
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA 

DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW 

NA OBYWATELACH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 

LEGNICY – 2019 ROK 

Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Święto 

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na 

obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone 11 lipca poświęcone jest 

pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej 

 dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II Wojny Światowej. Na dzień 

święta wybrano , kiedy to przypada rocznica tzw. „Krwawej Niedzieli” 1943 roku, podczas 

której na Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. 1 lipca 1943 oddziały 

UPA zaatakowały 99 miejscowości, gdzie dokonano zbrodni na Polakach zebranych w 

kościołach na niedzielnych Mszach Św. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, 

noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Nierzadko zbrodnie były dokonywane ze 

szczególnym okrucieństwem, ofiary były torturowane. Określenie zbrodnia wołyńska dotyczy 

nie tylko masowych mordów dokonanych w latach 1943-1944 na terenach Wołynia, ale także 

byłych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lubelskiego i 

poleskiego. Według szacunków historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 200 

tys. Polaków.  

W Legnicy obchody Narodowego Dnia Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach 

Wschodnich odbywają się cyklicznie od kilku lat. Uczestniczą w nich rodziny 

pomordowanych, organizacje kresowe, samorządowcy i mieszkańcy miasta oraz regionu, 

przedstawiciele szkół, organizacji społecznych i patriotycznych, wszyscy, którzy pielęgnują 
pamięć tej tragedii dziesiątek tysięcy polskich rodzin.  

 



W tym roku obchody składały się z Mszy Św. w kościele Św. Jana Chrzciciela, składania 

kwiatów pod tablicą poświęconą Kresowianom pomordowanym przez nacjonalistów 

ukraińskich z OUN-UPA, koncertu i sympozjum naukowego.Tegoroczne uroczystości „Dnia 

Pamięci” zorganizowali: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Stowarzyszenie 

Kulturalne „Krajobrazy” i Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 

Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Tadeusz Samborski 

powitał uczestników uroczystości, a w szczególności księży celebransów i sztandary z 

Dolnego i Górnego Śląska, reprezentujących organizacje kresowe, szkoły noszące imię 
patronów kresowych, Związek Sybiraków, Ochotnicze Straże Pożarne, i Polskie Stronnictwo 

Ludowe. W uroczystości jak każdego roku wzięła udział 30-osobowa grupa dzieci, młodzieży 

i wychowawców z Ukrainy, która przez 2 tygodnie wypoczywała w regionie legnickim. Mszy 

Św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił  ks. dr Dariusz Pudełko Proboszcz 

parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy.  W koncelebrze udział wziął m. in. Ojciec 

Jan Janus – Gwardian Zakonu Franciszkanów. 

 

 

Po wysłuchaniu recytacji wiersza w wykonaniu Aurelii Sobczak złożono wiązanki kwiatów. 

Wśród delegacji byli m.in. Starosta Legnicki, Prezydent Legnicy, Burmistrzowie Prochowic, 

Chojnowa, Ścinawy, Piechowic, Wójtowie Gmin Chojnów i Kunic, Stowarzyszenie 

Kulturalne „KRAJOBRAZY”, Stowarzyszenie Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – 

Wschodnich, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Drohobyckiej, Towarzystwo Miłośników 

Wilna, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów, Klub 

Kibica STARA WIARA, liczni przedstawiciele szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych. Po 

Mszy Św. uczestniczy przeszli do Sali Klasztoru Franciszkanów na dalszą część obchodów.  



 

 

Uczestnicy obchodów mieli okazję wysłuchać wykładu Stanisława Srokowskiego, autora 

kilkunastu książek o Zbrodni Wołyńskiej oraz autora scenariusza filmu „Wołyń” Wojciecha 

Smarzowskiego. Swój wykład wygłosiła także młoda pisarka Sandra Błażejewska, autorka 

książki „Wołyń 1943. Antypolska akcja w województwie wołyńskim”. W części artystycznej 

wystąpiły Aurelia Sobczak i Barbara Drożdżińska. Które zaprezentowały poezję i pieśni 

nawiązujące do rocznicy ludobójstwa. W trakcie spotkania uczestnicy mogli nabyć 
wydawnictwa o Zbrodni Wołyńskiej i Kresach Wschodnich. 
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