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„Za braterstwo
i pojednanie narodów”

O Stowarzyszeniu
„Porozumienie Wschód – Zachód”
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Porozumienie Wschód – Zachód” jest
organizacją pozarządową działającą non-profit, apolityczną, założoną w 2010 roku
na Dolnym Śląsku – z inicjatywy grupy młodych ludzi w Oławie i we Wrocławiu.
Działania organizacji rozprzestrzeniły się następnie na inne regiony Polski i poza
granice kraju. W 2015 roku obchodzi 5-lecie swojej działalności.

Misja i cele Stowarzyszenia
Misją Stowarzyszenia jest budowanie wzajemnego porozumienia, dialogu
i solidarności między narodami żyjącymi na Wschodzie i Zachodzie Europy i świata –
w kręgu kultury łacińskiej i bizantyjskiej.
Naszym celem jest porozumienie między zwykłymi ludźmi i całymi narodami,
zbudowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Dialog oparty na zrozumieniu
i poszanowaniu dla odrębności oraz tożsamości narodowej i kulturowej każdego z nas.
Pojednanie zbudowane na prawdzie, pamięci o przeszłości, a jednocześnie wzajemnym,
szczerym przebaczeniu win i powstrzymaniu się od obarczania współczesnych pokoleń
winami ich przodków.
Dążymy do trwałego pojednania Polaków w szczególności z sąsiednimi narodami:
ukraińskim, rosyjskim, białoruskim i litewskim, a także ze wszystkimi narodami państw
obszaru postsowieckiego, z którymi podzieliły nas minione karty historii.
Pragniemy, aby rany przeszłości między naszymi narodami mogło leczyć
przebaczenie. Aby przywódcy religijni i polityczni mieli odwagę mówić: przebaczamy
i prosimy o przebaczenie. Przede wszystkim jednak zmierzamy do tego, abyśmy to
najpierw my, zwykli obywatele naszych państw, potrafili się wzajemnie szanować,
rozumieć, przyjaźnić i ufać sobie.
Misję naszą opieramy na nauczaniu Papieża-Polaka św. Jana Pawła II i jego
następców na Stolicy Piotrowej oraz Patriarchów Prawosławnych o konieczności
braterstwa i pojednania, wzajemnego zrozumienia, dialogu i szacunku między
chrześcijanami Wschodu i Zachodu, a także między wszystkimi narodami Europy i świata.
O opiekę nad naszym Stowarzyszeniem prosimy Matkę Bożą i św. Mikołaja
Cudotwórcę, patrona pojednania między Wschodem i Zachodem. W działaniach naszych
przyświecają nam święte obrazy Bogurodzicy w Ostrej Bramie w Wilnie i na Jasnej Górze
w Częstochowie, w których to miejscach ogromną czcią otaczają Matkę Najświętszą
zarówno katolicy, jak i prawosławni, wypraszając wiele łask u Boga.
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Działania Stowarzyszenia
„Porozumienie Wschód – Zachód” (2010-2015)
Realizując naszą misję i cele, prowadzimy regularne działania w obszarze
kultury, edukacji, młodzieży i nauki, oparte o współpracę z krajami Europy
Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazu, całego obszaru postsowieckiego i Europy
Środkowej. Działania nasze realizujemy na terenie całej Polski i za granicą,
w szczególności jednak na Dolnym Śląsku. Do najważniejszych naszych placówek należą:
Dom Przyjaźni Narodów we Wrocławiu (uroczyście otwarty i poświęcony w 2014 roku),
Biuro w Oławie oraz Dom Wolontariusza w Oławie. Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje
ośrodek naukowo-badawczy, wspomagający nasze działania – Instytut im. Króla Daniela
Halickiego, założony w 2014 r. Aktywne grupy naszych członków i wolontariuszy znajdują
się we Wrocławiu, w Oławie, Przemyślu, Warszawie, Krakowie, na Górnym Śląsku i
w innych regionach Polski. Obecnie powstaje nasz pierwszy Oddział Zagraniczny w Gruzji.
Uważamy, że nic tak nie zbliża ludzi różnych narodowości, jak osobiste
spotkania i poznanie siebie nawzajem. Idąc tą drogą, od 2010 roku regularnie
organizujemy w Polsce i za granicą liczne przedsięwzięcia międzynarodowe, takie
jak: wymiany młodzieży, obozy wolontariackie, krótko- i długoterminowy wolontariat
(młodzieży z krajów byłego ZSRR w Polsce, a także młodzieży z Polski za granicą),
wydarzenia kulturalne, koncerty, prezentacje kultur, wizyty studyjne, wyjazdy
edukacyjne i szkoleniowe, staże, „Dni Młodzieży Europy Środkowej i Wschodniej”,
spotkania dyskusyjne, debaty, seminaria, prelekcje, regularne spotkania klubów
zainteresowań, spotkania międzypokoleniowe itd.
Wraz z naszymi wolontariuszami z Europy Wschodniej docieramy na Dolnym
Śląsku i Opolszczyźnie do uczniów szkół, młodzieży, studentów, osób starszych, parafii,
pensjonariuszy domów opieki społecznej, przedstawicieli różnych środowisk lokalnych,
mieszkańców Wrocławia, mniejszych miast i wsi. Prowadzimy koła zainteresowań dla
lokalnej społeczności, w ramach których Polacy zapoznają się z młodymi ludźmi z państw
wschodnich, jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.
Poprzez nasze działania propagujemy ideę wolontariatu, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego oraz aktywność fizyczną młodzieży. Działamy na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego, podtrzymywania tradycji narodowych i regionalnych oraz
pielęgnowania pamięci o przeszłości. Staramy się kultywować pamięć młodych pokoleń
o dziedzictwie Kresów Wschodnich, szczególnie na naszej dolnośląskiej ziemi.
Współdziałamy z licznymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami edukacyjnymi,
akademickimi i naukowo-badawczymi, parafiami, szkołami, instytucjami kultury oraz
władzami lokalnymi w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej, Azji Północnej i Centralnej
oraz innych regionach świata.
Utrzymujemy łączność z wieloma środowiskami Polaków na Wschodzie.
Jednocześnie współdziałamy z mniejszościami narodowymi i etnicznymi w Polsce,
starając się angażować ich przedstawicieli w działania naszej organizacji.
Jedną z ważnych zasad naszej działalności jest apolityczność organizacji, która
wzmacnia jedność i zgodę w realizacji misji i celów Stowarzyszenia, nie wykluczając
nikogo ze względu na przekonania polityczne. Jako organizacja nigdy nie angażujemy się
w poparcie lub zwalczanie ugrupowań i obozów politycznych, zarówno w Polsce, jak
i za granicą. Dzięki temu członkami Stowarzyszenia, wolontariuszami i uczestnikami
naszych projektów mogą być osoby posiadające różnorodne poglądy, a u nas
doszukujące się wspólnie wyznawanych wartości.
Naszą działalność utrzymujemy z darowizn, ofiarności publicznej oraz dotacji
Komisji Europejskiej, funduszy międzynarodowych, władz samorządowych i fundacji
prywatnych. Nieoceniona jest codzienna pomoc wolontariuszy, praca społeczna naszych
członków oraz wsparcie i zaangażowanie przyjaciół Stowarzyszenia.
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