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Szanowny Panie Premierze 

Dnia 11 lutego w ramach VII Miesięcznicy Kresowej zebraliśmy się przed 

Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu środowisk 

kresowych i patriotycznych związanych z Patriotycznym Związkiem Organizacji 

Kresowych i Kombatanckich w Warszawie zwracamy się do Pana  Premiera w 

ważnych dla Kresowian sprawach. Kresowianie 70 lat czekali na dobry klimat w 

sprawie bardzo bolesnej dotyczącej ludobójstwa  Polaków na Kresach 

Wschodnich. W olbrzymiej większości głosowaliśmy na dobrą zmianę. Senat RP 

i Sejm RP w ubiegłym roku przyjęły ważne dla Kresowian uchwały ludobójstwo 

nazywając ludobójstwem a, dzień 11 lipca ustanowiono Narodowym Dniem 

Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków dokonanego przez Organizację Ukraińskich 

nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. Kresowianie żądają jednak w 

tej sprawie aktu wyższej rangi jaką jest ustawa sejmowa. W tej tak ważnej 

sprawie prosimy Pana Premiera o wsparcie i jednocześnie prosimy o: 

1. Utworzenie Muzeum Kresów w Warszawie jako stolicy Polski oraz w Brzegu 

gdzie znajduje się gotowy obiekt, który należałoby tylko zaadoptować na 

muzeum. 



2. Postawienie w centralnym miejscu w Warszawie pomnika 

upamiętniającego ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich 

dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. 

Ukraińską Powstańczą Armię. 

3. Wprowadzenie i wyeksponowanie terminu „ofiary ukraińskiego 

ludobójstwa” na pomniku pomordowanych Polaków na Kresach 

Wschodnich, który znajduje się na Skwerze Wołyńskim w Warszawie. 

Do tej pory przypadkowa osoba nie wie czego ten pomnik dotyczy. 

4. Poszerzenie działalności kresowej w placówkach kultury, 

bibliotekach, instytucjach kulturalnych o stale obecny wątek kresowy 

/spotkania z pisarzami zajmującymi się Kresami, świadkami historii, 

konferencje popularno naukowe, akcje twórcze.../ 

5. Wpływanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

kształtowanie się listy szkolnych lektur obejmujących problematykę 

ukraińskiego ludobójstwa na Polakach w latach 1939 - 1947. 

6. Organizowanie konkursów literackich, dramaturgicznych, 

filmowych, plastycznych i muzycznych obejmujących problematykę 

kresową za granicą /dotyczy to ośrodków polskiej kultury w wielu 

krajach świata/. 

7. Organizację kolejnych festiwali piosenki kresowej 

8. Działanie na rzecz stałych programów poświęconych problematyce 

kresowej w polskich mediach publicznych, szczególnie w TVP1, TVP2, 

TVP3, TVP kultura, TVP Historia oraz w Polskim Radiu. 

9. Poszerzenie oferty kulturalnej o wątki i motywy kresowe polskich 

placówek artystycznych, teatrów, muzeów, galerii. 

10. Wsparcie kinematografii polskiej produkującej filmy o tematyce 

kresowej, a szczególnie o tej tragicznej historii dotyczącej 



ludobójstwa Polaków. Wspaniały film mówiący o kulturze Kresów i 

dokonanym ludobójstwie Polaków  nakręcił pan Wojciech 

Smarzowski. Tej wiedzy historycznej brakuje Polakom. Ks. Tadeusz 

Isakowicz-Zaleski zaproponował wyprodukowanie serialu który 

szerzej  ukazałby tą tematykę. Kresowianie bardzo o to proszą. 

11. Domagamy się potępienia przez Rząd RP niszczenia polskiej 

kultury na kresach - w tym niszczenia pomników. Między innymi 

żądamy domagania się od władz ukraińskich odbudowania pomnika 

w Hucie Pieniackiej i wykrycia sprawców zamachu na ten pomnik. 

Szanowny Panie Premierze. Poniżej przedstawiamy stanowisko 

Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo 

chcielibyśmy w te słowa wierzyć. Chcielibyśmy również, żeby polski 

parlament stanął po stronie prawdy historycznej, a nie poprawności 

politycznej. Oto cytat wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego: 

"Nie możemy przez lata zgadzać się, by na Ukrainie budowano kult 

ludzi, którzy 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 

wyraznie 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". 

Uważamy, że nastąpił  właściwy czas  na wypełnienie kresowych 

postulatów. 

Z wyrazami szacunku. 

Tadeusz Nowacki                                                      Witold Listowski 

      Wiceprezes                                                                     Prezes 

 



                                          


