Dr hab. Paweł Kowal jest znanym w Polsce i na Ukrainie politologiem, historykiem i
publicystą. Urodził się w Rzeszowie 22 lipca 1975 r. Ukończył studia na Wydziale
Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1998 studiował w Collegium
Invisibile w Warszawie. W 1999 został asystentem w Instytucie Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił najpierw rozprawę doktorską (2011 r.), a następnie
habilitację (2019 r.). Od 1 kwietnia br. obejmuje stanowisko profesora ISP PAN. W pracy
naukowej zajmuje się m.in. kwestiami polityki wschodniej Polski i UE oraz historii
współczesnej.
Od 1998 do 2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie kierował
wydziałem w Departamencie Spraw Zagranicznych. W latach 2000–2001 pełnił obowiązki
dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2001 do 2003 pracował jako ekspert ds. polityki
wschodniej w Centrum Stosunków Międzynarodowych. W latach 2003–2005 był dyrektorem
Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Od 2003 pracował jako ekspert w Muzeum
Powstania Warszawskiego, był współautorem koncepcji muzeum. W 2005 kierował Biurem
Prasowym Prezydenta Warszawy. Jest autorem licznych artykułów publicystycznych na
tematy polityki międzynarodowej. W latach 2005–2009 był posłem na Sejm V i VI kadencji,
natomiast w latach 2006–2007 – sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W Brukseli zajmował się przede
wszystkim kwestiami stosunków Unii Europejskiej z krajami byłego ZSRR, głównie Ukrainą.
Jego działalność w Parlamencie Europejskim została pozytywnie oceniona zarówno przez
ekspertów krajowych, jak i europarlamentarzystów innych państw. Jak zaznacza tygodnik
„Wprost”, „politycy innych narodowości zapytani o to, z którymi Polakami się w Brukseli
liczą, wymieniają nazwisko Pawła Kowala jako wyróżniającego się młodego polityka”
(15.03.2010). Dowodem na to jest wyróżnienie tygodnika „Polityka” w rankingu na
najlepszych polskich europosłów (2013 r.)
Dr hab. Paweł Kowal jest znany ze swojej działalności na rzecz zacieśnienia więzi z
Ukrainą i budowania z nią stosunków dobrosąsiedzkich. W latach 1997–2005 był on
współpracownikiem Ośrodka Myśli Politycznej, gdzie kierował m.in. programem „Państwo
Polskie wobec Polaków na Wschodzie”. Z tego też względu został wybrany na
Przewodniczącego Komisji UE-Ukraina. Wspierał powołanie polsko-ukraińsko-litewskiej
brygady, która stacjonuje obecnie w Lublinie. W roku 2014 dr hab. Paweł Kowal został

przewodniczącym rady programowej przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie.
Jego działalność na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej została wysoko oceniona i
uhonorowana różnymi nagrodami, wśród których m. in. Order Ukrainy „Za Zasługi” III
stopnia (2007 r.), nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia (2014 r.) oraz nagroda
Pojednania Polsko-Ukraińskiego (2015 r.).
Kapituła Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS przyznała dr.
hab. Pawłowi Kowalowi Medal św. Cyryla i Metodego w uznaniu Jego wkładu w rozwój
współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Ukrainą.
Medal został wręczony przez Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, prof. dra hab.
Walentego Baluka podczas podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w dniu 24
września 2019 r.

