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Przez prawie trzydzieści lat
(1960-1989) kościół parafialny pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Ostrogu by ł zamknięty. Bezbożne
władze sowieckie urządziły w nim m.in.
szkołę sportową. W wyniku zalania wodą
prawej nawy, ponoć celowego, zawaliło
się sklepienie nad podziemiami.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wie-
ku parafianie ostrogscy z ks. Antonim An-
druszczyszynem i przy pomocy Polaków
pracujących na budowie Elektrowni
Atomowej w Netiszynie zasypali zawa-
lone podziemia gruzem i piaskiem,
wznosząc nad nimi żelazobetonną  płytę.
Niestety zostało to zrobione niefachowo i
ściany kościoła w tym miejscu ulegały
postępującemu zawilgoceniu. Dlatego w
1993 roku ks. proboszcz Witold Józef
Kowalów i ks. wikariusz Marcin Stra-
chanowski rozpoczęli z parafianami czy-
szczenie podziemi. Zostały też wzmoc-
nione ściany kościoła oraz oczyszczona
główna komnata podziemi i osuszona –
niestety wszystkie skutki zalania jej wodą
nie zostały usunięte. Gorliwi parafianie
czyszcząc podziemia „kopnęli ciut za
głęboko” i pod na wpół zgnitymi deskami
odkryli masowy grób, w którym znale-
ziono około 140 szczątków ludzkich (tyle
było czaszek), granaty, broń i szczątki
ubrań wojskowych z okresu II wojny świa-
towej. Przez prokuraturę obwodową w
Równem została zrobiona ekspertyza
sądowo-medyczna, której efektów nie
znamy do dnia dzisiejszego.

Dopiero jesienią  2004 roku
sprawą zainteresowali się dziennikarze –
Ołeksandra Jurkowa z „Hołosu Ukrajiny”
(Kijów) i Jurij Safir z „Wilnego Słowa”

(Równe). Dzięki ich publikacjom nare-
szcie nasza parafia otrzymała zgodę na
pochowanie szczątków ofiar wspomnia-
nej zbrodni wojennej.

Parafia rzymskokatolicka
proponowała wykonanie specjalnego gro-
bowca-kaplicy na terenie przykościelnym
– wstępny projekt wykonali architekci ze
Lwowa i zatwierdził gp architekt obwo-
dowy Mykoła Szołud’ko. Niestety pro-
pozycja ta nie została przyjęta. Podjęta
została arbitralna decyzja o pochowaniu
ofiar zbrodni okresu II wojny światowej na
Nowym Cmentarzu koło Dworca Auto-
busowego w Ostrogu.

Jedenaście lat parafia katolicka
w Ostrogu czekała na możliwość pocho-
wania szczątków ofiar zbrodni wojennej,
jaka miała miejsce w podziemiach
kościoła pod koniec czerwca 1941 roku.

W Dzień Zaduszny, 2 listopada
2004 roku, odbyła się Msza św. żałobna,
której przewodniczy ł proboszcz
miejscowej parafii ks. Witold Józef
Kowalów, a koncelebrował wikariusz ks.

Waldemar Szlachta. Następnie obrzędom
pogrzebowym w obrządku katolickim
przewodniczył ks. Witold Józef Kowalów,
a prawos ławnym miejscowy dziekan
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego
(Patriarchatu Moskiewskiego) i proboszcz
Soboru Bohojawleńskiego ks. Rościsław
Trepaczuk.

Oprócz parafian kościoła
katolickiego i soboru prawosławnego, w
uroczystości wzięli także udział dyrektor
Państwowego Historyczno-Kulturalnego
Rezerwatu miasta Ostroga Serhij
Kybkało, jego zastępca Mykoła Mańko,
wice-mer Rusłana Łazarczuk, wice-mer

Dobrowolski oraz
inni mieszkańcy
miasta, którzy przy-
byli na Nowy Cmen-
tarz przy Dworcu
Autobusowym w
Ostrogu, gdzie zo-
stało przewiezio-
nych 6 wielkich
trumien ze szcząt-
kami ofiar zbrodni
wojennej.

Ca ła uro-
czystość przebiegał
w atmosferze spoko-

ju, skupienia i wzruszenia. Harmonijna
modlitwa duchownych obu wyznań
pozwalają żywić przekonanie, że ludzi
dobrej woli jest więcej. Ziemia Wołyńska
przesiąknięta krwią tysięcy Sowietów
zamordowanych w 1941 roku, Żydów w
1942, Polaków w 1943 wciąż woła, by to
nigdy nie powtórzyło się. Uczestnicy
pogrzebu szczerze modlili się o to i o pokój
na świecie.                   Łucja Zalewska
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