2019
PODSUMOWANIE

O SIECI RODM
Głównym celem Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej
w Katowicach jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej
oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem
i organizacjami pozarządowymi.
Ośrodki są odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań,
debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych
instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych.
Spotkania oraz
debaty są okazją do dyskusji
na temat funkcjonowania polskiej polityki
zagranicznej w kontekście regionalnym, dlatego też siedziby Ośrodków
mieszczą się w stolicach szesnastu województw.

PODSUMOWANIE
Regionalny

Ośrodek

Debaty

Międzynarodowej

kilkanaście

projektów

rocznie.

Część z nich ma

w Katowicach działa od 1 stycznia 2018 roku. RODM

charakter biznesowy,

został

działalności wyróżniamy obszary strategiczne: pomoc

stworzony

pozarządowych

przez konsorcjum
z województwa

współpracy z Ministerstwem
W skład konsorcjum

organizacji

śląskiego

we

Spraw Zagranicznych.

organizacji wchodzą Instytut

Regionalny

Ośrodek

w tym

szesnaście seminariów.

który

prowadzi

Debaty

Międzynarodowej

w Katowicach w 2019 roku zorganizował 116 działań,

Wyszehradzki. Wszystkie te instytucje wchodzą w skład
Społecznych,

W naszej

pokrzywdzonym, dyplomacja publiczna i cyfryzacja.

Pracy i Edukacji, Instytut Rozwoju Rynku Pracy, Instytut
Klastra Innowacji

część społeczny.

czternaście konferencji, cztery debaty oraz

AMERICAN DAY 2019
Czwarta edycja American
2019

r.

przy

Day odbyła się 23. maja

współpracy

Gospodarczą w Katowicach.
nawiązania

stosunków

z Regionalną
Z okazji 100.

rocznicy

dyplomatycznych

między

Polską i Stanami Zjednoczonymi,
o kierunkach

Izbą

polsko-amerykańskiej

dyskutowaliśmy
współpracy

na kolejne 100 lat! W trakcie dyskusji udało się nam
połączyć z biurem Gubernatora Stanu Nevada, którego

przedstawiciel był jednym z prelegentów,

a samo

wydarzenie otworzyło wystąpienie Josha Crabtree,
Konsul ds. Bezpieczeństwa Konsulatu Generalnego
USA w Krakowie.
Regionalny

Ośrodek

Debaty

Międzynarodowej

w Katowicach był Pierwszym Partnerem wydarzenia!

WSPÓŁPRACA Z RIG
GoExport - Kierunek Kanada!
28. maja odbyło się wydarzenie Go Export kierunek
współpracy

Kanada,

zorganizowane

przy

z Regionalną Izbą Gospodarczą

w Katowicach.
Spotkanie dotyczyło możliwości

inwestycyjnych

i współpracy polskich przedsiębiorców z ﬁrmami
na rynku kanadyjskim,

ale również z sektorem

naukowym.
W konferencji

uczestniczyli

Jakub Chełstowski,

m.in.

marszałek

wicemarszałek

Wojciech

Kałuża oraz prezes RIG Tomasz

Zjawiony.

Spotkanie

było okazją dla przedsiębiorców

z województwa

śląskiego do zapoznania się

z rynkiem kanadyjskim,
oraz nawiązania

wymiany doświadczeń

bezpośredniej

współpracy

gospodarczej pod kątem rozwoju działalności
eksportowej oraz inwestycyjnej.

Akademia Exportu!
Czyli ekspansja

na rynki zagraniczne

przy

współpracy z ekspertami Google.
Wraz z Regionalną

Izbą Gospodarczą

listopada organizowaliśmy
sprzedawania

21.

szkolenie dotyczące

produktów

za granicę

przez

Internet z pomocą narzędzi Google.
Podczas

kolejnej

odsłon

Do sukcesu!

przybliżyliśmy uczestnikom bezpłatne narzędzia
Google,

które

przedsiębiorcą

mają

na celu

umożliwić

ekspansję swoich produktów,

bądź usług na rynki zagraniczne.
Naszymi

gośćmi

specjalnymi

byli,

Kamila

Gąsior, doradca w projekcie Google Internetowe
Rewolucje w eksporcie
doradca

w projekcie

Rewolucje w eksporcie.

oraz Marek Płatek,
Google

Internetowe

RAZEM DLA EUROPY - 15 LAT ROZWOJU
5. czerwca w Powiatowym Centrum Konferencyjnym

Podczas konferencji, Regionalny Ośrodek Debaty

w Wodzisławiu Śląskim odbyła się międzynarodowa

Międzynarodowej

konferencja pt. "Razem dla Europy - 15 lat rozwoju".

Petros Tovmasyan, który wygłosił prelekcję pt. "Jaka

w Katowicach

reprezentował

będzie przyszłość Polski i Europy Środkowej w UE
w kontekście

projektów strategicznych takich jak

Trójmorze, Grupa Wyszehradzka oraz Via Carpathia,
czyli wzmocnienie Unii na osi Północ-Południe."

Mieliśmy

ogromną

współorganizatorami

przyjemność
tego

wydarzenia,

być
które

skierowane było przede wszystkim do przedstawicieli
władz jednostek samorządowych.

RAZEM DLA EUROPY - 15 LAT ROZWOJU

SZCZYT DYPLOMACJI W WARSZAWIE
W dniach

9-10.

i przyjemność

września

br.

mieliśmy

okazję

uczestniczyć w Szczycie Dyplomacji

Samorządowej

i Ekonomicznej

2019,

którego

samorządowej, ekonomicznej

i naukowej. Istotnym

elementem była również promocja przedsiębiorczości
w stosunkach

między

regionami

i lokalnymi

organizatorem było Ministerstwo Przedsiębiorczości

społecznościami.

i Technologii.Głównym

owocem wspólnej inicjatywy Polski i Szwecji,

celem

konferencji

było

pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej

w 2008

Partnerstwo

r. zaproponowały

Wschodnie

Brukseli

jest
które

stworzenie

jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności.

przestrzeni

współpracy

Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano

z Europy

Wschodniej.

dyplomacji

zainaugurowano 7 maja 2009 roku w Pradze podczas

dyplomacji

samorządowej,
publicznej.

traktowanej jako część
Debata

była oparta

kompleksowym podejściu do zagadnień

na

dyplomacji

regionalnej
Inicjatywę

szczytu szefów państw i rządów

z sąsiadami
oﬁcjalnie

UE oraz

państw

SPOTKANIA Z DYPLOMATAMI

Wizyta Wiceministra Spraw Zagranicznych RP
14.

maja

br.

Wiceministra
Przydacza,

mieliśmy

przyjemność

Spraw Zagranicznych
Podsekretarza

stanu

gościć

RP Marcina
ds.

polityki

polską

wizję

polityki

zainaugurowanego

wschodniej.Celem

dekadę

Wschodniego od początku

temu

Partnerstwa

było przybliżanie państw

wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji

partnerskich do Unii Europejskiej w wymiarze m.in.

ekonomicznej.

było

wartości.

roku

wymianie

Spotkanie

poświęcone

Partnerstwu Wschodniemu, ponieważ w 2019

Program pomógł
na wielu

jednak w sąsiedzkiej

płaszczyznach,

w tym

obchodzimy 10. rocznicę PW. Polska była jednym z

gospodarczej, politycznej czy kulturalnej. Świętowana

głównych inicjatorów powołania nowej polityki Unii

w tym roku 10. rocznica Partnerstwa Wschodniego jest

Europejskiej skierowanej do Wschodnich sąsiadów.

dobrą okazją do podsumowania

Wiceminister

wschodniej Unii Europejskiej ostatnich lat.

przedstawił

podsumowanie

i przyszłych perspektyw programu,

dorobku

a także nakreślił

osiągnięć polityki

Partnerstwo
inicjatywy

Wschodnie
Polski

zaproponowały
współpracy

jest owocem

i Szwecji,

Brukseli

regionalnej

które

stworzenie
z sąsiadami

wspólnej
w 2008

r.

przestrzeni
z Europy

Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii
Realnym wsparciem

ze strony Polski są również

projekty realizowane w ramach pomocy
Polska Pomoc

i Ukrainy.

wspiera działania

rozwojowej.

na rzecz dobrego

Wschodniej. Inicjatywę oﬁcjalnie zainaugurowano 7

rządzenia, kapitału ludzkiego, pluralizmu mediów,

maja 2009 roku w Pradze podczas

przedsiębiorczości i sektora prywatnego oraz rolnictwa

szczytu szefów

państw i rządów UE oraz państw partnerskich: Armenii,

i rozwoju obszarów wiejskich.

SPOTKANIE Z J.E. ARTUREM HARAZIMEM
4. kwietnia

w Regionalnym

Ośrodku

Debaty

Międzynarodowej w Katowicach odbyło się spotkanie
informacyjne

dotyczące

aplikacji

dyplomatyczno-

konsularną oraz wymagania

stawiane kandydatom.

Rozmawialiśmy również o przebiegu aplikacji oraz
możliwościach rozwoju kariery dyplomaty

w Polsce.

konsularnej. Gościem specjalnym był J.E. Ambasador

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło

Artur Harazim, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej

na aplikację

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2019. Aplikacja przygotowuje do pracy w polskiej

Podczas
dotyczące

spotkania
naboru

omówione
na aplikację

zostały

zasady

dyplomatyczno-

dyplomatyczno-konsularną

dyplomacji i otwiera ścieżkę
Spraw Zagranicznych.

nabór
w edycji

kariery w Ministerstwie

SPOTKANIE Z J.E. AMBASADOREMUSTRALII
A
10. kwietnia br.

w siedzibie Regionalnego

Ośrodka

Polską i Australią oraz pozytywny wpływ różnorodności
kulturowej,

wynikającej

spotkanie z Jego Ekscelencją Ambasadorem Australii

rozwijającą

się gospodarkę

Paulem

zadawali niezwykle trafne i ciekawe pytania dotyczące

Debaty Międzynarodowej w Katowicach
Wojciechowskim.

poruszone

zostały

W trakcie

kwestie

odbyło się
spotkania

dotyczące

rozwijania

kariery

w Australii

kraju, na stale

państwa.

Uczestnicy

stosunków Australii ze Stanami Zjednoczonymi,

oferty

uwzględnieniem

edukacyjnej oraz wymian młodzieżowych, jak i również
możliwości

z historii

i

podstawowych formalności z tym związanych. Pan
Ambasador podkreślił bardzo dobre relację między

kwestii

bezpieczeństwa

oraz

uwarunkowań geograﬁcznych sprzyjających rozwojowi
relacji między państwami Azji i Pacyﬁku.

z

SPOTKANIE Z KONSUL NOWEGO JORKU
7. czerwca

w Regionalnym

Ośrodku

Debaty

amerykańskich w wymiarze handlowym.

Pani Konsul

Międzynarodowej w Katowicach odbyło się spotkanie z

opowiedziała również o początkach swojej kariery oraz

Sabiną

życiu w Nowym Jorku, ponadto rozmawialiśmy również

Klimek

-

Konsul

RP w Nowym

Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej

Jorku,

Izby Handlowej!

o wymaganiach

stawianych

przed

młodymi

Podczas spotkania rozmawialiśmy o tym jak wygląda

dyplomatami. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie

praca w konsulacie,

ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

czym różni się funkcjonowanie

konsulatów i ambasad

oraz o stosunkach

polsko-

AZSO w Chorzowie - Słowak

oraz

SPOTKANIE Z KONSULEM KIRGISTANU
26. września mieliśmy przyjemność gościć Konsula Honorowego Kirgistanu
Janusza Krzywoszyńskiego. Rozmawialiśmy o współpracy polsko-kirgiskiej oraz poruszyliśmy tematy związane
z pracą konsulatów w Polsce.

DZIAŁANIA RODM KATOWICE
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Katowicach zorganizował łącznie trzynaście
konferencji, cztery debaty oraz kilkanaście
seminariów w 2019 roku.

15 LAT POLSKI W UE. SZANSE, PERSPEKT
YWY, WYZWANIA
21. maja na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu

Katowicach,

Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "15

Europejskiego oraz Petros Tovmasyan

lat Polski w Unii Europejskiej. Szanse, perspektywy,

RODM Katowice.

wyzwania", organizowana

przyszłości

przez Regionalny Ośrodek

Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz Koło

Marek Plura - poseł do Parlamentu
Goście

dyskutowali

Unii Europejskiej

wyzwań i problemów,

- konsultant

wobec

m.in.

o

aktualnych

prognozowanego

kształtu

Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu

Wspólnoty

Śląskiego. Konferencję rozpoczęła dyskusja w ramach

Parlamentu Europejskiego oraz pozycji Unii na arenie

panelu eksperckiego,

międzynarodowej w obliczu trwającej wojny handlowej

w którym uczestniczyli dr hab.

Tomasz Kubin - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w

po zbliżających

się wyborach

między Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

do

POLSKA POMOC HUMANITARNA
W Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w

Centrum

Katowicach w dniu 4. października 2019 roku odbyła

Akademickiej

się konferencja pt. “Polska Pomoc Humanitarna”.

osiągnięciom

Tematem

wiodącym

współpracy rozwojowej w latach 2015-2019.

dotyczące

realizacji

spotkania

były zagadnienia

wielopłaszczyznowej

polityki

Informacji

zagranicznej państwa w zakresie polskiej pomocy

Michałowskiej,
Współpracy

się w ramach

trwającej od 23 września do 7 października wystawy w

polskiej

główną konferencji

humanitarnej. Wydarzenie odbywało

Zagranicznych.

Naukowej

w Katowicach,
pomocy

i Bibliotece
poświęconej
humanitarnej

i

Część

otworzyło wystąpienie Barbary

przedstawicielki
Rozwojowej

Departamentu

Ministerstwa

Spraw

30. ROCZNICA UPADKU MURU BERLINSKIEGO
7.

oraz

9.

listopada

mieliśmy

przyjemność

natomiast 9. listopada w Bytomskim Centrum Kultury

organizować wraz z Konsulatem Honorowym Republiki

dr hab.

Federalnej

uwarunkowań i nastrojów społecznych,

Niemiec

w Gliwicach

Współpracy Polsko-Niemieckiej

oraz Domem

uroczyste obchody

30. rocznicy upadku Muru Berlińskiego.

W czwartek

Tomasz Kubin wygłosił

prelekcję na temat
które ﬁnalnie

doprowadziły do upadku Muru Berlińskiego.

Podczas

wydarzeń mieliśmy również okazję obejrzeć oryginalną

7. listopada o godzinie 18:00 w Centrum Edukacyjnym

wersję ﬁlmu "Goodbye Lenin!" dzięki uprzejmości

im. Jana Pawła II w Gliwicach

Instytutu Goethego.

mieliśmy

okazję

Ponadto, goście mogli również

wysłuchać prelekcji Pani Magdaleny Bosek dotyczącej

zapoznać się z wystawą

sytuacji

z 1989 roku.

politycznej

w ówczesnym

RFN i NRD,

poświęconą wydarzeniom

BYTOMSKIE SPO
TKANIA EUROPEJSKIE
Ruszyła

kolejna

Europejskich -

edycja

Bytomskich

cyklu poświęconego

Spotkań

szeroko pojętej

Brytanii

może

oznaczać

dla UE oraz

polityki

zagranicznej Unii Europejskiej w stosunku do Turcji,

integracji europejskiej, jej przyszłości i wyzwań, jakie

Albanii i Macedonii

stoją przed krajami członkowskimi.

udział dr Marcin Tyslik, Konsul Honorowy Republiki

W programie

znalazł

się

m.in.

wykład

Północnej. W spotkaniach wziął

Federalnej Niemiec w Gliwicach. Bytomskie Spotkania

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - roli instytucji i jej

Europejskie od 2020 r. rozszerzają swoją

działaniu.

Wraz z Urzędem Miejskim w Bytomiu rozpoczynamy

Poruszone

dotyczące Brexitu i tego,

zostały

również

tematy

co rozstanie się Wielkiej

cykl Śląskich Spotkań Europejskich.

formułę.

ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI WEWNETRZNEJ UE
11. grudnia 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej

realizowanych

i Bibliotece

edukacyjnych,

Akademickiej w Katowicach

konferencja
Wewnętrznej

pt.

“Analiza

Aktualnej

Unii Europejskiej.

organizowane

przez

Koło

odbyła się
Sytuacji

Wydarzenie
Naukowe

było

Spraw

w ramach
związanych

promocji

działań

z tematyką

międzykulturowego dialogu, który zwraca szczególną
uwagę na współpracę pomiędzy narodami, kształtując
równocześnie pozytywny obraz Polski i Polaków

za

Europejskich

i Dyplomacji wraz z Urzędem Miasta

granicą. Konferencję honorowym patronatem objęło

Bytom

Regionalnym

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz

oraz

Międzynarodowej

Ośrodkiem

w Katowicach.

Debaty

Konferencja

jest

podsumowaniem Bytomskich Spotkań Europejskich,

Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
w Gliwicach.

BEPIECZENST
WO-KLIMAT-ENERGIA
11. grudnia 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej

realizowanych

i Bibliotece

edukacyjnych,

Akademickiej w Katowicach

konferencja
Wewnętrznej

pt.

“Analiza

Aktualnej

Unii Europejskiej.

organizowane

przez

Koło

odbyła się
Sytuacji

Wydarzenie
Naukowe

było

Spraw

w ramach
związanych

promocji

działań

z tematyką

międzykulturowego dialogu, który zwraca szczególną
uwagę na współpracę pomiędzy narodami, kształtując
równocześnie pozytywny obraz Polski i Polaków

za

Europejskich

i Dyplomacji wraz z Urzędem Miasta

granicą. Konferencję honorowym patronatem objęło

Bytom

Regionalnym

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz

oraz

Międzynarodowej

Ośrodkiem

w Katowicach.

Debaty

Konferencja

jest

podsumowaniem Bytomskich Spotkań Europejskich,

Konsulat Honorowy Republiki Federalnej Niemiec
w Gliwicach.

DEBATA W RODM KATOWICE
27. marca 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Debaty

gośćmi

Międzynarodowej w Katowicach

w Departamencie

poświęcona

20.

rocznicy

odbyła się debata

przystąpienia

do Organizacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

byli:

Łukasz

MSZ,

Od 20

Wojska Polskiego, dr Tomasz Okraska, pracownik
Instytutu Nauk Politycznych

Nasze zaangażowanie w działania Sojuszu pokazuje,

płk dr Eugeniusz Januła,
Polskiego.

na arenie międzynarodowej.

Radca

ppłk mgr inż. Mariusz Rukat, Podpułkownik

że Polska jest wiarygodnym
partnerem

Pierwszy

Bezpieczeństwa

Polski

lat NATO jest dla Polski gwarancją bezpieczeństwa.
i godnym

Zieliński,

Polityki

zaufania
Naszymi

rezerwy

Uniwersytetu Śląskiego,
Pułkownik rezerwy Wojska

CZY KTOŚ STOI ZA GRETĄ THUNBERG?
8. października w Miejscowniku w Katowicach odbyła
się debata pt. "Czy ktoś stoi za Gretą Thunberg?".
Oprócz naszego konsultanta Petrosa Tovmasyana
w wydarzeniu wzięli udział Olga Kostrzewska-Cichoń,
Sebastian Pypłacz - Śląska Opinia oraz Bartosz Wojsa
- Dziennik Zachodni.

Greta Thunberg stała
i dobro

się symbolem

walki o klimat

naszej planety, jednak jedynie w Europie.

Dyskusja

dotyczyła

geopolitycznych,

przede wszystkim

aspektów

roli Chin, Stanów Zjednoczonych

i wschodzących mocarstw.

Czy w obliczu łamania podstawowych praw człowieka,
ograniczania
deklaracji

swobód obywatelskich
największych

międzynarodowej,
aktywistów?

graczy

oraz pustych
na

arenie

jest miejsce na ideały młodych

POLSKA I NIEMCY - DROGA DO WOLNOŚCI
26.

listopada

i Bibliotece

w Centrum

Informacji

Akademickiej w Katowicach

debata pt. "Polska i Niemcy -

Naukowej
odbyła się

droga do wolności",

którą objęliśmy oﬁcjalnym patronatem.
Gośćmi specjalnymi debaty pt. ''Polska i Niemcy.
Droga do wolności''

byli m. in. prof. Roman Kuźniar,

przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Markus Meckel,

były minister spraw zagranicznych

NRD, przewodniczący Federalnej Fundacji Badań nad
dyktaturą Socjalistycznej

Partii Jedności Niemiec,

członek Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności.
Wydarzenie poruszyło kwestie związane z drogą jaką
musiały pokonać
towarzyszyło

Polska i NRD ku wolności,

procesom

demokratyzacji

obalenie komunizmu wpłynęło na stosunki
niemieckie.

co

oraz jak
polsko-

SEMINARIA W RODM KATOWICE
7. listopada w siedzibie Regionalnego Ośrodka Debaty

czy wciąż trwająca walka Irakijczyków z tzw. Państwem

Międzynarodowej w Katowicach odbyło się spotkanie

Islamskim.

otwarte

społecznych

z Witoldem

dziennikarzem,
sytuacji
ekspertem

Repetowiczem,

polskim

autorem wielu reportaży na temat

humanitarnej
z zakresu

na Bliskim
terroryzmu

Wschodzie,
oraz tematyki

Omawialiśmy
wobec

różnic

również

stan

relacji

narodowościowych

religijnych oraz o interesach wielkich mocarstw takich
jak Stany Zjednoczone, Rosja, Turcja, Iran czy Arabia
Saudyjska. Ostatnim punktem spotkania była relacja

bliskowschodniej. W trakcie spotkania rozmawialiśmy

Witolda Repetowicza z jego ostatniego pobytu w Syrii,

na temat

gdzie był świadkiem

sytuacji społecznej

i politycznej w świetle

wydarzeń takich jak upadek reżimu Saddama Husajna

i

działań armii tureckiej wobec

Kurdów, którzy zamieszkiwali tereny północnej Syrii.

SPOTKANIE Z DR TOMASZEM OKRASK
Ą
14. listopada

o godzinie

17:00

Ośrodku Debaty Międzynarodowej
odbyło się spotkanie

z dr.

w Regionalnym
w Katowicach

Tomaszem Okraską pt.

"Słoń w pogoni za smokiem"

poświęcone relacjom

chińsko-indyjskim.
Praca pt. “Słoń w pogoni za smokiem”
relacjom chińsko-indyjskim

poświęcona

to pierwsza dostępna

w Polsce monograﬁa poświęcona relacjom między, już
dziś,

jednymi

z najważniejszych

krajami najludniejszymi,

potęgami

państw

świata,

gospodarczymi

i militarnymi, do tego wyrosłymi z korzeni wiekowych
cywilizacji.
Na spotkaniu
zostały

z dr.

przede

z rywalizacją

Tomaszem Okraską omówione
wszystkim

kwestie

związane

między dwoma potęgami militarnymi

i gospodarczymi jakimi są Indie oraz Chiny i ich wpływ,
znacznie wykraczający poza kontynent azjatycki.

NOWY JEDWABNY SZLAK - WITOLD REPE
TOWICZ
25. listopada

w siedzibie Regionalnego

Debaty Międzynarodowej w Katowicach
spotkanie

z Radosławem

powszechnej

globalizacji

Pyfﬂem.
projekt,

koncepcją “One Belt One Road’’,
połączyłby
europejskiego

państwa

Jedwabny Szlak ma opierać

W czasach

zwany również
po raz pierwszy

kontynentu

oraz Bliskiego

Ośrodka

odbyło się

azjatyckiego,

Wschodu.

Nowy

się na stworzeniu sieci

połączeń obejmujących trasę lądową
Ważnym punktem

oraz morską.

tranzytu handlowego

stanowiłaby

Polska, która według Radosława Pyfﬂa - znajduje się
dziś w bardzo ważnym momencie historii. Dziękujemy
wszystkim za udział i niezwykle ciekawe pytania
związane z korzyściami
region,

jakie może

jak i zagrożeniami

osiągnąć nasz

jakie niesie ze sobą

gospodarcze zbliżenie Rosji i Chin.
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