
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz do ministra spraw 

zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! 

W dniu 3 lipca br. w mieście Pabianice, gdzie pełnię mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej, doszło 

do podpisania umowy partnerskiej z miastem Kuźniecowsk (Ukraina). Na jej mocy oba miasta umożliwiają 

sobie pomoc gospodarczą, kulturalną oraz oświatową, dzięki której oba samorządy będą mogły wymienić się 

doświadczeniami, organizować seminaria czy wakacyjne wymiany dla młodzieży. Ponadto w przytoczonej 

umowie jest zapis, że miasta będą obchodzić rocznice historyczne istotne dla obu stron. 

Wspomniana umowa partnerska budzi wiele wątpliwości wynikających przede wszystkim z historii 

związanej z wymienionym miastem i jej „bohaterami”. Mianowicie Rada Miasta Kuźniecowsk w dniu  

28 października 2011 r. nadała tytuły honorowego obywatela zbrodniarzom Romanowi Szuchewyczowi  

i Stepanowi Banderze, (utworzona przez Stepana Banderę frakcja OUN-B ponosi odpowiedzialność za 

zorganizowane ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej). Warto 

zaznaczyć, kim obaj panowie byli. Otóż Stepan Bandera był przywódcą jednej z frakcji Organizacji 

Ukraińskich Nacjonalistów, odpowiedzialnej za ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez swoje 

zbrojne ramię – Ukraińską Powstańczą Armię, dowodzoną przez Romana Szuchewycza. W wyniku ich 

działalności ukraińscy nacjonaliści zamordowali od 100 tysięcy do 150 tysięcy osób. 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pabianicach radni Klubu PiS apelowali do prezydenta Pabianic 

Grzegorza Mackiewicza, aby zapoznał się z tą tragiczną historią miasta Kuźniecowsk i zwrócił uwagę na to, 

kogo tam uznają za bohaterów. Jednak pomimo interwencji wspomnianych radnych doszło  

do przegłosowania uchwały, na mocy której 3 lipca br. podczas ceremonii podpisana została przez mera 

Sergija Anoszczenkę i prezydenta miasta Pabianice Grzegorza Mackiewicza umowa partnerska o współpracy 

obu samorządów. Niepokojące jest to, iż prezydent miasta Pabianice Grzegorz Mackiewicz doskonale 

wiedział, kto jest uznawany za bohaterów w mieście Kuźniecowsk, na co może być dowodem jego 

wypowiedź w jednej z lokalnych gazet: „Warto także przypomnieć, że polskie miasta w przeszłości również 

nadawały honorowe obywatelstwa zbrodniarzom wojennym. Przykładem takiej uchwały przyjętej przez 

polski samorząd jest nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gdańska Adolfowi Hitlerowi”. W ramach 

sprostowania i wyjaśnienia przytoczonych przez pana prezydenta słów trzeba zaznaczyć, iż w okresie, kiedy 

taki tytuł został przyznany Adolfowi Hitlerowi, polski samorząd nie istniał w Wolnym Mieście Gdańsk.  

To Senat Wolnego Miasta Gdańska z okazji pięćdziesiątych urodzin uhonorował tym tytułem führera (20 

kwietnia 1939 r.), natomiast Rada Miasta Kuźniecowsk nadała honorowe tytuły Banderze i Szuchewyczowi 

28 października 2011 r., mając świadomość, kim byli wspomniani zbrodniarze i jak są odbierani w Polsce. 

Do mojego biura zgłosiło się wielu mieszkańców Pabianic, którzy są oburzeni zaistniałą sytuacją. 

Podpisana umowa umożliwia wakacyjną wymianę młodzieży w celach oświatowych. Mieszkańcy Pabianic 

nie chcą, aby ich dzieci wyjeżdżały i czciły pamięć zbrodniarzy, którzy dokonali rzezi na Polakach.  

Z dostarczonych do mojego biura materiałów wynika, że w Radzie Miejskiej Kuźniecowska przewagę mają 

ugrupowania, które czczą pamięć wspomnianych zbrodniarzy (partia Swoboda, Batkiwszczyna, Ukraińska 

Partia Ludowa, Blok Petra Poroszenki, partia UKROP, na czele której stoją lider nacjonalistów i przywódca 

Prawego Sektora Dmytro Jarosz oraz neonazista i dowódca pułku „Azow” Andrij Biłecki – ich symbolem 

jest tzw. wilczy hak). W Pabianicach mieszka rodzina, która jest emocjonalnie związana ze wspomnianymi 

tragicznymi wydarzeniami. 

W związku z przedstawioną sytuacją, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, zwracam 

się z prośbą o stanowczą interwencję w opisanej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Łuczak 

 


