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Załącznik do Uchwały Nr 554/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 10 czerwca 2013r. 

STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU  

W SPRAWIE UPAMI ĘTNIENIA OFIAR LUDOBÓJSTW A W  

70. ROCZNICĘ RZEZI NA WOŁYNIU I KRESACH POŁUDNIOWO – 

WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Radom, 10 czerwca 2013 

 

W 2013 roku przypada 70. Rocznica Mordów na Wołyniu, których kulminacją 

był 11 lipca 1943r.; dzień nazwany Krwawą Niedzielą. W tym dniu członkowie 

Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, 

wspierani przez ukraińskich chłopów, napadli na dziesiątki osad i wsi polskich 

na Wołyniu, atakując zwłaszcza wiernych zgromadzonych w kościołach i 

kaplicach rzymskokatolickich. Zamordowano wówczas tysiące niewinnych 

osób; głównie kobiet, dzieci, starców oraz kapłanów.  

Łącznie w latach 1939 - 1947 wymordowano na Wołyniu, Podolu, Pokuciu, 

Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej około 200 tysięcy 

Polaków, a takŜe dziesiątki tysięcy obywateli polskich narodowości Ŝydowskiej, 

ormiańskiej, czeskiej oraz wielu sprawiedliwych Ukraińców, którzy nie 

popierali opętańczej ideologii Stepana Bandery. Mordowano takŜe tych 

Ukraińców, którzy ratowali Polaków.  

To ludobójstwo, porównywalne do zagłady Ormian w Turcji i Holokaustu 

śydów, do dzisiaj nie zostało osądzone i potępione.  

Rada Miejska w Radomiu, dając świadectwo prawdzie i pamięci, oddaje hołd 

Polakom i obywatelom polskim innych narodowości Wołynia i Kresów 

Południowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, pomordowanym, 

okaleczonym i poddanym cierpieniom przez nacjonalistów z Organizacji 
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Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii, w latach 1939 -

1947 oraz potępia tę haniebną zbrodnię ludobójstwa. 

Zbrodnią nie obciąŜamy całego narodu ukraińskiego, ale tych, którzy ulegli 

ideologii nienawiści wobec Polaków i innych narodowości zamieszkujących 

Kresy II Rzeczpospolitej. Zachowujemy wdzięczność i pamięć o tych 

Ukraińcach, którzy z naraŜeniem Ŝycia pomagali i ratowali sąsiadów. 

Rada Miejska w Radomiu uznaje za niedopuszczalne wszelkie próby 

relatywizowania historii w tym honorowania, usprawiedliwiania czy 

rehabilitowania ludobójców z OUN - UPA, a takŜe stojącej za tą zbrodnią 

haniebnej ideologii i jej autorów. 

Rada Miejska w Radomiu wyraŜa przekonanie, Ŝe zarówno dla teraźniejszości, a 

zwłaszcza dla przyszłości, niezbędne jest ujawnienie, opisanie i nazwanie tego 

strasznego zła, zwłaszcza tam gdzie się ono dokonało. 

Prawda i nasza pamięć mogą sprawić, Ŝe taka zbrodnia się nie powtórzy nigdy, a 

winni jej zostaną ukarani. 

Rada Miejska w Radomiu oddaje cześć i pamięć oddziałom polskiej 

samoobrony, które stanęły do nierównej walki z siłami ukraińskich 

nacjonalistów i których działania chroniły przed mordem dziesiątki tysięcy 

ludzi, dawnych obywateli drugiej Rzeczypospolitej, przeznaczonych do 

wymordowania przez OUN i UPA. 

Rada Miejska w Radomiu, popiera inicjatywę środowisk kresowych, aby Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej w 70. Rocznicę Zbrodni na Wołyniu, ustanowił dzień 

11 lipca – „Dniem Pamięci i Męczeństwa Kresowian”. 

 

CZEŚĆ ICH PAMI ĘCI! 


