
Protokół Nr XV/20
z obrad XV sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 21 lutego 2020 r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 15:30

stan osobowy Rady Miasta – 21
obecnych na sesji – 16

nieobecnych usprawiedliwionych – 5

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Bołtryk Marcin
2. Charytoniuk Jerzy
3. Chomczuk Jan
4. Czurak Adam
5. Dąbrowska Jadwiga
6. Golonko Sławomir
7. Kot Aniela
8. Kuklik Helena
9. Laszkiewicz Barbara
10.Lewczuk Lucyna
11.Markiewicz Piotr
12.Pawluczuk Grażyna
13.Pietroczuk Walentyna
14.Puch Janusz
15.Rygorowicz Ewa 
16.Tomaszuk Grzegorz

Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Borkowski Maciej
2. Gmiter Mieczysław Stanisław
3. Łukaszewicz Małgorzata Justyna
4. Tumiel Artur
5. Zaborna Małgorzata Celina

Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka na XV sesji w dniu 21 lutego 2020
roku – Załącznik Nr 1.

Ponadto w sesji udział wzięli:
1. Ireneusz Roman Kiendyś – Zastępca Burmistrza Miasta Hajnówka
2. Jarosław Grygoruk – Sekretarz Miasta
3. Marzanna Sołtys – Radca Prawny
4. Halina Stepaniuk – Biuro Rady Miasta
5. Elżbieta Filipowicz – Biuro Rady Miasta 



6. Jarosław Walesiuk – Informatyk UM
7. Igor Łukaszuk – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
8. Barbara  Poleszuk  –  Organizator  V  Marszu  Pamięci  Żołnierzy

Wyklętych
9. Mieszkańcy Miasta Hajnówka
10. Przedstawiciele mediów lokalnych i krajowych

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. Nagrania z obrad sesji dostępne są w internecie pod linkami jak
niżej:
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-hajnowka-
w-dniu-21-luty-2020r
http://hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/13026-transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-
hajnowka-w-dniu-21-luty-2020r.html

Nagranie z obrad sesji – Załącznik Nr 2.

Do punktu 1 porządku obrad. (00:00:15 – 00:02:00)
Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczuk – Na podstawie art.  20 ust.  3
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. otwieram obrady XV sesji
Rady Miasta Hajnówka zwołanej na wniosek 15 Radnych Miasta Hajnówka. Witam
serdecznie Państwa Radnych, Pana Wiceburmistrza – Ireneusza Romana Kiendysia,
Pana Sekretarza  –  Jarosława Grygoruka,  pracowników Urzędu Miasta  Hajnówka.
Witam  serdecznie  zebranych  gości,  mieszkańców  miasta  Hajnówka  i  wszystkich
tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem telewizji kablowej. Chciałabym również
serdecznie bardzo powitać Pana Igora Łukaszuka – Radnego Sejmiku Województwa
Podlaskiego. Witam przedstawicieli mediów: telewizji kablowej, telewizji krajowej
i rozpoczynamy obrady dzisiejszej sesji. Wszyscy Państwo Radni otrzymali porządek
obrad wraz z projektem uchwały. Informacje o sesji zostały zamieszczone również
na stronie internetowej miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej, Portalu
Radnego,  Portalu  Mieszkańca  i  tablicach  ogłoszeń  Urzędu  Miasta.  Przypominam
wszystkim, że dzisiejsza sesja jest nagrywana przez telewizję kablową. Informuję,
że ustawowy  skład  Rady  Miasta  Hajnówka  stanowi  21  Radnych.  Stwierdzam,
że w dzisiejszej  sesji  uczestniczy  16  Radnych,  co  stanowi  quorum  niezbędne
do prowadzenia  obrad  Rady  Miasta,  umożliwiające  przeprowadzenie  ważnych
wyborów i podejmowanie prawomocnych uchwał. 

Do punktu 2 porządku obrad.(00:02:00 – 00:03:25)
Przewodnicząca Rady – Pani  Walentyna  Pietroczuk – Przechodzimy do porządku
obrad  dzisiejszej  sesji.  Państwo  Radni  otrzymali  porządek  obrad  w  wersji

http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-21-luty-2020r
http://www.bip.hajnowka.pl/article/transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-21-luty-2020r
http://hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/13026-transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-21-luty-2020r.html
http://hajnowka.pl/urzad1/aktualnosci/13026-transmisja-obrad-xv-sesji-rady-miasta-hajnowka-w-dniu-21-luty-2020r.html


elektronicznej i porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

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 Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczuk – Czy ktoś z Państwa Radnych
ma uwagi do przedstawionego porządku obrad? Pozwólcie Państwo, że usiądę. Nie
widzę, w takim razie głosujemy. Poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek
obrad.  Przypominam,  że  głosujemy  przez  podniesienie  ręki  i  elektronicznie.  Kto
z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Kto się wstrzymał? Kto jest
przeciw? Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji przyjęli porządek obrad. 

Wyniki głosowania Radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad – Załącznik Nr 3.

Do punktu 3 porządku obrad. (00:03:25 – 00:24:12)
Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczuk – Przechodzimy do punktu 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 Pamięci
Żołnierzy  Wyklętych.  Wszyscy  Radni  otrzymali  projekt  uchwały  wraz
z załącznikiem, stanowiskiem w dniu 17 lutego. Z wnioskiem o podjęcie uchwały
przez Radę Miasta wystąpiło 15 Radnych Rady Miasta. W dniu 18 lutego została
przez  Radnych  wnioskodawców  wniesiona  autopoprawka  do  projektu  uchwały
i zanim przejdziemy do dyskusji  nad projektem uchwały, poproszę przedstawiciela
wnioskodawców  –  Pana  Radnego  Jana  Chomczuka  o  krótkie  przedstawienie,
uzasadnienie złożonego wniosku.

Pan Jan Chomczuk – Radny – Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, Panie
Burmistrzu. Szanowni Goście, Mieszkańcy Hajnówki. W imieniu Klubów Radnych
Koalicji  Obywatelskiej  i  Porozumienia  Samorządowego  Regionu  Puszczy
Białowieskiej  przedstawiam  pod  obrady  Wysokiej  Rady  projekt  uchwały  wraz
z propozycją  stanowiska  o  zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym  upamiętnienia
żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się  Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Czynię to ze smutkiem, ponieważ wolałbym, aby
te wydarzenia, które są przyczynkiem do tego, że dzisiaj się spotkaliśmy, nigdy nie
miały miejsca. Niestety, przeszłości nie da się zmienić. Czasu nie można cofnąć, ale
zawsze  można,  patrząc  w przeszłość,  budować,  tworzyć  nową przyszłość.  Zależy
mi, aby  to,  co  czeka  mnie,  moje  dzieci,  nas  mieszkańców Hajnówki,  było  pełne
tolerancji, pełne szacunku wobec innego człowieka, wobec otaczających nas ludzi,



sąsiadów, gości naszego miasta, naszego regionu. Dlatego też razem z koleżankami
i kolegami podjęliśmy tę inicjatywę o zwołaniu sesji nadzwyczajnej, ponieważ nie
możemy przejść obojętnie wobec faktu, iż w Hajnówce będzie organizowany marsz
pamięci tego, na czyj rozkaz spacyfikowano wsie i zabito niewinne osoby. Nie może
być  przyzwolenia  na  mord  bezbronnych  dzieci,  matek  i  ojców,  nieważne  jaką
ideologię w tym celu się tworzy lub jaką posługuje. Życie ludzkie jest najważniejszą
wartością. Jesteśmy my jako Radni, potomkowie ofiar zobowiązani stanąć w obronie
pamięci  zamordowanych  współbraci  oraz  naszego  honoru,  ponieważ  maszerujący
nazywają  bezbronne  ofiary  oraz  nas  współczesnych  mieszkańców  Hajnówki
komuchami,  zdrajcami  ojczyzny,  jednocześnie  wychwalając  imię  zabójcy.  Trzeba,
aby  również  nasz  głos  sprzeciwu  wobec  tak  przedstawianej  historii  o  tych
tragicznych wydarzeniach usłyszano w naszym kraju i w Europie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca  Rady  –  Pani  Walentyna  Pietroczuk  –  Dziękuję.  Proszę  Państwa,
wszyscy zapoznali  się z przedstawionym projektem uchwały i zanim zostanie ona
odczytana,  jak również stanowisko, które jest  załącznikiem do uchwały, otwieram
dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, może
ktoś z gości chciałby zabrać głos,  jeśli  Państwo Radni.  Proszę bardzo.  Proszę się
przedstawić. 

Pani  Barbara  Poleszuk  –  Dzień  dobry.  Nazywam  się  Barbara  Poleszuk.  Jestem
organizatorką  Marszu  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych  w  Hajnówce.  Przypominam
nazwę  –  Marsz  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych,  wszystkich  żołnierzy
antykomunistycznego  powstania.  Ja  napisałam  krótkie  stanowisko,  bo  nie  chce
wchodzić w żadne zbędne dyskusje, więc pozwolę sobie przeczytać. Od 2011 roku
1 marca został  ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W związku z nim w całej Polsce odbywają się uroczystości
upamiętniające  żołnierzy  antykomunistycznego  powstania,  którzy  po  44  roku  nie
złożyli broni i  nie zgodzili  się,  aby Polską rządziła komunistyczna władza.  Wielu
z nich za swą postawę zapłaciło najwyższą cenę. Przez wiele lat próbowano wymazać
ich  z  polskiej  historii  oraz  powielać  kłamstwa  na  temat  ich  działalności.
Konsekwencje tego najbardziej są widoczne na naszych terenach, gdzie szkalowane
jest dobre imię Inki, majora Łupaszki, porucznika Zygmunta, podporucznika Konusa
czy też kapitana „Burego”. My nigdy nie będziemy się na to zgadzać. Protestujemy
także  przeciwko  nazywaniu  nas  prawicowymi  ekstremistami  oraz  kontestacji
legalnego zgromadzenia, jakim jest Hajnowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
który  gromadzi  wszystkich  tych,  którzy  chcą  upamiętnić  żołnierzy  podziemia
niepodległościowego bez względu na poglądy polityczne, wyznanie czy narodowość.
Jest  to  nasze  wspólne  święto.  Przypominam,  że  wśród  żołnierzy  wyklętych  byli
również prawosławni, jak i Białorusini, także w oddział kapitana Rajsa, który budzi
tak  dużo  kontrowersji  na  naszych  terenach.  Przypomnę  tylko,  że  został
on zrehabilitowany w 95 roku a Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego stwierdził
bez wątpliwości, że żołnierze podejmowali działania zmierzające do realizacji celów
nadrzędnych,  jakim był  dla  nich  niepodległy  byt  Państwa  Polskiego.  Wyrok  ten
stanowi jedyną prawną ocenę działalności Romualda Rajsa przyjętą przez niezawisły



Sąd  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Powołując  się  na  IPN,  wspomnę  również
o fragmencie  oświadczenia  wysłanym między  innymi  do Rady  Miasta  w Bielsku
Podlaskim  w  2016  roku.  Według  ocen  historyków  podłoże  pacyfikacji  wsi
białoruskich  przez  oddziały  podległe  kapitanowi  Romualdowi  Rajsowi  „Buremu”
między  29  stycznia  a  2  lutego  46  roku  miały  charakter  polityczny,  a  nie
narodowościowy czy religijny. Nie zgadzamy się na wykorzystywanie tragicznych
wydarzeń,  jakimi  były  niewątpliwie  te  z  przełomu  stycznia  i  lutego  46  roku,
do zbijania kapitału politycznego ani robienia spektaklu medialnego, jaki towarzyszy
nam co roku przy organizacji marszu. W związku z powyższym zwracam się z prośbą
do polityków i mediów, aby przestali dzielić mieszkańców i przestali wykorzystywać
historię  do  swoich  celów,  i  nie  pozostaje  mi  nic  innego,  jak  zaprosić  Państwa
na marsz, przekonać się samemu, jakie mamy poglądy, jakie mamy zdanie, bo z tego
co widzę, niektóre, z tego co słucham niektóre wypowiedzi, po prostu nikt nigdy nie
słuchał ani jednego z naszych przemówień. Marsz rozpoczyna się o godzinie 13:00,
o godzinie 14:00 odbędzie się koncert Pana Norberta Smolińskiego z zespołu Contra
Mundum w Hajnowskim Domu Kultury i serdecznie zapraszam wszystkich.

Pani  Walentyna  Pietroczuk –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś
z Państwa chciałby jeszcze  zabrać  głos?  Nie  widzę.  Proszę  Państwa,  przejdziemy
w tej chwili do zaprezentowania projektu. Jeszcze Pan. Proszę bardzo.

Mieszkaniec Miasta – Zdziwiony jestem waszym uczynkiem tym (Przewodnicząca
Rady  –  Panie  Lwie), bo  jest  to  uchwała  rządowa  i  zezwala  na  taki  marsz.  Toż
na pewno  ludzie  przyjadą  z  całej  Polski  pomodlić  się,  uczcić  tych  żołnierzy.
Co wy wyrabiacie?  To jest  klika jakaś tu w Hajnówce rządzi.  Jeszcze jedno wam
powiem. Od budynków gospodarczych uchwaliliście 10 razy (Przewodnicząca Rady
– Panie)  większy podatek jak mieszkalny(Przewodnicząca Rady –  Panie Lwie, ale
to nie jest temat dzisiejszej sesji) do czego to podobne, bez prawa hodowli nawet
świnki  tam  (Przewodnicząca  Rady  –  Bardzo  proszę) Co  wy  wyprawiacie?
Wy przeciw rządowi  idziecie,  (Przewodnicząca  Rady –  Bardzo  proszę  zakończyć)
was powinni  CBA zając  się  wami. (Przewodnicząca Rady –  Panie  Lwie,  bardzo
proszę).  Z wami powinni  porządek tu zrobić  (Przewodnicząca Rady – Zakończyć
proszę wystąpienie). Zakończyłem. (Przewodnicząca Rady – Dlatego że to nie jest
tematem dzisiejszej sesji. Proszę na następnej sesji).

Przewodnicząca Rady –  Pani Walentyna Pietroczuk – Proszę  bardzo,  Pani  Radna
Helena Kuklik.

Pani  Helena  Kuklik  –  Szanowni  Radni.  Szanowni  Państwo.  Nie  zamierzałam
zabierać głosu, jednak w obliczu tego, co Pani Barbara powiedziała i Pan Lew, nie
pamiętam jak się nazywa, nie sądziłam że ma takie poglądy, chciałam powiedzieć,
że święto ustanowił Prezydent Bronisław Komorowski i nie protestowaliśmy wtedy
jak było ustanawiane. Nie protestowaliśmy również jak było świętowane. Natomiast
będziemy protestować jak jest świętowane w Hajnówce i jest czczony Romuald Rajs
„Bury”  i  będziemy  protestować,  ponieważ  on.  Nie  protestujemy  przeciwko



podziemiu antykomunistycznemu. Rozumiemy, że powinni nawet walczyć, jeżeli się
nie godzili ze zmianą ustroju na, ze zmianą ustroju po okresie wojennym. To było
zupełnie normalne. Natomiast „Bury” był rzeczywiście, mógł być bohaterem gdyby
nie  zdarzenia,  których  dopuścił  się  w  styczniu  i  w  lutym  46  roku.  To  był
zdecydowanie bardzo dobry materiał na bohatera, tak jak przeczytałam w jednym
z artykułów: był dumny, honorowy, waleczny i inteligentny, i naprawdę moglibyście
go  czcić,  gdyby  nie  dopuścił  się  tutaj  w  naszych  okolicach  do  niesamowitych
zbrodni. Dziękuję.

Przewodnicząca  Rady  –  Pani  Walentyna  Pietroczuk –  Dziękuję  bardzo.  Czy  ktoś
z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę przedstawiciela
wnioskodawców,  Radnych  wnioskodawców  –  Pana  Radnego  Jana  Chomczuka
o przedstawienie projektu uchwały wraz ze stanowiskiem Rady Miasta Hajnówka.

Pan  Jan  Chomczuk  –  Radny  –  Pani  Przewodnicząca,  Wysoka  Rado,  Panie
Burmistrzu, Szanowni Goście, Mieszkańcy Hajnówki, przedkładam projekt uchwały
w brzmieniu jak niżej:  Uchwała 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. Nr 5, 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.  Załącznik  do  uchwały  –  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.  Koniec
stanowiska.

Przewodnicząca Rady – Pani Walentyna Pietroczuk – Dziękuję bardzo.

Pan  Jan  Chomczuk  –  Radny  –  Jeszcze,  jeżeli  Pani  Przewodnicząca  pozwoli,
dołączyliśmy jako Radni podpisujący projekt uchwały, uzasadnienie, które również
Państwo  otrzymaliście  na  skrzynki  mailowe  i  chciałbym  podkreślić
to, co powiedziała  Radna  Kuklik:  to  jest  protest  w  związku  ze  zgłoszonym
zgromadzeniem  publicznym  V  Hajnowski  Marsz  Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych



zaplanowany, to wydarzenie zostało na 23 lutego 2020 roku i ta gloryfikacja postaci
”Burego”,  która  ma  miejsce  podczas  tego  zgromadzenia,  budzi  właśnie  nasz
sprzeciw, i stanowisko nie jest wymierzone przeciwko obchodom Narodowego Dnia
Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych.  Upamiętnienie  tego dnia  powinno być  uczczeniem
bohaterów,  a  nie  wyrazem  pogardy  dla  niewinnych  ofiar  zbrodni  o  znamionach
ludobójstwa.  I  wnioskodawcy  uchwały  proponują  aby  stanowisko,  czy  treść
stanowiska, stanowisko, uchwala została przekazana: Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej,  Marszałek  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Marszałkowi  Senatu
Rzeczypospolitej  Polskiej,  Rzecznikowi  Praw  Obywatelskich,  Parlamentarzystom
z Województwa  Podlaskiego,  Radnym  Sejmiku  Województwa  Podlaskiego.
Dziękuję.

Pani  Walentyna  Pietroczuk  –  Przewodnicząca  Rady  –  Dziękuję  bardzo  Panu
Radnemu. Przechodzimy teraz do głosowania nad przedstawioną uchwałą i  której
załącznikiem  jest  przedstawione  stanowisko.  Kto  z  Państwa  Radnych  jest
za przyjęciem  przedstawionej  uchwały  i  jednocześnie  stanowiska?  Kto  się
wstrzymał? Kto jest przeciw? Wszyscy Radni obecni na dzisiejszej sesji zagłosowali
za przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta. 

Wyniki  głosowania  Radnych  w  sprawie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
stanowiska  Rady  Miasta  Hajnówka  o  zgromadzeniu  publicznym  dotyczącym
upamiętnienia  żołnierzy  podziemia  antykomunistycznego  z  okazji  zbliżającego  się
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Załącznik Nr 4.

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 – Załącznik Nr 5.

Do punktu 4 porządku obrad (00:24:13 – 00:24:14)
Pani Walentyna Pietroczuk – Przewodnicząca Rady – Proszę Państwa, nic mi innego
nie  zostaje,  tylko przejść  do ostatniego  punktu  naszej  dzisiejszej  sesji.  Zamykam
obrady XV sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję wszystkim za przybycie.

Załączniki:
1. Lista obecności Radnych Rady Miasta Hajnówka na XV sesji w dniu 21 lutego

2020 roku – Załącznik Nr 1.
2. Nagranie z sesji – Załącznik Nr 2.
3. Wyniki głosowania Radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad – Załącznik

Nr 3.
4. Wyniki głosowania Radnych w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia

stanowiska Rady Miasta Hajnówka o zgromadzeniu publicznym dotyczącym
upamiętnienia żołnierzy podziemia antykomunistycznego z okazji zbliżającego



się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Załącznik Nr 4.
5. 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 – Załącznik Nr 5.

Prot.

Przewodnicząca Rady

Walentyna Pietroczuk


