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Polskiej Narodowej Rady Kamratów 

W sprawie obchodów banderowskiego Dnia Obrońców i Obrończyń Ukrainy 
         
        W dniu 14 października 2022 r. neobanderowska Ukraina w sposób huczny jako święto państwowe i dzień wolny  
od pracy obchodzi Dzień Obrońców i Obrończyń Ukrainy. Święto to zostało w 2015 r. ustanowione przez prezydenta Petra 
Poroszenkę w nieprzypadkowej dacie, bowiem w dniu 14 października 1942 r. powstała zbrodnicza, szowinistyczna  
i antypolska formacja - Ukraińska Powstańcza Armia. Bandyci spod znaku UPA opętani ideologią Stepana Bandery i Dmytro 
Doncowa, dowodzeni przez takich sadystów i degeneratów jak Dmytro Klaczkiwski i Roman Szuchewycz rozpętali krwawe 
i przepełnione okrucieństwem ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w ramach którego wymordowano  
co najmniej 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci oraz mężczyzn. Polacy ginęli masowo paleni żywcem w kościołach, zarąbywani 
siekierami, rozrywani końmi, nabijani na pal i przecinani piłami. Kres tej trwającej kilka lat orgii przemocy wobec Polaków, 
położyła dopiero przeprowadzona przez władze powojennej Polski w 1947 r. Akcja Wisła. Wybór sadystycznej i ludobójczej 
formacji na patrona obrońców i obrończyń Ukrainy w sposób dobitny świadczy o tym na jakich ideologicznych 
fundamentach zbudowane jest państwo ukraińskie. 
        Polska Narodowa Rada Kamratów w imieniu Narodu Polskiego stanowczo potępia obchodzone dziś przez władzę  
i ludność neobanderowskiej Ukrainy święto państwowe. Wzywamy władzę kijowską do natychmiastowego zaprzestania 
promowania i czczenia zbrodniarzy wojennych, których głównym celem była eksterminacja ludności polskiej na Kresach. 
Wzywamy neobanderowską Ukrainę do natychmiastowego usunięcia ze sfery publicznej pomników takich ludobójców jak 
Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Dmytro Klaczkiwski. Wzywamy państwowe i lokalne władze na Ukrainie  
do natychmiastowego wyrugowania nazw ulic upamiętniających ludobójcze formacje UPA i SS Gallizien. 
        Na szczególne potępienie zasługuje postawa rządu sprawującego w Polsce władzę, jak i całkowicie jednomyślnej z nim  
w tej kwestii opozycji parlamentarnej. Rząd Polski nie podjął żadnych kroków dyplomatycznych wobec neobanderowskiej 
Ukrainy celem ukrócenia rozplenionego w tym państwie kultu szowinistycznych zbrodniarzy spod znaku OUN-UPA. 
Władze warszawskie są ślepe na narastający na Ukrainie problem  neobanderyzmu. Milczenie polskojęzycznego rządu jest 
odbierane na noebanderowskiej Ukrainie jako przyzwolenie na zakłamywanie i fałszowanie historii.  Zbrodnią wobec Narodu 
Polskiego jest wspieranie przez oficjalne władze Polski i parlamentarną opozycję neobanderowskiej i wrogiej Polakom 
Ukrainy. Szczególnym zaś przykładem sprzeniewierzenia się Polskiemu Interesowi Narodowemu, w dobie szalejącej inflacji 
i zapaści gospodarczej są warte setki milionów złotych transfery socjalne przeznaczone na wsparcie neobanderowskiej 
Ukrainy i jej mieszkańców. 
        Patriotyczny Ruch Rodaków Kamratów reprezentowany przez Polską Narodową Radę Kamracką sprzeciwia się 
próbom wciągnięcia Polski do wojny w obronie neobanderowskiej Ukrainy. Protestujemy przeciwko wspieraniu, 
utrzymywaniu, doposażaniu oraz szkoleniu armii neobanderowskiej Ukrainy która swe święto obchodzi w rocznicę 
utworzenia formacji odpowiedzialnej za bestialską śmierć setek tysięcy Polaków. Polski Interes Narodowy każe nam uczynić 
wszystko by uchronić naszą Ojczyznę od wojennej pożogi, która obróciłaby w perzynę wysiłek kilku pokoleń Polaków. Nie 
chcemy utworzenia wspólnego polsko-ukraińskiego bytu państwowego jaki ponad głowami Polaków, zbudować próbują 
polskojęzyczne władze. Nie ma bowiem na jednej ziemi miejsca dla dwóch narodów – jednego który stał się ofiarą 
szaleńczego ludobójstwa i drugiego który sprawców i ideologów tego ludobójstwa czci i stawia na piedestale. 
 
Sprzeciwiamy się udziałowi Polaków w obcych wojnach ! 
Nie dla ukropolin! 
Śmierć wrogom Ojczyzny! 
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