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1) Sekretarz Generalna 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
REGIONALNE FMD

LICZBA CZŁONKÓW 
ZWYCZAJNYCH

LICZBA CZŁONKÓW 
TYMCZASOWYCH

ŁĄCZNIE

KRAKÓW 23 11 34

WARSZAWA 61 24 85

WROCŁAW 12 5 17

POZNAŃ 13 6 19

TRÓJMIASTO 9 8 17

KATOWICE 6 7 13

Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia FMD na dzień 10.12.2020: 185 (w tym 124 zwyczajnych, 61
tymczasowych).
Liczba skreślonych członków w okresie 01.06.2020-05.12.2020: 61.



Rekrutacja jesienna

Przedstawicielstwo regionalne FMD
Liczba kandydatów

zakwalifikowanych do II etapu 
rekrutacji

Liczba osób przyjętych w poczet 
członków tymczasowych FMD

Kraków 12 10

Warszawa 38 22

Wrocław 5 5

Poznań 8 6

Trójmiasto 9 7

Katowice 7 6

RAZEM 79 56

28 więcej zgłoszeń i 24 więcej przyjętych członków niż w rekrutacji wiosennej!



Wybory do Władz Przedstawicielstw Regionalnych

Wybory do Władz dnia 02.12.2020:
Kraków
Marta Samburska (Przewodnicząca)
Magdalena Stypuła
Dominik Bochenek

Poznań
Martyna Bunalska (Przewodnicząca)
Mateusz Szymański
Patrycja Gąsiorek

Wrocław
Kacper Kociumbas (Przewodniczący)
Roman Kościelny 

Wybory do Władz dnia 09.12.2020:
Katowice 
Marianna Strzeja (Przewodnicząca) 
Jan Wojtas 
Zuzanna Sielska

Trójmiasto
Małgorzata Lewandowska (Przewodnicząca) 
Julia Orluk
Justyna Bogumił
Damian Bilski

Warszawa
Alina Czerska (Przewodnicząca) 
Anna Pyrek 
Marcin Wiącek
Anna Lanina



2) Wiceprzewodniczący ds. zewnętrznych

• Doprecyzowanie umowy stypendialnej między Forum Młodych Dyplomatów a Europejską Akademią Dyplomacji. W wyniku negocjacji 
Forum otrzymało 4 stypendia na Akademię Młodych Dyplomatów, a przyszły Młodzieżowy Delegat RP do NATO otrzymał możliwość 
uczestnictwa w jednym z warsztatów AMD. 

• Współpraca z Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Ze swojej strony Forum zobowiązało się do zapewnienia jednego z koordynatorów 
warsztatów, Fundacja Nowy Staw natomiast zaprosiła członków Forum do uczestnictwa oraz zagwarantowała Forum kilka bezpłatnych
miejsc podczas przyszłorocznej edycji, jak również młodzieżowy panel do koordynacji przez FMD oraz miejsce w panelu podczas Forum 
Ekonomicznego dla Młodzieżowego Delegata RP do NATO.

• Program Młodzieżowego Delegata RP do NATO.

• Spotkanie z prezesem Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, honorowym członkiem FMD Zbigniewem Pisarskim, podczas którego 
dyskutowaliśmy o możliwościach wsparcia przez Fundację inicjatyw Forum, w tym rozwoju zainteresowania Forum sprawami obronności i 
bezpieczeństwa, a także o zachowaniu pamięci instytucjonalnej o Forum w postaci dokumentacji i 20. Rocznicy inauguracji Forum w 2021 
roku.



• Wraz z Tomaszem Obremskim i Arturem Wieczorkiem koordynacja debaty na Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który 
zgodził się, aby Forum jako pierwsza młodzieżowa organizacja pozarządowa miała swój własny panel ekspercki podczas 
wydarzenia. Udało nam się zebrać 5 ekspertów z dziedziny polityki obronnej NATO i państw azjatyckich – w panelu uczestniczył 
członek Forum Artur Wieczorek jako moderator oraz Filip Walczak jako Młodzieżowy Delegat RP do NATO. 

• Zapoczątkowanie  współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek, które zgodziło się opublikować w czasopiśmie Polish Political
Science Yearbook kilkanaście artykułów naukowych uczestników koordynowanej przez Forum konferencji dotyczącej polityki 
międzynarodowej w dobie pandemii COVID-19.

• Zaangażowanie w Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji 2020.

• Nowy pomysł na utworzenie w ramach forum czegoś w rodzaju akceleratora zdolności, w ramach którego członkowie Forum 
mogliby wymieniać się lekcjami z danej dziedziny wiedzy o dyplomacji, kulturze, bezpieczeństwie czy języku oraz przeprowadziłem 
warsztaty z przeciwdziałania dezinformacji w Internecie i elementów cyberbezpieczeństwa.



3) Wiceprzewodniczący ds. wewnętrznych

• Koordynacja grup regionalnych i językowych

• Rekrutacja na stanowiska koordynatorów grup

• Koordynacja Biura Karier

• Reaktywacja kanału FMD na Youtube – około 30 opublikowanych nagrań

• Obróbka nagrań spotkań online na Facebooku

• Wsparcie Rzecznik oraz Zespołu ds. Social Mediów  w działaniu 

• Strona www Forum:
ØPonad 40 opublikowanych artykułów
ØPrace na stronie



4) Media społecznościowe - Facebook 
Liczba odbiorców w grudniu wynosi niecałe 53 tysiące osób (w trakcie ostatniego miesiąca
odnotowaliśmy 132% wzrostu)
8661 polubień - 30 czerwca było ich ok. tysiąc mniej!
8939 obserwacji

Od 30 czerwca pojawiły się 43 publiczne wydarzenia na naszym fanpage’u.

Wydarzenia objęte naszym patronatem, m.in. 
Konferencja Naukowa Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej (27 sierpnia)
Polonia XXI wieku - cały cykl został objęty patronatem FMD, a wydarzenie będące jego podsumowaniem zostało stanowiło 
środowe wydarzenie FMD Warszawa podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2020  (26 września, 17 października, 14 
listopada, 25 listopada)
Porozumienie ws. Górskiego Karabachu - Czy pokój będzie trwały? (4 grudnia)
Świadomość ekologiczna XXI wieku. Ujęcie politologiczne, społeczne, edukacyjne (5 listopada) 
XIV Ogólnopolska Konferencja CE UW 2020 (9 listopada)

Poza przedstawicielstwami zorganizowano również:
Spotkanie z Katarzyną i Zbigniewem Pisarskimi (21 października)
Łączy nas Polska - wydarzenie organizowane pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (27 listopada)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koronawirus: nowa rzeczywistość? (29 sierpnia)
Rekrutacja FMD (12 października - 31 października)

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji: odbyły się 23 wydarzenia
Katowice – 4    Trójmiasto - 2 
Kraków – 5        Warszawa 5
Poznań – 4       Wrocław - 4



Zasięgi wydarzeń wahały się między 1 tys. do 6 tys. (wyjątkiem jest wydarzenie Krakowa Rola polskiej misji dyplomatycznej 
w dobie pandemii - 14,8 tys.) 
OTD 2020 zakończyliśmy Konferencją naukową Dyplomacja 2.0, która dotarła do ok.24 tysięcy odbiorców. 

Ostatnim wydarzeniem zatwierdzonym podczas mojej kadencji było Porozumienie ws. Górskiego Karabachu. Czy pokój będzie 
trwały?, współorganizowane z Kołem Naukowym Prawo i Wschód i Instytutem Prawa Wschodniego im. Gabriela 
Szerszeniewicza. Wydarzenie osiągnęło zasięgi 14 tys odbiorców. Prowadzono w tym czasie transmisję online na fanpage’u
Forum Młodych Dyplomatów, którą w szczytowym momencie obserwowało ok. 90 osób. 

Posty
122 posty pojawiły się na fanpage’u Forum Młodych Dyplomatów, licząc od 1 lipca do 9 grudnia 2020 r.
We współpracy z Agatą Rydzewską udało się dotrzeć do kilku osób spośród alumnów, aby w ramach #RekrutacjaFMD podzielili 
się swoimi wspomnieniami dot. FMD, a także wpływu organizacji na ich późniejszy rozwój kariery. 

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji: odbyły się 23 wydarzenia
Katowice – 4    Trójmiasto - 2 
Kraków – 5        Warszawa 5
Poznań – 4       Wrocław - 4



Instagram

aktualnie mamy 766 obserwatorów. W trakcie OTD również odnotowaliśmy wzrost zainteresowania, przybyło więcej obserwatorów. Od 30 czerwca przybyło 390 
obserwatorów. W aktualnej sytuacji publikowane były głównie grafiki dotyczące wydarzeń.
Zdjęcia, które pojawiły się na profilu: 
zdjęcie grupowe członków FMD obecnych na spotkaniu ze Swiatłaną Cichanouską w Warszawie (9 września) 
zdjęcie grupowe członków FMD w Strefie Społecznej Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku (30 sierpnia) 
zdjęcie Przewodniczącej, Weroniki Knowskiej z prezesem Fundacji Dziedzictwo Kresowe 

Twitter
W poprzednim semestrze zabrakło statystyk z Twittera, tu podaję już całoroczne.

Aktualnie mamy 1 174 obserwatorów. 
W porównaniu do listopada 2019, w listopadzie 2020 odnotowaliśmy:
wzrost reakcji na nasze tweety o 4000% (z 1793 na 75500);
we wzmiankach: 13100%;
w wizytach na profilu: 2221%;
nowi obserwujący: wzrost o 690%



• Zaangażowanie  w projekt Młodzieżowego Delegata do NATO

• Współpraca z partnerami

• Koordynacja OTD

• Koordynacja Projektu „Łączy  nas Polska”

5) Przewodnicząca



II. Sprawozdanie
z działalności 

Przedstawicielstw 
Regionalnych FMD
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1) PR Katowice
• 27.11.2020 - organizacja i moderowanie debaty eksperckiej „Nowy wymiar bezpieczeństwa” w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Dyplomacji, 
Moderator: Zuzanna Sielska,
goście: Robert Kośla (Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM), 
Dr Hab. Rafał Lizut (Ekspert akademicki od cyberbezpieczeństwa), 
Bartosz Biderman (Ekspert Akademii Kadr Europejskich),  
Organizatorzy: Forum Młodych Dyplomatów Katowice, Akademia Kadr Europejskich i Instytut Europy Środkowej i Wschodniej 
Fundacja Trójmorza
.
• 27.11.2020 – Klub Dyskusyjny - „Problematyka bezpieczeństwa w poszczególnych regionach świata" w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji, prowadzili: 
Maciej Kucharczak z tematem „Sytuacja bezpieczeństwa we wschodniej części Morza Śródziemnego w 2020 roku”  
Zuzanna Sielska – „Chiny jako nowy gracz na Półwyspie Bałkańskim”

• 26.11.2020 - Wykład ekspercki w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji
org. Forum Młodych Dyplomatów „Ekonomia wartości – współczesne podejście do
kapitału społecznego prowadzony przez Zuzannę Sielską



• 25.11.2020 – rozmowa z przedstawicielem Polonii w Serbii - "problemy Polonii w XXI wieku” w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Dyplomacji. Będziemy rozmawiać z Nikolą Tošković, wiceprzewodniczącym Polonii w Serbii, o wyzwaniach, jakie 
stoją przed Polonią w XXI wieku. Rozmowę prowadziła Zuzanna Sielska

• 27.08.2020 – współorganizacja międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej”, w 
której udział wzięło około 70 prelegentów. Z wielu ośrodków naukowych w Polsce i 6 ośrodków naukowych w Europie m.in. z 
Uniwersytetu w Belgradzie, University College London in Politics, Uniwersytetu we Lwowie, Uniwersytetu w Sarajewie, 
Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Uniwersytetu w Lublanie. 
Organizatorzy - Instytut Europy Środkowo Wschodniej Fundacja „Trómorza” oraz Doktoranckie Koło Nauk o Polityce UŚ.

• 27.08.2020 - Organizacja debaty eksperckiej „Challenges of Central and Eastern Europe w ramach konferencji 
międzynarodowej „Wyzwania Europy Środkowo-Wschodniej” 
Moderator Dorota Siemieńska (Instytut Europy Środkowej i Wschodniej Fundacja Trómorza), goście: Prof Miro Haček

(Uniwersytet w Lublanie) 
Dr Robert Barić (Uniwersytet w Zagrzebiu: Chorwacja), 
Dr Ewa Flaszyńska (Uniwersytet Warszawski) 

• 29.06.2020 – Klub Dyskusyjny „Irackie Kryzysy” prowadzony przez Macieja Kucharczaka



Działalność naszych członków w zakresie pisania analiz/tekstów dla FMD

1) „Analiza wyborów w Czarnogórze” - 18.09.2020 – Zuzanna Sielska 

2) „Irackie Kryzysy” – 03.09.2020 – Maciej Kucharczak

3) „Analiza wyborów parlamentarnych w Chorwacji w 2020 roku” 18.08.2020 - Zuzanna 
Sielska 

4) „Podsumowanie przedterminowych wyborów w Macedonii Północnej”, 23.07.2020, 
Zuzanna Sielska



• 18.07.2020 - Family Separations at American Border –
spotkanie członków FMD Kraków

18 lipca odbyło się spotkanie członków krakowskiego 
przedstawicielstwa, podczas którego Marta Samburska
przybliżyła nam temat separacji rodzi na granicy USA z 
Meksykiem.

2) PR Kraków



• 23.07.2020 - Spotkanie z konsulem honorowym Mołdawii we Lwowie
– spotkanie członków FMD Kraków

W trakcie spotkania nasi członkowie mieli przyjemność 
gościć pana Volodymyra Hubytsky'ego - Konsula 
Honorowego Mołdawii we Lwowie oraz jego asystenta -
pana Eugeniusza Andruszczyszyna. 

Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się m.in. o działalności 
konsulatu honorowego oraz o różnicach między konsulem 
honorowym i konsulem zwyczajnym a także o stosunkach 
ukraińsko- i polsko-mołdawskich. Spotkanie z Konsulem 
oraz jego asystentem zostało przygotowane przez 
Olgierda Andruszczyszyna



• 11.09.2020 – Spotkanie organizacyjne FMD Kraków
Spotkanie dotyczyło bieżącej aktywności Przedstawicielstwa i 
planowanych wydarzeń, a także organizacji Ogólnopolskiego Tygodnia 
Dyplomacji 2020.

• 06.10.2020 - Spotkanie z ambasadorem RP w Meksyku –
spotkanie FMD Kraków

W dniu 06.10.2020 r. odbyło się wirtualne spotkanie członków FMD z 
Panem Ambasadorem Maciejem Ziętarą, szefem polskiej misji 
dyplomatycznej w Meksyku. Pan Ambasador podzielił się z nami 
tajnikami i specyfiką pracy na placówkach w Ameryce Łacińskiej, a 
także opowiedział skąd wzięła się jego osobista fascynacja tym 
regionem świata. Poruszone zostały tematy związane zarówno z pracą 
dyplomaty jak i bardziej ogólne. Rozmawialiśmy o zmianach jakie 
zachodzą w pełnieniu służby dyplomatycznej w ciągu ostatnich lat, 
dowiedzieliśmy się jakie są główne cele polskiej dyplomacji w 
Meksyku, a także poznaliśmy specyfikę życia i funkcjonowania w 
regionie, który nie należy do bezpiecznych. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez członkinię FMD Kraków –
Klaudię Jagodę.



• 23.10.2020 - Spotkanie FMD Kraków
Spotkanie zorganizowane przy współpracy z Kołem 
Naukowym Podczas spotkania członków FMD Kraków, 
Jakub Jezierski podzielił się 
z młodszymi kolegami i koleżankami swoimi 
doświadczeniami pracy w Londynie oraz wiedzą na 
temat ciekawych możliwości staży 
i programów europejskich, w których warto obecnie 
wziąć udział. 



• 15.11.2020 – Czy warto protestować? - spotkanie FMD Kraków
Klub dyskusyjny zorganizowany i poprowadzony przez Pawła Janke, podczas którego porozmawialiśmy o tym, 
czy warto protestować, czy protesty przynoszą zamierzone skutki, a także o użyciu przemocy 
w protestach. W trakcie dyskusji odnieśliśmy się do ostatnich protestów na Białorusi, Polsce, a także USA.  

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji 2020

• 23.11.2020 – FMD Kraków: Rola polskich misji dyplomatycznej w dobie pandemii
Gościem pierwszego dnia OTD 2020 w PR Kraków Pan Ambasador Arkady Rzegocki - Szef polskiej misji 
dyplomatycznej w Wielkiej Brytanii, z którym porozmawialiśmy o roli polskich misji dyplomatycznych w 
dobie pandemii koronawirusa COVID-19, o tym jak w obecnych warunkach wygląda praca dyplomaty i Jak na 
jego obowiązki wpłynęła trwającą pandemia, a także jaką rolę 
w stosunkach międzynarodowych odgrywa w dobie pandemii Polska.

• 24.11.2020 – FMD Kraków & FMD Warszawa: Zmiany klimatu w kontekście polityki współpracy 
rozwojowej

Chcąc przybliżyć naszej społeczności tak ważne kwestie, przedstawicielstwa regionalne: 
FMD  Kraków oraz FMD Warszawa zorganizowały spotkanie warsztatowe dotyczące zmian 
klimatu  i międzynarodowych negocjacji klimatycznych, i które zostały poprowadzone 
przez Artura Wieczorka.



• 25.11.2020 – FMD Kraków: UJ Dyskutuje! z Ambasadorem Janem Piekło o Rodakach na Wschodzie
Gościem spotkania był Jan Piekło - długoletni (2005-2016) dyrektor wykonawczy Poland-America-Ukraine
Cooperation Initiative oraz Ambasador RP na Ukrainie (2016-2019) oraz Eduard Bukata - przewodniczący Koła 
Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ. Rozmowę na temat sytuacji polskiej mniejszości na Wschodzie, 
a także o realnych problemach dotykających naszych rodaków na co dzień poprowadziła Ilona Poselużna.

• 26.11.2020 – FMD Kraków: Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne - wartości niematerialne w 
gospodarce światowej

W ramach czwartego spotkania OTD 2020, gościliśmy Pana Bartłomieja Bigę - doktora nauk ekonomicznych, 
który poprowadził wykład pt. "Niewidzialne, niemierzalne, ale kapitalne – wartości niematerialne w gospodarce 
światowej". Podczas spotkania dr Biga opowiedział o kluczowej roli zasobów niematerialnych we współczesnej 
gospodarce światowej, a także dlaczego - według naszego Eksperta, mamy obecnie do czynienia z “Tragedią 
Niematerialnej Obfitości”.     



• 27.11.2020 – FMD Kraków: "Cyberdyplomacja" - czyli wpływ nowych technologii na współczesną
dyplomację

Ostatniego dnia OTD, Magdalena Stypuła wspólnie z Olgierdem Andruszczyszynem poprowadzili spotkanie z
Panią dr Dominiką Dziwisz (UJ) oraz Panią dr Joanną Kuleszą (UŁ), dotyczące wpływu nowych technologii na
współczesną dyplomację, na komunikację między przywódcami światowymi oraz na podejmowane przez
nich decyzje.

Rekrutacja jesienna 2020
Liczba przesłanych formularzy: 12
Liczba przeprowadzonych rozmów rekrutacyjnych: 11
Liczba osób, które pomyślnie przeszła proces rekrutacyjny: 10
Stan członków po rekrutacji: 35 osób

- członkowie zwyczajni - 23 osoby, 
- członkowie tymczasowi - 12 osób (w tym 10 osób z rekrutacji jesiennej). 



4) PR Poznań
1.STAN CZŁONKÓW
A) Członkowie Zwyczajni- 12 członków
B) Członkowie tymczasowi- 8 członków
C) Alumni- 5 alumnów

2.PODJĘTE INICJATYWY
A)Członkowie Zwyczajni- 12 członków
B)Członkowie Tymczasowi- 8 członków
C)Alumni 6 alumnów 

Przedstawicielstwo w II semestrze 2020r. Zaangażowało się głównie w organizację wydarzeń w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Dyplomacji 2020, a także organizowało wewnętrzne spotkania online. Przedstawicielstwo korzystało głównie z  platformy Skype oraz
GoogleMeets. Poza organizacją klubów dyskusyjnych i spotkań online, członkowie angażują się w działalność grup regionalnych, 
m.in.EuropyZachodzniej, Azji-Pacyfiku, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Ameryk.



• 16  września klub dyskusyjny “Projekt Międzymorze: Czy to ma szanse?”-zorganizowany przez naszego członka Emila Plewę w 
ramach Grupy Regionalnej Europa Środkowo-Wschodnia 

Opis: Idea Międzymorza–zjednoczenia Europy Środkowo-wschodniej od ponad 600lat co jakiś czas powraca w głowach przywódców 
państw. Próby jej realizacji nie raz skutkowały sięgnięciem po wojenne oręże, lecz nie brakowało także pokojowych form współpracy. Po 
wyzwoleniu się z reżimu komunistycznego Europa Środkowo-Wschodnia stanęła po raz kolejny przed wyborem swojej drogi. Spełnienie 
powyższej idei komplikuje również zwiększenie się liczby państw. Jakie wizje zjednoczonej Europy Słowian przewijały się na przestrzeni 
dziejów? Kto chciał przewodzić projektowi? Jakie są szanse realizacji współczesnej wizji Międzymorza? Czy jest to projekt stricte 
polityczny czy również gospodarczy? Na te i inne pytania odpowiemy podczas spotkania

Wydarzenia w ramach OTD:

1) 24 listopada – Panel dyskusyjny-“Ecolifting”-zorganizowany przez Mateusza Szymańskiego, Patrycję Gąsiorek oraz Małgorzatę 
Wróblewską

1) 25 listopada-Spotkanie z ekspertką Eweliną Ebertowską -“Problemy Polonii w XXI wieku - Armenia”- zorganizowane przez Martynę 
Bunalską

2) 26 listopada – Spotkanie z ekspertami dr hab. Andrzejem W. Nowakiem oraz Eliasem Bernhartem-“Unia Europejska a kryzys 
podstawowych wartości”-zorganizowane przez Michała Kucharskiego i Emila Plewę

4) 27 listopada – Panel dyskusyjny z dr Jackiem Raubo -“Cyberwojna między USA a Chinami”-
zorganizowany przez Weronikę Wilkanowską i Darię Pajdowską



4) PR Trójmiasto

Władze

Przewodnicząca: Małgorzata Lewandowska

Wiceprzewodnicząca: Julia Orluk

Sekretarz: Justyna Bogumił

Rzecznik: Damian Bilski

Członkowie
Zwyczajni → 10
Tymczasowi → 7



Poruszane tematy:
✅ kulisy pracy dyplomaty na 
Bliskim Wschodzie,
✅ wyzwania, przed jakimi stoi 
na stanowisku kierownika 
biura spraw 
międzynarodowych Urzędu 
Marszałkowskiego oraz 
Pełnomocnika Marszałka 
Województwa Pomorskiego  

29 lipca 2020



Mercury is the closest planet to the Sun and 
the smallest one in the Solar System—it’s 

only a bit larger than the Moon

Udział w szkoleniach 
sPrawny ekspert 

pozarządowy
(wrzesień 2020 -styczeń 2021)



Strefa społeczna
(29 sierpnia i 30 sierpnia 2020)



Damian Bilski przeprowadził 
warsztaty z o dyplomacji, głównie 
z protokołu i savoir-vivre'u oraz 
różnicach międzykulturowych w 
biznesie i stosunkach 
międzynarodowych



Julia Orluk oraz Małgorzata 
Lewandowska przeprowadziły panel 
dyskusyjny nt. SDG i stosunków 
międzynarodowych i na koniec "gra 
dyskusyjna"



Warsztaty zorganizowane przez 
członka władz PR Trójmiasto -
Damiana Bilskiego.

Warsztaty z protokołu 
dyplomatycznego przybliżyły 
pojęcie precedencji, 
hierarchiczności czy też inaczej 
nazwanego starszeństwa. Poznacie 
zasady zachowania zarówno w 
sytuacjach powszednich jak i na 
wydarzeniach formalnych.



5 października br. członkinie FMD Trójmiasto wzięły udział w Baltic Sea 
Youth Platform local EUSBSR Youth Event, który miał miejsce w 

elbląskim Parku naukowo technologicznym. Nasze członkinie miały 
możliwość uczestniczenia w warsztatach dotyczących zanieczyszczeń 

wody i procesu jej uzdatniania a także wzięły udział w ciekawych 
warsztatach w laboratorium



Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji

Panel dyskusyjny 
(w j. angielskim) z 
koordynatorami Centrum 
Współpracy Młodzieży i 
Regionalnego Centrum 
Wolontariatu w Gdańsku 
oraz wolontariuszami z 
różnych państw o 
wartościach jakie niesie ze 
sobą wolontariat 
międzynarodowy



Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji

Spotkanie online (wywiad) z 
Panią Konsul Republiki 
Federalnej Niemiec - przed 
jakimi wyzwaniami stanęli 
dyplomaci w dobie 
koronawirusa - praca 
konsula a pandemia 
(trudności, wymagania, 
dyspozycyjność) - czuwanie 
nad obywatelami 
podróżującymi do/z innych 
państw



Nasze aktywności

W tym okresie, FMD Trójmiasto aktywnie 
angażowało się w pomoc przy organizacji 
różnych wydarzeń oraz działalność grup 
regionalnych i językowych. Braliśmy także 
udział w wydarzeniach online organizowanych 
przez inne przedstawicielstwa.



6) PR Warszawa

CZŁONKOWIE WŁADZ PR WARSZAWA

Do 9.12 Klaudia Durma (przewodnicząca), Anna Utrata (członkini Władz do spraw zewnętrznych), Stanisław Apriłaszwili
(członek Władz do spraw wewnętrznych), Marcin Wiącek (rzecznik prasowy od dn. 2 czerwca 2020 roku).
Od 9.12 Alina Czerska (przewodnicząca), Anna Lanina, Anna Pyrek, Marcin Wiącek.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI I TYMCZASOWI (stan na dzień 7 grudnia 2020 roku)

Liczba wszystkich członków 85

Liczba członków zwyczajnych 61

Liczba członków tymczasowych 24

w tym liczba członków tymczasowych po przedłużeniu 2

Podczas tego półrocza do PR Warszawa dołączyły dwie członkinie zlikwidowanego PR Lublin: Marlena Przygoda 
(członkini zwyczajna, która w grudniu ostatecznie zrezygnowała w członkostwa w Forum) oraz Dominika 
Simonienko (członki tymczasowa).



WYDARZENIA LIPIEC-GRUDZIEŃ



• 1 lipca The COVID-19 pandemic: what have we learned?
Zorganizowane przez Marharytę Bylzniuk spotkanie z Kishanem Monochą - starszym doradcą ds. wolności religii i wyznania w Biurze 
Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie. Spotkanie odbyło się w języku angielskim i dot. ludzkiej natury i 
relacji międzyludzkich w czasach pandemii.

• 3 lipca Digital Diplomacy – a New Dimension of Foreign Policy or the Continuation of Public Diplomacy?
Zorganizowane przez Nino Lordkipanidze spotkanie w języku angielskim na temat roli cyfrowej dyplomacji jako instrumentu polityki 
zagranicznej, roli mediów społecznościowych oraz wykorzystania cyfrowej dyplomacji w promocji języka polskiego na świecie. 
Eksperci: Malwina Górecka – Head of International Promotion of Higher Education Unit (NAWA) i Andrzej Stuczyński – Chief Specialist 
of Communication and Promotion Department; Former Diplomat (NAWA).

• 9 lipca Ekonomia jest wszędzie – wstęp do ekonomii instytucjonalnej na praktycznych przykładach z polityki, historii i prawa
Spotkanie z Marcelem Lesikiem – byłym członkiem FMD, dziennikarzem Pulsu Biznesu, publicystą, absolwentem ekonomii 
zorganizowane przez Klaudię Durma. Trzecie wydarzenie w ramach cyklu spotkań FMD Warszawa z byłymi członkami/alumnami FMD.

• 13 lipca Turcja w pandemii – spotkanie z Karoliną Olszowską
Czwarte wydarzenie w ramach cyklu spotkań FMD Warszawa z alumnami FMD zorganizowane przez Katarzynę Stępień.

• 7 sierpnia Klub książki: „Diuna”
Czwarte spotkanie w ramach cyklu „klub książki” zorganizowane przez Annę Pyrek i Viktorię Kościewicz.



• 11 sierpnia Klub dyskusyjny: wybory prezydenckie na Białorusi 2020
Organizatorka: Darya Maznieva.

• 29 sierpnia Konferencja naukowa online „Koronawirus: nowa rzeczywistość?”
Członkowie PR Warszawa aktywnie współuczestniczyli w organizacji konferencji naukowej Forum Młodych Dyplomatów.

• 29-30 sierpnia Strefa Społeczna Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku
Na zaproszenie PR Trójmiasto Stanisław Apriłaszwili, Vladyslav Demchenko, Ola Natasza Skupińska, Michał Szkaradek oraz 
Weronika Knowska z PR Warszawa pomogli przygotować stoisko FMD w ramach Strefy Społecznej Święta Wolności 
i Demokracji w Gdańsku. W trakcie wyjazdu miała także miejsce integracja w postaci wspólnego obiadu i wyjścia do teatru.

• 9 września Klub dyskusyjny: aktualna sytuacja na Białorusi
Klub dyskusyjny zorganizowany przez Alinę Czerską we współpracy z GR Europa Środkowo-Wschodnia. Gośćmi klubu byli: 
Kacper Sienicki – Polak, uczestniczący w początkowych protestach w Mińsku, zatrzymany i torturowany; Viktoria Yermaleniak i 
Ulyana Samusenkava – Białorusinki, uczestniczki protestów; Raman Zhytkouski – Białorusin z Brześcia, opowiedział o ogólnych 
nastrojach społeczeństwa białoruskiego.

• 11 września Spotkanie z Pawłem Wiśniewskim – doradcą politycznym w Parlamencie Europejskim
Piąte spotkanie w ramach cyklu wydarzeń z udziałem alumnów FMD. Rozmowa dot. pracy w instytucjach unijnych, a po 
spotkaniu odbyła się integracja obecnych członków.



• 14 września Spotkanie integracyjne członków PR Warszawa

• 15 września Świat w obliczu pandemii – spotkanie z Martyną Wanat
Spotkanie z alumną FMD (6 spotkanie cyklu) Martyną Wanat – obecną konsultantką UNESCO w Paryżu, dawniej pracującą dla 
OECD. Rozmowa dot. aktualnej sytuacji na świecie i pracy dla obu wspomnianych podmiotów.

• 17 września Klub dyskusyjny: wybory prezydenckie w USA – na jaką przyszłość zdecydują się Amerykanie?
Dyskusja na temat tego, co będzie miało wpływ na decyzje amerykańskich wyborców, jakie kwestie zdominują prezydenturę 
zwycięzcy listopadowych wyborów i jakie znaczenie może mieć dla Polski zmiana gospodarza Białego Domu. Organizatorzy: 
Yaroslav Kurylo, Bartosz Mościcki.

• 26 września Konferencja: „Wyzwania dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami. Europa Zachodnia” (cykl)
FMD jako współorganizator. Odpowiedzialni z ramienia PR: Alina Czerska, Stanisław Apriłaszwili. Moderatorki: Alina Czerska, 
Weronika Knowska. 

• 4 października Klub dyskusyjny: państwo nieuznawane – Górski Karabach
Organizator: Bartłomiej Fiszer.

.

• 13 października Spotkanie z Pawłem Wierdakiem – dyrektorem Biura Rady Europy 
w Warszawie

Organizator: Vladyslav Demchenko.



• 17 października Konferencja: „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi na kontynencie 
amerykańskim” (cykl)

FMD jako współorganizator. Odpowiedzialni z ramienia PR: Alina Czerska, Stanisław Apriłaszwili.

• 28 października Klub dyskusyjny: o wyborach prezydenckich w USA (cz. I: przed)
Dyskusja na temat trwającej kampanii wyborczej i historii amerykańskiej polityki zorganizowana przez Katarzynę Dudek i 

Rafała Kulisiewicza.

• 3 listopada Ze end? – podsumowanie wyborów samorządowych na Ukrainie
Spotkanie z Maciejem Zaniewiczem – analitykiem ds. Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zorganizowane przez 
Stanisława Apriłaszwilego.

• 3 listopada Amerykańska noc wyborcza w social mediach FMD
Przez większość nocy wybory w social mediach FMD śledziła i komentowała Katarzyna Dudek.

• 6 listopada Klub dyskusyjny: o wyborach prezydenckich w USA (cz. II: po)
Kontynuacja dyskusji o spodziewanych wynikach wyborów prezydenckich w USA. Organizatorzy: Katarzyna Dudek, Rafał Kulisiewicz.

• 14 listopada Konferencja: „Wyzwania dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami. Europa Wschodnia” (cykl)
FMD jako współorganizator. Odpowiedzialni z ramienia PR: Alina Czerska, Stanisław Apriłaszwili.



• 23 listopada #OTD2020: panel ekspercki „Rola farmaceutyki w dobie koronawirusa”
Goście: prof. Maria Gańczak – specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
wiceprezydent Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (EUPHA) oraz Jerzy Przystajko – farmaceuta i aptekarz z Opolszczyzny, publicysta i 
komentator w tematyce polityki lekowej i zdrowotnej, współautor programu zdrowotnego partii Razem.
Prowadząca: Anna Pyrek.
Wydarzenie objęte patronatem SASA Foundation.

• 24 listopada #OTD2020: warsztaty „Zmiany klimatu w kontekście polityki rozwojowej”
Warsztaty zorganizowane we współpracy z FMD Kraków i przeprowadzone przez Artura Wieczorka – doświadczonego trenera specjalizującego się w tematyce edukacji 
globalnej, zmian klimatycznych i problematyce zrównoważonego rozwoju oraz alumna Forum Młodych Dyplomatów.
Wydarzenie objęte patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

• 25 listopada Debata  „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającym poza granicami”
Podsumowanie cyklu konferencyjnych współorganizowanych wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie. 
Goście: Jan Dziedziczak – Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Jan Badowski – dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sławomir Kowalski – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Dariusz Piotr Bonisławski – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Jolanta Tatara – prezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Jan Sabadasz – prezes Fundacji Dziedzictwo 
Kresowe.   
Moderatorzy debaty: Alina Czerska, Stanisław Apriłaszwili.
Wydarzenie objęte patronatem szeregu organizacji polonijnych.



• 26 listopada #OTD2020: panel ekspercki „Wartości pozaekonomiczne w międzynarodowej gospodarce na przykładzie konfliktu 
USA-Chiny”

Goście: Patrycja Pendrakowska – prezes Instytutu Boyma, analityczka i znawczyni Chin, Hong Kongu i Tajwanu; prof. Bogdan Góralczyk – były dyrektor, obecnie profesor 
Centrum Europejskiego UW, politolog, sinolog, dyplomata i publicysta; prof. Konrad Raczkowski – ekonomista i menadżer, profesor nauk ekonomicznych, a w latach 2015–
2016 wiceminister w Ministerstwie Finansów.
Moderacja: Marcel Lesik – specjalista Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ekonomista, dziennikarz, były członek Forum Młodych Dyplomatów.

• 27 listopada #OTD2020: panel ekspercki „Niekonwencjonalne metody prowadzenia konfliktów w XXI wieku”
Goście: dr hab. Aleksandra Gasztold, prof. UW – prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem z wykorzystaniem teorii krytycznych, ekspert społeczny Rządowego 
Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (OAP UW), członkini Komitetu Sterującego Women in International 
Security Poland (WIIS Poland) od 2018 roku; płk rez. mgr inż. Czesław Juźwik (Instytut BIRM) – niezależny ekspert ds. obronnych, dyrektor Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej MON w latach 2003-2006, doradca Stałego Przedstawiciela RP przy NATO i UZE w latach 2006-2007, zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa 
nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2012-2017; Filip Walczak – prawnik, Młodzieżowy Delegat RP do NATO.
Moderacja: Marcin Wiącek.
Wydarzenie objęte patronatem Instytutu BIRM oraz KSOIN/SWBN. 

• 27 listopada Warsztaty w ramach projektu „Łączy nas Polska” 
W organizację warsztatów dla studentów z zagranicy w ramach projektu „Łączy nas Polska” realizowanych przez Forum Młodych Dyplomatów z ramienia PR Warszawa 
włączyły się: Weronika Knowska, Alina Czerska oraz Klaudia Durma.

• 28 listopada #OTD2020: konferencja naukowa „Dyplomacja 2.0” 
Członkowie PR Warszawa aktywnie współuczestniczyli w organizacji konferencji naukowej Forum Młodych Dyplomatów organizowanej w ramach podsumowania 
Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2020.

Członkowie PR Warszawa włączyli się także w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2020 organizując patronat organizacji 
takich jak: Belgian Business Chamber, Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, Instytut Nowej Europy czy Akademia Finansów i 
Biznesu Vistula dla wydarzeń całego tygodniu organizowanych przez wszystkie Przedstawicielstwa Regionalne.



• 4 grudnia  Porozumienie ws. Górskiego Karabachu. Czy pokój będzie trwały?
FMD jako współorganizator.

OPUBLIKOWANE ARTYKUŁY
W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej Forum Młodych Dyplomatów opublikowane zostały 4 eseje naukowe/artykuły autorstwa członków PR 
Warszawa. 

• 10 października „Czy współczesne państwo może być przedsiębiorcze?” (Nino Lortkiphanidze) 

• 11 października „Rola ZSRR w stworzeniu Państwa Izrael” (Marharyta Blyzniuk) 

• 18 października „Realizacja europejskiej funkcji parlamentów narodowych w UE – ocena skuteczności” (Klaudia Durma) 

• 4 grudnia „Prezydencja w Radzie UE – wyzwania dla aparatu państwowego” (Klaudia Durma, Marta Dziedzicka, Anna Miłow-Lewandowska) 

Członkowie PR Warszawa byli także autorami bądź współautorami wielu artykułów 
i podsumowań, które ukazały się na blogu w ramach działalności Grup Regionalnych.

PROMOCJA
Władze oraz członkowie PR Warszawa w miarę możliwości aktywnie promowali wydarzenia organizowane w okresie sprawozdawczym (także wydarzenia online), 
rekrutację jesienną do Forum Młodych Dyplomatów oraz wydarzenia organizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2020.



REKRUTACJA JESIENNA 2020

Liczba zgłoszeń 38

Liczba przyjętych członków 22

Liczba odrzuconych kandydatur 16

Wszystkie rozmowy rekrutacyjne zostały przeprowadzone 
w okresie od 21 października do 16 listopada 2020 roku. 
Przyjętym kandydatom i kandydatkom przydzieleni zostali 
buddy.

Sytuacja po upływie półrocznego okresu próbnego (wiosna):

Liczba osób, które uzyskały członkostwo 
zwyczajne 7

Liczba osób, którym przedłużono członkostwo 
tymcz. 2

Liczba osób skreślonych z listy członków FMD 11



7) PR Wrocław

• Wydarzenie w Ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji – 24.11.2020 r. 
Spotkanie o wpływie zmian klimatu na region Arktyki – Wydarzenie w formie online, które poprowadził Kacper 
Kociumbas, z udziałem Błażeja Miernikiewicza ( aktywista związany z Extinction Rebelion, popularyzator wiedzy 
o klimacie) oraz Jarosława Walkowicza ( Wiceprzewodniczący Forum Młodych Dyplomatów ds. Wewnętrznych, 
twórca wydarzeń w Nowej Konfederacji). Spotkanie dotyczyło status quo w regionie Arktyki, a także możliwych 
scenariuszy, dot. bezpieczeństwa, klimatu, na przyszłość. Rozmowa trwała ponad godzinę i miała miejsce na 
platformie zoom przy jednoczesnej transmisji na żywo na platformie Facebook. 

• Wydarzenie w Ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji-25.11.2020 r.
Rozmowa z Prof. Jarosławem Macałą (Uniwersytet Zielonogórski, Polskie Towarzystwo Geopolityczne), którą 
prowadził Kacper Kociumbas dotyczyła roli Polonii w XXI wieku i tego jak Polonia, ale również inne diaspory, 
mogą być zarządzane w realizacji celów polityki międzynarodowej. Podczas spotkania zdefiniowano 
przedmiotowe pojęcia podstawowe, nakreślono historyczne sposoby postrzegania Polonii, a także wskazano 
możliwość skutecznego zarządzania tym zasobem, by odnosić pożądane rezultaty w polityce zagranicznej. 
Rozmowa trwała ponad godzinę i miała miejsce na platformie zoom przy jednoczesnej transmisji na żywo na 
platformie Facebook. 



• Wydarzenie w Ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji- 26.11.2020 r. 
Spotkanie z Krzysztofem Bramorskim (Przedstawiciel Marszałka woj. Dolnośląskiego ds. stosunków 
międzynarodowych, Honorowy Konsul Wielkiego Księstwa Luksemburg). Rozmowę prowadził 
Kacper Kociumbas, a jej treść dotyczyła roli dyplomacji regionalnej, działań jakie samorząd 
wojewódzki może podejmować, by wspierać rozwój przedsiębiorstw, a także o specyfice pracy 
konsula honorowego. 
Rozmowa trwała ponad godzinę i miała miejsce na platformie zoom przy jednoczesnej transmisji na 
żywo na platformie Facebook.

• Wydarzenie w Ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji-27.11.2020 r.
Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich p. Adamem Eberhardtem, które poprowadził 
Jan Pabisiak (Wiceprzewodniczący ds. zewnętrznych Forum Młodych Dyplomatów ). Motywem 
przewodnim spotkania był tytuł „ USA-Chiny-Rosja: Perspektywy relacji między mocarstwami”. 
Rozmowa dotyczyła opisu status quo w relacjach między mocarstwami, a także nakreślenia 
możliwych scenariuszy w kwestii tych relacji. Rozmowa trwała ponad godzinę i miała miejsce na 
platformie zoom przy jednoczesnej transmisji na żywo na platformie Facebook.

. 



III. Sprawozdanie
z działalności Grup 

Regionalnych
FMD

www.diplomacy.pl
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Grupa Regionalna Azja-Pacyfik

• 11 publikacji na Blogu
• 4 podsumowania z łącznie 42 artykułami
• 5 osobnych tekstów
• 2 teksty pod osobne wydarzenie o Hong Kong’u

• Inne: 3 osobne wydarzenia:
• Klub dyskusyjny na pierwszą rocznicę protestów w Hong Kong’u
• Organizacja z PR Poznań wydarzenia o relacjach chińsko- serbskich
• Współorganizacja panelu eksperckiego na Kongresie Azjatyckim w Toruniu
• Nawiązanie relacji pod post-pandemiczne obserwacje wyborów w Azji

• Członkowie
• Na grupie na FB mamy 24 członków w tym 3 świeżych, 9 z nich było w tym roku aktywnych.

• Plany
• Większa konsolidacja grupy
• Wykorzystanie potencjału ogromnego zainteresowania Azją w ostatniej rekrutacji



Układ Tytuł

Podtytuł



Liczba członków

6

PRASÓWKI, PODSUMOWANIA
11 prasówek, 13 raportów podsumowujących rok 2019,
4 podsumowania z Polski  

WYDARZENIA 

20



Podsumowanie roku 2019
w wybranych państwach 

13 państw z danego regionu 



Podsumowanie 
roku w Rosji

27 stycznia 2020



Podsumowanie 
roku w Serbii 
30 stycznia 2020



Podsumowanie 
roku w Albanii
2 lutego 2020



Podsumowanie 
roku w Mołdawii
2 lutego 2020



Podsumowanie 
roku w Czechach

5 luty 2020



Podsumowanie 
roku w Kosowie
10 luty 2020



Podsumowanie 
roku w Gruzji
12 luty 2020



Podsumowanie 
roku w 
Czarnogórze oraz 
w Bośni i 
Hercegowinie

15 luty 2020



Podsumowanie 
roku na Ukrainie

18 luty 2020



Podsumowanie 
roku na Litwie

19 luty 2020



Podsumowanie 
roku na Łotwie
19 luty 2020



Podsumowanie 
roku w Estonii
21 luty 2020



Podsumowanie 
roku w Bułgarii

21 luty 2020



Prasówki
Łącznie – 11 opublikowanych prasówek 



Wybory 
prezydenckie w 
Chorwacji
(podsumowanie)

27 grudnia 2019
Autorka: Zuzanna Sielska



FEDERACJA 
ROSYJSKA -
ZMIANY, KTÓRE 
PRZYNIOSĄ 
STABILNOŚĆ

Zapowiedź poprawek do konstytucji

24 marca 2020
Autor: Emil Plewa
Redakcja: Stanisław Aprilashvili



„Wybory na 
Białorusi”

Relacja przed wyborami, areszty 
kandydatów

15 lipca 2020
Autor: Vitalii Makhanets



Podsumowanie 
przedter-
minowych 
wyborów w 
Macedonii 
Północnej
23 lipca 2020
Autorka: Zuzanna Sielska



Analiza 
wyborów 
parlamentarnych w 
Chorwacji 

18 sierpnia
Autor: Zuzanna Sielska 



Krótki raport o 
obecnej sytuacji 
na Białorusi

Analiza sytuacji po wyborach 
prezydenckich 

23 sierpnia 
Autor: Anatol Jaśkowiec
Redakcja: Anatol Jaśkowiec 



Sytuacja na 
Białorusi po 
wyborach 
prezydenckich
Raport z każdego dnia wydarzeń 
po wyborach. Przemoc. 

29 sierpnia 2020
Autor: Vitalii Makhanets
Redakcja: Alina Cerscaia, Emil 
Plewa



Analiza 
wyborów w 
Czarnogórze

18 września 2020

Autor: Zuzanna Sielska
Redakcja: Agata Rydzewska



Próba otrucia 
Navalnego

Przegląd wydarzeń, reakcja 
międzynarodowa 

27 września 2020
Autor – Vitalii Makhanets
Redakcja – Joanna Wróblewska



Ukraińskie wybory 
samorządowe 
2020

Dlaczego te wybory są ważne?

6 października 2020
Autor – Vitalii Makhanets
Redakcja – Arkadiusz Zając



Wybory 
prezydenckie w 
Mołdawii

Tło wydarzeń poprzedzających 
pierwszą turę wyborów

1 listopada 2020
Autor – Michał Ścibor
Redakcja – Anatol Jaśkowiec



wydarzenia

6 wydarzeń – klubów dyskusyjnych 



Organizator:
Maciej Janus



Organizator:
Anna Lanina

W języku rosyjskim



Organizator: Emil 
Plewa 



Organizator: 
Alina Czerska



Organizator: Emil 
Plewa



Organizator:
Bartłomiej Fiszer



Nowy projekt w ramach gr

Co miesięczne podsumowania wydarzeń z 

polskiej polityki wewnętrznej oraz zagranicznej 

Grupa docelowa – osoby z zagranicy, Polonia 

Ilość opublikowanych podsumowań – 4 



sierpień
Autor – Bartłomiej Szczot

Redakcja – Zuzanna 
Sielska



Autor – Bartłomiej Szczot

Redakcja – Katarzyna 
Stępień



Autor – Bartłomiej 
Szczot

Redakcja – Domicela 
Kucharska



Autor –
Bartłomiej 
Szczot, 
Domicela kucharska

Redakcja –
Joanna Wróblewska, 
Anatol Jaśkowiec



Dołączajcie!



Grupa Regionalna Europa Zachodnia

Skład grupy: w dniu 11 grudnia w skład wchodzi 43 członków 

Lista członków: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HFPR6D7P9QwI1lFCrmW6jj3rl7PxdsXE-
dVYdWLfMsk/edit?ts=5af15430&fbclid=IwAR3kyrnI8E0xzw2kKK8TvHUzTbgDrSBNQsTqKRRrBHNUkz76Q3iiDt3maGE#gid=0 

W tym okresie na blogu na stronie FMD pojawiło się:
• 19 prasówek - większość tygodniowych, w okresie wakacyjnym publikowanych co 2 tygodnie (ostatnia 13-20 lipca)
• 7 artykułów

Przyszłe działanie :
• Przygotowanie podsumowania roku 2020 
• Wznowienie prasówek, podsumowań tygodnia.



Rosyjska Grupa Językowa

Założenie nowej grupy na Facebooku –
"FMD Rosyjska Grupa Językowa", link: https://www.facebook.com/groups/741194109722493/?ref=share).
Na dzień 10 grudnia 2020 r. liczba członków grupy wynosi 44 osoby. W celu łatwiejszego znalezienia materiałów do nauki została
wprowadzona nawigacja w grupie, dodane są również rubryki tematyczne (m.in. to są: słownictwo, gramatyka, teledyski, Skype i inne). W
ciągu roku opublikowano na grupie ponad 100 postów.

Przygotowanie postów w ramach stałych rubryk tematycznych przez wszystkich chętnych członków grupy. Co tydzień we wtorek i czwartek
publikowane są posty ze słowem dnia, natomiast w piątek i niedzielę pojawiają się posty z teledyskami piosenek wraz z tekstem w języku
rosyjskim. Od następnego tygodnia będzie funkcjonować jeszcze jedna rubryka: filmowe środy. Członkowie grupy będą się dzielić tytułami
ulubionych filmów wraz z krótkim opisem, tym samym jednocześnie ćwicząc pisanie po rosyjsku. Został sporządzony specjalny plik
arkuszowy, za pomocą którego chętni mogą zgłosić się do przygotowania postów.

https://www.facebook.com/groups/741194109722493/?ref=share


Rosyjska Grupa Językowa

Przeprowadzenie zajęć online na Skypie (wtorek, godz. 20:00). Liczba stałych uczestników zajęć wynosi 5-10 osób. Podczas zajęć członkowie
grupy pogłębiają wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz zasad poprawnej wymowy. Przeprowadzane są również zajęcia m.in. na temat
kinematografii, literatury, przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych, omówienia bieżących wydarzeń ze świata w języku rosyjskim.
Specjalnie dla członków przygotowywane są zadania domowe oraz testy
z zakresu gramatyki, które później są omawiane z każdym indywidualnie. Stworzono również Google Dysk RGJ FMD, gdzie uczestnicy zajęć
mogą znaleźć niezbędne materiały do nauki: prezentacje, prace domowe, testy oraz wzory wypowiedzi.

Organizacja klubu dyskusyjnego w języku rosyjskim pt. "Koronawirus i fake news: dezinformacja w krajach WNP" w dniu 15 kwietnia
2020 r. Zarówno członkowie grupy językowej, jak i inni chętni mieli możliwość praktykowania języka rosyjskiego oraz mogli również podzielić
się swoimi spostrzeżeniami na temat problematyki fake news w państwach obszaru poradzieckiego. Wydarzenie odbyło się na platformie
Google Meet, wzięło udział ok. 20 osób.



Rosyjska Grupa Językowa

Sporządzenie słownika polsko-rosyjskiego, który będzie zawierać pojęcia z zakresu prawa, stosunków
międzynarodowych, dyplomacji, polityki oraz gospodarki. Praca w ramach określonego projektu będzie polegać na
opracowywaniu listy pojęć w języku polskim oraz późniejszego tłumaczenia tych słów na język rosyjski. 2 grudnia br.
odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne, ustalono zakres obowiązków i ramy czasowe realizacji (I połowa 2021 r.).
Zespół projektowy: Anna Lanina, Mihail Poniatowski, Nino Lordkiphanidze, Domicela Kucharska, Gabriela
Wojciechowska, Martyna Bunalska, Weronika Warzocha, Roman Kościelny, Maciej Lipiński, Marharyta Blyzniuk, Łukasz
Bejma. Koordynatorzy projektu: Anna Lanina i Mihail Poniatowski.



Francuska Grupa Językowa

Członkowie: 18.

Od początku grudnia 2020, czyli zakończenia rekrutacji jesiennej doszły 4 nowe osoby.
W grupie francuskiej jest 18 członków, oprócz tego mamy również grupę na Messengerze dla najbardziej aktywnych członków. Spotkania są
regularnie organizowane na Skypie, głównym celem jest rozmawianie i używanie językaw praktyce. Niektóre spotkania dotyczą czysto zasad
gramatycznych od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Niektórzy członkowie piszą teksty po francusku z dnia codziennego, które
następnie omawiamy i wspólnie poprawiamy. Dodatkowo, na grupie dzielimy się artykułami i ciekawostkami na temat języka i kultury
francuskiej. Podczas ostatnich miesięcy, w okresie jesiennym, mieliśmy okazję rozmawiać z native speaker z Francji oraz udostępniłam
webinaryw języku francuskim dotyczące tematyki europejskiej, jako formę rozwijania kompetencji językowych oraz poszerzenia wiedzy
o Francji. Bardzo się cieszę z działalności grupy, członkowie są zaangażowani i chętni do poświęcenia swojego wolnego czasu dla językowych
Skypów. Dalej będziemy kontynuować spotkania i rozwijać swoje francuskie umiejętności.



Niemiecka Grupa Językowa

Członkowie:
Niemieckojęzyczna grupa językowa od ostatniego sprawozdania zyskała nowych 15 członków, 2 zrezygnowało. Obecnie liczy ona 35 osób,
wśród których są zarówno członkowie tymczasowi, stali, jak i alumni Stowarzyszenia.

Działania:
• Utworzenie grupowego czatu przez Messenger, który umożliwia nam szybką komunikację, rozmowy grupowe i ustalanie szczegółów

spotkań.
• Dzielenie się artykułami i wydarzeniami niemieckojęzycznymi, które pozwalają członkom grupy praktykować niemiecki i być na bieżąco

z wydarzeniami na świecie.
• Kluby dyskusyjne za pośrednictwem Skype, zarówno w formie zwykłych integracyjnych konwersacji jak i tematycznych klubów

dyskusyjnych.
• Utworzenie wydarzenia “Niemiecki od podstaw” w ramach którego odbyło się 5 spotkań, utworzone zostały materiały dla

początkujących z językiem niemieckim, jak i dla tych, którzy chcą zrobić sobie powtórkę.



Niemiecka Grupa Językowa

Plany na przyszłość:
• Regularniejsze spotkania Skype – jeśli grupa ma działać aktywniej to powinna przede wszystkim spełniać cel swojego istnienia jakim jest

pole do praktykowania języka niemieckiego przez jej członków.
• Kontynuowanie projektu niemiecki od podstaw – chciałabym by spotkania odbywały się częściej, do czego niezbędne będzie

zaangażowanie większej ilości lektorów, którzy mieliby czas i chęci udzielać pomocy członkom FMD.
• Biblioteka materiałów – chciałabym zaopatrzyć członków w grupy w materiały niezbędne do nauki i powtórek niemieckiego w wersji

online, natomiast jeśli grupa będzie aktywniej działać to w przyszłości o prenumeratę niektórych niemieckich tytułów prasowych.
• Wywiad dla forumowego YT – ze względu na sytuację światową Nasz planowany wywiad z Konsulem Generalnym Niemiec nie doszedł

do skutku, jednak nie został on przekreślony, jeśli sytuacja się jakoś poprawi. Grupa natomiast powinna pomyśleć o spotkaniach
eksperckich, które mogłyby zostać później opublikowane na Naszych mediach społecznościowych.



Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

Maciej Gorazdowski - Przewodniczący Sądu
Weronika Warzocha - Sekretarz Sądu
Piotr Łukowicz - Członek Sądu

20.05.2020 r. wpłynęło 1 odwołanie od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.

W dniach 10-11.12.2020 r. wpłynęły 3 odwołania od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.


