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W numerze polecamy:
• Co z Brexitem?
• 75. rocznica wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną
• Debata „Polska w integrującej się Europie”
• Konferencja poświęcona Matematykom Szkoły Lwowskiej
• Seminarium naukowe „Geopolityka – mit czy rzeczywistość?”

Co z Brexitem?

O

statnie tygodnie przyniosły nowe
okoliczności w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, popularnie
nazywanej Brexitem. Pod koniec października zapadło następne ważne rozstrzygnięcie:
termin Brexitu został kolejny raz odroczony.
Jednogłośną (choć uzyskaną przy dużych
oporach Francji) decyzją ambasadorów
państw członkowskich przy UE zdecydowano, że Wielka Brytania ma czas na opuszczenie wspólnoty do 31 stycznia 2020 r.
Początkowo – i zgodnie z unijnym traktatem – Brexit nastąpić miał 29 marca 2019 r. Właśnie tego
dnia mijał bowiem dwuletni okres od złożenia wniosku o wyjście z UE przez Wielką Brytanię. Rząd premier
Theresy May nie uzyskał jednak w brytyjskiej Izbie Gmin akceptacji dla wynegocjowanej wcześniej umowy o
wyjście z Unii. Dlatego właśnie datę przesunięto na 12 kwietnia. Ponieważ realna stała się obawa ,,twardego
brexitu”, a więc opuszczenia UE bez umowy ws. wyjścia, 10 kwietnia, na prośbę premier May, państwa UE
zgodziły się, aby termin Brexitu przedłużyć do 31 października 2019 r. W lipcu stanowisko premiera Wielkiej
Brytanii objął Boris Johnson. Na początku września niepowodzeniem zakończyły się podejmowane przez
niego próby przegłosowania w Izbie Gmin ustaw o Brexit bez umowy oraz w sprawie przedterminowych wyborów parlamentarnych. 24 września Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa uznał za bezprawną decyzję
o zawieszeniu parlamentu, na co zgodę na wniosek Johnsona wyraziła królowa Elżbieta II. Projekt umowy
o wyjściu z UE z października 2019 r. autorstwa Johnsona, poruszający także problem Irlandii Północnej i jej
stosunku do planowanych zmian (w tym spraw celnych), uzyskał zgodę Unii, lecz nie otrzymał akceptacji Izby
Gmin. 28 października wspólnota podjęłą decyzję o kolejnym odroczeniu terminu Brexitu.
Już następnego dnia, 29 października, opozycja zgodziła się na przedterminowe wybory w Wielkiej
Brytanii, które mają odbyć się 12 grudnia. 6 listopada nastąpiła przerwa w obradach Izby Gmin i ruszyła kampania wyborcza. Zarówno rządzący konserwatyści, jak i laburzyści, będący przeciwnikami opuszczenia UE,
liczą na zwycięstwo. Jak na razie sondaże dają przewagę Partii Konserwatywnej. Należy wszak pamiętać, że
wiarygodność takich badań na Wyspach jest dość ograniczona, z powodu obowiązującej tam większościowej
ordynacji wyborczej (mandat zdobywa ten kandydat, który wygra w swoim okręgu głosowanie zwykłą większością głosów). Rozstrzygną więc starcia właśnie w poszczególnych okręgach. Wygrana Torysów oznacza, że
kontynuowany będzie kurs opuszczania wspólnoty przez Wielką Brytanię. Na to nie chcą zgodzić się Laburzyści, których większość pragnie pozostania w Unii. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, wysunął propozycję
wynegocjowania nowej umowy zwanej ,,Labour Brexit” i poddania jej pod referendum, co jednak wydaje
się bardzo mało prawdopodobne, podobnie zresztą jak organizacja drugiego referendum w sprawie wyjścia
z Unii. Wsparciem dla Torysów jest decyzja lidera Partii Brexitu (zwycięskiej w wyborach europejskich 2019)
Nigela Farage'a o niewystawianiu kandydatów z jego ugrupowania w okręgach, w których konserwatyści
wygrali poprzednie wybory. ,,Brexitowcy”, postanawiając o walce jedynie w rejonach, gdzie zwyciężyła Partia Pracy, zwiększają szanse Torysów na zwycięstwo w pojedynczych okręgach wyborczych. W przeciwnym
razie rozproszenie głosów między wymienionymi Partią Konserwatywną i Partią Brexitu ułatwiłoby wygraną
Laburzystom.
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W tej chwili dalszy los Brexitu zależy od wyniku grudniowych wyborów. Jednak w opinii Wojciecha Paczosa,
analityka Nowej Konfederacji, Wielka Brytania z Brexitem dopiero rozpoczęła. Rząd Zjednoczonego Królestwa czekają bowiem negocjacje z Unią Europejską dotyczące wspólnych relacji gospodarczych, co nie jest
przedmiotem umowy w sprawie wyjścia ze wspólnoty. Ponadto kraj stanie przed koniecznością replikacji
licznych umów handlowych, z których dziś korzysta jako członek Unii. Nie licząc tego, zawarte mają zostać
– jak zapewniają zwolennicy Brexitu – nowe porozumienia gospodarcze, w tym zapowiadana umowa o
wolnym handlu z USA. Ten etap, podkreśla Paczos, może trwać latami.

Źródło:

1. https://www.rp.pl/article/20191028/SWIAT/310289906
2. https://nowakonfederacja.pl/brexit-raport-sytuacyjny/
3.https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1929990,1,nowy-termin-brexitu-bruksela-zgadza-sie-na-opoznienie-rozwodu.read
4.https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1930356,1,wybory-w-wielkiej-brytanii--12-grudnia-to-bedzie-historyczna-chwila.read
5. https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1439010,partia-brexit-wybory-parlamentarne.html
6. https://klubjagiellonski.pl/2019/09/12/brexit-dalej-niz-blizej-johnson-nie-opanowal-chaosu/
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Wybory Parlamentarne w Kanadzie

W

poniedziałek 21 października
odbyły się wybory parlamentarne w Kanadzie. Nowy rząd został utworzony przez
pięć partii. Najwięcej mandatów (157)
zyskali przedstawiciele liberalnej partii.
Mimo, że dla zyskania większości parlamentarnej liberałom nie wystarczyło 13
miejsc, przewodniczący partii i premier Justin Trudeau zostanie na swoim stanowisku
na drugi termin. Opozycyjna partia konserwatywna otrzymała 121 miejsc w nowym
parlamencie, uzyskując tym samym o 26

miejsc więcej niż na poprzednich wyborach.
Część miejsc zdobyli przedstawiciele Bloc Québécois, dążący do uzyskania suwerenności Quebecu.
Na czwartym miejscu, straciwszy połowę mandatów, jest partia New Democrats, na czele z Jagmeet`em Singh`em. Partia reprezentuje najliczniejszą mniejszość wyznaniową w Kanadzie – sikhistów. Do parlamentu dostała się też proekologiczna patia „Zielonych”, których naczelniczką jest Elizabeth May.
W swoim przemówieniu po ogłoszeniu wyników wyborów Justin Trudeau wskazał kierunki priorytetowe nowego rządu dla rozwoju państwa. Powiedział on, iż głównym zadaniem rządu, obok zapewnienia
dobrych warunków bytowych kanadyjczykom, będzie praca nad przywróceniem zmian klimatycznych.
Później premier zadeklarował, iż nie ma zamiaru tworzyć koalicję z którąś z pozostałych partii. Z kolei
głowa partii konserwatywnej powiedział, że mimo porażki tym razem, będzie pilnował rządu Trudeau, aby
zmienić go w razie potrzeby na taki, którego „kadanyjczycy zasługują”.
Zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się 20 listopada.
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1. https://www.theguardian.com/world/2019/oct/22/canada-election-2019-full-results
2. https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-50161020/justin-trudeau-has-no-plans-of-forming-coalition
3. https://globalnews.ca/news/6081098/scheer-socially-conservative-views-prime-minister/
4. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/10/22/7102126/
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75. rocznica wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną

W

dniach 26-27 października 2019 r. w Holandii odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia
Bredy przez 1. Dywizję Pancerną Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dowodzoną przez generała Stanisława
Maczka. W uroczystościach wzięło udział dziesięciu kombatantów 1. Dywizji Pancernej mieszkających w Polsce, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, a także szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk, ambasador RP w Holandii Marcin Czepelak, zastępca prezesa IPN Jan Baster oraz
dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek oraz syn gen. Maczka – prof. Andrzej Maczek
i wnuczka Karolina Maczek-Skillen. Obecne były również polskie kobiety wyzwolone z niemieckiego obozu w
Oberlangen przez "pancerniaków" gen. Maczka (12 kwietnia 1945 r.), oraz przedstawiciele Wojska Polskiego,
harcerze, uczniowie z miejscowej szkoły im. gen. Stanisława Maczka, przedstawiciele organizacji społecznych,
holenderska Polonia oraz mieszkańcy Holandii.
Uroczystości rozpoczęły się na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Oosterhout pod Bredą,
gdzie znajduje się 30 grobów polskich żołnierzy. W przemówieniu okolicznościowym Jan Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zwrócił uwagę na rzadko spotykany w tamtym czasie
humanitarny sposób prowadzenia walki, jakim charakteryzowała się 1. Dywizja Pancerna. Przejawiało się to
w staraniach o jak najmniejsze ponoszenie strat w ludności cywilnej oraz zabytkach podczas zajmowania okupowanych przez Niemców holenderskich miast. „Europo, swoją wolność zawdzięczasz polskiemu żołnierzowi!
Europo, nigdy nie wolno ci o tym zapomnieć! – apelował minister Kasprzyk. Burmistrz gminy Oosterhout
Mark Buijs wskazał na istotną role „Maczkowców” w wyzwoleniu Bredy: „Oni oddali życie za naszą wolność,
upamiętniamy ich czyny z wielką wdzięcznością.(...)Bardzo dziękujemy naszym polskim przyjaciołom za ich
poświęcenie 75 lat temu. Nigdy tego nie zapomnimy”.
Następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą czyn zbrojny 1. Polskiej Dywizji Pancernej na terytorium
Holandii. Jest to szczególne miejsce dla „Maczkowców”, ponieważ w tym miejscu 11 listopada 1944 r. została
odprawiona pierwsza msza polowa w wolnej Bredzie za ponowne odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Jednym z punktów programu był uroczysty przejazd kombatantów 1. Polskiej Dywizji Pancernej przez
Bredę z wykorzystaniem pojazdów historycznych, nawiązujący do wyzwolenia miasta w październiku 1944 r.
Mieszkańcy Bredy owacyjnie pozdrawiali „Maczkowców”, w witrynach sklepowych pojawiły się napisy "Dziękujemy wam, Polacy" (nawiązujące do tych, które przywitały polskich żołnierzy w dniu wyzwolenia Bredy - 29
października 1944 r.). „Myślę, że istotne jest nie tylko to, abyśmy pamiętali o tym, co uczynili dla nas żołnierze
gen. Maczka, ale także, abyśmy uświadamiali kolejne pokolenia na temat roli, jaką odegrali nasi wyzwoliciele
w historii Bredy” – powiedział burmistrz Bredy Paul Depla, który podziękował polskim kombatantom za wyzwolenie miasta.
Niedzielne uroczystości rozpoczęły się na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Ginneken,
gdzie spoczywa 80 polskich żołnierzy. Odczytano imiona i nazwiska poległych oraz złożono kwiaty. Ostatnim
miejscem był Polski Honorowy Cmentarz Wojskowym przy Ettensebaan w Bredzie, gdzie spoczywa gen. Stanisław Maczek i ponad 160 jego podkomendnych. Dla uczczenia pamięci polskich żołnierzy odczytano apel
poległych, złożono kwiaty, a także została oddana salwa honorowa przez 10. Brygadę Kawalerii Pancernej im.
gen. Maczka w Świętoszowie.
W czasie uroczystości kombatanci zostali uhonorowani medalami. W imieniu prezydenta Andrzeja
Dudy, minister Jan Kasprzyk wręczył Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości - kpt. Wacławowi Butowskiemu, który brał udział m.in. w bitwie o Bredę. Medalem "Pro Bono Poloniae" zostali odznaczeni: gen. broni Jarosław Mika, gen. dywizji Stanisław Czosnek, ks. Sławomir Klim. Z kolei Medalem "Pro Patria" uhonorowano:
Romana Figiela, ppor. Józefa Kwidzińskiego, kpr. pchor. Adama Romana Leuchtera, Karolinę Maczek-Skillen,
prof. Andrzeja Maczka. Na zakończenie uroczystości zorganizowano koncert w Chassé Theater w Bredzie, którego specjalny program został przygotowany przez Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
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Hołd żołnierzom 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka oddał także Prezydent RP podczas oficjalnej wizyty w Holandii. 29 października 2019 r. na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym przy Ettensebaan
prezydent Andrzej Duda wraz małżonką oraz król Holandii Willem-Alexander wzięli udział w uroczystościach
upamiętniających wyzwolenie Bredy. W ramach obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję
Pancerną gen. Maczka ulicami miasta przeszła uroczysta defilada wojskowa na cześć „Maczkowców”. Defiladę odebrali ze schodów ratusza prezydent Andrzej Duda oraz król Willem-Alexander. Podczas swojego
przemówienia Prezydent RP podkreślił znaczenie ofiarności polskich żołnierzy: „Niech ofiara złożona przez
polskich żołnierzy w Bredzie będzie fundamentem nowej Europy, w której wolne narody będą żyły w duchu
przyjaźni i pokoju, szanując się wzajemnie i budując wspólną, dobrą przyszłość”.
1. Dywizja Pancerna została utworzona 25 lutego 1942 r. na rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego. Po intensywnym szkoleniu, w składzie 1. Armii Kanadyjskiej, ruszyła ona na otwarty w
czerwcu 1944 r. front zachodni. Odegrała istotną rolę w bitwie pod Falaise, gdzie zamknęła okrążenie wokół
dwóch niemieckich armii. Zwycięski marsz dywizji pod dowództwem gen. Maczka wiódł przez północną
Francję, Belgię i Holandię. Niemcy - okupujący Holandię od maja 1940 r. - stworzyli w Bredzie silny bastion
obronny przed atakiem wojsk alianckich. Miasto było ważnym węzłem komunikacyjnym i przez nie wiodła
najkrótsza droga do opanowania ujścia Mozy, co było jednym z zadań polskiej dywizji. Polacy musieli związać
walką aż trzy niemieckie dywizje piechoty. 29 października 1944 r. dzięki działaniom bojowym "Maczkowców", Breda i okoliczne miejscowości zostały oswobodzone z rąk niemieckiego okupanta.

Źródło:

1. https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/80226,Uroczyste-obchody-75-rocznicy-wyzwolenia-Bredy-przez-zolnierzy-1-Dywizji-Pancern.html
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3. https://dzieje.pl/aktualnosci/weterani-gen-stanislawa-maczka-przywitani-oklaskami-przez-mieszkancow-bredy
4. http://www.kombatanci.gov.pl/pl/aktualno%C5%9Bci/1882-ostatni-%E2%80%9Emaczkowcy%E2%80%9D-%C5%9Bwi%C4%99towali-75-rocznic%C4%99-wyzwolenia-bredy.html
5. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,354,para-prezydencka-wizyta-holandia.html
6. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C534042%2Csellin-dziekujemy-za-pamiec-i-szacunek-dla-zolnierzy-wojska-polskiego.html
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Wicemarszałek sejmu na „Szczycie Wolności Kijów 2019”

W

dniach 7-8 listopada odbył
się międzynarodowy „Szczyt Wolności
Kijów 2019”. Wydarzenie miało na celu
wsparcie dialogu, pogłębianie integracji
gospodarczej oraz zwalczanie korupcji.
Inicjatywa ta zakłada także zaangażowanie jej uczestników w proces pokojowy
na Donbasie i szukanie rozwiązań korzystnych dla Tatarów Krymskich.
Kijów w czasie Szczytu odwiedziła również wicemarszałek Sejmu RP
Małgorzata Gosiewska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła polskie i europejskie wartości takie jak:
demokracja, prawo czy swobody obywatelskie, a także mówiła o znaczeniu dialogu i współpracy parlamentarnej w kontekście reform społecznych, gospodarczych i politycznych.
Wicemarszałek zwróciła też uwagę na to, że właśnie problemy, z jakimi mierzy się obecnie Ukraina, wywołały ponowną potrzebę rozmów o wolności, suwerenności i ochronie tych praw, przypominając także, że mija 5 lat od początku wojny w tym kraju. Wicemarszałek wyraziła również zaniepokojenie
wydarzeniami na Krymie, gdzie prześladowania rdzennych mieszkańców tych ziem stanowią poważne
naruszenie praw człowieka.
Małgorzata Gosiewska zapewniła również o polskim wsparciu Ukrainy zarówno w dążeniu do
bliższych relacji z Unią Europejską i NATO oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, jak i w walce o
suwerenność naszego sąsiada. „Polska niezmiennie wspiera niepodległość, suwerenność i integralność
terytorialną Ukrainy oraz nie uznaje i nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Republiki Autonomicznej Krymu
i Sewastopola” podkreśliła wicemarszałek.
Przy okazji wizyty w Kijowie, odbyło również spotkania dyplomatyczne m.in. z osobami zwolnionymi z rosyjskich więzień w ramach wymiany jeńców. Wraz z członkami Ambasady RP w Kijowie Gosiewska zwróciła się z apelem o pomoc byłym więźniom oraz tym, którzy nadal przebywają w niewoli,
do innych przedstawicielstw dyplomatycznych na Ukrainie. Jednocześnie zadeklarowała chęć dalszej
pomocy ze strony Polski.

Źródło:

1. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=4A5D7A0B5215D149C12584AC00535644
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Zaprzysiężenie nowego rządu Mateusz Morawieckiego

W

ygrana w wyborach parlamentarnych Zjednoczonej Prawicy upoważniła
partię do powołania nowego rządu. Kandydatem na premiera został poprzedni szef
rządu Mateusz Morawiecki. W dniu 14 listopada 2019 r. w Pałacu Belwederskim
Prezydent RP Andrzej Duda desygnował
Mateusza Morawieckiego na Prezesa Rady
Ministrów i powierzył misję utworzenia rządu. Prezydent podziękował premierowi za
dotychczasową pracę oraz wyraził nadzieje na dalszą efektywną współpracę. „Mamy absolutnie wspólną wizję rozwoju Polski, mamy wspólną wizję tych priorytetów, które powinny być zrealizowane, mamy
wspólną wizję polskiej polityki ukierunkowanej na obywatela (...) jak również wzmacniania pozycji Polski
na arenie międzynarodowej, wzmacniania polskiej gospodarki” - powiedział Andrzej Duda. Z kolei Mateusz
Morawiecki podziękował Prezydentowi za zaufanie oraz za powierzenie utworzenia nowego rządu. Nowy
premier podkreślił znaczenie współpracy Prezydenta, która jest istotna dla sprawnej działalności rządu - „To
rzecz niezwykle cenna, bardzo ważna z punktu widzenia naszej zdolności do wdrażania bardzo ważnych
projektów dla obywateli, dla całego społeczeństwa”.
Następnego dnia, 15 listopada 2019 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste zaprzysiężenie
nowego rządu. Nowi członkowie Rady Ministrów wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odebrali nominacje i złożyli przysięgę. Na wicepremierów zostali mianowani: Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Jarosław Gowin minister nauki
i szkolnictwa wyższego oraz Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Urząd ministra poszczególnych
resortów objęli: Marek Zagórski - minister cyfryzacji, Dariusz Piontkowski - minister edukacji narodowej, Tadeusz Kościński - minister finansów, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – minister funduszy i polityki regionalnej, Marek Gróbarczyk - minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Andrzej Adamczyk - minister
infrastruktury, Michał Kurtyka – minister klimatu, Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej, Marlena
Maląg - minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa i rozwoju
wsi, Jadwiga Katarzyna Emilewicz - minister rozwoju, Danuta Dmowska-Andrzejuk - minister sportu, Zbigniew Ziobro - minister sprawiedliwości, Mariusz Kamiński - minister spraw wewnętrznych i administracji,
minister-członek Rady Ministrów, Jacek Krzysztof Czaputowicz - minister spraw zagranicznych oraz Łukasz
Szumowski- minister zdrowia. Ponadto członkami Rady Ministrów zostali: Michał Dworczyk, Łukasz Schreiber, Konrad Szymański oraz Michał Woś. Powstały również nowe resorty: aktywów państwowych, klimatu
oraz funduszy i polityki regionalnej. Z ministerstwa Spraw Zagranicznych został wydzielony i przeniesiony
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pion europejski, którym kierować będzie Konrad Szymański. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński będzie nadal sprawował funkcję koordynatora służb
specjalnych. Z kolei szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został mianowany Michał Dworczyk. Tekę
ministra sportu tymczasowo objął premier Mateusz Morawiecki (5 grudnia 2019 r. Prezydent RP mianował
Danutę Dmowską-Andrzejuk na ministra sportu).
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Podczas uroczystości głos zabrał Prezydent Andrzej Duda: „Chciałbym, żeby to, co będzie realizowane w ciągu najbliższych czterech lat, było realizowane co najmniej tak samo dobrze, jak to, co było realizowane do tej pory”. Prezydent zapewnił o gotowości i otwartości do rozmów z członkami rządu nawet na
najtrudniejsze tematy, dotyczące kraju. Z kolei premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że „Służba Rzeczpospolitej to zaszczyt nieporównywalny z niczym innym, to jedna z największych rzeczy”. Premier zapewnił, że
głównym celem nowo powołanego rządu będzie „uczynienie z Polski kraju najlepszego do życia w Europie”.
Podziękował także wyborcom za zaufanie i powierzenie dalszego kierowania państwem. Premier zakończył
przemówienie słowami Jędrzeja Moraczewskiego - premiera II Rzeczpospolitej: „Pragniemy poprawiać los
milionów ludzi, prostować drogi dla Polaków i spełniać wolę narodu”. Po uroczystym wręczeniu nominacji
ministerialnych odbyło się pierwsze posiedzenie nowego rządu.
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Wizyta Prezydenta RP na Litwie

W

dniach 21-22 listopada 2019 r.
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką
Agatą Kornhauser-Dudą udał się z wizytą na
Litwę. W pierwszym dniu wizyty odbyło się
spotkanie prezydentów Polski i Litwy oraz
towarzyszących im delegacji. Prezydent
Litwy Gitanas Nauseda zwrócił uwagę na
wiele wspólnych punktów w kwestiach poruszanych podczas rozmów dwustronnych.
„Praktycznie we wszystkich kwestiach, które omawialiśmy, mamy bardzo podobne,
zbliżone stanowiska, niezależnie czy mówimy o stosunkach z Rosją, o działaniach Rosji na Ukrainie (...), czy o budowie elektrowni atomowej na Białorusi i decyzji o niekupowaniu energii elektrycznej z tej niebezpiecznej elektrowni" – podkreślił prezydent
Litwy. Nauseda zaprosił także polskie banki do rozwijania swojej działalności na terenie Litwy. Na spotkaniu
omówiono także sprawy związane z infrastrukturą, energetyką oraz transportem. Obydwa państwa są zainteresowane rozwojem projektu Rail Baltica. Wśród tematów pojawiły się kwestie dotyczące wspólnego
bezpieczeństwa, współpracy militarnej i sytuacji na Ukrainie. Strona polska i litewska potwierdziły zgodnie
stanowisko w sprawie utrzymania sankcji w Rosji.
„Relacje polsko-litewskie są w tej chwili tak dobre, jak nie były od bardzo dawna” - powiedział prezydent Polski po spotkaniu ze swoim litewskim odpowiednikiem. Według Andrzeja Dudy wyrazem tego jest
wspólna obecność najwyższych przedstawicieli Polski i Litwy podczas symbolicznego pochówku powstańców
styczniowych na litewskiej Rossie. Jak powiedział prezydent Polski, wydarzenie to jest istotne dla wzmocnienia wspólnej pamięci historycznej i budowania przyjaznych stosunków polsko-litewskich. Kolejnym ważnym
tematem poruszanym podczas spotkania obydwu prezydentów był Sojusz Północnoatlantycki. Strona polska
i litewska były zgodne co do tego, że należy zrobić wszystko, aby realizować zobowiązania wobec Paktu, a
zwłaszcza wzmacniać obecność wojsk na wschodniej flance. Andrzej Duda poruszył także sprawę mniejszości polskiej na Litwie, przede wszystkim sprawy dotyczące wychowania młodzieży, edukacji, zdawania matury i nauki. Prezydent Polski wyraził nadzieję, że stopniowo uda się dojść do porozumienia w tych kwestiach.
Po spotkaniu Prezydent RP Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie matki Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
również pochowane jest serce Marszałka. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty polskiej pary prezydenckiej, prezydent Litwy wraz z małżonką wydali uroczystą kolację.
W drugim dniu wizyty odbyły się uroczystości pogrzebowe przywódców powstania styczniowego
Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego oraz 18 jego uczestników straconych
w Wilnie w 1863 i w 1864 roku. Uroczystości rozpoczęła msza święta w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława w Wilnie. Podczas nabożeństwa, któremu przewodniczyli biskupi polscy, litewscy i białoruscy, przemówienia wygłosili prezydenci Polski, Litwy oraz wicepremier Białorusi. Następnie w
stronę cmentarza na Rossie wyruszył uroczysty kondukt pogrzebowy w asyście wojskowej. Trasa konduktu licząca 3 km, przeszła ulicami Starego Miasta: Zamkową, Wielką i Ostrobramską. Orszak pogrzebowy
zatrzymał się przy Bramie Ostrobramskiej, gdzie zostały odmówione modlitwy w trzech językach. Szczątki powstańców styczniowych zostały złożone w centralnej kaplicy cmentarza na Rossie. W uroczystościach wzięli udział prezydenci Polski i Litwy, wicepremier Białorusi, premier Polski Mateusz Morawiecki,
Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu, a także delegacje z BiaREGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
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łorusi i Ukrainy. Na uroczystościach pogrzebowych licznie zgromadzili się Polacy, Litwini oraz Białorusini.
W 2017 r. na Górze Zamkowej, zwanej też Górą Giedymina, w Wilnie zostały odnalezione przez archeologów szczątki przywódców i uczestników powstania styczniowego, w tym Zygmunta Sierakowskiego i
Wincentego Konstantego Kalinowskiego. Źródła historyczne wskazują, że w latach 1863-1864 na Górze Zamkowej stracono 21 powstańców. Do tej pory nie udało się odnaleźć szczątków ks. Stanisława Iszory.
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Kolejny krok we współpracy polsko-włoskiej

28

listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym miało miejsce wydarzenie niewątpliwie
ważne z punktu widzenia relacji handlowych między Włochami a Lubelszczyzną: polsko-włoska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zorganizowali konferencję „Doing business together — cooperation of Polish and Italian entrepreneurs”. Jej celem było nawiązanie współpracy
między przedsiębiorcami z obu krajów, szczególnie w branży medycznej, spożywczej oraz motoryzacyjnej.
Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień organizatorów, w tym przedstawienia możliwości inwestowania w naszym regionie oraz prezentacji producentów poszczególnych produktów, takich jak: wysokiej
jakości oliwa, pieczywo bezglutenowe czy akcesoria samochodowe.
Dużym powodzeniem cieszyła się degustacja, która stanowiła drugi etap konferencji. Punkt kulminacyjny to
spotkania B2B, podczas których przedsiębiorcy lubelscy oraz włoscy mogli nawiązać kontakt w celu dalszej
współpracy.
Dodatkowo odbyła się również konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, prezes ds. Międzynarodowych Umów Partnerskich gminy Palombara Sabina Giorgio Buonfiglio oraz Izabela Byzdra — prezes Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej.
Zarówno polskie, jak i włoskie firmy interesują głównie produkty regionalne: oznacza to możliwość
importu na rynek rodzimy oliwek czy wina oraz eksportu jabłek, malin, pieczarek czy mięsa. Prezes Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej mówi również, że Włosi „u nas m.in. budują farmy fotowoltaiczne i inwestują
w przemysł spożywczy”.
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Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie

W

dniach 2-13 grudnia 2019
r. w Madrycie odbył się międzynarodowy
szczyt klimatyczny COP25, z przedstawicielami prawie 200 państw. Szczyt madrycki był kontynuacją negocjacji przeprowadzanych na poprzednim szczycie,
który odbył się w Katowicach w 2018 r.
Podczas trwania COP24 w Katowicach
ustalono zasady działania międzynarodowego systemu ochrony klimatu, m.in.
monitorowania emisji gazów cieplarnianych (GHG).
Zbiór zasad, konkretyzujących postanowienia porozumienia paryskiego z 2015 r. nazwano Katowice
Rulebook (Reguły Katowickie). Szczyt klimatyczny w Madrycie miał na celu uzgodnienie ostatnich elementów tych reguł. Ponadto, 2 grudnia Polska zakończyła roczną prezydencję nad COP przekazując tym samym
prezydencję Chile. Nową przewodniczącą COP została minister środowiska Chile Carolina Schmidt.
Michał Kurtyka krótko podsumował szczyt klimatyczny w Katowicach: „Razem udało nam się przeskoczyć
poprzeczkę oczekiwań i przyjąć bardzo potrzebny „Pakiet katowicki”, który jest podręcznikiem efektywnego
wdrażania w życie porozumienia paryskiego. To był nasz wspólny sukces, który bez waszej mądrości, umiejętności i osobistego oddania nie byłby możliwy”.
Organizacja szczytu od początku napotykała problemy w przygotowaniach. Jako pierwsza z organizacji szczytu zrezygnowała Brazylia, kiedy wybory prezydencie wygrał Jair Bolsonaro. Następnie do roli gospodarza zgłosiło się Chile. Jednak protesty społeczne, spowodowane wewnętrzną sytuacją w kraju, uniemożliwiły realizację tego przedsięwzięcia. Mimo, iż ostatecznie gospodarzem wydarzenia została Hiszpania,
to prezydencję nad szczytem objęło Chile.
Pierwszy tydzień negocjacji miał charakter bardziej roboczy i techniczny. Negocjatorzy, w tym eksperci z państw uczestniczących w szczycie, pracowali nad tekstami porozumienia. Głównym punktem negocjacji był art. 6 porozumienia paryskiego, który ma na celu ustanowić handel osiągnięciami na rzecz łagodzenia klimatu (ITMO), a co za tym idzie – pozwalać na zakupienie jednostek redukcji emisji w innym państwie i
zaliczenie ich do własnego zobowiązania klimatycznego. Artykuł 6 przewiduje trzy rodzaje współpracy w tej
kwestii: współpracy dwustronnej i wielostronnej, globalny mechanizm rynkowy, w ramach którego będzie
można kupować jednostki redukcji emisji oraz rozwiązania nierynkowe bez transferów finansowych. Istotnym problemem dla realizowania art 6 stało się podwójne księgowanie redukcji emisji – państwa, które je
sprzedawało i państwa, które je kupiło. Za podwójnym księgowaniem opowiedziały się Arabia Saudyjska i
Brazylia, przeciwna była Unia Europejska. Wyzwaniem dla szczytu okazało się także uszczegółowienie części
zasad ustalonych na szczycie klimatycznym w Katowicach.
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Drugi tydzień negocjacji miał charakter bardziej polityczny. Nad tekstami porozumienia pracowali
ministrowie środowiska państw, biorących udział w szczycie. Polska zgłosiła poprawki do postanowień końcowych, domagając się sprecyzowania zapisów, odnoszących się do finansowania transformacji gospodarki
neutralnej pod względem emisji CO2. Czechy domagały się, aby w dokumencie odnotowano, że przejście
na gospodarkę neutralną węglową nie wykluczy atomu jako źródła energii. Z kolei Węgry domagały się
zawarcia w końcowych dokumentach konkretniejszych gwarancji. W ostatnim dniu negocjacji pojawiła się
także sprawa przedłużenia sankcji wobec Rosji, sprawa turecko-libijskiego memorandum ws. granicy na
Morzu Śródziemnym oraz plany budżetowe na kolejne lata.
COP25 – nazwa 25. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. Udział w Konwencji biorą przedstawiciele prawie 200 państw, które w 2015 r. podpisały porozumienie paryskie. Państwa, biorące wówczas udział w szczycie zobowiązały się do podjęcia działań w celu
zatrzymania globalnego ocieplenia.
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Szczyt NATO w Londynie

W

dniach 3-4 grudnia 2019 r.
w Londynie odbył się szczyt Organizacji
Paktu Północnoatlantyckiego. Przywódcy 29 państw członkowskich NATO udali
się do stolicy Zjednoczonego Królestwa,
aby uczcić 70. rocznicę powstania Sojuszu.
Podczas szczytu pojawiło się kilka punktów spornych między państwami członkowskimi NATO. Pierwszym z
nich była postawa Turcji wobec planów
obronnych dla Polski i państw bałtyckich w razie ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji. Turcja zawetowała ten projekt, co oznaczało, że dokument w ogóle nie zostanie przyjęty. Jednocześnie prezydent Turcji
zawnioskował o uznanie przez NATO syryjskich Kurdów za terrorystów. Sojusz nie mógł uznać tego rodzaju żądań. Po rozmowach przywódców Polski i państw bałtyckich z prezydentem Turcji oraz dwustronnych
rozmów Andrzeja Dudy i Recepa Ergdogana, Turcja ostatecznie poparła plany obronne dla tych państw.
Ponadto sytuację w NATO zaostrza także sprawa zakupu przez Turcję rosyjskich przeciwlotniczych systemów
rakietowych S-400, czemu sprzeciwiały się Stany Zjednoczone. Turcja zdecydowała o przetestowaniu tego
systemu m.in. poprzez symulacje zwalczania myśliwców F-16, które są na wyposażeniu większości państw
NATO. Kolejnym punktem napięcia były słowa francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który skrytykował współpracę między Stanami Zjednoczonymi a Europą, uznając, że w razie niebezpieczeństwa USA nie
przyjdą z pomocą Europie. Słowa te zostały skrytykowane m.in. przez sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo
oraz kanclerz Niemiec Angelę Merkel. Pomimo napięć między państwami członkowskimi, udało się dojść do
porozumienia i podpisać deklarację potwierdzającą jedność Sojuszu i plan działań na kolejne lata.
W deklaracji londyńskiej przyjętej przez szefów państw i rządów, uczestniczących w szczycie Sojuszu, zawarto następujące postanowienia: potwierdzono trwałość więzi transatlantyckiej między Europą a
Ameryką Północną, a także przestrzeganie zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz artykułu
5 Traktatu Waszyngtońskiego (atak na jednego członka Sojuszu będzie traktowany jak atak na cały Sojusz),
zobowiązano się do zwiększenia inwestycji w obronę zgodnie z wytycznymi 2% i 20% w zakresie obrony
indywidualnej i zbiorowej. Wśród głównych zagrożeń wymieniono: agresywne działania Rosji, terroryzm,
nielegalne migracje oraz zagrożenia cybernetyczne i hybrydowe. Przedstawiono 360-stopniowe podejście
do bezpieczeństwa, w tym gotowość do reagowania na każde zagrożenie w dowolnym czasie i kierunku.
Główne działania w ramach utrzymania bezpieczeństwa to: zwiększenie działań na morzu i w powietrzu,
zwiększenie zdolności obrony i odstraszania, wzmocnienie kontroli zbrojeń, a także zaangażowanie członków Sojuszu w pełne wdrożenie Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w każdym aspekcie. Podkreślono znaczenie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz
Unią Europejską. Złożono hołd wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy służyli w NATO i poświęcili swoje
życie dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wskazano także na obecność przyszłego członka Sojuszu – Macedonii Północnej.
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Deklaracja londyńska podkreśla rolę nowoczesnych technologii w dziedzinie bezpieczeństwa,
zwłaszcza w sektorze energetyki i komunikacji. W dokumencie zadeklarowano przestrzeń kosmiczną jako
obszar działań operacyjnych NATO. Wskazano także na rosnący wpływ Chin oraz politykę międzynarodową,
które stanowią zarówno możliwości jak i wyzwania dla Sojuszu. Kolejny punkt deklaracji ma na celu zachęcić
Sekretarza Generalnego do przestawienia ministrom spraw zagranicznych uzgodnionego przez Radę wniosku, dotyczącego wzmocnienia politycznego NATO w przyszłości, w tym również konsultacji eksperckich.
Wyrażono wdzięczność za gościnę Wielkiej Brytanii oraz wyznaczono termin kolejnego szczytu na 2021 r.
Ostatni, dziewiąty punkt deklaracji zawiera gwarancję wolności, wartości i bezpieczeństwa dla przyszłych
pokoleń.
W trakcie trwania szczytu odbywały się liczne spotkania o charakterze formalnym i nieformalnym.
We wtorek wieczorem przywódcy państw Sojuszu, w tym polska Para Prezydencka, wzięli udział w przyjęciu wydanym przez królową Elżbietę II w Pałacu Buckingham z okazji jubileuszu NATO. Następnie odbyło
się spotkanie z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem. W środę Prezydent Andrzej Duda wziął udział
w lunchu roboczym zorganizowanym przez Donalda Trumpa dla przywódców państw, które wywiązują się
z zobowiązań Sojuszu. Prezydent RP spotkał się również z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem,
prezydentem Turcji Recepem Erdoganem oraz przywódcami państw bałtyckich.
„Londyński szczyt był sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego; jeśli chodzi o polskie sprawy w Sojuszu i bezpieczeństwo naszej części Europy, szczyt jest też zwycięstwem Polski”, podsumował szczyt NATO
Prezydent Andrzej Duda.

Źródło:

1. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.htm
2. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,360,andrzej-duda-na-spotkaniu-przywodcow-nato-w-londynie.
html
3. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C552465%2Cprezydent-szczyt-w-londynie-sukcesem-sojuszu-polnocnoatlantyckiego.
html
4. https://polskieradio24.pl/321/1223/Artykul/2415826,Ustalenia-po-szczycie-NATO-Turcja-zgodzila-sie-na-plan-obronnosciowy-dla-Polski
5. https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/turcja-blokuje-natowskie-plany-obrony-polski/
https://polskieradio24.pl/321/1223/Artykul/2415826,Ustalenia-po-szczycie-NATO-Turcja-zgodzila-sie-na-plan-obronnosciowy-dla-Polski

Autor: Paulina Pietrzak
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Działalność naszego ośrodka
Debata „Polska w integrującej się Europie”

W

październiku odbyła się debata pn.
„Polska w integrującej się Europie”, która jest częścią
cyklu debat poświęconych osiągnięciom polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-2019. Debata rozpoczęła się o godzinie 12:00 w Sali im. Stanisława Moskalewskiego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Udział w debacie wzięli: Wiceminister Spraw
Zagranicznych, sekretarz stanu ds. europejskich
Konrad Szymański, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, dr hab. Konrad Pawłowski Kierownik
Zespołu Bałkańskiego Instytut Europy Środkowej oraz
Michał Potocki, redaktor Dziennika Gazety Prawnej.
Podczas debaty została poruszona kwestia roli
Polski w procesie wielowymiarowej integracji europejskiej, partnerstwie wschodnim, a także rozmawiano o wspólnych fundamentach i wartościach państw
Europy.
– Polska popiera „politykę otwartych drzwi” do UE i oparcie polityki rozszerzenia na zasadzie warunkowości, mobilizującej kraje do postępów w implementacji reform – powiedział wiceminister Konrad
Szymański podczas debaty w Lublinie.
W trakcie spotkania podkreślano, że politykę rozszerzenia popiera większość państw członkowskich
UE, co potwierdza m.in. Deklaracja Warszawska z maja br. oraz wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych 13 państw, dotyczące rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych przez Albanię i Macedonię Północną
z czerwca br.
Z kolei Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, na to że „Polska była, jest i będzie
w Unii Europejskiej i zależy nam na tym, by UE była płaszczyzną i miejscem, w którym naród polski i społeczeństwo polskie będzie się mogło rozwijać najlepiej jak to tylko możliwe”
Partnerami wydarzenia byli Instytut Europy Środkowej oraz Lubelski Urząd Wojewódzki.
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I Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

W

ostatni weekend października została zainaugurowana III edycja Lubelskiej Szkoły Dyplomacji. Sobotę rozpoczęliśmy od wykładu przeprowadzonego przez
Koordynatora Ośrodka – Pana Michała Dworskiego,
który przedstawił cele oraz założenia Lubelskiej Szkoły
Dyplomacji.
Następnie wykład inauguracyjny pt. „Globalne konsekwencje kryzysu na Ukrainie” wygłosił prof. Tomasz
Stępniewski (Zastępca dyrektora IEŚ ds. badawczo-analitycznych/KUL), który omówił źródła kryzysu ukraińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Federacji Rosyjskiej w tym zakresie.
Po przerwie kawowej uczestnicy projektu mieli okazję
wysłuchać wykładu red. Michała Bruszewskiego (Tygodnik Solidarność) pt. „Ukraina – Geopolityczna lekcja
dla Polski”. Wykład został ubogacony autorskimi zdjęciami ze wschodniej Ukrainy, które nasz prelegent miał okazję wykonać podczas swojego pobytu na terenach objętych działaniami wojennymi. Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja z udziałem uczestników Szkoły.
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się od wykładu dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik (Kierownik Zespołu
Bałtyckiego IEŚ) pt. „Rola i znaczenie państw bałtyckich w polityce zagranicznej Polski”. Pani doktor przedstawiła zarys historii państw bałtyckich po upadku Związku Sowieckiego, a także proces ich dążenia do
struktur euroatlantyckich.
I Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji zakończył się wykładem dra Łukasza Lewkowicza (Starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim IEŚ/UMCS) pt. „Inicjatywa Trójmorza: szanse i wyzwania dla państw regionu
Europy Środkowej”. Następnie dr Łukasz Lewkowicz przeprowadził warsztat z rozwiązywania testów na
aplikację dyplomatyczno-konsularną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. Europy Środkowej.
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Konkurs „Zjednoczeni w Europie”
dla szkół podstawowych

7

listopada miał miejsce II etap konkursu „Zjednoczeni w Europie”, który odbył się z okazji 15. rocznicy
przystąpienia Polski do UE. Udział w konkursie wzięły
szkoły podstawowe znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Konkurs miał charakter zespołowy. Składy zespołów liczyły od 2 do 4 uczniów wraz z opiekunem.
Głównym celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół na temat członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz polskiej
dyplomacji.
I etap konkursu polegał na przygotowaniu w zespołach
projektu edukacyjnego z zakresu członkostwa Polski w
Unii. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 11 najlepszych zespołów
II etap konkursu został zrealizowany w formie gry
miejskiej. Każdy z zespołów musiał zmierzyć się z siedmioma zadaniami sprawdzających wiedzę oraz sprawność
uczestników. Punkty kontrolne znajdowały się w: Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Bibliotece Instytutu
Administracji i Instytutu Europeistyki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w
Lublinie, Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS oraz w biurze naszego Ośrodka.

Konkurs „Zjednoczeni w Europie”
dla szkół ponadpodstawowych

8

października odbył się II etap konkursu
„Zjednoczeni w Europie”, dla szkół ponadpodstawowych.
Udział w grze wzięły szkoły ponadpodstawowe znajdujące się na terenie województwa lubelskiego. Głównym
celem konkursu było pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół na temat członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej oraz polskiej dyplomacji.
I etap konkursu polegał na przygotowaniu w zespołach projektu edukacyjnego z zakresu członkostwa
Polski w Unii. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6
najlepszych zespołów.
II etap konkursu został zrealizowany w formie gry
escape room, podczas której testowana była spostrzegawczość, wiedza oraz współpraca poszczególnych zespołów. Pokój zagadek mieścił się w jednej z sal Lubelski
Urząd Wojewódzki.
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II Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

16

listopada rozpoczęliśmy II Zjazd
Lubelskiej Szkoły Dyplomacji, który rozpoczął się od
dyskusji na temat „Perspektywy rozwoju kariery zawodowej dla młodych ludzi w środowisku międzynarodowym”. Dyskusję poprzedził wykład Michała Dworskiego – Koordynatora Ośrodka, podczas którego przybliżył
uczestnikom oferty pracy oraz staży w instytucjach UE,
a także omówił poszczególne etapy rekrutacji.
Następnie dr Robert Tabaszewski (KUL) przeprowadził wykład pt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka – oblicza stosowania polskiego prawa i praktyki dyplomatycznej na szczeblu międzynarodowym”,
który został połączony z warsztatem pisania skarg do
ETPCz. Sobotę zakończyliśmy wykładem dra hab. Konrada Pawłowskiego (Kierownika Zespołu Bałkańskiego
IEŚ) pt. „Serbia i Kosowo. W poszukiwaniu finalnego
rozwiązania konfliktu”.
II dzień (17.11) Szkoły rozpoczął się od wykładu Pani Iwony Jakuszko-Dudki (Naczelnik Wydziału
Europy Środkowej w Departamencie Polityki Europejskiej MSZ), który został poświęcony funkcjonowaniu Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (IVF). Uczestnicy projektu mieli również okazję porozmawiać z Panią Naczelnik o specyfice
pracy w służbie zagranicznej.
II Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji zakończył się warsztatami z „Negocjacji w stosunkach międzynarodowych”, które przeprowadził Pan Oskar Kochman. Podczas szkolenia młodzi adepci dyplomacji mogli dowiedzieć się więcej o zasadach, technikach oraz stylach prowadzenia negocjacji. Po części
teoretycznej uczestnicy projektu zostali podzieleni na grupy, w których musieli zmierzyć się z kazusami
przedstawiającymi konkretne sytuacje dyplomatyczne. Zadanie polegało na wypracowaniu optymalnych rozwiązań negocjacyjnych.
Następnie została przeprowadzona gra symulacyjna pt. Traktat Pokojowy. Scenariusz gry został
oparty na negocjacjach traktatu wersalskiej z okazji 100. rocznicy jego podpisania. Celem gry było wynegocjowanie i podpisanie traktatu pokojowego w ramach negocjacji trójstronnych.
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Konferencja poświęcona 20. rocznicy
obecności Polski w NATO

20

listopada odbyła się konferencja
poświęcona 20. rocznicy obecności Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 70. rocznicy
powstania NATO.
W roli prelegentów wystąpili:
ppłk Radosław Sałata – absolwent dęblińskiej „Szkoły
Orląt” i Akademii Marynarki Wojennej, który w czasie
służby pracował m.in. w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego w Holandii współtworząc mobilne jednostki bojowe NATO.
chor. Dariusz Zwolak – weteran misji w Afganistanie,
kawaler Orderu Krzyża Wojskowego II kl., walczył m.in.
w potyczce pod Usman Khel w afgańskiej prowincji
Ghazni.
sierż. Robert Polak – uczestnik misji poza granicami
kraju, służył w Syrii, Kosowie (dwukrotnie), Iraku (dwukrotnie) oraz Afganistanie. Odznaczony Gwiazdą Iraku
(dwukrotnie), Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem za Dzielność. Autor książki „Raport Borsuka. ISAF –
nie dla idiotów”
Podczas wydarzenia prelegenci poruszyli m.in. zagadnienia związane z funkcjonowaniem oraz
strukturami NATO. Omówione zostało także militarne zaangażowane Polski w misje realizowane w
ramach Paktu. Niezwykle cennym elementem spotkania było odniesienie się przez prelegentów do
własnych doświadczeń z okresu służby wojskowej oraz udziału w misjach zagranicznych.
Spotkanie odbyło się przy współpracy z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.
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III Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji

III

Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji
rozpoczęliśmy 30 listopada od wykładu Pana Ambasadora Andrzeja Misztala z Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ. Podczas wykładu zostały
omówione szczegółowo kwestie związane m.in. z
negocjowaniem i zawieraniem umów dwustronnych
i wielostronnych, a także opiniowaniem aktów prawa
międzynarodowego publicznego.
Następnie mieliśmy przyjemność wysłuchać Dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ – Bartosza
Grodeckiego. Pan Dyrektor przybliżył uczestnikom
Szkoły rolę oraz znaczenie konsulatów współcześnie,
a także zobrazował różnice występujące pomiędzy
instytucją konsula zawodowego i konsula honorowego.
Ostatnim gościem sobotniego Zjazdu był dr Michał
Wallner (UMCS), który przeprowadził warsztaty z rozwiązywania testu na aplikację dyplomatyczno-konsularną, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-ustrojowych.
Drugi dzień Zjazdu (1 grudnia) rozpoczęliśmy od wykładu Pana Ambasadora Tomasza Orłowskiego z Akademii Dyplomatycznej MSZ. Pan Ambasador podczas swojego wystąpienia mówił o wpływie oraz znaczeniu protokołu dyplomatycznego podczas codziennej pracy dyplomaty. Nie zabrakło
również odniesień do własnych doświadczeń, za co raz jeszcze bardzo dziękujemy!
Następnie swoją prelekcję wygłosił dr Jan Muś (Starszy analityk w zespole Bałkańskim IEŚ), który w barwny i niemniej interesujący sposób wyjaśnił sytuację polityczną i gospodarczą współczesnej
Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny.
Przedostatni Zjazd Lubelskiej Szkoły Dyplomacji zakończyliśmy spotkaniem z Panią Agnieszką
Lempart, która przedstawiła możliwości wynikające ze studiów na College of Europe in Natolin.
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Otwarte spotkanie informacyjne
dot. kariery międzynarodowej

R

egionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Lublinie wraz z Kołem Naukowym Romanistów KUL i
Polską Akademicką Korporacją Astrea Lublinensis zorganizował 2 grudnia w murach Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II spotkanie informacyjne poświęcone karierze dyplomatycznej oraz pracy instytucjach
międzynarodowych.
Jako pierwsza wystąpiła Pani Agnieszka Lempart z
College of Europe in Natolin, która zaprezentowała ofertę
studiów podyplomowych w ramach Kolegium. Następnie
Pan Ambasador Marcin Nawrot z Akademii Dyplomatycznej MSZ przybliżył uczestnikom spotkania poszczególne
etapy rekrutacji na aplikację dyplomatyczno-konsularną,
a także opowiedział o praktycznych aspektach pracy dyplomaty.

Uroczysta gala podsumowująca konkurs
„Zjednoczeni w Europie”

4

grudnia odbyła się uroczysta gala
podsumowująca konkurs „Zjednoczeni w Europie”, podczas której ogłosiliśmy wyniki w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rozdane zostały także
nagrody dla wszystkich uczestników drugiego etapu konkursu oraz ich opiekunów.
W kategorii Szkół ponadpodstawowych klasyfikacja grup prezentowała się następująco:
1. XIV Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Lublinie,
2. Liceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Turobinie,
3. Bursa Szkolna nr 1 w Lublinie.
Ponadto wyróżnienie otrzymali uczniowie Zespołu
Szkół nr 5 im. św. Jana Pawła II w Lublinie oraz XIV Liceum
Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie.
W kategorii szkół podstawowych na podium znaleźli się uczniowie z:
1. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 3 w Krasnymstawie,
2. Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek w Lublinie,
3. Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie.
Wyróżnieni zostali uczniowie z Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie, Szkoły Podstawowej
w Ostrówku, Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Sawinie, Szkoły Podstawowej w Lipsku, Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej.
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Konferencja pn. „Perspektywy współpracy gospodarczej
regionów Trójmorza”

W

piątek, 6 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”. Wydarzenie stanowiło zapowiedź
międzynarodowego Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej, który odbędzie się
w dniach 2-3 kwietnia 2020 roku w Lublinie.
Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im.
Unii Lubelskiej będzie zorganizowany z inicjatywy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim,
Urzędem Miasta Lublin oraz Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.
Partnerem merytorycznym wydarzenia jest również
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie.
Inicjatywa współpracy regionów Trójmorza ma na
celu wzmacnianie spójności regionów Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej,
naukowej i kulturalnej regionów państw Europy Środkowej deklarujących udział w Inicjatywie Trójmorza tj.: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii
i Węgier. Mając na względzie położenie geopolityczne Ukrainy i Białorusi oraz relacje łączące regiony
tych państw z województwem lubelskim, do grona uczestników Kongresu włączeni zostaną również
przedstawiciele regionów z Ukrainy i Białorusi.
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Seminarium naukowe „Geopolityka:
mit czy rzeczywistość?”

14

grudnia 2019 roku Regionalny Ośrodek
Debaty Międzynarodowej wraz z Instytutem Europy
Środkowej i Fundacją Scytia zorganizował seminarium
naukowe „Geopolityka – mit czy rzeczywistość”, które
odbyło się w Sali im. Stanisława Moskalewskiego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas seminarium wystąpili:
Dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS,
Dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL,
Dr hab. Konrad Pawłowski (IEŚ/UMCS),
Dr Michał Lubina (UJ),
Dr Kamil Zajączkowski (UW/PECSA)
Głównym celem zorganizowanego seminarium
była chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie czy geopolityka jako dziedzina wiedzy ma realne przełożenie na
prowadzenie polityki zagranicznej przez współczesne
państwa.

Podsumowanie III edycji Lubelskie Szkoły Dyplomacji

15

grudnia odbyło się podsumowanie
III edycji Lubelskiej Szkoły Dyplomacji. Uroczyste wręczenie certyfikatów poprzedziła prelekcja dra Bogdana
Pretkiela z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz
Pana Krzysztofa Reka z Instytutu im. Mikołaja Siennickiego. Uroczyste podsumowanie było zwieńczeniem
trzech miesięcy pełnych warsztatów, prelekcji oraz debat eksperckich.
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Konferencja poświęcona Matematykom Szkoły Lwowskiej

R

egionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Lublinie wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr
1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie zorganizował konferencję „Od Kawiarni Szkockiej do Projektu Manhattan.
Matematycy Szkoły Lwowskiej w Polsce i na świecie”.
Konferencja miała na celu przypomnienie dokonań polskich matematyków tworzących swoje prace w międzywojennym Lwowie, a później także na emigracji oraz w
powojennej Polsce.
Spotkanie zakończyło konkursem matematycznym,
w którym uczniowie w czteroosobowych grupach mieli za zadanie rozwiązać dwa „problematy” inspirowane
„Księgą Szkocką”. Drużyna, która najszybciej rozwiązała
zadania otrzymała drobne upominki oraz gęś, która nawiązywała do nagrody, jaką za rozwiązanie jednego z problematów z Księgi otrzymał szwedzki fizyk aż 36 lat po
zapisaniu zadania w „Księdze Szkockiej”.

Redakcja: Mateusz Karczmarz
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ZNAJDŹ NAS:
fb.com/lublin.regionalny.osrodek.debaty.miedzynarodowej
twitter.com/rodm_lublin
rodm-lublin.pl
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