14. 9. / 9:30
sPOLeCZně
/ Poláci a Češi v Evropě
1918—2018
konference v Černínském paláci

Polský institut v Praze a Česká centra
Vás srdečně zvou na konferenci podpořenou Česko-polským fórem
sPOLeCZně: Poláci a Češi v Evropě 1918–2018
v pátek 14. 9. od 9:30 ve Velkém sále Černínského paláce
Loretánské náměstí 5, Praha 1
Tomáš Garrigue Masaryk v dopise Ignacymu Janu Paderewskému
z 6. 9. 1918 napsal: „Jsem přesvědčen, že Poláci a Češi nyní
musí pracovat v úzké jednotě — naše dějiny nás učí, že bez
svobodného Polska nebudou svobodné Čechy a bez svobodných
Čech nebude svobodné Polsko.“ O týden později oba spolutvůrci
polské a československé státnosti vystoupili před několikatisícovým
publikem v newyorské Carnegie Hall jako mluvčí „utlačovaných
národů střední Evropy“.
Konference, jež se koná v předvečer 100. výročí setkání dvou
otců zakladatelů, má sloužit reflexi nad minulostí, současností
a budoucností česko-polské spolupráce v evropském kontextu.
pracovní jazyky: čeština, polština / tlumočení zajištěno
vstup volný, nutná registrace na: program@instytutpolski.org.
Záštitu nad konferencí převzali předsedové poslaneckých sněmoven
a ministři zahraničních věcí Polska a Česka.
www.polskyinstitut.cz

Program konference:
9.30 – 9.45

úvodní zdravice zástupců ministerstev
zahraničních věcí Polska a Česka

9:45 – 11:15

panel 1
Jak může polsko-česká spolupráce pomoci
střední Evropě i Evropské unii? Pohled do
budoucnosti
účastníci panelu / Zdzisław Krasnodębski, Aleš
Chmelář, Jiří Schneider, Mateusz Gniazdowski
moderátor / Vít Dostál

11:30 – 13:00 panel 2
Ze Sněžky na Vyšehrad: zkušenosti z komunismu
jako motor polsko-české regionální spolupráce
účastníci panelu / Alexandr Vondra, Jaroslav Šebek,
Łukasz Kamiński, Paweł Ukielski
moderátor / Jan Sechter
14:00 – 15:30 panel 3
Koncepce polsko-české spolupráce z let 1918
a 1940: nevyužitý potenciál nebo romantické
iluze?
účastníci panelu / Marek Kornat, Przemysław
Żurawski vel Grajewski, Petr Hlaváček, Jan Němeček
moderátor / Maciej Ruczaj

Akce se koná v rámci projektu sPOLeCZně / připomínka polsko-českých výročí 1918—2018.

