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Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w organizowanej 28-29 kwietnia 

2017 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie konferencji naukowej dotyczącej 
rosnących Problemów z zachowaniem języka, kultury, tożsamości ukraińskiej 
mniejszości narodowej w Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedleńczej akcji „Wisła” 
1947 roku. 

Podczas obrad naszej konferencji dokonamy naukowej analizy rozpoczętych 
w 1989 roku już w wolnej Polsce i w 1991 roku w niezależnej Ukrainie dalekowzrocznej 
i owocującej do dziś twórczej współpracy polsko-ukraińskiej. W naszych rozważaniach 
będziemy sięgać do ważnych inicjatyw, podejmowanych przez polskich i ukraińskich 
prezydentów, parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, 
wybitnych twórców i działaczy kultury, oświaty, Kościoła i Cerkwi, środowisk 
akademickich, organizacji młodzieżowych, społeczno-kulturalnych, fundacji, a zwłaszcza 
do posłań największego autorytetu moralnego w tym czasie Papieża-Słowianina 
św. Jana Pawła II.  

Pragnę podkreślić, że uczestnikom naszej konferencji w sposób naturalny 
przyświeca pragnienie papieża Franciszka „by przeważyła dobra pamięć” 
wypowiedziane w 2016 roku w stolicy państwa Jagiellonów w Krakowie na Zamku 
Królewskim.  

Rozpoczynającą się 28 kwietnia, dokładnie w 70. Rocznicę Akcji „Wisła” w auli 
Collegium Novum UJ konferencję poprzedzi uroczyste otwarcie wystawy pt. „20 lat 
po wizycie Jana Paweł II w Uniwersytecie Jagiellońskim i wspólnej ekumenicznej 
modlitwie z Papieżem-Słowianinem o duchową jedność Europy w Kaplicy pierwszych 
męczenników Rusi Kijowskiej Świętych Borysa i Gleba Fundacji św. Włodzimierza 
Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie przy ul. Kanoniczej 15”. 

W kontekście piętrzących się przed ukraińską mniejszością narodową w Polsce 
problemów z zachowaniem własnej identyczności szczególnej wymowy nabiera 
przyświecające krakowskim obradom motto z posłania św. Jana Pawła II na Światowy 
Dzień Pokoju 1988/1989 zatytułowane „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”.  

Obrady pierwszej części konferencji pt. „Polacy w dobrej wiecznej pamięci 
Ukraińców” poświęcone zostaną myśli i działalności na rzecz poznania, porozumienia 
i pojednania między Polakami i Ukraińcami oraz wszystkimi narodami takim wybitnym 
postaciom w Europie i w świecie, jak – św. Jan Paweł II, Metropolita Andrzej Szeptycki, 
Lech Kaczyński, metropolita krakowski ks. kard. Franciszek Macharski, Czesław Miłosz, 
Jerzy Nowosielski i wielu innych współtwórców kulturowo niepodzielnej Europy. 

Natomiast druga część II sesji konferencji krakowskiej zatytułowana „Polacy 
w dobrej wdzięcznej pamięci Ukraińców” poświęcona zostanie działaniom na rzecz 
wzajemnego poznania się i porozumienia Polaków i Ukraińców oraz wielorakim 
osiągnięciom najbardziej aktywnych i zasłużonych przedstawicieli polskich władz 
ustawodawczych, wykonawczych, samorządowych, oświatowych, środowisk 
artystycznych, akademickich, opiniotwórczych, kultury, organizacji społeczno-
kulturalnych, religijnych, młodzieżowych.  

Ukazanie dotychczasowych osiągnięć rzeczników poznania i porozumienia 
Polaków i Ukraińców przyczyni się – jak wierzą uczestnicy konferencji – do twórczej 
i korzystnej dla Polski i Ukrainy współpracy od Krymu, Donbasu, Kijowa, Lwowa do 
Przemyśla, Łemkowszczyzny, Krakowa, Warszawa i Gdańska, gdzie w 105 roku ukraińska 
mniejszość narodowa przy Parafii Greckokatolickiej Matki Boskiej Pokrowy – Opiekunki 
odsłoniła pomnik współtwórcy chrześcijańskiej Europy św. Włodzimierza w 1000-lecie 
śmierci Chrzciciela Rusi Kijowskiej.  
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Mam nadzieję, że podobnie jak organizowane w różnych miejscach w Polsce 
obchody 70. Rocznicy wysiedlenia Ukraińców podczas akcji „Wisła” 1947 roku nasza 
krakowska konferencja przyczyni się do urzeczywistnienia złożonej przez niezależny 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej obietnicy, iż „dążyć on będzie do tego, by naprawione 
zostały krzywdy powstałe w wyniku akcji „Wisła”. Jak podkreślali bowiem senatorzy 
polscy w przyjętej 3 sierpnia 1990 roku uchwale potępiającej wysiedleńczą akcję 
„Wisła”, komunistyczne władze polskie stosując „właściwą dla systemów totalitarnych – 
zasadę odpowiedzialności zbiorowej” w ciągu trzech miesięcy wysiedlili około 150 
tysięcy Ukraińców z ich ojczystej ziemi, pozbawiając ich rodzimych domów, majątku, 
świątyń i możliwości powrotu.  

W załączeniu przesyłam program autorów 45 wystąpień, których publikacja, 
a zwłaszcza popularyzacja wśród szerszych kręgów społeczeństwa polskiego przyczyni 
się do godnego zamknięcia tragicznych kart w 1000-letnich dziejach stosunków polsko-
ukraińskich i stworzy trwałe podstawy dobrosąsiedzkich stosunków między wolną od 
1989 roku Polską i niezależną od 1991 roku Ukrainą, której najlepsi synowie wciąż giną 
broniąc swojej ziemi okupowanej na Wschodzie przez obce państwo.  
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