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ZARZĄD
1. Rekrutacja jesienna
31 października br. zakończył się etap przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Zarząd, na wniosek Władz,
podjął decyzję o przedłużeniu rekrutacji jesiennej w PR Trójmiasto do 30.11.br.
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2. Współpraca międzynarodowa

2.1 Trilateral Youth Forum 2018

W dniach 16- 22 września 2018 w Kazaniu (Tatarstan, Federacja Rosyjska) odbyło się 6. Trilateral Youth
Forum. Jest to wspólny projekt Forum Młodych Dyplomatów oraz Stowarzyszenia Alumnów
Rosyjsko-Niemieckiego Parlamentu Młodzieży DRJUG. W projekcie udział wzięli uczestnicy z Polski,
Niemiec i Rosji. Licznie reprezentowane było również nasze Stowarzyszenie, zarówno w zespole
organizującym wydarzenie, jak i wśród zwykłych uczestników. Łącznie w tegorocznym Trialogu, w różnym
wymiarze, udział wzięło 7 Forumowiczek i Forumowiczów. Dzięki ich staraniom do Kazania udało się
zaprosić również wyśmienitych polskich ekspertów- byłego ministra obrony narodowej pana Janusza
Onyszkiewicza oraz profesora Bogdana Góralczyka. Swego reprezentanta przysłał również Instytut Polski w
Moskwie.
Trialog jest wydarzeniem cyklicznym. Przyszłoroczna edycja odbędzie się w Polsce.

2.2 Kontynuacja pracy z Bundestagiem
Co roku w styczniu niemiecki Bundestag upamiętnia ofiary reżimu narodowo-socjalistycznego. Z tej okazji
organizowane są warsztaty dla młodzieży poświęcone totalitaryzmom i ich ofiarom- Jugendbegegnung des
Deutschen Bundestages. Forum Młodych Dyplomatów co roku może mianować jedną osobę, która weźmie
udział w warsztatach. W tym roku w Berlinie reprezentował nas przedstawiciel PR Katowice.
Zarząd dokonał też nominacji na Jugendbegegnung 2019.

2.3 Europejskie Dekady
Forum Młodych Dyplomatów kontynuuje współpracę z Polską Fundacją im. Roberta Schumana przy
projekcie “Europejskie Dekady”. Jest to cykl konferencji poświęconych przełomowym wydarzeniom dla
historii Europy w XX wieku, organizowanych w krajach partnerskich projektu. Do tej pory odbyły się
konferencje w Serbii i Grecji a grupa Forumowiczek i Forumowiczów właśnie wybiera sie na konferencję do
Poczdamu (Niemcy) na temat upadku komunizmu w Europie.

3. Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji 2018

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji (OTD) to projekt Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów,
realizowany we wszystkich naszych Przedstawicielstwach Regionalnych. W ubiegłym roku z okazji 15-lecia
naszego Stowarzyszenia, w ramach organizowania OTD odbyliśmy spotkania m.in. z polskimi
ambasadorami, ekspertami PISM, przedstawicielami MSZ, oraz z zagranicznymi gośćmi, takimi jak: Roland
Nehring z Leadership Institute, czy Ambasador Australii - J.E. Paul Wojciechowski.

W tym roku

upamiętniliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też zorganizowane przez nas
spotkania związane były z historią polskiej dyplomacji - od czasów II Rzeczpospolitej do czasów obecnych.
Termin organizowanego przez nas wydarzenia przypadł nie tylko na okrągłą rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, ale również na Dzień Służby Zagranicznej, którym jest dzień 16 listopada, ponieważ
to właśnie 16 listopada 1918 roku wysłana została przez Józefa Piłsudskiego pierwsza depesza zagraniczna
do przywódców państw świata, informująca o powstaniu niepodległego państwa polskiego. To także
rocznica 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety, dlatego podczas OTD nawiązaliśmy również
do tej rocznicy.

Podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji 2018 został uruchomione nakładki na zdjęcia
profilowe, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenia mogli poczuć prawdziwego ducha tej inicjatywy, a
zarazem rozpowszechnić projekt wśród szerszego audytorium.

Ogólnopolskie Tydzień Dyplomacji 2018 to prawie 90 wydarzeń w zaledwie niecałe dwa tygodnie. Po tym
wydarzeniu ukazały się liczne wzmianki i relacje z wielu naszych wydarzeń od zewnętrznych partnerów.
Ponadto samym zainteresowaniem cieszyły się nasze wydarzenia, a o ich terminach dowiedzieć się można
było głównie z fanpage na Facebooku.

Wydarzenia, które odbyły się w Ogólnopolskim Tygodniu Dyplomacji 2018 w dniach 12-16 listopada we
wszystkich Przedstawicielstwach Regionalnych FMD:

FMD Warszawa
FMD Warszawa: niemiecka polityka zagraniczna wobec Azji
FMD Warszawa: Model Paris Peace Conference 1919-1920
FMD Warszawa: Współczesna dyplomacja - uwarunkowania i wyzwania
FMD Warszawa: Spotkanie w Ambasadzie Republiki Czeskiej
FMD Warszawa: Dyplomacja – zawód (nie) dla kobiety?
FMD Warszawa: Wizyta w ambasadzie Finlandii
FMD Warsaw: Two Visions of Independent Poland
FMD Warszawa: Sukcesy i wyzwania polskiej polityki zagranicznej

FMD Trójmiasto
FMD Trójmiasto: Dyplomacja w konfliktach międzynarodowych
FMD Trójmiasto: Spotkanie z dyplomacją OTD 2018
FMD Trójmiasto: Dlaczego warto zagłosować w eurowyborach?
FMD Trójmiasto: Kino pod Paragrafem: Pod opieką wiecznego słońca

FMD Wrocław
FMD Wrocław: Efektywność polskiej służby dyplomatycznej
FMD Wrocław: Prawa Polek po 100 latach niepodległości
FMD Wrocław: Geneza kryzysu w Wenezueli i jej perspektywy
FMD Wrocław: Visegrad - before and forward

FMD Kraków
FMD Kraków: Understanding Poland - short history of independence
FMD Kraków: Prawa kobiet w politycznej grze na Wschodzie
FMD Kraków: Jaka niepodległa, czyli niepodległość w powieści
FMD Kraków: Empowering youth - Model United Nations talks
FMD Kraków: Targi karier w dyplomacji

FMD Lublin
FMD Lublin: Rola Polski w Europie
FMD Lublin: Ścieżka kariery do zawodu dyplomaty
FMD Lublin: Wizyta w konsulacie honorowym RFN w Lublinie

FMD Katowice
FMD Katowice: historia dyplomacji po Kongresie Wiedeńskim
FMD Poznań
FMD Poznań: Świat przez ostatnie 100 lat, dyplomaci Niepodległej
FMD Poznań: Trudna sztuka prowadzenia sporów
FMD Poznań: Świat chiński czy świat z Chinami

5. Blog FMD

Zakładka na stronie internetowej Blog FMD jest miejscem w którym Członkowie Forum mają możliwość
przedstawienia swoich własnych publikacji. Blog jest podzielony na tematyczne zakładki: Europa
Zachodnia, Europa Wschodnia, Afryka i Bliski Wschód, Azja i Pacyfik, Ameryka Północna, Ameryka
Południowa, Korespondenci Zagraniczni. Przeważnie publikowane są artykuły związane z działalnością
Grup Regionalnych. W okresie czerwiec - grudzień 2018 pojawiło się 20 publikacji.

Temat publikacji

Autor

Zakładka

Zarządzanie kapitałem ludzkim na Damian Drozdowski
przykładzie
chińskiej
armii
ludowo-wyzwoleńczej

Azja i Pacyfik

Rapid Analysis - Diplomatic Żaneta Dela
Solutions
or
a
Military
Pre-Emptive Action: What Should
the International Community Do in
the Face of a Threat from North
Korea

Azja i Pacyfik

Policy Paper Defence strategy - Anna Bodnar
how to be better prepared to
counter hybrid warfare?

Europa Wschodnia

POLICY PAPER: Inicjatywa Żaneta Dela
Trójmorza - nowa platforma
integracji regionalnej?

Europa Wschodnia

Preferencje obywateli Macedonii Zuzanna Sielska
w sprawie zmiany nazwy państwa
– czyli jak Macedończycy

Europa Wschodnia

zagłosują
w
referendum?

nadchodzącym

Porozumienie
Grecko-Macedońskie – wyzwania
dla obydwu państw

Zuzanna Sielska

Europa Wschodnia

Wybory w Słowenii

Zuzanna Sielska

Europa Wschodnia

Biuletyn aktualnych wydarzeń w
Europie Wschodniej

Grupa Regionalna
Wschodnia

Most Krymski – łączy czy dzieli?

Agata Rydzewska

Biuletyn aktualnych wydarzeń w
Europie Wschodniej

Grupa Regionalna
Wschodnia

Europa

Europa Wschodnia

19-24 Grupa Regionalna
Zachodnia

Europa

Europa Zachodnia

WEEKLY NEWS
LISTOPADA

–

Changes and Challenges
Contemporary Europe

in

Europa Wschodnia

Europa Wschodnia

Żaneta Dela

WEEKLY NEWS – najważniejsze Grupa Regionalna
wydarzenia minionego tygodnia w Zachodnia
Europie Zachodniej
Stulecie
polskiej
europejskiej

Europa

Europa Zachodnia

Europa

Europa Zachodnia

dyplomacji Jan Pabisiak

Europa Zachodnia

The Future of Polish-German Żaneta Dela
Diplomatic Relations

Europa Zachodnia

Deutschlands
innenaußenpolitischen
Herausforderungen

Europa Zachodnia

und Żaneta Dela

WEEKLY NEWS – 26.11 DO Grupa Regionalna
2.12
Zachodnia

Europa

Akcja #TAMAM – Turcy mają Filip Majtyka
„dość” Erdoğana. Korespondencja Karolina Wanda Olszowska
z Ankary

Europa Zachodnia

Afryka i Bliski Wschód

Wywiad: Kurdowie przesądzą o Filip Majtyka
wyniku tureckich wyborów?

Afryka i Bliski Wschód

Czy obraz muzułmanek w oczach Michał Burdzy
Europejczyków jest zasadny?
Przyczyny
różnic
pomiędzy
statusem kobiet w krajach, w
których dominuje islam, a w
państwach europejskich.

Afryka i Bliski Wschód

6. Udzielone patronaty FMD
●

Bliski

Wschód

–

zmienność,

dynamika

i

perspektywy

ewolucji

regionalnego

ładu

międzynarodowego (5.06)
●

Liberalny ład międzynarodowy – perspektywa Unii Europejskiej i państw regionu Azji i Pacyfiku
(23.05)

●

I Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad i Sejmików (8-9.06)

●

Śladami Ameryki Łacińskiej (05/06.2018)

●

Kongresu Polskich Ekspertów Międzynarodowych (8-9.06)

●

Jagiellonian University International MUN (23-25.11)

6. Wyjazd integracyjny FMD
W dniach 14-16 września członkowie Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów mieli kolejną okazję w
roku do wspólnej integracji. Prawie ze wszystkich przedstawicielstw w Polsce, ochotnicy zjechali się do
Malborka, gdzie przez cały weekend poznawali zabytkowe miasto i zwiedzali komnaty krzyżackiego zamku.
Nie zabrakło miejsca na wspólną integrację, liczne dyskusje i pamiątkowe zdjęcia.

7. Strona internetowa po angielsku

http://www.diplomacy.pl/en/documents

8. Organizacja Pożytku Publicznego
Za zeszły rok zebraliśmy aż 2 346,10.

Katowice
19 czerwca – FMD Katowice zorganizowało klub dyskusyjny, pt. Współczesne wyzwania Macedonii,
prowadzony przez 
Zuzannę Sielską, na którym omawiane były problemy z jakimi mierzy się współcześnie
Macedonia. Poruszane były zarówno kwestie związane z mniejszością albańską oraz konfliktem z Grecją
dotyczącym nazwy Macedonii.

W czasie sezonu wakacyjnego członkowie FMD Katowice spotykali się w ramach spotkań organizacyjnych;
19.07.2018; 24.07.2018; 05.10.2018.
Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Katowicach
12 listopada – FMD Katowice zorganizowało Dyskusja pt. Sto lat niepodległości Polski w kontekście
stosunków polsko-rosyjskich, na którą zaproszono gościa Andrzeja Kozłowskiego, doktoranta na Wydziale
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownika Fundacji
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae oraz Instytutu Kościuszki.
Dyskusję moderował Przemek Matuszczak.
14 listopada – FMD Katowice zorganizowało wykład Historia polskiej dyplomacji po Kongresie
Wiedeńskim, który wygłosił Bartosz Czerniawski i Michał Celberg, założyciele Akademii Savoir-Vivre
Bonawentura.
15 listopada – FMD Katowice zorganizowało warsztaty dla młodzieży szkolnej z savoir-vivre i
protokołu dyplomatycznego w liceum nr 1 w Jaworznie. Uczniowie dowiedzieli się jak zachować się w
windzie, pociągu oraz jak poprawnie pisać i adresować wiadomość mail.
Koordynatorem Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji w Katowicach była Dorota Siemieńska.

Kraków
Spotkanie integracyjne z nowymi członkami FMD, 24 maja, Arcady Cafe Shot Bar
Spotkanie PR Kraków miało na celu zapoznanie się nowych członków tymczasowych FMD Kraków z
pozostałymi członkami przedstawicielstwa. Była to okazja, by porozmawiać o działalności Forum oraz
nakreślić plany na kolejne spotkania.
Śladami Ameryki Łacińskiej: Brazylia – krajem większości czy mniejszości? Społeczeństwo kontra
elity, 4 czerwca, Bonobo Księgarnia Kawiarnia Podróżnicza
Spotkanie stanowiło inaugurację ogólnopolskiego cyklu wydarzeń pt. Śladami Ameryki Łacińskiej.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak żyją kolumbijskie matki, o co chodzi z latynoamerykańską
korupcją i dlaczego warto zwracać większą uwagę na ciągle niedoceniany region AmericaDelSur.
Wraz z Agatą Bloch, współzałożycielką Fundacji Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis, doktorantką w
Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, członkinią Brazylijskiego Stowarzyszenia Historyków, a także
współautorką cyklu reportaży telewizyjnych o Brazylii, uczestnicy mieli możliwość zastanowić się, w którą
stronę zmierza Brazylia oraz porozmawiać o tamtejszych nierównościach społecznych. Nie pominęliśmy
także tematu tegorocznych wyborów w Brazylii. Moderatorem spotkania był koordynator Grupy
Regionalnej Ameryka Południowa – Piotrek Ruman.
Patronat naukowy: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Patronat medialny: Iberoameryka
Rozmowy czesko-polskie. Współpraca czy rywalizacja?, 7 czerwca, Arkady Cafe Shot Bar
Polskę i Czechy łączy burzliwa historia, która zdaje się mieć wpływ na obecne relację. Pomimo wspólnego
projektu Grupy Wyszehradzkiej, współpraca między nami nie układa się tak jakbyśmy tego chcieli. Na
płaszczyźnie gospodarczej, społecznej i politycznej dochodzi do zgrzytów i nieporozumień, które rzutują na
przyszłość regionu. A to wszystko w cieniu naszego zachodniego sąsiada, globalnych przetasowań i układów
zawieranych ponad naszymi głowami.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość porozmawiać z byłym doradcą prezydenta Vaclava Klausa – Janem
Rafaelem Lupomeskym o tym, czy istnieją obszary, w których Polska i Czechy mogą się porozumieć, co
łączy oba kraje, a co dzieli oraz o tym, czego możemy się od siebie uczyć i jak powinna kształtować się
przyszłość V4.

Inicjatorem spotkania był członek tymczasowy FMD Kraków Karol Mirek.
Polska-Ukraina: wzajemne relacje. Rekomendacje, 14 czerwca, Kawiarnia Literacka

Pojednanie i współpraca pomiędzy Polską i Ukrainą leży w żywotnym interesie obu narodów i mają istotne
znaczenie dla przyszłości całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
FMD Kraków miało przyjemność gościć Dariusza Materniaka - prezesa Fundacji Centrum Badań
Polska-Ukraina, redaktora naczelnego Portalu Polsko-Ukraińskiego (polukr.net) oraz szefa działu Polska
Polityka Zagraniczna Portalu Spraw Zagranicznych (psz.pl).
Inicjatorem spotkania były członkinie tymczasowe FMD Kraków Sofiia i Solomiia Artemchuk.
Król – panuje czy rządzi? Monarchia we współczesnym świecie, 14 czerwca, Arkady Cafe Shot Bar
Brytyjska rodzina królewska jest bez wątpienia najbardziej znaną, ale nie jedyną w skali świata - ponad 40
państw określa swój ustrój jako monarchiczny. O tym, jak kształtują się relacje w państwach, w których
monarcha „panuje”, a gdzie król/sułtan/cesarz dysponuje realną władzą oraz o tym, czy monarchia jako
system sprawowania władzy ma przed sobą przyszłość rozmawialiśmy z dr. Łukaszem Fyderkiem,
politologiem, adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
Inicjatorem spotkania była Ewa Tęcza, członkini władz PR Kraków.
German-Polish journalism seminar in Kraków #poTANDEM18, 24 czerwca - 1 lipca
Pod koniec czerwca w Krakowie odbyło się polsko-niemieckie seminarium dziennikarskie poTANDEM18,
organizowane przez politikorange i Forum Młodych Dyplomatów. W seminarium wzięli udział studenci z
Polski i Niemiec, którzy przez tydzień mieli możliwość dowiedzieć się jak zmieniła się sytuacja mniejszości
żydowskiej w ostatnich latach w Europie, jak kształtowała się żydowska kultura, a przede wszystkim
wymienili się doświadczeniami, co młodzi Żydzi myślą dziś o polityce i społeczeństwie. W ramach
seminarium odbyła się także wizyta studyjna w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
Turecki wieczór wyborczy, 24 czerwca, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
24 czerwca w Turcji odbyły się przedterminowe wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. Kampania
wyborcza była niezwykle interesująca. O fotel prezydenta ubiegało się siedmioro kandydatów. Faworytem
był oczywiście urzędujący prezydent Recep Tayyip Erdoğan z Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP),
który ostatecznie zwyciężył.

W siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie odbyła się dyskusja, którą prowadziła nasza
turkolog, Karolina Olszowska. W wydarzeniu wzięła udział dr Renata Kurpiewska – Korbut z Instytutu
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, zaś za pośrednictwem Skype połączyliśmy się z Filipem Majtyką z PR
Poznań.
Oczekując na wyniki wyborów w Turcji omówiono profile kandydatów na stanowisko prezydenta Turcji
oraz działania konkretnych partii politycznych. Następnie debatowano nad potencjalnym wynikiem
wyborów i jego konsekwencjami. Omówiono również sytuację ekonomiczną kraju oraz przedyskutowano
perspektywy rozwoju gospodarki tureckiej w przypadku kilku scenariuszy wyborczych. Ostatnia część
spotkania została przeznaczona na pytania od uczestników.
Spotkanie z Konsulem Honorowym Austrii, 24 lipca, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Krakowie
Podczas spotkania z Andrzejem Tombińskim, konsulem honorowym w Konsulacie Generalnym Austrii w
Krakowie dowiedzieliśmy się na czym polega praca konsula honorowego i czym się różni od konsula
generalnego, jakie są różnice w funkcjonowaniu służby konsularnej od służby dyplomatycznej, a także
porozmawiamy o polityce Austrii i wzajemnych relacjach z Polską.
Spotkanie odbyło się w ramach programu „Młody Korpus Dyplomatyczny” - flagowego programu Forum
Młodych Dyplomatów.
Spotkanie organizacyjne, 4 października, Arcady Cafe Shot Bar
Spotkanie PR Kraków po wakacjach miało na celu nakreślenie planu działania na najbliższe miesiące oraz
wymianę pomysłów i inicjatyw, które chcielibyśmy realizować w przedstawicielstwie. Była to także okazja
do integracji.
ONZ od kuchni. Spotkanie z UN Youth Delegate of PL, 18 października, Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Krakowie
W czwartek, 18 października w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicielstwa regionalnego FMD,
podczas którego nasza członkini Agata Krząstek opowiedziała o swojej pracy jako UN Youth Delegate of
Poland - Młodzieżowy Delegat RP do ONZ.
Spotkanie organizacyjne przed OTD, 6 listopada, Bomba

Podczas spotkania został przedstawiony ostateczny plan obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji
w Krakowie oraz podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków. Następnie odbyła się krótka
integracja.
Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Krakowie
Understanding Poland - short history of independence, 12 listopada, Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Krakowie
12 listopada na początku OTD 2018 z okazji 100-lecia niepodległości Polski odbyło się spotkanie z dr.
Pawłem Sękowskim (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr. Ondřejem Stulíkiem (Wydział
Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Zachodniego w Pilznie).
Profesor Paweł Sękowski wygłosił prezentację na temat drogi do niepodległości Polski. Profesor Ondřej
Stulík opisywał aspekty niepodległości Czech.
Prawa kobiet w politycznej grze na Wschodzie, 13 listopada, Pola Dialogu
Gośćmi FMD były: dr Kamila Junik-Łuniewska, indolożka, orientalistka i kulturoznawczyni oraz mgr
Karolina Olszowska, turkolog i historyk. Spotkanie poprowadziła członkini Forum Julia Sulewska.
Prelegentki omówiły historię i proces uzyskiwania praw wyborczych w takich państwach jak Turcja, Indie
czy Pakistan oraz odniosły się do obecnej sytuacji w aspekcie przestrzegania praw kobiet w tych państwach.
Jako pejoratywne znaczenie dla rozwoju i implementacji tych praw, wymienione zostały m.in.
niedostateczna edukacja kobiet, a także problemy socjologiczne i kulturowe. Poruszona została także
kwestia kobiet o dużym znaczeniu politycznym w państwach Bliskiego Wschodu, gdzie jako prowodyrki
wymienione zostały Emine Erdoğan w Turcji, Fatima Jinnah w Pakistanie czy Sonia Gandhi w Indiach. Obie
Prelegentki w ciekawy sposób przedstawiły problem mentalnościowy społeczności państw Bliskiego
Wschodu w zajmowaniu przez kobiety wysokich stanowisk państwowych oraz w postrzeganiu ich przez
lokalne społeczeństwa. Całe spotkanie przebiegło w sposób interesujący i z pewnością wzbudziło apetyt jego
uczestników na kolejne wydarzenia organizowane przez FMD w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Dyplomacji.
Jaka niepodległa, czyli niepodległość w powieści polskiej XX w., 14 listopada, Klub Jagielloński
Gościem FMD był Pan Profesor Maciej Urbanowski, kierownik Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału
Polonistyki UJ. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Klubu Jagiellońskiego i współorganizator spotkania

Jan Woźniak. W sposób niezwykle interesujący zestawiono problem niepodległości w literaturze polskiej na
podstawie dzieł czterech autorów, mianowicie „Generała Barcza” Juliusza Kadena-Bandrowskiego, „Lewej
wolnej” Józefa Mackiewicza, „W polu” Stanisława Rembeka oraz „Ostatniej brygady” Tadeusza
Dołęgi-Mostowicza. Słuchacze mogli bliżej zapoznać się z literackim przedstawieniem odradzającej się
wolnej Polski, wojennych zmagań żołnierzy polskich oraz wielkich nadziei związanych z nowopowstającym
państwem polskim. Różnice pomiędzy autorami i ich dziełami były również inspirujące do dyskusji i
refleksji nad przeszłością, a także obrazem niepodległości w powieści polskiej. Gość wydarzenia wskazywał
m.in. na elementy behawiorystyczne i refleksje nad sensem polityki w powieści Kadena-Bandrowskiego,
omówił zdecydowane sądy historyczne Józefa Mackiewicza nad zatraconą szansą wyeliminowania
bolszewizmu przez Polskę, przybliżył obraz grozy wojny i pesymistycznych diagnoz o polskim
społeczeństwie widocznych u Stanisława Rembeka, a także przedstawił ostre i przenikliwe diagnozy wokół
dewastacji sfery publicznej, które są tak widoczne w powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Bezsprzeczną
konkluzją spotkania było, że pomimo stałych sporów w osądzeniu dorobku II Rzeczypospolitej, można jasno
stwierdzić, że był to jeden z najlepszych okresów dla polskiej literatury, co znalazło odbicie w dorobku
literackim ówczesnych pisarzy polskich.
Empowering youth - Model United Nations talks, 15 listopada, Auditorium Maximum UJ
W czwartek 15 listopada br. w Krakowie w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji miało miejsce
wydarzenie pt. Empowering youth - Model United Nations talks. Spotkanie organizowane we współpracy z
The Association of International and Area Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone przez Agatę
Supińską, odbyło się w języku angielskim.
Członkini Forum Młodych Dyplomatów Agata Krząstek, pełniąca obecnie funkcję Młodzieżowej Delegatki
RP do Organizacji Narodów Zjednoczonych wygłosiła prelekcję, której centralny punkt stanowiły Cele
Zrównoważonego Rozwoju. W późniejszej części spotkania uczestnicy wzięli udział w wielowątkowej
dyskusji na tematy istotne dla współczesnej młodzieży, takich jak migracje międzynarodowe, degradacja
środowiska naturalnego czy nierówności społeczne.
Dzięki uczestnictwu młodych ludzi z kilku krajów świata, wydarzenie miało prawdziwie międzynarodowy
charakter.
Listopadowe spotkanie było jednocześnie wspaniałym przygotowaniem do konferencji Jagiellonian
University Model United Nations, odbywającej się w Krakowie w dniach 23-25 listopada 2018, której
partnerem jest Forum Młodych Dyplomatów.
Targi Karier w Dyplomacji, 16 listopada, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie

Przedstawicielstwo Regionalne FMD w Krakowie miało zaszczyt gościć Pana Nicolasa Nizowicza,
przedstawiciela i absolwenta Kolegium Europejskiego w Natolinie, a także przedstawicieli Ambasadorów
Karier UE w Krakowie Julię Makulik i Adama Filusa.
Pierwsze wystąpienie dotyczyło możliwości realizowania studiów podyplomowych w Kolegium
Europejskim w Natolinie. Przedstawiciel dokładnie zaprezentował, a następni omówił proces rekrutacji do
Kolegium. Dalsza część prezentacji poruszała problematykę uzyskania stypendium z Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Konkluzją po pierwszej części prezentacji jest przeświadczenie zgromadzonych o realnej
szansie na studiowanie w Natolinie. Na stronie PR FMD Kraków udostępniona została prezentacja
przygotowana przez KE w Natolinie.
Druga część spotkania prowadzona była przez Ambasadorów Karier UE w Krakowie. Zaprezentowano
możliwości: odbycia praktyk studenckich, staży i podjęcia pracy w Instytucjach Unii Europejskiej.
Możliwość podjęcia stażu ma każdy student (obywatel UE), który deklaruje znajomość co najmniej 2
języków obcych na poziomie B2/C1.
Nowy sojusz cara z sułtanem?, 29 listopada, Klub Jagielloński
Relacje turecko-rosyjskie od dziesięcioleci na arenie międzynarodowej wzbudzają duże zainteresowanie.
Rosja od kilku wieków starała się opanować tureckie cieśniny. Później następowały po sobie okresy
współpracy i wzajemnej wrogości. Obecnie ponownie widoczne jest zbliżenie między Moskwą i Ankarą, co
bardzo niepokoi Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Warto w tym kontekście przyjrzeć się stosunkom
turecko-rosyjskim przez ostatnie sto lat, aby móc zauważyć pewne powtarzające się schematy i zastanowić
się, co może się wydarzyć w najbliższych latach. O relacjach turecko-rosyjskich rozmawiali dr Stanisław
Górka – wykładowca w Instytucie Europeistyki UJ oraz nasza członkini Karolina Wanda Olszowska –
doktorantka na Wydziale Historycznym i Filologicznym UJ.

Lublin
Bezpieczna Ukraina to bezpieczna Polska, 27 kwietnia 2018 r., Szklarnia, Lublin
Pierwsze wydarzenia , które odbyło się w ramach wznowienia struktur lubelskich odnotowano

we

współpracy z Brygadą litewsko-polsko-ukraińską, LITPOLUKRBRIG. Frekwencja podczas pierwszego
klubu dyskusyjnego była wysoka. Uczestnicy mogli wymienić się poglądami na temat kooperacji Polski i
Ukrainy na różnych płaszczyznach – militarnej, politycznej i ekonomicznej. Goście – kapitan Oleksander
Gain oraz kapitan Przemysław Jarema opowiedzieli o szczegółach powoływania misji operacyjnych na
podstawie przepisów prawa międzynarodowego jak również o strukturze, misji, zadaniach i celach jakie są
przed nimi stawiane. Dalsze spotkanie toczyło się wokół dyskusji nad militarnym potencjałem Polski.
Co najważniejsze z punktu widzenia Forum Młodych Dyplomatów – nawiązaliśmy dobrą współpracę z
żołnierzami, którzy chętni są do dalszych działań kooperacyjnych m.in. zaproszenie członków FMD do
zwiedzania jednostki.

Spotkanie organizacyjne dla członków FMD Lublin, 28 kwietnia 2018 r., Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II (KUL), Lublin
Władze FMD Lublin w składzie Julia Grzybowska i Aleksandra Skupińska zorganizowały z udziałem
Przewodniczącej Forum Młodych Dyplomatów spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla nowych członków
w Lublinie. Uczestnicy poznali specyfikę funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, a także możliwości jakie
daje im status członkowski. Nie zabrakło również szkolenia z misji obserwacji wyborów.

Tego dnia udało się nawiązać współpracę z samorządem studenckim KUL, którzy otwarci są na wspólne
działania.

Grupa Wyszehradzka – czy ma to jeszcze sens?, 30 maja 2018 r., Między Słowami, Lublin
Członkowie przedstawicielstwa w Lublinie spotkali się, aby wspólnie debatować nad

możliwością

pogłębienia współpracy między państwami Europy Środkowowschodniej. Podczas otwartego spotkania
członkowie zastanawiali się nad sensem istnienia Grupy V4 przy równoczesnej integracji europejskiej.
PESCO – bezpieczna Europa to bezpieczna Polska, 14 czerwca 2018 r., Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej, Lublin
Przedstawicielstwo Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie we współpracy z SKN Prawa
Międzynarodowego UMCS, Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz KN Prawa
Europejskiego UMCS zorganizowali klub dyskusyjny dot. ustanowionej 11 grudnia 2017 r. współpracy
strukturalnej (PESCO). Celem nowego tworu ma być poprawienie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
Członkowie spotkania dyskutowali o implikacjach nowej inicjatywy.

Podsumowanie wakacji. Spotkanie przy kawie, 15 października 2018 r., Cafe Mari, Lublin
Po wakacyjnej przerwie członkowie FMD Lublin odbyli konferencję skype podczas której omówione
zostały szczegóły jesiennej rekrutacji, jak również plan działania na nowy rok akademicki.
Pierwsze spotkanie zostało zaplanowane w kameralnej atmosferze, przy filiżance kawy. Wszyscy przybyli
uczestnicy mogli nie tylko lepiej poznać działalność FMD, ale również samych członków. Motywem
przewodnim wydarzenia było podsumowanie wakacyjnych wydarzeń sceny politycznej.

Spotkanie organizacyjne. Plan działania na Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji, 27 października 2018
r., ParZona, Lublin
Podczas spotkania przewodnicząca Julia Grzybowska omówiła

szczegóły działania z zespołem

przygotowującym Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji. Omówione zostały również najbardziej palące
problemy lokalne oraz możliwości działania przy ograniczonych zasobach ludzkich.

FMD upamiętnia walczących o niepodległość, 31 października 2018 r., Miejsce: Cmentarz Legionistów
W przeddzień Wszystkich Świętych członkowie przedstawicielstwa w Lublinie postanowili uczcić pamięć
osób walczących o niepodległość Rzeczypospolitej, którzy polegli w bitwie pod Jastkowem w 1915 roku.

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Lublinie
Trzy wydarzenia oraz wizyta w radiu studenckim promująca Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Lublinie
(audycja dostępna pod linkiem na Facebooku).
Rola Polski w Europie, 13 listopada 2018 r., Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
Przedstawicielstwo Regionalne Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie zorganizowało dyskusję panelową
pt. „Rola Polski w Europie”. Wydarzenie to odbyło się w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji i
stanowiło okazję do podjęcia debaty nad historycznym i współczesnym znaczeniem Polski na kontynencie
europejskim.
Podczas dyskusji reprezentanci Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum,
Stowarzyszenia KoLiber oraz SKN Prawa Międzynarodowego UMCS przedstawili swoje opinie dotyczące
m.in. przynależności subregionalnej Polski oraz jej znaczenia dla historii Europy. Pochylili się również nad
współczesną polityką zagraniczną RP wyrażając swoje zdanie na temat członkostwa Polski w organizacjach
międzynarodowych oraz wskazali jej najważniejszych partnerów na arenie międzynarodowej. Ostatnim
zagadnieniem, z którym się zmierzyli było określenie sektorów, w których Rzeczpospolita może stać się
europejskim liderem.
Podczas ożywionej debaty wszyscy jej uczestnicy mogli wysłuchać różnych opinii oraz skonfrontować
poglądy dotyczące historii Polski, aktualnej polityki zagranicznej oraz perspektywa na przyszłość naszej
stuletniej ojczyzny.

Ścieżka kariery do zawodu dyplomaty. Wykład dziekan WPiA UMCS Prof. Dr hab. Anny
Przyborowskiej Klimczak, 16 października 2018 r.,Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin

Wieloletnia specjalistka z zakresu prawa międzynarodowego publicznego jak i prawa
dyplomatyczno-konsularnego przedstawiła możliwe ścieżki kariery do zawodu dyplomaty.
Uczestnicy między innymi dowiedzieli się jakie warunki trzeba spełnić aby rozpocząć aplikację
dyplomatyczno-konsularną, jak ona przebiega i jak przygotować się do egzaminów wstępnych.
Omówione zostały możliwości jakie niesie za sobą praca dyplomaty oraz jak kształtował się znany
nam współcześnie model przygotowania kandydatów do służby zagranicznej.

Wizyta w Konsulacie Honorowym RFN w Lublinie, 20 listopada, Konsulat Honorowy RFN w
Lublinie, Lublin
Przedstawicielstwo Forum Młodych Dyplomatów w Lublinie gościło w Konsulacie Honorowym RFN.
Najpierw Pan Konsul prof. Andrzej Kidyba wygłosił prelekcję podczas której zarysował historię rozwoju
urzędu Konsula Honorowego, wskazał podstawy prawne jego działalności oraz opowiedział o swoich
doświadczeniach zawodowych.
Po krótkim wykładzie zaprosił uczestników wizyty do swojego biura, gdzie przy wspólnym stole mogli oni
porozmawiać z Panem Konsulem o jego pracy oraz relacjach Polsko-Niemieckich.
Wydarzenie cieszyło się popularnością i przybliżyło dyplomatyczny profil naszego Stowarzyszenia
lokalnym mieszkańcom

Poznań
Informacje ogólne

Stan członków na 27.11.2018:
- 15 osób (11 zwyczajnych, 4 tymczasowych)
- 6 osób skreślonych bądź zrezygnowali sami
- 1 osoba przeniesiona do PR Poznań
Władze:
Przewodnicząca - Estera Emerle
WSPÓŁPRACA:
-

Fundacja Edukacyjna G5
Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji "Inter Gentes" - UAM
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Jak mogę zostać młodym dyplomatą? - spotkanie informacyjne, styczeń
W trakcie spotkania został omówiony sposób działania Forum Młodych Dyplomatów. Nowi członkowie
zapoznali się z możliwościami rozwoju i działania w FMD. Na koniec spotkania powstał plan działania na
nadchodzący rok.

Jaki będzie Bliski Wschód - klub dyskusyjny, luty
Podczas spotkania dyskutowaliśmy nt. Jerozolimy w kontekście decyzji Prezydenta Stanów Zjednoczonych
Donalda Trumpa o uznaniu jej za stolicę Izraela oraz ostatniej wizyty Wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a
w tym mieście. Nie pozostawiliśmy również kwestii reakcji Palestyńczyków na tym terenie. Dyskusja
zakończyła się próbą odpowiedzi na pytania jaka jest przyszłość procesu pokojowego?

Germany Foreign Policy - klub dyskusyjny, marzec
Dyskusja o polityce zagranicznej Niemiec i jej licznym wpływom starła się z opcją wykazującą wiele
wyzwań i problemów stojących przed kanclerz Merkel. Spotkanie zostało poprowadzone przez specjalistę z
Instytutu Zachodniego w języku angielskim.

Spotkanie z konsulem Honorowym Ukrainy, kwiecień
Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu podczas spotkania podzielił się swoim doświadczeniem
dyplomatycznym na poziomie lokalnym. Jego działania na przestrzeni wielu lat skupiały się na organizacji
życia kulturalnego i społecznego lokalnej ludności, która wyrażała zainteresowanie Ukrainą.
Przeprowadziliśmy również dyskusję dotyczącą wzrostu migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Spotkanie z konsulem Honorowym Irlandii, czerwiec

Przyszłość Turcji po zmianie systemu - klub dyskusyjny, lipiec
Przedstawicielstwo FMD w Poznaniu spotkało się w celu dyskusji nad zmianami jakie dotknęły Turcję po
ostatnich wyborach i zmianie ustroju. Swoimi doświadczeniami z pobytu w tym kraju podzielił się z nami
członek FMD Filip Majtyka.
Spotkanie odbyło się w nowym miejscu, z którym udało się nawiązać współpracę w kwestii cyklicznych
spotkań FMD Poznań.
Współpraca z liceami
Kontynuując projekt współpracy z Liceami zapoczątkowany przez naszego kolegę Macieja Giepardę, w
drugim semestrze nawiązaliśmy kontakt z IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Koordynatorką
projektu została Weronika Krzyżańska, która wraz z Martą Sokolską i Miną Baihuzhakavą zaproponowała 5
tematów lekcji, z czego udało się przeprowadzić trzy:
1) Czy wielokulturowość może być sukcesem? Kanadyjska wielokulturowość w pigułce. Weronika
Krzyżańska
2) Dżihad, hidżab i szariat - czy naprawdę musimy bać się islamu?
Marta Sokolska
3) Źródła terroryzmu i dLaczego tak trudno go zwalczyć.
Alina Baihuzhakava
W lekcjach aktywnie brali udział i z zainteresowaniem słuchali uczniowie klasy 2. o profilu
humanistycznym.

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Poznaniu
Młodzi Dyplomaci Niepodległej - jak zmienił się świat przez ostatnie 100 lat ?
Przy współpracy z Fundacją Edukacyjną G5 mieliśmy wyjątkową okazję stworzyć propozycje tez do finału
Wielkopolskiego Turnieju Debat Oksfordzkich. W trakcie spotkania poruszyliśmy kwestie zmian w
społeczeństwie, polityce, historii i tradycjach w ciągu ostatnich 100 lat. Spotkanie zakończyło się
stworzeniem kilku propozycji tematów na WTDO.

Trudna sztuka prowadzenia sporów warsztaty z debaty oksfordzkiej.
Kolejne spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji odbyło się z myślą o wszystkich
zainteresowanych tematyką debat. W trakcie spotkania można było poznać szczegółowe zasady
debatowania. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów z Fundacji Edukacyjnej G5, którzy z
zaangażowaniem wprowadzali w tajniki prowadzenia trudnych sporów.
Wielki renesans. Świat chiński, czy świat z Chinami o przyszłości Chin z profesorem Bogdanem
Góralczykiem.
Kolejne spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji było niezwykłą okazją rozmowy z
wybitnym dypLomatą i sinoLogiem profesorem Bogdanem Góralczykiem. W trakcie spotkania profesor
zaprezentował motywy Chin w dążeniu do uzyskania i odzyskania pierwszego mocarstwa globu. Po
prelekcji została przeprowadzona dyskusja dotycząca Chin w stosunkach międzynarodowych. Po spotkaniu
pojawiła się jedyna i niepowtarzalna okazja do uzyskania nowej książki profesora, wraz z autografem.
Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych tematyką Chin i Azji.

Trójmiasto
Władze PR FMD Trójmiasto
W 2018 roku Władze PR działały w następującym składzie:
Anna Bodnar - przewodnicząca
Sylwia Stańska - sekretarz
Małgorzata Lewandowska - członkini Władz ds. kontaktów zewnętrznych
Paulina Dereszkiewicz - rzecznik prasowy
Borys Klejnota - rzecznik prasowy (okres 09.01.18-31.05.18)

Informacje ogólne
Przedstawicielstwo prowadzi działalność w obszarze Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia). PR FMD
Trójmiasto w 2018 roku liczyło 12 osób.
Działania podjęte przez PR FMD Trójmiasto w okresie 9 stycznia - 28 listopada
25.01.2018 Klub Dyskusyjny: Relacje Turecko-Kurdyjskie
Organizator: Borys Klejnota
PR Trójmiasto zrealizowało Klub Dyskusyjny poświęcony problematyce relacji Turecko-Kurdyjskich.
Poruszono problematykę konfliktu interesów pomiędzy obiema społecznościami, uwarunkowania
geopolityczne oraz trudną historię regionu.
13.02.2018 Klub Dyskusyjny: Polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne
Organizator: Małgorzata Lewandowska
Tematyką spotkania, zgodnie z jego tytułem, były polsko-izraelskie stosunki dyplomatyczne. Na spotkaniu
poruszona została także kwestia stosunków dyplomatycznych Izraela z innymi państwami oraz kwestia
kontaktów izraelsko-palestyńskich.

06.03.2018 Klub Dyskusyjny: Relacje dyplomatyczne Pakistan-Indie
Organizator: Małgorzata Złotoś
Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące roli tradycji i kultury w stosunkach politycznych.
Przedstawiono informację o społeczeństwie i aspektach religijnych. Samo spotkanie miało miejsce w
restauracji indyjskiej, co pozwoliło stworzyć atmosferę kultury hinduskiej omówionej na wydarzeniu.

19.03.2018r. FMD Trójmiasto uczestniczy w dyskusji „Syria- wojna, migracja i co dalej?”
Organizator: Klub Jagielloński

04.04.2018 Szkolenie z zakresu debatowania
Organizator: Małgorzata Lewandowska, Instytut Debaty Publicznej
Forum Młodych Dyplomatów w Trójmieście odbyło szkolenie z zakresu debatowania. Kurs został
przeprowadzony przez Instytut Debaty Publicznej na Uniwersytecie Gdańskim. Udział w szkoleniu wzięli
członkowie Instytutu oraz Stowarzyszenia FMD. Podczas spotkania zostały zaprezentowane techniki i
metody wystąpień publicznych, sztuki debatowania i retoryki. W szczególności został przedstawiony
mechanizm konstruowania argumentów oraz metody perswazyjnego oddziaływania w komunikacji
interpersonalnej. Spotkanie oprócz treści merytorycznych zawierało także ćwiczenia praktyczne. Kurs
zakończył się debatą, w której udział wzięli członkowie FMD.

19.04.2018 Szkolenie językowe: English for Diplomats
Organizator: Anna Bodnar
W Europejskim Centrum Solidarności członkowie Forum oraz osoby zainteresowane uczestniczyły w
warsztacie z oficjalnego języka angielskiego. Jakich konstrukcji językowych należy używać, w jaki sposób
przygotować korespondencję oficjalną oraz jak rozpocząć small talk - są to pytania, które zostały omówione
na spotkaniu.

24.04.2018 Inspiracje Kawowe: „Zawód dyplomata” – konferencja Skype z II Sekretarzem
Ambasady RP w Londynie Rafałem Sordyl
Organizator: Paulina Dereszkiewicz
W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja
Skype z Rafałem Sordyl - II sekretarzem ds. ekonomicznych Ambasady RP w Londynie, laureatem
nagrody "2016 Young Diplomats of the Year" oraz członkiem stowarzyszenia Young Diplomats in London.
Podczas półtoragodzinnej rozmowy Ekspert przybliżył słuchaczom tajniki pracy dyplomaty oraz udzielił
wielu interesujących i fachowych informacji.

26-27.04.2018 FMD Trójmiasto bierze udział oraz wspiera w organizacji międzynarodowej
konferencji Personal Democracy Forum CEE 2018 - Future for All
Organizator: Fundacja ePaństwo
Członkowie PR FMD Trójmiasto w dniach 26-27 kwietnia uczestniczyli w szóstej edycji Personal
Democracy Forum CEE 2018. Celem wydarzenia jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz
transparentności w życiu społecznym i politycznym w krajach Europy Środkowo-Wschodniej za pomocą
nowych technologii Przedstawiciele FMD można było spotkać przy punkcie rejestracyjnym, na backstage, a
także w audytorium przygotowujących relację z dwóch dni konferencji.

15.05.2018r. FMD Trójmiasto uczestniczy w szkoleniu „Różnice i podobieństwa w zakresie
zarządzania oraz odpowiedzialności pomiędzy Polską a Szwecją”
Organizator: Polsko-Szwedzką Izba Gospodarcza w Gdańsku, kancelaria
BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
FMD uczestniczy w szkoleniu odbyło się - zorganizowane wspólnie z
Polsko-Szwedzką Izbą Gospodarczą - szkolenie: Różnice i podobieństwa

w

zakresie zarządzania oraz odpowiedzialności pomiędzy Polską a Szwecją.
Głównym prelegentem był Dag Nilsson, radca prawny i partner w
kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

19.06.2018r. FMD Trójmiasto uczestniczy w spotkaniu: “Jak dostać pracę w dyplomacji”
Organizator: RODM Gdańsk
W Auli Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, odbyło się spotkanie członków FMD z długoletnim
dyrektorem protokołu dyplomatycznego MSZ - Tomaszem Orłowskim.

21.06.2018 Spotkanie „Kryptowaluty – między faktem a mitem”
Organizator: Borys Klejnota
Spotkanie było poświęcone tematyce technologii kryptowalut i blockchain. Na spotkaniu
poruszono kwestię historii, idei, technologii, jak i szanse i zagrożenia wynikające z tej nowej gałęzi
internetu.

09.07-16.07.2018 FMD na ELSA Law School on Diplomatic Law
Organizator: ELSA Gdańsk, Partner merytoryczny: FMD Trójmiasto
W wydarzeniu wzięli udział Członkowie Forum Młodych Dyplomatów oraz Członkowie ELSy z różnych
krajów europejskich, co nadało spotkaniom interesujący i wielokulturowy charakter. Wykłady
poprowadzone zostały w większości przez ekspertów z dziedziny dyplomacji. Podstawowym celem letniej
szkoły prawa dyplomatycznego było zapewnienie uczestnikom możliwości zarówno do poszerzenia swojej
wiedzy z zakresu prawa dyplomatycznego jak i do rozwinięcia umiejętności praktycznych. W czasie spotkań
uczestnicy mieli okazję zgłębić swoją wiedzę zarówno z dziedziny prawa, jak i dyplomacji.
17.10.2018 Dyskusja w języku angielskim: Women in Diplomacy! Special Meeting with FMD

Organizator: Toastmasters Club in Gdansk, Anna Bodnar

29.10.2018 Prezentacja PR FMD Trójmiasto oraz udział w debacie: “Polska w strefie Euro- szansa czy
zagrożenie?”
Organizator: RODM Gdańsk
FMD reprezentowały: Agata Rydzewska, Małgorzata Lewandowska

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Trójmieście
W ramach OTD przeprowadzono debatę oraz wykład eksperta DR B. AMB Sławomira Klimkiewicza, który
dotyczyŁ będzie wykorzystania dyplomacji w rozwiązywaniu konfliktów (tzw. Soft Power). DebatĘ
zorganizowano wspólnie z Instytutem Debaty Publicznej. Tezą debaty była “Dyplomacja jest najskuteczniejszym
narzędziem rozwiązywania konfliktów międzynarodowych”. Następnie, na Wydziale Prawa i Administracji odbył
się pokaz filmu pt.:„Pod opieką wiecznego słońca”, który przedstawiał międzynarodową sytuację związaną z
Koreą Północną. Gośćmi specjalnymi byli: dr Marceli Burdelski, dr hab. Krzysztof Drzewicki oraz Robert
Kiewlicz redaktor serwisu Biznes w Trójmiasto.pl. Wydarzenie “Niepodległa Polska 100 lat temu i dziś” spotkanie z przedstawicielem dyplomacji, na którym rozmawialiśmy o budowaniu kontaktów dyplomatycznych po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W roli prelegentów wystąpili Pan Konsul Ukrainy - Łew Charczyszyn
oraz Pan Konsul Honorowy Republiki Bułgarii - Jan Strawiński.
Wspólnie z Biurem Parlamentu Europejskiego, w ramach OTD zostało zorganizowane również wydarzenie
towarzyszące: “Parlament Europejski jako prawodawca. Dlaczego warto zagłosować w wyborach”.
1. Debata oksfordzka oraz spotkanie z ekspertem dr Sławomirem Klimkiewiczem “Rola Dyplomacji w
rozwiązywaniu sporów międzynarodowych”
Termin: 12/11/2018, godz. 13:15 - 16:30
Organizator: Małgorzata Lewandowska, Anna Fryauf
Partner: Instytut Debaty Publicznej
2. Pokaz filmu ”Pod opieką wiecznego słońca
”

Termin: 14/11/2018, godz. 18:00 - 21:30
Organizator: Aleksander Piskorz,Sylwia Stańska
Współorganizator: Koło Naukowe: Kultura i Prawo
3. „Niepodległa Polska 100 lat temu i dziś” - spotkanie z dyplomatą
Termin: 15/11/2018, godz. 15:00-16:30
Organizator: Domicela Kucharska, Agata Rydzewska, Michał Małecki, Paulina Dereszkiewicz
Partner: Koło Naukowe: Sztuka Władzy
4. 
Wydarzenie towarzyszące: Parlament Europejski jako prawodawca. Dlaczego warto zagłosować w
wyborach
Termin: 13/11/2018, godz. 09:45-11:15
Organizator: Domicela Kucharska, Małgorzata Lewandowska
Współorganizator: Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

21.11.2018 Prezentacja PR FMD Trójmiasto na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego
Organizator: Instytut Politologii UG, Rodm Gdańsk
FMD reprezentowały: Paulina Brożyniak, Sylwia Stańska, Agata Rydzewska

4. Współpraca z organizacjami zewnętrznymi
1) Uniwersytet Gdański: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa i Administracji
2) Instytut Debaty Publicznej
3) Europejskie Centrum Solidarności, Solidarność Codziennie
4) Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
5) Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego
6) KN Kultura na Prawo
7) KN Sztuka Władzy
8) KN Enactus, “Strateg”
9) Fundacja ePaństwo
10) ELSA Gdańsk
11) Klub Jagielloński
12) Radio Mors
13) Portal Miasta Gdańsk: gdansk.pl
14) International Toastmasters Club in Gdansk
15) Biblioteka Miejska i Wojewódzka w Gdańsku

Warszawa
Członkowie Władz: Łukasz Karsznicki, Anna Elżbieta Małecka, Kajetan Pustułka 2. Łukasz
Karsznicki, Anna Elżbieta Małecka, Kajetan Pustułka, Aleksandra Natasza Skupińska
Wydarzenia:
23.01.
– 
Polish foreign policy 2018. What to expect?
21.02.
– Kurdish Democratic Experiment in Rojava
13.03. – Spotkanie z Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem, „Nabór na aplikację
dyplomatyczno-konsularną”
20.03. – Spotkanie z Panem Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim, „Kulisy pracy w
dyplomacji”
27.03.
– 
Szkolenie dziennikarskie z portalem Eastbook przez Skype
4.04. – Spotkanie prof. Markiem Cichockim, „Relacje polsko-niemieckie w obliczu wyzwań XXI
w.”

4.04. – Spotkanie współorganizowane z RODM z Anną Rutecką, „Vademecum Dyplomacji –
Kariera w instytucjach Unii Europejskiej” (współorganizacja z RODM)
17.04.
– 
Spotkanie z Panem Witoldem Juraszem, „Nieprzewidywalna Rosja, a jej relacje z Polską”
19.04.
– 
Spotkanie z dr. Szymonem Kardasiem, „Relacje energetyczne UE-Rosja”
24.04. – 
Spotkanie współorganizowane z Kołem Spraw Zagranicznych ISM z płk. dr. hab. inż.
Piotrem Delą, „Strategia 2.0. Bezpieczeństwo cybernetyczne i informacyjne RP”
14.05. – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola Kurdów na Bliskim Wschodzie”,
współorganizowana razem ze Społecznością Kurdyjsko-Polską i Collegium Civitas
28.05 
– Spotkanie z amb. Tomaszem Łukaszukiem „Azjatycki tygrys a perspektywa współpracy”
06.06 
– Debata „Działania Polski i Polaków w zakresie pomocy rozwojowej”
22.06 
– Spotkanie z amb. Aleksandrą Piątkowską „Śladami Ameryki Łacińskiej: porozmawiajmy o
Chile”
26.06
– Skype „Civil War in Yemen – the forgotten conflict”
06.07 
– spotkanie “Korupcja w Ameryce Południowej – fakty i mity”
09.07 
– klub dyskusyjny „Saudi Arabia – on the way of reforms”
23.10 
– spotkanie z Pawłem Behrendtem “Jak Niemcy budowali Qingdao – czyli o niemieckiej
polityce zagranicznej Azji kiedyś i dziś”
Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji w Warszawie

12.11 
– Model Paris Peace Conference 1919-1920
12.11 
– spotkanie z Andrzejem Fąfarą „Współczesna dyplomacja – uwarunkowania i wyzwania
XXI wieku”
13.11 
– konferencja „Dyplomacja – zawód (nie) dla kobiety?”
15.11 
– klub dyskusyjny „Two Visions of Independent Poland – Józef Piłsudski and Roman
Dmowski”
17.11 
– ogólnopolska konferencja naukowa “Sukcesy i wyzwania polskiej polityki zagranicznej”

Wydarzenia w ramach projektu „ Inspiracje kawowe“:
4.04.
– Spotkanie z Panem Ambasadorem Estonii, Harri Tiido
16.04.
– 
spotkanie z Panią Ambasador Węgier, dr Orsolyą Zsuzsanną Kovács

25.05. – 
spotkanie z Panem Ambasadorem Austrii, dr Wernerem Almhoferem
29.10 
– spotkanie w Ambasadzie Królestwa Arabii Saudyjskiej
13.11. 
– spotkanie z Radcą Jiri Kyrianem w Ambasadzie Czech
15.11 
– spotkanie w Ambasadzie Finlandii
23.11 
– spotkanie w Ambasadzie Rosji
Wydarzenia w ramach projektu „Europejskie dekady“:
9.02.
– debata o II wojnie światowej
28.02.
– Przedstawiciel FMD Maciej Giers uczestniczył w projekcie w Belgradzie
19.04.
– dyskusja nt. wydarzeń z marca 1968 roku
12-13.05.
– Parada Schumana + warsztaty w środowisku międzynarodowym
Rekrutacja wiosenna 2018
liczba zgłoszeń

kandydatury przyjęte

kandydatury odrzucone

44

22

22

17.05.
– Spotkanie organizacyjne z nowo przyjętymi członkami
Rekrutacja jesienna 2018
Przyjętych zgłoszeń – 39
Na 03.12 zaakceptowanych przez PR Warszawa – 13, odrzuconych – 11. Poddane do dyskusji
zarządu. 14 rozmów pozostało.
W Przedstawicielstwie Regionalnym Warszawa planowane są dalsze wydarzenia, w tym spotkania
z ambasadorami i kluby dyskusyjne.

Wrocław
Informacje ogólne

Stan członków na 27.11.2018:
- 16 osób (11 zwyczajnych, 5 tymczasowych)
- 6 osób skreślonych bądź zrezygnowali sami
- 1 osoba przeniesiona do PR Poznań
Władze:
Przewodnicząca - Jolanta Pietrasik
Sekretarz - Klaudia Pąklak
Rzecznik - Jan Pabisiak
Składki:
- zapłaconych - 15
- niezapłaconych - 1
Rekrutacja 
(trwa nadal):
- 8 formularzy (7 rozmów już się odbyło: 6 promocji, 1 odrzucenie)

Raport z działalności PR Wrocław w okresie wakacyjnym oraz semestrze zimowym
2018/2019
06.06.2018, 
Korea - jeden półwysep, dwie cywilizacje,Restauracja Złoty Pies
Organizatorzy: Jan Pabisiak oraz Jolanta Pietrasik
„38. równoleżnik jest chyba najbardziej rozpoznawalnym ze wszystkich.
Dlaczego? Oddziela on bowiem dwa różne światy, totalitarny i demokratyczny, komunistyczny i
kapitalistyczny, wschodni oraz zachodni. Mowa tu oczywiście o Koreach: Północnej i Południowej.
Państwa te od 1950 roku pogrążone są w stanie konfliktu zbrojnego, ponieważ porozumienie z
1953, które przetrwało wojnę koreańską, stanowi tylko zawieszenie broni.
Czy czynione z obu stron działania ku zjednoczeniu Korei mają szansę powodzenia? Gospodarka
Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej jest niemal 70 razy mniejsza niż Republiki Korei,
liczba ludności Korei Północnej to zaledwie połowa mieszkańców Korei Południowej. Powyżej 38.
Równoleżnika, wyznaczającego Koreańską Strefę Zdemilitaryzowaną, największe wpływy mają
Chiny Ludowe, poniżej tej linii – Stany Zjednoczone Ameryki.

Czy wobec tych wszystkich różnic oznaki dążenia do pojednania narodu koreańskiego wykazywane
przez wszystkie strony sporu mają znaczenie? Jeśli tak, jak może wyglądać współpraca dwóch
Korei i mocarstw stojących po ich stronie?”

12.06.2018, Spotkanie organizacyjne, Restauracja Złoty Pies

17.06.2018, 
VIII Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska Partynice, ul. Zwycięska 2,
Wrocław
Wolontariat: Natalia Bobryk-Mauer, Jolanta Pietrasik, Tobiasz Siwek, Wiktoria Jastrzębska
„To już ósmy Piknik Olimpijski Wrocławia i Dolnego Śląska, czyli impreza dla każdego, bez
limitów wiekowych i bez opłat za przeróżne, nawet pozasportowe atrakcje! Będą m.in. nasze
sportowe legendy sprzed wielu lat z Zygmuntem Smalcerzem na czele, Mariusz Pudzianowski ze
strongmenami oraz mnóstwo pokazów i innych atrakcji. 17 czerwca, niedziela, Wrocławski Tor
Wyścigów Konnych Partynice przy ul. Zwycięskiej, początek o godz. 12. Zapraszamy!
Wrocław i Dolny Śląsk od lat uchodzą za kuźnię olimpijskich gwiazd.
Wystarczy wspomnieć niedawne igrzyska w Pekinie z 2008 roku, gdzie Biało-Czerwoni
wywalczyli 11 medali, natomiast Dolnoślązacy partycypowali w zdobyciu aż sześciu z nich. W
pojedynkę na podium stawali sztangista Szymon Kołecki, kolarka górska Maja Włoszczowska,
dyskobol Piotr Małachowski i pochodząca z Wałbrzycha zapaśniczka Agnieszka Wieszczek,
natomiast z kolegami wioślarz Paweł Rańda oraz szpadziści Tomasz Motyka i Robert Andrzejuk.
Czterokrotnie na najwyższym stopniu olimpijskiego podium stawali w sumie strzelcy Śląska
Wrocław: Józef Zapędzki i Renata Mauer-Różańska – po dwa razy. W tym roku mija natomiast 50
lat od wywalczenia przez nasze siatkarki brązowego krążka w Meksyku (1968), do czego
przyłożyła rękę, a nawet obie, Halina Aszkiełowicz-Wojno. Mamy wreszcie inny piękny jubileusz,
55 lat od zdobycia przez polskich koszykarzy wicemistrzostwa Europy we wrocławskiej Hali
Ludowej. O sile tamtej drużyny, która w półfinale pokonała wicemistrzów świata – Jugosłowian,
stanowili m.in. wrocławianie Mieczysław Łopatka i Kazimierz Frelkiewicz. Ten pierwszy, obecnie
prezes prężnie działającej Regionalnej Rady Olimpijskiej we Wrocławiu, to czterokrotny
olimpijczyk, Frelkiewicz z kolei brał udział w igrzyskach dwa razy. I jeszcze jedno – aż 14
olimpijczyków odbierze pamiątkowe patery z okazji 50-lecia udziału w igrzyskach olimpijskich
(Meksyk i Grenoble).

Długo można by wymieniać dolnośląskie sukcesy, najważniejsze, że większość tych znakomitych
postaci zobaczymy 17 czerwca na Partynicach (ul. Zwycięska). Ich uroczysta prezentacja o godz.
13, natomiast Piknik rozpocznie się wcześniej (poniżej pełny harmonogram). Będą pokazy licznych
dyscyplin pod okiem gwiazd i znanych trenerów, występy artystyczne, ogródek rekreacyjny,
strzelnica laserowa, badania wydolnościowe etc. Choć mamy letnią porę i piękną pogodę, to nie

zabraknie też elementów sportów zimowych – bobsleje zaprezentują nasi olimpijczycy z Karpacza i
Kowar.

Nie mamy wątpliwości, że wielką atrakcją okaże się towarzyszący imprezie Puchar Polski
Strongman, podczas którego w roli sędziego zobaczymy Mariusza Pudzianowskiego, ikonę tego
sportu i wielokrotnego mistrza świata, a obecnie wojownika mieszanych sztuk walki, związanego z
federacją KSW. 41-letni Pudzian wciąż jest w wielkiej formie, może nawet olimpijskiej, poza tym
to znany showman lubiący zabawę z fanami. Aktywnie zaprezentują się szkoły z oddziałami
sportowymi, miłośnicy nordic walking, biegacze i wrocławskie kluby sportowe. Swój przyjazd
zapowiedział też dwukrotny mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, obecnie trener w Stanach
Zjednoczonych, Zygmunt Smalcerz. Chcesz się liczyć towarzysko? Chcesz zdobyć wspólne zdjęcie
i autograf gwiazd polskiego sportu oraz móc z nimi porozmawiać? Chcesz się dobrze bawić i
pokazać dzieciom nowe dyscypliny sportu? Przyjdź w niedzielę, 17 czerwca, na teren
Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.”

18.06.2018, 
Bezpieczeństwo XXI wieku - problematyka bezpieczeństwa informacyjnego,
Restauracja Złoty Pies
Organizator: Ewelina Piech
„Porozmawiamy o współczesnych zagrożeniach i wyzwaniach stawianych przed poruszoną
problematyką, a także postaramy się znaleźć możliwe scenariusze.

Czym jest społeczeństwo informacyjne?
Jak się formowało?
Jakie zagrożenia informacyjne czyhają na nas w XXI wieku?
Czy wojna informacyjne jest czymś nowym?
Jakie zagrożenia i wyzwania stoją przed naszym krajem w kwestii społeczeństwa informacyjnego?”

25.06.2018, Spotkanie z Ambasadorem Tomaszem
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

Orłowskim, Wydział Prawa

i

Organizator: Emilia Kozłowska

„Podczas spotkania Pan Ambasador opowie nam o tajnikach Protokołu Dyplomatycznego i Savoir
Vivre, a także opowie nam o swoich doświadczeniach w pracy dyplomaty, jakich nabył podczas
wieloletniej służby w MSZ oraz na placówkach jako Ambasador RP we Francji i Księstwie
Monako w latach 2007-2014 oraz Ambasador RP we Włoszech i Republice San Marino w latach
2015-2017.

Tomasz Orłowski – polski dyplomata, w latach 2007–2014 ambasador RP we Francji i Księstwie
Monako, w 2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2015 do 2017
ambasador RP we Włoszech i Republice San Marino.”

Udział w szkole letniej ELSA Law School on Diplomatic Law (reprezentanci: Maciej Kozioł, Jan
Pabisiak, Jolanta Pietrasik, Wiktoria Jastrzębska), 10-16.07.2018, Uniwersytet Gdański

10-16.07.2018, Udział w szkole letniej ELSA Law School on Diplomatic Law, Uniwersytet Gdański
Reprezentanci: Maciej Kozioł, Jan Pabisiak, Jolanta Pietrasik, Wiktoria Jastrzębska

09.10.2018, Spotkanie organizacyjne, Restauracja Złoty Pies

08.11.2018, Promocja Stowarzyszenia FMD, Uniwersytet Ekonomiczny

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji we Wrocławiu

12.11.2018, 
Efektywność polskiej służby dyplomatycznej, R
 estauracja Złoty Pies Organizator:
Wiktoria Jastrzębska
„Pewnie niejednokrotnie zastanawialiście się, w jaki sposób działa polska ambasada. Myśleliście o
odbyciu praktyki lub stażu w tego rodzaju placówce? Z czym zmagają się praktykanci? Pierwsza
część tego wydarzenia przybliży Wam działalność polskiej ambasady oczami praktykanta.

O swoich doświadczeniach opowie Wiktoria Jastrzębska, jedna z naszych członkiń. W sierpniu
tego roku odbyła praktykę w Ambasadzie RP w Tokio.

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji skłania nas do refleksji nad wydajnością polskiej służby
dyplomatycznej. Czyżby ostatnie wydarzeni sprawiły, iż spadła efektywność naszych dyplomatów?
Czy polska dyplomacja w ogóle kiedykolwiek była wystarczająco sprawna? Spróbujemy znaleźć
odpowiedź na te i wiele innych pytań w klubie dyskusyjnym dotyczącym tego tematu.”

13.11.2018, 
Prawa Polek po 100 latach niepodległości, Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich im. W. Brandta
Organizator: Jan Pabisiak
„II Rzeczpospolita była jednym z pierwszych państw europejskich, które przyznało kobietom
prawa wyborcze. Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz
równouprawnienia wyborczego Polek i Polaków zapraszamy na spotkanie z panią Katarzyną
Lubiniecką-Różyło, koordynatorką ds. równego traktowania w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego. Po wystąpieniu pani ekspert będzie czas na pytania oraz dyskusję
na temat sytuacji praw kobiet w Polsce dawniej i dziś.”

15.11.2018, 
Geneza kryzysu w Wenezueli i jej perspektywy, K
 awiarnia Speakeasy
Organizator: Klaudia Pąklak
„Wenezuela od ponad 3 lat zmaga się z coraz bardziej pogłębiającym się kryzysem gospodarczym.
Świadczą o tym nie tylko wskaźniki ekonomiczne, ale także te "najbliższe dla społeczeństwa".
Tylko w 2016 roku przeciętny Wenezuelczyk stracił aż 8,7 kilogramów swojej masy ciała z
powodu niedoboru żywności (według raportów IMF). Jednak jak to się stało, że państwo, które
jeszcze 50 lat było przykładem stabilnej demokracji, a w niedalekiej przeszłości, bo 2000-2013
roku osiągnęło przyrost PKB rzędu 12%, obecnie boryka się ze stopą inflacji sięgającą nawet
miliona procent?

Spotkanie będzie miało charakter otwartej dyskusji, na której omówimy genezę kryzysu
finansowego w Wenezueli, a także wspólnie zastanowimy się nad jego konsekwencjami oraz
podejmiemy próbę jego rozwiązania.”

16.11.2018, 
Visegrad - before and forward
Organizator: Jan Pabisiak
„Grupa Wyszehradzka #V4 o jeden z najbardziej kontrowersyjnych projektów w dyplomatycznej
historii Europy Środkowej - nie ma zgodności co do tego, czy jest to inicjatywa udana, czy też
niepotrzebna.
Jak zmieniła się przez ostatnie 15 lat?
Czy obecna scena polityczna Grupy pomoże jej czy ją osłabi?
Jakie korzyści mogą osiągnąć członkowie tajemniczego V4?
Na te pytania odpowie pan Cyril Svoboda, były wielokrotny minister i wicepremier Republiki
Czeskiej, który wprowadził Czechy do Unii Europejskiej.”

23.11.2018, Smok czy panda? - dyplomacja Chin Ludowych, C
 entrum Innowacji Przejście Filia nr 13 MBP we Wrocławiu
Organizator: Jan Pabisiak
„O Chińskiej Republice Ludowej mówi się coraz więcej, m.in. z powodu jej zaangażowania w
politykę międzynarodową, budowę wysp na Morzu Południowochińskim, wpływy w Afryce czy
widmo wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
Jakie są cele Chin? Czy są one sprzeczne z dominacją Zachodu w świecie? Na czym opiera się
chińska dyplomacja i współczesny sinocentryzm? Na te pytania odpowie Pan dr Wojciech
Wiejacki,

pracownik

naukowy

Instytutu Studiów

Klasycznych,

Śródziemnomorskich i

Orientalnych oraz przedstawiciele Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.”

04.12.2018, Spotkanie organizacyjne, Browar Złoty Pies

I. GRUPY REGIONALNE
1. Europa Środkowa i Wschodnia
Koordynator: Agata Rydzewska
22.05.2018 Biuletyn Politica Slavica 01/2018
25.05.2018 Artykuł na bloga: Most Krymski - łączy czy dzieli? Autor:Agata Rydzewska
28.05.2018 Biuletyn Politica Slavica 02/2018
05.06.2018 Biuletyn Politica Slavica 03/2018
14.06.2018 Biuletyn Politica Slavica 04/2018
15.06.2018 Artykuły na bloga: Wybory w Słowenii i Porozumienie Grecko-Macedońskie wyzwanie dla obydwu państw Autor: Zuzanna Sielska
22.06.2018 Biuletyn Politica Slavica 05/2018
26.06.2018 Biuletyn Politica Slavica 06/2018
06.07.2018 Biuletyn Politica Slavica 07/2018
14.07.2018 Biuletyn Politica Slavica 08/2018
02.08.2018 Biuletyn Politica Slavica 09/2018
16.08.2018 Preferencje obywateli Macedonii w sprawie zmiany nazwy państwa Autor: Zuzanna
Sielska
24.08.2018 Policy Paper: Inicjatywa Trójmorza - nowa platforma integracji regionalnej Autor:
Żaneta Dela
10.10.2018 Biuletyn Politica Slavica 10/2018 (nieopublikowany)
19.11.2018 Policy Paper Defence strategy - how to be better prepared to counter hybrid warfare?
Autor: Anna Bodnar

13.11.2018 Skype organizacyjny - omówienie działalności
25.11.2018 Biuletyn Politica Slavica 11/2018

2. Europa Zachodnia
Koordynator: Klaudia Durma
Przez pierwsze kilka tygodni od momentu objęcia przeze mnie funkcji koordynatora Grupy
Regionalnej Europa Zachodnia w maju br. nie udało mi się zrobić wiele – pierwsze dwa tygodnie
upłynęły mi na porządkowaniu listy członków, zachęcaniu członków Stowarzyszenia do
aktywności w GR oraz stworzeniu Facebookowej grupy, służącej do komunikacji pomiędzy
członkami różnych przedstawicielstw regionalnych.
Maj jest gorącym okresem dla większości członków będących studentami i właśnie z tego powodu
nie udało nam się rozpocząć merytorycznej działalności. Następnie w okresie wakacyjnym,
pomimo moich prób zmobilizowania członków do jakiejkolwiek aktywności, większość z nich nie
dysponowała wystarczającą ilością czasu, aby przystąpić do działania. Również wtedy ja sama
wyjechałam na kilka miesięcy za granicę i nie miałam fizycznej możliwości mobilizacji członków.
Sytuacja uległa zmianie dopiero jesienią, po mojej przeprowadzce do Warszawy i zmianie PR z
poznańskiego na tutejsze. Podjęłam ponowne próby zachęcenia członków do działania w Grupie
Regionalnej, przeprowadziła weryfikację jej dotychczasowych członków i w obecnym składzie 16
osób przystąpiliśmy do realizacji wcześniej ustalonego planu.
Od listopada publikujemy cotygodniowe prasówki dotyczące aktualnych wydarzeń z Europy
Zachodniej. W najbliższym czasie mamy także w planach organizację:
•

kilku

wewnętrznych

wideokonferencji

–

pierwsza (już

niedługo) dotyczyć będzie

najprawdopodobniej odmowy podpisania przez Austrię paktu migracyjnego ONZ bądź szczytu
klimatycznego,
• klubu dyskusyjnego (w języku angielskim) na temat obecnej sytuacji politycznej w Szwecji
(problem utworzenia rządu),
• wizyty studyjnej bądź wyjazdu studyjnego – nadal debatujemy nad tym, dokąd takie wyjście
zorganizować.

Chcielibyśmy także, aby raz na jakiś czas prasówki pojawiały się w formie wideo zamieszczanego
na kanale w serwisie YouTube. Głównym zamysłem jest, aby podczas nagrywania takiej prasówki
towarzyszył nam gość specjalny/ekspert, który mógłby szerzej skomentować konkretne wydarzenie
bieżącego tygodnia. W tej chwili jesteśmy jeszcze jednak na etapie wewnętrznej debaty dot.
formuły tego przedsięwzięcia. Część grupy podjęła się także regularnego pisania artykułów na
tematy związane z przedmiotem zainteresowania naszej GR (poza prasówką). W trakcie miesięcy
letnich Grupa Regionalna Europa Zachodnia nie wykazywała zbyt dużej aktywności, by nie
powiedzieć, że nie wykazywała jej wcale. Bardzo cieszę się jednak, że udało się to zmienić. Cieszę
się także z tego , że dołączyły do nas nowe osoby, które od razu mocno zaangażowały się w
działalność w grupie i od tej chwili wspólnie pracujemy nad ożywieniem nie tylko bloga, ale także
nad organizacją kolejnych przedsięwzięć.

3. Azja i Pacyfik
Koordynator: Piotr Głogowski
1.

Lipiec 2018 – opublikowanie na blogu artykułu pt. Zarządzanie kapitałem ludzkim na
przykładzie chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej.

2. Sierpień-październik 2018 – ukończenie opracowywania projektu pt. Instytutu Otwartego
Świata (IOŚ), który ma za zadanie poszerzanie światopoglądu członków Forum nie tyle z
zakresu Azji czy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, ale przede wszystkim
różnych innych dziedzin. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w styczniu 2019.
3. Październik 2018 – nawiązanie luźnego kontaktu z dwoma NGOsami z Japonii. Pierwsze
merytoryczne spotkanie planuje się na luty 2019, kiedy to przewodniczący grupy będzie
przebywał w Japonii.
4. Październik-listopad 2018 – przygotowanie ram pod trzy cykle publicystyczne związane z
Azją. Trwa poszukiwanie chętnych do publikowania.
a. Notatki z Azji Centralnej
b. Listy z Azji Wschodniej
c. Analizy azjatyckie
5. Listopad 2018 – weryfikacja członków grupy
W grupie ds. Azji i Pacyfiku w bieżącej kadencji ułożyliśmy ramy pod funkcjonowanie projektu
(nazwa robocza) Instytutu Otwartego Świata oraz pod funkcjonowanie grupy od strony
publicystycznej.

4. Afryka i Bliski Wschód
Koordynator: Miłosz Balcerzak

5. Ameryka Północna
Koordynator; Łukasz Karsznicki
Liczba członków: 14
Liczba członków aktywnych: 7
Formy komunikacji: fb chat, grupa na facebooku
Wydarzenia: spotkanie organizacyjno-integracyjne - 13.10.2018
Artykuły:
Żaneta Dela, Politik mit Gesicht. Das Phänomen der politischen Personalieserung am Beispiel von
Donald Trump.
W przygotowaniu: Nr 1 periodyku informacji i opinii. Planowana publikacja: połowa grudnia 2018.
6. Ameryka Południowa
Koordynator: Piotr Ruman
1) Projekty długoterminowe:
a. Biuletyn America del Sur
b. Cykl wydarzeń: Śladami Ameryki Łacińskiej
c. Budowanie relacji z organizacjami zajmującymi się Ameryką Łacińską
2) Wydarzenia:
a. 4 czerwca – Śladami Ameryki Łacińskiej: #Brazylia - krajem większości czy
mniejszości? Społeczeństwo kontra elity.
b. 2 czerwca - Chile - rozmowa z Amb. Aleksandrą Piątkowską
c. 6 lipca - Korupcja w Ameryce Południowej - fakty i mity;
3) Współpraca:
a. Ibroameryka – w ramach współpracy publikowanę są artykuły członków grupy
b. Terra Brasilis – współpraca w zakresie Śladów Ameryki Łacińskiej
c. Venezuelan MUN – nawiązanie kontaktu z wenezuelską organizacją. Planowane
d. Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych – patronat nad Śladami Ameryki
Łacińskiej

4) Członkowie grupy:
1. Martyna Magaj
2. Klaudia Pąklak
3. Alina Baihuzhakava
4. Mikołaj Kuna

II. GRUPY JĘZYKOWE
1. Grupa francuska
Koordynator: Michał Stachowiak
Odbyły się 4 spotkania, 2 zapoznawcze, 2 o bieżących sprawach.
Regularnie działały 2 osoby z wielu początkowo chętnych do działania w grupie.

2. Grupa rosyjska
Koordynator: Yevgeniy Kuznitsov

3. Grupa niemiecka
Koordynator: Jolanta Pietrasik
Na dzień dzisiejszy grupa liczy 21 członków. Do grupy dołączyło trzech nowych Członków. Od
poprzedniego Walnego odbyły się 3 spotkania Skypowe, jedno organizacyjne, oraz dwa spotkania
konwersacyjne. Powstał pomysł integracyjnych spotkań konwersacyjnych, które pozwolą na
praktykowanie języka i mniej formalną możliwość poćwiczenia języka, na razie odbyło się jedno
spotkanie tego typu - 28 października.
Na zebraniu organizacyjnym we wrześniu padły pomysły:
Utworzenia listy polecanych podręczników do szkolenia się z języka niemieckiego, co udało się
zrobić, a członkowie grupy niemieckojęzycznej mają możliwość zasięgnięcia rady co do wyboru
odpowiedniego repetytorium oraz podzielenia się własną opinią. Kontynuowanie poleceń, śledzenia
staży, ofert tłumaczeń oraz konferencji, dzięki którym członkowie grupy niemieckojęzycznej mają
szansę się szkolić i praktykować język niemiecki.
Obecnie szykujemy się do inspiracji kawowej, dzięki nawiązanemu kontaktowi z Konsulem

Honorowym Republiki Austrii Edwardem Wąsiewiczem, który w ramach inspiracji kawowych
zgodził się spotkać z FMD. Spotkanie planowane jest na styczeń 2019 r.

III. BIURO KARIER
> W tym roku został nawiązany kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w kontekście
współpracy: wysyłania ofert stażu/praktyk/pracy. Regularnie otrzymujemy maile zz ofertami na
adres 
kariera@diplomacy.pl
> Strona facebookowa działa regularnie udostępniając wydarzenia, oferty pracy oraz stażu; Zasięg
postów stale się zwiększa, strona ma aktualnie 1500 lajków
> Wysyłane są regularnie maile do członków FMD z dostępnymi ofertami pracy i staży
> Stworzona została zakładka Biura Karier na stronie diplomacy.pl
> Julia Makulik stale pracuje dla Biura Karier

CELE:
1. Przekazanie Biura Karier nowemu koordynatorowi;
2. współ
łpraca z przedstawicielstwami regionalnymi-przesyłanie ofert z każdego
przedstawicielstwa, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktu z koordynatorem
Biura Karier;
3. Stworzenie zespołłu.Pracy przy Biurze Karier nie jest dużo, głównym celem jest
wstawianie ofert na bieżąco. Liczę na współpracę przedstawicielstw, abym mogła w
każdym z nich mieć osobę, która szukając ofert w swoim regionie będzie prowadzić
projekt razem ze mną.

