
Drodzy filmowcy całego świata, 

Minął dwudziesty dzień bohaterskiej obrony Ukrainy przed niczym niesprowokowaną 

napaścią rosyjskiego władcy. Tam dzisiaj toczy się bój w obronie naszej demokracji, naszych 

wartości i naszej wolności. Nie możemy pozbawieni tchu siedzieć wciśnięci jak widzowie w 

fotelach kinowych. 

Niech rosyjscy agresorzy zobaczą, że jest nas setki tysięcy przeciwko nim. Niech Rosjanie 

zobaczą, że ich przywódcy doprowadzili miliony do stanięcia w proteście. Niech umęczeni 

Ukraińcy, zasłaniający ciałem swoje domy i matki chroniące przerażone dzieci zobaczą nas 

wszystkich koło siebie! 

STOP ROSYJSKIEJ WOJNIE! 

Jeżeli się z tym zgadzasz, nie bądź niewidoczny, pokaż swój sprzeciw: 

- sfotografuj swój protest z załączoną kartką STOP RUSSIAN WAR! 

- zamieść go w mediach społecznościowych ze #StopRussianWar!, wyślij wszędzie, 

gdzie możesz, a przede wszystkim do wszystkich swoich polityków i władz, 

- żądaj od nich każdego działania, które może natychmiast zatrzymać mord na Ukraińcach. 

STOP ROSYJSKIEJ WOJNIE! 

Drodzy ukraińscy przyjaciele!  

Toczycie walkę w naszej obronie, w obronie przyszłości naszej cywilizacji. Nie mamy 

wątpliwości, że dzisiaj serce Europy jest w Ukrainie. To nie wy macie zasłużyć na Europę, to 

my musimy pokazać, że na bronioną przez was Europę zasługujemy. Wy sobie Europę już 

wywalczyliście, swoją ofiarnością, swoim poświęceniem i odwagą. 

Apelujemy do Rosjan - wy też możecie sfotografować się z tym napisem:  

STOP ROSYJSKIEJ WOJNIE! 

Musicie razem z nami zrobić wszystko, żeby zatrzymać tę wojnę. W przeciwnym 

wypadku przez dziesiątki lat wy, wasze dzieci i wnuki będą się wstydzić swojej ojczyzny, tak 

jak przez lata Niemcy wstydzili się hitlerowskich Niemiec. Niech wasze zdjęcia będą liczniejsze 

i głośniejsze od waszych rakiet, i chociaż wymagają od was odwagi, to jednak nie większej niż 

ta, do której wasz kraj zmusza dziś Ukrainki i Ukraińców.  

Tylko razem możemy zatrzymać tę wojnę, tylko razem 

możemy zatrzymać zbrodniarza, który niszczy nasz wspólny Lepszy Świat. 



 STOP ROSYJSKIEJ WOJNIE! 

Polskie organizacje filmowe: 

Gildia Charakteryzatorów 
Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych 
Gildia Reżyserów Polskich 
Gildia Scenarzystów Polskich 
Stowarzyszenie Kobiety Filmu 
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych 
Polska Akademia Filmowa 
Polskie Stowarzyszenie Montażystów 
PSC - Polish Society of Cinematographers 
Sekcja Młodych Producentów Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
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