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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, 

wnosimy projekt uchwały 

w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez 

nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej 

w latach 1939–1945. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały 

upoważniamy senatora Jana Żaryna. 
 

 (-) Rafał Ambrozik (-) Krzysztof Mróz 
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projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 

w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów 

ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945 

Ziemie dawnych wschodnich województw Rzeczypospolitej szczególnie mocno zostały 

doświadczone w czasie II wojny światowej. Na tych terenach ścierały się dwa największe 

totalitaryzmy XX wieku: III Rzesza Niemiecka i komunistyczny Związek Sowiecki. 

Zróżnicowana struktura narodowościowa komplikowała trudną sytuację wojenną. Działania 

niemieckich i sowieckich okupantów stwarzały sprzyjające warunki do budzenia się 

nienawiści na tle narodowościowym i religijnym. 

W lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica apogeum fali zbrodni, której na Kresach 

Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej dopuściły się Organizacja Ukraińskich 

Nacjonalistów (OUN) i Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) oraz SS „Galizien” i ukraińskie 

formacje kolaboranckie. W wyniku ludobójstwa w latach 1939–1945 zamordowanych zostało 

sto kilkadziesiąt tysięcy obywateli II RP. Ich dokładna liczba do dziś nie jest znana, a wielu 

z nich wciąż nie doczekało się godnego pochówku i upamiętnienia. W rzeziach oprócz 

Polaków ginęli także Żydzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszości 

narodowych, a także Ukraińcy starający się pomóc ofiarom. To tragiczne doświadczenie 

powinno być przywrócone pamięci historycznej współczesnych pokoleń.  

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd obywatelom II RP bestialsko 

pomordowanym przez ukraińskich nacjonalistów. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie żołnierzom Armii Krajowej, 

samoobron kresowych, Batalionów Chłopskich i innych formacji niepodległościowych, 

którzy podjęli heroiczną walkę w obronie ofiar, oraz apeluje do Prezydenta RP o 

uhonorowanie tych osób odznaczeniami państwowymi. 

Ofiary zbrodni popełnionych w latach 40. przez ukraińskich nacjonalistów do tej pory 

nie zostały w sposób należyty upamiętnione, a masowe mordy nie zostały nazwane, zgodnie 

z prawdą historyczną, ludobójstwem. 
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy 

narażając własne życie, ratowali Polaków, oraz apeluje do Prezydenta RP o uhonorowanie 

tych osób odznaczeniami państwowymi. Wyraża także szacunek dla Kresowian i ich 

potomków oraz ludzi dobrej woli, którzy od dziesiątków lat domagają się prawdy 

o ludobójstwie i troszczą się o pamięć o ofiarach, kierując się mottem „Nie o zemstę, lecz 

o pamięć wołają ofiary”.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”. 
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