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ZARZĄD 
Przewodnicząca Stowarzyszenia Joanna Grabowska 
 

1) Projekt Młody Korpus Dyplomatyczny, w tym celu powstały dwie ulotki informacyjne           

o MKD, w wersji angielskiej i polskiej, co ma na celu usprawnić kontakt z Ambasadami.               

Dotychczas odbyło się już kilka spotkań i w planach są kolejne. Następnym etapem będzie              

znalezienie stałych patronów projektu. 

2) Ulotka o Forum Młodych Dyplomatów, dzięki której nasza promocja przed różnymi           

instytucjami będzie dużo łatwiejsza! 

3) Prezentacja dla Przedstawicielstw Regionalnych na potrzeby szkolenia o FMD 

4) Praca na rzecz reaktywacji Przedstawicielstwa Regionalnego w Lublinie 

5) Załatwianie bieżących spraw administracyjnych (Krajowy Rejestr Sądownictwa, Główny        

Urząd Statystyczny, kontakt z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy) 
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6) Bieżące wsparcie Sekretarza przy aktualizacji Zasobów Ludzkich Forum Młodych         

Dyplomatów 

7) Bieżąca działalność na rzecz integracji społeczności Forum Młodych Dyplomatów - m.in.           

Projekt Let’s Cooperate 

8) Obsługa prawna (pomoc przy sporządzaniu umów, porozumień z FMD, załatwianie spraw           

prawnych z Urzędami) 

9) Projekt benefitów dla członków FMD - m. in. szkolenia w Europejskiej Akademii            

Dyplomacji, miejsca dla członków na Akademię Euroatlantycką, łatwiejszy dostęp na          

rekrutację na projekty - m.in warsztaty Open Source - Open Mind 

10) Bieżące kierowanie pracami Zarządu 

 
Wiceprzewodnicząca ds. wewnętrznych Sylwia Zysek 
- prowadzenie strony internetowej FMD 

● zakładka aktualności poszczególnych Przedstawicielstw Regionalnych (wydarzenia,      

opisy PR, grafiki) 

● tworzenie i aktualizacja grafik na stronę internetową FMD 

● umieszczanie artykułów na blogu FMD 

● przebudowa stałych zakładek na stronie FMD 

● kontakt z firmą Netica, budującą stronę FMD 

- kontakt z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego 

- kontakt z Europejską Akademią Dyplomacji 

- kontakt, wsparcie i nadzór Grup Regionalnych (GR) 

- kontakt, wsparcie i nadzór Grup Językowych (GJ) 

- inicjowanie i wsparcie rekrutacji do GR i GJ 

- nadzór nad wyborem Koordynatorów FMD 

- zdobywanie planów działania i organizowanie skype'ów wszystkich Koordynatorów GR i           

GJ min. co 3 miesiące 
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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 grudzień           

2017 - maj 2018 pojawiło się 19 publikacji.  

Temat publikacji Autor Zakładka 

Jugendbegegnung 2018 -   
między optymizmem a   
pesymizmem 

Przemysław Matuszczak Europa Zachodnia 

Dyplomacja ekonomiczna – na    
przykładzie stosunków  
dyplomatyczno –  
gospodarczych Polski i   
Chorwacji 

Zuzanna Sielska Europa Wschodnia 

Walka o imię - relacje     
grecko-macedońskie 

Zuzanna Sielska Europa Wschodnia 

Eastern Partnership Anna Bodnar Europa Wschodnia 

Polonia nad Bosforem -    
wywiad z Panią Sławomirą    
Kozieniec 

Miłosz Balcerzak Afryka i Bliski Wschód 

AFRYKA I BLISKI WSCHÓD    
- Przegląd Prasy 19-25.02.2018 

Miłosz Balcerzak Afryka i Bliski Wschód 

Relacja ze spotkania FMD    
Wrocław: Geneza rewolucji   
islamskiej 

Miłosz Balcerzak Afryka i Bliski Wschód 

Historia pewnego wiersza Karolina Wanda Olszowska Afryka i Bliski Wschód 

Behind the Iranian Nuclear    
Deal 

Jakub Küpçü Afryka i Bliski Wschód 
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Notatki z Azji Centralnej część     
I: Kirgiski bridekidnapping 

Olga Półgrabia Azja i Pacyfik 

Polityka antynarkotykowa  
Stanów Zjednoczonych wobec   
państw Ameryki Łacińskiej 

Martyna Magaj Ameryka Południowa 

Biuletyn aktualnych wydarzeń   
w Ameryce Południowej I 

Grupa Regionalna Ameryka   
Południowa 

Ameryka Południowa 

Biuletyn aktualnych wydarzeń   
w Ameryce Południowej II 

Grupa Regionalna Ameryka   
Południowa 

Ameryka Południowa 

Biuletyn aktualnych wydarzeń   
w Ameryce Południowej III 

Grupa Regionalna Ameryka   
Południowa 

Ameryka Południowa 

Wojna wypowiedziana  
korupcji? Echa Szczytu Obu    
Ameryk. 

Piotr Ruman Ameryka Południowa 

Meksykański American Dream Martyna Magaj Ameryka Południowa 

Czym żyje dziś Turcja?    
Korespondencja ze Stambułu 

Filip Majtyka Korespondenci 
Zagraniczni 

Newroz – kurdyjski głos    
protestu. Korespondencja z   
Diyarbakır 

Filip Majtyka Korespondenci 
Zagraniczni 

Erdoğan przyspiesza wybory i    
przedłuża stan wyjątkowy.   
Korespondencja ze Stambułu 

Filip Majtyka Korespondenci 
Zagraniczni 

  

 

 

Wiceprzewodniczący ds. kontaktów zagranicznych, Maciej Giers 

1) Już po raz kolejny członek FMD wziął udział w organizowanym przez Bundestag spotkaniu              

młodzieży z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Narodowego Socjalizmu. W tym roku Forum             

reprezentował Przemysław Matuszczak.  
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2) Ruszają powoli przygotowania do Trilateral Youth Forum, czyli trialogu młodzieży z Polski,             

Niemiec i Rosji, który w tym roku odbędzie się w Kazaniu (Tatarstan, Rosja). FMD jest oczywiście                

współorganizatorem wydarzenia i w zespole organizatorskim zasiadają również nasi członkowie-          

Martin Wycisk, Weronika Warzocha, a także ja. 

3) Dzięki zaangażowaniu Julii Grzybowskiej zorganizowane zostaną wspólnie z Jugendpresse          

Deutschland polsko-niemieckie warsztaty dziennikarskie w Krakowie. Na ich organizację przyznany          

został nam grant Erasmus+  

4) Znów dzięki Julii zostaliśmy partnerem lokalnym Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana,            

której pomagamy przy realizacji międzynarodowego programu "Europejskie dekady". Miałem         

zaszczyt reprezentować FMD na konferencji w Belgradzie, odbywającej się w ramach tegoż projektu.             

Pozostałe konferencje odbędą się w Niemczech, Grecji i Hiszpanii- na każdą z nich pojechać może               

jeden członek FMD! W ramach współpracy w ostatni weekend FMD pomagało przy organizacji             

Parady Schumana oraz warsztatów międzynarodowych w ramach projektu “Europejskie Dekady” 

5) Rozwijamy też współpracę z International Peace Youth Group z Korei Południowej.            

Koreańczycy planują zorganizowanie w czerwcu Citizen Congress w czerwcu w Warszawie, na który             

zaproszą wszystkich partnerów z Europy. Ponadto palowane są comiesięczne Monthly Dialogue na            

tematy społeczne.  

6) Zaczęliśmy organizację własnego projektu międzynarodowego! Chcemy zorganizować szkołę         

letnią (bądź zimową) dla młodzieży z krajów V4, Ukrainy i Rumunii w Użhorodzie, poświęconej              

trudnej historii Rusi Zakarpackiej, rejonu na styku wszystkich wymienionych krajów i współczesnych            

relacji między tymi krajami. Poszukujemy organizacji partnerskich z Czech, Słowacji, Węgier,           

Ukrainy i Rumunii! Cały czas można się zgłaszać do pomocy przy wydarzeniu. 

 

 

Sekretarz Generalna, Marta Rybińska 

W ostatnim czasie uporządkowano sprawy członkowskie w 4 przedstawicielstwach: Krakowie,          
Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu. Osobom zasłużonym zostało zaproponowane przeniesienie          
do grona Alumnów, natomiast osoby nieaktywne oraz członkowie tymczasowi, którzy nie spełnili            
warunków otrzymania członkostwa zwyczajnego zostali skreśleni z listy członków Stowarzyszenia a           
także usunięto ich skrzynki (ok. 120 skrzynek pocztowych). 
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Rekrutacja 
W okresie marzec-kwiecień została przeprowadzona rekrutacja do Stowarzyszenia. Jednocześnie         
podjęto decyzję o utrzymaniu rekrutacji ciągłej w Przedstawicielstwie Regionalnym w Katowicach i            
Lublinie a także o wprowadzeniu powyższej rekrutacji w Trójmieście. 
 

Poniżej zestawienie ilości formularzy, przeprowadzonych rozmów oraz członków tymczasowych,         
przyjętych w poczet Stowarzyszenia. 
 

Przedstawicielstwo 
Regionalne 

Liczba złożonych  
formularzy 

Kandydatury 
przyjęte 

Kandydatury 
odrzucone 

Katowice 4 4 0 
Kraków 22 17 5 
Lublin 6 4 2 
Poznań 5 5 0 
Trójmiasto 8 8 0 
Warszawa 43 22 21 
Wrocław 6 5 1 
Razem 94 65 29 
 

 

Nowy pakiet powitalny 
Sekretarz Generalna stworzyła zaktualizowany pakiet powitalny dla nowoprzyjętych członków         
tymczasowych, który zawiera aktualne i niezbędne informacje o składzie wszystkich organów           
Stowarzyszenia, realizowanych projektach i inicjatywach. Pakiet ma na celu zapewnienie członkom           
tymczasowym niezbędnej wiedzy dot. funkcjonowania Forum. 
 
Rzecznik Prasowy, Kinga Sroka 
Patronaty 

Udzielane przez Rzecznika Prasowego FMD patronaty zwykłe bądź honorowe obejmowały szeroki           
zakres zagadnień z dziedziny stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej oraz         
dyplomacji a także wielu pokrewnych dziedzin. Obejmowały nie tylko te miasta, w których występują              
przedstawicielstwa regionalnego FMD, ale także lokalne inicjatywy czy konferencje z innych miast,            
które zwróciły się z oficjalną prośbą o udzielenie patronatu. Jego głównym celem jest promocja              
Stowarzyszenia oraz wsparcie inicjatyw wiążących się z naszą działalnością. 

Od stycznia 2018 roku udzieliliśmy patronatów: 
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● CZY MOŻEMY ZMIENIĆ ŚWIAT? - SPOTKANIE Z AMBASADOREM RYSZARDEM         
SCHNEPFEM, WARSZAWA, 11.01.2018 

● BIZNES NA STYKU KULTUR - JAK ROBIĆ BIZNES W AZJI?, KRAKÓW, 11.01.2018 
● III STUDENCKO - DOKTORANCKI KONGRES ORIENTALISTYCZNY, KRAKÓW,       

23-24 MARCA 2018 
ROLA KURDÓW NA BLISKIM WSCHODZIE, WARSZAWA, 14 MAJA 2018 

● NABÓR NA APLIKACJĘ DYPLOMATYCZNO-KONSULARNĄ - SPOTKANIE Z       
AMBASADOREM MARCINEM NAWROTEM, KRAKÓW, 9 MARCA 2018 

● AKADEMIA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO, LUBLIN, 2-30 MARCA 2018 
● PERSONAL DEMOCRACY FORUM 2018, GDAŃSK, 26-27 KWIETNIA 2018 
● III EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ “UNIWERSYTECKIE      

DNI DYPLOMACJI”, WARSZAWA, 12-13 KWIETNIA 2018 
● I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA POLITIMI - UWARUNKOWANIA,       

ZAŁOŻENIA I REALIZACJA POLITYKI IMIGRACYJNEJ W XX I XXI WIEKU,          
LUBLIN, 14 KWIETNIA 2018 

● EUROPEJSKIE SŁUŻBY DOBORU KADR NA STANOWISKA MERYTORYCZNE W        
INSTYTUCJACH UNII EUROPEJSKIEJ, WARSZAWA, 4 KWIETNIA 2018 

● SUMMER ELSA LAW SCHOOL ON DIPLOMATIC LAW, GDAŃSK, 9-16 CZERWCA          
2018 

● ŁÓDŹ MODEL UNITED NATIONS, ŁÓDŹ, 7-9 CZERWCA 2018 
● AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL EDUCATION POLAND 

 
Publikacje o FMD 

● Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_M%C5%82odych_Dyplomat%C3%B3w 
● Twitter – Jan Olbrycht, konferencja „Rola Polski na arenie międzynarodowej”, 26.04.2018,           

Kraków 
● Euractiv.pl – Konferencja „Wojny w czasach cyfrowej rewolucji – Europa i świat wobec             

nowoczesnych zagrożeń”  
https://www.euractiv.pl/section/all/press_release/konferencjace-2018-wojny-w-czasach-cyfro
wej-rewolucji-europa-i-swiat-wobec-nowoczesnych-zagrozen/ 

 
Logo 

Wraz z rozpoczęciem kadencji Zarządu 2017/2018 otrzymaliśmy od poprzedników nowy wzór logo,            
które należało wdrożyć we wszystkich kanałach komunikacyjnych Forum takich jak strona           
internetowa, Facebook czy miejsca, w których widnieje nasze logo na stronach partnerskich. 
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Wyjazd integracyjny 

W marcu chętni członkowie wybrali się na wyjazd integracyjny do Zakopanego. W programie             
wyjazdu przewidziane było zwiedzanie Zakopanego, spacer po Krupówkach, wejście na Morskie Oko            
czy Dolinę Kościelisko, a część udała się do pobliskich term do Chochołowa. Dla wielu członków był                
to pierwszy wyjazd w którym mogli poznać członków innych przedstawicielstw, nawiązać nowe            
znajomości oraz wzajemnie się zmotywować i zainspirować do działania. W ramach zwieńczenia            
wycieczki Zarząd FMD podarował uczestnikom drobne pamiątki w postaci kubków, teczek oraz            
długopisów z logo FMD. 
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Inne obszary aktywności 

Novum, które zostało wprowadzone na potrzeby rekrutacji wiosennej 2018 było zastosowanie           
nakładek rekrutacyjnych na zdjęcia profilowe na portalu Facebook. 
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Skarbnik, Joanna Śnieg 

● nadzór i odpowiedzialność finansowa FMD, 
● zbieranie, sprawdzanie poprawności i katalogowanie oryginałów faktur, 
● dostarczanie oryginałów faktur do księgowości, 
● ściągnie i ewidencjowanie składek członkowskich, bieżące kontrolowanie list członków pod          

względem finansowym 
● organizacja zakupu bluz FMD 
● akcja Roll Up dla Każdego (Przedstawicielstwa Regionalnego) 
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● koordynowanie zakupu materiałów promocyjnych Forum – ulotek, folderów reklamowych,         
teczek, długopisów, notesów 

● współpraca z księgowym w przygotowaniu sprawozdania finansowego Forum za rok 2017 
● dokonywane opłat do urzędów 
● sporządzenie części finansowej ankiety dla Głównego Urzędu Statystycznego 

Stan finansowy FMD 

Konto Stowarzyszenia w Volkswagen Bank zostało przejęte przez Skarbnika Zarządu 2017/2018 w            
dniu 21.11.2017 roku, a obecna na nim kwota wynosiła 12 865,40 zł. 

Dochody – 7226 zł: 

7150 zł ze składek (143 składek po 50 zł) 

76 zł z darowizn (zebrane podczas zakupu bluz) 

Koszty – 8336,05 zł: 

3 500 zł  - opłata za opracowanie systemu identyfikacji wizualnej 

2 531,92 zł - promocja Forum (kubki, ulotki, długopisy, teczki, notesy, roll upy) 

903 zł – opłaty w KRS i Urzędzie Skarbowym 

553 zł - koszty podróży członków Forum 

369,66 zł – zwroty za wydatki poniesione w poprzedniej kadencji Zarządu 

378,47 zł – koszty organizacji spotkań z gośćmi Forum 

100 zł – umowa na tłumaczenie materiałów Forum 

 
Stan konta Forum na dzień 16.05.2018 r. wynosi: 11 755,35 PLN. 

16 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

17 



PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE 
PR WROCŁAW 

 
 

3 grudnia 2017 roku odbyły się nadzwyczajne wybory do władz FMD Wrocław. Nową             
przewodnicząca została Jolanta Pietrasik, a członkami władz Klaudia Pąklak i Jan Pabisiak. Od tamtej              
pory odbyło się 5 spotkań organizacyjnych. Jedna osoba uzyskała członkostwo stałe. 
Zakończyliśmy dwie tury rekrutacji, w ramach których przybyło nam sześcioro nowych członków            
tymczasowych. Przedstawicielstwo liczy obecnie dwudziestu dwóch członków aktywnych, z czego          
dwanaścioro posiada status członka Zwyczajnego. 

Wydarzenia i aktywności członków: 
● 1 grudnia 2017- Komunikacja Kryzysowa w dyplomacji międzynarodowej. - klub dyskusyjny           

z członkami FMD Wrocław 
● 5 grudnia 2017- Kreowanie wizerunku mówcy w wystąpieniach publicznych - wydarzenie           

organizowane przy współpracy z Klubem Debat Oksfordzkich UWr oraz Europejską Kulturą           
Prawną. Spotkanie z Dawidem Tymińskim odbyło się w budynku D Wydziału Prawa            
Administracji i Ekonomii UWr 
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● 20 grudnia 2017- spotkanie mikołajkowo-wigilijne dla członków FMD Wrocław. 
● 21 stycznia 2018- do Wrocławia zawitał oficjalny nowy roll-up z logo FMD 
● 30 stycznia- spotkanie organizacyjne 
● 26 lutego 2018 - “Co z tą Białorusią?” - klub dyskusyjny 
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● 9 marca 2018- na zaproszenie Prezesa Wrocławskiego Centrum Mediacji Dagny Dzidowskiej           
członkowie Przedstawicielstwa Regionalnego Wrocław brali udział w konferencji “Mediacje         
z udziałem sektora finansów publicznych” na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii           
Uniwersytetu Wrocławskiego 

● 11 marca 2018- spotkanie integracyjne FMD Wrocław na lodowisku 
● 22 marca 2018- spotkanie z ekspertem Silvaną Dimtchev, wykład na temat genezy rewolucji             

islamskiej 
● 24-28 marca 2018- członkowie FMD z Wrocławia reprezentowali Forum podczas Cracow           

Model United Nations 
● 12 kwietnia 2018- spotkanie organizacyjne oraz z nowymi członkami Forum 
● 10 maja 2018- spotkanie z cyklu Inspiracje Kawowe z konsulem honorowym Austrii dr             

Witoldem Wąsiewiczem 
 
Nawiązanie partnerstwa: 
Nawiązanie współpracy z Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3         
w celu wynajęcia miejsca pod organizację wydarzeń. 
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Nawiązaliśmy współpracę z kołami naukowymi, tj.: Klubem Debat Oksfordzkich UWr oraz           

Europejską Kulturą Prawną w zakresie organizacji wydarzeń i udostępniania lokalizacji. 

Nawiązaliśmy kontakt z Kołem Politologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego z propozycją         
współpracy przy tworzeniu wydarzeń. 
Udało nam się nawiązać też kontakt z jedną z radnych Wrocławia Renatą Mauer-Różańską, która to               
zaprosiła Forum do współorganizacji i objęcia patronatem medialnym wydarzenia VIII Pikniku           
Olimpijskiego Wrocławia i Dolnego Śląska, który odbędzie się 17 czerwca 2018 roku na torze              
wyścigów konnych Partynice Wrocławskie. 
 
Nasze projekty: 
Zaproponowaliśmy współpracę FMD Poznań oraz FMD Katowice w ramach tworzenia projektu FMD            
Let’s cooperate!, na razie jednak pozostającym w sferze projektu. 
Dzięki zaangażowaniu naszego członka Jana Pabisiaka zacieśniono współpracę z Fundacją im.           
Kazimierza Pułaskiego, dzięki czemu FMD będzie miało możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu            
Warsaw Security Forum. 
W PR Wrocław posiadamy prężnie działający program mentoringowy, który ma za zadanie            
wskazywanie drogi nowym członkom organizacji, wdrożenie się w działanie Forum i pomoc w             
tworzeniu własnych przedsięwzięć w jego ramach. Obecnie posiadamy sześcioro mentorów, którzy           
objęli swoją opieką wszystkich członków tymczasowych w przedstawicielstwie Wrocławskim.         
Wszyscy są w trakcie przygotowywania własnych projektów i współpracują w celu osiągnięcia            
zamierzonego celu jakim jest zdobycie członkostwa stałego. 
 
PR TRÓJMIASTO 

● 23-01- klub dyskusyjny - relacje Turecko-Kurdyjskie 
● 13-02- klub dyskusyjny - Stosunki dyplomatyczne między Polską a Izraelem 
● 06-03- klub dyskusyjny - Stosunki dyplomatyczne między Pakistanem a Indiami 
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● 19-04- FMD Trójmiasto na wydarzeniu: Syria, wojna, migracja - co dalej? 

 
 

● 04-04- szkolenie z zakresu debatowania z Instytutem Debaty Publicznej 
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● 19-04- Szkolenie: English for Diplomats 

 
 

● 24-04- ,,Zawód Dyplomata" - konferencja Skype z II sekretarzem Ambasady RP w Londynie             
Rafałem Sordylem 

● 26.04 - 27.04 - uczestnictwo w konferencji międzynarodowej Personal Democracy Forum           
CEE 2018 
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● 15-05- uczestnictwo w spotkaniu: Różnice i podobieństwa w zakresie zarządzania oraz           
odpowiedzialności pomiędzy Polską a Szwecją 

 
Nawiązano współpracę z: 

● ELSA Gdańsk 
Dzięki współpracy z ELSĄ Gdańsk członkowie Forum dostali 12 bezpłatnych miejsc na uczestnictwo             
w ELSA Gdańsk Law School on Diplomatic Law (9 ‒ 16 lipca 2018). ELSA Law Schools to                 
tygodniowe projekty, podczas których studenci z całego świata zjeżdżają się, by zgłębiać swoją             
wiedzę na temat danych dziedzin prawa pod okiem międzynarodowych ekspertów. Zgłoszenia należy            
przesyłać do dn. 10-06-18 na adres Zarządu. 

● Fundacją ePaństwo 
● Wojewódzką i Miejską Biblioteką im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku 
● Konsulatem Generalnym Królestwa Szwecji w Gdańsku 

 
PR KATOWICE 

● 15.12.2016 - Przedstawicielstwo Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów w        

Katowicach objęło patronatem honorowym debatę pomiędzy dr Jackiem Bartosiakiem a dr           
Jackiem Sykulskim, pod tytułem „Dylematy polskiej polityki zagranicznej”. 

● W grudniu został zakupiony roll-up przez katowickie przedstawicielstwo. 
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● W styczniu zostały wybrane nowe władze Przedstawicielstwa: Przewodnicząca – Zuzanna          
Sielska, członkowie Władz – Przemysław Matuszczak, Weronika Kącka 

● W tym okresie Przedstawicielstwo w Katowicach organizowało kluby dyskusyjne: 
● 10.04.2018 – Klub dyskusyjny pod tytułem „Geopolityka Białorusi – między wschodem a            

zachodem” prowadzony przez Konrada Wójcika, na którym staraliśmy się odpowiedzieć na           
pytanie, czy jest możliwe, by Białoruś uniezależniła się od Federacji Rosyjskiej? 

● 26.04.2018 – Klub Dyskusyjny pod tytułem „Geopolityczne znaczenie Nowego Jedwabnego          
Szlaku” prowadzony przez Dorotę Siemieńską, na którym omawialiśmy tematy dotyczące          
ekspansji Chin, zarówno z perspektywy Europy Środkowo Wschodniej, jak i Azji Centralnej. 

● Od 9 do 11 maja Przewodnicząca FMD w Katowicach Zuzanna Sielska reprezentowała            
stowarzyszenie na Kongresie Azjatyckim w Toruniu. 

● Przedstawicielstwo Forum Młodych Dyplomatów w Katowicach, dzięki zaangażowaniu        
Przemka Matuszczaka, jest także partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w         
Katowicach, który odbywa się od 14 do 16 maja 2018 roku. Wezmą udział w wydarzeniu,               
zarówno członkowie zarządu FMD, jak i przedstawiciele FMD w Katowicach. 

● 17.05.2018 – Przedstawicielstwo w Katowicach organizuje debatę pod tytułem „Chiny i           
Japonia – wczoraj i dziś”. W spotkaniu weźmie udział prof. AJD Jerzy Sielski oraz członek               
FMD Kraków i doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Piotr Głogowski.          
Dyskusję poprowadzi Konrad Wójcik. 

● Na przełomie marca i kwietnia do FMD w Katowicach dołączyło czterech nowych członków:             
Konrad Wójcik, Dorota Siemieńska, Barbara Bieniek oraz Aleksandra Szczepańska. 

 
 
PR LUBLIN 
W kwietniu swoją działalność - po okresie zawieszenia- wznowiło przedstawicielstwo regionalne w            
Lublinie. Wraz z Aleksandrą Skupińską tworzącą nowe struktury władz lubelskich          
zorganizowałyśmy plan działania ad hoc, aby możliwie jak najszybciej rozpocząć proces           
przyjmowania członków. W ciągu jednego tygodnia przeprowadzone zostały rozmowy rekrutacyjne z           
każdym zainteresowanym kandydatem. W tym miejscu ogromnie dziękuję zarządowi (w          
szczególności Berenice i Kindze) za pomoc w procesie rekrutacyjnym. 

Decyzja o przyjęciu nowych członków i potrzeba rozeznania potencjału miejsca wymusiła           
konieczność wizyty nowych władz w Lublinie. Dnia 27 kwietnia został zorganizowany pierwszy po             
przerwie klub dyskusyjny w regionie dotyczący współpracy Polski i Ukrainy w zakresie            
bezpieczeństwa. Spotkanie przeprowadzone przez członka tymczasowego FMD w Warszawie –          
Michała Oleksiejuka zakończyło się dużym sukcesem. Swoją obecnością zaszczycili nas          
przedstawiciele LITPOLUKRBRIG – brygady wielonarodowej składającej się z sił polskich,          
litewskich i ukraińskich. Kapitanowie bardzo pochlebnie wyrazili swoją opinię dotyczącą współpracy           
z naszym stowarzyszeniem i zadeklarowali chęć jej dalszego rozwoju m.in. zapraszając nas do             
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jednostki. Na klubie dyskusyjnym poza przyjętymi kilka dni temu członkami tymczasowymi pojawiły            
się nowe osoby, które wcześniej nie słyszały o FMD. 

28 kwietnia razem z przewodniczącą zarządu i Aleksandrą Skupińską przeprowadziłyśmy swego           
rodzaju szkolenie wprowadzające w struktury FMD. Zainteresowani dowiedzieli się jak działa nasze            
stowarzyszenie oraz jakie są nasze benefity i obowiązki. Na koniec odbyło się godzinne szkolenie              
dotyczące misji obserwacji wyborów. 

W krótkim okresie wznowienia działalności Lublin może pochwalić się swoimi pierwszymi           
sukcesami. Poza wymienionymi udało się nawiązać współpracę z miejscowymi samorządami takich           
uczelni jak Katolicki Uniwersytet Lubelski czy Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. W           
najbliższym czasie planowane są dalsze kluby dyskusyjne i stopniowe rozszerzanie współpracy z            
organizacjami studenckimi i samorządowymi. 

PR WARSZAWA 

Wydarzenia: 
13.03- Spotkanie z Panem Ambasadorem Marcinem Nawrotem na temat: „Nabór na aplikację            
dyplomatyczno- konsularną“ 
20.03- Spotkanie z Panem Ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim na temat: „Kulisy           
pracy w dyplomacji“ 
27.03- Szkolenie dziennikarskie z Eastbookiem via Skype 
4.04- Spotkanie prof. Markiem Cichockim na temat: „Relacje polsko-niemieckie w obliczu           
wyzwań XXI w.“ 
17.04- Spotkanie z Panem Witoldem Juraszem na temat: „Nieprzewidywalna Rosja a jej            
relacje z Polską“ 
19.04- Spotkanie z dr. Szymonem Kardasiem na temat: „Relacje energetyczne UE-Rosja“ 
24.04- Spotkanie współorganizowane z Kołem Spraw Zagranicznych ISM z płk dr hab. inż.             
Piotrem Dela na temat: „Strategia 2.0. Bezpieczeństwo cybernetyczne i informacyjne RP“ 

 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 

 Wydarzenia w ramach projektu „Europejskie dekady“: 

9.02- debata o II wojnie światowej 
28.02- Przedstawiciel FMD Maciej Giers  uczestniczy w projekcie w Belgradzie 
19.04- dyskusja nt. wydarzeń z marca 1968 roku 
12-13.05 – Parada Schumana + warsztaty w środowisku międzynarodowym 

 Przeprowadzone kluby dyskusyjne w języku angielskim: 

23.01- Polish foreign policy 2018. What to expect? 
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21.02- Kurdish Democratic Experiment in Rojava 
 
PR POZNAŃ 

Działalność PR w tym półroczu opierała się na organizowaniu klubów dyskusyjnych oraz            

Inspiracji Kawowych, a także na szukaniu współpracy z innymi organizacjami akademickimi i            

pozaakademickimi, jednocześnie aktywizując nowych członków. Jeszcze w zeszłym roku w grudniu           

odbyły się 2 spotkania PR w Poznaniu – organizacyjne dla nowych członków oraz przedświąteczne.              

Nowy rok zaczęliśmy spotkaniem organizacyjno-integracyjnym, które odbyło się 17.01.2018.         

Spotkanie opierało się na zapoznaniu nowych członkiem z funkcjonowaniem oraz strukturami FMD.            

Poruszone zostały również kwestie związane z możliwościami działania w FMD, jak i kwestie             

współpracy z innymi przedstawicielstwami. 

 
Kluby dyskusyjne 

 
W tym półroczu miały miejsce 2 kluby dyskusyjne. Pierwszy klub dyskusyjny zorganizowany            

przez PR FMD w Poznaniu pt. „Jaki będzie Bliski Wschód” odbył się 

1 lutego 2018. Moderatorami tego wydarzenia byli Maciej Gieparda oraz Filip Majtyka. Klub              

dyskusyjny został zorganizowany we współpracy z Kołem Naukowym Azjatystyki UAM. Głównym           

tematem spotkania była debata nt. Jerozolimy w kontekście decyzji Prezydenta Stanów           

Zjednoczonych Donalda Trumpa o uznaniu jej za stolicę Izraela oraz ostatniej wizyty Wiceprezydenta             

USA w tym mieście. Debata była również skupiona na reakcjach, jakie deklaracja Trumpa wywołała              

wśród Palestyńczyków, jak i w całym świecie muzułmańskim oraz w gronie społeczności            

międzynarodowej. Klub dyskusyjny miał również na celu przewidzenie wpływu tej decyzji na Bliski             

Wschód oraz kierunek polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. 

Drugi klub dyskusyjny pt. „Germany Foreign Policy” miał miejsce 1 marca 2018. Wydarzenie             

to zostało zorganizowane wraz z Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych UAM.          

Moderatorem, prowadzącym oraz pomysłodawcą tematu na ten klub dyskusyjny był Marcin Wycisk.            

Klub dyskusyjny miał na celu przybliżenie ówczesnej trudnej sytuacji politycznej w Niemczech po             

wrześniowych wyborach z 2017 roku. Debata była również poświęcona zagadnieniom takim jak: 

- Powody niemożności utworzenia nowej koalicji 
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- Wewnętrzne ograniczenia niemieckiej polityki zagranicznej 

- Pozycja Niemiec w obliczu licznych wyzwań 

 
Inspiracje kawowe 

 
Spotkanie z Konsulem honorowym Ukrainy w Poznaniu, które odbyło się 11 kwietnia 2018,             

inaugurowało tegoroczną edycję projektu "Inspiracje kawowe" w Poznaniu. Głównym cel spotkania           

zbiegał się z założeniami projektu - przybliżenie szeroko pojętej dyplomacji członkom Forum i innych              

zainteresowanym. Konsul krótko przedstawił historię powołania konsulatu honorowego Ukrainy w          

Poznaniu oraz działającego przy nim Stowarzyszenia, opowiedział o swoich głównych zadaniach oraz            

wyzwaniach, jakie wynikają z dynamicznie zmieniającej się sytuacji demograficznej. Tematem          

przewodnim spotkania było wyjaśnienia pojęcia "Dyplomacji społecznej" na przykładzie KHU, w           

trakcie spotkania zostały poruszone takie zagadnienia jak: łączenie zawodu konsula honorowego z            

jego funkcją dyplomatyczną, najważniejsze funkcję konsula honorowego, korpus dyplomatyczny w          

Wielkopolsce, kwestia migracji ukraińskiej w Polsce i Wielkopolsce. 

 
Współpraca z szkołami średnimi 

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 Aliną            

Baihuzhakavą zaproponowała 5 tematów lekcji, z czego do tej pory przeprowadzone zostały dwa: 

 

● Czy wielokulturowość może być sukcesem? Kanadyjska wielokulturowość w pigułce.         

Weronika Krzyżańska 

● Dżihad, hidżab i szariat - czy naprawdę musimy bać się islamu? Marta Sokolska 

 
Kolejna lekcja zapowiedziana jest na najbliższy miesiąc i zostanie poprowadzona przez Alinę            

Baihuzhakavą, na jeden z dwóch tematów: 1. Źródła terroryzmu i dlaczego tak trudno go zwalczyć               

lub 2. Bezpieczeństwo energetyczne: globalne tendencje. Jak będzie wyglądała nasza przyszłość za 50             

lat. 
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W lekcjach aktywnie biorą udział i z zainteresowaniem słuchają uczniowie klasy 2. 

o profilu humanistycznym. Co więcej, według nauczycielki języka polskiego, prof. Oli Starzak lekcje              

prowadzone przez członków FMD wypełniają luki w programie nauczania 

 i prowokują do dyskusji na bieżące i globalnie ważne tematy. 

 
MUN 

 
Planujemy również współpracę KN Inter Gentes i PR FMD Poznań przy organizacji            

POZIMUN 2018. Pomysł ten został przedstawiony przez nową członkinie – Martynę Bąk, która             

również zobowiązała się do przeprowadzenia spotkania organizacyjnego, które odbyło się 7 maja            

2018. 

 
Współpraca zewnętrzna 

Aktywnie współpracujemy z miejscowym Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych        

UAM, Kołem Naukowym Inter Gentes oraz z Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. 

 
PR KRAKÓW 

● 17.01- spotkanie z cyklu “Areny bliskowschodniej zimnej wojny” poświęcone wojnie w           
Jemenie 

● 25.01- spotkanie z panią dr Edytą Chwiej pt. “Polityka narkotykowa USA w Ameryce             
Łacińskiej” 

● 21.03- warsztaty z debatowania i wystąpień publicznych z panem Łukaszem Słoniowskim 
● 23.04- spotkanie z ambasadorem Janem Wojciechem Piekarskim wokół książki “Polski most           

szpiegów” 
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● 9.05- spotkanie z Agatą Kardach, uczestniczką tegorocznej edycji Ship for World Youth 

 
Oprócz tego PR Kraków wystawił swoją delegację na tegoroczny KrakMUN! 
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GRUPY REGIONALNE 
GR Europa Środkowa i Wschodnia 
Koordynator: Agata Rydzewska 
15.05.2018 - skype organizacyjny, gdzie omówiliśmy kierunek działań GR 
16.05.2018 - artykuł Anny Bodnar o Partnerstwie Wschodnim w języku angielskim 
Grupa działa od dwóch tygodni. Rekrutacja trwa! 
 
GR Europa Zachodnia 
Koordynator: Klaudia Durma 
Trwa rekrutacja. 
Aktualnie działa 6 osób. 
Nakreślono wstępny działania: 

- cotygodniowa prasówka (w formie top 10 wydarzeń z zeszłego tygodnia z całej EZ lub po               
jednym ważnym newsie z każdego kraju, to jest jeszcze do dogadania).  

- stworzenie formatki z kalendarzem, żeby ustalić kolejność przygotowywania prasówki 
- przygotowanie artykułu dot. wyborów w Szwecji 
- Skype organizacyjny z nowymi członkami GR 

 
GR Azja i Pacyfik 
Koordynator: Piotr Głogowski 

● Grudzień 2017 – zapoczątkowanie pierwszego cyklu artykułów pt. Notatki z Azji Centralnej,            
w ramach którego Olga Półgrabia napisała artykuł Kirgijski bridekidnapping.  

● 2. Styczeń 2018 – przygotowanie ram pod kolejne cykle artykułów: 1) Notatki z Azji              
Wschodniej oraz 2) Notatki z Pacyfiku, w ramach których do końca czerwca 2018 r. powinny               
ukazać się kolejne cztery artykuły.  

● Od lutego 2018 – przygotowywanie nowego projektu dyskusyjnego z partnerami z Korei            
Południowej (International Peace Youth Group). Rozpoczęcie projektu ustalono na jesień          
2018 r.  

● Od kwietnia 2018 – opracowywanie projektu Instytutu Otwartego Świata (IOŚ), który miałby            
za zadanie poszerzanie światopoglądu członków Forum nie tyle z zakresu Azji czy szeroko             
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pojętych stosunków międzynarodowych, ale przede wszystkim różnych innych dziedzin.         
Wprawdzie nie dotyczy to stricte Azji oraz Pacyfiku, niemniej sam pomysł narodził się             
właśnie w niniejszej Grupie. 

W grupie ds. Azji i Pacyfiku w bieżącej kadencji zdecydowaliśmy się na stworzenie ram pod               
cykliczne wydarzenia (Korea) oraz publikacje, w ramach których każdy członek Grupy zostanie            
zobligowany do publikowania chociaż jednego artykułu w półroczu. Natomiast finalne opracowanie           
projektu IOŚ pozwoli na poszerzenie horyzontów oraz zainteresowań najbardziej zaangażowanych          
członków Forum.  
 
GR Afryka i Bliski Wschód 
Koordynator: Miłosz Balcerzak  
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GR Ameryka Północna 
Koordynator: Łukasz Karsznicki 

Grupa Regionalna Ameryki Północnej po dłuższym okresie uśpienia jest aktualnie w fazie            
wybudzania i wznawiania działalności. Rekrutacja do grupy zaowocowała stworzeniem         
trzonu, liczącego 4 osoby, gotowego do regularnej aktywności w ramach grupy. Gorąco liczę             
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na to, że w ciągu najbliższych 1-2 tygodni dołączy do nas co najmniej kilka osób z nowego                 
naboru, które będą w stanie wesprzeć nas w podejmowanych działaniach. 

16.05. odbyła się premierowa telekonferencja, podczas której ustalone zostały główne osie           
działalności grupy w najbliższych miesiącach. Poniżej przedstawiam podstawowe założenia: 

1. Przegląd aktualnych wydarzeń: 

Naszą ambicją jest stworzenie biuletynu, analogicznego do tego, który z wielką pasją            
realizuje grupa regionalna Ameryki Południowej. Zanim jednak uda nam się zgromadzić           
dostateczną liczbę gotowych do takiego wysiłku członków, pragniemy udostępniać tzw.          
„prasówki”, dotyczące najważniejszych wydarzeń w Ameryce Północnej w konkretnym         
tygodniu. Pierwsza taka prasówka powinna się ukazać 28.05. 

2. Wydarzenia zamiejscowe: 

a. seria spotkań z ambasadorami lub innymi dyplomatami z Ameryki Północnej,          
akredytowanymi w Polsce, w siedzibach ich placówek; pierwsze spotkanie odbędzie          
się w ambasadzie Meksyku w ciągu najbliższego miesiąca; 

b. spotkania z polskimi dyplomatami, aktywnymi w regionie Ameryki Północnej; 
c. spotkania z biznesmenami, dziennikarzami, ludźmi kultury, blisko związanymi z         

regionem Ameryki Północnej. 

Spotkania takie mogłyby się odbywać zarówno w Warszawie, jak i, w miarę możliwości, w              
innych miastach Polski, w których FMD posiada swoje przedstawicielstwa regionalne. Do           
uczestnictwa w nich zaproszeni byliby nie tylko członkowie północnoamerykańskiej grupy          
regionalnej, ale wszyscy zainteresowani członkowie FMD oraz osoby z zewnątrz. Planowana           
częstotliwość spotkań: 1-2 w miesiącu. 

3. Działalność edukacyjno-integracyjna: 

a) Ameryka Północna to nie tylko wielka trójka w postaci Kanady, USA i Meksyku, ale               
również rzesza małych państw Ameryki Środkowej, których aktualne problemy rzadko          
przebijają się do powszechnej świadomości. W ramach konferencji na Skypie chcielibyśmy           
przekazywać sobie nawzajem wiedzę o poszczególnych krajach, przedstawiać ich aktualną          
sytuację międzynarodową, szanse i wyzwania, przed jakimi stają poszczególne rządy i           
społeczeństwa oraz ciekawostki związane ze wspomnianym regionem. Planowana        
częstotliwość spotkań: przynajmniej raz na 2 tygodnie. 
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b) Działalność integracyjną członków grupy warto by połączyć z poznawaniem kultury           
Ameryki Północnej. W tym celu planujemy organizować wspólne śledzenie różnych          
wydarzeń sportowych (takich jak finał Superbowl czy NBA), kulturalnych (np. gale           
oscarowe), wspólne seanse filmów traktujących o ważnych kwestiach dotyczących regionu          
czy zabawy w amerykańskim stylu. Już w najbliższym tygodniu chcemy zaprosić wszystkich            
chętnych na pierwszą lekcję swinga, podczas której będziemy się mogli poczuć jak na             
prawdziwej potańcówce w Południowej Karolinie lat 60. Planowana częstotliwość spotkań:          
przynajmniej raz na 2 tygodnie. 

GR Ameryka Południowa 

Koordynator: Piotr Ruman 

  
1)                Publikacje: 

a.        Martyna Magaj 

I.   Meksykański American Dream 
II. Polityka antynarkotykowa Stanów Zjednoczonych wobec państwa Ameryki Łacińskiej 
 
b.        Piotr Ruman 

I.   Wojna wypowiedziana korupcji? Echa Szczytu Obu Ameryk. 
 
c.        Trzy numery biuletynu America del Sur 

2) Projekty długoterminowe: 

a.        Biuletyn America del Sur 

b.        Cykl wydarzeń: Śladami Ameryki Łacińskiej 

3) Wydarzenia: 
a.        25 Stycznia – Polityka narkotykowa USA w Ameryce Łacińskiej: 

I. organizator: Martyna Magaj 
b.        4 czerwca – Inauguracja cyklu Śladami Ameryki Łacińskiej w Krakowie 

c.        15 czerwca – Klub dyskusyjny poświęcony korupcji w Ameryce Łacińskiej: 

I.       Wydarzenie nie jest jeszcze potwierdzone. 

II.       Organizator: Mikołaj Kuna 

III.       Koordynator Grupy będzie panelistą 
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d.        25-29 czerwca – Spotkanie z ambasador Piątkowską 

I . Wydarzenie odbędzie się na 99% 

II.  Organizator: Angelika Ciok 
e.        Czerwiec – Inspiracje Kawowe w ambasadzie Peru 

I.   Data nie jest jeszcze określona z uwagi na trwające rozmowy 
II.  Organizatorzy: Mikołaj Kuna, Jan Kaźmierczak 

  
4)                Współpraca: 

a.        Ibroameryka – w ramach współpracy publikowane są artykuły członków grupy 

b.        Terra Brasilis – współpraca w zakresie Śladów Ameryki Łacińskiej 

c. Venezuelan MUN – nawiązanie kontaktu z wenezuelską organizacją. Planowane wymiany i            
wspólne artykuły. 

d. Warsaw Latin Convention – dzięki Angelice Ciok planujemy         
organizację wspólnych projektów 

  
6)                Spotkania na skype: 
a.        Głównie dotyczyły kwestii organizacyjnych. Ciągle czekamy na wystartowanie 

Skajpowzch debatowisk. Spotkań w internecie odbyło się ok. 5. 
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GRUPY JĘZYKOWE 
Grupa francuska 
Koordynator: Michał Stachowiak  
Spotkania: 

● 10.04 
● 17.04 
● 13.05 

Początkowy poziom języka uczestników sprawiał, że rozmawialiśmy o sprawach codziennych raczej           
niż o polityce międzynarodowej. Członkowie są jednak zdolnymi i pracowitymi uczniami (chodzą na             
wiele lekcji francuskiego w tygodniu i postępy są wyraźne nawet przy tak krótkim okresie),              
rozpoczniemy pracę nad bardziej ambitnymi tematami-następna dyskusja odbędzie się na podstawie           
artykułu Płace w Polsce w: Courrier Internationnal.  
 
Grupa rosyjska 
Koordynator: Yevgeniy Kuznitsov 
W tej chwili grupa składa się z 13 członków. 
Grupa działa od stycznia 2018 r.. Już na samym początku nawiązano współpracę z Rosyjskim              
Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie, który działa przy Ambasadzie Rosji w Polsce. 
W styczniu grupa udała się na otwarcie wystawy dzieł rosyjskich malarzy. W marcu odbył się skype o                 
wyborach w Rosji, w czasie którego omówiono sylwetki kandydatów i kierunki rosyjskiej polityki             
zagranicznej. Członkowie grupy słuchają rosyjskiego radia oraz oglądają znany na całym świecie            
program "Orzeł i Reszka" w języku rosyjskim. W tej chwili tłumaczony jest na język rosyjski folder                
promocyjny FMD. Koniec prac zaplanowany jest na czerwiec. 
 
 
 
 
Grupa niemiecka 
Koordynator: Jolanta Pietrasik 
 
Grupa liczy obecnie 18 aktywnych członków. 
Od grudnia zeszłego roku odbyły się 3 kluby dyskusyjne w języku niemieckim. 
Grupa na tę chwilę opiera się głównie na wymianie informacji dotyczących staży i wolontariatu, a               
także programów stypendialnych oraz ciekawych artykułów, które pozwalają jej członkom znaleźć           
sposoby rozwoju dla siebie i swoich umiejętności językowych. 
 
Zważywszy na obecną sytuację Unii Europejskiej, która sprawia, że niemiecki może stać się w              
najbliższych latach jednym z głównych języków urzędowych UE, a także na popyta na ten język na                
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rynku pracy, uważam, że aplikowanie do grupy niemieckojęzycznej może być świetną opcją na             
odkrycie czegoś nowego, co z pewnością może się przydać. 
 
Grupa hiszpańska 
Koordynator: Alina Baihuzhakava 
Grupa liczy 8 osób 
Działalność: 
 
koniec stycznia-poczatek lutego -  nabór do grupy 
15.02 - Skype powitalny i omówienie kwestii organizacyjnych  
17.02 -  Skype powitalny i omówienie kwestii organizacyjnych 
25.02 - klub dyskusyjny przez Skype "Sytuacja społeczno-gospodarcza w Wenezueli"  
11.03 -  klub dyskusyjny przez Skype "Problem narkotyków w Ameryce Łacińskiej"  
25.03 -  klub dyskusyjny przez Skype "Sytuacja Kurdów i konflikt syryjski"  
 
Ponadto: 
Od 2. tygodnia maja grupa zajmuje się organizacją skajpowej debaty oxfordzkiej po hiszpańsku. 
Na bieżąco odbywa się także wymiana artykułami na skajpie i na facebooku oraz ciekawymi              
wydarzeniami, jak Tydzień Kina Hiszpańskiego. 
 

 
Grupa angielska 
Koordynator: Aleksandra Goluś 
 
Aktualnie trwa rekrutacja i tworzenie planu działania pracy grupy. 
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BIURO KARIER 
1. Ewaluacja osób do zespołu Biura Karier zakończona sukcesem w lutym, została wybrana Julia              
Makulik i Nikita Gorlow, oboje z PR Kraków. 
2. Podjęliśmy intensywne działania poprzez udostępnianie regularne ofert na naszej stronie na            
Facebooku co przyczyniło się do wzrostu lajków do 1300 na dzień dzisiejszy  
3. Kontynuowane jest wysyłanie "przeglądu ofert" raz w miesiącu na members@diplomacy.pl oraz            
pojedynczych atrakcyjnych ofert 
4. Został wysłany mail do MSZ w kwestii współpracy, udostępniania ofert, niestety pozostało to bez               
odpowiedzi. 
5. Na Walnym zostanie przeprowadzone szkolenie dla członków FMD. 
6. Pracujemy nad bazą kontaktów Biura Karier. 
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