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Historycy i dziennikarze na szlaku II Brygady
Legionów Polskich – Ukraina, Rumunia, 6-10
czerwca 2018

6 - 10 czerwca 2018 r., z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Oddział w Rzeszowie zorganizowali wspólny wyjazd szlakiem Karpackiej Żelaznej
Brygady Legionów przez Ukrainę i Rumunię.
Celem wyjazdu jest m.in. wydanie albumu, który będzie przewodnikiem po historycznych
miejscach ważnych dla naszej niepodległości, oraz powstanie szlaku turystycznego
zachęcającego do poznawania tej części naszej historii.
Warstwę historyczną opracowali i podczas szlaku prezentują historycy z Instytutu Pamieci
Narodowej Oddział w Rzeszowie: dr hab. Krzysztof Kaczmarski „Gen Józef Haller”, dr Piotr Szopa
„Miejsca pamięci II Brygady Legionów”, dr Jacek Magdoń „Powstanie II Brygady Legionów”,
Tomasz Bereza „Sowieckie wysiedlenia ze strefy przygranicznej do Besarabii w 1941 r.” oraz
Piotr Chmielowiec „49. Huculski Pułk Strzelców. Funkcjonowanie w wojsku II Rzeczypospolitej i
jego wyróżniki regionalne”.

Zadaniem dziennikarzy jest przygotowanie materiału opisującego współczesność terenów,
na których działały Legiony oraz pokazanie ciekawostek, atrakcji i bazy turystycznej szlaku
Legionów.
7 czerwca 2018 r. uczestnicy wyprawy szlakiem II Brygady Legionów Polskich wyruszyli z
Rafajłowej samochodem terenowym na bardzo trudny odcinek drogi, w okolicę Przełęczy
Legionów. Ostatni odcinek pokonali pieszo. Po dotarciu na miejsce pracownicy Instytutu
Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie objaśniali sytuację historyczną oraz jej umiejscowienie
geograﬁczne na Przełęczy Legionów, a dziennikarze i fotoreporterzy przeprowadzili sesje

nagraniowe i fotograﬁczne.
W tym dniu odbyło się także spotkanie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w
Iwano-Frankiwsku, na którym był obecny konsul Rafał Kocot z Konsulatu Generalnego RP we
Lwowie.
8 czerwca 2018 r. konsul RP we Lwowie Rafał Kocot oprowadził delegację historyków IPN i
dziennikarzy po Cmentarzu Polskim w Kołomyi, gdzie znajdują się groby polskich
legionistów oraz pomnik II Brygady Legionów Polskich przekształcony na pomnik Strzelców
Siczowych.
Uczestnicy wyprawy śladami II Żelaznej Brygady Karpackiej Legionów Polskich dotarli do
Rumunii, gdzie w Nowym Soloncu spotkali się z miejscową wspólnotą polską, która na te
tereny przybyła w XVIII wieku. W Domu Polskim historycy wygłosili wykłady poświęcone II
Brygadzie Legionów Polskich oraz historii Polski. Przekazali publikacje i materiały
edukacyjne IPN.
9 czerwca 2018 r. delegacja z Nowego Solonca udała się w okolicę Carlibaby, gdzie
zwiedzała miejsca związane z walkami II Brygady Legionów. Na grobie porucznika
Stanisława Strzeleckiego i czterech legionistów polskich poległych bohaterską śmiercią 19
stycznia 1915 r. zapalono biało-czerwone znicze.
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