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Uroczystości rocznicowe na Skwerze Wołyńskim
poświęcone ofiarom ludobójstwa dokonanego
przez OUN i UPA na obywatelach II
Rzeczypospolitej w latach 1942–1947

  

  

  

11 lipca o godzinie 12 na Skwerze Wołyńskim w Warszawie rozpoczęły się oficjalne
państwowe obchody 74. rocznicy tzw. krwawej niedzieli – apogeum ludobójczej akcji
Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii. Tylko w tym dniu
oddziały UPA, wsparte przez tłumy ukraińskiego chłopstwa, zaatakowały co najmniej 99
polskich miejscowości na Wołyniu. W samym tylko lipcu 1943 r. na Wołyniu zamordowano
kilkanaście tysięcy Polaków, zaś bilans całej zbrodni wołyńsko-galicyjskiej prawdopodobnie
wynosi około 100 tysięcy ofiar, w znacznej części kobiet i dzieci.

Uroczystości na Skwerze Wołyńskim, zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN oraz Urząd Dzielnicy
Żoliborz, zgromadziły licznych mieszkańców Warszawy i całego kraju. Wśród
przedstawicieli władz wymienić można prezesa partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosława
Kaczyńskiego, ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, wiceministra obrony
narodowej Michała Dworczyka i wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka.
Obecni byli również przedstawiciele Prezydenta RP, Premiera oraz Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował prezes Instytutu dr
Jarosław Szarek,

Uroczystość rozpoczęło odegranie hymnu państwowego, następnie odznaczono osoby
troszczące się o pamięć o zamordowanych, wśród nich prezesa Stowarzyszenia
Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, Szczepana Siekierkę z Wrocławia.
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Po okolicznościowych przemówieniach odczytano apel pamięci i odprawiono modlitwę
ekumeniczną. Odsłonięto również tablicę informacyjną przy pomniku ofiar zbrodni,
wpisującą się pod względem artystycznym w całość założenia pomnikowego na Skwerze
Wołyńskim. Ten etap uroczystości zakończył się złożeniem wieńców przez delegacje
instytucji państwowych oraz bliskich pomordowanych na Kresach. Następnie uroczystość
przeniesiono pod pomnik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie również
złożono wieńce.    

O godzinie 18 na „Przystanku Historia” przy ul. Marszałkowskiej odbyło się przedstawienie
sztuki tarnowskiego Teatru Nie Teraz, poświęcone zbrodni wołyńskiej. Wśród gości byli
m.in. prezes Instytutu dr Jarosław Szarek oraz dyrektor Biura Upamiętniania Walk i
Męczeństwa Adam Siwek.

 


