
Organizatorzy:

XI Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum Europejskiego UW 



Organizatorzy:

Cele, problemy i pytania

Jako społeczeństwo żyjemy w dwóch rzeczywistościach: w tej w której funkcjonujemy na co dzień, czyli lokalnej

płaszczyźnie naszego kraju, oraz tej, o której najczęściej słyszymy w mediach - płaszczyźnie globalnej. Pomimo

opisanego podziału, w dzisiejszym świecie płaszczyzny te są ze sobą ściśle powiązane, sprawiając, że globalne zjawiska

okazują się skutkiem tendencji lokalnych, a wydarzenia lokalne są często uwarunkowane tym co dzieje się na świecie.

Świadomi zagrożeń płynących z dużej dywersyfikacji politycznej, religijnej i kulturowej oraz zróżnicowanych poziomów

gospodarczych pragniemy przyjrzeć się światu zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.

Konferencję otworzy wykład inauguracyjny podczas którego wspólnie postaramy się stworzyć podstawę do dalszej,

panelowej analizy pytania postawionego w tytule Konferencji. Wykład inauguracyjny poświęcimy na dyskusję w

szerokim ujęciu, skoncentrowanym wokół jednocześnie globalnej i lokalnej perspektywy, w przeciwieństwie do

ukierunkowanych debat panelowych.

Dyskusja podczas pierwszego panelu opierać się będzie przede wszystkim na przestrzeni globalnej, w której

ostatnimi czasy, w wyniku daleko idącej globalizacji, zaczęły odradzać się tendencje nacjonalistyczne. W gronie

ekspertów pragniemy zastanowić się nad przyczynami wzrostu postaw silnie narodowościowych: czy są one wyrazem

sprzeciwu wobec coraz dalej idącej integracji, efektem

nieskutecznej polityki UE wobec imigrantów, a może po prostu naturalną zmianą nurtu politycznego? Jaki wpływ na

współpracę polityczną państw europejskich i funkcjonowanie Unii będą miały nacjonalizmy, w tym wybór szerzącego

populistyczne hasła prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy USA zamknie się na współpracę w ramach Sojuszu

Północnoatlantyckiego? Jak traktować nacjonalizmy na świecie - jako blokadę dla rozwoju państw czy szansę na

poprawę sytuacji obywateli?

Tematyka drugiego panelu będzie skupiona głównie na lokalnej płaszczyźnie Polski oraz Unii Europejskiej w ujęciu

społeczno-ekonomicznym. Wraz z ekspertami postaramy się ocenić aktualną kondycję polskiej gospodarki z

perspektywy Państwa, które przez 13 lat po przystąpieniu do UE było największym beneficjentem unijnych dotacji. Czy

w pełni wykorzystaliśmy potencjał tej szansy? Czy udało nam się “dogonić zachód”, albo czego nam w tym zakresie

zabrakło? Na ile zasadne są zarzuty różnych kręgów dotyczące niespełniającej naszych oczekiwań jakości życia? Może

głosy te wynikają jedynie z naszej narodowej specyfiki, a tak naprawdę mamy czym się chwalić na tle innym państw

europejskich? Czy staliśmy się krajem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych i co jest największym ekonomicznym

osiągnięciem minionej dekady?

Na wszystkie powyższe pytania postaramy się odpowiedzieć już 21 kwietnia, podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji

Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Całej dyskusji będzie przyświecać fundamentalne

pytanie gdzie leży złoty środek między postulatami nacjonalistycznymi a procesami globalizacyjnymi i, w którą stronę

powinniśmy zmierzać, kierując się naszymi, ale też światowymi interesami.

Do takiej dyskusji, dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, serdecznie zachęcamy!

Porozmawiajmy!

KonferencjaCE2017: Świat i UE w epoce Trumpa
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12:00 – 12:15 Powitanie uczestników
Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego <gość potwierdzony>

12:15-13:15 Wystąpienie inauguracyjne, 
Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego <gość potwierdzony>

13:15 – 15:00 Panel I: Protekcjonizm a regionalizm i globalne rynki - nowy układ sił w światowej 
gospodarce 

Wojciech Gagatek, Moderator <gość potwierdzony>

Adam A. Ambroziak, Szkoła Główna Handlowa <gość potwierdzony>

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, WNE UW <gość potwierdzony> 

Katarzyna Żukrowska,  dyrektor ISM, SGH <gość potwierdzony>

Jan Jakub Michałek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW <gość potwierdzony>

Janusz Piechociński,  premier i minister gospodarki <gość potwierdzony>

15:00 – 15:30 Przerwa

15:30 – 17:30 Panel II: Nowa Unia, Nowa Ameryka, Polska perspektywa 

Aneta Kiszko i Julia Skrzypczak, Moderator <goście potwierdzeni>

Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki <gość potwierdzony>

Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie UW <gość potwierdzony>

Małgorzata Bonikowska, prezes CSM <gość potwierdzony>

Bartosz Węglarczyk, dyrektor programowy Onet.pl <gość potwierdzony>

Marek Wróbel, Fundacja Republikańska <gość potwierdzony>

Agenda:
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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@centrumeuropa.pl

Formuła dyskusji:
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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.

O KonferencjiCE:
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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”
„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 
Stowarzyszenie !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.

O organizatorach:

Zarząd Samorządu Studentów UW

Wykonuje zadania o zasieg̨u ogólnouniwersyteckim. Zajmuje się animacją życia
studenckiego, współpracą i wspomaganiem działalności samorządowej oraz podziałem
funduszy przeznaczonych na projekty studenckie. Dziek̨i działaniom Zarządu
organizowane są mied̨zy innymi Juwenalia, koncerty, spotkania ze znanymi osobami.
Prowadzona jest także studencka telewizja internetowa oraz realizowanych jest wiele
wiele innych projektów.
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Znajdź nas w sieci:

Strona: www.centrumdebaty.pl
Facebook: www.facebook.com/centrumdebaty
Twitter: www.twitter.com/centrumdebaty

Życzliwie wspierają nas:

http://www.centrumdebaty.pl/
http://www.facebook.com/centrumdebaty
http://www.twitter.com/centrumdebaty

