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Dnia 12 listopada 2019 roku mija 30 lat od historycznej Mszy Pojednania w Krzyżowej na 

Dolnym Śląsku, podczas której ówczesny premier Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusz Mazowiecki 

oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl przekazali sobie poprzez wymianę uścisków znak pokoju. 

Gest ten stał się symbolem długo oczekiwanego polsko-niemieckiego pojednania i otworzył 

drogę do pogłębiającej się, wielopłaszczyznowej współpracy między oboma narodami i 

państwami po 1989 roku.   

Trzy dekady po tym wydarzeniu chcielibyśmy przeanalizować, jaki jest bilans tych relacji 

w obszarze polityki, gospodarki, kultury, nauki i bezpieczeństwa (narodowego i 

międzynarodowego). Co udało się dotychczas osiągnąć oraz jakie wyzwania stoją obecnie przed 

przedstawicielami Polski i Niemiec? Konferencja posiada następujący zakres tematyczny:  

- historia wzajemnych stosunków 

- współpraca polityczna Polski i Niemiec   

- kontakty gospodarcze 



 

 

- współpraca kulturalna  

- współpraca naukowa 

- wzajemne wpływy w prawodawstwie 

- relacje w obszarze bezpieczeństwa 

- Polska i Niemcy w mediach 

- polsko - niemiecka współpraca transgraniczna  

- bilateralne i multilateralne działania w kontekście UE 

- mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech  

- rola kościołów w pojednaniu polsko-niemieckim 

 

Celem Organizatorów konferencji jest nie tylko wielopłaszczyznowa analiza stosunków 

Polski i Niemiec, ale także publikacja wyników badań w tych obszarach w recenzowanej i wysoko 

punktowanej monografii naukowej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. W związku z 

tym zaproszenie kierowane jest do politologów, socjologów, historyków, prawników, 

kulturoznawców, antropologów, prawników i ekonomistów oraz innych badaczy podejmujących 

temat wzajemnych relacji Polski i Niemiec. 

 

Informacje organizacyjne  

 

Miejsce konferencji 

Instytut Studiów Międzynarodowych  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

Ul. Koszarowa 3/21 

51-149 Wrocław  

 

Zgłoszenie udziału w konferencji: do dnia 15.10.2019 prosimy załączoną „Kartę zgłoszenia” 

wypełnić i przesłać na adres mailowy pojednanie@uwr.edu.pl .  

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie opłaty konferencyjnej w 

wysokości 300 zł. Opłata dla doktorantów wynosi 250 zł.  Kwotę tę należy wpłacić do 

dnia 31.10.2019 roku na poniższe konto:  

mailto:pojednanie@uwr.edu.pl


 

 

09 1090 2503 0000 0001 1110 6022. W tytule przelewu należy wpisać  NR 7003 /2455/19 oraz 

imię i nazwisko. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Organizatorzy nie zapewniają 

noclegu. Języki konferencji: polski, niemiecki, angielski (bez tłumaczenia). 

 

Opłata konferencyjna obejmuje:  

-  materiały konferencyjne  

-  wyżywienie podczas konferencji oraz bankiet  

 - publikację referatu po uzyskaniu pozytywnej recenzji  

Po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty konferencyjnej przesłany zostanie zwrotny e-mail 

potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy 

skontaktować się z organizatorem konferencji (e-mail – pojednanie@uwr.edu.pl). 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłaszanych tematów. 

 
Forma upowszechniania wyników konferencji: 

Recenzowana monografia o charakterze zbiorowym  

Termin złożenia tekstów: 15 stycznia 2020 roku  

Komitet naukowy 

dr hab. prof. UWr Krzysztof Kociubiński – Przewodniczący  

prof. zw. dr hab. Zbigniew Kurcz   

dr hab. prof. UWr Leszek Kwieciński  

dr hab. prof. UWr Patrycja Matusz  

dr hab. Elżbieta Opiłowska   

dr hab. Renata Duda 

dr Irena Kurasz 

Komitet organizacyjny 

dr Irena Kurasz – Przewodnicząca (e-mail: irena.kurasz@uwr.edu.pl)  

dr Renata Kunert- Milcarz 

dr Joanna Trajman  

lic. Agnieszka Macanko 

lic. Aleksandra Noga  
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KARTA ZGŁOSZENIA 
 

udziału w konferencji naukowej: „30 lat pojednania polsko-niemieckiego” 
Wrocław, dnia 27.11.2019 r., Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 

Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław. 
 

Dane uczestnika konferencji 
 
Nazwisko i imię: ................................................................................................................................  

Tytuł, stopień naukowy: ...................................................................................................................  

E-mail: ..............................................................................................................................................  

Telefon: .............................................................................................................................................  

Reprezentowana Instytucja: .............................................................................................................  

Forma udziału w konferencji: (proszę zaznaczyć znakiem X wybraną opcję):    

wygłoszenie referatu  - …., tytuł: …………………………………………………………….……………..…….……… 

referat do druku  - ….., tytuł: ………………………………………………………………………………..…………….. 

uczestnictwo bierne - ………………………………………………………………………………………………………...  

Pełna opłata konferencyjna: 300,00 zł (250 zł dla doktorantów) obejmująca koszty: 
wyżywienia podczas konferencji, bankietu oraz recenzowanej publikacji naukowej. 
Opłata jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Opłaty konferencyjne należy dokonywać na 
numer konta bankowego:  09 1090 2503 0000 0001 1110 6022    
z dopiskiem NR 7003 /2455/19 oraz imię i nazwisko. 

Dane do faktury:  

Nazwa instytucji  ..............................................................................................................................  

Adres  ................................................................................................................................................  

NIP  ...................................................................................................................................................  

Upoważniam Uniwersytet Wrocławski do wystawienia rachunku  
za udział w ww. konferencji bez podpisu odbiorcy.   
Życzenia i uwagi ..........................................................................................................................  
Organizatorzy nie zapewniają noclegu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 833, ze zm.) oraz 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i akceptuję warunki uczestnictwa 
w Konferencji. 
Data i  podpis uczestnika konferencji 
 

……………....................................................... 


