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koncepcja imprezy
Mimo partnerskiej współpracy polsko-niemieckiej można 
w kontekście gospodarki, polityki, kultury czy nauki w 
obu krajach znaleźć niezmienną liczbę stereotypów i 
uprzedzeń na temat sąsiada. Na czym opierają się te 
uprzedzenia, jakie wydarzenia polityczne, gospodarcze i 
kulturalne mają na nie wpływ i jak szukać możliwości ich 
przezwyciężenia? W Warszawie i Berlinie odbywa się wiele 
imprez poświęconych stosunkom polsko-niemieckim 
– konferencje, seminaria i grupy dyskusyjne wspierają 
merytoryczną wymianę doświadczeń z sąsiadem – jednak 
rzadko uwzględniane są w nich istniejące nierówności i 
stereotypy w obu krajach.

Celem naszej imprezy jest zastanowienie się w ramach 
polsko-niemieckiego spotkania dyskusyjnego nad tym, 
dlaczego mimo przyjaznej już współpracy pomiędzy 
Polakami i Niemcami nadal występują silne różnice we 
wzajemnym postrzeganiu się. 
Służyć ma temu połączenie profesjonalizmu, towarzy-
szącego dyskusji nad tematami politycznymi i kulturalnymi, 
z luźną atmosferą nieoficjalnej wymiany poglądów. 
Podczas otwartej rozmowy omówione zostaną nowe 
perspektywy przezwyciężania stereotypów kulturowych. 
Jak można wspólnie wywoływać życzliwe zainteresowanie 
ludzi ich krajem sąsiednim?



17.00 Performance: Teatr akt 

17.25 Performance: Teatr akt 

19.30  Dyskusja 

20.00  Przyjęcie

17.05  powitanie

rüdiger freiherr von fritsch, 
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce 
knut dethlefsen, 
dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce 

17.30  debata „Typowo polskie, typowo niemieckie: 
 czy to tylko stereotypy?“

Jaką funkcję pełni tworzenie i stosowanie stereotypów i uprzedzeń?
Jakie wydarzenia polityczne, kulturalne i gospodarcze miały i mają 
wpływ na uprzedzenia i stereotypy w stosunkach polsko-niemieckich?
Jakimi akcjami możemy wywołać życzliwe zainteresowanie naszymi 
sąsiadami?

Wprowadzenie: steffen möller, kabaretysta i aktor

dr Agnieszka Łada, 
autorka licznych analiz dotyczących wizerunków Niemiec i Polski, 
Instytut Spraw Publicznych w Warszawie 
piotr Buras, 
publicysta i ekspert w zakresie stosunków polsko-niemieckich, 
dziennikarz „Gazety Wyborczej” 
dietmar nietan, 
poseł do Bundestagu, przewodniczący Towarzystw Niemiecko-Polskich

Prowadzenie: Adam Krzemiński, publicysta tygodnika „Polityka” 

Prosimy o elektroniczne zgłaszanie uczestnictwa. Ilość miejsc jest ograniczona. 
E-mail: biuro@feswar.org.pl, tel.: +48 22 8311303. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.feswar.org.pl
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Trotz der partnerschaftlichen deutsch-polnischen 
Zusammenarbeit lässt sich mit Blick auf die Wirtschaft, 
Politik, Kultur oder Wissenschaft in beiden Ländern eine 
beständige Anzahl an Stereotypen und Vorurteilen über 
das jeweilige Nachbarland finden. Worauf begründen sich 
diese Vorurteile, welche politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Ereignisse beeinflussen sie und wo kann nach 
Möglichkeiten zu ihrer Überwindung gesucht werden? In 
Warschau und Berlin gibt es zahlreiche Veranstaltungen 
zum deutsch-polnischen Verhältnis – Konferenzen, 
Seminare und Gesprächskreise fördern den inhaltlichen 
Erfahrungsaustausch mit dem Nachbarn – allerdings 
geschieht dies selten unter Einbeziehung bestehender 
Disparitäten und Klischees in beiden Ländern.

Ziel dieser Veranstaltung ist es, im Rahmen einer 
deutsch-polnischen Diskussionsrunde zu thematisieren, 
warum ungeachtet der mittlerweile freundschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschen 
nach wie vor starke Unterschiede in der gegenseitigen 
Wahrnehmung existieren. 
Hierfür wird angestrebt, die Professionalität, mit der 
politische und kulturelle Themen diskutiert werden, mit der 
lockeren Atmosphäre eines inoffizielleren Austauschs zu 
verbinden. Im offenen Gespräch werden neue Perspektiven 
zur Überwindung kultureller Klischees erörtert. Wie kann 
es gemeinsam gelingen, Menschen für ihr Nachbarland zu 
begeistern?



17.00 uhr   Performance: Teatr akt

17.25 uhr   Performance: Teatr akt

19.30 uhr   Diskussion 

20.00 uhr   Empfang

17.05 uhr   Begrüßung

rüdiger freiherr von fritsch, 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Polen
knut dethlefsen, 
Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen

17.30 uhr  „Typisch polnisch, typisch deutsch: alles  
    nur klischee?“

Welche Funktion erfüllt das Entwickeln und Anwenden von 
Stereotypen und Vorurteilen?
Welche politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Ereignisse haben 
Einfluss auf Klischees im deutsch-polnischen Verhältnis?
Durch welche Aktionen können wir für unsere Nachbarn begeistern?

Einführung: steffen möller, Kabarettist und Schauspieler

Dr. Agnieszka Łada, 
Autorin zahlreicher Studien zu Deutschland- und Polenbildern, Institut 
für Öffentliche Angelegenheiten in Warschau 
piotr Buras, 
Publizist und Experte der polnisch-deutschen Beziehungen, Journalist 
bei der „Gazeta Wyborcza” 
dietmar nietan mdB, 
Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaften 

Moderation: Adam Krzemiński, Publizist der Wochenzeitschrift „Polityka”

wir bitten um elektronische anmeldung, die anzahl der plätze ist begrenzt. 
Email: biuro@feswar.org.pl, Tel.: +48 22 8311303, besuchen Sie unsere Website www.feswar.org.pl


