
 

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. 
 

grudzień 

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. 

 

Debata nt. „Migracje – wyzwania i szanse” 

 

12 października w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

przy ul. Chopina 52 odbyła się debata nt. Migracje – wyzwania i szanse, która była  

przygotowana w ramach debaty unijnej o przyszłości Unii Europejskiej przez Regionalny 

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. 

Otwarcia debaty w imieniu władz uczelni dokonała dr Katarzyna Samulska – 

prodziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z 

Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Koordynator RODM Gorzów Wielkopolski prof. 

nadzw. dr hab. Beata Orłowska dokonała wprowadzenia w istotę spotkania dotycząca 

europejskiej debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej. Zachęciła też do skorzystania z 

dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych formularza w 

celu wyrażenia swojej opinii w poruszanych kwestiach. 
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Debata nt. „Migracje – wyzwania i szanse” 

 

 

Ewa Szoppe z Wydziału Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przedstawiła zagadnienie wydawanych zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt w 
województwie lubuskim. Następnie Violetta Panasiuk – Strzyżewska – prezes AUDIT 
Doradztwo Personalne Sp. Z o.o.  przedstawiła  zagadnienie wpływu migracji oraz zmian 
demograficznych na lubuski rynek pracy. Prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska odniosła się 
do kwestii obecności cudzoziemców i dokonywanych przez nich wykroczeń na podstawie 
danych z Wydziału Postępowań Administracyjnych lubuskiej Policji. 
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Wydarzenie zostało podzielone na 
dwie zasadnicze części. W pierwszej części 
referenci dokonali wprowadzenia w 
zagadnienie migracji. Prof. nadzw. dr hab. 
Dariusz Rymar – moderator spotkania – 
dokonał wprowadzenia w kontekst 
migracji, ich historii i obecnej sytuacji w 
Europie. Michał Mazur – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Dyplomacji 
Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych dokonał wprowadzenia w 
kontekst migracji w skali Europy, zwracając 
uwagę na jej różne wymiary.  

 

W drugiej części spotkania 
moderator prof. nadzw. dr hab. Dariusz 
Rymar zachęcił do dyskusji i pytań do 
przedstawiciela Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i pozostałych panelistów 
w celu podjęcia dyskusji na temat 
wyzwań i szans stojących przed Europą 
wobec migracji. 

 



„Polonia Mater Nostra Est” 

 

 
14 listopada 2018 roku Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie 

Wielkopolskim był współorganizatorem konferencji wraz z Wojewódzką i Miejską 
Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim pt.: „Polonia 
Mater Nostra Est”, poświęconej setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Otwarcia konferencji i powitania gości dokonał Sławomir Szenwald, dyrektor Biblioteki im. 
Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. 

Wśród wielu wystąpień można było wysłuchać wykładu prof. nadzw. dr hab. Pawła 
A. Leszczyńskiego, Prorektora ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim, którego temat referatu brzmiał „Jubileusz 100-lecia polskiej niepodległości 
na tle nowej mapy politycznej Europy Środkowej po I wojnie światowej” oraz prof. nadzw. 
dr hab. Beaty A. Orłowskiej, koordynatora Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim, która z kolei przedstawiła zebranym referat 
pt.: „Między kształceniem a wychowaniem. Sto lat polskiej myśli edukacyjnej”. 
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W dalszej części spotkania prof. nadzw. dr hab. Beata A. Orłowska wraz z dr 
Przemysławem Słowińskim, Prorektorem ds. Studenckich Akademii im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dokonali podsumowania wyników konkursu 
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie 
Wielkopolskim „Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu”. 

Decyzją jury wyniki konkursu kształtowały się następująco: 
– pierwsze miejsce – Kajetan Bielicki z II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Gorzowie Wielkopolskim 
– drugie miejsce – Wiktoria Kwiecińska z II LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Gorzowie Wielkopolskim 
– trzecie miejsce – Monika Zapart z Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana 
Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim 
Komisja przyznała wyróżniania następującym autorom prac: 
–   Laura Lubowiecka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Lubsku 
– Dorota Szymankiewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Laureaci  konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody. Wszystkim uczniom 

wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Rozstrzygnięcie konkursu: 

„Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo 

humanizmu” 

 



 

Przy kawie o sprawie. 
Protokół dyplomatyczny. 
Zrozumieć świat – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

19 października 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  I LO w 

Gorzowie Wielkopolskim  przy ul. Puszkina. Zajęcia przeprowadziła prof. nadzw. dr hab. 

Beata Orłowska. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się między innymi z 

takimi pojęciami jak protokół dyplomatyczny oraz dowiedzieć się jakie są jego źródła, a 

także poznać podstawy precedencji. 

 

 

22 listopada 2018r. w Auli Rektorskiej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 

Wielkopolskim  odbyła się konferencja w ramach cyklu „Przy kawie o sprawie” – 

Zrozumieć świat – edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
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Przy kawie o sprawie. 
Październik 2018 

Przy kawie o sprawie. 

Listopad 2018 



Spotkanie z filmem 

 

24 października 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  Miejski 

Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbyła się projekcja filmu 

dokumentalnego pt.; „Detektywi prawdy” w  reżyserii  Anji Reiss. 

Wprowadzenia w tematykę filmu dokonała Iwona Bartnicka z Miejskiego Ośrodka Sztuki 

w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy spotkania po seansie dyskutowali na temat 

poruszanych w filmie kwestii m.in. związanych z niszczeniem dziedzictwa kulturowego, 

czy problemów podjętych działań wojennych na różnych terenach.  Nie zabrakło 

ciekawych wypowiedzi i spostrzeżeń. 

 

19 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej odwiedził  Miejski 

Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odbyła się projekcja filmu 

dokumentalnego pt.; „Polyland”  w  reżyserii  Dáša Raimanová i Zofii Brom. 

Film oddaje głos trzem bohaterkom pochodzącym z trzech różnych mniejszości w 

Polsce. Skupia się na przedstawieniu niuansów bycia czarnoskórym, muzułmaninem albo 

członkiem społeczności LGBTQ+ w jednym z najbardziej homogenicznych krajów 

Europy. Wszystkie trzy kobiety urodziły się w Polsce i mieszkają we Wrocławiu. Ania, 

Miriam i Elmelda chcą być usłyszane nie jako „te inne”, ale jako reprezentantki polskiego 

społeczeństwa. 
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Spotkanie z filmem 

Październik 2018 
 

Spotkanie z filmem 
Listopad 2018 



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

 

„My w Europie – obraz Polski na tle polityki Unii 
Europejskiej’ 

 
 

26 października w I Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Puszkina 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. 

 
 
27 października  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził spotkanie 
zatytułowane „My w Europie – obraz Polski na tle polityki Unii Europejskiej”, które 
poprowadził prof. nadzw. dr hab. Przemysław Rotengruber. Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze a uczestnicy spotkania wyszli z niego bogatsi o wiedzę związaną obrazem 
Polski na tle Unii. 
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„Mniejszości w Polsce, Polacy 
jako mniejszości w krajach Unii 

Europejskiej” 
Październik 2018 

„My w Europie – obraz Polski na tle 
polityki Unii Europejskiej” 
Październik 2018 
 



15 listopada 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 
przedstawił uczniom wiele ciekawostek z życia J. Piłsudskiego oraz dziejów Polski. 
Wykład dr  Przemysława Słowińskiego wywarł miłe wrażenie na uczniach i wzbudził 
duże zainteresowanie tematem. 

 

5 grudnia  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził spotkanie 

zatytułowane „Wielcy nie zawsze znani”, które poprowadził dr  Przemysław 

Słowiński z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.  

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze a uczestnicy spotkania wyszli z niego 

bogatsi o wiedzę związaną z powstaniem państwa polskiego, poznając różne 

ciekawostki z życia wielkich Polaków. 

 

 

„Wielcy – nie zawsze znani” 

9 

„Wielcy – nie zawsze znani” 

Listopad 2018 

 

„Wielcy – nie zawsze znani” 

Grudzień 2018 



 

 

22 listopada 2018 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej przeprowadził 

zajęcia z młodzieżą w Zespole Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim. 

Spotkanie z cyklu Jacy jesteśmy? poprowadziła  prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska. 

Uczniowie chętnie wzięli udział w dyskusji związanej z tematyką spotkania. Nie 

zabrakło ciekawych wypowiedzi i pytań, które dotyczyły poznania siebie nawzajem 

oraz swojego spojrzenia na innych, a także związanych ze stereotypowym 

spojrzeniem na świat. 

 

 

 

 

 

„Jacy Jesteśmy” 
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Spotkanie z Konsulem Nickiem Lavertym 

 
27 listopada 2018r. w  Auli im. prof. Stanisława Kirkora przy ul. Fryderyka 
Chopina 52 odbyło się spotkanie z Konsulem Nickiem Lavertym z 
Konsulatu Generalnego USA w Warszawie. Na spotkaniu można  było 
dowiedzieć się o warunkach i możliwościach studiowania w USA oraz 
wyjazdu wakacyjnego w ramach programu Wymiany Kulturowej ze 
Stanami Zjednoczonymi. 

Słuchaczom spotkania przekazane zostały informacje dotyczące 
formalnych kryteriów uczestnictwa w programie, miejsc do których można 
wyjechać oraz zasad uczestnictwa w programie. 

Można było również porozmawiać z przedstawicielami Camp 
Leaders Poland  jednej z firm zajmujących się organizowaniem wyjazdów. 
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https://www.campleaders.com/pl/
https://www.campleaders.com/pl/


 

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. przedstawiciele RODM Gorzów Wielkopolski 

uczestniczyli w spotkaniu koordynatorów i konsultantów RODM, które odbyło się w 

Warszawie z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

W drugim dniu 

spotkania uczestnicy 

mieli możliwość 

czynnego udziału  w 

spotkaniu z 

Ministrem  Jackiem 

Czaputowiczem.  

 

Spotkanie było okazją do 

podsumowania 3-letniej 

działalności Sieci RODM. 

Poszczególne Ośrodki 

RODM zaprezentowały 

swoje osiągnięcia w 

minionym roku 

kalendarzowym. 
 

BIULETN 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim 
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 życzymy wszystkim  

zdrowia, miłości i dużo radości,   

oraz pomyślności i sukcesów  

w życiu zawodowym i prywatnym 

 w nadchodzącym Nowym Roku 2019 !!! 

 

BIULETN 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim 

 


