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Notatka z rozmowy Wang Feng, zastepcą dyrektora Wydziału do spraw Europy w
Haban w Pekinie i Wang Lei, Starszym ekspertem W Wydziale Europy w Hanban w
Pekinie w dniu 6 czrwca 2017 w siedzibie Hanban:

„W ChRL przebywałem na zaproszenie Uniwersytetu Ningbo w Ningbo ,
Zhejiang, władz prowincji Zhejiang i Uniwersytetu Hubei w Wuhanie. Spotkanie w
Hanban zaranżowała Dyrektor Wang Ruoxin z KJ-TSW. Pierwotnie miało być
spotkanie z urzędnikiem odpowiedzialnym xa sprawy polskie Shan Dinxin. Shan miał
wolny dzień ,stąd spotkanie zostało ustalone w takim formacie. Dyrektor Wang Feng
przywitał mnie bardzo serdecznie. Podziękował za zaangażowanie w sprawy
promocji Chin w Polsce i innych krajach. Z Panią Wang Lei spotkałem się w Rydze, i
tam dużo serdecznie rozmawiałem. Dyrektor Wang FENG podziękował mi za pomoc
dla chińskich lektorek przebywajacych w Toruniu.
Powiedział ,że Hanban wysoko ocenia dononania Klasy Konfucjusza W
Toruniu. Zarówno działania promocyjne jak i efekty kształcenia sa na wysokim
poziomie. Hanbab wysoko ocenia działania partnerskiego uniwersytetu Chińskiego w
Hubei w Wuhan. Prof. Li Xikun będzie dyrektorem Klasy Konfucjusza KJ-TSW od
września 2018. Od września 2018 przechodzi na emyryturę.
Następny punkt rozmowy to konfrencja wrześniowa w Toruniu i projekt
budżetu na rok 2018 i druga połwę 2017. Jeżeli chodzi o konfrencję najlepszy termin
to koniec września. 28 września przypadają tradycyjne urodziny Konfucjusza . Do
tematu konfrencji prosił o dodanie do legalnych słowa kulturalne. Proszą o
umieszczenie dokładnego kosztorysu konfrencji w projekcie budżetu. Musi on
zawierać informacje o miesjcu konfrencji i ewentualnych kosztach wynajęcia sali
aparatury ludzi. Koszty przelotu i podróży innymi środkami transportu uczestników
zagranicznych i krajowych , koszty hoteli wyżywienia. Także inne koszty np.
tłumaczeniia. Prosił o szybkie przygotowanie projektu budżetu i kosztorysu
konfrencji. Delegacja Hanbanu z przewodniczącym Ma Jianpei będzie w Polsce we
wrześniu przy pokazji otwarcia Instytutu Konfucjusza w Warszawie. Może też
odwoedzić Toruń. Rozmawialiśmy też o aktualnym stanie stosunków polsko
chińskich. Wizycia premier Beaty Szydło w Chinach, udział w Forum Jedwabnego
Szlaku była przykładem pogłebienia partnerstwa strategicznego. Kultura mieści się w
formacie współpracy 16+1 , Czy Szlaku Pasa i Drogi stawrzają szanse dla Instytutów
i Klas Konfucjusza w Polsce. Prosił o przekazanie pozdrowień dla Prof. Grzegorza
Górskiego i Rektor Joanny Górskiej –Szymczak.
Po południu spotkałem się w ambasadzie z Natalią Popczyk, III Sekretarz do
spraw edukacji.Pani Natalia będzie nadal wspierała działania KJ-TSW w Chinach.

W Wuhanie zostałem przyjęty bardzo sedecznie. Spotkałem się z prorektorem
i prof. Liu Guochi, Dyrektorem biura międzynarodoego, prof LI Xikun, Dziekanem
Wydziału Międzynarodowego i Dyrektorem Instytutu literaturoznastwa prof. Kao i
innymi profesorami. Uniwersytet Hubei przedstawił nowe plany współpracy z KJTSW.
Moj wykład na temat sosunków polsko chińskich został przyjęty bardzo
serdecznie przez licznie zgromadzonych studentów“.
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