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Здолбунівська районна рада

Рішення від 22 лютого 2017 року № 293 «Про звернення депутатів
Здолбунівської районної ради щодо заборони проведення будь-яких заходів по
вшануванню польських військових формувань, що брали участь у знищенні
українців на їхніх етнічних землях» є реакцією спільноти Здолбунівського
району на спробу вдруге провести пробіг вулицями Здолбунова як частину
естафети акції на вшанування пам’яті так званих «проклятих солдатів».
Йдеться про частину польських збройних формувань, у тому числі
«Союзу збройної боротьби» та Армії крайової, які боролися починаючи від
1944 року з комуністичним режимом. Також ці збройні формування брали
участь у боях з УПА, а подекуди займалися знищенням корінного українського
населення. Особливо жорстоко це протистояння відбувалося на Холмщині,
Підляшші, Надсянні, Галичині та Волині. Зокрема на території Здолбунівського
району протягом 1943 року зафіксовано участь поляків у вбивствах мирного
населення, щоправда - в рамках каральних акцій, організованих нацистами.
Дозволити або заборонити для громадських організацій вшанування
польських військових формувань періоду Другої світової війни місцеві органи
влади можуть після відповідних консультацій із науковцями Українського
інституту національної пам’яті. Саме такий виважений підхід допоможе
уникнути непорозумінь, як у випадку бажання деяких польських організацій
провести пробіг «проклятих солдатів», так і сприятиме проведенню спільних з
польськими організаціями акцій єднання та порозуміння, як у випадку із
спільним заходом польських харцерів і українського Пласту в Рівному, коли
разом вони вшанували пам’ять звитяжця української і польської армій генерала
Марка Безручка.
В період української незалежності Польща була і залишається союзником
і навіть адвокатом України в Євродн-Гому неприпустимо використовувати з
обох сторін складні моменти історії українсько-польських стосунків.
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