Druhny i Druhowie!
Ukraińcy stanowią dziś najliczniejszą
po Polakach grupę narodową w naszym kraju. Spotykamy się niemal codziennie, mieszkamy po sąsiedzku, razem pracujemy i uczymy
się. Jesteśmy sobie bliscy pod względem językowym, kulturowym, geopolitycznym. Jesteśmy
na bliskość wręcz skazani. Pomyślność i bezpieczeństwo naszych krajów zależy od tego, jakie
będą nasze relacje. Potrzebujemy wzajemnej
życzliwości – teraz i na przyszłość.
W ciągu minionych 30 lat uczyniliśmy wiele kroków w stronę przyjaźni. Przywódcy kościołów w obu krajach publicznie
wymienili gesty przebaczenia i przypominali, że nie wolno nam się licytować, kto komu wyrządził więcej
krzywd. W ostatnich latach budowaliśmy kapitał zaufania, wspierając Ukraińców w czasie Pomarańczowej Rewolucji oraz
Euromajdanu i wojny z Rosją.
Dziś, dzięki masowej obecności Ukraińców w Polsce,

możemy go budować każdego
dnia – we wzajemnym kontakcie na ulicy, w sklepie, w szkole,
w miejscu pracy.
Jednocześnie w obu naszych
krajach w przestrzeni publicznej
najmocniej słychać głosy pełne
wrogości, potęgujące nieufność,
wzywające do rozliczania drugiej
strony bez oglądania się na własne winy. Choć tak ważny jest
dzień dzisiejszy i to, co będzie jutro – publicznie mówi się prawie
wyłącznie o historii. A i w tej dziedzinie, choć w naszych wspólnych dziejach były chwile ciemne
i jasne – na pierwszy plan przedostaje się tylko to, co nas dzieli.
Nie chcemy, żeby takie ziarno wydało plony. Traktujemy poważnie zobowiązanie, by w każdym
widzieć bliźniego, a także słowa
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że pokojowe relacje między narodami buduje się najskuteczniej
na poziomie obywateli. Nie zapominamy nauki płynącej z krzywd,
jakie nasze narody wyrządzały
sobie wzajemnie, ale przyszłość
chcemy budować na tym, co nas
łączy. W związku z setną rocznicą wojny 1920 r. pragniemy
przywrócić pamięć o żołnierzach
Ukraińskiej Republiki Ludowej,
którzy w tamtej godzinie największej próby okazali się godnymi
zaufania sojusznikami i do końca walczyli za wolność Polski.
14 sierpnia o 18.00 staniemy jednocześnie w kilkudziesięciu miejscach, gdzie zostali pochowani,
by pokazać, że Polacy pamiętają
i umieją wyrazić swoją wdzięczność.

Polsko-ukraińska walka
przeciwko bolszewickiej
Rosji
W 1918 r. Polacy i Ukraińcy przywitali swoją niepodległość jako narody w stanie wojny: 1 listopada tego
roku wybuchły polsko-ukraińskie
walki o Lwów. Angażując się w walkę
o skrawek terenu mniejszy niż najmniejsze z dzisiejszych województw,
oba młode państwa wystawiały się
na ciosy ze strony wspólnego wroga
– bolszewików, a Ukraińcy ponadto
ze strony tzw. białej Rosji.
Dopiero po półtora roku obie strony dojrzały do wspólnego działania
przeciwko śmiertelnemu zagrożeniu.
W kwietniu 1920 r. Rzeczpospolita
Polska i Ukraińska Republika Ludowa
zawarły sojusz militarny, a w maju nasze wojska razem zajęły Kijów.
Kolejne miesiące były naznaczone
walkami odwrotowymi i oddawaniem wrogowi coraz większych obszarów obu naszych krajów. W decydujących dniach sierpnia 1920 r.

oparliśmy się o Dniestr na południu
i o Wisłę na północy. Spośród wszystkich sprzyjających nam wtedy państw
Ukraina była jedynym, które przysłało
nam nie słowa wsparcia, nie oficerów-obserwatorów i nie sprzęt z demobilu, ale całą armię, która ramię
w ramię z Wojskiem Polskim stanęła
do walki z wrogiem. W tamtym czasie
armia ta liczyła ok. 8 000 żołnierzy,
do końca wspólnych działań urosła
do około 40 000.
Ważnym momentem tej współpracy
była obrona Zamościa przed przeważającymi siłami bolszewickimi
w ostatnich dniach sierpnia 1920 r.,
prowadzona z udziałem ukraińskich
żołnierzy z 6 Siczowej Dywizji Strzelców i kierowana przez ich dowódcę,
pułkownika (późniejszego generała)
Marka Bezruczkę. Uwieńczone sukcesem walki w obronie tej ważnej
twierdzy pozwoliły na zatrzymanie
marszu rosyjskiej Pierwszej Armii
Konnej na Warszawę i tym samym
na ocalenie rezultatów Bitwy Warszawskiej. Zostały wysoko ocenione
zarówno przez polskich sojuszników,
jak i przez specjalistów z Francuskiej

Misji Wojskowej w Polsce.
W październiku 1920 r. zwycięska
Polska zawarła z bolszewikami rozejm, wyrzekając się dalszej walki
o wolną Ukrainę. Ukraińcy musieli
na nią poczekać jeszcze ponad 70 lat.
Żołnierze Armii Czynnej URL zostali
w Polsce zamknięci w obozach w Pikulicach koło Przemyśla, Łańcucie,
Wadowicach, Dąbiu koło Krakowa,
Stradomiu koło Częstochowy, Kaliszu, Aleksandrowie Kujawskim, Piotrkowie Trybunalskim, Strzałkowie koło
Słupcy i Zduńskiej Woli oraz w ośrodkach wojskowych w Bydgoszczy, Sosnowcu, Tucholi i Warszawie. Józef
Piłsudski spotkał się z internowanymi
w Szczypiornie, wypowiadając pamiętne zdanie: Ja was przepraszam,
Panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być. Po likwidacji obozów wielu byłych żołnierzy
Armii Czynnej URL pozostało w Polsce. Niektórzy znaleźli zatrudnienie
w polskim wojsku i administracji, pozostali zarabiali na życie jako robotnicy, przedstawiciele wolnych zawodów, naukowcy. Kilkunastu spośród
nich zostało profesorami polskich

wyższych uczelni. Stali się członkami polskiego społeczeństwa, dzieląc
jego radości i troski. Wielu dożyło
1939 r. i znalazło się wśród ponad 120
tysięcy Ukraińców walczących w szeregach Wojska Polskiego w kampanii
wrześniowej. Ich szczątki spoczywają na cmentarzach w kilkudziesięciu
miejscowościach w Polsce.
Przez ćwierć wieku po wojnie z bolszewikami Polacy i Ukraińcy wyrządzili sobie nawzajem wiele krzywd
(po stronie ukraińskiej można wymienić liczne zamachy, w tym zabójstwa
polityków Tadeusza Hołówki i Bronisława Pierackiego, a później czystki etniczne na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej, po stronie polskiej zaś –
pacyfikację Galicji w 1930 r., burzenie
cerkwi Chełmszczyzny w roku 1938
czy Akcję „Wisła”). Pozostają one
w naszej pamięci i skłaniają do refleksji nad niszczycielską mocą wszelkich
nacjonalizmów, ale nie zmniejszają
wartości braterstwa broni z dzielnymi
ukraińskimi żołnierzami 1920 roku,
które należy do najjaśniejszych epizodów naszej wspólnej historii.

Co robimy?
Udział w akcji „Płomień Braterstwa – Полум’я Братства” polega
na wykonaniu kilku prostych kroków.

Krok 1. Zgłoszenie
Do 31 maja wypełnijcie krótką ankietę zgłoszeniową, dostępną na stronie odkrywcy.zhp.pl w zakładce „Płomień Braterstwa”. Dzięki temu organizatorzy akcji będą mogli pozostawać z wami w kontakcie i przesyłać potrzebne materiały.

Krok 2. Odkrywanie
Odszukajcie miejsce (lub miejsca) pochówku żołnierzy URL
w waszym obszarze działania.
Na pewno przyda się ściągawka
z cyrylicy. Sprawdźcie, w jakim
stanie jest grób lub groby i ich
najbliższe otoczenie. W ustaleniu
miejsca pochówku mogą Wam
pomóc zarządcy miejscowych
cmentarzy, a także proboszczowie właściwych miejscowo parafii prawosławnych. Niektóre groby możecie znaleźć w serwisach
internetowych, takich jak Grobonet.com czy Geocmenatrz.
Zdobądźcie informacje o pochowanych żołnierzach URL i ich
związkach z waszą małą ojczyzną. Pierwsze wiadomości znajdziecie w książkach dra Aleksandra Kolańczuka.

• Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917-1921
(Przemyśl 2003),
• Umarli, aby zmartwychwstała
Ukraina” : uczestnicy ukraińskich
walk niepodległościowych w latach 1917-1921 - miejsca pamięci w Polsce: informator (Przemyśl 2015),
• Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowy, kulturalnym,
społecznym i gospodarczym
Drugiej Rzeczypospolitej (Przemyśl 2017),
• Za wolność naszą i waszą.
Uczestnicy ukraińskich walk niepodległościowych 1917 -1921.
Miejsca pamięci w Polsce (Drohobycz 2018 – książka w języku
ukraińskim).
Odpowiednie fragmenty mogą
dla Was wyszukać instruktorzy
PRO – odkrywcy@zhp.pl.

Krok 3. Partnerstwo Krok 4. Opieka
Warto zadbać, żeby ten projekt
zbliżył nas z Ukraińcami nie tylko
w warstwie symbolicznej, poprzez
gesty. Dobrze, żeby połączyło
nas również wspólne działanie
i wspólny wysiłek.
Dotrzyjcie do młodzieży ukraińskiej mieszkającej w waszej
okolicy (w waszej miejscowości,
w najbliższym większym mieście,
w mieście wojewódzkim). Dowiedzcie się, czy w pobliżu działają struktury Płastu – Narodowej Organizacji Skautów Ukrainy
(mogą w tym pomóc instruktorzy
PRO – odkrywcy@zhp.pl). Poznajcie się, opowiedzcie o naszej
inicjatywie, o ukraińskim żołnierzu lub żołnierzach pochowanych
w waszej okolicy. Umówcie się na
wspólną pracę nad uporządkowaniem miejsca pochówku.

W porozumieniu z dysponentem
grobu lub grobów albo administracją cmentarza zadbajcie –
wspólnie z ukraińskimi partnerami
– o miejsce spoczynku żołnierzy.
W zależności od zastanego stanu i waszych możliwości, opieka
nad tym miejscem może polegać
na oczyszczeniu płyty nagrobnej,
wypieleniu i uporządkowaniu grobu ziemnego, nasadzeniu nowej
roślinności, odświeżeniu napisów
lub wymianie tablicy z danymi
pochowanej osoby, posprzątaniu
okolicy grobu. A może stan grobu uzasadnia przeprowadzenie
remontu lub wymiany nagrobka i warto zainteresować sprawą
władze lokalne lub prywatnych
darczyńców albo przeprowadzić
zbiórkę publiczną na ten cel?

Udokumentujcie wasze działania w formie zdjęć lub filmu, a po skończonej pracy zaproście waszych ukraińskich partnerów na wspólne ognisko, żeby razem
odpocząć, bawić się i lepiej się poznać.
Współpraca z młodzieżą ukraińską nie jest
obowiązkowym elementem akcji, ale jeśli
mamy budować pomosty między naszymi
narodami, wspólny wysiłek i integracja przy
pracy oraz odpoczynku będą miały większą wartość, niż sam symboliczny gest.

Krok 5.
Widoczność
Opublikujcie w lokalnych mediach informacje o dokonanych
ustaleniach, o waszej
opiece nad grobem
lub grobami ukraińskich
żołnierzy, o współpracy
z młodymi Ukraińcami. Rozwieście plakaty akcji „Płomień
Braterstwa” w waszej miejscowości. Zaproście mieszkańców
do wspólnego uczczenia pamięci naszych ukraińskich sojuszników z 1920 r. wieczorem 14 sierpnia, kiedy Płomienie Braterstwa
zapłoną w kilkudziesięciu miejscach
w Polsce. Poszukajcie sojuszników
w organizacji krótkiej uroczystości
w dniu 14 sierpnia – porozmawiajcie z władzami lokalnymi, szkołami,
parafiami, innymi stowarzyszeniami,
instytucjami kultury (np. muzeami,
domami kultury).

Krok 6.
Płomień Braterstwa
14 sierpnia o godzinie 18.00
zapalcie znicze i złóżcie kwiaty na grobach żołnierzy Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Przypomnijcie zebranym sylwetki pochowanych
tam osób i znaczenie polsko-ukraińskiego braterstwa broni z 1920 r.
Osobom najbardziej zaangażowanym w przeprowadzenie akcji wręczcie odznaki
„Płomień Braterstwa”.

Jak należy udokumentować wykonanie
zadań akcji?
Wykonanie zadań dokumentujemy na dwa sposoby:

w formie relacji tekstowej
(maksymalnie 1000
w której opisujemy:

znaków),

•

jak wyglądały wasze poszukiwania miejsc pochówku lub
miejsc pamięci oraz informacji
o upamiętnionych tam osobach,

•

jak szeroki był oddźwięk społeczny akcji w waszym środowisku działania, w tym kto
wziął udział w krótkiej uroczystości 14 sierpnia o 18:00
oraz czy pojawiły się wzmianki
na ten temat w mediach, gdzie
udało się umieścić plakaty akcji
Płomień Braterstwa – Полум’я
Братства,

•

czy w miejscach pochówku
lub miejscach pamięci pro-

wadziliście prace porządkowe lub renowacyjne, a jeśli tak
– to jaki był ich zakres i z kim
współpracowaliście,
Relację
tekstową
przesyłamy
mailem
na
adres
odkrywcy@zhp.pl do 15 sierpnia
do godziny 24:00, a także (ilustrowaną zdjęciami) publikujemy na Facebooku, koniecznie z hashtagami
#plomienbraterstwa i #ruchpro;

w formie filmu
z krótkiej uroczystości przeprowadzonej 14 sierpnia o 18:00, który powinien trwać od 30 sekund
do 5 minut i mieć rozdzielczość co
najmniej 720p (a najlepiej 1080p),
nie powinien zawierać napisów,
logotypów, znaków wodnych ani

efektów przejścia – może to być
np. po prostu niepoddane obróbce nagranie z telefonu albo kilka
krótszych nagrań zmontowanych
w jedną całość bez stosowania
efektów przejścia; jeżeli w ramach
akcji prowadziliście prace porządkowe lub renowacyjne – przygotujcie o nich drugi film o takich
samych parametrach.
Filmy umieszczamy na wirtualnym dysku (np. One Drive),
a tylko odnośniki do nich przesyłamy wraz z relacją tekstową
(patrz wyżej) mailem na adres
odkrywcy@zhp.pl.

Co po wykonaniu zadań?
Pierwszą okazją do podsumowania akcji będzie wręczenie jej najaktywniejszym uczestnikom już w
dniu 14 sierpnia metalowych odznak „Płomień Braterstwa”. Można
je nosić bezterminowo na patce
prawej kieszeni munduru. Instruktorzy
Programowego
Ruchu

Odkrywców
prześlą je raz z
plakatami na adresy
wskazane w zgłoszeniach do akcji.
Z wykonanie zadań akcji Płomień Braterstwa – Полум’я
Братства drużyny będą nagradzane punktami w rankingu
Programowego Ruchu Odkrywców. Za tę akcję można otrzymać maksymalnie 40 punktów – to jest
80% punktów potrzebnych do zdobycia miana
Drużyny Odkrywców,
30% punktów potrzebnych do osiągnięcia „granatowego” poziomu
zaawansowania lub 20%
punktów
do poziomu
„zielonego”.

Polskie miejsca pochówku i inne upamiętnienia
żołnierzy Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej
Chorągiew Białostocka
Augustów - grób Hawryły Pańki (18951921) - kawalerzysty z 3 „Żelaznej” Dywizji
Armii Czynnej URL;
Bargłów Kośc. – grób Iwana Piwczenki
(zm. 1934) – kozaka 5 Chersońskiej Dywizji Armii Czynnej URL;
Białystok – cmentarz prawosławny: grób
Metodego Dowbni (1897-1931) – inżyniera leśnika; oficerów: Dmitra Zorianki,
S. Jodki, M. Piatnickiego, inż. Oleksandra
Martiniwa (1894-1938), Dmitra Kowalenki
(1892-1938), sotnika (kapitana) Jurija Zabrodskiego (1893-1933);
Domanowo k. Bielska Podl. – grób Iwana Zwaryczuka (1896-1939) – podpułkownika i adiutanta Sztabu Generalnego
Armii Czynnej URL, potem oficera kontraktowego Wojska Polskiego, poległego
w kampanii wrześniowej;

ka (1895-1941) – żołnierza Armii Czynnej
URL, zamordowanego przez hitlerowców; przy cerkwi św. Dymitra Sołuńskiego grób Hrihorija Kowalczuka (19001973) – żołnierza Armii Czynnej URL;
Kleszczele – groby Andrija Nimyja (19001972) – chorążego Armii Czynnej URL,
po wojnie działacza społeczno-kulturalnego – oraz Aleksandra Szczerbania
(1898-1984) – żołnierza Armii Czynnej
URL, działacza teatralnego, kierownika
kina w Bielsku Podlaskim; a także Wasyla
Charczenki (1900-1983) i Oleksego Wołoszyna (1896-1958);
Płociczno koło Suwałk – groby żołnierzy Armii Czynnej URL, między innymi
sotnika (kapitana) Ołeksandra Ośmaka;
Podbiele k. Bielska Podlaskiego – przy
cerkwi grób Opanasa Prysiażnego (18891952) – oficera Armii Czynnej URL, potem
diakona;

Dubiny k. Hajnówki – pomnik ku
czci żołnierzy URL na cmentarzu
prawosławnym;

Suwałki – cmentarz prawosławny, kwatera petlurowców (za cerkwią): groby
żołnierzy Armii Czynnej URL;

Hajnówka – na cmentarzu prawosławnym kwatera pomordowanych w latach
1941-1943, w tym grób Piotra Szewczu-

Chorągiew Dolnośląska
Wrocław – Cmentarz Osobowicki: grób

Antona Jarmaka (1900-1986) – oficera
Armii Czynnej URL, potem oficera kontraktowego Wojska Polskiego w stopniu
porucznika, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 r., a także sotnika (kapitana)
Armii Czynnej URL Iwana Dziehciarenki
(1892-1969); ponadto w mieście rondo
gen. Marka Bezruczki;

Czynnej URL;

Ząbkowice Śl. – grób Wołodymyra Sorokewycza (1900-1963) – żołnierza
studenckiego kurenia (batalionu) Armii
Czynnej URL;

Chorągiew Kielecka

Chorągiew Gdańska
Gdańsk – grób Jewhena Libackiego
(1888-1964) – porucznika Armii Czynnej
URL, później nauczyciela, duchownego,
działacza ukraińskiego towarzystwa społeczno-kulturalnego; ważnym symbolem
polsko-ukraińskiego współżycia jest pomnik św. Włodzimierza przed konkatedrą
grekokatolicką w Zaułku Św. Bartłomieja;
Gdynia – groby żołnierzy URL, między
innymi Atanazego Kryworotka (19031988) i Tomasza Garnata (1899-1972);
Lębork – grób Serhija Chłopickiego
(1892-1978) – oficera 2 Wołyńskiej Dywizji Armii Czynnej URL;
Nowa Kiszewa – grób Petra Szerbaka
(zm. 1934) – żołnierza 6 Dywizji Armii

Tczew – grób Kostiantyna Czechowycza (1896-1987) – chorążego w 5 Chersońskiej Dywizji Armii Czynnej URL, potem profesora Akademii Bogosłowskiej
we Lwowie, po II wojnie światowej bibliotekarza;

Kielce – na prawosławnej części Cmentarza Starego grób Grzegorza Czyżewskiego (1886-1936) – dowódcy artylerii
w 3 „Żelaznej” Dywizji Armii Czynnej URL,
po wojnie geodety; grób Charytona Łebida-Jurczyka (1877-1945) – urzędnika
Ministerstwa Skarbu URL, ekonomisty,
po wojnie dyrektora Narodowego Banku
Polskiego w Kielcach; grób Mykoły Zinczenki (1894-1938) – sotnika (kapitana)
Armii Czynnej URL, inżyniera chemika,
zatrudnionego w laboratoriach zakładów
metalurgicznych „Pokój” i „Ludwików”
w Kielcach

Chorągiew Krakowska
Kraków – Cmentarz Rakowicki: groby
Mikołaja Czyżewskiego (1890-1954) –
dowódcy artylerii w 3 „Żelaznej” Dywizji
Armii Czynnej URL, po wojnie profesora
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Aleksanda Docenki (1897-1941) –
generalnego adiutanta atamana Petlury,

historyka, publicysty; Mikołaja Dubowickiego (1903-1985) – chorążego Armii
Czynnej URL, później profesora Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Jerzego
Korohody (1900-1992) – elewa Szkoły
Podchorążych Armii Czynnej URL, później profesora wyższych szkół rolniczych;
Iwana Rudenki (1896-1938) – oficera
5 Dywizji Chersońskiej Armii Czynnej URL,
potem zarządcy majątku S a p i e h ó w
w Krasiczynie; Marcina Wołkowa (18921972) – oficera Armii Czynnej URL, potem
nauczyciela, duchownego, posła na Sejm
II RP; Osipa Nazaruka (1883-1930) – ministra URL; Josipa Bilewicza (1863-1942)
– generała Armii Czynnej URL; Mykoły
Czyżewskiego (1890-1951) – porucznika
Armii Czynnej URL, potem profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
Adriana Maruszeczki-Bohdaniwskiego
(1892-1940) – pułkownika Armii Czynnej
URL; żołnierza Armii Czynnej URL Stepana Nowosielskiego (1884-1966) – ojca
malarza Jerzego Nowosielskiego;
Szczawnica – grób Serhija Kosara (18951929) – sotnika (kapitana) Armii Czynnej
URL, po wojnie inżyniera;
Tarnów – b. Cmentarz Wojenny nr 203
przy ul. Krzyskiej: grób Mikołaja Junakowa
(1871-1931) – generała, szefa sztabu Armii
Czynnej URL, ministra spraw wojskowych
URL; grób Petra Dechtiara (1886-1927)

– sotnika (kapitana) Armii Czynnej URL,
potem stroiciela instrumentów muzycznych w Tarnowie; prawdopodobnie grób
Mikołaja Janczewskiego (1875-po 1938)
– generała Armii Czynnej URL, dowódcy
6 Kurenia (batalionu) Konnego 6 Siczowej
Dywizji Strzelców, po wojnie działacza
społecznego w Tarnowie; na domu przy
ul. Krakowskiej 11 tablica upamiętniająca
międzywojenną siedzibę atamana Symona Petlury;
Wadowice – cmentarz wojskowy, kwatera żołnierzy Armii Czynnej URL;
Zakopane – prawdopodobne miejsce pochówku zmarłego w Zakopanem
gen. Teodora Tymczenki (1868-1926) –
wiceministra spraw wojskowych Ukrainy;

Chorągiew
Kujawsko-Pomorska
Aleksandrów Kujawski – Ukraiński
Cmentarz Wojskowy (z tzw. Kozacką Mogiłą) przy dawnym obozie internowania;
Grudziądz – Cmentarz Wojenny przy
ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich, kwatera prawosławna: grób Iwana Hitczenki
(1890-1927) – konsula rządu URL w Warszawie, później geodety w Grudziądzu;
Inowrocław – groby 10 żołnierzy Armii Czynnej URL, między innymi Wasyla

Kuczery (1900-1971)
Pińsko k. Szubina – grób żołnierza Armii
Czynnej URL Leontija Fesenki (zm. 1928);
Szubin – grób pułkownika Petra Raka
(1894-1938) – oficera 5 Chersońskiej Dywizji Armii Czynnej URL, późnej administratora majątków w Chłapowie i Zielnikach;
Toruń – na cmentarzu garnizonowym
przy ul. Grudziądzkiej: groby pułkownika Włodzimierza Czahyna oraz żołnierza
Grzegorza Ochoty;

nierza 3 Żelaznej Dywizji Armii Czynnej
URL; Antona Wasylczuka ( 1 8 8 5 - 1 9 3 5 )
ministra URL, działacza społecznego;
o. Iwana Lewczuka (1867-1947) – kapelana Armii Czynnej URL, potem administratora prawosławnej eparchii chełmskiej; Borysa Potorżyńskiego (1888-1943)
– sotnika (kapitana) Armii Czynnej URL;
Mykoły Karłenki (1895-1940) – porucznika i aktora teatru Armii Czynnej URL;
Dęblin – groby żołnierzy Armii Czynnej
URL na „carskim cmentarzu” na Michalinowie;

Włocławek – cmentarz komunalny,
część prawosławna: grób Aleksandra Laszenki (1883-1944) – pułkownika, dyplomaty ukraińskiego, artysty malarza;

Dratów k. Łęcznej – prawdopodobnie
grób o. Stepana Maleszy (1893-1942) –
duchownego, żołnierza armii ukraińskiej
i polskiej, uczestnika wojny 1920 r.

Chorągiew Lubelska

Hola k. Włodawy – grób Prokopa Wowniuka (1900-1993) – uczestnika wojny
1920 roku;

Biała Podlaska – na cmentarzu prawosławnym groby Semena Leszczuka (18801941) – podpułkownika Armii Czynnej
URL, potem nauczyciela – i sotnika (kapitana) Armii Czynnej URL Wołodymyra
Kubaszewskiego (1862-1935);
Chełm – na cmentarzu prawosławnym
na Górce Chełmskiej grób Pyłypa Pyłypczuka (1869-1940) – premiera URL, inżyniera, wykładowcy; na cmentarzu przy
ul. Lwowskiej grób Michała Wasylczenki
(1893-1941) – lekarza bakteriologa, żoł-

Hrubieszów – na cmentarzu prawosławnym grób o. Wasyla Laszenki (1890-1956)
– architekta, nauczyciela, duchownego
prawosławnego – oraz o. Mykoły Kostyszyna (1892-1971) – kapelana Armii Czynnej URL;
Lublin – cmentarz prawosławny przy
ul. Lipowej: kwatera i pomnik żołnierzy
Armii Czynnej URL oraz m.in. grób sotnika
(kapitana) Mikołaja Lutego-Lutenki (1885-

1926) – urzędnika Ministerstwa Spraw
Wojskowych URL, farmaceuty; sotnika
Serhija Bondarenki (1900-1939), sotnika
Pantelejmona Szytowskiego (1880-1942);
Terespol – grób Opanasa Szweda (18801941) – żołnierza Armii Czynnej URL;
Zamość – gmach Arsenału: tablica upamiętniająca gen. Bezruczkę i obronę Zamościa;

Chorągiew Łódzka

ny: groby żołnierzy ukraińskich, w tym
Mykoły Derewianki (1888-1978) – oficera
Armii Czynnej URL, inżyniera, wynalazcy
– oraz oficerów Armii Czynnej URL Mykoły Ubij-Wołka (1896-1965) i Wołodymyra
Ignatczenki (1869-1953);
Zelów – grób Mykoły Liwyckiego
(zm. 1945) – ojca Andrija Liwyckiego
(1879-154) i dziadka Mykoły Liwyckiego (1907-1989) – prezydentów URL na
uchodźstwie;

Łódź – Cmentarz Prawosławny na Dołach: groby Eliasza Jasinczuka (19001980) – żołnierza Armii Czynnej URL,
potem inżyniera chemika, wykładowcy;
Zenobiusza Poduszki (1887-1963) – żołnierza Armii Czynnej URL, artysty plastyka; Anny Kondratczenko ps. Łastiwka
(zm. 1941) – uczestniczki wojny 1920 r.;
pułkownika Armii Czynnej URL Serhija
Iwanczyszyna (1893-1941), pułkownika Wołodymyra Tretiakowa (1882-1945),
pułkownika Wołodymyra Nemołowskiego (1892-1943), sotnika (kapitana) Armii
Czynnej URL Ilji Jasinczuka (1900-1980),
chorążego Tkaczenki – szofera atamana
Symona Petlury, a także Marty Kornyłeckiej (1898-1942) i jej męża Anatola Kornyłeckiego (1898-1944) – artystów teatralnych, również w teatrze wojskowym URL

Zduńska Wola – grób Petra Wasylczenki (1891-1954) – chorążego Armii
Czynnej URL;

Piotrków Tryb. – cmentarz prawosław-

Opole – grób Mykoły Możejki (1880-

Chorągiew Mazowiecka
Jednorożec k. Przasnysza – grób Leonida Lisowskiego (1886-1982) – żołnierza
2 Wołyńskiej Dywizji Armii Czynnej URL,
potem nauczyciela, inspektora oświaty;
Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej –
cmentarz wojskowy „na Cerkiewce”: grób
Teodora Cholawki (1895-1939) – telegrafisty w 3 „Żelaznej” Dywizji Armii Czynnej
URL, potem pracownika Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie;

Chorągiew Opolska

1945) – porucznika Armii Czynnej URL,
potem nauczyciela rysunku w ukraińskim
gimnazjum im. Szewczenki w Kaliszu;

Wasyla Jurczenki (1900-1934) – sotnika
(kapitana) Armii Czynnej URL, łemkowskiego działacza społecznego;

Chorągiew Podkarpacka

Zahoczewie k. Baligrodu – na cmentarzu przy zniszczonej cerkwi św. Michała Archanioła grób Wiktora Osińskiego
(1890-1940) – sotnika (kapitana) Armii
Czynnej URL, organizatora życia społeczno-kulturalnego ukraińskich studentów-emigrantów w Warszawie;

Łańcut – cmentarz komunalny, kwatera
wojskowa: pomnik i groby żołnierzy Armii Czynnej URL internowanych w obozie
w Łańcucie;
Przemyśl – na Cmentarzu Strzelców Siczowych przy ul. Pikulickiej i Kasztanowej groby żołnierzy Armii Czynnej URL;
na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego groby pułkownika Mychajły S t a w niczuka (1893-1966) i jego żony Gizeli
(1899-1957) – sanitariuszki Armii Czynnej
URL; sotnika (kapitana) Jerzego Hubariwa (1894-1943) – oficera łącznikowego
Armii Czynnej URL w Polsce, później nauczyciela;
Rzeszów – Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego tablica pamiątkowa z okazji 130.
rocznicy urodzin atamana Symona Petlury (1879-1926) – naczelnego dowódcę
i prezydenta URL;
Sanok – na Cmentarzu Centralnym grób
Antona Horbaczewskiego (1856-1944)
– członka misji dyplomatycznej URL
w Warszawie w 1920 r., później senatora
II RP i marszałka-seniora Senatu w 1935 r.;
na cmentarzu w Dąbrówce Ruskiej grób

Chorągiew Stołeczna
Jabłonna – grób Aleksandra Porochowszczykiwa (1865-1944) – generała armii carskiej, w Armii Czynnej URL dowódcy brygady karabinów maszynowych,
potem nauczyciela języków obcych,
prawdopodobne miejsce pochówku
zmarłego w Jabłonnie Hermana Arndta
(1888-po 1939) – podpułkownika Armii
Czynnej URL, dowódcy 6 Kurenia (batalionu) Technicznego 6 Siczowej Dywizji
Strzelców;
Warszawa – Cmentarz Prawosławny
na Woli: groby 16 generałów oraz kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy Armii
Czynnej URL, w tym m. in. Mark BezruczkI (1883-1944) – generała, organizatora
i dowódcy 6 Dywizji Siczowej, uczestnika wyprawy kijowskiej w kwietniu 1920
r., dowódcy obrony Zamościa w sierpniu
1920 r., w okresie międzywojennym pra-

cownika polskiego Wojskowego Instytutu
Geograficznego; Włodzimierza Salskiego (1885-1940) – dowódcy Armii Czynnej URL, ministra rządu URL; Bazylego
Bidnowa (1874-1935) – członka Ukraińskiej Centralnej Rady, historyka religii,
profesora Uniwersytetu Warszawskiego;
Aleksandra Czubuka-Podolskiego (18871960) – uczestnika wyprawy kijowskiej
1920 r., później prawosławnego kapelana
Wojska Polskiego; Aleksandra Paszczewskiego (1874-1944) – generała i naczelnego kapelana Armii Czynnej URL, potem
proboszcza soboru św. Marii Magdaleny
w Warszawie; na Cmentarzu Powązkowskim (kw. 234–V–5/6): grób Henryka Józewskiego (1892-1981) – Polaka, wiceministra spraw wewnętrznych URL, potem
ministra spraw wewnętrznych II RP, wojewody wołyńskiego, zasłużonego dla porozumienia polsko-ukraińskiego;

Chorągiew Śląska
Częstochowa – na Cmentarzu Kule groby żołnierzy Armii Czynnej URL: pułkownika Borysa Brakera (1872-1927); chorążego Damiana Dacenki (1898-1933),
podpułkownika Wołodymyra Bajwenki
(1885-1941), porucznika Mykoły Kułaka
(1897-1955), podpułkownika Petra Jarczewskiego (zm. 1963), pułkownika Wołodymyra Bernatowycza (1880-1928),
pułkownika Wołodymyra Rudniawskiego

(1889-1937); tablica pamiątkowa „walczącym za wolną Ukrainę 1917-1941”;
Katowice – na cmentarzu katolickim
przy ul. Sienkiewicza grób Ołeksandra
Prytyki (1895-1971) – sotnika (kapitana)
Armii Czynnej URL, w Polsce działacza
gospodarczego, na cmentarzu garnizonowym w Muchowcu groby żołnierzy Armii Czynnej URL – uczestników powstań
śląskich, między innymi Stepana Garnika
(1902-1921), Karła Hryciuka (zm. 1981),
Andrija Krawczuka (zm. 1981), Andrija
Jakiwczuka (zm. 1923), Oleksego Maksymiuka (zm. 1933), Iwana Malejczuka (zm.
1928);
Sosnowiec – na prawosławnej części
Cmentarza Wielowyznaniowego nagrobek Iwana Feszczenki-Czopiwskiego
(1884-1952) – wicepremiera rządu URL,
potem kierownika Zakładu Badawczo-Doświadczalnego Huty „Baildon” w Katowicach i profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz jego żony
Zinaidy; grób gen. Wołodymyra Sinklera
(1879-1945) – naczelnika Sztabu Generalnego Armii Czynnej URL, w 1920 r.
członka ukraińskiej misji dyplomatycznej
w Warszawie, sygnatariusza polsko-ukraińskiej konwencji wojskowej (umowy sojuszniczej) z 24 kwietnia 1920 r., i jego
żony Ludmiły; grób sotnika (kapitana)
Sztabu Generalnego Armii Czynnej URL

Petra Wdowiczenki-Komorowego (18881935);

Chorągiew
Warmińsko-Mazurska
Bartoszyce – grób Maksyma Maruszeczki
– uczestnika wojny 1920 r.;
Kętrzyn – grób Andrija Dmytrenki (18981967) – żołnierza Armii Czynnej URL, dyrygenta chórów wojskowych i cerkiewnych;
Lidzbark Warm. – grób Petra Seniuka
(1892-1976) – żołnierza 5 Chersońskiej
Dywizji Armii Czynnej URL

Chorągiew Wielkopolska
Gniezno – grób Wołodymyra Czajkowskiego (1895-1966) – sotnika (kapitana)
6 Siczowej Dywizji Armii Czynnej URL,
uczestnika obrony Zamościa przed bolszewikami w sierpniu 1920 r.;
Kalisz – na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym w Szczypiornie groby żołnierzy Armii Czynnej URL, między innymi gen. Nauma Nikonowa (1873-1925)
i 17 pułkowników, na Cmentarzu Żołnierskim w Majkowie przy ul. Żołnierskiej 24 groby żołnierzy Armii Czynnej
URL, między innymi oficera Ministerstwa
Spraw Wojskowych URL Wasyla Krywo-

szyi (1896-1971) i o. Łazarza Woroniuka
(1895-1944) – kapelana 5 Chersońskiej
Dywizji Armii Czynnej URL, potem proboszcza ukraińskiej cerkwi prawosławnej
św. Pokrowy w Kaliszu, na Cmentarzu
Grecko-Prawosławnym przy ul. Górnośląskiej 8 – groby żołnierzy Armii Czynnej
URL, między innymi gen. Serhija Diadiusza (1870-1933), głównego lekarza Armii
Czynnej URL płka dra Borysa Leontiewa
(1878-1935), lekarza Stepana Sadownika
(1889-1957) i sotnika (kapitana) Aleksandra Bohdana (1888-1928) – dyrektora
ukraińskiego Gimnazjum im. Szewczenki
w Kaliszu;
Poznań – na cmentarzu junikowskim
grób płk. Nikifora Awramenki (1893-1973)
– dowódcy kurenia (batalionu) saperów
1 Zaporoskiej Dywizji Armii Czynnej URL,
na cmentarzu na Garbarach grób sotnika
(kapitana) Armii Czynnej URL Porfirego Biłoszyńskeigo (1863-1925), na cmentarzu
starogarnizonowym zniszczone w 1945 r.
groby generałów Serhija Kuliżyńskiego
(1866-1936) – dowódcy Podolskiej Dywizji Kawalerii Armii Czynnej URL – i Wołodymyra Olszewskiego (1869-1933) –
zastępcy dowódcy 3 „Żelaznej” Dywizji
Armii Czynnej URL;

Skalmierzyce – grób Aleksandra Dajina
(1877-1945) – doktora nauk medycznych, lekarza wojskowego w Armii Czynnej URL;
Strzałkowo k. Słupcy – na cmentarzu
jeńców wojennych i internowanych groby ok. 500 żołnierzy Armii Czynnej URL,
między innymi pułkownika Iwana Sippola (1861-1922) – w 1920 r. zastępcy naczelnika Sztabu Generalnego Armii Czynnej URL;

ny Lewczenko (1899-1963), inż. Wołodymyra Mamontiwa (1893-1972) – uczestnika wojny 1920 r. – oraz Grzegorza
Honczarenki (1899-1975) – chorążego
Armii Czynnej URL, później prorektora
Akademii Rolniczej w Szczecinie

Września – groby Iwana Osielskiego
(1894-1935) – sotnika (kapitana) Armii
Czynnej URL, a także Michała Biesiedina
(1896-1985) – sotnika w 1 Pułku Łubniańskim Samodzielnej Dywizji Kawalerii Armii
Czynnej URL, potem leśniczego w Bagatelce koło Wrześni;
Żydowo k. Gniezna – grób hr. Michała
Tyszkiewicza (1857-1930) – arystokraty,
malarza, dyplomaty o mieszanej, polsko-ukraińskiej tożsamości, reprezentanta Ukrainy w Watykanie i na kongresie
w Wersalu;

Chorągiew Zachodniopomorska
Szczecin – Cmentarz Centralny: groby generała Armii Czynnej URL Mychajły
Tkaczuka (1885-1962), sanitariuszki Ole-

odkrywcy@zhp.pl
odkrywcy.zhp.pl

Symon Petlura, prezydent Ukraińskiej
Republiki Ludowej:
My – Polska i Ukraina – powinniśmy osiągnąć porozumienie (...). Odwoływanie się do
historii polsko-ukraińskich niesnasek z przeszłości nie jest argumentem dla współczesnego polityka realisty (…) w żywotnym interesie Polski leży niezależność Ukrainy.

Marszałek Józef Piłsudski:
Nasza armia pamięta krwawe boje, w których ukraińskie wojsko cały czas walczyło,
zarówno w dniach zwycięstw, jak i w godzinach próby. Wspólnie przelana krew i braterskie mogiły stały się kamieniem węgielnym wzajemnego porozumienia i przyjaźni
obydwu narodów. Teraz, po dwóch latach
walki (…) odprowadzam wspaniałe wojsko
URL i stwierdzam, że w najcięższych chwilach, w nierównej walce wysoko niosło swój
sztandar, na którym wypisano hasło <Za naszą i waszą wolność>, co jest świadectwem
wiary każdego uczciwego żołnierza.

