
 
Краків, 21.04.2017 р. 

 
Ввічливо й сердечно запрошуємо Вас до участі в організованій 28-29 квітня 
2017 року в Ягеллонському університеті у Кракові науковій конференції, яка 
присвячена зростаючим проблемам зі збереження рідної мови, культури, 
тотожності української національної меншини у Польщі – 70 років після 
депортаційної Акції «Вісла» 1947 року, проведеної польською 
комуністичною владою.  
Протягом нашої конференції намагатимемося науково проаналізувати 
розпочату у 1989 році вже у вільній Польщі і у незалежній від 1991 року 
Україні, далекосяжну ,і даючу до сьогодні плоди, творчу співпрацю 
польських й українських еліт, а особливо ініціативи польських й українських 
президентів, членів законодавчої й виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, освітніх, культурних, суспільних, релігійних діячів, творців 
культури, академічних середовищ, молодіжних організацій, представників 
духовенства та мирян польських й українських церков, а перш за все 
послання і проповіді найбільшого морального авторитета у Польщі й світі 
папи римського св. Івана Павла ІІ.  
Учасників нашої конференції у природній спосіб супроводжує прагнення 
«щоб переважала добра пам'ять», висказане у 2016 році у Кракові в 
королівському замку давньої столиці Ягеллонської держави папою 
римським Франциском.  
Заплановану на 28 квітня – день розпочатої перед 70-и роками Акції 
«Вісла», попередить врочисте відкриття перед актовим залом Collegium 
Novum Ягеллонського університету виставки під заголовком «20 років після 
візиту Івана Павла II в Ягеллонський університет і спільної екуменічної 
молитви з Папою-слов’янином про духовну єдність Європи у каплиці 
перших мучеників Київської Русі святих Бориса і Гліба Фундації Св. 
Володимира Хрестителя Київської Руси у Кракові (вул. Каноніча 15)».  

Беручи до уваги щораз більші проблеми української національної меншини, 
яка вимушена долати різні протиріччя для збереження української 
ідентичності у Польщі, особливо важливими стають, супроводжуючі нашу 
конференцію думки висказані св. Іваном Павлом ІІ у 1988/1989 році у 
посланні на Світовий День Миру – «Пошана до меншин – умова миру». 

Спілкування дослідників під час першої частини конференції під заголовком 
«Поляки в добрій вічній пам'яті українців» присвячене обговоренню думок 
та діяльності визначних особистостей, які працювали як у Польщі, так й 
в Україні для пізнання і взаємного зрозуміння між поляками і українцями та 
усіма народами. Спеціальна увага буде присвячена таким знаменитим 
постатям, як св. Іван Павло ІІ, митрополит Андрей Шептицький, Лех 
Качинський, краківський митрополит кардинал Францішек Махарський, 
Чеслав Мілош, Юрій Новосільський, тощо.  

Друга частина першого дня конференції під заголовком «Поляки в добрій 
вдячній пам'яті українців» буде присвячена діяльності для взаємної 
польсько-української творчої співпраці представників польської 
законодавчої влади, уряду, самоврядування, церков, мистецьких, 
академічних, суспільних, освітніх і релігійних середовищ, громадської 
думки, творців й діячів культури.  
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Наголошення діяльності дотеперішніх речників польсько-українського 
порозуміння та примирення допоможе – як вірять учасники конференції – 
створити тривалі основи далекосяжної польсько-української співпраці у всіх 
ділянках – від Криму, Донбасу, Києва, Львова до Перемишля Лемківщини, 
Кракова, Варшави і Ґданська.  

Надіючись на розвиток партнерського й корисного для обох держав й всієї 
Європи співробітництва ще раз щиросердечно запрошуємо на нашу 
краківську конференцію, котра, у переконанні її учасники допоможе 
практично реалізувати висловлене незалежним Сенатом Польщі обіцяння, 
що він «буде прагнути до того, щоб були виправлені кривди заподіяні в 
наслідок Акції «Вісла». Незалежний Сенат Республіки Польща – як читаємо 
у прийнятій 3 серпня 1990 року постанові засудив акцію «Вісла», в якій 
«застосовано притаманні тоталітарним системам принципи колективної 
відповідальності». Протягом трьох місяців – як наголосили польські 
сенатори – «польська комуністична влада примусово переселила біля 140 
тисяч громадян Польщі української національності, а також поляків, у 
головні мірі польсько-українських сімей. Українських переселенців у 1947 
році – як підкреслили польську сенатори – позбавлено їх рідної землі, 
батьківщини, домів, майна, святинь, переселяючи їх у західні і північні 
регіони польської держави.  

Якже важливим і зобов’язуючим до позитивних дій поляків й українців стає 
факт, що автор ідеї розширення Європейського Союзу на народи Східної 
Європи: – «Від люблінської унії до Європейської унії» – Іван Павло ІІ 
тридцять років після славного виступу у Європейському парламенті 1988 
року у 1000-ліття Хрещення Київської Русі, під час своєї історичної 
апостольської прощі у 2001 році в Україні сказав, що тут «у Києві 
християнська церква дихає двома легенями – східної і західної традиції».  

Маю надію, що наша чергова краківська конференція допоможе у відбудові 
вільної від хаосу, гармонійної й безпечної «родинної Європи», про яку 
мріяли так дуже зичливі і віддані Україні св. Іван Павло ІІ, Чеслав Мілош, 
Станіслав Вінценз, Єжи Ґєдройч, Богдан Осадчук, Василь Стус, Андрєй 
Сахаров та їх гідні спадкоємці.  

Сердечно запрошую на конференцію, дякую за духовну єдність з її 
учасниками. 

Бажаю здоров'я і всякого добра  
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