
1. Cmentarz Wojskowy w Szczypiornie, uporządkowany przez przebywających tu w 

obozie internowanych żołnierzy ukraińskich w 1923 r. Na pierwszym planie pomnik 

żołnierzom ukraińskim. 

2. Ukraiński cmentarz wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim po odnowieniu w 1993 

r.

3.  Kwatera  żołnierzy  Armii  Ukraińskiej  Republiki  Ludowej  na  prawosławnym 

cmentarzu wojskowym w Lublinie.

4. Groby żołnierzy ukraińskich na cmentarzu Monte Cassino (zdjęcie z 1981 r.) 

5.  Groby  żołnierzy  ukraińskich  na  cmentarzu  prawosławnym  w  Kaliszu  przy  ul. 

Górnośląskiej.

6. Kwatery żołnierzy ukraińskich na cmentarzu w Kaliszu przy ul. Żołnierskiej.

7.  Fragment  cmentarza  przy  ul.  Górnośląskiej  8  z  kilkoma  żołnierskimi  grobami 

(zdjęcie z 1991 r.)

8. Ogólny widok sektora nr 1, na którym są pochowani żołnierze niemieccy, rosyjscy i 

polscy w latach 1914-1918 (zdjęcie z 1991 r.)

9.  Część frontowa cmentarza prawosławnego w Kaliszu przy ul.  Górnośląskiej  8, 

gdzie pochowani są b. żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej.

10.  Wejście  na  cmentarz  prawosławny  i  cmentarz-mauzoleum w Kaliszu  przy  ul. 

Żołnierskiej 24 (zdjęcie z 1991 r.)

11. Pomnik pamięci poległych oraz zmarłych żołnierzy 10 pułku Strzelców Konnych, 

który w latach 1921 – 1939 stacjonował w Łańcucie.



12.  Ukraiński  wojskowy  cmentarz  w  Łańcucie.  Pomnik  żołnierzy  ukraińskich  z 

napisem  „Wiernym  synom  Ukrainy.  Starszyzna  1919-1920”  (zdjęcie  z  1941  r.). 

Pomnik w 1974 r. został zniszczony.

13. Pomnik żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w Suwałkach.

14. Fagment cmentarza wojskowego w Wadowicach.

15. Cmentarz wojskowy w Wadowicach. Napis na tablicy pamiątkowej.

16. Cmentarz wojskowy w Wadowicach. Tablica pamiątkowa.

17. Ukraiński cmentarz wojskowy w trakcie budowy 1923 r.

18. Ukraiński cmentarz wojskowy w Aleksandrowie Kujawskim (zdjęcie z 1990 r.).

19.  Część sektora 4 przy ul.  Żołnierskiej  24,  na którym widoczne są zachowane 

groby żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej,  pochowanych w latach 1921-

1944 (zdjęcie z 1991). 

20. Jeden z zachowanych krzyży żołnierskich (zdjęcie z 1991 r.).

21.  Tablica  upamiętniająca  żołnierzy  pochowanych  na  cmentarzu  wojennym  w 

Strzałkowie.

22. Zabytkowy cmentarz prawosławny na Woli w Warszawie.


