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Kraków, 13 lutego 2018 r.  
 

Wielce Szanowni Przedstawiciele w adz  
Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy,  
bior cy udzia  bezpo rednio i po rednio w rozmowach dotycz cych konsekwencji ustawy o IPN 
w Polsce dnia 16.02.12018 r.  
 

Uprzejmie zwracamy si  z pro  o wykorzystanie podczas polsko-ukrai skich rozmów prze-
anych materia ów w celu wypracowania satysfakcjonuj cego obie strony stanowiska, przedsi -

wzi cia odpowiednich dzia , a zw aszcza o zaapelowanie do ludzi dobrej woli Krakowa, Przemy-
la oraz innych miast w Polsce, by nie pozostawali oboj tnymi i nie akceptowali agresywnych, 

antyukrai skich zachowa , dzia  i takich obelg jak m.in. wykrzykiwane w 2016 r. w Przemy lu1, 
a od kwietnia 2017 r. do 13 lutego 2018 r. wypisywane na g ównych ulicach Krakowa has a 

mier  Ukrainie”, „UA von!”, „ mier  kur…ie ukrai skiej!”2. Widniej ce od kwietnia 2017 r. do 
lutego 13 lutego 2018 r. w ró nych cz ciach Krakowa napisy udokumentowane zosta y na Alei 
29 Listopada przy skrzy owaniu z ul. Dobrego Pasterza na trasie z Warszawy do Krakowa i na ul. 
Dobrego Pasterza.  

Z pro  o podj cie d ugofalowych programów edukacyjnych w polskich szko ach dotycz cych 
1000-letnich stosunków polsko-ukrai skich oraz o zaapelowanie do spo ecze stwa polskiego 
o niestosowanie zasady odpowiedzialno ci zbiorowej i nieupokarzanie wysiedlonych w 1947 r. 
Ukrai ców – obywateli Polski oraz przyje aj cych do Polski, studiuj cych i pracuj cych obywate-
li Ukrainy i Ukrai ców z ró nych pa stw zwracaj  si  organizatorzy i uczestnicy otwartej w Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagiello skiego 28-29.04.2017 r. wystawy pt.: „20 lat po wizycie Jana 
Paw a II w Uniwersytecie Jagiello skim i wspólnej ekumenicznej modlitwie z Papie em-

owianinem o duchow  jedno  Europy w Kaplicy pierwszych m czenników Rusi Kijowskiej 
wi tych Borysa i Gleba Fundacji w. W odzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie 

(ul. Kanonicza 15)” oraz zorganizowanej 28-29.04.2017 r. w Krakowie i w Gorlicach 2.06.2917 r. 
dwucz ciowej konferencji naukowej, zatytu owanej „Problemy z zachowaniem j zyka, kultury, 
to samo ci ukrai skiej mniejszo ci narodowej w Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedle czej 
akcji „Wis a” 1947 r.”. 

Poni ej zamieszczone wypisywane zw aszcza na murach oraz na samochodach z rejestracj  
ukrai sk  has a „UA – Von!”, dokumentowane w grudniu 2016 r. w Przemy lu i w Krakowie dnia 
19 kwietnia 2017 oraz 9, 15, 28, 29 maja, 6, 15 czerwca i 18 lipca 2017 r., 13 lutego 2018 r. uze-
wn trzniaj  agresywne jak nigdy dot d antyukrai skie postawy i dzia ania, które nasili y si  
w okresie obchodów 70. rocznicy wojskowo-politycznej deportacji Ukrai ców – obywateli polskich 
w 1947 r. i rozproszenia ich w celu wynarodowienia w pó nocnych i zachodnich regionach kraju. 
Podczas tej wysiedle czej Akcji „Wis a” – jak uzasadnia  w przyj tej 1990 r. uchwale niezale ny 
Senat RP – ówczesne polskie w adze komunistyczne, stosuj c w ciw  dla systemów totalitarnych 

                                                             
1 Wykrzykiwane 11 grudnia 2016 r. w Przemy lu w obecno ci lokalnych w adz has a „ mier  Ukrai com!” oraz 
„Przemy l, Lwów – zawsze polskie”, „Ukrai cy precz, von z Polski”, nie przypadkowo wypisywane s  na ulicach 
Krakowa. Po dokonaniu przez wojska Federacji Rosyjskiej okupacji Krymu i Donbasu przed Konsulatem General-
nym Ukrainy w Krakowie z flagami samozwa czych terrorystycznych republik uga ska i Doniecka demonstrowali 
wspieraj cy ich w Donbasie polscy zwolennicy rosyjskiej agresji na Ukrainie. W uniwersyteckim rodowisku kra-
kowskim 16 maja 2014 r., a wiec po decyzji Dumy Federacji Rosyjskiej o wprowadzeniu wojsk na Ukrain , po 
aneksji Krymu i po rozpocz ciu wojny na Ukrainie powsta  os awiony „List otwarty do Narodu Rosyjskiego i w adz 
Federacji Rosyjskiej. W zredagowanym przez by  dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Jagiello skiego li cie dost pnym od lat tak e w j zyku rosyjskim sygnatariusze Listu „solidaryzuj  si  z w adzami 
Federacji Rosyjskiej w podejmowanych dzia aniach, zarówno tych dotycz cych Ukrainy, jak równie  wcze niej 
w sprawie Syrii”. Por. https://www.gloria.tv/article/RvxxVNPF1qN41Kb7vFLQvGmPe. Tekst tego listu za cza-
my w materia ach.  
2 Wykropkowane w niniejszym tek cie niecenzuralne, pogardliwe s owo wypisywane jest w ca ci – “kur..ie”. 
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zasad  odpowiedzialno ci zbiorowej „wysiedli y 140 tysi cy” Ukrai ców z ojczystej ziemi, pozba-
wiaj c ich rodzimych domów, maj tków, cerkwi oraz mo liwo ci powrotu.  

W duchu przetrwa ej w wiadomo ci znacznej cz ci polskiej opinii publicznej zasady stosowa-
nia odpowiedzialno ci zbiorowej wysiedleni i rozproszeni Ukrai cy, ich synowie i wnukowie kolej-
ny raz i w pierwszej kolejno ci zostali dzi  ponownie obarczeni win  za zbrodnie wo skie na 
Polakach. Ten negatywny stereotyp hajdamaki z XVIII w. i banderowca-bandyty z XX w. wykreo-
wany m.in. za po rednictwem obowi zuj cej szko ach rednich lektury „ uny w Bieszczadach” 
Jana Gerharda  oraz jej adaptacji filmowej „Ogniomistrz Kale ” utrwali  z jednej strony film „Wo-

” Wojciecha Smarzowskiego, stworzony na podstawie powie ci Stanis awa Srokowskiego „Nie-
nawi ”, a z drugiej strony uchwa a z 2016 r. Sejmu RP ustanawiaj ca dzie  11 lipca Narodowym 
Dniem Pami ci Ludobójstwa, które szeroko upowszechni y rodki masowej informacji w Polsce 
jako dzie  „pami ci ludobójstwa ukrai skiego”3, uto samianego z ca ym narodem ukrai skim.  

 
Zamieszczamy ni ej wybór zdj , b cy wiadectwem g oszenia widniej cych bez reakcji od-

powiednich w adz od 10 miesi cy na murach Krakowa antyukrai skich agresywnych i obra liwych 
hase  w Przemy lu i Krakowie:  

 
Has a „ mier  Ukrai com”, „Przemy l i Lwów - zawsze polskie”. wykrzykiwane podczas marszu Orl t Przemyskich i Lwowskich 10.12.2016 r., „Nasze 

owo”, nr 51, 18.12.2016 r. 
 

  19.04.2017

                                                             
3 Przyk adem upowszechnianego w zasadniczej wi kszo ci polskich rodków masowej informacji uto samiania 
winnych zbrodni na Wo yniu z ca ym narodem ukrai skim jest m.in. dodatek specjalny do tygodnika „Do Rzeczy” 
(nr 41/192) z 10-16 pa dziernika 2016 r. z wydrukowanym tekstem „Wo  1943 – ukrai skie ludobójstwo Pola-
ków”. 
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 20.07.2017 

Skrzy owanie przy wje dzie z Warszawy Alei 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza 
Powy sze napisy widniej  od kwietnia do lipca 2017 r. na trasie z Warszawy do Krakowa przed skrzy owaniem  
Alei 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza, przy poczcie na ul. Dobrego Pasterza oraz innych miejscach Krakowa. 

 
Skrzy owanie przy wje dzie z Warszawy Alei 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza, fot. 6.06.2017  
 

  
Przystanek autobusowy przy ko ciele Dobrego Pasterza i Urz dzie Pocztowym na ul. Dobrego Pasterza 
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Przystanek autobusowy przy Urz dzie Pocztowym na ul. Dobrego Pasterza  

Powy sze napisy widniej  od kwietnia do lipca 2017 r. na trasie z Warszawy do Krakowa przed skrzy owaniem 
Alei 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza, przy poczcie na ul. Dobrego Pasterza oraz innych miejscach Krakowa. 

  
Skrzy owaniem ul. Dobrego Pasterza i Alei 29 Listopada 102 – ciana odzie owego Domu Kultury w Krakowie 

 
owo „ukrai ska” i „ ” zosta o zamazane farb  na dwuj zycznej tablicy informacyjnej „Polsko-ukrai ska Izba 

Gospodarcza” – „ ”. 
 

Zdj cie wykonane na skrzy owaniu Alei 29 Listopada ul. Lubla skiej i Opolskiej 20 lipca 2017 r.  
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Urz d Pocztowy, ul. Dobrego Pasterza 67 
 

 
ul. Dobrego Pasterza 109, w tle Ko ció  pw. w. Jana Chrzciciela 
Powy sze napisy widniej  od kwietnia do lipca 2017 r. na trasie z Warszawy do Krakowa przed skrzy owaniem Alei 29 
Listopada i ul. Dobrego Pasterza, przy poczcie na ul. Dobrego Pasterza oraz innych miejscach Krakowa. 

 
Przedstawione wy ej problemy, fakty i wybór zdj  b cy wiadectwem uzewn trzniaj cych si  
od 2016 r. antyukrai skich, agresywnych dzia , wiadcz cych zarazem o g bokim kryzysie dia-
logu w najnowszej historii stosunków polsko-ukrai skich przedstawiamy skrótowe uzasadnienie 
naszej pro by. Powy sze dokumenty i materia y przesy amy z nadziej  na odnowienie dialogu 
Polaków z Ukrai cami i poznanie zasadniczych przyczyn narastaj cych od pokole  konfliktów pol-
sko-ukrai skich.  
Przezwyci enie kolejnej, jak nigdy dot d destrukcyjnej dla obu stron fali antyukrai skich nastro-
jów stanowi niezb dny warunek dla kontynuowania partnerskich i godnych stosunków wolnej 
Polski z niepodleg  Ukrain , której niezale no  le y zarówno Polski, jak i Ukrainy i Europy i wia-

13.02.2018 

13.02.2018 
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ta, pragniemy zach ci  elity polskie do nawi zania stworzonych w okresie „Solidarno ci” trwa ych 
podstaw i perspektyw dialogu polsko-ukrai skiego, a zw aszcza do podj tych przed 30 laty inicja-
tyw i osi gni  przedstawicieli duchowie stwa oraz wieckie elity w Polsce i w Ukrainie.  

boko wierzymy, e w znalezieniu dróg wzajemnego poznania si , zrozumienia i pojednania 
Polaków i Ukrai ców pomog  dokonane ju  w niepodleg ej Polsce i niezale nej Ukrainie analizy i 
ustalenia ukrainoznawców, dzia aczy spo eczno-kulturalnych, religijnych i politycznych ukazuj -
cych spo eczno-historyczne i polityczne ród a funkcjonuj cego od wieków w polskiej opinii pu-
blicznej negatywnego stereotypu Ukrai ca, ukszta towanego na przestrzeni wieków pe nego dra-
matów, ale i pi knych kart s siedztwa Polaków i Ukrai ców. 
W ko cowej cz ci naszej pro by zapraszaj c do wspó pracy wszystkich zainteresowanych pra-
gniemy poinformowa  o naszych wieloletnich dzia aniach na rzecz znalezienia wielorakich p asz-
czyzn i sposobów twórczej i owocnej wspó pracy Polaków i Ukrai ców. Mamy niez omn  nadziej , 
e pozytywna odpowied  na nasz  pro  przyczyni si  do odrodzenia i kontynuacji konstruktyw-

nego dialogu Polaków z Ukrai cami. Informujemy zarazem, e wszystkim zainteresowanym b -
dziemy mogli przes  przygotowan  przez nas do druku szersz  wersj  niniejszej petycji oraz ma-
teria y z odbytych w ostatnich trzech latach konferencji naukowych po wi conych takim ywot-
nym dla Ukrainy i jej twórczych kontaktów z Polsk  problemom polsko-ukrai skim, jak: 

 Znaczenie dzie a synów w. W odzimierza dla niepodleg ego pa stwa ukrai skiego, kultu-
ry narodowej i duchowo ci. wi ci m czennicy kniaziowie Borys i Gleb oraz Jaros aw M -
dry (2015);  

 Ewangelia w j zyku matki. Inspiracje dziedzictwem w. Cyryla i Metodego w wychowaniu 
i edukacji – wschodnioeuropejskie do wiadczenia w kontek cie aktualnych wyzwa  2016);  

 Rola chrystianizacji w dziejach, kulturze i yciu duchowym Polski, Ukrainy oraz narodów 
siednich. W 1050 rocznic  Chrztu Polski (2016);  

 Wo  w polskiej pami ci, polityce historycznej, dzie ach literackich, ich adaptacjach fil-
mowych oraz wiadomo ci spo ecznej (2016);  

 Problemy z zachowaniem j zyka, kultury, to samo ci ukrai skiej mniejszo ci narodowej 
w Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedle czej akcji „Wis a” 1947 roku (2017). 

Z odbytych w latach 2015-2017 konferencji dwie ostatnie (których programy za czamy) zor-
ganizowane zosta y z my  o przezwyci aniu narastaj cego kryzysu w stosunkach polsko-
ukrai skich. B dziemy zatem wdzi czni za zapoznanie si  z przedstawionymi w tej skrótowej 
wersji petycji opiniami z debat uczestników konferencji oraz wynikami bada  ukrainoznaw-
ców, ich ustaleniami, wnioskami oraz rekomendacjami i sugestiami, o których dyskutowano 
podczas konferencji. 
Pragniemy podkre li , e obrady konferencji zako czy o odprawione w bizanty sko-
ukrai skim obrz dku nabo stwo z udzia em Ukrai ców i Polaków,  którzy modli si  w inten-
cji ofiar zbrodni wo skiej w kaplicy ksi nej halickiej b . Salomei w ko ciele Ojców Francisz-
kanów w Krakowie.  

 
W imieniu organizatorów i uczestników wystawy i konferencji  
Prof. dr hab. W odzimierz Mokry  
 
Kierownik Katedry Ukrainoznawstwa  
Wydzia u Studiów Mi dzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiello skiego  
Prezes Fundacji w. W odzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie  
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W za czeniu przesy amy wybrane materia y, które naszym zdaniem zas uguj  na wykorzystanie 
podczas przysz ych spotka  Polaków i Ukrai ców zainteresowanych kontynuacj  dialogu polsko-
ukrai skiego:  

1) Program konferencji: „Problemy z zachowaniem j zyka, kultury, to samo ci ukrai skiej 
mniejszo ci narodowej w Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedle czej akcji „Wis a” 
1947 roku”, http://www.nestor.cracow.pl/fundacja/problemy-z-zachowaniem-jezyka-
kultury-tozsamosci-ukrainskiej-mniejszosci-narodowej-w-krakowie-i-w-polsce-70-lat-po-
wysiedlenczej-akcji-wisla-1947-roku-cp32.html  

2) Program konferencji: „Wo  w polskiej pami ci, polityce historycznej, dzie ach literac-
kich, ich adaptacjach filmowych oraz wiadomo ci spo ecznej”, 
http://www.nestor.cracow.pl/fundacja/wolyn-w-polskiej-pamieci-polityce-historycznej-
dzielach-literackich-ich-adaptacjach-filmowych-oraz-swiadomosci-spolecznej-cp31.html  

3) Or dzie w. Jana Paw a II na wiatowe Dni Pokoju w roku 1988: Wolno  religijna wa-
runkiem pokojowego wspó ycia (1988), http://papiez.wiara.pl/doc/378715.Wolnosc-
religijna-warunkiem-pokojowego-wspolzycia-1988;  

4) Or dzie w. Jana Paw a II na wiatowe Dni Pokoju w roku 1989: Poszanowanie mniej-
szo ci warunkiem pokoju (1989), http://papiez.wiara.pl/doc/378716.Poszanowanie-
mniejszosci-warunkiem-pokoju-1989 

5) Stefan Wilkanowicz, W odzimierz Mokry, List SK D PRZYCHODZIMY – GDZIE JESTE MY – 
DOK D ZMIERZAMY: http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/cms-page-
file/31/Wilkanowicz_Mokry_List_SK D%20PRZYCHODZIMY%20–
%20GDZIE%20JESTE MY%20–%20DOK D%20ZMIERZAMY.pdf  

6) Tezy odpowiedzi prof. W odzimierza Mokrego podczas konferencji naukowej na temat: 
„Problemy z zachowaniem j zyka, kultury, to samo ci ukrai skiej mniejszo ci narodowej 
w Krakowie i w Polsce. 70 lat po wysiedle czej akcji „Wis a” 1947 roku” (Gorlice 
2.05.2017 r.), http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/cms-page-
file/32/Problemy_z_zachowanie_jezyka_Gorlice_2_05_2017.pdf  

7) Tekst polskiego historyka Tadeusza A. Olsza skiego pt. Wokó  akcji „Wis a”, 
http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-
file/48/Problemy_s173_Tadeusz%20Olszanski_Wokol%20akcji%20Wis a.pdf  

8) Wywiad z premierem Janem Olszewskim wnosz cy now  jako  do dyskusji o przyj tej 
przez Sejm RP w 2017 roku ustawie dotycz cej zbrodni wo skiej: UPA to nie tylko 
zbrodniarze. Z Janem Olszewskim, by ym premierem rozmawia Maciej Pieczy ski, 
7.10.2016, https://tygodnik.dorzeczy.pl/11706/UPA-to-nie-tylko-zbrodniarze.html  

9) Artyku  Andrzeja Zi by pt. Ukrai cy i powstanie warszawskie, „Znak” 413-415, s. 184-
190, http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/413-415.pdf 

10) Artyku  odzimierza Mokrego pt. Polaków i Ukrai ców wczoraj, dzi  i jutro, „Znak” 
1989, nr 413-415, s. 155-183, 
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/pdf/polakow_i_ukraincow_dzis/polakow.ht
m lub http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/413-415.pdf 

11) Artyku  W odzimierza Mokrego pt. Nie wojskowy lecz polityczny cel wysiedle czej Akcji 
„Wis a” w 1947 roku, http://www.nestor.cracow.pl/data/uploads/files/product-
fi-
le/48/Problemy_s012_Wlodzimierz%20Mokry_Nie%20wojskowy%20lecz%20polityczny%
20cel%20wysiedlenczej%20akcji%20Wis a%20w%201947%20roku.pdf  
 
 
 


