
 

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 działalnośd 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 byd 
utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. 
 

wrzesieo 

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. 

 

Konsultacje  społeczne ws. przyszłości Europy. 

 
 

W dniu 6 września w Krakowie odbyły się konsultacje  społeczne ws. przyszłości Europy 

 na temat Polska wizja UE – rola Europy Środkowej w Unii Europejskiej. 

W konsultacjach uczestniczył Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz.  

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach konsultacji obywatelskich przez RODM 

Kraków. RODM Gorzów Wielkopolski reprezentowała  

Pani prof. nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska. 
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O nas w mediach: 
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Duże zainteresowanie wzbudziła 

konferencja, która odbyła się w dniach 23 – 

24 kwietnia 2018r. zatytułowana 

„Mniejszości wyznaniowe, narodowe i 

etniczne na ziemiach zachodnich 

(odzyskanych) po 1945 roku”. Celem 

konferencji była prezentacja stanu badao 

nad mniejszościami wyznaniowymi, 

narodowymi i etnicznymi na terenach ziem 

zachodnich RP po 1945 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem pluralizmu konfesyjnego i 

kulturowego. 

Konferencja została opisana w 

dwumiesięczniku „Romano Atmo” nr 3/2018 

w języku polskim oraz romskim. 

 

Na konferencji obecni byli przedstawiciele różnych mniejszości narodowych, 
etnicznych i religijnych. Zawitali do nas również, obecni w Polsce od 600 lat, Tatarzy 
i Karaimi. Mniejszośd 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 częśd naszego wielokulturowego dziedzictwa, chod 
obecnie bardzo mało znaną. 
 



Ogólnopolski Dzieo Głośnego Czytania. 
 

Zajęcia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
 im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim,  

w Filii nr 3.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

10 lipca 2018 r. w ramach cyklu spotkao „Spotkanie 
przy kawie” w Wojewódzkiej  i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wielkopolskim, w Filii nr 3 przy ulicy Boh. 
Westerplatte 10 odbyło się spotkanie z dziedmi, 
które przeprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab. Beata 
A. Orłowska. Prowadząca spotkanie przeczytała 
zebranym jedno z opowiadao z książki 
zatytułowanej   „Spotkania z Innymi” autorstwa 
Przemysława Grzybowskiego, które wprowadziło 
uczestników spotkania w tematykę różnic 
kulturowych i etnicznych. Dzieci chętnie 
uczestniczyły w dyskusji związanej z 
wielokulturowością. Nie zabrakło ciekawych 
wypowiedzi i pytao, jakie nurtują młode pokolenie 
Gorzowian. Spotkania zaowocowało podjęciem 
działao w celu zorganizowania cyklu spotkao 
poświęconemu tej tematyce. 

W dniu 28 września 2018r. Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej włączył się w akcję 
organizowaną przez II LO im. M. Skłodowskiej-
Curie w Gorzowie Wielkopolskim zatytułowaną 
„Dzieo Głośnego Czytania”. Pod pomnikami 
uczniowie prezentowali wybrane fragmenty 
utworów literackich. Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej , który 
reprezentowała Pani prof. nadzw. dr hab. Beata 
Orłowska, włączył się w tą akcję prezentując 
utwory fantastyczne pod pomnikiem Studni 
Czarownic na ulicy Hawelaoskiej. 
 

 



 

„Spotkanie przy kawie” 

„Mniejszości w Polsce, Polacy jako mniejszości w krajach Unii Europejskiej” 
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25 września 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  II LO im. M. 
Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim  przy ul. Przemysłowa 22. Zajęcia 
przeprowadziła prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska. Uczestnicy spotkania mieli możliwośd 
zapoznad się między innymi z takimi pojęciami jak protokół dyplomatyczny, dyplomacja oraz 
dowiedzied się, jakimi stylami językowymi  dysponuje dyplomata. 
 

„Spotkanie przy kawie” 

wrzesieo 2018r. 

26 września Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  II LO im. M. Skłodowskiej-
Curie w Gorzowie Wielkopolskim  przy ul. Przemysłowa 22  z wykładem „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 grono znanych powszechnie w mieście przedstawicieli wielokulturowego Gorzowa, 
takich jak: Bronisławę Wajs-Papuszę, Edwarda Dębickiego, Alicję Markowską, Rozalię 
Aleksandrowicz, Michała Kowalskiego oraz Adolfa Tynfowicza. 

„Mniejszości w Polsce, Polacy jako 

mniejszości w krajach Unii Europejskiej” 

wrzesieo 2018r. 



 „Sąsiedzi – pogranicze polsko  niemieckie” 

Dnia 17 września 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził 
zajęcia z młodzieżą w II LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy 
Przemysłowej. Spotkanie poprowadziła  dr Małgorzata Czabaoska-Rosada. Zajęcia z 
uczniami przeprowadzane zostały w języku niemieckim a dotyczyły naszych sąsiadów. 
Prowadząca spotkanie przybliżyła uczestnikom tradycje i historie związane z Niemcami ze 
szczególnym uwzględnieniem Monachium oraz Oktoberfestu. 
Wykład wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów a uczestnicy spotkania dowiedzieli 
się o różnorodności potraw i przysmaków, jakimi słynie Oktoberfest. 

 

8 sierpnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  Wojewódzką  i 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Filię nr 7 
przy ulicy Krasioskiego 10. Zajęcia z dziedmi przeprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab. 
Beata A. Orłowska. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczestnicy aktywnie wzięli 
udział w dyskusji. 
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”Sąsiedzi – pogranicze polsko 

– niemieckie” 

wrzesieo 2018 
 

„Sąsiedzi – pogranicze polsko-
niemieckie” 
sierpieo 2018 
 



 

 „Ziemia lubuska jako tygiel kulturowy” 
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„Ziemia lubuska jako tygiel 
kulturowy” 
Lipiec 2018 
 

Dnia 11 lipca 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej przeprowadził zajęcia z cyklu 
„Ziemia lubuska jako tygiel kulturowy” w 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, w 
Filii nr 11 przy ulicy Chełmooskiego. Zajęcia z 
dziedmi przeprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab. 
Beata Anna Orłowska. 
Uczestnicy spotkania chętnie wzięli udział w 
dyskusji dzieląc się spostrzeżeniami dotyczącymi 
m.in. różnic kulturowych, jakie można zauważyd w 
najbliższym otoczeniu. 
 
 

 

Dnia 9 sierpnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził 
zajęcia z  dziedmi w Wojewódzkiej  i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, w Filii nr 5 przy ulicy 
Śląskiej. Spotkanie poprowadziła  Pani prof. nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska. 
Uczestnicy spotkania chętnie wzięli udział w dyskusji, która oscylowała wokół 
tematu ziemi lubuskiej jako tygla kulturowego. 
 

„Ziemia lubuska jako tygiel kulturowy” 
Sierpieo 2018 
 



12 lipca 2018 r. w ramach cyklu spotkao „Wielcy nie zawsze znani” w 

Wojewódzkiej  i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim, w Filii nr 14 przy ulicy Wróblewskiego odbyło się spotkanie z 

dziedmi, które przeprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i zaowocowało chęcią współpracy w 

ramach spotkao poświęconych podobnej tematyce. 

 

13 września 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  II LO im. M. 

Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim  przy ul. Przemysłowa 22. Zajęcia 

przeprowadził prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyoski. Spotkanie przebiegło w miłej 

atmosferze a uczestnicy aktywnie wzięli udział w dyskusji, która jednocześnie pozwoliła 

młodzieży  utrwalid najważniejsze wydarzenia i daty z historii Polski.  

 

 

 „Wielcy – nie zawsze znani” 
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„Wielcy nie zawsze znani” 

lipiec 2018 

 

„Wielcy – nie zawsze znani” 

wrzesieo 2018 



Dnia 22 sierpnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
przeprowadził zajęcia z dziedmi w Wojewódzkiej  i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, w Filii nr 1 przy ulicy Kombatantów. 
Spotkanie poprowadził  dr Piotr Krzyżanowski. 
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczestnicy spotkania wyszli z niego 
bogatsi o wiedzę na temat mniejszości narodowych zamieszkujących teren 
województwa lubuskiego.  
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

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

 
Zajęcia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

 im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim  
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24 lipca 2018 r. Regionalny 
Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej odwiedził 
 Wojewódzką  i Miejską Bibliotekę 
Publiczną im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wielkopolskim, Filię 
nr 4 przy ulicy Słonecznej. Zajęcia 
z dziedmi przeprowadziła Pani 
prof. nadzw. dr hab. Beata 
A. Orłowska. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze a uczestnicy 
aktywnie wzięli udział w dyskusji. 

 

 

„Mniejszości w Polsce, Polacy 
jako mniejszości 

w krajach Unii Europejskiej” 

sierpieo 2018 



Cykl spotkao: 

„Jacy jesteśmy?” 

 
 

 
 
Dnia 7 sierpnia 2018 r. Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
przeprowadził zajęcia z  dziedmi z 
Miejskiego Przedszkola nr 32 w 
Gorzowie Wielkopolskim.  
Spotkanie poprowadziła  Pani prof. 
nadzw. dr hab. Beata Anna Orłowska. 
Uczestnicy spotkania chętnie wzięli 
udział w dyskusji, która była próbą 
odpowiedzi na pytanie Jacy jesteśmy? 
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W dniu 11 lipca 2018 r. Regionalny Ośrodek 

Debaty Międzynarodowej odwiedził 

Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 

Wielkopolskim,  Filię nr 11 przy ulicy 

Chełmooskiego. Zajęcia z dziedmi 

przeprowadziła Pani prof. nadzw. dr hab. 

Beata Anna Orłowska. Uczestnicy spotkania 

chętnie wzięli udziałw dyskusji, która miała 

na celu poznania siebie nawzajem oraz 

swojej postawy względem siebie. 

 



 

                    

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału 
w konkursie  Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu.  

Postaci wielkich Polaków – patronów 2018 roku. Pod hasłem Patriotyzm wczoraj i dziś. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, średnich oraz studentów uczelni 
wyższych z terenu województwa lubuskiego,  którzy do dnia 15 października  
2018 r. prześlą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rodm@rodm-
gorzowwielkopolski.pl lub pocztą tradycyjną pracę pisemną. Tematyka prac powinna dotyczyd 
postaci Wielkich Polaków – patronów roku 2018: 

  
 

Konkurs Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo 
humanizmu. Postaci wielkich Polaków – patronów 2018 roku.  

Pod hasłem Patriotyzm wczoraj i dziś. 
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1) Zbigniewa Herberta, 
2) Ireny Sendlerowej, 
3) Abp Ignacego Tokarczuka, 
4) 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 
5) Jubileuszu Konfederacji Barskiej, 
6) Patriotyzmu jako dziedzictwa kulturowego. 
W konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. 

 

 

Podczas pobytu w Opolu na spotkaniu 

organizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w/w 

mieście Pani prof. nadzw. dr hab. Beata 

Orłowska odwiedziła bratni Ośrodek w 

celu wymiany doświadczeo oraz 

ewentualnej współpracy w przyszłości. 

 


