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  W dniu 22 lutego 2019 roku 
miała miejsce w Lublinie wizyta Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy, Prezydenta Ukrainy Petra 
Poroszenka oraz Prezydenta Republiki Li-
tewskiej Dalii Grybauskaitė.  Piątkowe uro-
czystości rozpoczęły się o godzinie 11:00, 
od złożenia kwiatów przez Prezydentów 
Polski i Litwy pod pomnikiem Unii Lubel-
skiej na placu Litewskim. W tym momencie 
należy przypomnieć  o 450. rocznicy zawar-
cia Unii Lubelskiej, której następstwem było 

powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zawarcie porozumienia pomiędzy stanami Korony Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego nastąpiło 1 lipca 1569 roku podczas obrad sejmu walnego w Lu-
blinie. Wspomniane porozumienie zostało ratyfikowane 4 lipca 1569 roku przez króla Zygmunta II Augusta. 
Warto dodać, że rok 2019 został uznany przez Senat Rokiem Unii Lubelskiej. 
  O godzinie 13:50 nastąpiła wizyta Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Republiki 
Litewskiej Dalii Grybauskaitė i Ukrainy Petro Poroszenki w siedzibie litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady im. 
Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wie-
lonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej 
utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 
2015 roku. 25 stycznia 2016 roku Antoni Macierewicz - Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Juzoas 
Olekas - Minister Obrony Narodowej Republiki Litwy oraz Generał Armii Ukrainy Stepan Poltorak -  Mini-
ster Obrony Ukrainy zainaugurowali działalność połączonej Brygady LITPOLUKRBRIG w trakcie oficjalnej ce-
remonii otwarcia w Lublinie. Brygada w październiku ubiegłego roku otrzymała sztandar oraz imię hetmana 
Konstantego Ostrogskiego. Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest zorganizowane zgodnie ze standardami NATO 
oraz podzielone na Dowództwo i Sztab Brygady. Stanowiska w Dowództwie Brygady zmieniają się rotacyjnie 
pomiędzy państwami ramowymi. W tej chwili dowódcą brygady jest płk Dmytro Bratishko z Ukrainy, jego 
zastępcą płk Arturas Jasinskas z Litwy, a Polak – płk Michał Matyska szefem sztabu.
  Po ceremonii oficjalnego powitania przywódców państw odbyły się rozmowy trójstronne, a następnie 
spotkanie z mediami. Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił znaczenie przyjaźni oraz jedności państw nasze-
go regionu, a także przypomniał o zaciśnięciu współpracy pomiędzy Polską, a Litwą w zakresie obronności i 
bezpieczeństwa. Również Prezydent Litwy zwracała w swoim przemówieniu uwagę na bezpieczeństwo regio-
nu oraz wyraziła wsparcie dla narodu ukraińskiego. Z kolei Prezydent Petro Poroszenko podziękował Polsce za 
jej wsparcie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także zwrócił uwagę na szczególną pomoc Polski i Litwy w 
podtrzymaniu integralności terytorialnej Ukrainy.
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Lublin pierwszym polskim miastem w międzynarodowej sieci 
XARXA FP
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 W dniu 5 lutego 2019 r. w 
Barcelonie obchodzono 20 rocznicę dzia-
łalności międzynarodowej sieci XARXA 
FP. W czasie XX Zgromadzenia Ogólnego 
delegacja z Lublina oficjalnie zawniosko-
wała o włączenie Gminy Lublin do orga-
nizacji.
 Program wyjazdu obejmował 
m.in.: spotkanie koordynatorów sieci 
wszystkich miast, posiedzenia Walnego 
Zgromadzenia oraz prezentację akade-
mickiego potencjału Miasta Lublin na arenie międzynarodowej i głosowanie nad przyjęciem nowych człon-
ków.
 XARXA FP jest organizacją non-profit, zrzeszającą miasta europejskie, utworzoną w 1999r. Biuro 
XARXA FP istnieje przy Urzędzie Miasta Barcelona. Celem sieci jest pomoc w szerzeniu oraz nawiązywaniu 
kontaktów pomiędzy partnerami, dążąc do wymiany uczniów i nauczycieli szkół zawodowych na praktyki i 
staże w zakresie projektów ERASMUS+. XARXA FP zabiega o to, aby stać się organizacją referencyjną w ob-
szarze europejskiej mobilności, promując i wprowadzając innowacje w kształceniu i szkoleniu zawodowym 
zgodnie ze strategicznymi priorytetami UE. 
 Członkostwo w XARXA FP jest otwarte dla wszystkich władz lokalnych oraz instytucji edukacyjnych, 
które są silnie zaangażowane w kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie. Członkostwo w sieci wiąże się 
z roczną opłatą w wysokości 800€. Lublin został przyjęty do organizacji wraz z Espoo (Finlandia), Herning 
(Dania) i Pragą (Czechy). Powiększyło to liczbę miast do 33 z 15 krajów Unii Europejskiej.
 W styczniu list intencyjny w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do sieci XARXA FP podpisał Prezy-
dent Krzysztof Żuk. Rada Miasta Lublin uchwałą nr 136/IV/2019 z dnia 28.02.2019 r. zatwierdziła przystąpie-
nie do organizacji oraz wyraziła zgodę na zawarcie umowy o współpracy w ramach sieci. Uchwała wchodzi 
w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Członkostwo w organi-
zacji wpisuje się w założenia Obszaru Akademickość ze Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.
 Członkostwo w sieci umożliwi uczniom lubelskich szkół zawodowych wyjazdy na zagraniczne prak-
tyki zawodowe. Do Lublina będą również mogli przyjeżdżać uczniowie szkół z innych państw należących do 
sieci. Ponadto będzie to szansa do wypromowania Miasta Lublin na arenie europejskiej.



Prezydent RP Andrzej Duda oraz Wiceprezydent USA  
Mike Pence w Miejscu Pamięci Auschwitz

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
NEWSLETTER NR 21 STYCZEŃ - MARZEC 2019
STRONA 4

 W piątek 15 lutego prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz 
wiceprezydent Stanów Zjednoczonych 
Mike Michael Pence, odwiedzili były nie-
miecki nazistowski obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau. Politykom towarzyszy-
ły małżonki: Agata Kornhauser-Duda oraz 
Karen Pence. Wspólnie złożyli hołd ofiarom 
w miejscu zagłady Żydów oraz męczeństwa 
Polaków i innych narodów. 
 Na początku wizyty pary prezydenckie 
przeszły przez główną bramę obozu, którą 

wieńczy napis "Arbeit macht frei". Następnie skierowali się alejkami do bloków, w których znajduje się eks-
pozycja muzealna, przybliżająca przyczyny osadzenia w obozie więźniów różnych narodowości w tym Pola-
ków, Żydów i Romów, a także deportacje oraz masową zagładę Żydów.
 Przed Ścianą Straceń, gdzie Niemcy podczas II wojny światowej rozstrzelali wiele tysięcy osób, głów-
nie Polaków, przywódcy państw wraz z Małżonkami złożyli wieńce kwiatów w barwach narodowych Polski i 
Stanów Zjednoczonych. Kolejnym etapem było zejście do celi w której męczeńską śmierć poniósł św. Mak-
symilian Maria Kolbe, warując jednocześnie swojego współwięźnia z obozu. Duchowny stał się pierwszym 
polskim męczennikiem podczas II wojny, który został wyniesiony na ołtarze.
 Później obaj przywódcy z małżonkami odwiedzili również były obóz Auschwitz II-Birkenau. To w nim 
Niemcy na masową skalę mordowali Żydów. Jest to także symbol męczeństwa narodu romskiego. Niemcy 
więzili w Auschwitz II-Birkenau wielu Polaków. Tam docierały m.in. w sierpniu 1944 r. transporty z naszymi 
rodakami deportowanymi z ogarniętej powstaniem Warszawy. 
 Wizytę Par Prezydenckich zwieńczyło zapalenie zniczy przed Pomnikiem Ofiar Obozu w Brze-
zince. Tam również zostały złożone wpisy do księgi pamiątkowej: „Stoimy na straży pamięci i praw-
dy o ludobójstwie, które popełniono tu, w największym niemieckim nazistowskim obozie kon-
centracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau, który jest symbolem Holokaustu, miejscem zagłady 
Żydów, męczeństwa Polaków, Porajmos Roma i Sinti, masowej śmierci jeńców sowieckich i przedsta-
wicieli innych narodowości. Nigdy nie ustaniemy w walce ze złem”,  – napisali Prezydent RP z Małżonką.  
 Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez 
Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.
Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków 
i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 
r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez 
nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, 
także gdy - od 1942 r. - stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego 
rozwiązania kwestii żydowskiej) - nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane  
III Rzeszę tereny.
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 Michael Pence jest czwartym urzędującym Wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który zwie-
dził Miejsce Pamięci. Przed nim byli tu George H.W. Bush, który później został wybrany na prezydenta, Al 
Gore oraz Dick Cheney. Były obóz zwiedzili też dwaj urzędujący prezydenci: Gerald Ford oraz George W. 
Bush.
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III polsko-brytyjskie Forum Belwederskie
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  Tegoroczne Forum odbyło się w 
dniach 6–7 marca 2019 r. na Zamku Królew-
skim. Hasłem przewodnim było „Najważ-
niejsze tematy. Przyszłość partnerstwa pol-
sko - brytyjskiego”. Ponad 300 osób wzięło 
udział w ceremonii otwarcia wydarzenia, 
nie zabrakło również współprzewodniczą-
cych Komitetu Sterującego Forum – prof. 
Zdzisława Krasnodębskiego  i Sera Malcol-
ma Rifkinda.
 "W tym forum nie jest istotny udział pre-

mierów, prezydentów czy innych wielkich ludzi. Tutaj ważny jest udział społeczeństw obywatelskich i o ich 
dialog", - mówił Malcolm Rifkind były brytyjski minister spraw zagranicznych.
 "Jestem pewien, że te niewielkie turbulencje nie tylko przetrwamy, ale że nasza przyjaźń będzie jesz-
cze silniejsza, co będzie pozytywnym wkładem w przyszłość całej Europy", - powiedział podczas inauguracji 
Zdzisław Krasnodębski wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz współkierownik komitetu Forum 
Belwederskiego.
 „Polska wierzy w dialog strategiczny ze Zjednoczonym Królestwem, a nasze stosunki wychodzą daleko 
poza obszar Unii Europejskiej” – mówił wiceminister Szynkowski vel Sęk. Mówił także, że brexit nie zmieni 
szczególnej więzi między naszymi krajami, która opiera się na historii i kontaktach międzyludzkich. Wiceszef 
polskiej dyplomacji wyraził przekonanie, że oba kraje, bez względu na kształt przyszłych relacji Wielkiej Bry-
tanii z UE, będą nadal współdziałać w wielu obszarach z agendy politycznej i ekonomicznej.
  W ramach Forum dyskutowano na tematy z zakresu spraw społecznych, gospodarczych czy politycz-
nych, m.in. wpływu brexitu i zmian zachodzących w UE na polsko-brytyjskie partnerstwo, kwestii dotyczących 
energetyki czy ochrony środowiska. Uczestnicy Forum rozważali także, czy faktycznie występuje zjawisko po-
dwójnej tożsamości, jakie są jej przejawy i czy może być ona źródłem trudności w życiu społecznym.
 Forum Belwederskie, które organizowane jest raz do roku, na przemianę w Wielkiej Brytanii i w Pol-
sce, ma pozwolić na odnalezienie nowych płaszczyzn we współpracy gospodarczej i biznesowej, sprawach 
bezpieczeństwa, a także kwestiach związanych z liczącą prawie milion osób społecznością polską na Wyspach 
i obecnością Brytyjczyków w Polsce.
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Kornel Morawiecki odznaczony Krzyżem Średnim Orderu 
Zasługi Węgier
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 10 marca 2019 r. premier 
Węgier Viktor Orbán odznaczył marszał-
ka seniora Sejmu Kornela Morawiec-
kiego Krzyżem Średnim Orderu Zasługi 
Węgier. Uroczystość ta miała miejsce w 
ambasadzie Węgier, w której ze strony 
polskiej udział wzięli: premier Mateusz 
Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Sena-
tu Marek Kuchciński i Stanisław Karczew-
ski, wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS 
Ryszard Terlecki oraz minister spraw za-
granicznych Jacek Czaputowicz.
 „Gdy założyliśmy naszą organizację musieliśmy zdecydować jak będziemy radykalni i zdecydowaliśmy, 
że będziemy radykalni jak Pan” - powiedział szef węgierskiego rządu, przypominając działalność opozycyjną 
marszałka seniora z czasów Solidarności.
 Kornel Morawiecki nie zapomniał podkreślić więzi polsko-węgierskiej. W swoim wystąpieniu mówił: 
"Za rok obchodzimy setną rocznicę bitwy warszawskiej, podczas której pokonaliśmy bolszewicką Rosję, pol-
ski żołnierz strzelał węgierską amunicją słaną nam z Węgier. A w 1956 r. słaliśmy polską krew do walczącego 
Budapesztu, - takie są nasze więzi".
 Węgierski Order Zasługi dzieli się na pięć klas i nadawany jest w dwóch odmianach: cywilnej i woj-
skowej, został ustanowiony w 1922 r. jako Krzyż Zasługi i jest drugim wedle starszeństwa odznaczeniem pań-
stwowym Węgier.



20. rocznica Polski w NATO
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  Bieżący rok jest dla Polski  
czasem obchodzenia szeregu ważnych 
rocznic. Jedną z nich jest 20. rocznica przystą-
pienia Polski do struktur NATO. W amerykań-
skiej miejscowości Independence, 12 marca 
1999 roku, Polska, Węgry oraz Czechy zostały 
przyjęte do struktur Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego. Pierwszym polskim ambasadorem, 
który nawiązał oficjalne stosunki dyploma-
tyczne z NATO był prof. Krzysztof Skubiszew-
ski. Warto również pamiętać, że w 2019 roku 

obchodzimy także 70. rocznice jubileuszu podpisania w Waszyngtonie Traktatu Północnoatlantyckiego.
Przystąpienia Polski do struktur NATO nastąpiło w sytuacji, gdy sojusz obchodził 50. rocznicę swojego istnie-
nia. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego jest wojskową instytucją międzyrządową, która gwarantuje 
państwom członkowskim, na mocy podpisanych umów,  bezpieczeństwo oraz integralność terytorialną, a tak-
że nietykalność granic i suwerenność państwową. Impulsem do powstania Sojuszu było zagrożenie militarne 
ze strony ZSRR oraz potrzeba wypracowania wspólnego systemy obrony w przypadku agresji zbrojnej Związku 
Radzieckiego. Z biegiem czasu i odpowiednio do światowej sytuacji politycznej NATO stopniowo zmieniło 
swój charakter nastawiony głównie na obronę militarną przed ZSRR.  Obecnie działalność Sojuszu bazuje się 
na wysokich standardach w zakresie obrony praw człowieka, bezpieczeństwa, demokratyzacji społeczeństwa 
i rozwoju gospodarki. 
Siedemdziesięcioletnie funkcjonowanie Paktu północnoatlantyckiego sprawia, że NATO jest dzisiaj wysoce 
zorganizowaną instytucją międzynarodową, zapewniającą bezpieczeństwo zarówno w Europie, jak i na świe-
cie. Wśród licznych  misji przeprowadzonych przez NATO należy wymienić m.in. monitoring sytuacji w Turcji 
podczas zagrożenia w 1991 roku ze strony Iraku; wsparcie Unii Afrykańskiej w jej misjach pokojowych na 
kontynencie afrykańskim czy powietrzne misje policyjne w związku z nielegalna interwencją wojskową Rosji 
na Ukrainie w 2014 roku. 
Dla Polski członkostwo w NATO oznacza, z jednej strony, wzmacnianie pozycji obronnych  poprzez podnosze-
nie jakości sił zbrojnych oraz dostosowywanie ich do standardów międzynarodowych,  z drugiej zaś – wzrost 
znaczenia Polski na arenie światowej. Wymienione cele udało się osiągnąć przede wszystkim poprzez aktyw-
ny udział naszego kraju w realizacji sojuszniczych zadań w zakresie zbiorowej obrony. Warto zaznaczyć, że 
w dzięki wzmocnieniu pozycji Polski w sojuszu rozwinęła się także sieć połączeń partnerskich z państwami 
członkowskimi.
Szef polskiego MSZ  - Minister Jacek Czaputowicz stwierdził, 7 marca b.r., podczas spotkania z  byłą sekreta-
rzem stanu USA  Madeleine Albright , że  dołączenie Polski do sojuszu stanowiło punkt zwrotny dla wzmoc-
nienia bezpieczeństwa kraju. Podkreślił również, że  dwudziestoletnia współpraca Polski w ramach struktur 
NATO jest powodem do dumy.  
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 Wraz z końcem  
lutego cały świat na powrót z wielkim 
zainteresowaniem zwrócił swe spojrze-
nie w stronę Korei Północnej przy oka-
zji drugiego szczytu, podczas którego 
ponownie doszło do spotkania Donalda 
Trumpa z Kim Dzong Unem. Były spore 
nadzieje na kontynuację dialogu i zro-
bienie kolejnego ważnego kroku na mia-
rę tego z pierwszego szczytu, jednak tym 
razem negocjacje przełamał impas.
 Spotkania obu przywódców skupiających się głównie na denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, 
tj. amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i północnokoreańskiego lidera Kim Dzong Una, zapocząt-
kował zeszłoroczny szczyt w Singapurze z 12 czerwca.  To droga, którą podjęły oba kraje, celem sprostania 
wzajemnym oczekiwaniom oraz rozładowaniu napięć powstałych na skutek prowadzonych przez północ-
nokoreański reżim badań nuklearnych i prób rakietowych, które zwłaszcza w roku 2017 doprowadziły do 
znacznego pogorszenia relacji i zastosowania przez Donalda Trumpa, tzw. kampanii „maksymalnego naci-
sku”.

 Surowe sankcje nałożone na Koreę Północną przez amerykańską administrację, egzekwowane przez 
międzynarodową społeczność, zmusiły KRL-D do podjęcia negocjacji z prezydentem USA przy jednym sto-
le. Szczyt z 12 czerwca 2018 roku był istotny z trzech powodów. Po pierwsze, było to pierwsze w historii 
spotkanie obu przywódców wspomnianych państw, co stwarza nowe możliwości w kontekście osiągnięcia 
potencjalnych porozumień, po drugie, efektem rozmów w Singapurze było podpisanie ważnej deklaracji, 
której głównym założeniem jest przyszła denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego, po trzecie, dało ono na-
dzieję na znaczne ożywienie Korei Północnej w kontaktach z międzynarodową społecznością.
 Z punktu widzenia trzeciego aspektu prowadzonych rozmów na linii Stany Zjednoczone – Koreańska 
Republika Ludowo-Demokratyczna, korzyści dla KRL-D pojawiły się stosunkowo szybko, chociażby podczas 
sierpniowego szczytu grupy ASEAN, w którym wziął udział północnokoreański minister spraw zagranicz-
nych Ri Yong Ho, który miał okazję spotkania się w tym czasie z przedstawicielami delegacji wielu państw. 
Pomimo pojawiających się słów krytyki skierowanych w stronę amerykańskiego prezydenta po I szczycie, a 
zarzucających mu prowadzenie jakichkolwiek rozmów i negocjacji z bezwzględnym dyktatorem, rzeczywi-
stość dowiodła korzyści płynących z konstruktywnego dialogu, dając nadzieję na dalszy, pozytywny rozwój 
sytuacji, zarówno pod względem prowadzonych negocjacji w kwestii denuklearyzacji, jak również poten-
cjalnego naprowadzenia Korei Północnej na tory korzystnych reform gospodarczo-społecznych oraz zmiany 
kursu z bardzo ograniczonej i nieufnej polityki zagranicznej.



REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
NEWSLETTER NR 21 STYCZEŃ - MARZEC 2019
STRONA 10

 Wydaje się, że m.in. ten aspekt przemawiał za wyborem miejsca kolejnego szczytu. Hanoi, bo właśnie 
tam zdecydowano się zorganizować spotkanie Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem z 27-28 lutego br., to 
stolica Socjalistycznej Republiki Wietnamu, która obok Chińskiej Republiki Ludowej zdecydowała się przepro-
wadzić korzystne dla państwa reformy liberalizujące gospodarkę oraz prowadzące do otwarcia ożywionych 
kontaktów z zachodnimi demokracjami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, nie zagrażając przy tym panujące-
mu tam ustrojowi komunistycznemu.
 W kwestii samego procesu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego pozostaje jednak sporo wątpliwo-
ści z powodu braku realnych kroków w kierunku faktycznego usunięcia z Półwyspu wszelkich instalacji i arse-
nału nuklearnego. W tym punkcie nie ma żadnych wątpliwości, że całkowita denuklearyzacja, jak i poszcze-
gólne jej etapy to bardzo ważna karta pozostająca w ręku Kim Dzong Una, dlatego należy się spodziewać, że 
będzie ona zagrywana z dużą ostrożnością oraz bez zbędnego pośpiechu, zwłaszcza, że czas (wbrew pozorom 
i nałożonym sankcjom) działa na korzyść Korei Północnej. Stany Zjednoczone wraz z przedłużającymi się ne-
gocjacjami mogą napotkać coraz większe trudności z utrzymaniem wpływu w trwającym procesie denukle-
aryzacji ze względu na zwiększające się zainteresowanie państwem północnokoreańskim ze strony Republiki 
Korei, Chińskiej Republiki Ludowej, czy Federacji Rosyjskiej.
 Jednocześnie trudno stwierdzić, że przedwcześnie zerwane rozmowy II szczytu zakończyły się niepo-
wodzeniem. Z uwagi na wagę podejmowanego tematu, trudno jest oczekiwać, by z każdym zorganizowanym 
szczytem z udziałem obu przywódców dochodziło do przełomowych ustaleń, bowiem obie strony wiele od 
siebie wymagają, USA pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, natomiast KRL-D zniesienia wszelkich 
sankcji nałożonych na kraj oraz gwarancji bezpieczeństwa dla panującego reżimu. Z drugiej strony zdobyta 
technologia i broń posiadana przez Koreę Północną może okazać się zbyt cenną by móc myśleć o denukle-
aryzacji w stopniu w jakim oczekiwana jest przez stronę amerykańską. Bez względu na rezultat szczytu w 
Hanoi pewne pozostaje to, że kwestia denuklearyzacji, to temat wciąż aktualny. Zaznaczył to zarówno Donald 
Trump, jak również Kim Dzong Un, który podczas konferencji prasowej zapytany, czy jest gotów całkowicie 
zrezygnować z arsenału nuklearnego, stwierdził „Jeślibym tego nie chciał zrobić, nie byłoby mnie tu teraz”. 
O tym, czy i w jakim stopniu uda się dojść do porozumienia, zapewne nie dowiemy się w najbliższym czasie, 
jednak oprócz nadziei na rozwiązanie problemu pełnej denuklearyzacji, z pewnością powinniśmy oczekiwać, 
że prowadzone rozmowy amerykańsko-północnokoreańskie mogą przyczynić się do zwiększenia otwartości 
KRL-D na dialog nie tylko z USA, a być może do rozpoczęcia korzystnych przemian w relacjach zewnętrznych z 
udziałem Korei Północnej.
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 Dnia 25 marca premier  
Izraela Benjamin Netanjahu rozpoczął 
zaplanowaną na dwa dni wizytę w Wa-
szyngtonie. O wizycie premiera Izraela 
w Stanach Zjednoczonych poinformował 
20 marca Biały Dom. Pierwszego dnia wi-
zyty Netanjahu spotkał się w z prezyden-
tem Stanów Zjednoczonych Donaldem 
Trampem. W kolejnym dniu miał wystą-
pić przed Amerykańsko-Izraelskim Komi-
tetem Spraw Publicznych (AIPAC), która 
lobbuje na rzecz pro–izraelskiej polityki w kongresie i rządzie federalnym Stanów Zjednoczonych.
Podczas spotkania w Białym Domu doszło do podpisania wcześniej zapowiadanego dekretu uznającego su-
werenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział podpisanie dekre-
tu na Twitterze 21 kwietnia, na cztery dni przed wizytą, stwierdzając, że: „Po 52 latach nadszedł czas, aby 
Stany Zjednoczone w pełni uznały władzę Izraela nad Wzgórzami Golan”. Donald Trump podkreślał, że akt 
ten ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela. Premier Izraela odpisał również na Twitterze: „ W 
czasach, gdy Iran dąży do wykorzystania Syrii jako platformy do niszczenia Izraela, prezydent Trump odważnie 
uznaje suwerenność Izraela nad Wzgórzami Golan. Dziękuję Prezydencie Trump!”. 
Po uroczystym podpisaniu dekretu w Białym Domu Prezydent Trump jeszcze raz podkreślił, że Wzgórza Golan 
mają w chwili obecnej strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Izraela. Jako zagrożenie dla Izraela Donald 
Trump wskazał Iran, oraz grupy terrorystyczne, w tym Hezbollah, które potencjalnie mogłyby dokonywać ata-
ków z tego terytorium. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił także silne stosunki łączące oba państwa. 
Benjamin Netanjahu przyjął podpisanie dekretu przez Donalda Trampa z uznaniem. Premier Netanjahu, na-
zywając Prezydenta Trumpa przyjacielem, podkreślił, że Stany Zjednoczone wsparły prawo Izraela do obrony 
swojego terytorium. Następnie premier Izraela nawiązał do ostrzału rakietowego, który miał miejsce tego 
samego dnia we wczesnych godzinach rannych, potępiając ten atak i zapowiadając odpowiedź Izraela na tę 
agresję wszelkimi dostępnymi środkami. Premier w następnej części przemówienia zapowiedział skrócenie 
wizyty, z powodu ataków rakietowych na Izrael, oraz podziękował za zaproszenie do Białego Domu. Na koniec 
swojego przemówienia premier Izraela dodał, że dekret ten ma znaczenie historyczne, oraz jest „aktem histo-
rycznej sprawiedliwości”. Po spotkaniu w Białym Domu premier Netanjahu powrócił do Izraela.
Wzgórza Golan zostały zajęte przez wojska izraelskie w 1967 roku podczas wojny sześciodniowej. W 1981 
roku zostały wcielone administracyjnie do Izraela. Od tego czasu znajdują się pod okupacją Izraela. De iure 
terytorium te należy do Syrii.
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 25 marca w Białym domu miało miejsce podpisanie dekretu o przekazaniu Izraelowi Wzgórz 
Golan. Sygnatariuszami deklaracji byli prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oraz premier Izra-
ela Benjamin Netanjahu. Należące do Syrii Wzgórza Golan mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa 
Izraela z powodu operującego w pobliżu tego terenu Hezbollahu oraz wzrastającej obecności sił Iranu w 
Syrii. Izrael zajął znaczną część Wzgórz Golan podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku, a następnie w 
1981 roku wcielił je administracyjnie do swego terytorium. Decyzja ta nie została nigdy zaaprobowana przez 
wspólnotę międzynarodową.
 Dnia 26 kwietnia Syria zażądała zwołania w trybie pilnym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ 
w związku z przyjętym dekretem. Obecnie trwają konsultacje co do terminu zwołania posiedzenia. Syria 
uznaje Wzgórza Golan za swoje terytorium okupowane przez Izrael. Rząd Syrii oskarżył USA o „rażącą agre-
sję". Syryjskie MSZ stwierdziło, że decyzja Trumpa stanowi „najwyższy poziom pogardy dla opinii społecz-
ności międzynarodowej". „Wyzwolenie Wzgórz Golan wszelkimi dostępnymi metodami i przywrócenie ich 
do syryjskiej ojczyzny to nasze niezbywalne prawo. Ta decyzja czyni ze Stanów Zjednoczonych głównego 
wroga Arabów" – oświadczyło syryjskiego MSZ. Podpisanie dekretu wywołało wielotysięczne demonstracje 
w Damaszku, a także w innych syryjskich miastach, między innymi, w Dara, Aleppo, Hims, Hama, Al-Hasaka 
i Al-Kamiszli.
 Ambasadorzy krajów wchodzących w skład Rady Bezpieczeństwa ONZ: Francji, Niemiec, Wielkiej  
Brytani, Polski i Belgii zakomunikowali we wspólnym oświadczeniu, że nie uznają panowania Izraela nad 
okupowanymi Wzgórzami Golan. „ Aneksja terytorium siłą jest zabroniona przez prawo międzynarodowe 
i jakiekolwiek jednostronne zmiany granic są sprzeczne z regułami międzynarodowego porządku i Kartą 
Narodów Zjednoczonych. Wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie szerszymi konsekwencjami uznania nie-
legalnej aneksji, a także konsekwencjami dla regionu” głosi oświadczenie pięciu państw.
 Podpisanie dekretu potępiła również Rosja. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow ostrzegł Stany  
Zjednoczone, że akt ten grozi dalszą destabilizacją na Bliskim Wschodzie oraz utrudnia rozwiązanie konfliktu 
w Syrii. Z kolei Liga Państw Arabskich oświadczyła, że podpisanie dekretu nie zmienia statusu Wzgórz Golan. 
Mevlut Cavusoglu, szef MSZ Turcjii uznał podpisanie dekretu za nie do przyjęcia.
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 W niedziele, 31 marca 2019 
roku odbędą się kolejne wybory prezy-
denckie na Ukrainie. Kampania wybor-
cza, trwająca od 31 grudnia 2018, według 
ukraińskiego prawa kończy się w piątek 
29 marca. Tegoroczną elekcję można 
uznać za specyficzną, na co wpływ ma 
kilka czynników. Jednym z nich jest fakt, 
że głosowanie odbędzie się w sytuacji 
nieoficjalnej wojny z Rosją. Ponadto w 
wyborach konkuruje 39 kandydatów, co 
stanowi dotychczasowy rekord. Ukraiń-
skie serwisy badań opinii społecznych podają nazwiska trzech głównych pretendentów do objęcia władzy 
w państwie. Czołowe miejsca w rankingach zajmują obecny prezydent Petro Poroszenko, była premier Julia 
Tymoszenko oraz komik Wołodymyr Zełenski. 
 Ze względu na bliską współpracę Europy i Ukrainy oraz deklarowany rozwój Ukrainy, ukierunkowany 
na integrację europejską, nadchodzące wybory są interesującym tematem dla wspólnoty Europejskiej.  
  19 lutego 2019 roku odbyła się wizyta przewodniczącego Donalda Tuska w Radzie Najwyższej 
Ukrainy w Kijowie. W ramach wizyty Donald Tusk wygłosił przemowę w języku ukraińskim, która już zy-
skała miano historycznej. Dotyczyła ona Rewolucji Godności, rosyjskiej aneksji Krymu i aktów przemocy na 
Morzu Azowskim. W swym przemówieniu szef Rady Europejskiej także poruszył tematykę nadchodzących 
wyborów oraz podzielił się kilkoma radami skierowanymi do ukraińskich polityków. Udzielając pierwszej 
rady, Donald Tusk zaznaczył, że nie wolno dopuścić do konfliktu wewnętrznego. Powiedział on: „Nie po-
kłóćcie się za bardzo w czasie najbliższych wyborów (...) Wasi przeciwnicy w Europie czekają na jakiś pre-
tekst, aby złamać dotychczasową solidarność między Brukselą i Kijowem”. W dalszej części przemówienia 
Szef Rady Europejskiej odwołał się także do kwestii racjonalizmu i odrzucenia propagandy. Jego zdaniem, 
stosowanie radykalnego nacjonalizmu i populizmu przez Ukrainę nieodwracalnie doprowadzi do konflik-
tu z Europą. Inne rady Donalda Tuska podkreślały konieczność  utrzymania demokracji, budowania pań-
stwa w oparciu o uczciwość oraz wiary w młodych ludzi, bowiem  to oni stanowią przyszłość Ukrainy.  
 W dniu 20 marca odbyło się jeszcze jedno spotkanie Donalda Tuska z głównym przedstawicielstwem 
Ukrainy. Tym razem w Brukseli odbył się mini-szczyt z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskie-
go Antonio Tajani, przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude Junckera oraz prezydenta Ukrainy 
Petra Poroszenki. Spotkanie dotyczyło głównych kierunków rozwoju współpracy między Ukrainą a Europą. 
Uczestnicy szczytu podkreślili znaczenie nieodwracalności  zmian zachodzących w państwie ukraińskim na 
rzecz zbliżenia z UE. Zgodzili się  także na współpracę w celu  zapewnienia wolnych i uczciwych wyborów pre-
zydenckich na Ukrainie. W oparciu o taką decyzję, na oficjalnej stronie prezydenta Petra Poroszenki pojawił 
się następujący komunikat: „Szczyt jest wyjątkowy ze względu na czas w jakim ma miejsce, ponieważ odbywa 
się dziesięć dni przed wyborami.  Jest to całkowicie jasna forma wsparcia - nie tylko poparcie Poroszenki, ale 
wsparcie Ukrainy i naszych europejskich aspiracji”.
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 Warto zaznaczyć, iż Unia Europejska nie wyznacza faworytów i nie  zapewnia oficjalnego poparcia żad-
nemu z kandydatów. Postuluje jedynie, aby wybory przebiegały uczciwie i w sposób demokratyczny. Agencje 
prasowe, typu Reuters, nazywają przyszłe wybory nieprzewidzialnymi ze względu na duży stopień niezde-
cydowania elektoratu ukraińskiego. Preferencje wyborcze podzielone są prawie po równo między trzema 
kandydatami (każdy kandydat ma około 20% poparcia). Ze względu na powyższe, oczekuje się konieczności 
prowadzenia drugiego etapu wyborów, co będzie miało miejsce 21 kwietnia. 
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liament-in-kyiv/
2. https://www.president.gov.ua/news/sogodnishnij-samit-ukrayina-yes-ye-unikalnim-formatom-pidtri-54098
3. https://www.rbc.ua/ukr/news/reytingi-kandidatov-1543488440.html
4. https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-diplomacy/unpredictable-election-makes-ukraines-friends-wary-idUSKCN-
1R70F0

Autor: Khrystyna Bidonko
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Działalność naszego ośrodka
Spotkanie z Panem Zbigniewem Grochowskim – 
 Fotografem Powstania Warszawskiego

  Spotkanie z Panem Zbigniew Grochowskim 
– fotografem Powstania Warszawskiego zainaugu-
rowało działalność naszego Ośrodka w 2019 roku.  
Wydarzenie odbyło się we współpracy z Lubelskim 
Urzędem Wojewódzkim oraz XIV Liceum Ogólno-
kształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Warto 
dodać, że nasz Ośrodek został oficjalnym partnerem 
tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. 
  Pan Zbigniew urodził się w 1926 roku. Wybuch 
wojny zastał jego rodzinę w Brześciu. Po pierwszych 
wywózkach Polaków na Syberię, rodzice Pana Zbi-
gniewa zdecydowali się na ucieczkę do krewnych w 
Lublinie. Na skutek zaangażowania ojca w działalność 
konspiracyjną i aresztowania krewnych matki, rodzina 
przeniosła się do Warszawy, gdzie przeżyła okupację. 
Pan Zbigniew Grochowski ukończył tajne gimnazjum i przystąpił do Szarych Szeregów, biorąc czynny 
udział w akcjach małego sabotażu. To właśnie podczas działalności w Szarych Szeregach Zbigniew 
Grochowski otrzymał za zadanie fotografowanie miejsc ulicznych egzekucji Polaków. Następnie ze-
brane materiały trafiały do przedstawicieli rządu na uchodźstwie. 
  Pierwszy miesiąc Powstania Warszawskiego Pan Grochowski spędził na Starym Mieście przy 
ulicy Sapieżyńskiej 10, pod przybranym nazwiskiem Stefan Zabłocki. Po kapitulacji miasta trafił wraz 
z matką i bratem do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, a następnie do obozu pracy w 
Niemczech.
  Należy zaznaczyć, że to w znacznej mierze dzięki fotografiom Zbigniewa Grochowskiego 
Warszawska Starówka mogła zostać odbudowana w przedwojennym kształcie. 
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Ogólnopolska Konferencja Nauka „Wolni-niewolni:  
Społeczne, prawne, i historyczne aspekty handlu ludźmi

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.  
„Wolni-Niewolni: prawne, społeczne i historyczne 
aspekty handlu ludźmi” odbyła się 8 marca br., o 
godz. 10:00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Handel ludźmi jest trzecim co do 
wielkości procederem przestępczym na całym świe-
cie, a według szacunków Organizacji Narodów Zjed-
noczonych ponad 40 milionów ludzi staje się ofiarami 
niewoli.  Celem konferencji było dokonanie analizy 
problemu niewolnictwa na gruncie prawnym, spo-
łecznym oraz historycznym.
  Panele dyskusyjne zgromadziły 26 czynnych uczest-
ników – ekspertów, doktorantów, studentów – którzy 
prezentowali swoje spostrzeżenia, dotykając różnych 
aspektów procederu handlu ludźmi. Reprezentowali 
oni wiele ośrodków naukowych z całej Polski. Tym sa-
mym gościliśmy panelistów z Uniwersytetu Warszaw-

skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uczelni 
Łazarskiego, Wojskowej Akademii Technicznej oraz z Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  Konferencję w imieniu Wojewody Lubelskiego otworzyła Dyrektor Generalna Pani Agata 
Grula, a w pierwszym panelu wystąpili goście specjalni: Radosław Malinowski (Tangaza College 
w Nairobi), prof. Maciej Jońca (Katedra Prawa Rzymskiego KUL) oraz adw. dr Robert Tabaszewski 
(Katera Praw Człowieka KUL)
  Zorganizowana konferencja jest część składową Ogólnopolskiej Kampanii przeciwko han-
dlu ludźmi, której współorganizatorami obok naszego Ośrodka są Lubelski Urząd Wojewódzki w 
Lublinie oraz Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kampania będzie trwała 
przez 6 miesięcy. Jej finał zaplanowany jest na czerwiec 2019 roku.
  Celem kampanii jest przede wszystkim zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i re-
habilitacji dzieci i osób dorosłych, które padły ofiarą handlu ludźmi. Zebrane fundusze będą prze-
kazane dla organizacji HAART Kenya, która zajmuje się niesieniem pomocy poszkodowanym na 
miejscu. Zebrane Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę medyczną, 
pomoc prawną i psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, a także szkolenia zawodowe 
dla dorosłych ofiar tego procederu.

Akcję można wspomóc:
wysyłając SMS o treści: WOLNI pod nr: 72052 lub 
dokonując przelewu na nr konta: 72 1020 4900 0000 8502 3179 5260
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 Pragniemy poinformować, że zebrane  
z pomocą wielu sympatyków naszego Ośrodka 
książki służą już Polonii w Witebsku, Brasławiu i 
okolicach. 15 marca 2019 roku miało miejsce pod-
sumowanie ubiegłorocznej zbiórki książek dla Po-
laków na Białorusi. Wśród zebranych książek zna-
lazły się m.in.  książki do nauki języka polskiego, 
nauki czytania i pisania, elementarze dla dzieci, 
książki historyczne i popularnonaukowe oraz gry 
edukacyjne.   
 Książki do nauki języka polskiego dla osób 
rosyjskojęzycznych, pomoce naukowe dla młodzie-
ży, książki dla dzieci i publikacje dotyczące histo-
rii Polski stanowią dla naszych rodaków znaczące 
wsparcie. Książki są wykorzystywane w różny spo-
sób: część służy grupom uczącym się i doskonalą-
cym język polski, część trafiła bezpośrednio do pol-
skich rodzin.
  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą zbiórkę oraz pomogli w transpo-
rcie książek! Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Oldze Dworeckiej, która koordynowała akcję po 
wschodniej stronie granicy. Warto zaznaczyć, że Pani Olga jest absolwentką pierwszej edycji naszego  
projektu „Aktywni dla Polski”. Edycja druga już wkrótce!

Podsumowanie zbiórki książek dla Polaków  
na Białorusi
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Dni Świętego Patryka w Lublinie

  W dniach 12-17 marca miały miejsce ob-
chody Dni Świętego Patryka w Lublinie. Dzień świę-
tego Patryka jest obchodzony 17 marca, gdyż jest to 
data śmierci świętego. Święty Patryk będący patro-
nem Irlandii, był misjonarzem, który nawracał miesz-
kańców wyspy. Zmarł w 461 roku. Coroczne obchody 
święta cieszą się ogromną popularnością nie tylko w 
Polsce, ale także w Europie i na całym świecie. 
  Wśród wielu wydarzeń organizowanych w ra-
mach Dni św. Patryka w Lublinie pragniemy zwrócić 
szczególną uwagę na współorganizowany przez nasz 
Ośrodek panel pt. "Społeczeństwo i polityka współ-
czesnej Irlandii", który odbył się 15 marca, o godz. 
11:00 w siedzibie Centrum Brytyjskiego UMCS Lublin. 

Podczas panelu swój wykład pt. „Zapomniana placówka. Nieznana historia Konsulatu Generalne-
go RP w Dublinie po II Wojnie światowej” wygłosił koordynator Ośrodka – Michał Dworski.
  Wśród panelistów udział wzięli także dr Michał Wallner (UMCS), który wygłosił referat 
nt. roli duchowieństwa katolickiego w pracach nad Konstytucją Irlandii z 1937 roku. Następnie o 
sytuacji Irlandii w kontekście dokonującego się Brexitu mówił dr Szymon Bachrynowski (Centrum 
Analiz Sejmowych/ Collegium Bobolanum). Panel został zakończony wystąpieniem dra Michała 
Kozery (WSSMIKS), który przybliżył zebranym specyfikę partii politycznych w Irlandii.
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 Z okazji Narodowego Dnia Pamięci  
Polaków ratujących Żydów, Instytut Pamięci Na-
rodowej Oddział w Lublinie we współpracy z Re-
gionalnym Ośrodkiem Debat Międzynarodowych 
w Lublinie zorganizował, w dniach 25-26 marca 
bezpłatne seanse filmu „Paszporty Paragwaju” dla 
szkół oraz otwartą projekcję dla wszystkich chęt-
nych. Projekcja filmu miała miejsce w Kinie Bajka. 
Podczas trzech seansów obraz „Paszporty Para-
gwaju” obejrzało ok. 1000 uczniów.
  Film „Paszporty Paragwaju” w reżyserii 
Roberta Kaczmarka opowiada mało znaną histo-
rię współpracy polsko-żydowskiej, której celem 
nadrzędnym było życie drugiego człowieka. W la-
tach 1942–1943 w poselstwie RP w Bernie funk-
cjonowała nieformalna grupa złożona z polskich 
dyplomatów oraz działaczy organizacji żydowskich. 
Wspólnie działali na rzecz uzyskiwania paszportów państw Ameryki Południowej. Fałszywe doku-
menty trafiały do Żydów w okupowanej Europie, którzy dzięki nim uniknęli w większości wywózek 
do niemieckich obozów zagłady. Posiadacze tych paszportów trafiali do obozów dla internowanych 
w Niemczech (Tittmoning, Liebenau, Bölsenberg) oraz do okupowanej Francji (Vittel). Część z nich 
doczekała końca wojny. Rodziny wielu ocalonych dopiero dziś dowiadują się, komu tak naprawdę 
zawdzięczają życie. Do grupy działającej przy polskim poselstwie w Bernie należeli: Aleksander Ładoś 
– od kwietnia 1940 r. poseł pełnomocny w Bernie; jego współpracownik Konstanty Rokicki – konsul 
w Bernie; Stefan Jan Ryniewicz – sekretarz i kierownik Wydziału Konsularnego w Bernie; Juliusz Kühl 
– sekretarz poselstwa. Ze strony organizacji żydowskich ogromną rolę odegrali: Adolf H. Silberschein 
– działacz syjonistyczny, poseł na Sejm RP oraz Chaim Eiss – rabin, działacz Agudat Israel.

Projekcja filmu „Paszporty Paragwaju” 
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Nabór do Szkoły Wyszehradzkiej w Lublinie

 27 marca br. zakończył się nabór do projektu pod nazwą „Szkoła Wyszehradzka”,  
nowatorskiego projektu edukacyjnego przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
w Lublinie. 
  Szkoła Wyszehradzka jest projektem edukacyjno-szkoleniowym skierowanym do studentów i dokto-
rantów lubelskich uczelni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu geopolityki, stosunków międzynaro-
dowych, historii, bezpieczeństwa energetycznego oraz prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględ-
nieniem państw należących do Grupy Wyszehradzkiej. Celem Szkoły jest merytoryczne ukształtowanie swoich 
słuchaczy poprzez zaoferowanie im cyklu wykładów oraz warsztatów z wymienionych wyżej obszarów.
  Projekt będzie trwał przez okres 2 miesięcy (kwiecień-maj). Miejscem spotkań będzie Wydział Poli-
tologii UMCS (który został partnerem wydarzenia) oraz Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Do tej pory 
patronat honorowy nad niniejszym wydarzeniem objęli:  Institute for Cultural Relations Policy Budapest, In-
stytut Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie oraz 
Instytut Europy Środkowej. 

III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów 

 W dniach 1–2 kwietnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się III Ogólnopolski 
 Kongres Młodych Hispanistów. Wydarzenie organizowane jest przez Koło Hiszpańsko-Polskie KUL, Katedrę 
Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzyna-
rodowej w Lublinie. Kongres rozpocznie się oficjalnie o godzinie 11:00, w sali CTW 113.
 Wykłady inauguracyjne poprowadzą: Alberto Salas Barahona, Ambasador Republiki Peru w Polsce 
oraz Guillermo Escribano Manzano, Zastępca Ambasadora Hiszpanii w Polsce. Podczas kongresu będzie obec-
ny również Ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele wielu zagra-
nicznych uniwersytetów m.in. Universidad de Salamanca, Universidad de Murcia, Universidad de Málaga, 
Universidad Internacional del Ecuador, Universidad de Valladolid.
 Kongres jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką hispanistyczną i prowadzących ba-
dania w zakresie studiów hispanistycznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Tematyka zgłaszanych refera-
tów jest dowolna i nie przewidziano motywu przewodniego.  Wystąpienia prelegentów będą zawierać się w 
obszarze studiów hispanistycznych, także na polu interdyscyplinarnym oraz porównawczym.
Obrady kongresowe będą się odbywały w dwóch wyodrębnionych i równoległych sekcjach: historyczno-kul-
turowej i literaturoznawczo-lingwistycznej.
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 W dniach 3-5 kwietnia w Lublinie zostanie zorganizowana piąta edycja Catholic Universi-
ty of Lublin Model United Nations. Jest to symulacja sesji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych 
prowadzona w całości w języku angielskim, a głównymi uczestnikami będą studenci odgrywający rolę 
delegatów poszczególnych państw ONZ. Obrady rozpocznie oficjalna ceremonia otwarcia w środę 3 
kwietnia o godz. 10:00 w Lubelskim Trybunale Koronnym. Podczas otwarcia wystąpi gość specjalny, 
reprezentant Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pani Anita Kołodyńska - starszy ekspert w Departa-
mencie Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ. 
W kolejnych dniach obrady przeniosą się na Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL (4 kwiet-
nia) oraz do lubelskiego ratusza(5 kwietnia). Organizatorami wydarzenia są KNS Międzyobszarowych 
Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL i Regionalny Ośrodek Debaty Międzyna-
rodowej w Lublinie.
  W obradach weźmie udział ponad 50 prelegentów, w tym studenci z zagranicy m.in. Gruzji, 
Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, oraz Włoch. Takie debaty są organizowane na całym świecie i dają 
studentom szansę na zdobycie nowych doświadczeń oraz zaprezentowanie swoich umiejętności dy-
plomatycznych. W tym roku motywem przewodnim będzie „BIG DATA, BIG POLITICS”, który został 
podzielony na trzy tematy, jakie będą szczegółowo poruszane w odrębnych komisjach. 

Symulacja sesji zgromadzenia ogólnego ONZ w Lublinie

Debata „Państwa Grupy Wyszehradzkiej a Chińska  
Republika Ludowa

 4 kwietnia 2019 roku odbędzie się debata pt. "Państwa Grupy Wyszehradzkiej a Chińska 
Republika Ludowa. Debata odbędzie się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Roz-
pocznie się ona o godzinie 12:00. 
   W ostatnich latach Chiny wyraźnie zwiększyły aktywność polityczną, gospodarczą i kulturalną 
w Europie Środkowej, licząc na wdrożenie założeń ich inicjatywy "Jednego Pasa, Jednej Drogi". Nie bez 
znaczenia w tej strategii pozostaje fakt, iż region stanowi autentyczną bramę do Europy za pośrednic-
twem szlaków drogowych i kolejowych wiodących z Azji na nasz kontynent.
Chiny są dziś największym eksporterem na świecie, importując z kolei coraz mniej (choć nadal pozo-
stają drugim największym światowym importerem). Na kraje Grupy Wyszehradzkiej przypada 70-80% 
wszystkich chińskich inwestycji w Europie Środkowej. Największe potrzeby inwestycyjne ma Polska, 
zwłaszcza w transporcie drogowym i kolejowym oraz w energetyce. 
   



 W 2012 roku Chiny zaproponowały krajom Europy Środkowo-Wschodniej współpra-
cę regionalną w formule „16+1”. Strona chińska uznała, że przyczyną takiego zwrotu jest do-
strzeżenie przez Pekin wzrostu znaczenia państw regionu w Unii Europejskiej oraz zmniej-
szenia różnic ideologicznych, które wcześniej hamowały współpracę. W kryzysie strefy 
euro widziano natomiast przyczynę zainteresowania krajów regionu współpracą z Chinami. 

Prelegentami podczas spotkania będą: 
- Patrycja Pendrakowska (Centrum Studiów Polska Azja)
- dr Dominik Héjj (UKSW)
- dr Marcin Przychodniak (PISM) 
Moderatorem spotkania będzie dr Łukasz Lewkowicz (UMCS). 

Redakcja: Mateusz Karczmarz
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