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	 Od	1	stycznia	Polska	stała	się	niestałym	członkiem	Rady	Bezpieczeństwa	ONZ	z	ra-
mienia	krajów	Europy	Wschodniej,	zastępując	Ukrainę,	natomiast	już	od	wtorku,	1	maja	2018	
r.,	Polska	została	przewodniczącą	Rady	Bezpieczeństwa	ONZ	i	będzie	sprawować	tę	funkcję	
przez	miesiąc.
	 Zgodnie	ze	statutem	Rady	Bezpieczeństwa	ONZ	przewodniczący	zmienia	się	alfabetycz-
nie	co	miesiąc.	Polska	będzie	członkiem	Rady	Bezpieczeństwa	do	2020	r.	Polska	jest	niestałym	
członkiem	RB	ONZ	po	raz	szósty.	Ostatni	raz	zasiadaliśmy	w	radzie	w	latach	1996-1997.	Oprócz	
Polski,	od	1	stycznia,	w	grupie	niestałych	członków	znalazły	się	także	Kuwejt,	Peru	i	Republika	
Wybrzeża	Kości	Słoniowej.	
	 Rada	Bezpieczeństwa	ONZ	 jest	 jednym	z	najważniejszych	organów	Organizacji	Naro-
dów	Zjednoczonych.	Angażuje	się	we	wspieranie	pokoju	oraz	utrzymywanie	bezpieczeństwa	
na	świecie.	Składa	się	ona	z	pięciu	członków	stałych:	Chin,	Francji,	Rosji,	USA	i	Wielkiej	Bryta-
nii,	oraz	dziesięciu	niestałych	–	wybieranych	na	okres	dwóch	lat.	Rada	Bezpieczeństwa	ONZ	
pracuje	nad	rozwiązywaniem	kluczowych	problemów	związanych	z	pokojem	na	świecie.	Po-
siada	uprawnienia	aby	nakładać	 sankcje	na	państwa	członkowskie,	 które	nie	przestrzegają	
międzynarodowych	traktatów	odnośnie	bezpieczeństwa.	W	ostatnich	latach	sankcjami	obło-
żone	zostały	Syria	i	Korea	Północna.	Coraz	częściej	wskazuje	się	jednak	na	problem	ograniczo-
nego	wpływu	Organizacji	Narodów	Zjednoczonych	na	przypadki	łamania	międzynarodowych	
standardów	dotyczących	pokoju.
	 Strona	 polska,	 obejmując	 niestałe	 członkostwo	 w	 radzie,	 będzie	 brała	 udział	 w	
dyskusjach	 oraz	 decyzjach	 dotyczących	 najważniejszych	 kwestii	 bezpieczeństwa	 świa-
towego.	 Podczas	 miesięcznej	 prezydencji	 planowana	 jest	 organizacja	 szeregu	 wyda-
rzeń	 poświęconych	 członkowstwu	 w	 Radzie.	 Jak	 podaje	 na	 swojej	 stronie	 Minister-
stwo	 Spraw	 Zagranicznych,	 najważniejszym	 wydarzeniem	 będzie	 otwarta	 debata	 pod	
przewodnictwem	 prezydenta	 RP	 Andrzeja	 Dudy	 pt.	 Rola	 Rady	 Bezpieczeństwa	 ONZ	 w	
utrzymaniu	 prawa	 międzynarodowego	 w	 kontekście	 zapewnienia	 międzynarodowego	 po-
koju	 i	 bezpieczeństwa.	 Przewidywana	 jest	 również	 debata	 otwarta	 na	 temat	 ochrony	 lud-
ności	 cywilnej,	 w	 której	ma	wystąpić	 Jacek	 Czaputowicz	 –	Minister	 Spraw	 Zagranicznych. 
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 Minister	 Spraw	 
Zagranicznych	 Jacek	 Czaputo-
wicz	 spotkał	 się	 9	 maja	 z	 sze-
fem	 dyplomacji	 Łotwy	 Edgarsem	 
Rinkeviczem,	a	 także	 -	w	Polskim	
Kontyngencie	 Wojskowym	 w	 
Adazi	 -	 z	 łotewskim	 ministrem	
obrony	 Raimondsem	 Bergma-
nisem	 oraz	 stacjonującymi	 tam	 
polskimi	żołnierzami.	
		 Głównymi	 tematami	 spotkania	ministrów	 spraw	zagranicznych	Polski	 i	 Łotwy	
oraz	konsultacji	politycznych	pod	ich	przewodnictwem,	które	miały	miejsce	w	Rydze,	
były	bezpieczeństwo	regionalne,	problematyka	europejska,	w	tym	przyszłość	Wspól-
noty,	Brexit	 i	Wieloletnie	Ramy	Finansowe	UE	po	2020	r.	Rozmowy	dotyczyły	także	
regionalnych	projektów	transportowych	i	infrastrukturalnych,	współpracy	w	ramach	
wielostronnych	 formatów	 w	 regionie	 Morza	 Bałtyckiego,	 polityki	 wschodniej	 oraz	
współpracy	dwustronnej.	
			 Szef	 polskiego	MSZ	 gościł	 też	w	 Polskim	 Kontyngencie	Wojskowym	w	Adaži,	
wchodzącym	w	skład	Wielonarodowej	Grupy	Bojowej	NATO	stacjonującej	na	Łotwie,	
gdzie	 spotkał	 się	 z	polskimi	 żołnierzami	 i	 rozmawiał	 z	 łotewskim	ministrem	obrony	
Raimondsem	Bergmanisem.	Minister	Czaputowicz	podkreślił,	 że	obecność	polskich	
żołnierzy	w	Wielonarodowej	Grupie	Bojowej	NATO	na	Łotwie	pokazuje,	że	Polska	po-
ważnie	podchodzi	do	swoich	zobowiązań	sojuszniczych.		
		 Minister	 złożył	 ponadto	 wizytę	 w	 Łotewskiej	 Bibliotece	 Narodo-
wej.	 Z	 okazji	 100-lecia	 niepodległości	 Łotwy	 szef	 polskiej	 dyplomacji	 przeka-
zał	 na	 ręce	 dyrekcji	 Biblioteki	 książkę	 Adama	 Zamoyskiego	 “Poland.	 A	 History”. 
 
Źródło:
1.https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/minister_jacek_czaputowicz_z_wizyta_na_
lotwie
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  Powitaniem	 przez	 pre-
miera	 Mateusz	 Morawieckiego	
w	 Pałacu	 na	 Wodzie	 w	 Łazien-
kach	 Królewskich,	 rozpoczęła	 się	
13	 maja	 wizyta	 premiera	 Wę-
gier.	Była	 to	pierwsza	podróż	 za-
graniczna	 po	ponownym	objęciu	
funkcji	szefa	rządu	przez	Wiktora	
Orbána.		
   

	 Jak	 poinformowała	 kancelaria	 Prezesa	 Rady	Ministrów	 ,	 spotkanie	 premierów	
Polski	i	Węgier	w	Pałacu	na	Wyspie	w	Łazienkach	Królewskich	dotyczyło	bieżących	kwe-
stii	dwustronnych,	współpracy	 regionalnej	 i	na	 forum	Unii	Europejskiej	oraz	 spraw	z	
zakresu	 bezpieczeństwa	 i	 obrony.	 Rozmawiano	 również	 o	 stanie	 polsko-węgierskiej	
współpracy	gospodarczej	oraz	wybranych	projektach	infrastrukturalnych.	Premier	Wę-
gier	spotkał	się	również	z	prezydentem	Andrzejem	Dudą	 i	marszałkiem	Senatu	-	Sta-
nisławem	Karczewskim.	W	trakcie	wizyty	w	Warszawie	premier	Węgier	złożył	kwiaty	
na	 Grobie	 Nieznanego	 Żołnierza	 oraz	 pod	 pomnikiem	 ofiar	 katastrofy	 smoleńskiej. 
 
Źródło:	
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Umowa o wolnym handlu między UE, a Meksykiem

 Już	 od	 kwietnia	 2018	 roku	Meksykanie	mogą	 swobodnie	 spróbować	 jak	 smakuje	
prawdziwa	belgijska	czekolada,	francuskie	sery,	hiszpańska	choriza	i	nie	tylko.	
Takiej	możliwości	udziela	podpisanie	nowej	umowy	handlowej	między	Unią	Europejską,	a	
Meksykiem.	Porozumienie	w	tej	sprawie	zostało	osiągnięte	21	kwietnia	w	Brukseli.	Będzie	
to	pogłębienie	i	poszerzenie	zakresu	już	istniejącej	umowy	handlowej	podpisanej	w	1997r.	
		 Umowa	 została	 wynegocjowana	 przez	 Komisję	 Europejską	 na	 podstawie	 manda-
tu	zatwierdzonego	przez	rządy	państw	UE.	Następnie	Komisja	dokona	weryfikacji	prawnej	
umowy,	zapewni	 jej	 tłumaczenie	na	wszystkie	 języki	urzędowe	UE,	później	zaś,	przedłoży	
ją	Parlamentowi	Europejskiemu	i	Radzie	do	zatwierdzenia.	Umowa	ma	na	celu	zmniejsze-
nie	zależności	handlowej	Europy	od	barier	protekcjonistycznych	w	Stanach	Zjednoczonych,	
kontynuując	politykę	umów	dwustronnych.	UE	negocjuje	również	podobne	porozumienia	z	
Argentyną,	Brazylią,	Paragwajem	i	Urugwajem.
		 Obie	strony	zamierzają	zmodyfikować	dotychczasową	umowę,	dodając	do	niej	zapisy	
znoszące	cła	na	produkty	 rolne,	usługi,	 żywność	oraz	 zapisy	mające	 służyć	 synchronizacji	
standardów	dotyczących	prawa	pracy	 i	prawa	ochrony	środowiska.	 	Jak	zauważono	w	KE,	
będzie	to	pierwsza	umowa	handlowa	UE,	która	obejmuje	walkę	z	korupcją	w	sektorze	pry-
watnym	i	publicznym.
„Meksyk	i	UE	mają	już	doświadczenie	w	współpracy	i	osiąganiu	wzajemnie	korzystnych	wy-
ników.	Zrobiliśmy	to	jako	partnerzy,	którzy	chcą	dyskutować,	bronić	swoich	interesów,	będąc	
w	tym	samym	czasie	gotowi	do	osiągnięcia	kompromisu,	aby	sprostać	oczekiwaniom	wobec	
siebie.	Dzięki	tej	umowie,	Meksyk	dołącza	do	Kanady,	Japonii	i	Singapuru	w	powiększającej	
się	liście	partnerów	chętnych	do	współpracy	z	UE	w	zakresie	ochrony	otwartego,	sprawie-
dliwego	i	prawidłowego	handlu„	-	powiedział	przewodniczący	Komisji	Europejskiej	Jean-C-
laude	Juncker.
„Dzisiejsze	 porozumienie	 również	 wysyła	 silny	 sygnał	 innym	 partnerom	 na	 te-
mat	 możliwości	 modernizacji	 istniejących	 stosunków	 handlowych,	 jeśli	 tylko	 obie	
strony	 podzielają	 	 wiarę	 w	 korzyści	 płynące	 z	 otwartości	 oraz	 w	 dziedzinie	 wol-
nego	 i	 uczciwego	 handlu”	 -	 powiedziała	 Cecilia	 Malmström,	 komisarz	 ds.	 Handlu. 
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Unia Europejska chce utrzymać umowę nuklearną z 
Iranem, pomimo decyzji Trumpa
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 We	wtorek,	8	maja	prezydent	USA	Donald	Trump	ogłosił,	że	jego	kraj	wycofuje	się	
z	umowy	nuklearnej	z	Iranem.	Podpisał	w	tej	sprawie	memorandum	w	Białym	Domu.	„De-
klaruję	dziś,	 że	 Stany	Zjednoczone	wycofają	 się	 z	 irańskiego	porozumienia	nuklearnego”	–	
stwierdził	Donald	Trump.	Zapowiedział	także	wznowienie	sankcji	wobec	Iranu,	które	zostały	
zawieszone	zgodnie	z	warunkami	umowy.
Trump	 nazwał	 Teheran	 „światowym	 liderem	w	 sponsorowaniu	 terroryzmu”	 i	 potępił	 jego	
wpływy	na	Bliskim	Wschodzie.	 Powiedział,	 że	Ameryka	 „nie	 będzie	 zakładnikiem	 szantażu	
nuklearnego”	i,	że	nie	pozwoli	reżimowi,	który	śpiewa	„śmierć	Ameryce”,	uzyskać	dostęp	do	
broni	jądrowej.	
	 Unia	Europejska,	ze	swojej	strony,	chce	utrzymać	umowę	nuklearną	z	Iranem,	pomimo	
decyzji	Trampa.	Potwierdziła	swoje	zaangażowanie	w	sprawę	nuklearną.	Takie	oświadczenie	
padło	podczas	spotkania	z	wiceministrem	spraw	zagranicznych	Iranu	-	Abbasem	Aragachi	w	
Brukseli,	we	wtorek,	8	maja	(powiedziała	rzeczniczka	Komisji	Europejskiej	Maya	Kosienchic).	
„UE	wykorzystała	tę	okazję,	aby	potwierdzić	swoje	poparcie	dla	dalszego	pełnego	i	skuteczne-
go	wdrożenia	porozumienia	irańskiego	przez	wszystkie	strony.	UE	jest	gotowa	do	wdrożenia	
tej	umowy,	o	ile	Iran	wywiąże	się	ze	swoich	zobowiązań”.	
	 Wysoki	 Przedstawiciel	 ds.	 Polityki	 Zagranicznej	 i	 Polityki	 Bezpieczeństwa	 –	 Federika	
Mogerini	powiedziała:	„Jestem	szczególnie	zaniepokojona	ogłoszeniem	nowych	sankcji	dziś	
wieczorem	(USA	w	sprawie	Iranu),	wraz	z	resztą	społeczności	międzynarodowej,	utrzymamy	
ten	pakiet	nuklearny”.	Z	kolei	prezydent	Francji	Emmanuel	Macron	powiedział,	 że	Francja,	
Niemcy	i	Wielka	Brytania,	które	pomogły	w	negocjowaniu	porozumienia	z	Teheranem,	„żału-
ją”	z	powodu	decyzji	Trumpa.	
I	 ran	 zareagował	 na	 decyzje	 Trumpa	 natychmiast.	 Prezydent	 Hassan	 Rouhani	 na-
zwał	 to	 „wojną	 psychologiczną”	 przeciwko	 Iranowi,	 ponieważ	 wychodząc	 z	 porozu-
mienia,	 USA	 „podważyły	 swoje	 zaangażowanie	 w	 międzynarodowy	 traktat”.	 Prze-
mawiając	 w	 publicznej	 telewizji,	 polityk	 powiedział,	 że	 Teheran	 pozostaje	 po	 stronie	
prawdziwej	 umowy.	 Rouhani	 powiedział	 także,	 że	 omówi	 decyzję	 Trumpa	 z	 europejskimi,	
rosyjskimi	 i	 chińskimi	 stronami,	 które	 podpisały	 umowę	 w	 2015	 roku.	 Jednocześnie	 po-
wiedział,	 że	 jest	 gotowy	do	 zwiększenia	wzbogacania	uranu	w	nadchodzących	 tygodniach. 
  
Źródło:
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Otwarcie ambasady USA w Jerozolimie

Stany	 Zjednoczone	 otworzyły	
w	 Jerozolimie	 swoją	 ambasadę	 w	
Izraelu,	przenosząc	ją	z	Tel	Awiwu.	
Otwarcie	ambasady	odbyło	 się	14	
maja,	 co	 zbiegło	 się	 z	 70.	 roczni-
cą	 proklamowania	 niepodległo-
ści	 przez	 Izrael.	Wydarzenie	 budzi	
kontrowersje	w	związku	ze	sporem	
żydowsko-palestyńskim	 o	 status	
Jerozolimy.	Uroczystości	w	Jerozoli-
mie	rozpoczęły	się	o	godzinie	16:00	
czasu	lokalnego.		
		 W	wydarzeniu	wzięło	udział	ponad	800	gości.	Przewodniczył	jej	ambasador	Stanów	Zjednoczonych	
w	Izraelu	David	Freidman.	Wśród	amerykańskiej	delegacji	na	miejscu	byli	między	innymi	zastępca	sekreta-
rza	stanu	John	Sullivan	oraz	sekretarz	skarbu	Steven	Mnuchin.		W	ceremonii	uczestniczył	również	premier	
Izraela	Benjamin	Netanjahu.	Prezydent	Donald	Trump	nie	zdecydował	się	na	wizytę	w	Izraelu.	Na	żywo	po-
łączył	się	z	uczestnikami	uroczystości.	W	nagraniu	wideo	skierowanym	do	uczestników	ceremonii	otwarcia	
ambasady	USA	w	Jerozolimie	Trump	powiedział,	że	Stany	Zjednoczone	pozostają	zaangażowane	w	proces	
pokojowy	między	Izraelem	a	Palestyńczykami.
		 	Ambasada	została	utworzona	na	terenie	dotychczasowego	konsulatu	Stanów	Zjednoczonych	w	Je-
rozolimie.		Decyzja	została	negatywnie	oceniona	między	innymi	przez	Radę	Bezpieczeństwa	ONZ.	Zdaniem	
części	ekspertów	obecność	ambasady	w		Tel	Awiwie	gwarantowała	większą	stabilność	w	regionie.	Palestyń-
czycy,	podobnie	jak	Żydzi,	uważają	bowiem	Jerozolimę	za	swoją	stolicę.	
		 Amerykański	Kongres	w	1995	roku	przyjął	ustawę	zobowiązującą	Stany	Zjednoczone	do	przeniesie-
nia	ambasady	z	Tel	Awiwu	do	Jerozolimy.	Poprzedni	prezydenci	Stanów	Zjednoczonych	nie	decydowali	się	
jednak	na	takie	działanie,	tłumacząc	się	względami	bezpieczeństwa	narodowego.
		 Zgodnie	z	przewidywaniami	po	ogłoszeniu	decyzji	o	przeniesieniu	ambasady	wybuchły	zamieszki.	
Setki	obywateli	Izraela	pochodzenia	arabskiego,	w	tym	pięciu	parlamentarzystów,	protestowało	w	pobliżu	
nowej	amerykańskiej	placówki.	Według	izraelskiego	wojska	co	najmniej	35	tys.	Palestyńczyków	bierze	udział	
w	protestach	w	12	miejscach	na	granicy	z	Izraelem,	tuż	przy	ogrodzeniu	granicznym.	Co	najmniej	41	Pale-
styńczyków	zginęło,	a	od	900	do	1700	zostało	rannych	podczas	protestów.
	 Społeczność	międzynarodowa	nie	uznaje	Jerozolimy	za	stolicę	Izraela;	prawie	90	ambasad	mieści	się	
w	Tel	Awiwie.	Są	jednak	kraje,	które	złożyły	deklaracje	przeniesienia	swoich	placówek	dyplomatycznych	do	
Jerozolimy	jak	np.	Paragwaj	i	Gwatemala.	
 
Źródło:	
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Ruch unionistyczny w Republice Mołdawskiej – czy 
Besarabia zdoła zjednoczyć się ponownie z Rumunią?
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		 Od	kilku	miesięcy	 na	
południu	 od	 Polski,	 tam	 gdzie	
niegdyś	 znajdowały	 się	 granice 
II	 Rzeczpospolitej	 graniczące	
z	 Księstwem	 Rumuńskim,	 licz-
ne	 wydarzenia	 o	 charakterze	
niemalże	 narodowo-wyzwo-
leńczym	 interesują	 zarówno	
Rumunię,	 jak	 i	 Republikę	Moł-
dawską.	 Na	 terenie	 Republiki	
Mołdawskiej,	 byłej	 Republiki	
Związku	Radzieckiego,	obudziły	

się	 jeszcze	raz	nastroje	filorumuńskie.	Ażeby	w	pełni	 zrozumieć	z	 jakim	zjawiskiem	mamy	do	czy-
nienia	powinnyśmy	sięgać	po	książkę	do	historii,	tam	zapewne	odkrylibyśmy,	iż	państwo,	które	dziś	
nazywamy	Mołdawią	lub	Republiką	Mołdawską,	niczym	innym	nie	jest	niż	jednym	z	dawnych,	histo-
rycznych	regionów	Księstwa	Rumuńskiego,	tak	jak	Siedmiogród	i	Wołoszczyzna.	
	 Po	I	wojnie	światowej	Mołdawia	znajdowała	się	w	składzie	Wielkiej	Rumunii	razem	z	Bukowi-
ną	północną	i	okręgiem	odeskim	(dziś	Ukraina),	lecz	w	1940	r.	w	konsekwencji	paktu	Ribbentrop-Mo-
łotow,	Stalin	zaanektował	Besarabię.	Do	dziś,	 rumuński	 region	graniczący	z	Republiką	Mołdawską	
zwany	jest	‚Moldovą’	i	stanowi	jeno	część	dawnego,	przedwojennego	regionu	mołdawskiego.	Tak	jak	
Siedmiogród,	również	Mołdawia	stanowi	dla	Rumunów	bardzo	ważny	element	kulturowy	–	można	
by	ją	określić	mianem	rumuńskich	Kresów,	gdyż,	tak	jak	dla	Nas	Polaków,	właśnie	z	owych	Kresów	
pochodzili	najwięksi	poeci,	pisarze	i	myśliciele	rumuńskojęzyczni	jak	np.	Mihai	Eminescu,	Vasile	Alec-
sandri	lub	Dosyteusz	(metropolita	mołdawski,	przyjazny	Polakom	i	polskiej	kulturze	–	wzorował	swo-
je	utwory	na	dziełach	Jana	Kochanowskiego).	
	 Obecnie	 filorosyjski	 prezydent	Mołdawii,	 Igor	 Dodon	 pozwala	 na	wszelkim	manifestacjom	
unionistów	jak	np.	zbieranie	podpisów	lub	śpiewanie	hymnu	Rumunii,	choć	wcale	nie	jest	do	tego	
przychylnie	nastawiony.	Rumunia	wydaje	się	wspierać	mołdawskich	braci	z	drugiej	strony	Putny,	jed-
nak	rumuńscy	politycy	podchodzą	do	tej	sprawy	z	dystansem.	Dotąd	za	zjednoczenie	obu	państw	
wypowiedział	się	jedynie	były	rumuński	prezydent	Traian	Băsescu.	29	lat	po	powrocie	Mołdawian	do	
języka	rumuńskiego	jako	urzędowego,	pisanego	łacińskimi	literami,	a	nie	cyrylicą,	jak	kazały	władze	
radzieckie,	jeszcze	raz	sztandary	rumuńskie	powiewają	pod	kiszyniowskim	niebie,	a	po	mieście	tym	
rozbrzmiewa	hymn	Rumunii	,,	Deșteaptă-te,	române”	!    
  
Źródło:	
1.https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/portrete-de-romani-basarabeni-care-au-facut-unirea-in-1918	

Autor:	Kevin Allotta
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Szczyt chińsko, japońsko, koreański w Tokio

	 9	 maja	 w	 Tokio	 od-
były	 się	 rozmowy	 na	 wyso-
kim	 szczeblu	 pomiędzy	 poli-
tykami	 z	 Korei	 Południowej	
(prezydent	Mun	Dze	In),	Chin	
(premier	Li	Keqiang)	i	Japonii	
(premier	 Shinzo	 Abe),	 któ-
re	 miały	 na	 celu	 omówienie	
przede	wszystkim	kwestii	Ko-
rei	 Północnej	 oraz	 zacieśnie-
nie	współpracy	między	tymi	trzema	krajami.	Spotkanie	odbyło	się	w	bardzo	ważnym	momen-
cie,	tj.	po	szczycie	przywódców	obu	państw	koreańskich	i	przed	zapowiadanym	spotkaniem	 
Donalda	Trumpa	z	Kim	Dzong	Unem.	Prezydent	Mun	Dze	In	poinformował	przedstawicieli	
Chin	i	Japonii	o	swoich	rozmowach	z	Kim	Dzong	Unem.	
	 Warto	podkreślić,	 że	dotychczas	Tokio	nie	brało	większego	udziału	w	 intensywnych	
działaniach	dyplomatycznych	wokół	problemu	stosunków	z	Pjongjangiem	oraz	jego	progra-
mu	zbrojeń	nuklearnych	i	rakietowych.	Japonia	zajmuje	wśród	tych	trzech	krajów	najbardziej	
twarde	stanowisko	wobec	Pjongjangu	i	od	dawna	dotrzymuje	się	zasady:	„nie	dyskutować	
dla	samej	dyskusji”.	W	rezultacie,	Japonia	znalazła	się	na	pozycji	obserwatora,	bowiem	Wa-
szyngton	i	Seul	rozpoczęły,	rozmowy	z	Kim	Dzong	Unem	bez	jej	czynnego	udziału.	
	 Innym	tematem	rozmów	na	szczycie	mają	być	stosunki	trójstronne	(w	tym	zwłaszcza	
wymiana	handlowa),	które	przechodzą	ostatnio	trudne	momenty	wywołane	sporami	teryto-
rialnymi	i	ponurymi	zaszłościami	historycznymi.

Źródło:	
1.https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2116057,Szczyt-w-Tokio-Japonia-Chiny-i-Korea-Pld-jednym-glosem-o-
-denuklearyzacji

Autor:	Norbert Kowalczyk
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Spotkanie Kim Dzong Una z Donaldem Trumpem  
zagrożone odwołaniem.
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Jak	 podaje	 północnokoreańska	
agencja	 prasowa	 (KCNA)	 “szczyt,	
który	 miałby	 polegać	 na	 jedno-
stronnym	 przedstawieniu	 żądań	
amerykańskich	 wobec	 Korei	 Pół-
nocnej	w	sprawie	denuklearyzacji,	
nie	jest	dla	nas	interesujący”.
		 Władze	 w	 Pjongjangu	 infor-
mują,	 że	 o	 stosunkach	 pomiędzy	
Koreą	 Północną	 a	 USA	 przesądzi	
podejście	Amerykanów,	a	 jakikol-

wiek	nacisk	z	ich	strony	na	“denuklearyzację	w	stylu	libijskim”	je	wyklucza.	Model	ten	zasugerował	
nowy	doradca	Trumpa,	John	Bolton.	Jak	można	się	było	jednak	domyślać,	Kim	nie	jest	zaintereso-
wany	tym	rozwiązaniem,	zwłaszcza	że	Muammar	Kaddafi	został	obalony	i	zamordowany	po	tym	jak	
zlikwidował	swój	program	jądrowy.
		 Reakcją	prezydenta	Trumpa	na	doniesienia	z	Korei	Północnej	było	stwierdzenie,	że	w	przypad-
ku	Kim	Dzong	Una	nie	ma	zamiaru	powtarzać	sytuacji	z	Libii.	„Kaddafiemu	nigdy	nie	zaproponowali-
śmy	ochrony.	Weszliśmy	i	zniszczyliśmy	ten	kraj	tak	samo	jak	z	Irakiem”,	-	odpowiada	Donald	Trump.
		 Pjongjang	ogłosił	również,	że	z	powodu	manewrów	wojskowych	Korei	Południowej	i	USA	od-
wołuje	zaplanowane	na	środę	rozmowy	na	wysokim	szczeblu	ze	swoim	południowym	sąsiadem.
		 „Wymierzone	w	nas	ćwiczenia,	które	przeprowadzane	są	w	Korei	Południowej,	stanowią	ja-
skrawe	naruszenie	Deklaracji	z	Panmundżomu	i	świadomą	prowokację	militarną,	która	jest	sprzeczna	
z	pozytywnym	rozwojem	sytuacji	na	Półwyspie	Koreańskim”	-	napisała	KCNA.
		 Deklaracją	z	Panmundżomu	nazwano	listę	ustaleń,	jakie	zapadły	podczas	kwietniowego	szczy-
tu	Kima	z	prezydentem	Korei	Południowej	Mun	Dze	Inem,	w	tym	wezwania	do	formalnego	zakończe-
nia	wojny	koreańskiej	z	lat	1950-1953	oraz	„całkowitej	denuklearyzacji”	Półwyspu	Koreańskiego.
		 Na	 chwilę	 obecną,	 pomimo	 groźby	 odwołania	 szczytu	 Kim	 Dzong	 Una	 i	 Do-
nalda	 Trumpa,	 przygotowania	 do	 niego	 trwają	 i	 jest	 ono	 planowane	 na	 12	 czerwca. 
 
Źródło:
1.	 http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1414211,korea-pln-grozi-odwolaniem-spotkania-kima-z-trum-
pem.html

Autor:	Norbert Kowalczyk
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Działalność naszego ośrodka

Dlaczego „Polishglots”? Bo w interakcji moż-
na nauczyć się dużo więcej! 
	 Projekt	 „Polishglots”	 powstał	 na	 bazie	
„Lubelskiej	 Szkoły	 Dyplomacji”	 organizowanej	
przez	Regionalny	Ośrodek	Debaty	Międzynaro-
dowej	w	 Lublinie.	 Jest	 to	 kurs	 krótkich	 (15-20	
min.)	 filmików,	 z	 nauczaniem	 języka	 polskiego	
jako	obcego	w	sposób	ikonograficzno-leksykal-
ny.	 Do	 tej	 pory	 powstało	 trzy	 filmiki,	 które	 są	
ogólnodostępne	 na	 YouTube	 kanale	 „Polish-
glots”.	 	 Jest	 to	 ciekawa	 alternatywa	 dla	 obco-
krajowców,	 zwłaszcza	 przy	 przyswajaniu	 czy	
powtarzaniu	materiału	lekcji.	Dla	ułatwienia	na-

uczania	języka,	tłumaczenie	polskiego	słownictwa	idzie	w	parze	z	ilustrowaniem.	
	 Polska	leksyka	jest	trudna	w	wymowie	(zwłaszcza	dla	osób	ze	Wschodu)	dlatego	
za	pomocą	krótkich	filmów	staramy	się	ułatwiać	uczniom	naukę	i	sprawiać,	że	sposób	
nauczania	przebiega	szybciej,	skuteczniej	i	o	wiele	ciekawiej,	niż	zwykłe	siedzenie	przy	
podręcznikach.	
	 Przedstawione	 informacje	 są	 zawarte	w	 tak	 zwanych	 „blokach	 tematycznych”.	
Pierwsze	filmiki	wyjaśniają	podstawowe	zagadnienia,	czyli	alfabet	polski,	fonetykę	(w	
tym	poprawna	wymowa),	tworzenie	sylab	i	niezbędne	zwroty	komunikacyjne	(np.,	„Jak	
masz	na	imię?”,	„Skąd	jesteś?”,	„Jak	się	masz?”).	Na	ogół,	materiał	 jest	dawkowany	i	
ułożony	według	codziennych	potrzeb	uczącego	się.	
	 Łącznie	taki	online	kurs	na	poziomie	A1	będzie	stanowił	około	30	godzin	i	będzie	
dobrą	alternatywą	do	zwykłych	podręcznikowych	lekcji.	Jeśli	książka	sama	w	sobie	nie	
zachęca	do	nauki,	to	na	pomoc	przychodzi	Internet,	gdzie	każdy	poszukuje	informacji	w	
uproszczonej	formie.	„Polishglots”	jest	tak	zwaną	„deską	ratunku”	–	język	polski	przed-
stawiony	w	dostępnej	formie	z	elementami	zabawy	i	żartu.	

Autor:	Uliana Hirniak 

“Polishglots”– YouTube kurs języka polskiego dla 
obcokrajowców ze Wschodu
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Marsz Rotmistrza Pileckiego 2018
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	 13	maja,	w	dniu	117.	 rocznicy	uro-
dzin	Witolda	Pileckiego,	 już	po	 raz	ósmy	od-
był	się	Lubelski	Marsz	Ku	Pamięci	Rotmistrza	
Pileckiego	organizowany	przez	Polską	Akade-
micką	Korporacją	Astreę	Lublinensis	oraz	Sto-
warzyszenie	 KoLiber	 -	 Oddział	 Lublin.	 Głów-
nym	 celem	 marszu	 było	 wspólne	 uczczenie	
pamięci	jednego	z	najznakomitszych	żołnierzy	
II	 RP,	 uczestnika	 wojny	 Polsko-Bolszewickiej,	
Kampanii	 Wrześniowej	 oraz	 Powstania	 War-
szawskiego,	 ochotnika	 do	 Auschwitz,	 autora	
„Raportów	 Pileckiego”,	 członka	 organizacji	
niepodległościowych	 walczących	 z	 okupan-
tem	 niemieckim,	 a	 po	 wojnie	 także	 sowiec-
kim,	męża	oraz	ojca.		

		 Przed	samym	Marszem,	o	godzinie	13:15	została	odprawiona	Msza	Święta	za	du-
szę	śp.	Witolda	Pileckiego	w	Kościele	Powizytkowskim,	przy	ulicy	Narutowicza.	Marsz	
zaś	rozpoczął	się	około	godziny	14:15.	Uczestnicy	przeszli	trasę	prowadzącą	od	Placu	
Wolności	przez	ul.	Bernardyńską,	ul	Kard.	Stefana	Wyszyńskiego,	ul.	Królewską,	Stare	
Miasto,	aż	dotarli	na	Dziedziniec	Zamku	Lubelskiego.	Podczas	przemarszu	był	odczy-
tywany	niezwykły	życiorys		Witolda	Pileckiego	(rotmistrz	był	pośmiertnie	odznaczony	
Orderem	Orła	Białego	i	awansowany	do	stopnia	pułkownika).		Uroczystości	zakończyły	
przemowy	organizatorów	oraz	wspólne	odśpiewanie	hymnu.	Patronat	honorowy	nad	
tegorocznym	wydarzeniem	objął	Wojewoda	Lubelski,	prof.	Przemysław	Czarnek,	oraz	
Regionalny	Ośrodek	Debaty	Międzynarodowej	w	Lublinie.	
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 17	maja	b.r.,	podczas	pierwszego	dnia	
ósmej	 edycji	 Kongresu	 Polska	Wielki	 Projekt,	
koordynator	RODM	Lublin	–	Michał	Dworski	–	
wystąpił	w	 inauguracyjnym	panelu,	w	którym					
opowiadał	 o	 działalności	 naszego	 Ośrodka,	 o	
doświadczeniach	z	pracy	w	III	sektorze	oraz	o	
rozwoju	 społeczeństwa	obywatelskiego	 z	per-
spektywy	młodego	pokolenia.
		 Podczas	 kongresu	 politycy,	 naukowcy	 i	
specjaliści	 z	 całego	 świata	 dyskutowali	 o	 wy-
zwaniach	 stojących	 przed	 Polską,	 związanych	
z	gospodarką,	społeczeństwem	czy	kulturą.	Na	

kongresie	poruszane	były	również	takie	tematy,	 jak	rola	sportu	w	kreowaniu	polskiej	
marki,	praworządność	 i	 trójpodział	władzy,	a	 także	 znaczenie	Polonii	w	promowaniu	
kraju.
		 Warto	również	dodać,	że	w	dniach	17-18	maja	Regionalny	Ośrodek	Debaty	Mię-
dzynarodowej	w	Lublinie	wystawił	stoisko	 informacyjne	w	gmachu	Teatru	Wielkiego,	
gdzie	odbywały	się	pierwsze	dni	Kongresu.	Podczas	przerw	pomiędzy	dyskusjami	pane-
lowymi	było	można	zapoznać	się	z	misją	i	celami	naszego	Ośrodka.

Przedstawiciele Ośrodka na Kongresie Polska Wielki 
Projekt
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Seminarium eksperckie „Trójmorze: Idea, realizacja, 
perspektywy”
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 29	maja	 2018	 roku	 o	 godzinie	 13:00	
w	 Sali	 Rady	Wydziału	 Politologii	 Uniwersytetu	
Marii	Curie-Skłodowskiej	(ul.	Plac	Litewski	3,	Lu-
blin)	odbyło	się	seminarium	eksperckie	pod	na-
zwą	„Trójmorze:	idea,	realizacja,	perspektywy”.
Celem	 seminarium	 była	 prezentacja	 punk-
tów	 widzenia	 idei	 Trójmorza	 z	 perspekty-
wy	 analityków	 i	 ekspertów	 z	 Litwy,	 Węgier,	
Czech,	 Słowacji	 i	 Polski.	 Podczas	 rozmów	 po-
ruszone	 zostały	 aspekty	 społeczne,	 gospo-
darcze	 i	 polityczne.	 	 Wśród	 prelegentów	 zna-
leźli	 się:	 dr	 Tomáš	 Strážay	 (Slovak	 Foreign	
Policy	 Association),	 dr	 Dominik	 Héjj	 (kropka.
hu),	 dr	 Gediminas	 Kazėnas	 (Uniwerystet	 Mi-
chała	 Romera	 w	 Wilnie),	 Jan	 Rafał	 Lupomesky	 (były	 doradca	 Prezydenta	 Vac-
lava	 Klausa)	 oraz	 dr	 Łukasz	 Lewkowicz	 (Uniwersytet	 Marii	 Curie-Skłodowskiej). 
	Wydarzenie	 cieszyło	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem	wśród	 studentów	oraz	mediów.	
Partnerami	wydarzenia	zostało	szereg	organizacji	 i	kół	studenckich	takich	 jak:	Rada	Wy-
działowa	Samorządu	Studentów	Wydziału	Politologii	UMCS,		Politologiczne	Koło	Naukowe	
UMCS,	Koło	Naukowe	Bliskiego	Wschodu	UMCS,	Koło	Myśli	Społecznej	i	Ruchów	Politycz-
nych		UMCS.	Patronat	medialny	nad	niniejszym	wydarzeniem	objął	portal	Geopoliti.org.	
Seminarium	patronował	ośrodek	analityczno	-	badawczy	Warsaw	Institute.
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