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Україна та Польща
підписали Декларацію
примирення

www.polonia.org.ua

Вишеградську групу очолила Польща:
Україна серед пріоритетів

7 липня. Понад 60 українців та поляків –
активістів руху за українсько-польське примирення – поставили свої підписи під
спільною Декларацією.

У липні цього року Польща розпочала головування у Вишеградській групі,
до складу якої, крім Польщі, входять Чехія, Словаччина та Угорщина.
Впродовж року Варшава координуватиме зовнішньополітичну діяльність
цього об’єднання чотирьох країн. Серед найважливіших завдань Вишеградської групи – покращення ситуації з демократією в Білорусі та в Україні.
Розпочинаючи головування Польщі у Вишеградській
групі, керівник зовнішньополітичного відомства Польщі
Радослав Сікорський говорив про великий потенціал
чотирьох країн-членів. Якби
Вишеградська група була
однією державою, сказав
Р. Сікорський, то вона входила б у 20 найрозвинутіших
країн світу. Вишеградська
група має стільки голосів у
Раді Європи, скільки Франція та Німеччина разом. А
це значима політична сила.
Перелічуючи найважливіші
завдання, що стоять перед
Вишеградською групою на
найближчий рік, міністр

Сікорський назвав питання
східних сусідів – Білорусі та
України.
Як розповів Якуб Грошковський,
експерт
польського Центру східних
досліджень, Вишеградська
група активно працює над
формуванням бюджету ЄС
на 2014-2020 роки. Ці чотири країни хочуть, щоб у
євросоюзному бюджеті були
достатні кошти на реалізацію програм у державах
“Східного партнерства”,
зокрема в Україні.
Говорячи про відносини
Вишеградської групи з Україною, Якуб Грошковський
застерігає, що багато зале-

Які обов’язки щодо поляків за кордоном
має польська держава та чого полонія має
право очікувати від Польщі? Таке опитування провела редакція часопису Конгресу поляків у Швеції.
Ê.ô³ëîë.í. äîö. Ëºõ ÑÓÕÎÌËÈÍÎÂ,
ãîëîâà Ïîëüñüêîãî òîâàðèñòâà “Â³äðîäæåííÿ”, Áåðäÿíñüê
На початку ХХ століття глобалізований світ вимагає
відкритості та здатності пристосовуватись до нових викликів, а водночас відкриває нові горизонти й дає необмежені можливості. Світ змінився докорінно й на сьогодні являє
собою своєрідну мозаїку культур і переплетіння поколінь,
що мають різне світосприйняття, перцепцію реальної
дійсності та бачення майбутнього. Польська діаспора, розкидана долею між Чикаго й Іркутськом, є інтегральною складовою етнокультурного образу світу. Проте специфіка поляків за кордоном визначається ще й територіальною приналежністю і, як результат, ментальною.
На тлі всеохоплюючої інтеграції і, як наслідок, асиміляції
й акультурації, особливо у середовищах діаспор, постає
проблема збереження національної свідомості й ідентичності. Це головний обов’язок польських організацій за кордоном, а завданням Польщі, між іншим, повинна бути тісна
співпраця та підготовка лідерів польських середовищ, здатних зберегти й розвивати польськість у нових геополітичних і етнокультурних умовах.
Þîðèñ ÄÐÀÃ²Í, Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð Òîâàðèñòâà
ïîëüñüêèõ æóðíàë³ñò³â â Óêðà¿í³
Поставлене питання звучить досить офіційно, отже, так
і відповім. Польська держава повинна дотримуватись і вимагати цього від країн, де живе польська діаспора, юридичних, міжнародних і двосторонніх зобов’язань щодо національних меншин. Йдеться, наприклад, про “Рамкову
конвенцію про захист національних меншин”, у якій, між
іншим, читаємо: “Сторони намагаються укладати, у разі
необхідності, двосторонні та багатосторонні угоди з іншими державами, зокрема сусідніми, з метою забезпечення
захисту осіб, які належать до відповідних національних
меншин”.
Чого може очікувати польська діаспора від Польщі? Щодо
поляків в Україні… Звичайно сподіваємось на підтримку.
Не тільки фінансову, яку отримують численні громадські
організації, а таку, яка доходить до звичайних людей. У
наших українських реаліях розраховуємо на підтримку
польської освіти. В Україні маємо тільки 5 польських шкіл,
у той час як у Литві майже 120. Сподіваємось польськість
буде розвиватись.

жатиме від справи Юлі Тимошенко. Вишеградські
країни, як і цілий Євросоюз,
чекають, що українська
влада намагатиметься
якось стабілізувати ситуацію з Юлією Тимошенко.
Цей процес перебуває під
дуже пильною увагою. Поки
ситуація навколо цього не
з’ясується, доти важко говорити про підтримку України на шляху її більшої інтеграції з європейськими
структурами.
Експерт також звертає
увагу на те, що попри
спільність поглядів у основних питаннях щодо України,
позиції членів Вишеградсь-

кої групи розходяться в
нюансах. Скажімо Чехія, говорить він, виразно натякає
Україні, що буде послідовно
підтримувати українську
опозицію. У свою чергу Словаччина стриманіша в своїй
оцінці політичної ситуації в
Україні з огляду на економічні питання, які вирішує
спільно з офіційним Києвом.
Найменш активна у східному напрямку Угорщина, але
уряд цієї країни також
підтримує проекти, спрямовані на демократизацію України.

За матеріалами Україн–
ської служби “Радіо
Свобода”.

Попередній текст документа оприлюднили у Львові на
урочистостях з нагоди відкриття меморіальної дошки на
честь Яцека Куроня, польського дисидента, одного з авторів стратегії діяльності незалежної профспілки “Солідарність”, міністра соціальної політики Польщі й головного натхненника ідеї українсько-польського примирення, який народився у Львові.
“Однак сьогодні по обидва боки и кордону щораз голосніше чути голоси груп і осіб, які відкидають цей спосіб
мислення й діяльності. Вони підривають висновки істориків про злочини і відповідальність за них керівництва
підпілля, а навіть злочини комуністичної влади” – йдеться
в остаточно узгодженому тексті Декларації.
Підписанти наголошують, що наближення сімдесятих
роковин “антипольської чистки на Волині має служити
справі примирення, а не поглиблювати упередження між
нашими народами”.
До процесу українсько-польського примирення доклали багато зусиль українські та польські еміграційні
кола на чолі з “Культурою” Єжи Ґедройца, а також демократична опозиція в Польщі та Україні.
Нової сили додали руху примирення римо-католицька
церква в Польщі і Українська греко-католицька церква,
яких заохочував до активних дій сам Папа Іван Павло ІІ.
За матеріалами “Радіо Свобода”.

