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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim powstał w wyniku
konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania
publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2017-2018”.
Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie
obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy
pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi,
placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność
obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Zapraszamy do współpracy!
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana
a z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim od dwóch miesięcy
prowadzi działania informacyjne i edukacyjne na terenie województwa
lubuskiego. Na kolejnych stronach biuletynu przedstawiamy kilka przykładów
naszej działalności. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej
http://rodm-gorzowwielkopolski.pl/ oraz na nasz profil na facebooku.

Uroczyste otwarcie Regionalnego Ośrodka Debaty
Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

11 października 2017 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 odbyło się seminarium inaugurujące działalność Regionalnego Ośrodka
Debaty Międzynarodowej w województwie lubuskim.
Otwarcia uroczystości dokonała Rektor
Akademii im. Jakuba z Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim prof. dr hab.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Podczas spotkania można było wysłuchać wystąpienia prof. dr hab. Grzegorza Kucharczyka
z referatem zatytułowanym „Niemcy przed i po wyborach” oraz dr Cezarego Kościelniaka,
który starał się odpowiedzieć zebranym na pytanie „Jak rozmawiać w Polsce o polityce
wschodniej?”. Natomiast prof. dr hab. Przemysław Rotengruber poruszył temat „Globalne
wyzwania, lokalne dylematy.
W drugiej części spotkania uczestnicy obejrzeli film nawiązujący do kwestii migracji i
poruszający temat problemu uchodźctwa pt."Kuzyni", reż. Bartka Tryzny oraz Moniki
Stpiczyńskiej. Projekcja filmu została zainicjowana przez Iwonę Bartnicką z Miejskiego
Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim oraz DKF Megaron.
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Spotkania z filmem.
W ramach tych spotkań pragniemy przedstawić prelekcję filmów
dokumentalnych, które stanowią punkt odniesienia do dyskusji na tematy
polityczne, kulturalne czy społeczne.

Końcowym punktem spotkania była debata na
temat współczesnych problemów Europy,
której moderatorami byli Fili Rdesiński –
Prezes „Radia Poznań”, Bogusław Kiernicki –
Prezes Stowarzyszenia Św. Benedykta oraz
prof. dr hab. Przemysław Rotengruber –
koordynator
RODM
w
Gorzowie
Wielkopolskim.
Dyskusja oscylowała wokół wątku migracji młodzieży z województwa lubuskiego do innych
większych miast Polski. Starano się odpowiedzieć na pytania: jakie czynniki wpływają na migrację
młodych ludzi z województwa lubuskiego i co należałoby zrobić, aby zatrzymać bądź ograniczyć
ten proces. W debacie bardzo czynnie uczestniczyli zebrani goście, wśród których nie zabrakło
wykładowców, studentów, nauczycieli oraz uczniów szkól licealnych.
14 listopada 2017 r. w DKF Megaron przy Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim
odbyła się projekcja filmu pt.: „Wielki mur”, reż. Tadhg O'Sullivan. Projekcja filmu została
zainicjowana przez Iwonę Bartnicką z Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim oraz
DKF Megaron. Film zawierał niejako komentarz tekstu Franza Kafki (Budowy chińskiego muru),
który został synchronizowany w obraz i towarzyszącą muzykę filmu. Widzimy tu przytłaczającą
architekturę dużych metropolii, a z drugiej strony ludzi, których mur miał zatrzymać. Film
nawiązuje do Europejskiego muru, który miał chronić przed ludźmi z Południa i wskazuje na fakt ,
iż zarówno ten mur jak ten chiński posiada wiele niedociągnięć.
Tematyka filmu wprowadzała uczestników
spotkania do debaty na temat współczesnych
problemów
polityki
zagranicznej,
którą
przeprowadziła prof. nadzw. dr hab. Beata A.
Orłowska.
Podczas
dyskusji
starano
się
odpowiedzieć na pytania: Kto decyduje o budowie
muru? Kiedy się zaczęła jego budowa? oraz Od
czego się odgradzamy, czy też czego się boimy?
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Spotkanie z cyklu: Ziemia lubuska jako tygiel kulturowy.

W dniu 17 października w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy A. Puszkina 31 w
Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie z cyklu: Ziemia lubuska jako tygiel
kulturowy, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża w
Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom klasy 1B
problematykę mniejszości narodowej i etnicznej regionu województwa lubuskiego,
wspominając takie mniejszości naszego regionu jak: Tatarów, Cyganów, Ukraińców czy
Łemków. Słuchacze mieli możliwość zapoznać się z kulturą, życiem i historią Cyganów.
Wykładowca poruszył temat związany z akcją osiedleńczą Cyganów oraz z działaniami jakie
podjęło państwo polskie wobec wędrujących taborami Cyganów. Dr Piotr Krzyżanowski
wspomniał o wybitnych postaciach , którzy bardzo dużo wnieśli i na stałe zapisali się w
pamięci i historii Gorzowa. Wspomniał również o wielkim wydarzeniu jakim jest „Romane
Dyvesa” , które co roku odbywa się w Gorzowie Wielkopolskim i sprawia, że miasto tętni
kulturą Cyganów . Przypomniał zebranym postać poetki Bronisławy Wajs-Papuszy, której
imię jest rozpoznawalne w innych zakątkach kraju, a która jest nierozerwalnie związana z
Gorzowem Wielkopolskim. Mówił również o Edwardzie Dębickim, prezesie Stowarzyszenia
Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie
Wielkopolskim. Niewątpliwie Gorzów Wielkopolski jest silnym ośrodkiem
cyganologicznym w Polsce, a kultura i tradycja Cyganów budzi duże zainteresowanie
również wśród młodego pokolenia.

Spotkanie z cyklu „Ziemia
Lubuska jako tygiel kulturowy”
(październik 2017)
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Seminaria i spotkania z młodzieżą

W dniu 18 października w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim przy
ulicy A. Puszkina 31 odbyło się spotkanie zatytułowane „My w Europie – obraz Polski na tle
polityki Unii Europejskiej”. Podczas spotkania można było dowiedzieć się jaki wpływ mają
działania Unii Europejskiej dla Polski, jak również dla naszego regionu. Wspomniano
inwestycje mające na celu rozbudowę naszego miasta, w tym sieci komunikacji miejskiej.
Spotkanie zakończyła dyskusja uczestników na temat , jakie dobre a jakie słabe strony niosą
ze sobą przepisy unijne oraz ich wpływ na codzienne życie.

Spotkanie „My w Europie – obraz Polski na tle
„My w Europie
– obraz
Polski na
politykiSpotkanie
Unii Europejskiej”
(pażdzierik
2017)
tle polityki Unii Europejskiej” (październik
2017)

Dnia 20 października 2017 r. odbyło się w Akademii im. Jakuba z Paradyża spotkanie pt. „W
przededniu 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości”. Prowadzący prof. dr hab. Janusz
Faryś przypomniał wydarzenia sprzed stu lat, które miały charakter wyjątkowy. Wspólnym
wysiłkiem militarnym, politycznym, kulturalnym, gospodarczym i społecznym, Polacy nie
tylko odzyskali utraconą ponad wiek wcześniej niepodległość, ale również stworzyli
podwaliny nowoczesnego państwa, obronili jego granice, rozwijali gospodarkę,
prawodawstwo i oświatę, a przez literaturę, sztukę, wzornictwo przemysłowe, architekturę
czy muzykę znaleźli miejsce w głównym nurcie kultury światowej.

Spotkanie pt. „W przededniu 100-letniej
rocznicy odzyskania niepodległości”
(październik 2017)
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W dniach 6-7 grudnia 2017 r. przedstawiciele RODM Gorzów Wielkopolski uczestniczyli w spotkaniu
koordynatorów i konsultantów RODM, które odbyło się w Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

Podczas spotkania poruszane były następujące zagadnienia:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

zagadnienia dotyczące członkostwa RP w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ (lata 2018-2019),
Organizacja 59 Olimpiady „Wiedza o Polsce i świecie
współczesnym”,
zagadnienia dotyczące Polonii i Polaków za granicą,
wizerunek polskiej historii w mediach wybranych
państw oraz sposoby przeciwdziałania wadliwym
kodom pamięci,
priorytety dyplomacji publicznej na 2018 r.,
zagadnienia dotyczące sprawozdawczości,
zagadnienia dotyczące protokołu dyplomatycznego.

Miłym akcentem spotkania była wizyta
św. Mikołaja, który ku radości uczestników
spotkania przypomniał wszystkim
o zbliżających się świętach Bożego
Narodzenia.

W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim wszystkiego najlepszego
oraz pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2018 !!!

