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Słowo wstępne
W 2014 roku wykonywanie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zadań
ustawowych przebiegało w szczególnym kontekście politycznym związanym z agresją Rosji wobec Ukrainy i aneksją Krymu. Presja społeczna spowodowała m.in. odwołanie przez Rząd RP Roku
Polskiego w Rosji planowanego na 2015. Wprawdzie CPRDiP nie przewidywało żadnej większej
aktywności wpisującej się w całościowy plan tej inicjatywy, ale kwestia ta ilustruje wpływ na
współpracę z Rosją kontekstu politycznego, który oddziaływał także na sposób funkcjonowania
CPRDiP, utrudniając w wielu wypadkach realizację zadań i projektów (np. w zakresie wymiany
młodzieży, czy też organizacji spotkań publicznych z udziałem gości z Rosji).
Pomimo tych uwarunkowań CPRDiP nie obniżyło intensywności swojej działalności – przeciwnie, albo utrzymało ją na wysokim poziomie z lat 2012–2013, albo nawet zwiększyło – szczególnie w zakresie wykładów i dyskusji publicznych z udziałem gości rosyjskich. CPRDiP koncentrowało się na przybliżaniu społeczeństwu polskiemu wiedzy o sytuacji w Rosji i motywach
podejmowanych przez nią działań wobec świata zewnętrznego, w tym Polski. W 2014 r. Centrum
zorganizowało 13 debat, 9 wykładów, 3 konferencje międzynarodowe, 6 promocji książek (oraz
udział w dwóch imprezach targowych), 3 seminaria i konferencję prasową. Łącznie odbyło się
37 przedsięwzięć, w których wzięło udział około 100 mówców z Polski i Rosji (oraz innych krajów
z tytułu udziału w konferencjach międzynarodowych), a przysłuchiwało się im około 3 500 osób.

dr Sławomir Dębski
Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Informacje ogólne

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, powołaną na mocy Ustawy z 25 marca 2011 r. Nadzór nad Centrum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum realizuje swój cel ustawowy polegający na podejmowaniu
działań na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, wykonując zadania
określone w Ustawie o CPRDiP tj.: prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych;
prowadzenie działalności wydawniczej; upowszechnianie w społeczeństwach polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; prowadzenie, inicjowanie i wspieranie
działalności edukacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; organizowanie konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i dyskusji, utrzymywanie kontaktów z ośrodkami
akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich; inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej
wymiany młodzieży i studentów, organizowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej współpracy
między środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami samorządu zawodowego i gospodarczego z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; współpraca z instytucją utworzoną przez władze Federacji Rosyjskiej, której celem jest podejmowanie działań
na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach rosyjsko-polskich.
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Informacje szczegółowe

Prowadzenie, inicjowanie i wspieranie

Zadanie 1

badań naukowych
Agresja Rosji na Ukrainę, która wywołała poważny kryzys w stosunkach Rosji z państwami
UE, w tym Polską, a także wzrost izolacjonizmu i autorytaryzmu władz rosyjskich oraz nacjonalizmu rosyjskiego społeczeństwa, wpłynęła również na perspektywy realizacji projektów
badawczych CPRDiP. Mimo zapewnień strony rosyjskiej CPRDiP nie otrzymało dotychczas
odtajnionych kopii dokumentów na temat polskiego podziemia, w tym obławy augustowskiej, a do nieoficjalnie składanych deklaracji, iż będą one przekazane stronie polskiej
wiosną 2015 r. należy odnieść się ze wstrzemięźliwością. Niezależnie od kwestii istnienia
dobrej woli rosyjskich partnerów CPRDiP bądź jej braku należy założyć, iż ostateczna decyzja o udostępnieniu tych, jakże ważnych dla Polaków, materiałów zostanie podjęta nie
na poziomie dyrekcji rosyjskich archiwów, ale kierownictwa politycznego władz Federacji
Rosyjskiej, a ryzyko negatywnego rozstrzygnięcia jest wysokie. Ponadto harmonogram realizacji grantu z Narodowego Centrum Nauki na projekt „Stosunki między władzą sowiecką
a polskim państwem podziemnym” wymaga podjęcia intensywnych prac redaktorskich najpóźniej w połowie 2015 r.
W tej sytuacji CPRDiP zintensyfikowało kwerendy w archiwach ukraińskich, dysponujących
bardzo ciekawymi materiałami na temat polskiego podziemia. W szczególności – w Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W rezultacie rozmowy z dyrekcją archiwum przeprowadzonej przez dyr. Dębskiego i dr. Adamskiego we wrześniu 2014 r. CPRDiP uzyskało zapewnienie otrzymania wszelkiej możliwej pomocy w trakcie realizacji projektu. W rezultacie,
w trakcie kwerend w listopadzie i grudniu 2014 r. w archiwum odnaleziono nieznane materiały na temat: inwigilacji polskiego podziemia na Wołyniu (1943–1946), Polaków na Kijowszczyźnie (1944–1955), zwalczania AK (zawierające m.in. dyrektywy centrali NKWD w Moskwie),
wpływu polskiego Października 1956 na nastroje ludności ukraińskiej, materiały z przesłuchań
przez NKWD ks. Jerzego Moskwy – wysłanego przez papieża Piusa XII z misją do metropolity
Szeptyckiego w 1941 r.

1.1 Wieloletnie projekty badawcze
Celem projektu jest przygotowanie – w oparciu o dotąd niedostępne źródła i we współpracy z Federalną Agencją Archiwalną – analizy relacji pomiędzy Armią Krajową/NIE/Delegaturą
Sił Zbrojnych a Armią Czerwoną i innymi sowieckimi jednostkami oraz partyzantką sowiecką w latach 1943–1945. W okresie styczeń–grudzień 2014 roku przeprowadzono kwerendy
w archiwach polskich (Warszawa), ukraińskich (Kijów) i rosyjskich (Moskwa), które prowadzili:
dr hab. Grzegorz Motyka, dr Łukasz Adamski, prof. Grzegorz Hryciuk, dr Magdalena Semczyszyn i dr Mariusz Zajączkowski. W trakcie kwerend selekcjonowano materiały i kopiowano najciekawsze dokumenty. Ponadto rozpoczęto prace redakcyjne nad dokumentami. Projekt jest
współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na zasadzie grantu dla CPRDiP
w ramach konkursu Harmonia 3. We wrześniu 2014 r. została wydana monografia dr. hab.
Motyki Na Białych Polaków obława, powstała częściowo na podstawie materiałów zebranych
w trakcie kwerend prowadzonych w ramach grantu.

Stosunki między władzą
sowiecką a polskim
państwem podziemnym:
1943–1945, kierownik
projektu: dr hab. Grzegorz
Motyka
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Losy Polaków pod
władzą sowiecką
po 17 września 1939 r.,
kierownik projektu:
dr Maciej Wyrwa

Projekt zakłada opracowanie możliwie pełnej listy obywateli polskich, którzy po 17 września
1939 r. znaleźli się pod okupacją sowiecką, a których los pozostaje nieznany. Będzie to próba
rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej – listy ofiar decyzji Politbiura KC WKP(b) z 5 marca
1940 r. W kwietniu 2014 roku Centrum opublikowało na swojej stronie internetowej listę osób
zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 roku
do czerwca 1940 roku. Lista jest tworzona i sukcesywnie aktualizowana głównie w oparciu
o informacje napływające do Centrum od rodzin zaginionych i innych bliskich im osób. Informacje te są następnie weryfikowane i uzupełniane na podstawie dostępnych publikacji,
danych urzędowych przechowywanych w archiwach i innych instytucjach w Polsce oraz za
granicą. Pragniemy przywrócić imiona i nazwiska anonimowym dotychczas ofiarom Zbrodni
Katyńskiej i oddać im hołd, wydając w 2015 r. poświęconą im księgę pamięci.

Żołnierze sowieccy
na ziemiach polskich
1941–1945, kierownik
projektu: dr hab. Jakub
Wojtkowiak

Projekt przewiduje podjęcie badań nad losami żołnierzy sowieckich w latach 1941–1945,
w tym jeńców wziętych do niewoli i osadzonych w niemieckich obozach na obecnym terytorium Polski. W maju 2014 r. otrzymaliśmy artykuły od dr. Adama Puławskiego i Leszka Goryckiego, którzy w 2013 roku wygrali konkurs na subsydium badawcze dla osób, które podejmą
się opracowania brakujących zagadnień do tomu Jeńcy sowieccy na ziemiach polskich w czasie
II wojny światowej. Jesienią 2014 r. trwały prace redakcyjne nad książką.

Edycja materiałów
źródłowych do
stosunków polsko
‑sowieckich,
kierownik projektu:
prof. Mariusz Wołos

Wspólny polsko-rosyjski projekt zakłada publikację czterech tomów dokumentów i materiałów do stosunków między Polską a sowiecką Rosją, Białorusią i Ukrainą oraz ZSRS. W czerwcu
2014 r. Centrum otrzymało decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu
kwoty 600 tys. złotych na realizację projektu w latach 2014–2017 (36 miesięcy) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. We wrześniu 2014 r. Centrum otrzymało pierwszą
transzę środków finansowych na realizację wspomnianego projektu. W 2014 r. osoby realizujące projekt (oprócz prof. Mariusza Wołosa – dr Łukasz Adamski, dr hab. Jan Jacek Bruski, dr Piotr
Głuszkowski i dr hab. Marek Kornat) prowadziły kwerendy w Moskwie, Kijowie i Londynie.

„Wielka Smuta”
a pamięć historyczna
Polaków i Rosjan,
kierownik projektu:
dr Hieronim Grala

Celem projektu jest zainicjowanie badań nad stosunkami polsko-moskiewskimi w okresie
„Wielkiej Smuty” oraz ich rolą w pamięci historycznej Polaków i Rosjan. Trwają prace redakcyjne nad tomem studiów, będącym pokłosiem współorganizowanej przez CPRDiP konferencji
w Moskwie na temat Wielkiej Smuty.
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Celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy na temat wzajemnych relacji łączących polską i rosyjską myśl polityczną i popularyzacja tej tematyki w środowiskach akademickich obu
krajów. W 2014 r. został wydany tom studiów pt. Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy
w XIX wieku pod redakcją Łukasza Adamskiego i Sławomira Dębskiego. Trwają prace redakcyjne nad tomem studiów o polskich powstaniach i ich międzynarodowych implikacjach, który
będzie pokłosiem konferencji zorganizowanej przez CPRDiP w październiku 2013 r. Ponadto
rozpoczęto przygotowania do kolejnej konferencji na temat myśli politycznej o roboczym tytule „O ziemię naszą, nie waszą. Myśl polityczna a procesy narodowotwórcze w Europie Środkowej i Wschodniej”.

Polska i rosyjska myśl
polityczna. Związki,
wpływy, antagonizmy

Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej analizy problemów prawnych o istotnym znaczeniu dla stosunków polsko-rosyjskich w XX wieku. Projekt jest realizowany przez CPRDiP
i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. We wrześniu 2013 r. został złożony wniosek o grant badawczy do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro. Wniosek
pomyślnie przeszedł ocenę formalną, a następnie został odrzucony podczas oceny merytorycznej. Centrum razem z INP PAN odwołało się od decyzji, wskazując na uchybienia w uzasadnieniu odrzucenia wniosku. Odwołanie zostało rozpatrzone negatywnie. Centrum wraz
z partnerem ponownie złożyło wniosek w nowej edycji konkursu we wrześniu 2014 r. Ponadto zostały rozpoczęte przygotowania do organizacji konferencji międzynarodowej „The Case
of Crimea in the Light of International Law”, która będzie zorganizowana przez CPRDiP oraz
INP PAN w marcu 2015 r. w Warszawie.

Problemy prawne
w stosunkach polsko
‑rosyjskich, kierownik
projektu: prof. Władysław
Czapliński
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1.2	Badania opinii publicznej:
„Polska-Rosja. Diagnoza społeczna”

Badania opinii
publicznej w strefie
małego ruchu
granicznego

W ramach projektu „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” Centrum sfinansowało badania opinii
publicznej na temat relacji polsko-rosyjskich w strefie przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego. W lipcu 2013 r. Centrum podpisało umowę w sprawie realizacji badania obejmującego polskie powiaty, w których obowiązują zasady małego ruchu granicznego.
Badanie zostało przeprowadzone na przełomie sierpnia i września przez firmę ARC Rynek
i Opinia. Badanie zostało podzielone na dwie części: jakościową – obejmującą wizyty terenowe ankieterów w kilku lokalizacjach badanego regionu (Bezledy, Bartoszyce, Trójmiasto) oraz
ilościową (badanie telefoniczne CATI). Wyniki badań zostały opublikowane po polsku i rosyjsku w postaci raportu Mały ruch w dobrym kierunku w listopadzie 2013 r. i zaprezentowane
podczas II Polsko-Rosyjskiego Kongresu Mediów w Królewcu. Przygotowane do druku zostało
też tłumaczenie na język angielski. W grudniu Centrum podpisało umowę z WCIOM w sprawie
wykonania podobnych badań w obwodzie kaliningradzkim. Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2013 r. i styczniu 2014 r. Wyniki zostały opracowane i opublikowane w postaci
raportu w marcu 2014 r.

Badania opinii
publicznej w Polsce
i Rosji na temat
wzajemnego
postrzegania

W ramach projektu „Polska-Rosja. Diagnoza społeczna” Centrum w grudniu 2014 r. zainicjowało kolejne ogólnopolskie i ogólnorosyjskie badania opinii publicznej na reprezentatywnej próbie Polaków i Rosjan na temat wzajemnego postrzegania. Badanie zostało zlecone Wszechrosyjskiemu Ośrodkowi Badania Opinii Publicznej (WCIOM) w Rosji i ośrodkowi TNS w Polsce.
Centrum sfinansowało oba badania, które zostały przeprowadzone w połowie grudnia 2014 r.
Wyniki zostaną opracowane i opublikowane w postaci raportu w pierwszym kwartale 2015 r.
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Prowadzenie działalności wydawniczej

Zadanie 2

Nakładem Centrum w 2014 r. ukazały się:
■■ Andrzej de Lazari, Oleg Riabow, Magdalena Żakowska, Europa i Niedźwiedź
■■ Łukasz Adamski, Sławomir Dębski (red.), Myślą i słowem. Polsko-rosyjski dyskurs ideowy
XIX wieku

■■
■■
■■
■■
■■

Borys Pasternak, Olga Frejdenberg, Na całe życie, Listy 1910–1954
Michaił Robinson, Losy elity akademickiej
Anatolij Gładilin, Ulica generałów
Irina Ratuszynska, Szary, kolor nadziei
Walentin Zubow, Lata przez mękę. Rosja 1917–1925

■■ W ramach współpracy z magazynem historycznym „Mówią Wieki” dzięki wsparciu Centrum ukazał się numer poświęcony 500-leciu Bitwy pod Orszą, „Orsza 1514”, nr 9/2014.

Wydawnictwa własne
Centrum

We współpracy
z Wydawnictwem
Akademickim SEDNO

Współpraca z magazynem
historycznym „Mówią
Wieki”
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Upowszechnianie w społeczeństwach

Zadanie 3

polskim i rosyjskim wiedzy o stosunkach
polsko-rosyjskich, historii, kulturze
i dziedzictwie obu narodów na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji
Rosyjskiej oraz innych krajów
Centrum zorganizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami szereg otwartych publicznych wydarzeń: konferencji, dyskusji, seminariów i wykładów w Warszawie i kilku
innych polskich ośrodkach. Pracownicy Centrum brali udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje, występując jako dyskutanci na krajowych i międzynarodowych konferencjach eksperckich i naukowych, informując o działalności Centrum, a także biorąc udział
w debacie publicznej na tematy związane z szeroko rozumianymi stosunkami polsko-rosyjskimi. Ponadto wielokrotnie występowali w mediach (telewizja, prasa, radio, internet), komentując
lub analizując wydarzenia i zagadnienia ważne z perspektywy polsko-rosyjskich relacji.
Centrum stale rozbudowywało i aktualizowało swoją trójjęzyczną stronę internetową oraz
profile w serwisach społecznościowych (Facebook i Twitter), gdzie na bieżąco zamieszczało
informacje o prowadzonej działalności. Profile Centrum i jego pracowników w obu serwisach
cieszyły się rosnącym zainteresowaniem.
W dniach 22–25 maja w ramach 5. Warszawskich Targów Książki można było kupić publikacje
Centrum na stoisku dzielonym z Wydawnictwem Akademickim SEDNO.
Centrum zaprezentowało swoje najnowsze publikacje także w Salonie Książki Historycznej,
który towarzyszył XIX Powszechnemu Zjazdowi Historyków Polskich i odbył się w dniach
17–21 września 2014 r. w Szczecinie.
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Prowadzenie, inicjowanie

Zadanie 4

i wspieranie działalności edukacyjnej
w Rzeczypospolitej Polskiej
i Federacji Rosyjskiej
Centrum podjęło się realizacji kolejnej edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami”. Przedsięwzięcie było realizowane dzięki dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centrum zawarło umowę o współpracy z Fundacją „Szkoła pod Żaglami
Krzysztofa Baranowskiego”, która – podobnie jak w 2013 r. – odpowiadała za realizację rejsu
zaplanowanego tym razem na okres od 17 sierpnia do 26 października 2014 r. Centrum przeprowadziło rekrutację rosyjskich uczestników „Szkoły pod Żaglami”. Projekt skierowany był do
młodzieży z obwodu smoleńskiego. W czerwcu zostały zorganizowane zawody kwalifikacyjne
w Smoleńsku przy wsparciu Agencji Konsularnej RP i miejscowych władz, podczas których
została wyłoniona grupa 16 osób (8 chłopców i 8 dziewczynek).

Polsko-Rosyjska Szkoła
pod Żaglami 2014

Załoga „Pogorii” z Polski i Rosji spotkała się w Trójmieście 17 sierpnia 2014 r., by po kilku dniach
szkolenia wypłynąć w morze. Uczestnicy przemierzali Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne. Rejs zakończył się 26 października we włoskim porcie Civitavecchia.

Centrum oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zawarły umowę o realizacji
drugiej edycji „Polsko-rosyjskiej szkoły paleografii i neografii cyrylickiej XV–XVIII wieku”. Szkoła
została przygotowana z myślą o polskich uczonych – doktorach oraz adeptach nauki: doktorantach i studentach studiów magisterskich, których zainteresowania koncentrują się wokół
tematów dotyczących historii państwa rosyjskiego oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a w ich badaniach podstawę stanowią źródła ruskie i rosyjskie. Uczestnicy szkoły zostali
wyłonieni w wyniku konkursu. Szkoła odbyła się w dniach 13–25 lipca 2014 r. Zajęcia poprowadzili wybitni specjaliści z Polski i Rosji.

Polsko-rosyjska szkoła
paleografii i neografii
cyrylickiej XV–XVIII wieku

W dniach 4–6 września 2014 r. w Gdańsku odbyła się druga edycja „Club of Gdańsk” – spotkania
młodych liderów z Polski i Rosji zorganizowanego przez CPRDiP i Miasto Gdańsk. Spotkanie miało charakter szkolenia dla 15 młodych liderów społecznych z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej, pochodzących z różnych regionów obu państw i zajmujących się różnymi formami
aktywności publicznej na poziomie regionalnym i lokalnym, którzy pozytywnie przeszli rekrutację. Celem projektu jest tworzenie możliwości poznania się młodych liderów społecznych z Polski i Rosji oraz wzajemnej wymiany poglądów. Szkolenia i warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów są cennym doświadczeniem dla przyszłych przedstawicieli elit z obu krajów.
W programie znalazły się m.in.: trening z negocjacji międzynarodowych i wystąpień publicznych, zajęcia z protokołu dyplomatycznego, a także wykład poświęcony polskiej transformacji
politycznej i gospodarczej. W spotkaniu wzięli udział aktywiści społeczni, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych z Polski i Rosji.

„Club of Gdańsk”
– Polish-Russian Young
Leaders Meeting Point
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Organizowanie konferencji, sympozjów,

Zadanie 5

wykładów, seminariów i dyskusji
Debata publiczna „EU-Russia Relations – where do we go from here?” zorganizowana przez
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Warszawskie Biuro Europejskiej Rady
Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations), uczestnicy: Adam Eberhardt,
Marie Mendras, James Sherr, Siergiej Utkin. Debacie publicznej towarzyszyło zamknięte spotkanie eksperckie na ten sam temat z udziałem ponad 20 specjalistów z Polski, Rosji i Europy
Zachodniej (Warszawa, 3 kwietnia 2014). Wyniki dyskusji zostały wydane w postaci raportu
CPRDiP-ECFR EU-Russia – where do we go from here?

Debata publiczna
„EU-Russia Relations
– where do we go
from here?”

Konferencja międzynarodowa „Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej (społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w roku 1914)” zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu
i Porozumienia we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 24–25
czerwca 2014).

Konferencja
międzynarodowa
„Imperia, narody
i społeczeństwa Europy
Wschodniej i Środkowej
na progu I wojny światowej”

Polsko-rosyjska konferencja naukowa „Rosja, Polska, Europa w czasie wojen napoleońskich”
zorganizowana wspólnie z Instytutem Historii Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu
(Petersburg, 23–24 września 2014).

Polsko-rosyjska konferencja
naukowa „Rosja, Polska,
Europa w czasie wojen
napoleońskich”

Debata „Ukraine Torn Between Russia and the West” zorganizowana we współpracy z włoskim
Instituto Affari Internazionali oraz European Council for Foreign Relations. Uczestnicy: Sławomir Dębski, Lilia Shevtsova, Nona Mikhelidze, Kadri Liik (Rzym, 30 września 2014).

Debata „Ukraine
Torn Between Russia
and the West”

Seminarium „The Gdańsk Round Table – On Europe with Russia”. W dniach 3–4 października
2014 r. Centrum zorganizowało we współpracy z Miastem Gdańsk drugą edycję seminarium
eksperckiego z udziałem uznanych europejskich i rosyjskich specjalistów do spraw Unii Europejskiej, Rosji i relacji unijno-rosyjskich. W spotkaniu uczestniczyli eksperci z: Polski, Rosji,
Szwecji, Norwegii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Holandii, Łotwy, Estonii i Rosji.

Seminarium „The Gdańsk
Round Table – On Europe
with Russia”
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Konferencja
międzynarodowa
w Waszyngtonie
„Formulating
a New Foreign Policy
Approach toward
Russia”

Konferencja międzynarodowa w Waszyngtonie „Formulating a New Foreign Policy Approach
toward Russia”. Centrum kontynuowało w 2014 r. współpracę z amerykańskim think-tankiem
Center for Strategic and International Studies (CSIS), z którym 14 listopada 2014 r. w Waszyngtonie zorganizowało wspólną konferencję z udziałem ekspertów z USA, Rosji, Polski, Ukrainy,
Gruzji, Francji i Wielkiej Brytanii. Dyskusja dotyczyła kształtowania polityki państw europejskich
i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Cykl otwartych
debat „Polska-Rosja
w Powiększeniu”

W pierwszej połowie 2014 r. Centrum zorganizowało 2 ostatnie spotkania z cyklu „Polska-Rosja
w Powiększeniu”. Odbywające się regularnie od jesieni 2011 r. debaty były poświęcone szeroko pojętym relacjom między Polską i Rosją, obserwacji i analizie zachodzących tam zjawisk
społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Celem debat – oprócz dotarcia do
tradycyjnych odbiorców – było zainteresowanie nią nowych grup, zwłaszcza ludzi młodych,
dlatego z założenia miały one wychodzić poza dyskurs czysto akademicki.
Tematy i uczestnicy dyskusji w 2014 r.:
■■ Debata „Ukraiński Majdan widziany z Warszawy i Moskwy” (uczestnicy: Siergiej Michiejew, Łukasz Adamski; moderator: Żenia Klimakin), 27 stycznia 2014 r.
■■ Debata „Organizacje pozarządowe i państwo: współpraca czy rywalizacja?” (uczestnicy:
Jelena Niemirowska, Krzysztof Stanowski; moderator: Ernest Zozuń), 3 lutego 2014 r.
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W lipcu 2014 r. Centrum zainaugurowało drugi cykl otwartych dyskusji na temat współczesnej Rosji pod tytułem „Studio Polska-Rosja”. Przedsięwzięcie jest realizowane we współpracy
z Barem Studio.

Cykl otwartych debat
„Studio Polska-Rosja”

Tematy dyskusji:
■■ „Za co Rosjanie kochają Putina?” (uczestnicy: Aleksiej Lewinson, Jadwiga Rogoża,
Jacek Kucharczyk; prowadzenie: Michał Kacewicz), 3 lipca 2014 r.
■■ „Rosja: społeczne koszty sankcji” (uczestnicy: Jewgienij Gontmacher, Marek Menkiszak,
Andrzej Sadowski; prowadzenie: Jacek Stawiski), 25 sierpnia 2014 r.

„Dialog polsko-rosyjski w Międzynarodowym Centrum Kultury” to cykl wykładów i spotkań
zapoczątkowany w październiku 2012 r., których tematyka dotyczy szeroko pojętej wiedzy
o współczesnej Rosji, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia z dziedziny kultury, historii
i dziedzictwa narodowego oraz relacji rosyjsko-polskich.

Cykl otwartych wykładów
w Międzynarodowym
Centrum Kultury
w Krakowie „Dialog polsko
‑rosyjski w MCK”

W 2014 r. odbyły się następujące spotkania:
■■ „Moja Rosja”, wykład dr. Hieronima Grali, 8 kwietnia 2014.
■■ „Rosja, jakiej nie znacie”, wykład Walerija Paniuszkina, 4 grudnia 2014.
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Cykl „Gdańskie rozmowy
o Polsce i Rosji”
Z inicjatywy Centrum i we współpracy z Miastem Gdańsk w grudniu 2013 r. został zainicjowany cykl
dyskusji publicznych zatytułowany „Gdańskie rozmowy o Polsce i Rosji” przewidujący serię spotkań
z wybitnymi postaciami życia intelektualnego Rosji. Wykład inauguracyjny „Rosja w poszukiwaniu
nowej tożsamości” wygłosił prof. Jurij Piwowarow, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej ds. Nauk
Społecznych Rosyjskiej Akademii Nauk (12 grudnia 2013 r.).
Kolejne spotkania odbywały się w 2014 r.
■■ Wykład „Jakich elit potrzebuje Rosja?” wygłosiła Jelena Niemirowska – dyrektor i założycielka
Moskiewskiej Szkoły Badań Politycznych, obecna nazwa Moskiewska Szkoła Edukacji
Obywatelskiej (5 lutego 2014).
■■ Wykład „Ukraina między Rosją a Unią Europejską” wygłosił prof. Aleksiej Miller, historyk
z Uniwersytetu Europy Środkowej w Budapeszcie oraz Instytutu Informacji Naukowej
Rosyjskiej Akademii Nauk, autor książek Rosja i Europa Wschodnia, Imperium Romanowych
i nacjonalizm, Zachodnie krańce Imperium Rosyjskiego (14 marca 2014).
■■ Wykład „Miejsce Rosji w świecie w XX i XXI wieku” wygłoszony został przez prof. Andrieja
Zubowa z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO)
(6 maja 2014).
■■ Wykład„Rosja: imperium czy państwo narodowe?” wygłosił prof. Nikołaj Pietrow, szef Centrum
Badań Polityczno-Geograficznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie,
(2 października 2014).
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Dyskusje wokół książek
■■ Nieznane listy Pasternaka. Spotkanie w Klubie Księgarza, którego gośćmi byli:
prof. Nina Braginska (RGGU, Moskwa), prof. Danuta Ulicka (UW) – redaktor naukowy
serii wydawniczej, dr hab. Wincenty Grajewski (UW) – tłumacz książki, redaktor Krzysztof Masłoń (prowadzący). Obejmująca prawie pół wieku korespondencja Borysa Pasternaka i Olgi Frejdenberg po raz pierwszy publikowana w języku polskim, ukazuje
osobiste losy bohaterów na tle życia intelektualnego i naukowego w Rosji w czasach
reżimu stalinowskiego (Warszawa, 11 lutego 2014).
Książka Na całe życie, Listy 1910–1954 zainaugurowała serię wydawniczą, która pokazuje historię Rosji XX wieku poprzez indywidulane losy artystów, pisarzy i uczonych,
odwołując się do licznych, niepublikowanych wcześniej w języku polskim dokumentów i materiałów archiwalnych, przez dziesięciolecia niedostępnych badaczom.
■■ Spotkanie w MCK w Krakowie. CPRDiP, Wydawnictwo Akademickie SEDNO oraz
Międzynarodowe Centrum Kultury zaprosiły do Krakowa na prezentację nieznanych
i niepublikowanych dotąd w Polsce listów Borysa Pasternaka i Olgi Frejdenberg.
W spotkaniu udział wzięli: prof. Nina Braginska (RGGU, Moskwa) oraz dr hab. Wincenty
Grajewski (UW) – tłumacz książki, a całość poprowadziła Małgorzata Nocuń. (Kraków,
13 lutego 2014).
■■ Losy elity akademickiej. CPRDiP oraz Wydawnictwo Akademickie SEDNO zorganizowały prezentację książki, w której udział wzięli: prof. Michaił Robinson (Instytut
Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa), prof. Danuta Ulicka (UW)
– redaktor naukowy serii wydawniczej, dr hab. Mirosław Skarżyński (UJ) – tłumacz
książki. Spotkanie poprowadził redaktor Krzysztof Masłoń (Warszawa, 11 marca 2014).
■■ Prof. Michaił Robinson w Poznaniu. Na zaproszenie Centrum, Instytutu Wschodniego UAM, Instytutu Filozofii UAM i Wydawnictwa SEDNO w Bibliotece Raczyńskich
w Poznaniu odbył się wieczór promocyjny, na którym zaprezentowana została książka
Losy elity akademickiej. W wieczorze promocyjnym udział wzięli: prof. Michaił Robinson, dr Mariusz Szynkiewicz (Instytut Filozofii UAM), prof. Danuta Ulicka (UW), spotkanie poprowadził dr Tomasz Nakoneczny (Instytut Wschodni UAM) (Poznań, 12 marca
2014).
■■ Dyskusje wokół książki Europa i Niedźwiedź w Toruniu i Łodzi. CPRDiP
we współpracy z Katedrą Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zaprosiło na dwie dyskusje wokół książki Europa i Niedźwiedź. Pierwsze spotkanie odbyło się w Toruniu (11 czerwca 2014), a drugie
w Łodzi (12 czerwca 2014) z udziałem autorów: prof. Andrzeja de Lazari, prof. Olega Riabowa i dr Magdaleny Żakowskiej oraz komentatorów z toruńskich i łódzkich
uczelni: prof. Romana Bäckera, dr Bożeny Żejmo, dr. hab. Przemysława Żurawskiego
vel Grajewskiego i dr. Adama Koli.
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Inne przedsięwzięcia
■■ 8 stycznia 2014 Centrum zorganizowało w Warszawie konferencję prasową ministra Bogdana Zdrojewskiego w związku z odkryciem w amerykańskich archiwach nieznanego dokumentu katyńskiego, w której udział wzięli także: Krystyna Piórkowska, badaczka archiwów
katyńskich w USA i Wielkiej Brytanii, autorka książki Anglojęzyczni świadkowie Katynia; Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Sławomir Dębski,
dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Podczas konferencji prasowej Krystyna Piórkowska zaprezentowała nieznany dotąd dokument katyński, odnaleziony
w listopadzie ub. roku w amerykańskich archiwach. Celem konferencji było poinformowanie
opinii publicznej o podejmowanych przez instytucje państwa polskiego działaniach na rzecz
walki z kłamstwem katyńskim.
■■ Wykład prof. Andrieja Zubowa (MGIMO) „Prawosławie – Państwo – Demokracja” zorganizowany przez Centrum we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Warszawa, 5 maja 2014).
■■ Wieczór „Dopóki ziemia kręci się…” Centrum we współpracy z Klubem Barometr zorganizowało wieczór poświęcony Bułatowi Okudżawie. W programie spotkania znalazła się rozmowa z Olgą Rozenblum, autorką książki …Oczekiwanie na wielką zmianę (biografia, wiersze
i proza Bułata Okudżawy – wydana w języku rosyjskim) oraz utwory Bułata Okudżawy w wykonaniu Aleksandra Trąbczyńskiego (Warszawa, 10 czerwca 2014).
■■ Wykład Michaiła Kasjanowa – byłego premiera Federacji Rosyjskiej pt. „Rosja dziś i jutro” zorganizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim (Warszawa, 16 września 2014).
■■ Debata „Malowana wiktoria. 500 lat bitwy pod Orszą – od zwycięstwa do legendy” z udziałem Hieronima Grali, Wołodymyra Hucuła, Marka Janickiego, Aleksieja Łobina zorganizowana
wspólnie z Domem Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (Warszawa, 27 października 2014).
■■ Debata „Czernucha i Pornucha – nowy dramat uralski” w Teatrze Studio, w której udział wzięły
autorki dramatów prezentowanych w formie czytań podczas „Festiwalu Kolady”: Anna Baturina, Jarosława Pulinowicz, Irina Waśkowska oraz reżyser Nikołaj Kolada. Gośćmi spotkania
były także reżyserki czytań: Anika Idczak, Agata Baumgart, Ewa Małecki. Spotkanie poprowadzili: Agnieszka Lubomira Piotrowska, kuratorka „Festiwalu Kolady” oraz Mike Urbaniak,
redaktor radia RDC, (Warszawa, 15 listopada 2014).
■■ Spotkanie z Aleksiejem Fiedorczenką, rosyjskim reżyserem filmowym, któremu towarzyszył
pokaz filmu „Niebiańskie żony łąkowych Maryjczyków”. Rozmowę poprowadził Janusz Wróblewski z tygodnika „Polityka” (BarStudio, Warszawa, 16 listopada 2014). Debata w Teatrze
Studio i dyskusja w BarzeStudio towarzyszyły „Festiwalowi Kolady”, którego partnerem było
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
■■ Debata „Tylko czy aż 15 procent?” z udziałem Walerija Paniuszkina, Bartosza Cichockiego, Łukasza Mazurkiewicza oraz Justyny Prus-Wojciechowskiej z „Polityki Insight” zorganizowana wspólnie z Domem Innowacji Społecznych „Marzyciele i Rzemieślnicy” (Warszawa, 2 grudnia 2014).
■■ Debata „Polska-Rosja: Bilans ekonomiczny dekady” z udziałem Rusłana Grinberga i Elżbiety Mączyńskiej oraz Grzegorza Ślubowskiego zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym (Warszawa, 9 grudnia 2014).
■■ Debata „Rosja Władimira Putina. Dialog czy konfrontacja?” zorganizowana we współpracy
z Polskim Radiem z udziałem Gleba Pawłowskiego byłego doradcy prezydenta Władimira
Putina, w ramach specjalnej, emitowanej na żywo, audycji z radiowego studia im. Władysława Szpilmana, Warszawa (Warszawa, 15 grudnia 2014).
■■ Wykład Gleba Pawłowskiego „Rosja – ewolucja władzy” (Warszawa, 16 grudnia 2014).
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Utrzymywanie kontaktów z ośrodkami

Zadanie 6

akademickimi, eksperckimi, naukowymi,
kulturalnymi i politycznymi
w Rzeczypospolitej Polskiej
i Federacji Rosyjskiej
Zadanie utrzymywania kontaktów z ośrodkami akademickim, eksperckimi i kulturalnymi
w Polsce i Federacji Rosyjskiej było realizowane na bieżąco w związku z licznymi, opisanymi
powyżej, przedsięwzięciami realizowanymi przez Centrum. Realizacja badań naukowych jest
prowadzona za pośrednictwem kierowanych przez zewnętrznych badaczy zespołów badawczych. Liderzy projektów wywodzą się z różnych renomowanych ośrodków akademickich
i naukowych, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Polskiej
Akademii Nauk. Kontakty ze światem akademickim są też pogłębiane czy to poprzez organizowane przez Centrum wykłady i dyskusje we współpracy z uczelniami, czy regularny udział
ekspertów Centrum w przedsięwzięciach realizowanych przez inne instytucje. Do rozwijania
kontaktów prowadziły też liczne wizyty pracowników Centrum w innych ośrodkach w związku z udziałem w konferencjach i seminariach organizowanych przez te instytucje.
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Dofinansowywanie przedsięwzięć

Zadanie 7

podejmowanych na rzecz dialogu
i porozumienia w stosunkach polsko
‑rosyjskich
W 2014 roku Centrum rozstrzygnęło trzecią edycję „Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich”. Na konkurs wpłynęło łącznie 45 wniosków, z czego 13 wniosków pozostawiono
bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych. Spośród 32 wniosków skierowanych do rozpatrzenia Komisja Konkursowa na posiedzeniu 16 kwietnia 2014 r. zdecydowała o dofinansowaniu
11 projektów na łączną kwotę 203 000 tys. złotych. Dofinansowanie otrzymały następujące
podmioty:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Trzeci Otwarty Konkurs
na Dofinansowanie
Przedsięwzięć
Podejmowanych na rzecz
Dialogu i Porozumienia
w Stosunkach PolskoRosyjskich

Gmina Sępopol
Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie
Fundacja im. Stefana Batorego
Urząd Gminy Giżycko
Stowarzyszenie Panorama Kultur
Wrocławski Teatr Współczesny
Fundacja „Pieśniarze”
Słupski Ośrodek Kultury.
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Inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej

Zadanie 8

wymiany młodzieży i studentów

Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na
polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE,
a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego.

Uruchomienie III edycji
programu stypendialnego
dla badaczy z Rosji
na prowadzenie badań
naukowych w Polsce;
realizacja II edycji

Przyznawane raz w roku stypendia przeznaczone są dla badaczy z Rosji lub też osób pracujących w rosyjskich instytucjach naukowych. O ich przyznaniu decyduje komisja ekspertów, która ocenia wartość naukową projektu, osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, a także
znaczenie proponowanego programu badań dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Na początku 2013 roku zostało przyznanych 5 stypendiów na rok akademicki
2013/2014. W pierwszych miesiącach 2014 r. Centrum przeprowadziło trzecią edycję, w której zostały przyznane 3 stypendia na rok akademicki 2014/2015. W październiku 2014 roku
CPRDiP ogłosiło IV edycję konkursu na stypendium na realizację badań naukowych w roku
akademickim 2015/2016. Wnioski można było przesyłać do 31 stycznia 2015 roku.
Lista stypendystów z roku akademickiego 2013/2014:
■■ Dr Jekaterina Tumanik z Instytutu Historii Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku; projekt: „Polacy na Syberii w XIX i na początku XX wieku:
słownik biograficzny, charakterystyki, baza danych, bibliografia i źródła”, do realizacji
w roku akademickim 2013/2014. Kwota stypendium: 34 920 zł.
■■ Dr Jelena Kuczerjawa z królewieckiej filii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego; projekt: „Wpływ wizerunku organizacji pozarządowych na jakość
i skuteczność współpracy polsko-rosyjskiej”, realizacja w semestrze zimowym roku
akademickiego 2013/2014. Kwota stypendium: 15 520 zł.
■■ Dr Oleg Michalew z Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego, projekt: „Kluczowe
problemy w stosunkach z Rosją w poglądach polskich partii politycznych w latach
1989–2011”, realizacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Kwota
stypendium: 16 600 zł.
■■ Irina Utienkowa-Szałapak z Petersburskiego Konserwatorium Państwowego im. N.A.
Rimskiego-Korsakowa projekt: „Spuścizna Oskara Kolberga w historii słowiańskiej etnomuzykologii”, realizacja w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.
Kwota stypendium: 15 520 zł.
■■ Dr Natalia Puminowa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego
w Moskwie, projekt „Obraz głupiego Rusina i mądrego Łacinnika w utworach polemicznych (koniec XVI – początek XVII wieku)”, realizacja w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014. Kwota stypendium: 21 500 zł.
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Lista stypendystów z roku akademickiego 2014/2015:
■■ Dr Margarita Korzo z Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk, projekt „Polskie piśmiennictwo religijne i jego wpływy na XVII-wieczne piśmiennictwo rosyjskie”. Kwota
stypendium 25 000 zł.
■■ Dr Irina Trojak z Zakładu Księgoznawstwa Państwowej Naukowo-Technicznej Biblioteki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk, projekt „Polskie historyczne
rossica XIX wieku jako zjawisko kultury piśmiennej”. Kwota stypendium 34 920 zł.
■■ Dr Aleksiej Wasiliew z Katedry Historii Politycznej na fakultecie historycznym Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” projekt „Średniowieczne
strategie Sinnproduktion i polska historiografii okresu rozbiorów (rola obrazów-wspomnień i proces kształtowania się polskiej tożsamości narodowej)”. Kwota stypendium
18 000 zł.

W dniach 16–17 maja 2014 r. odbyła się trzecia edycja Mistrzostw Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Zawody odbyły się w Olsztynie. Na boiskach zagrały
ze sobą drużyny dziecięce z Pomorza, Warmii, Mazur i obwodu królewieckiego. Imprezę zorganizowały wspólnie: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Urząd Miasta Olsztyn,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy wsparciu Konsulatu RP w Królewcu. O mistrzostwo
walczyło 16 drużyn i niemal 200 dzieci z Polski i Rosji. Turniej przeznaczony jest dla chłopców
i dziewczynek w wieku 10–13 lat, którzy rozegrali na dwóch boiskach sportowych „Orlik” w Olsztynie mecze systemem każdy z każdym. Do turnieju zakwalifikowano 8 drużyn polskich (po 4 z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 8 drużyn rosyjskich (obwód królewiecki).
Uwieńczeniem imprezy były mecze rozegrane przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie.

III Turniej o Mistrzostwo
Strefy Małego Ruchu
Granicznego w Piłce Nożnej
Chłopców i Dziewcząt

Na konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014” wpłynęło ogółem 95 wniosków – z tego
3 wpłynęły po terminie. Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał weryfikacji 92 wniosków pod względem wymogów formalnych. Wnioskodawcy prosili
w nich o dofinansowanie w wysokości 7 169 317,64 zł (średnio zatem 77 927,35 zł na jeden
projekt) i zakładali wymianę 2518 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Polsko-Rosyjska Wymiana
Młodzieży 2014

Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 15 wniosków. Pozostałe 77 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej,
która na posiedzeniu 7 kwietnia 2014 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 32 przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 673 248,64 złotych (w wysokości od 31 347,50 do
70 000 złotych).
Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor CPRDiP udzielił dofinansowania
6 wnioskodawcom na łączną sumę 306 347,50 złotych, co pozwoliło zrealizować projekty
przewidujące udział w wymianie 194 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów). Jednak dzięki
dodatkowym środkom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało
się ostatecznie dofinansować łącznie 21 projektów na łączną kwotę ok. 1 000 000 złotych.
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Według wstępnych szacunków w wymianie wzięło udział ok. 600 młodych Polaków i Rosjan (nie
uwzględniając opiekunów).
Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów
i ich rosyjskich partnerów):
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie / Liceum Dierżawińskie w Pietrozawodzku
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy / Technikum Rolnicze w Miczurinskoje
Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław / Sankt Petersburski Uniwersytet Państwowy
Gimnazjum nr 19 w Gdańsku / Szkoła nr 1 w Swietłogorsku
Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Psarach / Szkoła-internat dla dzieci niewidomych
i niedowidzących nr 1 im. Grota w Petersburgu
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku / Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie
Gmina Bartoszyce / Szkoła Średnia nr 2 w Kaliningradzie i Szkoła w Pieriesławskoje
Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu / Korpus Kadecki im. Feldmarszałka
Kutuzowa w Smoleńsku
Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie / Państwowa Zawodowa Szkoła Średnia w Swietłym
Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie / Kaliningradzka Społeczna
Regionalna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Artbiuro 39”
Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Terenowy w Słupsku / Młodzieżowy Teatr Panowa
w Archangielsku
Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejscа Ruda Śląska / Krasnojarska Pozarządowa Regionalna Organizacja Młodzieżowa INTERRA
Powiat Bełchatowski / Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Kaliningradzie
Piastun – Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Opole / Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” w Ełku / Szkoła Przyszłości w Bolszom Isakowie
Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach / Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla osób niewidomych nr 1 w Moskwie
Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej / Technikum Technologiczne w Kaliningradzie
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Instytut im. Surikowa w Moskwie
Miasto Gorlice / Artystyczna Szkoła dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy w Brzuśniku / Gimnazjum nr 2 w Nowosybirsku
Uniwersytet Wrocławski / Sankt Petersburski Uniwersytet Państwowy
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Organizowanie i wspieranie polsko

Zadanie 9

‑rosyjskiej współpracy między
środowiskami naukowo-eksperckimi,
ośrodkami akademickimi, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami samorządu
terytorialnego oraz organizacjami
samorządu zawodowego i gospodarczego
z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji
Rosyjskiej
Centrum intensywnie rozwijało sieci współpracy i kontaktów między polskimi i rosyjskimi instytucjami badawczymi, ośrodkami akademickimi i innymi organizacjami poprzez realizację
konferencji, cykli seminariów tematycznych, oraz stale rozbudowywaną stronę internetową
i serwisy społecznościowe. Istotą tych działań było wspieranie przedsięwzięć na rzecz intensyfikacji komunikacji różnych środowisk zainteresowanych udziałem w dialogu polsko-rosyjskim, zbliżaniem obu społeczeństw oraz ich praktycznym wykorzystywaniem dla kształtowania współpracy organizacji pozarządowych, samorządowych i gospodarczych.
Zadanie to realizowane jest też za pośrednictwem dofinansowywania projektów na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, których beneficjentami stawały się różnego rodzaju instytucje zobowiązane przez zasady udziału w konkursie do znalezienia i nakłonienia do
wspólnych projektów rosyjskich partnerów. W ten sposób dzięki programom Centrum utworzono nowe powiązania między szkołami, uczelniami, samorządami.
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Zadanie 10

Współpraca z instytucją utworzoną
przez władze Federacji Rosyjskiej,
której celem jest podejmowanie działań na
rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach
polsko-rosyjskich

W lutym 2014 r. dyrektor CPRDiP przebywał z wizytą w Moskwie, gdzie spotkał się z dyrektorem rosyjskiej Fundacji „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”. W czerwcu dyrektor rosyjskiego
Centrum odwiedził Warszawę, gdzie doszło do krótkiej roboczej dyskusji.
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Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
tel. + 48 22 295 00 30
fax + 48 22 295 00 31
cprdip@cprdip.pl
http://www.cprdip.pl
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