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Наслідки Волинського злочину
У 1944 р. антипольський терор ОУН і УПА перенісся з Волині до Східної Галичини (Львівського,
Станіславівського й Тернопільського воєводств), а також на Люблінщину. Згідно обережним
оцінкам польських дослідників, Волинський злочин, який тривав зі зламу 1942/1943 рр. до
середини 1945 р., поглинув близько 100 тис. поляків (40–60 тис. на Волині, 30–40 тис. у
Східній Галичині, щонайменше 4 тис. на землях сьогоднішньої Польщі, з чого до 2 тис. на
Холмщині (такою назвою українці визначали південно-східну частину Люблінського
воєводства). Наступних щонайменше 485 тис. поляків (125 тис. з Волині, 300 тис. зі Східної
Галичини, 60 тис. з Холмщини) українська партизанка, під страхом смерті, вимусила втікати
на територію центральної Польщі. Слід додати, що весною 1944 р. близько 20 тис. українців з
Холмщини також покинули свої обійстя в побоюванні перед польським підпіллям.

Внаслідок польських акцій відплат загинуло імовірно 10–12 тис. українців. З цього числа
близько 2–3 тис. осіб загинули на Волині, 1–2 тис. у Східній Галичині, а в період до 1947 р. 7–8
тис. на території сьогоднішньої Польщі (з чого 2,5 тис. на Холмщині). Деякі з польських акцій
відплат були воєнними злочинами. Однак, згідно думки польських істориків, не можна
ставити знаку рівності між ними та організованою, антипольською акцією ОУН і УПА.

Втрати Римо-Католицького костелу на Кресах II Речі Посполитої від рук ОУН і УПА у 1939–1947
рр. – це близько 200 осіб (священики, ченці та монашки), від рук українських націоналістів на
Волині загинули також, – згідно, напевно, неповним даним, – 28 греко-католицьких та
близько 20 православних священиків.

На території Луцької єпархії (Волинське воєводство) було спалено, спустошено й знищено
понад 50 католицьких костелів (31% усіх святинь) та 25 каплиць (15%). У результаті дій УПА
близько 70% парафій (зі 166 існуючих) припинили своє існування. У цьому числі були знищені
всі сільські парафії (костели, каплиці та садиби священика).

З приблизно 2500 місцевостей, в яких у 1939 р. мешкали у Волинському воєводстві поляки, в
результаті дій ОУН і УПА близько 1500 перестали існувати (були спалені, знищені).
Мученицька смерть кількадесяти тисяч поляків на Волині на сьогоднішній день увіковічена
хрестом (рідкісніше пам’ятником і не завжди на могилі) в майже 150 місцевостях. До
сьогоднішнього дня у приблизно 1350 місцевостях на Волині, де загинули від рук ОУН і УПА
поляки, нема хреста на могилі і в більшості нема їхніх могил.
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