
 

Звернення Асоціації «Енергоефективні міста України» до очільників міст-побратимів у Польщі 

Дорогі Колеги, Побратими! 

Звістка про внесення на розгляд Сейму Республіки Польща законопроекту від партії «Право і Справедливість» 

(ПіС) стосовно визнання подій на Волині у 1943р. актом геноциду викликала у нас глибоке занепокоєння і біль 

розчарування. 

Багатовікова спільна історія обох наших народів справді сповнена трагічними подіями, актами братовбивчої 

боротьби, взаємних кривд і непорозумінь. Ці факти відомі як фахівцям-історикам, так і пересічним громадянам. 

Можливо, менш відомим для широкого загалу є те, що в абсолютній більшості випадків ці колотнечі і трагедії 

інспірувалися розмаїтими імперськими силами за межами Польщі та України. Згодом ці сили успішно користали 

із результатів наших протистоянь. Важко собі уявити, як виглядала б сьогодні Європа, якби штучно створені 

чвари не увінчалися успіхом. Однак історія не має умовного способу. Минуле не вдасться змінити, як не 

вдасться повернути до життя сотні тисяч наших спільних загиблих. Але, враховуючи помилки і трагічні сторінки, 

ми маємо унікальний шанс і, водночас, особливу відповідальність перед прийдешнім поколінням змінити наше 

спільне майбутнє. Змінити, подавши руки один одному і від серця промовивши слова щирого вибачення і 

прохання про прощення.  

Упродовж всіх важких часів генії і достойники обох народів закликали до взаємного прощення, примирення і 

поєднання. У переповненому братовбивством ХХ-му столітті  свій голос за цю християнську чесноту піднімали 

Блаженний Іван-Павло ІІ, Кардинал Любомир Гузар, Єжи Ґєдройц, Богдан Осадчук, Яцек Куронь, Михайло 

Горинь і багато інших. Ті, хто пережив несправедливість, наругу і страждання, але залишився Людиною і вважав 

своїм святим обов’язком, з іменем Бога, закликати до цього інших по обидва боки кордону. До цього кликали і 

кличуть нині духовні та культурні еліти обох націй, лідери громадянського суспільства, звичайні небайдужі 

громадяни. Чи маємо ми право нехтувати їхніми словами і їхньою жертовністю?!  

Третій рік Україна платить кров’ю тисяч своїх найкращих синів і дочок за мирне життя Європи та за право 

повернення у ній свого законного місця.  Гібридна війна ведеться не лише проти нас і не тільки на фронті. Її 

кінцева мета – не окупація України, а хаос, зміна існуючих кордонів та засад співіснування народів щонайменше 

в Центральній Європі на користь імперської Росії. Слова Маршала Ю.Пілсудського «Без вільної України не буде 

вільної Польщі»  знову актуальні, як і 96 років тому, коли ми об’єднаними зусиллями створили  «чудо над 

Віслою», зупинивши червону навалу і врятувавши від неї Європу. Чи саме зараз слушний час на взаємні 

порахунки і розбрат?  

Прийняття закону у формулюванні, запропонованому ПіС, дасть змогу минулому здійснити успішний замах на 

майбутнє. Це те, що не дозволить нашим містам, як раніше, підтримувати побратимські стосунки в атмосфері 

взаємної довіри, дружби і спільної вигоди. І саме цього очікують у кремлівському гнізді творці Голодомору, 

Катині, ГУЛАГу і  нинішньої всесвітньої воєнної загрози. 

У цей доленосний момент ми звертаємося до Вас, Побратими: не допустіть тріумфу «Імперії Зла», не дайте 

розбрату і взаємним звинуваченням повернутися у наше сьогодення і, що ще страшніше – у майбутнє! Від 

активної позиції Ваших громад залежить, без перебільшення, прийдешні взаємини наших народів! Віримо, що 

здоровий глузд і стратегічна доцільність візьмуть гору над емоціями і тимчасовими політичними пріоритетами. І 

нехай допоможе Вам у цьому Бог! 

Від Асоціації «Енергоефективні міста України»  

Володимир Гаразд, Президент АЕМУ 

 

Андрій Кирчів, виконавчий директор АЕМУ 


