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Rzeź wołyńska – Tego ludobójstwa już po prostu zakłamać się nie da.
                                                           (R. Szabłowski : Przedmowa. W.E. Siemaszko Ludobójstwo dokonane           
                                                                                         przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945).

                                Dekalog
(Dziesięcioro przykazań nacjonalisty ukraińskiego) 
Ja-Duch odwiecznego żywiołu, który uratował ciebie przed tatarskim zalewem
 i postawił na granicy dwóch światów aby tworzyć nowe życie (nakazuje):
1.Zdobędziesz Państwo Ukraińskie, albo zginiesz w walce o nie.
2.Nie pozwolisz nikomu plamić chwały, ani czci Twojego Narodu.
3.Pamiętaj o wielkich dniach naszych Walk Wyzwoleńczych.
4.Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walk o chwałę Włodzimierzowego Tryzuba.
5.Pomścisz śmierć Wielkich Rycerzy.
6.O sprawie nie mów z tym , z kim można, lecz z tym, z kim trzeba.
7.Nie zawahasz się wykonać największej zbrodni (przestępstwa), jeżeli tego wymagać będzie dobro sprawy.
8.Nienawiścią i podstępem będziesz przyjmować wrogów Twojej Nacji.
9.Ani prośby, ani groźby, ani tortury, ani śmierć nie zmuszą ciebie do wyjawienia tajemnicy.
10.Będziesz dążyć do poszerzenia siły, chwały, bogactwa i przestrzeni Państwa Ukraińskiego nawet drogą zniewolenia  
obcoplemieńców. 

W. Poliszczuk: Dowody zbrodni OUN i UPA. Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu, tom drugi: Działalność ukraińskich struktur  
nacjonalistycznych w latach 1920-1999. Toronto 2000, s.40-41. 

(…) W pierwszej połowie 1943r.w okolicach Małyńska (gm. Berezne) upowcy mordowali okrutnie Polaków żyjących w  
futorach i ukraińskich wsiach.  Kilka kilometrów na wschód od Małyńska zostało zamordowane małżeństwo polskie z  
niemowlęciem, a ich dom spalono. Ocalało dwóch synków w wieku  2 i 4 lata, które przygarnęła bezdzietna rodzina z  
Małyńska.   Zamordowany został  nauczyciel,  którego dręczono  kilka  dni  przywiązawszy  do  drzewa  -  wybrał  się  do  
Ukraińców po żywność. Złapanego w lesie podczas ucieczki do Małyńska Polaka upowcy zamordowali poprzez wycięcie  
pępka i wyciągnięcie jelita, którym okręcono  drzewo. Wokół  Małyńska według szacunków sowieckich wymordowano  
kilkadziesiąt rodzin – szacuje się, że około 150 osób(…).

 W.E. Siemaszko:  Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945. T. I,  s. 322.

Rozbudowane  motto,  zaprezentowane  powyżej  zdaje  się  stanowić  niezwykle 

istotny  związek  złożonych  zjawisk,  które  spowodowały  jedną  z  najboleśniejszych 

tragedii Narodu Polskiego w okresie dwudziestego wieku. Jest to jednocześnie jedna z 

białych plam, w sposób oczywisty przemilczana w okresie totalitarnym przez polskich 

komunistów, a po upadku systemu totalitarnego skrupulatnie omijana i  pomijana,  a 

nawet  poddawana  próbom  całkowitego  wymazania  z  historiografii  i  pamięci 

współczesnych  Polaków. Te  ostatnie  stanowiska  zyskiwały  i  zyskują  po  dzień 

dzisiejszy wielu zwolenników, stanowiły nawet wyraz linii politycznego myślenia,  

prezentowany  przez  oficjalnych  przedstawicieli  państwa  polskiego,  czego 



znamiennym  przykładem  może  być  wystąpienie  wicemarszałka  Sejmu  RP 

Aleksandra Małachowskiego, który na Kongresie  Ukraińców w Polsce  w 1997 r. 

wypowiedział  znamienne  słowa:  „Odkrywanie  prawdy  o  historii  jest 

rozdrapywaniem ran, a my musimy rany goić  (...)" [Gazeta wyborcza  z 7 kwietnia 1997r.].  W 

podobnym duchu należy odczytywać stanowiska innych kreatorów polityk wschodniej, 

opartej na ścisłym wiązaniu stosunków polsko-ukraińskich z polityką polsko- rosyjską. 

W  układzie  tym Ukraina  ma  być  postrzegana  jako  czynnik  równowagi,  o  ile  nie 

zostanie zdominowana polityka rosyjską. Ceną zbliżenia polsko-ukraińskiego ma być 

nie  tylko  całkowite  odrzucenie  jakiekolwiek  myślenia  roszczeniowego,  ale  i 

wymazywanie z pamięci historycznej niewygodnych kart, wśród których okrucieństwo 

mordów dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich jest kartą pierwszoplanową. 

Stanowisko takie najlepiej obrazuje jedna z ostatnich wypowiedź Jerzego Giedroycia, 

który w wywiadzie dla Polskiego Radia na dwa tygodnie przed śmiercią stwierdził, że 

zbrodnie UPA „powinny zostać po prostu zapomniane”.   O roli i znaczeniu myśli  J. 

Giedrojcia  w procesie  kształtowania  postaw wielu  politycznych i  kulturotwórczych 

środowisk w Polsce nie trzeba nikogo przekonywać. Myśl ta i kreowany wraz z nią 

kierunek politycznego myślenia nie może przesłaniać zagrożenia i niebezpieczeństw, na 

jakie zwraca uwagę mn. Bogumił Grott: Dramat, jakim było bestialskie wymordowanie 

Polaków w latach II wojny światowej przez  nacjonalistów ukraińskich, został już w 

miarę dobrze opisany. Dokonano ścisłych obliczeń,  które nie pozostawiają żadnych 

wątpliwości. Są jednak środowiska, które stale kolportują na ten temat kłamstwa i  

starają się tuszować rozmiary zbrodni OUN (Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów)  

i UPA (Ukraińskiej Powstańczej Armii), czyniąc to z niskich  pobudek lub w wyniku  

opacznie pojmowanej racji politycznej.

Po rozpadzie ZSRS i pojawieniu się na mapie Europy państwa ukraińskiego, jakby  

na nowo zaktualizowały się stare problemy związane z relacjami polsko-ukraińskimi  

i  –  pośrednio  –  polsko-rosyjskimi.  Stare  koncepcje,  co  prawda  przykrojone  do  

nowych już warunków, powracają. Obecna polska polityka w swoich najważniejszych  

rysach  wydaje  się  stanowić  pewne kontinuum tej,  którą  preferował  Piłsudski.  Jej  

sednem jest przeciwdziałanie  podporządkowaniu Ukrainy Rosji, która znowu wraca  



do swoich imperialnych tradycji.  (...)  Pamięć tych zbrodni staje się więc w oczach  

różnych polskich polityków niewygodna, a strona ukraińska, delikatnie rzecz ujmując,  

odnośnie  do  tych  kwestii  zachowuje  się  arogancko,  a  nawet  brutalnie,  emitując  

rozmaite  kłamstwa i demonstrując rozmaite gesty nienawiści. Tradycja banderowska  

staje  się,  przynajmniej  na zachodniej  Ukrainie,  jednym z ważniejszych składników 

nowej świadomości ukraińskiej. Mnożą się pomniki znanych ludobójców z UPA, ich  

nazwiskami nazywane są ulice w miastach.... Wszystko to dzieje się bez zwracania  

uwagi na stosunki polsko-ukraińskie.

Pewne  jest  również  to,  że  zorganizowana  w  duchu  nacjonalizmu  ukraińskiego  

Ukraina  może  być  bardzo  niebezpiecznym  sąsiadem.  Zapominanie  –  jak  radził  

Giedroyć  –  albo  przemilczanie  równające  się  ustępowaniu  ze  swoich  racji,  z  

psychologicznego  punktu  widzenia  nie  zawsze  przynosi  załagodzenie  sporów,  a  

częściej  otwiera  eskalację  żądań  strony  przeciwnej.  Trzeba  też  podkreślić,  że  na  

łamach  swojej  „Kultury”  nie  przedstawił  on  żadnej  spójnej  doktryny  dotyczącej  

rozgrywania przez Polskę polityki ukraińskiej, a zamieszczane tam teksty dotyczące  

Ukrainy robią nawet wrażenie  propagandy proukraińskiej  i  uwzględniają  głównie 

głosy ukraińskie.  Biorąc wreszcie  pod uwagę nauki płynące z dawniejszej  polskiej  

polityki w stosunku do Ukraińców, trzeba zdać sobie po raz kolejny sprawę z tego, że  

Polska była i  jest  zbyt  słabym partnerem,  aby  mogła się  spodziewać sukcesów w  

samodzielnym rozgrywaniu wielkich międzynarodowych gier politycznych. Może się  

przeliczyć,  bo  przecież  zasady i  tradycja  OUN wciąż  są  akceptowane przez  część  

Ukraińców, a prawdziwie demokratycznej, licznej formacji, jak dotychczas, brakuje w  

tym społeczeństwie.  Wpływy ideologii nacjonalistycznej  najbardziej  zaznaczają się  

na zachodnich obszarach państwa ukraińskiego, a więc w sąsiedztwie Polski.

W  czasach  obecnych  na  ogół  panuje  przeświadczenie,  że  epoka  wojujących,  

skrajnych i  szowinistycznych nacjonalizmów dobiegła już końca,  a doświadczenia  

ostatniej  wojny  światowej  stworzyły  wystarczający  klimat  dla  idei  związanych  z  

zasadami tolerancji i poszanowania osoby ludzkiej. Nie wiadomo jednak, jak dalece  

reguła ta może dzisiaj obowiązywać na terytoriach, na których właściwie nigdy dotąd  

nie  było  demokracji,  a  pierwotne  samodzierżawie  zostało  zastąpione  przez  



komunistyczny  kolektywizm  i  totalitaryzm  nie  cofający  się  przed  masowymi 

zbrodniami.  Ten  ostatni  system,  oddziałując  przez  kilkadziesiąt  lat,  ukształtował 

mentalność społeczną, a zakorzenione przez niego cechy jeszcze trwają. Nie jest więc  

wykluczone, że w następnym okresie, zgodnie z wizjami Pawluczuka i Poliszczuka,  

skrajny  nacjonalizm ukraiński  okaże  się  dla społeczeństwa tego kraju najbardziej  

adekwatną ideologią i wypełni pustkę po komunizmie.[zob. B. Grott:  Ukraiński  nacjonalizm a  

polska polityka wobec Ukrainy i Ukraińców.  [w: BIULETYN Instytutu Pamięci Narodowej nr 7-8(116-117) lipiec-

sierpień 2010]. 

Wydaje  się,  ze  słuszność  powyższych  tez  wyraźnie  weryfikuje  praktyka. 

Proces  eskalacji  ukraińskiego  nacjonalizmu  jest  nie  tylko  nadal  widoczny,  ale 

zgodnie z tym, co pisał trzy lata temu B. Grott, w wielu sytuacjach można odnieś 

wrażenie, że się nasila. Ciągle przybywa nie tylko wiele nowych symboli- ulic, nazw 

placów,  pomników  i  obelisk,  ale  i  wyraźniej  słyszalne  są  głosy  gloryfikujące 

sprawców mordów i ich mocodawców jako twórców niepodległościowych tendencji, 

które pozwoliły na wybicie się na niepodległość państwa ukraińskiego. Morderstwa 

przez  nich  dokonywane –  w tych koncepcjach  „oczywiście  wyolbrzymiane  przez 

niektóre środowiska polskie”- traktowane są albo jako element walki o słuszne cele, 

albo  jako  element  samoobrony  koniecznej  wobec  wrogiej  postawy  Polaków  na 

Kresach Wschodnich! Tym samym miał to być swoisty element „mniejszego zła”- na 

gruncie nowomowy często używanego tego określenia dla usprawiedliwienia wielu 

zbrodni  w  systemie  totalitarnym  -  przenoszony  na  grunt  współczesnego  stanu 

dobrosąsiedzkich stosunków.

Inną materią jest budowanie polityki historycznej w oparciu o niezaprzeczalny 

i niepodważalny paradygmat jakim jest obowiązek dążenia do poszukiwania prawdy 

oraz opieranie stosunków społecznych i kształtowanie postaw – również w relacjach 

międzynarodowych –  na  odniesieniu  do tego co  niesie  prawda.  To rodzi  kolejny 

obowiązek – pokoleniowej uczciwości wobec wszystkich, którzy zostali bestialsko 

skrzywdzeni oraz  odpowiedzialności przed historią tych, którzy krzywdy bestialsko 

czynili. Z racji upływu czasu abstrakcyjnym wydaje się możliwość postawienia przed 



wymiarem sprawiedliwości bezpośrednich sprawców jak i sprawców kierowniczych, 

którzy  byli  ich  mocodawcami  i  kreatorami  ideologii  usprawiedliwiającej 

okrucieństwa. Z drugiej jednak strony nie można sprowadzić odpowiedzialności tych,  

którzy skrzywdzili człowieka prostego jedynie do pamięci poety!

Należy  mieć  na  uwadze,  że  zbrodnie  ludobójstwa  i  zbrodnie  przeciwko 

ludzkości nie podlegają przedawnieniu, a tym samym obowiązkiem organów ochrony 

prawnej jest dążenie - wszelkimi prawem przewidzianymi środkami - do zbadania i 

osądzenia takich zbrodni. Każde z postępowań w takich sprawach rodzi szansę na 

pełniejsze docieranie do prawdy. To z kolei pozwala na osąd historii i kompensatę 

moralną rodzin i bliskich osób, które zginęły oraz uwalnia narody Polski i Ukraiński 

od  ciężaru,  który  uniemożliwia  pełne  zbliżenie  i  wolną  od  uprzedzeń  formułę 

współistnienia.  Nie  tylko lekarze  doskonale  wiedzą,  że  każda  rana,  aby  przestała 

zagrażać  organizmowi  musi  zostać  oczyszczona.  Próba  zaszycia  infekcji  zawsze 

kończy  się  odnowieniem  choroby  i  niebezpieczeństwem  powrotu  do  poważnego 

zagrożenia organizmu!  

Akty ludobójstwa  dokonywane  na  Polakach  oraz  przedstawicielach  innych 

narodów na ziemiach polskich w latach drugiej wojny światowej, a szerzej ujmując – w 

okresie  poddania  tych  ziem  oddziaływaniu  systemów  totalitarnych  -  nie  budzą 

wątpliwości.  Dzisiaj  trudno  zaprzeczyć  aktom  ludobójstwa  niemieckiego  i 

sowieckiego.  Coraz  wyraźniej  przebija  się  w  świadomości  społecznej  myślenie  o 

ludobójstwie ukraińskim. Duży wpływ na to ma proces dokumentacji zjawisk poprzez 

relacje jeszcze żyjących świadków oraz możliwość docierania do źródeł.

Termin rzeź wołyńska musi być rozumiany znacznie szerzej aniżeli mogło by na 

to  wskazywać  jedynie  odniesienie  terytorialne.   Zakres  zbrodniczych  działań  nie 

ograniczał  się  do  obszaru  Wołynia  lecz  objął  również  Podole,  całą  Małopolskę 

Wschodnią.  Podobnie zakres czasowy tych działań nie może być ograniczony do okresu 

między lutym 1943r. a wiosną 1944r., z symboliczną datą  czarnej niedzieli  11 lipca 

1943r.  jako apogeum tragedii.  Używając  terminu  rzeź  wołyńska  stosujemy  podobny 

punkt odniesienia jaki w świadomości społecznej utożsamiany jest w stosunkach polsko 



– rosyjskich z pojęciem sprawa katyńska. W tym wypadku, symbolicznie odnosząc się 

do tragedii polskich oficerów pomordowanych w lesie katyńskim, myślmy o losie setek 

tysięcy obywateli polskich zamordowanych i poddanych okrutnym prześladowaniom po 

17 września 1939r.,  w okresie za pierwszego sowieta.

 Teren,  na  którym  dokonano  w  największym  stopniu  aktów  ludobójstwa- 

województwo wołyńskie -  zdominowany był, szczególnie w regionach wiejskich przez 

ludność ukraińską. Przed wojną Polacy, w liczbie  350 tyś. stanowili tam około 17% 

ludności. Po 17 września 1939r., szczególnie w okresie masowych wywózek sowieckich 

w  okresie  1940-1941,  liczba  ta  uległa  znacznemu  zmniejszeniu.  Straty  Polaków w 

wyniku akcji eksterminacyjnej nacjonalistów ukraińskich tylko na Wołyniu ocenia się na 

50  do  60  tysięcy.  Mówiąc  o  wszystkich  ofiarach  okresu  lat  międzywojennych, 

wojennych i powojennych, należałoby tę liczbę przynajmniej podwoić. Należy pamiętać, 

że  Ukraińcy  uczestniczyli  wspólnie  z  Niemcami  lub  samodzielnie  w  ludobójstwie 

dokonanym na około 200 tyś. wołyńskich Żydów, którzy byli przecież  do wybuchu 

wojny obywatelami polskimi.  

Wrogie  działania  nacjonalistów  ukraińskich  odnotowywano  już  w  początkach 

dwudziestolecia  międzywojennego,  zasady  integryzmu  nacjonalistycznego  zostały 

zdefiniowane końcem lat  dwudziestych.  Cytowany na wstępie  Dekalog nacjonalisty 

ukraińskiego z wstępem Dmytro Doncowa został ogłoszony w 1929r. i był zdefiniowaną 

dla celów popularyzatorskich wykładnią myśli nacjonalistycznej ideologii, którą Doncow 

wyłożył  w  opublikowanej  w  1926r.  książce  pt.  Nacjonalizm.  W wersji   Dekalogu 

nacjonalisty  ukraińskiego ideologia  ta  przenikała  do  prostego,  niejednokrotnie 

niepiśmiennego  ludu   ukraińskiego,  stając  się  z  czasem  narzędziem  w  ręku 

zorganizowanych  ukraińskich  formacji  zbrojnych  (OUN-UPA)  dla  realizacji  celu 

nadrzędnego,  jakim  miało  być  utworzenie  narodowego  państwa  ukraińskiego. 

Eksterminacja  ludności  nieukraińskiej,  głównie  polskiej,  ale  i  żydowskiej  miała  być 

jedynie środkiem do osiągnięcia tego celu.  Bardzo sprytnie wykorzystywali  ten stan 

rzeczy  zarówno  faszyści  niemieccy  jak  i  sowieci  dla  realizacji  swoich  celów 

zmierzających do osłabienia polskiego potencjału narodowego na tym terenie. Należy 

mieć na uwadze i to, że zbrodnicze ataki na Polaków nie ustały po wyparciu Niemców 



przez  wojska  sowieckie  z  terenów  Kresów  Wschodnich.  Takie  przypadki,  już  z 

mniejszym natężeniem odnotowywano jeszcze po 1944r. Ale trzeba pamiętać, iż teren 

byłego województwa wołyńskiego był pierwszym obszarem ukraińskiego ludobójstwa 

na Polakach, z ilością zamordowanych znacznie wyższą niż na terenach poszczególnych 

byłych  województw  Małopolski  Wschodniej  (województwa:  tarnopolskie,  

stanisławowskie i wschodnia część lwowskiego) [R. Szawłowski]. Stąd też w pełni zasadnym 

jest użycie nazwy obejmującej gehennę ludności polskiej i masowe akty ludobójstwa 

terminem rzeź wołyńska.

Używanie dla tej tragedii pojęcia ludobójstwo nie jest nadużyciem, nie może być 

przez  przeciwników  pełnego  wyjawienia  prawdy  o  skutkach  integryzmu 

nacjonalistycznego Ukraińców traktowane jako przeszkoda dla gojenia ran. Pojęcie to, 

zdefiniowane  jeszcze  w końcowym okresie  dwudziestolecia  międzywojennego  jako 

akty  barbarzyństwa  o  szczególnym  charakterze,  znalazło  swoje  uzewnętrznienie  i 

zyskało  legalną  definicję  w  Konwencji  o  zapobieganiu  i  karaniu  zbrodni  

ludobójstwa,  przyjętej  przez  Zgromadzenie  Ogólne  ONZ  9  grudnia  1948  r. 

Konwencja poprzez  ludobójstwo  rozumie  którykolwiek  z  następujących  czynów,  

dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych,  

rasowych  lub  religijnych  jako  takich,  dokonanych  w  pierwszym  rzędzie  poprzez 

zabójstwo członków grupy, ale także poprzez  spowodowanie poważnego uszkodzenia 

ciała  lub  rozstroju  zdrowia  psychicznego  członków  grupy,  spowodowanie  ich 

całkowitego  lub  częściowego  zniszczenia  fizycznego, stosowanie  środków,  które  

mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy; przymusowe  przekazywanie  

dzieci członków grupy do innej grupy.  Przywołana Konwencja została ratyfikowana 

przez  większość  państw  współczesnego  świata,  i  skonkretyzowana  na  gruncie 

miejscowych porządków prawnych poprzez ujęcie tej zbrodni  w kodeksach karnych, 

często  rozszerzając  przedmiot  ochrony.  Dla  przykładu  można  wskazać  art.118 

polskiego  kodeksu  karnego  z  1997r.  dołącza  do wskazanych powyżej  grup  grupę 

polityczną oraz grupę o określonym światopoglądzie.

Analizując dokumenty  oraz relacje  ocalałych z  wołyńskiej  zagłady,  można 



przyjąć, że poza ostatnia metodą, rozumianą jako celowe działanie zmierzające do 

wynarodowienia  dzieci,  wszystkie  inne  znamiona  wyczerpujące  stronę 

przedmiotowa  zbrodni  ludobójstwa  łatwo  dostrzec  w  formach  działania 

nacjonalistów  ukraińskich.  Eksterminacja  fizyczna  (różne  rodzaje  mordów) 

obejmowały Polaków od niemowląt po starców, bez jakiejkolwiek różnicy płci lub 

wieku.  Ludobójstwo  ukraińskie  połączone  było  z  reguły  ze  stosowaniem  naj-

bardziej  barbarzyńskich  tortur.  Przykładów  wymyślnych  tortur  nie  sposób 

egzemplifikować,  mogły  one mieć wręcz niewyobrażalny wymiar,  jak chociażby 

wskazany  we  wstępie  mord  polegający  na  obwinięciu  ofiary  wokół  drzewa 

wyciągniętymi  przez  pępek jelitami,  po obcinanie  kończyn,  wydłubywanie  oczu, 

ćwiartowanie,  przerzynanie  piłą,  rozrywanie  końmi,  wyrywanie  języków…. 

Podobne metody  Ukraińcy  stosowali  względem  ludności  żydowskiej,  mając 

olbrzymi  udział  we  wszystkich  masowych  aktach  ludobójstwa  wspólnie  z 

Niemcami  lub  samodzielnie  pod  niemieckim  nadzorem. .  Podobnych  aktów 

dokonywali  latem 1941 r. w momencie wkraczania wojsk niemieckich. W okresie 

późniejszym  wspólnej  z  Niemcami  likwidowali  getta,  wyłapywali  i  mordowali 

pojedynczych ukrywających się Żydów. 

Na ogół  w praktyce  wszystkich  Polaków,  którzy  wpadli  w ręce bojówek i 

zorganizowanych  oddziałów  ukraińskich  mordowano.  Najmniejszym 

usprawiedliwieniem  nie  może  być  argument,  że  przed  aktami  eksterminacji  

wzywano  Polaków  do  opuszczenia  tego  terenu,  który  podlegał  czystkom 

narodowym.  Niezależnie  od  tego,  czy  wezwania  takie  miały  miejsce,  czy  są 

kłamstwem  strony  ukraińskiej,  całkowicie  obalonym  w pracy  Siemaszków,  takie 

wezwania do opuszczenia Wołynia przez Polaków czy wprost ich wysiedlania muszą 

być traktowane jako całkowicie bezprawne i sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami 

międzynarodowymi,  oraz  konwencjami  określającymi  postępowanie  względem 

ludności cywilnej, obowiązującymi nawet w okresie okupacji. W cytowanej pracy W. 

E.  Siemaszków  można  znaleźć  wiele  relacji  wskazujących  na  wręcz  przeciwne 

stanowisko  strony ukraińskiej.  Zwracano się  bardzo często  do Polaków chcących 

uciekać  przed  ludobójstwem  mającym  już  miejsce  w  sąsiednim  powiecie  czy 



gminach  z  zachęcaniem  do  pozostania.  Niektóre  relacje  nawiązują  wręcz  do 

gwarancji  bezpieczeństwa,  wyrażanych nawet pisemnie.  Są relacje wskazujące na 

groźby, w których ostrzega się,  że  ucieczka traktowana będzie  jak zdrada wobec 

Ukraińców. Można przyjąć,  że takie działania ukierunkowane były na to, aby cel 

eksterminacji został zrealizowany w jak najszerszym zakresie. 

Ludobójstwo na Kresach Wschodnich miało jeszcze jedną cechę specyficzna. 

Nie ulega wątpliwości, że uczestniczyły w tym zbrodniczym akcie zorganizowane 

formacje militarne Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz stworzonej przez Niemców 

w drugiej połowie 1941 r. policji ukraińskiej. Obok nich olbrzymią rolę odgrywały 

dziesiątki tysięcy lokalnych ukraińskich chłopów, często formalnie przypisanych do 

wiejskich oddziałów samoobrony. W praktyce stanowiły one siły pomocnicze UPA, 

odgrywając  w  akcjach ludobójstwie  na  Polakach  rolę  kluczową.  Uzbrojone  w 

siekiery, widły, inne ostre narzędzia grupy dawnych sąsiadów, łącznie z kobietami, 

wyrostkami,  a nawet dziećmi ukraińskimi,  dopełniali  aktów bestialstwa zajmując 

się  masowym  rabunkiem  mienia,  podpaleniami  a  nawet  dobijaniem  rannych 

Polaków.  Takie  akty  miały  wymiar  szczególnie  trudny  do  zrozumienia, 

przekraczały  polityczne  kategorie  myślenia,  wychodziły  poza  ramy  dających  się 

przewidzieć  zachowań,  dotyczyły  niejednokrotnie  nie  tylko  sąsiadów,  ale  relacji  

budowanych  przez  całe  lata  wspólnego  dorastania,  wspólnych  dziecięcych  i  

młodzieńczych  zabaw,  wzajemnej  wieloletniej  rzekomej  przyjaźni,  czasami 

istniejących zażyłości, wzajemnych długów wdzięczności.

Najbardziej  tragicznym  z  tego  punktu  widzenia  były  przypadki  rodzin 

mieszanych, gdzie zmuszano współmałżonka do aktu mordu, o ile druga strona była 

Polakiem.  Często  mordowano  z  okrucieństwem  całe  rodziny  mieszane,  nie 

oszczędzając strony ukraińskiej.

W  kategoriach  czysto  ludzkiego  myślenia,  mając  na  uwadze  zwyczajne 

międzyludzkie relacje – takie przypadki wydają się niewyobrażalne. I tak próbują to 

zwolennicy  zmowy milczenia  przedstawiać.  Co jednak zrobić  z  tysiącami  relacji, 

które potwierdzają oparte na nieludzkim obłędzie zdarzenia. W oparciu o co można 

przyjąć,  że  jest  to  zmowa  świadczących?  Czy  owe  tysiące  relacji  to  tysiące 



wymyślonych, nieprzyjaznych Ukraińcom sądów, wynikających z jakichś uprzedzeń 

– jeżeli tak to jakich?

Niezwykle istotnym jest wyraźne podkreślenie, że w tych tragicznych aktach 

ludobójstwa  uczestniczyły  zarówno  zorganizowane  formacje  paramilitarne  i 

militarne jak i skrzykiwane przez te formacje grupy miejscowej, ukraińskiej ludności 

oraz  zwrócenie  uwagi  na  fakt,  że  do  mordów  dochodziło  prawie  wyłącznie  na 

terenach  wiejskich.  Trudno  obwiniać  za  to  wszystkich  Ukraińców,  nawet  jeżeli 

chodziło  tu  o  poważny  segment  ludności

ukraińskiej  Wołynia.  Jednocześnie  trzeba  wyrazić  wysokie  uznanie  dla  tych  

Ukraińców, którzy dość liczne takie przykłady znajdujemy w pracy Siemaszków — 

pomagali Polakom przez ostrzeżenie, krótkie ukrywanie, czy przetransportowywanie  

do najbliższego  miasta.  Za taką  pomoc fanatycy  z  OUN i  UPA (zwłaszcza  tzw.  

Służba Bezpeky) często karali swoich rodaków śmiercią [R. Szawłowski]. 

Wydaje się, że te argumenty należy traktować jako poważny element prawdy 

historycznej, który pozwoli nie tylko na przedstawienie pełnego obrazu zdarzeń, ale 

wytyczy kierunek wspólnego zmierzenia  się  z  tragiczną przeszłością.  Bohaterami, 

zasługującymi  na  nazywanie  ich  imieniem  placów  i  ulic  byli  nie  mordercy  i 

organizatorzy  aktów  ludobójstwa,  ale  Ci  Ukraińcy,  którzy  temu  barbarzyństwu 

przeciwstawiali  się,  niejednokrotnie  przypłacając  to  własnym   życiem  i  życiem 

swoich rodzin. Tym bardziej, że w zebranych relacjach można wskazać wielu takich 

bohaterów, którzy nie dla chwały bohaterszczyzny narażali siebie i swoich bliskich, 

ale  ratowali  swoich  sąsiadów  z  czysto  ludzkich  racji,  opierając  się  tendencjom 

nihilizmu i okrucieństwa, a niejednokrotnie aktom bandytyzmu i barbarzyństwa. 

Musimy pamiętać, że poza okrutnymi mordami, bestialskim dobijaniem ofiar 

stosowano inne metody, charakterystyczne dla postepowania barbarzyńskiego, które 

trudno  określić  jako  jedynie  akty  wandalizmu.  Chodzi  o  metodyczne  rabowaniu 

pozostawionych  po  pomordowanych  Polakach  rzeczy,  czasami  zgodnie  z 

instrukcjami (np.  zalecenia,  aby zabierać buty,  narzędzia,  ciepłą odzież,  żywność, 

oczywiście  inwentarz  żywy).  W działaniach tych uczestniczyły również  kobiety  i 

nastoletni  chłopcy.  Wydaje  się  nieprzypadkowym,  że  w  wielu  przypadkach 



organizowano  akcje  po  żniwach  i  dokonaniu  zwózki  plonów,  które  łatwiej  było 

zagarnąć. Domostwa i inne zabudowania palono, towarzyszyły temu akty wycinki 

drzew  owocowych,  całych  sadów.  Niszczenie  wszystkiego,  co  umożliwiałoby 

ewentualny  powrót  na  spalona  ziemię  prawowitych  gospodarzy  nie  było  aktem 

przypadkowym. Wykazywało jednak wyraźne cechy barbarzyństwa. 

Znamiennym  było  niszczenie  w  polskich  wioskach  i  osadach  budynków 

publicznych, w tym kościołów, kaplic, zabudowań szkolnych, a także wielu budowli 

mających nie tylko walor użytkowy, ale i zabytkowy, jak tradycyjne polskie dwory 

wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Takim aktom barbarzyństwa, szczególnie w 

tych  osadach,  gdzie  zamieszkiwała  ludność  polska  i  ukraińska,  tego  typu  aktom 

również  próbowano  się  przeciwstawiać.  Czynili  to  nie  tylko  sąsiedzi  Ukraińcy. 

Ludność  polska  tworzyła  grupy  samoobrony.  Były  one  jednak  w  zdecydowanej 

większości  bezsilne  wobec  świetnie  zorganizowanych  i  bezwzględnych  jednostek 

nacjonalistów  ukraińskich  wspomaganych  przez  bezduszne  grupy  ukraińskich 

chłopów. Fali terroru nie były w stanie powstrzymać również nieliczne polskie akcje 

odwetowe na ukraińskich ludobójcach organizowane przez formacje Armii Krajowej. 

Trzeba  to  jednoznacznie  podkreślić,  że  nawet  jeżeli  miały  te  akcje  charakter 

odwetowy, to nie sposób przypisać im okrucieństw charakterystycznych dla działań 

UPA czy innych podobnych formacji ukraińskich.

Powyższe  uwagi  mają  charakter  wprowadzenia  do  badań,  dalszej  pracy 

uczestników konkursu, którzy powinni podjąć uszczegółowione analizy w oparciu o 

stosunkowo  szeroką  literaturę  przedmiotu  oraz  istniejące,  zebrane  i  drukowane 

źródła i relacje. Dla przykładu podaję kilka propozycji, zachęcając do korzystania z  

dodatkowych  wykazów  bibliografii  zawartej  w  proponowanych  monografiach  i 

artykułach.

Najbardziej  znaczącym,  końcowym  etapem  powinna  być  analiza  relacji 

oparta – jak podają autorzy tego opracowania - na ponad 1686 relacjach, aktach 

śledztw  w  sprawach  zbrodni  popełnionych  na  tym  terenie  przez  Ukraińców  na 

ludności polskiej w liczbie 138, na 204 aktach i postanowieniach sądów w sprawach 



o uznanie za zmarłego, 35 księgach parafialnych, 132 odpowiedziach na ankiety w 

sprawie  zbiorowych  mogił  pomordowanych  na  Wołyniu,  57  dokumentach 

Polskiego Państwa Podziemnego, ponad 360 publikacjach książkowych i prasowych 

i innych dokumentach zebranych przez W. i E. Siemaszko, których efekt krytycznej  

analizy  znajduje  swoje  uzewnętrznienie  w  ich  monumentalnym,  dwutomowym 

dziele o  Ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na ludności  

polskiej na Wołyniu w latach 1939-1945. 

Warto zwrócić jeszcze uwagę na zakres przedmiotowy pracy, tak określony 

we wstępie przez profesora R. Szawłowskiego:   W pracy metodycznie przebadane  

są tereny wszystkich 11 powiatów byłego województwa wołyńskiego — od Bugu po  

granicę polsko-sowiecką z 1939 r. W ramach powiatów uwzględnione są wszystkie  

gminy wiejskie (łącznie 103) i  miejskie,  wreszcie baza podstawowa – pojedyncze  

wsie, osady, kolonie, futory etc., łącznie około1720 jednostek!, w których zdołano  

ustalić  (często,  jeśli  nie  przeważnie  —  w  sposób  niepełny)  ludobójstwo  na  

Polakach.  Niezależnie  od  tego  przy  każdej  z  gmin  odnotowane  są  te  jednostki  

administracyjne (wsie, kolonie, osady itp.), w których również mieszkali Polacy, ale  

co do których nie  udało się  uzyskać  jakichkolwiek  wiadomości  w sumie jest  ich  

nieco więcej (około1790), niżowych, o których jakieś wiadomości zostały zebrane.  

Ponieważ  jednak  ukraińskie  ludobójstwo  na  Polakach,  wyraźnie,  „centralnie  

sterowane", przebiegało w 1943r. metodycznie i globalnie przez wszystkie tereny  

Wołynia od wschodu na zachód — nie ma najmniejszych powodów do złudzeń, że  

owe  „ciemne  plamy"  były  jakimiś  wyspami  spokoju.  Odwrotnie,  jako  pewnik  

przyjąć trzeba, że w znakomitej ich większości Polacy, którzy nie zdołali uciec lub  

stawić  skutecznego  oporu,  poddani  zostali  ludobójstwu  tak,  jak  ich  rodacy  w  

miejscowościach,  w których owo ludobójstwo udało się  udokumentować.  A więc  

trafnie, a jednocześnie z ostrożnością, Autorzy przedstawiają dla tych miejscowości  

ogólne dane szacunkowe.

Lektura  dzieła  W.  i  E.  Siemaszków  nie  jest  przedsięwzięciem  łatwym,  a 

opisywane tam akty okrucieństwa są wręcz przerażające, ale czy to wystarczający 

powód,  aby  je  odrzucić?  Czy  można  potraktować  taki  sposób  myślenia  jako 



uprawianie historii polegającej na działaniu przywołanym powyżej:  „Odkrywanie  

prawdy  o  historii  jest  rozdrapywaniem  ran,  a  my  musimy  rany  goić  (...)"? 

Odpowiedź na te pytania pozostawiam młodym badaczom, życząc,  aby udział w 

konkursie historycznym pozwolił  nie tylko na zdobycie nowej porcji  wiedzy, ale 

aby  rodził  w  świadomości  każdego,  szczególnie  młodego  człowieka 

przeświadczenie, że kopernikańska zasada: Rzeczą ludzką jest dochodzić prawdy nie 

umarła wraz z Mikołajem Kopernikiem!



































„Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje”
– Grzegorz Motyka
Wyd. IPN, Warszawa 2002 (red. Grzegorz Motyka i Dariusz Libionka)

Antypolska akcja OUN-UPA 1943–1944. Fakty i interpretacje, pod red. Grzegorza Motyki i Dariusza Libionki, 
Warszawa 2002 (seria „Konferencje”, t. 4) 

Kolejny tom z serii "Konferencje IPN" zawiera materiały z sesji "Antypolska akcja OUN-UPA 
1943-1944", która odbyła się w maju 2001 r. w Lublinie. Autorzy tekstów omawiają przebieg 
antypolskiej akcji OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej oraz sposób jej przedstawiania w 
najnowszej literaturze naukowej i podręcznikach szkolnych. Pomimo zgodności co do faktów, 
dzielą ich często różnice w ocenie ówczesnych wydarzeń. Uważny czytelnik z pewnością dostrzeże 
owo zróżnicowanie poglądów wyrażające się choćby w języku narracji historycznej. Ukazanie tej 
różnorodności interpretacji, zwłaszcza wśród polskich historyków, było jednym z celów 
konferencji.

Źródło:
http://ipn.gov.pl/bep/publikacje/ksiazki/antypolska-akcja-oun-upa-19431944.-fakty-i-interpretacje



„Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła" – Grzegorz Motyka
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, ISBN 978-83-08-04576-3

Dziesiątki tysięcy zabitych cywilów, w tym kobiet, dzieci oraz starców, tysiące spalonych wsi oraz miasteczek, ponad 
półtora miliona wysiedlonych ludzi, zmuszonych do opuszczenia rodzinnych stron i pozostawienia dorobku swojego 
życia. Pod tymi liczbami kryje się porażający obraz historii, którą współdzielimy z Ukrainą.

Pierwsza popularnonaukowa książka stanowiąca pełen zarys stosunków polsko ukraińskich w latach 1943 1947. Autor 
przedstawia przebieg krwawego konfliktu jaki rozgorzał pomiędzy Polakami i Ukraińcami, a którego ramy 
chronologiczne wyznaczają dwa często przywoływane wydarzenia historyczne: rzeź wołyńska, czyli czystka etniczna 
dokonana na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w 1943 roku, oraz akcja "Wisła", przymusowe wysiedlenia 
Ukraińców z południowo wschodniej Polski. Zatrważający bilans konfliktu do dziś ciąży na zbiorowej pamięci Polaków  
i Ukraińców. W swojej książce Grzegorz Motyka opowiada o najtrudniejszym okresie w dziejach dwóch narodów, 
kreśląc obraz, który na długo pozostaje w pamięci.

Dr hab. Grzegorz Motyka, ur. 1967 r., w 1992 r. ukończył studia historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor i współautor kilku książek m.in. "Tak było w Bieszczadach. 
Walki polsko ukraińskie w Polsce 1943 1948", Warszawa 1999 (otrzymała Nagrodę "Przeglądu Wschodniego" i 
Nagrodę Historyczną "Polityki") oraz "Ukraińska partyzantka 1942 1960. Działalność Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej 
Armii, Warszawa 2006 (Nagroda Klio). Ostatnio wydał "W kręgu >>Łun w Bieszczadach<<", Warszawa 2009. Autor 
licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych zamieszczanych np. w "Karcie", "Więzi", "Zeszytach 
Historycznych" oraz w "Gazecie Wyborczej", "Rzeczypospolitej", "Polityce" i "Newsweeku".



„Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców 
(1945-1989)” – Grzegorz Motyka
Wyd. IPN, Warszawa 2005 (współautor)

Prezentowany tom jest efektem badań nad działalnością komunistycznych służb specjalnych wobec mniejszości 
ukraińskiej w Polsce i Czechosłowacji. Autorzy tekstów zajmują się z jednej strony sposobami zwalczania podziemia 
nacjonalistycznego, a z drugiej działaniami zmierzającymi do poddania środowisk ukraińskich pełnej kontroli 
totalitarnego państwa. Artykuły przynoszą wiele nowych ustaleń opartych na szerokiej kwerendzie w źródłach 
archiwalnych i najnowszej literaturze przedmiotu.
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„Tak było w Bieszczadach” – Grzegorz Motyka
Wyd. Volumen, Warszawa 1999, ISBN 83-7233-065-4

Niniejsza praca ma na celu przyczynić się do wypełnienia luki w historii konfliktu polsko - ukraińskiego z lat 1943 - 
1948. Autor pragnie pokazać ogólny przebieg walk na ziemiach dzisiejszej Polski. Starał się on " w miarę możliwości 
jak najdokładniej odtworzyć podstawowe fakty, aby uzyskać pełny obraz konfliktu i dzięki temu móc porównać go z 
dotychczasowymi twierdzeniami historyków zarówno polskich, jak i ukraińskich.



„Ukraińska partyzantka 1942-1960” – Grzegorz Motyka
Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd. Rytm, Warszawa 2006, ISBN 83-88490-58-3 (ISP 
PAN), ISBN 83-7399-163-8 (Rytm)

Pionierska próba całościowego przedstawienia działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii. Autor omawia przyczyny i przebieg antypolskich akcji UPA przeprowadzanych w czasie II wojny 
światowej na Kresach i popełnione wówczas zbrodnie, aktywność ukraińskiej partyzantki przeciwko Niemcom, armii 
węgierskiej i partyzantce sowieckiej oraz jej stosunek do Żydów i Czechów. Opisuje długotrwałe walki partyzanckie z 
władzą sowiecką toczone od 1944 r. aż do 1960 r., tj. do czasu zlikwidowania ostatniej leśnej grupy na Ukrainie. 
Książka wszechstronnie prezentuje cele, taktykę i najważniejsze akcje zbrojne ukraińskiego podziemia, jak również 
sowieckie represje prowadzone w czasie operacji przeciwpartyzanckich przez NKWD i NKGB.



„W kręgu "Łun w Bieszczadach" – Grzegorz Motyka
Wyd. Rytm, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7399-340-2

Autor książki próbuje rozwikłać zagadkę zasadzki pod Jabłonkami, gdzie zginął generał Karol Świerczewski 
"Walter" oraz tajemniczej śmierci redaktora Jana Gerharda, która wstrząsnęła opinią publiczną w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Omawia też działalność ukraińskiej partyzantki w Bieszczadach i dzieje 
funkcjonującego w tym regionie zgrupowania NSZ Antoniego Żubryda. Pokazuje również manipulacje 
propagandy PRL próbującej wykreować stereotypowy obraz "Ukraińca - rezuna i nacjonalisty". Ten zbiór 
szkiców to kolejny, ważny krok w kierunku poznania najnowszej historii Bieszczad i dramatycznych stosunków 
polsko-ukraińskich.
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