
Ten sławny obraz pochodzi z Wołynia z parafii Swojczów. 
W 1943 roku nacjonaliści ukraińscy wymordowali większość ludności 

polskiej, a kościół wysadzili w powietrze. Cudowny obraz ocaliły kobiety 
ukraińskie i przeniosły go do cerkwi. Z narażeniem życia ks. Stanisław 
Kobyłecki odebrał obraz i z grupą ocalałych Polaków przewiózł go do 

Włodzimierza Wołyńskiego, a następnie przekazał do kościoła 
pw. Św. Wincentego à Paulo w Otwocku.

      W tym celu. z istniejących oddziałów konspiracyjnych, zorganizowano 
27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej liczącą 6,5 tyś. żołnierzy. W jej ramach, 
utworzono dwa ugrupowania ..Kowelskie” i ..Włodzimierskie” liczące 
w sumie 9 batalionów piechoty, 2 szwadrony kawalerii, pododdziały łączności, 
saperów, rozpoznania, kwatermistrzostwa, służby zdrowia (2 szpitale polowe), 
żandarmerii i duszpasterstwa.
    27 WDP AK była największą jednostką partyzancką, nieprzerwanie 
działającą przez 7 miesięcy jako zwarty związek taktyczny. Zapoczątkowała 
akcję ..Burza” i najdłużej realizowała jej założenia. Trzykrotnie okrążona przez 
przeważające siły wojsk niemieckich nie dała się zniszczyć, a przebijając się z 
matni podejmowała dalszą walkę, aż do zdradzieckiego rozbrojenia przez 
wkraczające na Lubelszczyznę wojska sowieckie dnia 25 lipca 1944 r. Na 
swoim 600-kilometrowym szlaku bojowym 27 WDP AK poniosła straty 
wynoszące 626 zabitych, około 400 rannych. 195 wziętych do niewoli i 1300 
zaginionych, gdy w tym samym czasie straty zadane nieprzyjacielowi szacuje 
się na 750 zabitych, 1000 rannych i 348 wziętych do niewoli.
      Po rozbrojeniu żołnierze z uczuciem ogromnej goryczy i wewnętrznego 
rozdarcia szukali dla siebie miejsca w dalszej walce albo na innych drogach 
życia. Wielu za przynależność do AK aresztowano, „osądzono” i zesłano w głąb 
Związku Sowieckiego. Wielu podjęło walkę z komunizmem.
       Miejscem pamięci o wszystkich Polakach, którzy ponieśli ogrom ofiar w 
obronie swoich stron ojczystych oraz wszelkich Wołyniaków represjonowanych 
po lipcu 1944 roku. stal się właśnie pomnik wzniesiony w stolicy.

    Uroczysta Msza św. Kresowa jest poświęcona 68 rocznicy powołania 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, oraz w intencji wymordowanych 
na Kresach Wschodnich Polaków i poległych żołnierzy.
 

Otwock, 23 stycznia 2012r.



Tablice z nazwiskami poległych żołnierzy Dywizji, będą w przyszłości 
ustawione pionowo. 

Pomnik znajduje się na Żoliborzu w parku ..Kaskada na Skwerze Wołyńskim 
przy ul. Gdańskiej.

POMNIK 
27 WOŁYŃSKIEJ 

DYWIZJI PIECHOTY 
ARMII KRAJOWEJ 

W WARSZAWIE

ZNAK HOŁDU I PAMIĘCI

Upłynęło 69 lat od tragicznych wydarzeń na Wołyniu

      O rozmiarach tragedii kresowej ludności polskiej i trudnej walce o 
przetrwanie w dobie II wojny światowej niewiele wie dziś przeciętny 
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Milczą na ten temat podręczniki szkolne, 
rzadko można dowiedzieć się czegoś z prasy i telewizji.
   Dla upamiętnienia tych wydarzeń i złożenia hołdu żołnierzom 
27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, żyjący uczestnicy tamtych 
wydarzeń ufundowali i poświęcili, we wrześniu 1993 roku, pomnik w stolicy
Polski.
   Monument przedstawia miecz w postawie na „prezentuj broń” 
(oznaczającej wieczne oddawanie hołdu poległym żołnierzom Dywizji). 
Treść ideową pomnika wyrażają emblematy i tablice: głownię miecza, z 
obu stron, zdobią tarcze z napisem „27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK”, jelec 
zaś napis „Obrońcom Ojczyzny”, umieszczony pomiędzy herbami Wołynia i 
Wojsk Armii Krajowej, na rękojeści po stronie zachodniej - znak Pol-
ski Walczącej wysokości 5 metrów (przy całkowitej wysokości monumentu 
równej 23 m), po wschodniej przytoczony obok napis. Cokół z przodu 
pokrywa mapa prezentująca obszar działania 27 WDP AK. U stóp pomnika 
znajduje się nisza nagrobna przykryta płytą z granitu wołyńskiego z napisem 
„Ziemia z Pól Bitewnych i miejsc zagłady Polaków na Wołyniu”. Przed po-
mnikiem, leżących obecnie 20 tablic z nazwiskami 1200 poległych żoł-
nierzy Dywizji, żołnierzy placówek Samoobrony i konspiracji, będzie 
ustawionych pionowo po przebudowie otoczenia pomnika i ulicy.
   Podczas II wojny światowej polska ludność Wołynia doznała 
ogromnych strat. Władze sowieckie deportowały do więzień i łagrów wiele 
tysięcy Polaków. Po wkroczeniu Niemców na Kresy, w 1941 roku, bandyci 
spod znaku Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii wymordowali, w latach 1942-1943, ponad 50 tysięcy 
Polaków. Mimo terroru i represji, przez cały czas okupacji, ludność polska na 
Wołyniu prowadziła walkę z wrogami tj. ukraińskimi nacjonalistami i 
Niemcami. Powstały ośrodki samoobrony i zorganizowano 10 oddziałów 
partyzanckich dla obrony ludności. W styczniu roku 1944 został wpro-
wadzony w życie plan „Burza”, zakładający prowadzenie walki z 
Niemcami, wszystkimi siłami Podziemnego Państwa Polskiego, kiedy tylko 
front sowiecki wkroczy na tereny Rzeczpospolitej.


