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Oświadczenie
Kresowianie 70 lat czekali na nadejście "dobrej zmiany". Wydawało nam się, że
nadeszła. Uchwały Senatu i Sejmu na to wskazywały. Byliśmy wdzięczni, ze
Senat i Sejm nazwali zło po imieniu. Wreszcie oficjalnie ludobójstwo nazwano
ludobójstwem. Mocą uchwały ustanowiono dzień 11 lipca Narodowym Dniem
Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Był to pierwszy
krok we właściwym kierunku. Polska wstała z kolan i upomniała się o prawdę
historyczną. Kresowianie żądali i żądają ustawy sejmowej jako aktu prawnego
dającego pełnie praw potępiających ludobójstwo Polaków w latach 1939-1947
przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą
Armię. Dobra zmiana się zatrzymała. Swoje kroki konsultuje ze stroną
ukraińską. Wierchowna Rada uchwaliła ustawę antypolską po wyjściu z sali
polskiego Prezydenta. Za pomoc finansową Ukraina odwdzięcza się stawianiem
nowych pomników czy też nazywając ulice swoich miast imionami zbrodniarzy,
ludobójców Stepana Bandery czy Romana Szuchewycza. Kresowianie żądają by
polski parlament mocą ustawy potępił zbrodnię ludobójstwa Polaków przez
OUN-UPA. Uważamy, że w ustawie powinny znalezć się poniższe zapisy:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Potępienie na Polakach ludobójstwa dokonanego przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię w
latach 1939 - 1947.
Nieprzedawnianie dokonanej zbrodni ludobójstwa Polaków
Ukaranie żyjących zbrodniarzy
Karanie za kłamstwo "wołyńskie" tak jak za kłamstwo oświęcimskie
Zakazanie /i karanie/ propagowania symboli banderowskich
Likwidacja wszystkich nielegalnie postawionych /bez pozwolenia/
pomników banderowskich

Ponadto Kresowianie żądają:
1.

Podjęcia uchwały sejmowej i senackiej mówiącej, że "Operacja Wisła"
w 1947 roku zakończyła ludobójstwo Polaków dokonane przez OUNUPA w Polsce.

W tej sprawie Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich
dnia 5 grudnia 2016 roku zwrócił się do Marszałków Sejmu i Senatu.
Przedstawiliśmy pięć ekspertyz historycznych znanych naukowców: prof.
Ryszarda Szawłowskiego, prof. Czesława Partacza, dr Lucyny Kulińskiej, dr
Andrzeja Zapałowskiego i dr
Zbigniewa Palskiego. Odpowiedzi nie
otrzymaliśmy. Zwróciliśmy się również do Marszałka Senatu z prośbą
o
zorganizowanie w sali Senatu w dniu 10 marca 2017 roku konferencji
historycznej na powyższy temat. Prośba naszego środowiska pozostała bez
odpowiedzi.
2.
3.
4.

Wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o dokonanym
ludobójstwie Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej
Domagamy się od władz Ukrainy potępienia ludobójstwa Polaków i
likwidacji pomników zbrodniarzy banderowskich
Zdjęcia popiersia Romana Szuchewycza, które Ukraińcy umieścili na
polskiej szkole we Lwowie

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Domagania się od władz Ukrainy upamiętnienia miejsc, gdzie zostali
pomordowani Polacy
Domagania się od władz Ukrainy oddania polskiego kościoła św. Marii
Magdaleny we Lwowie i innych kościołów zamieszkałym tam Polakom
Zweryfikowania wydawania Karty Polaka - powinni ją otrzymywać
tylko Polacy
Skutecznej obrony praw Polaków na Ukrainie
Udzielnie pomocy materialnej Zamieszkującym tam Polakom
Domagamy się zaprzestania dotowania tygodnika mniejszości
ukraińskiej "Nasze Słowo", które zamieszcza kłamliwe artykuły
negujące ludobójstwo Polaków
Odebranie Orderu Odrodzenie Polski Piotrowi Tymie Prezesowi
Związku Ukraińców w Polsce negującemu ludobójstwo Polaków
Potępiamy wypowiedzi dotyczące spraw polsko-ukraińskich
Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego i Kazimierza Wójcickiego.

Oczekiwana przez nas "dobra zmiana" 20.10.2016 roku przyjęła w Sejmie
"Deklarację pamięci i solidarności", która mówi o potrzebie bezstronnych
badań historycznych i "powstrzymania sił, które prowadzą do sporów w
naszych państwach". Ta deklaracja nigdy nie powinna być podjęta. Dobra
zmiana zrobiła krok do tyłu. Kresowianie tą deklarację oceniają bardzo
negatywnie. Nasuwa się pytanie kiedy Polska wstanie z kolan?
Poniżej przedstawiamy stanowisko Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
Jarosława Kaczyńskiego. Chcielibyśmy bardzo w te słowa uwierzyć, a jeszcze
bardziej, żeby polski parlament gdzie PiS posiada większość stanął po stronie
prawdy, a nie tzw. poprawności politycznej.

Jarosław Kaczyński
Ukraina z Banderą do Europy nie wejdzie
Prezes PiS przedstawił swoją wykładnię ostatnich stosunków polskoukraińskich. „Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano
kult ludzi, którzy wobec Polaków dopuścili się ludobójstwa, i to takiego, że
choć trudno było przebić w okrucieństwie Niemców, to oni ich przebili.
Krótko mówiąc to sprawa pewnego wyboru Ukrainy. Powiedziałem
wyraźnie panu prezydentowi Poroszence, że z Banderą to oni do Europy nie
wejdą. To jest sprawa dla mnie jasna, bo wykazaliśmy ogromną
cierpliwość, ale są jej granice”.
Szanowny Panie Marszałku. Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych
i Kombatanckich oczekuje odpowiedzi na nasze oświadczenie i wcześniejsze
pisma dotyczące proponowanej uchwały w sprawie operacji Wisła jak również
sprawy zorganizowanej w Senacie RP konferencji Historycznej.
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