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Gośćmi konferencji będą m.in.:  
Maya Rostowska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  
James Roaf, Stały Przedstawiciel i szef Biura Regionalnego MFW na Europę Środkową i Wschodnią,  
prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie UW,  
prof. Dr hab. Ksawery Burski, b. Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Chinach,  
prof. dr David Jones, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW.  
 

Podczas dyskusji, wspólnie z zaproszonymi ekspertami, chcemy zastanowić się jak w kontekście 
globalnym rysuje się przyszłość stosunków gospodarczych i politycznych pomiędzy Chińską Republiką 
Ludową a Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz gdzie w tej układance znajdują się interesy 
Polski.  
 
Pojawiają się obecnie głosy, że bez aktywnej polityki gospodarczej Chin wobec UE nie uda się Europie 
wyjść z kryzysu. Czy Chiny, jako największy światowy eksporter, będą chciały pomagać 
Europejczykom? Czy chiński kapitał nie okaże się dla Europy pułapką? To jedne z najważniejszych 
pytań, jakie muszą sobie teraz zadawać unijni przywódcy.  
 
Z drugiej strony cały świat wpatruje się w dynamikę relacji chińsko – amerykańskich. To właśnie od 
polityki Stanów Zjednoczonych może zależeć jak szybko Chiny zaczną brać odpowiedzialność za 
największe globalne problemy i kształtować rzeczywistość na kolejne dekady. Czy Chiny są jednak na 
to gotowe? Czy dwaj najpotężniejsi reprezentanci świata Zachodu, Unia Europejska i Stany 
Zjednoczone, są wystarczająco silni i skonsolidowani, aby być dla Chin partnerem?  
 
Powraca również pytanie o globalną strategię Chin – gdzie upatrują największy potencjał współpracy i 
budowy własnej pozycji? W krajach zachodnich pogrążonych w kryzysie? W Afryce? A może 
najważniejsze okażą się rynki wschodzące? Razem z naszymi ekspertami postaramy się odczytać 
kierunki obecnej polityki Chin i pokusić się o prognozę jej dynamiki. Wzięte pod uwagę zostaną 
również wewnętrzne przemiany zachodzące w Państwie Środka. Zastanowimy się jak globalny układ 
sił wpłynie na chińskie władze i czy spowoduje transformację systemu politycznego Chińskiej 
Republiki Ludowej.  
 
Podczas naszej debaty nie zabraknie również refleksji o tym, jak silne są obecne polsko-chińskie 
powiązania gospodarcze? W jakich sektorach o współpracę najłatwiej, a w których trwa gospodarcza 
rywalizacja? Czy Polska, tworząca obecnie program „GoAfrica” nie powinna w dłuższej perspektywie 
zbudować podobnej współpracy z Azją? Czy możemy być w takich kontaktach atrakcyjnym 
partnerem?  
 
Te i wiele innych pytań chcemy zadać naszym znamienitym gościom – zapraszamy do dyskusji!  

 
 
Zespół Centrum Debaty Publicznej 

 



 

 

 

 
O projekcie Centrum Debaty Publicznej: Centrum Debaty Publicznej to projekt, który powstał w oparciu o 

doświadczenie zebrane podczas organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń i seminariów przez społeczność 

Centrum Europejskiego UW. Z biegiem czasu okazało się, że w założeniu akademickie wydarzenia, stały się 

wyczekiwanym momentem w kalendarzu pracowników administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i 

biznesu. Centrum Debaty Publicznej, to więcej niż forum publicznej dyskusji. To zbudowana w oparciu o 

tradycyjną rolę uczelni w dyskursie publicznym platforma wymiany myśli zbudowana na podstawie 

 najwyższych standardów i wokół zasady wzajemnego szacunku. Poprzez wybór istotnych społecznie tematów, 

zniekształcanych często przez główny nurt medialnego dyskursu staramy się moderować debatę społeczną, a 

poprzez zaangażowanie studentów i doktorantów współtworzyć nowoczesną polską myśl państwową oraz idee 

sprzyjające dalszej integracji kontynentu w oparciu o wspólną tożsamość europejską. 

 

O organizatorach: 

 

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. Ambicją członków Samorządu jest tworzenie przestrzeni współpracy, zabawy i samorozwoju. 

 

Koło Naukowe „Europa Nova” 

„Europa Nova” to inicjatywa zrzeszająca ambitnych i pomysłowych studentów zainteresowanych tematyką 

integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych. Jego członkowie poza aktywnym udziałem w 

naukowym życiu Centrum Europejskiego, chcą podejmować działania wykraczające poza standardowy tok 

studiów. W ramach koła naukowego z sukcesem podejmowane są takie przedsięwzięcia jak wydawanie 

dwumiesięcznika „!CEntrum Europa Świat”, wspieranie działań „Fotokoła !CE” oraz organizacja konferencji, 

szkoleń i seminariów. 

 

Stowarzyszenie Centrum Europa !CE 

Stowarzyszenie !CE zrzesza absolwentów, studentów i przyjaciół Centrum Europejskiego UW w działaniu na 

rzecz rozwoju społeczności wokół tej jednostki. Wśród jego celów oprócz budowy integracji środowiska !CE 

znajdują się m.in. podnoszenie kompetencji studentów i absolwentów !CE, 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. 

 

 

 


