
 

 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Po zakończonym sukcesem programie mentoringu dla kobiet polskiego pochodzenia 

przeprowadzonym przez agitPolska w 2018/2019 w 2019 roku otrzymaliśmy bardzo pozytywne 

informacje zwrotne z wszystkich krajów związkowych, szczególnie w mediach 

społecznościowych. Wiele pozytywnych głosów pojawiło się ze strony kobiet w Nadrenii 

Północnej-Westfalii. Dlatego w tym roku zwracamy się konkretnie do Polek i zapraszamy je na 

dwie konferencje przyszłościowe  

w dniu 18.11.2019 w Düsseldorfie (Polnisches Institut, Citadellstraße 7, 40213 Düsseldorf) 

lub  

w dniu 19.11.2019 w Kolonii (Temporary Gallery, Mauritiuswall 35, 50676 Kolonia) 

 

W roku 2018/2019 świętujemy 100 lat uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Niemczech i w 

Polsce. Ten jubileusz stanowi także dobrą okazję do tego, aby dyskutować o aktualnej sytuacji 

polskich kobiet w Nadrenii Północnej-Westfalii i rozpocząć lokalnie dobry, innowacyjny i 

długotrwały projekt od kobiet dla kobiet z polskiej społeczności.  

Podczas tej imprezy chcemy przedyskutować m.in. następujące pytania: 

Jak kobiety polskiego pochodzenia są reprezentowane w różnych dziedzinach życia 

społecznego w Nadrenii Północnej-Westfalii (polityka/administracja, kultura i media)?  

• Przed jakimi wyzwaniami stają?  

• Jakie warunki należy stworzyć, aby kobiety polskiego pochodzenia mogły silniej 

partycypować w dialogu społecznym i interkulturowym?  

• Jak konkretnie wyglądają następne kroki? 

 



 

 
 

 

19.11.2019 Konferencja w Kolonii 

Moderacja: Monika Stefanek, dziennikarka i moderatorka 

godz. 16:30 Rejestracja i kawa na dobry początek! 

godz. 17:00 Wprowadzenie, Monika Stefanek, dziennikarka i moderatorka 

godz. 17:05 Powitanie: Magdalena Piasecki-Suchodolska, Ministerstwo ds.Dzieci, Rodziny, 
Uchodzców i Integracji Nadrenii Północnej-Westfalii. 

godz. 17:10 Otwarcie: Anna Stahl-Czechowska, Stowarzyszenie agitPolska 

godz. 17:20-17:30 Sytuacja polskich kobiet w polityce, kulturze i mediach w Nadrenii 
Północnej-Westfalii- interaktywna sesja z ekspertkami – objaśnienie sesji roboczej  

godz. 17:30-18:30 Przeprowadzenie sesji roboczej i prezentacja wyników  

godz. 18:45-19:30 Dyskusja panelowa z rundą pytań do ekspertek  

Magdalena Rühlemann, Stadt Münster 

Aneta Rostkowska, Terporary Gallery Kolonia 

Barbara Cöllen, dziennikarka, stowarzyszenie Polscy Dziennikarze w Niemczech / Verband 
Polnische Journalisten in Deutschland e.V. 

godz. 19:30 Zakończenie i networking   
 
Sprawy organizacyjne:  

 Język: Konferencja odbędzie się w języku polskim.  

 Koszty: Uczestnictwo w konferencji przyszłościowej jest bezpłatne.  
agitPolska współfinansuje koszty podróży do Düsseldorfu lub Kolonii i z powrotem zgodnie z 
ustawą Landeskostenreisegesetz NRW na podstawie biletów (kolej 2. klasa) i wypełnionego 
formularza zwrotu kosztów podróży po konferencji. W przypadku podróży samochodem możemy 
zrefundować 0,20 centów/km do maks. kwoty 120 EUR. 
 

 Opieka nad dziećmi: Opieka nad dziećmi jest możliwa na indywidualną prośbę. 
 

 
 
Osoba kontaktowa: Anna Stahl-Czechowska, mail: presse@agit-polska.de, tel. 01631910013  
 
 

 


