Zgierz, 18 lipca 2013 roku
Szanowni Państwo!
Kierujemy do Państwa list, ponieważ znaleźli się Państwo wśród posłów, którzy
twierdzą, iż Rzeź Wołyńska nie jest ludobójstwem. Miliony Polaków, wśród których
znajdujemy się również my, działacze Narodowego Zgierza są zszokowane sejmowym
głosowaniem. Nie wiemy czy Państwa decyzje o takim, a nie innym głosowaniu wynika z
chorej politycznej poprawności, strachu przed złamaniem partyjnej dyscypliny i jej
konsekwencjami czy niewiedzy. Chcielibyśmy myśleć, że to „tylko” niewiedza, dlatego
wyjaśnimy dla Państwa czym było LUDOBÓJSTWO na Wołyniu i w Małopolsce
Wschodniej.
Rzeź wołyńska to masowa zbrodnia dokonana przez oddziały UPA (Ukraińska
Armia Powstańcza; banderowcy) przy aktywnym i powszechnym wsparciu ludności
ukraińskiej, przeciwko Polakom zamieszkującym tereny byłych województw II RP –
wołyńskiego, tarnopolskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, poleskiego i lubelskiego.
Wybitna badaczka tego LUDOBÓJSTWA Ewa Siemaszko liczbę ofiar szacuję na 130 tys.
osób.
Zbrodnia przeciw ludzkości popełniona przez ukraińskich terrorystów może być
przedmiotem badań nie tylko historyków, prawników, socjologów, ekonomistów, ale także i
psychiatrów. Oto lista 100 metod tortur, które oddają sadyzm i zezwierzęcenie
banderowców :
001. Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy.
002. Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).
003. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.
004. Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.
005. Wyrzynanie na czole "orła".
006. Wbijanie bagnetu w skroń głowy.
007. Wyłupywanie jednego oka.
008. Wybieranie dwoje oczu.
009. Obcinanie nosa.
010. Obcinanie jednego ucha.
011. Obrzynanie obydwu uszu.
012. Przebijanie kołami dzieci na wylot.
013. Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.
014. Obrzynanie warg.
015. Obcinanie języka.
016. Podrzynanie gardła.
017. Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka na zewnątrz.
018. Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.
019. Wybijanie zębów.
020. Łamanie szczęki.
021. Rozrywanie ust od ucha do ucha.
022. Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar.
023. Podcinanie szyi nożem lub sierpem.
024. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.

025. Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.
026. Skręcanie głowy do tyłu.
027. Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą.
028. Obcinanie głowy sierpem.
029. Obcinanie głowy kosą.
030. Odrąbywanie głowy siekierą.
031. Zadawanie ciosu siekierą w szyję.
032. Zadawanie ran kłutych w głowie.
033. Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców.
034. Zadawanie innych ran ciętych na plecach.
035. Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.
036. Łamanie kości żeber klatki piersiowej.
037. Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.
038. Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś.
039. Obcinanie kobietom piersi sierpem.
040. Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.
041. Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.
042. Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską.
043. Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.
044. Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.
045. Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz u dorosłych.
046. Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu,
wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.
047. Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku - kipiącej wody.
048. Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.
049. Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do wnętrza potłuczonego szkła.
050. Wyrywanie żył od pachwiny, aż do stóp.
051. Władanie do pochwy rozżarzonego żelaza.
052. Wkładanie do waginy szyszek sosny od strony wierzchołka.
053. Wkładanie do waginy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła, na wylot.
054. Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od waginy, aż po
szyję i pozostawienie wnętrzności na zewnątrz.
055. Wieszanie ofiar za wnętrzności.
056. Wkładanie do waginy szklanej butelki i jej rozbicie.
057. Wkładanie do otworu analnego szklanej butelki i jej stłuczenie.
058. Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń tzw.
osypki, który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi wnętrznościami.
059. Odrąbywanie siekierą jednej ręki.
060. Odrąbywanie siekierą obydwóch rąk.
061. Przebijanie dłoni nożem.
062. Obcinanie palców u ręki nożem.
063. Obcinanie dłoni.
064. Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej.
065. Odrąbywanie pięty.
066. Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej.
067. Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.
068. Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.
069. Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską, obłożonego z dwóch stron deskami.

070. Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą.
071. Obcinanie piłą obie nogi.
072. Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.
073. Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.
074. Przybijanie w kościele na krzyżu rąk i nóg gwoździami.
075. Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio głową do
podłogi.
076. Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.
077. Rąbanie siekierą całego tułowia na części.
078. Łamanie na żywo kości nóg i rąk w tzw. kieracie.
079. Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które później wisiało na nim.
080. Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.
081. Rozpruwanie brzuszka dzieciom.
082. Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.
083. Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.
084. Łamanie stawów nóg dziecka.
085. Łamanie stawów rąk dziecka.
086. Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat.
087. Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.
088. Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku.
089. Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ścianę lub
piec.
090. Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele.
091. Wbijanie dziecka na pal.
092. Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad nią przez odcięcie
piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała.
093. Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi.
094. Wieszanie na drzewie głową do góry.
095. Wieszanie na drzewie nogami do góry.
096. Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego
pod głową ogniska.
097. Zrzucanie w dół ze skały.
098. Topienie w rzece.
099. Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni.
100. Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.
Przy użyciu tego typu metod, na Wołyniu zamordowano ponad 100 tysięcy naszych
rodaków. Jeżeli i ta lista Państwu nie wystarczy, załączamy kilka fotografii:

PODJARKÓW, pow. Bóbrka, woj. lwowskie. 16.08.1943 Kleszczyńska, zamęczona przez OUN-UPA.
Widoczne wydłubanie oka, rany głowy, próba odrąbania dłoni oraz inne tortury.

SARNY region, pow. Sarny, woj. luckie. Sierpień 1943 Karol Imach, Polak - mieszkaniec Sarn, pojmany
podczas zbierania grzybów w lesie koło Sarn przez terrorystów UPA i zamordowany. Na jego ciele naliczono
20 kłutych ran od ciosów zadanych nożem lub bagnetem.

BEŁŻEC - pow. Rawa Ruska, woj. lwowskie. 16 czerwiec 1944 Widoczne są rozpruty brzuch i wnętrzności
na zewnątrz oraz zwisająca na skórze dłoń, będąca rezultatem próby jej odrąbania. Dzieło OUN-UPA.

PODJARKÓW, pow. Bóbrka, woj. lwowskie.
16 sierpień 1943 Kleszczyński ojciec czteroosobowej polskiej rodziny w Podjarkowie torturowany przez
OUN-UPA. Widoczna jest zmasakrowana twarz, wydłubane oko, cios w głowę, rany cięte i inne.

Powtarzamy jeszcze raz: Państwa głosy są skandaliczne, to potwarz dla milionów
Polaków z rodzin mających kresowe korzenie. To zamach na prawdziwą historię Polski.
Jesteśmy zdania, że sejmowe głosowanie można postawić w jednym szeregu z negacją
Holocaustu - to właśnie na nim wzorowali się ukraińscy zbrodniarze. Ludzie, którzy
przeżyli rzeź wołyńską marzyli o powrocie pod okupację niemiecką, bo brutalnością,
sadyzmem i zezwierzęceniem metod mordu OUN-UPA przebijało zarówno hitlerowców jak
i Sowietów.
W imieniu zgierskiej społeczności, która poczuła się dotknięta parlamentarną
decyzją, a która wybrała Państwa do sprawowania mandatu poselskiego, żądamy od
Państwa publicznych wyjaśnień i przeprosin, skierowanych do środowisk kresowych. Brak
takich przeprosin będzie jednoznacznym sygnałem tego, że wyżej od prawdy historycznej i
pamięci o pomordowanych rodakach, wyżej cenią Państwo wątpliwej jakości kroki
dyplomatyczne, nakazane przez szefostwo partii.

Z poważaniem,

NARODOWY ZGIERZ

