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Zbrodnia we wsi Malin Ruski i kolonii Malin Czeski w dn. 13 lipca
1943 r.

Miejsce śmierci
Województwo
Wołyńskie

Powiat
Dubno [woj. wołyńskie]

Gmina:
Malin [pow. Dubno]

Miejsce śmierci / Miejsce zbrodni
Malin Ruski [pow. Dubno]

Informacja
podział administracyjny sprzed II wojny światowej (ok. 1938 r.), niezależnie od daty popełnienia
zbrodni

Ofiary
NAZWISKO I IMIĘ / ZBRODNIA
Zbrodnia we wsi Malin Ruski i kolonii Malin Czeski w dn. 13 lipca 1943 r.

Data śmierci / Data zbrodni
1943-07-13

Informacje / Okoliczności śmierci
13 lipca 1943 r. oddział SS z Ołyki [pow. Łuck], wspierany przez policję ukraińską oraz własowców
dokonał pacyfikacji wsi Malin Ruski i kolonii Malin Czeski. Czeska kolonia została zaatakowana w
drugiej kolejności. Mieszkańców wypędzono z domów i dokładnie sprawdzono dokumenty, a po
przeliczeniu zaprowadzono do wsi Malin Ruski, gdzie podzieleni zostali na 2 grupy. Pierwsza była to
grupa ok. 40 mężczyzn i chłopców, wyznaczonych do pędzenia bydła i wywozu zagrabionego
majątku (z tej grupy prawdopodobnie wszyscy ocaleli). Drugą grupę - pozostałych mężczyzn i część
kobiet zapędzono do starej cerkwi i szkoły w Malinie Ruskim, gdzie spalono ich żywcem. Pozostałe
kobiety, dzieci i starców poprowadzono z powrotem do kolonii Malin Czeski i również spalono w
drewnianych stodołach. Świadkiem palenia ludzi w szkole był młody ok. 14-15-letni chłopak, ukryty
za płotem, który późnym wieczorem dotarł do rodziny w Młynowie i zrelacjonował przebieg zdarzeń.
Szczątki spalonych ludzi pochowano we wspólnej mogile. W ogniu zginęło ogółem 372 Czechów
(oraz 132 Ukraińców i 26 Polaków).

Liczba ofiar
372

Narodowość / Przynależność etniczna

https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2779s2482,Wolynskie.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2782s3736,Dubno-woj-wolynskie.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2785s4195,Malin-pow-Dubno.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/p2806s5523,Malin-Ruski-pow-Dubno.html


czeska

Miejsce zamieszkania
Malin/Malin Czeski, kolonia

Parafia (wg. zamieszkania)
nieustalona
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A. Zitek, Czeska mniejszość na Wołyniu w latach okupacji niemieckiej (1941-1944) [w]: Pamięć i
Sprawiedliwość, nr 2/2018, s. 502-519; E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez
nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2008, t.1, s. 78-79
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