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Cele, problemy i pytania 

Tak jak kryzys ekonomiczny w 2008 roku obnażył słabość filarów globalnego rynku finansowego, 
tak ekspansja Państwa Islamskiego, wojna na Ukrainie czy seria zamachów terrorystycznych 
pokazały, że nasze europejskie bezpieczeństwo nie jest kwestią oczywistą. Dotychczasowe 
rozwiązania ustrojowe i ekonomiczne nie odpowiadają na problemy takie jak nasilanie się różnic 
między państwami Unii, brak zdolności UE do sprawnych działań międzynarodowych czy wzrost 
popularności radykalnych poglądów wśród młodych ludzi. 

 
Nowe zagrożenia skłaniają do stawiania pytań o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne  

i zewnętrzne, a także o kondycję polityczną Zjednoczonej Europy. Czy jednak nadal możemy mówić 
o zjednoczeniu skoro ponad 60% Brytyjczyków nie chce należeć do Unii Europejskiej? Czy należy 
szukać nowych sojuszy, kiedy tak trudno o europejską jedność? Czy państwa takie jak Polska 
powinny swoje strategie bezpieczeństwa budować przede wszystkim w oparciu o struktury Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, czy szukać nowych historycznych koalicji, np. z państwami skandynawskimi 
i bałtyckimi?  

 
Refleksje nad powyższymi zagadnieniami pragniemy osadzić w szerszej perspektywie 

przemian ekonomicznych, politycznych i społecznych, które dzieją się na naszych oczach. Trudno 
dziś rozmawiać o bezpieczeństwie nie biorąc pod uwagę wyborów w Grecji, zamachów w Paryżu 
czy eskalacji konfliktu w Donbasie. Ciężko nie zwrócić uwagi na coraz większą imigrację na Stary 
Kontynent, przeciągające się efekty kryzysu ekonomicznego, czy wzrost tendencji radykalnych i 
nacjonalistycznych w Europie. Jak traktować tych, którzy wspierają wartości przeciwstawne 
europejskiej tradycji, wzywając do jej unicestwienia? 

 
Wspólnie z naszymi gośćmi pragniemy zastanowić się do czego prowadzą przemiany 

społeczno-polityczne, gospodarcze i kulturowe, których jesteśmy świadkami. Ile warte na ich tle są 
istniejące sojusze, otwartość i głosy płynące z Brukseli? Czy Europa ma nadal szansę być stabilnym 
punktem na mapie świata? Wspólnie z Państwem pragniemy zastanowić się jakie są dziś wyzwania 
dla Unii i jak sprawić, aby Europa nadal była atrakcyjna i przyjazna dla swoich mieszkańców.  
Zapraszamy do udziału w dyskusji! 

    Porozmawiajmy! 

KonferencjaCE2015: Europa pod napięciem 
Interesy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie 



Agenda: 

10:00 – 10:30 
Powitanie uczestników  

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW 

10:30– 12:15 
Panel I 
Grecja, Ukraina, Wielka Brytania, Francja - Co dalej z Unią Europejską? 

Bogdan Góralczyk,  Centrum Europejskie UW  

Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika „Polityka”  

Alojzy Z. Nowak, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy UW  

Jadwiga Staniszkis, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Aleksander Smolar,  Fundacja im. Stefana Batorego 

Jan J. Michałek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW  

Moderacja: Adam Czerniak, główny ekonomista „Polityka Insight” 

12:15 – 12:45 Przerwa 

12:45 – 14:45 
Panel II 
Państwo Islamskie, Donbas, Paryż – Wojna i terroryzm a bezpieczeństwo w Europie? 

Krzysztof Liedel, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  

Zbigniew Siemiątkowski, Instytut Nauk Politycznych UW  

Jerzy Dziewulski,  były doradca ds. bezpieczeństwa Prezydenta A. Kwaśniewskiego  

Krzysztof Przepiórka, Podpułkownik, były oficer sił specjalnych WP 

Maciej Marszałek, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej  

Marek Dukaczewski, generał brygady Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  

Bartosz Węglarczyk, dziennikarz TVN  

Moderacja: Jacek Matuszak, były rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Lądowych 

14:45 – 15:15 Przerwa 

15:15 – 17:15 
Panel III 
Migracje, socjal, laicyzacja - Koniec Europy jaką znamy?  

Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP ds. międzynarodowych 

Katarzyna Gmaj, Uczelnia Łazarskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych  

Hanna Machińska, dyrektor Biura Rady Europy  

Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Magdalena Sweklej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa  

 



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 

 



Działamy od 2007 roku! 



Znajdź nas w sieci: 

Centrum Europejskie: www.ce.uw.edu.pl 

Strona projektu: www.centrumdebaty.pl 

Facebook: www.facebook.com/centrumdebaty  

Twitter: www.twitter.com/centrumdebaty   

Życzliwie wspierają nas: 

Patroni medialni: 

Patroni honorowi: 
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