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R a f a ł  L i s i a k i e w i c z   
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Współpraca demokratycznych krajów  

Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską: 

nowe wyzwania 

19 październik 2016 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

W dniu 19 października w ramach szerszego projektu „Demokra-
cja współczesna – wymiar polski i międzynarodowy” w Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Współpraca demokratycznych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską: nowe wyzwania”. Konferen-
cję zorganizowała Katedra Nauk Politycznych UEK we współpracy z Fun-
dacją Wsparcia Dyplomacji Publicznej im. M.A.M. Gorczakowa, Instytutem 
Europy Rosyjskiej Akademii Nauk i Fundacją GAP. Wsparcia konferencji 
udzieliło także Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

Podczas konferencji prowadzono dyskusje w następujących obszarach:
 • nowe uwarunkowanie geopolityczne a poszukiwanie współpracy 

między Rosją i krajami Europy Środkowo-Wschodniej;
 • nowe podejście do analizy stanu stosunków Rosja–Europa Środko-

wo-Wschodnia;
 • nowe wyzwania dla współpracy gospodarczej Rosji i krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej;
 • wpływ gospodarki, polityki, kultury i historii na poziom współpra-

cy krajów EŚW i Rosji.

S P R A W O Z D A N I A
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W konferencji wzięli udział wybitni polscy i rosyjscy naukowcy z uni-
wersytetów w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Olsztynie, Elblągu, Gdańsku, 
Lublinie, Instytutu Europy Rosyjskiej Akademii Nauk, MGIMO, Akade-
mii Dyplomatycznej przy MSZ FR, Instytutu Informacji Naukowej Nauk 
Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczył także 
przedstawiciel Departamentu Wschodniego MSZ RP i konsul generalny 
Rosji w Krakowie Aleksander Minin. 

Konferencję uroczyście otworzyli prorektor Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie, prof. dr hab. Janina Filek oraz kierownik Katedry Nauk 
Politycznych UEK, prof. Jerzy Kornaś. Słowo wstępne wygłosiła także 
prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, 
dr hab. Karolina Klecha-Tylec. 

Prof. Jerzy Kornaś otwiera konferencję

Słowo wstępne podczas otwarcia konferencji wygłosił także konsul ge-
neralny Rosji w Krakowie, Aleksander Minin, który przywitał uczestni-
ków konferencji w imieniu ambasadora Federacji Rosyjskiej w Polsce Sier-
gieja Andriejewa. Konsul podkreślił wagę konferencji i uczestnictwa w niej 
wiodących ekspertów z Rosji i Polski. A. Minin zwrócił także uwagę na 
głęboki kryzys, w jakim znalazły się relacje polsko-rosyjskie, co sprawia, 
że jeszcze większe znaczenie mają tego typu konferencje. Konsul zwrócił 
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także uwagę na tytuł konferencji, który uznał za nieco prowokacyjny, ale 
tym bardziej skłaniający do dyskusji nad ocenami stanu relacji Rosja–Za-
chód. A. Minin pozytywnie ocenił włączenie konferencji w szerszy projekt 
poświęcony demokracji w świecie. Zwrócił także uwagę, że wiele krajów 
zachodnich próbuje prowadzić politykę izolacji i poniżania Rosji. Dlatego 
też bardzo ważne aby w gronie naukowców prowadzić dialog nad kondycją 
relacji Rosja–Europa. 

Od lewej: konsul generalny Rosji w Krakowie, Aleksander Minin;  
prof. Robert Jakimowicz; prodziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków  

Miedzynarodowych, dr hab. Karolina Klecha-Tylec 

Zaraz po wystąpieniu konsula Minina odbyła się 
krótka prezentacja książki prof. Michała Śliwy 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za-
tytułowanej „Polska demokracja – ludzie – wy-
darzenia” wydanej w języku rosyjskim w Rosji 
w wydawnictwie Encyklopedia Polityczna. Eg-
zemplarze książek zostały rozdane uczestnikom 
konferencji. 

 
 

Prof. Michał Śliwa podpisuje książkę
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Pierwszą część konferencji rozpoczął wykład prof. Liubov Shisheliny (Insty-
tut Europy Rosyjskiej Akademii Nauk), która uczestnicząc już nie po raz 
pierwszy w konferencjach organizowanych przy udziale Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie, podkreśliła bardzo dobrą atmosferę konferencji, 
skłaniającą do otwartości i konstruktywnego dialogu, dzięki czemu zarówno 
strona polska, jak i rosyjska mogą uzyskać informację zwrotną na temat stano-
wisk uczonych co do problemów w relacjach Rosja–Zachód. Prof. Shishelina 

skoncentrowała się na pro-
blemie metamorfoz relacji 
Rosja–kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej z perspek-
tywy 25 lat reform i global-
nego kryzysu, wskazując na 
wpływ na te relacje procesów 
ogólnoeuropejskich i ogól-
noświatowych. Zjawiska te 
sprawiają, że relacje regionu 
z Rosją przybierają charak-
ter sinusoidalny. Cytując by-
łego ministra spraw zagra-

nicznych Polski Władysława Bartoszewskiego, prof. Shishelina wezwała do 
poszukiwań wspólnego języka dialogu i kompromisu i skoncentrowania się 
na „czynniku ludzkim” aby dostrzec z obu stron człowieka. Prof. Shishelina 
podkreśliła jednocześnie wagę relacji Rosji z krajami wyszehradzkimi w roz-
wiązywaniu ogólnoeuropejskich problemów, w tym konfliktu na Ukrainie. 

 
Prof. Robert Jakimowicz 
(Katedra Nauk Politycz-
nych UEK) w swoim wystą-
pieniu skupił się na proble- 
matyce wzrastającego zna-

Prof. Liubov Shishelina

Występuje  
prof. Robert Jakimowicz,  
od lewej dr Stanisław Kozłowski  
i prof. T. Gaman-Golutwina
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czenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście projektu No-
wego Szlaku Jedwabnego. R. Jakimowicz podkreślił, iż chiński projekt 
może doprowadzić do większej asertywności krajów regionu wobec Rosji 
i wobec innych aktorów międzynarodowych. Jednocześnie projekt Nowego 
Szlaku Jedwabnego może przyczynić się do poprawy relacji Rosji z unijny-
mi sąsiadami z uwagi na fakt, iż projektowane połączenia infrastrukturalne 
będą przechodziły przez terytoria obu stron sporu, a wspólne powodzenie 
projektu jest w interesie wszystkich jego uczestników. 

Prof. Oksana Gaman-Golutvina (MGIMO MSZ FR) wystąpiła z wy-
kładem „Rola kryzysu ukraińskiego w relacjach Rosji z krajami Europy 
Środkowo-Wschodniej”. Prof. Gaman-Golutvina podkreśliła m.in., że 
pierwszy raz od zakończenia zimnej wojny stosunki Rosja–Zachód są tak 
napięte. Powodem takiej sytuacji zdaniem Gaman-Golutviny jest niechęć 
Zachodu liczenia się z interesami Rosji na arenie międzynarodowej, czego 
świadectwem miały być wydarzenia związane z „pomarańczową rewolu-
cją” oraz tzw. ukraińskim Majdanem. Zdaniem pani profesor Zachód po-
przez swoje projekty jak Partnerstwo Wschodnie rzuca wyraźne wyzwanie 
Rosji, nie dostrzegając, że w ostatnich latach mamy do czynienia z odro-
dzeniem się potencjału i podmiotowości Rosji w relacjach międzynarodo-
wych. Europa ponadto próbuje rekompensować straty w relacjach handlo-
wych z USA rozszerzaniem swych wpływów gospodarczych na kraje strefy 
WNP, zderzając się tam z interesami FR. 

Dr Stanisław Kozłowski, radca minister Departamentu Wschod-
niego MSZ RP, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że konferencja jest 
ważną platformą dyskusji i rozwoju kontaktów pomiędzy krajami regio-
nu i Rosją w warunkach kryzysu politycznego między tymi podmiota-
mi. Zdaniem dra. Kozłowskiego od 2008 r. obserwujemy zmianę wektora 
w polityce zagranicznej FR na azjatycki, co skutkowało ochłodzeniem rela-
cji z Zachodem. Kozłowski jednakże podkreślił, że Rosja napotyka bardzo 
poważne problemy w rozwoju kontaktów z krajami azjatyckimi, przede 
wszystkim z uwagi na niski poziom rozwoju wschodnich terytoriów FR. 
Ponadto współpraca Rosji z Chinami może wyraźnie odbić się na zmia-
nach w globalnej architekturze stosunków międzynarodowych. 

W dyskusji po pierwszej części konferencji eksperci zwrócili uwagę na 
skomplikowany charakter systemu stosunków międzynarodowych i wy-
zwania stojące przed Rosją i Zachodem. Podkreślono także, że problemem 
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jest wybór odpowiedniej polityki wobec Chin. W kontekście krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej zwrócono uwagę na konieczność kształtowania 
przez nich polityki z uwzględnieniem roli potęg światowych jak USA, Ro-
sja, UE. 

W drugim panelu pod 
nazwą „Nowe narzędzia 
analizy stanu relacji Rosja– 
–kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej” omawiano 
problemy podejść badaw-
czych w badaniach nad re-
lacjami Rosja–kraje Euro-
py Środkowo-Wschodniej. 
Pierwszy wykład w tej części 
wygłosiła pani prof.  Mał-
gorzata Pietrasiak z  Uni-
wersytetu Łódzkiego, która 
skupiła się na problematyce wpływu władz regionalnych na politykę zagra-
niczną kraju. Prof. Pietrasiak przywołała przykład Dalekiego Wschodu FR 
i jego wpływu na realizację celów polityki zagranicznej FR w regionie Azji 
Wschodniej. Przykład tego regionu służył także wskazaniu uwagi na pro-
ces wypracowywania w Rosji ram współpracy władz regionalnych i cen-
tralnych w kształtowaniu aktywności państwa na arenie międzynarodowej. 

Tematykę kontynuował dr Wojciech T. Modzelewski z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który skupił się z kolei na moż-
liwościach polskich władz 
regionalnych wpływania 
na poziom współpracy Pol-
ski i Rosji. Dr Modzelewski 
podkreślił dobrą bazę in-
stytucjonalną dla współpra-
cy polskich regionów z Ro-
sją, czego przykładem miała 
być Polsko-Rosyjska Rada 
Współpracy Regionów Pol-
ski i Obwodu Kaliningradz-

Prof. Małgorzata Pietrasiak

Dr Wojciech Tomasz Modzelewski
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kiego. Panelista przytoczył dane, zgodnie z którymi 24% polskich gmin 
i 52% powiatów zawarło umowy o współpracy z rosyjskimi partnerami. 

Prof. Oleg Iwanow, prorektor Akademii Dyplomatycznej Minister-
stwa Spraw Zagranicznych FR, wskazał na problem analizy stosunków mię-
dzynarodowych, które są 
„skomplikowane, sprzecz-
ne i trudne do przewidze-
nia”. Na tworzenie systemu 
bezpieczeństwa współpra-
cy w Europie Środkowo-
-Wschodniej wpływa wiele 
czynników. Po pierwsze, ta 
postawa państw zachodnich 
i ich relacje z Federacją Ro-
syjską, które zdaniem bada-
cza wciąż znajdują się pod 
wpływem uwarunkowań z zimnej wojny. Według prof. Iwanowa „jednym 
z głównych problemów w tym względzie jest brak zaufania między Rosją 
a krajami na zachód od niej”. 

Analizie relacji rosyjsko-białoruskich w latach 2000–2015 poświecił swój 
wykład prof. Joachim Diec, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej 
UJ. Zdaniem prof. Dieca w porównaniu z innymi krajami WNP Białoruś 
ma szczególne znaczenie dla 
Rosji. Wynika to ze spolegli-
wego podejścia mieszkań-
ców tego kraju i jego kierow-
nictwa do idei wzmocnienia 
współpracy z Federacją Ro-
syjską. Zarówno jedna, jak 
i druga strona wykorzystują 
wzajemne relacje dla swych 
celów w polityce zagranicz-
nej i kształtowania pozy-
tywnego wizerunku na are-
nie międzynarodowej. 

Prof. Oleg Iwanow

Prof. Joachim Diec
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Olga Potiomkina, profesor 
Moskiewskiego Uniwer-
sytetu Państwowego, kie-
rownik Oddziału Integra-
cji Europejskiej Instytutu 
Europy RAN, wygłosiła re-
ferat na temat relacji Grupy 
Wyszehradzkiej, Rosji i UE 
w obliczu nowych wyzwań 
globalnych. Prof. Potiom-
kina stwierdziła, że UE 
w swojej globalnej strategii 
nie uważa Rosji za partne-
ra, lecz wyzwanie. Fakt ten znacznie komplikuje stosunki w sferze rozwią-
zywania globalnych problemów oraz zagadnień praktycznej współpracy, 
które leżą w obszarze wspólnego zainteresowania. Także nieporozumienia 
między Rosją a Stanami Zjednoczonymi wpływają na międzynarodową 
pozycję krajów Europy Środkowej i Wschodniej i dotyczą niemal wszyst-
kich aktualnych kwestii polityki światowej, np. w odniesieniu do Bliskie-
go Wschodu. 

Dr Rafał Lisiakiewicz 
z  Katedry Nauk Politycz-
nych Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie 
mówił o geoekonomii w re-
lacjach Polski i Rosji. Dr Li-
siakiewicz stwierdził, że 
podejście geoekonomicz-
ne prezentuje ciekawe moż-
liwości analizy proble-
mów polityki zagranicznej, 
zwłaszcza takich państw 
jak Rosja. W ramach tego 

podejścia z innej perspektywy należy spojrzeć na znaczenie takich instru-
mentów polityki jak siła militarna, która w tym ujęciu jest narzędziem do 

Prof. Olga Potiomkina

Dr Rafał Lisiakiewicz
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zmniejszenia ryzyka politycznego związanego z inwestycjami i stosunka-
mi handlowymi. W relacji Rosja–Zachód pojawia się tu problematyka wal-
ki o zasoby i wpływy w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W trzecim panelu eksper-
ci mówili o nowych wyzwa-
niach ekonomicznych dla 
współpracy między Rosją 
a krajami Europy Środkowej 
i Wschodniej. Tatiana Mo-
zel, profesor, prorektor Aka-
demii Dyplomatycznej MSZ 
FR, podkreśliła, że konfe-
rencja stwarza przydatny 
format dla dyskusji o rela-
cjach Rosji i krajów Euro-
py Środkowo-Wschodniej, 
jednocześnie wskazując na 

skomplikowanych charakter tych interakcji. Prelegent podkreśliła, że Euro-
pa w odróżnieniu od USA koncentruje się na dialogu i metodach dyploma-
tycznych w rozwiązywaniu spornych kwestii, a nie na stosowaniu czynnika 
wojskowego. Prof. Mozel zwróciła uwagę na rolę mediów w pogłębienia sto-
sunków między Rosją a Zachodem. 

Z drugim referatem w tej 
sekcji wystąpił dr Adam 
Michalik z Katedry Han-
dlu Międzynarodowego 
UEK. Dr Michalik, wska-
zując na dane ekonomiczne, 
zauważył, że na obecnym 
etapie nie możemy mówić 
o rozwoju współpracy in-
westycyjnej między Polską 
a Rosją, a wręcz można po-
stawić tezę, że w rzeczywi-

Prof. Tatiana Mozel

Dr Adam Michalik
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stości obserwujemy brak współpracy inwestycyjnej między naszymi kraja-
mi. Wynika to z jednej strony z polskich obaw, że duzi inwestorzy z Rosji, 
zwłaszcza w sektorze energetycznym, mogą wykorzystać swój potencjał, 
aby osiągnąć cele polityczne. Rosja ze swej strony nie widzi w Polsce po-
ważnego potencjału do inwestowania.

Z referatem „Postsankcyj-
na architektura relacji go-
spodarczych Rosji i krajów 
EŚW” wystąpił pracownik 
Instytutu Europy Rosyjskiej 
Akademii Nauk prof. Alek-
siej Drynoczkin. Nauko-
wiec stwierdził m.in., że 
dynamiki stosunków dwu-
stronnych nie można wy-
tłumaczyć tylko wpływem 
sankcji i kontrsankcji. Spo-
wodowane jest to przewagą 

motywacji politycznych w podejmowaniu decyzji o ograniczeniach współ-
pracy gospodarczej. Zdaniem Drynoczkina ekonomiści są bardziej ostroż-
ni w jednoznacznych ocenach skutków wprowadzanych sankcji. Politolo-
dzy ze swej strony w większej mierze podatni są na emocje i ideologiczne 
przesłanki w podejmowaniu decyzji i stawianiu ocen. Zakładając więc, że 
motywem głównym nałożenia sankcji była aneksja Krymu, to nie można 
oczekiwać w ogóle zniesienia sankcji. Zdaniem badacza podejście pragma-
tyczne zwycięży (business as usual), ale z drugiej strony w większości decy-
zji biznesowych pośredniczą agencje rządowe, które z natury rzeczy są upo-
litycznione.

Prof. Robert Kłaczyński z Instytutu Politologii Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie skoncentrował się na problemach polsko-rosyj-
skiej współpracy w sektorze energetycznym. Prof. Kłaczyński stwierdził, 
że za szczególnie ważne czynniki w kształtowaniu polskiej polityki bez-
pieczeństwa państwa należy uznać: dywersyfikację powiązań energetycz-

Prof. Aleksiej Drynoczkin
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nych, problem zapewnie-
nia dostaw gazu ziemnego 
i ropy naftowej, rozwoju 
infrastruktury technicznej 
w celu dostosowania do wy-
magań współczesnego ryn-
ku paliwowego. Szczególną 
rolę w polityce bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski 
odgrywa czynnik rosyjski. 
Wzajemne relacje w sek-
torze energetycznym mają 
wpływ na politykę zagra-

niczną Polski. Odgrywają one również ważną rolę w polityce wewnętrznej. 
W związku z tym konieczne jest, aby wziąć pod uwagę kluczowe znaczenie 
tego sektora dla całej polskiej polityki.

Dr Andrzej Gabarta z In-
stytutu Europy RAN wy-
głosił referat „Nowe wyzwa-
nia dla polsko-rosyjskiej 
współpracy gospodarczej”, 
w którym omówił zmiany 
w ramach prawa dotyczące-
go dwustronnej współpra-
cy gospodarczej po przystą-
pieniu Polski do UE, wpływ 
modelu społeczno-gospo-
darczego Rosji i Polski na 
rozwój dwustronnych sto-
sunków gospodarczych, asymetrii rozwoju gospodarczego. Szerzej prze-
analizował strukturę i dynamikę rozwoju dwustronnej wymiany handlo-
wej i inwestycji.

Prof. Robert Kłaczyński

Dr Andrzej Gabarta
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Dr Karolina Kotulewicz-
-Wisińska z Katedry Nauk 
Politycznych UEK omó-
wiła zagadnienie pozycji 
Ukrainy i Mołdawii między 
Federacją Rosyjską a Unią 
Europejską. Dr Kotule-
wicz wskazała na znacze-
nie stosunków handlowych 
między Ukrainą, Mołda-
wią a Rosją. Jednak zda-
niem dr Kotulewicz z uwa-
gi na poziom rozwoju UE, 
w dużo większym stopniu niż FR przyciąga ona do współpracy Ukrainę 
i Mołdawię, co prowadzi do umacnianiu się UE na pozycji głównego part-
nera gospodarczego tych krajów. Rosja zajmuje tu drugie miejsce. 

Mgr Wioletta Sokół, dy-
rektor Instytutu Współpra-
cy Regionalnej i Transgra-
nicznej Morza Bałtyckiego 
w Elblągu, wygłosiła refe-
rat: „Polska–Rosja: wybra-
ne transgraniczne aspekty 
współpracy gospodarczej”, 
w którym postawiła tezę, że 
pomimo dobrych perspek-
tyw dla rozwoju współpra-
cy transgranicznej Polska– 
–Rosja negatywny wpływ 
na jej poziom miały problemy polityczne. Władze regionalne w Polsce 
i obwodu kaliningradzkiego mają inne poglądy na kwestie współpracy 
z sobą niż władze centralne w Moskwie i Warszawie. Mimo to władzom 
regionalnym udało się odegrać znaczącą roli w rozwoju stosunków między 
Polską a Rosją.

Dr Karolina Kotulewicz-Wisińska 

Mgr Wioletta Sokół
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W czwartej części konferencji, zatytułowanej: „Wpływ gospodarki, po-
lityki, kultury i historii do poziomu współpracy między krajami Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz Rosji”, eksperci dzielili się swoją oceną sta-
nu stosunków UE–Rosja w kontekście kulturowych i historycznych do-
świadczeń.

Z pierwszym wykładem 
w tej części wystąpiła 
prof. Tatiana Senyushkina, 
z Katedry Nauk Politycz-
nych i Stosunków Między-
narodowych Krymskiego 
Federalnego Uniwersyte-
tu, która zwróciła uwagę na 
zasoby kulturowe i symbo-
liczne wpływające na bu-
dowę zaufania w dialogu 
politycznym między Rosją 
a krajami Europy Środko-
wej i Wschodniej. Profesor postawiła tezę, że „w świecie rosnącej turbulen-
cji ustrojowej i ekspansji politycznej na wadze zyskują mechanizmy ogra-
niczania niestabilności i poszukiwania dialogu politycznego i budowanie 
zaufania w stosunkach międzynarodowych, w tym między Rosją a krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej”. 

Prof. Hanna Kowalska-
-Stus z Instytutu Rosji 
i  Europy Wschodniej UJ 
wskazała na problem onto-
logii i aksjologii oraz kul-
tury w tworzeniu sytuacji 
konfliktowych między Pol-
ską a Rosją. W Rosji od daw-
na utrzymuje się spór na te-
mat tożsamości kulturowej. 
W czasie prezydentury Wła-

Prof. Tatiana Senyushkina

Prof. Hanna Kowalska-Stus
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dimira Putina, kiedy pozycja liberalnej ideologii została naruszona, rozpo-
częto poważną dyskusję na temat przyszłości Rosji. W przeciwieństwie do 
Rosji Polska zawsze podkreślała swoją zachodnią tożsamość kulturową, od-
nosząc ją do łacińskich korzeni. Badania porównawcze obu kultur prowadzą 
do wyników, które wskazują na istotne różnice poglądów na temat wolności 
człowieka i roli państwa.

Z kolei prof. Larisa Łyko-
szina z Instytutu Słowia-
noznawstwa RAN skoncen-
trowała się na czynnikach 
kształtowania tożsamości 
we współczesnej Polsce i ich 
wpływie na stosunki z Ro-
sją. Według profesor pro-
blem tożsamości narodowej 
jest obecnie jednym z klu-
czowych w badaniach w na-
ukach humanistycznych. 
Polska tożsamość narodo-
wa, podobnie jak każdy inna, opiera się na opozycji „swoi – obcy”. Jednak 
samo społeczeństwo polskie nie jest jednolite. Analitycy i komentatorzy 
mówią o „dwóch Polskach”. Często jest to jest Polska „liberalna” i „solidar-
na”. Jednakże istnieją zjawi-
ska, o których można mó-
wić, że charakteryzują się 
względną jednorodnością 
postaw. Do tych zjawisk na-
leży dodać wizerunek Rosji, 
która gra rolę „obcego”.

Dr Anna Jach, pracownik 
Instytutu Rosji i Europy 
Wschodniej UJ, zwróci-
ła uwagę na znaczenie aktu 
końcowego KBWE i jego Dr Anna Jach 

Prof. Larisa Łykoszina
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wpływ na instytucjonalizację ruchu praw człowieka w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dr A. Jach podkreśliła znaczenie tego dokumentu 
dla pokojowego uregulowania stosunków w Europie po II wojnie świato-
wej i ograniczania eskalacji napięcia w stosunkach między ZSRR a Zacho-
dem. Akt ten służy również jako model dla budowania stosunków między-
narodowych środkami pokojowymi.

* * *

Konferencja „Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej z Federacją Rosyjską: nowe wyzwania” wskazała na podsta-
wowe problemy w relacjach partnerów. Przede wszystkim zawierają się 
one w różnym postrzeganiu wizji ładu europejskiego przez kraje regionu 
oraz Rosję. Problem stanowią także różne interesy gospodarcze i politycz-
ne stron, a także wpływ odmienności cywilizacyjnej krajów regionu i Ro-
sji na poziom wzajemnej współpracy. Z drugiej jednak strony konferencja 
udowodniła, że wbrew obiegowym opiniom dialog na poziomie nauko-
wym i eksperckim pomiędzy Rosją a Zachodem jest możliwy i jak dekla-
rowali badacze, wręcz konieczny. Napawa to zatem optymizmem jeśli idzie 
o przyszłość relacji krajów Europy Środkowo-Wschodniej–Rosji i wskazuje 
na potrzebę dalszej pracy naukowców nad zbudowaniem podstaw trwałe-
go dialogu pomiędzy tymi partnerami. 
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