
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 20 czerwca 2013 r. 

w 70. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej 

W dniu 9 lutego 1943 roku oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii napadł na wieś 

Paroślę Pierwszą. Zamordowano 173 Polaków. Rozpoczęta została brutalna akcja fizycznej 

eliminacji Polaków, prowadzona przez banderowską frakcję Organizacji Ukraińskich 

Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię. Największe rozmiary przybrała na Wołyniu 

w lipcu 1943 roku. Rzezie i niszczenie wszelkich śladów polskości były kontynuowane do 

1945 roku, a ich ofiarą padło około 100 tys. Polaków: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. 

Zorganizowany i masowy charakter tych zbrodni oraz towarzyszące im okrucieństwo nadają 

akcji charakter czystki etnicznej noszącej znamiona ludobójstwa. 

Po zrzuceniu więzów komunizmu Polska i Ukraina wiele zrobiły dla przezwyciężenia 

trudnej przeszłości. Wśród osób zaangażowanych w proces pojednania w pierwszym rzędzie 

należy wymienić Jerzego Giedroycia i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Toczący się dialog 

historyczny i społeczny, organizowane razem uroczystości między innymi w Porycku 

(obecnie Pawliwce) w 2003 roku, Pawłokomie w 2006 roku i Hucie Pieniackiej w 2009 roku 

pozwoliły na nowo spojrzeć na wspólną, tysiącletnią historię. 

Nie zapominamy, że w dziejach polsko-ukraińskich stosunków w XX wieku były także 

wydarzenia, które nie przynoszą Polsce chluby: niesprawiedliwa polityka narodowościowa 

II Rzeczypospolitej i wypadki polskiego odwetu z lat 1943 – 1945. Nie może to jednak 

oznaczać zapominania, równoważenia czy pomniejszania tragedii tych, którzy padli ofiarą 

zbrodni wołyńskiej. 

Polacy pragną pojednania i przyjaźni z Ukraińcami. Dajemy temu liczne dowody. 

Prawdziwe pojednanie może jednak być zbudowane tylko na prawdzie i wspólnym 

potępieniu zbrodni. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd wszystkim Polakom, którzy padli ofiarą 

masowych mordów na Wołyniu i na pozostałych terenach, i wyraża przekonanie, że pamięć 

o nich winna na trwałe stać się częścią polskiej świadomości historycznej. 
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje najwyższą cześć tym wszystkim Ukraińcom, 

którzy nie ulegli ówczesnej atmosferze terroru i z narażeniem życia nieśli pomoc swoim 

polskim sąsiadom, podając im pomocną dłoń w tym strasznym czasie. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność tym Ukraińcom, którzy 

w ostatnich latach przyczynili się do upamiętnienia miejsc zbrodni i umożliwili godny 

pochówek ofiar. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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