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W dniach 27–28 kwietnia 2010 roku w Wyższej Szkole Stosunków Między-
narodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz na Narodowym Uniwer-
sytecie im. Iwana Franka we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. Europa Regionów. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek. Organizatorami 
przedsięwzięcia byli Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komu-
nikacji Społecznej w Chełmie, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka we 
Lwowie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Chełmie. Celem 
konferencji było szerokie i interdyscyplinarne podjęcie problematyki związa-
nej z fenomenem regionalizmu, a w szczególności analiza zjawisk i tendencji 
występujących w ramach polityki regionalnej w krajach Unii Europejskiej, czy 
wspólnych przedsięwzięć regionalnych państw – członków UE i byłych republik 
radzieckich.

Nie bez znaczenia dla wyboru tematu konferencji okazała się bezpośrednia 
bliskość województwa lubelskiego, w tym miasta Chełm, z Ukrainą i Białorusią, 
gdyż Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej 
od dłuższego czasu utrzymuje kontakty naukowe z ośrodkami zza wschodniej 
granicy, w tym w szczególności z Narodowym Uniwersytetem im. I. Franka we 
Lwowie. Do udziału w dwudniowej konferencji zaproszono grono wybitnych 
autorytetów nauki, którzy przybliżyli słuchaczom różnorodność i złożoność re-
lacji międzynarodowych w aspekcie regionalnym. Z uwagi na znaczenie jakie 
dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy posiada współpraca 
międzynarodowa, na konferencji nie mogło zabraknąć jej przedstawicieli w oso-
bach Marty Czakowskiej, Marii Orłowskiej-Bednarz, Marka Bednarza i Michała 
Czakowskiego.

Podczas pierwszego dnia konferencji uczestnicy mieli możliwość zapozna-
nia się z wynikami pracy badaczy z wiodących uczelni w Polsce i na Ukrainie, 
między innymi profesora Edwarda Olszewskiego i profesora Antoniego Miecz-
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kowskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora 
Ryszarda Czarnego, profesora Ryszarda Jaskierni i profesora Kazimierza Kika 
z Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
i wielu innych znakomitych przedstawicieli świata nauki, a ze strony ukraińskiej 
profesora Aleksija Suchyja, profesora Anatolija Romaniuka oraz doktora Lubomira 
Mandzija z Narodowego Uniwersytetu im. I. Franka we Lwowie, a także wiele 
innych ważnych osobistości zza wschodniej granicy. W trakcie przerw goście 
mogli skonsultować swoje spostrzeżenia i poglądy z uczestnikami spotkania. 
Pierwszy dzień konferencji zakończył się o godzinie 17.00 wyjazdem na Ukrainę.

Druga sesja plenarna konferencji odbyła się we Lwowie. Jako pierwszy 
głos zabrał rektor WSSM i KS w Chełmie dr Michał Gołoś, przedstawił refe-
rat dotyczący regionalnych konfliktów w Europie, następny był prof. Edward 
Olszewski, który wypowiadał się o problematyce globalizacji w odniesieniu do 
państw narodowych. Następnie głos zabrała profesor Teresa Sasińska – Klas, 
związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, która poruszyła problematykę społe-
czeństwa polskiego w Unii Europejskiej 2004–2006 w szerokiej perspektywie 
oceny skutków wejścia do struktur europejskich. Na zakończenie drugiego dnia 
konferencji odbyła się debata, którą zainicjował wykład wprowadzający dr hab. 
Mykoły Kuczerepy pt. „Stosunki polsko-ukraińskie. Przeszłość i przyszłość”. 
Po zakończeniu debaty organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom za 
aktywność, ponieważ każda z sesji zakończyła się ożywioną i owocną wymiana 
poglądów. Po obiedzie uczestnicy konferencji wybrali się na spacer po Lwowie. 
Materialny efekt konferencji stanowi praca zbiorowa Europa regionów pod redak-
cja Michał Gołosia i Agnieszki Kasińskiej-Metryki, wydana przez Wydawnictwo 
Adam Marszałek w Toruniu.


