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Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowna Pani Marszałek,
Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu wyraża
stanowczy protest przeciw Uchwale Komisji Mniejszości Narodowych
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie "Akcji Wisła", która została jednogłośnie przyjęta.
Przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych, Miron
Sycz, wykorzystuje swoje stanowisko w celu przeprowadzenia
rehabilitacji zbrodniczej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw.
Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz własnego ojca, Ołeksandra, który
był wojakiem tej organizacji. Był członkiem najbardziej krwawej sotni
Żeleźniaka. Ojciec Mirona Sycza za zbrodnie przeciwko Polsce został
skazany przez polski Sąd na karę śmierci. Wyrok ten, w drodze łaski,
zamieniono mu na karę 15 lat więzienia. Każda władza jest zmuszona

bronić swoich, w okrutny sposób mordowanych, obywateli.
W 1947 roku, gdy Europa już zapominała o wojnie, sotnie
banderowskie, wspierane przez ludność pochodzenia ukraińskiego na
terenach naszych wschodnich województw dalej mordowały
bezbronnych Polaków, dążąc jednocześnie do oderwania od Polski
dziewiętnastu polskich powiatów. Operacja "Wisła" została
przeprowadzona w obronie polskiej ludności i obronie granic
Rzeczypospolitej Polskiej, likwidując działalność banderowską na
obszarach południowo wschodnich Polski. Zbrodnicze podziemie
ukraińskie zostało pozbawione zaplecza logistycznego przez
przesiedlenie ludności na tereny północne i zachodnie Polski.
Przesiedlona ludność otrzymała dobrze zagospodarowane obiekty
poniemieckie i pieniądze. Polacy wypędzeni z Kresów pozostawili tam
swoje majątki i utracili cały dorobek swojego życia.
Zbliża się 70 rocznica ludobójstwa Polaków na Kresach
Wschodnich, gdzie w okrutny sposób Organizacja Ukraińskich
nacjonalistów i tzw. Ukraińska Powstańcza Armia wymordowała
ponad 200 tys. Polaków. Mordowano też Czechów, Rosjan, Żydów,
Ormian i Ukraińców, którzy nie chcieli brać udziału w zbrodni
pomagając Polakom. Tych szlachetnych i odważnych Ukraińców
powinniśmy
stawiać
za
wzór
do
naśladowania.
Kresowianie domagają się postawienia pomnika ofiar
ludobójstwa w Warszawie i nie mogą otrzymać zgody, gdyż
poprawność polityczna bierze górę nad prawdą historyczną.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którego Pani jest Marszałkiem,
od lat nie może podjąć uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca
"Świętem Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej dokonanego przez Organizację
Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię”.
Sejmik Województwa Opolskiego z naszej inicjatywy podjął
cztery bardzo ważne dla Kresowian uchwały. Pierwsza dotyczyła

potępienia ludobójstwa Polaków na Kresach przez OUN-UPA, druga
potępiła uhonorowanie przez byłego już Prezydenta Ukrainy, Wiktora
Juszczenkę, sprawców ludobójstwa na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej. Trzecia uchwała dotyczyła ustanowienia 11 lipca
Świętem Pamięci Ludobójstwa na Kresach i wzywała Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia proponowanej uchwały.
Niestety. Sejm nie zdecydował się na podobny krok, za który
Kresowianie byliby wdzięczni. 24 kwietnia 2012 roku Sejmik naszego
województwa przyjął przez aklamację czwartą ważną uchwałę
ustanawiającą w naszym województwie dzień 11 lipca Dniem Pamięci
Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej. Pytam Panią Marszałek - kiedy Sejm
Rzeczypospolitej zdobędzie się na taką odwagę i odrzuci poprawność
polityczną, przyjmując tylko prawdę historyczną w myśl naszego hasła
"Żeby Prawda była Prawdą"?
Wielką szkodę i ból środowisku kresowemu wyrządził Senat
Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmując uchwałę potępiającą operację
"Wisła". Uchwała ta doprowadziła do występowania z roszczeniami
finansowymi środowiska ukraińskiego. Polityka poprawności przynosi
tylko szkody.
Dzisiaj na Ukrainie dochodzi do głosu nacjonalistyczna,
faszystowska, antypolska partia "Swoboda" Olega Tiahnyboka
wprowadzając do parlamentu 37 swoich członków. Nasze środowisko
kresowe zwraca się do Pani Marszałek z prośbą o zablokowanie
uchwały potępiającej operację "Wisła". Gorąco o to Panią Marszałek
prosimy.
Z poważaniem
Witold Listowski
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