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SPOTKANIE UPAMIĘTNIAJĄCE PRZEKAZANIE 
NACZELNEJ DYREKCJI ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH 

DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH MORDU 
NA PROFESORACH UNIWERSYTETU JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE

W dniu 4 lipca 2001 r., w 60 rocznicę mordu na profesorach Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie, w Sali im. J. Siemieńskiego w Pałacu Raczyńskich, 
siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych, odbyło się spotkanie na którym 
poinformowano o przekazaniu przez Władysława Żeleńskiego, bratanka T. Boya- 
Żeleńskiego, materiałów osobiście przez niego zgromadzonych, dotyczących 
mordu na profesorach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

W słowie wstępnym Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych -  doc. dr hab. 
Daria Nałęcz, nawiązując do rocznicy tego bolesnego wydarzenia, wskazała na 
brak dostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności z nim związanych. Jest 
to powód, dla którego wszystkie rodzaje dokumentacji dotyczące tego faktu 
mają duże znaczenie. Podkreśliła, iż archiwalia te stanowić będą uzupełnienie 
materiałów zgromadzonych w archiwach polskich.

W wystąpieniu znanego pisarza Józefa Hena, autora m.in. zbeletryzowanej 
biografii T. Boya-Żeleńskiego, jednej z ofiar tego mordu, przebijały motywy do
tyczące osobistych kontaktów z twórcą i ofiarodawcą tego zespołu archiwalne
go -  Władysławem Żeleńskim. J. Hen poznał go zbierając materiały do publika
cji Błazen -  wielki mąż1. W zawarciu zaś tej znajomości pośredniczył Jerzy Gie- 
droyć. J. Hen wspominał, iż korespondował z W. Żeleńskim prosząc o wyjaśnie
nia, komentarze do różnych wykorzystywanych przez niego dokumentów. Pod
kreślił, iż W. Żeleński bardzo ciepło wspomina swego stryja -  T. Boya-Żeleń
skiego, z którego gościnności miał okazję korzystać jako młody człowiek. Był 
to istotny motyw, dla którego po zakończeniu II wojny światowej dążył do wy
jaśnienia wszystkich okoliczności mordu, w tym także ustalenia winnych i do
prowadzenia do wymierzenia im sprawiedliwości. Z tego też powodu gromadził 
różne rodzaje dokumentacji związanej z tym faktem.

Następnie doc. Krystyna Wyczańska, krewna W. Żeleńskiego, zaprezentowa
ła sylwetkę twórcy i ofiarodawcy materiałów. Poinformowała, iż W. Żeleński, 
urodzony w 1903 r., ukończył studia prawnicze, uczestniczył w wojnie polsko- 
bolszewickiej 1920 r . , był pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości w okre
sie międzywojennym. Jako pracownik tegoż Ministerstwa ewakuował się z rządem 
RP do Rumunii. Następnie był internowany w Szwajcarii. Osiedlił się we Fran
cji. Czynnie uczestniczy w życiu emigracyjnym społeczności polskiej, m.in. 
kontakty z J. Giedroyciem, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Dzia
łał na rzecz zbliżenia polsko-ukraińskiego. Historykom polskim znany jest 
W. Żeleński przede wszystkim jako oskarżyciel w procesie o zabójstwo ministra 
spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego (1934). W. Żeleński jest również
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autorem publikacji poświęconej temu procesowi. Gromadził także materiały do
tyczące miejsc pochówku żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej. Zo
stały one opublikowane w formie wykazu poległych.

W kolejnym wystąpieniu dr Jacek Krochmal -  kierownik Zakładu Naukowo- 
Badawczego Archiwistyki przy NDAP scharakteryzował przekazane materiały. 
Archiwalia te to część depozytu W. Żeleńskiego wycofanego 26.04.2001 r. z Archi
wum Instytutu Polskiego i Muzeum im.gen. Sikorskiego w Londynie. Inicjato
rem ich przekazania do Polski był Zbigniew Sroczyński, krewny W. Żeleńskie
go, brat K. Wyczańskiej. Pierwszy spis tych materiałów został sporządzony 
przez dr J. Krochmala. Składają się one z 35 teczek (pakietów). Zawierają 
głównie różne formy kopii dokumentacji sądowej z procesów odbywających się 
w tej sprawie przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości oraz korespon
dencję z różnymi osobami prowadzoną przez W. Żeleńskiego. Wśród wspo
mnianych akt sądowych znalazły się zeznania i oświadczenia świadków, prze
słuchania, niemieckie meldunki operacyjne, dziennik F. Landaua z 1. 1941-1944, 
akta spraw przeciwko Walterowi Kutschmannowi, P. Mentenowi, Teodorowi 
Oberlanderowi (doradca polityczny batalionu Nachtigal), lista zamordowanych 
profesorów. W gronie korespondentów W. Żeleńskiego znajdowali się m.in.: ad
wokaci Stanisław Gombiński, Witold Broniwoj-Orliński. Materiały zgromadzo
ne przez S. Gombińskiego również znalazły się w depozycie W. Żeleńskiego 
i zostały przekazane do Polski. W materiałach tych są także wycinki prasowe 
oraz dokumentacja dotycząca stanowiska środowisk naukowych w różnych kra
jach wobec tego faktu. Zawarty w nich jest m.in. apel adresowany do wszystkich 
uczonych świata z prośbą o wywarcie moralnej presji na rząd niemiecki o przy
spieszenie procesu w sprawie mordu. Na apel ten odpowiedziało ok. 208 osób, 
w tym także profesorowie Austrii i Republiki Federalnej Niemiec2.

Dr Tadeusz Krawczak, dyrektor Archiwum Akt Nowych, wskazał, iż doku
mentacja dotycząca mordu znajduje się w zasobie kierowanej przez niego 
placówki. Archiwalia odnoszące się do tej sprawy znajdują się w materiałach 
Delegatury Rządu na Kraj oraz na tzw. mikrofilmach aleksandryjskich tzn. zmi- 
krofilmowanych aktach władz. III Rzeszy przechowywanych w Fort Alexandria 
w USA. W aktach Delegatury znajdują się meldunki dotyczące tego wydarzenia. 
Mikrofilmy aleksandryjskie obrazują proces decyzyjny. Materiały te wskazują 
także na współuczestnictwo w mordzie nazistowskich środowisk ukraińskich 
(związanych m.in. z S. Banderą).

Oceniając wartość zgromadzonych i przekazanych materiałów wskazać nale
ży, iż stanowią one cenną kolekcję, zawierającą dokumentację obrazującą nie tyl
ko samo wydarzenie ale również jego recepcję, jego funkcjonowanie w świado
mości elit emigracji polskiej, postawę wobec niego, będąc tym samym cennym 
uzupełnieniem i wzbogaceniem polskich archiwaliów. Stanowią z tego powodu 
wartościową dokumentację do historii intelektualnej Polski, Niemiec i Europy
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obrazując procesy integrowania różnych grup narodowych wobec idei o charak
terze uniwersalistycznym.

Materiały te zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych. Tam będą op
racowane i udostępniane.

Przypisy

1 J. H e n : Błazen -  wielki mąż: opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim. Warszawa 
1998.

2 Charakterystyka materiałów została dokonana na podstawie spisu sporządzonego 
przez dr J. Krochmala.

Alicja Kulecka 
(Warszawa)

JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JÓZEFA HURWICA 
W POLSKIM TOWARZYSTWIE CHEMICZNYM 

I MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Dnia 19 czerwca 2001 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego
i Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, przy ul. Freta 16 w Warszawie odbyło się 
spotkanie z okazji jubileuszu 90-tych urodzin Profesora Józefa Hurwica i pro
mocji wydanej z tej okazji Jego książki pt. Wspomnienia i refleksje. Szkic auto
biograficzny.

Dokładna data urodzin Pana Profesora przypada na dzień 23 maja, ale uro
czyste spotkania z tej okazji odbywały się później jeszcze kilkakrotnie.

Profesor Józef Hurwic jest dla nas osobą szczególną. W 1967 r., pełniąc 
funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego, spowodował, że budy
nek przy ul. Freta 16 stał się siedzibą Towarzystwa. Istnienie Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie w domu, w którym matka uczonej prowadziła jedną z naj
lepszych pensji dla dziewcząt, a stojący na terenie większej posesji, gdzie przy
szła na świat Maria Skłodowska, to także Jego zasługa.

Wykładowca, profesor chemii fizycznej na Wydziale Chemii Politechniki 
Warszawskiej, kierownik katedry, dziekan wydziału Fizyki PW, redaktor naczel
ny miesięcznika „Problemy“, członek komitetów redakcyjnych wielu innych 
czasopism naukowych i popularnonaukowych, członek wielu komitetów i komi
sji PAN -  to tylko niektóre przykłady aktywności Profesora Józefa Hurwica.

Wszyscy wiemy, dlaczego musiał prosić o bezterminowy, bezpłatny urlop, dla
czego został pozbawiony katedry, z jakiego powodu odebrano Mu obywatelstwo 
polskie i dlaczego w końcu opuścił Polskę (notabene z owego przymusowego


