
UNIWERSYTET GDAŃSKISTUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ

E

BORYS WIKTOROWICZ SAWINKOW
(1879-1925)

Rosyjski pisarz, polityk, rewolucjonista, 
jako członek Organizacji Bojowej Partii 

Socjalistów Rewolucjonistów był 
odpowiedzialny za zamachy na 

carskich urzędników. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej organizował 

struktury Rosyjskiej Armii Ludowej, 
która walczyła pod polskim 

dowództwem przeciwko Armii 
Czerwonej. Po wojnie osiadł 

w Warszawie, gdzie założył Ludowy 
Związek Obrony Ojczyzny i Wolności. 

W tym czasie był przebywającym na 
emigracji największym przeciwnikiem 

bolszewików. Był bardzo ceniony przez 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Борис BикТopoвиЧ Савинков 
(1879-1925)

Русский писатель, политический 
деятель, революционер,  
один из pуководитель Боевой 
организации партии эсеров 
был ответственен за нападения на 
царских чиновников. 
Во время польско-советской 
войны организовал структуры 
российской народной армии, 
которая боролась под польским 
командованием против Красной 
Армии. После войны поселился 
в Варшаве, где  основал Народный 
союз защиты родины и свободы.
Савинков был высоко ценен 
Маршалом Юзефом Пилсудским.
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X SZKOŁA
POLSKO-ROSYJSKA

Historia – Polityka – Kultura
dla młodych specjalistów z obu krajów

WARSZAWA – GDAŃSK – WARSZAWA
20-30 października 2017 r.

WYKŁADY wybitnych specjalistów z polskich uczelni

SEMINARIA o profilu zgodnym ze specjalnością naukową uczestników Szkoły

OKRĄGŁE STOŁY z udziałem specjalistów polskich i rosyjskich

WIZYTY w instytucjach państwowych i organizacjach pozarządowych

Języki Szkoły: polski i rosyjski

Termin nadsyłania aplikacji: 10 września 2017 r.

Wyniki rekrutacji: 20 września 2017 r.

X ПОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ
ШКОЛА

История – Политика – Культура
для молодых специалистов из обеих стран

ВАРШАВА – ГДАНЬСК – ВАРШАВА
20-30 oктября 2017 г.

ЛЕКЦИИ выдающихся специалистов из польских вузов

СЕМИНАРЫ по профилю, сходному с научной специальностью участников Школы

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ с участием польских и российских учёных

ВИЗИТЫ в государственные учреждения и неправительственные организации

Языки Школы: польский и русский

Срок подачи заявлений: 10 сентября 2017 г.

Итоги приема: 20 сентября 2017 г.
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IX SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA
„Historia – Polityka – Kultura”

I. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Szko y mog by doktorancił ą ć , publicyści
i m odzi badacze zajmuj cy si naukowo szeroko rozumianł ą ę ą
problematyk polsko-rosyjsk (przede wszystkim w aspekcieą ą
historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturo-
znawczym religioznawczym).i
2. Znajomo j zyka polskiego przez uczestników rosyjskich jestść ę
po dana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w Szkole.żą
Znajomo j zyka rosyjskiego przez polskich uczestników jestść ę
nieodzowna.
3. Uczestnikiem Szko y mo e by obywatel Polski lub Ros ,ł ż ć ji
który nie uko  czy 30 roku ycia.ń ł ż
4. Szko a odbywa si w Warszawie . Rozpoczyna sił ę ęi w Gdańsku
20 października 3 października 2016 ri ko  czy 0 .ń
5. Program Szko y przewiduje udzia w wyk adach i seminariach,ł ł ł
oraz wizyty w instytucjach pa  stwowych, naukowych i orga-ń
nizacjach pozarz dowych. Programowi merytorycznemuą
towarzyszy program turystyczny kulturalny.i
6. Ka dy uczestnik zobowi zany jest do przygotowaniaż ą

w ramachi wyg oszenia pó godzinnego referatu seminarium.ł ł
7. Organizatorzy zapewniaj zakwaterowanieą oraz częściowe
wyżywienie.

II. DOKUMENTY
1. Kandydaci winni nades a drog elektroniczn na adresł ć ą ą
wsl.studium@uw.edu.pl nast puj ce dokumenty:ę ą

a) kwestionariusz kandydata Szko y dost pny na stronieł ę
www.studium.uw.edu.pl;

ńb) list motywacyjny zawieraj cy opis zainteresowaą
naukowych kandydata i zrealizowanych przeze pracń
z zakresu tematyki polsko-rosyjskiej;
c) curriculum vitae;
d) rekomendacj promotora. Rekomendacja, zawieraj caę ą

instytucji/organizacjipodpis, piecz i dane kontaktoweęć
osoby rekomenduj cej, winna by zeskanowana i nades anaą ć ł
w pliku jpg.

2. Wszystkie dokumenty winny by nades ane razem,ć ł
w jednej wiadomo ciś , przygotowanej w języku polskim lub
rosyjskim.
3. Ostateczny termin nadsy ania dokumentów:ł 10 września
2016 r.

III. WYNIKI REKRUTACJI I ZAPROSZENIA:
1. O wyniku rekrutacji kandydat zostanie powiadomiony drogą
elektroniczn najpó niej Powiadomienią ź 20 września 2016 r. a
zostan wys ane na adres poczty elektronicznej wskazanyą ł
w kwestionariuszu.
2. aproszenia dla rosyjskichZ zakwalifikowanych do udziału
s uchaczy Szko y, wystosowane przez Studium Europył ł
Wschodniej UW, zostan wys ane na adres podanyą ł

(scan drogą mailową, a oryginał pocztą)w kwestionariuszu .

P ł irosimy o rozsy anie przekazywanie
tego folderu zainteresowanym

IX ПОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
„История – Политика – Культура”

I. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1. , y ц cУчастниками школы могут быть аспиранты п бли и ты
и молодые исследователи, занимающиеся польско-российской
проблематикой в широком понимании (прежде всего в области
истории, филологии, политологии, культурологии
и религиоведения).
2. Знание польского языка российскими участниками
приветствуется, но не является условием участия в Школе.
Знание русского языка польскими участниками является
обязательным.
3. Участниками Школы могут быть граждане Польши
и России, не достигшие летнего возраста.30-
4. Школа проходит в Варшаве и в Гд нь ке. Школа начинаетсяa c
20 o 3 o 160 20ктября и заканчивается ктября г.
5. Программа Школы включает в себя участие в лекциях
и семинарах, визиты в государственные и научные
учреждения и в неправительственные организации. Помимо
основной программы запланированы туристическая
и культурная программы.
6. Каждый участник обязан к началу Школы подготовить
получасовой семинарский доклад.
7. Организаторы обеспечивают проживание участников

oe a eи частичн пит ни .

II. ДОКУМЕНТЫ
1. Кандидаты должны прислать электронной почтой по адресу
wsl.studium@uw.edu.pl следующие документы:

а) заполненную анкету кандидата Школы, доступную
на сайте ;www.studium.uw.edu.pl

ceб) мотивационное письмо, включающее в бя описание
научных интересов кандидата и подготовленных им
работ, связанных с польско-российской тематикой;

в ;) curriculum vitae
г) рекомендацию научного руководителя. Рекомендацию,

c y a/с печатью ин тит т организации и контактными данными
рекомендующего лица, следует присылать в отскани
-рованном виде с расширением jpg.

2. Все документы должны быть присланы в одном
сообщении подготовленные на русском или польскoм языках.,
3. Окончательный срок присылки документов: 10 сентября
201 г.6

III. Р :ЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И ПРИГЛАШЕНИЕ
1. О результатах конкурса кандидаты буд т извещ ны поy e
электронной почте не позднее Извещение20 сентября 2016 г.
будет выслано на адрес электронной почты, указанный
в анкете.
2. Приглашения для российских слушателей Школы,
подготовленные Центром исследований Восточной Европы
ВУ, будут отправлены на почтовый адрес, указанный в анкете
(электронной почтой подлинник письмом ., a )

Mы обращаемся просьбой разослать и передатьc
этот буклет желающим

Школа проводиться с 2007 г. Центром исследований Вoсточной Европы Варшавского Университета. Покровuтелями
предыдущих Школ были: cm ыСократ Старынкевич, русский генерал, президент Варшавы в 1875-1892 гг., заслуженный для олиц ,
котор му поляки д ажды добровольно и за и ставили памятник кж , русскийo в cвo cpeдcmвa , a ma e Дмитрий Философов
публицист, пребывал в Польше н эмиграции с 1920 г. Политический деятель, близкий соратник Бориса Савинкова.a

Покровителем Школы в этом году явля тся , российский писатель, политический деятель, революционер,e Борис Савинков
председатель Народного союза защиты родины и свободы, которого очень ценил Маршал Юзеф Пилсудский
.

Szkoła jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Patronami dotychczasowych Szkół byli: Sokrates
Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875-1892, niezwykle zasłużony dla stolicy, któremu Polacy dwukrotnie
z własnej woli i środków wystawiali pomnik, oraz , rosyjski publicysta, przebywał w Polsce na emigracji od 1920 r.Dmitrij Fiłosofow
działacz polityczny, bliski współpracownik Borysa Sawinkowa.

Patronem tegorocznej Szkoły jest , rosyjski pisarz, polityk, rewolucjonista, przewodniczący Ludowego Związku OchronyBorys Sawinkow
Ojczyzny i Wolności, bardzo ceniony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

X SZKOŁA POLSKO-ROSYJSKA
„Historia – Polityka – Kultura”

I.  WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami Szkoły mogą być doktoranci, publicyści  
i młodzi badacze zajmujący się naukowo szeroko rozumianą 
problematyką polsko-rosyjską (przede wszystkim w aspekcie 
historycznym, filologicznym, politologicznym, kulturoznaw-
czym i religioznawczym).
2. Znajomość języka polskiego przez uczestników rosyjskich 
jest pożądana, ale nie jest warunkiem uczestnictwa w Szkole. 
Znajomość języka rosyjskiego przez polskich uczestników jest 
nieodzowna.
3. Uczestnikiem Szkoły może być obywatel Polski lub Rosji, 
który nie ukończył 30 roku życia.
4. Szkoła odbywa się w Warszawie i w Gdańsku. Rozpoczyna 
się 20 października i kończy 30 października 2017 r.
5. Program Szkoły przewiduje udział w wykładach i semina-
riach, oraz wizyty w instytucjach państwowych, naukowych  
i orga-nizacjach pozarządowych. Programowi merytorycznemu 
towarzyszy program turystyczny i kulturalny.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania i wygło-
szenia półgodzinnego referatu w ramach seminarium.
7. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz częściowe 
wyżywienie.

II.  DOKUMENTY
1. Kandydaci winni nadesłać drogą elektroniczną na adres  
wsl.studium@uw.edu.pl następujące dokumenty:
 a) kwestionariusz kandydata Szkoły dostępny na stronie  
 www.studium.uw.edu.pl;
 b) list motywacyjny zawierający opis zainteresowań nauko- 
 wych kandydata i zrealizowanych przezeń prac z zakresu  
 tematyki polsko-rosyjskiej;
 c) curriculum vitae;
 d) rekomendację promotora. Rekomendacja, zawierająca  
 podpis, pieczęć instytucji/organizacji i dane kontaktowe  
 osoby rekomendującej, winna być zeskanowana i nadesłana  
 w pliku jpg.
2. Wszystkie dokumenty winny być nadesłane razem, w jednej 
wiadomości, przygotowanej w języku polskim lub rosyjskim.
3. Ostateczny termin nadsyłania dokumentów: 10 września 
2017 r.

III.  WYNIKI REKRUTACJI I ZAPROSZENIA:
1. O wyniku rekrutacji kandydat zostanie powiadomiony  
drogą elektroniczną najpóźniej 20 września 2017 r. Powiado-
mienia zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej wskazany  
w kwestionariuszu. 
2. Zaproszenia dla zakwalifikowanych do udziału rosyjskich 
słuchaczy Szkoły, wystosowane przez Studium Europy Wschod-
niej UW, zostaną wysłane na adres podany w kwestionariuszu 
(scan drogą mailową, a oryginał pocztą).

Prosimy o rozsyłanie i przekazywanie
tego folderu zainteresowanym

X ПОЛЬСКО-РОССИЙСКАЯ ШКОЛА
„История – Политика – Культура”

I.  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.. Участниками школы могут быть аспиранты, пyблициcты  
и молодые исследователи, занимающиеся польско-россий-
ской проблематикой в широком понимании (прежде всего  
в области истории, филологии, политологии, культурологии 
и религиоведения).
2. Знание польского языка российскими участниками привет-
ствуется, но не является условием участия в Школе. Знание 
русского языка польскими участниками является обязательным.
3. Участниками Школы могут быть граждане Польши и России, 
не достигшие 30-летнего возраста.
4. Школа проходит в Варшаве и в Гдaньcке. Школа начинает-
ся 20 oктября  и  заканчивается 30 oктября  2017 г.
5. Программа Школы включает в себя участие в лекцияхи се-
минарах, визиты в государственные и научные учреждения 
и в неправительственные организации. Помимо основной 
программы запланированы туристическая и культурная про-
граммы.
6. Каждый участник обязан к началу Школы подготовить 
получасовой семинарский доклад.
7. Организаторы обеспечивают проживание участников  
и частичнoe питaниe.

II.  ДОКУМЕНТЫ
1. Кандидаты должны прислать электронной почтой по адресу 
wsl.studium@uw.edu.pl следующие документы:
 a) заполненную анкету кандидата Школы, доступную на сайте  
 www.studium.uw.edu.pl;
 б) мотивационное письмо, включающее в ceбя описание  
 научных интересов кандидата и подготовленных им  
 работ, связанных с польско-российской тематикой;
 в) curriculum vitae;
 г) рекомендацию научного руководителя. Рекомендацию,  
 с печатью инcтитyтa/ организации и контактными данными 
 рекомендующего лица, следует присылать в отсканированном  
 виде с расширением jpg.
2. Все документы должны быть присланы в одном сообщении, 
подготовленные на русском или польскoм языках.
3. Окончательный срок присылки документов: 10 сентября 
2017 r.

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И ПРИГЛАШЕНИЕ:
1. О результатах конкурса кандидаты будyт извещeны по 
электронной почте не позднее 20 сентября 2017 г. Извеще-
ние будет выслано на адрес электронной почты, указанный 
в анкете.
2. Приглашения для российских слушателей Школы, под-
готовленные Центром исследований Восточной Европы ВУ, 
будут отправлены на почтовый адрес, указанный в анкете 
(электронной почтой, a подлинник письмом).

Mы обращаемся c просьбой разослать и передать 
этот буклет желающим

Szkoła jest organizowana od 2007 r. przez Studium Europy Wschodniej UW. Patronami dotychczasowych Szkół byli: Sokrates  
Starynkiewicz, rosyjski generał, prezydent Warszawy w latach 1875-1892, niezwykle zasłużony dla stolicy, któremu Polacy dwukrotnie 
z własnej woli i środków wystawiali pomnik, oraz Dmitrij Fiłosofow, rosyjski publicysta, przebywał w Polsce na emigracji od 1920 r. 
działacz polityczny, bliski współpracownik Borysa Sawinkowa.

Patronem tegorocznej Szkoły jest Borys Sawinkow, rosyjski pisarz, polityk, rewolucjonista, przewodniczący Ludowego  Związku Ochro-
ny Ojczyzny i Wolności, bardzo ceniony przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Школа проводиться с 2007 г. Центром исследований Вoсточной Европы Варшавского Университета. Покровuтелями преды-
дущих Школ были: Сократ Старынкевич, русский генерал, президент Варшавы в 1875-1892 гг., заслуженный для cmолицы, 
которoму поляки дважды добровольно и за cвoи cpeдcmвa ставили памятник, a maкжe Дмитрий Философов, русский публи-
цист, пребывал в Польше нa эмиграции с 1920 г. Политический деятель, близкий соратник Бориса Савинкова.

Покровителем Школы в этом году являeтся Борис Савинкоaв, российский  писатель, политический деятель, революционер, 
председатель Народного союза защиты родины и свободы, которого очень ценил Маршал Юзеф Пилсудский


