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Siedlce, dnia 4 kwietnia  2014 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

9-10 października 2014 roku 

zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym na temat: 

 

Polska – Rosja.  

Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy, 
które odbędzie się na Wydziale Humanistycznym  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  

w Siedlcach  

 

Honorowy patronat nad naszym seminarium objął: 

prof. zw. dr. hab. Stanisław Koziej  

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

 
 

Dynamika zmian we współczesnych stosunkach międzynarodowych zarówno 

w wymiarze narodowym, regionalnym jak i globalnym, w istotny sposób determinuje obecny 

i przyszły kształt relacji pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Federacją Rosyjską. Stan 

stosunków polsko-rosyjskich ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia obu państw, 

ale również w szerszej perspektywie, leży w interesie Europy i świata.  

Wzajemne relacje obarczone są licznymi, trudnymi doświadczeniami historycznymi, ale 

jednocześnie istnieją płaszczyzny konstruktywnwgo dialogu i współpracy, mimo spornych 

kwestii.  

Wobec powyższego, rola dyskursu naukowego w tym zakresie nie budzi wątpliwości. 

Powinien on skutkować wymiernymi rekomendacjami dla organów władz obu państw 

i zmierzać do podjęcia przez nie konstruktywnych działań na rzecz dalszego budowania 

relacji dobrosąsiedzkich w różnych wymiarach i kontekstach.  

 

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH 

I BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
 
 
 
 



Seminarium poświęcone przedmiotowej problematyce będzie dobrą okazją do wymiany 

poglądów, opinii oraz prezentacji wyników badań przedstawicieli różnych środowisk 

naukowych. 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa oraz IKRiBL, wychodząc naprzeciw tym 

potrzebom, zapraszają do udziału w seminarium w następujących obszarach badawczych: 

 Rosja w polskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, 

 Polska w rosyjskiej polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa, 

 Obwód Kaliningradzki w stosunkach polsko-rosyjskich, 

 polsko – rosyjska współpraca gospodarcza, kulturalna, naukowo – techniczna, 

 sprawy trudne w stosunkach polsko-rosyjskich i perspektywy ich rozwiązania, 

 mity i stereotypy we wzajemnych polsko-rosyjskich relacjach, 

 rola Unii Europejskiej w stosunkach polsko-rosyjskich, 

 inne propozycje zgłaszane przez autorów. 

 

REZULTATY SEMINARIUM: 

Rezultatem seminarium będzie recenzowana publikacja naukowa zawierająca artykuły  

jej uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych tekstów. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie karty 

zgłoszeniowej (przesłanej w załączeniu lub dostępnej na stronie internetowej INSiB, 

http://www.insib.uph.edu.pl/nauka/konferencje-naukowe), którą należy odesłać drogą 

elektroniczną na adres mailowy sekretarza: malina.kaszuba@uph.edu.pl lub pocztą na adres 

korespondencyjny INSiB. 

Opłata seminaryjna wynosi: 370 PLN  (90 euro) i obejmuje pełne wyżywienie, 

materiały seminaryjne oraz publikacje prezentowanych prac. Opłatę za udział w seminarium 

należy uiścić do 25 września  2014 r. na konto Instytutu Kultury Regionalnej i Badań 

Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ul. Targowa 7/6, 08-110 Siedlce: 

 Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538 – wpłaty w PLN 

 Alior Bank 22 2490 0005 0000 4600 6973 9086 BIC:ALBPPLPW – wpłaty w euro,  

w tytule przelewu podając imię i nazwisko wraz z dopiskiem: Seminarium Polska – 

Rosja.  



KOMITET NAUKOWY: 

Prof. zw. dr hab. Ryszard Wróblewski – Przewodniczący 

Prof. zw. dr hab. Joachim Diec  

Prof. zw. dr hab. Roman Bäcker  

Prof. nadzw. dr hab. Marian Broda  

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Bieleń  

Prof. zw. dr hab. Alicja Maria Stępień-Kuczyńska  

Prof. zw. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz 

Prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk 

Prof. zw. dr hab. Romuald Kalinowski 

Prof. zw. dr hab. Wojciech Michalak 

Prof. zw. dr  Vasili Stsepanovich 

Prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Krzywicka 

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Franz  

Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jaczyński 

Prof. nadzw dr hab. Mirosław Minkina 

Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kubiak 

Prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński 

Prof. nadzw. dr hab. Adam Wielomski 

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Sułek 

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Sabak 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr Robert Białoskórski – Przewodniczący 

dr Beata Gałek 

dr Malina Kaszuba 

mgr Robert Śnitko 

mgr Irena Żukowska 

 

SEKRETARZ 

dr Malina Kaszuba, malina.kaszuba@uph.edu.pl  

   Komitet Organizacyjny 

mailto:malina.kaszuba@uph.edu.pl

