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Sprawozdanie z Kongresu Inicjatyw
Europy Wschodniej 2017
W dniach 25-26 września 2017 roku miał miejsce w Lublinie VI Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, który wpisał się również w uroczystość obchodów 700-lecia miasta. Realizacja Kongresu odbyła się
w ramach Centrum Kompetencji Wschodnich – programu realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego. Gospodarzami tej uroczystości byli Prezydent Miasta Lublina
Krzysztof Żuk oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir
Sosnowski. Wydarzenie miało miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjnym na ul. A. Grottgera 2, w którego salach zrealizowano poszczególne panele dyskusyjne. Na miejscu zjawiło się wielu działaczy
samorządowych, polityków, naukowców i ekspertów. Kongres objął
zasięgiem 10 linii programowych, a mianowicie: Demokracja Lokalna, Nauka i Edukacja, Innowacje i Biznes, Turystyka, Polityka i Bezpieczeństwo, Kultura, Mobilność, Równość, Niemcy–Polska–Ukraina
oraz Seminarium OECD.
Program tegorocznego Kongresu rozpoczął się Międzynarodową
Giełdą Grantodawców. Uroczyste otwarcie Kongresu przez Marszałka Województwa Lubelskiego o godz. 10.30 poprzedziło wręczenie
Miastu Lublin nagrody Rady Europy. Serhii Kirala i Andrzej Wojty-
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ła przekazali ją na ręce Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta.
W tematykę Kongresu płynnie wprowadził gości wykład inauguracyjny „Krymski wymiar przyszłości Ukrainy i Europy” zaprezentowany
przez Refata Chubarova – polityka z Ukrainy, będącego przewodniczącym Medżlisu Tatarów Krymskich.
W panelu otwierającym głos zabrało wielu cenionych gości ze
świata polityki: Iurie Bodrug – ambasador Mołdawii w RP, Margulan
Baimukhan – ambasador Kazachstanu w RP, Jan Piekło – ambasador
RP w Ukrainie, Małgorzata Gosiewska – poseł na Sejm RP i wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych, Bogdan Klich – senator
RP i były minister obrony narodowej RP, William Tompson – dyrektor
Eurazjatyckiej Sekcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Krzysztof Hetman – poseł do Parlamentu Europejskiego oraz prof.
dr hab. Waldemar Sługocki – senator RP i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Paneliści omawiali poszczególne aspekty współpracy międzynarodowej, która ma
zapewnić stabilizację i rozwój regionu Europy Wschodniej.
O godzinie 14.00 rozpoczął się panel ekspercki „Reforma służb drogowych Ukrainy i tworzenie jakościowych połączeń z Polską” z udziałem m.in. Sławomira Nowaka – szefa ukraińskiej agencji drogowej
„Ukrawtodor”. Równolegle odbyło się siedem paneli dyskusyjnych.
Podczas konferencji specjaliści podjęli tematy dotyczące: świadczenia
lokalnych usług publicznych, sieciowania samorządowej współpracy
międzynarodowej, a także sieciowania regionalnego i krajowego, przyszłości inteligentnych miast, gier miejskich, historii Niemiec, Polski
i Ukrainy, geopolitycznych orientacji państw i in.
Kolejny cykl paneli dyskusyjnych, poprzedzony krótką przerwą,
dotyczył m.in.: poprawy infrastruktury i transportu na poziomie lokalnym, reformy decentralizacyjnej w Ukrainie, źródeł energii, instytucji
wsparcia obiegu niezależnego, wykorzystania przestrzeni turystycznych i kulturalnych miast, geopolityki Niemiec, Polski oraz Ukrainy,
a także interesów mocarstw w Europie Wschodniej.
Ostatni już tego dnia zespół paneli dyskusyjnych podporządkowanych określonym liniom programowym poruszał problem zarządzania
odpadami na poziomie lokalnym, omawiał wpływ decentralizacji na
poprawę efektywności zarządzania, a także poddawał dyskusji aspekt
sieciowej współpracy uniwersytetów regionu wschodnioeuropejskiego. Omówione zostały również kwestie bezpieczeństwa – szczególnie
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problem szarej strefy oraz na linii państw Niemcy–Polska–Ukraina.
Panel poświęcony turystyce pozwolił poznać miasto z perspektywy
zarówno rodzica, jak i dziecka, a dotyczący kultury rozpoczął polemikę nad rolą samorządów w upowszechnianiu sztuki.
Dzień pierwszy Kongresu zakończyła dyskusja „Burza mózgów.
Wprowadzenie do linii programowej Modele Pojednania” prowadzona przez członkinię Rady Programowej Kongresu – Aleksandrę
Zińczuk. Rozmówcy w swoich rozważaniach odnieśli się do pamięci
historycznej, determinującej postawy i działania w zakresie dziedzictwa i upamiętnień.
Drugi dzień Kongresu rozpoczął wykład gościa specjalnego. O przyszłości Unii Europejskiej oraz jej relacjach z krajami Partnerstwa
Wschodniego opowiadał prof. Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu
Europejskiego, premier RP w latach 1997-2001 oraz przewodniczący
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Tuż po konferencji
zainteresowani mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z politykiem. Następnie zrealizowane zostały panele poświęcone
kwestiom równości w życiu publicznym, transnarodowym programom młodzieżowym i przedsiębiorczości ludzi młodych. Ponadto
eksperci dyskutowali o źródłach transgranicznego finansowania rozwoju lokalnego czy interaktywno-wizualnej prezentacji danych i analiz dotyczących mobilności. W trakcie jednego z wybranych paneli
merytorycznych teoretycy próbowali odpowiedzieć – w odniesieniu
do pojednania polsko-niemieckiego – na pytanie: Jak udało się przezwyciężyć wrogość i czy na pewno się udało?
Przeprowadzone w godzinach popołudniowych konferencje koncentrowały się wokół następujących tematów: Polskie doświadczenie
budowania demokracji specialité de la maison polskich organizacji
pozarządowych pracujących na Wschodzie, Media społecznościowe
jako nośnik fake news. Nowoczesna rosyjska propaganda, Transport
aglomeracyjny i regionalny, Społeczna innowacyjność kobiet, Program
Erasmus+ oraz wokół omawianej już wcześniej kwestii pojednania
polsko-niemieckiego jako inspiracji dla relacji Polski ze wschodnimi
sąsiadami.
Ostatnia grupa paneli dyskusyjnych zrealizowana przed końcem
Kongresu poruszała zagadnienia związane m.in. z komercjalizacją
nauki i kreatywności, edukacją w lokalnej społeczności, współpracą
między urzędnikami a programem Watchdog z perspektywy polskoW S CH O D NI R O C ZNIK H UMAN ISTYCZ N Y  TOM XIV (2017) Nº 4
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-ukraińskiej. Temat „Diagnoza społeczna: kryzys pojednania czy kryzys przywództwa?” omówiony został przez panelistów na sesji typu
round table, a w sprawie miejsca młodzieży, rodziny i kobiet w rozwoju
miasta referowano z udziałem prezentacji. Jeden z paneli zawierał wycieczkę terenową pod hasłem: „Przejazd po ciekawych rozwiązaniach
w infrastrukturze rowerowej na terenie Lublina”. Realizację przedsięwzięcia umożliwił system Lubelskiego Roweru Miejskiego.
Wśród licznych partnerów dyskusji poszczególnych paneli tegorocznego Kongresu wymienić można m.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Konsulat
Austrii w Lublinie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA, Fundację Konrada Adenauera w Polsce, Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Fundację Europejski Dialog we Lwowie, Centrum Współpracy Polska – Wschód, Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
KUL, Wschodnioeuropejską Sieć Uniwersytetów, Wydział Politologii i Centrum Europy Wschodniej UMCS, Polskie Radio Lublin i in.
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