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Polska w pierwszej kolejności 
musi bronić interesów UE.
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Економічний форум у Криниці: 
Європа з видом на схід 

Krynickie Forum Ekonomiczne – 
Europa z widokiem na wschód 

W dniach 7-9 września b.r. 
w beskidzkim uzdro-

wisku Krynica Zdrój odbyło 
się XXI Forum Ekonomiczne, 
nazywane niekiedy „Polskim 
Davos”.

Podobnie jak bardziej znany szwaj-
carski odpowiednik wydarzenie to ma 
duże znaczenie międzynarodowe – na 
trwających trzy dni prezentacjach, dys-
kusjach i panelach gromadzą się polity-
cy, naukowcy i liderzy biznesu z krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Nie 
brakuje również gości z krajów „starej 
Unii” a w szczególności przedstawicie-
li instytucji europejskich, gdyż od lat 
jednym z głównych tematów Forum 
pozostaje perspektywa integracji euro-
pejskiej wielu krajów naszego regionu. 
Tegoroczne spotkanie miało wymiar 
szczególny – odbywa się bowiem w 
czasie sprawowania przez Polskę pre-
zydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Hasłem przewodnim XXI Forum 
były „Europejskie dylematy: partner-
stwo czy rywalizacja?”. Jest ono o tyle 
aktualne, iż sytuacje kryzysowe zawsze 
wystawiają na próbę wzajemne rela-
cje, zarówno na poziomie ludzkim, 
jak również państw i społeczeństw. Na 
płaszczyźnie ekonomicznej w Europie 
zaczęły pojawiać się pytania, czy dalsza 
integracja ma sens i czy jest w ogóle 
możliwa w okolicznościach, gdy w jed-
nym projekcie integracyjnym znajdują 

się tak zróżnicowane gospodarki. W cie-
niu wznoszącej się na miastem Krynica 
Góry Parkowej dyskutowano również o 
energetyce, uważnie analizując gazowe 
przepychanki pomiędzy Ukrainą i Ro-
sją, będące kolejną odsłoną wieloletnie-
go konfl iktu, a także mając na uwadze 
sukcesy pierwszych wierceń gazu łup-
kowego w Polsce, uważanego także za 
dużą szansę dla zwiększenia paliwowej 
niezależności Ukrainy. Jednocześnie, 
jak stwierdził unijny komisarz Janusz 
Lewandowski znamiennym jest fakt, iż 
niemal dokładnie w momencie gdy w 
Krynicy rozpoczęto dyskusję o solidar-
ności energetycznej w Europie, premier 
Rosji Władimir Putin symboliczne od-
kręcił kurek Nord Stream. –„To pomnik 
epoki bilateralnych kontaktów” – gorz-
ko stwierdził Lewandowski.

Otwierający Forum premier Donald 
Tusk w szczególny sposób zaakcento-
wał obecność gości z Mołdawii i Gru-
zji, jeszcze raz podkreślając wschodni 
wymiar polskiej prezydencji, dążącej 
do zbliżenia ze strukturami europejski-
mi krajów objętych programem Part-
nerstwa Wschodniego. Prezydentowi 
Gruzji Michailowi Saakaszwilemu i 
premierowi Mołdowy Vladimirowi Fi-
latowi szef polskiego rządu pogratulo-
wał odwagi w przeprowadzaniu reform 
i determinacji w kroczeniu ścieżką in-
tegracji europejskiej. „Pomimo kryzy-
su nękającego Europę krajom Europy 
Wschodniej i Kaukazu należy wysłać 
czytelny sygnał – Dzisiaj z Krynicy, ju-
tro z Warszawy, ale także z Brukseli i ze 
Strasbourga powinien popłynąć bardzo 

mocny głos, podtrzymujących na duchu 
tych, którzy wierzą w sens dalszej inte-
gracji” – stwierdził Tusk.

Jeszcze przed rozpoczęciem Forum 
temat Ukrainy określono jako jeden 
z głównych obszarów zainteresowań 
uczestników spotkań. Zagadnienia 
ukraińskie są szczególnie aktualne ze 
względu na toczące się rozmowy w 
sprawie podpisania pomiędzy Ukrainą 
a UE umowy stowarzyszeniowej oraz 
umowy o utworzeniu pogłębionej stre-
fy wolnego handlu. Na rychłym sfi na-
lizowaniu rozmów szczególnie zależy 
polskim władzom, które przejawiają 
nieskrywaną ambicję doprowadzenia 
spraw do końca jeszcze w czasie pol-
skiej prezydencji w UE. Szefem delega-
cji Ukrainy na XXI Forum w Krynicy 
był wicepremier - minister gospodarki 
Andrij Klujew, w obradach uczestniczy-
ła także m.in. delegacja miasta Lwowa 
oraz gubernator obwodu lwowskiego. 
Co warte podkreślenia, wielu ważnych 
gości szczytu poruszało temat aresz-
tu Julii Tymoszenko, dopatrując się w 
działaniach kijowskiego sądu i władz 
motywów politycznych.

Zagadnienia akcesji Ukrainy do 
Unii Europejskiej omawiano również 
na konferencji YES, która odbyła się w 
Jałcie 17 września. Wzięli w niej udział 
m.in. prezydent Wiktor Janukowycz, 
minister spraw zagranicznych RP Rado-
sław Sikorski oraz wielu innych znamie-
nitych gości, a wśród nich Aleksander 
Kwaśniewski i Tony Blair.

Łukasz TOMIK

7-9 вересня нинішньо-
го року в бескид-

ській здравниці Криниця 
Здруй відбувся XXI Еко-
номічний форум, який ще 
часто називають „Польським 
Давосом”.

Так само, як відомий швейцар-
ський відповідник, ця подія має 
велике міжнародне значення – на 
триденні презентації, дискусії і сек-
ції збираються політики, науковці і 
представники бізнесу з країн Цен-
тральної та Східної Європи. Не бра-
кує також гостей з країн „старого 
Євросоюзу”, зокрема представників 
європейських інституцій, тому що 
вже багато років однією з головних 
тем Форуму залишається перспекти-
ва європейської інтеграції багатьох 
країн нашого регіону. Цьогорічна зу-
стріч мала особливий вимір, оскіль-
ки відбулася під час головування 
Польщі в Раді ЄС.

Головний девіз XXI Форуму – 
„Європейські дилеми: партнерство 
чи суперництво?”. Девіз дуже акту-
альний, оскільки кризові ситуації 
завжди випробовують взаємосто-
сунки, як на рівні людському, так і 
на рівні держав і суспільств. В еко-
номічній площині Європи почали 
з'являтися питання, чи подальша 
інтеграція має сенс і чи вона вза-
галі можлива в обставинах, коли в 
одному інтеграційному проекті зна-
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ходяться настільки різні економіки. 
У тіні Паркової гори, що височіє над 
містом Криниця, дискутували також 
про енергетику, уважно аналізуючи 
газові суперечки між Україною і Ро-
сією, які демонструють багаторічний 
конфлікт, та беручи при цьому до 
уваги успіх першого видобутку слан-
цевого газу в Польщі, що вважається 
також великим шансом для збільшен-
ня енергетичної незалежності Украї-
ни. Водночас, як констатував комісар 
Євросоюзу Януш Левандовський, 
промовистим є факт, що майже в той 
самий час, коли в Криниці розпочали 
дискусію про енергетичну солідар-
ність у Європі, прем'єр-міністр Росії 
Владімір Путін символічно відкру-
тив кран Норд Стріму. „Це пам'ятник 
епохи білатеральних контактів,” – гір-
ко констатував Левандовський.

Прем'єр-міністр Дональд Туск, 
який відкривав Форум, звернув увагу 
на присутність гостей з Молдови та 
Грузії, ще раз підкреслюючи східний 
вимір польського головування, яке 
прагне до зближення з європейськими 
структурами країн, що охоплені про-
грамою Східного Партнерства. Пре-
зидента Грузії Михайла Саакашвілі та 
Прем'єр-міністра Молдови Владіміра 
Філата шеф польського уряду приві-
тав з відвагою у проведенні реформ і 
рішучим просуванням дорогою євро-
пейської інтеграції. „Незважаючи на 
кризу, яка турбує всю Європу, країнам 
Східної Європи і Кавказу слід висла-
ти чіткий сигнал: сьогодні з Криниці, 
завтра з Варшави, а також з Брюсселю 

і зі Страсбурга повинен прозвучати 
міцний голос, який підтримає тих, хто 
вірить у сенс подальшої інтеграції”, – 
констатував Туск.

Ще перед початком Форуму тема 
України була визначена як один з го-
ловних предметів зацікавлення учас-
ників зустрічей. Українське питання 
особливо актуальне з огляду на пере-
говори, які тривають у справі підпи-
сання між Україною і ЄС Угоди про 
співпрацю та Угоди про зону вільної 
торгівлі. У якнайшвидшому завер-
шенні розмов особливо зацікавлене 
польське керівництво, яке прояв-
ляє неприховане прагнення довести 
справу до кінця ще під час польсько-
го головування в ЄС. Керівником 
української делегації на XXI Форумі 
в Криниці був Віце-прем'єр-міністр – 
Міністр економіки Андрій Клюєв, у 
засіданнях брала участь також деле-
гація зі Львова та губернатор Львів-
ської області. Варто підкреслити, 
що багато важливих гостей Форуму 
порушували тему арешту Юлії Тим-
ошенко, вбачаючи у діях київського 
суду і влади політичні мотиви.

Проблема приєднання України до 
Європейського союзу обговорювала-
ся також на конференції YES, яка від-
булася в Ялті 17 вересня. У ній взяли 
участь Президент Віктор Янукович, 
Міністр закордонних справ Польщі 
Радослав Сікорський та багато інших 
відомих гостей, серед яких – Алек-
сандр Квасневський та Тоні Блер.
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Polityka kulturalna Unii Europejskiej – 
wspólny kontynent kultury 
Культурна політика Європейського Cоюзу – 
спільний континент культури 
Polityka kulturalna UE realizuje zadania i zamierzenia, które swym zasięgiem 
przekraczają możliwości i kompetencje poszczególnych państw, a mają na celu 
podnoszenie poziomu wiedzy, szerzenie dorobku kultury europejskiej oraz 
ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Unia nie zmierza do jakiegokolwiek ujednoli-
cenia wzorców kulturalnych czy krajowych prak-
tyk w dziedzinie kultury, lecz koncentruje się na 
inicjowaniu programów uzupełniających i wspo-
magających działania państw i organizacji mię-
dzynarodowych.

Uregulowania prawne dotyczące sfery kultury 
zostały wyrażone przez sygnatariuszy Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską w arty-
kule 128, tytuł IX „Kultura”. Obecnie, po kilku 
nowelizacjach, jest on artykułem 167 Traktu o 
Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 Architektura, malarstwo, rzeźba, fotografi a 
i sztuka tworzona z zastosowaniem technologii 
cyfrowej - to niektóre z wielu obszarów objętych 
działalnością UE. Za pomocą rozmaitych progra-
mów polityka kulturalna UE obejmuje także różne 
aspekty kina i audiowizualnych środków przekazu: 
dzięki szkoleniom dla profesjonalistów, wspieraniu 
produkcji i upowszechnianiu prac w Europie i pań-
stwach trzecich, prowadzeniu archiwów i wspiera-
niu odpowiednich regulacji prawnych. W ramach 
promowania sztuki UE wspomaga kształcenie ar-
tystów-tancerzy, wspiera spektakle z ich udziałem 
oraz zwraca uwagę na społeczną rolę tańca.

UE zachęca Europejczyków, niezależnie od 
wieku, do wykorzystywania sztuki jako sposobu 
umożliwiającego aktywne uczestnictwo w życiu 
kulturalnym, popierając jednocześnie wszelkie 
innowacje w zakresie kształcenia oraz współpracę 
między europejskimi instytucjami zajmującymi 
się edukacją i kształceniem artystycznym. Wspie-
rane przez UE jest także wydawanie książek i 
czytelnictwo. Unia wspomaga europejskich wy-
dawców w wykorzystaniu nowych metod rozpo-
wszechniania dzieł literackich z wykorzystaniem 
technologii cyfrowych. Zwraca się także uwagę 
na znaczenie muzyki w życiu kulturalnym, spo-
łecznym oraz gospodarczym, zachęca obywateli 
do tworzenia i upowszechniania muzyki, a także 
ma na uwadze pomoc w poszerzaniu zdolności i 
mobilności muzyków profesjonalnych.

W celu zachowania i ochrony dziedzictwa kul-
turowego o znaczeniu europejskim UE wspiera 
oraz uzupełnia działania państw członkowskich. 
Działania Unii w tym zakresie obejmują zacho-
wanie zbiorów muzealnych, bibliotecznych, ar-
chiwalnych, ochronę i renowację dziedzictwa 
archeologicznego, architektonicznego, językowe-
go, kulinarnego, naturalnego oraz przemysłów 
tradycyjnych. Szczególne miejsce w Unii zajmuje 
także współpraca kulturalna w dziedzinie sztuki 
widowiskowej, a w szczególności w dziedzinie 
teatru, co umożliwi obywatelom lepsze zrozu-
mienie teatru europejskiego jako całości. Waż-
nym środkiem wyrazu kulturowej tożsamości i 
różnorodności Europejczyków jest przemysł kul-
turalny (kinematografi a, media audiowizualne, 
wydawnictwa, rzemiosła i przemysł muzyczny). 
UE ustanowiła programy wsparcia dla niektórych 
dziedzin przemysłu kulturalnego w celu rozwoju 
struktur i skorzystania z nowych możliwości, ja-
kie daje jednolity rynek i najnowsze technologie.

Działalność UE zmierza do promowania 
współpracy między Państwami Członkowskimi. 
Celem jest utworzenie ogólnoeuropejskiego ob-
szaru kultury. Współpraca kulturalna odgrywa 
ważną rolę w stosunkach utrzymywanych przez 
UE z resztą świata (z państwami trzecimi, w tym 
z Ukrainą, oraz z organizacjami międzynarodo-
wymi). Obywatele Państw Członkowskich mogą 
bez przeszkód, związanych z ich narodowością, 
wyznaniem, płcią lub miejscem zamieszkania, 
uczestniczyć w wymianie kulturalnej na obsza-
rze całej Unii. Rozwój polityki kulturalnej w UE 
umożliwia m.in. realizacja programu Kultura 
2007-2013.  Wiele programów wspólnotowych 
zawiera tzw. wymiar kulturalny. Dotyczy to 
wspierania przemysłów kulturalnych, badań na-
ukowych nad kulturą, edukacji artystycznej oraz 
współpracy kulturalnej z innymi krajami.

Polska  prezydencja w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2011 roku ma nie tyl-
ko wymiar polityczny czy ekonomiczny ale także kulturalny. To właśnie kultura jest  jednym z 
kluczowych elementów działania Polski na arenie europejskiej. W związku z tym przygotowany 
został Kulturalny Program Prezydencji obejmujący wydarzenia kulturalne w Polsce i za grani-
cą. Program obejmuje dziesiątki projektów, wśród których centralne miejsce zajmuje Europejski 
Kongres Kultury we Wrocławiu. Kongres odbywał się w dniach  8-11 września pod hasłem  „Kul-
tura dla zmiany społecznej ("Art for Social Change"). Ten motyw przewodni podkreśla rolę sztuki 
w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i kreatywności nie tylko w obszarze kultury, ale 
także w innych dziedzinach. We wrocławskim święcie kultury europejskiej wzięło udział ponad 
300 artystów, naukowców, aktywistów i myślicieli z całego świata. W ich gronie byli m.in. Zyg-
munt Bauman, Umberto Eco, Vaclav Havel, Wiktor Jerofi ejew, Krystian Lupa, Dorota Masłowska, 
Amos Oz, Krzysztof Penderecki, Tadeusz Różewicz, Guy Sorman, Istvan Szabo i Andrzej Wajda. 
W programie kongresu były koncerty, wystawy, spektakle oraz fi lmy, spotkania i dyskusje panelo-
we –  czyli cztery dni kultury non stop. Prawdziwą sensacją okazał się wspólny występ słynnego 
polskiego kompozytora muzyki poważnej Krzysztofa Pendereckiego i gitarzysty zespołu Radiohe-
ad Jonnego Greenwooda  oraz  gwiazdy muzyki elektronicznej Aphexa Twina. Atrakcją kongresu 
był również przygotowany specjalnie na te okazję plenerowy spektakl pod tytułem "Each one and 
Everybody" Groupe F, jednego z najbardziej znanych teatrów pirotechnicznych na świecie. Wroc-
ławski Kongres Kultury był impulsem do intelektualnej i artystycznej debaty nad perspektywami i 
kondycją kultury europejskiej – nad możliwymi kierunkami jej rozwoju, realizacją wizji  „wspól-
noty w różnorodności” a także nad związkiem pomiędzy sztuką i polityką. 

Natalia KATRENCIKOVA

Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu

Культурна політика ЄС реалізовує завдання і наміри, які, з огляду на сферу 
своєї реалізації, вищі від можливостей та компетенції окремих держав та 
мають на меті підвищення рівня знань, розповсюдження доробку європей-
ської культури та охорону європейської культурної спадщини.

Євросоюз не прагне уніфікувати культурні 
зразки чи державні практики у галузі куль-
тури, він зосереджується на ініціюванні про-
грам, які доповнюють і допомагають у діяль-
ності держав та міжнародних організацій.

Юридичні врегулювання у сфері культури 
були виражені країнами, які підписали Дого-
вір про заснування Європейської Спільноти, у 
статті 128, заголовок IX „Культура”. Нині, піс-
ля кількох поправок, це стаття 167 Договору 
про функціонування Європейського Союзу.

 Архітектура, живопис, скульптура, фото-
графія і мистецтво, яке твориться із застосу-
ванням цифрових технологій, – це лише деякі 
сфери, що охоплені діяльністю ЄС. За допо-
могою різних програм культурна політика ЄС 
охоплює також різні аспекти кіновиробни-
цтва і аудіовізуальних засобів масової інфор-
мації. У цій сфері проводяться тренінги для 
професіоналів, підтримується виробництво і 
розповсюдження робіт у Європі та третіх дер-
жавах, ведення архівів і відповідні юридичні 
урегулювання. В рамках просування мисте-
цтва ЄС допомагає навчатися танцівникам, 
підтримує спектаклі за їх участю та звертає 
увагу на суспільну роль танцю.

ЄС заохочує європейців незалежно від 
віку, використовувати мистецтво як спосіб, 
що дозволяє брати активну участь у культур-
ному житті, підтримуючи водночас всілякі 
інновації у сфері навчання та співпрацю між 
європейськими освітніми установами, в тому 
числі установами, що дають мистецьку осві-
ту. Підтримку від ЄС має також видавництво 
та читання книг. Євросоюз допомагає євро-
пейським видавцям використовувати нові 
методи розповсюдження літературних тво-
рів з використанням цифрових технологій. 
Звертається також увага на значення музики 
в культурному, суспільному та економічному 
житті, громадян заохочують до творення і по-
ширення музики, а також підтримують роз-

виток здібностей та мобільність професійних 
музикантів.

З метою збереження і охорони культурної 
спадщини європейського значення Євросо-
юз підтримує та доповнює дії держав-чле-
нів ЄС. Дії Євросоюзу в цій сфері охоплюють 
збереження музейних, бібліотечних, архівних 
фондів, охорону і відновлення археологічної, 
архітектурної, мовної, кулінарної, природної 
спадщини та традиційних промислів. Особли-
ве місце в Євросоюзі займає також культурне 
співробітництво в галузі театру, що дає мож-
ливість громадянам краще зрозуміти євро-
пейський театр як одне ціле. Важливий спосіб 
вираження культурної ідентичності та різно-
рідності європейців – культурне виробництво 
(кінематографія, аудіовізуальні медіа, видавни-
цтва, ремесла і музичне виробництво). ЄС роз-
робив програми підтримки для деяких галузей 
культурного виробництва з метою розвитку 
структур і використання нових можливостей, 
які створює цілісний ринок і новітні технології.

Діяльність ЄС передбачає сприяння співп-
раці країн-членів Євросоюзу. Мета – утво-
рення загальноєвропейського простору куль-
тури. Культурне співробітництво відіграє 
важливу роль у стосунках, які ЄС підтримує 
з іншими країнами світу (із третіми держава-
ми, в тому числі з Україною, та з міжнарод-
ними організаціями). Громадяни країн-членів 
ЄС можуть без перешкод, пов'язаних з їхньою 
національністю, віросповіданням, статтю або 
місцем проживання, брати участь у культур-
ному обміні на території цілого Євросоюзу. 
Розвиток культурної політики в ЄС уможлив-
лює, між іншим, реалізація програми „Куль-
тура 2007-2013”. Багато програм ЄС містить 
так званий культурний вимір. Стосується це 
підтримки культурного виробництва, науко-
вого вивчення культури, мистецької освіти та 
культурної співпраці з іншими країнами.

Наталія КАТРЕНЧІКОВА

Європейський конгрес культури у Вроцлаві
Польське головування у Раді Європейського Союзу в другому півріччі 2011 року має не 

тільки політичний чи економічний вимір, але також культурний. Саме культура є одним із 
ключових елементів діяльності Польщі на європейській арені. У зв'язку з цим була розробле-
на „Культурна програма головування”, яка охоплює культурні події в Польщі і за кордоном. 
Програма охоплює десятки проектів, серед яких центральне місце займає Європейський кон-
грес культури у Вроцлаві. Конгрес відбувався 8-11 вересня під девізом „Культура для сус-
пільних змін” („Art for Social Change”). Цей провідний мотив підкреслює роль мистецтва у 
формуванні громадянського суспільства і креативності не тільки у сфері культури, але й в 
інших галузях. У вроцлавському святі європейської культури взяло участь понад 300 митців, 
науковців, активістів і мислителів з усього світу. Серед них були, зокрема, Зиґмунд Бауман, 
Умберто Еко, Вацлав Гавел, Віктор Єрофєєв, Крістіан Люпа, Дорота Масловська, Амос Оз, 
Кшиштоф Пендерецкі, Тадеуш Ружевіч, Гай Сорман, Іштван Сабо і Анджей Вайда. У про-
грамі конгресу були концерти, виставки, спектаклі та фільми, зустрічі і панельні дискусії, 
тобто чотири дні культури „non stop”. Справжньою сенсацією став спільний виступ відомого 
польського композитора Кшиштофа Пендерецкого, гітариста колективу „Radiohead” Джонні 
Грінвуда та зірки електронної музики Афекса Твіна. Цікавинкою конгресу був також підго-
товлений спеціально з цієї нагоди пленерний спектакль під назвою „Each one and Everybody” 
одного з найбільш відомих піротехнічних театрів на світі „Groupe F”. Вроцлавський конгрес 
культури був імпульсом до інтелектуальних і мистецьких дебатів стосовно перспектив і 
стану європейської культури, зокрема можливих напрямків її розвитку, реалізації бачення 
„спільноти в різнорідності” та зв'язку між мистецтвом і політикою.
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2009 – Лісабонський 
договір або Договір ре-
формування – встановлює 
новий спосіб прийняття 
рішень в ЄС, регулює спо-
сіб вступу до ЄС нових кра-
їн, впроваджує інституцію 
«шефа дипломатії» ЄС.

2000 – Хартія основних 
прав ЄС (повторно підпи-
сана у 2007 р.) – збір фунда-
ментальних прав людини, 
які в тій чи іншій формі впи-
сано до конституцій та ін-
ших правових актів держав-
членів ЄС.

1985 – Шенгенська уго-
да – укладена в м. Шенген у 
Люксембургу. З 1995 р. ска-
совує контроль осіб, які пе-
ресікають кордони держав-
членів угоди, зміцнює їх 
співпрацю в сфері безпеки 
та надавання політичного 
притулку.

.......

.......

.......

.......

.......

2009 – Traktat Lizboń-
ski lub Traktat Reformują-
cy – ustanawia nowy system 
podejmowania decyzji w in-
stytucjach UE, reguluje spo-
sób przystępowania do Unii 
nowych krajów, wprowadza 
instytucję unijnego „szefa dy-
plomacji”.

2000 – Karta Praw Pod-
stawowych UE (powtórnie 
podpisana w 2007 r.) – zbiór 
fundamentalnych praw czło-
wieka, które w tej czy innej 
formie są wpisane do konsty-
tucji i innych aktów prawnych 
państw członkowskich UE.

1985 – Układ z Schengen 
– porozumienie zawarte w 
miasteczku Schengen w Luk-
semburgu. Od 1995 r. znosi 
kontrolę osób przekracza-
jących granice między pań-
stwami członkowskimi ukła-
du, wzmacnia współpracę 
w zakresie bezpieczeństwa i 
polityki azylowej.

2003 – Traktat Nicejski 
– miał na celu reformowa-
nie instytucji unijnych dla 
sprawnego ich działania po 
przyjęciu do UE 10 nowych 
krajów z Europy Środkowej i 
Południowej.

1999 – Амстердамський 
договір – вніс зміни до 
права Спільноти, впро-
вадив нову нумерацію та 
консолідував попередні 
трактати, внаслідок чого 
діяльність органів ЄС ста-
ла більш корисною для 
громадян.

1999 – Traktat Amster-
damski – wniósł zmiany 
do prawa wspólnotowego, 
wprowadził nową numeracje 
i konsolidował poprzednie 
traktaty, czyniąc działania 
organów UE bardziej ko-
rzystnymi dla obywateli.

2003 – Ніццький дого-
вір – мав на меті реформу-
вати інституції ЄС так, щоб 
вони ефективно діяли і піс-
ля прийняття до складу ЄС 
10 нових країн з Централь-
ної та Південної Європи.

3Ukraina - Polska - Unia

Abecadło 
unijne

Угода про асоціацію із ЄС 
чи митний союз із Росією?
У своїй новітній історії Україна вкотре опиняється 
між двома гігантами і лише від волі вітчизняної 
правлячої еліти залежить найближче майбутнє. 
Яким воно буде? 

Чи Україну буде втягнуто у сумнів-
ний митний союз із Росією, Білоруссю, 
Казахстаном, чи вона все ж нарешті 
реалізує свій обіцяний євроінтегра-
ційний курс? Якщо Росія одразу про-
понує знижку на купівлю природного 
газу (інші переваги поки примарні, – 
авт.), то Європа не в змозі одразу при-
йняти Україну як рівноправного члена 
співтовариства. Поки що зроблено рі-
шучий крок до остаточного підписан-
ня Угоди про асоційоване членство. У 
минулу п’ятницю, 23 вересня, закін-
чилися розмови стосовно укладення 
Угоди. Віце-прем’єр-міністр України 
Андрій Клюєв та Комісар ЄС з пи-
тань торгівлі Карел Де Гухт домови-
лися про підписання Угоди про вільну 
торгівлю, що є невід’ємною частиною 
асоціації. Повноцінна Угода про асо-
ційоване членство ймовірно буде 
підписана вже до закінчення ниніш-
нього року, під час чергового саміту 
«Україна-ЄС».

Трохи історії
Донині головним документом, 

який регламентував відносини Украї-
ни і ЄС, була Угода про партнерство і 
співробітництво. Вона була підписана 
ще у 1994 році, тож уже віджила себе. 
5 березня 2007 року розпочалися пе-
реговори про укладення нової, поси-
леної Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС.

Три роки тому у Парижі на саміті 
«Україна-ЄС» було схвалено спільну 
заяву щодо Угоди про асоціацію. Згід-
но із заявою Угода про асоціацію має: 
оновити спільні інституційні рамки 
співпраці України та ЄС, сприяти по-
глибленню стосунків у всіх сферах, 
посилити політичну асоціацію й еко-
номічну інтеграцію на основі взаєм-
них прав та обов'язків. 

Планувалося створити всебічну 
та поглиблену зону вільної торгівлі 
з масштабним наближенням регуля-
торного законодавства України до 
стандартів ЄС. Це повинно сприя-
ти поступовій інтеграції України до 
внутрішнього ринку ЄС. Для досяг-
нення можливості інтегруватися до 
внутрішнього ринку ЄС Україна має 
привести свою систему технічного ре-
гулювання у відповідність до європей-
ських вимог.

Підписання Угоди залежить 
від справи Тимошенко

Шлях до завершення Угоди про 
асоціацію не був простим. Незважа-
ючи на перепони, Україна все ж до-
водить, що навіть попри сильне маг-
нітне тяжіння із боку Москви може 
його перебороти. Останнім часом 
переговорний процес стосовно Угоди 
про асоціацію значно активізувався. 
Представники польської політичної 
еліти неодноразово заявляли, що Уго-
да про асоціацію між Україною та ЄС 
має бути укладена до закінчення го-
ловування Польщі у Радії Євросоюзу, 
тобто до початку 2012 року.

Особливо багатими на події ста-
ли останні два тижні. 12 вересня у 
Страсбурзі відбулося перше засідання 
Європейського Парламенту, присвя-
чене узгодженню Угоди про асоціа-
цію України з ЄС, після якого МЗС 
України заявило, що Європарламент 
підтримує необхідність підписання 
Угоди про асоціацію з Україною до 
кінця року. Натомість євродепутати, 
за ініціативою Європейської народної 
партії, відтермінували остаточне узго-
дження документа в зв'язку із судо-
вою справою проти лідера української 
опозиції Юлії Тимошенко.

Стурбованість арештом Тимошен-
ко висловили президент Європар-
ламенту Єжи Бузек та лідер однієї з 
найвпливовіших партій у ЄС – Євро-
пейської народної партії – Вільфред 
Мартенс. Важливим щодо визначення 

ставлення ЄС до справи Тимошенко є 
нещодавній візит Президента України 
Віктора Януковича до Польщі. Саме на 
зустрічі зі своїм українським колегою 
польський президент дав зрозуміти, 
що для Євросоюзу існує пряма залеж-
ність між справедливим вирішенням 
справи Ю. Тимошенко та подальшими 
успіхами України на шляху до Європи. 
Позиція польських політиків надзви-
чайно важлива для України, оскільки 
Польща головує в ЄС та є країною, що 
найпослідовніше підтримує євроінте-
граційні прагнення України. Досить 
різким є і ставлення Франції до ситуа-
ції, що склалася. Міністр закордонних 
справ Франції Ален Жюппе також зая-
вив про те, що ратифікація підписаної 
угоди про асоціацію між ЄС та Украї-
ною залежатиме від зняття необґрун-
тованих звинувачень з Ю. Тимошенко. 

Заява лідера Європейської народ-
ної партії В. Мартенса, котрий нещо-
давно перебував з візитом в Україні, 
про те, що Ю. Тимошенко має брати 
участь у наступних парламентських 
виборах як лідер опозиції, ще раз під-
твердила, що остаточне вирішення 
питання про асоціацію між Україною 
та ЄС залежатиме від внутрішньопо-
літичної ситуації в Україні.

Під час Ялтинського політичного 
форуму, що відбувся 16 вересня, євро-
комісар з питань розширення та євро-
пейської політики сусідства Штефан 
Фюле також задекларував готовність 
завершити переговори щодо угоди 
про асоціацію, проте зазначив, що 
позиція ЄС може змінитися. У теле-
фонній розмові канцлера Німеччини 
А. Меркель із В. Януковичем було чіт-
ко висловлено тезу про вирішення по-
літичних питань виключно у правовій 
площині. 

У справі Ю. Тимошенко було ого-
лошено двотижневу перерву, тобто 
українська влада почула та зрозуміла 
позицію своїх партнерів у ЄС і нара-
зі займається пошуком оптимального 
виходу із ситуації, що склалася. Віктор 
Янукович навіть пригрозив вітчизня-
ному Міністрові МЗС звільненням, 
якщо Угода про асоціацію не буде під-
писана у нинішньому році.

Які «козирі» чекають
на українців?

Безсумнівно, прогресом можна вва-
жати двосторонній поступ України та 
Європейського Союзу в узгодженні 
основних засад договору про створен-
ня зони вільної торгівлі. Цей договір – 
ключова частина Угоди про асоційо-
ване членство Україна-ЄС. Однак за-
лежність майбутнього Тимошенко є 
прямою по відношенню до очікуваного 
європейського майбутнього України. 
Швидше за все, нинішня українська 
влада піде на поступки в цій справі, 
якщо не наступить потепління у відно-
синах із Москвою. Насторожує те, що 
Президент України Віктор Янукович 
нещодавно їздив із терміновим візитом 
у Москву, щоб зустрітися із президен-
том та прем’єр-міністром Росії. Офі-
ційно досі не було оголошено результа-
тів поїздки, проте об’єкт обговорення 
для нас очевидний. Янукович, швидше 
за все, «шантажував» Росію потенцій-
ною українською євроінтеграцією, очі-
куючи на поступки з боку Москви. 

Чекати розв’язки залишилося зо-
всім недовго. Український електорат 
напередодні парламентських виборів 
починає бути особливо чутливим до 
перемог і поразок нинішньої влади. 
Тому правляча еліта будь-що намага-
тиметься «витягнути козирі» якщо не 
у грі зі Сходом, тоді із Заходом. Скла-
дається враження, що в залежності 
від того, хто зробить ліпші поступки 
для України, залежатиме те, чи підпи-
ше вона Угоду про асоціацію із ЄС, чи 
піде до митного союзу із Росією.

ВМ

Umowa o Stowarzyszeniu z 
UE czy Unia Celna z Rosją?
W swej nowoczesnej historii Ukraina po raz kolejny 
znajduje się pomiędzy dwoma olbrzymami i tylko 
od decyzji ojczystej elity rządzącej zależy nasza 
najbliższa przyszłość. Jaka ona będzie? 

Czy Ukraina zostanie wciągnięta do 
wątpliwej Unii Celnej z Rosją, Białorusią, 
Kazachstanem, czy jednak w końcu zrea-
lizuje swoją obietnicę europejskiego kur-
su integracji? O ile Rosja od razu propo-
nuje obniżki przy zakupie gazu ziemnego 
(inne korzyści pozostają mgliste – Aut.), 
to Europa nie jest w stanie natychmiast 
przyjąć Ukrainy jako równoprawnego 
członka do Wspólnoty. Na razie uczy-
niono decydujący krok do ostatecznego 
podpisania Umowy o Stowarzyszeniu. W 
ostatni piątek -  23 września, zakończono 
negocjacje w sprawie utworzenia strefy 
wolnego handlu. Wicepremier Ukrainy 
Andrij Klujew i Komisarz UE ds Handlu 
Karel de Gucht uzgodnili   podpisanie 
Umowy o Wolnym Handlu, co jest nie-
odłączną częścią przygotowań do stowa-
rzyszenia. Pełne porozumienie w sprawie 
członkostwa  stowarzyszonego zostanie 
prawdopodobnie podpisane już pod ko-
niec bieżącego roku, podczas kolejnego 
szczytu «Ukraina-UE».

Trochę historii

Dotychczasowym podstawowym do-
kumentem regulującym stosunki Ukra-
iny i UE była Umowa o Partnerstwie i 
Współpracy. Ona została podpisana jesz-
cze w 1994 roku, dlatego już się zdążyła 
„zestarzeć”. 5 marca 2007 roku rozpoczę-
to negocjacje w sprawie nowej, szerszej 
Umowy o Stowarzyszeniu Ukrainy z UE.

Trzy lata temu w Paryżu podczas 
szczytu «Ukraina-UE» zatwierdzono 
wspólne oświadczenie w sprawie układu 
o stowarzyszeniu. Według tego oświad-
czenia Umowa o Stowarzyszeniu powin-
na: odnowić wspólne ramy instytucjo-
nalne współpracy Ukrainy i UE, sprzyjać 
zacieśnieniu stosunków we wszystkich 
sferach, wzmocnić stowarzyszenie poli-
tyczne i integrację gospodarczą na pod-
stawie wzajemnych praw i zobowiązań. 

Planowano utworzyć wszechstronną i 
pogłębioną strefę wolnego handlu z rów-
noległym dostosowaniem na dużą skalę 
prawodawstwa Ukrainy do standardów 
UE. Powinno to sprzyjać stopniowej in-
tegracji Ukrainy do rynku wewnętrzne-
go UE. Żeby to urzeczywistnić Ukraina 
powinna poprawić swój system regulacji 
technicznej odpowiednio do wymagań 
europejskich.

Podpisanie Umowy zależy od 
sprawy Tymoszenko

Droga do podpisania Umowy o Sto-
warzyszeniu nie była łatwa. Mimo prze-
szkód, Ukraina udowodniła jednak, że 
jest w stanie jego pokonać silne  przycią-
ganie ze strony Moskwy. W ostatnim cza-
sie proces negocjacji w sprawie Umowy 
o Stowarzyszeniu dostał nowy impuls. 
Przedstawiciele polskiej elity politycznej 
niejednokrotnie oświadczali, że Umowa 
o Stowarzyszeniu między Ukrainą a UE 
ma być zawarta do zakończenia prezy-
dencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, 
czyli przed początkiem 2012 roku.

Szczególnie bogate w wydarzenia były 
ostatnie dwa tygodnie. 12 września w 
Strasburgu odbyło się pierwsze posiedze-
nie Parlamentu Europejskiego, poświęco-
ne uzgodnieniu Umowy o Stowarzyszeniu 
Ukrainy z UE, po którym Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych Ukrainy oświad-
czyło, że Parlament Europejski popiera 
konieczność podpisania umowy stowa-
rzyszeniowej z Ukrainą do końca roku. 
Natomiast posłowie Europarlamentu, z 
inicjatywy Europejskiej Partii Ludowej, 
przesunęli terminy ostatecznego pod-
pisania dokumentu w związku z proce-
sem sądowym przeciw liderowi opozycji 
ukraińskiej Julii Tymoszenko.

Obawy z powodu aresztu Tymoszenko 
wyrażał Przewodniczący  Europarlamen-
tu Jerzy Buzek i lider jednej z najbardziej 
wpływowych partii w UE – Europejskiej 
Partii Ludowej – Wilfried Martens. Waż-

na w kontekście określenia stosunku UE 
do sprawy Tymoszenko była niedawna 
wizyta Prezydenta Ukrainy Wiktora Ja-
nukowycza w Polsce. Właśnie na spotka-
niu ze swoim ukraińskim kolegą Prezy-
dent Polski dał do zrozumienia, że Unia 
Europejska widzi bezpośrednią zależ-
ność między sprawiedliwym wyrokiem w 
sprawie Julii Tymoszenko a dalszym po-
stępowaniem Ukrainy w drodze do Eu-
ropy. Stanowisko polskich polityków jest 
bardzo ważna dla Ukrainy, ponieważ Pol-
ska pełni prezydencję w UE i jest krajem, 
który najbardziej konsekwentnie popiera 
europejskie aspiracje Ukrainy. Dość ostre 
jest też nastawienie Francji do aktualnej 
sytuacji. Minister Spraw Zagranicznych 
Francji Alain Juppe oświadczył, że ratyfi -
kacja podpisanej Umowy o Stowarzysze-
niu między UE i Ukrainą będzie zależała 
od usunięcia bezpodstawnych oskarżeń 
Julii Tymoszenko. 

Oświadczenie lidera Europejskiej Par-
tii Ludowej Wilfrieda Martensa, który 
niedawno odbył wizytę na Ukrainę, pod-
kreślające, że Julia Tymoszenko powinna 
uczestniczyć w następnych wyborach do 
parlamentu jako lider opozycji, jeszcze 
raz potwierdza, że ostateczne rozwiąza-
nie kwestii stowarzyszenia między Ukra-
iną a UE będzie zależało od wewnętrznej 
sytuacji politycznej na Ukrainie.

Podczas Forum Politycznego w Jałcie, 
które się odbyło 16 września, Komisarz 
Europejski ds Poszerzenia i Polityki Są-
siedztwa Stefan Fule również zadeklaro-
wał gotowość zakończenia negocjacji w 
sprawie Umowy o Stowarzyszeniu, jednak 
zauważył, że stanowisko Unii Europejskiej 
może się zmienić. W rozmowie telefo-
nicznej Kanclerza Niemiec Angeli Merkel 
z Wiktorem Janukowyczem padło stwier-
dzenie, że sprawy polityczne należy roz-
wiązywać wyłącznie w granicach prawa. 

W sprawie sądowej Julii Tymoszenko 
ogłoszono dwutygodniową przerwę, co 
oznacza, że władze ukraińskie usłyszały 
i zrozumiały stanowisko swoich partne-
rów w UE i na razie zajmują się poszu-
kiwaniem najlepszego rozwiązania tej sy-
tuacji. Wiktor Janukowycz zagroził nawet 
Ministrowi Spraw Zagranicznych zwol-
nieniem, jeśli Umowa o Stowarzyszeniu 
nie zostanie podpisana w tym roku.

Jakie «korzyści» czekają 
na Ukraińców?

Za niewątpliwy sukces  można uznać 
obustronny postęp Ukrainy i UE w 
uzgodnieniu kluczowych zasad Umo-
wy o Strefi e Handlu Wolnego. Ta Umo-
wa stanowi podstawową część Umowy 
o Stowarzyszeniu Ukrainy i UE. Jednak 
oczekiwana europejska przyszłość Ukra-
iny jest wprost uzależniona od przyszło-
ści Tymoszenko. Najprawdopodobniej 
obecny rząd Ukrainy poczyni ustępstwa 
w tym przypadku, jeśli nie dojdzie do 
nagłego ocieplenia stosunków z Moskwą. 
Niepokoi to, że Prezydent Ukrainy Wik-
tor Janukowycz niedawno odbył nagłą 
wizytę w Moskwie i miał spotkanie z Pre-
zydentem i Premierem Rosji. Ofi cjalnie 
dotychczas nieznane są wyniki podróży, 
jednak przedmiot rozmowy jest dla nas 
oczywisty. Najprawdopodobniej Janu-
kowycz «szantażował» Rosję ewentualną 
ukraińską integracją z Europą, oczekując 
po tym ustępstw ze strony Moskwy. 

Oczekiwanie na rozwiązanie potrwa 
niedługo. Elektorat ukraiński w przede-
dniu wyborów parlamentarnych jest bar-
dzo uwrażliwiony na zwycięstwa i poraż-
ki obecnego rządu. Dlatego elita rządząca 
za wszelką cenę będzie się starała osiąg-
nąć korzyści jeśli nie w grze ze Wscho-
dem, to z Zachodem. Wydaje się, że  od 
tego, kto da Ukrainie więcej ustępstw, 
będzie zależało czy podpisze ona Umowę 
o Stowarzyszeniu z UE, czy jednak wstąpi 
do Unii Celnej z Rosją.

MW
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Українська преса про 
головування Польщі у 
Євросоюзі і не тільки… 

Глава МЗС Польщі застерігає Україну
від двох помилок

Європейський Союз близький до підписання угод про асоціацію та про 
зону вільної торгівлі з Україною. Про це заявив у ході дискусії «Східна Єв-
ропа і роль України» на 8-му Ялтинському форумі YES міністр закордонних 
справ Польщі, яка головує в липні – грудні 2011 року в Євросоюзі, Радослав 
Сікорський.

Він висловив надію на те, що угоди можуть бути підписані вже у вересні 
на саміті «Східного партнерства» у Варшаві. При цьому Р.Сікорський під-
креслив необхідність узгодження низки політичних моментів, до яких «осо-
бливо чутливі члени ЄС». 

Польський міністр застеріг Україну від двох помилок на шляху європей-
ської інтеграції. «Не треба думати, що ваше географічне положення, поза 
сумнівом, важливе для Європи, дає вам право не звертати увагу на базові 
європейські принципи, яких ви повинні дотримуватися, якщо хочете ввій-
ти до європейського співтовариства. І друга помилка – не треба думати, що 
інтеграція до Європи означає розрив із Росією, що вам потрібно обирати 
між ЄС і Росією», – сказав він, навівши приклад Польщі, яка під час всту-
пу до Євросоюзу і НАТО активно працювала над покращенням відносин із 
Росією.

Проте, головне для України, на його думку, – зберігати й поглиблювати 
демократію. 

УНІАН, 17 вересня 2011 року

Посол Німеччини не розуміє, чому Тимошенко
вже шість тижнів перебуває у СІЗО

Посол Німеччини Ганс-Юрген Гаймзет допускає ускладнення з ратифіка-
цією його країною угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.

Гаймзет висловив думку про те, що існує прямий зв’язок між політичними 
процесами, які відбуваються в Україні, і ратифікацією угоди про асоціацію.

«У Німеччині є політичні діячі, яким важко собі уявити підписання угоди 
про асоціацію з одного боку і пані Тимошенко за ґратами з іншого. Я і сам 
собі не до кінця уявляю правомірність підстав, чому Тимошенко ось вже 6 
тижнів перебуває у в’язниці», – сказав посол.

Він також наголосив, що офіційна позиція Німеччини полягає в тому, що 
вона зацікавлена в швидкому завершенні процесу переговорів щодо укла-
дення та ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Посол Польщі Генрік Литвин також висловився за необхідність якнай-
швидшого завершення переговорів щодо угоди про асоціацію. «Водночас, 
Польща теж поділяє стурбованість своїх партнерів щодо політичної ситуа-
ції в Україні... ми поділяємо стурбованість колег і великої різниці між нами 
немає», – сказав він.

Korrespondent.net, 21 вересня 2011 року

Посол ЄС спробує відвідати Тимошенко в СІЗО
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Ману-

ель Пінту Тейшейра має намір відвідати екс-прем’єра Юлію Тимошенко в 
Лук’янівському слідчому ізоляторі.

Про це на прес-конференції повідомив посол Польщі в Україні Генрік 
Литвин.

«Наш колега, посол Європейського Союзу, звернувся з таким проханням, 
і відповіді досі немає», – сказав він.

При цьому Литвин не повідомив, коли саме це прохання було спрямова-
но.

Як повідомляли Ukranews, раніше відвідати Тимошенко в СІЗО спробу-
вав президент Європейської народної партії Вілфред Мартенс, однак суддя 
Печерського райсуду Києва Родіон Кірєєв заборонив йому це робити.

На початку вересня Тейшейра припустив, що Європа відмовиться визна-
вати результати виборів в Україні, якщо в них не будуть брати участь Тим-
ошенко і екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.

«Українські новини», 21 вересня 2011 року

Kraje 
członkowskie UE

Królestwo Hiszpanii
Королівство Іспанія

Królestwo Niderlandów
Королівство Нідерландів

Republika Irlandii
Республіка Ірландія

Republika Litewska
Литовська Республіка

Wielkie Księstwo Luksemburga
Велике Герцогство Люксембург

Stolica – Madryt
Powierzchnia – 504 645 km²
Ludność –  47,151  mln
Członek UE od – 1986 
Waluta – euro
Potrawy – paella, gazpacho

Столиця – Мадрид
Територія – 504 645 км²
Населення – 47,151  млн
Член ЄС із – 1986
Валюта – євро
Страви – паелья, гаспачо

Stolica – Amsterdam
Powierzchnia – 41 526  km²
Ludność – 16,509  mln
Członek UE od – 1957
Waluta – euro
Potrawy –fondue, rolmops

Столиця – Амстердам
Територія – 41 526 км²
Населення – 16,509 млн
Член ЄС із – 1957
Валюта – євро
Страви – фондю, рольмопс

Stolica – Dublin
Powierzchnia – 70 273  km²
Ludność – 4,581  mln
Członek UE od – 1973
Waluta – euro
Potrawy – coddle, irish stewo

Столиця – Дублін
Територія – 70 273  км²
Населення – 4,581  млн.
Член ЄС із – 1973
Валюта – євро
Страви – коддле, ірландське рагу

Stolica – Wilno
Powierzchnia – 65 200 km²
Ludność – 3,225  mln
Członek UE od – 2004
Waluta – lit
Potrawy – cepeliny, kołduny

Столиця – Вільнюс
Територія – 65 200 км²
Населення – 3,225  млн.
Член ЄС із – 2004
Валюта – лит
Страви – цепеліни, колдуни

Stolica – Luksemburg
Powierzchnia – 2 586  km²
Ludność – 474,4 tys
Członek UE od – 1957
Waluta – euro
Potrawy – bretzel, streisel

Столиця – Люксембург
Територія – 2 586  км²
Населення – 474,4 тис.
Член ЄС із – 1957
Валюта – євро
Страви – бретзель, штрайзель

Ukraińska prasa o prze-
wodnictwie Polski w Unii 
Europejskiej i nie tylko...

XII Międzynarodowy Festiwal 
„Najstarsze pieśni Europy. 
Tradycja i awangarda”
6-12 października 2011

W trakcie Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” 
prezentowane są bogate tradycje śpiewacze kontynen-
tu: setki stylów wykonawczych, instrumentariów oraz 
środków formalnych z Europy środkowej i innych 
części kontynentu. W trakcie festiwalu występują wy-
konawcy ze wsi oraz artyści z miasta rekonstruujący i 
wykonujący archaiczne pieśni.  

W związku ze specjalną edycją XII Festiwalu zwią-
zaną z Prezydencją Polski w UE, program festiwalu 
poszerzony będzie o udział artystów reprezentujących 
inne gatunki muzyki: muzykę współczesną, jazz i rock. 
Na festiwal złożą się koncerty, konferencja, warsztaty 
i projekcje fi lmów.

Festiwal Konfrontacje Teatralne

14-22 października

Szesnasta edycja festiwalu zakłada kontynuację kil-
kuletniego schematu konfrontacji rosyjskiej tradycji 
teatralnej z ofertą wybranego regionu. W ramach pro-
mocji idei współpracy z krajami Partnerstwa Wschod-
niego, obszarem tym są właśnie kraje Partnerstwa – ze 
szczególnym uwzględnieniem Białorusi, Ukrainy i 
Gruzji. Pierwszym tematem „Konfrontacji” będzie 
nowa interpretacja wielkich dzieł klasyki literatury 
europejskiej, drugim – problem migracji, uchodźctwa 
i wspólnej egzystencji zwaśnionych narodów. Obok 
wspomnianych prezentacji silny nacisk położony zo-
stanie na prezentacje osiągnięć artystów lubelskich i z 
Lublinem związanych. 

Projekt  
„Mindware. Technologie dialogu”

22 września – 31 października 2011
Rezydencja Artystyczna skierowana jest do mło-

dych artystów i krytyków z Europy Wschodniej, pra-
cujących w różnych dziedzinach sztuk wizualnych w 
kontakcie/zderzeniu z artystami z Polski oraz innych 
krajów Unii Europejskiej. Będą to artyści, którzy swoi-
mi pracami nawiązują do dialogu społecznego w prze-
strzeni publicznej. Efektem pracy Rezydentów mają 
być realizacje indywidualne i/lub zespołowe, wpisane 
w przestrzeń miasta: instalacje artystyczne, aranżacje 
urbanistyczne, działania performatywne.

Wydarzenia w ramach Krajowego Programu Polskiej Prezydencji – LUBLIN 

Przewodniczący Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
Polski przestrzega Ukrainę przed dwoma błędami

Unia Europejska zbliża się do podpisania Umowy o stowarzyszeniu i strefi e wol-
nego handlu z Ukrainą. Poinformował o tym Radosław Sikorski, Minister Spraw 
Zagranicznych RP podczas dyskusji «Europa Wschodnia i rola Ukrainy» na 8 Fo-
rum YES w Jałcie.

Przewiduje, że umowy mogą być podpisane już we wrześniu w czasie szczytu 
«Partnerstwa Wschodniego» w Warszawie. Ponadto, R. Sikorski zauważył koniecz-
ność uzgodnienia szeregu problemów politycznych, wobec których «szczególnie 
czujni są członkowie UE». 

Polski Minister przestrzegł Ukrainę przed popełnieniem dwóch błędów na dro-
dze integracji europejskiej. «Nie należy uważać, że wasze położenie geografi czne, 
bez wątpienia, tak ważne dla Europy, zezwala wam na brak uwagi do podstawo-
wych zasad europejskich, których macie przestrzegać, jeśli naprawdę pragniecie 
dołączyć do Wspólnoty Europejskiej. A drugi błąd – nie trzeba myśleć, że inte-
gracja do Europy oznacza rozerwanie stosunków z Rosją i że musicie wybierać 
pomiędzy UE a Rosją» – powiedział, jako przykład podając Polskę, która podczas 
przystąpienia do Unii Europejskiej i NATO aktywnie pracowała nad poprawą sto-
sunków z Rosją.

Jego zdaniem, najważniejsze dla Ukrainy to zachowywać i pogłębiać demokrację. 
UNIAN, 17 września 2011 roku

Ambasador Niemiec nie rozumie, dlaczego 
Tymoszenko już sześć tygodni przebywa w Areszcie  

Śledczym
Ambasador Niemiec Hans-Juergen Haymzet dopuszcza, że ratyfi kacja przez jego 

kraj Umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską będzie raczej złożona.
Haymzet podzielił się myślą o tym, że istnieją bezpośrednie powiązania między 

procesami politycznymi odbywającymi się na Ukrainie a ratyfi kacją wejścia Ukra-
iny do UE.

«W Niemczech są działacze polityczni, którym trudno jest wyobrazić sobie za-
warcie Umowy o stowarzyszeniu z jednej strony i panią Tymoszenko za kratkami 
z drugiej. Sam też nie do końca rozumiem prawomocność powodów, dla których 
Tymoszenko już od sześciu tygodni przebywa w więzieniu» – powiedział Amba-
sador.

Poinformował również, że ofi cjalna pozycja Niemiec polega na tym, że zależy 
im na szybkim zakończeniu negocjacji w sprawie zawarcia i ratyfi kacji Umowy o 
stowarzyszeniu między Ukrainą a UE.

Ambasador Polski Henryk Litwin również wezwał do szybkiego zakończenia ne-
gocjacji w sprawie umowy o stowarzyszeniu. «Jednocześnie Polska także podziela 
obawy swoich partnerów odnośnie politycznej sytuacji na Ukrainie... Podzielamy 
obawy kolegów i nie ma między nami dużej różnicy» – powiedział.

Korrespondent.net, 21 września 2011 roku

Ambasador UE spróbuje odwiedzić Tymoszenko
w Areszcie Śledczym

Prezes przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie Jose Manuel Pinto Tei-
xeira zamierza odwiedzić ekspremiera Julię Tymoszenko w Łukianowskim Areszcie 
Śledczym.

Poinformował o tym na konferencji prasowej Ambasador Polski w Ukrainie 
Henryk Litwin.

«Nasz kolega, Ambasador Unii Europejskiej, złożył taki wniosek, jednak odpo-
wiedzi dotychczas nie ma» – powiedział.

Jednak Litwin nie poinformował, kiedy dokładnie ten wniosek był skierowany.
Według informacji Ukranews, wcześniej Julię Tymoszenko próbował odwie-

dzić w Areszcie Śledczym Prezes Europejskiej Partii Ludowej Wilfried Martens, ale 
otrzymał zakaz od sędziego Pieczerskiego Sądu Rejonowego w Kijowie Rodiona Ki-
riejewa.

Na początku września Teixeira zasugerował, że Europa nie uzna wyników wybo-
rów na Ukrainie, jeżeli nie będą w nich uczestniczyli Tymoszenko i były Minister 
Spraw Wewnętrznych, Jurij Łucenko.

«Wiadomości Ukraińskie», 21 września 2011 roku


