
BIULETYN 
Ośrodka Debaty Międzynarodowejw Gorzowie Wielkopolskim 

 

 

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 stanowiskiemMinisterstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
 

marzec 

2018 



Ośrodek  Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim od kilku 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. 

 
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. 
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. 
Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa 
 
 
24 marca 2018 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy 
ul. Chopina 52 odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana 
„Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Współczesne 
aspekty polityki bezpieczeństwa”, która odbyła się przy współudziale Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski.  

Otwarcia konferencji dokonała Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. 

 

 

 
 

2 

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło m.in. Elżbiety Rafalskiej, 
ministra rodziny, pracy i polityki 
społecznej oraz wojewody 
lubuskiego WładysławaDajczaka. 

Wykład inauguracyjny wygłosił 
prof. nadz. dr hab. Andrzej 
Zybertowicz - doradca Prezydenta 
RP. 

 



IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. 
Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. 
Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa 
 

 

 
 
Konferencja podzielona została na sześć bloków tematycznych:  
Niemcy - Unia Europejska - Polska. Wyzwania dla polityki bezpieczeństwa  
w zmieniającej się Europie, Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa europejskiego, Praktyczny 
wymiar bezpieczeństwa europejskiego, Bezpieczeństwo w elektronicznym postępowaniu 
administracyjnym, Cyberprzemoc w szkole – problemy i środki zaradcze, Państwo, Kościół, 
społeczeństwo wobec problemów migracji. 
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Celem konferencji była identyfikacja czynników 
determinujących współczesne środowisko 
bezpieczeństwa na potrzeby ewaluacji  
i walidacjipolitykibezpieczeństwa podmiotów 
funkcjonujących w tym środowisku w skali 
globalnej, regionalnej, subregionalnej oraz 
państwowej. 
 

 W panelu V. Cyberprzemoc w szkole – 
problemy i środki zaradcze można było 
wysłuchać  
prof.nadzw. dr hab.Beatę Orłowską z 
Akademii im. Jakubaz Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim z referatem pt.: „Uczniowie 
jako cybernetowi tubylcy w cybernetowej 
przestrzeni”. Pani Melina Fuentealba-Prötel 
zaprezentowała referat Mobbing w internecie 
- prezentacja projektu realizowanego przez 
niemieckich partnerówBTU Cottbus/Niemcy 



Przy kawie o sprawie  

Patriotyzm i postawy obywatelskie w XXI wieku 

W dniu 22marcawAkademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy 
Fryderyka Chopina 52 odbyła się konferencja zatytułowana„Patriotyzm i postawy 

obywatelskie w XXI wieku". 
 

 

Następnie prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber przybliżył słuchaczom postawy 
obywatelskie, zachowania oraz zdefiniował patriotyzm naszych czasów. Uczestnicy 

konferencji dyskutowali o tym, w jaki sposób mówić o patriotyzmie dzieciom i młodzieży. 
Kluczowym punktem dyskusji stała się próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób 
rozumie się dziś pojęcie patriotyzmu. W dalszej kolejności odbyły się warsztaty dla 

nauczycieli o niepodległości, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  
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Konferencję otworzyła Rektor 
Akademii im. Jakuba z Paradyża prof. 
dr hab. Elżbieta Skorupska-
Raczyńska wykładem pt."Polak  
z Polakiem - o języku, który łączy,  
a nie dzieli". 

Celem konferencji było zainspirowanie 
nauczycieli do realizowania edukacji 
patriotycznej i obywatelskiej z 
wykorzystaniem nowatorskich pomysłów 
edukacyjnych. Wzięło w niej udział ok. 80 
osób, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele i 
pracownicy oświaty. 



Rozstrzygnięcie konkursu: 
 „Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu” 

 

Uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu  
„Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu” 

 

31 stycznia 2018 odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki konkursu 
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim  „Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu”,  
w którym wzięli udział uczniowie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego  
w Gorzowie Wielkopolskim. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, trenerzy 
oraz zaproszeni goście.  

 

Decyzją jury pierwsze miejsce zajął film przygotowany przez zespół w składzie: Kinga 
Dopierała, Katarzyna Mamrowicz. Natomiast drugie miejsce zajął film przygotowany przez 
zespół w składzie: Maciej Baranowski, Szymon Biernat, Dawid Garczarek, Kacper Gołojuch, 
Jakub Hołowienko, Jakub Szewieliński.  
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Pani prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska, 
koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej,wręczyła uczestnikom 
konkursu dyplomy oraz cenne nagrody. 

Wszystkim uczniom wyróżnionym  
i nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 



Cykl spotkań 

„Sąsiedzi – pogranicze polsko  niemieckie” 

W dniu 8 stycznia w III Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Warszawskiej  w Gorzowie 
Wielkopolskim odbyło się spotkanie z cyklu: Sąsiedzi – pogranicze polsko  niemieckie, 

które poprowadziła dr Małgorzata Cabańska-Rosada z Akademii im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wielkopolskim. 

 

Uczęszczała do średniej szkoły dla dziewcząt  Mädchenlyzeum  przy ulicy 30 Stycznia 
(dzisiejszy Zespół Szkół Ekonomicznych). W styczniu 1945 roku wraz z rodziną opuściła 
miasto, uciekając przed Armią Radziecką. 

W lipcu 1971 Christie  Wolf przyjechała do Gorzowa, aby odwiedzić swoje rodzinne strony. 
Przebywała tu zaledwie 48 godzin, a wrażenia z tego pobytu stały się inspiracją do 

napisania książki „Wzorce dzieciństwa”.  Dokonała w niej rekonstrukcji wspomnień z lat 
dzieciństwa i młodości w Landsbergu, które przypadły na czasy hitlerowskie. Jest to swego 
rodzaju spacer po mieście, a jednocześnie podróż w czasie i przestrzeni. Niewątpliwie 

książka jest skarbnicą wiedzy o ówczesnym Gorzowie , ukazująca również zabytki, które po 
dziś dzień można podziwiać w Gorzowie Wielkopolskim. 

Pisarka zmarła w wieku 82 lat i została pochowana w Berlinie. W lipcu 2015 roku na 
ścianie budynku przy ulicy 11 Listopada został namalowany mural poświęcony pisarce.  
W październiku zaś pisarka została uhonorowana rzeźbą zwaną Ławeczką Nelly, która 

usytuowana jest w centrum miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 
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Prowadząca spotkanie przedstawiła uczniom 
klasy 1B sylwetkę niemieckiej pisarki, Christie 
Wolf. Christie Wolf wychowywała się  
w przedwojennym Gorzowie wrodzinie 
mieszczańskiej, najpierw przy Placu 
Słonecznym nr 5, a od roku 1936 roku  
w nowym domu rodziców przy ulicy Asnyka 
1. 



„Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości  
w krajach Unii Europejskiej” 

„Ludzie i ich idee – o różnych koncepcjach widzenia wspólnego świata” 

 
 

7  lutego w  Liceum Plastycznym przy ulicy Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się 
spotkanie zatytułowane „Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości w krajach Unii 
Europejskiej”, które poprowadził dr Piotr Krzyżanowski z Akademii im. Jakuba z Paradyża  
w Gorzowie Wielkopolskim. 
Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom mniejszości narodowe zamieszkujące teren Polski. 
Wspomniał takie mniejszości jak : Tatarów, Cyganów oraz Łemków. 
Słuchacze mieli możliwość zapoznać się z historią i kulturą tych mniejszości oraz podzielić się 
spostrzeżeniami dotyczącymi stosunku do mniejszości narodowych (w tym Polaków) jaki można 
zauważyć w krajach należących do Unii Europejskiej. 

 
 

W dniu 7 lutego w  Liceum Plastycznym przy ulicy Bema 1 w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się 
spotkanie zatytułowane które poprowadził prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński z Akademii  
im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 
Prowadzący spotkanie przedstawił uczniom postać Ignacego Paderewskiego  oraz jego 
działalność polityczną. Wykładowca wspomniał o ważnych wydarzeniach związanych z postacią 
Ignacego Paderewskiego a związanymi z obrazem Polski na tle świata. Prowadzący spotkanie 
zwrócił uwagę na to, iż Paderewski będąc człowiekiem kultury umiał wykorzystać swoją sławę  
w odniesieniu do spraw Polski stosując w pewnym sensie dyplomację kulturową. 
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„Mniejszości w Polsce, Polacy jako 
mniejszości w krajach Unii 

Europejskie” 
Luty 2018 

„Ludzie i ich idee – o różnych 
koncepcjach widzenia wspólnego 
świata” 

Luty 2018 



W dniu 16 marca w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie 
Wielkopolskim przy ulicy Czereśniowej 4 odbyło się spotkanie zatytułowane   
„Jacy jesteśmy?”, które poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska  
koordynator Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 
Spotkanie miało formę dyskusji, w której chętnie uczestniczyli młodzi ludzie. Dyskusja 
oscylowała wokół tematu stereotypów oraz dyskryminacji. Podczas spotkania można było 
dowiedzieć się, jakie czynniki wpływają na zjawisko dyskryminacji, a także jakie są źródła 
stereotypów i uprzedzeń. Dyskusyjną kwestią , która zaintrygowała słuchaczy i zachęciła 
do zabrania głosu była próba odpowiedzi na pytania: jakie czynniki powodują 
dyskryminację? Co można by było zrobić, aby zminimalizować proces dyskryminacji? 
 

 

W dniu 26 marca w II Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy 
Przemysłowej odbyło się spotkanie z autorem, które poprowadził prof. nadzw. dr hab. 
Paweł Leszczyński z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Autor 
książki pt. „Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej” 
przedstawił słuchaczom problematykę książki i zagadnienia jakie w niej porusza. 
 

 

„Jacy jesteśmy?” 

Spotkanie , podczas którego poruszane są tematy dotyczące stereotypówi 
dyskryminacji. 

„Irlandia Północna. Między przeszłością a nadzieją trwałej regulacji pokojowej” 
– spotkanie z autorem 
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„Jacy jesteśmy?” 
Marzec 2018 

 

Spotkanie z autorem 
Marzec 2018 



23 marca siedzibę Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego odwiedzili goście z Francji. Młodzi 
ludzie pod opieką pani mgr JolantyPlust, koordynatora Akademii im. Jakuba  
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ds. współpracy z uczelniami francuskimi, mieli 
możliwość zapoznać się z zadaniami jakie realizuje Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej. 

 

 

 

 

 W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Wielkiej Nocy  

składamy najszczersze 
życzenia naszym Czytelnikom! 

Goście z Francji.  

Spotkanie informacyjne. 
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Oprócz przybliżenia studentom 
francuskim idei działalności 
RODMu, celem spotkania było 
także zachęcenie ich do przyjazdu 
do Polski w celu nawiązaniu 
współpracy. 
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