
BI GRAMY
UCZESTNIKÓW

TINA BETTELS-
-SCHWABBAUER jest 
pracownikiem naukowym 
Instytutu Międzynarodowe-
go Dziennikarstwa Ericha 
Brosta przy Uniwersytecie 
Technicznym w Dortmun-
dzie, gdzie kieruje niemiec-
ką redakcją Europejskiego 
Obserwatorium Dziennikar-
skiego (EJO/www.ejo-on-
line.eu). Ponadto zaanga-
żowana jest w europejski 
projekt „New Skills for the 
Next Generation of Journa-
lists“ (NEWSREEL), wspiera-
nego ze środków programu 
Erasmus+ dla partnerstw 
strategicznych. Jej zainte-

resowania badawcze obej-
mują dziennikarstwo oparte 
na współpracy, międzyna-
rodowe systemy mediów, 
kultury dziennikarskie oraz 
kształcenie dziennikarzy
 w Europie Środkowo-
-Wschodniej, przy czym to 
ostatnie zagadnienie jest te-
matem jej pracy doktorskiej.  

HUBERT BOROWSKI 
socjolog z wykształcenia, 
pracował w badaniach ryn-
kowych (TNS, Orange) 
i w organizacjach pozarzą-
dowych (PBIS “Stocznia”) 
oraz jako niezależny anali-

tyk i badacz (w tym 
dla mediów). Obecnie 
manager działu danych 
w Laboratorium EE, pra-
cował m.in. w opartym na 
danych projekcie “Sonar” 
dla Gazety Wyborczej.

MATHIAS BRÜGGMANN jest 
międzynarodowym kore-
spondentem gazety Han-
delsblatt. W swojej pracy 
koncentruje się na tema-
tyce Europy Wschodniej, 
Iranu i krajów arabskich. 
W przeszłości był kore-
spondentem w Brukseli, 
Moskwie i Warszawie. 
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OLGA DOLEŚNIAK-
-HARCZUK (ur.1980) Absol-
wentka 49 LO im. Johanna 
Wolfganga Goethego 
w Warszawie i kierunków 
lingwistycznych na Hum-
boldt Universität zu Ber-
lin, w latach 2003-2011 
korespondentka mediów 
polskich z Niemiec i Bałka-
nów. Obszar zainteresowań: 
polityka, historia i kultura  
Niemiec, niemiecki rynek 
mediów, kryzys imigracyjny 
w Europie – jego źródła, 
implikacje, konsekwencje 
demografi czne i gospodar-
cze, Turcja, islam.  Zastępca 
redaktora naczelnego mie-
sięcznika „Nowe Państwo“ 
i dziennika „Gazeta Polska 
Codziennie”. Ekspert-
ka Instytutu Staszica.

DR KAROL FRANCZAK 
socjolog i kulturoznawca, 
adiunkt w Zakładzie Badań 
Komunikacji Społecznej 
Instytutu Socjologii na 
Uniwersytecie Łódzkim. 
Prowadzi badania i wykłada 
w dziedzinach socjologii, 

analizy dyskursu i badań 
nad mediami. Publikuje tek-
sty na łamach czasopism 
naukowych oraz polskiej 
prasy społeczno-kultural-
nej, w tym w „Odrze” 
i „Tygodniku Powszechnym”.    

PHILIPP FRITZ jest kore-
spondentem zagranicznym 
„Welt” i „Welt am Sonntag” 
od czerwca 2018 roku. Re-
lacjonuje głównie z Polski, 
ale także z Ukrainy i krajów 
bałtyckich. Pracował jako 
wolontariusz w „Berliner 
Zeitung”, a następnie praco-
wał jako niezależny dzien-
nikarz dla „Taz”, „Die Zeit” 
i „Jüdische Allgemeine”. 
Do 2018 r. był redaktorem 
n-ost w Berlinie. Philipp 
Fritz studiował politologię 
i kulturoznawstwo na Uni-
wersytecie w Bremie 
i na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim w Krakowie.

RICHARD FUCHS jest nieza-
leżnym dziennikarzem spe-
cjalizującym się w tematy-

ce polityki energetycznej 
oraz spraw europejskich. 
Współpracuje na stałe 
z pochodzącym z Niemiec 
międzynarodowym nadaw-
cą Deutsche Welle, gdzie 
odpowiada za przybliżanie 
międzynarodowej publicz-
ności polityki wewnętrznej 
Niemiec. Richard Fuchs jest 
nie tylko korespondentem 
politycznym, ale i na-
gradzanym reportażystą 
współpracującym z takimi 
niemieckimi rozgłośniami 
jak Deutschlandfunk, SWR 
czy BR. Ponadto prowadzi 
szkolenia medialne w nie-
mieckiej organizacji rozwo-
ju mediów DW Akademie, 
a także jest autorem 
książek i doświadczonym 
moderatorem konferencji.   

MARCIN PIOTR GWÓŹDŹ 
urodził się 14 grudnia 1977 
roku w Ząbkowicach Ślą-
skich. Absolwent Politech-
niki Poznańskiej z zakresu 
zarządzania i inżynierii 
produkcji oraz Politechniki 
Wrocławskiej z zakresu 
mechaniki i budowy ma-
szyn. Ukończył także Szkołę 
Podchorążych Rezerwy. 
Żonaty, ojciec trzech córek.
Menedżer z kilkunasto-
letnim doświadczeniem 
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w zarządzaniu spółkami 
kapitałowymi. Licencjono-
wany doradca restruktury-
zacyjny. Praktyk w zakresie 
rachunkowości i fi nansów 
przedsiębiorstw, łączący 
wiedzę techniczną z do-
świadczeniem w zarządza-
niu zespołami. Samo-
rządowiec i społecznik, 
w wyborach samorzą-
dowych w 2010 i 2014 
został wybrany radnym 
powiatu ząbkowickiego.
Od 2007 do 2016 roku 
był Prezesem Zarządu 
Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Delfi n 
sp. z o.o. Później pełnił też 
funkcję Prezesa Zarządu 
w największym zespole 
uzdrowiskowym w Polsce 
– Uzdrowiskach Kłodz-
kich S.A. – Grupa PGU oraz 
Wiceprezesa KGHM TFI S.A.
Zainteresowania: zabytko-
we samochody, youngti-
mery, także sport, głównie 
piłka nożna (kiedyś grał).

WOJCIECH JAKÓBIK jest 
analitykiem sektora ener-
getycznego. Ukończył poli-
tologię (licencjat) i stosunki 
międzynarodowe (magi-
ster). Jest wykładowcą Ko-
legium Europy Wschodniej 
na Uniwersytecie Warszaw-

skim. Administruje stro-
nami internetowymi oraz 
społecznościowymi 
i zapewniam im treści. 
Jest redaktorem naczelnym 
BiznesAlert.pl. W CV mam 
doświadczenie w podob-
nych projektach i innych, 
związanych z tematyką 
międzynarodową: w portalu 
Europa Bezpieczeństwo 
Energia, projekty Ośrodka 
Myśli Politycznej. W swojej 
twórczości stara się pod-
ważać dogmatyczne podej-
ście do specjalistycznych 
tematów, które są często 
tłumaczone w sposób 
uproszczony ale zubożony, 
a nie bardziej zrozumiały.

EWELINA KARPIŃSKA-
-MOREK dziennikarka, 
zastępca dyrektora serwi-
sów informacyjnych Interii, 
absolwentka dziennikar-
stwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Laureatka 
Polsko-Niemieckiej Nagrody 
im. T. Mazowieckiego za 
tekst „Z niej już jest Niemka” 
(2018), Nagrody Dziennika-
rzy Małopolski za materiał 
„Bo przyjdzie Krampus i 
zabierze ci nupel” (2019), 
współautorka książki „Teraz 
jesteście Niemcami” (2018).

DR MARCIN KĘDZIERSKI 
Dyrektor programowy 
Centrum analiz Klubu 
Jagiellońskiego, ekspert 
ds. edukacji, doktor ekono-
mii. ekonomista, absolwent 
stosunków międzynaro-
dowych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krako-
wie (2008) oraz studiów 
doktoranckich w Katedrze 
Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej UEK 
(2013), współpracownik 
Instytutu Tertio Millennio 
(2008−2009), członek ze-
społu europejskiego projek-
tu VETWORKS, poświęco-
nego ewaluacji w obszarze 
szkolnictwa zawodowego 
i kształcenia ustawicznego 
(2009−2011), od 2011 
roku asystent w Katedrze 
Studiów Europejskich UEK, 
obecnie adiunkt tamże. 
W latach 2009−2012 
członek Zarządu ds. fi -
nansowych, a w okresie 
2012−2015 prezes Klubu 
Jagiellońskiego; pomysło-
dawca i redaktor naczelny 
portalu Visegrad Plus; 
specjalizuje się w analizie 
polityk publicznych ze 
szczególnym uwzględnie-
niem polityki edukacyjnej, 
oraz w polityce zagranicz-
nej w obszarze Europy 
Środkowej i Wschodniej.
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THOMAS KRALINSKI 
(ur. 25.08.1972 r. 
w Weimarze), SPD, Sekre-
tarz Stanu, Pełnomoc-
nik kraju związkowego 
Brandenburgia przy 
rządzie federalnym RFN 
ds. mediów i stosun-
ków międzynarodowych, 
Zastępca członka Nie-
miecko-Francuskiej Grupy 
Przyjaźni, Zastępca człon-
ka Niemiecko-Rosyjskiej 
Grupy Przyjaźni. Żonaty.
1991 r. – matura. Od 1992 
r. do 1998 r. studia magi-
sterskie z politologii, wiedzy 
o krajach Europy  Wschod-
niej oraz ekonomii politycz-
nej w Lipsku oraz 
w Manchesterze. Od 1998 
r. członek partii SPD. W la-
tach 1999-2003 asystent 
naukowy rzecznika ds. 
gospodarki grupy SPD 
w Landtagu, Drezno. Od 
2003 r. do 2004 r. kon-
sultant Zgromadzenia 
SPD kraju związkowego 
Brandenburgia, Poczdam.  
W latach 2004-2014 
Sekretarz Generalny grupy 
parlamentarnej SPD 
w Landtagu kraju związ-
kowego Brandenburgia. 
W latach 2014-2016 
Pełnomocnik Branden-
burgii przy rządzie fe-
deralnym RFN oraz ds. 

mediów, Sekretarz Stanu.  
Pełnomocnik do spraw 
międzynarodowych, 2016-
2018 Dyrektor Kancelarii 
Stanu kraju związkowego 
Brandenburgia, Sekretarz 
Stanu, a od 12.06.2018 r. 
Sekretarz Stanu i Pełno-
mocnik Brandenburgii przy 
rządzie federalnym RFN.

Nazywam się JAROSŁAW 
KUŹNIAR, jestem multiin-
strumentalistą. Mam za sobą 
radiowe, prasowe i telewi-
zyjne doświadczenie. Dzisiaj 
skupiam się na pracy online, 
bo tam jest przyszłość 
mediów. W pracy jestem od 
piętnastego roku życia. Trój-
ka, Radio ZET, TVN24, TVN, 
Onet. Te marki mówią same 
za siebie. Zmieniałem je, bo 
szukałem więcej - wiedzy 
i pracy. Spotkałem na swojej 
drodze mistrzów, którzy 
mieli czas zatrzymać się 
i nauczyć mnie zawodu: 
Kaczkowski, Niedźwiecki, 
Kydryński, Mann, Miszczak. 
Dzisiaj to ja uczę studentów. 
Skupiam się na mądrym 
byciu przed kamerą, nowo-
czesnym kreowaniu swojej 
marki osobistej i rozwijaniu 
własnych kanałów w social 
mediach. Szkolę też fi rmy 
i osoby prywatne ze spraw, 

na których się znam. Od kil-
ku lat z innej pasji, podróży, 
próbuję uczynić swój nowy 
zawód. Świat odkrywam 
sam i z Klientami, dla któ-
rych podróż to nie zawsze 
są wakacje. Przygotowuje-
my wyprawy szyte na miarę 
dla Klientów indywidualnych 
i biznesu, którzy podobnie 
jak ja chcą to robić inaczej, 
mądrzej, głębiej. Ruszamy 
po wiedzę, a nie zabawę. 
Z początkiem 2019 roku 
otworzyłem agencję Kuźniar 
Media, gdzie skupia się moja 
praca zawodowa. Szkole-
nia, pisanie historii marek, 
doradzanie fi rmom w social 
mediach, inspirowanie 
innych jako speaker 
i konferansjer. Pracując 
w startupowej społeczno-
ści poznałem wiele fi rm, 
których założyciele pytają 
mnie, jak prowadzić mar-
keting i PR, jak budować 
nowe media i dbać o własną 
markę. Kuźniar Media to 
agencja kreatywna, która 
odpowiada na te pytania.

DR EWA ŁABNO-FALĘCKA, 
absolwentka UJ, doktorat 
na Uniwersytecie w Tybin-
dze. W latach 1993-1999 
była radcą do spraw kultury 
w ambasadzie RP w Bonn 
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(Niemcy). Od 2000 roku 
odpowiedzialna za komuni-
kację, relacje zewnętrzne 
i governmental aff airs 
w Grupie Daimler AG w 
Polsce. Laureatka wielu 
nagród, „Businesswoman 
of the Year” (2016) w ka-
tegorii: Korporacja. Odzna-
czona medalem „Za Zasługi 
dla Transportu RP” (2014).

CLAUS CHRISTIAN 
MALZAHN, 55 l., pracuje 
od 35 lat jako dziennikarz. 
W swojej pracy koncen-
truje się na stosunkach 
politycznych i społecznych 
w Niemczech Wschodnich. 
Już w latach 80. tworzył 
materiały na temat 
opozycji w NRD. W latach
1994-2010 pracował jako 
reporter dla czasopisma 
„Spiegel“ w redakcjach 
w Erfurcie, Berlinie i Bonn. 
W 1999 r. przeszedł do 
redakcji zagranicznej “Spie-
gla”, udając się do takich 
krajów jak Kosowo, Afga-
nistan czy Irak. W latach 
2000 do 2002 Malzahn 
pracował jako korespon-
dent „Spiegla“ w Warsza-
wie. Dziś jest reporterem 
grupy WELT i zajmuje się 
głównie krajami związko-

wymi Niemiec Wschodnich. 
Claus Christian Malzahn 
opublikował wiele książek, 
w tym „Deutschland. Deut-
schland. Kurze Geschichte 
einer geteilten Nation (DTV, 
2005)“. Mieszka w Berlinie.

MARKUS MECKEL Były mini-
ster spraw zagranicznych 
NRD, pastor. Pełni funkcję 
przewodniczącego Rady 
Federalnej Fundacji Badań 
nad Dyktaturą SED, której 
działalność zainicjował. Jest 
Współprzewodniczącym 
Rady Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. Jest też 
członkiem kuratorium Euro-
pejskiej Sieci Pamięć i Soli-
darność. Od 12 października 
2013 roku do 22 września 
2016 roku pełnił funkcję 
prezydenta Niemieckiego 
Ludowego Związku Opieki 
nad Grobami Wojennymi. 
Zajmuje się europejską 
polityką zagraniczną i działa 
na rzecz wspierania demo-
kracji. Studiował teologię 
w Naumburgu i Berlinie. 
Od lat 70. zaangażowany 
w byłej NRD w polityczną 
działalność opozycyjną. 
+W 1989 roku zainicjował 
wraz z Martinem Gutzeitem 
założenie w NRD Socjalde-

mokratycznej Partii Niemiec 
(SDP). W 1990 roku pełnił 
funkcję urzędującego prze-
wodniczącego wschodniej 
SPD. Po wolnych wyborach 
w 1990 roku był członkiem 
Izby Ludowej NRD i mini-
strem spraw zagranicznych 
NRD. W latach 1990–2009 
poseł do Bundestagu, a od 
1994 do 2009 roku prze-
wodniczący Niemiecko-Pol-
skiej Grupy Parlamentarnej 
Bundestagu. Pełnił funkcję 
zastępcy rzecznika ds. poli-
tyki zagranicznej Frakcji SPD. 
W latach 1998–2006 był 
przewodniczącym Delegacji 
Niemieckiej w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym NATO, a od 
2000 do 2002 roku wice-
prezydentem Zgromadzenia 
Parlamentarnego NATO

ROMAN NUCK pracuje od 
2013 roku jako korespon-
dent MDR LFH Sachsen 
w Czechach i w Polsce. 
Jest również odpowiedzial-
ny w imieniu rozgłośni za 
wspólne projekty transgra-
niczne. Wcześniej w Lipsku 
był redaktorem i reporte-
rem w redakcjach MDR-ak-
tuell oraz ARD-aktuell. 
W tym czasie współpraco-
wał z różnymi programami 
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informacyjnymi przygo-
towywanymi przez obie 
telewizje m.in. Tagesschau 
czy Tagesthemen. Poza tym 
Roman Nuck pracował jako 
zagraniczny korespondent 
telewizji ARD w Pradze, 
równocześnie współpra-
cując z czeską telewizją 
publiczną i radiem, jak 
również z polskim Radiem 
Wrocław. Roman Nuck od 
prawie 20 lat jest pracow-
nikiem telewizji. W ramach 
tej pracy koordynuje 
w imieniu MDR polsko-nie-
miecko-czeskie projekty 
we współpracy z kolegami 
z polskiego i czeskiego radia 
i telewizji. Głównym celem 
tych wysiłków jest tworze-
nie i rozwijanie wspólnych 
programów radiowych 
i telewizyjnych. Oprócz 
tego Roman Nuck pracuje 
jako redaktor naczelny 
regionalnego magazynu 
MDR „Sachsenspiegel”. 
Fot. MDR

CEZARY PRZYBYLSKI 
(ur. 1956 roku w Sła-
woborzu). Ojciec dwóch 
synów. Samorządowiec 
i społecznik. Wielolet-
ni nauczyciel i dyrektor 
szkoły (1986-1998).
Absolwent Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu 
i studiów podyplomowych 
w dziedzinie zarządzania 
fi nansami przedsiębiorstw.
Działalność samorządową 
rozpoczął w 1990 roku jako 
radny i członek zarządu 
gminy Warta Bolesławiec-
ka. W latach 1994–1998 
delegat sejmiku samo-
rządowego województwa 
legnickiego, w którym 
kierował Komisją Działań 
Społecznych. Od 1998r. 
radny i wicestarosta po-
wiatu bolesławieckiego. Do 
2001r. sprawował funkcję 
przewodniczącego Komisji 
Edukacji Związku Powiatów 
Polskich oraz pracował 
w Zespole ds. Edukacji Ko-
misji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialne-
go. Dwukrotnie, w 2006r. 
oraz w 2010r., wybierany 
starostą powiatu bolesła-
wieckiego. W tym samym 
okresie również Przewodni-
czący Konwentu Powiatów 
Województwa Dolnoślą-
skiego. Wieloletni członek 
Komitetu Monitorującego 
RPO dla Województwa 
Dolnośląskiego. W lutym 
2014 roku wybrany na 
stanowisko Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.
Zaangażowany w działal-
ność na rzecz edukacji, 
rozwoju gospodarczego 
i kultury. Członek Fundacji 
Polska Miedź, inicjator wielu 
akcji społecznych – między 
innymi tworzenia lokalnych 
oddziałów „Banków 

Żywności”. Laureat wielu 
prestiżowych nagród 
i odznaczeń, między innymi 
Zasłużony Działacz Kultu-
ry (2004), Dolnośląskiego 
Klucza Sukcesu (2008), 
Nagrody Gospodarczej Gryf 
Dolnośląski (2009), na-
grody ministerialnej Lider 
Edukacji (2012), Srebrne-
go Medalu za Zasługi dla 
Obronności Kraju (2012).

KAJA PUTO. Dziennikarka 
i redaktorka zajmująca się 
tematyką Europy Wschod-
niej, migracji i nacjonalizmu. 
Współpracuje z mediami 
polskimi i zagranicznymi 
jako freelancerka. Zwią-
zana z Krytyką Polityczną, 
stowarzyszeniem reporte-
rów Rekolektyw i stowa-
rzyszeniem n-ost – The 
Network for Reporting on 
Eastern Europe. Absolwent-
ka MISH UJ, studiowała też 
w Berlinie i Tbilisi. W latach 
2015-2018 wiceprezeska 
wydawnictwa Ha!art.
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KRZYSZTOF RAK. Dyrek-
tor zarządzający Fundacji 
Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, historyk fi lozofi i, 
tłumacz, publicysta, eks-
pert w dziedzinie stosun-
ków międzynarodowych. 
Absolwent fi lozofi i 
na Uniwersytecie War-
szawskim. Przez kilka lat 
był asystentem na Wydziale 
Filozofi i fi lii Uniwersytetu 
Warszawskiego w Białym-
stoku (obecnie Uniwersytet 
w Białymstoku). W latach 
90. pracował jako urzędnik 
w Kancelarii Prezydenta, 
Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych oraz Kan-
celarii Prezesa Rady 
Ministrów, gdzie zajmował 
się problematyką mię-
dzynarodową (stosunki 
polsko-niemieckie, polityka 
europejska). Potem został 
rzecznikiem prasowym 
Polskiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych. 
W latach 2006–2008 był 
członkiem zarządu FWPN. 
W latach 2007–2009 
pracował w TVP, najpierw 
jako szef redakcji zagra-
nicznej Agencji Informacji 
TVP, a potem jako szef 
„Wiadomości”. Od drugiej 
połowy lat 90. prowadzi 
działalność publicystyczną 
(tematyka międzynarodo-

wa) przede wszystkim w 
„Życiu” i „Wprost”. Ponadto 
publikował w „Gazecie 
Wyborczej”, „Gazecie Pol-
skiej”, „Naszym Dzienniku”, 
„Frankfurter Allgemeine 
Zeitung”, „Die Welt”, „Han-
delsblatt”, „The Sarmatian 
Review”. Obecnie współ-
pracuje z „Rzeczpospolitą” 
i „ Nową Konfederacją”.

PIA RAUSCHENBERGER jest 
dziennikarką radiową.
 W tej chwili pracuje dla 
stacji Deutschlandfunk 
Kultur. Jej obszary zain-
teresowania to polityka, 
społeczeństwo, nauka i 
psychologia, a zwłaszcza 
zagadnienia na przecię-
ciu tych obszarów. Pia 
Rauschenberger studiowała 
psychologię w Lipsku 
i Berlinie, a zawodu dzien-
nikarza radiowego uczyła 
się w rozgłośni Deutschlan-
dradio w Berlin i w Kolonii.

ANDREAS ROSSBACH jest 
niezależnym dziennikarzem 

publikującym dla niemiec-
kiej i międzynarodowej 
prasy, jednak szczególnie 
interesuje się prawa-
mi człowieka, sprawami 
społecznymi oraz polityką 
w Europie Wschodniej i 
Rosji. Studiował ekonomię, 
politykę i dziennikarstwo, 
a także jest absolwen-
tem licznych stypendiów 
dziennikarskich, w tym 
Reporters in the Field 
Fellowship przyznawanym 
przez fundację Roberta 
Boscha, Journalism and 
Cultural Studies Fellowship 
otrzymaną od Fundacji 
Borysa Niemcowa na Rzecz 
Wolności, czy stypendium 
Borderland przyznawanym 
przez Europejską Akademię 
Solidarności w Gdańsku.  

ALEKSANDRA RYBIŃSKA. 
Politolog. Absolwentka 
Instytutu Nauk Politycznych 
w Paryżu (Sciences-Po). 
Publicystka portalu wPoli-
tyce.pl, telewizji wpolsce.
pl i tygodnika Sieci, ekspert 
think tanku The Warsaw 
Institute, członek zarządu 
Fundacji Macieja Rybińskie-
go i zarządu głównego 
Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich (SDP). Dorasta-
ła w Niemczech, Francji 
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i Wielkiej Brytanii. 
W latach 2006-2011 
dziennikarka w Rzeczpo-
spolitej i Uważam Rze, a 
następnie (2013-2014) 
kierownik działu zagranicz-
nego w Gazecie Polskiej Co-
dziennie. Publikowała m.in. 
w Gazecie Polskiej, Nowej 
Konfederacji, The Warsaw 
Institute Review, kwartalni-
ku Rzeczy Wspólne, Teologii 
Politycznej, Gazecie Ban-
kowej,  BBC World Service, 
Welt am Sonntag i Der 
Tagesspiegel. Od 2014 r. 
związana z Fratrią. 
Fot. Julita Szewczyk/ 
SAVE A DREAM

Minister Stanu OLIVER 
SCHENK jest jednocześnie 
szefem Kancelarii oraz 
ministrem ds. federalnych 
i europejskich Wolne-
go Państwa Saksonia. 
Jako minister ds. europej-
skich odpowiada za Dział 
Polityki Europejskiej, do 
którego należy Departa-
ment Polityki Europejskich 
i Spraw Unii Europejskiej 
w Kancelarii Saksonii. 
Zadaniem departamentu 
jest uzgadnianie i realizacja 
polityki unijnej Saksonii. 
Departament zajmuje się 
przekrojowymi kwestiami 

polityki europejskiej, takimi 
jak transpozycja traktatu 
konstytucyjnego, polityka 
strukturalna i regionalna, 
budżet Unii Europejskiej, 
czy rozszerzanie UE.
Oliver Schenk urodził się 14 
sierpnia 1968 r. w Dachau. 
Jest żonaty, należy do ko-
ścioła rzymskokatolickiego 
i wraz z rodziną mieszka 
w Dreźnie. Po maturze stu-
diował ekonomię polityczną 
w Münster, a po zdobyciu 
dyplomu ekonomisty 
w 1994 r. rozpoczął karierę 
zawodową w służbie cywil-
nej, początkowo w Mini-
sterstwie Środowiska 
i Rozwoju Wsi kraju związ-
kowego Saksonia. W 1999 
r. przeszedł do Ministerstwa 
Finansów, gdzie najpierw 
pisał przemówienia, 
a następnie kierował biu-
rem ministra fi nansów. 
W latach 2005-2009 
Oliver Schenk pełnił funkcję 
dyrektora Działu Koordyna-
cji Resortu oraz dyrektora 
Działu Planowania Politycz-
nego, spraw federalnych 
i międzynarodowych 
w Kancelarii Państwo-
wej Saksonii. Następnie 
przeszedł do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych kraju 
związkowego Saksonia, 
gdzie pełnił funkcję dyrek-
tora Departamentu ds. Mo-
dernizacji Administracji i IT. 
W roku 2010 Oliver Schenk 
przeprowadził się do 
Berlina, gdzie objął funkcję 
dyrektora regionalnego 

Biura Federalnego CDU 
w Niemczech. W latach 
2014-2017 był dyrektorem 
Departamentu ds. Kwestii 
Zasadniczych oraz Telema-
tyki w Federalnym Minister-
stwie Zdrowia w Berlinie.

EMILY SCHULTHEIS jest 
niezależną dziennikarką 
mieszkającą w Berlinie, 
gdzie publikuje na temat 
polityki europejskiej oraz 
rosnącej popularności 
prawicowych partii populi-
stycznych. Jako reporta-
żystka ma na swoim koncie 
relacjonowanie wyborów 
w kilkunastu krajach 
i ponad 25 stanach 
w USA. Artykuły dzienni-
karki ukazują się na łamach 
m. in.  The Atlantic, Politi-
co, Politico Europe, The 
Guardian, Foreign Policy, 
BBC Online, The Los Ange-
les Times, CBS News, the 
National Journal, National 
Journal Magazine, Der 
Tagesspiegel, Deutsche 
Welle oraz Spiegel Onli-
ne International. Zanim 
przeniosła się do Berlina 
w 2017 r., przez sześć lat 
pisała o amerykańskiej 
polityce wewnętrznej oraz 
wyborach w Waszyngtonie 
– na początku dla Politico, 
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a następnie dla National 
Journal oraz CBS News.

KAROLIN SCHWARZ jest 
niezależną dziennikarką, a 
także zajmuje się sprawdza-
niem faktów (fact checking) 
i prowadzi szkolenia. Jej 
publikacje znaleźć można 
w magazynie politycznym 
stacji ARD pt. Kontraste, na 
platformie ARD dotyczącej 
sprawdzania faktów 
o nazwie Faktenfi nder, 
a także w serwisach Buzzfe-
ed i Motherboard. Była 
redaktorką serii programów 
wideo pt. about:blank. Karo-
lin wygłasza przemówienia 
i prowadzi szkolenia na 
całym świecie (w Szwecji, 
Singapurze, Bułgarii 
i Rumunii). W przeszłości 
zajmowała się sprawdza-
niem faktów dla serwisu 
Correctiv.org oraz redakcją 
i publikacjami nt. mediów 
społecznościowych w Jäger 
& Sammler (funk) oraz pra-
cowała dla lokalnej gazety 
Leipziger Volkszeitung.
W lutym 2016 r. założyła 
serwis Hoaxmap.org, gdzie 
umieszczane są fałszy-
we informacje na temat 
uchodźców i PoC (osób 
o innym niż biały kolorze 
skóry). Projekt doczekał się 

nominacji do nagrody Grim-
me Online Award, a także 
zdobył nagrodę mediów 
alternatywnych i dzien-
nikarzy „Der lange Atem” 
oraz nagrodę w dziedzinie 
demokracji przyznawaną 
przez grupę SPD w parla-
mencie kraju związkowe-
go Saksonia. W tej chwili 
Karolin Schwarz pracuje 
nad nowym projektem, 
którym jest baza danych 
fałszywych zdjęć i nagrań.
Fot. Andi Weiland

PIOTR STASIAK (ur. 1979 r.). 
Studiował dziennikarstwo 
na UW. Ukończył Wydział 
Prawa i Administracji UW. 
W latach 2002–2012 
w pracował w redakcji 
Tygodnika Polityka. Jako 
dziennikarz napisał ponad 
300 artykułów o technolo-
giach i gospodarce, za które 
otrzymał m.in. nominację do 
nagrody Grand Press oraz 
Nagrodę Prezesa UOKiK. 
W latach 2009 – 2012 
szef redakcji internetowej 
„Polityki”, kierował zespołem 
cyfryzacji tego tygodnika, 
który m.in. wprowadził 
wydanie „Polityki” na Kindle, 
iPad oraz uruchomił jedno 
z pierwszych płatnych 
wydań online w polskich 

mediach. W latach 
2012-2015 szef online 
w redakcji „Newsweek Pol-
ska” oraz doradca zarządu 
Ringier Axel Springer Polska 
i portalu Onet.pl. Od 2015 
partner zarządzający 
w agencji komunikacji 
internetowej Bazgroł. Ob-
sesyjnie czyta. Zbiera stare 
książki. Stara się spędzać 
dużo czasu z córkami.

NATALIE STEGER 
(ur. 06.04.1969 w Speyer) 
jest szefową studio ZDF 
w Warszawie, gdzie powsta-
ją sprawozdania z Pol-
ski, Estonii, Łotwy i Litwy. 
Opracowywane przez studio 
reportaże, sprawozdania 
ogólne i analizy na wszel-
kie tematy dotyczące tego 
regionu nadawane są przez 
ZDF. W latach 1988-1995 
Natalie Steger studiowała 
politologię, amerykanistykę 
oraz dziennikarstwo 
w Moguncji i w Sacramento. 
Od 1988 do 1991 r. była 
niezależną dziennikarką „Die 
Rheinpfalz” w Speyer, 
a następnie w latach 
1991-1992 – niezależną 
dziennikarką rozgłośni Süd-
westfunk. W 1993 r. pra-
cowała w biurze prasowym 
gubernatora w Sacramento. 
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Od 1993 do 1996 r. repor-
terka wiadomości telewizyj-
nych stacji SWF, 1997 
do 1999 r. – redaktorka 
i reporterka ZDF w pro-
gramie „Leute heute”, a od 
1999 do 2000 r. – redak-
torka i reporterka magazynu 
ZDF „hallo Deutschland”. 
W latach 2000-2004 repor-
terka audycji ZDF „ZDF.re-
porter”, a od 2004 do 2008 
r. korespondentka w studio 
ZDF w Brukseli. W styczniu 
2005 r. była korespondentką
z Phuket w Tajlandii po tsu-
nami. Następnie od 2008 do 
2010 r. szefowa saksońskie-
go studio ZDF, a od 2011 do 
2016 r. korespondentka 
w zagranicznym studio 
ZDF w Paryżu. Począwszy 
od 2016 r. Natalie Steger 
jest szefową studio ZDF 
w Warszawie. Laureatka 
stypendium Uniwersytetu 
w Sacramento, stypendium 
„Model United Nations” 
w Nowym Jorku, a także 
wyróżnienia w ramach 
nagrody Axel Springer 
dla młodych dziennika-
rzy za reportaż „Sun City, 
Paradies der Alten”.
Fot. ZDF/Rico Rossival

GRZEGORZ ŚLUBOWSKI. 
Specjalizuje się w Europie 

wschodniej. Na stałe 
pracuje w Polskim Radiu – 
w chwili obecnej jest redak-
torem naczelnym Naczel-
nej Redakcji Publicystyki 
Międzynarodowej. Prowadzi 
program „Racja Stanu” 
w TVP Polonia. Przez 6 lat 
był korespondentem 
w Moskwie, skąd rela-
cjonował m.in. katastro-
fę okrętu podwodnego 
„Kursk”, tragiczne wyda-
rzenia w teatrze na Du-
browce oraz w Biesłanie.
Rosja, Ukraina, Białoruś, 
Gruzja w jego relacjach 
i komentarzach przesta-
wały być tylko nazwami 
geografi cznymi, a proste, 
ludzkie sprawy nabierały 
znaczenia na równi 
z wydarzeniami gosz-
czącymi na czołówkach 
serwisów. Dziennikarz ze 
świetnymi kontaktami, 
które znakomicie wyko-
rzystuje. Dzisiaj dba, by 
słuchacz radiowej Jedynki 
wiedział co się dzieje na 
świecie w sposób przystęp-
ny i zrozumiały, prowadząc 
magazyn międzynaro-
dowy „Więcej Świata”.

BARBARA WŁODARCZYK. 
Po studiach dziennikarskich 
podjęła pracę w redakcji 

publicystyki międzyna-
rodowej TVP. W latach 
2004–2009 była kore-
spondentką TVP w Moskwie, 
obecnie jest komentatorem 
politycznym TVP. W ra-
mach cyklu „Szerokie tory” 
zrealizowała ponad 100 
reportaży poświęconych 
życiu mieszkańców byłe-
go ZSRR. Cykl nagrodzony 
został między innymi 
Grand Press i The Interna-
tional Chicago Televisions 
Awards w kategorii fi lmów 
dokumentalnych. Nale-
ży do grona najbardziej 
znanych dziennikarzy 
telewizyjnych. Obecnie 
współpracuje z TVP.

MAREK WRÓBEL
Prezes Zarządu Fundacji 
Republikańskiej. Absolwent 
Wydziału Prawa i Admi-
nistracji oraz Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. W latach 
2006-2007 był szefem 
gabinetu politycznego 
ministra gospodarki Piotra 
Woźniaka.


