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„11 lipca zapal Znicz Pamięci”

11 lipca obchodzimy rocznicę „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, kiedy to bojówki Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i jej zbrojnego ramienia - Ukraińskiej Powstańczej Armii
(UPA) - zamordowały kilkanaście tysięcy polskich mieszkańców Wołynia. Ogółem na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło co najmniej 130 tysięcy
Polaków. Większość ofiar tego ludobójstwa do dzisiaj nie doczekała się godnego upamiętnienia:
miejsca ich pochówku znane są tylko sprawcom zbrodni, bądź też ich groby na cmentarzach są
zatarte. Na grobach pomordowanych nie możemy nawet zapalić świeczki.
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W tym dniu 11 lipca na grobach wszystkich pomordowanych przez OUN-UPA w województwie
podkarpackim zapalone zostały białe i czerwone znicze, jako nasz wyraz pamięci o ofiarach
banderowców zarówno z naszego regionu, jak i tych pomordowanych na Kresach Wschodnich
II RP.

Akcja ma szczególny charakter na terenie powiatu lubaczowskiego, gdzie zostały odnalezione
pomniki, cmentarze i zbiorowe mogiły. W te miejsca wyruszyli pracownicy IPN Oddział w
Rzeszowie, drużyny z Hufca ZHP w Lubaczowie, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen.
bryg. Józefa Kustronia i członkowie Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich w Lubaczowie. Wszystkie delegacje zbierały się o 9.30 na Rynku w
Lubaczowie, skąd po odprawie wyruszyły w teren.

Zapalono znicze przy Pomniku Ofiar II wojny światowej i pomordowanych przez UPA w latach
1944-1947 w Bachorach. Następnie harcerze i strzelcy wystawili wartę honorową przy tablicy,
która mieści się na ścianie miejscowego kościoła we wsi Dąbrowa przysiółek Kornagi. Na
wmurowanej tablicy widnieją nazwiska ofiar tragicznych wydarzeń z 14/15 sierpnia 1944 r.,
kiedy to sotnie UPA otoczyły wieś i zamordowały wielu mieszkańców. Tablica ta jest hołdem
oddanym zarówno ofiarom jak i osobom, które przeżyły tą tragiczą noc w Kornagach oraz
ofiarom OUN-UPA w latach 1944-47. Wystawili także wartę honorową i zapalili „Znicze
pamięci” m.in. na cmentarzach w Dąbrowie, Oleszycach, Cieszanowie czy Nowym Bruśnie, a
także pod pomnikami w Rudce, Starym Siole oraz Nowinach Horynieckich. 

Fot. Radosław Sołek

 

 

 

 

 


