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Helena Popek w książce Błogosławiona wieś  ukazuje życie mieszkańców wołyńskiej wsi
Wola Ostrowiecka w okresie międzywojennym, pod okupacją  sowiecką i niemiecką. 30
sierpnia 1943 r. Wola Ostrowiecka razem z Ostrówkami zostały zniszczone przez UPA,
zamordowano ponad 1050 Polaków. Autorka chce nam ukazać, na podstawie opisu tej
jednej wsi, dla niej błogosławionej, szczęśliwej, co straciliśmy. Tylko na Wołyniu takich
zniszczonych polskich miejscowości było ok. dwóch tysięcy. W malowniczy sposób opisuje
piękno wołyńskiej przyrody, powszedni dzień mieszkańca: co jadł, w co się ubierał. Pięknie
ukazane są obrzędy ( zmówiny, zaręczyny, kupno panny młodej, wesela, pogrzeby),
wierzenia i strachy, uroki i czary oraz zwyczaje i obrzędy religijne. Poznajemy problemy
mieszkańców: powszechny głód, choroby, bezrobocie, brak ziemi, analfabetyzm, brak
opieki medycznej. W pamięci są nadal żywe konflikty: wieś – dwór, dziedzic – chłop, lęk
przed gajowym. Bardzo ciekawie odmalowane są obrazy współżycia z innymi nacjami:
Polacy – Rusini ( Ukraińcy) czy Polacy – Żydzi. Jak uważny obserwator opisuje działalność
sowietów: tworzenie kołchozów, agitacja i powszechna propaganda, aresztowania, pobicia,
zsyłki na Syberię. Okupacja niemiecka to: aresztowania, masowe wywózki na przymusowe
roboty do Rzeszy, holokaust Żydów, obowiązkowe kontyngenty i ludobójstwo Polaków
przez bandy ukraińskie. Wspomnienia Heleny Popek poprzedzone są wstępem syna Leona.
Jego autorstwa jest też Zarys dziejów Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. W Aneksie znalazły się
pieśni autorki i różne dokumenty: inwentarz wsi z XVIII w. czy z wizytacji parafii z 1846 r. Jest
też wykaz zamordowanych 30.08.43 r. Całość uzupełnia imponujący zbiór fotografii.
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