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Wprowadzenie
Hegemoniczna rywalizacja między Stanami
Zjednoczonymi a Chinami trwa. „Nowa
Konfederacja” monitoruje i analizuje przebieg
konfliktu i jego konsekwencje dla świata,
Europy i Polski. Temu tematowi poświęcone
było też drugie wewnętrzne seminarium
eksperckie „Nowej Konfederacji” pt.
„Rywalizacja USA-Chiny: próba rekonstrukcji,
konsekwencje dla Europy i Polski”, które
odbyło się w dniu 16.12.2019 r. Uczestniczyli w
nim doświadczeni eksperci-stratedzy,
współpracujący z „Nową Konfederacją”.
Podczas seminarium omawiane były
następujące kwestie:

1. Logika rywalizacji hegemonicznej USAChiny - próba rekonstrukcji:
a. Co zdarzyło się w ramach dotychczasowej
rywalizacji i jaki jest jej stan?
b. Jaki jest obecny stosunek sił między USA a
Chinami?
c. Czy mamy do czynienia z kształtowaniem
się ładu dwubiegunowego, zimną wojną, czy
spiralą eskalacyjną?

d. Czy gra toczy się tylko o dominację w Azji,
czy o dominację na świecie, tj. czy ewentualna
wygrana Chin uczyni je globalnym, czy
mniejszym (azjatycki, eurazjatyckim)
hegemonem?

2. Konsekwencje europejskie:
a. Jaka jest rola Europy i UE w konflikcie?
b. konsekwencje samego konfliktu i
poszczególnych wariantów jego rozwoju
dla UE

3. Rola Polski:
a. Jakie jest możliwe pole manewru dla Polski
w świetle rywalizacji USA-Chiny?
b. Jakie są możliwe konsekwencje rywalizacji
dla Polski?

Raport, który mają Państwo przed sobą,
przedstawia syntezę najważniejszych
wniosków z tego spotkania, poruszane
zagadnienia i rekomendacje do dalszych
działań i rozważań. W przypadku, gdy dana
kwestia okazywała się sporna dla różnych

ekspertów, przedstawiono wszystkie
stanowiska, opatrując zapis odpowiednimi
inicjałami eksperta (vide podrozdział
„Uczestnicy seminarium”, str. 1).

Podsumowanie
dotychczasowej
rywalizacji
Wstępną diagnozę zarysował
Bartłomiej Radziejewski.
Początek poważniejszej eskalacji rywalizacji
między USA a Chinami można datować na
rok 2018, a za kamień milowy można uznać
przemówienie wiceprezydenta USA
Mike’a Pence’a w Hudson Institute w dniu
4 października 2018. Wcześniejszy pivot
Baracka Obamy (2011-2014) można uznać za
klęskę – padło dużo słów, ale pojawiło się
niewiele efektów.
Ostatnie lata to czas wielu konfrontacji.
Doszło m.in. do przesunięć wpływów na Morzu
Południowochińskim, sporu o Scarborough
Shoal, budowy kolejnych sztucznych wysp,
rozwoju inicjatywy Pasa i Szlaku, rozgrywała
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się także wojna handlowa między USA a
Chinami.
Obecnie nic nie wskazuje jednoznacznie na
sukces USA w tej rywalizacji. Mimo wielu strat
w wyniku kolejnych taryf, ceł i restrykcji
technologicznych nic potęga Chin nie
załamuje się. Obecnie Chiny są już największą
gospodarką świata według parytetu siły
nabywczej, zaś ich rozwój jest szybszy niż
rozwój Stanów Zjednoczonych.
Z obecnej rywalizacji może się wyłonić walka
o hegemonię (detronizację USA i zajęcie ich
miejsca przez Chiny lub utrzymanie pozycji
lidera przez USA) albo formuła ładu
dwubiegunowego lub koncertu mocarstw,
który ustabilizuje sytuację geopolityczną.

Stosunek sił między USA a
Chinami. Cele i stawka
Zdaniem dr. Jacka Bartosiaka, w USA zapadła
(ponadpartyjna i ponad różnymi
stronnictwami w Waszyngtonie) decyzja
bezwzględnego powstrzymywania Chin za
wszelką cenę, która prawdopodobnie
utrzyma się pod rządami nowego
prezydenta, niezależnie od tego, czy

stanowisko to obejmie w 2020 r. Donald
Trump, czy inny kandydat. Jednak decydenci
w USA doszli do wniosku, że Stany
Zjednoczone nie są w stanie pokonać Chin w
wojnie powietrzno-morskiej, w pierwszym
łańcuchu wysp. Obecny wynik takiej wojny
byłby wysoce niepewny. Przy asymetrii
geograficznej (flota vs kontynent) wszystko
wskazuje na to, że niemożliwe jest dla USA
osiągnięcie celu wojny rozumianego jak w
definicji Carla von Clausewitza (złamanie woli
przeciwnika, zajęcie jego terytorium).
Osłabła zatem wiarygodność Stanów
Zjednoczonych na Zachodnim Pacyfiku (w
zakresie możliwości militarnej kontroli Morza
Południowochińskiego i
Wschodniochińskiego). Dlatego Amerykanie
zarzucili koncepcję wojny powietrznomorskiej i koncentrują się na kwestiach
ekonomicznych: wpływaniu na strategiczne
przepływy – ruch naukowców, handel
(sankcje), odcięcie Amerykanów od rynków
zbytu i technologii oraz kontrolowanie
systemu finansowego świata przez dolara.

„Amerykanie koncentrują się na
kwestiach ekonomicznych. Poprzez
kilka ustaw procedowanych w
Kongresie zamierzają odebrać
Chińczykom dolara w obrotach
międzynarodowych, aby Pekin nie
mógł kupować surowców w
dolarze i żeby przez świat
przetoczyła się rywalizacja o
kapitał”
(dr Jacek Bartosiak)
Zdaniem Ludwika Dorna możliwy jest jednak
konflikt, choć o ograniczonej skali. Potencjał
takiego konfliktu tkwi w oddziaływaniu
rywalizacji amerykańsko-chińskiej na
sojuszników. Celem Chin jest naprawienie
błędu z połowy XV wieku, kiedy to po śmierci
admirała Zheng He zaprzestano wypraw
budujących sferę wpływów politycznogospodarczych Chin. Dziś celem Chin nie jest
światowa hegemonia, ale budowa
Großraumu (wg terminologii Carla Schmitta),
czyli czegoś więcej niż strefa wpływów:
obszaru wzajemnych powiązań
infrastrukturalnych, na którym budowany
byłby projekt cywilizacyjny opartego o rdzeń
chiński. Großraum taki miałby obejmować
Azję Południowo-Wschodnią i wschodnie
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wybrzeża Afryki. Istotną przeszkodą w
zbudowaniu takiego obszaru stanowią dla
Pekinu Indie i Japonia – sojusznicy USA.
Do kluczowych dla rywalizacji państw należą
także Tajwan, Singapur, Filipiny czy Indonezja.
Istotna jest także rola Iranu, mającego
znaczące wpływy w cieśninie Ormuz,
pozwalającej na transport ropy z Zatoki
Perskiej na światowe oceany.
Wg Bartłomieja Radziejewskiego, stawką nr 1
w rywalizacji jest prymat w Azji. Kluczowa jest
tu rola Tajwanu jako punktu, który zmienia
równowagę, czyniąc Chiny potencjalnie
krajem otwartego Pacyfiku, i wobec tego
musi być amerykańską fortecą za wszelką
cenę.

„Przy całej swej potędze, Chiny są
osaczone na własnym podwórku
przez USA; mają poczucie wroga u
bram, którego można odepchnąć
tylko wstrząsając całym światem”
(Bartłomiej Radziejewski)
Jak wskazuje dr Jacek Bartosiak, stawką w
wojnie jest kapitał Azji jako najbogatszego
kontynentu. Obecnie oszczędności Azjatów
relokowane są w dużej mierze w systemie

SWAP-ów i FED do gospodarki amerykańskiej,
co pozwala Stanom Zjednoczonym pozyskać
kapitał na finansowanie kolejnych cyklów
technologicznych gospodarki. Działania Chin
(sieć 5G, Huawei, Shenzen – chińska dolina
krzemowa, rozwój sztucznej inteligencji,
budowa Pasa i Szlaku) dążą do tego, by
państwa azjatyckie zamiast kupować
obligacje amerykańskie lokowały swój
kapitał w infrastrukturze na Pasie i Szlaku.
Stąd restrykcje ze strony USA np. wobec
chińskich spółek na giełdzie amerykańskiej,
które mogą spotkać się ze zdecydowaną
reakcją Chin.
Zdaniem dr. Witolda Sokały należy podkreślić,
że chińskie aspiracje mają charakter
globalny, na co wskazuje ich obecność w
Ameryce Południowej (działania gospodarcze
oraz działania wywiadu). Chiny są także
aktywne w Europie i na Biegunach Północnym
i Południowym, a także w przestrzeni
kosmicznej. Ograniczony konflikt o
charakterze kinetycznym (wojskowym) może
odbyć się w każdym miejscu na świecie („out
of area”) np. w odpowiedzi na prowokację
chińską, taką jak incydent z 2006 r., kiedy to
chińska łódź podwodna wynurzyła się pośród
amerykańskiej floty, w odległości 5 mil od
amerykańskiego lotniskowca Kitty Hawk.

Zdaniem prof. Tomasza Grzegorza Grosse,
obecny okres jest przejściowy – główna sfera
rywalizacji to gospodarka, a ponadto
możliwy jest wybuch wojen zastępczych,
peryferyjnych (proxy wars). Celem Chin jest
doprowadzenie do tego, by USA nie były w
stanie kontrolować Azji PołudniowoWschodniej i ładu globalnego, jaki zbudowali.
Chiny mają na celu stworzenie nowego ładu
światowego, w którym będą dominować.

„Jeśli nawet dojdzie do koncertu
mocarstw, to dyrygentem tego
koncertu będą Chiny”
(prof. Tomasz Grzegorz Grosse)
Ponadto, mimo że Stany Zjednoczone
przedstawiają rywalizację z Chinami jako
wojnę kultury demokratycznej z kulturą
autorytarną, to z czysto utylitarnego punktu
widzenia twardej rywalizacji geopolitycznej
demokracja w stylu praktykowanym w USA
może stanowić utrudnienie (np. plany
impeachmentu Trumpa i jego niskie
notowania w Europie).
Dr Witold Sokała, zgadzając się z prof. Grosse
co do globalnego celu Chin, argumentował,
że współcześnie do zbudowania bogactwa
konieczne jest dysponowanie zasobami
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rozmieszczonymi w skali globalnej (np.
surowcami strategicznymi takimi jak koltan).

„Chinom nie wystarczy budowa
potęgi w oparciu o Morze
Południowochińskie – tam nie ma
np. koltanu, który jest w Afryce i
prawdopodobnie na biegunach.
Jeśli Chińczycy myślą adekwatnie
do wyzwań XXI wieku, muszą grać
globalnie”
(dr Witold Sokała)
Dlatego dla Chin konieczne jest
kontrolowanie strategicznych przepływów na
całym świecie.
Zdaniem dr. Sokały prawdopodobne jest
jednak porozumienie amerykańsko-chińskie
prowadzące do sytuacji zbliżonej do XIXwiecznego koncertu mocarstw.
Także zdaniem dr. Jacka Bartosiaka
rywalizacja zmierza w stronę koncertu
mocarstw. Chiny nie są w stanie samodzielnie
sprawować władzy w masach lądowych
Eurazji, w przeciwieństwie do Oceanu
Światowego.

Modyfikatory – inne
czynniki wpływające na
rywalizację USA i Chin

hardware’u i software’u). Jest to znaczący
krok w stronę dwubiegunowości; Chiny są
pierwszymi, którzy na większą skalę próbują
zbudować drugi biegun technologiczny o
dużym potencjale eksportowym.

Istotnym trendem globalnym, który może
działać na korzyść Chin, jest kryzys
demokracji liberalnej. W takiej sytuacji
istnieje zagrożenie destabilizacji – pod
wpływem chińskim – słabych demokracji
zachodnich. Dodatkowo rewolucja
technologiczna, zachodząca na całym
świecie, powoduje, że instytucje, zwłaszcza na
Zachodzie, nie nadążają za logiką cyfrowego
społeczeństwa. W takiej sytuacji istnieje
niebezpieczeństwo, że bardziej skuteczne
okażą się Chiny i inne państwa spoza strefy
demokracji liberalnej, które nie będą miały
oporu przed zaprzęgnięciem rewolucji
technologicznej do rywalizacji i poszerzania
strefy wpływu (które to działanie w
przypadku krajów Zachodu częściowo jest
ograniczane np. przez konwencje dotyczące
praw człowieka).

Jak dodaje dr Błażej Sajduk, szczególnie
istotna jest tu rola Afryki, gotowej
przyjmować chińskie rozwiązania
internetowe (choć jednocześnie zdarzają się
w Afryce protesty przeciwko chińskiej
„neokolonizacji”).

Bartłomiej Radziejewski wskazał, że

gamechangerem w rywalizacji amerykańskochińskiej jest wojna technologiczna (do
której należy np. chiński plan usunięcia z
instytucji publicznych zagranicznego

„Oprócz Pasa i Szlaku jest jeszcze
droga cyfrowa. Chiny przeznaczyły
więcej pieniędzy na budowę
światłowodów w Afryce i Azji
Centralnej niż wszystkie państwa
do tej pory na pomoc dla Afryki”
(dr Błażej Sajduk)
Zdaniem dr. Michała Lubiny, Chiny nie są
jednak obecnie gotowe przejąć roli lidera
światowego, gdyż nie mają alternatywnego
modelu globalizacji względem tego
proponowanego przez USA. Zmagają się też
z reformą gospodarczą (konieczność
przestawienia się na inny model rozwoju),
korupcją, problemami demograficznymi
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i ekologicznymi, dlatego nie potrafią
skutecznie wesprzeć swoich sojuszników.
Ponadto działania Chin zakłóca także
rywalizacja wewnątrz Komitetu Centralnego
i Biura Politycznego KPCh, które mogą stać za
wyciekiem tzw. Xinjiang Papers.

„Największym zagrożeniem nie jest
zastąpienie modelu
amerykańskiego chińskim, lecz
próżnia, która powoduje chaos. Na
takim obrocie spraw zależy Rosji”
(dr Michał Lubina)
Chiny, jak wskazano wcześniej, stoją przed
istotnym problemem demograficznym, jakim
jest starzenie się społeczeństwa.
Dodatkowym czynnikiem są zmiany
klimatyczne , które (jak wskazuje
Ludwik Dorn) mogą uderzyć w rolnictwo i
spowodować niedobory żywności oraz
intensywną migrację ludności wiejskiej do
miast, co prowadzić może do destabilizacji.
Jednakże obecnie priorytetem dla Chin jest
stabilizacja ekonomiczna, w związku z czym
w Państwie Środka buduje się szereg
elektrowni węglowych.

Jak wskazano wcześniej, ważną kwestią jest
stanowisko sojuszników. Jak wskazał prof.
Tomasz Grzegorz Grosse, aby osiągnąć swoje
cele, Chińczycy budują kluczową
infrastrukturę, która może przynieść korzyści
ich obecnym i potencjalnym sojusznikom
(plany infrastrukturalne Chin są wielokrotnie
większą inwestycją niż plan Marshalla).
Między innymi dlatego wiele państw w
rejonie Azji Południowo-Wschodniej i w jej
pobliżu nie decyduje się na jednoznaczne
stanięcie po stronie USA i uznanie Chin za
wroga (np. Singapur, Australia).
Dr Michał Lubina zauważył jednak, że w Azji
Południowo-Wschodniej jedynie dwa
państwa, Laos i Kambodża, są jednoznacznie
prochińskie, i są to państwa najsłabsze.
Pozostałe państwa są ostrożne wobec Chin:
Malezji prochińskość Najiba Tun Razaka
doprowadziła do jego obalenia i do
zwycięstwa Matathira bin Mohamada, a
prezydent Filipin, Rodrigo Duterte, obecnie
ponownie zwraca się przeciwko Chinom ze
względu na rywalizację o wyspy.
*
Ponadto dr Błażej Sajduk wskazał na inny
istotny czynnik, który może mieć wpływ na

dalsze losy konfliktu: w ciągu 50 lat zmieni się
znacząco hierarchia demograficzna świata.
Przybędzie około 20 państw z populacją
pomiędzy 150 a 200 milionów obywateli,
przede wszystkim w Afryce i Azji. Wzrośnie
potencjał m.in. Indonezji, Pakistanu, Brazylii,
Nigerii, Kongo i Etiopii.
Wokół rywalizacji amerykańsko-chińskiej
pojawia się też zjawisko warmongeringu –
podżegania do wojny, między innymi przez
grupy mniejszościowe (np. wsparcie
niektórych radykalnych grup muzułmańskich
dla Świętej Wojny przeciwko Chinom m.in. ze
względu na prześladowanie mniejszości
ujgurskiej).

Rola Europy
Europa znajduje się pod ogromną presją z
dwóch stron. Z jednej strony dobre relacje z
Chinami mogą przynieść krajom europejskim
szereg korzyści, z drugiej – występuje
znaczący nacisk ze strony USA, aby kraje te
stanęły jednoznacznie po stronie Ameryki w
rywalizacji i opowiedziały się np. za
amerykańskim embargiem na technologie
5G Huawei.
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Unia Europejska stoi obecnie przed
szeregiem problemów do rozwiązania, na
czele z własnym kryzysem egzystencjalnym, (o
którym pisał prof. Bogdan Góralczyk w
raporcie dla „Nowej Konfederacji”),
wspomnianym wcześniej ogólnoświatowym
kryzysem demokracji liberalnej, problemami
ekologicznymi, nadmiernie rozrośniętą
biurokracją, powodującą hamowanie
rozwoju innowacji i gospodarki.

„Kryzys liberalnej demokracji
działa na korzyść Chin. Do takiej
sytuacji lepiej przygotowane jest
państwo z trwającą kilka tysięcy
lat tradycji merytokratycznego
despotyzmu, niż państwa
liberalne”
(Bartłomiej Radziejewski)
To wszystko powoduje, jak twierdzi prof.
Tomasz Grzegorz Grosse, że być może w celu
rozwiązania niektórych problemów konieczne
będzie zastosowanie bardziej autorytarnych
metod zarządzania, co z kolei spowoduje
silny backlash ze strony niektórych państw
członkowskich. Unia Europejska w takim
stanie może być szczególnie podatna
zarówno na wpływy chińskie, jak i rosyjskie.

Rywalizacja amerykańsko-chińska jest
dlatego tak ważnym wyzwaniem dla Europy,
że jej eskalacja powoduje nasilenie
amerykańskiego imperial overstretch
(przeciążenia związanego z nadmiernym
względem posiadanych zasobów globalnym
zaangażowaniem).
W związku z tym, jak wskazuje Bartłomiej
Radziejewski, drugo- i trzeciorzędne teatry
strategiczne mogą zostać w pewnym
momencie porzucone przez USA, do czego
Europa nie jest gotowa.

Polska między USA a
Chinami – diagnoza i
rekomendacje
Zdaniem Bartłomieja Radziejewskiego, także
Polska w obecnej sytuacji – skupiona na
roztrząsaniu problemów z przełomu lat 80. i
90. lub trzeciorzędnych kwestii aktualnych, nie
jest gotowa do podjęcia wyzwań związanych
ze zmieniającymi się biegunami ładu
światowego.
Jak wskazuje dr Jacek Bartosiak, obecna
sytuacja stanowi dla Polski szczególną

szansę na uzyskanie podmiotowości w
relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i
Niemcami. Polska znajduje się na Pasie i
Szlaku. Po brexicie, Amerykanie bez Polski
tracą obecność na kontynencie. Z kolei dla
Niemiec Polska stanowi bufor
bezpieczeństwa (jako clausewitzowski punkt
ciężkości konfliktu jest niezbędna do
utrzymania wschodniej flanki NATO) i jest
ważnym elementem łańcucha dostaw.

„Są trzy kraje niezbędne do
utrzymania wschodniej flanki
NATO: Amerykanie, którzy
dostarczają zdolności, Niemcy,
przez które wchodzi się w teatr
operacyjny, i Polska, która jest
clausewitzowskim punktem
ciężkości konfliktu”
(dr Jacek Bartosiak)
Dlatego w obecnej sytuacji Polska posiada
karty przetargowe do rozmów z oboma tymi
państwami. Powinna prowadzić intensywne
negocjacje na temat swojej pozycji i
domagać się bardziej partnerskiego
traktowania zarówno przez USA, jak i przez
Niemcy.
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Dr Witold Sokała dodaje, że, konieczne jest
także budowanie polskiej dyplomacji
publicznej i soft power (w tym
oddziaływania na elity, na opinię publiczną),
jednak w Polsce brakuje odpowiednio
kompetentnych elit, lub, jeśli takie istnieją, to
są one nieufnie traktowane przez władzę.
Kolejnym rekomendowanym krokiem
powinna być, jak podkreśla dr Jacek
Bartosiak, rewizja polityki wschodniej Polski,
a zwłaszcza odejście od koncepcji polityki
ULB Giedroycia i Mieroszewskiego. Polegała
ona na wciąganiu Ukrainy, Litwy i Białorusi w
system zachodni, tj. rozszerzaniu na te tereny
wpływów Zachodu, bardziej niż na
prowadzeniu własnej, podmiotowej polityki
względem tych państw. Polityka ta poniosła
jednak zdaniem eksperta klęskę w obliczu
nielinearnej, limitowanej wojny prowadzonej
przez Rosję Putina. W sytuacji, w której
możliwe jest zbliżenie Francji i Rosji,
niebezpieczeństwem staje się zwiększenie
strefy wpływów Moskwy. Dlatego konieczna
jest autonomiczna polityka wschodnia Polski.
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Uczestnicy seminarium –
biogramy
dr JACEK BARTOSIAK – ekspert ds. geopolityki
i strategii, założyciel i właściciel
Strategy&Future, dyrektor Programu Gier
Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego,
Senior Fellow w The Potomac Foundation w
Waszyngtonie.
LUDWIK DORN – współpracownik „Nowej
Konfederacji”, polityk i publicysta, od 27
kwietnia 2007 do 4 listopada 2007 r.
marszałek Sejmu, w latach 2005–2007
wicepremier oraz minister spraw
wewnętrznych i administracji w rządach
Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława
Kaczyńskiego, były członek Rady
Bezpieczeństwa Narodowego, od 1997 r. poseł
na Sejm III, IV, V, VI i VII kadencji.
prof. TOMASZ GRZEGORZ GROSSE – socjolog,
politolog i historyk. Jest profesorem na
Uniwersytecie Warszawskim. Ekspertem
Instytutu Sobieskiego i Centrum Analiz Klubu
Jagiellońskiego. Specjalizuje się w analizie
polityk gospodarczych w UE i w państwach
członkowskich, a także w zarządzaniu
publicznym. Opublikował m.in. „W objęciach
europeizacji” (ISP PAN, Warszawa 2012) oraz

zredagował książkę „Między polityką a
rynkiem. Kryzys Unii Europejskiej w analizie
ekonomistów i politologów” (Uczelnia
Łazarskiego, Warszawa 2013).
dr MICHAŁ LUBINA – ekspert ds. współczesnej
Birmy i relacji rosyjsko-chińskich, adiunkt w
Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ,
autor pięciu książek, w tym dwóch
bestsellerów naukowych - "Niedźwiedź w
cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014" (Kraków,
Akademicka 2014) i "Pani Birmy. Biografia
polityczna Aung San Suu Kyi" (Warszawa,
PWN 2015) oraz niedawno wydanego debiutu
międzynarodowego "Russia and China. A
Political Marriage of Convenience".
JAREMA PIEKUTOWSKI – główny ekspert ds.
społecznych „Nowej Konfederacji”, socjolog,
publicysta (m.in. "Więź", "Tygodnik
Powszechny"), współpracownik Centrum
Wyzwań Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Fundacji Pole Dialogu i
Ośrodka Ewaluacji.
BARTŁOMIEJ RADZIEJEWSKI – dyrektor i
założyciel „Nowej Konfederacji”. Politolog
zaangażowany, publicysta i eseista,
organizator. Absolwent UMCS i studiów
doktoranckich na UKSW. Pierwsze
doświadczenia zawodowe zdobywał

w Polskim Radiu i, zwłaszcza, w
„Rzeczpospolitej” Pawła Lisickiego, później był
wicenaczelnym portalu Fronda.pl i
redaktorem kwartalnika „Fronda”. Założył i w
latach 2010–2013 kierował kwartalnikiem
„Rzeczy Wspólne”. W okresie 2015-17
współtwórca i szef think tanku Centrum
Analiz Klubu Jagiellońskiego.
dr BŁAŻEJ SAJDUK – politolog i historyk myśli
politycznej, adiunkt w Zakładzie Myśli
Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i
Stosunków Międzynarodowych UJ, senator UJ.
W latach 2010–2017 prorektor Wyższej Szkoły
Europejskiej im. ks. J. Tischnera. Uczestnik
licznych kursów z zakresu zarządzania i
biznesu (m.in. w: Zeppelin Universität, Ivey
Business School) i szkoleń poświęconych
militarnym aspektom wykorzystania
nowoczesnych technologii (m.in.
prowadzonych przez Joint Special Operations
University). Opublikował m.in. jako współautor
(z Rafałem Matyją): „Wybory 2014–2015 a
przemiany elit politycznych Trzeciej
Rzeczypospolitej” (2017); e-książkę:
„Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto
kogo uczy?” http://dydaktyka-akademicka.pl/
(2014); „Socjologię tłumu, psychologię
narodów i historiozofię w myśli
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społeczno-politycznej Jana Karola
Kochanowskiego” (2011).
dr WITOLD SOKAŁA – zastępca dyrektora
Instytutu Stosunków Międzynarodowych i
Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, przewodniczący Rady oraz
ekspert Fundacji Po.Int. W przeszłości
pracował jako dziennikarz prasowy, radiowy i
telewizyjny, menedżer w sektorze prywatnym
oraz urzędnik państwowy, a także jako
niezależny konsultant w zakresie m.in.
marketingu i wywiadu konkurencyjnego.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania
Akademii Górniczo-Hutniczej; stopień doktora
w dziedzinie nauk o polityce uzyskał na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego.

Seminaria eksperckie
„Nowej Konfederacji”
Seminaria eksperckie są przeznaczone dla
współpracowników i ekspertów „Nowej
Konfederacji” Mają charakter zamknięty i
mają na celu analizę bieżącej sytuacji w
obszarach ważnych dla państwa (np.
transport publiczny, polityka społeczna, rynek
pracy, edukacja, obronność, polityka
zagraniczna) oraz wykreowanie pomysłów na
analizy, ekspertyzy, raporty, debaty i
wydarzenia, a także rekomendacji do
polityk publicznych.
Seminaria sfinansowane są przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków
Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
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