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[Rec.:] Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce 

Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 

1943-1944 / wstęp i oprac. Lucyna Kulińska i Adam Roliński. – 

Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-

ściowego ; Księgarnia Akademicka, 2003. – XVI, 526, [2] s. 
 

Profilowana monografia źródłowa pt. Antypolska akcja nacjonalistów 

ukraińskich w Małopolsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej 

Opiekuńczej 1943-1944 jest zbiorem dokumentów opracowanych przez dwojga 

znanych krakowskich historyków – Lucynę Kulińską i Adama Rolińskiego, którzy 

także zaopatrzyli książkę we Wstęp historyczno-metodologiczny, dotyczący oma-

wianego zagadnienia (RGO). Pozycja ta jest zarazem pierwszym tomem w ramach 

serii zatytułowanej Dokumenty do dziejów stosunków polsko-ukraińskich 1939-

1945. Publikacja zawiera wybór z oryginalnej, unikatowej kolekcji akt (materia-

łów) wytworzonych przez Radę Główną Opiekuńczą (Polnisches Hilfskomitee) 

działającą na terenie tzw. Generalnego Gubernatorstwa w okupowanej przez hitle-

rowskie Niemcy Polsce. Z całego zbioru akt wybrano tylko te, które dotyczyły 

zbrodni ludobójstwa na Polakach dokonanego przez ukraińskie organizacje OUN-

UPA w okresie II wojny, zwłaszcza w latach 1943-1944 w tzw. Małopolsce 

Wschodniej. Dokumenty ukazują eksterminację Polaków przez nacjonalistycznych 

Ukraińców, palenie polskich domostw i grabieże polskiego majątku przez ukraiń-

skie OUN-UPA. Książka ukazuje także zagadnienie uchodźców polskich z tere-

nów pacyfikowanych przez ludobójcze organizacje ukraińskich banderowców. 

Oryginalne dzieło dokumentalne zostało podzielone na trzy części oraz dwa anek-

sy. W części pierwszej pt. Dokumenty Polskich Komitetów Opiekuńczych pomiesz-

czono treści dotyczące 1. Dystryktu Galicja oraz Dystryktu Kraków. W ramach 

Dystryktu Galicja edytowane są źródła na temat następujących rejonów: Brzeżany, 

Czortków, Drohobycz, Kałusz, Kamionka Strumiłowa, Kołomyja, Lwów, Lwów-

powiat, Rawa Ruska, Sambor, Stanisławów, Stryj, Tarnopol, Złoczów. W ramach 

Dystryktu Kraków edytowane są źródła na temat następujących rejonów: Jarosław, 

Jasło, Kraków, Kraków-powiat, Krosno, Nowy Sącz, Przemyśl, Sanok. W części 

II. pt. Dokumenty Delegata RGO i Doradcy przy Gubernatorze Dystryktu Galicja-
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Lwów znajdują się notatki, sprawozdania oraz korespondencja prowadzona w 

odnośnej sprawach przez tegoż delegata. W części III. pt. Dokumenty Rady Głów-

nej Opiekuńczej – Kraków pomieszczono akta wytworzone przez centralę tej 

organizacji dotyczące omawianego tematu. W aneksie pierwszym zawarto odnośne 

dokumenty Polskiego Komitetu Opiekuńczego z trzech dystryktów: lubelskiego, 

radomskiego i warszawskiego, a w aneksie drugim tzw. „Wykaz dokumentów 

odnoszących się do ukraińskich pogromów”. Książka posiada dwa odrębne indek-

sy: osobowy oraz geograficzny. Publikacja posiada walory poznawcze, dokumen-

tacyjne oraz edukacyjne, może być przydatna jako materiał pomocniczy dla histo-

ryków dziejów XX wieku, badaczy relacji polsko-ukraińskich, specjalistów z 

zakresu ukrainistyki, politologii, regionalistyki, historii Kościoła, a także przez 

wykładowców, nauczycieli historii, edukacji regionalnej dla edukacji historycznej i 

regionalnej, wychowania patriotycznego. Publikacja może zainteresować miłośni-

ków Kresów, Kresowiaków, uczniów, studentów pragnących poznać prawdę o 

ludobójstwie dokonanym na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w dawnych 

województwach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej, znajdujących się 

pod okupacją niemiecką. 

 

Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 

[Rev.:] The Anti-Polish Campaign of the Ukrainian Nationalists in Eastern Malo-

polska in the Light of the Central Welfare Council Documents 1943-1944 

 

Abstract (Summary): 
 

The source-based book entitled The Anti-Polish Campaign of the Ukrainian Na-

tionalists in Eastern Malopolska in the Light of the Central Welfare Council Docu-

ments 1943-1944 (in Polish: Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Mało-

polsce Wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-

1944) is concerned with the history of World War II at the time of the German 

occupation of Poland. It shows Polish-Ukrainian relations, especially the actions of 

the Ukrainian militarized nationalists who murdered almost one hundred thousand 

helpless and innocent Polish civilians. The book contains documents concerning the 

Organization of Ukrainian Nationalists (OUN), the Ukrainian Insurgent Army 

(UPA) and the Ukrainian genocide on the Poles in 1943-1944, generally - the 

extermination of the Poles by the Ukrainians. These documents come from the 

archive of the Main Social Council (the Central Welfare Council), which operated 

in this period, i. e. 1943-1944 (the German name of this organization is “Polnisches 

Hilfskomitee”). It took place in Eastern Malopolska (1943-1944) occupied by the 

Germans, in the so called General Government, especially in the District of Galicia 

and District of Krakow. These documents, edited in the monograph, concern the 
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genocide of the Poles by the Ukrainian nationalists carried out in those two areas. 

The book has been published in Polish.  
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