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KonferencjaCE2016: Nowa Europa
Jaka będzie Unia przyszłości?

Cele, problemy i pytania
Podczas jubileuszowej X KonferencjiCE podjęte zostanie wyzwanie podsumowania zmian, które na naszych oczach
przechodzi Unia Europejska oraz cały obszar europejskich wpływów gospodarczych, politycznych i kulturowych.
Mało kto wierzy dziś, że Unia w dotychczasowym kształcie może przetrwać. Konieczna wydaje się redefinicja jej
celów i lepsze zrozumienie zadań, które stawiają przed nią europejskie społeczeństwa. Najważniejszym zadaniem
uczestników konferencji będzie więc zdiagnozowanie, jak szeroki będzie zakres zmian, które czekają Europę i samą
Unię Europejską.
Dyskusja w pierwszym panelu skupi się na analizie nowych tendencji widocznych w ideologicznych, politycznych
i geostrategicznych doktrynach państw europejskich. Dynamicznie zmieniają się bowiem nie tylko relacje wewnątrz
Unii, ale także w jej najbliższym otoczeniu. Czy w obliczu zmian filozofia zjednoczonej Europy i wspólne europejskie
wartości mają szansę na przetrwanie? Czy Unia Europejska skupiona na gaszeniu wewnętrznych pożarów jest w
stanie realizować założone cele i zachować przynajmniej deklaratywną jednomyślność? Razem z zaproszonymi
gośćmi wskażemy nowe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć europejscy politycy i zastanowimy się jaki kierunek
powinna obrać Unia.
Podczas drugiego panelu, w kontekście dyskusji nad przyszłością Unii Europejskiej, rozważymy jaką strategię wobec
Unii Europejskiej powinna przybrać Polska. Czy opłaca nam się być europejskim prymusem? Czy lepszą strategią jest
powiększanie dystansu? A może kryzys integracji europejskiej to właściwy moment na budowanie pozycji Polski jako
lokalnego lidera w osi północ-południe? Poszukamy również odpowiedzi na pytanie, jak z perspektywy Polski
mogłaby wyglądać nowa formuła współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Będzie to także okazja do
dyskusji, czy jakość życia, do której przyzwyczailiśmy się na naszym kontynencie, jest do utrzymania w zestawieniu z
perspektywą wieloletniej stagnacji gospodarczej.
Ostatni, trzeci panel konferencji, zostanie poświęcony słabnącemu bezpieczeństwu europejskich krajów jak i nowym
zagrożeniom dla prywatnego bezpieczeństwa obywateli. Zamachy terrorystyczne, wojny tuż przy granicach Unii
Europejskiej, napady na funkcjonariuszy służb porządkowych, zamieszki i podpalenia – to niebezpieczne wyzwania,
z którymi mierzą się kraje naszej części świata. Ci sami politycy, którzy w latach ‘80-‘90 XX w. walczyli ze służbami
specjalnymi i zasłaniali twarze uczestnicząc w manifestacjach, chcą dzisiaj ograniczenia wolności obywatelskiej w
imię przywracania bezpieczeństwa. Co przez ten czas stało się z Europą i co czeka ją dalej?
Całej dyskusji będzie przyświecać fundamentalne pytanie o to, jakiej Europy pragniemy my - Europejczycy i jak
powinna się zmienić Unia Europejska, aby na nowo stała się przestrzenią sprzyjającą realizacji naszych wartości i
marzeń oraz wspólnemu rozwiązywaniu problemów. Zadamy też pytanie czy wspólny europejski projekt jest w
ogóle do utrzymania w długiej perspektywie. Do takiej dyskusji, dzielenia się swoimi doświadczeniami i
przemyśleniami, serdecznie zachęcamy!

Porozmawiajmy!
Organizatorzy:

Agenda:
10:00 – 10:15

10:15-10:45

10:45 – 12:15

Powitanie uczestników
Alojzy Z. Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW
Wystąpienie inauguracyjne
Aleksander Bobko, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Panel I Czy mamy jeszcze coś wspólnego? Jak zmieniają się idee i wartości w państwach
Europy?
Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie UW <gość potwierdzony>
Alojzy Z. Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW <gość potwierdzony>
Dariusz Rosati, Poseł do Parlamentu Europejskiego <gość potwierdzony>
Krzysztof Blusz, Wiceprezes Instytutu WiseEuropa <gość potwierdzony>
Olaf Osica, Dyrektor ds. oceny ryzyka, PolitykaInsight <gość potwierdzony>
Jacek Żakowski, Dziennikarz i publicysta <gość potwierdzony>

12:15 – 12:45

Przerwa

12:45 – 14:45

Panel II Eurosceptycy, czy euroentuzjaści? Jaka powinna być strategia Polski w Unii
Europejskiej?
Adam Szłapka, Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, Nowoczesna <gość potwierdzony>
Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2012-2015 <gość potwierdzony>
Robert Winnicki, Sejmowa Komisja ds. UE, Kukiz’15 <gość potwierdzony>
Jacek Protasiewicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego, PO <gość potwierdzony>
Marek Wróbel, Fundacja Republikańska, <gość potwierdzony>

14:45 – 15:15

Przerwa

15:15 – 17:15

Panel III Dla kogo Europa? Jak godzić wolność z bezpieczeństwem wewnętrznym?
Anna Walkowiak Fundacja Panoptykon <gość potwierdzony>
Jacek Bartosiak, Ekspert od spraw geopolityki i strategii <gość potwierdzony>
Piotr Bystrianin, Fundacja Ocalenie <gość potwierdzony>
Zbigniew Sabak, Profesor Akademii Obrony Narodowej <gość potwierdzony>
Bogusław Pacek, Były doradca Ministra Obrony Narodowej <gość potwierdzony>
Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2010–2015) <gość potwierdzony>

17:15 - 17:25

Organizatorzy:

Zakończenie

Formuła dyskusji:
Aby zapewnić swobodę dyskusji i atmosferę dialogu organizatorzy zdecydowali przyjąć
następującą formułę współpracy podczas konferencji.

Każdy z prelegentów wygłosi krótkie (ok. 8 minutowe) wystąpienie związane
z tematem panelu (łącznie ok. 40 min)

Po wystąpieniach prelegentów nastąpi tura pytań przygotowanych przez
moderatorów oraz dyskusja między zaproszonymi gośćmi (ok. 45 min)

Seria pytań uczestników konferencji (35 min)

Chętnie przyjmiemy Państwa sugestie dotyczące wątków poruszanych przez naszych gości,
dodatkowe pytania i wątpliwości.
Prosimy przesyłać je do 30 marca na adres kontakt@konferencjace.org
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O KonferencjiCE:
KonferencjaCE to projekt, który wywodzi się z dorocznych spotkań naukowych organizowanych
przez społeczność Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie
wydarzenie stało się wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej,
przedstawicieli świata nauki i biznesu, a także studentów z całej Polski.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych gości organizujemy także seminaria i debaty, podczas
których zapraszamy do dyskusji na bieżące tematy z ciekawymi umysłami z Polski, Europy i świata.
Wszystkie te wydarzenia organizowane są w ramach Centrum Debaty Publicznej.
Centrum Debaty Publicznej stanowi platformę wymiany myśli. To projekt zbudowany w oparciu o
tradycyjną rolę uczelni wyższych jako animatorów dyskursu publicznego ufundowana na zasadzie
swobody wymiany poglądów i reprezentowania szerokiego spektrum opinii. Wybierając istotne
społecznie tematy, zniekształcane często przez media i polityczną narrację, staramy się budować
przestrzeń rzetelnej i głębokiej refleksji, a poprzez jednoczesne zaangażowanie środowisk studenckich
współtworzyć nowoczesną polską humanistykę i kształtować odpowiedzialność obywatelską. W oparciu
o 9 lat doświadczeń przygotowujemy konferencje, debaty i publikacje łączące w sobie akademicką
tradycję intelektualną z potrzebą aktywnego uczestnictwa w sporach kształtujących współczesną Polskę,
Europę i świat.
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Działamy od 2007 roku!

Organizatorzy:

O organizatorach:
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Powstało w 1991 roku. Jest jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która poza
prowadzeniem badań w zakresie politycznych, społecznych, prawnych i ekonomicznych
aspektów integracji europejskiej aktywnie działa na rzecz popularyzowania ich efektów. Od roku
akademickiego 2004/2005 Centrum Europejskie prowadzi także studia licencjackie i
magisterskie na kierunku europeistyka.
Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW
Od wielu lat Samorząd !CE to rozpoznawalny wśród studentów, absolwentów i kadry
dydaktycznej organizator wydarzeń związanych z kulturą i studenckim ruchem naukowym. Do
jego składu od lat dołączają osoby pomysłowe i zaangażowane w rozwój społeczności Centrum
Europejskiego UW. Zespół Samorządu, realizuje projekty takie jak wyjazdy szkoleniowe i
integracyjne, imprezy tematyczne, seminaria, a także akcje charytatywne.
Koło Naukowe „Europa Nova”
To inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką
integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych. Jego członkowie poza udziałem w
naukowym życiu Centrum Europejskiego wydają semestralnik „!CEntrum Europa Świat”,
organizują seminaria i debaty oraz aktywnie działają w ruchu naukowym.
Stowarzyszenie Centrum Europa !CE
Działa na rzecz rozwoju społeczności wokół Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum
Europejskiego UW. Wśród jego celów znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i
absolwentów uczelni wyższych, organizacja wydarzeń o charakterze naukowym i
publicystycznym oraz aktywny udział w organizacji dyskursu publicznego wokół problemów
integracji europejskiej, sytuacji geopolitycznej Polski i Europy, a także rozwoju polskiego
społeczeństwa i wyzwań dla szkolnictwa wyższego.
Zarząd Samorządu Studentów UW
Wykonuje zadania o zasięgu ogólnouniwersyteckim. Zajmuje się animacją życia studenckiego,
współpracą i wspomaganiem działalności samorządowej oraz podziałem funduszy
przeznaczonych na projekty studenckie. Dzięki działaniom Zarządu organizowane są między
innymi Juwenalia, koncerty, spotkania ze znanymi osobami. Prowadzona jest także studencka
telewizja internetowa oraz realizowanych jest wiele wiele innych projektów.
Uniwersytet Warszawski
To największa, jedna z najlepszych i najstarszych szkół wyższych w Polsce, a jednocześnie
najdłużej działająca uczelnia w stolicy. Studia na UW to możliwość wyboru spośród ponad 100
kierunków studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Na Uniwersytecie pracuje
obecnie ok. 3,5 tys. nauczycieli akademickich, wśród których jest ponad 850 profesorów.
Uniwersytet odgrywa aktywną rolę w popularyzowaniu nauki oraz wspieraniu inicjatyw
studenckich.
Organizatorzy:

Partnerzy poprzednich edycji:

Znajdź nas w sieci:
Strona: www.centrumdebaty.pl
Facebook: www.facebook.com/centrumdebaty
Twitter: www.twitter.com/centrumdebaty
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