
              Wystąpienie prezesa Środowiska-17.01.2017r 
              
                   Panowie Komendanci, wielce szanowni weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej, czci godni  
księża,  oficerowie, drodzy zebrani. 
                        
                      W dniu dzisiejszym obchodzimy 74 rocznicę powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii 
Krajowej. Obchodzimy ją w roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą 
Polską .  Powstanie Dywizji to fenomen na skalę światową.  Podniosła się  jak feniks z popiołów, po czterech 
wywózkach kresowych Polaków na Sybir, oraz ludobójstwie ze strony UPA w 1943 roku. Dużo o niej można 
mówić, ukazało się na ten temat wiele publikacji. Został nakręcony film. Zaistniałych w tym przedmiocie 
faktów i wydarzeń historycznych nikt nie zaprzeczy, są one  bezprecedensowe w historii Polski i Europy . 
Pamięć o  czynach bojowych jej żołnierzy nie może być zapomniana, jest nieśmiertelna. 
                      Dziś oddajemy cześć i honor bohaterom Dywizji , weteranom walk o  Niepodległą Najjaśniejszą 
Rzeczypospolitą . Oddajemy honor tym którzy walczyli  na Wołyniu i Lubelszczyźnie w czasie II wojny światowej 
i po jej zakończeniu . Pamiętamy, o poległych, pomordowanych i żyjących żołnierzach Dywizji , oraz wołyńskiej 
Samoobrony. I tu z przykrością musze stwierdzić, że weteranów tych walk  jest wśród nas coraz mniej, czasu i 
biologii nie da się zatrzymać. Weterani odchodzą na wieczną wartę. A zatem to młodsze pokolenia mają 
obywatelski i patriotyczny  obowiązek pamiętania o ich bojowych dokonaniach, ich gehennie, ale i godnym 
odejściu. 
                A teraz uczcijmy minutą ciszy pamięć tych , którzy w ubiegłym roku odeszli od nas na zawsze, niech 
pamięć o nich będzie wieczna. Zmarli to: pani por. Sabina Kupracz ps. „Mała”, por. Rozalia Soroka ps. 
„Kropka”, oraz Henryk Prucnal- który przewodniczył naszej Komisji Rewizyjnej. 
                     
              Szanowni Państwo, są dwie ważne daty związane z powstaniem Dywizji.  Pierwsza to 15 stycznia 1944r, 
w tym dniu w miejscowości Zasmyki k/Kowla zapadła decyzja o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji AK. 
Jednocześnie w sposób planowy i zorganizowany wchodzące w jej skład dziewięć zaprawionych w bojach 
oddziałów partyzanckich, podległych  pułkownikowi Kazimierzowi Bąbińskiemu,   rozpoczyna  jako pierwsze na 
kresach i ziemiach polskich powstanie zbrojne pod  kryptonimem „Burza”.   Na początku to krwawe walki  z 
ukraińskimi nacjonalistami spod znaku UPA, mające na celu poszerzenie bazy taktycznej.  Następnie walki 
frontowe z hitlerowskim najeźdźcą. Druga data to 28 stycznia 1944, związana z wydaniem   przez płka Kazimierza 
Bąbińskiego „Lubonia” rozkazu określającego  ramy organizacyjne 27 Dywizji .  Dywizja stanowi pokaźną siłę 
zbrojną, liczy ponad 6500 żołnierzy,  wyszkolonych i wychowanych na tradycjach Polskich  Legionów  i 
kresowych rycerzy.  Tocząc  ciężkie boje z okupantem hitlerowskim  równolegle chroni resztki  polskiego  żywiołu 
przed mordami  ze strony  ukraińskich nacjonalistów i tzw. czerni .                                                                                                                           
                  Jesteśmy tu dziś na tej sali razem –  kombatanci oraz młodsze pokolenia kontynuujące chlubne 
tradycje walki o niepodległość, etos AK  i dorobek Polskiego Państwa Podziemnego . Jest mi niezmiernie miło, że 
jest wśród nas tak wielu przedstawicieli służb mundurowych,  są również przedstawiciele innych przyjaznych nam 
środowisk.   
                 Szanowni zebrani - Chełmskie Środowisko Żołnierzy Dywizji od ponad ćwierć wieku temu na trwałe 
wpisało się w historię naszej Chełmskiej Ziemi, w tym i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Należy 
pamiętać o architektach tych wydarzeń,  moich poprzednikach - majorze Tadeuszu Perszu „Głazie” , por. Czesławie 
Zającu „Kokoszce” i innych oficerach i żołnierzach Dywizji, jak również  o kolejnych komendantach  
Nadbużańskiego Oddziału.  Mam w tym również osobisty udział, jako żołnierz z weteranami Armii Krajowej i 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Chełmszczyźnie miałem zaszczyt współpracować w drugiej połowie lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia i później. Wtedy też trzeba było być odważnym.                                                              
                  Szanowni  Państwo, minione  ćwierćwiecze to dla nas okres efektywnej, wspólnej pracy w zakresie 
przebudowy świadomości historycznej i kształtowania postaw patriotycznych młodych pokoleń . Wspólnie, razem 
zadbaliśmy o miejsca pamięci narodowej  na Wołyniu i Lubelszczyźnie.  Na Wołyniu robimy  to za wiedzą i 
akceptacją lokalnych władz, a czasami w ścisłej  współpracy z  miejscowymi   samorządowcami. I tu chcę 
podkreślić, że w 2017r dokonaliśmy rekonstrukcji cmentarzy dywizyjnych w Rymaczach i Bindudze.  Tym,  którzy 
angażowali się w realizację tych projektów  serdecznie dziękuje.                                       
                   Jako potomkowie weteranów,  na bieżąco utrzymujemy te miejsca  we właściwym stanie technicznym i 
estetycznym.  Zadbane są również żołnierskie groby znajdujące się na Ziemi  Chełmskiej. Zostały wybudowane i 
odsłonięte  pomniki upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, nierozerwalnie związane z  historią naszego 
regionu. Współpracujemy w tym zakresie z młodzieżą szkół patronackich. Te zadania finansujemy z własnych  
składek i darowizn.  Mam niezmierną satysfakcję, z bardzo  znaczącego wkładu w realizacje tych zadań naszych 



służb mundurowych, a szczególnie funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zawsze to 
podkreślam i będę podkreślał w swoich wystąpieniach . 
                Szanowni Państwo, niech wręczone dziś odznaczenia i wyróżnienia akowskie będą symbolem i 
podziękowaniem dla konkretnych ludzi i środowisk. Mamy pokaźny potencjał, zarząd  Środowiska o tym pamięta, 
racjonalnie go wykorzystujemy .                  
                
              Jestem głęboko przekonany, że tą tak pożyteczną działalność jeszcze przez wiele lat będziemy 
kontynuować. Realizować to przesłanie  będzie  moje pokolenie jak i pokolenia następne. Naszym nadrzędnym 
celem jest to, aby Polska była silna , mądra i suwerenna.  O taką walczyli żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji AK.                          
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