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Засновник конференції

 
Ян Карський (справжнє прізвище - 
Козелевський) народився в 1914 році в Лодзі. 
Виховувався в католицькій сім'ї як 
наймолодший з восьми дітей. Закінчив 
право і дипломатію у Львівському 
університеті в 1935 р. та Волинську школу 
курсантів резерву. Незадовго до вибуху II 
світової війни розпочав дипломатичну 
кар'єру в Міністерстві Закордонних Справ.
Під час вересневої кампанії 1939 року був у 
радянській неволі, з якої йому вдалося втекти. Приєднався 
до діяльності руху опору і став кур'єром Польської 
підпільної держави. Під час однієї з місій у червні 1940 р. 
був заарештований і піддавався катуванню з боку Гестапо, 
намагався вчинити самогубство. Після виходу з підпілля 
продовжував конспіративну діяльність.
Під кінець літа 1942 року, у межах підготовок до наступної 
місії, Карський двічі був введений до варшавського гетто, 
щоб на власні очі побачити трагічну ситуацію євреїв. Під 
виглядом охоронця дістався також до перехідного табору 
в Ізбіци, з якого євреїв транспортовано до таборів смерті. 
Після прибуття на захід передав інформацію про 
екстермінацію євреїв західним союзникам. Особисто 
зустрівся з британським Міністром закордонних справ 
Ентоні Іденом та у липні 1943 року – з президентом 
Сполучених Штатів, Франкліном Делано Рузвельтом. 
Розмови не принесли очікуваних результатів, а інтервенція 
союзників так ніколи і не наступила.
Про свій досвід Карський написав книгу з англійським 
заголовком «Story of a Secret State», видану в 1944 році в 
Сполучених Штатах, де вона стала бестселером (у Польщі 
видана в 1999 і 2004 році під заголовком «Tajne państwo» 
[«Таємна держава»]). 
Після війни не міг повернутися до комуністичної Польщі, 
залишився в США. Через сорок років викладав міжнародні 
стосунки і теорію комунізму в університеті Джорджтауна у 
Вашингтоні. Крім «Tajne państwo» [«Таємна держава»], 
Карський написав також фундаментальний трактат 
«Великі держави щодо Польщі: 1919-1945 від Версалю до 
Ялти», який був глибоким аналізом міжнародної ситуації 
Польщі під час II світової війни.
У 1965 році одружився з Польою Ніреньскою, видатною 
танцівницею і хореографом, яка втратила частину своєї 
сім'ї під час Голокосту. У 1992 році вчинила самогубство. 
Через багато років Карський не проявляв своїх воєнних 
хвилювань. Його роль в інформуванні вільного світу про 
геноцид євреїв, який триває, стала відомою після інтерв'ю, 
яке він дав у 1978 році Клоду Ланзману, котрий 
реалізовував фільм «Shoah».
У 1982 році єрусалимський Інститут «Yad Vashem» присвоїв 
Карському титул Праведника народів світу, а в 1994 році 
уряд Ізраїлю та сімейне місто Лодзь надали йому почесне 
громадянство. У 1995 році Ян Карський отримав з рук 
президента Леха Валенси Орден Білого Орла. Помер у 
2000 році в США.
У 2012 році президент Барак Обама посмертно нагородив 
його Президентською медаллю Свободи, найвищою 
цивільною американською відзнакою.

Patron konferencji

 
Jan Karski (wł. Jan Kozielewski) urodził się w 
1914 roku w Łodzi. Wychował się w katolickiej 
rodzinie jako najmłodszy z ośmiorga 
rodzeństwa. Ukończył prawo i dyplomację na  
Uniwersytecie Lwowskim w 1935 r. oraz 
Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy. Tuż 
przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął 
karierę dyplomatyczną w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku 

dostał się do sowieckiej niewoli, z której udało mu się uciec. 
Zaangażował się w działalność ruchu oporu i został kurierem 
Polskiego Państwa Podziemnego. Podczas jednej z misji w 
czerwcu 1940 r. został aresztowany i torturowany przez 
Gestapo, próbował popełnić samobójstwo. Po odbiciu przez 
podziemie kontynuował konspiracyjną działalność.
Pod koniec lata 1942 roku, w ramach przygotowań do kolejnej 
misji, Karski dwukrotnie został wprowadzony do warsza-
wskiego getta, by na własne oczy zobaczyć tragiczną sytuację 
Żydów. W przebraniu strażnika dostał się również do obozu 
przejściowego w Izbicy, z którego Żydów transportowano do 
obozów zagłady. Po dotarciu na Zachód przekazał informacje o 
eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom. Osobiście 
spotkał się z brytyjskim Ministrem Spraw Zagranicznych Anth-
onym Edenem, oraz - w lipcu 1943 roku - z Prezydentem 
Stanów Zjednoczonych, Franklinem D. Rooseveltem. Rozmowy 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a interwencja 
aliantów nigdy nie nastąpiła.
O swoich doświadczeniach Karski napisał książkę pod angiels-
kim tytułem “Story of a Secret State”, wydaną w 1944 roku w 
Stanach Zjednoczonych, gdzie stała się bestsellerem (w Polsce 
została wydana w 1999 i 2004 roku pod tytułem “Tajne 
państwo”). 
Po wojnie nie mógł wracać do komunistycznej Polski, pozostał 
w USA. Przez czterdzieści lat wykładał stosunki 
międzynarodowe i teorię komunizmu na Uniwersytecie w 
Georgetown w Waszyngtonie. Oprócz “Tajnego państwa”, 
Karski napisał również fundamentalną rozprawę “Wielkie 
mocarstwa wobec Polski: 1919-1945 od Wersalu do Jałty”, 
która stanowiła dogłębną analizę sytuacji międzynarodowej 
Polski podczas II wojny światowej.
W 1965 roku ożenił się z Polą Nireńską, wybitną tancerką i 
choreografką, która straciła część swojej rodziny podczas 
Holokaustu. W 1992 roku popełniła samobójstwo. Przez wiele 
lat Karski nie ujawniał swoich wojennych przeżyć. Jego rola w 
informowaniu wolnego świata o trwającej Zagładzie stała się 
znana dopiero po wywiadzie, jakiego udzielił w 1978 roku 
Claudowi Lanzmannowi realizującemu film „Shoah”.
W 1982 roku jerozolimski Instytut Yad Vashem przyznał 
Karskiemu tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, a w 
1994 roku rząd Izraela oraz rodzinne miasto Łódź przyznały mu 
honorowe obywatelstwo. W 1995 roku Jan Karski otrzymał z 
rąk Prezydenta Lecha Wałęsy Order Orła Białego. Zmarł w 
2000 roku w USA.
W  2012 roku Prezydent Barack Obama odznaczył go 
pośmiertnie Prezydenckim Medalem Wolności, najwyższym 
amerykańskim odznaczeniem cywilnym.

Представники організаторів конференції:

Ева Юнчик-Зьомецка - голова Освітнього фонду Яна 
Карського . Юрист і журналістка за освітою, багато років 
приєднана до польсько-єврейського діалогу. 2001-2006 – 
директор у справах розвитку і заступник директора 
виниклого музею історії польських євреїв у Варшаві. 
2006-2010 – помічник секретаря, а потім державний 
секретар в Канцелярії Президента Республіки Польща, де 
займалася суспільними справами. З 2010 р. протягом 
близько п'яти років – Генеральний консул Республіки 
Польща в Нью-Йорку. За її каденції відкрито програму 
«Karski» у Сполучених Штатах. «Незавершену Місію» 
утворено польсько-американською групою «Jan Karski 
Centennial Campaign», завдяки якій легендарний посол 
залишився посмертно удостоєний найвищою цивільною 
відзнакою Сполучених Штатів – Президентською Медаллю 
Свободи, і «Georgetown University Press» опублікувала в 
США через 69 років від першого видання книжку Карського 
«Таємна держава». 
 
Проф. др. Маркіян Мальський від 1992 р. до 2010 р. декан 
факультету міжнародних відносин Львівського 
національного університету імені Івана Франка, очолював 
також кафедру міжнародних відносин та дипломатичної 
служби. Був директором програми Балтійського 
університету, яка виникла у результаті співпраці з 
шведським навчальним закладом в Упсалі (Швеція). 
Викладав в Центрі політики безпеки у Женеві (1998-2000 
рр.), в період 1992-2002 рр. був гостьовим професором у 
Великобританії, Канаді, Польщі, США, Швейцарії і Швеції. В 
2009 р. отримав титул заслуженого професора Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 2010-2014 
рр. посол України в Польщі. У 2012 р. був нагороджений 
Президентом України Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 
2014 р. «За заслуги» у розвитку польсько-української 
співпраці був нагороджений Президентом Польщі Орденом 
- Командирським хрестом за заслуги Польщі. В цьому ж 
році повернувся на посаду декана факультету міжнародних 
відносин. Володіє рангом Надзвичайного та Повноважного 
Посла. Автор більше 150 наукових робіт.

Przedstawiciele organizatorów konferencji:

Ewa Junczyk-Ziomecka - prezes Fundacji Edukacyjnej Jana 
Karskiego. Prawniczka i dziennikarka z wykształcenia, od wielu 
lat zaangażowana w dialog polsko-żydowski. 2001-2006 dyrek-
tor ds. rozwoju i wicedyrektor powstającego Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie. 2006-2010 podsekretarz, a 
potem sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie 
zajmowała się sprawami społecznymi. Od 2010 r. przez blisko 
pięć Konsul Generalna RP w Nowym Jorku. Za jej kadencji 
zainaugurowano w Stanach Zjednoczonych program Karski. 
Niedokończona Misja, utworzono polsko-amerykańską grupę 
Jan Karski Centennial Campaign, dzięki której legendarny emis-
ariusz został pośmiertnie uhonorowany najwyższym odznacze-
niem cywilnym Stanów Zjednoczonych, Prezydenckim 
Medalem Wolności a Georgetown University Press 
opublikowało w USA w 69 lat od pierwszego wydania  książkę 
Karskiego "Tajne państwo". 

Prof. dr hab. Markijan Malski - 1992–2010 - dziekan wydziału 
stosunków międzynarodowych Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franka, a także szef Katedry Stosunków 
Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej. Był dyrektorem 
programu Uniwersytetu Bałtyckiego, który powstał przy 
współpracy z Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja). Profesor 
gościnny w Centrum Polityki Bezpieczeństwa w Genewie 
(1998–2000), a w latach 1992–2002 w Wielkiej Brytanii, 
Kanadzie, Polsce, USA, Szwajcarii i Szwecji. 2009 - otrzymał 
tytuł Zasłużonego Profesora Lwowskiego Narodowego Uniwer-
sytetu im. Iwana Franka. 2010 – 2014 ambasador Ukrainy w 
Polsce. 2012 – odznaczony przez Prezydenta Ukrainy Orderem 
„Za zasługi” III stopnia. 2014 - odznaczony przez Prezydenta RP 
Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi. W tym samym roku 
ponownie objął obowiązki dziekana wydziału stosunków 
międzynarodowych. Jest ambasadorem tytularnym. Autor 
ponad 150 prac naukowych.

Організатори

ОСВІТНІЙ ФОНД ЯНА КАРСЬКОГО виник разом з 
сестринством «Jan Karski Educational Foundation w USA» в 
2012 році в США як наступник «Jan Karski Centennial 
Campaign», керованої гроном американських і польських 
особистостей, за ініціативою яких президент Барак Обама в 
травні 2012 року посмертно нагородив Яна Карського 
Президентською медаллю Свободи, найвищою цивільною 
відзнакою США. 
Фонд наближає до громадської думки постать Яна 
Карського і його спадок: громадянську відповідальність, 
толерантність і цивільну відвагу. Метою Фонду є 
демонстрація сучасного виміру спадщини Яна Карського: 
потреби найвищих стандартів публічної служби, захисту 
прав людини, особливо охорони цивільного населення у 
збройних конфліктах, а також і будування суспільних звітів, 
ґрунтованих на толерантності і відкритості. 
Фонд був одним із ініціаторів і головних організаторів 
відзначення року Яна Карського 2014, ухваленого Сеймом 
Республіки Польща. 
У жовтні 2014 Фонд відкрив стипендіальну програму Яна 
Карського, який пропонує навчання у Сполучених Штатах 
представникам молодого покоління, які вирізняються, які 
прагнуть присвятити себе публічній службі в Польщі.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
Навчальний заклад заснований 1661 р. З моменту 
створення, навчання в університеті велося на 4 основних 
факультетах – філософському, теологічному, юридичному 
те медичному.
У міжвоєнний період з 1919 по 1939 рр. наукова та 
викладацька діяльність у Львівському університеті набула 
значного розвитку, особливо відомою була правнича 
школа. За цей період студентами університету були відомі 
в майбутньому науковці, юристи-міжнародники та 
дипломати. До їх числа належать Герш Лаутерпахт, 
Рафаель Лемкін, Луї Сон, Манфред Ляхс, Людвік Ерліх, Ян 
Козелевський (Карський). 
Сьогодні Львівський національний університет імені Івана 
Франка реалізує широку програму вшанування пам’яті 
своїх відомих випускників. Університет вже провів ряд 
воркшопів, круглих столів та семінарів присвячених пам’яті 
Рафаеля Лемкіна, Людвіка Ерліха та Герша Лаутерпахта. 
Непересічною постаттю був і випускник юридичного 
факультету та дипломатичних студій Львівського 
університету Ян Карскі, який заслуговує гідного 
вшанування серед наукової спільноти та громадськості.

Додатково фінансована Сенатом Республіки Польща.

Organizatorzy

FUNDACJA EDUKACYJNA JANA KARSKIEGO wraz z siostrzaną Jan 
Karski Educational Foundation w USA powstała w 2012 roku w 
USA jako kontynuatorka Jan Karski Centennial Campaign prow-
adzonej przez grono osobistości amerykańskich i polskich, z 
inicjatywy których Prezydent Barack Obama w maju 2012 roku 
odznaczył pośmiertnie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem 
Wolności, najwyższym odznaczeniem cywilnym USA. 
Fundacja przybliża opinii publicznej postać Jana Karskiego i jego 
dziedzictwo: obywatelską odpowiedzialność, tolerancję i 
odwagę cywilną. Celem fundacji jest ukazanie współczesnego 
wymiaru spuścizny Jana Karskiego: potrzeby najwyższych 
standardów służby publicznej, obrony praw człowieka, szcze-
gólnie ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, jak i 
budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i 
otwartości. 
Fundacja była jednym z inicjatorów i głównych organizatorów 
obchodów Roku Jana Karskiego 2014 uchwalonego przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
W październiku 2014 Fundacja zainaugurowała program 
stypendialny Jana Karskiego oferujący studia w Stanach 
Zjednoczonych wyróżniającym się przedstawicielom młodego 
pokolenia, którzy pragną poświęcić się służbie publicznej w 
Polsce.

LWOWSKI UNIWERSYTET NARODOWY IM. IWANA FRANKA 
Uczelnia wyższa, której korzenie sięgają 1661 roku. W chwili 
utworzenia nauczanie opierało się na czterech podstawowych 
kierunkach: filozofii, teologii, prawie i medycynie.
W okresie międzywojennym 1919-1939 działalność naukowa i 
dydaktyczna znacznie się rozwinęła. Szczególnie znana stała 
się uniwersytecka szkoła prawa. W tym czsaie studentami 
lwowskiej uczelni byli znani w przyszłości naukowcy, twórcy 
prawa międzynarodowego, dyplomaci. Należeli do nich m.in. 
Hersz Lauterpacht, Rafael Lemkin, Louis Sohn, Manfred Lachs, 
Ludwik Ehrlich oraz Jan Kozielewski (Karski).
Obecnie Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franka 
realizuje szeroko zakrojony program upamiętnienia swoich 
wybitnych absolwentów. Uniwersytet przeprowadził szereg 
warsztatów, panelów dyskusyjnych oraz seminariów 
poświęconych pamięci Rafaela Lemkina, Ludwika Ehrlicha oraz 
Hersza Lauterpachta. 
Niezwykłą postacią uniwersytetu był również absolwent 
wydziału prawa i studium dyplomatycznego Jan Karski, który 
zasługuje na godne upamiętnienie w środowisku naukowym i 
w społeczeństwie.  

Dofinansowano ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcie           Patronat honorowy            Partnerzy 

У ЛЬВОВІ Я БУВ ЩАСЛИВИЙ… 

WE LWOWIE BYŁEM SZCZĘŚLIWY...



O konferencji

Nie byłoby profesora Karskiego na uniwersytecie w George-
town, bez studenta Kozielewskiego na uniwersytecie we 
Lwowie. Dla współorganizatora niniejszej konferencji, 
Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, lwowska uczelnia jest  
miejscem szczególnie bliskim, ponieważ właśnie tu Jan Karski, 
jeszcze jako Jan Kozielewski, studiował w latach 1931-1935. 
Już jako nobliwy profesor Uniwersytetu Georgetown w 
Waszyngtonie z nostalgią wspominał swoje lata we Lwowie, 
które okazały się kluczowe dla wyboru jego kariery 
zawodowej. Uniwersytet był już wówczas pionierską 
placówką, otwartą na rozwijające się wówczas prawo 
międzynarodowe i współczesną dyplomację, w obu których 
Karski się pasjonował.
Wierzymy, że postać legendarnego emisariusza potrafi łączyć 
ludzi bez względu na narodowość i wyznanie. Jan Karski jest 
postacią uniwersalną, do której odwoływać się mogą nie 
tylko Polacy, ale również Ukraińcy. Karski doskonale rozumiał 
złożoną historię i skomplikowane geopolityczne położenie 
obu narodów. 
Na początku lat 90. XX wieku wygłosił w Polsce serię 
wykładów, w których m.in. apelował do budowy zaufania 
pomiędzy społeczeństwami Europy Środkowo-Wschodniej. 
Odrzucał tworzenie narodowych mitów, które przyczyniają 
się do wzajemnej nieufności. Polakom przypominał, że ich 
historia również obarczona jest brzemieniem krzywdy. Pod-
czas wykładu w swojej rodzinnej Łodzi w roku 1996
powiedział:

“A nasze narody właściwie mało się znają. A to, co o 
sobie wiedzą, jakże często jest oparte na stereoty-
powych i szkodliwych narodowych mitach.(…)
Potrzeba nam częstszej wymiany studentów i profe-
sorów. Budujmy więcej i lepszych polskich insty-
tutów kulturalnych i naukowych w sąsiednich krajach 
i zapraszajmy te kraje, aby tworzyły takie instytuty w 
Polsce. Wydawajmy więcej książek o naszym kraju w 
językach naszych sąsiadów i rozprowadzajmy je tam, 
zachęcając ich, aby robili to samo w Polsce. Organi-
zujmy więcej wspólnych konferencji i spotkań ludzi 
nauki i kultury”.

Chcemy, aby konferencja była sposobnością do wymiany 
doświadczeń polskich i ukraińskich oraz zobrazowaniem 
stanu dyskusji historycznej w obu krajach: w wymiarze 
naukowym (stan badań historycznych a funkcjonujące mity), 
politycznym (wykorzystanie historii do mobilizacji bądź 
dezintegracji społecznej), czy psychologicznym (wpływ histo-
rii na postrzeganie zastanej rzeczywistości).
Wychodząc od przytoczonych wyżej słów Jana Karskiego, 
pragniemy stworzyć bazę dla wzajemnego poznania, u 
korzeni którego leży wciąż aktualna kantowska idea pokoj-
owego współżycia między narodami. Pochodzący z Europy 
Środkowo-Wschodniej Karski rozumiał wagę takich spotkań 
jak nikt inny. Jego poglądy w tym względzie opierały się na 
żelaznej logice, podpartej osobistym bolesnym 
doświadczeniem.  
Dramatyczny przebieg II wojny światowej, polityka aliantów i 
los europejskich Żydów, a także wypadki ludobójstwa po 1945 
roku, sprawiły, że jego słowa są wciąż aktualne i wzywają do 
ciągłego działania. 

Про конференцію

Не було б професора Карського в університеті в 
Джорджтауні, без студента Козелевського в університеті 
у Львові. Для співорганізатора сьогоднішньої конференції, 
Освітнього фонду Яна Карського, львівський виш є 
особливо близьким місцем, оскільки саме тут у 1931-1935 
роках навчався Ян Карський, тоді ще як Ян Козелевський. 
Вже як достойний професор Університету Джорджтауна у 
Вашингтоні з ностальгією згадував свої роки у Львові, які 
зіграли головну роль у виборі його професійної кар’єри. 
Університет уже тоді був одним із найкращих закладів, 
відкритим для міжнародного права i сучасної дипломатії, 
які тоді розвивались, обома якими захоплювався 
Карський.
Ми віримо, що постать легендарного емісара зуміє 
об’єднати людей, не зважаючи на національність i 
віросповідання. Ян Карський є універсальною постаттю, 
до якої звертатись можуть не тільки поляки, але й 
українці. Карський чудово розумів складну історію i 
ускладнене геополітичне розташування обох народів. 
На початку 90-х років XX століття він виголосив низку 
лекцій у Польщі, в яких, зокрема, апелював до будови 
довіри між суспільствами Центральної та Східної Європи. 
Він відкидав творення народних міфів, які вибудовують 
взаємну недовіру. Нагадував полякам, що їхня історія 
також є обтяжена тягарем кривди. Під час лекції у своїй 
сімейній Лодзі в 1996 році він сказав:

“А наші народи справді мало знають один одного. 
А те, що про себе знають, як часто опирається на 
стереотипи i неправдиві національні міфи.(…)
Нам потрібен інтенсивніший обмін студентів i 
професорів. Будуймо більше i кращих польських 
культурних і наукових інститутів в сусідніх 
державах i запрошуймо ці країни, щоб 
створювали такі інститути в Польщі. Видаваймо 
більше книг про наш край мовами наших сусідів i 
розповсюджуймо їх там, заохочуючи сусідів 
робити те саме в Польщі. Організовуймо більше 
спільних конференцій i зустрічей людей науки i 
культури”.

Ми хочемо, аби конференція була можливістю для 
обміну польського i українського досвіду та зображення 
стану історичної дискусії в обох державах: в науковому 
вимірі (стан історичних досліджень та існуючих міфів), в 
політичному (використання історії для мобілізації або 
суспільної дезінтеграції) чи психологічному (вплив історії 
на сприйняття реальності, яка існує).
Зважаючи на цитовані вище слова Яна Карського, ми 
прагнемо створити підґрунтя для взаємного пізнання, у 
корені якого лежить завжди актуальна кантівська ідея 
мирного співіснування між народами. Походячи з 
Центральної та Східної Європи, Карський розумів 
важливість таких зустрічей як ніхто інший. Його погляди з 
цього приводу опираються на залізну логіку, підкріплену 
особистим болісним досвідом. 
Драматичний перебіг II світової війни, політика союзників 
i доля європейських євреїв, а також випадки геноциду 
після 1945 року, спричинили те, що його слова актуальні й 
досі i закликають до безперервної дії. 

Програма

20 листопада 2017 р.
год. 10:00-15:00

Вступ - проф. Маркіян Мальський 
i Ева Юнчик-Зьомецка

I частина – спадщина Яна Карського 
i польський історичний досвід

особистісна пам’ять 
др. Аґнєшка Бєньчик-Міссаля 

«Особистість в історії на прикладі 
Яна Карського»

інституційна пам’ять 
Проф. др. габілітований Даріуш Столя

«Музей «Полін» як частина польської боротьби 
з історією євреїв»

аціональна пам’ять
др. Мацєй Козловскі

«Польська національна пам’ять 
протягом чверті століття»

місцева пам’ять 
Вітольд Домбровскі –

«Відродження минулого – досвід осередку 
Брама Ґродська – Театр НН з Любліна»

Дискусія

Перерва

II частина – український досвід 
у боротьбі з історією

особистісна пам’ять
др. Ігор Земан 

«Вплив Львівської школи права на Яна Карського»

інституційна пам’ять 
др. Володимир Герич 

«Заповідник в м. Жовкві  як спільна культурна 
спадщина українського і польського народів»

національна пам’ять
др. Олександр Кучик 

«Українська національна пам’ять в контексті 
польсько-українських відносин: 

майбутнє i теперішнє» 

місцева пам’ять
др. Софія Федина 

«Пам’ять депортованих (у тому числі лемків) як 
засіб для виживання i відродження»

Дискусія 

Підсумок

Program

20 listopada 2017 r.
godz. 10:00-15:00

Wprowadzenie – prof. Markijan Malski
 oraz Ewa Junczyk-Ziomecka

I panel – dziedzictwo Jana Karskiego 
i polskie doświadczenia z historią

pamięć jednostkowa 
dr Agnieszka Bieńczyk-Missala

„Jednostka wobec historii na przykładzie 
Jana Karskiego”

pamięć instytucjonalna 
Prof. Dr hab. Dariusz Stola

„Muzeum Polin jako część polskich zmagań 
z historią Żydów”

pamięć narodowa 
dr Maciej Kozłowski

„Polska pamięć narodowa 
na przestrzeni ćwierćwiecza”

pamięć lokalna 
Witold Dąbrowski

„Wskrzeszanie przeszłości – doświadczenia Ośrodka 
Brama Grodzka-Teatr NN z Lublina”

Dyskusja

Przerwa

II panel – ukraińskie doświadczenia 
w zmaganiach z historią

pamięć jednostkowa 
dr Ihor Zeman

„Wpływ lwowskiej szkoły prawa na Jana Karskiego”

pamięć instytucjonalna 
dr Volodymyr Herycz

„Rezerwat w Żółkwi jako wspólne dziedzictwo 
kulturowe narodów: ukraińskiego i polskiego.”

pamięć narodowa
dr Olexandr Kuczyk

„Ukraińska narodowa pamięć w kontekście 
polsko-ukraińskich stosunków: 

przyszłość i teraźniejszość”

pamięć lokalna 
dr Sofia Fedyna

„Pamięć deportowanych (w tym Łemków) 
jako środek do przetrwania i odrodzenia”

Dyskusja

Podsumowanie

10.00 – 10.10

10.10 – 10.30

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 12.50

12.50 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50 – 14.20

14.20 – 14.50

Лектори

Др. Аґнєшка Бєньчик-Міссаля – випускниця Інституту 
міжнародних відносин та дослідження національної 
безпеки (2000). Доктор гуманітарних наук у сфері науки 
про політику (2004). Керівник проекту «Запобігання 
масовим порушенням прав людини», який фінансує 
Національний центр науки (2013-2017), заступник 
директора Інституту міжнародних відносин з наукових 
досліджень і співпраці з закордоном (2008-2012). Учасник 
співпраці в межах європейської мережі «NOHA» – «Net-
work on Humanitarian studies». Експерт в європейській 
програмі «TUNING» (2009-2010). Головний спеціаліст, 
аналітик у Польському інституті міжнародних справ 
(2006-2008). Член Польського товариства міжнародних 
досліджень.

Др. Даріуш Столя - директор «ПОЛІН», Музею історії 
польських євреїв, - Даріуш Столя є істориком, професором 
в Інституті політичних досліджень ПАН. У своїх 
дослідженнях займався історією польсько-єврейських 
відносин, історією Польської Народної Республіки й 
історією міжнародної міграції в XX ст. Опублікував понад 
100 наукових статей i 10 книжок, серед них:
«Надія i загибель» (1995), «Антисіоністська кампанія в 
Польщі 1967-1968» (2000), «Держава без виходу? Міграція 
з Польщі 1948-1989» (2010), «Польська Народна 
Республіка: тривалість i зміна» (2003, з М. Зарембою), 
«ПОРП як машина влади» (2012, з К. Персаком), «Patterns 
of Migration in Central Europe» (2001, з Ц. Валляце). 
Професор Столя – багатолітній академічний викладач, 
учасник дослідницьких проектів та член наукових рад 
низки польських i міжнародних інституцій i журналів. За 
внесок у дослідження найновішої історії отримав 
Лицарський хрест Ордену відродження Польщі.

Др.  Мацєй Козловскі - письменник, журналіст, дипломат, 
політичний емігрант, в’язень сумління. За освітою історик, 
доктор історії Ягеллонського університету. Автор багатьох 
статей i книг. До 1990 року редактор «Tygodnika Powszech-
nego» [«Загального тижневика»]. З 1990 у польській 
дипломатичній службі. У 1990- 1994 роках заступник 
посла, пізніше голова закладу у Вашингтоні. У 1998- 1999 
роках – заступник Міністра закордонних справ, 1999-2003 – 
посол Польщі в Ізраїлі. Згодом – уповноважений Міністра 
закордонних справ щодо польсько-єврейських відносин. Із 
2006 викладач у «Collegium Civitas». Викладач у багатьох 
польських i закордонних вищих навчальних закладах. 
Автор першої наукової роботи, присвяченої Яну Карському, 
виданої польським Міністерством закордонних справ.

Вітольд Домбровскі – заступник директора осередку 
«Брама Ґродська – Театр NN» в Любліні, неурядовий діяч, 
актор, музичний оповідач історії, пов’язаний із театрами 
«Сцена 6» i «Театр NN». З 1998 року заступник директора 
осередку «Брама Ґродська – Театр NN» в Любліні.
Коли у 2009 році «Театр NN» підготував перше видання 
«Мандрівні зустрічі з Казкою», які є подорожжю слідами 
оповідань І. Б. Зінгер – в кільканадцятьох малих містечках 
Люблінщини Вітольд Домбровскі презентував оповіді, які 
були натхненні розповідями письменника.
Із 2011 Вітольд Домбровскі є директором мистецьких справ 
Міжнародного фестивалю «Слідами Зінгера». 

Prelegenci

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala – absolwentka Instytutu 
Stosunków Międzynarodowych oraz Studium Bezpieczeństwa 
Narodowego (2000). Doktor nauk humanistycznych w zakre-
sie nauki o polityce (2004). Kierownik projektu „Zapobieganie 
masowym naruszeniom praw człowieka” finansowanego 
przez Narodowe Centrum Nauki (2013-2017), Zastępca dyrek-
tora ISM ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 
(2008-2012). Uczestnik współpracy w ramach europejskiej 
sieci NOHA – Network on Humanitarian studies. Ekspert w 
europejskim programie TUNING (2009-2010). Główny spec-
jalista, analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynaro- 
dowych (2006-2008). Członek Polskiego Towarzystwa 
Studiów Międzynarodowych.

Dr Dariusz Stola - dyrektor POLIN Muzeum Historii Żydów 
Polskich - Dariusz Stola jest historykiem, profesorem w Insty-
tucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach 
zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią 
PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w. 
Opublikował ponad 100 artykułów naukowych i 10 książek, w 
tym: “Nadzieja i zagłada” (1995), “Kampania antysyjonistyczna 
w Polsce 1967-1968” (2000), “Kraj bez wyjścia? Migracje z 
Polski 1948-1989” (2010), “PRL: trwanie i zmiana” (2003, z M. 
Zarembą), “PZPR jako machina władzy” (2012, z K. Persakiem), 
“Patterns of Migration in Central Europe” (2001, z C. Wallace). 
Profesor Stola jest wieloletnim wykładowcą akademickim, 
uczestnikiem projektów badawczych oraz członkiem rad 
naukowych szeregu polskich i międzynarodowych instytucji i 
czasopism. Za zasługi dla badań nad historią najnowszą 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Maciej Kozłowski - pisarz, dziennikarz, dyplomata, 
emigrant polityczny, więzień sumienia. Z wykształcenia histo-
ryk, doktorat z Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor 
wielu artykułów i książek. Do 1990 roku redaktor „Tygodnika 
Powszechnego”. Od 1990 w polskiej służbie dyplomatycznej. 
W latach 1990-1994 zastępca ambasadora , później szef 
placówki w Waszyngtonie. W latach 1998- 1999 wiceminister 
Spraw Zagranicznych, 1999-2003. Ambasador Polski w Izraelu. 
Później pełnomocnik Ministra Spraw zagranicznych do spraw 
stosunków polsko-żydowskich. Od 2006 wykładowca w Colle-
gium Civitas. Wykładowca na wielu polskich i zagranicznych 
wyższych uczelniach. Autor pierwszego opracowania 
naukowego poświęconego Janowi Karskiemu, wydanemu 
przez polskie MSZ.

Witold Dąbrowski - wicedyrektor Ośrodka Brama Grodzka – 
Teatr NN w Lublinie, działacz pozarządowy, aktor, muzyk 
opowiadacz historii, związany z teatrami Scena 6 i Teatr NN. 
Od 1998 roku zastępca dyrektora Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” w Lublinie.
Kiedy w 2009 roku Teatr NN przygotował pierwszą edycję 
Wędrownych Spotkań z Opowieścią – będących podróżą 
śladami opowiadań I.B. Singera – w kilkunastu małych miastec-
zkach Lubelszczyzny Witold Dąbrowski prezentował opowieści 
inspirowane opowiadaniami pisarza.
Od 2011 Witold Dąbrowski jest dyrektorem ds. Artystycznych 
Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera”. 

Др. Ігор Земан - заступник декана факультету 
міжнародних відносин, доцент кафедри міжнародного 
права. 2011-2012 рр. стипендіат програми Еразмус-Мундус 
«Докторські студії» в Берліні. Учасник літньої школи з 
права Європейського Союзу (Альпбах). 2013-2015 рр. 
Координатор школи польського права. У 2014 р. Захистив 
дисертацію на тему: «Становлення та розвиток науки 
міжнародного права у Львівському університеті». 
Виступав з гостьовими лекціями в Німеччині (Університет 
ім. Фрідріха Шіллера), Австрії (Віденський університет), 
Польщі (Ягеллонський університет). Автор понад 30 
наукових праць на тематику історії науки міжнародного 
права, теорії міжнародного права, права біженців.

Др. Володимир Герич – директор державного 
історико-архітектурного заповідника в Жовкві. За освітою 
архітектор, економіст. Основні напрямки досліджень – 
регіональний розвиток, стратегія розвитку і 
транскордонної співпраці, а також охорона матеріальної 
культурної спадщини, а також порівняння системи 
охорони спадщини в Польщі та Україні і інших державах 
Європи. Автор близько 40 наукових публікацій. Редактор 
кількох видань. Займав посади керівника Жовківської 
районної адміністрації та заступника голови Львівської 
обласної адміністрації. Викладав у Вищій школі 
менеджменту та управління в Замості, вищій 
соціально-природничій школі ім. В.Пола в Любліні. Член 
ряду організацій щодо охорони спадщини (Національна 
комісія у справах ЮНЕСКО, член бюро УНК ІКОМОС, 
керівник української частини органу управління місцем 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви регіону 
польських та українських Карпат», член дорадчої колегії 
при директорі Музею-Палаці у Віланові і інших. За 
заслуги в охороні культурної спадщини нагороджений 
медаллю міністра культури і національної  спадщини 
Польщі «Заслужений для культури», отримав почесний 
титул Сенату РП «Охоронець пам'яток Речі Посполитої».

Др. Олександр Кучик – доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної служби. Заступник директора 
центру міжнародної безпеки та партнерства. У 2001 році 
захистив дисертацію на тему: «Україна в зовнішній 
політиці держав Антанти (1917–1920 рр.)». Відповідальний 
секретар Вісника Львівського університету серія 
міжнародні відносини. Член редколегії збірників 
«Міжнародні відносини. Теорія та практика» та «Світ 
очима молодих». Координатор академічного 
співробітництва з Вроцлавським та Варшавським 
університетами. Виступав з гостьовими лекціями  в 
університетах Вроцлаву, Варшави, Кракова, Жешова. 
Автор  та співавтор понад 140 наукових публікацій з 
проблематики зовнішньої політики України, діяльності 
міжнародних організацій, проблематики регіональної та 
міжнародної безпеки.

Др. Софія Федина, доцент кафедри міжнародних 
відносин і дипломатичної служби Львівського 
університету, журналіст, громадський діяч, волонтер АТО, 
член президії Світової Федерації Українських Лемківських 
Об'єднань. 2010 захистила кандидатську дисертацію на 
тему «Концепції миру в міжнародних відносинах та їх 
реалізація». Лауреат премії імені В. Стуса, лауреат премії 
Кабінету міністрів України  за особливо досягнення у 
розбудові України. Автор наукових праць з питань 
міжнародного миру, гібридної війни, лемківського 
питання у світі.

Dr Ihor Zeman - prodziekan wydziału stosunków 
międzynarodowych, docent katedry prawa międzynaro- 
dowego. 2011-2012 r. stypendysta Erasmus-Mundus 
programu „Doctoral Studies” w Berlinie. Uczestnik letniej 
szkoły z prawa Unii Europejskij (Alpbach). 2013-2015 – koordy-
nator Szkoły prawa polskiego. W 2014 r. obronił pracę 
doktorską pt. „Formowanie i rozwój nauki prawa 
międzynarodowego na Uniwersytecie Lwowskim”. Był 
wykładowcą gościnnym w Niemczech (Uniwersytet Friedri-
cha Schillera), Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Polsce 
(Uniwersytet Jagielloński). Autor ponad 30 publikacij na temat 
historii nauki prawa miedzynarodowego, teorii prawa 
międzynarodowego, prawa uchodźcow.

Dr  Wolodymyr Herycz - dyrektor Państwowego Rezerwatu  
Historyczno-Architektonicznego w Żółkwi. Z wykształcenia 
architekt, ekonomista. Główne obszary badań: rozwój region-
alny i  współpraca transgraniczna, a także ochrona material-
nego dziedzictwa kulturowego, w tym porównanie systemów 
ochrony dziedzictwa w Polsce i na Ukrainie oraz w innych 
krajach Europy.  Autor około 40 publikacji naukowych, redak-
tor kilku wydań.
Zajmował stanowiska kierownika administracji Żółkwi oraz 
wicewojewody Obwodu Lwowskiego. Wykładał we WSIZ w 
Zamościu oraz we WSSP im. W. Pola w Lublinie. Członek orga-
nizacji ds. ochrony dziedzictwa (Narodowy Komitet do spraw 
UNESCO, zarząd UNK ICOMOS,  współkierownik  
Międzynarodowej Rady miejsca Światowego Dziedzictwa 
UNESCO „Drewniane Cerkwie polskich i ukraińskich Karpat”), 
członek Rady doradczej Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie i innych. Za zasługi w ochronie dziedzictwa 
kulturowego nagrodzony medalem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla kultury”,  
otrzymał  wyróżnienie Senatu RP „Strażnik Dziedzictwa 
Rzeczypospolitej”.

Dr Oleksandr Kuczyk - docent katedry stosunków 
międzynarodowych i służby dyplomatycznej. Zastępca Dyrek-
tora Centrum Bezpieczeństwa i Współpracy 
Międzynarodowej. W 2001 roku obronił pracę doktorską na 
temat „Ukraina w zewnętrznej polityce Antanty (1917-1920)”. 
Sekretarz redakcji Visnyka Uniwersytetu Lwowskiego seria 
“Stosunki międzynarodowe”. Członek kolegium redakcyjnego 
zbiorów wydawniczych: “Stosunki międzynarodowe. Teoria i 
praktyka”, „Świat oczami młodych.” Koordynator współpracy 
akademickiej z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwer-
sytetem Warszawskim. Był wykładowcą gościnnym na uniw-
ersytetach we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie. 
Autor ponad 140 publikacji naukowych dotyczących kwestii 
polityki zagranicznej Ukrainy, działalności organizacij 
międzynarodowych, kwestii regionalnego i międzynaro- 
dowego bezpieczeństwa.

Dr Sofia Fedyna - docent katedry stosunków 
międzynarodowych i służby dyplomatycznej Uniwersytetu 
Lwowskiego, dziennikarz, postać publiczna. Ochotniczka 
Operacji Antyterrorystycznej (ATO), członek Prezydium 
Światowej Federacji Ukraińskiego Stowarzyszenia Łemków. 
W 2010 obroniła pracę doktorską pt. "Koncepcja pokoju w 
stosunkach międzynarodowych i ich realizacja". Laureatka 
nagrody im. Wasyla Stusa, laureatka Nagrody Rządu Ukrainy 
za szczególne osiągnięcia w rozwoju Ukrainy. Jest autorem 
publikacji naukowych poświęconych kwestii pokoju 
międzynarodowego, zagadnieniom wojny hybrydowej, 
a także sprawom Łemków na świecie.


