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Moje oświadczenie nie ma konkretnego adresata, jest zwykłym oświadczeniem zawierającym pogląd na 

konkretny temat. Tym tematem jest obecny stan stosunków polsko-ukraińskich w aspekcie historycznym. 

Zaznaczam, że będę przedstawiał swoje osobiste, prywatne zdanie. 

Bezpośrednim pretekstem do złożenia tego oświadczenia stały się obchody siedemdziesiątej piątej roczni-

cy krwawej niedzieli na Wołyniu 11 lipca 1943 r. Obchody te miały miejsce m.in. w niedzielę 8 lipca br. 

Medialnie wyeksponowano zwłaszcza uroczystości upamiętniające, w których uczestniczyli prezydenci 

Ukrainy, Petro Poroszenko, i Polski, Andrzej Duda. 

Przebieg tych uroczystości, jak w pigułce, pokazuje stan obecnych stosunków polsko-ukraińskich. Prezy-

dent Poroszenko w otoczeniu licznych swoich rodaków z flagami przy banderowskich okrzykach „Chwała 

Ukrainie! Chwała bohaterom!” składał wieniec pod pomnikiem Ukraińców zabitych w akcji odwetowo-

wyprzedzającej przez oddziały partyzanckie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich we wsi Sahryń w wo-

jewództwie lubelskim. Pomnik upamiętnia kilkaset ofiar, prezentuje listę nazwisk, jest umieszczony w cen-

trum na cmentarzu prawosławnym. Prezydent Andrzej Duda obchodził siedemdziesiątą piątą rocznicę rzezi 

wołyńskiej, m.in. składając wieniec, w otoczeniu grupy ochroniarzy, na miedzy przy polnej drodze, w miej-

scu, gdzie kiedyś była wieś Kolonia Pokuta. Po ataku band UPA wieś zniszczono. Obecnie nie ma po niej 

śladu, pozostały pola uprawne. Nie ma nie tylko wsi, ale brakuje też cmentarza ofiar banderowskiego ludo-

bójstwa, jakiegokolwiek upamiętnienia tego faktu. 

Tu widać efekt prób symetryzacji ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów dokonanego na polskich obywa-

telach II Rzeczypospolitej z samoobroną ofiar tego ludobójstwa. Prezydent Poroszenko, upamiętniając m.in. 

banderowców pod ich pomnikiem na cmentarzu, ma usta pełne pojednania, ale to strona ukraińska od czerw-

ca 2017 r. uniemożliwia prace poszukiwawcze i ekshumacyjne polskich ofiar ludobójstwa, nie mówiąc już o 

ich godnym pochówku na cmentarzu i upamiętnieniu. W Polsce takie wschodnie standardy są nie do pomy-

ślenia. Widać dokładnie ciąg dalszy pastwienia się Ukraińców – banderowców i ich ideowych następców – 

nad mieszkańcami Wołynia i Małopolski Wschodniej. Najpierw w czasie II wojny światowej w okrutny spo-

sób mordowano całe wsie, często sąsiadów zza miedzy. Potem próbowano przemilczeć te akty ludobójstw. 

Teraz Ukraińcy o podobnej mentalności zakazują godnego pochówku ofiar. 

I efekt jest widoczny, wręcz namacalny. Prezydent Ukrainy, państwa będącego w konflikcie zbrojnym, 

teoretycznie osłabionego, butnie czci upowców na cmentarzu pod pomnikiem. Prezydent Polski, państwa 

dumnego i suwerennego, składa wiązankę w polu, bez pomnika i cmentarza. To są skutki symetryzacji. I to 

nie jest historia, to dzieje się tu i teraz. To także niestety efekt traktowania Ukrainy przez niektóre siły 

w Polsce jako „państwa specjalnej troski”. Według tych polskich pseudoprzyjaciół Ukrainy wolno jej więcej, 

bo dopiero tworzy swoją państwowość, a w dodatku jest zbrojnie atakowana przez jednego z sąsiadów. 

I dlatego jest jakoby a priori przyjacielem Polski, bez względu na to, jak zachowuje się wobec Polski, 

a w szczególności, czy mówi prawdę o wspólnej historii. 

Dlaczego mówię o pseudoprzyjaciołach Ukrainy z Polski? Bo na kłamstwie nie da się zbudować praw-

dziwej przyjaźni i w ten sposób ci ludzie szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim. 
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