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Patriotyczny Zwiazek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie 

 IV Miesięcznica w Warszawie 11.11.2016r
Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji

Kresowych i Kombatanckich w Warszawie w sprawie 
wspólnej uchwały parlamentów Polski i Ukrainy.

 Kresowianie 70 lat czekali na nadejście dobrej zmiany. Wydawało się, że nadeszła. Cieszyliśmy 
się z podjętych przez Senat i Sejm uchwał mówiących o ludobójstwie Polaków dokonanym przez Or-
ganizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. Po podjęciu Przez Sejm 
uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na 
Kresach Wschodnich wydawało nam się, ze w końcu Polska wstała z Kolan i oficjalnie upomniała się 
o prawdę historyczną. 
 My Kresowianie uważaliśmy i nadal uważamy, że podjęta uchwała była pierwszym kro-
kiem we właściwym kierunku. Naszym celem jest jednak ustawa jako akt wyższej rangi, 
w której zapisie powinno się znajdować:   

1. Potępienie dokonanego na Polakach ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich  
Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię w latach 1939 do 1947 

2. Nieprzedawnienie dokonanej zbrodni ludobójstwa Polaków
3. Ukaranie żyjących zbrodniarzy
4. Karanie za kłamstwo wołyńskie tak jak za kłamstwo oświęcimskie
5. Zakazanie i ściganie za propagowanie symboli banderowskich
6. Likwidacja wszystkich nielegalnie postawionych /bez zezwolenia/ pomników banderowskich

Ponadto Kresowianie żądają:
1. Podjęcia uchwały sejmowej i senackiej mówiącej, że „Operacja Wisła” w 1947 r. zakończyła  

ludobójstwo Polaków dokonane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską 
Powstańczą Armię

2. Wprowadzenia do programów szkolnych wiedzy o dokonanym ludobójstwie Polaków na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej

3. Domagania się od władz Ukrainy potępienia ludobójstwa Polaków i likwidacji pomników zbrod-
niarzy banderowskich

4. Zdjęcia popiersia Romana Szuchewycza, które Ukraińcy umieścili na polskiej szkole we Lwowie



5. Domagania się od władz Ukrainy upamiętnienia miejsc gdzie zostali pomordowani Polacy
6. Domagania się od Ukrainy oddania polskiego kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie i innych 

kościołów zamieszkałym tam Polakom
7. Zweryfikowanie wydawania Karty Polaka - powinni ją otrzymywać tylko Polacy 
8. Skutecznej obrony praw Polaków na Ukrainie  
9. Zaprzestanie dotowania tygodnika mniejszości ukraińskiej „Nasze Słowo”, które zamieszcza kłam-

liwe artykuły negujące ludobójstwo Polaków. (Dotowanie tygodnika oznacza, że Kresowianie 
utrzymują również ten tygodnik)

10.  Odebrania Orderu  Odrodzenia Polski Piotrowi Tymie Prezesowi Związku Ukraińców w Polsce 
negującemu ludobójstwo Polaków

11.  Odsunięcia z zajmowanych stanowisk Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego i Kazimierza 
Wójcickiego

 Dnia 20 października 2016 roku Posłowie przyjęli wspólną „Deklarację pamięci i solidarności”. 
Uchwała ta mówi o potrzebie bezstronnych badań historycznych i „powstrzymywania sił, które pro-
wadzą do sporów w naszych państwach”. 

 Żądamy informacji jak władze zamierzają powstrzymywać nasze środowiska przed obro-
ną prawdy historycznej? 

 Tekst podjętej przez Sejm uchwały środowiska kresowe oceniają bardzo negatywnie. 

 „Dobra zmiana” zrobiła krok do tyłu. Kresowianie zapamiętają tą deklarację napisaną na kola-
nach. Nie dadzą się zastraszyć. 

 Poprawność polityczna znowu wygrywa z prawdą. Informujemy jednocześnie Polaków,  
że środowiska kresowe są lekceważone. Władze nie odpowiadają na nasze apele i listy. 

 Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich zaprasza na nasze miesięcznice.

 Kolejna piąta miesięcznica odbędzie się 11 grudna przed Ministerstwem Edukacji Narodowej.

P o l s k o   w s t a ń   z   k o l a n .
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