
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 

W dniu 23 września 2017 r. o godzinie 7.30 ukraińskie służby graniczne odmówiły zgody na wjazd na 

terytorium Ukrainy na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

prof. dr. hab. C. P. 

Prof. C. P. przebywał na leczeniu sanatoryjnym w Iwoniczu-Zdroju i w sobotę 23 września 2017 r. wraz  

z małżonką chciał się udać na zorganizowaną przez biuro turystyczne jednodniową wycieczkę do Lwowa. 

Na granicy po zabraniu paszportów przez ukraińską służbę graniczną i dłuższym oczekiwaniu okazało się, że 

prof. P. ma zakaz wjazdu na terytorium państwa ukraińskiego do 11 maja 2020 r. Taką decyzję przekazał 

prof. P. ukraiński funkcjonariusz, starszy chorąży S. M. M., pokazując w telefonie komórkowym esemesa z 

decyzją o zakazie wjazdu na terytorium Ukrainy. Funkcjonariusz wręczył prof. P. decyzję na piśmie, z której 

wynika, że w bazie danych państwowej, przygranicznej służby Ukrainy znajduje się zapis zabraniający mu 

wjazdu na terytorium Ukrainy. Do paszportu została wbita pieczątka z adnotacją o zakazie wjazdu. 

Funkcjonariusz ukraiński nie był w stanie podać przyczyn odmowy wjazdu na terytorium Ukrainy. Prof. P. 

powrócił na terytorium Polski. 

Profesor tytularny C. P. pracuje na etacie profesora zwyczajnego na (…). Od 1974 r. zajmuje się 

stosunkami polsko-ukraińskimi, historią Ukrainy, wieloaspektowo polityką ukraińską. Poruszając m.in. 

trudną problematykę zbrodni na Wołyniu, wykazuje się naukowym obiektywizmem. Należy do grona 

najwybitniejszych polskich autorytetów naukowych w zakresie problematyki ukraińskiej. Jest członkiem 

Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów Kijów-Harvard i Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej 

Akadami Umiejętności w Krakowie. Badania naukowe traktuje jako służbę dla Państwa i Narodu Polskiego. 

Sprawa prof. P. to kolejny przykład złego traktowania w ostatnim czasie polskiego obywatela przez 

państwo ukraińskie, „strategicznego partnera” Rzeczypospolitej Polskiej. Bulwersuje ona środowisko 

naukowe i budzi zrozumiałe obawy naukowców polskich wyjeżdżających na badania do Lwowa i innych 

miejscowości Ukrainy. Należy dodać, że na terytorium Polski bez żadnego problemu wjeżdżają ukraińscy 

naukowcy – wielu z nich znajduje pracę na polskich uczelniach – którzy nie zawsze rzetelnie i obiektywnie 

w swoich publikacjach prezentują obraz stosunków polsko-ukraińskich. Nie ponoszą za to żadnych 

konsekwencji, nie są poddawani żadnym szykanom ze strony polskiej. 

Wnoszę o zbadanie sprawy i doprowadzenie do cofnięcia zakazu wjazdu dla prof. C. P. 

Jan Maria Jackowski 

 


