Warszawa, 24.06.2016

KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ USTAWY, A NIE UCHWAŁY

ZAPROSZENIE
Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie
zaprasza 7 lipca 2016 roku o godzinie 13.00 na zgromadzenie przed Sejmem
Rzeczypospolitej Polskiej przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Żądamy, by Sejm RP
uchwalił ustawę, ustanawiającą 11 lipca "Narodowym Dniem Pamięci Ofiar
Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich dokonanego przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię".
W tym roku obchodzimy 73. rocznicę ludobójstwa Polaków na Kresach
Wschodnich. Kresowianie na ustawę czekają już 70 lat. Na Kresach Wschodnich
członkowie OUN-UPA w okrutny sposób wymordowali dwieście tysięcy
Polaków, od niemowląt po starców. Środowiska kresowe z zadowoleniem
przyjęły informację o chęci uznania przez Sejm bestialskich zbrodni ukraińskich
nacjonalistów za ludobójstwo oraz o woli ustanowienia 11 lipca Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków. Posłowie PiS proponują jednakże
podjęcie w tej sprawie uchwały sejmowej (będącej aktem niemającym
większego znaczenia w prawie międzynarodowym), a nie ustawy, w myśl której
zbrodnia ludobójstwa nie podlega przedawnieniu i zawsze należy ją ścigać. Ta
sprawa jest bardzo ważna.
Władza suwerennego kraju powinna podejmować samodzielne decyzje,
bez konsultacji z państwem, które kultywuje banderyzm (odmianę nazizmu)
i które podejmuje ustawy antypolskie. W 2014 roku Petro Poroszenko,

w rocznicę utworzenia kolaborującej z hitlerowcami tzw. Ukraińskiej
Powstańczej Armii, proklamował 14 października jako Dzień Obrońcy Ukrainy.
9 kwietnia 2015 roku Parlament Ukraiński przyjął ustawę O statusie prawnym
i uczczeniu pamięci uczestników walk o niezależność Ukrainy w XX wieku.
Ustawa uznaje Ukraińską Powstańczą Armię za bohaterską formację, a jej
przywódców za bohaterów narodowych. Ponadto nakazuje ściganie prawne na
Ukrainie i poza jej granicami osób oskarżających UPA o działalność ludobójczą.
Strona ukraińska nie konsultowała z Polską swoich ustaw, jak to czyni obecnie
strona polska. List byłych prezydentów Ukrainy i hierarchów kościoła
greckokatolickiego do polskich parlamentarzystów, by nie wprowadzali ustawy
dotyczącej ludobójstwa i Dnia Pamięci 11 lipca, jest niedopuszczalnym
ingerowaniem polityków ukraińskich i przedstawicieli kleru greckokatolickiego
w sprawy polskie.
Polska jest suwerennym krajem, który powinien prowadzić politykę
zgodną z polską racji stanu. Dlatego Patriotyczny Związek Organizacji
Kresowych i Kombatanckich w Warszawie apeluje do posłów o przyjęcie przez
Sejm RP ustawy, na którą czekają Polacy, a szczególnie Kresowianie.
Drodzy Kresowianie, bardzo zachęcamy do udziału w manifestacji pod
Sejmem. Prosimy również o zmobilizowanie wszystkich środowisk
narodowych i patriotycznych, w tym środowisk młodzieżowych oraz zawsze
nam przychylnych środowisk kibiców sportowych, do uczestniczenia w tej
manifestacji.
Więcej na ten temat można przeczytać i zobaczyć na stronie:
www.kresykedzierzynkozle.home.pl w zakładce PZOKiK w Warszawie
http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page40.php
Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i oczekujemy w Warszawie.

Tadeusz Nowacki
Wiceprezes

Witold Listowski
Prezes

