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„Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Zbliża się 77. rocznica krwawych mordów dokonanych na 

polskiej ludności na Kresach Wschodnich. Minęło tyle lat, ale zrozumieć i pojąć tego nie możemy. Dwa brat-

nie narody słowiańskie, chrześcijańskie, wspólna historia, ziemia pod tym samym niebem, małżeństwa pol-

sko-ukraińskie, życie w sąsiedztwie, wiara w tego samego jedynego Boga. 

77 lat temu, 11 lipca 1943 r. – niedziela zapowiadała się upalnie. Polacy zamieszkujący wschodnie kresy 

Rzeczypospolitej, mieszkańcy dawnego województwa wołyńskiego, zaczynali powolne przygotowania do 

popołudniowej mszy świętej. Nie dane im jednak było zaznać spokojnej kontemplacji podczas niedzielnego 

kazania. Tego dnia nastąpiła skoordynowana akcja oddziałów tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii i części 

ludności ukraińskiej przeprowadzona w 99 polskich miejscowościach na Wołyniu. 11 lipca 1943 r. zginęło 

według szacunków historyków ok. 8 tysięcy Polaków. Tego dnia nastąpiło apogeum wydarzeń zwane krwa-

wą niedzielą. Ale cała akcja zaczęła się już pod koniec 1942 r. Wtedy to kierownictwo Organizacji Ukraiń-

skich Nacjonalistów podjęło decyzję o eliminacji ludności polskiej z terenów zamieszkałych przez ludność 

ukraińską. Początkowo były to apele i wezwania do Polaków do tego, by opuścili zamieszkane ziemie. Potem 

groźby, które szybko przerodziły się w mordy. 9 lutego 1943 r. w miejscowości Parośla zostało zamordowa-

nych prawie 200 Polaków. Dalsze mordy trwały w kolejnych dniach i miesiącach. Od początku 1944 r. akcja 

OUN-UPA przeniosła się także na tereny Galicji Wschodniej i Lubelszczyzny. 

Ocenia się, iż w zbrodni wołyńskiej zginęło od 140 do 170 tysięcy Polaków. Najczęściej zostali w bestial-

ski sposób mordowani. Musimy pamiętać o bohaterach z Kresów, którzy ginęli za ojczyznę, o tysiącach dzie-

ci, kobiet i starców, którzy nie mogli się nawet bronić. Wszyscy oni mają prawo do pamięci, prawo do god-

nych mogił opisanych nazwiskiem. Tak jak wspominamy ofiary II wojny światowej, powstania warszawskie-

go, zbrodni katyńskiej czy reżimu sowieckiego, tak winniśmy oddać hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu. 

Musimy pamiętać o tym nie po to, by potępiać, lecz po to, by bliscy ofiar mogli zapalić znicz na ich grobie, 

po to, by narody Polski i Ukrainy budowały wzajemny szacunek i pojednanie w oparciu o prawdę. I po to, by 

przestrzec potomnych, by to się nigdy nie powtórzyło. 

Należy tutaj również wspomnieć tragiczną kartę historii, dotyczącą mojej rodzinnej miejscowości – Wią-

zownicy. W tym roku mija 75. rocznica spalenia tej miejscowości i wymordowania jej mieszkańców oraz 

mieszkańców okolicznych miejscowości przez OUN-UPA w dniu 17 kwietnia 1945 r. Niemal połowa zabu-

dowań wsi spłonęła. Od wznieconego pożaru i dymu zginęło wielu mieszkańcy wsi, przede wszystkim dzieci 

i kobiety. Spotkała ich bardzo okrutna śmierć. Zostali oni pochowani w imiennych lub bezimiennych grobach 

na cmentarzu w Wiązownicy. Niektóre rodziny nie mają nawet możliwości złożenia kwiatów i zniczy, gdyż 

nie wiedzą, gdzie zostali pochowani ich bliscy. Wydarzenia z 17 kwietnia 1945 r. dotyczą także mojej rodzi-

ny. To wówczas został spalony m.in. dom mojej mamy. Ona sama cudem uszła z tej tragedii z życiem, ucie-

kając z 3-letnim dzieckiem swojej starszej siostry na rękach. Podczas tych wydarzeń moja mama miała zale-

dwie 18 lat. Traumatycznie wspomina spalenie Wiązownicy i mordowanie niewinnych ludzi przez nacjonali-

stów ukraińskich – dramat ten pozostał z nią do końca życia. 

Nie możemy zmienić tragicznej przeszłości, nie możemy przywrócić życia zamordowanym ofiarom. Mo-

żemy jednak sprawić, aby pomyślna przyszłość, stworzona wspólnie przez Polaków i Ukraińców, była odpo-

wiedzią na bolesną, lecz uczciwie odczytaną lekcję historii. 
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