NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO
PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LEGNICY – 2022 ROK
Po raz piąty obchodzone było w Legnicy Święto Narodowy Dzień Pamięci Ofiar
Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II
Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione Uchwałą z dnia 22 lipca 2016 roku
Sejm 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 święto wybrano dzień,
kiedy to przypada rocznica tzw. „Krwawej Niedzieli” 1943 roku, podczas której na
Wołyniu doszło do największej fali mordów na Polakach. 11 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, panelu dyskusyjnego, promocji książki „Biskup polski na Siczy
Kozackiej i części artystycznej.

Tegoroczne uroczystości „Dnia Pamięci” zorganizowali: Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej, 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 ks. bp Mariana Buczka Biskupa Seniora Diecezji Charkowsko-Zaporowskiej,
księży celebransów i sztandary z Dolnego i Górnego Śląska, reprezentujące organizacje
kresowe, szkoły noszące imię patronów kresowych, Związek Sybiraków, Ochotnicze Straże
Pożarne i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez
ukraińskich nacjonalistów na polskich Kresach Wschodnich II RP oraz pokoju w
Ukrainie przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marian Buczek. W koncelebrze udział
wziął m. in. Ojciec Zdzisław Tamioła – Gwardian Zakonu Franciszkanów o Proboszcz
parafii. Św. Jana Chrzciciela.

Ludzie zapomnieli, że są dziećmi bożymi, dlatego że przywódcy religijni na czas ich nie
pouczyli, albo nie przestrzegali. To, co słyszymy w Starym Testamencie: Pan Bóg powiedział
„przykazania, które otrzymaliście ode mnie, są dla was, potraficie je wypełnić”. Niestety i
dzisiaj ludzie chcą je ominąć i żyć według swoich przepisów i te prowadzą do tragedii. Teraz
przeżywamy straszną wojnę. Zginęły tysiące Ukraińców i Rosjan, a tam są różne
narodowości. Tak samo, jak różne narodowości były w czasie II wojny światowej i ginęły z
rąk pobratymców, tak samo giną teraz niepotrzebnie. Wielkim barbarzyństwem XXI wieku i
kościoła prawosławnego jest niszczenie cerkwi, kościołów, domów modlitwy – mówił
podczas kazania ksiądz biskup Marian Buczek ze Lwowa. Na zakończenie Mszy Św. ks. bp
Marian Buczek w imieniu ks. bp Andrzeja Siemieniewskiego Biskupa Legnickiego wręczył
medale 30-lecia Diecezji Legnickiej Tadeuszowi Samborskiemu oraz Janinie Mazur
Wicestaroście Legnickiemu.

Ostatnim punktem uroczystości kościelnej było złożenie kwiatów pod tablicą oddającą hołd
Polakom pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1947. Kwiaty
złożyły delegacje m.in.: Ewa Szymańska Poseł RP, Adam Babuśka Starosta Legnicki, Joanna
Śliwińska-Łokaj Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy, Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy, Ryszard Jaśkowski Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Polskich Chrześcijańskich Demokratów.

Po oficjalnych uroczystościach w klasztorze Ojców Franciszkanów odbył się panel
dyskusyjny „Prawda, która przychodzi za późno, jest niepożyteczna”. Odbyła się także
promocja książki „Biskup polski na Siczy Kozackiej”. W części artystycznej wystąpił Zespół
Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej.

OPRACOWANIE WŁASNE: RYSZARD JAŚKOWSKI

