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W kolejnych rozdziałach przedstawiono wybrane aspekty realizowanej przez 
Hitlera i III Rzeszę polityki eksterminacji ludności żydowskiej (wyjaśnia to gene-
zę obozów zagłady), budowę i rozbudowę ośrodka zagłady, personel obozowy 
i jego rolę w likwidowaniu Żydów, informacje o transportach, życie codzienne 
więźniów, samą „technologię” zagłady, podejmowane przez więźniów próby bun-
tu, a także powojenne procesy sądowe obozowych oprawców.

Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 
5 lutego 1946 r., Zysk i S-ka, Poznań 2014, 510 s.

Publikacja opisuje tytułową akcję oddziału WiN dowodzonego przez Leona 
Taraszkiewicza ps. „Jastrząb”. Jej celem było zlikwidowanie komunistów 
otwarcie występujących przeciw podziemiu niepodległościowemu, a także 
zdobycie pieniędzy na dalszą działalność. Podczas walk zginęło 3 miejscowych 
działaczy pochodzenia żydowskiego, co dało powód do rozgłaszania wieści 
o pogromie w Parczewie. W pracy wykorzystano zbiory Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego 
w Lublinie i jego oddziału w Chełmie oraz Instytutu Pamięci Narodowej. 
Zwracają uwagę liczne, prawie 200-stronicowe aneksy, mieszczące dokumenty 
oraz relacje świadków i uczestników wydarzeń.

W kolejnych rozdziałach (podzielonych na dwie części) pierwszej części pracy 
przedstawiono lokalne demogra§czne, gospodarcze i polityczne tło wydarzeń, 
począwszy od okresu międzywojnia, przez kampanię wrześniową i okres okupacji 
niemieckiej, aż do wejścia na ziemię parczewską sił Armii Czerwonej i początków 
instalowania tam władzy komunistycznej (krwawe represje, obławy, wywózki, 
aresztowania i wszechobecny terror). Sporo miejsca poświęcono wojennym 
i powojennym losom miejscowej społeczności żydowskiej; omówiono przypad-
ki ratowania Żydów przez polską ludność cywilną oraz żołnierzy ZWZ–AK. 
Część pierwszą zamyka omówienie struktur organizacyjnych III Obwodu WiN 
Włodawa, w którym funkcjonował Oddział Lotny Leona Taraszkiewicza ps. 
„Jastrząb”. W części drugiej autor pieczołowicie zrekonstruował akcję zbrojną 
przeprowadzoną w Parczewie i przedstawił jej konsekwencje: ucieczkę prawie 
wszystkich Żydów z Parczewa, a także wewnętrzne rozliczenia w szeregach bez-
pieki po klęsce w starciach z oddziałem WiN.

Książkę uzupełniają: wykaz skrótów, indeks osobowy i nazw geogra§cznych 
oraz fotogra§e przedstawiające miejsca oraz postacie w niej opisywane.
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