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DEBATA
Osiągniecia polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019
Relacje polsko - niemieckie

02 października 2019 r. w Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
odbyła się kolejna debata z cyklu pt. „Osiągnięcia polskiej polityki zagranicznej w latach 20152019”. Tematem wiodącym spotkania były zagadnienia dotyczące „Relacji polsko - niemieckich”.
W spotkaniu uczestniczyli wyśmienici eksperci. Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim otworzyło
wystąpienie zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej Pana Marka Sorgowickiego,
który podkreślił w swoim wystąpieniu rolę i znaczenie sieci współpracy MSZ z Niemcami..
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KONFERANCJA

Tatarzy i Karaimi w 100 leciu odzyskania niepodległości

Dnia 14 listopada 2019 r. odbyła się konferencja „Tatarzy i Karaimi w 100 leciu odzyskania
niepodległości”.
Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki o tym samym tytule. Książka wydana przez
Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i przy współpracy
z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP oraz Związkiem Karaimów w Polsce.
Konferencja objęta została honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego – Władysława
Dajczaka. Honorowym gościem był – Selim Kryczyński.
Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowanie wśród licznie przybyłych gości. Zaowocowała
ona dowodem uznania ze strony Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej w stronę
działaczy na rzecz mniejszości tatarskiej. W sposób szczególny zostali wyróżnieni: prof. AJP dr
hab. Beata Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski oraz Grażyna Kostkiewicz-Górska za "ogromne
zaangażowanie w popularyzacji wiedzy o osadnictwie tatarskim w Gorzowie”. Otrzymali oni
pamiątkowe statuetki i dyplomy.
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SEMINARIUM
Polskie Państwo Podziemne – Powstanie Warszawskie

25 listopada 2019 r. odbyło się seminarium na temat Powstania Warszawskiego.
Wprowadzenia w tematykę spotkania dokonał dr Piotr Krzyżanowski - konsultant RODM
Gorzów Wlkp. Następnie zaproszeni prelegenci dokonali omówienia tajnych struktur
państwa polskiego, kwestie powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego,
struktura organizacyjna funkcjonująca w dwóch pionach – wojskowym i cywilnym.
Zwrócono też uwagę na strukturę terytorialną.
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SEMINARIUM
Wojna obronna 1939 roku

27 listopada 2019 r. odbyło się seminarium w rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Zaproszeni prelegenci zwrócili szczególną uwagę na najważniejsze bitwy z tego
okresu. Po omówieniu kampanii wrześniowej uczestnicy spotkania przeszli do pytań
i przedstawiali też swoje opinie.
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Klub dyskusyjny w Bibliotece

ZBiR-em do Rosji? Stan relacji rosyjsko – białoruskich - 12.12.2019 r.

Polska po wyborach – 23.10.2019 r.
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Klub dyskusyjny w Bibliotece

Rola rosyjskich służb specjalnych w kształtowaniu polityki mocarstwowej Rosji 27.11.2019 r.
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KONKURSY

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej z okazji Święta Niepodległości był
współorganizatorem dwóch konkursów, w których wzięło udział ok. 280 uczniów szkoły
średniej i podstawowej.
Pierwszy z nich współorganizowany razem z I LO w Gorzowie Wielkopolskim dotyczył
zaprezentowania przez klasę żywego obrazu autorstwa Jana Matejki na uroczystości w
ramach obchodów Odzyskania Niepodległości.
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KONKURSY

Drugi konkurs współorganizowany razem ze Szkołą Podstawową w Deszcznie na
najciekawszy plakat pt. "Niepodległość w oczach dziecka" był przeznaczony dla klas
I-III. W konkursie wzięło udział 9 klas. Przy okazji odśpiewania hymnu 8 listopada o
godz. 11:11, zostały wręczone upominki dla dzieci. Wszystkie plakaty okazały się
zwycięskie.
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Lekcje z dziećmi i młodzieżą
AKADEMIA MAŁEGO DYPLOMATY

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
organizuje liczne lekcje z dziećmi i młodzieżą nt. dyplomacji, mniejszości
narodowych oraz świąt państwowych.
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Spotkania z filmem

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim
organizuje również w Miejskim Ośrodku Sztuki pokazy filmowe. W listopadzie
odbyły się pokazy filmów z okazji Święta Niepodległości, po których odbyły się
dyskuzje nt. filmu.
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