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ŚWIAT MADE IN CHINA:
Globalne starcie czy poszukiwanie nowego modelu współpracy?

Cele, problemy i pytania

Obecnie Chiny są nie tylko najsilniejszym państwem w kontekście demograficznym ale i 
największym uczestnikiem światowego handlu. W obecnym układzie sił państwo to, będąc 
drugą gospodarką na świecie, pretenduje do bycia numerem jeden, we wszystkich 
dziedzinach gospodarki i polityki włącznie z technologią. Cały świat obserwuje poczynania 
chińskiego rządu i przedsiębiorstw, z fascynacją i pewną dozą niepokoju patrząc na 
rozwój tego giganta. Jest to światowy fenomen, będący na tyle potężnym i 
nieprzewidywalnym czynnikiem, by trwale zmienić światowy układ sił. Tak znaczący 
rozwój nowego gracza, powoduje w kręgach naukowych i politycznych wiele trudnych 
pytań i rozważań.
 
Jaka przyszłość czeka światową gospodarkę i politykę zagraniczną? Czy Wielki Chiński 
Renesans przyniesie nam zmianę globalnego hegemona? Czy konflikt ze Stanami 
Zjednoczonymi będzie konfliktem wyłącznie ekonomicznym? Jakie trudności na swojej 
drodze może napotkać chiński plan Renesansu? Czy świat wpadnie w „pułapkę 
Tukidydesa” i czeka nas kolejna wojna? Czy da się mediować w sporze Chin z USA? Jak 
na rozwój chińskiej gospodarki powinna zareagować Europa? 
 
Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć już 10 kwietnia, podczas XIII 
Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego: ŚWIAT MADE IN CHINA: Globalne starcie czy poszukiwanie 
nowego modelu współpracy?
 
Wraz z zaproszonymi ekspertami zastanowimy się jakie skutki wynikną dla Europy i świata 
z rozwoju chińskiej gospodarki i postaramy się zarysować możliwe strategie działania 
Polski i Europy wobec zmieniającego się układu globalnych sił. Serdecznie zapraszamy 
Państwa do dyskusji! 
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Agenda:

12:00 – 12:30 Powitanie uczestników
Bogdan Góralczyk, Dyrektor Centrum Europejskiego UW

12:30 – 14:30 Panel I: Czy grozi nam wojna? - zbrojenia, wywiad i nowa strefa wpływów

 Rafał Tomański, moderator <gość potwierdzony> 

 Bartłomiej Radziejewski, politolog, publicysta, Nowa Konfederacja <gość potwierdzony> 

 Jacek Bartosiak, ekspert ds. geopolityki <gość potwierdzony>

 Roman Kuźniar, politolog, dyplomata, nauczyciel akademicki <gość potwierdzony>

 Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog, były ambasador RP w Tajlandii <gość potwierdzony>

 Tadeusz Chomicki, dyplomata, były ambasador w ChRl  <gość potwierdzony> 

 Tomasz Smura, dyrektor Biura Analiz, Fundacja Pułaskiego  <gość potwierdzony>

14:30 – 15:00 Przerwa

15:00 – 17:00 Panel II: Jeśli nie wojna to co? - Chiny, a kondycja ekonomiczna zachodu

 Patrycja Pendrakowska, moderator <gość potwierdzony>

 Andrzej Pieczonka, były konsul ekonomiczny RP w Szanghaju <gość potwierdzony>

 Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club <gość potwierdzony>

 Janusz Piechociński, polityk, były minister gospodarki <gość potwierdzony> 

 Maciej Danielewicz, redaktor naczelny “Obserwatora Finansowego” <gość potwierdzony> 

 Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW <gość potwierdzony>
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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 
cdp@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 13 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:



Organizatorzy:

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 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  
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvDkuB9wLcaNVf3lFfGLJGg 

Wspierają nas:

Patroni honorowi

Patroni medialni

http://www.centrumdebaty.pl/
http://www.facebook.com/centrumdebaty
http://www.twitter.com/centrumdebaty
https://www.youtube.com/channel/UCvDkuB9wLcaNVf3lFfGLJGg

