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У статті зроблено спробу дослідити історію українських вояків 
польської армії, які під час Другої світової війни воювали під британ-
ським командуванням. Особливу увагу звернено на обставини їх пере-
бування на території Польщі, а також переселення до Великої Бри-
танії й особливості переходу до цивільного життя у британському 
суспільстві.

Ключові слова: українські вояки, польські збройні сили, британ-
ська армія, демобілізація, Польський корпус приготування та розмі-
щення.

In the article an attempt is made to investigate the history of the 
Ukrainian soldiers in the Polish Army, who during The Second World 
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on circumstances of their emigration to the Great Britain and on the 
peculiarities of their transfer to the civil life in the British society.
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***
Друга світова війна і пов’язані з нею геополітичні зміни ста-

ли могутніми каталізаторами світового міграційного процесу, 
невід’ємною частиною якого була українська еміграція. Серед емі-
грантів значну частину становили ті українці, які воювали у скла-
ді різних військових формувань таких як польські збройні сили, 
УПА, Дивізія «Галичина», Червона армія. Зокрема, українці-вояки 
польської армії, підпорядкованої польському еміграційному уря-
дові в Лондоні, одні із перших опинилися за межами Батьківщини. 
На сьогодні маловідомим залишається той факт, що тисячі наших 
співвітчизників у складі польських збройних сил (ПЗС) відважно 
воювали на боці союзників у Західній Європі, Північній Африці та 
на Близькому Сході. Після війни вони стали потужним джерелом 
поповнення української діаспори у Великій Британії та, частково, 
українських громад США і Канади.

Незважаючи на актуальність, ця проблема не отримала належ-
но глибокого вивчення у працях вітчизняних істориків. Наприклад, 
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автори навчальних посібників з історії української еміграції «Укра-
їнська еміграція: від минувшини до сьогодення»1 , «Історія україн-
ської еміграції»2 наводять дані тільки про тих українців, які прибули 
до Об’єднаного Королівства у складі Другого корпусу польської ар-
мії, оминаючи своєю увагою українців-членів інших польських вій-
ськових формувань під британським командуванням. Серед моно-
графій, присвячених проблемам української діаспори, слід назвати 
працю Юрія Покальчука «Українці у Великій Британії»3. На під-
ставі інтерв’ю з українцями – колишніми вояками ПЗС автор по-
дає відомості про обставини вступу українців до цих збройних фор-
мувань та їх взаємовідносини з поляками. Цінною з фактологічної 
точки зору є монографія львівських дослідників Леоніда Зашкіль-
няка та Миколи Крикуна «Історія Польщі: від найдавніших часів до 
наших днів»4, що містить інформацію про формування польським 
еміграційним урядом різних військових частин, до складу яких вхо-
дили українці.

Серед британських дослідників даної проблеми слід відзначити 
Жанін Хенсон5, Жаквіса Вернанта6 та Ернеста Крауца7, які у своїх 
монографіях проаналізували заходи уряду лейбористів щодо пере-
селення вояків ПЗС, у тому числі й українців, до Об’єднаного Ко-
ролівства.

Дефіцит наукової літератури певною мірою компенсується зна-
чною кількістю мемуарних творів, написаних безпосередньо учас-
никами тих військових формувань. Зокрема, найбільш цінними 
для дослідників є спогади головнокомандувача Другого корпусу 
польської армії генерала Владислава Андерса «Армія у вигнанні»8, 
стрільця цього корпусу Теодора Турко «Щаслива людина»9 та вояка 
ПЗС під британським командуванням Мар’яна Гайви «Все здаєть-
ся, начебто – недавно»10.

Метою даної розвідки є на основі аналізу джерел та літератури 
комплексно розглянути обставини та причини вступу українців у 
лави польських збройних сил, визначити хронологічні рамки при-
буття цієї групи українських емігрантів на Британські острови та 
дослідити правові й соціально-економічні аспекти їх становища в 
Об’єднаному Королівстві.

Після окупації нацистами Польщі у Франції був створений поль-
ський еміграційний уряд генерала Владислава Сікорського, який 
тісно співпрацював з урядами Франції, Великої Британії та США, 
а також підтримував контакти з членами еміграційного уряду УНР 
у Парижі. На підставі угоди, укладеної між польським та французь-



73
ким урядами, у січні 1940 р. розпочалося формування польської ар-
мії у Франції. У травні 1940 р. армія нараховувала 84 тисячі солда-
тів та офіцерів11. Серед них було чимало українців, мобілізованих до 
польських збройних сил (ПЗС) ще напередодні та на початку війни, 
а також українські старшини та військовослужбовці, котрі служили 
у польському війську на контрактній основі з уповноваження уряду 
УНР.

Після капітуляції Франції у війні з Німеччиною 22 червня 
1940 р. польський уряд переїхав до Великої Британії, переправив-
ши туди частину Польської армії (близько 27 тисяч вояків). На той 
час в Об’єднаному Королівстві вже перебували 4 тисячі військовос-
лужбовців польського воєнно-морського флоту і повітряних сил12. 
Відомо, що у складі евакуйованих польських військових частин до 
Великої Британії прибула чисельно невелика група українців13. Од-
нак представники саме цієї групи стали ініціаторами організовано-
го життя української громади на Британських островах. Серед них 
відзначаємо майора Сергія Нагнибіду, сотників Юрія Сальського та 
Михайла Опаренка, а також посла польського сейму Микиту Буру14. 

На підставі укладеної 5 серпня 1940 р. військової угоди між 
польським еміграційним та британським урядами продовжувало-
ся формування ПЗС на території Об’єднаного Королівства15. Відо-
мо, що бази військово-морських та повітряних сил польської армії 
розташовувалися в Англії, а інші військові частини знаходилися у 
Шотландії16. Українці поповнювали лави ПЗС за різних обставин. 
Вступ до польської армії під британським командуванням став чи не 
єдиним шансом врятувати своє життя для вояків Української Диві-
зії «Галичина», які потрапили у полон до військ союзників у 1944 
– 1945 pp.17 З таких же міркувань до ПЗС вступали українці – вої-
ни УПА, які навесні та влітку 1944 р. потрапили в німецькі облави 
й були насильно вивезені до Франції. Певний відсоток українців з 
таборів для переміщених осіб у Німеччині також вступали до поль-
ської армії з метою врятуватися від насильної репатріації до СРСР.

Українці у складі різних польських частин під британським 
командуванням воювали у Західній Європі та на Близькому Схо-
ді. Встановити точну кількість українських військовослужбовців 
ПЗС, які прибули до Об’єднаного Королівства під час Другої світо-
вої війни досить складно, оскільки в офіційних реєстрах вони зде-
більшого були записані як поляки18. Згідно статистики громадської 
організації Союз українців у Великій Британії українцями себе 
визнали 294 вояки польської армії, які наприкінці 1945 – початку 
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1946 pp. перебували на Британських островах19. Учасник тих подій 
Василь Олеськів у своїх спогадах наводить дані, що у роки війни 
в Об’єднаному Королівстві у складі польських військових частин 
опинилися понад тисячу українців20.

Наступна велика група українців прибула до Великої Британії 
у складі Другого корпусу польської армії під командуванням гене-
рала Владислава Андерса. Формування корпусу було безпосеред-
ньо пов’язане з трагічними подіями на західноукраїнських землях 
після їх приєднання до Радянського Союзу восени 1939 р. У грудні 
1939 р. радянська влада на ново приєднаних територіях розпочала 
репресії проти місцевого населення, які проходили під гаслом «очи-
щення міста і села від ворожих елементів». Під арешти і депортації 
потрапили військові, чиновники, підприємці, заможні селяни, пред-
ставники інтелігенції, діячі політичних та громадських організацій, 
священики. Їх разом з родинами депортували до Сибіру, Комі РСР, 
Північного Казахстану21. За різними джерелами у 1939 – 1940 pp. до 
виправно-трудових колоній і трудових поселень було виселено по-
над 1 мільйон жителів приєднаних регіонів, з них близько 400 тисяч 
були українцями з Галичини22.

Після нападу Німеччини на СРСР прем’єр польського емігра-
ційного уряду В. Сікорський розпочав переговори з радянським по-
слом у Великобританії І. Майським. Після тривалих суперечок під 
тиском англійців 30 липня 1941 р., у Лондоні було підписано угоду 
про відновлення дипломатичних відносин і створення польської ар-
мії на території СРСР. Угода зобов’язала радянський уряд надати 
негайну амністію всім польським громадянам на своїй території, з 
яких почали формувати Другий корпус польської армії. Згідно умов 
радянсько-польської військової угоди підписаної 14 серпня 1941 р. 
командування та офіцерський склад корпусу призначалися поль-
ською стороною і підпорядковувалися польським військовим за-
конам та правилам. СРСР надавав можливу матеріальну допомогу 
та озброєння, решта питань постачання брав на себе еміграційний 
уряд23.

У ході формування польської армії поступово зростало напру-
ження між радянськими і польськими представниками. Причиною 
були постійні скарги польських військових на труднощі й перешко-
ди, яких вони зазнавали під час пошуків і скерування польських 
громадян до місць збору. Радянське керівництво категорично не по-
годжувалося визнати польськими громадянами українців, білорусів 
та євреїв, які до 1939 р. проживали у Західній Україні та Західній 
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Білорусі, мобілізуючи їх до Червоної армії24. За таких умов багато 
українців вступали до польської армії під вигаданими польськими 
прізвищами, приховуючи власне етнічне походження25. З цього при-
воду відомий діяч українського громадського життя на Британських 
островах Теодор Турко у своїх спогадах зазначає, що під час спів-
бесіди з майором Другого корпусу польської армії він назвав своє 
українське прізвище та греко-католицьке віросповідання на що 
отримав категоричну рекомендацію «записатися поляком і римо-ка-
толиком». Пропозицією польського командування Т. Турко скорис-
тався, оскільки вважав, що «папір усе витримає, а з серця України 
йому ніхто не забере»26.

Варто відзначити, що у польській армії існувала дискримінація 
щодо українців та представників інших національних меншин. Зо-
крема, українці, які не приховували свого справжнього етнічного 
походження, практично не мали шансів для кар’єрного зростання. 
Окрім того, вони постійно перебували під пильним наглядом поль-
ської розвідки27. Через те, що чимало українців брали участь у ві-
йні у складі дивізії «Галичина» польське командування з підозрою 
ставилося до українців-військовослужбовців ПЗС. Нерідко це ста-
вало підставою для того, щоб відправляти підрозділи, в лавах яких 
перебувало багато українців, вести найтяжчі бої із супротивником. 
Як наслідок, ці підрозділи зазнавали найбільших людських втрат28. 
Водночас, зареєструвавшись поляками, чимало українців завдяки 
особистим якостям без перешкод зуміли отримати високі військові 
звання та нагороди. Наприклад, українець Володимир Янів закін-
чив службу у польській армії у ранзі поручника, а після демобілі-
зації отримав звання капітана. За проявлену хоробрість у бою його 
було нагороджено польськими військовими відзнаками – Хрестом 
Заслуги і Хрестом «Монте-Кассіно»29.

Вступаючи до ПЗС під польськими прізвищами, українці втра-
чали можливість спілкуватися рідною мовою, а також писати по-
українськи листи до своїх рідних та знайомих30. Ця обставина поряд 
з відсутністю греко-католицьких священиків пригнічувала україн-
ців-вояків, посилювала у них настрої самостійності та відірваності 
від Батьківщини. Однак більшість з них наважилися визнати своє 
українське походження тільки після завершення Другої світової ві-
йни31. 

У складі Другого корпусу польської армії українці пройшли до-
вгий військовий шлях через Азію до Європи. Навесні 1942 р. поль-
ські дивізії були передислоковані з території Росії до Казахстану 
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та Узбекистану. Звідти частину вояків, серед яких були й українці, 
перевезли до Великої Британії на навчання у школі льотчиків32. Під 
час війни чимало з них захищали повітряний простір Англії від на-
падів ворожих ескадрилій33. Від березня до серпня 1942 р. 67 тисяч 
польських вояків і 42 тисячі цивільних осіб були евакуйовані через 
Іран на Близький Схід34. В Іраку Другий корпус польської армії був 
включений до складу Восьмої британської армії. У зв’язку з цим 
польські підрозділи були розформовані, по-новому укомплектовані 
та забезпечені військовим обладнанням. Найбільше українців опи-
нилися у складі Третьої Карпатської та П’ятої стрілецької дивізій 
польського корпусу35. Військові навчання польські вояки проходи-
ли у Сирії та Лівані. У 1943 р. Другий корпус польської армії через 
територію Палестини був переведений до Єгипту. У грудні 1943 р. 
почалося перекидання польських підрозділів з Єгипту до Південної 
Італії, де вони разом з британськими та американськими військами 
взяли участь у битві за Рим36. Польським дивізіям було доручено 
атакувати ключові позиції німецької оборони в районі монасти-
ря Монте-Кассіно. Після тривалих і кровопролитних боїв у травні 
1944 р. польські частини захопили гірський хребет і монастир. Їх 
втрати на полі бою становили близько 1000 солдат і офіцерів. У лип-
ні 1944 р. у великій битві під Анконою польський корпус втратив 2,5 
тисячі солдат, під Болоньєю – ще 1,5 тисячі осіб37. Багатьох поране-
них вояків, в тому числі й українців, перевезли до Великої Британії 
у 1944 – 1945 рр.38

У складі Восьмої британської армії польські дивізії воювали на 
італійському фронті до закінчення Другої світової війни. На кінець 
1945 р. у лавах польських збройних формувань служили понад 200 
тисяч солдат і офіцерів39, з них 112 тисяч належали до Другого кор-
пусу польської армії40.

Визнання 5 липня 1945 р. Великою Британією і США польсько-
го Тимчасового уряду національної єдності, створеного у Москві в 
червні 1945 р. та їх відмова підтримувати надалі польський емігра-
ційний уряд у Лондоні поставили членів ПЗС у непевне становище. 
Варшавський уряд вимагав негайного повернення до Польщі усіх 
поляків, які перебували за кордоном. Однак, склавши присягу на 
вірність суверенній Польщі, чимало військовослужбовців ПЗС не 
бажали повертатись додому, де швидкими темпами встановлювався 
прорадянський комуністичний режим суспільного устрою.

Після капітуляції Японії 2 вересня 1945 р. розпочалася демобі-
лізація британських і американських союзницьких військ. Перед 
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урядом Об’єднаного Королівства постала проблема вирішення долі 
тих вояків польської армії, які не мали ані бажання, ані можливості 
повернутися до Польщі. У березні 1946 р. уряд лейбористів на чолі 
з Клементом Еттлі уклав договір з польським Тимчасовим урядом 
національної єдності про співпрацю щодо добровільного повернен-
ня усіх польських громадян, які перебували на території Великої 
Британії або служили у її збройних силах. За сприяння британ-
ських властей до Польщі повернулися 94 тисячі вояків ПЗС41. Од-
нак більше 100 тисяч військовиків категорично висловилися про-
ти репатріації до Польщі, з них близько 90 тисяч служили у лавах 
Другого корпусу генерала Андерса42. У травні 1946 р. у результаті 
тривалих дискусій та нарад із представниками командування ПЗС 
та членами парламенту уряд Великої Британії прийняв рішення про 
демобілізацію вояків польських збройних сил та переведення їх до 
цивільного життя43. У зв’язку з цим з червня по жовтень 1946 р. Дру-
гий корпус польської армії було перебазовано до Великобританії44. 
Щодо кількості українців, які прибули до Об’єднаного Королівства 
у складі корпусу, то найчастіше дослідники називають число 5.00045 
або 6.000 осіб46.

З метою полегшення процесу демобілізації вояків ПЗС, їх пра-
цевлаштування та поселення у Великій Британії було створено 
Поль ський корпус приготування і розміщення (ПКПР). Обґрун-
товуючи необхідність створення ПКПР, міністр закордонних справ 
Ернест Бевін під час виступу у парламенті відзначив: «Щодо тих 
поляків, які не бажають повертатися до Польщі, нашим обов’язком 
є якнайшвидше провести їх демобілізацію та підготувати їх до по-
селення або в Об’єднаному Королівстві або в заокеанських країнах. 
З нашого боку було б нераціонально і нечесно залишити тих доблес-
них людей напризволяще. Багато з них не знають англійської мови 
і це може викликати труднощі при пошуку роботи. Крім того, одно-
часне звільнення такої великої кількості вояків і їх вихід на ринок 
праці може спричинити на ньому нестабільні процеси. Тому уряд 
її Королівської Величності планує включити їх до спеціально ство-
реного Корпусу приготування та розміщення»47. За своєю суттю 
ПКПР був військовою організацією, яка входила до складу британ-
ських збройних сил, але внутрішньо зберігала польський характер і 
командування. Воякам ПЗС була надана можливість добровільного 
вступу до корпусу на основі укладення дворічного контракту з вій-
ськовим міністерством Великої Британії48. Члени ПКПР отримува-
ли платню за військову службу, сплачували податки до державної 
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казни і поступово знайомилися з британським способом життя.

У 1947 р. на основі Акту про переселення поляків було створе-
но кілька державних департаментів і комітетів, які займалися пи-
таннями працевлаштування, освіти, охорони здоров’я, соціальної 
опіки, матеріального забезпечення, поселення та еміграції членів 
корпусу49. На утримання ПКПР та пов’язаних з ним інституцій про-
тягом 1947 – 1948 pp. британська влада виділила 28 мільйонів фун-
тів стерлінгів50. Серед факторів, які зумовили прихильне ставлення 
уряду до членів ПКПР, дослідники найчастіше виділяють фактор 
усвідомлення морального обов’язку перед вояками ПЗС за їх бойові 
заслуги під час війни51 та прагнення британського уряду зменшити 
дефіцит робочої сили у країні за рахунок їх демобілізації52. На нашу 
думку, саме нестача робітників для відбудови економіки країни 
стала підставою для прийняття урядового рішення про створення 
ПКПР. З метою цілеспрямованої підготовки фахівців для тих га-
лузей народного господарства Великої Британії, в яких відчувався 
брак робочої сили, для членів Польського корпусу приготування та 
розміщення були організовані однорічні професійні курси шевців, 
кравців, слюсарів, гірників, офісних працівників53, а також курси 
англійської мови54. Після навчання молоді фахівці отримали мож-
ливість вільного пошуку місця праці та проживання55. Звільнені з 
військової служби, члени ПКПР отримували цивільний одяг та гро-
шову суму близько 30 фунтів стерлінгів, що дорівнювало місячному 
заробіткові некваліфікованого робітника56.

Протягом існування корпусу у 1946 – 1949 pp. його членами ста-
ли 114 тисяч колишніх військовослужбовців ПЗС57, з них 80 тисяч 
отримали працю у британській промисловості, сільському господар-
стві та сфері послуг, де вони переважно працювали некваліфікова-
ними робітниками58. Невеликий відсоток членів ПКПР, насамперед 
лікарі та фармацевти, отримали роботу за фахом, що було винятком 
у британському законодавстві, яке забороняло іноземцям працюва-
ти у сфері медицини59. Тим членам корпусу, які за віком чи станом 
здоров’я не могли бути працевлаштовані, надавалася державна до-
помога.

Вступивши до ПКПР, вояки ПЗС отримали право на постійне 
проживання в Об’єднаному Королівстві. Невдовзі вони звернулися 
до британської влади з проханням про перевезення своїх родичів, 
які залишилися в Європі, Східній Африці та на Середньому Сході60. 
Як наслідок, протягом 1947 – 1948 pp. у рамках урядової програми 
до Великої Британії були перевезені 40 тисяч членів родин поль-
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ських військових. Зважаючи на існуючу житлову проблему у країні 
(за роки війни у Великій Британії було зруйновано 4 мільйони по-
мешкань, що становило 30 відсотків від загальної кількості), демо-
білізовані члени ПКПР та їх сім’ї продовжували жити у військових 
таборах або спеціальних гостелях (гуртожитках. – О.З.)61.

Для забезпечення освітніх потреб членів ПКПР та їх родичів у 
1947 р. була створена Комісія для освіти поляків, яка відкривала 
школи з польською мовою викладання для дітей іммігрантів та на-
давала державні стипендії на навчання у британських університетах 
студентів з числа колишніх вояків62. Завдяки наданій можливості 
здобути вищу освіту чимало з них зуміли влаштуватися на високоо-
плачувану роботу в урядових установах та промислових підприєм-
ствах. В цілому, демобілізовані члени ПКПР були зрівняні у правах 
з британськими робітниками. Несуттєві обмеження, які стосували-
ся усіх іноземців, а саме обов’язкова реєстрація у поліції, були ска-
совані у 1950 р.63

Незважаючи на очевидні переваги, які давав вступ до ПКПР, 
не всі вояки польських збройних сил забажали стати членами цієї 
організації. Їх було перевезено до Німеччини і там демобілізовано. 
Позбавлені усіх привілеїв колишніх вояків союзних армій, вони 
отримували статус переміщених осіб і одноразову виплату у сумі 
400 німецьких марок. Існували певні обмеження щодо кількості осо-
бистих речей та суми готівки, які вояки ПЗС могли перевезти з Ве-
ликої Британії до Німеччини64. У порівнянні з членами ПКПР вони 
опинилися у значно гіршому матеріальному становищі.

Слід відзначити, що українці-вояки ПЗС спочатку зволікали зі 
вступом до Польського корпусу приготування і розміщення. Для 
цього було декілька підстав. По-перше, чимало українців, особли-
во вихідців із західноукраїнських земель, мали родичів у США та 
Канаді, тому вони якнайскоріше бажали емігрувати до цих країн65. 
Зрозуміло, що перспектива прослужити у Польському корпусі ще 
два роки не надто їх приваблювала. Водночас тогочасні еміграційні 
закони Великої Британії значно спрощували процедуру відкриття 
віз та оформлення необхідних документів тільки для тих вояків, які 
записалися до ПКПР. Окрім того, їх разом з родинами перевозили 
до нової країни поселення за державні кошти. Зважаючи на вказані 
обставини, українці зрештою почали вступати до ПКПР. Наступ-
ним фактором, що гальмував процес переходу українців до цивіль-
ного життя було зростання напруги у відносинах між вояками-укра-
їнцями та польським командуванням ПЗС. Як і раніше, українці 
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змушені були приховувати свою справжню національність через 
вороже ставлення до них польських офіцерів, які нерідко виступали 
за репатріацію українців до Польщі. З цього приводу Теодор Турко 
у своїх спогадах відзначає: «Дехто з поляків знав, що я українець. 
Знав це й наш інструктор, який часто спілкувався зі мною. На це 
йому звернув увагу пан капітан. Тоді я пішов до того офіцера і спи-
тав, чому йому не подобається моє українське походження. Але той 
відповів, що йому подобаються українці, особливо за те, що по за-
кінченні студій вони поверталися працювати у своє село чи місто»66. 
Як свідчать джерела, поляки часто ображали національні почуття 
українців, вважаючи їх «людьми нижчого гатунку» та вихваляючись 
своїми «перемогами» під час пацифікації67. Тому українці, помил-
ково сприймаючи ПКПР за суто польську організацію військово-
го характеру, не бажали вступати до його складу. Однак невдовзі 
з’ясувалося, що насправді Корпус приготування і розміщення є не 
польською, а британською організацією і запис до нього відкриває 
перед вояками ПЗС можливість вказати свою справжню національ-
ність у реєстраційних документах. Українці широко скористалися 
з наданої їм можливості і вступили до ПКПР під власними прізви-
щами, визнаючи своє українське походження68. У складі ПКПР пе-
реважна більшість українців з польської армії пройшли перехідний 
етан до цивільного життя69 і на рівні з поляками отримали право на 
постійне місце проживання і працю в Об’єднаному Королівстві.

Таким чином, під час і після закінчення Другої світової війни у 
складі Польських збройних сил до Великої Британії прибуло близь-
ко 7 тисяч українців, які значно зміцнили існуючу у цій країні укра-
їнську громаду. Першу групу становили українські військовослуж-
бовці польської армії, створеної урядом В. Сікорського у 1940 р. на 
території Франції. Здебільшого це були українці, мобілізовані до 
ПЗС ще напередодні та на початку війни, а також українські стар-
шини та військовослужбовці, котрі служили у польському війську 
на контрактній основі з уповноваження уряду УНР. Після капітуля-
ції Франції і переїзду польського емігрантського уряду до Великої 
Британії туди ж були перебазовані польські військові формування.

У роки війни українці поповнювали лави польської армії під 
британським командуванням у різний час і за різних обставин. Для 
багатьох українців (вояків Української Дивізії «Галичина», членів 
УПА, біженців з таборів у Німеччині) вступ до ПЗС став шансом 
реабілітувати себе перед командуванням союзницьких військ та по-
рятунком від репатріації до СРСР.
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Наступна велика група українців (близько 6 тисяч) прибула до 

Великої Британії у складі Другого корпусу польської армії під ко-
мандуванням генерала Владислава Андерса. Здебільшого до складу 
цієї армії увійшли українці із західноукраїнських земель, які вна-
слідок репресій радянської влади перебували у виправно-трудових 
колоніях та таборах Сибіру й Північного Казахстану.

Українці-вояки ПЗС часто ставали об’єктами польського шові-
нізму та дискримінації. Це змушувало їх приховувати своє етнічне 
походження і вступати до польської армії під вигаданими прізвища-
ми. Після завершення війни вояків ПЗС було перевезено до Вели-
кої Британії і демобілізовано через запис до спеціально створеного 
Польського корпусу приготування та розміщення. Українці отрима-
ли право на постійне проживання в Об’єднаному Королівстві, пе-
ревезення сюди своїх родичів, а в плані соціального захисту були 
зрівняні у правах з британськими робітниками.

Подальші дослідження проблеми еміграції українців-вояків 
польських збройних сил до Великої Британії дадуть можливість 
відтворити цілісну й об’єктивну картину історії розвитку україн-
ського етносу у XX ст.
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