
Orędzie Rady Młodych Naukowców Narodowej Akademii Nauk Ukrainy do 

międzynarodowej społeczności akademickiej w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej 

na Ukrainę. 

  

Drodzy koledzy! 

W czasie, gdy nieugięta armia Ukrainy i cały nasz Naród odpierają atak jednej z najsilniejszych 

potęg świata – autokratycznego i zbrodniczego reżimu Rosji – w nierównej walce, codziennie 

z całego Świata, otrzymujemy listy poparcia od naszych kolegów naukowców z zagranicy, za 

co serdecznie dziękujemy. 

Wszyscy pytają, jak mogą nam pomóc, dlatego uważamy, że ważne jest podkreślenie naszych 

priorytetów. Tak, aby pomoc mogła być efektywna i była dla nas realnym wsparciem. 

1. Rosyjska społeczność akademicka nadal ciągle aktywnie pomaga rosyjskiemu reżimowi 

nie tylko w ramach prowadzonego wyścigu zbrojeń, ale także w globalnej promocji oficjalnej 

rosyjskiej polityki imperialnej. Oprócz sankcji wobec państwa-agresora istotne jest 

zakończenie wszelkich form współpracy naukowej i akademickiej z naukowcami rosyjskimi 

(od grantów po publikacje wyników badań w międzynarodowych czasopismach). 

2. Siły Zbrojne Ukrainy stoją teraz na czele walki nie tylko o swoje państwo, ale także o 

wspólne dobro całej postępowej ludzkości. Każdego, kto podziela nasze wartości, zachęcamy 

do przekazania na naszą armię dostępnych środków finansowych. Przelewy z zagranicy 

przyjmowane są zarówno na oficjalny rachunek bankowy Ministerstwa Obrony Ukrainy, jak i 

na rachunki bankowe ważnych i znanych ukraińskich funduszy wolontariackich. 

NBU Opens Special Account to Raise Funds for Ukraine’s Armed Forces (bank.gov.ua) 

How to support Ukraine — Quartz (qz.com) 

3. Ponadtysiącletni dorobek dziedzictwa kulturowego Ukrainy jest zagrożony przez 

barbarzyńców. Siły natury oswojone przez ludzkość i wykorzystywany w sposób pokojowy 

atom mogą ponownie wymknąć się spod kontroli w wyniku nielegalnych działań Rosji. Stanowi 

to bezprecedensowe zagrożenie dla ludzkiej egzystencji. Niszczycielski wir wojny z 

pewnością nie jest żywiołem ludzi nauki, ale dzisiaj nasza i wasza misja jest bardziej 

powszechna i ważniejsza niż kiedykolwiek. Ideologicznej giętkości polityków należy 

przeciwstawić niezachwianą wiarę naukowców w wartości wolności i humanizmu. 

Propagandzie i dezinformacji musimy przeciwstawić chłodny i krytyczny osąd. Przezwyciężmy 

cierpienie i zniszczenie naszą wspólną, twórczą pracę. Walka naszego narodu to walka nie 

tylko o samą Ukrainę, ale o całą Europę, o pokój i lepszy Świat. 

Ze szczerą wiarą w nasze wspólne zwycięstwo! 

Chwała Ukrainie i Vivat Academia!  

 

 

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
https://qz.com/2133095/how-to-support-ukraine/

