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Konferencja 

Polska w przeddzień prezydencji w Radzie UE: polityka, gospodarka, 
kultura i społeczeństwo. 

 
20 maja 2011 r. w Pałacu Genshagen koło Berlina 

Program 

Konferencja odbędzie się w języku polskim i niemieckim, zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne  
 
czwartek, 19 maja 2011 r. 

 
18.30"21.00 Wernisaż wystawy prac malarskich Romana Lipskiego oraz towarzyszący program 

kulturalny w Pałacu Genshagen 
 
piątek, 20 maja 2011 r. 
 
10.30    Powitanie gości i otwarcie konferencji 

• Członkowie Zarządu Fundacji Genshagen: Christel Hartmann"Fritsch,  
dr Martin Koopmann 

 
11.00  Polityka wewnętrzna i kwestie społeczne, dyskusja plenarna  

  
 Pytania przewodnie: 

 1) Jakie tematy z obszaru polityki wewnętrznej dominują debatę publiczną w 
Polsce w roku wyborów do Sejmu? 

2) Jakie stanowisko w ważnych społecznie kwestiach, takich jak np. wpływ zmian 
demograficznych na system ubezpieczeń społecznych i rynek pracy, zajmują 
przedstawiciele sceny politycznej i społeczeństwa?  

3) Czy dają się zauważyć zbieżności między ważnymi debatami społeczno"
politycznymi w Polsce i w Niemczech? Czy oba kraje stoją przed podobnymi 
wyzwaniami i czy mogą się czegoś od siebie wzajemnie nauczyć? Czy dialog 
polsko"niemiecki dotyczący wymienionych kwestii społecznych może 
zaowocować pomysłami nowych rozwiązań na płaszczyźnie politycznej? 
 

• prof. Heinz Bude, socjolog, Uniwersytet w Kassel  

• prof. Radosław Markowski, politolog, Polska Akademia Nauk, Warszawa  

• Janusz Majcherek, dziennikarz, Tygodnik Powszechny, Kraków  

  
Moderacja:  Gunter Hofmann, dziennikarz tygodnika „Die ZEIT”, Berlin 
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13.00   Obiad 
 
 
 
 
14.30    „Polska i Brandenburgia w Europie”, przemówienie i dyskusja  

Matthias Platzeck, Premier Brandenburgii 
 
15.30  Przerwa 
 
15.45  Kultura jako lustro społeczne, dyskusja plenarna 
 
 Pytania przewodnie: 

1) Jaką rolę odgrywają kultura i sztuka w procesie przemian społecznych w Polsce; 
jakiego rodzaju impulsów dostarczają na tym obszarze, czy działają jak pewnego 
rodzaju katalizator? Jakie znaczenie w społeczeństwie ma obecnie tzw. „sztuka 
krytyczna“? 

2) Jaką rolę w sferze kultury odgrywają nowe muzea sztuki (np. w Toruniu, 
Warszawie i Krakowie)?  

3) Jakie znaczenie ma w społeczeństwie polskim edukacja kulturalna czy też 
upowszechnianie kultury i sztuki? W jakim stopniu mówi się w tym kontekście o 
potrzebie łączenia kultury i sztuki z kwestiami edukacyjnymi i socjalnymi? 

4) Jak polscy twórcy kultury radzą sobie z konfliktem między sztuką a komercją?  

 

• Oliver Chrzanowski, teatrolog/filmoznawca, Schaubühne, Berlinie 

• dr Stefan Szydłowski, Stefan Szydlowski Gallery, Warszawie 

• Sławomir Sierakowski, redaktor naczelny pisma „Krytyka Polityczna“, 
Warszawa 

 
Moderacja: dr Stefanie Peter, dziennikarka, kierownik projektu „Sezon kultury 

Nadrenii Północnej – Westfalii w Polsce”, Berlin 
 
17.30   Przerwa 
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17.45  Polska gospodarka siedem lat po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej: 

bilans i perspektywy rozwoju, dyskusja plenarna 
 
  Pytania przewodnie:  

1) W jakim stopniu kryzys finansowy wpłynął dotychczas na polską gospodarkę? 
Jakie są mocne oraz słabe strony polskiego systemu gospodarczego? Jak wygląda 
to w przypadku przedsiębiorstw?  

2) Jaką rolę odgrywają polsko"niemieckie stosunki gospodarcze w rozwoju 
polskiej gospodarki? Jakie trendy gospodarcze można zaobserwować w Polsce i co 
wynika z porównania takich trendów w Polsce i w Niemczech? 

3) Jaki wpływ na gospodarkę miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej? 
Czy stosunkowo dobre wyniki polskiej gospodarki w dobie kryzysu finansowego i 
gospodarczego mogą mieć wpływ na przyszłą politykę europejską kraju oraz na 
to, jak postrzega on swoją pozycję w Unii Europejskiej? 
 

• dr Maciej Krzak, szef zespołu makroekonomicznego CASE " Centrum Analiz 
Społeczno " Ekonomicznych, Warszawa 

• Adam Jasser, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Warszawa  

 
Moderacja:  Thomas Hanke, dziennikarz gazety Handelsblatt, Berlin 

 

19.30  Uroczyste zakończenie konferencji, poczęstunek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy wsparciu:  
 

   
 


