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CzĊstochowa jako oĞrodek Īycia
oĞwiatowo-kulturalnego emigrantów ukraiĔskich
w latach 1920–1939
Losy Ukrainy i UkraiĔców splatają siĊ z losami Polski i Polaków w stopniu
bez porównania wiĊkszym niĪ losy jakiegokolwiek terytorium i jakichkolwiek
narodów. Sporo byáo we wzajemnych kontaktach kart Ğwiadczących o sojuszach, przyjaĨni czy nawet wiĊcej jeszcze – jednoĞci celów; wiele równieĪ takich, które mówiáy o bratobójczych walkach, nieufnoĞci i wygrywaniu przeciw
sobie koniunktur politycznych1. Sáowa te szczególnie trafnie oddają burzliwe
dzieje stosunków polsko-ukraiĔskich w latach 1918–1923. W potocznej ĞwiadomoĞci omawiany okres kojarzony jest z ukáadem Piásudski–Petlura. Wiadomo
jednak, Īe problem ten nie byá jedynym przejawem stosunków polskoukraiĔskich. Wynikaá z róĪnej sytuacji Polaków i UkraiĔców w wymiarze miĊdzynarodowym. Podobny byá ich start, ale odmienny finaá. Polska uzyskaáa
i utrwaliáa, nie bez udziaáu Ukrainy, niepodlegáoĞü, a dąĪenia UkraiĔców zakoĔczyáy siĊ niepowodzeniem, takĪe nie bez udziaáu Polski.
W wieku dwudziestym Polska i Ukraina weszáy w stan gáĊbokiej niewoli.
PolskĊ zwano wówczas Krajem PrywiĞlaĔskim, a UkrainĊ – Maáorosją, odmawiając im obu prawa do istnienia. Lepsze warunki zarówno Polacy, jak i UkraiĔcy znaleĨli w konstytucyjnej monarchii habsburskiej. Lata poprzedzające
I wojnĊ Ğwiatową przyniosáy powstanie organizacji strzeleckich tak polskich, jak
i ukraiĔskich na obszarze Galicji. W chwili wybuchu wojny UkraiĔcy, podobnie
jak Polacy, utworzyli wáasną jednostkĊ bojową pod nazwą Legionu UkraiĔskich
Strzelców Siczowych i pod wáasnymi hasáami i sztandarami, tak jak Polacy,
przystąpili do wojny z Rosją u boku Austro-WĊgier.
1

W.A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocáaw 1990, s. 5.
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Po upadku caratu w Rosji w 1917 r. UkraiĔcy juĪ po kilku dniach, pierwsi ze
zniewolonych przez RosjĊ narodów, skorzystali z okazji i powoáali do Īycia
UkraiĔską Centralną RadĊ, która po dáugich, lecz bezowocnych negocjacjach
z Rządem Tymczasowym Rosji w sprawach autonomii, swym IV Uniwersaáem
ogáosiáa, Īe UkraiĔska Narodna Respublika staje siĊ niepodlegáym, od nikogo
niezaleĪnym, Wolnym Suwerennym PaĔstwem Narodu UkraiĔskiego2. Daáo to
pretekst Rosji sowieckiej do interwencji i trzyletniej wojny ukraiĔsko-rosyjskiej.
W miĊdzyczasie UkraiĔska Republika Ludowa zostaáa wprowadzona przez
paĔstwa centralne na arenĊ polityki miĊdzynarodowej. Delegacja UkraiĔskiej
Centralnej Rady 9 lutego 1918 r. záoĪyáa swój podpis pod traktatem brzeskim,
do podpisania którego zmuszono teĪ 3 marca 1918 r. RosjĊ sowiecką3. Traktat
ten z jednej strony oddawaá UkrainĊ pod wpáywy mocarstw centralnych, z drugiej zaĞ wymuszaá uznanie odrĊbnoĞci paĔstwowej URL przez RosjĊ sowiecką.
Przez przyznanie Ukrainie w traktacie brzeskim Cheámszczyzny i Woáynia doszáo do konfliktowej sytuacji z Polską4.
Podobna sytuacja byáa w Galicji, gdzie po wydaniu 16 paĨdziernika 1918 r.
przez cesarza Karola manifestu o przeksztaáceniu Austro-WĊgier w paĔstwo
związkowe, juĪ 18 paĨdziernika UkraiĔcy powoáali we Lwowie UkraiĔską RadĊ
Narodową i proklamowali utworzenie paĔstwa ukraiĔskiego w skáadzie Austro-WĊgier, a po rozpadzie monarchii 1 listopada 1918 r. utworzyli Zachodnio-UkraiĔską RepublikĊ Ludową. Na tym tle rozpoczĊáa siĊ wojna polsko-ukraiĔska o GalicjĊ Wschodnią, trwająca do poáowy lipca 1919 r.5 W miĊdzyczasie,
14 stycznia 1919 r., rozpoczĊáy siĊ dziaáania wojenne wojsk polskich na Woáyniu przeciw wojskom UkraiĔskiej Republiki Ludowej6, a 22 stycznia 1919 r.
w Kijowie obie republiki ukraiĔskie ogáosiáy Akt Zjednoczeniowy7.
JednoczeĞnie, w tych zaostrzających siĊ stosunkach polsko-ukraiĔskich, wysáannicy przywódcy Polski Józefa Piásudskiego i Ukrainy Symona Petlury prowadzili rozmowy negocjacyjne w sprawie wspólnej wojny z Rosją sowiecką,
zagraĪającą niepodlegáoĞci obu zdąĪającym do niepodlegáego bytu narodów.
2
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ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚ Ɋɚɞɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭ ɞɜɨɯ ɬɨɦɚɯ, Ɍɨɦ 2. Ʉɢʀɜ 1997,
s. 102–104; P.P. ĩurawski vel Grajewski, Sprawa ukraiĔska na konferencji pokojowej w ParyĪu w roku 1919, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1999, s. 8.
J.J. Burski, Petlurowcy. Centrum PaĔstwowe UkraiĔskiej Republiki Ludowej na wychodĨstwie
(1919–1924), Kraków 2000, s. 42–44.
P. ĩurawski vel Grajewski, Walka dyplomatyczna wokóá sprawy ukraiĔskiej na paryskiej konferencji pokojowej w roku 1919, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” nr 3, 1996, s. 90.
E. Koko, Polacy-UkraiĔcy: 1918–1944–1989, [w:] U progu niepodlegáoĞci 1918–1989. Zbiór
studiów pod redakcją Romana WapiĔskiego, Wydawnictwo „Stepan design” 1999, s. 114–116.
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziaáy wojskowe ukraiĔskie, rosyjskie, kozackie i biaáoruskie w Polsce w latach 1919–1920, ToruĔ 1999, s. 16.
J.J. Burski, Petlurowcy..., s. 72–73.
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Mimo duĪych rozbieĪnoĞci, zwáaszcza w odniesieniu do przyszáej granicy miĊdzypaĔstwowej, we wrzeĞniu 1919 r. doprowadzono do zawieszenia polskoukraiĔskich dziaáaĔ wojennych, a 2 listopada 1919 r. podpisano deklaracjĊ
o wspólnej wojnie z Rosją8. Negocjacje zintensyfikowaáy siĊ w styczniu 1920 r.,
kiedy to wojska Rosji bolszewickiej zlikwidowaáy oddziaáy Ochotniczej Armii
gen. Antona Denikina i zgodnie z opracowanym przez szefa sztabu Armii Czerwonej gen. Borysa Szaposznikowa planem przygotowywaáy siĊ do ofensywy na
PolskĊ i kraje zachodnie9. Mimo wielu przeciwników po obu stronach, 22 kwietnia 1920 r. podpisano polsko-ukraiĔską umowĊ polityczną, a 24 kwietnia 1920 r.
takĪe konwencjĊ wojskową o wspólnej wojnie z Rosją sowiecką10.
W wyniku podpisanej ugody wojska URL braáy udziaá w kampanii 1920 r.,
a po podpisaniu 12 paĨdziernika 1920 r. przez PolskĊ preliminariów pokojowych
z Rosją i zerwaniu polsko-ukraiĔskiej umowy polityczno-wojskowej ulegáy wojskom Rosji sowieckiej, przeszáy na teren Polski, byáy internowane i osadzone
w obozach (w Pikulicach pod PrzemyĞlem, àaĔcucie, Wadowicach, Aleksandrowie Kujawskim, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, a mniejsze grupy takĪe
w Stradomiu k. CzĊstochowy, Dąbiu k. Krakowa, Strzaákowie k. Sáupcy, Bydgoszczy)11. Wraz z okoáo 27 tysiącami Īoánierzy ukraiĔskich, którzy w listopadzie 1920 r. przeszli Zbrucz, w Polsce znalazáo siĊ okoáo trzech tysiĊcy osób
cywilnych – urzĊdników wáadz UkraiĔskiej Republiki Ludowej. Ogóáem w Polsce znalazáo siĊ okoáo 40 tysiĊcy UkraiĔców uczestniczących w latach 1917–1920
w tworzeniu paĔstwa ukraiĔskiego12.
Wáadze paĔstwowe URL stacjonowaáy w Tarnowie (hotel „Brystol”), a najliczniejsza grupa administracji paĔstwowej URL – w CzĊstochowie. Miasta te
staáy siĊ swego rodzaju stolicami emigracyjnych wáadz UkraiĔskiej Republiki
Ludowej. JuĪ w listopadzie i grudniu 1920 r. w CzĊstochowie zajĊto na potrzeby
pracowników ukraiĔskich struktur rządowych 150 pokoi w hotelach „Krakowski” i „Kupiecki”, dwie bursy na 300 osób przy ul. Stradomskiej 40 i Kolejowej
5, kwatery prywatne, miĊdzy innymi przy ul. Jasnogórskiej, Ğw. Barbary
i Szkolnej. Natomiast w podmiejskim Stradomiu, w trzech barakach rozlokowa8

9
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Tekst deklaracji w: Dokumenty i materiaáy do stosunków polsko-radzieckich, t. 2, Warszawa
1961, s. 461–463.
M. Klimecki, Wojna czy pokój. Polsko-ukraiĔskie negocjacje 1918–1921, [w:] Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego nastĊpstwa, red. Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka, ToruĔ 1997,
s. 70–71; J. ĝlipiec, Drogi niepodlegáoĞci. Polska i Ukraina 1918–1921, Warszawa 1999, s. 179–180.
Sąsiedzi wobec wojny 1920 r. Wybór dokumentów, opr. J. Cisek, Londyn 1990, s. 163–164.
Z. Karpus, JeĔcy i internowani rosyjscy i ukraiĔscy w Polsce w latach 1918–1924, ToruĔ 1992,
s. 67–74; Ɉ. Ʉɨɥɹɧɱɭɤ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɜɿɣɫɶɤɨɜɚ ɟɦɿɝɪɚɰɿɹ ɭ ɉɨɥɶɳɿ 1920–1939, Ʌɶɜɿɜ 2000, s. 29–35.
R. Torzecki, Federacja czy wspólna obrona niezaleĪnoĞci. Piásudski i Petlura w latach 1919–1923,
„Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” nr 3, 1996, s. 80; ɋ. ɉɟɬɥɸɪɚ, ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ
ɟɦɿʉɪɚɰɿɹ ɬɚ ʀʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, [w:] ɋɬɚɬɬɿ, Ʉɢʀɜ 1993, s. 232.
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no okoáo 500 osób personelu obsáugi i Īoánierzy ze sáuĪb ochrony ministerstwa
spraw wojskowych i instytucji paĔstwowych, a takĪe 2. Szpital Polowy armii
URL z dr. Jurijem Janiwem oraz lekarzami Wasylem Naáywajką i Modestem
àewyckim na czele. W CzĊstochowie ulokowaá siĊ takĪe Wydziaá Sanitarny
Sztabu Armii URL z pák. dr. Oáeksandrem Dainem oraz apteka wojskowa z farmaceutą armijnym sotnikiem Mykoáą Lutyj-Lutenką. Na przeáomie 1920/1921 r.
w CzĊstochowie przebywaáo okoáo dwóch tysiĊcy osób13. WĞród osób cywilnych przewaĪali urzĊdnicy administracji paĔstwowej URL, wielu oficerów Ministerstwa Spraw Wojskowych URL z wiceministrem gen. Wsewoáodem Sinklerem (21 I 1879–16 III 1946 Kijów) oraz ponad 60 byáych studentów UkraiĔskiego Uniwersytetu PaĔstwowego w KamieĔcu Podolskim14.
Skomplikowany byá status emigrantów ukraiĔskich. Osoby, które znalazáy
siĊ na terenie Polski przed 12 paĨdziernika 1920 r., tj. przed podpisaniem przez
PolskĊ preliminariów pokojowych z Rosją sowiecką, korzystaáy z prawa azylu
i mogáy swobodnie przemieszczaü siĊ w Polsce. Natomiast walczących do 20 listopada 1920 r. z wojskami Rosji sowieckiej Īoánierzy armii URL, jak i wiele
osób przybyáych na teren Polski po 12 paĨdziernika 1920 r. pozbawiono nie tylko prawa osiedlania siĊ w dowolnych miejscowoĞciach, ale takĪe Ğrodków do
Īycia. Caákowity zakaz osiedlania dotyczyá terenu województw wschodnich.
Oficjalne zarządzenie w tej sprawie wydano 8 czerwca 1921 r.15
Aby pomóc tysiącom emigrantów z Ukrainy, wáadze emigracyjnego rządu
URL juĪ w grudniu 1920 r. powoáaáy Centralne Biuro UchodĨców w Tarnowie.
W jego skáad weszli przedstawiciele UkraiĔskiego BáĊkitnego i Czerwonego
KrzyĪa oraz Ministerstwa Zdrowia URL. Formalną decyzjĊ o jego powoáaniu
Rada Ministrów URL podjĊáa 2 stycznia 1921 r. JednoczeĞnie w CzĊstochowie
powoáano filiĊ Biura UchodĨców, wydzielając na pomoc okreĞlone sumy pieniĊĪne. W kwietniu 1921 r. Biuro UchodĨców w CzĊstochowie dysponowaáo
28 milionami marek polskich przeznaczonych na wyĪywienie, odzieĪ, obuwie,
leki, meble, ogrzewanie pomieszczeĔ itp. RównoczeĞnie z pomocą materialną
Biuro zajmowaáo siĊ poszukiwaniem pracy (nie dotyczyáo to etatowych urzĊdników struktur rządowych URL i wojskowych, którzy przebywali w obozach).
Pracami tymi kierowaá ówczesny minister Poczty i Telegrafu Iwan Paáywoda,
a kierownikiem filii Biura w CzĊstochowie zostaá Antin StryĪewĞkyj. Siedziba
Biura mieĞciáa siĊ na I piĊtrze (11 pokoi i 2 kuchnie) w prywatnym budynku
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A. KolaĔczuk, Nekropolie i groby uczestników ukraiĔskich walk niepodlegáoĞciowych w latach
1917–1921, PrzemyĞl 2003, s.39.
ȼ. ɉɪɢɯɨɞɶɤɨ, ɉɨɜɫɬɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜ Ʉɚɦ'ɹɧɰɿ ɧɚ ɉɨɞɿɥɥɿ, ȼɚɪɲɚɜɚ 1935, passim.
ɐȾȺȼɈȼɍ w Kijowie, Ɏ.3323, ɨɩ. 1, ɫɩɪ.13, ɚɪɤ.19, ɫɩɪ.14, ɚɪɤ.11.
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przy ul. Jasnogórskiej 34a16. W oĞmiu oddziaáach (ogólnym, áącznoĞci, prawnym, sanitarnym, gospodarczym, pracy, komercyjnym i prasowym) Biura pracowaáo 35 osób.
W krótkim czasie po osiedleniu siĊ w CzĊstochowie emigranci ukraiĔscy,
zwáaszcza urzĊdnicy struktur paĔstwowych URL, wykonywali prace zlecone
przez oĞrodek w Tarnowie (takĪe po podpisaniu 18 marca 1921 r. traktatu brzeskiego). Inni, zwalniani z etatów i posiadający wyksztaácenie ze znajomoĞcią jĊzyków obcych wáącznie, znaleĨli zatrudnienie w wielu firmach dziaáających
w CzĊstochowie. Dla wielu bezrobotnych Biuro UchodĨców za przyznane przez
rząd URL Ğrodki finansowe uruchomiáo wiele zakáadów usáugowych (krawiectwo, szewstwo, hafciarstwo). Przebywajacy w obozie w Stradomiu za wykonywanie prac fizycznych na rzecz róĪnych zakáadów pracy otrzymywali wyĪywienie w zorganizowanej stoáówce oraz korzystali z pomocy Towarzystwa Czerwonego KrzyĪa, które miaáo swą siedzibĊ w CzĊstochowie. Pomoc ta zwiĊkszyáa
siĊ po nawiązaniu wspóápracy z Zarządem Gáównym PCK w Warszawie17. Internowani i emigranci korzystali teĪ z pomocy ukraiĔskich emigracyjnych
oĞrodków we Francji, Kanadzie, USA, chrzeĞcijaĔskiej organizacji amerykaĔskiej YMCA i Brytyjskiego Komitetu Pomocy (BRC). Latem 1921 r. w CzĊstochowie przebywaáo ponad 1900 emigrantów ukraiĔskich, a dla okoáo 3 tysiĊcy
emigrantów Biuro zdoáaáo zaáatwiü pracĊ poza CzĊstochową. Trudne warunki
bytowania skomplikowaáy siĊ w miarĊ przenoszenia z Tarnowa coraz wiĊcej
zwalnianych urzĊdników emigracyjnego rządu URL i ukraiĔskich uchodĨców
przebywających dotąd w tzw. jurskich barakach we Lwowie18.
Koncentracja w CzĊstochowie duĪej liczebnie inteligencji ukraiĔskiej, pracującej w róĪnych instytucjach, sprzyjaáa szybkiemu powoáaniu do Īycia Towarzystwa Pomocy Emigrantom z Ukrainy, które sukcesywnie przejmowaáo wiele
zadaĔ Biura UchodĨców, a jednoczeĞnie, mając zasoby finansowe ze skáadek,
byáo organizatorem wielu placówek kulturalno-oĞwiatowych. JuĪ w pierwszej
poáowie 1921 r. funkcjonowaáy dwa przedszkola (w CzĊstochowie i Stradomiu)
– dla ponad 40 dzieci, oraz gimnazjum dla 75 uczniów (funkcjĊ dyrektora peániá
M.W. Iljinski). Nauczycielami gimnazjum byli nauczyciele szkóá Ğrednich na
Ukrainie, którzy zgáosili siĊ do armii ukraiĔskiej po proklamowaniu niepodlegáoĞci Ukrainy w 1917 r. RównoczeĞnie powoáano do Īycia UkraiĔski Uniwersytet Narodowy dla okoáo 250 sáuchaczy. Ponad 60 sáuchaczy tego Uniwersytetu
byáo wczeĞniej studentami w róĪnych latach i na róĪnych kierunkach powoáanego w listopadzie 1918 r. UkraiĔskiego Uniwersytetu PaĔstwowego w KamieĔcu
16
17
18

ɐȾȺȼɈȼɍ w Kijowie, Ɏ.3324, ɨɩ.1, ɫɩɪ.3, ɚɪɤ.16 ; Ɏ.3323, ɨɩ.1, ɫɩɪ.2, ɚɪɤ.18
„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ɍɪɢɛɭɧɚ”, 1921, nr 5.
ɘ.Ɇɚɝɚɥɟɜɫɶɤɢɣ, 10 ɥɿɬ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɟɦɿɝɪɿɧɬɚɦ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ⱦɧɿɩɪɨ 1932, s. 116.
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Podolskim. Znakomita wiĊkszoĞü tych studentów od 23 paĨdziernika 1921 r.
kontynuowaáa studia na wyĪszych uczelniach w Czechosáowacji, gdzie dziĊki
prezydentowi Tomaszowi Masarykowi i propozycjom UkraiĔskiego Komitetu
Spoáecznego juĪ w 1921 r. rozpocząá pracĊ przeniesiony z Wiednia UkraiĔski
Wolny Uniwersytet. W 1922 r. powoáano do Īycia UkraiĔską AkademiĊ Gospodarczą w Podiebradach, a w 1923 r.Wysoki UkraiĔski Instytut Pedagogiczny im.
Mychajáa Drahomanowa i Studium Sztuk Plastycznych w Pradze. Odpáyw tej
grupy z CzĊstochowy osáabiá znacznie dziaáalnoĞü kulturalną.
Na potrzeby placówek opiekujących siĊ ludzmi zamieszkaáymi w obozach
internowania, inwalidami i rekonwalescentami oraz wskutek szerzących siĊ
trudnych warunków bytowych w obozach, róĪnych schorzeĔ, zwáaszcza gruĨlicy, z inicjatywy mieszkającego w CzĊstochowie ministra ochrony zdrowia URL
i przewodniczącego Towarzystwa UkraiĔskiego Czerwonego KrzyĪa dr. Modesta àewyckiego (25 VIII 1866–16 VI 1932) zorganizowano kursy pielĊgniarskie.
ZajĊcia prowadzili lekarze M. àewycki, W. Naáywajko, szef Wydziaáu Farmaceutycznego w Zarządzie Sanitarnym Ministerstwa Spraw Wojskowych URL
mgr Mykoáa Lutyj-Lutenko, prof. Serhij Komareükyj, pielĊgniarka Hajewska19.
DuĪą rolĊ w Īyciu emigrantów odgrywaáa powoáana do Īycia parafia UkraiĔskiej Cerkwi Prawosáawnej z jej parochem (proboszczem), b. pracownikiem Narodowego Banku URL ks. Iwanem Hubą (21 VI 1885–1966)20. Po jego wyjeĨdzie na WoáyĔ w 1922 r. naboĪeĔstwa odprawiali przyjeĪdĪający z Kalisza ksiĊĪa z obozowej parafii Ğw. Pokrowy21. JednoczeĞnie duchowni uczestniczyli
w imprezach kulturalnych, związanych zwáaszcza z uroczystoĞciami poĞwiĊconymi dzieciom i máodzieĪy. Po Ğmierci J. Piásudskiego, w maju 1935 r. urządzono w cerkwi wspólną panichidĊ (naboĪeĔstwo za zmaráych) w intencji Marszaáka i Atamana Gáównego Siá Zbrojnych URL Symona Petlury. Prezes oddziaáu
UKC ĝ. Szramczenko i sekretarz Mikoáaj Kuáyk (póĨniej wystĊpowaá jako Kuáak) záoĪyli kondolencje na rĊce starosty, a ppák Woáodymyr Rudaniwski –
Związkowi Inwalidów Polskich22. Od 1933 r. panichidy w intencji S. Petlury
i wszystkich polegáych za niepodlegáoĞü Ukrainy odbywaáy siĊ kaĪdego roku23.
W pomieszczeniach przycerkiewnych przy ul. Ğw. Barbary 15a znajdowaáa siĊ
biblioteka i Ğwietlica, w której odbywaáy siĊ systematyczne spotkania przy herbacie, poáączone z odczytami i spotkaniami z redaktorami wydawanych pism
ukraiĔskich, poetami, dziaáaczami towarzystw. Imprezom tym towarzyszyáy wy. ɋ. ɇɚɪɿɠɧɢɣ, ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ȿɦɿʉɪɚɰɿɹ, ɉɪɚɝɚ 1942, s. XXXII.
ȼ. Ȼɨɪɳɟɜɢɱ, ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɩɨɦ'ɹɧɧɢɤ, Ɋɿɜɧɟ 2004, s. 96–98. (Po II wojnie Ğwiatowej ks. I. Huba
zostaá arcybiskupem Ihorem UkraiĔskiej Cerkwi Autokefalicznej w USA).
21
E. Wiszka, Emigracja ukraiĔska w Polsce 1920–1939, ToruĔ 2004, s. 466–467.
22
„Ɍɪɢɡɭɛ” 1935, nr 26, s. 12–13.
23
„Ɍɪɢɡɭɛ” 1933, nr 28/29, s. 40.
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stĊpy zespoáów artystycznych, takĪe z innych obozów. Wspólnie obchodzono
uroczystoĞci z okazji Ğwiąt BoĪego Narodzenia i Wielkanocy, ĝwiĊto Pisanki,
Dni Szewczenkowskie, oraz ĞwiĊta narodowe, jak: proklamowanie niepodlegáoĞci Ukrainy, zjednoczenia obu republik ukraiĔskich, rocznice wybitnych dziaáaczy narodowych – Tarasa Szewczenki, Iwana Franki, Mychajáa Drahomanowa,
hetmana Iwana Mazepy, pierwszego prezydenta Ukrainy, wybitnego historyka
profesora Mychajáa Hruszewskiego, rocznice bohaterów obrony URL przed najazdem oddziaáów rosyjskich, miĊdzy innymi bohaterskiej walki batalionu studenckiego z najezdnymi wojskami Rosji bolszewickiej Michajiáa Murawiowa
pod Krutami 29 stycznia 1918 r. Poza tymi uroczystoĞciami – z udziaáem orkiestry, zespoáu teatralnego, 80-osobowego chóru Towarzystwa ĝpiewaczego
w CzĊstochowie pod kierownictwem Hryhorenki24 – na niektóre imprezy zapraszano takĪe chór oficerski Sztabu Generalnego armii URL z obozu w Piotrkowie
Trybunalskim pod kierownictwem pák. Serhija Soáohuba. ĝwietlica byáa miejscem zebraĔ Gromady Oficerskiej Sztabu Generalnego i zespoáów redakcyjnych
wydawanych pism: „WijĞkowa dumka” (MyĞl wojskowa), „Ranok” (Ranek),
„Koluczky” (Kolce) oraz redakcji opracowującej materiaáy zjazdowe UkraiĔskiego Czerwonego KrzyĪa w Polsce. W zespoáach redakcyjnych pracowali
miĊdzy innymi: wiceminister spraw morskich URL, kapitan floty, póĨniejszy
kontradmiraá ĝwiatosáaw Szramczenko, czáonek Sztabu Generalnego pák Borys
SuákiwĞkyj, pracownicy ministerialni: pák Petro Oparenko, pák Petro KryĪaniwĞkyj, minister ochrony zdrowia dr Modest àewyükyj25.
Po podpisaniu 18 marca 1921 r. traktatu ryskiego nastĊpowaáo stopniowe
przejmowanie zakresu opieki nad emigrantami ukraiĔskimi przez powoáane
w kwietniu tego roku Towarzystwo „UkraiĔski Komitet Centralny w RP” (UKC).
W CzĊstochowie oficjalną dziaáalnoĞü UKC rozpocząá Komitet Spoáeczny, który
niebawem zostaá zalegalizowany jako jeden z pierwszych oddziaáów UKC
w Polsce i przejąá dotychczasowe funkcje Biura UchodĨców, wspierając dziaáalnoĞü kulturalno-oĞwiatową funkcjonującego juĪ wczeĞniej Towarzystwa Pomocy Emigrantom z Ukrainy. Pierwszym przewodniczącym oddziaáu URC byá
Kost’ Káepaczewski, a od 1926 r. kapitan floty ĝwiatosáaw Szramczenko.
Wspomniana dziaáalnoĞü prowadzona byáa z nadzieją na szybki powrót na
UkrainĊ wojsk internowanych w Polsce, w celu kontynuowania walk niepodlegáoĞciowych prowadzonych przez oddziaáy powstaĔcze i koordynowanych przez
dziaáający w Kijowie OgólnoukraiĔki Komitet PowstaĔczy. Po tragicznym zakoĔczeniu tzw. Jesiennego Drugiego Pochodu z Polski na teren Ukrainy (paĨdziernik–listopad 1921 r.), ze stratą ponad tysiąca Īoánierzy i 360 (z 500 wziĊ24
25

„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ Ɍɪɢɛɭɧɚ” 1921, nr 16, 29.
E. Wiszka, Prasa emigracji ukraiĔskiej w Polsce 1920–1939, ToruĔ 2001, passim.
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tych do niewoli) rozstrzelanych pod Bazarem na ziemi czernihowskiej)26 – wáadze Centrum PaĔstwowego URL na wychodĨstwie w Tarnowie, kierując siĊ zasadą gáoszoną przez atamana gáównego Wojsk UkraiĔskich Symona PetlurĊ
(10 V 1879–25 V 1926), Īe walka o niepodlegáą UkrainĊ nie zostaáa zakoĔczona, a dziaáania niepodlegáoĞciowe 1917–1921 byáy tylko przegraną bitwą, przystąpiáy do realizacji dáugofalowego programu powrotu na UkrainĊ. Jego intencją
byáo przygotowanie emigrantów i ich dzieci do dziaáalnoĞci na przyszáej wolnej
Ukrainie. Program ten realizowano poprzez stwarzanie emigrantom warunków
do patriotycznego wychowania dzieci, nauki jĊzyka ojczystego i jĊzyków obcych, zdobywania Ğredniego i wyĪszego wyksztaácenia, a takĪe poprzez zapoznawanie siĊ z dobrymi doĞwiadczeniami w zakresie zarządzania w krajach zamieszkania, propagowanie kultury ukraiĔskiej i tradycji walk niepodlegáoĞciowych wĞród mieszkaĔców kraju zamieszkania, gromadzenie literatury Ğwiatowej
i dokonywanie jej przekáadów na jĊzyk ukraiĔski, utrzymywanie w gotowoĞci
kadry zdolnej do prac organizacyjnych związanych z budowaniem niepodlegáego paĔstwa.
Po powoáaniu w maju 1923 r. w Polsce tzw. rządu Chjeno-Piasta na czele
z Wincentym Witosem i odejĞciu ze wszystkich stanowisk paĔstwowych J. Piásudskiego klimat wĞród emigrantów ulegá pogorszeniu. Nowy szef Sztabu Generalnego Stanisáaw Szeptycki byá zdecydowanie przeciwny wspieraniu emigracji
petlurowskiej. Wyrazem tego byáa decyzja o likwidacji obozów internowanych
i wstrzymaniu organizowanych dla nich robót27. W Ğlad za wydaleniem z polski
juĪ w 1921 r. (zgodnie z traktatem ryskim) gen. Mychajáa Omelanowycz-PawáenkĊ (8 XII 1878–29 V 1952) dowódca wojsk ukraiĔskich w czasie wspólnej
kampanii 1920 r. i gen. Wiktora ZeáyĔskiego (13 XII 1864–14 XII 1940) szefa
UkraiĔskiej Misji Wojskowej w Polsce, zmuszono do opuszczenia Polski popularnego wĞród emigrantów ukraiĔskich gen. Jurka Tiutiunnyka (20 IV 1891–20
X 1930)28 – legendarnego organizatora walk niepodlegáoĞciowych na Ukrainie
w latach 1917–1920. Decyzje te i towarzysząca im nieprzychylna atmosfera wokóá Centrum PaĔstwowego URL skáoniáy Symona PetlurĊ, Īyjącego w Polsce
pod zmienionym nazwiskiem, do wyjazdu z Polski.
Te decyzje odbiáy siĊ negatywnie zwáaszcza na Īoánierzach URL przebywających jeszcze w 1923 r. w obozach internowanych. Mniej odczuáo to Ğrodowi26

27

28

ȼ. Ƚɨɥɭɛɤɨ, Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɲɚɧɫ: Ⱦɪɭɝɢɣ Ɂɢɦɨɜɢɣ ɩɨɯɿɞ Ⱥɪɦɿʀ ɍɇɊ 1921 ɪ., „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1996, z. 3. s. 161–169; Ⱦ. Ƚɟɪɱɚɧɿɜɫɶɤɢɣ, ȼɢɝɧɚɬɢ ɨɤɭɩɚɧɬɚ, Ɇɸɧɯɟɧ 1963, passim.
CAW, Oddziaá II MSWojsk., sygn..21, k. 70–71; J.J. Burski, Petlurowcy. Centrum PaĔstwowe
UkraiĔskiej Republiki Ludowej na wychodĨstwie (1919–1924), Kraków 2000, s. 426
J. PisuliĔski, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraiĔska w polityce zagranicznej w latach 1918–1939,
Wrocáaw 2004, s. 390.
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sko emigrantów ukraiĔskich w CzĊstochowie, gdzie wszyscy emigranci pracowali w zakáadach pracy bądĨ w zorganizowanych juĪ w 1921 r. warsztatach
usáugowych. Mimo znacznego zmniejszenia siĊ kolonii ukraiĔskiej w CzĊstochowie, niosáa ona pomoc materialną bezrobotnym mieszkajacym w innych
miejscowoĞciach i kontynuowaáa rozpoczĊtą w 1921 r. dziaáalnoĞü kulturalnooĞwiatową. OkolicznoĞciowe akademie urządzane z okazji narodowych Ğwiąt
ukraiĔskich i rocznic wybitnych dziaáaczy organizowane byáy przez powoáywane komitety organizacyjne pod przewodnictwem S. Szramczenki, Kosti Káepaczewskiego, porucznika Mykoáy (Mikoáaja) Kuáaka (1897–17 V 1955, CzĊstochowa). W programach byáy referaty okolicznoĞciowe, wystĊpy dziaáającego
chóru pod kierownictwem Stepana Paáadijczuka29 oraz recytacje utworów poetyckich w wykonaniu máodzieĪy, w tym uczącej siĊ w szkoáach ukraiĔskich
w PrzemyĞlu. WĞród nich byáa Tamara Czabanowska – córka kontraktowego
oficera W. Czabanowskiego mieszkającego w CzĊstochowie przy al. WolnoĞci
44 m. 11. RównoczeĞnie kierownictwo kolonii utrzymywaáo staáy kontakt z powoáaną w 1924 r. w Kaliszu Stanicą UkraiĔską, zwáaszcza w zakresie obsáugi religijnej z tamtejszej parafii Ğw. Pokrowy. Na naboĪeĔstwa i imprezy kulturalnooĞwiatowe oraz rodzinne do CzĊstochowy (po wyjeĨdzie w 1922 r. na WoáyĔ ks.
Iwana Huby) przyjeĪdĪali miĊdzy innymi ksiĊĪa: Iáarion Bryndzan, Iwan Weliwczenko, Borys Jakubowski z diakiem Hryhorijem Buniem30. W wielu imprezach organizowanych przez emigrantów ukraiĔskich, zwáaszcza z czĊĞcią artystyczną, uczestniczyli przedstawiciele spoáeczeĔstwa polskiego.
Od 1928 r. do dziaáalnoĞci wĞród emigrantów ukraiĔskich w CzĊstochowie
wáączyá siĊ Bazyli (Wasyl) Czabanowski (10 III 1887–19 VIII 1963) puákownik
Armii URL, kontraktowy oficer 27 pp. stacjonującego w CzĊstochowie. Byá jednym z ponad 50 oficerów internowanej w Polsce armii ukraiĔskiej, którzy na
wniosek dziaáającego w Polsce sztabu ministra spraw wojskowych emigracyjnego rządu URL gen. Wáodzimierza Salskiego (15 VII 1885–5 X 1940, Warszawa)
za zgodą J. Piásudskiego byli przyjĊci do sáuĪby w WP i wraz z okoáo 700 oficerami zgrupowanymi w szkolnych grupach przy oddziaáach UKC mieli stanowiü
zaląĪek przyszáej armii ukraiĔskiej. Jego Īona Oáena Czabanowska byáa przewodniczącą Komitetu PaĔ i gáównym organizatorem imprez dla dzieci. Od 1938 r.,
po przeniesieniu pák. B. Czabanowskiego do sáuĪby w 81 pp. w Grodnie, Komitetem PaĔ kierowaáa Īona ĝ. Szramczenki – Maria Szramczenkowa31.
Pod koniec II wojny Ğwiatowej wielu emigrantów wyjechaáo do krajów zachodnich, szereg byáo aresztowanych przez sáuĪby specjalne Armii Radzieckiej,
29
30
31

E. Wiszka, Emigracja ukraiĔska..., s. 462.
Ibidem, s. 466–467.
„Ɍɪɢɡɭɛ”, 1938, nr 10, s. 22–23.
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wielu przeĪyáo przeĞladowania i ulegáo procesowi asymilacji. Pamiątką po licznej grupie emigrantów ukraiĔskich w CzĊstochowie – uczestnikach wspólnej kampanii 1920 r. – są groby (miejsca po grobach) na cmentarzu „Kule”, miĊdzy innymi:
pák. Borysa Brakera (1872–1926), oficerów: Damiana Dacenki (1898–1933), ppák.
Woáodymyra Bajwenki (1885–1941), pák. Woáodymyra Bernatowycza (20 IV
1880–1928), ppák Woáodymyra Rudaniwskiego (1889–1937), ppák. Mychajáa
Pikulskiego (1892–1969)32 i innych. Z inicjatywy ĝ. Szramczenki 22 maja 1928 r.
powoáano komisjĊ dla uporządkowania grobów emigrantów ukraiĔskich pochowanych na cmentarzu „Kule” w CzĊstochowie, a 9 lutego 1930 kompetencje
komisji przejĊáa na siebie powoáana UkraiĔska Rada Cerkiewna33. W 1937 r.
czáonkowie UKC prowadzili zbiórkĊ pieniĊĪną na budowĊ pomnika34. Prawdopodobnie byáa to páyta imitująca grób. W latach czterdziestych páytĊ pamiątkową, nazwaną „Bracka Mogiáą” poĞwiĊconą zmaráym w CzĊstochowie Īoánierzom ukraiĔskim, z inicjatywy porucznika b. Armii URL Mikoáaja Kuáaka uporządkowano. Niestety, po jego Ğmierci ulegaáa ona dewastacji. PáytĊ z napisem
„Bohaterom walk o wolną UkrainĊ” (Borciam za wolu Ukrainy) odnowiá w 1992 r.
Wáodzimierz Mroczko z LubliĔca35. Groby pák. Borysa Brakera, Damiana Dancenki, Woáodymyra Bajwenki, Woáodymyra Bernatowicza i Woáodymyra Rudaniwskiego sąsiadujące z páytą nazwaną „Bracką Mogiáą” zostaáy zniszczone.
NaboĪeĔstwa, zgodnie z tradycją, kontynuowano takĪe w okresie powojennym.
Prócz miejscowego proboszcza prawosáawnego (od 1976 r. ks. Mirosáawa Drabiuka) corocznie podczas Ğwiąt Wielkanocnych, a po ogáoszeniu niepodlegáoĞci
Ukrainy – takĪe 24 sierpnia, w intencji pochowanych na „Kulach” Īoánierzy
ukraiĔskich i innych osób wyznania prawosáawnego odprawiane są Īaáobne naboĪeĔstwa z udziaáem mieszkaĔców CzĊstochowy, Katowic i innych miejscowoĞci, gdzie zamieszkują rodziny tam pochowanych.
Niejako po raz trzeci od „przywĊdrowania” przed 600 latami na Jasną GórĊ
obrazu Matki BoĪej, nastĊpnie w XX wieku emigrantów z Naddnieprza, Ukraina
zaistniaáa w CzĊstochowie we wrzeĞniu 1988 r. W ramach obchodów 1000-lecia
Chrztu Rusi-Ukrainy na Jasną GórĊ przybyáo koáo 40 tysiĊcy UkraiĔców, rozsianych przez akcjĊ „Wisáa” w tysiącach miejscowoĞci Polski36. Przez kilka
wrzeĞniowych dni pielgrzymi przed cudownym obrazem Matki BoĪej, który byá
Ğwiadkiem chrztu Rusi-Ukrainy w wodach Dniepru, modlili siĊ o wstawiennic-

32

33
34
35
36

A. KolaĔczuk, Nekropolie i groby uczestników ukraiĔskich walk niepodlegáoĞciowych w latach
1917–1921, PrzemyĞl 2003, s. 40, 41, 121, 233.
„Ɍɪɢɡɭɛ” 1931, nr 14 , s. 26–27; 1933, nr 16/17, s. 21.
„Ɍɪɢɡɭɛ” 1938, nr 1–2, s. 17.
Relacja pisemna W. Mroczki w zasobach autora.
Ƚɪɟɤɨ-ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɢɣ ɤɚɥɟɧɞɚɪ 1989, s. 78.
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two w wyzwalaniu siĊ z totalitarnego „imperium záa”37. Wkrótce okazaáo siĊ, Īe
modlitwy zostaáy wysáuchane. Pomocna okazaáa siĊ takĪe polsko-ukraiĔskia
wspóápraca, korzystna dla obu narodów.
Organizatorami Īycia kulturalno-oĞwiatowego emigrantów ukraiĔskich w latach 1920–1939 byli:
Ks. Iwan Huba, póĨniejszy arcybiskup Ihor (21 VI 1885–1966). Pochodziá
z Bondariwki oáeksandriwskiego powiatu na ChersoĔszczyĨnie. UkoĔczyá szkoáĊ techniczno-budowlaną i pracowaá w administracji powiatowej. W 1917 r. zostaá czáonkiem zarządu ziemskiego w powiecie. W 1918 r. powoáany do pracy
w ministerstwie dróg, a nastĊpnie w Banku PaĔstwowym. W okresie Dyrektoriatu UkraiĔskiej Republiki Ludowej przebywaá w siedzibie wáadz URL w KamieĔcu Podolskim, gdzie ukoĔczyá kursy duszpasterstwa na wydziale teologicznym. Po internowaniu w Polsce przebywaá w obozie internowanych ukraiĔskich
w CzĊstochowie. Po krótkotrwaáym kursie w Seminarium Duchownym
w KrzemieĔcu wyĞwiĊcony przez biskupa Dionizego w cerkwi Mikoáajewskiej
BohojawleĔskiego Monasteru na ksiĊdza prawosáawnego i odesáany do pracy
wĞród internowanych Īoánierzy ukraiĔskich i cywilnych pracowników struktur
rządowych emigracyjnego rządu URL w CzĊstochowie i Tarnowie. Tam zorganizowaá pomieszczenia cerkiewne, salĊ katechetyczną dla uczącej siĊ máodzieĪy,
byá wspóáorganizatorem Towarzystwa ĝpiewaczego obsáugującego takĪe naboĪeĔstwa. Wspóápracując z ordynariatem prawosáawnym WP, uzyskaá pomoc od
jego kapelana ks. Wasyla Martysza, pomógá w organizacji wydawnictw obozowych. Po jego wyjeĨdzie na WoáyĔ posáugi duszpasterskie kolonii prawosáawnej
w CzĊstochowie Ğwiadczyli ksiĊĪa z obozu (potem Stanicy UkraiĔskiej) w Kaliszu oraz parafii prawosáawnej w àodzi.
ĝwiatosáaw Szramczenko (3 V 1893–24 VI 1958). Kapitan floty. Urodziá
siĊ w Baku. DzieciĔstwo spĊdziá w Cheámie, gdzie ojciec Aleksander byá nauczycielem gimnazjum. UkoĔczyá gimnazjum w Kijowie, Wydziaá Prawa Uniwersytetu w Petersburgu i Kursy Marynarki Wojennej. SáuĪbĊ odbywaá we Flocie Baátyckiej. W 1917 r. wáączyá siĊ w dziaáalnoĞü polityczną. Byá wspóáorganizatorem UkraiĔskiego Wojskowo-Morskiego Sztabu Rewolucyjnego Floty
Baátyckiej. Organizowaá przejĞcie do portów Morza Czarnego okrĊtów wojennych z zaáogą ukraiĔską, m.in. krąĪownika „Swietáana”, okrĊtów bojowych
„Ukrajina” i „Hajdamaka”. Na początku 1918 r. przybyá do Kijowa i zostaá mianowany adiutantem ministra spraw morskich, a nastĊpnie jego zastĊpcą. W koĔcu 1918 r. zostaá komendantem Szkoáy Morskiej. Od kwietnia do czerwca 1919 r.
37
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peániá funkcjĊ ministra spraw morskich URL, nastĊpnie naczelnika wydziaáu
morskiego Sztabu Generalnego Armii URL. Po internowaniu w Polsce przebywaá w obozie w CzĊstochowie. Braá udziaá w organizacji placówek oĞwiatowych, gáównie dziaáalnoĞci Związku b. Studentów UkraiĔskiego PaĔstwowego
Uniwersytetu w KamieĔcu Podolskim, Bractwa Cyryla i Metodego oraz uczestniczyá w redagowaniu czasopisma „ Ranok” (Ranek), organu Sztabu Generalnego Armii URL „WijĞkowa Dumka” (MyĞl Wojskowa) – Koáa Oficerów Sztabu
Generalnego oraz pisma informacyjnego Wojska Zaporoskiego „Dumka”
(MyĞl). Zorganizowaá i kierowaá pracą koáa filatelistów. Po traktacie ryskim
(18 IV 1921) i zakazie oficjalnej dziaáalnoĞci struktur internowanej armii ukraiĔskiej, i powoáaniu w 1921 r. cywilnej reprezentacji internowanych w Polsce
uczestników ukraiĔskich walk niepodlegáoĞciowych 1917–1920 – Towarzystwa
„UkraiĔski Komitet Centralny w RP” (UKC) – byá organizatorem jego oddziaáu
w CzĊstochowie i dáugoletnim przewodniczącym. Uczestniczyá w 1928 r.
w 2. ZjeĨdzie UkraiĔskiej Emigracji Politycznej w Polsce, na którym zostaá wybrany do Rady Gáównej UKC. Byá autorem licznych publikacji, zwáaszcza poĞwiĊconych Flocie UkraiĔskiej, zamieszczanych w pismach wydawanych w Polsce, jak: „Tabor”, „Za DerĪawnist”, „Litopys Czerwonoji Kaáany”. W latach
1941–1944 przebywaá w Cheámie, mieĞcie swego dzieciĔstwa, gdzie peániá
funkcjĊ przewodniczącego UkraiĔskiego Komitetu Pomocy. Po zakoĔczeniu
II wojny Ğwiatowej zamieszkaá w Niemczech, a od 1950 r. w USA. Napisaá okoáo 200 publikacji poĞwiĊconych walkom niepodlegáoĞciowym na Ukrainie w latach 1917–1921. Zmará w Filadelfii.
Podczas przebywania w CzĊstochowie zmaráo wielu uczestników walk niepodlegáoĞciowych na Ukrainie w latach 1917–1920, w tym kilku przedstawicieli
korpusu oficerskiego. Pochowano ich na cmentarzu „Kule”. WĞród ich grobów
zachowaáa siĊ tablica pamiątkowa „Ȼɨɪɰɹɦ ɡɚ ɜɨɥɸ ɍɤɪɚʀɧɢ – Bojownikom
o wolnoĞü Ukrainy 1917–1941”, odnowiona w latach czterdziestych. Po raz drugi tablica byáa odnowiona w 1992 r. przez Wáodzimierza MroczkĊ z LubliĔca.
Znajdujące siĊ wokóá niej groby pochowanych oficerów Armii URL zostaáy
zniszczone prawdopodobnie przy urządzaniu w sąsiedztwie cmentarza polegáym
Īoánierzom Armii Czerwonej.
Są to groby nastĊpujących oficerów AURL:
Woáodymyr (Wáodzimierz) Bajwenko (2 IX 1885–5 XII 1941). Ppák Armii
URL. Urodziá siĊ w ĩytomierzu. UkoĔczyá szkoáĊ realną w Równem, Kijowską
Junkierską SzkoáĊ Piechoty (1906) oraz Oficerską SzkoáĊ Lotniczą (1913). SáuĪbĊ wojskową odbywaá w 126 puáku Rylskim w Ostrogu. Uczestnik I wojny
Ğwiatowej. Od 1916 r. przebywaá w obozie jenieckim w Austrii. Wiosną 1918 r.
powróciá z niewoli i byá lotnikiem 1. WoáyĔskiego Dywizjonu Armii UkraiĔ-
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skiej, a od jesieni zastĊpcą dowódcy. Po upadku rządów hetmana Pawáa Skoropadskiego w styczniu 1919 r. zostaá dowódcą 1. Kadrowego Dywizjonu Armii
URL, nastĊpnie Dywizjonu Szkolnego. Po podpisaniu kwietniowej polskoukraiĔskiej umowy polityczno-wojskowej 1920 r. braá udziaá w walkach z Rosją
bolszewicką jako oficer sztabowy w zarządzie lotnictwa sztabu Generalnego
Armii URL. Po internowaniu w listopadzie 1920 r. w Polsce przebywaá w obozie w CzĊstochowie. Byá jednym z organizatorów powoáania w tym mieĞcie oddziaáu UkraiĔskich Inwalidów Wojennych i skarbnikiem Zarządu. Uczestniczyá
w licznych imprezach organizowanych przez powoáany w CzĊstochowie oddziaá
UkraiĔskiego Komitetu Centralnego w RP kierowanego przez kapitana Floty
UkraiĔskiej ĝwiatosáawa SzramczenkĊ (3 V 1893–24 VI 1958).
Woáodymyr (Wáodzimierz) Bernatowicz (20 IV 1880–1928). UkoĔczyá
Seminarium Duchowne i SzkoáĊ Oficerską w Wilnie (1905). SáuĪbĊ wojskową
odbywaá w 112 Uralskim, 117 Jarosáawskim puáku piechoty. Uczestnik I wojny
Ğwiatowej – kapitan. Od 1917 r. w armii ukraiĔskiej – oficer Korpusu Siczowych Strzelców Armii UkraiĔskiej Republiki Ludowej, dowódca batalionu
2. Dywizji WoáyĔskiej, uczestnik I pochodu zimowego na zaplecze wojsk denikinsko-bolszewickich, w 1920 r. oficer Sztabu Generalnego Armii URL. Po internowaniu armii URL – w CzĊstochowie.
Borys Braker (14 III 1872–30 XII 1926). Urodziá siĊ na PoátawszczyĨnie.
UkoĔczyá Korpus Kadetów w Poátawie i Pawáowską SzkoáĊ Wojskową w Petersburgu. Uczestnik wojny rosyjsko-japoĔskiej 1905 roku, ranny, odznaczony
kilkoma orderami. W 1913 r. awansowany do stopnia ppák. Podczas I wojny
Ğwiatowej oficer sztabowy Kijowskiego OkrĊgu Wojskowego. Od 7 grudnia
1917 r. oficer sztabowy do spraw specjalnych ministra spraw wojskowych URL,
a nastĊpnie naczelnik wydziaáu tegoĪ ministerstwa. W 1919 r. oficer sztabowy
Dywizji Szarej na Woáyniu, gdzie w maju, w czasie walk polsko-ukraiĔskich
wziĊty do niewoli polskiej. Przebywaá w obozie jenieckim w Dąbiu k. Krakowa.
Po podpisaniu polsko-ukraiĔskiej ugody 22 kwietnia 1920 r. o wspólnej wojnie
z Rosją sowiecką braá udziaá w wyprawie kijowskiej. Od czerwca 1920 r. szef
ewakuacji struktur rządowych URL do Galicji Wschodniej. Po internowaniu armii URL w Polsce, przebywaá w CzĊstochowie. Wáadaá biegle jĊzykiem francuskim, dziĊki czemu zostaá zatrudniony w biurze belgijskiej elektrowni w CzĊstochowie. Pracowaá tam do Ğmierci.
Mykoáa (Mikoáaj) Kuáak (1897–17 V 1955). Porucznik Armii URL. Urodziá siĊ w Kijowie. UkoĔczyá Kijowską SzkoáĊ Wojskową. Uczestniczyá
w I wojnie Ğwiatowej. W koĔcu 1917 r. wstąpiá do armii ukraiĔskiej i odbywaá
sáuĪbĊ w oddziaáach ochrony instytucji paĔstwowych. Po wyprawie kijowskiej
i internowaniu w Polsce, od koĔca 1920 r. przebywaá w CzĊstochowie i jej oko-
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licach. Byá dziaáaczem powoáanych w CzĊstochowie ukraiĔskich organizacji
spoáeczno-kulturalnych. Szczególną aktywnoĞü przejawiá, bĊdąc sekretarzem
Oddziaáu UkraiĔskiego Komitetu Centralnego (przewodniczący ĝ. Szramczenko). Byá jednym z fundatorów páyty na cmentarzu „Kule” tzw. Brackiej Mogiáy
i organizatorem corocznych uroczystoĞci (Panichid) „Na prowody” w pierwszą
niedzielĊ po ĝwiĊtach Wielkanocnych za zmaráych i pochowanych na tym
cmentarzu uczestników ukraiĔskich walk niepodlegáoĞciowych 1917–1920 r.
Mychajáo (Michaá) Pikulski (3 IX 1896–19 IX 1969). Sotnik (kapitan) Armii URL i WP. Urodziá siĊ na terenie Kijowszczyzny w rodzinie duchownego
prawosáawnego. UkoĔczyá Konstantynowską SzkoáĊ Wojskową w Kijowie.
Uczestnik I wojny Ğwiatowej. W armii ukraiĔskiej od 1917 r. W trakcie walk
w 1919 r. wziĊty do niewoli polskiej; przebywaá w obozach we Lwowie na àyczakowie i w àaĔcucie. Po podpisaniu 2 grudnia 1919 r. polsko-ukraiĔskiej deklaracji o wspólnej wojnie z Rosją bolszewicką, wstąpiá do organizowanej
w àaĔcucie przez pák. Marka BezruczkĊ 6. Dywizji Siczowej Armii URL, z którą braá udziaá w wyprawie kijowskiej oraz skutecznej obronie przez tĊ DywizjĊ
ZamoĞcia w sierpniu 1920 r. przed przebijającą siĊ pod WarszawĊ 1. Armią
Konną S. Budionnego. Po internowaniu w Polsce przebywaá w obozie w Aleksandrowie Kujawskim. Jesienią 1921 r. wziąá udziaá w tzw. drugim pochodzie
oddziaáów ukraiĔskich na UkrainĊ (okoáo 1500 Īoánierzy), zakoĔczonym tragiczną klĊską pod MyĔkami na ziemi czernihowskiej i rozstrzelaniem pod Bazarem 360 (z 500) wziĊtych do niewoli ukraiĔskich partyzantów. Byá w grupie
okoáo stuosobowej, której udaáo siĊ wydostaü z okrąĪenia i powróciü do Polski.
Po przeniesieniu obozu z Aleksandrowa Kujawskiego do Szczypiorna pod Kaliszem, w latach 1923–1924 byá sáuchaczem Akademickich Kursów Sztabu Generalnego Armii URL. W 1927 r. za zgodą J. Piásudskiego zostaá przyjĊty na sáuĪbĊ kontraktową w WP. Braá udziaá w obronie Warszawy w 1939 r. i zostaá odznaczony za walecznoĞü. Przebywaá w niewoli niemieckiej. Po II wojnie Ğwiatowej aresztowany przez oddziaáy specjalne Armii Czerwonej i wywieziony na
SyberiĊ. Po 12 latach powróciá do Polski i rodziny w CzĊstochowie.
Woáodymyr (Wáodzimierz) Rudaniwski (22 VI 1889–1937). Ppák Armii
URL. UkoĔczyá SzkoáĊ Oficerską w Kazaniu (1911) w stopniu podporucznika.
Uczestnik I wojny Ğwiatowej. SáuĪbĊ wojskową odbywaá w 12. brygadzie artylerii, w 1917 r. awansowany do st. kapitana. Po upadku caratu w 1918 r. ukoĔczyá
Oficerską SzkoáĊ Instruktorską w Kijowie i w poáowie 1918 r. zostaá d-cą baterii
w 28. puáku Armii UkraiĔskiej. W okresie Dyrektoriatu URL byá oficerem w Inspektoracie Artylerii Sztabu Generalnego Armii URL, a po zawarciu kwietniowej polsko-ukraiĔskiej ugody 1920 r. uczestniczyá w wyprawie kijowskiej jako
naczelnik sekretariatu Sztabu Generalnego URL, a od poáowy 1920 r. naczelnik
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kancelarii wiceministra spraw wojskowych gen. Wáodzimierza Sinklera. Po
podpisaniu 12 paĨdziernika 1920 r. polsko-rosyjskich preliminariów pokojowych, przegranych samodzielnych walkach wojsk ukraiĔskich z siáami zbrojnymi Rosji sowieckiej i przejĞciu na tereny Polski byá wraz z generaáem W. Sinklerem internowany w CzĊstochowie. NaleĪaá do grupy czoáowych dziaáaczy utworzonych w tym mieĞcie organizacji spoáeczno-kulturalnych, a po powoáaniu oddziaáu UKC byá w skáadzie zarządu tej organizacji, zwáaszcza powoáanej przy
niej szkolnej grupy oficerskiej. MiĊdzy innymi po Ğmierci w 1935 r. marszaáka
Józefa Piásudskiego byá wspóáorganizatorem Īaáobnego naboĪeĔstwa w miejscowej cerkwi i skáadaá kondolencje na rĊce przedstawicieli Związku Inwalidów
Polskich.

