Sprawozdania

Sprawozdanie z Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej:
„Unia Europejska–Polska–Ukraina.
Spo³eczno-kulturalny, polityczny i gospodarczy wymiar wspó³pracy”
W dniach od 19–20 maja 2011 r. odby³a siê w GnieŸnie Miêdzynarodowa
Konferencja Naukowa Unia Europejska–Polska–Ukraina. Spo³eczno-kulturalny,
polityczny i gospodarczy wymiar wspó³pracy. Zosta³a ona zorganizowana przez
Zak³ad Kultury Europy Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej, Instytutu Kultury
Europejskiej UAM. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objêli J.M. rektor
UAM, prof. zw. dr hab. Bronis³aw Marciniak, J.E. ambasador Republiki Ukrainy
w Polsce, prof. dr hab. Markijan Malskyj, marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak. W sk³ad Komitetu Honorowego Konferencji weszli
J.E. konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu, £ukasz Horowski, starosta Powiatu
GnieŸnieñskiego Dariusz Pilak, prezydent Gniezna Jacek Kowalski. Kierownictwo Komitetu Naukowego objêli panowie: prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz
i prof. dr hab. Orest Krasivskyy.
Konferencja zosta³a zorganizowana przy du¿ym wsparciu finansowym ze
strony Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego i wspó³dzia³aniu z jego Biurem Wspó³pracy Miêdzynarodowej, funkcjonuj¹cym pod kierownictwem Anny Markiewicz-Zieliñskiej, dotacjom udzielonym ze strony starosty
Powiatu GnieŸnieñskiego Dariusza Pilaka i J.M. rektora UAM, prof. zw. dr hab.
Bronis³awa Marciniaka.
Uroczystego otwarcia konferencji w dniu 19 maja 2011 r. dokona³ prof. zw.
dr hab. Leszek Mrozewicz, dyrektor naukowy IKE UAM, nastêpnie zabrali g³os
zaproszeni goœcie, J.E. ambasador Republiki Ukrainy w Polsce, prof. dr hab. Markijan Malskyj, marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak, prezydent Gniezna Jacek Kowalski, starosta Powiatu GnieŸnieñskiego Dariusz Pilak.
Istotnym punktem tego dnia, by³a obok obrad plenarnych, promocja ksi¹¿ki zatytu³owanej Stosunki ukraiñsko-polskie w latach 1917–1923, której autorem jest
prof. dr hab. Orest Krasivskyy, kierownik Zak³adu Kultury Europy Wschodniej
i Po³udniowo-Wschodniej IKE UAM. Obrady plenarne tego dnia podzielono na
trzy czêœci, a swoje referaty wyg³osili m.in.: prof. dr hab. Markijan Malskyj Europejskie aspiracje Ukrainy podczas Prezydencji Polski w Unii Europejskiej, prof.
dr hab. Henryk Stroñski Polacy na Ukrainie wobec spraw polskiego dziedzictwa
kulturalnego na Wschodzie, dr Jan Malicki Polsko-ukraiñska wspó³praca naukowa. Programy stypendialne Rz¹du Polskiego dla m³odych obywateli Ukrainy,
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doc. dr Petro Kohut Ïîë³òèêî-âëàäíà ïåðñîí³ô³êàö³ÿ ó ºâðîïåéñüê³é ïåðñïåêòèâ³ Óêðà¿íè: òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèé àñïåêò, prof. dr Myko³a Kuczerepa
Stosunki ukraiñsko polskie w badaniach naukowców Wo³yñskiego Narodowego
Uniwersytetu im. £esi Ukrainki w £ucku, Aleksander Wasilewski Ukraina i Morze Czarne a polityka energetyczna Unii Europejskiej.
W dniu 20 maja uczestnicy konferencji obradowali w sekcjach, podzielonych
ze wzglêdu na tematy wyst¹pieñ (Unia Europejska–Polska–Ukraina. Wyzwania
polityczne, wojskowe i historyczne, Unia Europejska–Polska–Ukraina. Wyzwania dla nauki i pedagogiki, Unia Europejska–Polska–Ukraina. Przesz³oœæ i przysz³oœæ). Zamkniêcia i podsumowania konferencji dokonali wspólnie prof. dr hab.
Orest Krasivskyy, dr Katarzyna Jêdraszczyczyk, dr Witold Sobczak.
Podczas trwania konferencji poruszono wiele wa¿nych kwestii bêd¹cych
przedmiotem wspó³czesnej polityki, spraw dotycz¹cych spo³eczeñstw i pañstw
Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej, w obszarze wp³ywu by³ego ZSRR.
Poszukiwanie wspólnej drogi do realizacji najwa¿niejszego celu, jakim jest integracja europejska, która musi dokonywaæ siê z poszanowaniem praw cz³owieka
przy uwzglêdnieniu ró¿nic i indywidualnych celów politycznych i spo³ecznych
zarówno Polski, Ukrainy jak pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, by³o najwa¿niejszym przedmiotem rozwa¿añ podejmowanych podczas obrad w GnieŸnie.
Wymiana myœli i pogl¹dów podczas trwania konferencji, sta³a siê impulsem
do poszukiwania rozwi¹zañ, które maj¹ u³atwiæ wspólny dialog na linii Unia Europejska–Polska–Ukraina w celu dalszej integracji europejskiej, demokratyzacji
i wspó³pracy na szczeblu pañstwowym (centralnym) i w wymiarze lokalnym.
Spotkanie przedstawicieli ludzi nauki, œwiata polityki, religii, ekspertów w dziedzinie gospodarki i ekonomii w GnieŸnie, w miejscu które w dziejach Polski
i Europy odegra³o istotn¹ rol¹ w procesie integracji, z ca³¹ pewnoœci¹ zaowocuje
badaniami w przedmiocie relacji kulturowych, politycznych i gospodarczych
miêdzy Uni¹ Europejsk¹, Polsk¹ i Ukrain¹. Tematyka konferencji i szerokie podejœcie do problemu, umo¿liwi³o podjêcie wspólnych poszukiwañ w celu wypracowania mechanizmów wspó³pracy, które mog³yby zostaæ zastosowane
w praktyce.
Konferencja stanowi³a istotny wk³ad w rozwój badañ prowadzonych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM, akcentuj¹c jednoczeœnie obecnoœæ Uniwersytetu
w GnieŸnie i ca³ym regionie. Wydarzenie to umo¿liwi³o zacieœnienie wspó³pracy
miêdzynarodowej w ramach dzia³alnoœci samorz¹dowej oraz wspó³pracy na polu
nauki miêdzy oœrodkami uniwersyteckimi w Polsce i na Ukrainie, w szczególnoœci zaœ Instytutu Kultury Europejskiej UAM, potwierdzaj¹c znaczenie Gniezna
jako oœrodka akademickiego.
Przedsiêwziêcie, jakim by³a konferencja zorganizowana w GnieŸnie przez
Zak³ad Kultury Europy Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej, niew¹tpliwe
otwiera nowy rozdzia³ w badaniach prowadzonych przez pracowników tego
Zak³adu. Nowe kontakty umo¿liwiaj¹ szerszy i lepszy dostêp do materia³ów, które mog¹ byæ wykorzystane w badaniach, a tak¿e znacz¹co wp³ywaj¹ na logistykê
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przygotowywanych wyjazdów studyjnych. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e dziêki
konferencji nawi¹zana zostanie sta³a wspó³praca miêdzy Instytutem Kultury Europejskiej UAM w GnieŸnie a wiod¹cymi oœrodkami badawczymi na Ukrainie.
Zaowocuje to wymian¹ naukow¹, sta¿ami, studyjnymi wizytami, a tak¿e konferencjami, wspólnymi projektami badawczymi i wymian¹ m³odzie¿y.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e konferencja zorganizowana w GnieŸnie przez Zak³ad Kultury Europy Wschodniej i Po³udniowo-Wschodniej IKE UAM, w dniach
19–20 maja 2011 r. bêdzie pierwsz¹ z ca³ego cyklu.
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