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Rok 2018 jest dla nas współcześnie żyjących rokiem bardzo ważnym, 
bowiem w tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania 
niepodległości po 123 latach zaborów, ale obchodzimy również 
smutną rocznicę 75 lat Krwawej Niedzieli na Wołyniu w roku 1943.  
   Dzisiejsza uroczystość jest właśnie poświęcona temu tragicznemu 
wydarzeniu w najnowszej historii Narodu Polskiego. Krwawa 
Niedziela była apogeum ludobójczej akcji ukraińskich nacjonalistów w 
eksterminacji ludności polskiej na terenie byłych wschodnich 
województw II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945.  
        Jakże prorocze były słowa naszego noblisty Czesława Miłosza 
wypowiedziane w Sztokholmie dnia 8 grudnia 1980 roku gdy odbierał 
nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Cytuję " Nie wyznane i nie 
potępione publicznie występki przeciwko prawom ludzkim są 
trucizną, która działa powoli i zamiast przyjaźni stwarza nienawiść 
między narodami", koniec cytatu. 
       Dziś 75 lat od Krwawej Niedzieli w 1943 roku, możemy 
powiedzieć, że słowa te w całości się sprawdziły.  
     Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie staraniem, którego 
wzniesiony został ten piękny Pomnik przed którym się znajdujemy, 
wymowny w symbolice i treści, jest zaniepokojone złymi relacjami w 
tym temacie w ostatnim czasie między władzami Polski i Ukrainy, 
brakiem dialogu w wyjaśnianiu tego tragicznego dla Polaków 
wydarzenia a wręcz utrudnianiem przez stronę ukraińską ekshumacji 
polskich ofiar z dołów śmierci, utrudniania godnego pochówku oraz 



fałszowania napisów na pomnikach i krzyżach nagrobnych a ostatnio 
zawłaszczania szczątków polskich obywateli z dawnych pochówków.  
          Tego okrutnego wydarzenia nie da się zafałszować, czy 
wymazać z pamięci Polaków. Polacy i Ukraińcy tak jak kiedyś byli 
sąsiadami przez miedzę, teraz są sąsiadami przez granicę państwową 
i na to sąsiedztwo zdani jesteśmy na wieki. Obecna polityka państwa 
ukraińskiego w temacie rzezi Wołyńskiej jest dla nas Polaków nie do 
zaakceptowania i nie prowadzi do niczego dobrego. 
        Zaniepokojeni jesteśmy relatywizmem elit rządzących naszym 
państwem w ostatnich 29 latach, które po macoszemu traktują Ofiary 
Wołyńskie, tak jakby krew tych ofiar była nie polska czy gorszego 
sortu.  
Po tylu latach to tragiczne wydarzenie nazwane ostatnio przez Sejm 
RP ludobójstwem, nie zostało przez sprawców potępione i uznane za 
haniebne i zgodnie ze słowami Miłosza potomkowie morderców 
zaczynają przypisywać ofiarom mordowanie Ukraińców a sprawcy 
tych bestialskich i nieludzkich czynów mianowani są na ukraińskich 
bohaterów narodowych. 
      Z tego miejsca wołam, historię Rzezi Wołyńskiej dla nas Polaków 
nie mogą pisać i głosić żyjący na polskiej ziemi i jedzący polski chleb, 
sługusy banderyzmu Piotr Tyma i Grzegorz Kuprianowicz. 
   Zadaniem naszym jest aby prawda o ludobójstwie wołyńskim nie 
została zafałszowana lub zapomniana i aby każdego roku w lipcowe 
dni czcić pamięć niewinnych Ofiar i przypominać współcześnie 
żyjącym tamto tragiczne wydarzenie ku przestrodze aby tragedia 
nigdy się nie powtórzyła.  
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