
 

 

 

K O Ł O M Y J A ,  P O K U C I E  

I  HU C U L S Z C Z Y Z N A  

W  I I  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  

 

W Y B R A N E  Z A G A D N I E N I A  

BEZPIECZEŃSTWO KULTURA 

 

Redakcja naukowa 

Adam Adrian Ostanek 

Aleksander Smoliński 

 

Warszawa 2017 
 



Recenzenci 

prof. dr hab. Iwan Monolatij – Honorowy Obywatel Kołomyi 

dr hab. Piotr Semków, prof. AMW 

 

 

 

Korekta 

Jarosław Krasnodębski 

Redakcja techniczna 

Adam A. Ostanek 

Aleksander Smoliński 

Projekt okładki 

Adam A. Ostanek 

Skład i łamanie 

Adam A. Ostanek 

 

 

 

Ilustracje na okładce 

Pomnik Józefa Piłsudskiego w Kołomyi (Zbiory A.A. Ostanka) 

Gmach Urzędu Skarbowego w Kołomyi udekorowany z okazji Święta Niepodległości – 

11 XI 1934 r. (NAC, sygn. 1-G-6301) 

Defilada z okazji święta 49. pp – Kołomyja 19 VII 1929 r. (NAC, sygn. 1-W-1248) 

 

 

 

© Copyright by Autorzy 

 

 

 

 

ISBN 978-83-946257-3-3 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 

 

 

 

 

 

Wydanie I 

Ark. wyd.: 9,0



 

 

47 

 

 

Rafał Roguski  

Wydział Humanistyczny 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach1  

 

 

Pokucie pod okupacją rumuńską oraz podczas przejmowania nad 

nim kontroli przez Wojsko Polskie (maj – sierpień 1919 roku) 
 

 

Streszczenie 

Poniższy tekst dotyczy przyczyn wkroczenia armii rumuńskiej na Pokucie i okupacji 

tego obszaru w okresie od 24 maja do 25 sierpnia 1919 roku. W pierwszej części autor 

omawia starania polskiej dyplomacji o wsparcie Wojska Polskiego przez armię rumuń-

ską w operacjach skierowanych przeciwko siłom ZURL oraz przyczyny i cele decyzji 

rządu Królestwa Rumunii o rozpoczęciu okupacji Pokucia. Prezentuje ewolucję po-

stawy rumuńskiej administracji wojskowej wobec mieszkańców wspomnianego re-

gionu z uwzględnieniem podejścia wojsk okupacyjnych do mniejszości narodowych 

i samych Polaków. Ostatni fragment dotyczy procesu ewakuacji terytorium Pokucia 

przez wojska rumuńskie i przejmowania go przez oddziały Wojska Polskiego. Artykuł 

posiada aneks: tekst umowy polsko-rumuńskiej podpisanej we Lwowie w dniu 30 lipca 

1919 roku dotyczącej wycofania się armii rumuńskiej z Pokucia. W prezentowanym 

artykule autor wykorzystał opracowania naukowe związane ze stosunkami polsko-ru-

muńskimi w roku 1919, w tym tekst o okupacji Pokucia autorstwa rumuńskiego badacza 

bazującego na archiwaliach rumuńskich. Fragment dotyczący epizodu wycofania się 

wojsk rumuńskich z Pokucia bazuje na dokumentach zdeponowanych w Centralnym 

Archiwum Wojskowym w Warszawie.  

 

Słowa kluczowe 

Pokucie, Kołomyja, armia rumuńska, okupacja, wojska etapowe 

 

Rumuńska okupacja Pokucia w roku 1919 należy do mniej znanych rozdziałów 

polskiej historii najnowszej. Jako krótki epizod okresu wojny polsko-ukraińskiej z 1919 

roku nie doczekała się osobnej monografii naukowej2. Ale dla wielonarodowej społecz-

ności zamieszkującej w tamtych czasach Pokucie okupacja rumuńska była wydarze-

niem, które silnie wpłynęło na życie regionu. Szczególny wpływ miało dla Ukraińców, 

którzy w Rumunach dostrzegali sojuszników zezwalających na piastowanie przez 

urzędników ukraińskich wysokich stanowisk w administracji samorządowej. Ukraińcy 

                                                 
1 „Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu badawczego nr 410/14 S, zostały sfinansowane 

z dotacji na naukę, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. 
2 Oprócz cytowanej literatury został opublikowany jeszcze artykuł autorstwa Pawła Rutkowskiego 

Okupacja Pokucia przez wojska rumuńskie (maj-sierpień 1919): aspekty militarne i polityczne „Płaj” 2008, 

t. 36. 



Rafał Roguski 

 

 

48 

występowali nawet z propozycjami, aby Rumuni oddali im region Pokucia jako zalążek 

przyszłej niepodległej Ukrainy. Również ludność żydowska z nadejściem wojsk rumuń-

skich wiązała nadzieje na uzyskanie większego wpływu na życie polityczne regionu, 

a przede wszystkim zapewnienie jej bezpieczeństwa.  

W pierwszym okresie po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Pol-

skę niepodległości Królestwo Rumunii i odrodzona Rzeczpospolitą były naturalnymi 

sojusznikami. Konieczność współpracy polsko-rumuńskiej pojawiła się na przełomie 

marca i kwietnia 1919 roku z powodu komunistycznej rewolty na Węgrzech, grożącej 

połączeniem terytorialnym tego państwa z Rosją Radziecką. Podpisana ewentualnie 

polsko-rumuńska konwencja militarna sprowadzałyby się do opanowania dzięki współ-

działaniu z Rumunią Galicji Wschodniej w ramach poczynań „uniemożliwiających po-

łączenie Rosji z Niemcami lub Węgrami”3. Istnienie radziecko-węgierskiego korytarza 

między Rumunią a Polską wywołałoby wewnętrzne trudności w obu krajach tych, gdyż 

oba miały znaczący odsetek mniejszości – głównie Żydów, Ukraińców i Węgrów, prze-

ważnie wrogich nowym strukturom państwowym4. Dla strony polskiej prócz pozyskana 

współpracy z Rumunią duże znaczenie miało zdobycie pretekstu do zajęcia Galicji 

Wschodniej, na co nie zezwalały zwycięskie w I wojnie światowej mocarstwa. Szef 

Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu gen. Tadeusz Rozwadowski starał się zapobiec na-

rzuceniu Polsce zawieszenia działań wojennych w Galicji Wschodniej. Dążył też do 

zawarcia konwencji wojskowej z Rumunią rozumianej jako porozumienie między 

dwoma stronami zwycięskiej koalicji oraz „osobnej konwencji z tym krajem przeciwko 

bolszewikom”5. Doraźną podstawą tego współdziałania miała być wzajemna pomoc 

w osiągnięciu celów polityki Polski w stosunku do Galicji Wschodniej, a Rumunii 

w stosunku do Bukowiny i Besarabii. Jednym z trudniejszych momentów w stosunkach 

polsko-rumuńskich wiosną 1919 roku była sprawa przepuszczenia przez terytorium Ru-

munii ukraińskiego oddziału wojskowego, co strona polska mogła uznać za akt godzący 

w interesy państwa polskiego. Wydarzenie to nastąpiło w kwietniu 1919 roku i było 

związane z polityką Francji wobec kwestii ukraińskiej, ale Polska odpowiedzialność 

zrzuciła wyłącznie na Rumunię6.  

Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski, który odpowiadając na zredagowaną w nie-

zwykle kategorycznym tonie depeszę przewodniczącego Konferencji Pokojowej, wzy-

wającą Polskę do zawieszenia działań militarnych w wojnie z Ukrainą, za ważny powód 

działań zbrojnych uznał „osiągnięcie połączenia z Rumunią tak, aby Polska na wypadek 

wojny z Niemcami nie była odcięta od całego świata i pozostawiona sama przy orężnym 

starciu z Niemcami i wojskiem bolszewickim działającym solidarnie i jednolicie”. Józef 

Piłsudski w liście do przebywającego w Paryżu Ignacego Paderewskiego stwierdził, że 

                                                 
3 W. Stępniak, Początki stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią (1918-1919), „Studia 

z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 1992, t. XXVII, s. 65. 
4 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską (24 maja-początek sierpnia 1919) i początki 

stosunków polsko-rumuńskich, „Przegląd Historyczny” 1998, nr 89/2, s. 256. 
5 W. Stępniak, Początki stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią…, s. 65. 
6 Ibidem, s. 67. 
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istnieje „realna konieczność związku z Rumunami, już faktycznie osiągnięta, której po-

zbyć się nie można, wobec groźby zatargu z Niemcami”. Dotyczyło to wkroczenia 

wojsk rumuńskich na Pokucie w dniu 23 maja. Ta akcja rumuńska nie oznaczała by-

najmniej działania mającego wyłącznie na celu ułatwienie Polsce zajęcia Galicji 

Wschodniej. Dla Piłsudskiego współdziałanie to miało znaczenie ze względu na stan 

kontaktów polsko-niemieckich, a Rumuni byli zainteresowani czasowym zajęciem te-

renu Pokucia ze względu na podjęte kroki w stosunku do zrewoltowanych Węgier7.  

Ignacy Paderewski postulował skierowanie na początku kwietnia przez Ententę 

dwóch rumuńskich dywizji z Bukowiny w kierunku Stanisławowa, aby zmusić Ukraiń-

ską Armię Galicyjską do zaprzestania działań wojennych8. Wiosną 1919 roku armia 

rumuńska toczyła walki na froncie rosyjskim i węgierskim. W dniu 8 maja 1919 roku 

gen. Tadeusz Rozwadowski określał sytuację armii rumuńskiej na froncie jako bardzo 

trudną. Podkreślał obawy rumuńskie, że na ten kraj spadnie główny ciężar walki z Ukra-

ińską Armią Galicyjską. Wkroczenie Rumunów uznał za możliwe po uzyskaniu przez 

Wojsko Polskie zdecydowanej przewagi nad Ukraińcami9. Rumunia z trudem mogła 

podołać zagrożeniom nadchodzącym ze wschodu, gdyż obecność jej sił militarnych 

była równie potrzebna w Siedmiogrodzie, Banacie i Dobrudży. Francja zabiegała, by 

Polska i Rumunia – dwa najważniejsze czynniki w nowym układzie geopolitycznym – 

przywróciły porządek i bezpieczeństwo na swoich granicach z pomocą aliantów. Sto-

sownie do tej koncepcji najwyższe dowództwo aliantów poprosiło gen. Constantina Pre-

zana, aby dostarczył dywizję wojska do zajęcia Galicji Wschodniej, ale po rozważeniu 

skali trudności (m.in. faktu, że Rumunia nie mogła samodzielnie zapewnić przebiegu 

operacji na tak szeroką skalę), projekt został częściowo zaniechany10. Rumunia rozpo-

częcie operacji zajecia Pokucia uzależniała od zgody ze strony Szefa Francuskiej Misji 

Wojskowej gen. Henri Mathiasa Berthelota (co w zasadzie mogłoby równać się odmo-

wie działania ponieważ gen. Berthelot w ocenie polskiej Misji Wojskowej wspierał 

działania Ukraińców widząc zarówno w Ukraińskiej Republice Ludowej jak i w Za-

chodnio -Ukraińskiej Republice Ludowej elementy przyszłej koalicji antybolszewic-

kiej). Berthelot powiedział polskim przedstawicielom że wyrazi zgodę na przejście 

4 Dywizji Strzelców Polskich do Galicji dopiero po zawarciu trwałego polsko-ukraiń-

skiego rozejmu. Ważniejszym od wprowadzenia na obszar zajęty przez Polskę 4. Dy-

wizji Strzelców było skłonienie rumuńskiego naczelnego dowództwa do wprowadzenia 

wojsk na obszar ZURL. Ruch wojsk rumuńskich zamierzano skoordynować silną pol-

ską ofensywą. Gen. Józef Haller oczekiwał uderzenia sojusznika w kierunku na Stani-

sławów i Lwów początek działania wyznaczając na dzień 10 maja 1919 roku Polacy nie 

obawiali się włączenia zajętego przez wojska rumuńskie terenu do ich państwa11. 

                                                 
7 Ibidem, s. 68. 
8 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919, Warszawa 2000, 

s. 207. 
9 Ibidem, s. 213. 
10 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 254 
11 M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu wiosną-latem 1919 r., „Studia i Materiały do Historii 

Wojskowości” 2007, t. XLIV, s. 175. 
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Wskutek narastającego zagrożenia ze strony niemieckiej, Naczelne Dowództwo 

Wojsk Polskich rozpoczęło wycofanie części sił z frontów: wschodniogalicyjskiego 

i wołyńskiego. Z frontu odeszło dziesięć samodzielnych batalionów i kompanii karabi-

nów maszynowych oraz trzy baterie artylerii jako zalążki nowych oddziałów. Liczono 

się również z koniecznością wycofania z frontu oddziałów Armii gen. Józefa Hallera 

(z powodu protestu państw sprzymierzonych). Chcąc przynajmniej częściowo związać 

siły ukraińskie na innych odcinkach frontu i odciążyć front polski wzmocniono kontakty 

z Rumunią w sprawie jej zbrojnego wystąpienia przeciw Ukraińcom. 21 maja 1919 roku 

Rumunia zaoferowała Polsce pomoc wydzielając do walk na południe od Dniestru 

10 tys. żołnierzy12. Polacy kontynuowali w tym czasie ofensywę spychając Ukraińców 

w trójkąt rzek Złota Lipa – Dniestr – Zbrucz. W dniach 24-30 maja rozpoczęto wyco-

fywanie z frontu polskich 1. i 2. Dywizji Strzelców13.  

Fotografia 1. 

Gen. Iacob Zadik 

 
Źródło: http://www.crainou.ro/2014/11/26/in-memoriam-generalul-de-divizie-iacob-zadik-1867-1970/ 

[dostęp: 08.08.2017]. 

W dniu 24 maja 1919 roku, w momencie gdy w prasie została przekazana rezo-

lucja Sejmu Ustawodawczego dotycząca Galicji Wschodniej, na prośbę Józefa Piłsud-

skiego i za zgodą rządu rumuńskiego, 8. Dywizja Piechoty Armii Rumuńskiej przekro-

czyła granicę Bukowiny wchodząc na Pokucie – południowo-wschodnią część Galicji 

– i doszła do linii na południe od Stanisławowa i Halicza. Zadaniem Armii Rumuńskiej 

było posuwanie się na przód aż do kontaktu z Wojskiem Polskim w celu zapobieżenia 

                                                 
12 J. Ślipiec, Drogi niepodległości. Polska i Ukraina 1918-1921, Warszawa 1999, s. 134.  
13 Ibidem, s. 134.  
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radzieckim planom połączenia się drogą przez Pokucie z wojskami zrewoltowanych 

Węgier. Połączenie wojsk rumuńskich i polskich nastąpiło 27 maja 1919 roku w Kału-

szu i Ottyni, nieopodal Stanisławowa, gdzie rumuński oddział pod dowództwem por. 

Radu Galina zetknął się z oddziałem zabezpieczenia polskiej 4. Dywizji Piechoty gen. 

Franciszka Aleksandrowicza14. W trakcie wkraczania armii rumuńskiej na Pokucie nie 

obyło się bez incydentów. Polski 8. pułk piechoty z 3. Dywizji Piechoty Legionów i od-

działy rumuńskie zajęły równocześnie Nadwórną. Z tego powodu doszło do sporu, 

a wycofujący się z tej miejscowości Polacy oświadczyli, że czynią to pod presją siły15. 

Wkraczające na Pokucie oddziały rumuńskie miały niepełny skład osobowy oraz 

słabe uzbrojenie. Rumuni bez przeszkód maszerowali w kierunku Kołomyi. Ruchy Ru-

munów wspierała polska lokalna konspiracja, która wyzwoliła z rąk ukraińskich szereg 

miejscowości, w tym samą Kołomyję. Rumuński Sztab Generalny ogłosił oficjalnie, że 

wojska rumuńskie biorą pod ochronę przed bolszewicką inwazją miejscową ludność bez 

względu na narodowość i wyznanie. Sztab ten uzasadniał obecność swoich wojsk dzia-

łaniami wojennymi pomiędzy Rumunią i Węgierską Republiką Rad na obszarze Zakar-

pacia. W dniu 28 maja Rumuni zatrzymali się na linii Ottynia – Nadwórna. Miejscowym 

Polakom rozkazali oddać broń i usunąć polskie flagi. Przeprowadzono szereg rewizji 

w poszukiwaniu nielegalnego uzbrojenia. We wsiach ukraińskich Rumuni pozostawili 

milicję podporządkowując ją lokalnym dowódcom rumuńskich oddziałów okupacyj-

nych (chodzi prawdopodobnie o formacje etapowe)16. Prowadząc poszukiwania broni 

w pokuckich wsiach, żołnierze rumuńscy dokonywali szczegółowych rewizji w pol-

skich domach i gospodarstwach. Natomiast w domach ukraińskich nie dokonywano re-

wizji wierząc kontrolowanym mieszkańcom „na słowo”17. Poza tym niepokój wśród 

polskiej ludności budziło pozostawienie przez Rumunów uzbrojonej milicji ukraiń-

skiej18.Takie postępowanie utwierdzało Polaków w przekonaniu o faworyzowaniu 

przez okupanta Ukraińców i działaniach na szkodę ludności polskiej.  

Do samej Kołomyi pierwsi żołnierze rumuńscy wkroczyli 26 maja o godzinie 

6 rano. Byli uzbrojeni stosunkowo dobrze i porządnie umundurowani w rosyjskie płasz-

cze i austriackie mundury. Korespondent ukraiński zauważył, że żołnierze ci posiadali 

obuwie i dysponowali dużą ilość motocykli z karabinami19. Stosunki miedzy ustępują-

cymi Polakami a Rumunami z powodu jakiegoś krwawego incydentu na rzece Prut były 

napięte. Rumuni rozbroili polskie oddziały o charakterze milicyjnym20.  

Region zajęty przez Rumunów obejmował szereg ważnych strategicznych linii 

komunikacyjnych i linię kolejową Delatyn – Kołomyja – Stefanówka, która prowadziła 

                                                 
14 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 256. 
15 M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu…, s. 176. 
16 Idem, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią…, s. 219. 
17 Кореспонденція газети „Український прапор” від 15 серпня 1919 р. румунськy окупацію 

Коломиї, [в:] Хрестоматія з історії Коломиї, упорядник і науковий редактор I. Монолатій, Івано-

Франківськ 2016, c. 228. 
18 M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu…, s. 177. 
19 Кореспонденція газети „Український прапор” від 15 серпня 1919 р. румунськy окупацію 

Коломиї…, c. 228. 
20 Ibidem, c. 228. 
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do centralnych obszarów Polski i Ukrainy. Po połączeniu wojsk Polacy zajęli Stanisła-

wów, Hołyń, Gliniany, Przemyślany, Brody i Radzimiłów. Tymczasem Rumunia na 

znak zaufania zgodziła się na przysłanie na Pokucie cywilnych przedstawicieli polskich 

jako attachés wojskowych przy gen. Iacobie Zadicu. Celem tej decyzji było zapewnienie 

łączności pomiędzy Armią Rumuńską a lokalną społecznością cywilną (w większości 

polską) oraz pomoc w przywróceniu porządku w regionie wstrząsanym przez akty roz-

boju i gwałtu, w którym przestały działać wszystkie instytucje, sparaliżowane przez 

ataki band21. 

Wkraczający na Pokucie Rumuni bez walki zajęli powiaty: Kosów, Horodenka, 

Kołomyja, Nadwórna i część pow. tłumackiego do linii Dniestr – Nieżwiska – Ottynia 

– Nadwórna. Znaczna część Pokucia została już wcześniej opanowana przez siły Pol-

skiej Organizacji Wojskowej. Mimo, że akcja Rumunów była uzgodniona z czynnikami 

polskimi, oddziały 8. Dywizji Piechoty gen. Iacoba Zadika występowały jako strona 

neutralna wobec konfliktu polsko-ukraińskiego. Dalsze kroki rumuńskie, takie jak roz-

brajanie miejscowych polskich oddziałów paramilitarnych, dotkliwe rekwizycje, czy 

faworyzowanie Ukraińców, wywołały duże rozczarowanie wśród ludności polskiej. 

Polskie władze wojskowe zwróciły się więc do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

z żądaniem uregulowania sprawy Pokucia na szczeblu dyplomatycznym. Kwestia była 

o tyle pilna, że wobec przedstawiciela frontu galicyjsko-wołyńskiego, gen. Franciszka 

Aleksandrowicza, rumuński dowódca nie umiał sprecyzować swego stanowiska i za-

kresu działań, zasłaniając się brakiem odpowiednich instrukcji22. Stosunki na okupowa-

nym przez Rumunów Pokuciu regulował rozkaz gen. Constantina Prezana wydany do-

piero w dniu 3 czerwca 1919 roku. W rozkazie tym gen. Constanti Prezan nakazywał 

odesłanie członków polskich organizacji paramilitarnych (w tym POW) z bronią do Sta-

nisławowa. Polecał również rozbroić milicję ukraińską i przeciwdziałać zaciągowi do 

Wojska Polskiego. Zapowiedział również przerzucenie do Stanisławowa 4. Dywizji 

Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeligowskiego. Nie zapobiegł natomiast prowadzo-

nym przez rumuńskich dowódców rekwizycjom uznawanym przez Polaków za rabun-

kowe i szerzącej się korupcji23.  

Postawa wojsk rumuńskich na Pokuciu została w pewnym momencie uznana 

przez stronę polską za nieprzychylną i faworyzującą Ukraińców. Najważniejszy motyw 

działania rumuńskiego na tym terenie zawierał fragment proklamacji wydanej w dniu 

wkroczenia na Pokucie przez gen. Iacoba Zadika:  

[...] Królewsko-rumuńskie wojska czując potrzebę połączenia między woj-

skami rumuńskimi w Marmareszu i tymi w Bukowinie i ponieważ to połączenie 

można tylko przeprowadzić linią kolejową Śniatyn – Kołomyja – Delatyn – 

Körösmetzö. Główna Komenda wojsk ustanowiła obsadzić względne terytorium 

galicyjskie, aby gwarantować bezpieczność połączenia na tej linii.  

                                                 
21 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 256. 
22 H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego i przebieg rokowań o konwencję wojskową 

w latach 1919-1921, „Dzieje Najnowsze” 1973, nr 3, s. 25. 
23 M. Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią…, s. 219. 
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Realizując cele własnej polityki międzynarodowej Rumuni nie wykazywali więk-

szego zainteresowania polską racją stanu na Pokuciu. Doszło do nieporozumień, a na-

wet formalnych protestów zgłaszanych przez oficjalne władze polskie, domagające się 

by Rumuni nie uniemożliwiali organizacji polskiej administracji na tym terenie oraz 

okazywali sojuszniczy wobec Polski charakter podjętych działań. W miarę postępów 

polskiej ofensywy przeciwko siłom ukraińskim Rumuni stawali się w odczuciu czynni-

ków polskich intruzami tylko utrudniającymi Polsce realizację jej zamierzeń. Stało się 

to szczególnie widoczne po 25 czerwca 1919 roku, kiedy to Rada Najwyższa upoważ-

niła Polskę do zajęcia Galicji po rzekę Zbrucz24.  

Z powodu szeregu niedomówień pomiędzy sojusznikami rozpoczęto energiczną 

akcję, by doprowadzić do wyraźnego zadeklarowania charakteru wojsk rumuńskich 

i ustalić wspólną linię polityczną obu państw wobec nieprzyjaciół. Akcję tę na terenie 

rumuńskim prowadził przybyły do Bukaresztu 17 czerwca 1919 roku polski poseł Alek-

sander Skrzyński. W rozmowach z królem Rumunii Ferdynandem I oraz zastępcą pre-

miera, ministrem spraw zagranicznych Michałem Pherekyde, uzyskał on zgodę na mia-

nowanie polskiego komisarza cywilnego przy gen. Iacobie Zadiku, a także zapewnienie 

uznania praw Polski do Pokucia wraz z deklaracją o sojuszniczym charakterze wojsk 

rumuńskich. Potrzeba wzmocnienia frontu węgierskiego, obok chęci uniknięcia dal-

szych tarć ze stroną polską, skłoniły Rumunów do wycofania części wojsk z zajętych 

terenów25. 

Rumuni przystąpili do reorganizacji instytucji i służb publicznych w regionie Po-

kucia. Dywizja gen. Iacoba Zadica utworzyła na nowo całą sieć pocztową z zatrudnie-

niem miejscowego personelu cywilnego pod kierownictwem Rumuńskiej Wojskowej 

Komendy Łączności Ofic. Tel. Postal Militar Divizia VIII dowodzonej przez mjr Tur-

batu26. Ciągły brak podstawowych produktów niezbędnych do życia był przyczyną or-

ganizacji procederu przemytu z Bukowiny na Pokucie, poprzez przejścia graniczne 

w Nepolocauti i Oraseni, często za cichą zgodą rumuńskich celników. Poselstwo pol-

skie w Bukareszcie głośno protestowało przeciwko nadużyciom popełnionym przez Ru-

munów (szczególnie w Kołomyi). Ważnym elementem gospodarki na Pokuciu stał się 

„czarny rynek”. Należy pamiętać, że wojska rumuńskie zajęły ten obszar w trakcie ope-

racji wojskowych ponosząc koszty tych działań. Nie zapadła wówczas żadna decyzja 

Konferencji Pokojowej dotycząca przyszłości Pokucia. Przeprowadzane przez Armię 

Rumuńską rekwizycje ledwie pokryły jej straty. Generał Iacob Zadic ze swej strony 

odnotował, że jedyne co zarekwirował, to materiał (wojenny) należący do byłego pań-

stwa lub byłej armii austriackiej, a i to na początku naszej okupacji Pokucia, kiedy nie 

było jasne – zresztą nadal nie jest – komu Pokucie będzie ostatecznie przyznane27. Po-

mimo deklaracji gen. Iacoba Zadica działania wojsk rumuńskich spotkały się z ostrą 

                                                 
24 W. Stępniak, Początki stosunków dyplomatycznych Polski z Rumunią…, s. 68. 
25 H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego…, s. 25. 
26 Фрагменти розвідки Івана Чернявского „Про марки з часів румунської окупацї на По-

кутті”, [в:] Хрестоматія з історії Коломиї…, c. 231.  
27 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 257. 



Rafał Roguski 

 

 

54 

krytyką ze strony polskich przedstawicieli przy jego Dywizji. Polacy donosili o nad-

miernych rekwizycjach wojskowych, wywozie sprzętu i narzędzi rolniczych, produk-

tów naftowych, tartaków, samochodów czy taboru kolejowego. Zwracano uwagę na 

arogancję rumuńskich oficerów, a podoficerów i żołnierzy oskarżano o rabunki, 

wszczynanie burd i brutalne traktowanie cywilów. Od połowy czerwca zaczęto stawiać 

poważniejsze zarzuty min. manipulacji ludnością żydowską aby uzyskać jej poparcie 

dla przyłączenia Pokucia do Królestwa Rumunii. Rumunów posądzano również o wy-

danie zgody na mobilizację mieszkańców Pokucia do Ukraińskiej Armii Galicyjskiej28.  

Od początku lipca 1919 roku w Zaleszczykach odbywały się narady dowództwa 

armii ukraińskiej z udziałem Jewhena Petruszewicza, generałów Mychajło Omeliano-

wicza-Pawlenki, Aleksandra Grekowa, Mirona Tarnawskiego i liderów partyjnych. Sta-

wiane propozycje związane z wojną z Polską nie liczyły się z realiami. Między innymi 

pojawił się pomysł uzyskania zgody okupującej Pokucie Rumunii na przekazanie tego 

obszaru Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Starania takie czyniła Ukraińska Misja Dyplo-

matyczna. Rumuński Sztab Generalny powiadomił Naczelne Dowództwo Wojska Pol-

skiego o prowadzonych przez Ukraińców działaniach. Ukraińcy motywowali swój po-

mysł tym, że wojska rumuńskie wkroczyły w maju 1919 roku na obszar administrowany 

przez Zachodnio - Ukraińską Republikę Ludową29.  

Miejscem największych trudności we współpracy rumuńsko-polskiej podczas 

okupacji Pokucia była Kołomyja, miasto położone w centralnej części tego obszaru 

i w pobliżu granicy rumuńskiej. Polski dziennik lwowski „Gazeta Poranna” z dnia 

14 lipca 1919 roku oskarżał armię rumuńską o przeprowadzenie, po zajęciu Kołomyi 

(26 maja 1919 roku), masowych rekwizycji produktów żywnościowych i artykułów co-

dziennego użytku (wśród nich 60 samochodów cukru będącego wówczas bardzo defi-

cytowym towarem), drewna, pasz i mebli. Rumuni zostali także oskarżeni o współpracę 

z Żydami, bo rumuński oficer będący komendantem okręgu Kołomyja, kpt. Mironescu, 

wprowadził język niemiecki jako urzędowy, dzięki czemu cieszył się pełnym poparciem 

społeczności żydowskiej. Sytuacja została opisana jako „ponura rumuńska inwazja 

która dopełniła czary goryczy ludności Kołomyi”. W odpowiedzi na te zarzuty strona 

rumuńska i polska przeprowadziły wspólne dochodzenie, w którym wziął udział gen. 

Iacob Zadic oraz gen. Edmund Jurystowski, komisarz cywilny rządu polskiego przy 

dowództwie 8. Dywizji Armii Rumuńskiej i Walenty Bielawski, wysłannik rządu pol-

skiego na Pokucie. Dochodzenie obaliło zarzuty dotyczące masowych rekwizycji żyw-

ności. Generał Zadic zorganizował Radę Miejską w Kołomyi złożoną z 17 Żydów, 

10 Polaków, 7 Ukraińców i 2 Niemców (jeden radny przypadał na tysiąc mieszkańców). 

Polak został mianowany burmistrzem, jego zastępcami zostali Żyd i Ukrainiec30. Ukra-

ińcy zostali ustanowieni starostami w trzech powiatach: w Peczeniżynie (dawny komi-

sarz ukraiński Genyk), w Kosowie (były komisarz ukraiński A. Lepki) i w Horodence 

                                                 
28 M. Klimecki, Wojska rumuńskie na Pokuciu…, s. 179. 
29 Idem, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią…, s. 240. 
30 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 258. 
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starosta Martyniec. W Kołomyi, Kosowie i Delatynie starostami zostali Polacy31. Ru-

muni bardzo dobrze traktowali ludność ukraińską, obawiającą się agresywnych wystą-

pień ze strony Polaków32. Polskim burmistrzem Kołomyi został Michał Kolbuszowski. 

Pełnił on tę funkcję jeszcze od dnia 24 marca 1919 roku, kiedy na urząd desygnowało 

go Dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej okręgu kołomyjskiego Po przejęciu 

Pokucia przez Wojsko Polskie złożył swoją funkcję na ręce płk Tadeusza Rychliń-

skiego33.  

Żydzi z Pokucia zwrócili się do Rady Najwyższej Sprzymierzonych z memoran-

dum prosząc o „niezwłoczne zajęcie Galicji przez wojska rumuńskie”. W dniu 22 lipca 

1919 roku, wiceprzewodniczący Żydowskiej Rady Narodowej na Pokuciu Hemiann 

Stapler prosił, by „wojska rumuńskie mogły pozostać na Pokuciu, gdyż w przeciwnym 

wypadku ludność żydowska mogłaby cierpieć prześladowania” Ważnym wydarzeniem 

podczas rumuńskiej okupacji Pokucia było aresztowanie arcyksięcia Wilhelma Habs-

burga, kuzyna byłego cesarza Karola, typowanego przez galicyjskich Ukraińców na na-

rodowego przywódcę przyszłej galicyjskiej Ukrainy, która miała obejmować również 

Bukowinę34.  

Odkąd Rada Najwyższa Sprzymierzonych przychyliła się do prośby Polski 

z 25 czerwca 1919 roku dotyczącej przyłączenia Galicji Wschodniej, a Polacy i Ukra-

ińcy podpisali 26 czerwca 1919 roku zawieszenie broni z linią demarkacyjną: Tarnopol 

– Husiatyn – Zaleszczyki – Dniestr – Złota Lipa, Rumunia mogła wycofać już swoje 

wojska z terenu Pokucia. Będąc dobrze osadzoną na Pokuciu i dysponując poparciem 

dużej części społeczności żydowskiej, nie podniosła żadnych pretensji do regionu ani 

nie zwróciła się zwrot kosztów za pomoc35.  

Na przeprowadzonej w dniu 31 lipca 1919 roku z udziałem gen. Roberta Lamezan 

de Salins i gen. Iacoba Zadika polsko-rumuńskiej konferencji we Lwowie podpisano 

umowę o przekazaniu Polsce Pokucia, a na następnej konferencji w dniu 15 sierpnia 

przeprowadzonej już przez gen. Iacoba Zadika z ppłk. Tadeuszem Rychlińskim usta-

lono termin rozpoczęcia ewakuacji wojsk rumuńskich na 18 sierpnia 1919 roku Od dnia 

26 czerwca 1919 roku, kiedy Rada Najwyższa Ententy, głównie pod wpływem Francji, 

zezwoliła Polsce na zajęcie Galicji Wschodniej po Zbrucz, losy wojny polsko-ukraiń-

skiej zostały przesądzone. Problem ukraiński w stosunkach Polski z Rumunią schodził 

na plan dalszy. Odtąd też ewentualna współpraca obu połączonych wspólną granicą 

państw, nabierała charakteru antyradzieckiego. Rumunia nie wyrzekła się jednak kon-

cepcji stworzenia buforowego państwa ukraińskiego. Przychylnie więc odniosła się do 

                                                 
31 Кореспонденція газети „Український прапор” від 15 серпня 1919 р. румунськy окупацію 

Коломиї, [в:] Хрестоматія з історії Коломиї…, c. 229. 
32 Ibidem, c. 230. 
33 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. I.330.2.1. L. 4/1919 Prez. Kołomyja, dnia 

26 VIII 1919 r. Do Etapowego Dowództwa Pokucia w Kołomyi na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana Pułkow-

nika Rychlińskiego. 
34 F. Anghel, Okupacja Pokucia przez Armię Rumuńską…, s. 259. 
35 Ibidem, s. 260. 
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Semena Petlury, a premier Rumunii Ion Bratianu zaoferował Polsce dyplomatyczne po-

średnictwo i poparcie w rokowaniach z Ukraińcami. Nie doszło do zawarcia ściślej-

szego sojuszu między Polską a Rumunią. Młoda, wplątana w liczne konflikty polska 

państwowość nie miała w oczach władz rumuńskich dostatecznego prestiżu36. 

Fotografia 2. 

Gen. Rober Lamezan de Salins 

 
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe (dalej: NAC), sygn. 1-W-467. 

Po podpisaniu umowy o opuszczeniu Pokucia przez wojska rumuńskie Polacy 

rozpoczęli przygotowania do zajęcia regionu przez własne oddziały wojskowe. Rozka-

zem Dowództwa Okręgu Etapowego Lwów oddziały przeniesione na Pokucie z powodu 

odkładania decyzji ewakuacji przez władze rumuńskie stacjonowały przez dłuższy czas 

w Stanisławowie. Oddziały etapowe przeznaczone na Pokucie pełniły w mieście i oko-

licy służbę wartowniczą i ochronną, a oficerowie załatwiali w tym czasie sprawy przy-

gotowania do obsady nowych posterunków37.  

W niedzielę dnia 17 sierpnia 1919 roku rozpoczęła się operacja przejęcia przez 

Wojsko Polskie obszaru Pokucia38. Według cytowanych poniżej materiałów w pierw-

szym dniu operacji nie przeprowadzono żadnych ruchów oddziałów wojskowych. Do-

piero w dniu następnym, czyli w poniedziałek 18 sierpnia ppłk Tadeusz Rychliński, 

ppor. Pospiszel, por. Dracz i ppor. Schneider wraz z kancelarią i 20 żołnierzami 1 kom-

panii VI. Batalionu Etapowego udali się koleją i samochodami do Kołomyi39. I kompa-

nia VI Batalionu Etapowego przybyła do Ottyni na pobyt przejściowy. Na dworcu ko-

                                                 
36 H. Bułhak, Początki sojuszu polsko-rumuńskiego…, s. 26. 
37 CAW, sygn. I.330.2.1. Do Intendentury Dow. Okręgu Etapowego na ręce Dowódcy Okręgu Eta-

powego we Lwowie. Stanisławów, dnia 18 VIII 1919 r. 
38 Dzień ten określono w polsko-rumuńskiej umowie jako „n”, precyzując wykonanie kolejnych 

czynności w następnych dniach jako „n + …”, gdzie wstawiana liczba po znaku „+” oznaczałą ilość dni 

liczoną od 17 VIII 1919 r. 
39 CAW, sygn. I.330.2.1. Dyspozycja czynności dla dowództw etapowych podczas obsady Pokucia 

przez wojska polskie, a ewakuacyi tegoż przez wojska rumuńskie.  



Pokucie pod okupacją rumuńską… 

 

 

57 

lejowym batalion został powitany przez mieszkańców wszystkich zamieszkujących Ot-

tynię narodowości. Dnia 19 sierpnia polski oddział wkroczył do Mikuliczyna, gdzie do-

wództwo utworzonej Stacji Etapowej objął por. Kühnel40.  

Oddział etapowy Wojska Polskiego w dniu 19 sierpnia 1919 roku przybył koleją 

do opuszczonej przez wojska rumuńskie Worochty, gdzie żołnierze zostali powitani 

przez polskich mieszkańców chlebem i solą. Zamieszkali Worochtę Żydzi przypatry-

wali się całemu zdarzeniu z boku nie biorąc udziału w powitaniu41. Spośród ukraińskich 

mieszkańców miejscowości na stację nie przybył nikt. Dowództwo Stacji Etapowej 

w Worochcie objął por. Janicki. W tym samym dniu polski oddział etapowy przybył do 

Delatyna, gdzie powitały go jednostki rumuńskie oraz miejscowe władze cywilne. Wi-

tała go również reprezentacja polska i żydowska. Dowództwo Stacji Etapowej Delatyn 

objął por. Perlak. W dniu 20 sierpnia (dzień „n+3”) do Ottyni przybył oddział etapowy 

ze Stanisławowa (Sianki). Dowództwo tamtejszej Stacji Etapowej objął por. Ostrowski. 

Od wycofania się żołnierzy rumuńskich przez dwa dni dowódcą miasta z ramienia Pol-

skiej Organizacji Wojskowej był por. Władysław Plezia. Dnia 21 sierpnia (w dniu 

„n+4”) kompania etapowa przybyła do Peczeniżyna, gdzie oczekiwały na nią przygo-

towane do wymarszu oddziały rumuńskie pod komendą płk Liciu. Obecny był też ppłk 

Tadeusz Rychliński. Dowództwo Powiatu Etapowego Peczeniżyn objął kpt. Szałajde-

wicz42. 

W dniu 22 sierpnia 1919 roku, w 5 dniu przejmowania Pokucia od wojsk rumuń-

skich polski oddział etapowy wkroczył do Obertyna, gdzie został serdecznie powitany 

przez miejscową ludność polską i reprezentację żydowską. Żołnierzy rumuńskich 

w momencie wkroczenia polskich jednostek już nie było. Komendę stacji etapowej 

Obertyn objął ppor. Ciechanowski43. 

24 sierpnia („n+7”) o godzinie 16 oddział etapowy przybył do Gwoźdźca gorąco 

witany przez tamtejsza polską ludność. Radość z powrotu polskich żołnierzy wyrażali 

przedstawiciele ludności polskiej i żydowskiej oraz duchowieństwo44. Dowództwo Sta-

cji Etapowej Gwoździec objął por. Lewicki. 25 sierpnia drogą przez Kołomyję, Jabło-

nów i Pistyń pomaszerowały oddziały etapowe przeznaczone dla obsadzenia Kosowa 

i Kut. O godzinie 11 polski oddział etapowy wkroczył do Kosowa. Mowy powitalne 

wygłosili tylko Polacy. Żydzi i Ukraińcy (w dokumencie Rusini) trzymali się na uboczu. 

Dowództwo Powiatu Etapowego Kosów objął ppłk Grocholski. Tego samego dnia Pol-

ski oddział wkroczył do Kut, gdzie został serdecznie powitany jedynie przez Polaków. 

W dniu 28 sierpnia w Kutach urządzono święto żołnierza. Dowództwo Stacji Etapowej 

objął kpt. Biliński. Imponująca była uroczystość wkroczenia polskich oddziałów do 

                                                 
40 CAW, sygn. I.310.1.28. Dokument bez tytułu i daty. 
41 Ludność żydowska w części miejscowości zajętych przez Rumunów była w pewnym sensie fa-

woryzowana. Opuszczenie Pokucia przez wojska rumuńskie mogło wzbudzić wśród Żydów obawę pogor-

szenia ich położenia. Uwaga R.R. 
42 CAW, sygn. I.310.1.28. Dokument bez tytułu i daty. 
43 Ibidem. 
44 Chodzi prawdopodobnie o duchowieństwo katolickie. Kler grecko-katolicki reprezentował lud-

ność ukraińską, nastawioną niechętnie do polskiej władzy.  
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Śniatyna, ponieważ Wojsko Polskie odbierało tam rządy od Rumunów w obecności 

większej ilości wyższych oficerów oraz rumuńskiej i polskiej kompanii honorowej. 

Z polskich oficerów w uroczystościach wziął udział ppłk Tadeusz Rychliński, a z ru-

muńskich płk Liciu i płk Concelescu. Dowództwo Powiatu Etapowego Śniatyń objął 

mjr Pawłowski. Tego samego dnia polskie oddziały wkroczyły do Horodenki. Dowódz-

two Powiatu Etapowego Horodenka objął mjr Lang. W Żabiem dowództwo stacji eta-

powej objął ppor. Twardoń. Polscy żołnierze zostali powitani przez nieliczną grupę Po-

laków. Ani miejscowi Rusini ani Żydzi nie wzięli udziału w powitaniu polskiej kompa-

nii etapowej45.  

Podczas przejęcia od wojsk rumuńskich Pokucia nie doszło do żadnych starć żoł-

nierzy polskich z miejscową ludnością. Dnia 22 sierpnia 1919 roku ze Stryja do Stani-

sławowa przybył 6. pułk ułanów, a dnia 23 sierpnia całą grupa płk. Kosteckiego miała 

wyruszyć transportami kolejowymi ze Stanisławowa do Kołomyi. Grupa płk Kostec-

kiego w dniu 23 sierpnia 1919 roku przybyła wraz ze wszystkimi oddziałami do Koło-

myi i dnia następnego objęła powiat Kołomyja46.  

Wykonując rozkaz DOE Lwów (do L. 530 res.) oraz w myśl konwencji między 

rządem polskim a rumuńskim odbyła się w Kołomyi w dniu 15 sierpnia 1919 roku o go-

dzinie 10.00 wspólna konferencja pod przewodnictwem gen. armii rumuńskiej Iacoba 

Zadika, w której uczestniczyli płk rumuński Liciu, ppłk Tadeusz Rychliński, wszyscy 

oficerowie przeznaczeni do obsadzenia stanowisk dowódców powiatów etapowych na 

terenie Pokucia, burmistrzowie miast i starostowie z Pokucia. Udział wzięli również 

delegaci ministerstwa: radca Jurystowski i komisarz Biega, oficer łącznikowy por. Ho-

rodyński i wiele zainteresowanych osób. Tematem konferencji było zapoznanie zebra-

nych z treścią konwencji polsko-rumuńskiej podpisanej przez gen. Iacoba Zadika i gen. 

Roberta Lamezana de Salins. Objaśniono zebranym poszczególne punkty umowy, po-

ruszono sprawy przepustek granicznych oraz kwestie wzajemnego oddawania sobie 

urzędów podczas trwania ewakuacji armii rumuńskiej z Pokucia. Zebranie miało cha-

rakter uroczysty i przyjazny. W jego trakcie podkreślano wspólne cele Polski i Rumunii, 

a na zakończenie wzniesiono okrzyki na cześć obu narodów. W celu uczczenia delega-

tów wspomnianej konferencji korpus oficerów rumuńskich urządził bankiet w najlep-

szym lokalu w Kołomyi. Po toastach i przemówieniach rumuńska orkiestra wojskowa 

(przy dość szczupłych siłach obsadzających Pokucie Rumuni taką posiadali) odegrała 

hymny narodowe obu państw, a także wiązankę polskich pieśni i inne utwory. Na za-

kończenie wykonano wspólną fotografię wszystkich zebranych47. 
  

                                                 
45 CAW, sygn. I.310.1.28. Dokument bez tytułu i daty.  
46 CAW, sygn. I.310.1.28. Dowództwo Powiatu Etapowego Kołomyja. L. prez. 76 Raport sytua-

cyjny. Kołomyja, dnia 29 VIII 1919 r. 
47 CAW, sygn. I.400.3213. Dowództwo Powiatu Etapowego Kołomyja L. prez. 76. Zał. C do L. 

671 pf., Sprawozdanie dotyczące ewakuacji Pokucia przez Wojska rumuńskie a wkroczenia Wojsk Pol-

skich do poszczególnych miejscowości i objęcia władzy wojskowej przez polskie Dowództwa. /Na podsta-

wie otrzymanych raportów/.- Mazurek Dąbrowskiego nie był wówczas oficjalnym hymnem narodowym. 

Być może odegrano I Brygadę. Uwaga R.R.  
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Fotografia 3. 

Przekazanie Kołomyi wojskom polskim przez wojska rumuńskie (23 sierpnia 1919 roku) 

 
Źródło: NAC, sygn. 1-H-401-1. 

Nocą z 22 na 23 sierpnia 1919 roku polskie odziały wkroczyły do Kołomyi. Lud-

ność polska udekorowała zielenią dworzec kolejowy zawieszając emblematy narodowe 

i napisy okolicznościowe. O godzinie 9.00 w dniu 23 sierpnia polskie oddziały woj-

skowe zarówno etapowe jak i operacyjne przemaszerowały z dworca kolejowego do 

miasta. Na rynku oczekiwała na nie kompania rumuńska Po uformowaniu się oddziałów 

rumuńskiego i polskiego w przygotowanej przez wojska rumuńskie bramie tryumfalnej 

i oddaniu sobie wzajemnych honorów odegrano hymny narodowe obu krajów. Następ-

nie żołnierze polscy i rumuńscy zbratali się ze sobą (uścisnęli dłonie) i po ponownym 

karnym ustawieniu się pododdziałów nastąpiło oddanie władzy wojskowej przez 

płk. Liciu – ppłk Tadeuszowi Rychlińskiemu. Rumuński chorąży zdjął z ratusza miej-

skiego rumuńską flagę, a chorąży polski zawiesił flagę polską. Przedstawiciele narodo-

wości polskiej, ruskiej (ukraińskiej), żydowskiej i niemieckiej wygłosili okoliczno-

ściowe przemówienia. Po odpowiedzi ppłk Tadeusza Rychlińskiego na przemówienia 

i wzniesieni okrzyków na cześć Naczelnika Państwa marszałka Józefa Piłsudskiego, ar-

mii polskiej i Rzeczypospolitej pochód wraz z polskimi żołnierzami udał się do głów-

nego kościoła miasta na uroczyste „Te Deum”. Po nabożeństwie miała miejsce defilada 

żołnierzy obu armii. W dniu następnym komitety polskich towarzystw patriotycznych 
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zorganizowały na boisku Sokoła dziękczynną mszę polową, w której uczestniczyły 

wszystkie przybyłe do Kołomyi oddziały wojskowe. W południe odbył się urządzony 

staraniem miasta wspólny obiad dla oficerów urządzony staraniem władz Kołomyi, a po 

południu festyn ludowy dla żołnierzy. Ppłk Tadeusz Rychliński objął dowództwo Po-

wiatu Etapowego Kołomyja48. 

Podobnie ppor. Franciszek Twardoń wraz ze swym oddziałem etapowym przybył 

dnia 25 sierpnia 1919 roku do Żabiego, gdzie zluzował stacjonujące tam oddziały ru-

muńskie postępując ściśle w myśl konwencji polsko-rumuńskiej. Przy wymarszu ze 

Stanisławowa przyłączył swój oddział do Grupy Operacyjnej płk Kosteckiego49. 

Manifestacje z okazji wkroczenia na Pokucie i do Galicji Wschodniej Wojska 

Polskiego silnie podziałały na ludność ukraińską i przytłumiły zarzewie ukraińskiej ir-

redenty. Przygnębienie zapanowało też wśród ukraińskiej inteligencji. Sytuacja ta miała 

również swe źródło ze strony okupujących wcześniej Pokucie Rumunów. Na wspólnych 

z Polakami zebraniach oraz podczas ewakuacji pomijali zupełnie ludność ukraińską. Po 

zakończeniu rumuńskiej okupacji Pokucia latem 1919 roku pacyfikacja regionu była 

jeszcze daleka od zakończenia. Ukraińscy chłopi żywili dużą niechęć wobec Polaków. 

Należało odnosić się do nich w sposób bardzo zdecydowany. Pozytywne sygnały Rusi-

nów wobec Wojska Polskiego (m.in. w Kołomyi) – według autora cytowanego raportu 

– należało tłumaczyć obawą, a jeśli dobrą wolą, to niewielką i nie wśród ogółu50. 

* * 

Pokucie i ziemia stanisławowska jako bardzo ważny obszar Rzeczypospolitej 

w okresie walk o niepodległość stanowiły teren zmagań z Ukraińcami walczącymi 

o niepodległą Ukrainę i wojny polsko-rosyjskiej. W roku 1919 był to teren o wielkim 

znaczeniu strategicznym, ponieważ w razie niepomyślnej sytuacji militarnej mogło tam 

dojść do połączenia zrewoltowanych Węgier z Armią Czerwoną wkraczającą na obszar 

Galicji Wschodniej. Stąd konieczność obrony tego obszaru. Zajęcie Pokucia przez woj-

ska rumuńskie stanowiło działanie sojusznicze wobec Rzeczypospolitej. Natomiast na 

obszarze Pokucia Rumuni prowadzili działania nie po myśli władz polskich faworyzu-

jąc ludność ukraińską. W trakcie pobytu wojsk rumuńskich na Pokuciu dokonały one 

częściowego rozbrojenia polskich organizacji paramilitarnych, co dla Polaków stano-

wiło duże zaskoczenie. Również nie po myśli dla polskiej społeczności i władz pań-

stwowych była obsada najwyższych stanowisk w administracji samorządowej Pokucia 

przez Ukraińców. Oczywiście Ukraińcy nie byli zadowoleni z ilości stanowisk, ale Po-

lacy byli pewni, że sojuszniczy Rumuni właśnie im oddadzą administrację. Postępowa-

nie rumuńskiej administracji wojskowej dawało miejscowym Ukraińcom i niektórym 

dowódcom ukraińskiej armii nadzieję na budowę na Pokuciu zalążka niepodległej 

Ukrainy. 

                                                 
48 Ibidem. 
49 CAW, sygn. I.330.2.1. Dowództwo Etapowe Pokucie Kołomyja 1. 
50 CAW, sygn. I.310.1.28. Dowództwo Powiatu Etapowego Kołomyja. L. prez. 76 Raport sytua-

cyjny. Kołomyja, dnia 29 VIII 1919 r.  
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Natomiast ciche pozwolenie na przemyt żywności przez granicę z Rumunią 

i czarnorynkową wymianę pozwoliło na poprawę aprowizacji regionu. Na Pokuciu bra-

kowało żywności, więc władze rumuńskie pilnując granicy „przymykały oko” na pro-

ceder przemytu towarów spożywczych.  

Pomimo szeregu zadrażnień pomiędzy władzami polskimi a rumuńskimi, wyco-

fanie się armii rumuńskiej i zwrot terenu Polakom przebiegło w przyjaznej atmosferze. 

 

ANEKS 

Tekst umowy polsko-rumuńskiej podpisanej przez gen. Iacoba Zadika oraz 

gen. Roberta Lamezana de Salins we Lwowie w dniu 30 lipca 1919 roku  

dotyczącej wycofania się armii rumuńskiej z Pokucia51 

Lwów, dnia 30 lipca 191952. 

Umowa 

Dotycząca ruchów Oddziałów wojsk król. Rumuńskich i oddziałów wojsk pol-

skich mających się uskutecznić przy ewakuacyi Pokucia przez siły zbrojne rumuńskie 

– zawarta między generałem Jakubem Zadikiem, dowódcą 8-mej dywizji rumuńskiej, 

jako delegatem Nacz. Dow. Wojsk Rumuńskich (Nr rozkazu 2192 z 17 lipca 1919) 

z jednej strony – a generałem hr. de Lamezan-Salins Robertem, jako delegatem Naczel-

nego Dow. Wojsk Polskich (Nr rozkazu 8970/II z dnia 22 lipca 1919.) z drugiej strony. 

Ewakuacya i okupacya Pokucia odbędzie się na określonych przestrzeniach 

i w określonych odstępach czasu a jako zasadę ustala się, że tylko w miarę, jak poszcze-

gólne odcinki terenu zostaną w danym czasie opróżnione przez oddziały rumuńskie, 

mogą te odcinki stopniowo być zajmowane przez oddziały polskie. 

Ewakuacya i okupacya terytorium Pokucia przeprowadzi się wedle następują-

cego programu: 

Dzień „n” Sytuacya początkowa: Oddziały wojsk polskich skoncentrowane 

w Stanisławowie. Oddziały Wojsk Rumuńskich (operujące) na linii demarkacyjnej: 

Niezwiska – Ottynia, Delatyn, Worochta.  

Dzień „n+1” Oddziały Wojsk Polskich, jak w dniu „n”. Oddziały Wojsk Rumuń-

skich (operjące) cofają się na linie demarkacyjną: Niezwiska – Słoboda Leśna, Pecze-

nizyn – Murezelik tryg. 1500, Kostrzyca tryg. 1586, Kukul tryg. 1540. 

Oddział wojsk rumuńskich (etapowych) pozostają w swych miejscach postoju jak 

w dniu „n”. 

Dowódca wojsk etapowych Polskich „na Pokuciu” podpułkownik Rychliński 

udaje się do Kołomyi. Dowódca etapowy powiatowy na Delatyn udaje się do Delatyna. 

Ottynia jest wolna i może być dowolnie zajęta przez Oddziały Wojsk Polskich.  

Dzień „n+2” Oddziały Wojsk Polskich etapowych posuwają się do Ottyni (o ile 

nie była już zajęta dnia poprzedniego), do Delatyna, Mikuliczyna, Worochty. 

                                                 
51 CAW, sygn. I.330.2.1. 
52 Odpis umowy przechowywany w CAW, sygn. I.310.1.28 posiada datę podpisania 31 VII 1919 r. 



Rafał Roguski 

 

 

62 

Oddziały Wojsk Rumuńskich etapowych oczekują przybycia Wojsk Polskich – 

oddanie części powiatu nadwórniańskiego (Delatyn i tłumackiego, który dotychczas 

były pod okupacją rumuńską. Oddziały wojsk Rumuńskich etapowych cofają się poza 

granice wymienionych powiatów. Ewakuacja ma być ukończona wieczorem „n+2”. 

Oddziały wojsk polskich etapowych zajmuj terytorium aż do granic południowo-

wschodnich powiatów Tłumacz i Nadwórna. 

Dzień „n+3”. Oddziały wojsk rumuńskich operacyjnych cofają się na linię de-

markacyjną Niezwiska – Kołomyja – Pistyń – Murezelik tryg. 1500, Kostrzyca tryg. 

1586 – Kukul tryg. 1540. 

Oddziały wojsk rumuńskich etapowych pozostają w swych miejscach postoju. 

Dowódca polskiej stacyi etapowej powiatowej z Peczeniżyna udaje się na swoje 

miejsce przeznaczenia. 

Dzień „n+4”. Oddziały wojsk rumuńskich (operacyjnych i etapowych) pozostają 

w swych miejscach postoju. Oddziały wojsk polskich etapowych, przeznaczone dla Pe-

czeniżyna udają się do Peczeniżyna przez Delatyn – Łanczyn. Oddanie powiatu Pecze-

niżyn. Oddziały wojsk rumuńskich etapowych cofają się z Peczeniżyna do Kołomyi.  

Dzień „n+5” Oddziały wojsk rumuńskich operacyjnych cofają się na linię demar-

kacyjną: Horodenka, Targowica, Zabłotów, Kossów, Kreta tryg. 1352, Kostrzyca tryg. 

1586, Kukul tryg. 1540. 

Dzień „n+6”. Oddziały wojsk polskich etapowych i operacyjnych udają się do 

Kołomyi.  

Oddziały wojsk rumuńskich etapowych oczekują w Kołomyi przybycia wojsk 

polskich.  

Oddanie powiatu Kołomyja.  

Oddziały wojsk rumuńskich etapowych cofają się z Kołomyi do Zabłotowa. 

Dzień „n+7” Oddziały wojsk rumuńskich operacyjnych cofają się poza granicę 

rumuńską między Pokuciem i Bukowiną, następnie według rozkazów specjalnych na 

linię Jablańca n/Czeremoszem Białym, Kreta tryg. 1352, Bystrzec, Kostrzyca tryg. 

1586, Kukul tryg. 1540 – wymienione punkta należą do Rumunów. 

Linia Jablanica – Kural (Kurul?) zostaje przyjęta jako linia demarkacyjna z wy-

raźnym zastrzeżeniem potwierdzenia i uznania jej jako nas obowiązującej przez Rząd 

Polski. Oddziały wojsk rumuńskich etapowych pozostają w swych miejscach postoju 

w powiatach Horodenka, Śniatyn, Kossów. Dowódcy Oddziałów Wojsk Polskich eta-

powych na Horodenkę, Śniatyń, Kossów, Kuty, Żabie udają się na swoje miejsce prze-

znaczenia.  

Dzień „n+8” Oddziały wojsk polskich etapowych udają się do Horodenki, Śnia-

tynia, Kossowa (Kuty – Żabie). Oddziały wojsk rumuńskich etapowych oczekują przy-

bycia wojsk polskich.  

Oddanie powiatów Horodenka, Śniatyń, Kossów. 

Oddziały wojsk rumuńskich etapowych cofają się poza granicę rumuńską (Buko-

wina). 

Dzień „n+9”. Oddziały „Straży Pogranicznej” rumuńskiej rozpoczynają swoją 

służbę na granicy kraju (aż do wydania odmiennych rozkazów) na linii demarkacyjnej 
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Jablanica – Kukul tryg. 1540 po stronie rumuńskiej – oddziały wojsk polskich specjalnie 

do tej czynności przeznaczone – po stronie polskiej.  

Dzień „n” zostanie oznaczony przez delegatów obu Naczelnych Dowództw – Ru-

muńskiego i Polskiego, skoro otrzymają uznanie powyższej umowy.  

Uwaga I. Naczelni Dowódcy etapowi Polscy i Rumuńscy wymienionego teryto-

rium przebywają w Kołomyi podczas (fragment arkusza zniszczony) ewakuacji Poku-

cia, tak długo, jak długo tego będą wymagać sprawy służbowe.  

Uwaga II.  

Kwestye dotyczące przechodzenia granicy między obu krajami jako też spraw 

celnych zostaną uregulowane w czasie późniejszym przez odnośne Rządy. 

Umowa powyższa wchodzi w życie po otrzymaniu zgody obu Naczelnych Do-

wództw Polskiego i Rumuńskiego. 
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