
HARMONOGRAM OTWARTYCH SPOTKAŃ 

ZAKŁADU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 

I BADAŃ POSTSOWIECKICH ISP PAN 

NA 2022 ROK 

 

 

Zapraszamy na seminaria naukowe, które będą się odbywały: 

- w poniedziałki w godzinach 11–12.30 

- wyjątkiem jest konferencja z 21 marca, która odbędzie się w godzinach 10–16 

- w trybie online na platformie ZOOM 

Wszystkie poniższe seminaria mają charakter otwarty, osoby zainteresowane uczestnictwem 

prosimy o kontakt mailowy w celu otrzymania linka: zeswibp@isppan.waw.pl 

 

Uprzejmie informujemy, że przedmiotem referatów i dyskusji na kolejnych seminariach będą: 

 

 

STYCZEŃ 

10 stycznia 

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski 

Dyskusja nad książką „Trójmorze kultur” 

 

24 stycznia 

Mgr Lea Xaily 

“An asserted will to power: analysis of Poland’s geostrategic ambitions in Central and Eastern 

Europe” 

 

LUTY 

7 lutego 

Prof. dr hab. Grzegorz Nowik 

„Myśl polityczna Józefa Piłsudskiego: pojęcia Europy Środkowej, Europy Środkowo-

Wschodniej i Europy Wschodniej” 

 

21 lutego 

Prof. ISP PAN dr hab. Paweł Kowal 

„Stosunki polsko-gruzińskie w latach 1991–2021” 

 

MARZEC 

7 marca 

Dr Marzena Czernicka 



„Inicjatywa Środkowoeuropejska – główne priorytety bułgarskiej prezydencji w 2022 roku” 

 

21 marca 

Międzynarodowa konferencja naukowa 

“What is Central Europe and what is Eastern Europe? The name of the region in the academic 

discourse in Poland and France” 

 

KWIECIEŃ 

4 kwietnia 

Prof. ISP PAN dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek 

„Znaczenie Funduszu Trójmorza we współpracy regionalnej w Europie Środkowej” 

 

25 kwietnia 

Prof. dr hab. Wojciech Materski 

„Europejskie granice Sowietów 1917–1991. Internacjonalistyczna teoria a imperialistyczna 

praktyka” 

 

MAJ 

23 maja 

Mgr Lea Xaily 

“Poland’s geostrategic ambitions: conclusions from the research visit” 

 

CZERWIEC 

6 czerwca 

Dr Marzena Czernicka 

Dyskusja nad projektem badawczym „Pozostałości komunizmu w miejskiej przestrzeni 

współczesnej Sofii” 

 

27 czerwca 

Prof. ISP PAN dr hab. Paulina Codogni 

„Walka bez przemocy społeczeństwa ukraińskiego jako odpowiedź na agresję Federacji 

Rosyjskiej” – prezentacja wyników badań 

 

LIPIEC 

11 lipca 

Dr Konrad Świder 

„Miejsce i rola Rosji w światowym dyskursie modernizacyjnym. Ujęcia teoretyczne i 

empiryczne” 

 



WRZESIEŃ 

19 września 

Metody i techniki badawcze w naukach politycznych. Wnioski i pytania płynące z 

naszych prac badawczych 

 

PAŹDZIERNIK 

3 października 

Dr Marek Wojnar 

„Powiązania ruchów nacjonalistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej doby 

międzywojennej na wybranych przykładach” 

 

24 października 

Ontologia i epistemologia: ewolucja ujęć metodologicznych w stosunkach 

międzynarodowych 

 

LISTOPAD 

28 listopada 

Najnowsza historia Polski w dorobku naukowym prof. Wojciecha Roszkowskiego 

 

GRUDZIEŃ 

5 grudnia 

Prof. dr hab. Wojciech Materski 

„Założenia teoretyczne polityki zagranicznej Rosji bolszewickiej” 

 

19 grudnia 

Dr Paweł Ukielski 

„Kontrrewolucja 1989 roku w Europie Środkowej” 


