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KonferencjaCE2018: Wojny w czasach cyfrowej rewolucji
Europa i świat wobec nowoczesnych zagrożeo

Cele, problemy i pytania

Rewolucja komunikacyjna ostatniego dziesięciolecia stworzyła nowe potęgi gospodarcze,
przyspieszyła globalizację i naruszyła skostniały ład międzynarodowy. Spadek kosztów połączeo
lotniczych, globalne firmy kurierskie, międzykontynentalne migracje ekonomiczne i cyfrowe
narzędzia komunikacji zmieniają oblicze świata, skutecznie ograniczając czas potrzebny na
przenoszenie dóbr i informacji z miejsca na miejsce. Za nową rzeczywistością ledwo nadążają
globalne korporacje, a co dopiero powiedzied o rządach i organizacjach gospodarczych. W ciągu
zaledwie jednej dekady pojawiły się realne zagrożenia, na które jako społeczeostwa nie jesteśmy
przygotowani. Zagrożenia te dotyczą dwóch równoległych aspektów naszej nowej rzeczywistości;
po pierwsze zagrożeo płynących z fizycznego świata – globalnego terroryzmu, wojen hybrydowych
czy niekontrolowanych migracji, a po drugie niebezpieczeostw płynących z wirtualnej
rzeczywistości – manipulacji wynikami wyborczymi, kradzieży tożsamości, cyberterroryzmu i braku
publicznej kontroli nad obrotem handlowym w sieci.

Jak definiowad te nowe obszary niebezpieczeostw? Jak monitorowad działania terrorystów i
cyberprzestępców, bez narażania na szwank praw człowieka i obywatela? Jak chronid tożsamośd i
prywtanośd, ale zachowad bezpieczeostwo imprez masowych, środków transportu czy prywatnych
danych i pieniędzy? Jak zabezpieczyd media przed tworzeniem i powielaniem fałyszwych
komunikatów, a opinię publiczną przed dzialaniem botów? Jak zabezpieczyd demokrację przed
manipulowaniem opinią publiczną w internecie? Jak zarządzad wojnami hybrydowymi, udziałem
własnych obywateli w konfliktach zbrojnych poza wojskiem narodowym? Jak monitorowad te
konflikty i przypisywad odpowiedzialnośd za działania zbrojne?

Na te i inne pytania zastanowimy się podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum
Europejskiego UW: Wojny w czasach cyfrowej rewolucji: Europa i Świat wobec nowoczesnych
zagrożeo

Wraz z zaproszonymi ekspertami pragniemy wspólnie zastanowid się jakich niebezpieczeostw
należy się spodziewad w dzisiejszym świecie? Jakich zmian należy się spodziewad w obecny ładzie
geopolitycznym? I jak skutecznie chronid europejskie wartości, dostosowując się do globalnych
zmian? Na wszystkie powyższe pytania postaramy się odpowiedzied już 27 kwietnia, podczas XII
Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Całej dyskusji będzie przyświecad fundamentalne pytanie czym dla obywateli jest dzisiaj
bezpieczeostwo, ile jesteśmy w stanie oddad, żeby czud się bezpiecznie i jaka jest nowa definicja
obrony narodowej w erze cyfrowej.

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

13:00 – 13:30 Powitanie uczestników
Piotr Zalewski, szef projektu Centrum Debaty Publicznej

13:30-14:15 Wystąpienie inauguracyjne: Dlaczego mówimy o wojnie?
Ludwik Dorn,  w latach 2005-2007 wicepremier oraz minister spraw wewnętrznych i 
administracji <gośd potwierdzony>

14:15 – 16:00 Panel I: Cyberbezpieczeostwo: polityka obronna wobec zagrożeo wirtualnej rzeczywistości

Jacek Matuszak,  Moderator <gośd potwierdzony>

Mariusz Rukat, podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego <gośd potwierdzony>

Marta Przywała,  koordynator CYBERSEC, Instytut Kościuszki <gośd potwierdzony>

Radosław Żydok, inżynier informatyki, Fundacja Republikaoska <gośd potwierdzony>

Tomasz Soczyoski,  zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki GIODO <gośd potwierdzony>

Małgorzata Fraser, analityczka prywatności i cyberbezpieczeostwa <gośd potwierdzony>

16:00 – 16:30 Przerwa

16:30 – 18:30 Panel II: Wojna bez wojny: Jak zarządzad obronnością i skutkami konfliktów hybrydowych na 
poziomie UE?

Bartłomiej Radziejewski,  Moderator <gośd potwierdzony>

Jacek Bartosiak, ekspert do spraw geopolityki <gośd potwierdzony>

Beata Górka Winter, ekspert ds. bezpieczeostwa  międzynarodowego <gośd potwierdzony>

Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeostwa Narodowego <gośd potwierdzony>

Jerzy Dziewulski, ekspert ds. terroryzmu, poseł na sejm I, II, III i IV kadencji <gośd potwierdzony>

Krzysztof Liedel,  prawnik, Centrum Badao nad Terroryzmem CC <gośd potwierdzony>
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Aby zapewnid swobodę dyskusji i atmosferę dialogu organizatorzy zdecydowali przyjąd 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 pytao przygotowanych przez moderatorów oraz 
dyskusja między zaproszonymi gośdmi (ok. 45 min)  

Seria pytao uczestników konferencji (35 min)

Chętnie przyjmiemy Paostwa sugestie dotyczące wątków poruszanych przez naszych gości, dodatkowe
pytania i wątpliwości. Prosimy przesyład je do 30 marca na adres kontakt@centrumeuropa.pl

Formuła dyskusji:
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KonferencjaCE to projekt, który wywodzi się z dorocznych spotkao naukowych organizowanych przez
społecznośd 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 budowad przestrzeo rzetelnej i
głębokiej refleksji, a poprzez jednoczesne zaangażowanie środowisk studenckich współtworzyd nowoczesną
polską humanistykę i kształtowad odpowiedzialnośd obywatelską. W oparciu o 12 lat doświadczeo
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:



Organizatorzy:

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Powstało w 1991 roku. Jest jedną z najstarszych w Polsce placówek akademickich, która
poza prowadzeniem badao 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 wydarzeo 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
wydarzeo 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 społeczeostwa i wyzwao dla szkolnictwa
wyższego.

O organizatorach:

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.
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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:

Patroni honorowi

Patroni medialni

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

