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Jako przedstawiciele Kresowian i ich potomków oraz różnych środowisk patriotycznych i
niepodległościowych zwracamy się do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o podpisanie
nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, przyjętej w dniu 26 stycznia 2018 r.
zdecydowaną większością głosów przez Sejm RP, a następnie przez Senat RP. 
Nowelizacja ta jest bardzo ważna dla naszych środowisk, szczególnie dla Polaków i obywateli
polskich innej narodowości, którzy na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej stracili swoich
krewnych w wyniku ludobójstw i zbrodni wojennych, dokonywanych przez niemieckich i
sowieckich okupantów oraz ukraińskich nacjonalistów spod znaku Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów i Ukraińskiej

  

 

      

 

  

Powstańczej Armii oraz SS Galizien i innych ukraińskich formacji kolaboranckich. 
W czasach komunistycznych rządów prawda o martyrologii Kresowian była całkowicie
przemilczana. Niestety także w Trzeciej Rzeczypospolitej nie jest ona ze względu na tzw.
poprawności polityczną odpowiednio ukazana i opisana. Dlatego też wspomniana nowelizacja
jest swoistego rodzaju zadośćuczynieniem dla rodzin ofiar, które od 70 lat upominają się o
prawdę i pamięć, kierując się swym działaniu mottem "Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają
ofiary".

  

Równocześnie wyrażamy stanowczy protest przeciwko zagranicznym naciskom, płynącym
między innymi ze strony polityków Stanów Zjednoczonych, Izraela i Ukrainy. Uważamy bowiem,
że Rzeczpospolita Polska, która obecnie obchodzi 100. rocznicę odzyskania niepodległości, ma
pełne prawo do samodzielności w zakresie ustawodawstwa. Tak jak zawsze protestowaliśmy
przeciw przerzucaniu odpowiedzialność za Zbrodnię Katyńską z Rosji Sowieckiej na Trzecią
Rzeszę Niemiecką, tak i teraz też protestujemy przeciwko kłamliwym publikacjom prasowym i
pseudo-naukowym, które wbrew faktom historycznym nazywają "polskimi", a ukraińskie
ludobójstwo na Polakach "wojną polsko-ukraińską" czy "wojną chłopską". Sprzeciwiamy się
również próbom wybielania sprawców wszystkich straszliwych zbrodni, które miały miejsce na
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polskiej ziemi w XX wieku. Nie możemy się też pogodzić w zacieraniem różnic pomiędzy katami
a ich ofiarami. 
Dlatego oczekujemy, że Pan Prezydent, na którego wielu z nas oddało swoje głosy, uszanuje
wolę legalnie wybranych władz parlamentarnych i podpiszę nowelizację ustawy. Oczekujemy
także, że w 250. rocznicę zawiązania Konfederacji w Barze na Podolu, 100. rocznicę
zwycięskiego zrywu niepodległościowego "Orląt" we Lwowie i Przemyślu oraz 75. rocznicę
"Krwawej Niedzieli" na Wołyniu Pan Prezydent wypowie w swoich oficjalnych wystąpieniach
krajowych i zagranicznych pełną prawdę o heroizmie mieszkańców Kresów Wschodnich oraz
wraz z nami zapali znicze na mogiłach tych, którzy zginęli za wierność Rzeczypospolitej, a
którzy przez niektórych polityków skazani zostali na zapomnienie.

Z wyrazami szacunku
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