
UCHWAŁA NR .....................

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia ........................... 2017 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym z okazji
zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3, § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Miasta stanowiącego załącznik Nr 2
do  Statutu  Miasta  Hajnówka  stanowiącego  załącznik  do  uchwały  Nr  X/47/07  Rady  Miasta
Hajnówka z dnia 27 września 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka (Dz. Urz.
Woj. Podl. Nr 225 poz. 2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr
5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz. 781) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1.  Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka o  zgromadzeniu  publicznym  z  okazji

zbliżającego  się  Narodowego  Dnia  Żołnierzy  Wyklętych,  stanowiące  załącznik  do  niniejszej

uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk



Załącznik do UCHWAŁY NR ................
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia .................................... 2017 roku

Stanowisko
Rady Miasta Hajnówka

o zgromadzeniu publicznym z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych

W  dniu  6  lutego  2017  roku  wpłynęło,  do  Urzędu  Miasta  Hajnówka,
zawiadomienie w sprawie zgromadzenia publicznego dotyczącego upamiętnienia żołnierzy
podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się  Narodowego  Dnia  Żołnierzy
Wyklętych  w  formie  marszu  na  trasie  Kościół  pw.  Podwyższenia  Krzyża  Świętego  i
Św.  Stanisława  BPA  i  M.–  ul.  3  Maja  –  ul.  Stefana  Batorego,  ul.  Ks.  Antoniego
Dziewiatowskiego – ul. Tamary Sołoniewicz w godz. 16.00 – 19.00. W tym samym czasie
w Soborze Św. Trójcy odbywa się szczególne nabożeństwo w przeddzień Wielkiego Postu,
gdzie  wierni  Kościoła  Prawosławnego  proszą  o  wybaczenie  wszystkich  win  i  proszą  o
przebaczenie wszystkim, którzy świadomie lub nieświadomie, z własnej woli lub z innych
przyczyn dopuścili się czynów niegodnych. Przeprowadzenie zgromadzenia może zakłócić
powagę tego nabożeństwa.

W  związku  z  powyższym  Rada  Miasta  Hajnówki  wyraża  zdecydowany
sprzeciw w sprawie zgromadzenia publicznego organizowanego z okazji zbliżającego się
Narodowego  Dnia  Żołnierzy  Wyklętych.  Ubiegłoroczne  zgromadzenie  odbyło  się  pod
hasłem  „Bury  –  nasz  bohater”.  Postać  „Burego”  w  naszym  mieście  jest  postacią
kontrowersyjną,  odpowiedzialną  za  zamordowanie  79  mieszkańców  (osoby  cywilne:
kobiety,  dzieci,  mężczyźni)  naszego  regionu,  którego  to  zdaniem  Instytutu  Pamięci
Narodowej  nie  można  utożsamiać  z  walką  o  niepodległy  byt  państwowy,  gdyż  nosi
znamiona ludobójstwa, dlatego też zgromadzenie to jest swoistą prowokacją i nie można do
tego dopuścić i w żaden sposób usprawiedliwić.



Uzasadnienie

W  związku  z  organizacją  zgromadzenia  publicznego  dotyczącego

Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych prosimy o podjęcie stanowiska w przedstawionej

formie.


