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We współpracy z

Obserwując zmagania z prawicowym popu-
lizmem, narracją spiskową i fake newsami w 
Polsce, Czechach i Niemczech (Wschodnich), 
dostrzec można liczne podobieństwa: poli-
tyczna opinia publiczna tych trzech państw 
jest silnie spolaryzowana. Wpływ antyde-
mokratycznych postaw przybiera na sile 
szczególnie na terenie obszarów wiejskich.  
Podczas pandemii koronawirusa oraz wojny 
na Ukrainie skrajni prawicowcy, prawicowi 
populiści i zwolennicy idei spiskowych za-
warli nowe sojusze. Demokratyczne społec-
zeństwa obywatelskie poddawane są przez 
to coraz większej presji. Jednocześnie we 
wszystkich trzech krajach spotkać można 
wielu zaangażowanych ludzi, wspierających 
uchodźców z Ukrainy i opowiadających się 
za demokracją.
Podczas konferencji chcemy wraz z ekspert-
kami i ekspertami z Polski, Czech i Niemiec 
poddać pod dyskusję zaobserwowane zjawi-
ska: Jak prawidłowo obchodzić się z prawi-
cowym populizmem i mitami spiskowymi? 
Czego poszczególne kraje mogą uczyć się 
od siebie nawzajem, jeśli chodzi o społecz-
no-obywatelskie wsparcie uchodźców? W 
jaki sposób działacze demokratyczni mogą 
podjąć współpracę transgraniczną?

PIĄTEK, 07.10.2022
od 16:00
CHECK-IN i rejestracja     

17:00 – 17:30 
OTWARCIE KONFERENCJI 
z tłumaczeniem symultanicznym

17:30 – 18:30 
KEYNOTE 1: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z pers-
pektywy instytucjonalnej, prof. dr 
Jens-Christian Wagner 
Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchen-
wald i Mittelbau-Dora
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 
na jęz. polski i czeski

18:30 – 20:00
GET-TOGETHER z poczęstunkiem
Przekąski i napoje  

od 19.30 
Wstęp na wykład publiczny  

20:00 – 21:30 
WYKŁAD Kathariny Nocun: „True Facts: 
Co jest naprawdę skuteczne przeciwko 
narracji spiskowej“ 
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 
na jęz. polski i czeski

SOBOTA, 08.10.2022
od 08:00 
CHECK-IN i rejestracja    

09:00 – 10:00 
KEYNOTE 2: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z 
perspektywy politycznej i naukowej,
dr Olga Richterová
Wiceprzewodnicząca Parlamentu Republiki 
Czeskiej
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. 
polski i niemiecki

10:30 – 12:00 
WARSZTATY PANELOWE 1-4 do wyboru 

1 Ideologie spiskowe i dezinformacja w 
czasach kryzysu: Co można osiągnąć przez 
edukację, informowanie i doradztwo? 
dr Wolf Iro – Kierownik Działu ds. Kultury 
w Goethe-Institut, Monachium ; dr Amir 
Theilhaber – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem na angielski

2 Co jest konieczne, aby kreatywny protest na 
rzecz demokracji i praw człowieka się powiódł?
dr Frauke Wetzel – Kierownica Projektu 
„neue unentd_ckte narrative 2025“ (nun), 
ASA-FF e.V., Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – 

Ruch Protestacyjny „Milion Chvílek pro 
Demokracie“, Praga
Prowadzenie: Eva Balcarová – Fundacja 
Przeciwko Rasizmowi, Praga 
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem na angielski

3 Jaką rolę odgrywają niezależne media i 
bazująca na faktach opinia publiczna w 
zderzeniu z prawicowym populizmem i 
fake newsami?                                              
Bartosz Józefiak – Niezależny publicysta i 
dziennikarz, Gazeta Wyborcza, Tygodnik 
Powszechny i Weekend.Gazeta.pl, Polska ; 
Vojtěch Boháč – Dziennikarz, Czechy
Prowadzenie: dr Piotr Kocyba – Badacz 
zjawiska protestu, TU Chemnitz
w jęz. angielskim

4 Rola społeczeństwa obywatelskiego 
we wspieraniu uchodźców: 
doświadczenia trzech państw i pomysły 
na stworzenie sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół Czes-
kobraterski, Praga  ; N.N., Polska ; Dave 
Schmidtke – polityka, sieć kontaktów, 
public relations, Saksońska Rada ds. 
Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl 
w regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

12:00 – 13:00 
PRZERWA OBIADOWA

13:00 – 14:00 
KEYNOTE 3: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z 
perspektywy dziennikarskiej, Bartosz 
Józefiak
polski publicysta i dziennikarz piszący 
m.in. dla Gazety Wyborczej, Tygodnika 
Powszechnego, Weekend.Gazeta.pl.                                                                                      
w jęz. polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na 
jęz. czeski i niemiecki

14:30 – 16:00 
WARSZTATY PANELOWE 1-4 do wyboru
(powtórka programu przedpołudniowego)

1 Ideologie spiskowe i dezinformacja w 
czasach kryzysu: Co można osiągnąć 
przez edukację, informowanie i doradzt-
wo? 
dr Wolf Iro – Kierownik Działu ds. Kultury 
w Goethe-Institut, Monachium ; dr Amir 
Theilhaber – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem na angielski
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4 Rola społeczeństwa obywatelskiego we 
wspieraniu uchodźców: doświadczenia 
trzech państw i pomysły na stworzenie 
sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół 
Czeskobraterski, Praga ; N.N., Polska ; 
Dave Schmidtke – polityka, sieć 
kontaktów, public relations, Saksońska 
Rada ds. Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl w 
regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

16:00 – 17:30 
COME TOGETHER z PirMoll 
Przekąski i napoje
   
Podziękowania i zakończenie
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public relations, Saksońska Rada ds. 
Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl 
w regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

12:00 – 13:00 
PRZERWA OBIADOWA

13:00 – 14:00 
KEYNOTE 3: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z 
perspektywy dziennikarskiej, Bartosz 
Józefiak
polski publicysta i dziennikarz piszący 
m.in. dla Gazety Wyborczej, Tygodnika 
Powszechnego, Weekend.Gazeta.pl.                                                                                      
w jęz. polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na 
jęz. czeski i niemiecki

14:30 – 16:00 
WARSZTATY PANELOWE 1-4 do wyboru
(powtórka programu przedpołudniowego)

1 Ideologie spiskowe i dezinformacja w 
czasach kryzysu: Co można osiągnąć 
przez edukację, informowanie i doradzt-
wo? 
dr Wolf Iro – Kierownik Działu ds. Kultury 
w Goethe-Institut, Monachium ; dr Amir 
Theilhaber – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem na angielski

2 Co jest konieczne, aby kreatywny 
protest na rzecz demokracji i praw 
człowieka się powiódł?
dr Frauke Wetzel – Kierownica Projektu 
„neue unentd_ckte narrative 2025“ (nun), 
ASA-FF e.V., Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – 
Ruch Protestacyjny „Milion Chvílek pro 

Demokracie“, Praga
Prowadzenie: Eva Balcarová – Fundacja 
Przeciwko Rasizmowi, Praga 
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem na angielski

3 Jaką rolę odgrywają niezależne media i 
bazująca na faktach opinia publiczna w 
zderzeniu z prawicowym populizmem i 
fake newsami?                                              
Bartosz Józefiak – Niezależny publicysta i 
dziennikarz, Gazeta Wyborcza, Tygodnik 
Powszechny i Weekend.Gazeta.pl, Polska ; 
Vojtěch Boháč – Dziennikarz, Czechy
Prowadzenie: dr Piotr Kocyba – Badacz 
zjawiska protestu, TU Chemnitz
w jęz. angielskim

4 Rola społeczeństwa obywatelskiego we 
wspieraniu uchodźców: doświadczenia 
trzech państw i pomysły na stworzenie 
sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół 
Czeskobraterski, Praga ; N.N., Polska ; 
Dave Schmidtke – polityka, sieć 
kontaktów, public relations, Saksońska 
Rada ds. Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
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regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
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16:00 – 17:30 
COME TOGETHER z PirMoll 
Przekąski i napoje
   
Podziękowania i zakończenie



Obserwując zmagania z prawicowym popu-
lizmem, narracją spiskową i fake newsami w 
Polsce, Czechach i Niemczech (Wschodnich), 
dostrzec można liczne podobieństwa: poli-
tyczna opinia publiczna tych trzech państw 
jest silnie spolaryzowana. Wpływ antyde-
mokratycznych postaw przybiera na sile 
szczególnie na terenie obszarów wiejskich.  
Podczas pandemii koronawirusa oraz wojny 
na Ukrainie skrajni prawicowcy, prawicowi 
populiści i zwolennicy idei spiskowych za-
warli nowe sojusze. Demokratyczne społec-
zeństwa obywatelskie poddawane są przez 
to coraz większej presji. Jednocześnie we 
wszystkich trzech krajach spotkać można 
wielu zaangażowanych ludzi, wspierających 
uchodźców z Ukrainy i opowiadających się 
za demokracją.
Podczas konferencji chcemy wraz z ekspert-
kami i ekspertami z Polski, Czech i Niemiec 
poddać pod dyskusję zaobserwowane zjawi-
ska: Jak prawidłowo obchodzić się z prawi-
cowym populizmem i mitami spiskowymi? 
Czego poszczególne kraje mogą uczyć się 
od siebie nawzajem, jeśli chodzi o społecz-
no-obywatelskie wsparcie uchodźców? W 
jaki sposób działacze demokratyczni mogą 
podjąć współpracę transgraniczną?

PIĄTEK, 07.10.2022
od 16:00
CHECK-IN i rejestracja     
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wald i Mittelbau-Dora
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Wstęp na wykład publiczny  
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WYKŁAD Kathariny Nocun: „True Facts: 
Co jest naprawdę skuteczne przeciwko 
narracji spiskowej“ 
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no-obywatelskie wsparcie uchodźców? W 
jaki sposób działacze demokratyczni mogą 
podjąć współpracę transgraniczną?

PIĄTEK, 07.10.2022
od 16:00
CHECK-IN i rejestracja     

17:00 – 17:30 
OTWARCIE KONFERENCJI 
z tłumaczeniem symultanicznym

17:30 – 18:30 
KEYNOTE 1: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z pers-
pektywy instytucjonalnej, prof. dr 
Jens-Christian Wagner 
Dyrektor Fundacji Miejsc Pamięci Buchen-
wald i Mittelbau-Dora
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 
na jęz. polski i czeski

18:30 – 20:00
GET-TOGETHER z poczęstunkiem
Przekąski i napoje  

od 19.30 
Wstęp na wykład publiczny  

20:00 – 21:30 
WYKŁAD Kathariny Nocun: „True Facts: 
Co jest naprawdę skuteczne przeciwko 
narracji spiskowej“ 
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 
na jęz. polski i czeski

SOBOTA, 08.10.2022
od 08:00 
CHECK-IN i rejestracja    

09:00 – 10:00 
KEYNOTE 2: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z 
perspektywy politycznej i naukowej,
dr Olga Richterová
Wiceprzewodnicząca Parlamentu Republiki 
Czeskiej
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. 
polski i niemiecki

10:30 – 12:00 
WARSZTATY PANELOWE 1-4 do wyboru 

1 Ideologie spiskowe i dezinformacja w 
czasach kryzysu: Co można osiągnąć przez 
edukację, informowanie i doradztwo? 
dr Wolf Iro – Kierownik Działu ds. Kultury 
w Goethe-Institut, Monachium ; dr Amir 
Theilhaber – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem na angielski

2 Co jest konieczne, aby kreatywny protest na 
rzecz demokracji i praw człowieka się powiódł?
dr Frauke Wetzel – Kierownica Projektu 
„neue unentd_ckte narrative 2025“ (nun), 
ASA-FF e.V., Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – 

Ruch Protestacyjny „Milion Chvílek pro 
Demokracie“, Praga
Prowadzenie: Eva Balcarová – Fundacja 
Przeciwko Rasizmowi, Praga 
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem na angielski

3 Jaką rolę odgrywają niezależne media i 
bazująca na faktach opinia publiczna w 
zderzeniu z prawicowym populizmem i 
fake newsami?                                              
Bartosz Józefiak – Niezależny publicysta i 
dziennikarz, Gazeta Wyborcza, Tygodnik 
Powszechny i Weekend.Gazeta.pl, Polska ; 
Vojtěch Boháč – Dziennikarz, Czechy
Prowadzenie: dr Piotr Kocyba – Badacz 
zjawiska protestu, TU Chemnitz
w jęz. angielskim

4 Rola społeczeństwa obywatelskiego 
we wspieraniu uchodźców: 
doświadczenia trzech państw i pomysły 
na stworzenie sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół Czes-
kobraterski, Praga  ; N.N., Polska ; Dave 
Schmidtke – polityka, sieć kontaktów, 
public relations, Saksońska Rada ds. 
Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl 
w regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

12:00 – 13:00 
PRZERWA OBIADOWA

13:00 – 14:00 
KEYNOTE 3: Następstwa prawicowego 
populizmu i mitów spiskowych z 
perspektywy dziennikarskiej, Bartosz 
Józefiak
polski publicysta i dziennikarz piszący 
m.in. dla Gazety Wyborczej, Tygodnika 
Powszechnego, Weekend.Gazeta.pl.                                                                                      
w jęz. polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na 
jęz. czeski i niemiecki

14:30 – 16:00 
WARSZTATY PANELOWE 1-4 do wyboru
(powtórka programu przedpołudniowego)

1 Ideologie spiskowe i dezinformacja w 
czasach kryzysu: Co można osiągnąć 
przez edukację, informowanie i doradzt-
wo? 
dr Wolf Iro – Kierownik Działu ds. Kultury 
w Goethe-Institut, Monachium ; dr Amir 
Theilhaber – Zastępca Przewodniczącego 
Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
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zjawiska protestu, TU Chemnitz
w jęz. angielskim

4 Rola społeczeństwa obywatelskiego we 
wspieraniu uchodźców: doświadczenia 
trzech państw i pomysły na stworzenie 
sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół 
Czeskobraterski, Praga ; N.N., Polska ; 
Dave Schmidtke – polityka, sieć 
kontaktów, public relations, Saksońska 
Rada ds. Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl w 
regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

16:00 – 17:30 
COME TOGETHER z PirMoll 
Przekąski i napoje
   
Podziękowania i zakończenie



Obserwując zmagania z prawicowym popu-
lizmem, narracją spiskową i fake newsami w 
Polsce, Czechach i Niemczech (Wschodnich), 
dostrzec można liczne podobieństwa: poli-
tyczna opinia publiczna tych trzech państw 
jest silnie spolaryzowana. Wpływ antyde-
mokratycznych postaw przybiera na sile 
szczególnie na terenie obszarów wiejskich.  
Podczas pandemii koronawirusa oraz wojny 
na Ukrainie skrajni prawicowcy, prawicowi 
populiści i zwolennicy idei spiskowych za-
warli nowe sojusze. Demokratyczne społec-
zeństwa obywatelskie poddawane są przez 
to coraz większej presji. Jednocześnie we 
wszystkich trzech krajach spotkać można 
wielu zaangażowanych ludzi, wspierających 
uchodźców z Ukrainy i opowiadających się 
za demokracją.
Podczas konferencji chcemy wraz z ekspert-
kami i ekspertami z Polski, Czech i Niemiec 
poddać pod dyskusję zaobserwowane zjawi-
ska: Jak prawidłowo obchodzić się z prawi-
cowym populizmem i mitami spiskowymi? 
Czego poszczególne kraje mogą uczyć się 
od siebie nawzajem, jeśli chodzi o społecz-
no-obywatelskie wsparcie uchodźców? W 
jaki sposób działacze demokratyczni mogą 
podjąć współpracę transgraniczną?
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Zarządu New Israel Fund, Berlin ; Urban 
Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
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Überschär – Kierownik Biura Fundacji im. 
Friedricha Eberta, Praga
Prowadzenie: Eter Hachmann – Kierownica 
Biura Fundacji im. Friedricha Eberta, Drezno  
w jęz. niemieckim, z tłumaczeniem na angielski

2 Co jest konieczne, aby kreatywny 
protest na rzecz demokracji i praw 
człowieka się powiódł?
dr Frauke Wetzel – Kierownica Projektu 
„neue unentd_ckte narrative 2025“ (nun), 
ASA-FF e.V., Chemnitz ; Jiří Jakub Zévl – 
Ruch Protestacyjny „Milion Chvílek pro 

Demokracie“, Praga
Prowadzenie: Eva Balcarová – Fundacja 
Przeciwko Rasizmowi, Praga 
w jęz. czeskim, z tłumaczeniem na angielski

3 Jaką rolę odgrywają niezależne media i 
bazująca na faktach opinia publiczna w 
zderzeniu z prawicowym populizmem i 
fake newsami?                                              
Bartosz Józefiak – Niezależny publicysta i 
dziennikarz, Gazeta Wyborcza, Tygodnik 
Powszechny i Weekend.Gazeta.pl, Polska ; 
Vojtěch Boháč – Dziennikarz, Czechy
Prowadzenie: dr Piotr Kocyba – Badacz 
zjawiska protestu, TU Chemnitz
w jęz. angielskim

4 Rola społeczeństwa obywatelskiego we 
wspieraniu uchodźców: doświadczenia 
trzech państw i pomysły na stworzenie 
sieci kontaktów.                             
Martin Balcár – Sekretarz, Kościół 
Czeskobraterski, Praga ; N.N., Polska ; 
Dave Schmidtke – polityka, sieć 
kontaktów, public relations, Saksońska 
Rada ds. Uchodźców e.V., Drezno 
Prowadzenie: dr Petra Schickert –  
Specjalistka Kulturbüro Sachsen e.V., 
współzałożycielka i działaczka w grupie 
roboczej ds. osób wnioskujących o azyl w 
regionie Szwajcarii Saksońskiej 
trójjęzycznie (niem., cz., pl.), z tłumaczeniem 
symultanicznym na jęz. niemiecki, czeski i polski

16:00 – 17:30 
COME TOGETHER z PirMoll 
Przekąski i napoje
   
Podziękowania i zakończenie

Przy wsparciu:

ZGŁOSZENIA 
www.goethe.de/underpressure

MIEJSCE WYDARZENIA
Goethe-Institut w Dreźnie 
Königsbrücker Straße 84
01099 Drezno


