
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Kunerta 

Miałem ostatnio okazję wysłuchać głosów mieszkających we Lwowie Polaków, którzy są poważnie za-

niepokojeni kierunkiem, w jakim zmierza polityka lokalnych władz wobec inicjatyw mających na celu za-

chowanie pamięci o polskich bohaterach walczących w ubiegłym wieku na tych terenach oraz polskości w 

szerszym aspekcie. 

Ich niepokój nie jest bezpodstawny, świadczą o tym działania części miejscowych sił politycznych, takie 

jak próba usunięcia z Cmentarza Obrońców Lwowa Szczerbca mającego rzekomo być przejawem „polskiej 

okupacyjnej symboliki wojskowej”. Choć, jak wiemy, udało się zablokować zarówno demontaż Szczerbca, 

jak i powołanie komisji do spraw „polskiego dziedzictwa we Lwowie”, to mniejszość polska nadal odczuwa 

pewne zagrożenie w związku z działalnością przedstawicieli partii Swoboda, mającej obecnie większość w 

radzie miasta. 

Ponadto środowiska polonijne sygnalizują, iż w ich opinii pozostaje pewien niedosyt, związany chociażby 

z niemożnością przywrócenia kamiennych lwów na ich dawne miejsce pod łukiem triumfalnym na Cmenta-

rzu Orląt Lwowskich. 

Mam świadomość, iż kompromis z 2005 r. w sprawie Cmentarza Obrońców Lwowa został osiągnięty du-

żym nakładem sił i przy dobrej woli każdej ze stron, w szczególności zaś strony polskiej. Z narodem ukraiń-

skim łączy nas trudna historia, stąd niełatwa działalność w tym rejonie, a stosunki pomiędzy dwoma pań-

stwami – delikatne i złożone. Wydaje się jednak, że teraz, gdy powoli wyciszają się niepotrzebne emocje po 

stronie ukraińskiej będące reakcją na uchwały Sejmu i Senatu z lipca bieżącego roku w sprawie zbrodni na 

Wołyniu, a jednocześnie – w obliczu szansy na podpisanie umowy stowarzyszeniowej UE−Ukraina, przy 

znacznym wsparciu Polski – klimat w relacjach między naszymi państwami uległ znacznej poprawie, Rada 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ma szanse na spokojniejsze prowadzenie działań upamiętniających 

polskich bohaterów. Wiem, iż są to działania trudne i delikatne, wierzę jednak, iż prace w tym zakresie będą 

kontynuowane. 

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, jakie są projekty Rady na najbliższe mie-

siące dotyczące miasta Lwów oraz Ukrainy. Uprzejmie proszę również o informację na temat dotychczaso-

wej działalności na tych terenach. 
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