Szanowni Państwo, uczestnicy spotkań
Klubu na Rzecz Europy Środkowo -Wschodniej,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
Niniejszym chciałbym poinformować wszystkich Państwa, że

w poniedziałek 1 marca 2021r. o godzinie 17:30
w trybie telekonferencji,
odbędzie się kolejne spotkanie klubowe.
Klubu na Rzecz Europy Środkowo -Wschodniej
Ze względu na przypadający w tym dniu
Narodowy Dzień Żołnierzy „Wyklętych”
tematem naszego spotkania
będzie prezentacja materiałów filmowych przez

pana Zygmunta Gutowskiego
i pana Ryszarda Łączyńskiego
z Fundacji Polska Europa Polonia,
organizatorów Festiwalu Filmów Polonijnych „Losy Polaków”
połączona z dyskusją

„Wolność i Niezależność jako fenomen
Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
ideał Żołnierzy „Wyklętych”
i czynnik wsparcia idei Trójmorza”
Spotkanie Klubu jest planowane do godz. 19:30
i w razie potrzeby może być przedłużone do godz. 20:00
Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na spotkanie,

Andrzej M. Wilk
Prezes Klubu
andrzej.wilk@wilnet.pl
PS. Kolejne nasze spotkania w roku akademickim 2020/2021
są planowane w dniach: 12 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca 2021r.

Szanowni Państwo,
Sytuacja międzynarodowa jest obecnie niestabilna i do końca nieprzewidywalna, co
powoduje, że Europa Środkowo – Wschodnia może nieoczekiwanie znaleźć się w
zupełnie nowej sytuacji, wynikającej z kończącej się pauzy strategicznej i ze
zmieniającego się układu sił, jaki następuje w polityce światowej. Ostateczny wpływ
tej sytuacji na losy Europy Środkowo – Wschodniej, w tym na projekt Trójmorza, jest
jeszcze nieznany. Niezależnie jednak od chwilowej koniunktury lub dekoniunktury w
obszarze politycznym i gospodarczym, musimy jak najlepiej starać się zrozumieć
czas i przestrzeń oraz właściwie odczytywać szanse i zagrożenia wynikające z
geograficznego położenia Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególności, należy
podejmować różnorodne działania wspierające, w tym zmierzające do
wypracowywanie koncepcji wielowariantowych działań. Działań, prowadzących do
zapewnienia, w coraz trudniejszych warunkach, jak najwyższego poziomu
bezpieczeństwa narodowego, poprawy warunków życia i wzrostu znaczenia naszej
części Europy w szybko zmieniającym się społecznym podziale pracy.
W okresie historycznym, zasadniczym przesłaniem Rzeczpospolitej Obojga
Narodów, które w dawnych czasach zadecydowało o jej sukcesie była idea wolności i
samorządności a także niezależności, która zgromadziła we wspólnym działaniu
przedstawicieli wielu wyznań i narodów. Nie jest przypadkiem, że późniejsze
działania, zmierzające do odbudowy Rzeczpospolitej spotykały się z
przeciwdziałaniem mocarstw uczestniczących w rozbiorach, polegających nie tylko
na próbach kolonizacji i depolonizacji zajętych przez nie obszarów, ale i na
podsycaniu konfliktów narodowościowych i społecznych, prowadzących do
narastania wzajemnej wrogości, uniemożliwiającej często współpracę i
współdziałanie.
Te same mechanizmy były wykorzystywane na terenie Bałkanów i innych krajów
Europy środkowo – wschodniej, które wcześniej utraciły niepodległość i znalazły się
pod władzą imperium Osmańskiego lub Habsburgów. Pragnienia wolności i
niepodległości były tam dotkliwie tłumione a występujące różnice etniczne czy
wyznaniowe, tworzyły wygodne pole do manipulacji i stałego podsycania konfliktów,
osłabiających skonfliktowane strony i umacniających władztwo zewnętrznych potęg.
Ład światowy, jaki ukształtował się w połowie XX wieku w wyniku II Wojny Światowej
spowodował, że większość krajów Europy Środkowo - Wschodniej znalazła się pod
pełną kontrolą sił komunistycznych a zwłaszcza Związku Sowieckiego. Opór
społeczny, jaki występował w wielu krajach, był brutalnie łamany a jego uczestnicy
mordowani lub w innych formach drastycznie prześladowani. W tym zakresie
sytuacja Polski jako uczestnika koalicji antyhitlerowskiej od pierwszych chwil II Wojny
Światowej i twórcy fenomenu państwa podziemnego, była szczególnie trudna. Spod
krwawej i zbrodniczej okupacji niemieckiej przeszliśmy do brutalnej i obłudnej
okupacji sowieckiej, w której również nie było miejsca dla niepokornych. Dla tych, dla
których odzyskana po I Wojnie Światowej Ojczyzna oraz jej Wolność i Niepodległość
były wartością bezcenną. Płacąc za to często własnym życiem, dali nam jednak wzór
nieustępliwego dążenia do ideału. Wskazują na wartość poświęcenia w imię dobra
wspólnego i dbałość o sprawy narodowe bez szowinizmu i nienawiści. Wołają o
wartości podstawowe, właściwie rozumianą wolność i prawidłową hierarchię różnych
wartości o które trzeba dbać i na których należy budować naszą wspólną przyszłość.

Gdy pod koniec XX wieku, koncepcja Unii Europejskiej, rozumianej jako forma
rzetelnej współpracy wolnych, niepodległych narodów, zorganizowanych w postaci
państw narodowych, przyciągnęła do siebie większość krajów Europy Środkowo Wschodniej, idee wolności i samorządnej demokracji stały się oczekiwanym
standardem. Pojawiające się, w ostatnim czasie, ostentacyjne próby łamania tego
standardu, ograniczania kompetencji państw UE i budowa zrębów superpaństwa z
narzuconą bezwzględną dominacją najsilniejszego w niej podmiotu, mogą być dla
państw Europy Środkowo - Wschodniej, które stosunkowo niedawno uzyskały swoją
suwerenność, szczególnie dotkliwe. Państwa te, traktowane niekiedy nadal jako
stosunkowo „młode” i „mniej ważne” przez państwa „starej” UE, znalazły się w
uświadomionej niedawno pułapce średniego rozwoju z bardzo ograniczonymi
perspektywami poprawy ich pozycji gospodarczej i z narastającymi problemami
społecznymi. To wszystko skłania do podjęcia przez te państwa bliższej współpracy.
Niezbędna jest identyfikacja wspólnych interesów i ich realizacja w formule
Trójmorza, jako jednego z makroregionów UE, o własnej specyfice, historii i
potrzebach.
Umiłowanie wolności, historycznego ideału Rzeczypospolitej Obojga Narodów i
wytrwałe dążenia wielu innych narodów tego regionu do wolności jest faktem.
Stanowi ona również, niespełniony w przeszłości, ideał Żołnierzy Wyklętych, za które
oddali swoje siły a często i życie. To wszystko sprawia, że dobrze rozumiana idea
Wolności i Solidarności może stanowić dla państw Trójmorza czynnik spajający.
Ideę, umacniającą wolę wzajemnie owocnej współpracy dla dobra wspólnego, z
poszanowaniem odrębności i prawa do rozwoju. Troskę o pielęgnowanie własnej i
akceptowania sąsiedzkiej kultury. Wolni między wolnymi, równi między równymi,
wspólnym wysiłkiem możemy sprawić, że tak rozwijana idea Trójmorza stanie się
ważnym czynnikiem pokoju społecznego i dynamizmu gospodarczego, opartych na
poszanowaniu wolności i roztropnej trosce o dobro wspólne. To przesłanie powinno
stanowić dla młodzieży impuls do wzajemnego poznania i uczciwej współpracy nad
przezwyciężaniem w prawdzie cieni przeszłości. Powinno też być inspiracją do
budowy na bazie wolności, solidarności i wzajemnego poszanowania, nowego
kształtu wspólnej przyszłości.
AMW
Nasze telekonferencje są rejestrowane i rozważamy możliwość ich
udostępniania (w całości lub we fragmentach) w sieci. Udział w spotkaniu jest
równoznaczny ze zgodą na opublikowanie zarejestrowanych materiałów
audiowizualnych w całości lub części.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam na spotkanie,

Andrzej M. Wilk
Prezes Klubu
andrzej.wilk@wilnet.pl
PS. Kolejne nasze spotkania w roku akademickim 2020/2021
są planowane w dniach: 12 kwietnia, 10 maja i 14 czerwca 2021r.

