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Katastrofa lotnicza w Iranie
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 W drugim dniu ukraińskich świąt  
Bożego Narodzenia, 8 stycznia 2020 roku, 
w Iranie rozbił się samolot największej  
ukraińskiej linii lotniczej - Ukraine Interna-
tional Airlines. Na pokładzie Boeing 737 było 
176 osób, w tym m.in. obywatele Szwecji, 
Afganistanu, Ukrainy, Kanady i Iranu. Wszy-
scy pasażerowie oraz członkowie załogi zgi-
nęli. Następny dzień w Ukrainie ogłoszono 
dniem żałoby. 
 W związku z tragicznym wydarzeniem 

wszczęto śledztwo, które wspólnie prowadzą Kanada oraz Ukraina. W dochodzeniu, ze względu na firmę 
produkującą samolot, udział wzięły także Stany Zjednoczone, którym Iran odmówił przekazywania rejestra-
torów parametru lotu. Zgodnie z informacją podaną przez zarząd linii lotniczych, samolot był nowy i nie było 
żadnych uwag na temat jego stanu technicznego. Załogę samolotu stanowili wysokiej klasy piloci o sporym 
doświadczeniu.
 Na konferencji prasowej w dniu 9 stycznia premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że samolot 
został zestrzelony przez irański pocisk ziemia-powietrze. Premier powiedział także, że atak mógł być nieza-
mierzony. Po początkowym zaprzeczeniach, w sobotę 11 stycznia Iran przyznał, że samolot został nieumyśl-
nie trafiony irańską rakietą. W wywiadzie dla Canada's Global News premier Kanady powiedział, że do trage-
dii doszło w związku z eskalacją konfliktu między Iranem i USA, nawiązując do zabójstwa irańskiego generała 
Qassema Soleimani’ego, które miało miejsce 3 stycznia. 
 Zgodnie z najnowszymi informacjami, do katastrofy doszło wskutek ataku dwóch rakiet rosyjskiej 
produkcji. Przeprosiny i kondolencje wyrazili prezydent Iranu Hassan Rouhani i głównodowodzący Korpusu 
Strażników Rewolucji Islamskiej Hossein Salami. 

Źródło:
1. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2851266-litak-mau-rozbivsa-v-irani.html
2. https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iran-admits-unintentionally-shot-ukrainian-plane-200111040653138.ht-
ml?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
3. https://globalnews.ca/news/6404191/justin-trudeau-iran-plane-crash-2020/ 
4. https://www.nytimes.com/2020/01/26/world/middleeast/iran-plane-crash-coverup.html
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Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Japonii

 W dniach 20-21 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki udał się z oficjalną wizytą do 
Japonii. W pierwszym dniu wizyty premier Morawiecki wygłosił wykład w Keidanren – najważniejszej 
organizacji biznesowej w Japonii, która zrzesza kadrę kierowniczą japońskich firm. Premier stwierdził, 
że Polska może bardziej otworzyć się na inwestycje japońskie m.in. w dziedzinie transportu niskoemi-
syjnego. Według Morawieckiego Polska może stać się hubem łączącym północ i południe oraz wschód i 
zachód. Następnie premier spotkał się w ambasadzie Polski z przedstawicielami środowisk polonijnych 
oraz japońskimi przedstawicielami świata nauki, kultury i biznesu. Podczas oficjalnego spotkania w am-
basadzie, w imieniu prezydenta RP, ambasador Polski w Japonii Paweł Milewski odznaczył Tokimasa 
Sekiguchi, tłumacza literatury polskiej oraz popularyzatora języka i kultury polskiej w Japonii Krzyżem 
Komandorskim Orderu Zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie spotkania głos zabrał szef polsko-
-japońskiej grupy parlamentarnej, senator Hirofumi Nakasone, który podkreślił, że wizyta premiera Mo-
rawickiego jest pierwszą od 15 lat wizytą polskiego premiera w Japonii. Senator Nakasone zapewnił, 
że grupa parlamentarna, której przewodzi będzie współpracowała z polskim ambasadorem na rzecz 
wzmocnienia stosunków polsko-japońskich.
 W drugim dniu wizyty premier odbył szereg spotkań z polskimi i japońskimi przedsiębiorcami, 
które zostały zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Głównymi tematami rozmów 
były inwestycje i  współpraca w dziedzinie infrastruktury i energetyki. Podczas spotkań podjęto decyzję 
o otwarciu w 2020 r. pierwszego europejskiego zakładu produkcyjno-dystrybucyjnego przez Toshiba 
Carrier Corporation w Gnieźnie. Następnie premier Morawiecki spotkał się z parą książęca Akishito oraz 
z premierem Shinzo Abe. Podczas spotkania ze swoim japońskim odpowiednikiem Morawiecki podkre-
ślił, że „Polska, wchodząc na wyższy poziom rozwoju gospodarczego, będzie potrzebowała tak dobrego 
partnera jakim jest Japonia”. Z kolei premier Abe nawiązał do 100. Rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych między Polską a Japonią, która była obchodzona w 2019 r. Zapewnił o wzmocnieniu 
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i gospodarki z państwami Grupy Wyszehradzkiej. Premier Ja-
ponii podkreślił rolę Polski jako ważnego partnera w Europie: „Dzisiaj razem z Polską, która coraz bar-
dziej zyskuje na ważności w Europie z jej solidnym wzrostem gospodarczym, zgodziliśmy się dalej zacie-
śniać naszą współpracą”. Ponadto rozmowy premierów dotyczyły zacieśnienia współpracy gospodarczej 
zwłaszcza w dziedzinie energetyki i infrastruktury, w tym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, 
elektrowni atomowych, węglowych i wodorowych. Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły tak-
że spraw międzynarodowych: relacji z Rosją i Chinami, brexitu, napięcia na Bliskim Wschodzie oraz 
zagrożenia ze strony Korei Północnej.

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/japonia/wizyta-premiera-mateusza-morawieckiego-w-japonii 
2. http://pulsazji.pl/2020/01/22/wizyta-premiera-morawieckiego-w-japonii/ 
3. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C574323%2Cpremier-polska-potrzebuje-japonii-w-obszarze-technologii-nuklear-
nych-i   
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html 
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    W dniach 21-24 stycznia 2020 r. 
odbyło się 50. Światowe Forum Ekono-
miczne w Davos. Do szwajcarskiego ku-
rortu przyjechali przedstawiciele świata 
polityki, nauki, biznesu, organizacji poza-
rządowych i mediów, w celu przedyskuto-
wania bieżących problemów społecznych 
i ekonomicznych o zasięgu globalnym oraz 
ich wpływu na ekologię. Hasłem tegorocz-
nego, jubileuszowego forum było: „Partne-
rzy na rzecz zrównoważonego i spójnego 
świata”. Wśród głównych tematów znalazły 

się: geopolityka, społeczeństwo w pracy przyszłości, efektywniejszy biznes, przyszłość zdrowia, technologie, 
zrównoważony system gospodarczy oraz ochrona środowiska.
 Przed rozpoczęciem forum przyjęto raport pod tytułem: Global Risks Report 2020, w którym określo-
no dziesięć zagrożeń na kolejne dziesięć lat. Zagrożenia te podzielono na pięć kategorii: ekonomiczne, środo-
wiskowe, geopolityczne, społeczne i technologiczne. Wśród nich wymieniono: nieskuteczne akcje klimatycz-
ne, utrata bioróżnorodności, ekstremalne zjawiska pogodowe, katastrofy naturalne, katastrofy ekologiczne 
wywołane przez człowieka, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, kryzys z dostępem do wody pitnej, 
epidemie, kradzież danych i cyberataki. Według Raportu: „zmiany klimatyczne uderzają mocniej i szybciej, 
niż wielu ludzi się spodziewało. Ostatnie pięć lat mogą okazać się najcieplejszymi, odkąd zaczęto zbierać 
dane na ten temat. Katastrofy naturalne nabierają intensywności, a zeszły rok przyniósł bezprecedensowo 
ekstremalną pogodę na świecie". Forum w Davos dąży do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez 
zmniejszenie redukcji emisji dwutlenku węgla. Cel ten zamierza osiągnąć poprzez: zrównoważony transport, 
redukcje plastiku, zmniejszenie zużywania energii elektrycznej oraz gospodarkę zamkniętego obiegu. Ponad-
to organizatorzy forum oraz przedstawiciele ONZ przedstawili inicjatywę posadzenia biliona drzew na świecie 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
 Z kolei Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaprezentował prognozy gospodarcze, według których 
nastąpi wzrost gospodarczy z 2,9 proc. w 2019 r. do 3,3 proc. w 2020 r. i 3,4 proc. w 2021 r. Gospodarka glo-
balna będzie więc lekko wzrastać. Według analityków Funduszu wzrost gospodarczy w USA zwolni z 2,3 proc. 
w 2019 r., do 2 proc. w 2020 r. oraz 1,7 proc. w 2021 r. Strefa euro ma  przyspieszyć z 1,2 proc., do 1,3 proc. i 
1,4 proc. Z kolei w Chinach wzrost gospodarczy może zwolnić z 6,1 proc. w 2019 r., do 6 proc. Szefowa MFW 
Kristalina Georgiewa, porównała obecną sytuacją gospodarczą do lat 20. XX wieku. Głównym problemem są 
rosnące nierówności między państwami, nierówność finansowa oraz ogromny rozwój rynku ryzykownych ak-
tywów. Według szefowej MFW przywódcy światowi powinni być gotowi do podjęcia działania w sytuacji, gdy 
wzrost gospodarczy będzie zwalniał.

50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
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 W forum wzięło udział ok 3 tys. osób, ze 117 krajów, w tym 53 przedstawicieli szefów państw lub 
rządów, min. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel, szefowa 
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wicepremier Chin Han Zheng, kanclerz Austrii Sebastian Kurz, 
premier Włoch Giuseppe Conte, premier Hiszpanii Pedro Sanchez czy  prezydent Ukrainy Wołodymir Ze-
łenski. Polskę reprezentował prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister finan-
sów Tadeusz Kościński. Prezydent odbył szereg spotkań dwustronnych, wziął udział w debacie na temat 
przyszłości NATO oraz spotkaniu roboczym zatytułowanym "Generowanie wzrostu w Europie Środkowej i 
Wschodniej", a także otworzył nową polską placówkę w Davos – Dom Polski. Premier Mateusz Morawiec-
ki spotkał się z liderami biznesu w kwestii transferu nowoczesnych technologii, przedstawił także polskie 
propozycje rozwiązań dla Europy w kwestii innowacji fiskalnych, to jest podatek solidarnościowy. Z kolei 
minister finansów  Tadeusz Kościński wziął udział w debacie: „Collaboration Among Banks and with Gover-
nment Benefiting Economic Growth” oraz w warsztatach nt. roli sektora małych i średnich przedsiębiorców 
w osiąganiu globalnych celów integracji finansowej.

Źródło:
1. https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2020  
2. http://reports.weforum.org/global-risks-report-2020/shareable-infographics/ 
3. https://www.euronews.com/2020/01/16/davos-2020-everything-you-need-to-know-about-the-world-economic-forum  
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5. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/davos-premier-mateusz-morawiecki-o-najwazniejszych-swiatowych-wyzwaniach.html 
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Uroczyste upamiętnienie ofiar w 75. rocznicę wyzwolenia 
obozu Auschwitz-Birkenau

 27stycznia 2020 roku przypadła 75. 
rocznica oswobodzenia nazistowskiego obo-
zu koncentracyjnego i zagłady Auschwtiz-Bir-
kenau. Uroczystości upamiętniające to wy-
darzenie odbywały się w dwóch miejscach: w 
Oświęcimiu oraz w Warszawie. Przypomina-
no historię, oddawano hołd pomordowanym 
oraz ostrzegano: przed zakłamywaniem prze-
szłych wydarzeń, podziałami i nienawiścią do 
drugiego człowieka.
 Główne obchody skupione były na tere-

nie byłego obozu, w których uczestniczyli przedstawiciele 60 państw, delegacje organizacji międzynarodo-
wych i społecznych, duchowni,  Prezydent Polski i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Swoją obecnością 
uczcili ten dzień również ocaleni więźniowie Auschwitz-Birkenau, jak mówił Andrzej Duda: „Ostatni z tych, 
którzy na własne oczy widzieli Zagładę”. Czworo, z ponad dwóch setek, wyzwolonych z obozu, wygłosiło 
przemówienia, pełne zadumy, wspomnień i ostrzeżeń. Przed ceremonią, Prezydent Duda wraz z byłymi więź-
niami złożyli kwiat przed Ścianą Straceń. Dzień zakończył się oddaniem hołdu przy pomniku w Birkenau.
 W stolicy z kolei zebrano się pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Wydarzenie zorganizowała fundacja 
Shalom i uczestniczyli w niej pozostali wicemarszałkowie Sejmu. Odczytano list Marszałka Sejmu, Elżbiety 
Witek, przemawiała również Małgorzata Kidawa-Błońska. Oprócz tego, aby uczcić rocznicę, odbyła się eku-
meniczna modlitwa. Obchody uświetniały wydarzenia towarzyszące takie jak: sztuka poświęcona historii 
Ireny Sendlerowej  oraz kursy tramwaju, niegdyś przejeżdżającego przez getto.
 W związku z rocznicą do Polski napłynęło wiele słów współczucia, zrozumienia, 
a przede wszystkim, słów świadczących o pamięci o Holokauście. Prezydent USA Donald Trump ogłosił usta-
nowienie Narodowego Dnia Pamięci o 75. Rocznicy Wyzwolenia Auschwitz, premier Francji, stojąc na placu 
obozu, mówił o upokorzeniu i podziwie dla powrotu do życia przez byłych więźniów, a przewodniczący Komi-
sji Europejskiej wydali przejmujące oświadczenie na temat tragedii.

Źródło:
1. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=1E39BB02B3180156C12584FC00558968
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3. http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=5DC1D06860C30AF3C12584FC004C281B
4. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_20_90
5. https://pl.ambafrance.org/75-rocznica-wyzwolenia-obozu-Auschwitz-Birkenau
6. http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/w-pamieci-musimy-szukac-zrodel-dla-naszej-dzisiejszej-odpowiedzialnosci-
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 W dniach 10 lutego 2020 r. 
w Pucku, Władysławowie i Wejherowie 
odbyły się uroczystości związane z 100. 
rocznicą zaślubin Polski z morzem.  W 
uroczystościach wzięli udział Prezydent 
RP Andrzej Duda oraz Minister  Obrony 
Narodowej Mariusz Błaszczak. Obcho-
dy rocznicowe w Pucku rozpoczęły się 
od odsłonięcia przez Prezydenta RP oraz 
prezesa IPN Jarosława Szarka tablicy 
Antoniego Miotka - działacza niepodle-
głościowego, społecznego i kulturalnego. Następnie odbyła się msza św. w kościele świętych Piotra i 
Pawła w Pucku. Główna część uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, 
w asyście Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Wojska Polskiego odbyła się w historycznym miejscu 
zaślubin Polski z morzem. W porcie rybackim w Pucku Andrzej Duda wygłosił Przesłanie Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej do następnych pokoleń dla upamiętnienia stulecia zaślubin Polski z morzem 
w Pucku w 1920 r. Prezydent wyraził wdzięczność mieszkańcom Kaszub, którzy walczyli o zachowanie 
polskości na Pomorzu: „Chcę pokłonić się Pomorzu, chcę pokłonić się Kaszubom, chcę pokłonić się lu-
dziom tej ziemi, tym pokoleniom i tym grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli”. Andrzej 
Duda podkreślił znaczenie zaślubin Polski z morzem jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii 
państwa, zarówno pod względem politycznym i gospodarczym: „Fundamentem tej nowo kształtującej 
się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. 
Potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu”. Następnie odbyło 
się symboliczne odnowienie zaślubin Polski z morzem. Przy akompaniamencie Orkiestry wojskowej na 
Zatoce Puckiej z pokładu śmigłowca Marynarki Wojennej został złożony wieniec kwiatów. Ceremonii tej 
towarzyszyło 12 salw armatnich, oddanych z replik historycznych dział.
 We Władysławowie Prezydent RP spotkał się z mieszkańcami przy pomniku gen. Józefa Hallera. 
Również w tym nadmorskim mieście Andrzej Duda podziękował Kaszubom za ich wierność Polsce w 
czasie wielu trudnych wydarzeń historycznych. Prezydent wskazał znaczenie Pomorza dla początków 
„Solidarności””: „Bardzo mocno chcę to podkreślić, że „Solidarność" wyszła właśnie stąd, także od Ka-
szubów, także od ludzi tej ziemi”. Także w Wejherowie Prezydent oddał hołd wszystkim, którzy walczyli o 
polskość. W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił rolę Pomorza dla rozwoju Polski i wymienił naj-
ważniejsze programy gospodarcze realizowane w tym regionie: plany rozbudowy portu zewnętrznego 
w Gdyni, portu centralnego w Gdańsku oraz w Szczecinie i w Świnoujściu. Na zakończenie uroczystości 
Prezydent wraz z małżonką wziął udział w koncercie okolicznościowym w Filharmonii Kaszubskiej.
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 Z okazji 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem w całym kraju odbyły się wydarzenia towarzyszące: 
koncerty, wystawy, konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, gry miejskie oraz festyny. W Gdańsku 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano deklarację w sprawie realizacji progra-
mu 100 łodzi żaglowych na stulecie zaślubin Polski z morzem. Dokument został podpisany przez przedstawi-
cieli 23 samorządów: Gdańska, Czerska, Karsina, Malborka, Cedrów Wielkich, Kartuz, Ustki, Żukowa, Sopo-
tu, Czarnej Dąbrówki, Sierakowic, Pruszcza Gdańskiego, Kobylnicy, Pucka, Kosakowa, Kępic, Władysławowa, 
Kościerzyny, Łeby, Rzecznicy, Stężycy, Konarzyn i Czarnego. Celem programu jest promocja żeglarstwa wśród 
młodych Polaków, wychowanie w duchu żeglarstwa opartego na nauczeniu dobrej praktyki oraz etyki żeglar-
stwa.
 10 lutego 1920 r.  w Pucku odbyły się symboliczne zaślubiny Polski z morzem, zorganizowane z okazji 
włączenia Pomorza w granice nowo odrodzonej Polski. Aktu zaślubin poprzez wrzucenie platynowego pier-
ścienia do morza dokonał jeden z najbardziej zasłużonych polskich dowódców, współtwórca Błękitnej Armii, 
gen. Józef Haller. Podczas uroczystości gen. Haller podkreślił znaczenie przyłączenia morza do Polski: „Teraz 
wolne przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem 
Białego Orła, cały świat stoi mu otworem”.
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Wizyta prezydenta USA Donalda Trumpa w Indiach

 W dniach 24-25 luty 2020 r. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odbył pierwszą 
oficjalną wizytę do Indii. Celem wizyty było ożywienie stosunków między Indiami a Stanami Zjednoczonymi, 
zwłaszcza po trwającym od 2018 r. konflikcie gospodarczym. Podczas wizyty w Indiach Trumpowi towarzy-
szyła żona Melania, bliscy doradcy oraz sekretarze ds. handlu i energii. Wizyta prezydenta Stanów Zjed-
noczonych odbywała się w dobrej atmosferze, czego powodem jest duża popularność Trumpa w Indiach. 
Podczas swojego pobytu w Indiach prezydent USA spotkał się z premierem Narendą Modim oraz z szefami 
największych indyjskich firm.
 Pierwszego dnia wizyty na stadionie Motera odbyło się wystawne spotkanie pod tytułem „Namaste 
Trump”. W swoim przemówieniu prezydent USA podkreślił współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa mię-
dzy obydwoma krajami, a także wspólną walkę z terroryzmem. Pochwalił indyjską demokrację i tolerancję 
religijną. Ponadto Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone podpiszą umowę z Indiami na zakup amery-
kańskiej broni o wartości 3 mld dolarów. Tego samego dnia prezydenta USA odwiedził pustelnię Mahatmy 
Gandhiego w Ahmedabadzie, gdzie zakręcił tzw. kołowrotkiem Gandhiego. Jest to miejsce, gdzie Mahatma 
Gandhi nauczał o pokojowym oporze. Następnie prezydent USA wraz z małżonką zwiedzili Taj Mahal, jeden 
z najbardziej znanych symboli Indii.
 Głównym rezultatem wizyty prezydenta USA w Indiach było podpisanie kontraktów zbrojeniowych 
o wartości 3 mld dolarów. Dzięki podpisanym umowom Indie maja zakupić 24 helikoptery MH-06R Seahawk 
firmy Sikorsky Aircraft, 6 helikopterów Apache firmy Boeing. Podpisano także porozumienia, dotyczące 
współpracy w dziedzinie zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa produktów medycznych, bezpieczeństwa 
morskiego, eksploatacji kosmosu oraz zwiększenia importu amerykańskiego gazu LNG. Ponadto zapowie-
dziano budowę 6 reaktorów jądrowych w Indiach przez amerykańską firmę Westinghouse. We wspólnym 
oświadczeniu prezydenta USA i premiera Indii ogłoszono podniesienie relacji między obydwoma krajami do 
rangi relacji globalnego partnerstwa strategicznego. Ponadto Trump podkreślił rolę Indii w amerykańskiej 
strategii otwartego i wolnego Indo-Pacyfiku, której celem jest zmniejszenie wpływu Chin w tym regionie. 
Prezydent USA wskazał również potrzebę wzmocnienia dialogu między USA, Indiami, Australią i Japonią, 
tzw. Quadu. Podczas wizyty amerykańskiego prezydenta nie udało się podpisać kompleksowej umowy han-
dlowej, która zakończyłaby trwający od 2018 r. spór między obydwoma krajami.
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      Podczas wizyty prezydenta  
Stanów Zjednoczonych w Indiach doszło do 
eskalacji trwających już od kilku tygodni za-
mieszek na tle polityczno-religijnym. Prote-
sty dotyczą nowego prawa o obywatelstwie 
i niesłabnących anty-islamskich nastrojów. 
Stronami konfliktu są protestujący muzuł-
manie oraz hinduscy nacjonaliści. Genezy 
problemu należy doszukiwać się w nowym 
prawie prawicowego rządu Indii traktują-
cym o łatwiejszym sposobie nabywania 
obywatelstwa dla imigrantów z Azji Połu-

dniowej za wyjątkiem wyznawców islamu. Zostało ono odebrane jako rasistowskie, dyskryminujące mu-
zułmanów oraz niezgodne z zasadami świeckiego państwa. Podczas wizyty Donalda Trumpa 500-osobowy 
tłum hinduskich nacjonalistów zaatakował islamską dzielnicę w północno-wschodniej części Delhi. Doszło 
do kilkunastu podpaleń- samochodów, sklepów oraz meczetu. Do rozproszenia tłumu zostały wysłane od-
działy policji uzbrojone w gaz łzawiący, granaty dymne oraz broń palną. Manifestanci posiadali broń białą 
oraz palną. Według władz miejskich policja nie potrafiła sobie poradzić z sytuacją i była bezczynna wobec 
aktów przemocy. Sytuacja została opanowana dzięki poleceniu lokalnych liderów wyznawców hinduizmu 
w Delhi. Na przestrzeni 4 dni zginęło 46 osób; głównie muzułmanów oraz policjant i oficer tajnych służb. 
Kilkaset osób zostało rannych. 
  Premier Indii Narendra Modi dopiero po 20 potwierdzonych ofiarach zaapelował na Twitterze o po-
kój, harmonię i braterstwo. Zamieszki na tle religijnym nie są w Indiach nowością, w 1992 r. hindusi zaata-
kowali gołymi rękoma meczet zbudowany w miejscu mitycznych narodzin boga Ramy, zginęło ok. 2 tys. mu-
zułmanów.  10 lat później w tym samym stanie (rządził nim wtedy obecny premier Indii) wybuchły kolejne 
zamieszki w których zginęło 1 tys. osób (80% z nich stanowili muzułmanie). Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych Polski wydało po zamieszkach oświadczenie, w którym odradza podróży do północnej części Indii ze 
względu na ryzyko wystąpienia zamachów terrorystycznych, demonstracji oraz starć ze służbami porządko-
wymi.                                                    
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Porozumienie pokojowe między USA i Talibanem

 W  sobotę, 29 lutego, 
 w stolicy Kataru, Doszy, po upływie tygo-
dnia od rozpoczęcia “ograniczenia prze-
mocy” odbyła się ceremonia podpisania 
porozumienia pokojowego pomiędzy 
USA i Talibanem. W taki sposób dokona-
no zakończenia konfliktu w Afganistanie, 
który trwał przez 18 lat. "Stany Zjedno-
czone sekwencyjnie osiągały sukces w 
walce z terrorystami... to była długa i 
trudna podróż dla wszystkich, ale czas 
zabrać naszych ludzi z powrotem do domu" - powiedział D. Trump. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych 
Mike Pompeo, który był świadkiem podpisania deklaracji pokojowej, zaznacza, że "ten moment jest jedynie 
początkiem.... pozostało jeszcze wiele kwestii na płaszczyźnie dyplomatycznej".  
  Zgodnie z tekstem porozumienia, strony przyjmują cztery główne punkty. USA zobowiązują się ogra-
niczyć liczebność swoich wojsk w Afganistanie, przy czym w przypadku dotrzymania przez Taliban warunku 
o przeciwdziałanie terroryzmowi wycofają wszystkie wojska, włącznie z wojskami NATO, w ciągu 14 mie-
sięcy. W późniejszym czasie USA także zniosą obowiązujące Taliban sankcje. Z innej strony zobowiązania 
Talibanu polegają między innym na uniemożliwieniu jakiejkolwiek grupie lub osobie, w tym Al-Kaidzie wy-
korzystywania ziemi Afganistanu do zagrażania bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.
  Inne punkty porozumienia dotyczą zwolnienia więźniów po obu stronach maksymalnie w ciągu 
trzech miesięcy po rozpoczęciu negocjacji. Wspomniane wewnętrzne negocjacje pomiędzy Talibanem i 
stroną Afgańską odbędą się 10 marca. Strony spróbują uzyskać zgodę co do tego, jak "prowadzić spokojne 
życie zgodnie z prawem islamskim ” - powiedział Mullah Abdul Ghani Baradar, szef talibskiego biura poli-
tycznego w Katarze. Podpisane 29 lutego porozumienie także dotyczyło trwałego i kompleksowego zawie-
szenia broni. 
 Przedstawiciele USA podkreślają, że będą monitorować Taliban w kontekście dotrzymywania punk-
tów umowy. Mark Pompeo wezwał również talibańczyków do poszanowania praw kobiet na przyszłych ne-
gocjacjach. Społeczeństwo międzynarodowe, w tym przedstawiciele NATO i ONZ są pozytywnie nastawieni 
wobec podpisanej umowy, zwracając uwagę na jej historyczne znaczenie i wielki potencjał dla przyszłej 
współpracy. 
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  Na początku marca Marszałek Sej-
mu, Elżbieta Witek odbyła dwudniową 
podróż do USA, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Nowego Jorku i Waszyngtonu. W 
trakcie wizyty miało miejsce spotkanie z 
Nancy Pelosi - przewodniczącą Izby Repre-
zentantów. Marszałek Sejmu podczas poby-
ty w amerykańskim kongresie spotkała się 
również ze współprzewodniczącymi Grupy 
ds. Państw Bałtyckich niższej Izby Kongresu, 
a także z wysokim rangą  przedstawicielem 

opozycji  i przedstawicielami komisji spraw zagranicznych Senatu. Pani Marszałek podczas wizyty w USA 
towarzyszyli przedstawiciele parlamentów naszych sąsiadów: Litwy, Łotwy oraz Estonii. 
 Marszałek w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie podnosiła temat konieczności zapewnienia Eu-
ropie bezwzględnego bezpieczeństwa (także w kontekście budowy gazociągu Nord Stream II). Rozmawia-
no też o obronie militarnej, o działaniach Rosji i o sytuacji na Ukrainie. Marszałek Witek poruszyła także 
kwestie związane z Inicjatywą Trójmorza, które są istotne dla zagwarantowania spokoju i bezpieczeństwa 
w regionie. Podkreślała wieloletnie dobre stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi, powołując się np. na 
pomoc ówczesnego prezydenta USA  Billa Clintona przy wprowadzaniu naszego kraju do NATO. 
 Symbolicznym aktem było z kolei odwiedzenie grobu Jana Karskiego, Centrum Kultury Papieża Jana 
Pawła II i Pomnika Katyńskiego. Nie zabrakło również rozmów z amerykańską polonią. 
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 2 marca odbyły się  
trzecie na przestrzeni roku wybory do 
izraelskiego parlamentu. Polityczny im-
pas spowodował dwukrotne samoroz-
wiązanie Knesetu. Nowe wybory po raz 
kolejny nie wyłoniły partii bądź koalicji 
partii mogących sprawować władzę. War-
to wspomnieć o tym, że w historii parla-
mentaryzmu Izraela jeszcze żadna partia 
nie uzyskała w wyborach większości bez-
względnej pozwalającej na samodzielne 
utworzenie rządu. Najwięcej głosów w ostatnim głosowaniu zdobyła partia Likud, której przywódcą jest 
obecny premier Benjamin Netanjahu. Na drugim miejscu uplasowali się Niebiesko-Biali, których jednym z 
przywódców jest wybitny wojskowy Beni Ganc. Został on również wytypowany na premiera przez ww. par-
tię. Trzecie miejsce zajęła koalicja reprezentująca interesy izraelskich Arabów. 
  Pomimo zarzutów o korupcję, ciążących na Benjaminie Netanjahu, inne partie prawicowe i religijne 
poparły obecnego premiera. Netanjahu jest jedynym jak dotąd izraelskim premierem postawionym w stan 
oskarżenia podczas sprawowania urzędu. Ten fakt postanowił wykorzystać Beni Ganc poprzez propozycję 
sojuszu z Likudem, pod warunkiem rezygnacji premiera. Po długich negocjacjach między Niebiesko-Białymi 
a Likudem, 26 marca partie dogadały się w kwestii utworzenia rządu jedności. Ganc zaoferował Netanjahu, 
że mógłby objąć tekę ministra spraw zagranicznych i stanowisko przewodniczącego Knesetu. W 2021 mia-
łaby nastąpić zamiana na stanowisku premiera. Koalicja bloku prawicowego z mocą Izraela Beniego Ganca 
miała by posiadać w Knesecie 78-79 miejsc. Co prawda kwestia nie jest jeszcze dogadana do końca, jednak 
pojawiła się szansa na przełamanie impasu i uniknięciu kolejnych (czwartych) wyborów parlamentarnych. 
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Wizyta Ministra Czaputowicza w Kopenhadze

  Minister Spraw Zagranicznych, Jacek Czaputowicz, 20 lutego bieżącego roku udał się do Ko-
penhagi w celu spotkania z duńskim Ministrem Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielami Komisji Spraw 
Zagranicznych Folketingu, czyli parlamentu Królestwa Danii. Wydarzeniami towarzyszącymi wizycie były 
spotkanie z tamtejszą polonią oraz prelekcja Ministra na Uniwersytecie w Aalborgu.
 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych skupione było przede wszystkim na bezpieczeństwie obu 
państw oraz regionu (ta tematyka była również przedmiotem późniejszego wykładu). Rozmawiano o sto-
sunku do sytuacji panującej na Ukrainie oraz o działaniach Rosji. Polski minister wyraził także wdzięczność 
za aktywność Królestwa Danii w regionalnej polityce bezpieczeństwa, która objawia się uczestnictwem 
w szczególnej obecności NATO na wschodzie oraz działaniami w Wielonarodowym Korpusie Północno-
-Wschodnim. Poruszono również temat rozszerzającej się wymiany handlowej między krajami oraz polityki 
energetycznej. Minister Czaputowicz zasygnalizował chęć zaczerpnięcia wiedzy z duńskich doświadczeń, 
związanych z morską energetyką wiatrową oraz wyraził nadzieję na ściślejszą współpracę w najbliższych 
latach ze względu na budowę gazociągu Baltic Pipe, który, według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pełni 
kluczową rolę w bezpieczeństwie energetycznym całego naszego regionu.
  Jeszcze przed spotkaniem z polskimi mieszkańcami Królestwa Danii, szef dyplomacji zaakcentował 
istnienie przywileju młodej duńskiej polonii do nauki polskiego jako języka ojczystego. Podczas spotkania 
natomiast, wyraził uznanie dla działaczy polonijnych za troskę o język i tradycje narodowe. Rozmawiano 
również o wsparciu rządowym dla tego środowiska i innych organizacji działających w tym państwie.
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Geneza Pandemii
  Pandemia wirusa SARS-CoV-2 
rozpoczęła się od serii zachorowań w 
środkowych Chinach, w mieście Wuhan 
(stolica prowincji Hubei). Pierwsze przy-
padki zarażenia odnotowano na począt-
ku grudnia 2019 roku. Rozprzestrzenia-
nie się wirusa na inne chińskie prowincje 
nabrało tempa w połowie stycznia, gdy 
ruch ludności z powodu chińskiego no-
wego roku był szczególnie natężony. 
Wkrótce pierwszy przypadek zakażenia wirusem odnotowano w Europie, a dokładnie 24 stycznia we Fran-
cji u osób, które wcześniej podróżowały do Chin. W Polsce pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 
został zdiagnozowany 4 marca u osoby, która wcześniej podróżowała autokarem z Niemiec. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia ogłosiła 11 marca pandemię nowego koronawirusa. Z kolei przywódcy UE zgodzili się 
zamknąć granice zewnętrzne na okres 30 dni. Pomimo licznych teorii i badań nadal nie wiadomo jaka jest 
geneza powstania wirusa SARS-CoV-2. Istnieją jednak przypuszczenia, że wirus najprawdopodobniej mógł 
przenieść się ze zwierzęcia na człowieka, na jednym z miejscowych targów w Huanan, gdzie sprzedawane 
były dzikie zwierzęta oraz owoce morza.  

Czym jest Koronawirus?
  Wirus SARS-CoV-2 (zwany częściej Koronawirusem) to wirus RNA należący do rodziny koronawiru-
sów, powodujący chorobę COVID-19. Choroba ta objawia się najczęściej kaszlem, gorączką, dusznościami i 
bólem mięśni. Nazwa COVID-19 (Corona-Virus-Disease-2019) została oficjalnie ogłoszona przez Światową 
Organizację Zdrowia. Podsumowując wirus SARS-CoV-2 jest czynnikiem wywołującym chorobę COVID-19.

Objawy choroby
  Choroba COVID-19 objawia się zazwyczaj gorączką, kaszlem, bólami mięśni, a także zmęczeniem. 
Objawy pojawiają się zwykle pomiędzy 2. a 14. dniu po zakażeniu. Objawy na początku są łagodne lecz ich 
nasilenie wzrasta wraz z upływem czasu. Przebieg choroby jest zróżnicowany. Szacuje się, że w przypadku 
ok. 15-20% osób zarażonych choroba przebiega w sposób ciężki. Śmiertelność wśród osób chorujących na 
COVID-19 wynosi ok. 2-3%, lecz dane te mogą być zawyżone ze względu na brak potwierdzeń o chorobie 
wśród osób, u których zakażenie przebiegało w sposób łagodny. Warto pamiętać, że podobne objawy wy-
stępują również przy innych chorobach układu oddechowego.

Rozprzestrzenianie się wirusa
 Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego ważne jest aby unikać kontaktów z osobami chorymi, 
a także zachowywać odpowiednią odległość w stosunku do innych osób. W tym celu zaleca się unikanie 
dużych skupisk ludzi. Należy podkreślić, że obecnie nie ma opracowanej szczepionki przeciw nowemu wi-
rusowi, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania zaleca się jednak stosowanie profilaktyki podobnej jak w przy-
padku innych chorób przenoszonych drogą kropelkową (np. grypa sezonowa).
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Kto jest podatny na chorobę COVID-19?
 Zakażenie wirusem może wystąpić u każdego człowieka niezależnie od wieku. Najbardziej narażone 
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, zwłaszcza z obniżoną odpornością i choro-
bami współistniejącymi. Przypadki z innych krajów pokazują jednak, że śmiertelny przebieg choroby może 
występować także u ludzi młodych. 

Jak zapobiec przenoszeniu się wirusa?
 Podstawową metodą w zapobieganiu zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 jest częste i dokładne mycie 
rąk (co najmniej 20 sekund), a także utrzymywanie dystansu w stosunku do osób, u których występują obja-
wy grypopodobne. Zaleca się również aby zakrywać usta i nos podczas kaszlu oraz unikać dotykania twarzy 
nieumytymi dłońmi. W przypadku gdy wystąpi brak wody i mydła dłonie należy dezynfekować środkami 
dezynfekującym zawierającymi minimum 60% alkoholu. Dezynfekcji podlegać powinny również powierzch-
nie często dotykane takie jak np. klamki, włączniki światła czy stoły. Stosowanie maseczek ochronnych za-
leca się szczególnie osobom zakażonym wirusem, podejrzanym o zakażenie oraz osobom opiekującymi się 
chorymi. W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych należy zasięgnąć porady medycznej poprzez 
kontakt telefoniczny (800 190 590 - numer infolinii NFZ dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia 
zakażenia koronawirusem). Ograniczenie kontaktu z innymi podczas wizyty w placówce medycznej pozwala 
zmniejszyć ryzyko zakażenia siebie oraz innych. 

Ograniczenia w przemieszczaniu się
 Od 20 marca na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w związku z wciąż przybywającym no-
wymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, zaczął obowiązywać stan epidemii, zastępując 
tym samym ogłoszony tydzień wcześniej stan zagrożenia epidemicznego. W związku z tym do 11 kwietnia 
włącznie nie będzie można swobodnie przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotnymi oraz zawo-
dowymi. Należy pamiętać, że przemieszczać się można jedynie w grupie do 2 osób (wyjątkiem są rodziny). 
W przypadku publicznego transportu tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Ma to na celu wy-
eliminowanie zbędnego tłoku. Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez oraz 
zebrań. W przypadku uroczystości i obrzędów religijnych nie będzie mogło uczestniczyć więcej niż 5 osób 
(wyłączając osoby sprawujące posługę). Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy, lecz 
muszą one ścisle stosować się zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Należy pamiętać, że pomimo 
wprowadzenia stanu epidemii wszystkie wydane dotychczas zakazy wciąż pozostają w mocy, a osoby po-
wracające zza granicy nadal zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny.  

Akcja #LOTdodomu
 Dla wszystkich obywateli RP, którym pandemia uniemożliwiła powrót do Ojczyzny uruchomiony zo-
stał przez Rząd RP oraz PLL LOT program pod nazwą #LOTdodomu. Po 2 tygodniach trwania akacji do kraju 
w ramach programu wróciło prawie 42 tysiące osób. Zrealizowano połączenia z krajów takich jak m.in. Do-
minikana, Indonezja, Tajlandia, Maroko, Sri Lanka, Wietnam, Filipiny, RPA, Tanzania, a także z wielu państw 
europejskich. Z programu #LOTdodomu skorzystało prawie 700 obywateli innych państw UE w ramach so-
lidarności unijnej. Warto podkreślić, że akcja organizowana przez Rząd RP oraz PLL LOT opiera się również 
na transporcie artykułów medycznych, w tym m.in. kombinezonów ochronnych, testów medycznych oraz 
rękawiczek. 
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Działania MSZ
 Na czas trwania pandemii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP została uruchomiona infolinia 
dla obywateli polskich szukających pomocy i informacji nt. utrudnień na granicach [(+48) 22 523 88 80]. 
Oprócz tego w MSZ całodobowo działa Zespół Zarządzania Kryzysowego, a zagranicą polskie służby dyplo-
matyczne i konsularne pozostają w całodobowej mobilizacji pomagając Polakom w znalezieniu transportu 
do kraju, miejsc noclegowych i informując o dostępie do służby zdrowia. Polscy konsulowie zapewniają 
także pomoc w przypadku kłopotów z przedłużeniem wizy czy z dotarciem na lotnisko (w związku z ograni-
czeniami w przemieszczaniu się).

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/koronawirus/ZasadyBezpieczenstwa1
2. https://www.euractiv.pl/section/bezpieczenstwo-i-obrona/news/koronawirus-pojawil-sie-na-swiecie-juz-w-listopadzie/
3. https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
4. https://web.archive.org/web/20200126025750/https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
-for-public
5. http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/522
6. https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem
7. https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/
8. https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1461251,koronawirus-unia-europejska-zamkniete-granice.html
9. https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-wrocic-do-polski-samolotem
10. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzialania-msz-podjete-w-zwiazku-z-organizacja-powrotow-polakow-do-kraju
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Stulecie administracji rządowej w województwie 

  15 lutego obchodziliśmy 100. rocznicę powstania 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a co za tym idzie – 
administracji rządowej w województwie lubelskim!
     W ramach zorganizowanego z tej okazji Dnia Otwar-
tego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, RODM Lublin 
miał okazję zaprezentować swoją działalność oraz włą-
czyć się w obchody, poprzez przygotowanie pokojów za-
gadek, nawiązujących do historii urzędu oraz współcze-
snych zadań wojewody i całej administracji. Opracowany 
przez nas autorski projekt, mający na celu upowszech-
nienie wiedzy o urzędzie wojewody, cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem!
    Wydarzenie rozpoczęło się konferencją o godz. 10:00 
w Sali im. Stanisława Moskalewskiego. Zebranych gości 
przywitał zaś wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
W ramach wydarzenia zainaugurowana została również 

wystawa pt. „Od dokumentu papierowego do e-urzędu”. Ekspozycja ma na celu przybliżyć poszczególne 
etapy rozwoju administracji rządowej w Polsce, a także bogatą historię Urzędu. Uczestnicy mogli wysłu-
chać także opowieści o dziejach gmachu urzędu oraz zwiedzić jego najważniejsze zakątki z przewodnikiem.

Działalność naszego ośrodka
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Cykl spotkań „Szlaki polskich żołnierzy i cywilów  
1939-1945”

  W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, cykl spotkań pt. „Szlaki polskich żołnierzy i 
cywilów 1939-1945”, a także pozostałe wydarzenia planowane przez Ośrodek w najbliższym czasie, zosta-
ły odwołane. O nowych terminach spotkań poinformujemy, kiedy będzie to możliwe. 
 Jednocześnie polecamy korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł infor-
macji o koronawirusie, w szczególności z serwisów instytucji publicznych takich jak:  

https://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://www.gov.pl/web/zdrowie 
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