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POJEDNANIE POLSKO-UKRAIŃSKIE 
W MYŚLI POLITYCZNEJ PREZYDENTÓW 

POLSKI ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO I 
LECHA KACZYŃSKIEGO 

Podczas prezydentury A. Kwaśniewskiego w 1997 r., doszło do 

podpisania z prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą wspólnego 

oświadczenia o porozumieniu i pojednaniu. W dokumencie zapisano, 

że stosunki polsko-ukraińskie,, [ ... ] należy budować na prawie i 

sprawiedliwości oraz głębokim i szczerym porozumieniu i pojednaniu, 

pragnąc wspólnie przezwyciężać skomplikowane dziedzictwo polsko

ukraińskich losów". Odwołano się do pozytywnych elementów polsko

ukraińskiego sąsiedztwa, jak współpraca czy wzajemne wpływy kulturowe. 

Apelowano o niezapominanie tragicznych wątków historii, takich jak 

wojny, przejawy antyukraińskiej polityki II RP, prześladowania Polaków 

na Ukrainie radzieckiej, ofiarach Wołynia i polsko-ukraińskich konfliktów 

w latach powojennych oraz akcji „Wisła". Uznano, że żaden cel nie może 

usprawiedliwiać zbrodni, pamiętając również, że źródła konfliktów leżały 

niekiedy poza Ukrainą i Polską. Złożono hołd pomordowanym, poległym 

i przesiedlonym, potępiono sprawców cierpień i wyrażono wdzięczność 

tym, którzy działali na rzecz zbliżenia narodów. W opinii prezydentów 

interpretacją wspólnej przeszłości powinni zająć się specjaliści. Prezydenci 

zadeklarowali objęcie patronatu nad utrwalaniem idei porozumienia i 

pojednania polsko-ukraińskiego2
• 

Na prezydenturę A. Kwaśniewskiego w 2003 r. przypadła 60. rocznica 

tragedii wołyńskiej. W Pawliwce (dawnym Porycku) na Ukrainie odbyły 

się wspólne uroczystości z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy. A. 

Kwaśniewski złożył hołd ofiarom, a w wygłoszonym przemówieniu 

apelował o szukanie dróg, prowadzących do pojednania. W opinii 

polskiego prezydenta zbrodnia wołyńska była przykładem całego zła, 

1. mgr Bartłomiej Stempin, Uniwersytet Jagielloński.
2. A. Kwaśniewski, L. Kuc=a, Wspólne oświadczenie Prezydentów RP i Ukrainy o po
rozumieniu i pojednaniu, Kijów 1997; Por. K. Grunberg, B. Sprengel, Trudne sąsiedztwo
- Stosunki polsko-ukraińskie w X-XX wieku, Warszawa 2005, s. 757.
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Krokiem uczynionym razem z prezydentem W. Juszczenko na drodze 

do pojednania było wydane wspólne oświadczenie prezydentów z okazji 

60. rocznicy akcji „Wisła". W oświadczeniu nazwano akcję „Wisła"

„przykładem niesprawiedliwości, będącej skutkiem działań totalitarnych

władz komunistycznych". Podkreślono, że deportacja i rozproszenie

ukraińskiej wspólnoty stały się „kolejnym ogniwem w tragicznym

łańcuchu konfliktów". Oprócz oddania hołdu ofiarom, opowiedziano się

za kontynuacją procesu pojednania, dochodzeniu do prawdy historycznej

i upamiętnieniu ofiar13
• 

Co warte podkreślenia, L. Kaczyński przykładał uwagę do zasług 

narodu ukraińskiego w okresie II wojny światowej. W 2009 r. podczas 

wystąpienia na Monte Cassino, prezydent oddał hołd wszystkim 

walczącym w polskich mundurach, w tym także Ukraińcom14
• Z kolei 

podczas obchodów na Westerplatte w tym samym roku prezydent 

podkreślił rolę milionów żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym Ukraińców, 

którzy polegli w walkach z nazistowskimi Niemcami 15
• 

Zrozumiała różnica zdań L. Kaczyńskiego i W. Juszczenki w sprawie 

oceny Stepana Bandery16 nie przekreśla jednak całego trudu, jaki włożyli 

prezydenci w pracę na rzecz szerzenia wiedzy o wspólnej historii wśród 

Polaków i Ukraińców oraz polsko-ukraińskiego pojednania. 

W niewygłoszonym, w związku z tragiczną śmiercią L. Kaczyńskiego 

przemówieniu przygotowywanym na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni 

Katyńskiej, prezydent pragnął znów przypomnieć o Ukraińcach, tych 

zamordowanych przez komunistyczny reżim w Katyniu, jak i tych, którzy 

pl, http:/ /www. prezydent. pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ aktualnosci/rok-2009/art, 14,-
2, wystapienie-podczas-obchodow-65-rocznicy-pacyfikacj i-huty-pieniackiej .html 
(dostęp 21.04.2017). 
13. L. Kaczyński, W. Juszczenko, Wspólne oświadczenie Prezydenta RP i Prezydenta
Ukrainy z okazji 60-tej rocznicy Akcji„ Wisła", Warszawa 2007.
14. Wystąpienie na Monte Cassino, Prezydent.pl, http://www.prezydent.pl/archiwum-le
cha-kaczynskiego/aktualnosci/rok-2009/art, 14,714, wystapienie-na-monte-cassino.html
(dostęp 21.04.2017).
15. Przemówienie Prezydenta na obchodach 70. rocznicy wybuchu II wojny świato
wej, Prezydent.pl, http://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/aktualnosci/
rok-2009/art, 14, 671,przemowienie-prezydenta-na-obchodach-70-rocznicy-wybuchu-ii
wojny-swiatowej .html ( dostęp 21.04.2017).
16. Oświadczenie ws. nadania Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy, Prezydent.
pl, http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wydarze
nia/art, 1173,oswiadczenie-ws-nadania-stepanowi-banderze-tytulu-bohatera-ukrainy.html
(dostęp 21.04.2017); Por. P. Wawrzyński, Prezydent Lech Kaczyński. Narracje niedokoń
czone, Toruń 2012, s. 133-134.

218 



25 poKi6 «/Ęoc06opy Mi:JIC YKpai"Ho10 i Pecny6J1iK010 IloJ1bUfe10 npo 
iJo6pocyciiJcm6o, iJpy:J1CHi BiiJHocuHu i cniBpo6imHU1,Jm6o» - cnpo6a 6aJ1aHcy» 

polegli w mundurach Armii Czerwonej w walce z III Rzeszą17
• 

Polscy prezydenci A. Kwaśniewski i L. Kaczyński w swojej myśli 

politycznej opowiadali się za trwałym pojednaniem polsko-ukraińskim, a 

w realnych działaniach włączali się w pracę dla realizacji tej idei. Idea ta 

opierała się na dochodzeniu do prawdy o wspólnej historii, upamiętnieniu 

wszystkich ofiar, wzajemnym przebaczeniu i ścisłej współpracy. Należy 

sądzić, że następni przywódcy polscy i ukraińscy będą kroczyć wytyczoną 

przez swoich poprzedników drogą, u której celu leżeć będzie pomyślna 

przyszłość polsko-ukraińska. 

17. "Wolność i Prawda" - przemówienie Prezydenta RP z JO kwietnia, ,,Rp.pl", http://
www4.rp. pl/artykul/463145--Wolnosc-i-Prawda----przemowienie-Prezydenta-RP-z-10-
kwietnia.html (dostęp 21.04.2017).
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