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Przywołujemy tę prawdę o pamięci i tajemnicy zła tkwiącego w człowieku w kontekście zbli-

żającej się rocznicy tzw. rzezi wołyńskiej, zainicjowanej Krwawą Niedzielą 11 lipca 1943 roku, 

kiedy to zbrojne oddziały ukraińskich nacjonalistów napadły na dziesiątki osad i wsi polskich 

na Wołyniu, atakując zarówno wiernych zgromadzonych w kościołach i kaplicach rzym-

skokatolickich, jak również ludność przebywającą w domach. Później krwawe wydarzenia 

ogarnęły całą Ziemię Wołyńską, a także tereny dzisiejszych województw lwowskiego, 

tarnopolskiego i iwanofrankowskiego. Zamordowano dziesiątki tysięcy niewinnych osób, 

w tym kobiet, dzieci i starców. Zginęło także wielu rzymskokatolickich kapłanów i sióstr za-

konnych, a kilkunastu kapłanów greckokatolickich i prawosławnych doświadczyło represji 

za dezaprobatę względem popełnianych zbrodni. Ginęli nie tylko Polacy, ale także obywatele 

polscy narodowości żydowskiej, ormiańskiej, czeskiej oraz wielu Ukraińców, zwłaszcza tych, 

którzy ratowali atakowanych wówczas sąsiadów i krewnych.

Reakcją na te zjawiska ze strony polskiej były podejmowane akcje obronne i sporadyczne 

akcje odwetowe. Nie były to wszakże działania proporcjonalne ani pod względem liczby ofiar, 

ani barbarzyńskich metod. Warto dodać, iż próby położenia tamy fali eksterminacji podjął 

natychmiast Kościół rzymskokatolicki, interweniując u pasterzy Cerkwi greckokatolickiej, 

jednak bez pozytywnego skutku.

Nie do nas należy historyczna ocena tych tragicznych wydarzeń z przeszłości, opisywanie 

przyczyn i skali owej fali eksterminacji. Pragniemy tylko przy tej okazji poddać refleksji 

współczesnego pokolenia prawdę o tajemnicy ludzkiej natury. A przy tym przypomnieć, że 

grzech pierworodny, a potem cały szereg występków, których dopuszczali się ludzie przez 

wieki, wiążą się z tajemnicą Zbawienia, uwolnienia człowieka od zła, możliwością podjęcia 

pokuty i pojednania w Chrystusie. Bo Jezus po to umarł na krzyżu i Zmartwychwstał, by 

„owce miały życie i miały je w obfitości” (por. J 10, 10). Zbawić bowiem znaczy oczyścić, 

uwolnić od zła, umożliwić sięgnięcie po owoce Ducha, wśród których jest także możliwość 

nawrócenia każdego człowieka, zdobycie pokoju sumienia oraz nadziei na zbawienie i dla 

ofiary, i dla kata. To trudna, ale jakże niezwykła prawda naszej wiary! Bo czyż Tajemnica Zła 

nie sąsiaduje od zawsze z Tajemnicą Odkupienia?

Z listu pasterskiego Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy

 w 70. rocznicę Tragedii Wołyńskiej

Lwów, 24 czerwca 2013 r.



1 3  l i p ca
Pielgrzymka na Wołyń. Modlitwa w miejscach masowych mordów

19.00 – Udział w koncercie-requiem w katedrze łuckiej

1 4  l i p ca
11.00 – Łuck Katedra rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Żałobna Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu pod przewodnictwem JE ks. Abp. 

Mieczysława Mokrzyckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy

Modlitwa w Kisielinie w ruinach kościoła

1 5  l i p ca
9.00 – Otwarcie konferencji (KUL C 1031)

Powitanie Gości 

Słowo Rektora KUL

s e s j a  naukowa
9 . 3 0 - 1 1 . 3 0
Prof. dr hab. Jan Kłos (Lublin), Ludobójstwo – czyli zbrodnia, której nie ma

Prok. Jacek Nowakowski (Lublin), Kwalifikacja prawna zbrodni nacjonalistów ukraińskich 

na Wołyniu i historia śledztw prowadzonych w tej sprawie przez polskie instytucje

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (Kraków), Ludobójstwo Ormian w I i II wojnie światowej

Ewa Siemaszko (Warszawa), Przeciw sacrum. Specyficzne okoliczności ludobójczych 

akcji OUN-UPA

Ks. Prof. Krzysztof Grzesiak (Lublin), Poglądy polityczne duchowieństwa prawosławnego 

międzywojennej Lubelszczyzny

Prof. dr hab. Andrzej Zięba (Kraków), Postawa Metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec 

ideologii nacjonalizmu i akcji ludobójstwa

Dr Adam Kulczycki (Rzeszów), Kościół greckokatolicki wobec masowego ludobójstwa 

Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich

Program



1 2 . 0 0 - 1 3 . 3 0 
Ks. Prof. Józef Marecki (Kraków), Portret zbiorowy duchownych katolickich obrządku 

łacińskiego zamordowanych z rąk nacjonalistów ukraińskich

Dr Oleksandr Zajcew (Lwów), „Kwestia polska” w strategii politycznej OUN w przededniu 

II wojny światowej

Dr Wacław Szetelnicki (Legnica), Kronika klasztorna benedyktynek lwowskich obrządku 

łacińskiego o zbrodniczej działalności banderowców

Konstanty Czawaga (Lwów), Duchowni obrządku wschodniego – ofiary Rzezi Wołyńskiej

O. dr Szczepan T. Praśkiewicz OCD (Lublin), Świadkowie wiary w godzinie próby. Sylwetki 

polskich karmelitów bosych zamordowanych w Wiśniowcu w 1944 roku

O. Prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv (Lublin), Ofiary rzezi czy męczennicy za wiarę? 

O możliwości prowadzenia procesów beatyfikacyjnych

Dr Ołeh Sawczuk (Łuck), Problem wypędzonych na pograniczu ukraińsko-polskim po 

II wojnie światowej

1 5 . 0 0 - 1 7 . 3 0
Prof. dr hab. Marco Jačov (Rzym), Stolica Apostolska wobec ludobójstw XX wieku

Dr Matteo Piccin (Wenecja), Kościół a nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej

 (XIX – pocz. XX wieku). Kilka refleksji

Dr Nazar Kiś (Lwów), Kościół greckokatolicki i ruch nacjonalistyczny w pierwszej poło-

wie XX wieku

Prof. dr hab. Bogumił Grott (Kraków), Moralno-etyczne zasady nacjonalizmu OUN na tle 

porównawczym

Prof. dr hab. Mieczysław Ryba (Lublin), Ideologia OUN – UPA wobec chrześcijańskiej 

koncepcji życia społecznego

1 8 . 0 0
Msza św. w kościele oo. Karmelitów bosych w Lublinie pw. św. Józefa

Program



1 6  c z e rwca 
Sesja naukowa (KUL, C 1031)

9 . 0 0 - 1 1 . 0 0
Prof. dr hab. Marian Malikowski (Rzeszów), Stanowisko władz III RP wobec zbrodni OUN-

-UPA na polskiej ludności cywilnej w czasie II wojny światowej

Prof. dr hab. Andrzej Gil (Lublin), Nacjonalizm w praktyce politycznej współczesnej Ukrainy

Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Lublin), Ludobójstwo II wojny światowej na pograniczu 

polsko-ukraińskim w świadomości chrześcijan Ukrainy

Dr Łukasz Jasina (Lublin), Sztuka wobec tragedii. Ludobójstwo na Wołyniu i jego ukazanie 

w filmie i teatrze

Marian Król (Lublin), Solidarni w pamięci. Działalność Regionu Środkowowschodniego 

NSZZ „Solidarność” na rzecz upamiętnienia ofiar ludobójstwa na dawnych Kresach

Dr Leon Popek (Lublin), Gdzie są groby polskich ofiar OUN-UPA na Wołyniu? 

1 1 . 3 0 - 1 3 . 0 0 
Ks. Witold Kowalów (Ostróg), Wołyńska rzeź – modlitewne wołanie o pojednanie polsko-

-ukraińskie

Ks. Andrzej Jakub Małysa (Kiwerce), Możliwość przebaczenia i pojednania na kanwie 

świadectw osób dotkniętych zbrodnią ludobójstwa z terenu parafii w Kiwercach

Ks. Jacek Waligóra (Lwów), „Peryferia pamięci” – możliwość pojednania dwóch narodów 

– refleksje duszpasterza

Zamknięcie konferencji

Program



Za szczególną powinność naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich świa-

dectw o tych, którzy dali życie dla Chrystusa. Nasz wiek XX, nasze stulecie ma swoje szcze-

gólne martyrologium w wielu krajach, w wielu rejonach ziemi, jeszcze nie w pełni spisane. 

Trzeba je zbadać, trzeba je stwierdzić, trzeba je spisać, tak jak spisały martyrologia pierwsze 

wieki Kościoła i to jest do dzisiaj naszą siłą - tamto świadectwo męczenników z pierwszych 

stuleci. Proszę wszystkie episkopaty, ażeby do tej sprawy przywiązały należytą wagę. Trzeba, 

ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia, spełnili obowiązek, powinność wobec tych, 

którzy dali wielkie świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu.

Jan Paweł II 
7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy
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