w tej 
groźnej i odpowiedzialnej chwili historycznej podkreślić, że swoje obowiązki wobec 
Państwa będziemy wykonywali, ale wymagamy jednocześnie od Państwa nie tylko 
zagwarantowania i praktycznego wprowadzania w życie pełni praw, ale i zaspokojenia 
zbiorowych potrzeb narodowych narodu ukraińskiego w Polsce”41. Zdaniem Mudrego 
kurs normalizacyjny nadal obowiązywał, dlatego wezwał młodzież ukraińską do 
zachowania spokoju i dyscypliny. Wiosną 1939 r. przywódcy UNDO usiłowali na nowo 
podjąć dialog z rządem. 25 maja Mudry i Wołodymyr Celewicz (Cełewycz) spotkali 
się z premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim. W jego trakcie premier zrzucił 
całkowitą odpowiedzialność za pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich na stronę 
ukraińską i kategorycznie sprzeciwił się żądaniom URP, m.in. w sprawie autonomii. W 
tej sytuacji UNDO stanęło przed dylematem wyboru drogi w sytuacji przyszłej wojny 
polsko-niemieckiej: część działaczy proponowało normalizację stosunków z Polską, a 
inni stanowisko wyczekujące i orientację na zwycięzcę. Zdecydowano, aby zaangażować 
się po stronie polskiej42.
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24 sierpnia 1939 r. Mudry w przemówieniu na posiedzeniu Narodnego Komitetu 
UNDO, oceniając stan sprawy ukraińskiej, podkreślił: “Nie zapominajmy, że mieliśmy 
długoletnią, silnie ugruntowaną koncepcję restauracji ukraińskiej państwowości na 
wypadek zderzenia świata zachodniego ze wschodnim – bolszewickim. Ta koncepcja zeszła 
– że tak powiem, z platformy aktualności przez niezależne od nas fakty tworzenia całkiem 
innych, nieodpowiednich i niesprzyjających niej międzynarodowych konstelacji”43. 
Komitet Narodowy UNDO, przy udziale 110 członków, zajął stanowisko wobec 
zbliżającej się wojny: “Naród ukraiński wykona swoje obowiązki obywatelskie krwi i 
mienia, które nakłada na nich przynależność państwowa, chociaż w ten historyczny etap 
wchodzi z niewyrównanym rachunkiem politycznym”44. Olgierd Górka oceniał, że 90% 
Ukraińców zastosowało się do treści stanowiska UNDO45. Mimo propolskiej wymowy 
rezolucji, UNDO nie rezygnowała z zabiegów o niezależne państwo ukraińskie.

Przebieg wydarzeń ponownie wykazał słabość stanowiska ukraińskiego ruchu 
narodowego, rozdrobnionego i walczącego o wpływy. 31 sierpnia 1939 r. we Lwowie 
zebrali się najważniejsi działacze partii ukraińskich, którzy rozpatrzyli projekt 
kierownictwa UNDO utworzenia Ukraińskiego Narodowego Przewodnictwa (UNP). 
W projekcie Manifestu UNP oceniono stan sprawy ukraińskiej: “Dzisiaj nie ma realnej 
politycznej sytuacji, żebyśmy mogli czy to sami, czy przy wsparciu jakiejkolwiek 
przyjaznej siły politycznej urzeczywistnić ukraińską ideę polityczną. Jednak taki moment 
może w najbliższej przyszłości nastąpić i on wtedy postawi nam, naszym moralnym, 
politycznym i organizacyjnym możliwościom jak najwyższe wymagania. Nie możemy 
powiedzieć, kiedy to się stanie”46.

Przed wojną ukształtowało się też stanowisko ludności żydowskiej. Kierownictwo 
Bundu uważało, że przyszła wojna będzie miała charakter ponadnarodowej walki 
przeciw faszyzmowi, inne partie żydowskie oceniały wojnę jako obronę Polski oraz jej 
żydowskich obywateli, wszystkie organizacje i ugrupowania żydowskie brały udział w 
przygotowaniach do obrony Polski47. Społeczeństwo żydowskie w większości wspierało 
wzmocnienie polskiego potencjału obronnego: ofi arowało środki na dozbrojenie i 
modernizację Wojska Polskiego, ochotniczo i masowo zgłaszało się do kopania rowów 
przeciwlotniczych oraz budowy umocnień, a rabini błogosławili zmobilizowane oddziały 
Wojska Polskiego48.

Postawy charakteryzuje apel Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Nadwórnej z 25 
sierpnia 1939 r. do Żydowskiego Koła Parlamentarnego: “Nie wymaga szczegółowego 
uzasadnienia fakt, że dola i niedola Żydów polskich związana jest z istnieniem i potęgą 
Państwa Polskiego i że kardynalnym obowiązkiem naszym jest w każdym czasie, a tym 
bardziej w okresie tak decydującym dołożyć wszelkich sił i ofi ar dla dobra wspólnej 
Ojczyzny. (...) Uważamy dalej, że reprezentanci nasi winni niezwłocznie w drodze 
telegrafi cznej, nie oszczędzając żadnych środków, zorganizować ogólnopolski komitet 
żydowski dla obrony Rzeczypospolitej i dla walki z Hitlerem. Komitet ten winien w 
ciągu najbliższego tygodnia powziąć odpowiednie uchwały programowe, a program ten 
w odpowiednim apelu (broszury, ulotki, prasa i ustna propaganda) podać natychmiast 
do wiadomości ogółu”49. 

Mieszkańcy województwa stanisławowskiego w okresie bezpośrednio przed 
wybuchem wojny w 1939 r. przyjęli różne postawy wobec państwa polskiego: od pełnej 
akceptacji oraz aktywnego udziału w przygotowaniach do wojny, przez obojętność, różne 
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stadia niechęci aż do jej negowania i czynnego zwalczania, m.in. przez zaangażowanie 
w działalność obcych wywiadów i dywersyjną.

Mieszkańcy województwa stanisławowskiego wobec wojny
Realizacja zadań mobilizacji alarmowej i powszechnej w województwie przebiegała 

planowo, a ludność, niezależnie od narodowości, uczestniczyła w nich lojalnie. Wojsko 
Polskie otrzymywało konie i środki transportu w ramach świadczeń rzeczowych ludności, 
stawiennictwo rezerwistów było terminowe, mobilizacja odbywała się w patriotycznej 
atmosferze, ludność serdecznie żegnała oddziały wyjeżdżające na front50. 

Mobilizacja 11 KDP odbyła się sprawnie, czynności mobilizacyjne zrealizowano 
w pełni, mimo niemieckich nalotów na garnizony dywizji51. Podobny był przebieg 
mobilizacji Podolskiej Brygady Kawalerii, której pułki także osiągnęły gotowość w 
zaplanowanym czasie. Mieszkaniec wsi Łomadzyn pod Stanisławowem, Karol Ozimek, 
który w latach 1926–1928 odbył służbę wojskową w 6 dywizjonie artylerii konnej 
Podolskiej Brygady Kawalerii jako szpicowy, a 1 września 1939 r. otrzymał kartę 
mobilizacyjną do swego oddziału wspominał: “Żona i dzieci płakały, ale co miałem 
robić, trzeba było iść. Z bólem serca i łzami w oczach żegnałem żonę, dzieci i cały 
swój dobytek, którym tak się cieszyłem. Już na drugi dzień byłem w koszarach. W 
tym samym dniu dostałem umundurowanie, broń i inne wyposażenie wojskowe. Tak 
wśród żołnierzy, jak i ludności cywilnej panowała atmosfera podniecenia i nienawiści 
do Niemców, wielu mówiło, że ich wkrótce pobijemy i znajdziemy się w Berlinie. 
Wieczorem załadowano nas z końmi i działami do wagonów i pojechaliśmy na zachód 
(do Armii “Poznań” – W.W.)”52.

Pojedyncze akty dywersji nie zakłóciły mobilizacji ani transportów operacyjnych53. 
Opinię tę potwierdza gen. bryg. Władysław Langner, dowódca Okręgu Korpusu nr VI 
we Lwowie: “Nastroje bardzo dobre. Stawiennictwo 100%. Wyjątek: 1) Powiat Stryj 
– stwierdzono zgrupowanie organizacji bojowej ukraińskiej. Interweniowała kompania 
KOP (batalionu – W.W.) “Skole” (pułku “Karpaty” – W.W.)”54. 28 sierpnia ukraińska 
grupa dywersyjna wysadziła tor kolejowy pod Bolechowem. Likwidacja grupy trwała do 
11 września, część Ukraińców ukrywała się w lasach przed mobilizacją, a bombardowania 
Stryja od drugiego dnia wojny utrudniały przegrupowania pododdziałów wojska i policji, 
przeznaczonych do obław55.

Postawy mieszkańców województwa stanisławowskiego wobec państwa polskiego 
ujawniły się po rozpoczęciu działań wojennych. Wybuch wojny wywołał obawy wśród 
Ukraińców o przyszłość i zaostrzył antagonizm polsko-ukraiński. Próby ukraińskiej 
reprezentacji politycznej osiągnięcia porozumienia z władzami, w tym ostatnia z maja 
1939 r., zakończyły się niepowodzeniem. Sprawie ukraińskiej nie sprzyjała też sytuacja 
międzynarodowa, nie sprawdzały się wizje globalnego konfl iktu wojennego i jego 
możliwych uczestników. Niespodziewany zwrot w stosunkach politycznych Niemiec i 
ZSRR po podpisaniu 23 sierpnia 1939 r. układu o nieagresji, wyłączał sprawy ukraińskie 
z bieżącej polityki międzynarodowej i przekreślał oczekiwania Ukraińców56.

Sytuacja po wybuchu wojny stwarzała ukraińskiej elicie politycznej duże 
możliwości określenia swojej postawy – mogła wesprzeć obronę Polski albo zająć 
stanowisko neutralne, co niewątpliwie zostałoby ocenione przez władze jako zdrada. 
Dylematy te zostały omówione 1 września na zebraniu kierownictwa UNDO we Lwowie. 
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Po przeanalizowaniu sytuacji uczestnicy zebrania przyjęli uchwałę o złożeniu przez 
przewodniczącego UPR na posiedzeniu Sejmu V kadencji oświadczenia lojalności 
wobec państwa polskiego. 2 września, na ostatnim plenarnym posiedzeniu Sejmu, 
Mudry zadeklarował: “My Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna, jako polityczna 
emanacja UNDO, a także członkowie Ukraińskiej Narodnej Obnowy, oświadczamy, że 
teraz nie czas na wzajemne polityczne spory polityczne i że decyzję powyższą wraz ze 
społeczeństwem ukraińskim w całej pełni wykonamy i poniesiemy wszystkie ofi ary dla 
zwartej obrony państwa”. Deklaracja ta została przyjęta brawami przez posłów57. Mudry 
złożył oświadczenie, podobne do sierpniowego, i potwierdził lojalną postawę mniejszości 
ukraińskiej wobec państwa polskiego. Podobne oświadczenie złożył przedstawiciel 
Wołynia poseł Stefan (Stepan) Skrypnyk.

Zaostrzeniu antagonizmów ukraińsko-polskich podczas wojny przeciwny był 
także metropolita greckokatolicki abp Andrzej (Andrij) Szeptycki (Szeptyćkyj), który 
wystosował list pasterski. 1 września 1939 r. został przygotowany tekst przesłania 
metropolity do duchowieństwa, wskazywano w nim osobliwości ludzkiego zachowania w 
ekstremalnych warunkach wojny – przeżywanie uczuć, wrażliwość, cierpienie i zwracano 
uwagę na “nierozważne kroki, szkodliwe nie tylko dla jednostki, ale i dla ogółu, dla całej 
ojczyzny, społeczeństwa i narodu”. Metropolita apelował: “Nie dawajcie się nakłonić 
do jakichkolwiek aktów gwałtu lub nieposłuszeństwa, zachowujcie rozwagę i spokój, 
jedność i zgodę, kierujcie się własnym rozumem, przeświadczeniem w wierze”58.

Analizując decyzje ukraińskich elit politycznych zauważamy, że metropolita 
Szeptycki zalecał Ukraińcom zachowanie życzliwej neutralności wobec Polski, a dwaj 
ukraińscy parlamentarzyści 2 września 1939 r. wygłosili w Sejmie wcześniej omówione 
deklaracje, co pozytywnie wpłynęło na postawy Ukraińców we wrześniu 1939 roku.

Choć w pierwszej dekadzie września 1939 r. Ukraińcy w ogromnej większości 
zachowywali się lojalnie wobec państwa polskiego, to jednak w nocy z 1 na 2 września 
policja rozpoczęła aresztowania podejrzanych o sprzyjanie Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów59 (w sierpniu 1939 r. Krajowa Egzekutywa OUN zakazała wszczęcia 
powstania zbrojnego60). Realizując zadania instrukcji 14 mob., na obszarze DOK VI 
zatrzymano 60% przewidywanych do aresztowania, część z nich zwolniono decyzją władz 
wojewódzkich61. Z informacji przekazanych przez wojewodę stanisławowskiego wynikało, 
że w czasie próby aresztowania w jednej z wsi w gminie Sokołów pow. Stryj mieszkańcy 
stawili opór, jednak policja obroniła się i wycofała ze wsi wraz z aresztowanym. Następnego 
dnia do wsi skierowano kompanię rezerwy Policji Państwowej62. 3 września kilku sprawców 
ostrzelało patrol z posterunku Policji Państwowej w Sokołowie w pow. stryjski63.

Wtargnięcie czołówek 14 Armii Wehrmachtu do województwa lwowskiego na 
początku drugiej dekady września i zbliżanie się bezpośrednich działań lądowych do 
województwa stanisławowskiego wpłynęło na radykalizację postaw części ludności 
ukraińskiej i struktur OUN. Ukraińskie wystąpienia zbrojne skierowano przeciwko 
organom administracji, urzędnikom, policji oraz ludności polskiej i żydowskiej. Ich skala 
nie została precyzyjnie rozpoznana, były one liczne i zróżnicowane, część stanowiły 
akty dywersji, inne to zbrodnie, grabieże i przestępstwa kryminalne64. Odnotowano także 
napady na mniejsze grupy żołnierzy Wojska Polskiego. W nocy z 12 na 13 września 
Stryj został na krótko opanowany przez 600–700 uzbrojonych Ukraińców, którzy 
wykorzystali osłabienie polskiego garnizonu, wycofanego z miasta z powodu silnych 
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bombardowań, do walk doszło w okolicach Szczerzeca i Mikołajowa oraz w innych 
miejscowościach województwa stanisławowskiego65. 15 września grupa dywersyjna 
napadła pod Bolechowem na wycofujące się ze Stryja tabory wojskowe, atak został 
odparty, a napastnicy wycofali się w góry66.

Sytuacja w województwie była poważna. 15 września przed południem gen. 
bryg. Maksymilian Milan-Kamski, dowódca grupy “Dniestr”, otrzymał od wojewody 
stanisławowskiego wiadomość o ukraińskich wystąpieniach pod Żydaczowem. W 
obawie, że policja nie opanuje sytuacji, wojewoda trzykrotnie zażądał pomocy wojska. 
Tego samego dnia do zagrożonego obszaru skierowano pułk kawalerii ppłk. Gilewskiego, 
sformowany w Ośrodku Zapasowym Podolskiej Brygady Kawalerii w Stanisławowie 
i pułk piechoty z Ośrodka Zapasowego 21 DP ppłk. Bezega67. Nastroje i zachowanie 
ludności ukraińskiej do 17 września gen. Kamski oceniał pozytywnie, żołnierze rezerwy 
zgłaszali się w koszarach, ludność oddawała wojsku konie, generał jeździł bez ochrony 
i nie był atakowany68. Nie ustalono natomiast sprawców nielicznych sabotaży.

O północy 16 września Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego otrzymało meldunek 
ze Stanisławowa od płk. dypl. Ludwika Rudki, delegata naczelnego kwatermistrza WP na 
przedmościu rumuńskim: “W likwidacji band dywersyjnych w powiecie żydaczowskim w 
dniu 15 bm. kompania Policji Państwowej zajęła wieś Nadiatycze. Dywersanci wycofując 
się po walce do lasu koło Nadiatycz pozostawili 15 zabitych, rannych zabrali ze sobą. 
Z kompanii Policji Państwowej jest 12 zabitych i 31 ciężko rannych. Druga kompania 
policji w drodze do Mikołajowa została ostrzelana przez oddział dywersantów w m. 
Rozdół bez strat w ludziach. Dnia następnego kompania rezerwy policji państwowej ze 
Stanisławowa z 2 ckm wyjechała do Żydaczowa, gdzie w połączeniu z Policją Państwową 
z Żurawna i Żydaczowa w sile 7 kompanii Policji Państwowej i oddziałów ochotników 
wojskowych przystąpiła o godz. 12.00 dnia 16 bm. do likwidacji dywersantów”69.

Rano 16 września sztab Armii “Karpaty” otrzymał meldunek gen. bryg. Stefana 
Dembińskiego z godz. 1.50, w którym m.in. informował: “Na całym terenie w moim 
odcinku działają zgrupowania powstańców ukraińskich. Likwidowane są przez policję 
i moje oddziały. Największe zgrupowanie znajduje się w Mikołajowie, w rejonie tym 
trwały walki przez cały dzień 15.IX. Wysyłam baon koleją do Piaseczna dla zasilenia 
oddziałów walczących z Ukraińcami pod Mikołajowem”70.

W drugiej dekadzie września w województwie stanisławowskim doszło do 
wystąpień przeciwko polskiej administracji, wojsku i ludności. Przykładem może być 
próba rozbrojenia przez Ukraińców posterunku Policji Państwowej w Lipnicy Dolnej w 
pow. Rohatyn, podjęta 18 września, nieudana jednak z powodu zdecydowanej postawy 
policjantów71.

Pododdziały Wojska Polskiego i Policji Państwowej do 17 września opanowały 
sytuację, a ukraińskie wystąpienia zbrojne nie przekształciły się w masowe72. Były one 
podejmowane na rozkaz zdezorientowanych lokalnych przywódców OUN (być może 
nie do wszystkich komórek terenowych dotarły wiadomości o zaniechaniu wystąpienia 
zbrojnego). Dalszych badań wymagają natomiast działania sowieckich grup dywersyjno-
sabotażowych73. Trudność sprawia także określenie liczby ofi ar spowodowanych 
zbrojnymi wystąpieniami mniejszości ukraińskiej.

Wojskowe i polityczne znaczenie województwa stanisławowskiego wzrosło w 
połowie września, ponieważ przebywały w nim ewakuowane polskie naczelne władze 
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państwowe i wojskowe: prezydent Ignacy Mościcki w dworze Załucze pod Śniatyniem, 
rząd w okolicach Kosowa Huculskiego, minister spraw zagranicznych Józef Beck w 
Kutach, Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego w Kołomyi, a organa Ministerstwa 
Spraw Wojskowych w okolicach Kosowa. Ocena położenia wskazywała na możliwość 
stawienia trwałego oporu na pograniczu z Rumunią, co ułatwiała rzeźba i pokrycie 
terenu, dogodne połączenia z tym krajem umożliwiały odbiór materiałów wojennych, 
zapowiadanych przez zachodnich sojuszników. Na taką ocenę wpłynął też sukces grupy 
wojsk gen. dyw. Kazimierza Sosnkowskiego pod Jaworowem, przerwanie okrążenia i 
rozbicie pułku SS “Germania”, a także zwolnienie tempa natarcia przez broń pancerną 
przeciwnika z powodu braku paliwa74.

W drugiej dekadzie września marsz. Edward Rydz-Śmigły podjął decyzję 
kontynuowania oporu na tzw. przedmościu rumuńskim, obejmującym obszar o 
powierzchni 15 000 km2, od granicy z Rumunią wzdłuż Dniestru i Stryja do Karpat 
i granicy z Węgrami, a więc głównie województwo stanisławowskie. 11 września na 
podstawie “Planu skupienia sił w obszarze Małopolski Wschodniej” wydano “Wytyczne 
do koncentracji sił własnych na południu”, w których zawarto ocenę położenia i zamiar 
Naczelnego Wodza. Już dwa dni później marsz. Rydz-Śmigły, wobec dalszych postępów 
przeciwnika, został zmuszony jednak do zrezygnowania ze zwartego odwrotu wszystkich 
sił i obrony dłuższej linii i ograniczenia jej do przedmościa rumuńskiego. Decyzja ta 
została ujęta w formie “Wskazówek ogólnych do działania w Małopolsce Wschodniej” i 
przewidywała organizację obrony na linii rzek Dniestr i Stryj w celu utrzymania połączenia 
z Rumunią, przez którą mogła nadejść pomoc od sojuszników zachodnich. Naczelny 
Wódz zamierzał nadal prowadzić wojnę na terenie Polski, aby doczekać się ofensywy 
francuskiej, która miała się rozpocząć 16 września75. Przedmościa rumuńskiego miała 
bronić m.in. Armię “Karpaty”, odtwarzana przez gen. dyw. Kazimierza Fabrycego76.

W tym czasie ZSRS przygotowywał się do agresji na Polskę. Sztab Kijowskiego 
Specjalnego Okręgu Wojskowego wystawił dowództwo Frontu Ukraińskiego (5, 6 
i 12 Armia i 15 Korpus Strzelecki). Najsilniejszym związkiem operacyjnym Frontu 
Ukraińskiego była lewoskrzydłowa 12 Armia77, ona też otrzymała ona rozkaz natarcia 
w kierunku Czortkowa i Stanisławowa z zadaniem odcięcia polskim naczelnym 
władzom państwowym oraz Wojsku Polskiemu dróg wycofania do granicy rumuńskiej. 
Najgroźniejsze dla strony polskiej było natarcie 13 Korpusu Strzeleckiego, który 
wykonując zadanie bliższe otrzymał rozkaz sforsowania Zbrucza i Seretu, a następnie 
zajęcia przepraw przez Dniestr od Niżniowa do Gruszki i opanowania Kołomyi. Związki 
taktyczne 12 Armii miały wykonać zadanie bojowe na głębokość 80 km, a na lewym 
skrzydle – 110 km do Kołomyi78. Graniczny Zbrucz nie stanowił poważnej przeszkody 
naturalnej, upalne lato obniżyło poziom wody, częściowo wyschły nadbrzeżne bagna, 
a rzeka stała się wąska i płytka79.

Agresja ZSRS na Polskę rozpoczęła się 17 września o godzinie 5.00 czasu 
moskiewskiego (3.00 czasu środkowoeuropejskiego). Zaskoczenie kierownictwa państwa 
polskiego i jego sił zbrojnych agresją ZSRR spowodowało kilka przyczyn (jakich?)80.

Agresja radziecka zmieniła sytuację strony polskiej w województwie 
stanisławowskim. Kpt. dypl. W. Chocianowicz Wspomina: “Do Kołomyi wróciłem 
gdzieś około czy też po godz. 22.00 (17 września – W.W). Kołomyja wyglądała zupełnie 
inaczej. Oświetlona. Pełno ludzi i samochodów na ulicach”81. “W Kosowie utworzył 
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się komitet komunistyczno-ukraiński. Pod Kutami uzbrojeni chłopi ukraińscy ostrzelali 
naszych lotników przejeżdżających samochodami. Ze Stanisławowa żadnych wiadomości 
nie można było uzyskać” – tak gen. bryg. Wacław Stachiewicz wspominał sytuację i 
postawę ludności o godz. 6.00 18 września82.

“18 września przejeżdżając przez las pod Kołomyją spotkałem chor. Orzechowskiego, 
który mi zameldował, że batalion przekracza granicę rumuńską i z rozkazu dowódcy 
baonu mam dołączyć do baonu. Dowódca baonu wysłał do mnie pisemny rozkaz, którego 
nie otrzymałem, gdyż ludność miejscowa Kołomyi strzelała do drobnych grup polskich 
żołnierzy, tak że goniec nie dojechał do mnie. W lesie pod Kołomyją na szosie stało 
kilkanaście samochodów wojskowych i cywilnych nie mogących przejechać przez 
Kołomyję z obawy przed rozbrojeniem przez Ukraińców. Wszystkie samochody wziąłem 
w środek ugrupowania czołgów, rozkazałem ładowanie broni i w przypadku oddania 
jednego strzału przez Ukraińców odpowiedzieć strzałami. W czasie przejeżdżania 
przez Kołomyję z domów przybranych czerwonymi chorągwiami strzelano do mnie z 
karabinów, a z ogrodu ostrzeliwał się karabin maszynowy. Załoga moja odpowiedziała 
strzałami”83.

W Stanisławowie 18 września Ukraińcy usiłowali opanować dworzec kolejowy, 
ale zostali odparci przez polskich żołnierzy i kolejarzy. O świcie 19 września polska 
samochodowa kolumna transportowa została zatrzymana przez uzbrojonych Ukraińców 
na przedmieściach Stanisławowa. Strona polska zagroziła użyciem siły, jednak w czasie 
przejazdu przez miasto kolumna została ostrzelana z domów i zieleńców. “Wtedy 
zaterkotały nasze karabiny maszynowe, i – ciągle ostrzeliwując się – mniej więcej 
po godzinie, przejechaliśmy Stanisławów. W naszej ciężarówce w tym czasie moje 
dzieci pokładły się na podłodze samochodu. Było parę osób rannych od rykoszetów. 
Dojechaliśmy wreszcie nad granicę węgierską”84.

Wjazd do zbuntowanego Stanisławowa wraz z kolumną policyjną i małą kolumną 
lotniczą (amunicyjną) opisał mjr Brunon Grajek. Żołnierze uzbroili się dodatkowo w 
granaty i opanowali teren w okolicy koszar policji, wcześniej piechoty i w walce przebili 
się przez miasto85.

Antypolskie akcje zbrojne oddziałów OUN przeciwko wycofującemu się Wojsku 
Polskiemu i polskiej administracji odnotowano w Stryju i w okolicach Mikołajowa, 
Chodorowa, Horodenki oraz Kut86.

O dezorientacji władz lokalnych świadczy wydanie przez Franciszka Kotlarczuka 
odezwy, w której jako prezydent Stanisławowa wzywał do powitania Armii Czerwonej87.

Większość Ukraińców zachowała się jednak lojalnie. “W tym miejscu raz jeszcze 
podkreślić muszę nadzwyczaj lojalne zachowanie się ukraińskiej ludności. Przecie 
kilka strzałów oddanych tej okropnej nocy (z 17 na 18 września – W. W.), mogłoby 
spowodować nieobliczalną masakrę” – napisał w meldunku komendant główny Policji 
Państwowej gen. bryg. Kordian Zamorski88.

Intensywność akcji zbrojnych przeciwko państwu polskiemu gwałtownie wzrosła po 
agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Do ich tłumienia używano pododdziałów Wojska 
Polskiego oraz Policji Państwowej. Agresor szybko zajął województwo stanisławowskie: 
17 września czołówki jego wojsk dotarły do Dniestru, a następnego dnia zajęły Kołomyję, 
19 września Stanisławów i Kałusz, 20 września dotarły do linii rzeki Stryj, dwa dni 
później weszły do Stryja, z którego wycofał się Wehrmacht89.
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Przejaskrawione, a często zafałszowane ceny postaw ludności pojawiają się w 
dokumentach i wspomnieniach strony sowieckiej. Niewiele nowego wnoszą wspomnienia 
dowódcy 12 Armii Iwana Tiuleniewa: “Nikita Siergiejewicz Chruszczow poinformował 
mnie o nastrojach Polaków i Ukraińców, żyjących po tej stronie granicy, o wielkiej misji 
wyzwoleńczej, która przypadła Armii Czerwonej. (...) Ludność Zachodniej Ukrainy 
powinna odczuć zasadniczą różnicę między Armią Czerwoną i faszystowskimi hordami 
Hitlera. Nie tylko wojskową, ale i ideologiczną, podkreślił N. S. Chruszczow”90.

Dziennik działań bojowych Południowej Grupy (12. Armii) Frontu Ukraińskiego 
zawiera m.in. następujący zapis z 18 września: “Miejscowa ludność wita serdecznie 
oddziały Armii Czerwonej. Jednakże osadnicy zaczęli małymi grupami napadać na tyły 
(naszych wojsk – W.W.), powodując pewne zamieszanie wśród poszczególnych osób”91. 
Szef Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej następująco scharakteryzował 
stosunek ludności wschodniej Polski do Armii Czerwonej: chłopi ukraińscy rozprawiali 
się z ofi cerami Wojska Polskiego, np. w Bursztynie wzięci do radzieckiej niewoli 
ofi cerowie prosili o wzmocnienie posterunków, ponieważ obawiali się odwetu miejscowej 
ludności. “Ludność ukraińska wita naszą armię jako prawdziwych wyzwolicieli. Nawet 
nacierające jednostki czołowe są obsypywane kwiatami; ludność wita naszych dowódców 
i żołnierzy, stara się koniecznie wręczyć czerwonoarmistom jabłka, pierogi, wodę do 
picia itp. Z reguły nawet czołowe jednostki wita cała ludność wychodząca na ulicę, 
wielu płacze z radości. (...) Chłopi Ukrainy Zachodniej witają nasze jednostki jako 
wyzwolicieli od polskich panów i proszą, by nie wpuszczać Niemców. Na wiecach, 
które zwoływane są przez czołowe jednostki, wiele kobiet, dowiedziawszy się, z jakimi 
hasłami przychodzi Armia Czerwona, płakało z radości”92. Z raportu komandarma 
Grigorija Kulika z 21 września wynika, że większość ludności witała Armię Czerwoną 
z entuzjazmem, jednak w dużych miastach, szczególnie w Stanisławowie, inteligencja 
i kupcy witali jej czołowe oddziały powściągliwie93. W raporcie zamieszczono również 
informację, że wybuchały awantury między Polakami a Ukraińcami i pojawiły się 
ukraińskie groźby wymordowania ludności polskiej. Z tego powodu, zdaniem Kulika, 
należało wydać odezwę do ludności94.

Sowieccy agresorzy poświęcali wiele uwagi przejęciu terenu od strony niemieckiej: 
m.in. zauważono, że ludność będzie porównywać obie armie, ich porządek, dyscyplinę 
i wygląd zewnętrzny żołnierzy. Polecono, by oddziały Armii Czerwonej wchodziły do 
miast w zdyscyplinowany sposób, w szyku zwartym z orkiestrą, a żołnierze powinni być 
schludni i zadbani. W zajmowanych miejscowościach planowano organizować wiece, 
rozwinąć pracę polityczną i wyjaśnić zasady polityki narodowościowej nowych władz. 
Było to konieczne, ponieważ ujawniła się wrogość między mieszkańcami różnych 
narodowości, a w niektórych miejscowościach dochodziło do zabójstw, podpaleń i 
grabieży. Dlatego zamierzano poinformować ludność, że Armia Czerwona “nie dopuści 
do waśni narodowościowych między ludźmi pracy”95.

Przykłady zachowań mieszkańców zajmowanych ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
zawiera meldunek szefa Głównego Zarządu Politycznego Armii Czerwonej: “Ludność 
pracująca Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej wita Armię Czerwoną z ogromną 
radością i miłością. Wejście jednostek Armii Czerwonej przeradza się w święto ludowe. Z 
reguły mieszkańcy miast i wsi wychodzą na spotkania zorganizowani i ubrani świątecznie. 
Przechodzące oddziały obrzucane są kwiatami. Żołnierzy i ofi cerów zapraszają w gości, 
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częstują owocami, mlekiem itp.”96. Dalsza część dokumentu zawiera przykłady powitań 
Armii Czerwonej przez ludność z czerwonymi fl agami, chlebem i solą. Mieszkańcy 
uczestniczyli też w naprawach dróg i mostów oraz rozbrajaniu polskich żołnierzy, a w 
Kołomyi i w Stanisławowie pomagali rozbroić policję i odbudować drogi. Pomocy Armii 
Czerwonej udzielała także gwardia robotnicza. Organa polityczne Armii Czerwonej 
prowadziły wśród mieszkańców szeroką działalność polityczną i kulturalną, organizowały 
wiece, koncerty, zebrania i pogadanki, wyświetlały fi lmy, kolportowały gazety i broszury. 
W Stanisławowie zorganizowano 6 zebrań członków związków zawodowych z odczytami 
lektorów 12 Armii o konstytucji ZSRS, a w Stryju politrucy zorganizowali demonstracje 
i wiece przed wyborami do Zgromadzenia Ludowego97. Polityczne manifestacje 
ludności ukraińskiej dla poparcia nowych władz odbyły się m.in. w Kołomyi, Kosowie, 
Stanisławowie, Dolinie i Bolechowie98. Ofi cjalne sowieckie opisy postaw ludności 
wobec nowej władzy jednak znacznie odbiegają od treści dokumentów i relacji polskiej 
proweniencji.

Na pozytywne reakcje mniejszości narodowych wobec radzieckiego agresora 
złożyły się nadzieje na korzystne zmiany polityczne oraz poprawę ekonomicznych i 
politycznych warunków życia. Hasła równości, głoszone przez wkraczającą Armię 
Czerwoną, w konfrontacji z przedwojenną rzeczywistością, były atrakcyjne dla części 
mniejszości narodowych99.

W warunkach wojny ukraińscy przywódcy polityczni nie ustawali w wysiłkach 
w celu stworzenia jednolitego ośrodka koordynacyjnego. Większość Ukraińców 
oceniała klęskę Polski pozytywnie, widząc w tym przede wszystkim zakończenie 
polskiej dominacji i niepowodzenie planów asymilacji Ukraińców. Takie nastroje 
charakteryzowały głównie młodzież. Część Ukraińców traktowała Armię Czerwoną 
jako wyzwoliciela, pozostając w przekonaniu, że zmienił się charakter sowieckiego 
reżimu i że Ukraińcom – nie zaangażowanym przeciw ZSRS, nic nie grozi ze strony 
nowych władz. Natomiast inna część społeczności ukraińskiej zdecydowała się uciekać 
na obszar okupacji niemieckiej100.

Ludność żydowska liczyła na korzystną zmianę swego statusu oraz niepokoiła 
się, że załamanie ładu społecznego może spowodować antyżydowskie pogromy. Te 
przyczyny oraz wpływy radykalnie lewicowe i obawy przed Niemcami spowodowały 
entuzjastyczny udział części ludności żydowskiej w powitaniach Armii Czerwonej i w 
tworzeniu lokalnych komitetów rewolucyjnych i milicji101. Większość Żydów pozostała 
jednak wierna państwu polskiemu.

* * *
Wzrost napięcia, polskie przygotowania obronne oraz przebieg i rezultat działań 

wojennych 1939 r. bezpośrednio wpłynęły na postawy mieszkańców województwa 
stanisławowskiego, którzy różnie przyjęli dramatyczne wydarzenia września i upadek 
państwa polskiego. Głównym wyznacznikiem postaw była przynależność narodowa: 
Polacy na ogół wrogo odnosili się do władz okupacyjnych, a jedynie nieliczni podjęli z 
nimi współpracę, natomiast lokalni przywódcy ukraińscy rozpoczęli działania przeciwko 
strukturom państwa oraz Polakom i Żydom. Wraz z wycofaniem Wehrmachtu, część 
Ukraińców wyjechała na obszar okupacji niemieckiej. Po 17 września 1939 r. w 
województwie stanisławowskim powstawały struktury samozwańczej władzy oraz 
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likwidowano polski aparat państwowy, aresztowano i represjonowano polskich działaczy 
politycznych, urzędników, policjantów i żołnierzy. Praca w administracji, milicji czy 
innych instytucjach nowych władz była dla członków mniejszości narodowych awansem 
w strukturze społecznej oraz materialnym.

Dostępne materiały i relacje nie potwierdzają tezy o masowym opowiedzeniu się 
Ukraińców i Żydów po stronie radzieckiego okupanta, ale te postawy były najlepiej 
widoczne m.in. w relacjach, w rzeczywistości dominowało zagubienie, strach oraz 
bierność wobec nowych realiów politycznych. Stosunek ludności ukraińskiej do okupanta 
radzieckiego był zróżnicowany, część sympatyzująca przed wojną ze skrajną lewicą 
entuzjastycznie witała Armię Czerwoną, inni czynnie wspierali OUN, początkowo część 
działaczy nacjonalistycznych podjęła działania legalizacyjne w strukturach władzy 
radzieckiej. Teza, że większość Ukraińców sympatyzowała z radzieckim okupantem 
jest błędna. “Legalizacja” działaczy UON nie powiodła się, jesienią 1939 r. NKWD 
rozpoczęło ich masowe aresztowania. 

Postawy Ukraińców, Polaków i Żydów wobec władzy radzieckiej były różne, a 
dodatkowo też i zróżnicowane w ramach danej narodowości. Mniejszość ukraińska i 
żydowska w 1939 r. uznały narodowe lub klasowe interesy za ważniejsze niż lojalność 
wobec Polski i wobec obywateli Rzeczypospolitej innych narodowości. Pojawił się również 
problem denuncjowania oraz odbierania miejsc pracy i dóbr materialnych współobywatelom 
innej narodowości i innej klasy społecznej. Zjawiska te nasiliły się w kolejnych latach 
okupacji radzieckiej, a następnie niemieckiej i wymagają dalszych badań.

1 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. W. Sikorskiego w Londynie (dalej – AIPMS), 
Zespół Kampania wrześniowa 1939 r., kolekcja płk. dypl. Wincentego Bąkiewicza. Zgroadzone są 
w niej relacje obywateli polskich, represjonowanych w ZSRR w latach 1939–1941 i uwolnionych 
po układzie Sikorski–Majski.

2 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczy-
pospolitej, Warszawa 1993.

3 Por. m.in. Polska-Ukraina: trudne pytania, t. 4, Materiały z IV międzynarodowego seminarium histo-
rycznego “Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”. Warszawa, 8–10 października 
1998, Warszawa 1999.

4 J. Tomaszewski, Ojczyzna nie tylko Polaków, Warszawa 1985; idem, Zarys dziejów Żydów w Polsce 
w latach 1918–1939, Warszawa 1990; idem, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985; idem, 
Mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku, Warszawa 1991.

5 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939, Wrocław
–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.

6 Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskim, Stanisławów 1930, s. 12–17; Krótki 
informator turystyczny po województwach wschodnich: lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie i 
wołyńskie, Lwów (b.r.w.), s. 6–23.

7 Polski przemysł naftowy w 1938 r., “Przegląd Gospodarczy” 1939, z. 10, s. 337. Szerzej zob. M. 
Wieliczko, Polski przemysł naftowy pod niemiecką okupacją w latach 1939–1945, Lublin 2001.

8 Mały rocznik statystyczny Polski wrzesień 1939–czerwiec 1941, wyd. 2, Warszawa 1990, s. 2.
9 G. Hryciuk, Zmiany liczebne ludności polskiej w Małopolsce Wschodniej w latach 1939–1945. Zarys 

problematyki, w: Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej w świetle staty-
styk XIX i XX wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji “Mniejszości narodowe i religijne w 
pokomunistycznej Europie Środkowo-Wschodniej”, Lublin, 20–22 października 1992, Lublin 1995, 
s. 46–47.

10 P. Eberhard, Polska granica wschodnia 1939–1945, Warszawa 1993, s. 41–42.
11 Mały rocznik statystyczny..., s. 16.



380 Wojciech Włodarkiewicz

12 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 23, 25.
13 J. Tomaszewski, Mniejszości narodowe..., s. 25; J. Kęsik, Pomiędzy współpracą a irredentą. Ukraiń-

ska mniejszość narodowa w II Rzeczypospolitej, w: Tematy polsko-ukraińskie. Historia. Literatura. 
Edukacja, Olsztyn 2001, s. 91.

14 S. Ciesielski, Kresy Wschodnie i problemy identyfi kacji narodowej, w: Przemiany narodowościowe 
na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej 1931–1948, Toruń 2003, s. 34–35.

15 W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie 1939, Warszawa 2001, s. 17–20.
16 Na przykład 1 pułk artylerii motorowej we wsi Roztoczki zorganizował świetlicę przy szkole i 

urządzał w niej zabawy taneczne dla mieszkańców obu narodowości z udziałem elewów z pułkowej 
szkoły podofi cerskiej. Zob. S. Kopański, Moja służba w Wojsku Polskim 1917–1939, Londyn 1965, 
s. 252–253.

17 M. Wojciechowski, Władze polskie na emigracji we Francji i w Wielkiej Brytanii wobec mniejszości 
narodowych na okupowanym terytorium RP w latach 1939–1945, w: Problemy narodowościowe 
Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława 
Hausera, Poznań 2002, s. 549.

18 A. Chojnowski, op. cit., s. 204–205; H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 
1918–1995, Lublin 2000, s. 85.

19 M. Szumiło, Ukraińska Reprezentacja Parlamentarna w Sejmie i Senacie RP (1928–1939), Warszawa 
2007, s. 190–192.

20 Państwowe Archiwum Obwodu Iwano-Frankowskiego (dalej – PAOIF), f. 2 scz, op. 1 s, spr. 1305, 
k. 125, Pismo starosty powiatowego żydaczowskiego w sprawie zruszczonych Polaków, Żydaczów, 
21.11.1935 r.

21 Ibidem, f. 2 scz, op. 1 s, spr. 1385, k. 1 i 1b, Urząd Wojewódzki Lwowski, Posiedzenie CK UNDO 
1 II 1936, Lwów, 5 II 1936 r.

22 Ibidem, f. 2 Urząd Wojewódzki Stanisławowski, op. 1s, spr. [t.] 2267, k. 4b, Starosta powiatowy 
kosowski, [Pismo] Do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie, Kosów, 12 II 1937.

23 Ibidem, f. 2 scz, op. 1, spr. 2328, k. 18–19, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr SP. P. Taj. 17/2/37, 
Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1937 r., Stanisławów 15 I 1938 r.

24 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej – CAW), I.371.6/A.117, k. 83, Problem polsko-ukraiński, 
Dowództwo Okręgu Korpusu nr VI, nr 055/Bezp. Woj.37, Lwów, luty 1937.

25 PAOIF, f. 2 scz, op. 1, spr. 2328, k. 17–18, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr SP. P. Taj. 17/2/37, 
Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1937 r., Stanisławów 15 I 1938 r.

26 Ibidem, spr. 2121, k. 4, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, [Pismo] do starostów w Dolinie, Stryju, 
Żydaczowie, Stanisławów, 24 X 1938.

27 Ibidem, op. 1, spr. 2035, k. 1–4, Projekt ustawy konstytucyjnej Ziemi Halicko-Wołyńskiej, złożony 
przez podpisanych posłów, Warszawa, 23 I 1939. 

28 Ibidem, spr. 1851, k. 16, Interpelacja senatora inż. Mikołaja Tworydły do Pana Prezesa Rady Mini-
strów, do ministra spraw wojskowych i do ministra spraw wewnętrznych.

29 Ibidem, op. 1s, spr. [t.] 2343, k. 9b, Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1938 
r. Stanisławów, 17 I 1939. 

30 Ibidem, op. 1 s, spr. 1500, k. 86, Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Żydaczowie, Nota 
informacyjna 58/II/39, Żydaczów, 9 VII 1939.

31 Ibidem, op. 1s, spr. 1588, Wykaz: domy strzeleckie w budowie, k. 132, 174.
32 Ibidem, spr. [t.] 2267, k. 4b, Starosta powiatowy kosowski, [Pismo] Do Urzędu Wojewódzkiego w 

Stanisławowie, Kosów, 12 II 1937.
33 Ibidem, op. 1, spr. 2264, k. 19, 19b, Starosta powiatowy nadwórniański, [Pismo] Do Urzędu Woje-

wódzkiego w Stanisławowie, Nadwórna 1 III 1938 r.
34 Ibidem, spr. 2264, k. 60, Starosta powiatowy doliński, [Pismo] Do Urzędu Wojewódzkiego w Sta-

nisławowie Wniosek o wysiedlenie z pasa granicznego Wasyla Łesiuka, Dolina 14 II 1939 r.
35 Ibidem, k. 69, Starosta powiatowy doliński, [Pismo] Do Urzędu Wojewódzkiego w Stanisławowie 

Wniosek o wysiedlenie z pasa granicznego Pobozila Władysława, Dolina 22 II 1939 r.
36 Ibidem, spr. 2328, k. 18, Urząd Wojewódzki Stanisławowski, nr SP. P. Taj. 17/2/37, Sprawozdanie 

ze stanu bezpieczeństwa za miesiąc grudzień 1937 r., Stanisławów 15 I 1938 r.
37 Cz. Partacz, Stronnictwa ukraińskie w II Rzeczypospolitej wobec groźby wojny (1938-1939), “Rocznik 

Koszaliński” 1994, nr 24, s. 53–54.



381Postawy Polaków, Ukraińców i Żydów – mieszkańców województwa 
stanisławowskiego do agresji Niemiec i ZSRR w 1939 roku

38 R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939. Geneza, struk-
tura, program, ideologia, Lublin 2003, s. 340–341.

39 Ośrodek Przechowywania Zbiorów Historyczno-Dokumentacyjnych w Moskwie (dalej – OPZHD, 
308-3-445, k. 16, Wiadomości polityczne Posterunku Ofi cerskiego nr 5, Materiał przekazany SRI 
DOK VI przez mjr. Paprockiego 20 X 1938.

40 Archiwum Akt Nowych (dalej – AAN), MSZ, 5321, k. 118a, 118b, [Pismo] Do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Wydział Wschodni, na ręce dyrektora T. Kobylańskiego, Instytut Wschodni, spisał 
O. Górka, sekretarz generalny Instytutu Wschodniego, Warszawa 20 II 1939.

41 Cz. Partacz, op.cit., s. 55; M. Szwahulak, Stanowisko i udział Ukraińców w niemiecko-polskiej 
kampanii 1939 roku, w: Polska – Ukraina: trudne pytania..., t. 4, s. 43.

42 M. Szumiło, op. cit., s. 239.
43 M. Szwahulak, Na złami epoch: Lwiw u weresni 1939 r., w: Lwów miasto, społeczeństwo, kultura. 

Studia z dziejów Lwowa, t. 4, Kraków 2002, s. 361.
44 CAW, GISZ, I.302.4.94, k. 242–243, Meldunek sytuacyjny nr 120 za czas od 22 do 29 VIII 1939.
45 AIPMS, kol. 30/I/2, k. 3, O. Górka, Obecny stan spraw ukraińskich.
46 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, f. 344 Ukraińskie Narodowo-

Demokratyczne Zjednoczenie, op. 1, t. 20, k. 3.
47 J. Tomaszewski, Zarys dziejów Żydów…, s. 95.
48 S. Zwoliński, Żydzi w polskich regularnych formacjach wojskowych podczas II wojny światowej, w: 
Żydzi w obronie Rzeczypospolitej. Materiały konferencji w Warszawie 17 i 18 października 1993 r., 
Warszawa 1996, s. 145; M. Jabłonowski, Mniejszości narodowe …, s. 101–102.

49 J. Kochanowski, W obliczu wojny. Apel Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Nadwornej do Żydow-
skiego Koła Parlamentarnego (25 VIII 1939), w: Żydzi w obronie Rzeczypospolitej…, s. 133–137. 

50 W. Włodarkiewicz, O mobilizacji Wojska Polskiego w Małopolsce Wschodniej w 1939 roku, “Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości” 1998, t. 39, s. 232.

51 B. Prugar-Ketling, Aby dochować wierności. Wspomnienia z działań 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. 
Wrzesień 1939, Warszawa 1990, s. 9. 

52 K. Ozimek, Trzymam się, w: B. Dańko, Nie zdążyli do Andersa (Berlingowcy), Londyn 1992, 
s. s. 15–16.

53 AIPMS, B.I.6e/32, k. 644, Relacja por. Bolesława Grochola, kierownik Placówki Ofi cerskiej nr 28 
w Stryju, Paryż, 19 I 1940, k. 644.

54 Nie publikowany fragment dziennika generała Langnera, oprac. W. Włodarkiewicz, “Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1996, nr 3, s. 181. 

55 AIPMS, B.I.6e/32, k. 644, Relacja por. Bolesława Grochola..., k. 644.
56 M. Szwahulak, Na złami epoch…, s. 361.
57 M. Szumiło, op. cit., s. 239.
58 M. Szwahulak, Na złami epoch…, s. 365.
59 W. Rezmer, Stanowisko i udział Ukraińców w niemiecko-polskiej kampanii 1939 roku, w: Polska – 

Ukraina trudne pytania..., t. 4, s. 24–26.
60 CAW, GISZ, I.302.4.94, k. 242–243, Meldunek sytuacyjny nr 120 za czas od 22 do 29 VIII 1939.
61 AIPMS, A.II.27/40, pt. 7, k. 5, Meldunek sytuacyjny nr 7 Wydziału IIb Oddziału II Sztabu NW z 6 

IX 1939, godz. 23.00.
62 Ibidem, pt. 3, k. 7, Doraźny meldunek sytuacyjny nr 52, Warszawa 3 IX 1939, godz. 11.00, MSWewn., 

Wydz. Bezp.
63 Ibidem, k. 6, Meldunek sytuacyjny nr 2 z godz. 14.30, Szefostwo Wywiadu KOP, Warszawa, 3 IX 

1939.
64 G. Motyka, Postawy wobec konfl iktu polsko-ukraińskiego w latach 1939–1953 w zależności od 

przynależności etnicznej, państwowej i religijnej, w: Tygiel narodów. Stosunki społeczne i etniczne 
na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej 1939–1953, Warszawa 202, s. 286–287.

65 AIPMS, A.II24/3, k. 2, W Żydaczowie, Dolinie, Bolechowie i w Kałuszu ludność ukraińska rozbrajała 
żołnierzy i mordowała ofi cerów. Sprawozdanie Informacyjne nr 29 Oddziału II Sztabu NW, mp. 16 
IX, godz. 9.00.

66 Ibidem, B.I.6f/40, k. 809, Z załącznika do “Zeszytu ewidencyjnego” kpt. Zygmunta Kosiora.
67 Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 1, Kampania wrześniowa, cz. 4, Londyn 1986, 

s. 434.



382 Wojciech Włodarkiewicz

68 AIPMS, B.I.91/D, k. 21, Maksymilian Milan-Kamski, Relacja dotycząca sytuacji i działalności na 
Dniestrze w 1939 r., Londyn 27 XII 1948.

69 Polskie Siły Zbrojne..., s. 512.
70 Ibidem, s. 430.
71 AIPMS, B.I.89/A, k. 1–2, Wachm. Stanisław Mazur, Sprawozdanie komendanta posterunku PP w 

Lipnicy Dolnej pow. Stanisławów, 2 II 1940.
72 W. Włodarkiewicz, Przedmoście..., s. 99–100. 
73 Cz. Grzelak, Głos w dyskusji, w: Polska-Ukraina: trudne pytania..., t. 4, s. 68–69; idem, Kresy w 

czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku , Warszawa 1998 , s. 6; Katyń. 
Dokumenty zbrodni, t. 1, Jeńcy nie wypowiedzianej wojny (sierpień 1939–marzec 1940), red. W. 
Materski i inni, Warszawa 1995, s. 10.

74 Polskie Siły Zbrojne..., s. 461–462; W. Włodarkiewicz, Ostatnie dni II Rzeczypospolitej – ewakuacja 
Wojska Polskiego do Rumunii i na Węgry we wrześniu 1939 roku, “Przegląd Humanistyczny” 1997, 
nr 3, s. 159.

75 W. Włodarkiewicz, Przedmoście rumuńskie…, s. 51–60.
76 AIPMS, B.I.60/A, k. 14–15, Fabrycy Kazimierz, gen. dyw., [Relacja], Baile Herculane 12 II 1940.
77 Dziennik działań bojowych Południowej Grupy (Armijnej) Frontu Ukraińskiego od 17.09. do 23.10 

1939 r., w: Wybór dokumentów do agresji 17.09.1939 r., cz. 4, oprac. Cz. Grzelak, “Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1993, nr 4, s. 212.

78 Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe w Moskwie (dalej – RPAW), 35084-1-43, k. 7–8, 
Dziennik działań bojowych 13 KS, rozpoczęty 12.09.1939, skończony 13.10.1939; Dziennik działań 
bojowych Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego za okres od 3 września do 12 października 
1939 r., w: Wybór dokumentów do agresji..., cz. 2, oprac. S. Jaczyński, “Wojskowy Przegląd Histo-
ryczny” 1993, nr 2, s. 172–173.

79 OPZH-D, 462-1-90, k. 85–99, Meldunek wywiadowczy nr 14/37, zał. nr 44 Ekspozytury nr 5 Od-
działu II Sztabu Głównego WP, l. dz. 4986/II, TO/37, Lwów, 29 XII 1937.

80 Szerzej: W. Włodarkiewicz, Przed 17 września 1939 roku. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej 
w ocenach polskich naczelnych władz wojskowych 1921-1939, Warszawa 2002, s. 258–260.

81 Polskie Siły Zbrojne..., s. 575.
82 Ibidem, s. 586.
83 AIPMS, B.I.105/c, Relacja por. Mariana Fijałkowskiego z 21 batalionu czołgów, 10 I 1940.
84 A. Sowa, Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947, Kraków 1998, s. 83–84.
85 AIPMS, B.I.6e/31, k. 640, Dziennik zdarzeń zastępcy szefa Ekspozytury nr 6 Oddziału II Sztabu 

NW mjr. Brunona Grajka.
86 P. Mirczuk, Narys istorii OUN, Monachium, Londyn, Nowy Jork 1968, s. 586–587.
87 AIPMS, A.20.5/40, k. 30–31, 36, Protokół przesłuchania dr. Mieczysława Seydlitza, wicewojewody 

stanisławowskiego, Londyn, 21 IV 1944.
88 Ibidem, A.43/12, k. 30, Kordian Zamorski, generał brygady, Do Pana Ministra Spraw Wojskowych 

Paryż, Baile Herculane, 11 XI 1939.
89 Dziennik Działań Bojowych Południowej Grupy Frontu Ukraińskiego od 17.09. do 23.10.1939 r., 

w: Wybór dokumentów do agresji..., cz. 4, s. 214–216.
90 I.W. Tiuleniew, Czerez tri wojny, Moskwa 1960, s. 131.
91 Dziennik działań bojowych Południowej..., s. 215.
92 Meldunek szefa GZP Armii Czerwonej I Floty komisarza armijnego I rangi L. Mechlisa do ludowego 

komisarza obrony marsz. K. Wroszyłowa i sekretarza generalnego KC WKP(b) J. Stalina, 20.09.1939, 
w: Agresja sowiecka na Polskę w świetle dokumentów 17 września 1939, t. 1, Geneza i skutki agresji, 
Warszawa 1994, s. 189.

93 Raport telegrafi czny komandarma Kulika przekazany przez komdiwa Watutina Stalinowi, Mokotowowi 
i Woroszyłowowi, Stanisławów, 21.09.1939, w: ibidem, t. 2, Działania wojsk Frontu Ukraińskiego, 
Warszawa 1996, s. 102–103.

94 Ibidem, s. 104.
95 Dyrektywa Zarządu Polityczne Frontu Ukraińskiego dla dowódców, komisarzy i szefów organów 

politycznych związków taktycznych w sprawie pracy partyjno-politycznej na terenach zajętych przez 
Armię Czerwoną, w: ibidem, s. 144–145.



383Postawy Polaków, Ukraińców i Żydów – mieszkańców województwa 
stanisławowskiego do agresji Niemiec i ZSRR w 1939 roku

96 Informacja szefa GZP Armii Czerwonej o sytuacji w jednostkach Frontów Ukraińskiego i Białoru-
skiego, sporządzona na podstawie meldunków zarządów politycznych frontów, armii i związków tak-
tycznych nadesłanych do 8 października 1939 r., Moskwa, 9.10.1939, w: ibidem, t. 1, s. 303–304.

97 Ibidem, s. 304–305.
98 G. Mazur, Pokucie w latach drugiej wojny światowej. Położenie ludności, polityka okupantów, 

działalność podziemia, Kraków 1994, s. 16.
99 W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-

wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2007, s. 344.
100 M. Szwahulak, Na złami epoch…, s. 369–370.
101 AIPMS, A.10-3/1, k. 20–22, Sprawa ukraińska (materiał informacyjny), Ministerstwo Informacji i 

Dokumentacji, Londyn 15 VIII 1941, l. dz. 4678/41/Maj, ściśle tajne; A. Żbikowski, Wpływ stosunków 
polsko-żydowskich pod okupacją sowiecką (1939–1941) na martyrologię polskich Żydów w okresie 
II wojny światowej, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Pamiętnik, t. 2, cz. 2, Toruń 2000, 
s. 367–368.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /LitopysNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


