
11 lipca Dniem Pamieci Meczeństwa Kresowian - nowe 
rozdanie  

Po uzupełnieniu zaleceń Kancelarii Sejmu, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy akt prawny który 
konstytuuje nam akcję zbierania podpisów.
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Projekt – zał. Nr.4/

USTAWA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 z dnia …………. 2013 r.

w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Art. 1. Ustanawia się dzień 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian Kresów Wschodnich.

Art.2. Sejmowa dyspozycja wynikająca z uchwały Sejmu z dnia 15 lipca2009 r.,: "Tragedia 
Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna być przywrócona pamięci historycznej
współczesnych pokoleń. Jest to zadanie dla wszystkich władz publicznych w imię lepszej 
przyszłości i porozumienia narodów naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków i 
Ukraińców", zmienia się w ustawowy obowiązek dotyczący całych Kresów II RP.

Art.3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie 

„Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II RP powinna być przywrócona pamięci historycznej 
współczesnych pokoleń. Jest to zadanie wszystkich władz publicznych, w imię lepszej przyszłości i 
porozumienia naszej części Europy, w tym szczególnie Polaków, Ukraińców oraz Litwinów”

11 lipca 2012 roku minęła kolejna, 69 rocznica” Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, kiedy to formacje 
OUN-UPA, wspierane przez „czerń”, czyli podjudzonych chłopów ukraińskich, wymordowały w 
czasie nabożeństw w kościołach rzymskokatolickich tysiące Polaków. W następnych miesiącach 
fala zbrodni ogarnęła także województwa stanisławowskie, tarnopolskie, lwowskie i lubelskie. 
Tutaj także banderowców wspierała okoliczna ludność ukraińska mordując Polaków przy pomocy 
narzędzi gospodarskich jak siekiery, motyki, kosy czy piły do ciecia drewna. Czynili to zadając 
tortury nie znane w cywilizowanym świecie.

 Zaplanowane ludobójstwo, najokrutniejsze w naszych dziejach pozostaje dotychczas nie ukarane i 
nie potępione. Zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na narodach polskim, żydowskim, ormiańskim, 
ukraińskim, czeskim, romskim i innych, w wyniku której zginęło w okrutnych mękach ponad 130 
000 samych tylko Polaków, głównie dzieci, kobiet i starców, pozostaje nadal nie rozliczone. 
Sprawcom tego okrucieństwa – „dowódcom UPA” – ufundowano już setki pomników na obydwu 
półkulach, także na ziemi polskiej. Dziś w dobie walki z terroryzmem to światowe kuriozum jawi 
się jak złowieszczy chichot historii. Na Ukrainie coraz bardziej dynamicznie odradza się ukraiński 
faszyzm. Wszystko to dzieje się na oczach jeszcze żyjących, niestety już niewielu, świadków 
zagłady Kresów.  Bardzo wiele ofiar tej zbrodni nie miały godnego pochówku, a ich szczątki 
poniewierają się w nieoznaczonych, w większości nieznanych miejscach. Naszym narodowym i po 
prostu ludzkim obowiązkiem jest godne uczczenie i upamiętnienie rodaków, bestialsko 
pomordowanych tylko dlatego , że byli Polakami.

Banderowskie zbrodnie w wykonaniu faszystowskich formacji zbrojnych OUN-UPA wyczerpują 
absolutnie wszystkie znamiona wg. Konwencji o zapobieganiu i karaniu ludobójstwa przyjęte przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 9 grudnia 1948 r.

W czasie II wojny światowej, w latach 1941-1944, las w Ponarach był miejscem masowych 
mordów dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji litewskiej 
pod Wilnem. Ofiary przywożono pociągami lub ciężarówkami (czasem transportami pieszymi), 
rozstrzeliwano i grzebano w olbrzymich dołach.

Niemcy, wspomagani przez ochotnicze litewskie oddziały Ypatingasis būrys (Sonderkomando der 
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Sicherheitsdienst und des SD), rekrutujące się głównie spośród szaulisów, wymordowały tu w 
latach 1941-1944 ok. 100 000 osób. Wśród nich od 56000do 70 000 stanowili Żydzi. Wśród 
pozostałych ofiar znajdowało się od kilkunastu tysięcy, do 20 000 Polaków (inteligencja wileńska i 
żołnierze Armii Krajowej), a także grupy Romów, komunistów oraz Rosjan. Świadkiem zbrodni był
pisarz Józef Mackiewicz, który w 1945 opublikował tekst Ponary-Baza, a także dziennikarz 
Kazimierz Sakowicz, którego wieloletnie notatki z obserwowanych zbrodni w Ponarach wydano w 
1998.

Powyższe dane zawierają jedynie część ujawnionych faktów klasycznego ludobójstwa i jako takie 
w cywilizowanym świecie nie mogą zostać nie potępione. Do tego nawołuje uchwała Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie tragicznego losu Polaków na 
Kresach Wschodnich:
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