
Protokół Nr IV/19
z obrad IV sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 7 lutego 2019 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:45

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 19

nieobecnych usprawiedliwionych – 2

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Bołtryk Marcin
2. Charytoniuk Jerzy
3. Chomczuk Jan
4. Czurak Adam
5. Dąbrowska Jadwiga
6. Gmiter Mieczysław Stanisław
7. Golonko Sławomir
8. Kot Aniela
9. Kuklik Helena
10. Laszkiewicz Barbara
11. Lewczuk Lucyna
12. Łukaszewicz Małgorzata Justyna
13. Markiewicz Piotr
14. Pietroczuk Walentyna
15. Puch Janusz
16. Rygorowicz Ewa 
17. Tichoniuk Natalia
18. Tomaszuk Grzegorz
19. Zaborna Małgorzata Celina

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Borkowski Maciej
2. Tumiel Artur

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka na IV sesji w dniu 7 lutego 2019 roku stanowiąca
załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka
2. Tomasz  Cimoszewicz  –  Poseł  na  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej,

Wiceprzewodniczący Komisji Sejmowej Mniejszości Narodowych i Etnicznych
3. Igor Łukaszewicz – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
4. Marek Bagrowski – Asystent w Biurze Posła na Sejm RP Tomasza Cimoszewicza

Filia w Hajnówce
5. Radosław Puśko – Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza Filia

w Hajnówce
6. Zbigniew Czarnecki – Asystent w Biurze Posła na Sejm RP Roberta Tyszkiewicza

Filia w Hajnówce
7. Eugenia Ostapczuk – Radca Prawny UM
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8. Jarosław Walesiuk – Informatyk UM
9. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
10.  Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta
11.  Przedstawiciele mediów, m. in. Telewizja Kablowa Hajnówka

Lista  obecności  gości  na  IV  sesji  w  dniu  7  lutego  2019  roku  stanowiąca  załącznik  nr  2
do protokołu.

Obrady sesji  nagrywała  Telewizja  Kablowa Hajnówka.  Transmisja  była  udostępniona  na  żywo
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta Hajnówka, Transmisje z sesji Rady
Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Hajnówka w zakładce Urząd, Aktualności. Nagrania
z obrad sesji dostępne są pod linkami jak niżej: 
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-iv-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-7-luty-
2019r
http://www.hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/11586-transmisja-na-zywo-z-iv-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-7-luty-2019r.html

Do punktu 1 porządku obrad (00:25:38 – 00:28:35)
Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 roku otwieram obrady IV sesji Rady Miasta Hajnówka zwołanej
na wniosek Pana Burmistrza Jerzego Siraka. Witam serdecznie Państwa Radnych, witam serdecznie
Pana Burmistrza. Witam gości w osobach: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza
Cimoszewicza i jednocześnie Wiceprzewodniczącego Komisji Sejmowej Mniejszości Narodowych.
Witam Pana Igora Łukaszuka Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego. Witam Pana Marka
Bagrowskiego  Asystenta  w  Biurze  Posła  na  Sejm  RP  Pana  Tomasza  Cimoszewicza  Filia
w Hajnówce. Witam Pana Radosława Puśko Dyrektora Biura Posła Roberta Tyszkiewicza. Witam
Pana  Zbigniewa  Czarneckiego  Asystenta  Posła  Pana  Roberta  Tyszkiewicza.  Witam wszystkich
pracowników Urzędu Miasta, gości i mieszkańców miasta Hajnówka. Witam media, które dzisiaj
nam  towarzyszą,  telewizję.  Przypominam  że  Telewizja  Kablowa  transmituje  dla  mieszkańców
dzisiejsze posiedzenie sesji. Wszyscy Państwo Radni otrzymali porządek obrad wraz z projektem
uchwały. Informacje o sesji zostały umieszczone również na stronie internetowej miasta Hajnówka,
w Biuletynie Informacji Publicznej, w Portalu Radnego, w Portalu Mieszkańca i tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta. Na dzisiejszej sesji Radni będą głosowali elektronicznie i za pomocą podniesienia,
poprzez podniesienie ręki. I przechodzimy, proszę Państwa, do stwierdzenia quorum. Informuję,
że ustawowy skład Rady Miasta Hajnówka stanowi 21 Radnych. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji
uczestniczy  19  Radnych,  co  stanowi  quorum  niezbędne  do  prowadzenia  obrad  Rady  Miasta,
umożliwiające przeprowadzenie ważnych wyborów i podejmowanie prawomocnych uchwał. Tak
jak powiedziałam, Państwo Radni otrzymali materiały w wersji elektronicznej.

Do punktu 2 porządku obrad (00:28:35 – 00:31:20)
Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do 2 punktu naszego porządku
obrad  przedstawionego  w zawiadomieniu  o  sesji  –  przyjęcie  porządku  obrad  i  porządek  obrad
przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka

o zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym  upamiętnienia  żołnierzy  podziemia
antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

4. Zamknięcie obrad.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Proszę Państwa, czy ktoś  z  Państwa Radnych
ma uwagi  do przestawionego porządku obrad?  Nie widzę.  Poddaję pod głosowanie.  Nie mamy
jeszcze  wszystkich...  Już  możemy  głosować.  Przypominam,  że  Radni,  Państwo  Radni  głosują
elektronicznie i przez podniesienie ręki. Kto z Państwa, pozwólcie państwo, że usiądę, ponieważ
również muszę głosować, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku
obrad dzisiejszej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem dzisiejszego
porządku obrad głosowało 19 Radnych. Nikt nie wstrzymał się i nikt nie był przeciw. 

Wyniki głosowania porządku obrad stanowiące załącznik nr 3 do protokołu.

Do punktu 3 porządku obrad (00:31:20 – 01:07:05)
Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Przechodzimy do następnego punktu porządku
obrad.  Rozpatrzenie  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta
o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego
z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z wnioskiem o podjęcie uchwały
przez Radę Miasta wystąpił Pan Burmistrz Jerzy Sirak i zanim przejdziemy do dyskusji, chciałabym
prosić Pana Burmistrza o krótkie przedstawienie swojego wniosku.

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, do Urzędu Miasta wpłynął
wniosek o organizowanie kolejnego marszu w dniu 23 lutego bieżącego roku. W związku z tym,
że wielu mieszkańców Hajnówki zgłaszało się do mnie telefonicznie i bezpośrednio z pytaniem czy
zamierzam podjąć decyzję o zakazie organizacji tego marszu, czy Rada zmierza zająć stanowisko
w tej  sprawie.,  po  przeanalizowaniu  różnych  opinii  i  wniosków  ze  strony  mieszkańców
i z Hajnówki, ale również dzwoniących do mnie, wystąpiłem z wnioskiem do Pani Przewodniczącej
z prośbą o zwołanie sesji nadzwyczajnej i podjęcie wzorem roku ubiegłego stanowiska Rady Miasta
Hajnówki  w  tej  sprawie  z  takim  wnioskiem  i  sugestią,  że  my  w  imieniu  znacznej  części
mieszkańców Hajnówki nie akceptujemy tego marszu i wyrażamy swoją dezaprobatę, i wzorem
roku ubiegłego występujemy z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana
Joachima Brudzińskiego o  podjęcie  inicjatywy ustawodawczej,  aby tak  zmienić  polskie  prawo,
żeby organizacja zgromadzeń, które wyraźnie szkodzą dobrym relacjom między narodami, między
ludźmi różnych wyznań, w przyszłości nie były możliwe. I bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej,
że zwołała to posiedzenie nadzwyczajne Rady a Wysoką Radę bardzo proszę o akceptację mojego
wniosku.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. Za chwileczkę,  Panie Radny
Gmiter.  Państwo Radni otrzymali  projekt uchwały wraz ze stanowiskiem, projektem stanowiska
Rady Miasta Hajnówka. Otwieram dyskusję i bardzo proszę Państwa Radnych, gości o zabieranie
głosu. O głos prosił Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Cimoszewicz... Panie
Radny, myślę że Poseł jest ponad nami, jest to Parlament Rzeczypospolitej Polskiej i bardzo proszę
Pana Posła o zabranie głosu.
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Tomasz Cimoszewicz – Poseł na Sejm RP – Dziękuję Pani Przewodniczącej. Szanowni Państwo
Radni,  zebrani  goście.  Karty  historii  Polski  są  usłane  ludzką  tragedią.  Karty  historii  Podlasia
są usłane  ludzką  tragedią.  Nadchodzący  marsz  zaplanowany  na  23  października,  lutego,
przepraszam najmocniej, po raz kolejny będzie celebrował bardzo kontrowersyjną postać z naszej
historii  –  Pana  „Burego”.  Sam  IPN  stwierdził,  że  nie  powinno  się  gloryfikować  tej  osoby
ze względu na fakt, że jego czyny i działania nosiły znamiona ludobójstwa. Mamy świadomość
tego, że co najmniej kilkadziesiąt osób na tych terenach bliskich Hajnówce i Bielsku Podlaskiemu
zostało zamordowanych w czasach świeżo powojennych przez tego Pana i jego, nazwijmy to grupę,
żeby  nie  stwierdzić  bandę.  Tymczasem  po  raz  trzeci  w  znakomitej  większości  grupa  bardzo
młodych  ludzi  decyduje  się  na  przemarsz  przez  miejsce,  przez  Hajnówkę,  gdzie  zamieszkują
potomkowie  ofiar  tych  mordów.  W  moim  najgłębszym  przekonaniu  jest  to  molestowanie
psychiczne  tych  właśnie  potomków  ofiar.  Chciałbym  także  stwierdzić,  bo  mam  świadomość,
że będą głosy sprzeciwu, które z pewnością za chwilę usłyszę. Nigdy w życiu nie blokowałem i nie
opowiadałem  się  przeciwko  wolności  wypowiedzi,  dlatego  także  sądy  często  decydują  się
na zmianę decyzji  organów samorządowych starających się konkretną decyzją zablokować takie
przemarsze, ale wołałbym o głęboką refleksję i będę to robił za każdym razem, kiedy ci młodzi
ludzie,  którzy nazywają  się,  siebie  narodowcami,  aby spojrzeli  w książki  od  historii,  poczytali
o tym, co mówią o tym historycy z Instytutu Pamięci Narodowej i poddali to głębokiej refleksji
a zwłaszcza  fakt,  jakie  tragiczne  wspomnienia  mogą  wywoływać  u  rodzin,  potomków  osób
zamordowanych.  Dlatego  zdecydowałem się  zabrać  tutaj  głos  jako  Wiceprzewodniczący  także
Komisji, Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, bo ten głos musi być słyszalny.
Każdy taki marsz upolitycznia to wydarzenie i dziękuję Radzie Miasta Hajnówki za to, że Panu
Burmistrzowi  za  ten  wniosek,  za  fakt  tego,  że  będzie  rozpatrywana  taka  uchwała,  bo  od  tego
są lokalni  politycy,  ale  w  momencie  gdy  cała  Polska  23  lutego  będzie  żyła  informacjami
o przemarszu przez Hajnówkę i perturbacjami w życiach ludzkich, jakie to jakie będą wynikały
z tego, staje się to  tematem politycznym w skali  kraju i  dlatego także zabieram tutaj  głos.  Nie
zabierając  więcej  czasu,  owocnej  dyskusji.  Bardzo dziękuję  jeszcze  raz  za  możliwość  zabrania
głosu. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Dziękuję,  Panie  Pośle,
że, za wizytę  na  dzisiejszej  naszej  sesji  i  zabranie  głosu.  Proszę  Państwa,  dyskutujemy.
Przechodzimy do dyskusji.  Nie wiem, kto był  pierwszy – czy Pan Mieczysław,  czy tu  kolega.
Proszę bardzo, Pan Mieczysław.

Mieczysław  Gmiter  –  Radny  –  Dziękuję  bardzo  Pani  Przewodniczącej,  że  raczyła  zauważyć,
że jestem  Radnym.  Szanowni  Państwo  Radni,  chciałbym  złożyć  w  imieniu  Klubu  Prawa
i Sprawiedliwości  stanowisko  Klubu  Radnych  w  sprawie  IV  Marszu,  który  odbędzie  się
w Hajnówce Żołnierzy Wyklętych. Hajnówka dnia 7.02.2019 r. Przewodniczący Rady Miasta Pani
Walentyna Pietroczuk. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie IV Marszu
Żołnierzy Wyklętych. Czwarty Marsz Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce wzbudza wiele emocji,
które  byłyby  mniejsze  gdyby,  Burmistrz  Miasta  Hajnówki  skorzystał  z  sugestii  organizatorów
wyżej wymienionego marszu, jak również Radnego Pana Macieja Borkowskiego, które dotyczyły
zorganizowania wspólnej uroczystości w dniu 1 marca uznanego jako Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy  Wyklętych.  Niestety  teraz,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  Burmistrz  Miasta
Hajnówka  wykorzystuje  tragiczne  wydarzenia,  które  miały  miejsce  w  powiecie  hajnowskim
i bielsko-podlaskim do zbijania kapitału politycznego poprzez dzielenie społeczeństwa. Od kilku lat
trwa spektakl medialny, z którego w tym roku Radni Miasta Hajnówka dowiedzieli się, że w dniu
07.02.2019 r. na wniosek Burmistrza zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie stanowiska
wyżej  wymienionej  Rady w temacie IV Marszu Żołnierzy Wyklętych, formalne powiadomienie
o sesji  Radni  otrzymali  po  doniesieniach  medialnych.  Zdaniem  Radnych  Klubu  Prawa
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i Sprawiedliwości Burmistrz Miasta Hajnówka powinien swoje działania kierować na wyciszenie
emocji,  tolerancję,  zaprzestanie  skłócania mieszkańców. Chcemy w Hajnówce żyć razem, a  nie
obok siebie.  To nie IV Marsz Żołnierzy Wyklętych jest zagrożeniem dla Hajnówki a różne tak
zwane  organizacje  pseudodemokratyczne,  które  w  wyniku  trwającego  spektaklu  medialnego
najeżdżają  nasze  miasto.  To  te  organizacje  przedstawiają  uwłaczający  spektakl  na  ulicy  obok
Świątyni  Prawosławnej.  Zdecydowanie  się  temu  przeciwstawiamy.  Prawda  jest  tylko  wtedy
prawdą, gdy fakty historyczne są ważone na tej samej wadze i tymi samymi odważnikami. Nie
przypominany  sobie,  aby  kilka  lat  temu  ktoś  organizował  protesty,  gdy  Pan  Burmistrz,  część
Radnych oraz mieszkańców brała udział w uroczystym pochówku szczątków żołnierzy sowieckich
z 1939 roku. To ci żołnierze najechali II Rzeczpospolitą, siali pożogę, grabili. Wywozili obywateli
polskich  rożnych  profesji  i  wyznania  w  głąb  związku  sowieckiego  na  Syberię.  Skoro  jednak
mieszkańcy Hajnówki, część mieszkańców Hajnówki uznało, że powinna pójść na tę uroczystość,
to  inni  w  tym  im  nie  przeszkadzali.  Patriotyzm  to  nie  nacjonalizm.  Patriotyzm  to  miłość
do Ojczyzny, do jej kultury, historii, obyczajów, symboli narodowych – hymnu i flagi. To duma,
że należymy do Narodu Polskiego, bez względu na światopogląd i wyznanie. Panie Burmistrzu, nie
zakłamie Pan rzeczywistości. Artykuł 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia każdemu
wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności
może określać tylko i wyłącznie ustawa. Realizacja przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku
Prawo o zgromadzeniach należy do Burmistrza i  podpieranie się  stanowiskiem Rady to  zabieg
socjotechniczny. Reasumując przedstawione przez nas fakty i argumenty, chcemy przekazać, że nie
będziemy uczestniczyli  w dyskusji w tym punkcie sesji  nadzwyczajnej Rady Miasta Hajnówka.
Hajnówka jest naszym miastem, żyjemy w nim razem, nie obok siebie wyznając zasady tolerancji,
wzajemnego  zrozumienia  i  szacunku.  Z  wyrazami  wielkiej  powagi  i  odpowiedzialności  Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości i w podpisie Pan Borkowski Maciej, Pani Zaborna Małgorzata,
Mieczysław Gmiter i Łukaszewicz Małgorzata. Dziękuję bardzo.

Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie IV Marszu Żołnierzy Wyklętych
stanowiące załącznik nr 4 do protokołu.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo Panu Radnemu Mieczysławowi
Gmiter. Bardzo proszę, Pan Radny Janusz Puch.

Janusz Puch – Wiceprzewodniczący Rady – Pani Przewodnicząca,  Panie Burmistrzu,  Szanowni
Państwo, Panie Pośle. Wysłuchując tutaj wypowiedzi Pana Posła i Pana Radnego, nasunęła mi się
taka myśl o której,  że tak powiem, wcześniej  myślałem. My nie jesteśmy przeciwko Marszowi
Żołnierzy Wyklętych, lecz gloryfikowaniu Pana Rajmusa Rajmunda Rajsa „Burego”, który właśnie
na tym terenie dokonał bestialskich morderstw na cywilnej, bezbronnej ludności, zabierając i paląc
małe  dzieci,  kobiety  i  starsze  osoby  i  dlatego  wnoszę  o  zmianę  tytułu  projektu  uchwały
w przedstawionym  wcześniej  brzmieniu.  Było:  „przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka
o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego
z  okazji  zbliżającego  się  Narodowego  Dnia  Pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych””  na:  „w  sprawie
przyjęcia  stanowiska Rady Miasta  Hajnówka o zgromadzeniu  publicznym  w Hajnówce w dniu
23 lutego 2019 r.” (Radni Klubu Radnych PiS w osobach: Pani Małgorzata Justyna Łukaszewicz,
Pani Małgorzata Celina Zaborna, Pan Mieczysław Stanisław Gmiter opuścili salę obrad. Stan
Rady Miasta – 21, obecnych na sesji – 16). Ponadto wnoszę o zmianę w § 1. we wcześniejszym
brzmieniu:  „Przyjmuje  się  stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym
dotyczącym upamiętnienia  żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”
na: „Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce
w dniu  23  lutego 2019 r.,  stanowiące  załącznik  do  niniejszej  uchwały”.  Załącznik  do  uchwały
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w brzmieniu  zmieniamy:  „Stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym
dotyczącym  upamiętnienia  żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się
Narodowego  Dnia  Pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych””  na:  „Stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka
o zgromadzeniu  publicznym  w  Hajnówce  w  dniu  23  lutego  2019  r.”  oraz  akapitu  drugiego
załącznika  do  uchwały w  brzmieniu:  „Jako  Radni  Miasta  Hajnówka i  przedstawiciele  lokalnej
społeczności, oddając hołd ofiarom tragicznego mordu niewinnej ludności cywilnej, protestujemy
przeciwko  gloryfikowaniu  i  upamiętnianiu  kpt.  Romualda  Rajsa  pseudonim  „Bury”  oraz  jego
żołnierzy poprzez  organizowanie  zgromadzeń publicznych dotyczących upamiętnienia  żołnierzy
podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  Narodowego  Dnia  Pamięci  „Żołnierzy  Wyklętych””
na: „Jako Radni Miasta Hajnówka i przedstawiciele lokalnej społeczności, oddając hołd ofiarom
tragicznego  mordu  niewinnej  ludności  cywilnej,  protestujemy  przeciw  gloryfikowaniu
i upamiętnianiu kpt. Romualda Rajsa pseudonim „Bury” oraz jego żołnierzy poprzez organizowanie
zgromadzenia publicznego”. To tyle, dziękuję. Przekazuję projekt dla Pani Przewodniczącej.

Wnioski  Radnego Janusza Puch zgłoszone podczas sesji  do projektu uchwały wraz z projektem
uchwały stanowiące załącznik nr 5 do protokołu

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Wnioskodawcą  dzisiejszej
uchwały  jest  Pan  Burmistrz.  Panie  Burmistrzu,  czy  wyraża  Pan  zgodę  na  propozycje,  które
przedstawił Pan... (Na salę powrócił Pan Radny Mieczysław Stanisław Gmiter. Stan Rady Miasta
– 21, obecnych na sesji – 17).

Z sali Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Chciałbym uzupełnić jedno zdanie, jeśli można. 

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Za momencik, za momencik, dobrze? Skończymy
ten temat już i oddam Panu głos, dobrze? Panie Burmistrzu, czy wyraża Pan zgodę na zmiany, które
przedstawił Pan Radny Janusz Puch w uchwale?

Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta – Pani Przewodnicząca, tak, wyrażam zgodę.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. Teraz proszę bardzo, Pan...

Z sali Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Jeśli Pani Przewodnicząca jeśli pozwoli...

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Pan Radny Mieczysław Gmiter.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Jedno zadanie, ponieważ nie doczytałem, jak się okazało,
tego pisma do końca.  Tam jeszcze jest  do wiadomości.  Do wiadomości:  Minister  MSWiA, jak
również Wojewoda Białostocki.

Z sali – Podlaski.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Wojewoda Podlaski.

Mieczysław Stanisław Gmiter – Radny – Tak Podlaski, przepraszam bardzo, Wojewoda Podlaski,
tak. Dziękuję bardzo.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  (Salę  opuścił  Pan  Radny
Mieczysław Stanisław Gmiter. Stan Rady Miasta – 21, obecnych na sesji – 16). Stan Rady Miasta
16 osób i Radni Klubu Prawo i Sprawiedliwość opuścili w tym momencie obrady IV sesji Rady
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Miasta Hajnówka. Tak, ubolewamy nad tym oczywiście, że tak się stało, ale przechodzimy dalej
do dyskusji. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Ewa
Rygorowicz.

Ewa Rygorowicz  –  Radna  –  Szanowny Panie  Burmistrzu,  Szanowni  Radni,  Szanowni  Goście.
Żałuję,  że Radni  PiS opuścili  te  nasze miejsca na naszej  Radzie,  bo właśnie do nich chciałam
zwrócić się z pytaniem. Nie odpowiedzą mi dzisiaj,  może następnym razem. Chciałam zapytać,
dlaczego ten marsz jest organizowany właśnie w Hajnówce? To po pierwsze. A po drugie, dlaczego
akurat gloryfikuje się w tym marszu Pana kapitana Rajsa „Burego” właśnie tu na naszych ziemiach?
To  takie  dwa  pytania.  A  chciałam  jeszcze  polecić  Radnym  PiS,  Państwu  i  Państwu  przed
telewizorami  książkę  naszego  historyka  Piotra  Zycha,  który  bardzo  właśnie  ładnie  opisuje
te wydarzenia,  które  właśnie  działy  się  na  naszych  ziemiach  i  nie  tylko  na  naszych  ziemiach.
Zachęcam do przeczytania. Dziękuję.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Czy?  Proszę  bardzo,  Pan
Burmistrz.

Jerzy  Sirak  –  Burmistrz  Miasta  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado.  W  nawiązaniu
do wystąpienia  Pana  Radnego Gmitra,  dowiedziałem się,  że  prawie  jestem współorganizatorem
tego marszu. Przykre to, ale prawdziwe. Chciałbym tylko wyjaśnić, że jeżeli chodzi o pochówki
żołnierzy radzieckich, które w Hajnówce na cmentarzu mają miejsce już od bardzo, bardzo wielu
lat,  były  w  przeszłości  organizowane  przez  służby  państwowe  w  porozumieniu  z  Ambasadą
Federacji  Rosyjskiej,  z  Ambasadą  Białorusi  i  po  prostu  na  wniosek  przedstawicieli  Wojewody
Podlaskiego w przeszłości tych służb tych pochowków dokonywano na Cmentarzu Żołnierzy Armii
Radzieckiej  w Hajnówce. Wśród tych żołnierzy radzieckich są żołnierze,  którzy zginęli  w roku
1944, są też żołnierze którzy zginęli w roku 1941. Wyjaśniam tylko, że my jako Hajnówka nie
jesteśmy organizatorem ani ekshumacji, ani tych pochowków. Jest rzeczą naturalną, że skoro było
to  organizowane  przez  władze  państwowe,  ze  swojej  strony  jako  przedstawiciele  społeczności
Hajnówki i administracja samorządowa odpowiedzialna za utrzymanie Cmentarza Żołnierzy Armii
Radzieckiej,  oczywiście  organizacyjnie  w  przygotowaniu  tych  pochowków  uczestniczyliśmy.
Zapewne jeszcze się w przyszłości jakichś różnych innych rzeczy dowiem o sobie, ale taka jest
rzeczywistość. Także dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.

Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący Rady –  Dziękuję  bardzo,  Panie  Burmistrzu.  Czy ktoś
z Państwa Radnych, z gości chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Radny Marcin Bołtryk.

Marcin Bołtryk – Radny – Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Panie Pośle, Państwo Radni,
Szanowni Państwo, my oczywiście jako Radni Koalicji Obywatelskiej jesteśmy za podjęciem tej
uchwały.  Natomiast  myśląc  o  tych  wydarzeniach,  które  przed  nam,i  nasuwa mi  się  taka  myśl,
mianowicie  słowo wspólnota.  I  czym jest  ta  wspólnota?  Wydawało się,  że  to będzie taka dość
szeroka myśl i proszę mi wybaczyć, jeżeli może być chwilami nie dotyczyć tego marszu. Wydawało
się, że rok 2010 i wydarzenia, które miały miejsce w Smoleńsku, mimo tragicznych wydarzeń, będą
fundamentem odbudowy tej naszej polskiej wspólnoty a okazało się, że wykopano tak głęboki rów,
którego  nie  sposób  już  zakopać.  Obozy,  które  stanęły  naprzeciwko  sobie,  zarzucają  sobie
w dalszym  ciągu  różne  rzeczy  i  tej  wspólnoty  będzie  już  trudno,  tą  wspólnotę  będzie  trudno
odzyskać.  Ostatnie  wydarzenia  z  Gdańska,  gdzie  w bestialski  sposób zamordowano Prezydenta
Miasta, dawały jakąś iskierkę nadziei, że każdy z nas zastanowi się nad tym, jak wygląda debata
publiczna,  jak wygląda język tej  debaty.  Przenoszę to nie tylko na debatę krajową, ale również
naszą lokalną. Też sam chciałbym się uderzyć w pierś, bo czasami ten język jest za dosadny, ale
szybko  odarto  moje  nadzieje  na  to,  że  da  się  coś  pozytywnego,  mimo ogromu tragedii,  która
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wydarzyła się w Gdańsku, zrobić. I słyszeliśmy od razu głosy o tym, że bardzo dobrze, że mu się
należało  i  tak  dalej,  i  tak dalej.  Coś,  co wcale nie  jest  jakimkolwiek pozytywnym czynnikiem
do jakiegokolwiek  porozumienia  stron.  Czas,  w  którym  wydarzyła  się  ta  tragedia,  też  jest
znamienny, to był czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasilają się coraz bardziej ataki
na Pana  Jerzego  Owsiaka  –  organizatora  tej  zbiorki.  Chciałbym  powiedzieć  w  tym  miejscu,
podkreślić to, że nasz hajnowski szpital, uzyskałem tą informację i bardzo za nią dziękuję, od Pana
Dyrektora,  w  przeciągu  kilku  ostatnich  lat  otrzymał  pomoc  od  Fundacji  w  wysokości  prawie
2 500 000 złotych. To jest oczywiście kropla w potrzebach, jakie mają szpitale, natomiast to jest,
oprócz wymiernej korzyści materialnej dla szpitali, to jest budowanie wspólnoty i dzisiaj znowu
jesteśmy świadkami tego, że tą wspólnotę próbuje się burzyć. I tak naprawdę, i teraz jakby idąc
do wydarzeń, które przed nami, chciałbym powiedzieć tyle: wielkie narody poznaje się po tym, jak
czczą swoich bohaterów, ale poznaje się również po tym, jak przyznają się do błędów synów swojej
ziemi.  Dzisiaj  jesteśmy światkami,  już  od  kilku  lat  jesteśmy świadkami  próbie  udowodnienia,
że niewinne  kilkuletnie  dziecko  kolaborowało  z  komunistycznym wojskiem,  próbę  wmówienia,
że prości  ludzie,  którzy  bardzo  często  nawet  nie  umieli  pisać,  ochoczo  współpracowali
z żołnierzami, próbę wmówienia, że zamordowanie niewinnych ludzi jest wypadkiem przy pracy.
Dzisiaj żyją świadkowie, jeszcze dziś żyją świadkowie tych wydarzeń i czymś niemoralnym jest
wmawianie tym ludziom winy, których nie popełnili. To byli prości ludzie i tylko dlatego, że byli
Białorusinami, czuli się Białorusinami, byli prawosławnymi, otrzymywali śmierć. Powiedzmy też
uczciwie, wśród tych żołnierzy byli ludzie, którzy nie do końca zgadzali się z bestialstwem Pana
„Burego”, którzy strzelali w powietrze, którzy strzelali w ziemię. Pozwolili ludziom uciekać. Oni
widzieli,  że  to  jest  bestialstwo,  mordowanie  niewinnych  ludzi.  I  dzisiaj,  dzisiaj  ten  marsz  jest
uderzeniem we wspólnotę  mieszkańców Hajnówki,  mieszkańców,  którzy są  różnego  wyznania,
różnego,  różnej  narodowości  i  to uderzenie ma na celu rozbicie tej  jedności.  Dzisiaj  ja Radny,
ja mieszkaniec  Hajnówki  Marcin  Bołtryk  mówię:  nie  życzę  sobie  gloryfikowania  „Burego”
w Hajnówce. Gloryfikujmy, jest tylu fantastycznych Żołnierzy Wyklętych. To święto, które zostało
ustanowione  przez  Prezydenta  Komorowskiego,  miało  upamiętnić  prawdziwych  bohaterów
a zrobiono z tego upamiętnienie morderców. Nie wyciągajcie na sztandary, drodzy organizatorzy,
morderców. Wyciągnijcie prawdziwych bohaterów a Hajnówka pójdzie razem z wami. Dziękuję
bardzo.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. Pani Radna Lucyna Lewczuk
chciała zabrać głos, proszę bardzo.

Lucyna Lewczuk – Radna – Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, chciałabym również
wyrazić  swoje oburzenie dla  stanowiska Radnych PiS.  Uważam,  że powinniśmy zdecydowanie
powiedzieć nie przeciwko temu marszowi, ponieważ te słowa budzą ranę cały czas żywą w naszych
sercach, nie tylko nas tutaj  Radnych zebranych, ale również mieszkańców naszego miasta i nie
możemy  godzić  się  na  to,  żeby  gloryfikowana  była  osoba,  która  popełniła  morderstwo
na niewinnych, niewinnych mieszkańcach naszego regionu. Tak jak powiedział  Marcin,  również
zostały zamordowane dzieci i osoby starsze. Także zdecydowane nie przeciwko temu marszowi
i gloryfikowaniu Pana „Burego”.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa Radnych,
gości chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan Radny Janusz Puch. Proszę bardzo.

Janusz  Puch  –  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Dziękuję.  Proszę  Państwa,  ja  chciałem  tutaj
przedstawić Państwu wszystkim słowo, co to znaczy definicja słowa bohater, bo na sztandarach
w tych marszach: „Bury nasz bohater”, więc kto to jest bohater? Cytuję „bohater jest to osoba, która
odznaczyła  się  niezwykłymi  czynami,  męstwem,  pomoc  i  ofiarnością  wobec  innych  ludzi”  –
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powtarzam – „pomocą i ofiarnością wobec ludzi”. I stawiam pytanie, czy w tym przypadku „Bury”,
„Burego” tak było ? Pozostawiam to bez odpowiedzi. Dziękuję.

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo.  Jeszcze raz pytam, czy ktoś
chciałby  zabrać  głos?  Dziękuję  bardzo.  Zamykam dyskusję.  Przeczytam w tej  chwili  Państwu
projekt uchwały po poprawkach, jak również stanowisko Rady Miasta, projekt stanowiska i projekt
uchwały, i następnie przejdziemy do głosowania. Uchwała Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego
2019  r.  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  o zgromadzeniu  publicznym
w Hajnówce w dniu 23 lutego 2019 r. 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, Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: §1. Przyjmuje
się stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 23 lutego
2019  r.  stanowiące  załącznik  do  niniejszej  uchwały.  §  2.  Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem
podjęcia.  Załącznik  do  przedstawionej  uchwały:  Stanowisko  Rady  Miasta  Hajnówka
o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 23 lutego 2019 r.  8 maja 1945 roku III Rzesza
podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji, pomimo tego działania zbrojne w Europie ciągle trwały,
również na terenie Polski działały uzbrojone oddziały partyzanckie. Na przełomie stycznia i lutego
2019 roku minęło siedemdziesiąt trzy lata od tragicznych w skutkach wydarzeń, w których ofiarę
życia złożyło 79 mieszkańców naszego regionu. Te wydarzenia to zbiorowy mord na grupie osób
zamieszkujących ziemię bielską i hajnowską. Tragizmu tym wydarzeniom przydaje fakt, iż miały
one  miejsce  ponad  pół  roku  po  zakończeniu  najokrutniejszej  z  wojen,  a  ich  ofiarami  byli
mieszkańcy prawosławnych wsi naszego regionu. Zbrodni dokonali żołnierze oddziału Pogotowia
Akcji Specjalnej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzeni przez kpt. Rajmunda Rajsa
pseudonim „Bury”.  Według  Instytutu  Pamięci  Narodowej,  który  przeprowadził  śledztwo  w  tej
sprawie, akcji oddziału „Burego” cytuję „nie można utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa,
gdyż nosi znamiona ludobójstwa” zamykam cytat. Jako Radni Miasta Hajnówka i przedstawiciele
lokalnej  społeczności,  oddając  hołd  ofiarom  tragicznego  mordu  niewinnej  ludności  cywilnej
protestujemy  przeciw  gloryfikowaniu  i  upamiętnianiu  kpt.  Romualda  Rajsa,  przepraszam,
pomyliłam, przekręciłam imię poprzednim razem, pseudonim „Bury” oraz jego żołnierzy poprzez
organizowanie  zgromadzenia  publicznego.  Z  całą  stanowczością  potępiamy  wydarzenia  sprzed
siedemdziesięciu trzech lat i wyrażamy swoją dezaprobatę dla organizowania marszu w Hajnówce.
Żołnierze podziemia antykomunistycznego nie mogą być postrzegani tylko jako bohaterowie bez
jakiejkolwiek  skazy.  Do  Wyklętych  zalicza  się  i  Brygadę  Świętokrzyską  Narodowych  Sił
Zbrojnych,  i  kpt.  Romualda  Rajsa  pseudonim  „Bury”.  Nie  wszyscy  byli  też  zwolennikami
prowadzenia  walki  zbrojnej.  W 1945 roku  Narodowe Siły Zbrojne  rozwiązały swoje  oddziały,
a mimo to niektórzy żołnierze wybrali,  wbrew zaleceniom dowództwa,  walkę z  bronią w ręku.
„Bury”  i  jego  ludzie  dopuścili  się  w  okolicach  Bielska  Podlaskiego  i  Hajnówki  brutalnych
pacyfikacji miejscowej ludności chłopskiej. Wyklęci „Burego” nie oszczędzili nawet dzieci. Nie
może być. Czy może być on „bohaterem”? Czy może być przykładem bohaterskiej walki podziemia
antykomunistycznego na ziemi bielskiej  i hajnowskiej? Stawianie „Burego” za wzór i głoszenie
haseł typu „- Bury – mój bohater” jest swoistą prowokacją i nie można tego akceptować i w żaden
sposób usprawiedliwiać. Apelujemy też ponownie do Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  o  podjęcie  inicjatywy  ustawodawczej  zakazującej  organizacji
zgromadzeń  zagrażających  dobrym  relacjom  obywateli  Rzeczypospolitej  Polskiej  różnych
narodowości  i  wyznań.  Dziękuję bardzo za wysłuchanie projektu stanowiska,  projektu uchwały
i przejdziemy,  Proszę  Państwa,  teraz  do  głosowania.  Proszę  Państwa,  kto  jest  za  podjęciem
przedstawionej  uchwały  zawierającej  stanowisko  Rady  Miasta  w  sprawie  o  zgromadzeniu
publicznym  w  Hajnówce  dnia  23  lutego  2019  roku?  Proszę  podnieść  rękę  i  zagłosować
elektronicznie.  Proszę  Państwa,  wszyscy  obecni  Radni  na  sali,  16  Radnych  obecnych  na  sali
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zagłosowali za podjęciem uchwały. Przeciw nikt nie zagłosował i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Proszę  Państwa,  uchwała  została  podjęta  i  Szanowni  Państwo,  bardzo  proszę  o  powstanie
i uczczenie  minutą  ciszy  ofiar  tragicznie  zmarłych  siedemdziesiąt  trzy  lata  temu  Mieszkańców
ziemi hajnowskiej i bielskiej.

MINUTA CISZY 

Walentyna Pietroczuk – Przewodniczący Rady – Dziękuję bardzo.

Uchwała  Nr IV/25/19 Rady Miasta  Hajnówka z  dnia 7  lutego 2019 roku w sprawie  przyjęcia
stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 23 lutego
20119 roku stanowiąca załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki  głosowania  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka
o zgromadzeniu  publicznym  w  Hajnówce  w  dniu  23  lutego  20119  roku.  stanowiące  załącznik
nr 7 do protokołu.

Do punktu 4 porządku obrad (01:07:05 – 01:07:20)
Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodniczący  Rady  –  Proszę  Państwa  przechodzimy  do  kolejnego
punktu  naszego,  naszej  dzisiejszej  sesji,  IV sesji  Rady Miasta  –  zamknięcie  obrad.  Zamykam
obrady IV sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie.

Załączniki:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka na IV sesji w dniu 7 lutego 2019 roku.
2. Lista obecności gości na IV sesji w dniu 7 lutego 2019 roku
3. Wyniki głosowania porządku obrad
4. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie IV Marszu Żołnierzy 

Wyklętych
5. Wnioski Radnego Janusza Puch zgłoszone podczas sesji do projektu uchwały wraz 

z projektem uchwały.
6. Uchwala Nr IV/25/19 Rady Miasta Hajnówka z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia

stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 
23 lutego 20119 roku

7. Wyniki głosowania uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka 
o zgromadzeniu publicznym w Hajnówce w dniu 23 lutego 20119 roku.

Protokołowały:

Halina Stepaniuk – starszy specjalista

Elżbieta Filipowicz – referent

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk
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