
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie, 

 

Na przełomie 2009 i 2010 roku Powiat Gnieźnieński, którego obecnie jestem 

starostą, nawiązał ożywioną współpracę z Miastem Browary oraz Rejonem 

Humańskim. Wtedy też zadzierzgnięta została nić porozumienia, wzajemnego 

zaufania, a nawet – nie obawiam się tego napisać – przyjacielskich relacji, 

wykraczających daleko poza krępujące ramy zwyczajnej kooperacji. 

 

Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współpracę i ponad instytucjonalne relacje 

ośmielam się zwrócić do Pana, jako przedstawiciela naszych ukraińskich partnerów.  

Z wielką uwagą i przejęciem śledzę relacje związane z wydarzeniami 

rozgrywającymi się na kijowskich ulicach. Ich wpływ na sytuację społeczną  

i polityczną Ukrainy, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i międzynarodowym,  

jest niepodważalny. Dla mnie osobiście, szczególnie ważny pozostaje jednak aspekt 

ludzki tych zdarzeń. 

 

Ideą, która legła u podstaw współpracy powiatu gnieźnieńskiego z ukraińskimi 

samorządami była potrzeba zbliżenia narodowego, przy jednoczesnym 

poszanowaniu kultury, tradycji i historii sąsiada. Nie można jednak zapominać,  

że Naród Polski i Ukraiński łączy wspólna – niekiedy trudna i skomplikowana – 

historia. Łączy nas również umiłowanie wolności i podobna droga do niepodległości. 
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Nie do przecenienia jest również Nasz wspólny wkład w dziedzictwo kulturowe  

i historyczne Europy. 

 

Zawsze uważałem, i nadal wyrażam takie przekonanie, że każdy naród 

samodzielnie, bez ingerencji z zewnątrz musi stanowić o sobie, podążając 

samodzielnie obraną drogą. Nie inaczej jest w przypadku Ukrainy. Jednocześnie 

sądzę, że każde demokratyczne państwo w pierwszym rzędzie powinno troszczyć 

się o dobro i pomyślność swoich obywateli. Dlatego z uwagą i nieskrywanym 

niepokojem patrzę na wydarzenia, które rozgrywają się za naszą wschodnią 

granicą. Myślami jestem szczególnie z mieszkańcami Browar i Rejonu Humańskiego. 

 

Żadne inne państwo w Europie nie rozumie Ukrainy i jej problemów tak dobrze  

jak Polska. Podobnie jak nasz wschodni sąsiad w ostatnim półwieczu my również 

przechodziliśmy przez trudne momenty. Podobnie jak Ukraińcy mierzyliśmy  

się z koniecznością przełamywania barier społecznych i kulturowych.  

 

W chwili obecnej Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Swoje należne miejsce  

w Europie zajmuje również Ukraina, która od 1991 roku niestrudzenie stara  

się zaznaczyć swoją obecność, a w ostatnim czasie zgłaszała chęć akcesji  

do struktur europejskich. Tym bardziej smucą mnie ostatnie wydarzenia. 

 

Obserwując efekty długoletniej współpracy z ukraińskimi partnerami mogę bez 

wątpienia stwierdzić, że biorąc pod uwagę aspekt geograficzny, społeczny  

i kulturowy miejsce Ukrainy jest w Europie. Przyszłość tego kraju i jego 

mieszkańców zależy od nich samych. Niemniej podejmując różnego rodzaju 

decyzje i działania należy wykazywać się dużą ostrożnością i poszanowaniem dla 

odmiennych poglądów. 

 

Wierzę, że rozwaga i mądrość Ukraińskiego Narodu przyniesie potrzebny dialog  

i wzajemne zrozumienie. Tylko poszanowanie praw i swobód obywatelskich, 

szacunek dla prawa i instytucji jest bowiem gwarancją wewnętrznego ładu  



 
 
 
 
 
 
i dalszego rozwoju Ukrainy. To zaś leży na sercu nam wszystkim. Jest to również 

moje wyobrażenie, nie tylko jako Starosty zaprzyjaźnionego powiatu, 

samorządowca, ale także człowieka.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Dariusz Pilak 

Starosta Gnieźnieński 

 

 


