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CZŁONKOWIE HONOROWI

ks. Tadeusz
Isakowicz- Zaleski

List otwarty do Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka

Wojciech Kilar
Czesław Sawko
Prezes R.C. Coil Spring
Manufacturing Comp. Inc
Chicago

Maria Mirecka – Loryś
Dyrektor Kongresu
Polonii Amerykańskiej

Dorota Arciszewska
– Mielewczyk
Senator RP

Wiktor Węgrzyn
Komandor
Rajdu Katyńskiego

Jadwiga Rudnicka
Senator RP
DYREKTORIAT

Jan Skalski
Prezydent
Stanisław Markowicz
Wiceprezydent
Michał Szwarc
Sekretarz
Członkowie Prezydium
Halina Wójcicka (Ukraina)
Czesław Kowalewski (USA)
Stanisław Walentyński
Wacław Górski(USA)
Adam Śmiech
Krzysztof Przybylski
Witold Gil
Stanisław Szarzyński

Rzecznik prasowy
Danuta Skalska
507-169-825

Panie Ministrze!
Zbliża się 11 listopada, kolejna uroczystość z uroczystym apelem poległych
przy grobie Nieznanego Żołnierza.
Nauczeni smutnym doświadczeniem poprzednich apeli, w czasie których
„zapominano” o obrońcach Lwowa i Kresów Wschodnich pozwalamy sobie
PRZYPOMNIEĆ Panu Ministrowi i podległym Panu służbom, że winniśmy
obrońcom Polski na Kresach taką samą pamięć jak innym, poległym
w obronie Ojczyzny.
Na ten fakt zwracaliśmy uwagę w pismach do Panów Ministrów w latach
2008 i 2011. Poskutkowało na krótko w roku 2009.
W tej sprawie składali również interpelacje posłowie PiS. Każdorazowo
otrzymywaliśmy ZAPEWNIENIA, że nasze uwagi (cytuję ) „zostaną
uwzględnione podczas opracowywania przyszłorocznego apelu pamięci”.
Niestety, podczas tegorocznego święta Polskiego Wojska w apelu poległych
kolejny raz, przywołując na apel poległych za Polskę w latach I wojny
światowej i po jej zakończeniu, m.in. Powstańców Wielkopolskich i
Powstańców Śląskich, - pominięto Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich.
Gdzie słowo żołnierskie? Gdzie honor przedstawicieli Ministerstwa Obrony
Narodowej, którzy w Pana imieniu takie zapewnienia składają?
Kolejny więc raz przypominamy, że „Chwała bohaterom!” – należy się
żołnierzom, którzy bronili Polski na Kresach na równi z powstańcami śląskimi
i wielkopolskimi; bohaterskiej młodzieży, która w chwili kiedy ważyły się
losy Rzeczypospolitej chwyciła za broń – ofiarą życia zaświadczając, że
Polska jest tutaj! Te słowa należą się również spoczywającemu w naszym
narodowym panteonie chwały – symbolowi wierności Rzeczypospolitej Żołnierzowi Nieznanemu, którym jest właśnie obrońca Lwowa i Polski na
Kresach Wschodnich RP.

W pismach MON otrzymywaliśmy informacje, że treść apeli odczytywanych podczas
uroczystości centralnych jest konsultowana z wieloma środowiskami i instytucjami.
Nie otrzymaliśmy jednak do tej pory odpowiedzi na pytanie – z jakimi.
I dlaczego w tych konsultacjach nigdy nie uwzględniono głosu środowisk kresowych?
Informowano nas, że apele są konsultowane i akceptowane przez głównego
organizatora uroczystości: Kancelarię Prezydenta RP.
Jest nieprawdopodobnym, by mimo tylu przypomnień, zbiorowa amnezja dot. obrońców
Kresów Wschodnich ogarnęła równocześnie wszystkich odpowiedzialnych za
organizację państwowych uroczystości. Pozostaje nam jedynie domniemywać, że
poprawność polityczna w wydaniu MON zaszła już tak daleko, że stosując metody
uników i przemilczeń – ucieka się do zakłamywania historii. I bolesnym jest dla nas fakt,
że chęć utrzymania poprawności politycznej za wszelka cenę, również za cenę honoru –
odebrała Wam poczucie przyzwoitości i wstydu.
Z premedytacją zacierając prawdę o polskich żołnierzach walczących o Polskę na
Kresach - hańbicie pamięć polskiego wojska.
Panie Ministrze!
W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian
PROTESTUJEMY przeciwko wybiórczemu traktowaniu historii
i DOMAGAMY SIĘ PRAWDY.
Zapewniamy, że złudnym jest oczekiwanie na to, że sprawa sama się rozwiąże, kiedy
odejdą ostatni z nas. Dziś o prawdę upominają się wraz z nami nasze dzieci; jutro staną
do szeregu nasze wnuki. Przeciwko Wam, którzy poprzez zakłamywanie historii stajecie
się grabarzami narodowej pamięci, choć powinniście – razem z narodem być jej
obrońcami i strażnikami.
Nam, obywatelom nie chodzi o to, by Pan Minister co roku przepraszał za niewłaściwe
wypełnianie swoich obowiązków, lecz by właściwie i kompetentnie działał.
Oczekujemy tego podczas apelu poległych przy grobie Nieznanego Żołnierza
w dniu 11 listopada i wszystkich następnych.
W imieniu Światowego Kongresu Kresowian

Do wiadomości: Kancelaria Prezydenta RP;
media – w formie listu otwartego.

