
BIULETYN 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w 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 z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
 

czerwiec 

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. 

 

„Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich  
(odzyskanych) po 1945 roku” 

 
 

W dniach 23 – 24 kwietnia  w budynku Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim przy ulicy Chopina 52 odbyła się konferencja zatytułowana „Mniejszości 
wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”. 

Celem konferencji była prezentacja stanu badań nad mniejszościami wyznaniowymi, 
narodowymi i etnicznymi na terenach ziem zachodnich RP po 1945 roku ze szczególnym 
uwzględnieniem pluralizmu konfesyjnego i kulturowego. 
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Konferencję otworzyła Rektor 
Akademii im. Jakuba z Paradyża 
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-
Raczyńska. 

 



„Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach 
zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”. 

 

 

 

Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne ze względu na swą różnorodność oraz 
wielowiekową obecność na terenie Polski stanowią bardzo istotną część tożsamości kulturowej i 
historycznej będąc ciekawym polem badawczym dla przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych. 
Ponadto bardzo ważnym aspektem spotkania była popularyzacja wiedzy umożliwiającej lepsze 
poznanie przedstawicieli mniejszości obecnych w regionie lecz często nieznanych swoim 
sąsiadom. 
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Na konferencji obecni byli przedstawiciele 
różnych mniejszości narodowych, etnicznych i 
religijnych. Zawitali do nas również, obecni w 
Polsce od 600 lat, Tatarzy i Karaimi. Mniejszość 
tatarska była reprezentowana przez profesora 
Aleksandra Miśkiewicza z Uniwersytetu w 
Białymstoku, natomiast przedstawicielką 
Karaimów była przewodnicząca Związku 
Karaimów Polskich Mariola Abkowicz. Obydwie te 
„najmniejsze” mniejszości – Tatarzy to wyznawcy 
islamu (jest ich w Polsce kilka tysięcy), natomiast 
Karaimi są wyznawcami karaimizmu (w Polsce jest 
ich ok. 300 osób) stanowią bardzo istotną część 
naszego wielokulturowego dziedzictwa, choć 
obecnie bardzo mało znaną. 
 

Popularyzacja wiedzy o mniejszościach 
narodowych, etnicznych i wyznaniowych 
jest niezbędna dla lepszego zrozumienia 
oraz poznania własnej tożsamości i 
historii społeczności naszego regionu. 

 
 



VII Festiwal Kultury Europejskiej 
 

 
 
W związku z obchodami VII Festiwalu Kultury Europejskiej w dniu 11 maja w 

Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ulicy Teatralnej 25  odbył się Festyn Nauki i Kultury 
Europejskiej. 
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            Wśród przybyłych gości nie 
zabrakło władz uczeni. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas Pani prof. dr 
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – 
Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim.     

Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim również zaznaczył swoją 
obecność na uroczystości. Nie zabrakło 
pytań zainteresowanych, a atmosfera 
spotkania sprzyjała wzajemnej 
wymianie zdań i opinii zebranych gości 
na tematy poruszane podczas spotkań 
organizowanych przez RODM w 
Gorzowie Wielkopolskim. 

    

 



VII Festiwal Kultury Europejskiej 

„Wymyślić region ! – kulturowa sukcesja w procesie zadomawiania  
na pograniczu polsko-niemieckim” 

 

Zebrani goście mieli również możliwość skosztowania pyszności serwowanych przez 
uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Febronii Gajewskiej–Karamać w Gorzowie 
Wielkopolskim, a także dokonać zakupu rzeczy prezentowanych podczas kiermaszu 
rzemiosła artystycznego. 

 

 
16 kwietnia w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy 
Teatralnej 25 odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Robertem Trabą zatytułowane 
„Wymyślić region ! – kulturowa sukcesja w procesie zadomawiania na pograniczu polsko-
niemieckim”. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Nie zabrakło pytań oraz dyskusji związanych z 
tematyką wykładu. 
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Maj 
2018 

Kwiecień 
2018 



Cykl spotkań 

„Sąsiedzi – pogranicze polsko  niemieckie” 

 

 

21 maja  w  Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się 
spotkanie zatytułowane ”Sąsiedzi – pogranicze polsko – niemieckie”, które poprowadziła 
dr Małgorzata Czabańska-Rosada. 

Prowadząca spotkanie zabrała uczniów w kulinarną podróż po Niemczech. Uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zapoznać się z przysmakami, jakimi słyną poszczególne obszary 
naszych zachodnich sąsiadów, począwszy od północy Niemiec (Schleswig Holstein), dla 
których charakterystyczną potrawą jest marcepan, a kończąc na Hessen, który słynie z 
produkcji jabłek. 

Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów klasy o profilu kulinarnym a 
uczestnicy spotkania dowiedzieli się o różnorodności potraw i przysmaków, jakimi słyną 
np. Hamburg, Bema, Berlin czy Bawaria. W ten oto sposób mieli możliwość poznania 
Niemców od kuchni. 
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”Sąsiedzi – pogranicze polsko 
– niemieckie” 

Maj 2018 
 



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

 
XII Seminarium Warszawskie – Europejska Konwencja Praw Człowieka  

– 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki  
 

6 kwietnia w Zespole Szkół Gastronomicznych 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.  
Słuchacze mieli możliwość zapoznać się z historią i kulturą mniejszości oraz podzielić się 
spostrzeżeniami dotyczącymi stosunku do mniejszości narodowych (w tym Polaków) jaki można 
zauważyć w krajach należących do Unii Europejskiej. 

 
 
13 czerwca odbyło się XII Seminarium Warszawskie – Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 
lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki. Tegoroczne Seminarium miało charakter 
jubileuszowy, odbyło się bowiem w ramach uroczystych obchodów 25. rocznicy związania się 
przez Polskę Europejską Konwencją Praw Człowieka i jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka. Konferencja była okazją do dokonania podsumowania wpływu Konwencji i 
orzecznictwa Trybunału na polski system prawny, a także na działalność MSZ i innych podmiotów 
na rzecz stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W konferencji uczestniczyła  
prof. nadzw. dr hab. B.Orłowska i K.Półrolniczak. 
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„Mniejszości w Polsce, Polacy jako 
mniejszości w krajach Unii 

Europejskiej” 

XII Seminarium Warszawskie – Europejska 
Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian 
oblicza polskiego prawa i praktyki – 
Warszawa 13.06.2018 

 



W dniu 14 maja  w  Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło 
się spotkanie zatytułowane ”Ludzi i ich idee – o różnych koncepcjach widzenia wspólnego 
świata”, które poprowadził mgr Marcin Słowiński.Prowadzący spotkanie przedstawił 
uczniom postać greckiego filozofa, Platona. Wykładowca nawiązał też do Platona, który 
był twórcą słynnegosystemu zwanego platońskim.Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę 
również na różne rodzaje interpretacji idei i jej różne znaczenie w różnych epokach życia 
człowieka (od starożytności po czasy obecne). 

 

15 maja w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się 
spotkanie zatytułowane „Wielcy – nie zawsze znani”, które poprowadził dr  Przemysław 
Słowiński z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzący 
spotkanie przedstawił uczniom postać Józefa Piłsudskiego oraz jego działalność polityczną 
i administracyjną. Wykładowca podkreślił fakt, jakim było duże  oddanie Józefa 
Piłsudskiego dla Polski oraz o tym, że jego głównym celem  było, aby Polska była 
niepodległa i aby funkcjonowała na arenie międzynarodowej na równi z innymi 
państwami. 

 

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

 

„Wielcy – nie zawsze znani” 
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”Ludzi i ich idee – o różnych koncepcjach 
widzenia wspólnego świata” 

Maj 2018 

 

„Wielcy – nie zawsze znani” 
Maj 2018 



 

10 maja w Akademii im. Jakuba z Paradyża przy ulicy Chopina 52 w Gorzowie 
Wielkopolskim odbyło się szkolenie zatytułowane „Podstawy protokołu dyplomatycznego i 
Savoir-Vivre”. Podczas spotkania można było między innymi zapoznać się z zagadnieniami 
dotyczącymi  protokołu dyplomatycznego, jego historii, przeznaczenia i organizacji. 
Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi zasadami precedencji, zasadę starszeństwa, 
„prawej ręki” i alternacji. Przedstawiciele samorządu lokalnego mieli możliwość zapoznania 
się również z przygotowywaniem i prowadzeniem korespondencji oraz organizacją i 
przebiegiem spotkań i przyjęć formalnych i nieformalnych oraz z typami strojów i zasadami 
ich doboru. Szkolenie zostało zorganizowanie przy współpracy z Narodowym Instytutem 
Samorządu Terytorialnego. Spotkanie skierowane było do przedstawicieli samorządów 
lokalnych. 

 

  

 

 

„Podstawy protokołu dyplomatycznego i Savoir-Vivre” 
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Wykład poprowadził ppłk mgr inż. Jacek 
Jarzyna – wykładowca akademicki, 
prelegent w państwowych i prywatnych 
ośrodkach szkolenia. Absolwent kilku 
uczelni wyższych, w tym, o kierunku 
służby cywilnej, administracji publicznej, 
zarządzania jednostkami terenowymi 
oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, a 
także dziennikarstwa. Oficer Wojska 
Polskiego, specjalista m.in. w obszarze 
protokołu dyplomatycznego, savoir 
vivre, kreowania wizerunku, komunikacji 
społecznej i kontaktów z mediami. 
Trener personalny. 

 



Zajęcia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górzycy 

 

Dnia 12 czerwca 2018 r. Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
odwiedził z zajęciami Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Górzycy. 
Zajęcia z dziećmi przeprowadziła 
Pani prof. nadzw. dr hab. Beata A. 
Orłowska.  
Dzieci z dużym zaangażowaniem 
podjęły działania zmierzajace do 
poznania siebie nawzajem. Rysunki i 
opowieści pomogły zobaczyć siebie i 
innych z różnej strony. Tematem 
zajęć była próba odpowiedzi na 
pytanie Jacy jesteśmy? 
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W dniach 3-6 maja odbyły się warsztaty językowo-kulturowo-turystyczne. Podczas 
spotkania można było wysłuchać wykładu pt. „Specyfika kulturowa ziemi lubuskiej i 
aktualne problemy w Polsce”, który wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska. 
Studenci biorący udział w warsztatach byli podzieleni na  międzynarodowe zespołowy 
i skupiali się następujących tematach: marketing i promocja miast, reklama, marka; 
marka i promocja produktu turystycznego, rozwój transgranicznej turystyki 
rowerowej; rozwój transgranicznej turystyki wodnej; koncepcja rozwoju turystyki 
Gminy Strzelce Krajeńskie; pojezierze Dobiegniewskie jako obszar turystyki 
przyrodniczej i rekreacyjnej; rozwój transgranicznej oferty turystyki kulturowej; Polscy 
turyści jako potencjał popytowy dla Gminy Strzelce Krajeńskie; potencjał kulinarny 
niemiecko-polskiego regionu przygranicznego. 

 



Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski był 
partnerem V KONKURSU CZYTANIE WARTE 
ZACHODU, który organizował Wojewódzki 
Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., 
Towarzystwo Literackie im. Adama 
Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wlkp. 
oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża  w 
Gorzowie Wlkp. wśród uczniów gimnazjów 
województwa lubuskiego.   Patronat nad 
tym konkursem objął Lubuski Kuratora 
Oświaty. Do II etapu przystąpiło 173 
uczniów, z których 39 zakwalifikowało się 
do finału.  

 

19 czerwca odbyło się spotkanie z 
Ambasadorem  tytularnym  do spraw 
kształcenia językowego Akademii 
Dyplomatycznej MSZ prof. Jackiem 
Perlinem dotyczące kariery MSZ – 
aplikacji dyplomatyczno-konsulanej 
ADK  2019 A. 

 

V KONKURSU CZYTANIE WARTE ZACHODU 

Spotkanie z Ambasadorem  tytularnym  do spraw kształcenia 
językowego Akademii Dyplomatycznej MSZ prof. Jackiem Perlinem 
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