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Kpt. piech. rez. Władysław Włodzimierz Buryn ps. „Komar”, „Burns”, vel 

Walter Burns, vel Josef Łebek, ur. 21 czerwca 1913 r. w Racławówce, pow. Rze-
szów, syn Szymona, nadleśniczego, i Marii z d. Kalandyk. W większości doku-
mentów posługiwał się inną datą i miejscem urodzenia (21 czerwca 1908 r. Rze-
szów). W latach 1925-1932 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Koeduka-
cyjnego im. J. Słowackiego w Czortkowie, gdzie w 1932 r. uzyskał świadectwo 
dojrzałości. Następnie został pełnomocnikiem dóbr w majątku hr. Konstantego 
Dzieduszyckiego w Hyżnem w pow. rzeszowskim. Od września 1934 r. do marca 
1935 r. uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie i na-
stępnie na dywizyjnym kursie podchorążych rezerwy przy 5 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Przemyślu. W czerwcu 1935 r. został przesunięty do 2 kompanii 
ckm na dowódcę plutonu, a 1 września przeniesiony do rezerwy. W 1936 r. odbył 
ćwiczenia rez. w 5 PSP, a w latach 1938-1939 w 17 pp w Rzeszowie. Mianowany 
ppor. ze starsz. 1 stycznia 1937 r. 

31 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 17 pp w Rzeszowie i wyzna-
czony przewodniczącym Komisji Poboru Koni nr 27 w Tyczynie, a 1 września 
w Czudcu. W dniach 4-5 września został przeniesiony do KPK nr 163 w Mode-
rówce i Szebni (przewodniczący). 6 września przydzielony do baonu marszo-
wego 17 pp jako adiutant dowódcy batalionu (nadwyżek) kpt. Józefa Zwierzyń-
skiego, m.in. zajmował się mobilizacją baonu i organizacją rozbitków z 24 DP. 
7 września przydzielony z baonem do osłony Dowództwa Armii „Karpaty” – 
„Małopolska”. 

Brał udział w obronie Rzeszowa (8 września) na przedpolu wsi Przyby-
szówka, a następnie w odwrocie baonu w kierunku Łańcut – Kańczuga. 10 wrze-
śnia brał udział w potyczce z Niemcami w folwarku Węgierka pod Pruchnikiem, 
gdzie baon został rozbity przez broń pancerną npla. Nocą wycofał się z kompanią 
kaemów i 11 września zameldował się w koszarach 5 Pułku Strzelców Podhalań-
skich w Przemyślu, skąd został skierowany przez żandarmerię na poszukiwanie 
OZ 17 pp w Czyszkach. Następnie w marszu: Czyszki – Sambor – Drohobycz. 
Z własnej inicjatywy zorganizował grupę rozbitków i niezmobilizowanych, z któ-



rą po ciężkim nalocie npla przez Stryj i Dolinę dotarł do macierzystego OZ pod 
dowództwem kpt. Ludwika Stankiewicza w Nadwórnej, gdzie znajdował się 
punkt zborny 24 DP i zameldował się w Komendzie Miasta (16 września).  

17 września w ramach plutonu Obrony Narodowej jako dowódca placówki 
oficerskiej na szosie Nadwórna – Stanisławów przeżył nalot samolotów sowiec-
kich na stację kol. w Tarnowicy Leśnej i następnie na rozkaz ppłk. Stanisława 
Tworzydło, komendanta garnizonu Nadwórna, w grupie ok. 40 żołnierzy pod do-
wództwem mjr. Wąsowskiego podjął marsz w kierunku granicy węgierskiej, którą 
przekroczył 19 września 1939 r. o godz. 7.00 (Przełęcz Pantyrska).  

Internowany w obozie Belsövar – Komárom, do 1 stycznia 1940 r. organi-
zował przerzut żołnierzy do WP we Francji.  

Zbiegł z obozu i 29 marca przekroczył granicę węgierską z Jugosławią koło 
m. Siklós i 31 marca przybył do Splitu, jako komendant grupy, a 3 kwietnia wy-
płynął statkiem ss „Patris” i 7 kwietnia 1940 r. dotarł do Marsylii (Francja). Trzy 
dni później przybył do Stacji Zbornej Camp de Carpiagne, a następnie przydzie-
lony został do Rezerwowego Obozu Wyszkoleniowego Oficerów w Vichy, a póź-
niej Niort. Z dniem 1 czerwca odkomenderowano go do Legii Oficerskiej w 
Châteaubriant. 

20 czerwca został zaokrętowany w porcie La Rochelle na ss „Alderpool” 
i 22/23 czerwca 1940 r. przypłynął do Plymouth (Wielka Brytania). Następnie ko-
lejno w obozach rozdzielczych PSZ w Glasgow, Douglas i Broughton. Dn. 4 sierp-
nia został przydzielony do XII baonu Brygady Kanadyjskiej i IV Brygady Kadro-
wej Strzelców, a następnie do I Brygady Spadochronowej. 

Ukończył następujące kursy w ramach brygady: II strzelecki w Fort William 
(16 listopada – 15 grudnia 1940 r.), broni piechoty w Scottisch Command 
w Edynburgu (27 stycznia – 10 marca 1941 r.), spadochronowy w Ringway 
(17 marca – 19 kwietnia 1941 r.), gdzie wykonał 5 skoków w tym 3 skoki nocne 
z samolotu i 4 skoki nocne z balonu; łączności (12-17 maja), kurs strzelecki 
i obrony przeciwlotniczej w Scottisch Command, North Berwick i kurs szturmo-
wy (16 grudnia – 30 grudnia 1941). 

Z dniem 3 lutego 1942 r. odkomenderowany w charakterze instruktora wy-
szkolenia spadochronowego do Polskiego Ośrodka Spadochronowego w Rin-
gway, do 16 sierpnia 1943 r. Jako instruktor spadochronowy wykonał 23 skoki 
dzienne z balonu i 72 skoki dzienne z samolotu. 24 sierpnia przeniesiony został 
do dyspozycji Oddziału Personalnego Sztabu NW. Awansowany na porucznika ze 
starsz. 1 stycznia 1943 r.  

W październiku 1943 r. wylądował w Neapolu z kadrą Polskiego Ośrodka 
Szkoleniowego pod dowództwem mjr. Leopolda Krizara i w kilkanaście dni póź-
niej został zaangażowany do zorganizowania z ekipą brytyjską alianckiej szkoły 
spadochronowej na fermie Apani (ok. 20 km na północny zachód od Brindisi). 
Z dniem 22 listopada wyznaczono go instruktorem w Allied Parachute School, 
a następnie kierownikiem wyszkolenia spadochronowego i wz. dowódcą szkoły 



(grudzień 1943 – marzec 1944). Awansowany na kapitana ze starszeństwem od 
1 marca 1944 r. 

We wrześniu 1944 r. został przydzielony do Bazy „Capri” PSZ w Bari, gdzie 
wyznaczono go referentem działu Grecja z zadaniem m.in. wykonania operacji 
spadochronowej. Następnie wyjechał do Kairu w charakterze kierownika sekcji 
greckiej „Hellada”, Bazy „Capri”. W październiku powrócił do Bazy w Bari i od-
szedł na stację wyczekiwania w Apani k. Brindisi. W nocy z 15 na 16 listopada 
odleciał do „Capri”. 

Po jednym z nieudanych lotów do Grecji, wskutek złej pogody, wystarto-
wał po raz drugi z lotniska w Brindisi 19 grudnia 1944 r. ok. godz. 19.15 i ok. 
22.30 wylądował, w rejonie jeziora Viverone koło Bielli w Piemoncie (Włochy), 
z przydziałem do misji brytyjskiej o krypt. „Cherokee”. Miał m.in. za zadanie 
wytyczenie szlaku kurierskiego przez Alpy do Francji i Szwajcarii oraz organi-
zowanie dezercji obywateli polskich z szeregów Wehrmachtu i organizacji pa-
ramilitarnych. 

W styczniu 1945 r. opuścił prow. Biella i przez Dolinę Aosty i Gressoney-
La-Trinité dotarł do Szwajcarii, gdzie nawiązał kontakt z miejscowym oddziałem 
partyzantów włoskich „Independenti-Baderi”. Korzystając z pomocy włoskich 
partyzantów wytyczył szlak do miejscowości Zermatt w Szwajcarii, obchodząc 
zachodni stok masywu Monte Rosa. 

Wobec braku dalszych kontaktów organizacyjnych powrócił do Gressoney-
La-Trinité przedzierając się przez nieprzyjacielską obławę na terenach kontrolo-
wanych przez misje brytyjskie: „Cherokee” i „Bambola”. Na ręce szefa misji 
„Cherokee” złożył dokładny meldunek z raportem sytuacyjnym z wykonania za-
dania. Przekazał misji m.in. propozycje Graglii, wysłannika ówczesnego ministra 
komunikacji Włoch. 

Drukowane i kolportowane przez jego agentów ulotki spowodowały dezer-
cję szeregu Polaków z Wehrmachtu, którzy później utworzyli pluton pod dowódz-
twem inż. por. cc Aleksandra Ihnatowicza przy brygadzie partyzanckiej „Giustizia 
e Libertà” w rejonie Biella. W Weronie zorganizował melinę odbiorczą i punkt 
kontaktowy. 

W trakcie kolejnej wyprawy, od 25 lutego 1945 r. na trasie: Acceglio, Stram-
bino, Romano, San Giorgio Canavese, Castellamonte, Cuorgnè, dolina rzeki Orco, 
Locana, Val-d´Isère, natknął się na niemiecką obławę i chcąc ją ominąć, został 
zaskoczony przez burzę śnieżną w czasie, gdy wspinał się po lodowcu z towarzy-
szącym mu przewodnikiem. Obydwaj zostali pokaleczeni odłamkami lodu i skał. 
Z trudem dotarł do francuskiej placówki wojskowej w dolinie Isère, gdzie zaopie-
kowała się nim misja amerykańska.  

7 marca 1945 r. w trakcie przewożenia do szpitala uległ wypadkowi, do-
znając złamania lewej ręki i obojczyka. Po operacji w szpitalu w Moûtiers, 
gdzie zszyto mu m.in. rany głowy, przewieziono go do wojskowego szpitala 
francuskiego „Europe” w Aix-les-Bains. Wskutek komplikacji zdrowotnych 
(gangrena – zgorzel w nodze, zakażenie chirurgiczne, zapalenie płuc i zatrucie), 



przeszedł dalsze operacje. Następnie leczony był w sąsiednim szpitalu PCK 
„Bristol”. 

Z dniem 23 kwietnia 1945 r. przeniesiony z Dowództwa Bazy nr 11 do Dys-
pozycji D-cy II Korpusu PSZ. W lipcu 1945 r. wyjechał do Włoch, dotarł do Tu-
rynu, gdzie nawiązał kontakt z placówkami II Korpusu, a następnie do Porto San 
Giorgio. Z rąk ppłk. Mariana Dorotycz-Malewicza ps. „Hańcza” uzyskał zastęp-
czy dokument osobisty i pod opieką Oddziału Informacyjnego został odesłany do 
szpitala wojennego w Anconie, a stamtąd ewakuowany do szpitala wojennego 
w Casamassima. W tym szpitalu dr płk Tadeusz Sokołowski dokonał amputacji 
jego palców. 

Pod koniec października 1945 r. otrzymał 6 tyg. urlop leczniczy, przedłużo-
ny w Rzymie, przez Szefa Sztabu II Korpusu gen. K. Wiśniowskiego i wyjechał 
do uzdrowiska w Aix-les-Bains. Po powrocie starał się m.in. o odzyskanie na te-
renie Piemontu bagażu osobistego pozostawionego przed wyjazdem do Francji. 
Wskutek działań wojennych nie odnalazł poszukiwanego bagażu. Powrócił do 
Rzymu i pozostawał bez przydziału, przez co nie otrzymywał poborów. 

Po załatwieniu spraw osobistych w Allied Service Commission w Rzymie 
i Mediolanie zwrócił się do Centrali w Rzymie i Ministry of Interior o zgodę na 
wyjazd do Londynu. Po załatwieniu formalności jako Walter Burns – kapitan bry-
tyjski, wystartował z Rzymu 27 stycznia 1946 r. i tego samego dnia przyleciał do 
Londynu.  

28 lub 29 stycznia 1946 r. zameldował się w Oddziale VI Sztabu Naczelnego 
Wodza i następnie pozostawał w dyspozycji tego Oddziału. Z dniem 3 paździer-
nika 1946 r. został przeniesiony z Ośrodka Ozdrowieńczego Inwalidów do Kadry 
Ewidencyjnej Oficerów. Prawdopodobnie współpracował z wywiadem polskim 
i angielskim. 

Przynajmniej dwukrotnie wyprawił się do Polski i z pomocą WiN prze-
prowadził m.in. do Niemiec 7 rodzin oficerów PSZ oraz swoją żonę Józefę 
i córkę Teresę, które w czasie okupacji mieszkały na terenie Hyżnego, w pow. 
rzeszowskim. Poszukiwany i rozpracowywany przez UB. 

Od 6 września 1946 r. do 17 września 1948 r. pozostawał w PKPR. Zdemo-
bilizowany, zamieszkał z rodziną w Londynie (Ealing). W tym czasie żona podję-
ła pracę w charakterze szefowej kuchni w polskiej restauracji Daquise (Daquise 
Restaurant) przy 20 Thurloe Street (South Kensington). W 1956 r. emigrował 
z rodziną do Syracuse w stanie Nowy Jork (USA). Zatrudnił się w zakładzie pro-
dukcyjnym, a następnie nabył drukarnię i do 1969 r. był redaktorem i wydawcą 
gazety polskiej „Polish News” („Nowiny Polskie”) w Syracuse. Był założycielem 
i prezesem Klubu Białego Orła (White Eagle Club) w Syracuse, gdzie zamieszkał 
na stałe; jego żona Józefa Buryn była dyrektorką Polskiej Szkoły Językowej przy 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w polskim kościele rzymsko-
katolickim (obecnie bazylika). 

Po przejściu na emeryturę w 1969 r. zajął się pracą na 180 akrowej farmie 
(72,84 ha) w Cazenovia (stan Nowy Jork), którą zakupił razem z córkami: Teresą 



i jej mężem Konradem Strózikiem oraz Ursulą i mężem Davidem Huttonem. Na 
farmie hodowano bydło rasy Black Angus, kurczęta, kaczki i sporadycznie trzodę 
chlewną. 

Zmarł 11 kwietnia 1977 r. w Cazenovia. Odznaczony był m.in. Krzyżem 
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami 2-krotnie. 

Żonaty od 1937 r. z Józefą z d. Rutowska (1908-2007), nauczycielką, mieli 
dwie córki: Teresę (1938-2009), po mężu Strózik, absolwentkę szkoły pedagogicz-
nej w Oksfordzie, lic. z języka angielskiego i psychologii na Uniwersytecie w Syra-
cuse, zastępcę dyr. Biblioteki Uniwersytetu Stanowego w stanie Nowy Jork oraz 
Ursulę (ur. 1951), po mężu Hutton, absolwentkę Uniwersytetu Syracuse, w dziedzi-
nie języka rosyjskiego i literatury, która ostatnie 22 lata do emerytury w 2007 r. pra-
cowała jako konsultant w firmie Ridge Associates, Inc. w USA. 

Brat Władysława, kpr. Stanisław Tadeusz Buryn (1921-1996), ur. w Żółkwi 
ukończył 7 klas szkoły powszechnej w Błażowej i 3 kl. gimnazjum; od 1943 r. pod 
ps. „Drań” był żołnierzem AK na terenie placówki Hyżne Podobwodu Rzeszów-
Południe. 4 grudnia 1944 r. wcielony przez RKU Rzeszów do 27 pp (10 DP), m.in. 
brał udział w ciężkich walkach z Niemcami od Trebus do rz. Łaby. Stopień kaprala 
uzyskał 29 sierpnia 1945 r. i 1 października przeniesiony został do 10 Oddz. Ochro-
ny Pogranicza (WOP), gdzie w Komendanturze pełnił funkcję pisarza, a następnie 
p.o. szefa Kancelarii Kwaterunkowej. Zdemobilizowany 19 sierpnia 1946 r. Na 
przełomie 1945/1946 będąc żołnierzem WOP, zorganizował wraz z bratem Włady-
sławem kanał przerzutowy do Czechosłowacji i strefy amerykańskiej. Zamieszkał 
w Ustroniu, pow. Cieszyn. Aresztowany w wyniku zdrady 23 czerwca 1947 r. i ska-
zany wyrokiem WSR w Stalinogrodzie (Katowicach) z 20 listopada 1947 r. na karę 
8 lat więzienia. Więziony we Wronkach i Potulicach, zwolniony 5 kwietnia 1955 r. 
pracował w PGR Jamy pow. Olesno na stanowisku młodszego zootechnika. Zmarł 
w Kluczborku, gdzie ostatnio mieszkał. 
 


