
25 maja, od godziny 17:00



Organizatorzy:

Koronawirus i pandemia - te dwa rzeczowniki znalazły się w pierwszej trójce konkursu na 
Słowo Roku 2020 i to one, bez wątpienia, dominują w naszym życiu od ponad roku. 
Pandemia koronawirusa nie była czymś, czego spodziewaliśmy się doświadczyć 
i z pewnością nie przeczuwaliśmy, że całkowicie zburzy obraz tak dobrze znanego nam 
świata. Sytuacja zmusiła nas do natychmiastowego przystosowania się do nowej 
rzeczywistości i przewartościowania naszych ideałów, ale również codziennych 
zachowań. Wpłynęła na ludzi,  społeczeństwa, państwa, a także relacje pomiędzy nimi. 

Rok 2020 był czasem niepewności. Porządek “przedpandemicznej” równowagi został 
zachwiany i do dziś pozostajemy w tym niestabilnym marazmie. Dlatego też podczas 
XV Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądał świat 
post-pandemiczny? Jakie zmiany najpewniej odczujemy my, ale również społeczeństwa 
i państwa? Czy są one stałe, a może tylko tymczasowe? Czy w ogólnym rozrachunku 
zmiany te będą z korzyścią dla nas?  Zastanowimy się także nad tym, czy pandemia 
koronawirusa zostawiła nam jakieś lekcje, które jako jednostki, ale i społeczeństwa, 
powinniśmy wyciągnąć i zapamiętać? 

Tegoroczna XV KonferencjaCE Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19?  
odbędzie się 25 maja w formule pół zdalnej. Prelegenci podejmą dyskusję na sali 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a całe spotkanie będzie transmitowane 
online. W ten sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo wszystkich uczestników, 
a także umożliwiona zostanie realizacja wartościowej dyskusji.

Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad przyszłością i kondycją świata, Europy, 
całych społeczeństw i jednostek. Rozważać będziemy także konsekwencje nieuniknionych 
zmian spowodowanych pandemią. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji!
Zespół Centrum Debaty Publicznej

Cele, problemy, pytania
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17:00 - 17:10 Powitanie uczestników

17:10 - 17:20  Powitanie uczestników - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

17:20 - 17:30 Powitanie uczestników - Dyrektor Centrum Europejskiego dr hab. Kamil Zajączkowski

17:30 - 19:00  Panel I: Polityka, społeczeństwo i ekonomia - trwałe zmiany postpandemicznego świata.

Karolina Wigura, moderator 

Bogdan Góralczyk, profesor w CE UW, politolog i sinolog, były dyplomata i ambasador w krajach 

Azji <gość potwierdzony>

Piotr Bujak, Główny Ekonomista i Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP <gość 

potwierdzony>

Anna Pacześniak, dr hab. nauk społecznych, prof. UWr <gość potwierdzony>

Marta Bucholc, dr hab., prof. UW, socjolożka

Katarzyna Śledziewska, prof. UW, Dyrektorka Zarządzająca DELab UW <gość potwierdzony>

19:00-19:30  Przerwa

19:30-21:00  Panel II: Człowiek i społeczeństwo wobec pandemii - COVID-19 w kontekście antropologicznym.
Agnieszka Mikulska-Jolles, moderatorka <gość potwierdzony>

Adam Bodnar, dr hab., Rzecznik Praw Obywatelskich, Profesor Uniwersytetu SWPS <gość 

potwierdzony>

Bogdan de Barbaro, prof. nauk medycznych, psychiatra i terapeuta <gość potwierdzony>

Krystyna Skarżyńska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego - SWPS 

Warszawa <gość potwierdzony>

Helena Chmielewska-Szlajfer, Adiunkt, ALK, Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym 

i Visiting Fellow, London School of Economics and Political Science <gość potwierdzony>

Ula Zając-Pałdyna, ekspertka HR, prawniczka <gość potwierdzony>

 

 

AGENDA
Agenda
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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. Wszystkie te wydarzenia organizowane są w ramach Centrum 
Debaty Publicznej. 

Centrum Debaty Publicznej t o projekt realizowany przez ludzi młodych, pełnych pasji oraz chęci do 
tworzenia przestrzeni, która stanie się doskonałym miejscem dla wymiany myśli i poglądów z różnych środowisk. 
W oparciu o bieżące wydarzenia ze świata polityki, nauki, kwestii społecznych czy biznesu, które dzieją się 
w Polsce i na całym świecie, staramy się wspierać w kształtowaniu postawy obywatelskiej, odbudowywać rolę 
uczelni wyższych jako miejsca dyskusji i edukacji młodego pokolenia, które ma szanse na zetknięcie się z wiedzą  
i doświadczeniem. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych gości koncentrujemy się na organizacji 
konferencji, debat oraz spotkań, w których udział biorą przedstawiciele świata polityki, nauki, kultury, sportu czy 
biznesu. W oparciu o 15 lat doświadczeń  przykładamy wielką wagę do ich merytorycznego przygotowania. 
Propagujemy otwartość i równość w dyskusji. Zachęcamy do stawiania trudnych pytań i poszukiwania (często 
równie niełatwych) odpowiedzi. 

O organizatorach
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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 

DOTYCHCZAS WSPIERALI NAS
Wspierają nas:

Chętnie przyjmiemy Państwa sugestie dotyczące wątków poruszanych przez naszych gości, dodatkowe  pytania 
i wątpliwości. Prosimy przesyłać je do 16 maja na adres cdp@centrumeuropa.pl

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

