
PROGRAM  
społecznych obchodów 

70. ROCZNICY AKCJI „WISŁA”
„AKCJA „WISŁA” — SIEDEMDZIESIĄT LAT PO”

III KONGRES UKRAIŃCÓW W POLSCE
Przemyśl, 28 kwietnia – 1 maja 2017

Piątek, 28 kwietnia 2017

Godz. 17:00–18:00
„Narodnyj Dim”
ul. Kościuszki 5

Uroczysta inauguracja obchodów z udziałem członków Honorowego Komitetu 
Społecznego Obchodów

Godz. 18:00–19:30
„Narodnyj Dim”

Debata: Społeczna recepcja akcji „Wisła” 
Z udziałem: AdAmA BodnArA (Rzecznik Praw Obywatelskich), PAwłA SmoleńSkiego 
(redaktor), Bogumiły BerdychowSkiej (publicystka, ekspertka), PiotrA tymy (prezes ZUwP, 
członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych). Prowadzenie: izA chruślińSkA 
(publicystka, aktywistka społeczna)

Sobota, 29 kwietnia 2017

Godz. 10:00–11:30
„Narodnyj Dim”

Panel: Dziedzictwo ukraińskie pogranicza
Część I. Stosunek do ukraińskiej przeszłości Bieszczad oraz Roztocza. Z udziałem: 
dr olgi SolAr (etnolożka), SzymonA modrzejewSkiego (kamieniarz), dr olgi kich- 
-mASlej (literaturoznawca), eugeniuSzA zAwAłeniA (historyk sztuki). Prowadzenie: 
BogumiłA BerdychowSkA

Godz. 12:00–14:00
„Narodnyj Dim”

Część II. Historia w Internecie. Z udziałem: m.in. BogdAnA hukA (redaktor strony 
apokryfruski.com), romAnA krykA (redaktor strony los.org.pl), tArASA rAdiA (Centrum 
Badań nad Pograniczem Ukraińsko-Polsko-Słowackim). Prowadzenie: Piotr tymA

Godz. 14:00–15:00 Przerwa

Godz. 15:00–16:30
„Narodnyj Dim”

Posiedzenie Honorowego Komitetu Odbudowy „Narodnego Domu”. Udział biorą 
członkowie Komitetu (prezentacja wykonanych prac); wszyscy zainteresowani. 
Prowadzenie: Andrzej komAr (przewodniczący Komitetu)

Godz. 17:00–18:30
„Narodnyj Dim”

Spotkanie z pisarzem Andrzejem StASiukiem — Wątki wypędzenia. Prowadzenie: 
edwin Bendyk (publicysta tygodnika „Polityka”)

Godz. 18:30 Przerwa

Godz. 19:00–22:00
„Narodnyj Dim”

Akcja „Wisła” jako temat dokumentalny. Spotkanie z tAtiAną czArną, Andrzejem 
czArneckim, romAnem krykiem, Andrzejem wArchiłem. Prezentacje filmów „Obóz 
Jaworzno”, „Bieszczadzkie ikony”. Prezentacja mini produkcji wideo młodzieży z Przemyśla. 
Dyskusja z udziałem autorów. Prowadzenie: izA chruślińSkA

Niedziela, 30 kwietnia 2017

Msze Święte w intencji ofiar akcji „Wisła”

Godz. 9:00 Greckokatolicki Sobór Św. Jana Chrzciciela, ul. bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4

Godz. 9:00 Prawosławna Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. Wilczańska 24

Godz. 11:30–13:00
„Narodnyj Dim”

III Kongres Ukraińców Polski 
I część — oficjalne wystąpienia

Godz. 13:00–14:00 Przerwa

Godz. 14:00–15:30
Błonie nad Sanem

Punkt Zbiorczy — spotkanie na brzegu Sanu (z udziałem mieszkańców Przemyśla, 
gości obchodów, członków zespołu „Krajka”). W programie: wysiedleńcze artefakty/
przedmioty na drogę, relacje, muzyka, przesłanie do obojętnych. Animacja: tAtiAnA 
czArnA, AnnA dąBrowSkA (prezeska Stowarzyszenia Homo Faber [Lublin])

Godz. 15:00–19:00
„Narodnyj Dim”

II część — kontynuacja wystąpień 
Panel Ukraińska kultura po akcji „Wisła”. Z udziałem m.in.: ministra kultury Ukrainy 
jewhenA nySzczukA, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy mykoły kniAżyckiego, 
przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy „ND” AndrzejA komArA, PiotrA 
tymy. Na zakończenie zaprezentowany zostanie projekt powołania na bazie „ND” 
Instytutu Kultury Ukraińskiej. Prowadzenie: dr grzegorz kuPriAnowicz (członek Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych)
Przyjęcie dokumentów i uchwał III Kongresu Ukraińców w Polsce

Godz. 19:30–21:00
Katedra greckokatolicka

Koncert pamięci ofiar akcji „Wisła” z udziałem Męskiego Chóru „Żurawli”, zespołu 
„Krajka” z Przemyśla, Julii Dosznej (kierownictwo artystyczne: Tatiana Czarna, 
Jarosław Wujcik)

 

Poniedziałek, 1 maja 2017
Zamknięte panele tematyczne:  

Mniejszość ukraińska. Ukraińcy w Polsce.  
Perspektywa następnych siedemdziesięciu lat

Godz. 10:00–13:00
„Narodnyj Dim”

Panele: 
I. Panel Młodych. Prowadzenie: kAtArzynA komAr-mAcyńSkA 
II. Związek Ukraińców w Polsce — w kierunku zmiany priorytetów i form 
aktywności. Panel z udziałem szefów oddziałów ZUwP, członków Rady Głównej, 
ekspertów. Zagadnienia do omówienia: formy aktywności ZUwP, analiza, kondycja 
organizacyjna i finansowa — w stronę fundraising’u, zmniejszenia zależności od 
grantów; priorytety na perspektywę. Prowadzenie: Piotr tymA

Godz. 13:00–14:00 Przerwa 

Godz. 14:00–17:00 Kontynuacja paneli
III. Organizacje mniejszości ukraińskiej i organizacje migrantów. Platforma 
współpracy. Niezbędnik. Panel z udziałem kierownictwa organizacji mniejszości 
i migrantów z Ukrainy oraz zaproszonych ekspertów. Zagadnienia: geografia 
i specyfika organizacji ukraińskich w Polsce; możliwe pola i formy współpracy; 
wzajemne uczenie się siebie jak pierwszy etap; federacja, wymiana czy współpraca 
sektorów. Prowadzenie: AnnA dąBrowSkA 
IV. Prezentacja: Jak wykorzystywać pytania o tożsamość do budowania działań 
animacyjno-edukacyjnych? Jak uczyć dzieci o tożsamości, jak opowiadać im 
o miejscu, jak budować potencjał wokół swojego środka świata? Prowadzenie: 
AnnA dąBrowSkA

Godz. 18:00
Katedra greckokatolicka

Koncert Orkiestry Akademickiej Filharmonii Lwowskiej — pamięci ofiar Akcji „Wisła”

Godz. 19:00
„Narodnyj Dim”

Uroczysta kolacja z okazji 50-lecia Światowego Kongresu Ukraińców z udziałem 
prezydenta SKU mec. eugenA czolijA

Wystawa publikacji o wysiedlonych miejscowościach (28–30 kwietnia)
Spotkanie z Piotrem durAkiem, autorem albumu „Świątynie wygnane. Niszczejące świątynie greckokatolickie w Polsce” 
(30 kwietnia)

AKCJE W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Audio spacer (akcja w przestrzeni miasta dla młodzieży): Przemyśl — historyczno-symboliczne miejsca 

Ukraińców. Prowadzenie: AnnA dąBrowSkA 

Ełk/Chrzanowo (woj. warmińsko-mazurskie)
Piątek, 14 lipca 2014

Godz. 10:00–17:00 Konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Ełku 
we współpracy ze ZUwP. Udział wezmą m.in. badacze powojennych dziejów Cerkwi 
Greckokatolickiej w Polsce: prof. romAn drozd (Akademia Pomorska w Słupsku), 
prof. igor hAłAgidA (Uniwersytet Gdański), o. igor hArASym (proboszcz parafii w Kętrzynie, 
badacz  losów ks. M. Ripeckiego, proboszcza parafii w Chrzanowie), dr StefAn mArciniAk 
(historyk z Ełku) — Akcja „Wisła” w doświadczeniach biograficznych mieszkańców 
powiatu ełckiego. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja filmów o powojennych 
losach społeczności ukraińskiej w Polsce oraz spotkanie z autorami, m.in. A. wArchiłem, 
autorem filmu „Obóz Jaworzno”

Sobota, 15 lipca 2017
Uroczystości świecko-religijne w Chrzanowie k. Ełku, pierwszej parafii greckokatolickiej  

na ziemiach północnej Polski, która rozpoczęła działalność już w lipcu 1947 r.

Godz. 9:00–10:30 Warsztaty na temat tożsamości, poszukiwania korzeni dla dzieci i młodzieży. 
Prowadzenie: juliA lASchuk

Godz. 11:00–14:00 Uroczysta Archijerejska Msza Święta koncelebrowana przez abp. Eugeniusza Popowicza 
Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce

Godz. 14:30–15:00 Koncert chóru „Żurawli”

Godz. 15:00–16:00 Prezentacje/wykłady poświęcone ks. M. Ripeckiemu oraz losom wiernych w okresie PRL 
z udziałem prof. i. hAłAgidy i o. i. hArASymA

Jaworzno (woj. śląskie) 
16 września 2017

Godz. 10:00–12:30 Uroczystości pod pomnikiem ofiar obozu (Polaków, Niemców, Ukraińców) 
z udziałem byłych więźniów-Ukraińców oraz członków rodzin tych, którzy zginęli 
na terenie COP, delegacji szkół ukraińskich z Białego Boru, Bartoszyc, Legnicy, Górowa 
Iławeckiego, Przemyśla, delegacji struktur ZUwP

Godz. 14:00–16:00 Planowany jest koncert poświęcony więźniom i ofiarom COP w Jaworznie zorganizowany 
we współpracy z UM Jaworzno

DODATKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA
Mokre, 29 kwietnia 2017

Godz. 10:00 Msza święta w cerkwi w Szczawnem. Poświęcenie krzyża na placu cerkiewnym. Referat 
dr. grzegorzA kuPriAnowiczA o akcji „Wisła”

Godz. 16:00
Świetlica w Mokrem

Program artystyczny (wystąpią dzieci, młodzież, Zespół Pieśni i Tańca „Osławiany”, zespół 
„Spiwanka” z Mokrego oraz „Łem My” z Komańczy)

Warszawa

 Debata w ramach Otwarta Rzeczpospolita w Teatrze Polskim (maj/czerwiec) 
 Salon poezji: wiersze bieszczadzkie i Ruski lichtarz Jerzego Harasymowicza w Teatrze Polskim
 Prezentacja nowej książki Pawła Smoleńskiego poświęconej akcji „Wisła” (październik/listopad)
  Debata: Polska powojenna — mity i białe plamy z udziałem Marcina Zaremby, autora m.in. „Wielkiej Trwogi” oraz Marka 

Łuszczyny autora publikacji „Mała zbrodnia” (czerwiec). Podziękowania darczyńcom, którzy wsparli obchody rocznicy akcji 
„Wisła” z udziałem m.in. Olgi Pasiecznik  

  Pocztówka dla pozbawionych ojcowizny/korzeni. „Gazeta Wyborcza” (ogólnopolska) dołącza do wydania świątecznego 
w kwietniu specjalnie przygotowaną kartkę pocztową z wydrukowanym adresem Związku i miejscem na napisanie kilku słów 
do potomków wysiedlonych. Można ją będzie  wysłać z refleksjami na temat akcji „W”  

  Tablice na dworcach PKP upamiętniające transporty w ramach akcji „W”, m.in. stacja Przeworsk (październik/listopad)
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