
OBCHODY 70 ROCZNICY LUDOBÓJSTWA NA KRESACH  

W LEGNICY 

Ludobójstwo – to celowe wyniszczanie całych narodów, grup etnicznych, 

religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i kontrolę 
urodzin, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków Ŝycia obliczonych na 
wyniszczenie. 11 i 12 lipca 1943 roku w prawosławne i grekokatolickie święto Apostołów 
Piotra i Pawła Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów wraz Ukraińską Powstańczą Armią 
(OUN-UPA) za przyzwoleniem niemieckiej armii okupacyjnej przystąpiły do fizycznej 
likwidacji Polaków na olbrzymim Wołynia i Małopolski Wschodniej. Była to największa 
akcja ludobójcza przeprowadzona w 1943 roku na Wołyniu, a do ataków na ludność polską 
dochodziło znacznie wcześniej. Uzbrojone bandy Ukraińców z OUN-UPA napadły na polskie 
wsie mordując, grabiąc i paląc. Niewielu Polaków z zaatakowanych miejscowości uszło z 
Ŝyciem z pod ukraińskiego topora, noŜa czy innych narzędzi zbrodni. W mordach brali udział 
takŜe Ukraińcy z formacji armii niemieckiej w tym SS Galizien. Historycy szacują, Ŝe w 
Małopolsce Wschodniej zostało zamordowanych ok. 120 000 Polaków, a na samym Wołyniu 
ok. 70 000. Od kilku lat posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego zabiegają, by 11 lipca 
ustanowić Dniem Męczeństwa Kresowian. Pomimo wielu starań, w tym roku takŜe nie 
mogliśmy oficjalnie uczcić Dnia Męczeństwa Kresowian. Tradycyjnie jak kaŜdego roku w 
kościele Św. Jana Chrzciciela spotkali się przedstawiciele organizacji kresowych, rodziny 
pomordowanych, samorządowcy i wszyscy Ci, którzy pielęgnują pamięć o tej tragedii 
dziesiątek tysięcy polskich rodzin. Tadeusz Samborski Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego 
„KRAJOBRAZY” powitał uczestników uroczystości, a w szczególności księŜy celebransów i 
sztandary z Dolnego i Górnego Śląska, reprezentujących organizacje kresowe, szkoły noszące 
imię patronów kresowych, Związek Sybiraków, Ochotnicze StraŜe PoŜarne, Związek 
Harcerzy Rzeczypospolitej i Polskie Stronnictwo Ludowe. Mszy Św. koncelebrowanej 
przewodniczył Ojciec Jan Janus proboszcz parafii, a homilię wygłosił ks. prałat Tadeusz 
Kisiński. Stoi przed Wami kresowiak, ze łzami w oczach, w bólu serca, przypominając sobie, 
to wszystko, co działo się 70 lat temu, 71 lat tu bliŜej Lwowa. Nazywają nas wygnańcami. 
Wygnańcy z rubieŜy wschodnich, raczej uciekinierzy, pogorzelcy, bo nacjonaliści z OUN-
UPA jako naczelne zadanie postawili sobie eksterminację polskiej ludności – tymi 
emocjonalnymi słowami zaczął ks. Kisiński homilię. Dzisiaj trzeba mówić prawdę o tragedii 
Polaków, prawda was wyzwoli mówił Chrystus – kontynuował kaznodzieja. Zemsty nie 
szukaliśmy na naszych wrogach, nie ma zemsty w kościele, jest tylko miejsce jak w 
konfesjonale na przebaczenie, trzeba o tym mówić, by się to kiedyś nie odrodziło, trzeba o 
tym mówić,  bo ofiary zasługują na pamięć, zasługują na pomnik, na pomnik kościoła 
świętego amen – zakończył homilię ks. prałat Tadeusz Kisiński. 
                  Po mszy św. delegacje przeszły pod tablicę upamiętniającą ofiary ludobójstwa 
OUN – UPA, gdzie złoŜono wiązanki kwiatów. Wśród delegacji byli m.in. Wiceprezydent 
Legnicy, Burmistrz Prochowic, Burmistrz  Ścinawy, Stowarzyszenie Kulturalne 
„KRAJOBRAZY”, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 
Wschodnich, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Drohobyckiej, Towarzystwo Miłośników 



Wilna, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, 710 
DruŜyna Wędrownicza KEDYW im. Stefana Grota Roweckiego, Klub Gazety Polskiej, 
Prawo i Sprawiedliwość, liczni przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego i 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

Następnie w klasztorze Ojców Franciszkanów Tadeusz Samborski Prezes Stowarzyszenia 
Kulturalnego „KRAJOBRAZY” odznaczył osoby zaangaŜowane w dokumentowanie 
martyrologii ludności polskiej na Kresach i pomoc Polakom na Wschodzie. KrzyŜem 
Kresowym został wyróŜniony Andrzej Szocik z Grębocic, a KrzyŜem Ofiar Banderowskiego 
Ludobójstwa m. in. Ryszard Maciak z Legnicy. Natomiast prof. dr hab. Czesław Partacz 
historyk z Politechniki Koszalińskiej specjalizujący się w historii najnowszej wygłosił wykład 
„ Przyczyny ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo – Wschodnich 1939 – 1946”. 
Natomiast Marek Koprowski prowadził promocję swojej trzytomowej ksiąŜki „ Epopeja 
polskich losów 1939 – 2013”, w której spisując relacje ocalałych z rzezi wołyńskiej stara się 
upamiętnić martyrologię polaków z Wołynia. 
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