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RAPORT 

 

Czynnik historyczny w stosunkach Polski z Rosją:  

wymiar społeczny i kulturalno-naukowy 

(Raport w ramach grantu MSZ przyznanego PTSM pt. nt. Polsko-Rosyjskie Forum Studiów nad 

Polską i Europą Środkową - zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni 

polskiej polityki zagranicznej 2017) 

 

1. Znaczenie współpracy naukowej w dyplomacji publicznej  

W okresie zimnej wojny współpraca akademicka i naukowa była ograniczana przez logikę 

zimnowojenną, czyli rywalizację między odmiennymi blokami politycznymi i wojskowymi. Istniały 

programy międzynarodowej współpracy naukowej czy wymiana akademicka, takie jak np. Fulbright, 

ale miały one charakter ograniczony, nie były masowe. Ponadto, wyjazdy w ramach wymiany 

akademickiej, zwłaszcza w bloku wschodnim, w większości miały bardziej ideologiczny charakter niż 

naukowy. 

 Po zakończeniu zimnej wojny wzrosło znaczenie współpracy naukowej. Zaczęto ją postrzegać 

w kategoriach soft power czy w kontekście stosunków transnarodowych. Jednocześnie nastąpił 

rozwój  dyplomacji publicznej i kulturalnej, także w państwach Europy Środkowej. Towarzyszył temu 

proces zwiększenia znaczenia międzynarodowej współpracy naukowej, wymiany studenckiej itp. 

Można było zaobserwować również znaczące zmiany wewnątrz społeczności akademickiej. Pojawiła 

się duża ilość nie tylko państwowych, ale również prywatnych uczelni wyższych. Nastąpiła 

internacjonalizacja współpracy uniwersyteckiej. Uczelnie z Polski czy Europy Środkowej, badacze z 

tego regionu coraz aktywniej uczestniczyli we współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami 

naukowymi. Nastąpił proces instytucjonalizacji w tym zakresie.  

Powyższe uwarunkowania wpłynęły na zwiększenie znaczenia roli społeczności akademickiej w 

relacjach zewnętrznych. Związane to było ze wzrostem znaczenia dyplomacji publicznej i kulturalnej. 

Współpraca akademicka i naukowa stała się jedną z podstawowych działalności w tym zakresie. 

Współpraca naukowa zaczęła być wykorzystywana jako ważny instrument soft power.  

Wśród przesłanek wzrostu znaczenia współpracy naukowej należy także wymienić: 

 proces internacjonalizacji w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, wzrost znaczenia 

programów wymian międzynarodowych (m.in. program Erasmus, Erasmus Mundus, program 

Erasmus +) 

 wzrost znaczenia wymiaru praktycznego współpracy naukowej, rozwój współpracy ze 

środowiskiem zewnętrznym; 

 granty UE (Ramowe Programy, Horizon 2020), granty krajowe (NCN, NCBR) wymuszają 

współpracę uczelni z agendami rządowymi i sferą biznesu oraz z partnerami zagranicznymi; 

 wzrost znaczenia instrumentów soft power w polityce państwa. 

 

We współczesnych stosunkach międzynarodowych współpraca naukowa ma następujące role i 

funkcje: 
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 integracyjna, inicjowanie czy wsparcie procesów współpracy regionalnej (np. w Azji 

Wschodniej – ośrodki badawcze  przyczyniały się do zacieśnienia współpracy regionalnej i 

liberalizacji handlu wśród państw tego regionu) 

 stabilizacyjna i normalizacyjna (np. program Erasmus Mundus na Bałkanach przyczynił się do 

normalizacji relacji między państwami w tym regionie) 

 formułowanie i popularyzacja uniwersalnych wartości, propagowanie swoich wizji świata 

(m.in. programy wymiany młodzieżowej w Rosji, program Erasmus Mundus na Bliskim 

Wschodzie, naukowe programy i wymiany w ramach chińskiej polityki One Belt, One Road) 

 promocyjna i kształtująca nowe postawy, rozwój dialogu międzykulturowego, wzajemne 

poznanie się, walkę ze stereotypami (np. wymiany studenckie polsko-rosyjskie, polsko-

rosyjskie roundtable w ramach współpracy ISM UW z Wydziałem Studiów 

Międzynarodowych Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego) 

 Tzw. second track diplomacy (stosunki polsko-rosyjskie – ograniczone relacje polityczne, ale 

wciąż aktywna współpraca naukowa, która pomaga podtrzymywać relacje).  

 

2. Znaczenie czynnika historycznego we wzajemnych relacjach polsko-rosyjskich 

Tradycyjnie na relacje między Polską a Rosją poważnie wpływają uwarunkowania historyczne. Ze 

względu na bliskość geograficzną, stosunki Polski i Rosji kształtowane były przez czynnik historyczny, 

przejawiający się w kwestii percepcji i mispercepcji poszczególnych wydarzeń i procesów 

historycznych (m.in. zaangażowanie polskiej szlachty w rosyjską niestabilność polityczną na początku 

XVII w., udział Rosji w rozbiorach Polski, sprzeczności dotyczące II wojny światowej - Katyń i 

powstanie warszawskie, wpływy sowieckie w okresie zimnej wojny, itp.) Stosunki między Rosją a 

Polską są bardzo napięte zwłaszcza w kwestiach historycznych i wiele kwestii wciąż jest 

interpretowanych w różny sposób. 

 Napięcia w tym zakresie nie były jednak czymś permanentnym. Można było uniknąć 

wzajemnych oskarżeń i skupić się na wspólnych interesach. Pod koniec lat 80. XX w. i na początku lat 

90. XX w. wzajemne relacje rozwinęły się w pozytywny sposób, a Polska była postrzegana w Związku 

Radzieckim, a później w Federacji Rosyjskiej jako wzór do naśladowania, państwo, któremu udało się 

odnieść sukces w transformacji gospodarczej i politycznej. W tym czasie możliwe było znalezienie 

wspólnej płaszczyzny w kwestii Katynia. Jednak dzisiejsze stosunki polityczne stały się bardziej 

napięte, a historyczne sprzeczności przyczyniają się do dalszego pogorszenia stosunków między Rosją 

a Polską. Władze rosyjskie podjęły nawet decyzję o wprowadzeniu święta państwowego (dnia 4 

listopada, Dnia Jedności Narodowej), który dla Rosjan ma wyraźne odniesienie do Polski (i wydarzeń z 

początku XVII wieku). Wydarzenia te pokazują przykład błędnej interpretacji wydarzeń historycznych. 

W Rosji większość ludzi uważa, że Polska była bezpośrednio zaangażowana w walkę o władzę w Rosji i 

popierała kandydatów na tron rosyjski wykorzystując środki wojskowe. Inną ilustracją tej interpretacji 

tych wydarzeń była opera Michaiła Glinki ("Życie dla cara" lub "Iwan Susanin"). Decyzja o 

wyznaczeniu święta narodowego dotyczącego wydarzeń z początku XVII w. i podkreślenie różnic 

między Rosją a Polską ukazuje aktualną sytuację polityczną. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z badaczy rosyjskich z 

Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego: Przez ostatnie cztery lata percepcja Polski w Rosji 

znacznie się zmieniła. Przyczyny są dwie. Po pierwsze rosyjskie media prezentują Polskę jako kraj, 

który prowadzi wrogą politykę w kontekście sankcji UE przeciwko Rosji. W tym sensie podejście do 

Polski  i takich krajów jak Łotwa, Estonia i Litwa jest podobne. Drugą przyczyną jest nowe 

ustawodawstwo dotyczące dekomunizacji. Dla większości Rosjan Wojna Ojczyźniana (1941-1945) jest 

tematem świętym. Masowy charakter mają akcje z okazji Zwycięstwa w tej wojnie (”Nieśmertelny 
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pułk”) . Wszystkie kroki polskich władz dotyczące demontażu radzieckich pomników są postrzegane 

jako wrogie akcje skierowane przeciwko Rosji. Mimo tak negatywnej opinii w mediach na temat 

Polski środowisko akademickie w Rosji podtrzymuje chęć dialogu z polskimi kręgami akademickimi. 

Wydaje się, iż współpraca między środowiskami naukowymi pozostaje jedną z nielicznych sfer gdzie 

dialog jest możliwy i pozytywnie wpływa na wzajemne relacje.  

Różna interpretacja wydarzeń historycznych i odmienne doświadczenia historyczne niestety 

wpływają jednak na stosunki polsko-rosyjskie tylko w kontekście polityki historycznej. Rosyjska 

polityka historyczna znajduje się na etapie kształtowania się, lecz polska polityka historyczna jest 

zjawiskiem złożonym i skomplikowanym. Im częściej te czy inne (negatywne) wydarzenia historyczne  

są używane w kontekście politycznym (z obu stron!) tym większy jest brak zaufania i poziom 

nieporozumień. Przeciętni Rosjanie posiadają niewiele informacji o historii i kulturze Polski. Z tego 

powodu trudno powiedzieć, czy czynnik historyczny odgrywa jakąkolwiek rolę w percepcji Polski. 

Muszę tu powtórzyć, że historia ma wydźwięk w rosyjskim społeczeństwie, tylko wtedy, kiedy 

oddzielne wydarzenia historyczne są używane w kontekście politycznym.” 

 

3. (Mis)percepcja Polski w Rosji 

 

3.1. Percepcja Polski w rosyjskiej opinii publicznej 

Współcześnie opinia publiczna w Rosji jest pod silnym wpływem mediów, ponieważ niewielu 

Rosjan posiada doświadczenia podróżowania do Polski, czy komunikowania się z Polakami, w związku 

z czym polegają na informacjach z mediów, które są zdeterminowane przez obecny kryzys na 

Ukrainie. 

Podczas zimnej wojny istniało więcej kanałów współpracy kulturalnej, mieszkańcy ZSRR byli 

fanami polskich reżyserów (np. Andrzej Wajda), znali polskie aktorów (np. Barbara Brylska, Beata 

Tyszkiewicz) i polskich śpiewaków (Anna German), śledzili festiwale w Sopocie itp. Natomiast obecnie 

Rosjanie posiadają niewiele informacji o współczesnym rozwoju kulturalnym Polski. Ludzie w Rosji 

mają skłonność do myślenia o polskiej kulturze za pomocą stereotypów z czasów radzieckich. Na 

przykład serial o Annie German nakręcony w 2012 roku był dość popularny i wskazywał na 

zainteresowanie tą częścią polskiej kultury. 

Warto zwrócić tutaj uwagę na wypowiedź jednego z laureatów konkursu na najlepszy esej o 

Polsce w konkursie organizowanym przez PTSM, ISM i Petersburski Uniwersytet Państwowy: „Wyjazd 

do Polski był bardzo przydatny, można powiedzieć, że niezbędny ze względu na wiele powodów. Jak u 

wielu innych Rosjan, moja wizja Polski składała się przede wszystkim na podstawie informacji z 

różnych środków masowego przekazu, epizodów historii, a także opowieści znajomych. Nie było 

wyraźnego obrazu, a jedynie stereotypy. Pięć dni pobytu w Polsce całkowicie to zmieniły. Spacery po 

historycznych miejscach Warszawy i Krakowa, zwiedzanie (w tym Krakowskie Przedmieście z Pałacem 

Prezydenckim oraz Wawel w Krakowie) pozwoliło spojrzeć inaczej na historię Polski, poznać 

tożsamość polskiej kultury, a także upewnić się, że Polska jest krajem o europejskim standardzie 

życia. Kontakt ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego 

wymazał wszelkie stereotypy dotyczące jakiejkolwiek wrogości w stosunku do Rosjan. Byłam bardzo 

zaskoczona tym, że wielu z nich było zainteresowanych Rosją, uczą się języka rosyjskiego, odwiedziło 

już Rosję lub planuje to zrobić. Byłam również zaskoczona bardzo wysokim poziomem znajomości 

języka angielskiego i gościnnością. Zrozumiałam również, że mimo wielu sprzeczności i różnic 

kulturowych między Polską a Rosją, polscy i rosyjscy studenci są bardzo podobni do siebie i łatwo 

mogą znaleźć wspólny język. Kontakt z polskimi studentami był bardzo cennym doświadczeniem 

również dlatego, że pozwolił nam lepiej zrozumieć sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w 
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Polsce. Dzięki nim również mogliśmy spojrzeć na te kwestie od środka. Kontakt z lokalnymi 

mieszkańcami był jedną z najważniejszych części wyjazdu, dostrzegliśmy niesamowitą życzliwość, 

mogliśmy spojrzeć na problemy z naszymi krajami z zupełnie innej perspektywy niż dotąd. 

Odwiedzenie najważniejszych polskich uczelni utwierdziło nas w przekonaniu, że Polska jest 

interesującym, bardzo szybko rozwijającym się państwem, u którego można wielu rzeczy się nauczyć, 

szczególnie dotyczących procesu edukacyjnego (szczególnie byłam pod wrażeniem kadry 

nauczycielskiej). O podróży do Oświęcimia po prostu przemilczę – wydaje mi się, że stamtąd nie 

można wrócić takim samym…). A to kolejny wspaniały przykład jak historia może jednoczyć 

wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości. Ogólnie rzecz biorąc, dzięki wyjazdowi, mogłam lepiej 

zrozumieć czym jest Polska i tym bardziej czuję wielką przyjaźń do polskich studentów.” 

3.2. Postrzeganie Polski w środowisku naukowym w Rosji 

Postrzeganie Polski w środowisku naukowym zależy od szeregu czynników:  

 obszaru zainteresowań badawczych (ogólnie rzecz biorąc, rosyjscy badacze zajmujący się 

kwestią Polski wydają się być bardziej pozytywnie nastawieni, ale zakres badań ma 

również znaczenie: eksperci w dziedzinie ekonomii i politologii interesują się badaniem 

polskiej transformacji politycznej i gospodarczej, do niedawna Polska była postrzegana 

jako jedno z najbardziej udanych państw w zakresie transformacji i integracji z 

zachodnimi strukturami współpracy; eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa, w 

szczególności pisząc o bezpieczeństwie Rosji, byli dość zaniepokojeni wpływem Polski na 

bezpieczeństwo Rosji w kontekście NATO, relacjami ze Stanami Zjednoczonymi i 

wpływem na Ukrainę), 

 doświadczenia akademickiego (badacze posiadający doświadczenie w realizacji 

wspólnych projektów z polskimi uczelniami lub wspólnych projektów z polskimi 

naukowcami są bardziej pozytywnie nastawieni do Polski). 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż współpraca naukowa uczelni rosyjskich z polskimi nie ma 

wsparcia instytucjonalnego ze strony władz rosyjskich. Wynika to jednak głównie z faktu, że rosyjska 

dyplomacja publiczna jest ukierunkowana szczególnie na „państwa bliskiej zagranicy”, odwołując się 

do wspólnego dziedzictwa i języka rosyjskiego. W przypadku Polski Rosja nie stworzyła konkretnego 

podejścia i instrumentów skierowanych wobec niej czy służących zacieśnianiu relacji. 

 

4. Współpraca naukowa – wymiar praktyczny 

Badania, współpraca naukowa i kulturalna może stworzyć nowe możliwości dla Polaków i 

Rosjan. Dzięki temu wzajemne relacje mogą wyjść poza stereotypy sugerowane przez media i 

polityków. Przykładem zacieśnienia współpracy naukowej między uczelniami z Polski i Rosji jest 

aktywność ISM UW w tym zakresie.  

Najintensywniejszy charakter ma współpraca nawiązana w 2001 r. z Wydziałem Stosunków 

Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu. Podstawę prawną współdziałania 

wyznaczają dwie umowy: Jedna zawarta na szczeblu uniwersyteckim (w 2001 r., zmieniona 

protokołem podpisanym 16 maja 2011 r.) oraz druga zawarta na szczeblu wydziałowym (w 2001 r., 

przedłużona w 2007 r.). Od 2002 r. dynamicznie rozwija się wymiana studencka między oboma 

ośrodkami. Współpraca na poziomie studenckim obejmuje również takie inicjatywy jak 

zorganizowana po raz pierwszy w lipcu 2011 r. – z poparciem Ambasady Federacji Rosyjskiej 

w Warszawie – Polsko-Rosyjską Szkołę Letnia (miejscem spotkań był Archipelag Wysp Sołowieckich), 

której inicjatorami ze strony polskiej byli dr Alicja Curanović i dr Szymon Kardaś. W ramach 
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współpracy organizowane są również wykłady gościnne oraz seminaria naukowe (w latach 2007 – 

2009 z gościnnymi wykładami występowali prof. Konstantin Khudoley – ówczesny dziekan wydziału 

oraz docent Igor Czernow, a w roku akademickim 2010/2011 gościnne docent Rusłan Szamgunow, 

specjalista ds. Azji Centralnej i Kaukazu Południowego). Stałym elementem współpracy jest również 

udział pracowników naukowych obu ośrodków w organizowanych w Polsce i w Rosji konferencjach 

i sympozjach. Oba ośrodki realizują również wspólne badania naukowe. W listopadzie 2012 roku 

dr Maciej Raś, dr Karina Jędrzejowska i dr Anna Wróbel odbyli wizytę na Wydział Stosunków 

Międzynarodowych Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu. W kwietnia 2013 – ISM gościł 

oficjalną delegację z Państwowego Uniwersytetu w Sankt Petersburgu. W ramach wizyty swoje 

wykłady wygłosili prof. Irina Nowikowa  (Współczesny rosyjski nacjonalizm: 30 lat ewolucji), a także 

prof. Konstantin Khudoley (Rosyjska polityka zagraniczna) i dr Igor Gretsky (Jaki będzie następny etap 

stosunków polsko-rosyjskich?). W latach 2015-2017 ISM zacieśniał relacje naukowe z Petersburgiem. 

Nie przeszkadzały w tym napięte stosunki polityczne. W 2017 r. w ramach grantu MSZ zrealizowano 

następujące działania wspólnie z uczelnią w Petersburgu: 

a) przeprowadzono 3-serie 15-godzinnych wykładów dotyczących polskiego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego, wzajemnego polsko-rosyjskiego zrozumienia oraz polsko-

rosyjskich relacji we współczesnym świecie. Odbiorcami wykładów mają być rosyjscy 

studenci Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (30-40 osób na każdym wykładzie); 

b) Dwudniowe roundtable (7-8 grudnia 2017 r.) w Sankt Petersburgu nt.  Poland, EU, Russia and 

the Evolution of New International Order z przedstawicielami PTSM, ISM UW i SPBGU (prof. 

Marian Haliżak, przewodniczący PTSM, dr hab. Jakub Zajączkowski, dyrektor ISM UW, mgr 

Linda Masalska, koordynator ds. współpracy z uczelniami rosyjskimi w ISM UW) dotyczące 

roli stosunków polsko-rosyjskich we współczesnym świecie oraz wymiana myśli, doświadczeń 

na temat współczesnych wydarzeń na świecie. Podczas roundtable przedstawiciele PTSM i 

ISM UW  wygłosili referaty: prof.Edward Haliżak, Liberal World Order – New Challenges; 

dr hab. Jakub Zajączkowski, Emerging Powers in International Relations: Case Study of India, 

mgr Linda Masalska, Academic Community in Transnational Cooperation. Ze strony rosyjskiej 

w roundtable uczestniczyli m.in. Prof. Konstantin Khudoley, szef Instytutu Europeistyki na 

Wydziale Stosunków Międzynarodowych SPBGU, prof. Irina Nowikowa, dziekan Wydziału 

Stosunków Międzynarodowych SPBGU, Prof. Barysznikow, prodziekan Wydziału Stosunków 

Międzynarodowych SPBGU, dr Artiom Barynkin, koordynator współpracy z uczelniami 

polskimi na Wydziału Stosunków Międzynarodowych SPBGU. 

c) W dniach 5-10 listopada br. badacze z Państwowego Uniwersytetu Petersburskiego, 

Wydziału Stosunków Międzynarodowych, tj. dr Natalia Zalsavskaya, dr Alexander Izotov, 

dr Nikolay Gudalov odbyli wizytę w Polsce. Podczas wizyty w ISM badacze z Petersburga. W 

Warszawie (5-8 listopada). Wzięli oni udział w seminarium zorganizowanym przez ISM UW i 

Państwowy Uniwersytet Petersburski  nt. The EU, Poland and Russia –  prospects for mutual 

relations. The role of public diplomacy, w którym uczestniczyli badacze z Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych WNPiSM UW, Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, Centrum 

Europejskiego UW oraz przedstawiciele think-tanków i administracji publicznej. Ponadto 

odbyli spotkanie z badaczami Ośrodka Studiów Wschodnich na temat czynnika 

energetycznego w relacjach Polski i Rosji 

W dniach 9-10 listopada br. badacze z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego byli w 

Krakowie. Wzięli udział w Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych na UJ 

w Krakowie. Przedstawili tam swoje referaty podczas tzw. Roundtable nt. Perception and 

Misperception in Polish-Russian Mutual Relations: Trends and Prospects, które moderował dr hab. 
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Jakub Zajączkowski.  Ponadto wzięli udział w panelu nt. Regional Hegemony, gdzie zaprezentowali 

referat nt. The Russian Federation as a regional power in Post-Soviet space. 

d) przeprowadzono konkurs na najlepszy esej wśród studentów Petersburskiego 

Uniwersytetu Państwowego. Publikacja online najlepszych esejów. Podczas konkursu 

wybrano dwie najlepsze prace. Laureaci konkursu odbyli wizytę studyjną do Polski w dniach 

5-10 listopada 2017 r. Laureaci wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez ISM UW i 

Państwowy Uniwersytet Petersburski  nt. The EU, Poland and Russia –  prospects for mutual 

relations. The role of public diplomacy, w którym uczestniczyli badacze z Instytutu Stosunków 

Międzynarodowych WNPiSM UW, Instytutu Europeistyki WNPiSM UW, Centrum 

Europejskiego UW oraz przedstawiciele think-tanków i administracji publicznej oraz w 

seminarium w Krakowie nt. Perception and Misperception in Polish-Russian Mutual Relations: 

Trends and Prospects. 

 Ponadto od 2010 r. Instytut Stosunków Międzynarodowych nawiązał współpracę z innymi 

rosyjskimi ośrodkami naukowo-badawczymi na Dalekim Wschodzie. Od 2013 ISM rozpoczął zaś 

współpracę z Państwowym Rosyjskim Uniwersytetem Nauk Humanistycznych. W marcu 2013 roku 

dr Jakub Zajączkowski i dr Maciej Raś odbyli wizytę w Kaliningradzie.). W czerwcu 2013 r. – 

kaliningradzki oddział Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych został 

współorganizatorem konferencji w Pieniężnie (24-25.06.2013). 3 października 2013 r. – 

w Kaliningradzie odbyła się konferencja naukowa „Współpraca międzynarodowa w sferze nauki 

i edukacji” zorganizowana przez Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny (RRGU) 

oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych UW (ISM UW). W konferencji wzięli udział badacze 

z kilku uczelni wyższych Obwodu Kaliningradzkiego (RGGU, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. 

Kanta i inne) oraz – reprezentujący ISM UW – dr Maciej Raś, który wystąpił z referatem nt. „Stosunki 

polsko – rosyjskie w minionym dwudziestoleciu. Rola nauki, edukacji i kultury”. W konferencji 

uczestniczyli także reprezentanci przedstawicielstwa MSZ Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim 

oraz władz miasta. ISM współpracował również z rosyjskimi partnerami w ramach projektu Erasmus 

Mundus. 

5. Konkluzje i rekomendacje 

Współpraca naukowa i kulturalna odgrywa istotną rolę w kształtowaniu pozytywnych relacji 

między Polską i Rosją. Mimo napiętych stosunków politycznych współpraca naukowa rozwija się cały 

czas. Pozostaje ona na wysokim poziom. Należy jednak wskazać, że jej ożywienie (na przykładzie 

Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW) nastąpiło zwłaszcza od 2016 r.  Wydaje się, że 

odgrywają kluczową rolę w tym procesie zwłaszcza doświadczenia w zakresie wspólnych projektów w 

ramach dyplomacji publicznej oraz wspólne seminaria, wymiana studencka. Polska nie powinna dążyć 

do realizacji projektów na wielką skalę. Dużo skuteczniejsze są projekty skierowane do konkretnych 

odbiorców, takich jak badacze, studenci konkretnych szkół, wydziałów. Pozwoli to na stworzenie sieci 

współpracy na wysokim poziomie oraz jej  zinstytucjonalizowanie. 

 

 

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym 

stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 


