„Ukraina – Majdan – Polska”. Konferencja polsko-ukraińska
Nasza przeszłość, nasza przyszłość
Zapraszamy na bezprecedensowe spotkanie z udziałem polskich i ukraińskich naukowców,
polityków oraz publicystów. Po raz pierwszy od wydarzeń na kijowskim Majdanie, momentu
odsunięcia od władzy Wiktora Janukowycza, wreszcie aneksji przez Rosję Krymu przyjeżdża
do Polski tak poważna reprezentacja przedstawicieli ukraińskich ugrupowań politycznych
demokratycznych.
Celem organizatorów konferencji jest nie tylko opowiedzenie o tym, co wydarzyło się w
trakcie ostatnich miesięcy za naszą wschodnią granicą, ale także, a może przede wszystkim,
próba znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak wyglądają dzisiaj relacje polskoukraińskie. Na ile wydarzenia ostatnich miesięcy - w tym zdecydowane wsparcie dla
ukraińskich działań wolnościowych przez polskie społeczeństwo i praktycznie wszystkie siły
polityczne – wpłynęły na nasze wzajemne relacje?
Podzieliśmy naszą konferencję na bloki tematyczne, w trakcie których rozmawiać będziemy o
wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Stwierdzenie, że historia stosunków polsko-ukraińskich jest złożona, nie oddaje emocji, które
towarzyszyło naszym narodom na przestrzeni wieków. Apogeum trudnych relacji to lata 40.
ubiegłego wieku. Czy potrafimy dzisiaj o nich zapomnieć? Z cała pewnością nie, ale dzisiaj
zadaniem obu stron jest osiągnięcie takiego poziomu dialogu, by móc o bolesnej przeszłości
rozmawiać. Do dyskusji o historii zaprosiliśmy naukowców: Ukrainę reprezentować będą dr
Oleksander Zajcew z Uniwersytetu we Lwowie i prof. Ihor Sribiniak z Uniwersytetu
Kijowskiego, natomiast stronę polską - dr Mariusz Zajączkowski z Polskiej Akademii Nauk
oraz dr hab. Henryk Głębocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moderatorami paneli
dyskusyjnych będą dr hab. Jan Jacek Burski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Igor
Halagida z gdańskiego IPN.
Kolejny blok tematyczny poświęcamy teraźniejszości, a konkretnie obecności Polaków na
kijowskim Majdanie. Nigdy wcześniej reprezentanci naszego społeczeństwa (społeczeństwa,
a nie przedstawicieli partii – to rozróżnienie jest istotne, bo Polacy w większości jeździli na
Majdan z potrzeby serca, a nie z kalkulacji politycznej) nie byli witani w Kijowie z takim
entuzjazmem! Entuzjastyczne były też wypowiedzi osób, które z Majdanu wracały.
Przywoziliśmy Ukraińcom dary materialne, otuchę, nadzieję – wartości, na których można
budować nowy etap wzajemnych relacji. Jednakże entuzjastycznym reakcjom towarzyszą
także obawy ze strony polskiej. I właśnie te tematy chcemy poruszyć w drugim bloku
tematycznym. W dyskusji uczestniczyć będą m.in. wiceprzewodniczący Samoobrony
Majdanu Andrij Gabrow, polski konsul w Kijowie Rafał Wolski oraz osoby, które spędziły w
ostatnich tygodniach na tym ukraińskim przyczółku wolności po kilkaset godzin: Bianka
Zalewska, Paweł Kukiz i Przemysław Miśkiewicz. Tematem zajmą się również koledzy,
których łączy wspólna historia działalności w latach 80. w Niezależnym Zrzeszeniu
Studentów: Andrzej Drogoń, dyrektor katowickiego oddziału IPN, a także Paweł Kilarski
oraz Krzysztof Walasek.

Trzecią część naszej dyskusji poświęcimy kwestii, czy ostatnie wydarzenia na Ukrainie
wpłyną na istotny przełom w naszych dwustronnych relacjach. Chcemy, by swoimi
prognozami na temat przyszłości podzielili się dziennikarze i politycy. Wśród tych drugich
znajdą się m.in. posłowie PO i PiS, czyli dwóch ugrupowań, które w ciągu ostatnich ośmiu lat
tylko raz wypracowały w polskim parlamencie wspólne stanowisko – właśnie w sprawie
poparcia demokratycznych i wolnościowych dążeń Ukraińców. Stronę ukraińską
reprezentować będą politycy najważniejszych dzisiaj partii: UDAR-u, Batkiwszczyny oraz
Swobody.

