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SPOTKANIA
Z DYPLOMACJĄ

Debata „Polsko-szwedzka współpraca na rzecz Morza Bałtyckiego” 24 października br. zgromadziła przedstawicieli samorządów, urzędów morskich, pracowników firm oraz studentów trójmiejskich uczelni wyższych.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku rozpoczął nowy cykl zajęciowy
„Spotkania z dyplomacją” realizowany we współpracy z Młodzieżową Akademią Dyplomatyczną, działającą pod auspicjami ministra Radosława Sikorskiego.

Zaproszeni prelegenci opowiedzieli o wspólnych polsko-szwedzkich działaniach z perspektywy instytucji przez
nich reprezentowanych oraz podzielili się swoimi osobistymi refleksjami i uwagami. Jak wynika z informacji
przedstawionych przez panią Joannę Wojtkowską z Departamentu Polityki Europejskiej MSZ, współpraca pomiędzy dwoma krajami odbywa się na wielu płaszczyznach, bardzo dobrze rozwija się w zakresie bezpieczeństwa i obrony (szczególnie między marynarkami wojennymi). Do priorytetowej wspólnej inicjatywy należy
zaliczyć Partnerstwo Wschodnie.

Pierwsze spotkanie poświęcone było Republice Federalnej Niemiec. Stanowiło ono przygotowanie przed rychłym spotkaniem z panem, Frankiem Reinerem, Konsulem RFN w Gdańsku. W czasie warsztatów uczniowie
zapoznali się z podstawowymi faktami na temat naszego zachodniego sąsiada tj. symbole narodowe, geografia, kultura, czy stosunki dwustronne. Wiele emocji wzbudziła druga część szkolenia - gra w „Milionerów”!
Pytania konkursowe dotyczyły Republiki Federalnej Niemiec.

O istotnym aspekcie gospodarczej współpracy można było usłyszeć od dr Tadeusza Iwanowskiego – prezesa
Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej w Gdańsku. Wskazał on przykłady polskich firm odnoszących sukcesy
w Szwecji, opowiedział o inicjatywie śniadań biznesowych ułatwiających polskim firmom nawiązanie kontaktów ze Szwedami.
Natomiast pan Ryszard Toczek z Urzędu Miasta Gdynia mówił o połączeniu Gdynia – Karlskrona, dzięki któremu, od 1991 r. aż do dzisiaj promami przewieziono ok. 6,5 mln osób i ponad 1 mln samochodów. Na koniec
o kwestiach społecznych opowiadał dr Kazimierz Musiał z Uniwersytetu Gdańskiego. Wspomniał o różnicach,
także dotyczących kultury biznesowej, które mogą wpływać na relacje.

Problemów nastręczyły graczom m.in. następujące zagadnienia: „jaki kolor mają niemieckie skrzynki pocztowe?”, „które niemieckie miasto nazywane jest małym Paryżem”, czy „jaki jest numer kierunkowy do Niemiec?”. Mimo trudności, padł milion. Zdobywcą nagrody został Konrad Miskcher. Zwycięzcy gratulujemy! No
właśnie, czy Wy znacie odpowiedzi na powyższe pytania :) ?
Opracowanie: Agata Birecka

Uczestnicy z sali aktywnie uczestniczyli w dyskusji i dopytywali o kwestie kooperacji energetycznej i innowacyjności. W efekcie dyskusji padło ważne stwierdzenie, że warto korzystać ze szwedzkich rozwiązań, jednak
nie kopiować wszystkiego, tylko wypracować własną drogę.
Więcej w witrynie RODM Gdańsk

Opracowanie: Magdalena Szymczuk
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POLSKA - NIEMCY

ŚWIAT DLA SENIORÓW
Spotkania z Seniorami cieszą się ogromnym powodzeniem.
W październiku odbyły się zajęcia na temat Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Japonii.
W czasie 1,5 godzinnych warsztatów, uczestnicy poznają aspekty historyczno-kulturowe wybranego przez siebie kraju. Obok części wykładowej, obowiązkowo pojawia się część muzyczna, która wzbudza bardzo wiele pozytywnych emocji. Więcej o spotkaniach w naszej witrynie.

RODM Gdańsk
NA KONFERENCJI KURATORIUM OŚWIATY
9 października RODM Gdańsk uczestniczył w konferencji „Uczenie się przez całe życie” organizowanej przez Pomorskie Kuratorium Oświaty. Koordynatorka Ośrodka przedstawiła założenia RODM w kontekście edukacji nieformalnej. Zaprezentowała również dotychczasowe
działania punktu oraz możliwości współpracy w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej oraz
spraw europejskich.
Opracowanie: Agata Birecka
Licealistów z VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku odwiedził konsul RFN w Gdańsku Frank Reiner oraz pani Maria
Żukowska, dyrektor Centrum Herdera. Spotkanie trwało 1,5
godziny. W jego trakcie padało wiele pytań ze strony młodzieży, również tych dotyczących wspólnej, trudnej przeszłości. Pan konsul okazał się jednak bardzo sympatycznym
rozmówcą, świetnie radził sobie z językiem polskim i chętnie odpowiadał nawet na drażliwe kwestie. Umówił się także z „młodymi dyplomatami” na wizytę w konsulacie.
Więcej informacji w witrynie RODM Gdańsk

Opracowanie: Agata Birecka
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ŚWIAT ŻEGNA PREMIERA

Tadeusza Mazowieckiego
28 października, w wieku 86 lat zmarł pierwszy niekomunistyczny premier po 1989 roku, Tadeusz Mazowiecki. Na ręce Jego rodziny oraz władz Polski nadesłano złożono wyrazy współczucia z całego świata.
Wkład Tadeusza Mazowieckiego w najnowszą historię Polski, Europy oraz
świata docenili prezydenci: Czech, Litwy, Estonii, Szwajcarii, Macedonii,
Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Luksemburga oraz Singapuru. Barack
Obama, prezydent USA wspomniał, że Tadeusz Mazowiecki „dał nadzieję
kobietom i mężczyznom tęskniącym za wolnością do wyrażania ich podstawowych praw, a jego wpływ na stworzenie zjednoczonej i wolnej Europy nigdy nie będzie zapomniany. Dzięki odwadze i wytrwałości takich
ludzi jak Tadeusz Mazowiecki, Polska stała się regionalnym i światowym
liderem oraz ważnym przykładem dla krajów przechodzących przemiany
demokratyczne na całym świecie. Stany Zjednoczone są dumne z budowania z Polską przyszłości opartej na rozwoju i dobrobycie”. Z kolei, kanclerz RFN Angela Merkel zaznaczyła, iż Tadeusz Mazowiecki „ […] wniósł
niezapomniany wkład w pokonanie autorytarnej niesprawiedliwości oraz
na rzecz europejskiej jedności. […] Jako polski premier, wspierał upadek muru i ponowne zjednoczenie naszego kraju. […] Niemcy widziały
w Tadeuszu Mazowieckim zawsze zwolennika ścisłych i silnych związków
polsko-niemieckich […]”. „Zaimponował mi sposobem, w którym łączył
odpowiedzialne przywództwo oraz skromność” – napisał zaś w depeszy
Dalajlama XIV.

Opracowanie: Agata Birecka

Tadeusz Mazowiecki - polityk i publicysta, z wykształcenia prawnik. Pierwszy premier III RP, założyciel oraz przewodniczący Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Poseł na Sejm (w latach 1991–2001). Od 2010 roku doradca Prezydenta
RP ds. polityki krajowej i międzynarodowej. Kawaler Orderu Orła Białego. W latach 1948–1955 działacz na Recz stowarzyszenia PAX. Między 1953–1955 redaktor naczelny tygodnika „Wrocławskiego Tygodnika Katolików” (WTK). Współzałożyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, redaktor naczelny katolickiego miesięcznika „Więź”. W latach 70.
wraz z grupą ekspertów, został doradcą NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku, uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.
Był doradcą Lecha Wałęsy. Ukuł pojęcie „Grubej kreski” na znak odcięcia się pierwszego niekomunistycznego rządu od
komunistycznej władzy. 21 grudnia 1998 otrzymał najwyższe odznaczenie francuskie – Legię Honorową
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