
Baza zbrodni i ofiar ludobójstwa dokonanego przez 
ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce 

Wschodniej w latach 1939-1945

zbrodniawolynska.pl/baza-ofiar



CELE PROJEKTU

 Ustalenie liczby i danych osobowych ofiar 
ludobójstwa na Wołyniu w latach 1939-1945 
na podstawie literatury naukowej oraz 
dokumentacji archiwalnej i fotograficznej 
rozproszonej w archiwach, bibliotekach, 
muzeach, prowadzonych śledztwach i zbiorach 
prywatnych;

 Dotarcie do nowych, nieznanych wcześniej 
relacji świadków zbrodni wołyńskiej; 

 Upamiętnienie ofiar, które w zdecydowanej 
większości nie posiadają swoich grobów.



ŹRÓDŁA INFORMACJI



KALENDARIUM PRAC



KALENDARIUM luty 2019 – lipiec 2020

 Prace koncepcyjne nad stworzeniem nowej zakładki 
na stronie zbrodniawolynska.pl z bazą ofiar, mapą, 
opisami powiatów i formularzem kontaktowym; 

 Przygotowywanie przez pracowników pionu 
archiwalnego z Lublina i Gdańska opisów rekordów 
dotyczących osób i miejsc śmierci (głównie z woj. 
wołyńskiego); 

 Równolegle pracownicy pionu archiwalnego z 
Warszawy pracowali nad mapą miejsc zbrodni, 
nanosząc ponad 700 punktów powiązanych z Bazą.



KALENDARIUM lipiec 2020
 Premiera bazy – upublicznienie na stronie internetowej 

miało miejsce 8 lipca 2020 r. podczas konferencji prasowej 
z udziałem m.in. Pana dr. Jarosława Szarka, prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej oraz Pani Ewy Siemaszko –
badaczki Zbrodni Wołyńskiej;

 Premierze bazy towarzyszyła kampania informacyjna w 
mediach. Został stworzony okolicznościowy spot (dostępny 
na IPNtv). W nagraniu gościnie wzięli udział m.in. Pani Ewa 
Siemaszko i ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

 W momencie premiery Baza liczyła ponad 17 000 
rekordów dotyczących głównie woj. wołyńskiego. Na 
mapie miejsc zbrodni było oznaczonych ponad 800 
miejscowości.



KALENDARIUM lipiec 2020 – lipiec 2021 
 Dalsze, systematyczne prace nad rozbudową i 

uzupełnieniem opisów. W ciągu roku zostało dodanych 
do bazy ponad 10 tyś. nowych rekordów;

 Sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła prowadzenie 
w szerszym zakresie kwerend archiwalnych, dlatego 
oparliśmy się na dostępnej literaturze naukowej i 
źródłach ogólnodostępnych;

 Uzupełnianie Bazy o informacje przesłane przez 
użytkowników. Około 900 rekordów w Bazie zostało 
dodanych lub edytowanych dzięki pomocy 
korzystających z serwisu;

 Mapa miejsc zbrodni wg. stanu na lipiec 2021 r. 
zawiera ponad 2 800 punktów położonych na terenie 
wszystkich województw kresowych.



STATYSTYKI I ODBIÓR MEDIALNY



STATYSTYKI ODSŁON

Od momentu premiery bazy w 
lipcu 2020 r. znacznie wzrosła 
ilość wejść na stronę 
zbrodniawolynska.pl. W maju 
2021 r. serwis zanotował 
rekordową ilość ponad miliona 
odsłon.



STATYSTYKI ODSŁON

Od momentu premiery bazy w 
lipcu 2020 r.  znacznie wzrosła 
ilość wejść na stronę 
zbrodniawolynska.pl. 
Systematycznie wzrasta też 
ilość wejść unikalnych osiągając 
w czerwcu 2021 r. poziom 
ponad 200 tyś. wejść.



ODBIÓR MEDIALNY
Informacja o premierze Bazy spotkała się zainteresowaniem serwisów informacyjnych, dzięki czemu 
uwaga opinii publicznej została skierowana na tematy związane z upamiętnieniem ofiar Ludobójstwa.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
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