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,,Niedokończone msze wołyńskie" 

Przesłanie filmu 

W czasie li wojny światowej Polskie Kresy a szczególnie ziemia wołyńska stała 
się miejscem męczeństwa wielu tysięcy Polaków. Z rąk nacjonalistów z OUN
UPA śmierć poniosło także wielu księży katolickich często w trakcie 
sprawowania posługi kapłańskiej. Apogeum ludobójstwa na Wołyniu przypadło 
na 11 lipca 1943 roku kiedy oddziały OUN-UPA przystąpiły do skoordynowanej i 
szeroko zakrojonej akcji wymierzonej przeciwko Polakom. Tego dnia 
napadnięto na 5 kościołów w trakcie odbywających się mszy i dokonano 
brutalnych mordów na zgromadzonych tam bezbronnych wiernych. Razem z 
wiernymi ginęli ich kapłani. Tego dnia dokonano także ataków na ok. 100 
polskich miejscowości. 
Łącznie z rąk nacjonalistów ukraińskich życie straciło 75 księży i zakonników. 
Ofiary polskiej ludności szacuje się na ok. 120 tys. 
Wrogie działania nacjonalistów ukraińskich rozpoczęły się już w 1939 r. - wtedy 
to we Lwowie zginął kleryk Józef Janas. Na Wołyniu jesienią zamordowano też 
franciszkanina z Niepokalanowa, br. Kazimierza Fidelisa Świeżewskiego. 
Wraz z grupą młodych zakonników szukał tu schronienia przed Niemcami. 
Kolejnych 4 kapłanów poniosło śmierć od czerwca do października 
października 
1941 r. na terenie archidiecezji lwowskiej. W Komarnie (diec. przemyska} 21 
lipca Ukraińcy zamordowali br. Jana Franciszka Ksawerego Gałka, bernardyna z 
klasztoru lwowskiego. Tragiczne były lata następne, gdy nasiliły się masowe 
mordy przeprowadzane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej. 
Na Wołyniu (diec. łucka} w 1943 r. 'zginęło 12 księży diecezjalnych oraz 5 
zakonników. W jedną niedzielę, 11 lipca 1943_ r., zamordowano ok. 10 tys. 
Polaków w 99 miejscowościach, głównie w kościołach, 
w czasie sprawowania mszy świętej. 
Księża byli również mordowani na plebaniach, wywabiani pod różnymi 
pretekstami, porywani po drodze, wyciągani do lasu - ginęli okrutną śmiercią. 
Nacjonaliści stosowali często tortury, ranili, obdzierali ze skóry, polewali 
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po zbrodni do innych nie zniszczonych jeszcze polskich wsi, do Lubomia oraz na 

lewy brzeg Bugu. 

Podczas zbrodni oraz po niej opuszczone zabudowania Ostrówek były 

sukcesywnie palone i rozbierane przez Ukraińców. 19 września 1943 roku 

spalono kościół. W okresie powojennym teren po wsi Ostrówki został 

zamieniony w pola, łąki i pastwiska kołchozowe oraz lasy. Na początku lat 60. 

dewastacji uległ cmentarz rzymskokatolicki w Ostrówkach. W 1975 roku KGB 

podjęło próbę rozkopania jednej z mogił. 

3 listopada 1990 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka byłych mieszkańców 

Ostrówek i Woli Ostrowieckiej oraz ich rodzin do miejsc, gdzie leżały obie wsie. 

Od tego czasu datują się ich starania o uporządkowanie i upamiętnienie miejsca 

zbrodni oraz ekshumację szczątków ofiar. Pielgrzymki są corocznie 

kontynuowane. 

W wyniku ekshumacji w 1992 roku odkryto w Ostrówkach szczątki co najmniej 

80 ofiar masakry. Szczątki te wraz z równocześnie wydobytymi szczątkami ofiar 

z Woli Ostrowieckiej (łącznie co najmniej 324 osób) uroczyście pochowano 30 

sierpnia 1992 roku w zbiorowej mogile na dawnym cmentarzu w Ostrówkach. 

W latach 2003-2004 oczyszczono z zarośli teren cmentarza w Ostrówkach a 

historyk Leon Popek sporządził dokumentację zachowanych tam obiektów. W 

latach następnych cmentarz był sukcesywnie porządkowany i poddawany 

renowacji. Prace odbywały się siłami rodzin ofiar, miejscowych Ukraińców, 

polskich i ukraińskich harcerzy, przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa. 

W roku 2011 roku w wyniku drugiej ekshumacji, na tzw. Trupim Polu, gdzie 

zabito część ludności Ostrówek, odnaleziono ciała 261 kolejnych ofiar rzezi, w 

tym około 150 dzieci. Wydobyte szczątki, wraz z równocześnie ekshumowanymi 

szczątkami ofiar z Woli Ostrowieckiej, 30 sierpnia2011 roku pochowano 

uroczyście na cmentarzu w Ostrówkach. Dzień przed pogrzebem doszło do 

incydentu z udziałem kilkunastu rosłych mężczyzn, z których kilku podawało się 

za ukraińskich deputowanych, którzy przetrząsali zawartość trumien próbując 

kwestionować ustaloną przez Polaków ilość ofiar. Po interwencji archeologów 

mężczyźni odjechali. 
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