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STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ 

Samorząd Województwa Podkarpackiego uznaje Ukrainę za jednego 

z najpoważniejszych partnerów zagranicznych. Województwo Podkarpackie 

współpracuje z ukraińskimi obwodami na niwie samorządowej. Wzajemne korzyści 

przynosi również współpraca przedsiębiorców działających w obydwu krajach. Naszym 

wspólnym przedsięwzięciom towarzyszy przyjazna atmosfera współpracy. Jako Radni 

Województwa Podkarpackiego wyrażamy nadzieję na dalsze owocne współdziałanie  

z naszymi ukraińskimi partnerami.  

Z żalem zauważamy, że w ostatnim czasie doszło do kilku aktów wandalizmu, 

m.in. o podłożu prowokacyjnym i nacjonalistycznym. Złowrogie akcje w naszym kraju 

zawsze spotykały się z naszym sprzeciwem i dezaprobatą. Przyjmujemy fakt, że strona 

ukraińska potępiła podobne zachowania i akty wandalizmu, jakie wydarzyły się w Hucie 

Pieniackiej. Wierzymy również, że władze Ukrainy podejmą wszelkie możliwe działania i 

środki, aby wyjaśnić skandaliczne zdarzenie do jakiego doszło w ubiegłym tygodniu na 

Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni pod Kijowem. Wszelkie tego typu incydenty 

po polskiej oraz po ukraińskiej stronie, zorganizowane przez tzw. "nieznanych 

sprawców", mają na celu poróżnienie Polaków i Ukraińców poprzez wykorzystywanie 

trudnych faktów z naszej wspólnej historii. 

   Dzieje Polski i Ukrainy na przestrzeni wieków splatały się wielokrotnie.  

Jest w nich zdecydowanie więcej kart zapisanych pozytywnymi, korzystnymi dla obu 

krajów wydarzeniami, dziełami i dokonaniami. Są też fakty trudne i bolesne, których 

z tej historii wymazać się nie da. Pamięć o nich jest konieczna, choćby dlatego, aby 

nigdy więcej już się nie powtórzyły. Pamięć o przeszłości nie powinna przeradzać się  

w nienawiść, szacunek dla poległych nie może wzbudzać chęci zemsty, a miłość do 

ojczyzny nie może gloryfikować osób dopuszczających się zbrodniczych czynów. 

Historia zaś nie może być usprawiedliwieniem, wytłumaczeniem, pretekstem do aktów 

przemocy czy też wandalizmu.  

Zarówno Polska jak i Ukraina w ostatnich latach piszą zupełnie nowe karty 

historii. Obydwa kraje poczyniły duże postępy, wiele też przeszły. Ukraina wciąż 

znajduje się w stanie wojny. Wspólna historia, położenie geograficzne, a także 



obustronne korzyści, determinują wzajemną współpracę Polski i Ukrainy na niwie 

gospodarczej, społecznej i politycznej, w tym również na płaszczyźnie samorządowej 

Województwa Podkarpackiego i Obwodu Lwowskiego.  

Jako Radni Województwa Podkarpackiego apelujemy, aby odrzucić niepotrzebne 

emocje i nie ulegać prowokacjom. Zwracamy się także o zachowanie rozwagi  

w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym zakresie. Wydane postanowienie  

o zakazie wjazdu na teren Ukrainy w stosunku do Prezydenta Miasta Przemyśla 

Roberta Chomy, było dla nas niezrozumiałe, utrudniało dialog i nie służyło dalszemu 

budowaniu pozytywnych relacji. Dla dobra naszych relacji nie może służyć również 

wydanie podobnych zakazów innym Polakom.  Warto podkreślać i podtrzymywać to co 

dobre w  dotychczasowych wzajemnych stosunkach. Takim przykładem jest 

zakończone przed dwoma dniami Forum Europa-Ukraina w Jasionce k. Rzeszowa. 

Dobrym wzorcem jest też  współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z Obwodem Lwowskim, m.in. pomoc dla rodzącego się samorządu i przeprowadzane 

szkolenia  

w tym zakresie. Warto wspomnieć o zaangażowaniu Samorządu Województwa 

Podkarpackiego w trudnym dla Ukrainy momencie, jakim niewątpliwie były krwawe 

starcia na Majdanie w Kijowie oraz w innych miastach. Wsparcie medyczne, opieka 

szpitalna, kolonie dla dzieci ofiar konfliktu zbrojnego - to tylko niektóre przykłady 

tamtych dni.  

Jako Radni Województwa Podkarpackiego uważamy, że wzajemna pomoc, 

wymiana doświadczeń, współpraca dwóch sąsiadujących państw jest niezwykle istotna 

z punktu widzenia rozwoju gospodarczego oraz społecznego zarówno Polski jak  

i Ukrainy. W naszym wspólnym interesie jest zachowanie dobrych kontaktów, 

współdziałanie i rozwijanie współpracy, bo wspólnymi siłami możemy wiele zyskać. 

 

 

 

 


