
 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

10.00 – 10.15 Rejestracja 

SESJA PLENARNA 

10.15 – 10.30 Otwarcie konferencji – Maciej Tański, Fundacja Partners Polska  

10.30 – 11.10  „Kryzys odpowiedzialności w świetle tez J. T. Grossa na temat dziedzictwa 

Zagłady" - prof. dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 

Nauk. 

Jan Tomasz Gross twierdzi, że negatywny stosunek do imigrantów uwarunkowany 

jest faktem nieprzepracowania w Polsce, a także zapewne w innych krajach 

Europy Wschodniej, problemu Zagłady. Wykład będzie próbą połączenia obu 

tych kwestii, historycznej i współczesnej, z problemem /nie/ umiejętności przyjęcia 

odpowiedzialności przez podmiot polityczny, ukształtowany typowo w naszym 

regionie. Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim. 

11.15 – 12.00 Dyskusja panelowa: prof. dr hab. Andrzej Leder (Polska), Tereza Engelova 

(Czechy), prof. dr hab. Ferenz Hammer (Węgry), dr Dušan Ondrušek (Słowacja).  

Moderator: Maciej Tański. Dyskusja odbędzie się w języku angielskim. Podczas 

panelu zapewniamy tłumaczenie symultaniczne. 

PRZERWA, 12.00 – 12.15 

WARSZTATY 

Podczas konferencji odbędzie się sześć warsztatów: trzy w I sesji i trzy w II sesji.  

W jednym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Uprzejmie informujemy, że warsztaty 

prowadzone w języku angielskim nie będą tłumaczone na język polski. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

I SESJA WARSZTATOWA, 12.15 – 13.30 

Strach przed innością.  

Jak migracje wpłyną na nasze 

społeczeństwo? 

Alena Chudžíková, 

Elena Gallová Kriglerová 

Słowacja (język angielski) 

Przetrwanie czy ucieczka - jak przeżyć 

wojnę na Bliskim Wschodzie. 

Dariusz Rosiak, Polska  

(język polski) 

Media w obliczu kryzysu 

uchodźczego - co poszło nie tak?  

Tereza Engelova, Czechy  

(język angielski) 

PRZERWA I POCZĘSTUNEK, 13.30 – 14.00 

II SESJA WARSZTATOWA, 14.00 – 15.15 

Jaki wpływ na nasze 

bezpieczeństwo ma współczesny 

kryzys migracyjny?  

dr Martin Hrabalek, Czechy 

 (język angielski) 

Jak Polacy przyjmują uchodźców? 

Życie w Polsce po ucieczce z Syrii. 

Karima Katkhada, Polska/Syria 

 (język polski) 

Wizerunek uchodźców w mediach z 

punktu widzenia etyki dziennikarskiej  

Prof. dr hab. Ferenc Hammer, Węgry  

(język angielski) 



 

 

 

 

PRZERWA, 15.15 – 15.30 

SESJA PLENARNA 

15.30 – 16.30 Dyskusja panelowa: Spójrzmy w przyszłość. Jakie wyzwania i 

możliwości dla naszego regionu wiążą się z nasileniem migracji do tej 

części świata? Jaką rolę w obliczu współczesnych migracji powinny 

odgrywać Polska i cały nasz region? 

  

Paneliści/stki: dr Dušan Ondrušek (Słowacja), dr Martin Hrabalek 

(Czechy), Justyna Seges - Frelak (Polska), dr Ferenz Hammer (Węgry). 

 

Dyskusja odbędzie się w języku angielskim. Podczas panelu 

zapewnimy tłumaczenie symultaniczne.  

 

REJESTRACJA 

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: 

https://goo.gl/forms/SNbzDvEMTOXB4A3K2.  

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2016 roku. Liczba miejsc jest 

ograniczona. Osoby biorące udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa.  

KONTAKT 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: 

konferencja@partnerspolska.pl lub numerem telefonu: 694 487 575. 
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