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SEMINARIUM 

„Komisja Europejska wobec wyzwań przyszłości” 

 

 

Dnia 14 stycznia 2020 r. odbyło się seminarium pn. „Komisja Europejska wobec wyzwań 

przyszłości. Uczestników powitała prof. dr hab. Beata A. Orłowska – koordynator RODM 

Gorzów Wielkopolski, a  w zagadnienie debaty wprowadził uczestników dr T. 

Marcinkowski – przedstawiciel gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk 

Politycznych. Prelegentki dr hab. Marta Wolińska i dr Aleksandra Szczerba – Zawada 

dokonały charakterystyki nowych priorytetów i omówiły obszary zainteresowania Komisji 

Europejskiej. Rozpoczęła się dyskusja na temat priorytetów. Wiele emocji dostarczyła 

wymiana poglądów na temat Europejskiego Zielonego Ładu i Nowego impulsu dla 

demokracji europejskiej. Pozostałe priorytety: Gospodarka, która służy ludziom, Europa 

na miarę ery cyfrowej, Ochrona naszego europejskiego stylu życia i Silniejsza pozycja 

Europy na świecie też wywołały dyskusję lecz już o lżejszym natężeniu emocjonalnym.  

W spotkaniu uczestniczyli studenci, mieszkańcy Gorzowa Wlkp., wykładowcy wyższej 

uczelni i gość – senator Jacek Bachalski. 
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Spotkanie, które odbyło się 26 stycznia 2020 r. otworzył dr Piotr Krzyżanowski, który 

wprowadził w tematykę uczestników. Następnie został wyświetlony  fabularyzowany 

film  dokumentalny  pt. ,,Rodzina Kowalskich” Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja 

Pawlickiego. Film stanowi fabularyzowaną rekonstrukcję życia miasteczka Ciepielów 

koło Radomia, zwłaszcza rekonstrukcji stosunków polsko-żydowskich oraz tragicznych 

wydarzeń z dnia 6 grudnia 1942 roku gdy oddział niemieckiej żandarmerii otoczył dom 

Kowalskich oraz innych polskich rodzin podejrzanych o ukrywanie Żydów. Całość 

zdarzeń w filmie została dopełniona relacjami świadków.  

Następnie prelegent - Jarosław Palicki z gorzowskiej Delegatury IPN dokonał 

komentarza do filmu. Wskazał na konsekwencje ukrywania Żydów w okupowanej przez 

Niemców Polsce oraz na odwagę osób ukrywających Żydów. Opowiedział także o 

swojej wizycie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie którą odbył z ramienia IPN.   

Do pana Jarosława Palickiego zostało skierowanych wiele pytań dotyczących 

stwierdzeń używanych w zagranicznych środkach przekazu o ,,polskich obozach 

zagłady” i metodach walki z tym zjawiskiem. Na wszystkie pytania pan Palicki starał się 

udzielić wyczerpującej odpowiedzi. 

SEMINARIUM 

„Upamiętnienie Holokaustu –  

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 
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DEBATA 

„Czekista na emeryturze. Rosja od premiera Putina  

do premiera Miszustina” 
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W trakcie wykładu wprowadzającego 26 lutego 2020 r. prof. Kazimierz Kraj w 

interesujący sposób przedstawił obecność przedstawicieli rosyjskich służb 

specjalnych wysokiego szczebla rosyjskiej administracji rządowej. Omówił także 

działalność wybranych organizacji zrzeszających byłych funkcjonariuszy służb 

Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć gazety wydawane przez 

te organizacje oraz przykładowy statut jednej z nich. Każdy mógł także zapoznać 

się z kopią doktoratu Władimira Putina oraz przejrzeć książkę z 2000 roku 

zawierającą wywiad-rzekę z dzisiejszym prezydentem Rosji. Na zakończenie każdy 

uczestnik otrzymał książki prelegenta: pt.: „Rosyjski system antyterrorystyczny”  

i „Rosyjska wspólnota organów bezpieczeństwa” ze specjalną dedykacją autora. 

 

   
 
 

                              



 

DEBATA 

„Kobiety i ich wkład w utrzymanie pokoju – Polacy i ich prawa” 

 

 

09 marca 2020 r. odbyła się w Bibliotece Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża debata 

pt. „Kobiety i ich wkład w utrzymanie pokoju – Polacy i ich prawa”.  

Dla uświetnienia wydarzenia przemówienie prelegentów oraz dyskusję poprzedził występ 

wspaniałej skrzypaczki Matyldy Błąkały. 

Licznie zgormadzeni dyskutanci z zainteresowaniem wysłuchali historii i współczesnych 

tendencji w prawach kobiet. Ważny wniosek, który nasunął się po dyskusji to: by kobiety 

nie rezygnowały ze swoich planów i marzeń, by walczyły nadal o swoje prawa, by je 

utrzymać (dotyczy to tych praw, które zyskały ale też by walczyły o te, które utraciły). 

Debatę podsumowała koordynator RODM Gorzów Wielkopolski  

prof. dr hab. Beata Orłowska. 
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DEBATA 

„Kobiety i ich wkład w utrzymanie pokoju – Polacy i ich prawa” 
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KONKURS 

ortograficzny z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się 21 lutego 2020 r. konkurs 

ortograficzny, którego organizatorami byli Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
Gorzów Wielkopolski oraz I LO przy ul. Puszkina. 

Mistrzem ortografii a właściwie MISTRZYNIĄ została Patrycja Mościcka z klasy 302,  
która napisała dyktando bezbłędnie !!!! Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody w 

postaci e-booków ufundowane przez RODM Gorzów Wielkopolski. 
 
 

 

 
 

7 

 



Dnia 01 marca 2020 r. odbył się wykład Jarosława Palickiego z Delegatury IPN  

w Gorzowie Wielkopolskim dla studentów Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża  

z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  

Ciekawym elementem spotkania było wyświetlenie fragmentu filmu 

dokumentalnego z zasobów IPN pt. ,,Pamiętnik Uskoka”.  

 

 

 

Wykłady dla studentów 
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Dzięki współpracy ze szkołami średnimi: I LO przy ul. Puszkina w Gorzowie Wlkp., IV 

LO przy ul. Kosynierów Gdyńskich w Gorzowie Wlkp. oraz Zespołem Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej w Gorzowie Wlkp. udało się 

przeprowadzić szereg lekcji. Były to zajęcia o następującej tematyce: „Ziemia 

Lubuska jako tygiel kulturowy”, „Mniejszości narodowe w Polsce i Polacy jako 

mniejszość w innych państwach”, „Język dyplomacji”, „Jacy jesteśmy? – stereotypy i 

uprzedzenia wobec innych a ich obecność w Polsce”. 

 

 

 

 

 

Lekcje z młodzieżą 
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