Witalij Maksymiw i Ostap Łukiańczuk, Stosunki polsko-ukraińskie – wykład
wprowadzający (22 lutego 2011 r.)
W dniu 22 lutego 2011 r. w ramach cyklu wykładów o stosunkach polsko-ukraińskich
odbyło się spotkanie z przedstawicielami ambasady Ukrainy w Polsce: Witalijem
Maksymiwem i Ostapem Łukiańczukiem.
Maksymiw na wstępie przypomniał, Ŝe w obecnym, 2011 r., przypada dwudziestolecie
nawiązania stosunków pomiędzy niepodległą Polską i niepodległą Ukrainą. Prelegent
powiedział, Ŝe nadrobione zostały „straty czasowe zaniedbanych stosunków” po ostatnich
wyborach prezydenckich. Na początku lutego miała miejsce wizyta prezydenta Wiktora
Janukowycza w Polsce. Maksymiw określił stosunki polsko-ukraińskie jako dynamiczne,
stwierdził równieŜ, Ŝe wizyta Janukowycza była bardzo owocna. Podpisano wówczas szereg
dokumentów, dotyczących współpracy obu państw w róŜnych dziedzinach, pośród których
wg prelegenta, najwaŜniejszą kwestią było stworzenie „Mapy Drogowej Współpracy
Rzeczypospolitej Polski i Ukrainy w latach 2011 – 2012”. Ukraiński dyplomata uznał „Mapę
Drogową” za wznowienie dialogu dwustronnego oraz przejaw kontynuacji współpracy
polsko-ukraińskiej na róŜnych poziomach. Dokument ten zawiera postanowienia m.in. z
zakresu

współpracy

gospodarczej,

przygranicznej,

międzyregionalnej,

w dziedzinie bezpieczeństwa, obrony, rolnictwa, kultury i edukacji oraz bezpieczeństwa
energetycznego i EURO 2012.
Mówiąc o współpracy gospodarczej, Maksymiw przypomniał szczyt gospodarczy
zorganizowany pod patronatem prezydentów obu krajów, podczas którego omówiono takie
sprawy jak rozliczenia wymiany handlowej, wspieranie ukraińskich przedsiębiorstw, rozwój
infrastruktury (autostrady, połączenie ukraińskich dróg z polską autostradą A4), komunikacja
lotnicza itp. Ostap Łukiańczuk dodał równieŜ, Ŝe problemy handlowe, jakie występują
pomiędzy Polską a Ukrainą, były omawiane juŜ wcześniej, podczas rozmów pomiędzy
premierami Donaldem Tuskiem i Mykołą Azarowem.
Jeśli chodzi o współpracę przygraniczną, waŜna jest przede wszystkim – powiedział
Maksymiw – rozbudowa i modernizacja istniejących przejść granicznych oraz stworzenie
nowych. NaleŜy równieŜ rozdzielić ruch towarowy i osobowy. Istotne jest wprowadzenie
wspólnej odprawy celnej oraz kontroli granicznej.
Maksymiw podkreślił, Ŝe Ukraina liczy na pomoc Polski w związku z nadchodzącą
prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Prelegent wyraził nadzieję, Ŝe w ramach
Partnerstwa Wschodniego, Polska będzie wspierała projekty dotyczące Ukrainy oraz jej drogę

do UE. Wspomniał teŜ o przystosowaniu ukraińskiego prawodawstwa do standardów
europejskich w ramach mającej powstać strefy wolnego handlu. Witalij Maksymiw podkreślił
równieŜ chęć wymiany doświadczeń z zakresu wojskowego oraz moŜliwość przyspieszenia
działań zmierzających do powstania polsko-ukraińsko-litewskiej brygady wojskowej.
Maksymiw scharakteryzował takŜe współpracę w dziedzinie kultury oraz kontaktów
międzyludzkich. Omówił dwustronne umowy dotyczące spotkań oraz wymiany młodzieŜy, a
takŜe projekt stworzenia w Drohobyczu centrum nauczania języka polskich. Dodał, Ŝe we
Lwowie stworzono „Dom Polski”, a w Przemyślu ma znów działać ukraiński odpowiednik.
Prelegent powiedział równieŜ, Ŝe podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce
rozmawiano na temat korytarza transportowego ropy naftowej i przedłuŜenia rurociągu
Odessa – Brody. Przypomniał, Ŝe Janukowycz podczas wizyty w Polsce pojechał do Gdańska,
gdzie odwiedził port naftowy, do którego docelowo miałaby docierać ropa z Ukrainy.
Ukraiński dyplomata wspomniał równieŜ o reformie administracyjnej na Ukrainie.
Zaznaczył, Ŝe chodzi przede wszystkim o ograniczenie wydatków i usprawnienie działania
urzędów państwowych. Ukraina liczy na poznanie polskich doświadczeń w zakresie eadministracji. Prelegent stwierdził, Ŝe rząd ukraiński jest jednym z liczniejszych w Europie,
stąd potrzebne zmian w administracji. Podkreślił równieŜ, Ŝe Ukraina chce zreformować
samorządy, wzorując się na Polsce.
W ramach podsumowania Witalij Maksymiw stwierdził, Ŝe plany dotyczące rozwoju
stosunków polsko-ukraińskich są bardzo ambitne. Podkreślił nadzieje Ukrainy na wsparcie ze
strony polskiej, w szczególności podczas prezydencji w UE. Prelegent uznał równieŜ, Ŝe
wizyta Janukowycza w Polsce otworzyła nowy etap stosunków dwustronnych pomiędzy
Polską a Ukrainą.
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Komorowskiego na Ukrainie. Powiedział, Ŝe prezydent Polski odbył spotkania z z premierem
Azarowem w Jałcie i Charkowie. Ukraiński dyplomata uznał, Ŝe lata 2009/2010 był to okres
słabszej współpracy, mając na względzie wcześniejszy czas Kwaśniewskiego i Kuczmy oraz
Kaczyńskiego i Juszczenki. Łukiańczuk podkreślił jednak, Ŝe w 2011 r. współpraca ulegnie
dynamizacji.
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