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Program

09.06.2022
12:00–13:00 lunch
13:00–13:15 Wystąpienie inauguracyjne
Natalka Sniadanko, pisarka

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?

Paneliści/panelistki:

Marieluise Beck, Zentrum Liberale Moderne
dr Andrij Deszczyca, Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
dr Łukasz Jasina, rzecznik prasowy MSZ RP
Ljudmyla Melnyk, ekspertka Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie
Jan Piekło, b. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie
Oliver Schenk, Minister Spraw Federalnych i Mediów, szef Saksońskiej Kancelarii Stanu
Moderacja:

Cornelius Ochmann, dyrektor FWPN
dr Krzysztof Rak, dyrektor FWPN

14:45–15:00 przerwa kawowa
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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?

Paneliści/panelistki:

Małgorzata Kopka-Piątek, dyrektorka Programu Europejskiego, Instytut Spraw Publicznych
Magdalena Kicińska, redaktorka naczelna Magazynu Pismo
Johanna Lemke, redaktorka w Sächsische Zeitung, ProQuote
Moderacja:

Olga Doleśniak-Harczuk, redaktorka, Magazyn Nowe Państwo
Tamina Kutscher, redaktorka naczelna, dekoder.org

	Obrazy—słowa—media—wojna.
2
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?

Wprowadzenie:

Bastian Sendhardt, Niemiecki Instytut Spraw Polskich
Paneliści/panelistki:

dr Olena Babakova, dziennikarka, badaczka migracji, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektorka Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich
Uwe Rada, redaktor i pisarz, TAZ
Moderacja:

Paulina Siegień, publicystka, wschodnioznawczyni, pisarka, Krytyka Polityczna
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	Warsztat w polsko-niemieckim studiu MDR Görlitz,
3
Brüderstraße 11 (Odjazd busa spod Miejskiego Domu Kultury o godz. 14.55)
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

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.

Prowadzący:

Roman Nuck, korespondent MDR Landesfunkhaus Sachsen, redaktor naczelny magazynu
telewizyjnego MDR Sachsenspiegel
Peggy Wolter, dziennikarka, MDR Sachsen, Das Sachsenradio

18:00–18:40 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
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10.06.2022
9:30–10:00 Kawa na dzień dobry
10:00–11:30 równoległe warsztaty
	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?

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.

Paneliści/panelistki:

Piotr Roman, prezydent Bolesławca, prezydent polskiej strony Euroregionu
Neisse-Nisa-Nysa
Daniel Długosz, prezes Stowarzyszenia Dolnośląskie Media Lokalne
Kerstin Körner, burmistrzyni Dippoldiswalde
Andreas Nowak, rzecznik ds. mediów i polityki frakcji CDU Saksońskiego Landtagu
Moderacja:

Bartek Ostrowski, wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Demokracji
Lokalnej ALDA
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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
3,6 miliona obywateli i obywatelek Ukrainy (dane
z 27 maja). Procesy migracyjne towarzyszą jednak ludzkiej cywilizacji od zawsze. Te współczesne
są nieuniknioną konsekwencją wojen, globalizacji
i zmiany klimatu. Migracja niesie też ze sobą potencjalne 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?

Paneliści/panelistki:

Anna Stahl-Czechowska, agitPolska e.V., Rada ds. Integracji Kraju Związkowego Berlin
dr Marcin Kędzierski, ekspert w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
Wiebke Judith, dyrektorka sekcji Legal & Advocacy, Pro Asyl e.V.
dr Axel Kreienbrink, Centrum Badawcze ds. Migracji, Integracji i Azylu, Federalny Urząd
ds. Migracji i Uchodźców (BAMF)
Moderacja:

Anna Mikulska, dziennikarka, badaczka, Amnesty International Polska

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?

Paneliści/panelistki:

dr Piotr Andrusieczko, Gazeta Wyborcza, Outriders
Tetiana Kozak, dziennikarka, graty.me
Moritz Gathmann, reporter, Cicero
Moderacja:

Oliver Bilger, redaktor „Tagesspiegel”
dr Ludwika Włodek, reporterka, wykładowczyni w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego
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13:00–14:00	Lunch
14:00–15:30	Zwiedzanie miasta (we współpracy z europastadt
Görlitz/zgorzelec gmbh)
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uCzEstniCy/uCzEstniCzki

Dr piotr anDrusiECzko

Dziennikarz, etnolog
z wykształcenia, redaktor
naczelny „Ukraińskiego Żurnalu”
(Praga). Od 2013 r. relacjonuje
dla polskich mediów wydarzenia
w Ukrainie: na kijowskim
Majdanie, na Krymie
i w Donbasie. Od kwietnia
2014 r. jest korespondentem
„Gazety Wyborczej” w Ukrainie.
Od stycznia 2017 r. związany
z zespołem Outriders.
Mieszka w Kijowie. Od 24
lutego relacjonuje rosyjską
agresję w Ukrainie dla „Gazety
Wyborczej”, „Outriders”, Tok.
fm, TVN24. W 2014 r. otrzymał
nagrodę Dziennikarz Roku.

Dr olEna BaBakoVa

Historyczka, pracuje jako
dziennikarka i koordynatorka
projektów w trzecim sektorze.
W latach 2011–2016
dziennikarka Polskiego Radia
dla Zagranicy, współpracuje
8/15

z Krytyką Polityczną,
Europejską Prawdą (Ukraina)
i Transitions.Online (Czechy).
Migrantka i obserwatorka
procesów migracyjnych.
Bada polityki migracyjne
państw Europy Środkowej
w ramach stypendium Rethink.
CEE German Marshall Fund.
Wykłada dziennikarstwo
mediów społecznościowych
na Uczelni Vistula.

mariEluisE BECk

Dyrektorka ds. Europy
Środkowo-Wschodniej/Europy
Wschodniej w Zentrum Liberale
Moderne (www.libmod.de),
rzeczniczka pierwszego klubu
parlamentarnego Zielonych,
do 2017 r. była posłanką do
Bundestagu. Za rządów koalicji
SPD-Zieloni pełnomocniczka
ds. migracji i parlamentarna
sekretarz stanu w Federalnym
Ministerstwie ds. Rodziny,
członkini Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy.
Odznaczona Krzyżem Zasługi
na Wstędze Republiki Federalnej
Niemiec oraz ukraińskim
Orderem Księżnej Olgi (III klasa).
Foto: Stefan Lengsfeld

oliVEr BilgEr

Redaktor „Tagesspiegel”
w Berlinie. Od prawie
dwudziestu lat zajmuje
się Europą Środkową
i Wschodnią, w ramach
kwerend dziennikarskich
często podróżuje po regionie.
Dla FWPN i n-ost zorganizował
dwa wyjazdy studyjne
do Moskwy Inside Russia.
Spędził pięć lat w Rosji jako
korespondent. Wcześniej odbył
staż w „Süddeutsche Zeitung”
w Monachium.

joanna CzuDEC

Tłumaczka literatury
niemieckiej, menadżerka
kultury, literaturoznawczyni
i niemcoznawczyni. Studiowała
germanistykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie oraz
literaturę niemiecką i ﬁlozoﬁę
na Katholische Universität
Eichstätt. Współautorka
programu promocji literatury »
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» polskiej za granicą w Instytucie
Książki. Związana zawodowo
z FWPN – najpierw w Berlinie,
a od 2014 kierowniczka
programowa FWPN
w Warszawie. Jej przekład
Afrykańskiej odysei Klausa
Brinkbäumera znalazł się
w ﬁnale Nagrody im. Ryszarda
Kapuścińskiego. W 2021 r.
przełożyła Europę przeciwko
Żydom Götza Aly’ego.

Od 2014 r. jest Ambasadorem
Ukrainy w Polsce.

DaniEl DŁugosz

Wydawca lokalnego tygodnika
„Nowa Gazeta Trzebnicka”
i portalu nowagazeta.pl. Jest
założycielem i prezesem
Stowarzyszenia Dolnośląskie
Media Lokalne oraz członkiem
ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Gazet Lokalnych.

Dr anDrij DEszCzyCa

Doktor nauk politycznych,
ukończył wydział historyczny
na Uniwersytecie
im. Iwana Franki we Lwowie
i na Uniwersytecie Alberty
w Edmonton. W latach
2006–2007 był rzecznikiem
MSZ Ukrainy, 2001–2004
Ambasadorem Ukrainy
w Finlandii, a następnie
Ambasadorem Ukrainy
w Islandii. W latach 2012–2014
pełnił funkcję Ambasadora
do spraw specjalnych MSZ
Ukrainy. W roku 2013 został
specjalnym przedstawicielem
przewodniczącego OBWE
ds. uregulowania konﬂiktów,
a po protestach na Majdanie
p.o. ministra spraw
zagranicznych w rządzie
Arsenija Jaceniuka.
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i zagranicznej Niemiec.
W czasie wolnym od polityki
pisze o sztuce. Absolwentka
kierunków lingwistycznych
Uniwersytetu Humboldtów
w Berlinie.

olga DolEśniak-harCzuk

Dziennikarka, publicystka,
zastępca redaktora
naczelnego miesięcznika
społeczno-politycznego „Nowe
Państwo”. Ekspert ds. Niemiec
Instytutu Staszica w Warszawie.
Laureatka nagrody im Stefana
Żeromskiego Stowarzyszenia
Dziennikarzy Polskich za tekst
o prostytucji w Niemczech.
Współautorka podcastu
„Berlińskie Espresso”
przybliżającego zawiłości
polityki wewnętrznej

moritz gathmann

Dziennikarz i reporter
magazynu „Cicero”. Studiował
historię i rusycystykę
na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie. Pracował jako
rosyjski korespondent dla
„Spiegel“, „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“,
„Tagesspiegel“ i innych
niemieckich mediów. W latach
2014/2015 relacjonował
rewolucję na Majdanie i wojnę
na wschodzie Ukrainy dla „Zeit
online” i „Spiegel”. Od 2019 r.
kierował działem polityki
wewnętrznej „Berliner Republik”
w miesięczniku „Cicero”;
od lutego 2022 r. jest tam
szefem reportażu i relacjonuje
z Ukrainy inwazję Rosji.
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maŁgorzata gmitEr

Studiowała germanistykę
na Uniwersytecie Warszawskim
i Reńskim Uniwersytecie
Fryderyka Wilhelma w Bonn.
Tłumaczka w kancelarii
radców prawnych JPD.
Ukończyła Interdyscyplinarne
Podyplomowe Studium
Kształcenia Tłumaczy
i Szkołę Prawa Niemieckiego
na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Stypendystka
Fundacji Roberta Boscha
i Federalnej Centrali Kształcenia
Obywatelskiego. Od 2009
r. koordynatorka projektów
edukacyjnych i dziennikarskich
w Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Dr Łukasz jasina

Rzecznik Prasowy Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP,
historyk, dziennikarz, prawnik,
ﬁlmoznawca, analityk.
Ukończył prawo, historię
i dziennikarstwo na Katolickim
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Uniwersytecie Lubelskim
oraz Collegium Invisibile.
Pracował m.in. w Instytucie
Europy Środkowo-Wschodniej
w Lublinie, Instytucie
Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej KUL, Muzeum
Historii Polski w Warszawie
oraz Polskim Instytucie
Spraw Międzynarodowych.
Współtwórca i moderator wielu
programów telewizyjnych
i radiowych, m.in.: „Czwartkowy
Klub Filmowy”, „Wieczór
Kinomana”, „Wieczór Literacki”,
„Lucky Luke czyli Jasina
i Adamski o ﬁlmie i nie tylko”,
„Klub Trójki”, „W kinie w Lublinie”.

Dr marCin kęDziErski

Współzałożyciel i ekspert
Centrum Analiz Klubu
Jagiellońskiego. Stały
publicysta portalu opinii
Klubu Jagiellońskiego oraz
czasopisma idei „Pressje”.
Adiunkt w Katedrze
Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Były prezes
Klubu Jagiellońskiego.

wiEBkE juDith

Kieruje zespołem prawnym
i rzecznictwa w PRO ASYL,
zajmuje się niemieckim
i europejskim prawem
azylowym. Jej praca
obejmuje analizowanie
i komentowanie prawodawstwa,
bieżących zmian w polityce
dotyczącej uchodźców oraz
nowego orzecznictwa.

magDalEna kiCińska

Reporterka, redaktorka naczelna
„Pisma. Magazynu Opinii”,
publikuje m.in. w „Gazecie
Wyborczej”, „Polityce”,
„Tygodniku Powszechnym”.
Absolwentka i wykładowczyni
Polskiej Szkoły Reportażu.
Laureatka Grand Press
2017 w kategorii wywiad.
Nominowana do Nagrody
im. Teresy Torańskiej
i Mediatorów 2016. Autorka
książki „Pani Stefa”, za którą
otrzymała Nagrodę Literacką
Miasta Stołecznego Warszawy »
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» 2016 oraz Poznańską Nagrodę
Literacką – Stypendium
im. Stanisława Barańczaka,
nominowano ją także do
Nagrody Gryﬁa i Nagrody
Conrada. Współautorka książek
„Teraz ‚43. Losy” i „Dom
w butelce”, zbioru reportaży
„Przecież ich nie zostawię”.
W lutym 2019 ukazały
się „Środki transportu”, jej
poetycki debiut.
Foto: Ola Cembrowicz i Paweł Snoch

kErstin körnEr

Ekonomistka ze specjalizacją
administracja, burmistrzyni
Dippoldiswalde, była
dyrektorka Urzędu ds. Zdrowia
i Ochrony Konsumentów
w starostwie Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge,
wiceprzewodnicząca
Saksońskiej Krajowej
Rady Kobiet.

Dr aXEl krEiEnBrink

Kierownik zespołu w Centrum
Badań nad Migracją, Integracją
i Azylem. Studiował historię,
nauki polityczne i zarządzanie
przedsiębiorstwem. Zajmuje
się tematyką migracji
uchodźców, migracji regularnej,
powrotów, emigracji z Niemiec,
potencjałem migracji oraz
migracją i rozwojem.

maŁgorzata kopka-piątEk

Dyrektorka Programu
Europejskiego w Instytucie
Spraw Publicznych,
współzałożycielka i prezeska
zarządu stowarzyszenia
FemGlobal. Kobiety w polityce
międzynarodowej. Sprawami
europejskimi i polityką
międzynarodową zajmowała
się przez 15 lat w Fundacji im.
Heinricha Bölla w Warszawie.
Dla zainteresowanych innym
spojrzeniem na relacje
międzynarodowe poleca
publikację jej współautorstwa
„Czy kobiety uratują
świat? Feministyczna
polityka zagraniczna”.
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tEtiana kozak

Dziennikarka. Od 2019 roku
należy do zespołu dziennikarzy
graty.me. Autorka «The
Unrecognized Stories: A journey
into the self-proclaimed
reality of Armenia, Azerbaijan,
Georgia and Moldova»
(2021). Pracowała zarówno
dla mediów krajowych jak
i międzynarodowych (m.in.
BBC), skupiając się na relacjach
z wojny rosyjsko-ukraińskiej,
problematyce transformacji,
zbrodniach wojennych,
obszarze postsowieckim
i prawach człowieka.

tamina kutsChEr

Redaktorka naczelna dekoder.
org. wcześniej dziennikarka
w Instytucie Promocji Młodych
Dziennikarzy [Institut zur
Förderung publizistischen
Nachwuchses] w Monachium,
pracowała też w MDR Figaro
i Berliner Kurier. Studiowała
slawistykę w Ratyzbonie,
Kazaniu i Berlinie. Przez
pięć lat kierowała redakcją
wiadomości w telegazetach
w ProSiebenSat1Media AG.
Redaktorka i kierowniczka
projektów w zespole
dziennikarzy n-ost, cbecnie
»
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» jest członkinią zarządu n-ost.
Poza tym jurorka Research
Award Eastern Europe
i międzynarodowego konkursu
dziennikarskiego Belarus in
Focus oraz wykładowczyni
gościnna na Uniwersytecie
Humboldtów w Berlinie
i Uniwersytecie w Poczdamie.

Europejskiego i starsza
analityczka Instytutu Spraw
Publicznych. Doktor
nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce
Uniwersytetu Warszawskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Nadzorczej Fundacji Krzyżowa
dla Porozumienia Europejskiego.
Specjalizuje się w następujących
zagadnieniach: Niemcy
i stosunki polsko-niemieckie,
polska polityka zagraniczna
i europejska, postrzeganie
Polaków za granicą
i obcokrajowców w Polsce.

anna mikulska

Ekspertka Amnesty International
Polska, wcześniej dziennikarka
„OKO.press” i reporterka.
Zajmuje się tematyką migracji
i praw człowieka. Jej reportaże
„Imigracja przez morze plastiku”
oraz „Historie o Człowieku”
zdobyły nagrody branżowe.

johanna lEmkE

Redaktorka „Sächsische
Zeitung”, odpowiada za wydanie
weekendowe. W latach
2016–2018 była członkinią
zarządu stowarzyszenia
ProQuote, które prowadzi
kampanię na rzecz
większego udziału kobiet
na stanowiskach kierowniczych
w niemieckich mediach.

Dr agniEszka
ŁaDa-konEFaŁ

Wicedyrektorka Niemieckiego
Instytutu Spraw Polskich
w Darmstadt, do 2019 roku
dyrektorka Programu
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ljuDmyla mElnyk

Kierowniczka i starsza
analityczka w projekcie
„German-Ukrainian Researchers
Network” (GURN). Prowadzi
podcast „UkraineMEMO“
i odpowiada za dział ukraiński
w Instytucie Polityki
Europejskiej.

anDrEas nowak

Od 2014 r. poseł do parlamentu
saksońskiego, rzecznik
ds. polityki medialnej klubu
parlamentarnego CDU, od 2020 r.
senator ds. kultury w Saksonii
i wiceprzewodniczący grupy
roboczej ds. gospodarki,
pracy i transportu klubu
parlamentarnego CDU
w parlamencie saksońskim,
od 2017 r. przewodniczący
Landesverkehrswacht Sachsen
e.V., członek Paneuropa-Union Deutschland e.V. oraz
Deutscher Journalisten-Verband – Gewerkschaft
der Journalistinnen und
Journalisten e.V.
»
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m.in. odpowiedzialny za projekt
International Bertelsmann
Forum (IBF). Publikował w Polsce
w „Nowej Europie Wschodniej”,
jest członkiem Rady w „New
Eastern Europe”.
»

roman nuCk

Zajmuje się projektami
transgranicznymi
i relacjonowaniem z Czech
i Polski dla MDR LFH Sachsen.
Wcześniej pracował
jako redaktor i reporter
w redakcjach MDR-aktuell
i ARD-aktuell w Lipsku. Były
korespondent telewizyjny
w studiu ARD w Pradze.
Redaktor naczelny regionalnego
magazynu telewizyjnego
MDR „Sachsenspiegel” oraz
magazynu telewizyjnego
„Wuhladko” w języku serbskołużyckim.

BartŁomiEj ostrowski

Wiceprzewodniczący ALDA
Europejskiego Stowarzyszenia
Demokracji Lokalnej. Wcześniej
dyrektor Wydziału Współpracy
z Zagranicą Dolnego Śląska
i dyrektor Przedstawicielstwa
Dolnego Śląska przy UE
w Brukseli, wicedyrektor
Instytutu Polskiego
w Moskwie. Prowadzi zajęcia
na Uniwersytecie Wrocławskim
(współpraca zagraniczna
na szczeblu lokalnym
i regionalnym).

CornElius oChmann

Dyrektor, specjalista ds. polityki
europejskiej, relacji UE – Rosja
oraz Polski, Ukrainy, Białorusi.
Studiował na uniwersytetach
w Moguncji i we Wrocławiu.
Przebywał na stypendiach
badawczych w Moskwie
i Jerozolimie. W Fundacji
Bertelsmanna pracował
w latach 1994–2013, gdzie był
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Polsko-Ukraińskiej (PAUCI)
w Kijowie i Warszawie.
Poprzednio pracował
w Fundacji ZNAK w Krakowie.
Jako dziennikarz relacjonował
wydarzenia rumuńskiej
rewolucji 1989 roku i konﬂikt
w byłej Jugosławii. Jest
autorem dwóch książek
na temat Bałkanów. Pracował
dla mediów polskich
i zagranicznych. Od 1982
do 1988 pisał dla wydawanej
w podziemiu prasy Solidarności.
Do 13 grudnia 1981 był
członkiem redakcji regionalnego
dziennika Gazeta Krakowska.
Zwolniony z pracy w stanie
wojennym, praktykował
jako psychoterapeuta
w Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży w Krakowie.
Ukończył polonistykę
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

uwE raDa

jan piEkŁo

2016–2019 ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej
w Ukrainie. Od 2005 dyrektor
Fundacji Współpracy

Redaktor taz i autor książek
o Polsce i Niemczech.
W wydanej w 2001 roku
książce „Berliner Barbaren.
Wie der Osten in den Westen
kommt“ zajmował się Polską
i „polskim Berlinem“. Następnie
w 2004 roku ukazała się jego
książka o pograniczu polskoniemieckim „Zwischenland“,
»
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» w 2005 monograﬁa o Odrze
jako rzece europejskiej
i powieść „1988”, której akcja
toczy się między Berlinem
i Krakowem. Ostatnio
opublikował „Wrocław
i Berlin. Historia wzajemnych
oddziaływań“ (z Mateuszem
Hartwichem), „Zapomniana
granica“ (z Dagmarą Jajeśniak-Quast) i „Siehdichum:
Annäherungen an eine
brandenburgische Landschaft“.

Dr krzysztoF rak

Dyrektor i członek Zarządu
Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, historyk
ﬁlozoﬁi, tłumacz, publicysta,
ekspert w dziedzinie stosunków
międzynarodowych. Absolwent
ﬁlozoﬁi na Uniwersytecie
Warszawskim. W latach
90. pracował jako urzędnik
w Kancelarii Prezydenta,
Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Potem został rzecznikiem
prasowym Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych.
W latach 2007–2009
pracował w TVP, m.in. jako szef
„Wiadomości”. Autor książek,
ostatnio wydane: „Polska
– niespełniony sojusznik
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Hitlera“, „Piłsudski między
Stalinem a Hitlerem”.

Oliver Schenk przeniósł się
do Berlina, gdzie pracował
w federalnym biurze CDU,
a od 2014 r. w Federalnym
Ministerstwie Zdrowia jako
dyrektor departamentu.

piotr roman

W 1994 r. został
przewodniczącym Sejmiku
Samorządowego Gmin
Województwa Jeleniogórskiego.
W latach 1998–2002 Starosta
Bolesławiecki. Od 2002
Prezydent Miasta Bolesławiec.
Wiceprezydent Europejskiej
Federacji Miast Napoleońskich.
Od 2007 r. polski prezydent
Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

oliVEr sChEnk

Od 2017 r. jest szefem
Kancelarii Stanu, a od 2019 r.
Ministrem Stanu ds. Federalnych
i Mediów. Karierę zawodową
rozpoczął w saksońskim
Ministerstwie Środowiska
i Rozwoju Regionalnego.
Następnie pracował m.in.
w saksońskim Ministerstwie
Finansów i Saksońskiej
Kancelarii Stanu. W 2010 r.

Bastian sEnDharDt

Pracownik naukowy
Niemieckiego Instytutu Spraw
Polskich w Berlinie. Politolog,
studiował na uniwersytetach
w Erlangen, Bielefeld i Krakowie.
Bastian Sendhardt pracuje
w Niemieckim Instytucie
Spraw Polskich od maja
2020 r. Wcześniej pracował
w warszawskim biurze Fundacji
im. Friedricha Eberta oraz
w Instytucie Studiów Rosyjskich
i Wschodnioeuropejskich
Aleksanteri w Helsinkach.
Ponadto wykładał
na Uniwersytecie Federalnych
Sił Zbrojnych w Monachium
i na Uniwersytecie w Helsinkach.

»

Zakłócenia w odbiorZe
cZy Zmiana kanału
spokojnie?
cZy europa może spać spo9–10.06.2022 / miejski dom kultury / ul. parkowa 1 / ZgorZelec
kojnie?

kojnie?

»

anna stahl-CzEChowska

Członkini stowarzyszenia
agitPolska e.V., współtworzyła
program mentorski
Różnorodność w polityce
w EAF Berlin, kierowała
międzykulturowym centrum
doradztwa i spotkań dla
kobiet i ich rodzin w Berlinie.
Jednym z głównych obszarów
jej zainteresowań jest
polityka migracyjna,
w którą jest zaangażowana jako
wiceprzewodnicząca Krajowej
Rady ds. Integracji i Migracji oraz
przedstawicielka UE w Berlinie.

Jako tłumaczka przełożyła
z niemieckiego i polskiego
na język ukraiński dzieła 80
autorów. Członkini ukraińskiego
PEN-Clubu. Laureatka wielu
prestiżowych stypendiów
i nagród literackich. Jest
pierwszą pisarką zaproszoną
do niedawno utworzonego
programu Writer in Residence
w Archiwum Literatury
w Marbach. Publikuje zarówno
w ukraińskiej jak i zagranicznej
prasie. Mieszka we Lwowie.

Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego, pisuje między
innymi do „Nowej Europy
Wschodniej”, „Dwutygodnika”,
„Polityki”, Oko.Press. Jest
autorką książek: „Pra. O rodzinie
Iwaszkiewiczów”, „Wystarczy
przejść przez rzekę”, „Cztery
sztandary, jeden adres. Historie
ze Spisza”, „Gorsze dzieci
Republiki. O Algierczykach
we Francji”, „Buntowniczki
z Afganistanu”.

paulina siEgiEń

Redaktorka i reporterka,
współtworzy i prowadzi audycje
„Guten Morgen Sachsen”
i „Mensch Nachbar” w stacji
radiowej MDR Sachsen/Das
Sachsenradio, mieszka w Görlitz.

pEggy woltEr

Dziennikarka, związana
z Krytyką Polityczną
i Newsweekiem, specjalizuje się
w tematyce rosyjskiej. Autorka
książki „Miasto bajka. Wiele
historii Kaliningradu”. Mieszka
na Podlasiu, przy granicy
polsko-białoruskiej.
natalka sniaDanko

Poetka, pisarka, tłumaczka,
wykładowczyni uniwersytecka,
publicystka. Ukończyła
Państwowy Uniwersytet im.
Iwana Franki we Lwowie oraz
romanistykę i slawistykę
na uniwersytecie we
Fryburgu. Autorka 11 tomów
prozatorskich (w tym 9
powieści) przetłumaczonych
na jedenaście języków.
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Dr luDwika wŁoDEk

Socjolożka i reporterka.
Adiunktka w Studium Europy

