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Ekscelencje KsięŜa Biskupi 
Czcigodni KsięŜa 
Dostojni Goście  
Szanowni uczestnicy tej uroczystości.  
 

Pomnik Wołyński w Chełmie, bo juŜ funkcjonuje taka nazwa tego pomnika, 
jest juŜ faktem i na wiele, wiele lat będzie on stał w tym miejscu, upamiętniając 
ofiary i zdarzenie historyczne wymienione w napisie memorialnym na Pomniku. 
W tym miejscu organizowane będą uroczystości rocznicowe poświęcone temu 
tragicznemu wydarzeniu w naszej historii i po prostu będzie on przekazywał  
prawdziwą historię. Tu u stóp tego pomnika kaŜdy będzie mógł zmówić modlitwę, 
zapalić znicz , złoŜyć wiązankę kwiatów czcząc pamięć tych wszystkich którym 
ten pomnik jest poświęcony. 
     My członkowie Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” mamy ogromną 
satysfakcje, Ŝe udało się nam w dość krótkim czasie zrealizować to dość trudne 
zadanie  i przekazać Społeczeństwu ten piękny pomnik i spłacić nasz obywatelski 
dług wobec ofiar, które daremnie pozbawieni byli Ŝycia tylko dlatego Ŝe byli 
Polakami. 
     Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim osobom  
i instytucjom, które udzielały nam wsparcia i pomocy, finansowej i organizacyjnej  
przy budowie tego pomnika oraz przygotowaniu i odbyciu tej patriotycznej 
uroczystości; 
 
Najpierw serdecznie dziękuję 
- Jego Ekscelencji księdzu profesorowi biskupowi Józefowi Wróblowi za 
przewodnictwo liturgii mszy świętej i wygłoszoną homilię, 
- Dziękuję Jego Ekscelencji księdzu Biskupowi Marcjanowi Trofimiakowi  
Ordynariuszowi Diecezji Łuckiej za przyjazd do Chełma i udział w tej mszy. 
  Księdzu Biskupowi pragnę równieŜ podziękować za coroczne rocznicowe msze 
w katedrze łuckiej w intencji ofiar Wołynia, 
- Dziękuję bardzo wszystkim księŜom uczestniczącym w tej uroczystej mszy  
i w całej uroczystości,  
 
- Za trud przyjazdu z dalekich Gliwic dziękuję księdzu kanonikowi Tadeuszowi 
Isakowicz- Zaleskiemu proboszczowi parafii ormiańskiej w Gliwicach, 
zasłuŜonemu głosicielowi prawdy o mordowaniu Polaków,  Ormian i  innych 
narodowości na kresach przez ukraińskich nacjonalistów,   
 
- Serdecznie dziękuję księdzu prałatowi doktorowi Tadeuszowi Kądziołce  
proboszczowi Parafii  Mariackiej, za wszelką pomoc przy  przygotowaniu tej  
uroczystości, dziękuję siostrom zakonnym, ministrantom i innym osobom z  parafii 
na   Górce zaangaŜowanym w przygotowanie ołtarza do  mszy i inne   niezbędne 
czynności.  
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- Dziękuję Panu organiście Romualdowi Turowskiemu i Chórowi Męskiemu  
z   Parafii Rozesłania Apostołów za oprawę muzyczną dzisiejszej  mszy.   
 
- Serdecznie dziękuję Pani Agacie Marcewicz –Szymańskiej za uświetnienie  
swoim  pięknym sopranowym głosem tej historycznej mszy. 
 
Szanowni  państwo! 
 
Do powstania tego pomnika przyczyniło się wiele konkretnych osób, którym  
z tego miejsca  pragnę  serdecznie podziękować. Nie sposób wymienić je 
wszystkie z imienia i nazwiska. 

Na ręce Pana Zygmunta Gardzińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta 
Chełm i Pani Agaty Fisz Prezydenta Miasta Chełm składam podziękowanie za 
wszelaką pomoc w powstaniu tego pomnika, a mianowicie za szybkie akty prawne 
niezbędne do budowy pomnika, wskazanie tego miejsca pod budowę, pomoc 
materialną w pieniądzu, uzyskaną od Urzędu Miasta i podległych Spółek 
Miejskich, pomoc organizacyjną od poszczególnych wydziałów.  
 

Szczególne wyrazy podziękowania składam dla Zastępcy Prezydenta Miasta  
Chełm Pana Józefa Górnego, który od samego początku pomagał Stowarzyszeniu 
w dziele budowy wcześniej KrzyŜa a obecnie pomnika a szczególnie za 
koordynowanie pomocy Miasta . Dziękuję Pani ElŜbiecie Bajkiewicz – Kaliszczuk 
Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu, Panu Augustynowi Okońskiemu –
Dyrektorowi Wydziału Oświaty za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. 
Dziękuje bardzo Panu Marianowi Lipczukowi –Prezesowi MPRD, Panu 
Zbigniewowi Grzesiakowi -Prezesowi CLA, Panu Andrzejowi Roguskiemu – 
Prezesowi MPGK za pomoc materialną i techniczną zarówno przy budowie 
pomnika jak i przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.  
     Za finansowe wsparcie budowy pomnika pragnę podziękować Panu 
Ministrowi Ciechanowskiemu Kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Panu Zygmuntowi Mogiła- Lisowskiemu członkowi Rady 
ds. kombatantów i Prezesowi Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia. 
    Za pomoc w zdobywaniu środków finansowych na budowę pomnika 
dziękuje bardzo Panu Posłowi Tadeuszowi Sławeckiemu i Panu Dariuszowi 
Pawłośiowi Przewodniczącemu Zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji 
„Pojednanie”. 
     Dziękuję chełmskim i  spoza Chełma firmom za pomoc finansową,  
rzeczową i organizacyjną a mianowicie;  
- Panu Kazimierzowi Zubińskiemu właścicielowi firmy „Technobud’, 
- Panu Leszkowi Kowalskiemu właścicielowi firmy „Fortex”, 
- Panu Jerzemu Wiśniewskiemu właścicielowi firmy instalacyjnej, 
- Panu Waldemarowi Skibińskiemu – Prezesowi SM „Bieluch” w Chełmie, 
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- Panu Henrykowi Wojtowiczowi właścicielowi Zajazdu „Trzy Dęby” 
-Panu Wiesławowi Dadosowi Prezesowi HUSOP „SCH” w Warszawie 
- Panu Prezesowi Mieczysławowi Jagiełło Prezesowi SGS „SCh” w Lublinie, 
- Panu Bogusławowi Obst Prezesowi Spółki „Sugboo”, 
- Panu Karolowi Bednarukowi właścicielowi drukarni  Kresowa. 
 - Pani Ewie Narkiewicz Jodko, 
 - Panu Tadeuszowi Halickiemu z Grabowca . 
 

Byłbym niesprawiedliwy gdybym w tym miejscu nie podziękował 
podległym mi pracownikom Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w Chełmie za róŜnoraką  pomoc finansową, rzeczową, organizacyjna i w pracy 
Ŝywej. Podziękowanie to składam na ręce obecnej tu Pani Krystyny Skóry, 
Pełnomocnika Zarządu Spółdzielni. 
 
  Dziękuję licznemu gronu darczyńców zarówno osobom prawnym  
i fizycznym, którzy na miarę swoich moŜliwości przekazali naszemu 
Stowarzyszeniu środki płatnicze dzięki którym powstał ten piękny i wymowny  
w treści i symbolice pomnik, który upamiętnia naszą historię  
a od tej chwili będzie ozdobą naszego Miasta. 
 
   Dziękuję wszystkim dostojnym gościom za przybycie do Chełma  
i uczestniczenie w tej uroczystości.  
     Dziękuje kompani honorowej Wojska Polskiego, StraŜy Granicznej i PWSZ 
w Chełmie, orkiestrze wojskowej z Lublina. 
    Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, które tak licznie stawiły się na 
dzisiejszą uroczystość. 
     Dziękuję wszystkim naszym dostojnym gościom za udział w tej 
uroczystości. 
     Dziękuję wszystkim Państwu za uczestnictwo w tej uroczystości. 
 
Kończąc pragnę serdecznie podziękować za twórczą i owocną współpracę osobom 
wchodzącym w skład Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” a mianowicie 
Panu Franciszkowi Golikowi – Wiceprezesowi Stowarzyszenia, Panu Janowi 
Markowskiemu – Sekretarzowi Stowarzyszenia , Panu Stanisławowi 
Koszewskiemu – Skarbnikowi Stowarzyszenia oraz Paniom GraŜynie Kieres  
i Marii Sawka Członkom Zarządu Stowarzyszenia. 
 
Dziękuję Państwu za uwagę. 

 
 
Chełm – 17 września 2011 r. 
      
 


