
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ DYPLOMACJI W TRÓJMIEŚCIE

Lokalizacja: Gdańsk

Termin: 12-15.11.2018

Organizator: Forum Młodych Dyplomatów w Trójmieście

Tegoroczna tematyka Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji (OTD) skupia się wokół 100-lecia odzyskania

niepodległości  przez  Polskę,  100-lecia  przyznania  kobietom  praw  wyborczych  w  Polsce,  a  także  wokół

świętowania Dnia Służby Zagranicznej.  Wydarzenie w Trójmieście rozpocznie się 12 listopada.  W ramach

OTD przeprowadzimy debatę oraz wykład eksperta DR B. AMB Sławomira Klimkiewicza,   który dotyczyć

będzie  wykorzystania  dyplomacji  w  rozwiązywaniu  konfliktów  (tzw.  Soft  Power).  Debata  zostanie

zorganizowana  wspólnie  z  Instytutem  Debaty  Publicznej.  Tezą  debaty  będzie  “Dyplomacja  jest

najskuteczniejszym  narzędziem  rozwiązywania  konfliktów  międzynarodowych”.  Następnie,  na  Wydziale

Prawa  i  Administracji  odbędzie  się  pokaz  filmu  pt.:„Pod  opieką  wiecznego  słońca”,  który  przedstawia

międzynarodową  sytuację  związaną  z  Koreą  Północną.  Chcielibyśmy  przybliżyć  studentom  problematykę

poprzez rozmowę tematyczną z gośćmi specjalnymi (dr Marceli Burdelski, dr hab. Krzysztof Drzewicki oraz

Robert Kiewlicz redaktor serwisu Biznes w Trójmiasto.pl).  Również zyskamy kolejną okazję do wejścia w

świat polskiej dyplomacji: “Niepodległa Polska 100 lat temu i dziś” - będzie to spotkanie z przedstawicielem

dyplomacji,  na  którym  porozmawiamy  o  budowaniu  kontaktów  dyplomatycznych  po  odzyskaniu

niepodległości przez Polskę. Prelegentami zostaną Pan Konsul Ukrainy - Łew Charczyszyn oraz Pan Konsul

Honorowy Republiki Bułgarii - Jan Strawiński. Podsumowaniem i zamknięciem wydarzenia będzie wywiad z

dyplomatą pracującym w Trójmieście,  opublikowany w serwisie YouTube. Wszystkie nasze wydarzenia są

bezpłatne oraz będą miały charakter otwarty dla publiczności.

Harmonogram wydarzenia na UG:

1. Pokaz filmu ”Pod opieką wiecznego słońca”

Termin: 14/11/2018, godz. 18:00 - 21:30

Miejsce:  audytorium  C,  Wydział  Prawa  i  Administracji  Uniwersytet  Gdański

Współorganizator: Koło Naukowe: Kultura i Prawo

Koło Naukowe "Kultura na Prawo" ma zaszczyt i przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu
"Kino pod Paragrafem". Tym razem będziemy mogli wspólnie zobaczyć "Pod opieką wiecznego słońca"
w reżyserii  Witalija Manskiego.  Spotykamy się już 14 listopada o 18:00 w Audytorium C na WPiA.

Wydarzenie  to  zostało  objęte  patronatem  Centrum  Studiów  Azji  Wschodniej  oraz  zostało
zorganizowane we współpracy z Forum Młodych Dyplomatów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Po  seansie  odbędzie  się  dyskusja  z  ekspertami.  Będą  nimi:
-  dr  Marceli  Burdelski  -  politolog,  ekspert  od  spraw  dalekowschodnich  stosunków  narodowych;
-  dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG - z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG;
-  Robert  Kiewlicz  -  dziennikarz,  redaktor  serwisu  Biznes  na  portalu  trojmiasto.pl.

Film "Pod opieką wiecznego słońca" ukazuje historię, z pozoru, zwykłej północnokoreańskiej rodziny,
której życie nie odbiega daleko od ideału. Każdy jej członek jest szczęśliwy z faktu przyczyniania się do
wielkości  północnokoreańskiego  społeczeństwa  i  czuje  się  bezpiecznie  dzięki  boskiej  opatrzności
roztaczanej  przez Wodza Państwa. Reżyser do samego końca ukrywa prawdziwy cel  swojej  pracy
przed zleceniodawcami. Celem tym jest obnażenie kłamstwa jakie potrafi stworzyć aparat państwowy
nieskrępowany  ani  prawem ani  moralnością  tak,  że większość  społeczeństwa  jest  w stanie  w nie



uwierzyć.  Analiza  ta  wydaje  się  szczególnie  ciekawa  w  dobie  fake  newsów  i  wszechobecnej
dezinformacji. 

2. „Niepodległa Polska 100 lat temu i dziś” - spotkanie z dyplomatą

Termin: 15/11/2018, godz. 15:00-16:30

Miejsce: sala D205, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański

Partner: Koło Naukowe: Sztuka Władzy

“Niepodległa Polska 100 lat temu i dziś” - będzie to spotkanie z przedstawicielem dyplomacji, na którym

porozmawiamy o budowaniu kontaktów dyplomatycznych po odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Prelegentami zostaną Pan Konsul Ukrainy - Łew Charczyszyn oraz Pan Konsul Honorowy Republiki

Bułgarii - Jan Strawiński. 

3. Wydarzenie towarzyszące: Parlament Europejski jako prawodawca. Dlaczego warto zagłosować w 

wyborach

Termin: 13/11/2018, godz. 09:45-11:15

Miejsce: aula s208, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański

Współorganizator:  Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

#FMDTrójmiasto wspólnie z Parlament Europejski - Biuro w Polsce zaprasza na spotkanie w następny

wtorek,  13.11.2018  roku  godz.  9:45-11:30  (WNS,  aula  s208,  UG)  . Porozmawiamy  o  roli  PE,  o

stanowienia  demokracji,  a  także  poruszymy  ważną  kwestię  dot.  głosowania  w  wyborach.  Jest  to

wydarzenie towarzyszące OTD 2018 w Trójmieście 


