
 
 
 
 

Od wydobycia węgla po energię solarną 

– polityka energetyczna w centrum Europy – 

 

PodróŜ studyjna dla dziennikarzy z Polski, Niemiec i Czech 

po polsko-niemiecko-czeskim pograniczu 

 

 

Termin podróŜy: 13-17 września 2010 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2010 

 

Ochrona klimatu oraz kończące się zasoby tradycyjnych surowców energetycznych 

sprawiły, Ŝe zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego stało się jednym z 

najwaŜniejszych zagadnień naszych czasów.  

Szczególnie dla mieszkańców polsko-czesko-niemieckiego pogranicza polityka 

energetyczna nie jest tylko teorią. Na obszarach tych juŜ od czasów socjalistycznych 

intensywnie wykorzystywane są złoŜa węgla brunatnego. W Niemczech nowoczesne, ale 

zarazem budzące liczne kontrowersje technologie, takie jak wychwytywanie i podziemne 

magazynowanie dwutlenku węgla, mają pomóc w wyjściu z polityczno-klimatycznego 

impasu. W Polsce i Czechach, gdzie złoŜa węgla stanowią najwaŜniejsze źródło energii, 

inwestuje się miliardy w rozbudowę kopalni i elektrowni. W obu krajach spotyka się teŜ 

miejscowości stojące przed groźbą likwidacji i przesiedleniem mieszkańców w inne 

miejsca. Protesty przeciwko  rozbudowie kopalni wykraczają daleko poza ich granice. 

Coraz liczniejsze inwestycje w alternatywne źródła energii - wiatrową, słoneczną i 

geotermalną - dowodzą jednocześnie, Ŝe Polska i Czechy nie są juŜ nastawione w 

produkcji energii wyłącznie na wykorzystanie węgla. RównieŜ dzięki inicjatywom lokalnym 

poszczególne gminy coraz częściej chcą zaspokajać swoje zapotrzebowanie energetyczne 

całkowicie poprzez wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Jakie szanse branŜa ta 

oferuje regionom borykającym się z problemem bezrobocia i upadającym przemysłem, 

odkryły juŜ przygraniczne landy niemieckie: Brandenburgia i Saksonia, które w ostatnich 

latach masowo inwestowały w rozbudowę alternatywnych technologii pozyskiwania 

energii.  

Nowością w Polsce jest zwrot ku energii atomowej. Podczas gdy w Niemczech wycofanie 

się z energii jądrowej juŜ dawno zostało postanowione, w kraju nad Wisłą planuje się 

budowę pierwszej elektrowni atomowej. Poszczególne gminy konkurują nawet ze sobą o 

lokalizację tejŜe inwestycji.  

W programie pięciodniowej podróŜy studyjnej znajdą się m.in. wizyta w kopalni oraz 

rozmowa z mieszkańcami zagroŜonymi przesiedleniem, odwiedzimy teŜ miejsca, w 

których wykorzystywane są alternatywne źródła energii oraz poznamy inwestycje 

energetyczne o charakterze pilotaŜowym. Istotnym punktem podróŜy będą rozmowy z 

politykami, przedstawicielami gospodarki energetycznej, naukowcami oraz członkami 

inicjatyw obywatelskich z Polski, Niemiec i Czech.  



 
 
 
 

Przebieg podróŜy 

PodróŜ rozpocznie się 13 września o godz. 12 we Frankfurcie nad Odrą. 

Stąd trasa będzie wiodła m.in. przez Legnicę, Uście nad Łabą (Usti nad Labem) i 

Schwarze Pumpe. PodróŜ zakończy się 17 września we Frankfurcie nad Odrą.  

 

Koszt uczestnictwa 

 Dla uczestników z Niemiec Dla uczestników z Polski i Czech 

 członkowie sieci n-ost inni członkowie sieci n-ost inni 

dziennikarze etatowi 270 Euro 290 Euro 130 Euro 140 Euro 

tzw. wolni strzelcy 180 Euro 200 Euro 100 Euro 110 Euro 

 

Opłata organizacyjna zawiera: pięciodniową podróŜ autokarem, cztery noclegi, 

wyŜywienie i napoje (śniadanie oraz kolacja), opiekę tłumacza.  

Zwrot kosztów dojazdu będzie moŜliwy po uzyskaniu przez organizatorów podróŜy 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków o 

dofinansowanie.  

 

Zgłoszenia 

O udział w podróŜy mogą ubiegać się dziennikarze z Polski, Czech i Niemiec, pracujący w 

prasie, radiu lub portalach internetowych. Językiem „roboczym” podczas podróŜy będzie 

angielski, dlatego wymagana jest zaawansowana znajomość tego języka. 

 

Prosimy o przesłanie do 30 czerwca 2010 

• listu motywacyjnego, uzasadniającego chęć udziału w podróŜy (maksymalnie 1 strona 

DIN-A 4) z podaniem nazwy medium, w którym planowane jest opublikowanie 

materiału zebranego podczas podróŜy,  

• krótkiego, tabelarycznego Ŝyciorysu, 

• 1-2 przykładowych prac (w przypadku dziennikarzy radiowych wystarczy krótki opis 

pracy). 

 

 

Pytania prosimy kierować na adres 

n-ost e.V. Network for Reporting on Eastern Europe 

Neuenburger Str. 17, 10969 Berlin 

Tel. +49-(0)30-25 93 283 0 

Fax: +49-(0)30-25 93 283 24 

recherchereise@n-ost.de 

www.n-ost.de 


