Gdańsk, 15 maja 2013

SPRAWOZDANIE Z I FORUM REGIONALNEGO POLSKA – CHINY
Perspektywa zwiększenia współpracy między Chinami a Polską w zakresie gospodarki, nauki,
turystyki i kultury, stała się motywacją do zorganizowania I Forum Regionalnego Polska –
Chiny, które odbyło się dnia 22 kwietnia 2013 roku na terenie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezydent RP
Bronisław Komorowski.
Frekwencja wyniosła około 600 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele ponad 30
regionów i miast z Chin oraz reprezentanci prawie wszystkich polskich województw i
regionów. W forum wzięli udział m.in.: ze strony polskiej Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczysław Struk, Wiceminister Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski i
Ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki; Chiny reprezentowali Li Jianping –
Wiceprzewodniczący Współorganizującego Forum Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia
Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi (CPAFFC), Wiceprezydent Pekinu Cheng Hong oraz
przedstawiciel władz Szanghaju Ding Xuexiang.
Wśród uczestników nie zabrakło również członków Loży Gdańskiej BCC, będącej jednym z
partnerów biznesowych przedsięwzięcia, którzy wzięli udział w panelu biznesowym. Podczas
Forum położono szczególny nacisk na znaczenie bezpośredniej współpracy regionalnej dla
rozwoju ekonomicznego obydwu krajów. Według Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka, kluczowe mają się okazać najbliższe 2-3 lata, które zadecydują o
zwiększeniu zaangażowania firm z Pomorza w Chinach. Ding Xuexiang podkreślił, jak istotną
rolę dla współpracy polsko-chińskiej odgrywają wspólne interesy regionu pomorskiego i
Szanghaju.
Według Ambasadora Chin w Polsce Xu Jian, "Forum przyczyni się do zwiększenia współpracy
pomiędzy regionami z obu krajów, co przełoży się na rozwój Polski i Chin".
Do tej pory podpisano już około 40 umów o współpracy regionalnej pomiędzy tymi dwoma
krajami. Potencjał jest ogromny, szczególnie w zakresie infrastruktury, energetyki,
transportu morskiego, a nawet ochrony środowiska. Ze względu na powyższe, już teraz
planowane jest coroczne organizowanie Forum, naprzemiennie w Polsce i w Chinach.
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