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09.06.2022
12:00–13:00 lunch
13:00–13:15 Mowa inaugurująca
13:15–14:45	Debata otwarcia
Czy Europejczycy i Europejki mogą spać spokojnie?
Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – w nowej sytuacji
geopolitycznej
W wojnie rozpętanej przez Rosję Ukraina walczy
o najwyższą stawkę – o niepodległość i integralność
terytorialną swojego państwa. Ale to nie wszystko:
także o przynależność do Europy, być może o członkostwo w Unii Europejskiej i NATO. Komisja Europejska dała wyraz przekonaniu, że Ukraina należy do
rodziny europejskiej. Wspólnota zdaje się więc rozumieć, że jej własny dobrostan i europejskie wartości są bezpośrednio związane z obroną Ukrainy.
Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie

wspierają Ukrainę doraźnie, ale czy na pewno powstaje wspólna strategia wobec Ukrainy?
Jak przedstawiają się aktualne priorytety Polski i Niemiec w UE? Czy państwa UE, które miały
„specjalne relacje” z Rosją są w stanie długofalowo
zmienić kurs i zaufać partnerom z Europy Środkowej w kwestii polityki wschodniej? Czy gwałtowna
zmiana geopolityczna zmieni rozkład sił we Wspólnocie?

14:45–15:00 przerwa kawowa
15:00–16:30 równoległe warsztaty
	Jak kobiety zmieniają Europę?
1
(Re)prezentacja kobiet w mediach i polityce
Wojna sprawiła, że polityka bezpieczeństwa, dostawy broni, zbrodnie wojenne zajęły nagłówki w mediach. Choć przed jej wybuchem sporo mówiono
o feministycznej polityce zagranicznej i potrzebie
zwiększenia udziału kobiet w polityce i w mediach,
statystyki niezbicie wskazywały na wciąż istniejące dysproporcje. Czy kryzys spowodowany wojną
paradoksalnie może doprowadzić do większej rów-

nowagi płci w mediach i polityce? Co w tej sytuacji
mogą nam dać feministyczna polityka zagraniczna,
parytety na stanowiskach decyzyjnych w rządach
i spółkach medialnych oraz równowaga udziału kobiet i mężczyzn w programach publicystycznych?
Dlaczego kwestie reprezentacji płci nie powinny
czekać na lepsze czasy?

	Wyzwania klimatyczne a bezpieczeństwo energetyczne
2
Polski, Niemiec i Europy
Bezpieczeństwo energetyczne Europy opierało się
w dużej mierze na surowcach importowanych z Rosji. Wojna sprawiła, że wszyscy usłyszeli dzwony bi-
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jące na alarm, obnażyła kruchość tego modelu „bezpieczeństwa”. Pokazała również, że niezależność od
rosyjskich surowców jest koniecznością nie tylko
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ze względów etycznych i politycznych, ale może
też być katalizatorem transformacji energetycznej
i szybszego osiągnięcia neutralności klimatycznej.
Czy odejście od rosyjskich surowców przybliży Polskę, Niemcy i Europę do zielonych celów? A może

sprawi, że pogrążymy się w sporach o elektrownie
atomowe, OZE i cofniemy do ery węgla? Czy problematyczne inwestycje gospodarcze nie przysłonią
wspólnych i coraz bardziej naglących celów klimatycznych?

	Warsztat w polsko-niemieckim studiu MDR Görlitz,
3
BrüderstraSSe 11
W 2021 rozgłośnie Mitteldeutscher Rundfunk i Radio Wrocław otworzyły wspólne polsko-niemieckie
studio. Działalność studia stwarza nowe możliwości
relacjonowania o pograniczu. Jak wygląda praca we
wspólnym studio? Jak udaje się wykorzystać różne
18:00

perspektywy dziennikarzy i dziennikarek z Polski
i Niemiec? Uczestnicy i uczestniczki warsztatu zapoznają się z bliska z pracą studia i wspólnie przygotują materiał na lokalny temat.

wejście na uroczystość wręczenia Nagrody – cocktail

19:00	
Uroczystość wręczenia Polsko-Niemieckiej Nagrody
Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i przyjęcie
Teatr im. Gerharta Hauptmanna, Demianiplatz 2, Görlitz
10.06.2022
9:30–10:00 przerwa kawowa
10:00–11:30 równoległe warsztatyZ
	Media lokalne: współpraca transgraniczna
1
– nośny temat czy rytualna nuda?
Tematów wspólnych dla Polaków i Niemców na pograniczu nie brakuje: pandemia koronawirusa, kryzys uchodźczy czy spór o kopalnię Turów. Czy polskie
i niemieckie społeczeństwo obywatelskie łączy siły
wobec kryzysów? Czy lokalni urzędnicy, urzędniczki,
aktywiści i aktywistki NGO zdali egzamin? Jak/ czy
media lokalne mogą wspierać współpracę samorządów i społeczności lokalnych? Czy chcą to robić?
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Jak samorządy powinny komunikować współpracę
zagraniczną, żeby jej wizerunek nie ograniczał się
do pamiątkowego zdjęcia z dobrosąsiedzkiej wizyty? Wnioski i rekomendacje z raportu Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura na temat mediów lokalnych
na Dolnym Śląsku i w Saksonii.
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	Czy Europa ma granice? Przyszłość migracji w obliczu kryzysu
2
klimatycznego, politycznego, ekonomicznego
Europa doświadcza dzisiaj uchodźctwa wojennego z Ukrainy na niespotykaną skalę – od wybuchu
wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyły ponad
3 miliony obywateli i obywatelek Ukrainy (dane
z 28 maja). Procesy migracyjne towarzyszą jednak ludzkiej cywilizacji od zawsze. Te współczesne
są nieuniknioną konsekwencją wojen, globalizacji
i zmiany klimatu. Migracja niesie też ze sobą poten-

cjalne korzyści, żeby tak było wymaga jednak intensywnej międzynarodowej współpracy i gotowości
do szukania rozwiązań. Istnienie i kształt wspólnej
polityki migracyjnej to jedna z ważniejszych kwestii
dyskutowanych w kontekście przyszłości UE. Czy
członkowie Wspólnoty są gotowi na unijną politykę
zagraniczną? Jaką rolę mają tu do odegrania instytucje unijne, społeczeństwo obywatelskie i media?

	Obrazy—słowa—media—wojna.
3
Sąsiedzi w przekazach medialnych
Media tworzą obrazy, które mają wpływ na emocje
odbiorców i decydują o społecznym odbiorze wydarzeń. Kształtowanie wizerunku kraju-sąsiada jest
długim procesem. Jak informacje medialne wpływają na wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców? Co zrobić, żeby przekazy medialne wspierały,
a nie utrudniały komunikację?

Ukraina znalazła się w centrum zainteresowania
mediów niemal na całym świecie. Jakie tendencje
dominują w polskim i niemieckim przekazie medialnym o Ukrainie? Jak wybuch wojny zmienił nasze
postrzeganie Ukrainy? Jednym z najbardziej medialnych polityków światowych stał się w ostatnich
miesiącach prezydent Wołodymyr Zełenski. Naturalny bieg rzeczy czy medialna strategia?

11:30–13:00	debata końcowa

Media na wojnie: jak sprawdziły się w sytuacji granicznej?
Praca dziennikarzy/dziennikarek i korespondentów/
korespondentek wojennych po napaści Rosji na Ukrainę

Korespondenci i korespondentki wojenni – przejrzyści czy subiektywni? Na czym polega niezależność dziennikarzy i dziennikarek relacjonujących
wojnę. Czy korespondenci i korespondentki wojen-

ni mają emocje? Media na wojnie z trollami. Języki
wojny. Jakie obrazy zostaną nam z tej wojny i kto je
dla nas wybrał?

13:00–14:00	Lunch
14:00–15:30	Zwiedzanie miasta współpracy

z europastadt Görlitz/zgorzelec gmbh
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