
 

Gmina Lublin zaprasza na debaty z cyklu “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, które odbywają się od września do listopada w
miastach Ukrainy (Lwów, Dnipro, Krzywy Róg) i Białorusi (Brześć) oraz w Lublinie. Spotkania ekspertów mają charakter histo -
ryczno-społeczny, zostały w Lublinie podzielona na dwie specjalistyczne części – w pierwszej będą omawiane problemy, w drugiej
będą poszukiwane rozwiązania i rekomendacje. W bieżącym roku Sejm Rzeczpospolitej Polski upamiętnił 450. rocznicę Unii Lubel -
skiej zawartej pomiędzy Polską i Litwą w 1569 roku, rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Unii Lubelskiej. Debata ma
na celu pogłębić refleksję nad dziedzictwem kulturowym, analizować aktualne wyzwania i szukanie przeciwdziałania negującej nar-
racji o wzajemnych relacjach międzynarodowych poprzez włączanie partnerów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji,  jak i UE. Ze
względu na znikomą wiedzę na temat pozytywnych przykładów współpracy Polski z krajami PW warto skupić się na wdrażaniu pro-
jektów przełamujących negatywne uprzedzenia. Tym bardziej alert stanowią ostatnie badania społeczne CBOS, wskazujące na ten -
dencję wzrastającej niechęci Polaków do naszych wschodnich sąsiadów. Bez przełamywania tych barier nie da się prowadzić wiary -
godnej polityki wschodnioeuropejskiej. Zaproszeni goście będą dzielić się know how, jak wspierać dialog pomiędzy społeczeństwa -
mi: polskim, litewskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim z uwzględnieniem doświadczenia płynącego z Partnerstwa Wschodniego
(10. rocznica), przystąpienia Polski do UE (15. rocznica).

LUBLIN 23 września

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, sala widowiskowa, ul. Akademicka 15 
godz. 10.00 – pokaz spotu promującego projekt “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” podczas inauguracji 8.
Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

Centrum  Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, oranżeria oraz sala nr 2 na parterze, ul. Akademicka 
15
DEBATY/WYSTAWA
godz. 14.00-19.00

godz. 14.00-15.30
debata Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Co nas łączy, kto nas dzieli? Zarządzanie strachem – retoryka konfliktu
(część I debaty, omówienie problemów) 

W Polsce i krajach PW wciąż brakuje działań typu soft power, wpierających dyplomację społeczną
i publiczną. Porozmawiamy o współczesnych relacjach sąsiedzkich i demaskowaniu narracji gene-

rujących i podsycających konflikty. Słowa klucze: relacje polsko-ukraińskie, polsko-rosyjskie, 
polsko-białoruskie, polsko-litewskie relacje dotyczące wspólnego dziedzictwa historycznego 

i dyskursu wobec różnej polityki historycznej. 

                                                                                                                      



Moderacja – Kamil Kamiński, Aleksandra Zińczuk (wprowadzenie)
prof. Oleh Yaskiv (Dyrektor Centrum Andrija Szeptyckiego we Lwowie, UKU), Prof. Alexey Vasilyev
(Wyższa Szkoła Ekonomii, Moskwa), Gediminas Kazėnas (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie),
Dr Dominik Szulc (IH PAN, Polska), Aleh Gulak – Prezes Białoruskiego Helsinskiego Komitetu Pra-

wa Człowieka na Białorusi.

godz. 15.30-15.45 przerwa kawowa

godz. 15.45-17.15

Dalecy i bliscy. Od Okrągłego Stołu do zburzenia muru berlińskiego 
(część II debaty, rozwiązywanie problemów) 

Podsumowująca dyskusja dotycząca tematów m.in.: kształtowanie się społeczeństwa obywatel-
skiego w okresie transformacji ustrojowych – od Unii Lubelskiej przez upadek komunizmu i wejście

Polski do Unii Europejskiej, wspólnota doświadczeń jako mianownik historyczny, refleksja nad
Partnerstwem Wschodnim i procesami integracyjnymi. Doświadczenia sąsiadów z okresu obalenia

komunizmu (30-lecie wydarzeń).

Moderacja – dr Agnieszka Jaczyńska (Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Zamościu)
Cornelius Ochman (Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Berlin), Ewa Kleszczewska

(Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Pogranicze”, Szypliszki), dr Rafał Pastwa (redaktor 
„Gościa Niedzielnego”), dr Mariusz Sawa (IPN, Lublin)

Godz.18.00-19.00 

 Otwarcie wystawy Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej 
(Krzysztof Stanowski, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Lublin)

oraz zebranie rekomendacji z partnerskich miast: Brześcia, Dnipra, Krzywego Rogu, Lwowa,
Poniewiaża w zakresie tematycznym:

Budowanie marki miejsc w oparciu o dziedzictwo kulturowo-historyczne: Olessya Budko, Vadym
Prokopov (Agencja Rozwoju Dnipra, pokaz filmu edukacyjnego)

Edukacyjne aspekty projektów międzynarodowych: Vilma Kucyte - Zastepca Dyrektora Wydziału
Komunikacji Społecznej (Miasto Poniewiaż), dr Hanna Zaremba-Kosovych (Ukraińska Akademia

Nauk, Lwów)
Ewaluacja – Ewelina Graban, Aleksandra Zińczuk

Projekt realizowany przez Gminę Lublin dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP w ramach programu "Dyplomacja publiczna 2019" 

                                                                                                                      


