
UCHWAŁA NR XV/111/20 
RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym 
upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia 

Pamięci 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 r. 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. Nr5, poz. 78, Nr 213, poz.2627 z 2011 r. Nr 68, 
poz. 781, z 2018 r. poz. 4408, z 2019 r. poz. 2035) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 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. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Walentyna Pietroczuk 
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Załącznik do uchwały Nr XV/111/20 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

Stanowisko Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym   dotyczącym upamiętnienia żołnierzy 
podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

 Przełom lutego i marca od kilku już lat napawa mieszkańców Hajnówki i okolic niepokojem, gdyż 
w tym właśnie czasie prawicowi ekstremiści organizują marsz, podczas którego gloryfikują kpt. Romualda 
Rajsa pseudonim „Bury”.  Próbują stworzyć mit wyzwoliciela i żołnierza walczącego z komunistycznym 
reżimem. Te slogany rozbijają się jednak w konfrontacji z czynami, jakich dopuścił się ich „bohater” 
na ludności cywilnej w okolicznych wsiach – Zaleszany, Puchały Stare, Zanie, Szpaki, Wólka 
Wygonowska. 

 Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku minęło siedemdziesiąt cztery lata od tragicznych wydarzeń, 
w których ofiarę życia złożyło 79 mieszkańców naszego regionu. Te wydarzenia to zbiorowy mord 
na ludności cywilnej. Tragizmu przydaje fakt, iż zbrodnia miała miejsce ponad pół roku po zakończeniu 
najokrutniejszej z wojen, a jej sprawcami byli żołnierze oddziału Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego dowodzeni przez kpt. Romualda Rajsa pseudonim „Bury”. Według Instytutu 
Pamięci Narodowej, który przeprowadził śledztwo w tej sprawie, akcji oddziału „Burego” „nie można 
utożsamiać z walką o niepodległy byt państwa, gdyż nosi znamiona ludobójstwa”. Na szczęście żyją jeszcze 
ostatni świadkowie tych wydarzeń, którzy opisują widok płonących wsi, rozdzierający krzyk i rozpacz 
mordowanych ludzi, lament matek patrzących na śmierć swoich dzieci, bezsilność mężczyzn widzących 
śmierć bliskich z rąk oprawców. Przez lata bali się mówić o przeżytej tragedii, chociaż jej piętno czują 
każdego dnia, aż do dzisiaj. 

 W przeciwieństwie do rodzin oprawców nie otrzymali zadośćuczynienia za zabójstwo swoich bliskich. 

 W obliczu odradzającej się chęci gloryfikacji zbrodniarzy ostatni świadkowie tragicznych wydarzeń 
przestrzegają przed rodzącą się nienawiścią i jej skutkami. Rodziny ofiar żądają zaprzestania hołubienia 
sprawców tej tragedii oraz oddania czci należnej ich ofiarom. Nie odmawiamy hołdu żołnierzom Armii 
Krajowej i części Żołnierzy Wyklętych walczących o niepodległą Polskę. Nie zasługują jednak na hołd 
ci, którzy wystąpili zbrojnie przeciwko ludności cywilnej. 

Jako Radni Miasta Hajnówka i przedstawiciele lokalnej społeczności nie pozwolimy zakłamywać historii, 
oddając hołd ofiarom mordu niewinnej ludności cywilnej, protestujemy przeciw gloryfikowaniu 
i upamiętnianiu „Burego” oraz jego żołnierzy poprzez organizowanie zgromadzeń publicznych. Będziemy 
bronić pamięci o tragicznych wydarzeniach, których doświadczyła  ludność prawosławna. 

Hajnówka była, jest i będzie miastem tolerancji i wielokulturowości. To tutaj żyjemy, pracujemy 
i spotykamy się ze sobą na co dzień – wyznawcy różnych wiar i przedstawiciele różnych narodowości 
zjednoczeni pod polską flagą i godłem. Nie pozwolimy tego zaprzepaścić i zamierzamy walczyć o dobre 
imię naszego miasta. 

„Bury” nie jest naszym bohaterem i nigdy nim nie będzie! Stawianie go za wzór i głoszenie haseł „Bury – 
mój bohater” jest prowokacją, której nie można akceptować. Naszymi bohaterami pozostaną niewinnie 
zamordowani mieszkańcy, którym tym stanowiskiem oddajemy należny Im hołd. Żołnierze podziemia 
antykomunistycznego nie mogą być postrzegani tylko jako bohaterowie bez skazy. „Bury” i jego oddział 
dopuścili się  brutalnych pacyfikacji ludności chłopskiej w okolicach Hajnówki i Bielska Podlaskiego. 

Z całą stanowczością potępiamy wydarzenia sprzed siedemdziesięciu czterech lat i wyrażamy swoją 
dezaprobatę dla organizowania marszu w Hajnówce. 

Apelujemy do parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zakazującej organizacji 
zgromadzeń publicznych promujących nienawiść i zagrażających dobrym relacjom obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej różnych narodowości i wyznań.
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