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Oświadczenie  w sprawie napadu na obóz stowarzyszenia „Magurycz” 
 
 

W nocy 29 kwietnia w miejscowości Stara Huta (Gmina Narol, Powiat Lubaczowski) miał miejsce napad na 
obóz Stowarzyszenia „Magurycz”. Zaatakowano słownie Prezesa Szymona Modrzejewskiego i dr Olgę 
Solarz. Przybyli oni do Starej Huty w celu przygotowania i przeprowadzenia prac renowacyjnych na 
nieczynnym cmentarzu greckokatolickim.  
 
Pięciu napastników, którzy przyjechali samochodem w okolice cmentarza, wykrzykiwali w kierunku 
uczestników obozu hasła w rodzaju: „Wyp...ać na Ukrainę”. Zagrozili pobiciem uczestników obozu i 
zniszczeniem „banderowskich mogił”. Kierownictwo obozu wezwało funkcjonariuszy Policji Państwowej, 
którzy zatrzymali sprawców napaści.  
 
W imieniu Związku Ukraińców w Polsce wyrażamy nadzieję, że przestępcze działanie sprawców napaści 
spotka się z właściwą reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  
 
Obozy organizowane przez Stowarzyszenie „Magurycz” mają wielkie zasługi  dla renowacji cmentarzy 
ukraińskich w Polsce oraz polskich w Ukrainie i w Gruzji. Staraniem Stowarzyszenia odnowiono wiele 
pojedynczych kapliczek i nagrobków. Informacje na ten temat są ogólnie dostępne w przestrzeni publicznej. 
 
W obliczu tych faktów, atak na obóz stowarzyszenia „Magurycz” we wsi Stara Huta uznajemy za 
konsekwencję eskalowania przez środowiska skrajnej prawicy wrogości i agresji w stosunku do 
wszystkiego, co ukraińskie. A także za następstwo braku reakcji władz państwowych Rzeczypospolitej na 
podobne przypadki, jakie miały miejsce w Polsce w ostatnich latach.  
 
Do najbardziej drastycznych zaniechań ze strony władz państwowych doszło w sprawie zniszczenia bądź 
zbezczeszczenia w latach 2015-2017 kilkunastu upamiętnień i grobów ukraińskich na terenie województw 
południowo-wschodnich. W żadnym przypadku nie znaleziono sprawców, częstokroć ze względu na to, że 
ich w ogóle nie szukano.  
 
Przypominamy, że do szczególnie oburzających i niebezpiecznych dla porządku publicznego zdarzeń doszło 
w 2016 roku, gdy w maju sprofanowano mogiły na Ukraińskim Cmentarzu Wojskowym w Pikulicach pod 
Przemyślem, zaś 26 czerwca w samym Przemyślu zorganizowane bojówki napadły na doroczną procesję 
religijną, której miejscem docelowym był właśnie Ukraiński Cmentarz Wojskowy.  
 
W bieżącym roku procesja odbędzie się w dniu 3 czerwca br. W świetle wydarzeń sprzed dwóch lat, atak na 
obóz stowarzyszenia „Magurycz” Związek Ukraińców w Polsce uznaje za element swoistego przygotowania 
do podjęcia kolejnych prowokacji i ataków przeciwko mniejszości ukraińskiej w Polsce. A także działań 
wymierzonych w międzypaństwowe relacje polsko-ukraińskie.  
 
W imieniu społeczności ukraińskiej w Polsce wzywamy władze RP do podjęcia stanowczych kroków dla 
przeciwdziałania realizacji podobnego scenariusza. Siły i środowiska ukierunkowane na zwalczanie 
wszystkiego, co ukraińskie, oraz dążące do storpedowania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską a 
Ukrainą, działają jawnie, nie skrywając swoich celów i sposobów postępowania. Aparat państwowy nie 
powinien mieć jakichkolwiek problemów, żeby im w tym przeszkodzić.  
 
Wrszawa, 30 kwietnia 2018 r.  
                          
          


