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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,
wnosimy projekt uchwały

w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy
senatora Janusza Sepioła.
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projekt
UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia

w 20. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej

W dniu 15 lutego 1991 roku na zamku Wyszehrad na Węgrzech prezydent Vàclav
Havel, prezydent Lech Wałęsa oraz premier József Antall złożyli podpisy pod "Deklaracją o
współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej".
Taki był początek "Grupy Wyszehradzkiej" – nowego zjawiska politycznego
w Europie

Środkowej.

Grupa

państw

wychodzących

z

komunistycznych

struktur

gospodarczych i społecznych oraz uwalniających się z sowieckiej dominacji politycznej,
w czasie, gdy trwał jeszcze Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
zdeklarowała wspólnotę nowych celów i dróg ich osiągnięcia.
Uznano wówczas, że należy nie tylko dokonać likwidacji społecznych, gospodarczych
i duchowych przejawów systemu totalitarnego, budować państwo prawa i nowoczesną
gospodarkę rynkową, ale także doprowadzić do – jak czytamy w deklaracji –"włączenia się w
pełnym zakresie w europejski system polityczno - gospodarczy oraz system bezpieczeństwa
i prawodawstwa".
Dziś, po 20 latach od podpisania deklaracji, można z satysfakcją stwierdzić,
że odzyskującym wówczas swoją suwerenność państwom Grupy udało się wymienione cele
w pełni osiągnąć, a w wielu przypadkach efekty przeszły oczekiwania "ojców założycieli".
Wymienić tu należy między innymi działalność powołanego w 2000 roku Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego. Wsparł on finansowo ponad 2,5 tys. inicjatyw kulturalnych
i społecznych, umożliwił blisko 800 wyjazdów stypendialnych i zbudowanie wielu
partnerskich relacji między uniwersytetami. Dzięki instrumentowi jakim jest Fundusz,
możliwe było otwarcie się okrzepłych demokracji Europy Środkowej na problemy

społeczeństw Zachodnich Bałkanów i Południowego Kaukazu (program "Visegrad+")
a także udzielenie pomocy elitom intelektualnym Ukrainy i Białorusi.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej ważąc śmiałość i dalekowzroczność inicjatywy
wyszehradzkiej oraz wysoko oceniając dorobek Grupy pragnie wyrazić wdzięczność,
zarówno jej twórcom, jak i tym wszystkim, którzy swoją aktywnością na polu polityki
czy kultury przez ostatnie 20 lat wypełniali treścią idee deklaracji z dnia 15 lutego 1991 roku.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się nowe
wyzwania i perspektywy, takie jak bezpieczeństwo energetyczne czy współpraca wojskowa,
wymagające

zarówno

wspólnego

strategicznego

myślenia

o

przyszłości,

jak

i systematycznego konsultowania bieżących polityk.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej mając świadomość potencjału politycznego,
jaki tworzy zgodne współdziałanie naszych krajów oraz doceniając wartość dobrego
sąsiedztwa, a także wspólnotę historycznego i duchowego dziedzictwa tej części Europy,
zachęca parlamenty, rządy, samorządy i organizacje społeczne naszych państw do dalszych
zabiegów o utrzymanie jak najlepszych relacji wewnątrz Grupy, szerszego finansowania,
rozwijania form i skali współpracy, a także otwierania aktywności na potrzeby sąsiadów
dążących do celów, które kiedyś połączyły nasze narody.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
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