
	
                                                                                                                 Rzeszów 18.12.2017 r.  
Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  
Sejmiku Województwa Podkarpackiego                                                                                                  
 
 
                                         Szanowny Pan  
                                         Jerzy Cypryś  
                                         Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 
                           
                                        Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego wnioskuje o 
wprowadzenie do porządku obrad najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
przyjecie stanowiska w sprawie  usunięcia napisu Bircza 1945 - 1946 z tablicy przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  
                                       Klub Radnych PSL   szanując czyny zbrojne  naszych przodków i 
pamięć historyczną wnosi przyjęcie niniejszego  stanowiska przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego.  
 
w załączeniu: 
1. projekt Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
2. Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego.    
 

 
                                                               Przewodniczący  Klubu  Radnych  
                                                               Polskiego Stronnictwa Ludowego 

 
                                                        Wiesław Lada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Projekt - 
 
UCHWAŁA NR ………………………… 
  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………………………….. 2017r. 
 
dotycząca  stanowiska  Sejmiku w sprawie usunięcia napisu „ BIRCZA  
1945-1946 „  z tablicy  przy Grobie  Nieznanego Żołnierza w Warszawie .  
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017r.poz. 2096) 
oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
 uchwala  co następuje ; 

 
§ 1  

 
Przyjmuje   się  stanowisko   Sejmiku w sprawie  usunięcia  napisu „ 
BIRCZA  1945-1946 „  z tablicy  przy Grobie  Nieznanego Żołnierza w 
Warszawie  , stanowiące załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały . 
 

§2 
Uchwała podlega przekazaniu Sejmowi , Senatowi i Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej . 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego . 
 §4  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W SPRAWIE USUNIĘCIA NAPISU „BIRCZA 1945-1946”  

Z TABLICY PRZY GROBIE NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA W WARSZAWIE 
 

Dzień 11 Listopada to czas, w którym myśli i serca Polaków 
z wdzięcznością kierują się ku Tym, którzy nie szczędząc krwi ani życia 
swojego śpieszyli walczyć za Ojczyznę. Usunięcie przed tak podniosłą chwilą 
jak Święto Niepodległości, tablicy z napisem „Bircza 1945 - 1946" z Grobu 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie jest aktem w najwyższym stopniu 
niewytłumaczalnym. 

Dostrzegając z jednej strony potrzebę utrzymania dobrosąsiedzkich 
stosunków z Ukrainą, a z drugiej zachowania pamięci o ofiarnej walce polskiego 
żołnierza, pragniemy z całą mocą podkreślić, że trudna, polsko-ukraińska 
historia nie musi dzielić. Może stać się fundamentem prawdziwie braterskich, 
przyjaznych stosunków. Jednakże pod warunkiem, że oparta będzie na faktach, 
bez niedomówień i przemilczeń wynikających ze źle pojętej poprawności 
politycznej. Faktem jest że żołnierze jednostek 9 i 17 DP na przełomie 1945 
i 1946 roku stawili czoło znaczącym siłom UPA, których celem było zdobycie i 
spalenie Birczy. Jaki los czekałby polskich mieszkańców najdobitniej świadczą 
wydarzenia z Wołynia (1943) czy ziemi lubaczowskiej (1944). Posłuszni 
rozkazowi, ale przede wszystkim nakazowi sumienia, stanęli mężnie w obronie 
niewinnych kobiet i dzieci. To, że byli żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego 
w niczym nie umniejsza ich zasługi. Mając w pamięci słowa prezydenta 
Andrzeja Dudy, który dobitnie stwierdził, że: „Krwi przelanej za ojczyznę nie 
wolno w żaden sposób dzielić i nie wolno w żaden sposób dzielić tych, którzy 
za nią polegli" uważamy, że chociaż skomplikowane dzieje najnowsze naszej 
Ojczyzny mogą wywoływać spory, to łączyć musi wszystkich Polaków 
szacunek i poważanie dla męstwa i poświęcenia polskiego żołnierza. 

Słusznym jest by polscy żołnierze nie byli dzieleni na lepszych 
i gorszych. Polegli w obronie Wizny, Warszawy czy małej bieszczadzkiej 
Birczy mają takie samo prawo do upamiętnienia i zachowania ich najwyższej 
ofiary - ofiary życia w narodowej pamięci. 

W związku z powyższym, z szacunku do czynu zbrojnego naszych 
przodków, bez dzielenia przelanej polskiej krwi na lepszą i gorszą a także 
w trosce o pamięć historyczną przyszłych pokoleń Polaków, mieszkańców 
Podkarpacia, tej części Polski, która najboleśniej odczuła skutki 
eksterminacyjnych akcji UPA, radni sejmiku wyrażają ubolewanie z powodu 
brutalnego wdzierania się polityki w świętą dla naszego narodu sferę jaką jest 
śmierć żołnierska. 
 
 
 
 
 



 
 


