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    W dniach od 30 marca 2020 r.  
do 9 kwietnia 2020 r. odbyła się polska mi-
sja medyczna we Włoszech. Celem misji było 
wsparcie włoskich lekarzy w walce z pan-
demią koronawirusa w szpitalu polowym 
w Brescii w Lombardii, gdzie sytuacja była 
najtrudniejsza. Misja została zrealizowana 
przez Wojskowy Instytut Medyczny (WIM), 
przy wsparciu Polskiego Centrum Pomocy 
Międzynarodowej. Do Włoch poleciała ekipa 
składająca się z 15 osób, w tym 7 lekarzy in-

tensywistów oraz medyków innych profesji. „Dzięki misji we Włoszech chcemy, przed wystąpieniem szczytu 
zachorowań w Polsce, zapoznać się z rozwiązaniami optymalnego wykorzystania zasobów służby zdrowia, 
jak i metod leczenia najcięższych przypadków” - powiedział w jednym z wywiadów gen. dyw. prof. Grzegorz 
Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Z kolei kpt. dr Jacek Siewiera, dowódca 
wojskowo-cywilnej misji medycznej WIM w Lombardii przedstawił główne założenia misji: zdobycie doświad-
czenia, zrozumienie istoty problemów związanych z pandemią Covid-19 oraz sojusznicze wsparcie partnera 
w ramach europejskich struktur NATO. Ważnym elementem misji medycznej było również testowanie środ-
ków ochrony indywidualnej - „Mimo 10 dni pracy bezpośrednio przy łóżkach pacjentów we Włoszech, w 
bardzo różnych warunkach, można zachować pełne bezpieczeństwo personelu medycznego. Podstawowym 
warunkiem jest oczywiście przestrzeganie zasad oraz dyscypliny w stosowaniu środków ochrony indywidual-
nej” - podkreślił kpt. dr Siewiera.
 Po 10 dniach pobytu w Lombardii polscy lekarze wydali opracowanie podsumowujące misję medycz-
ną - „Polska misja medyczna we Włoszech. Wnioski dotyczące organizacji i zarządzania systemem ochrony 
zdrowia w warunkach kryzysu związanego z pandemią koronawirusa”. W dokumencie zostały zawarte infor-
macje opisujące sprawdzone w praktyce metody zarządzania kryzysem wywołanym epidemią i jej skutkami 
oraz istotne dane i zalecenia medyczne ujęte w formie przejrzystych i użytecznych algorytmów postępowania 
diagnostycznego i terapeutycznego. Według opracowania jednym z elementów  decydujących o skali prze-
biegu epidemii jest wydolność narodowych systemów ochrony zdrowia, sprawna organizacja i zarządzanie 
zasobami służby zdrowia oraz wczesnego wprowadzenia regulacji administracyjnych ograniczających prze-
noszenie wirusa pomiędzy osobami. Ponadto dokument został wzbogacony o opis metod walki z pandemią 
realizowanych przez inne państwa oraz wiedzę na temat możliwych do uniknięcia błędów organizacyjnych.

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/szwecja/polska-misja-medyczna-we-wloszech--ue-solidarnosc
2. https://www.defence24.pl/medycy-w-wojskowego-instytutu-medycznego-z-misja-we-wloszech
3. https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2484002,Polscy-lekarze-we-Wloszech-Prof-Gielerak-to-misja-humanitar-
na-i-zdobywanie-doswiadczen
4. https://wim.mil.pl/szpital/medycyna-w-mundurze/3533-doswiadczenia-z-lombardii-w-leczeniu-covid-19-zapis-webinaria
5. https://wim.mil.pl/images/zlotkowska/22042020zapis_webinaru_misja_Wlochy/Opracowanie_COVID_ITALY-opt.pdf
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Wyjątkowy szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji  
Południowo-Wschodniej

 W związku ze szczególnym 
czasem epidemii i tym samym zamknię-
cia wielu granic, kolejny szczyt ASEAN 
zebrał się w formie video konferen-
cji. Przedstawiciele Filipin, Kambodży,  
Laosu i pozostałych państw człon-
kowskich tego stowarzyszenia 
zebrali się przed kamerami 14 
kwietnia br. i obradowali nad za-
rządzaniem kryzysem związanym z 
 COVID 19. 
 Prowadzone przez premiera 
Wietnamu spotkanie zaskutkowało sporządzeniem Deklaracji Specjalnego Szczytu ASEAN w sprawie 
choroby koronawirusa 2019 (COVID-19). Zawarto w niej informację potwierdzającą negatywne skutki 
pandemii, sytuacji socjalnej i ekonomicznej, a także pochwałę dla personelu medycznego i innych osób 
„na pierwszej linii frontu” w stosunku do choroby. Przede wszystkim jednak, deklaracja zobowiązuje 
organizacje do współpracy w celu opanowania rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz skutków pan-
demii w swoim gronie oraz w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdrowia.
 Podczas całego spotkania podkreślano także, że obecny kryzys ma postać wyjątkową, jak żaden 
dotychczas. Jak powiedział filipiński szef dyplomacji, niezbędna jest ścisła współpraca miedzy wszystki-
mi krajami, bo jeśli zawiedzie nawet tylko jeden — reszta za nim podąży.
 Po konferencji odbyły się podobne rozmowy z przedstawicielami władz Chin, Japonii oraz Korei 
Południowej.

Źródło:
1. https://asean.org/asean-unites-fight-covid-19/
2. https://asean.org/storage/2020/04/FINAL-Declaration-of-the-Special-ASEAN-Summit-on-COVID-19.pdf
3. https://thediplomat.com/2020/04/asean-leaders-hold-virtual-summit-amid-covid-19-pandemic/
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    16 kwietnia 2020 roku odbyła się 
konferencja prasowa premiera Mateusza 
Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza 
Szumowskiego. Podczas konferencji zosta-
ła przedstawiona wizja rządu na powrót do 
normalności. Z odmrażaniem gospodarki 
skojarzona będzie zasada trzech „I”.  Są to 
trzy pojęcia oznaczające: izolację - zasła-
nianie nosa i ust oraz zachowanie społecz-
nego dystansu; identyfikację - wykorzy-
stanie technologicznych możliwości, które 
pozwolą na ustalenie osób zakażonych; in-

formatyzację - nauka oraz praca zdalna zastosowane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Jak wspomniał 
premier Morawiecki, powrót do rzeczywistości odbywał się będzie w odpowiednich etapach i będzie zależny 
od wypłaszczenia się krzywej zachorowań.
   Etap I został wprowadzony 4 dni po konferencji prasowej - w poniedziałek 20 kwietnia. Zmieniły się 
zasady dotyczące handlu i usług, dopuszczalny limit osób w miejscu świadczenia usługi jest zależny od jego 
powierzchni. Godziny dla seniorów będą obowiązywały tylko od poniedziałku do piątku, widełki godzinowe 
pozostają te same. W dziedzinie życia społecznego otworzono ponownie lasy i parki, zezwolono na przemiesz-
czanie się w celach rekreacyjnych oraz wyłączono z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego osoby 
powyżej 13 roku życia. Przy etapie II mają zostać otworzone sklepy budowlane (w weekendy) oraz hotele i 
inne miejsca noclegowe. W dziedzinie życia społecznego nastąpi otwarcie niektórych instytucji kultury - bi-
bliotek, muzeów i galerii sztuki. Otwarcie lokali gastronomicznych, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych oraz 
otwarcie sklepów w galeriach handlowych nastąpi przy okazji wprowadzenia III etapu. Faza ta umożliwi także 
organizację wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności) oraz organi-
zację opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3. Ostatni etap umożliwi otwarcie 
salonów masażu, solariów, siłowni, klubów fitness, teatrów i kin (dwa ostatnie objęte nowym reżimem sa-
nitarnym). Daty wprowadzenia etapów II, III i IV na razie pozostają nieznane. Wiceminister zdrowia Jadwiga 
Emilewicz wspomniała, że jeśli nie będzie wzrostu zachorowań, to kolejny etap zostanie wprowadzony w 
okolicach 4 maja. Wszystko będzie zależało od statystyk zachorowań na COVID-19.
 Premier oraz minister odpowiedzieli również na pytania dziennikarzy. Pytano m.in. o przymus zasła-
niania dróg oddechowych oraz o uprawianie sportu. Minister zdrowia Łukasz Szumowski stanowczo stwier-
dził, że noszenie maseczek będzie konieczne do momentu opracowania i dystrybucji skutecznej szczepionki 
na COVID-19. W kwestii prozdrowotnej wszystko zależy od podejścia Polaków. Minister podkreślił, że lasy i 
parki zostały ponownie otwarte dla zachowania zdrowia psychicznego jednostek. Wciąż nie można spotykać 
się w grupach, a także należy utrzymywać dystans. Ponadto, każdy biegacz musi mieć maseczkę, a jazda rowe-
rowa powinna zostać ograniczona  do minimum.

Premier Mateusz Morawiecki o 4 etapach odmrażania gos-
podarki 

Źródło:
1. https://www.forbes.pl/gospodarka/odmrazanie-gospodarki-etapy-zaplanowane-przez-rzad-co-po-odblokowaniu-lasow-i-
-parkow/m301q8n 
2. https://kurierlubelski.pl/co-wolno-od-20042020-znoszenie-obostrzen-i-cztery-etapy-odmrazania-gospodarki-co-sie-zmienia-
-nastaje-nowa-normalnosc/ar/c1-14923142 
3. https://twitter.com/PremierRP/status/1250836772344475650
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75. Rocznica wyzwolenia Bolonii

 21 kwietnia 2020 r. przypadała 75. rocznica wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne przebieg 
uroczystości miał inny charakter niż zaplanowano. W Bolonii obchody rocznicowe zostały przeniesione 
do Internetu. Na stronie internetowej miasta Bolonia zostały zamieszczone filmy, przedstawiające udział 
polskich żołnierzy w wyzwalaniu miasta. Z kolei Muzeum Historii Bolonii udostępniło noty biograficzne 
uczestników walk o miasto oraz opisy przebiegu bitwy. Na stronie Muzeum przedstawiono zdjęcia archi-
walne z tamtego okresu oraz przywołano wydarzenie nadania honorowego obywatelstwa Bolonii dowód-
cy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysławowi Andersowi przez burmistrza miasta Giuseppe Dozzy w dniu  
6 października 1945 r. Informacje na temat 75. rocznicy wyzwolenia Bolonii przez polskich żołnierzy  
znalazły się również we włoskim dzienniku „La Verita”, który zamieścił tekst pod tytułem „Heroizm  
Polaków bez ojczyzny, którzy podarowali wolność Włochom" autorstwa ambasador RP we Włoszech Anny 
Marii Anders. Z kolei w oświadczeniu Konsul generalnej RP w Mediolanie Adrianny Siennickiej została 
zamieszczona informacja o symbolicznym złożeniu wieńców pod bramą zamkniętego cmentarza San La-
zzaro di Savena oraz pod tablicą pamiątkową w centrum Bolonii. Ponadto Ambasada RP we Włoszech 
wraz z Konsulatem generalnym w Mediolanie zachęciły do oddania hołdu żołnierzom 2. Korpusu Polskiego  
poprzez zapalenie świeczki lub znicza na balkonach i w oknach we wtorek , 21 kwietnia o godzinie 21.00.
 W Polsce również odbyły się symboliczne uroczystości z okazji 75. rocznicy wyzwolenia Bolonii 
przez 2. Korpus Polski. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk oddał 
hołd żołnierzom gen. Władysława Andersa, składając wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie. Następnie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego została odprawiona Msza święta koncelebrowana w 
intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, której przewodniczył Biskup Polowy 
gen. bryg. Józef Guzdek, ks. kmdr. w st. spocz. Janusz Bąk, ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu 
Polowego, ks. płk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii oraz ks. mjr Marcin Janocha, sekretarz Biskupa Polo-
wego.
  Bitwa o Bolonię była ostatnią batalią 2. Korpusu Polskiego i jedną z największych bitew na Zacho-
dzie z udziałem polskich żołnierzy. 21 kwietnia 1945 r. o godzinie 6.00 rano, po przełamaniu ostatnich 
punktów niemieckiego oporu do centrum miasta wkroczyli żołnierze 9. Batalionu Strzelców Karpackich 
mjr. Józefa Różańskiego. Oddziały 2. Korpusu Polskiego były owacyjnie witane przez mieszkańców Bolonii. 
Nad miastem zaczęła powiewać polska flaga, którą umieścił na jednej z dwóch głównych wież w centrum 
miasta - Torre degli Asinelli - ksiądz kapelan Rafał Grzondziel. Kilka godzin później dotarły tam oddziały 
alianckie. Według danych kwatermistrzostwa 2. Korpusu Polskiego na polu bitwy zginęło 249 żołnierzy, 
1219 zostało rannych, a 12 zostało uznanych za zaginionych. Polegli zostali pochowani na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Bolonii.
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Jak świat upamiętnił 75. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej?

 8 maja bieżącego roku minęło  
trzecie ćwierćwiecze od wejścia w życie aktu 
potwierdzającego kapitulację III Rzeszy. Datę 
tę cały „świat zachodni” uznaje za oficjalny 
koniec zmagań II wojny światowej, dlatego 
tego dnia mogliśmy być świadkami szczegól-
nych uroczystości m. in. w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Były one inne w pewnym 
sensie skromniejsze niż mogłyby być w in-
nych okolicznościach (obostrzenia wynikają-
ce z epidemii), jednak nie mniej ważne.

 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wydał specjalną uchwałę, która zawiera informacje na temat rozpo-
częcia działań militarnych, ich przebiegu, skutków oraz zakończenia. Najważniejszą jej częścią jest jednak 
hołd oddany pamięci poległym podczas walk wraz z apelem o dbanie o dobre imię prawdy historycznej. Po-
nadto Prezydent RP oddał cześć ofiarom poprzez symboliczne złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie, a po zmroku fasada Pałacu Prezydenckiego przedstawiała iluminację biało-czerwo-
nego napisu „75 rocznica zakończenia II wojny światowej”.
 Obchody w sąsiednich Niemczech również przybrały mniej okazały charakter — przeniosły się przede 
wszystkim do Internetu. To tam umieszczono projekt, w którym można znaleźć różne formy przedstawiające 
przede wszystkim ostatnie fazy zmagań, choć projekt mówi także o całej historii wojny od przekształcenia 
ustrojowego kraju. Poza siecią uroczystości przybrały postać złożenia kwiatów w Nowym Odwachu przez 
Angelę Merkel w towarzystwie reprezentantów parlamentu i władzy sądowniczej. Wielka Brytania z kolei 
uczciła ten dzień minutą ciszy na prośbę Księcia Karola i lotem odrzutowców militarnych nad Londynem, 
Edynburgiem, Cardiff i Belfastem. Francja natomiast świętowała m. in. poprzez złożenie wieńca pod Łukiem 
Tryumfalnym w Paryżu przez Emmanuela Macrona. Również Prezydent USA zdecydował się na uhonorowa-
nie ofiar wojny kwiatami. Odbyło się to w obecności ośmiu weteranów wojennych. Nawet Watykan z tej 
okazji na oficjalnej witrynie państwowej umieścił nagranie- przypomnienie papieża Piusa XII, które ukazało 
się w radiu 9 maja 1945 roku, dzień po zakończeniu wojny.
  Wszystkie kraje uznające dzień 8 maja za oficjalne zakończenie II wojny światowej, upamiętniły 
jego 75 rocznicę nie tylko na poziomie państwowym, lecz także regionalnym, a nawet prywatnym. Choć  
specyficzny czas nie pozwolił na tłumne obchodzenie uroczystości, ofiary tego straszliwego konflikt zostały 
uhonorowane.

Źródło:
1. https://dzieje.pl/wiadomosci/sejm-upamietnil-75-rocznice-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej-w-europie
2. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1047,prezydent-75-lecie-zakonczenia-ii-
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4. https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/05/08/heres-what-the-75th-anniversary-of-ve-day-looks-like-during-
-coronavirus/#193586a95d43
5. https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-05/fine-seconda-guerra-mondiale-intervista-giulio-alfano.html
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 12 maja bieżącego roku prezydent RP Andrzej Duda zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa 
Narodowego, która zastąpiła dotychczasowy dokument podpisany przez Bronisława Komorowskiego w 
2014 r. Strategie, wydawane co kilka lat, są jednym z najistotniejszych dokumentów dla polskiego bez-
pieczeństwa i obronności.
 Jak napisano we wstępie: „Opracowanie i realizacja niniejszej Strategii Bezpieczeństwa Narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej wynika z potrzeby zapewnienia zdolności państwa do przeciwdziałania 
zagrożeniom i sprostania wyzwaniom, wynikającym ze zmieniających się uwarunkowań bezpieczeństwa 
Polski”.  Strategia nakreśla kompleksową wizję kształtowania bezpieczeństwa państwa we wszystkich 
jego wymiarach.  
 Są one podzielone na 4 główne filary:
I filar- bezpieczeństwo państwa i obywateli;
II filar- Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego;
III filar- tożsamość i dziedzictwo narodowe;
IV filar- rozwój społeczny i gospodarczy. Ochrona środowiska.
 Szeroko poruszony został temat środowiska bezpieczeństwa Polski, na który ma wpływ dekom-
pozycja ładu międzynarodowego. Wprost wymieniony zostaje burzyciel tego porządku - neoimperialna 
polityka Rosji realizowana przy użyciu siły militarnej. Strategia wyraża zaniepokojenie m.in. ćwiczeniami 
wojskowymi prowadzonymi w obwodzie kaliningradzkim. Wspomniane zostają działania pozamilitarne 
o charakterze hybrydowym. W późniejszych rozdziałach również pojawiają się odniesienia do wschod-
niego sąsiada. Kolejnym tego typu zagadnieniem jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Zdo-
minowanie rynku energetycznego (monopol na dostawy gazu i ropy naftowej, Nord Stream 2) jest po-
strzegane jako kolejne zagrożenie i instrument nacisku politycznego. Rzeczpospolita Polska ma nakreślić 
własną drogę w kwestii infrastruktury przemysłowej, której głównym celem jest uniezależnienie Europy 
Środkowej od dostaw z Federacji Rosyjskiej. Tym samym Polska chce pomóc mniejszym krajom, które 
również są uzależnione energetycznie od dostaw ze Wschodu. W dziedzinie stosunków międzynarodo-
wych głównym celem jest utrzymanie dwutorowej polityki: pierwszym torem jest wzmacnianie obrony 
przy współpracy z NATO, a drugim – gotowość do prowadzenia uwarunkowanego dialogu. Strategia 
wyraźnie nakreśla Polskę jako kraj mający ambicje do bycia regionalnym mocarstwem. Argumentem 
za tą tezą jest punkt 2.3 filaru II stanowiący o tym, że Polska będzie „podejmować działania na rzecz 
umacniania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, Gruzji i Republiki Mołda-
wii, w tym wspierać ich dążenia do realizacji aspiracji europejskich i euroatlantyckich oraz angażować 
się w działania stabilizacyjne we wschodnim otoczeniu Polski, w tym w ramach Partnerstwa Wschod-
niego”. Biorąc pod uwagę współpracę strategiczną ze Stanami Zjednoczonymi, współpracę bilateralną i 
regionalną w ramach Bukaresztańskiej Dziewiątki, Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego oraz 
przede wszystkim aktywności w NATO i UE, jest to bardzo możliwy scenariusz.
  Generalne kwestie dotyczące pozycji Polski w Europie zostały zawarte we wstępie oraz w roz-
dziale poświęconemu filarowi drugiemu. Czynnikiem wzmacniającym zarówno pozycję Polski jak i jej 
potencjał obronny jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi oraz z partnerami europejskimi na szcze-
blu kontynentalnym oraz regionalnym. Istotne dla Polski są aktywności realizowane w ramach przyna-
leżności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strategia przewiduje zapewnienie większej swobody ope-
racyjnej Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie w ramach działań na rzecz przyspieszenia 
procesów decyzyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz dążenie do zwiększenia i utrwalenia obec-
ności wojskowej (głównie amerykańskich sił zbrojnych) na wschodniej flance NATO. Także w ramach 
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przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Strategia przewiduje zapewnienie większej swobody operacyj-
nej Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych w Europie w ramach działań na rzecz przyspieszenia procesów decy-
zyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz dążenie do zwiększenia i utrwalenia obecności wojskowej (głównie 
amerykańskich sił zbrojnych) na wschodniej flance NATO. Także w ramach Unii Europejskiej Polska ma zabiegać o 
zwiększenie zaangażowania organizacji w działania na rzecz bezpieczeństwa we wschodnim sąsiedztwie, w tym 
w ramach Partnerstwa Wschodniego. Ważne jest wspomnienie w punkcie 1.11 filaru drugiego o aktywności na 
rzecz rozwoju współpracy NATO–UE uwzględniając połączenie interesów obu organizacji. Z niepokojem patrzy 
się na narastanie podziałów pomiędzy państwami członkowskimi UE, w tym również na Brexit. Strategia wspo-
mina o planie aktywnego zaangażowania się Polski w proces integracji europejskiej.
 Najobszerniejszy rozdział jest poświęcony bezpieczeństwu wewnętrznemu. W kwestii zarządzania głów-
nymi celami są: 
- stworzenie ponadresortowego mechanizmu koordynacji zarządzania bezpieczeństwem narodowym poprzez 
utworzenie komitetu Rady Ministrów;
- włączenie Marszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w przygotowania do 
zarządzania bezpieczeństwem narodowym;
- przygotowanie i wdrożenie systemu łączności na potrzeby zarządzania systemem bezpieczeństwa narodowego.
Strategia zapowiada opracowanie ustawy o zarządzeniu bezpieczeństwem narodowym obejmującej m.in. w/w 
działania. Redefinicję ma również przejść system obrony cywilnej i ochrony ludności. Także i w tym celu zostanie 
opracowana ustawa regulującą tę tematykę. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest zwiększenie dynamiki wzrostu 
wydatków na obronę, z docelowym poziomem 2,5 proc. PKB w 2024 roku. Rozwiniętym zagadnieniem wzglę-
dem Strategii z 2014 r. jest cyberbezpieczeństwo. Idąc z duchem czasu oraz zwiększonymi potrzebami ochrony 
informacji w różnych sektorach, także militarnym - kolejnym celem staje się zwiększenie poziomu odporności 
systemów informacyjnych wykorzystywanych w sferze publicznej i prywatnej oraz stworzenie systemu komuni-
kacji strategicznej, którego zadaniem powinno być prognozowanie, planowanie i realizowanie spójnych działań 
komunikacyjnych. Ważną kwestią pozostaje wciąż aktywne przeciwdziałanie dezinformacji. Jest to częściowo 
powiązane z nowym problemem o dużej skali, którym stał się wirus SARS-CoV-2. Pandemia zmusiła państwa na 
całym świecie do administracyjnego i gospodarczego przeorganizowania, a jej wpływ widać również w planach 
Strategii. Punkt 2.3 filaru pierwszego zakłada rozwijanie zdolności systemu ochrony zdrowia oraz struktur admi-
nistracji publicznej do zwalczania zagrożeń epidemicznych oraz rozbudowę zaplecza diagnostycznego. Zostaną 
podjęte również działania logistyczne w kwestii sprzętu ochronnego. Odpowiednie środki ochrony i sprzęt me-
dyczny mają zostać włączone do programu rezerw strategicznych. 
 Strategia Bezpieczeństwa Narodowego prezentuje rozszerzone podejście do tematu bezpieczeństwa na-
rodowego. Uwaga jest poświęcona także bezpieczeństwu ekonomicznemu, energetycznemu, ochronie środo-
wiska naturalnego i dziedzictwa narodowego, rozbudowie infrastruktury, polityce migracyjnej, zagadnieniom 
naukowo-technicznym oraz budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą.
 W zakończeniu jest mowa o realizacji postanowień Strategii w zgodzie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Na podstawie Strategii będą przygotowane dokumenty wykonawcze. Za ich sporządzenie i realizację 
odpowiedzialni będą ministrowie kierujący działami administracji rządowej, kierownicy urzędów centralnych, 
wojewodowie, organy samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, we właściwościach których pozostają kom-
petencje w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Źródło:
1. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf
2. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/art,1049,wystapienie-podczas-uroczystosci-za-
twierdzenia-strategii-bezpieczenstwa-nat.html
3. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1787,nowa-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp-.html
4. http://zbiam.pl/nowa-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-rp-zatwierdzona/ 
5. https://www.defence24.pl/strategia-bezpieczenstwa-narodowego-u-progu-nowej-dekady-analiza
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Protesty w Europie

 25 maja 2020 roku w  
Minneapolis w stanie Minnesota (USA) 
zmarł George Floyd. Do śmierci doszło w 
wyniku zatrzymania przez policję. Śledz-
two wykazało, że 46-letni czarnoskóry 
mężczyzna zmarł z powodu uduszenia 
(prawdopodobnie policjant nadużył wła-
dzy i przy zatrzymaniu zbyt długo przy-
trzymywał kolano na szyi leżącego męż-
czyzny). 
 Następnego dnia w mieście po-
chodzenia zmarłego mężczyzny (Minneapolis-Saint Paul) odbył się protest. Demonstranci wyrazili swoje 
niezadowolenie z powodu rasistowskiego sposobu traktowania czarnoskórych osób przez policjantów: 
śmierć G. Floyda nie była jedyną w swoim rodzaju. Po tym wydarzeniu, nie zważając na pandemię, protesty 
rozpowszechniły się w całym kraju. Mottem manifestacji stało się hasło #Blacklivesmatter, podkreślające 
nierówność w postrzeganiu ludzi o czarnym kolorze skóry w Stanach Zjednoczonych. Obok pokojowych 
protestów w Ameryce, odbyła się także seria zamieszek m.in. w mieście  Minneapolis został podpalony po-
sterunek policji oraz obrabowano sklepy. 
 Warto wspomnieć, że protesty przeciwko rasizmowi oraz poparcie dla ruchu #Blacklivesmatter od-
bywa się również na innych kontynentach łącznie z Europą. W Londynie pod ambasadą USA, w dniach 6-7 
czerwca odbył się pokojowy protest skierowany przeciwko nadużyciom ze strony policji. Podobny protest 
odbył się w Manchesterze. Około 5 tysięcy ludzi wyszło protestować na ulicę Paryża, wspominając Adama 
Traoré, młodego czarnoskórego mężczyznę, który cztery lata temu zmarł w wyniku nadużycia władzy przez 
policję. Protesty odbyły się także w Berlinie, gdzie w sobotę zebrało się ok. 15 tysięcy ludzi. Tahir Della, prze-
wodniczący ruchu Czarnoskórzy Mieszkańcy Niemiec (ISD), zaznacza, że problem dyskryminacji jest szero-
ko rozpowszechniony w Niemczech, o czym świadczyć może m.in. liczba odbywających się tam protestów 
(oprócz Berlina, pokojowe demonstracje odbyły się w Kolonii, Dusseldorfie i in). 
 Protesty odbyły się również w Barcelonie, Lizbonie, Sofii, Wiedniu, Mediolanie i Amsterdamie.  
Demonstranci w Europie podkreślają ważność podejmowanych kwestii  i planują kolejne  pokojowe  
protesty. 

Źródło:
1. https://www.aljazeera.com/programmes/newsfeed/2020/06/global-protests-solidarity-blacklivesmattr-200609130707720.
html
2. https://www.euronews.com/2020/06/05/europe-s-week-black-lives-matter-europe-rises
3. https://www.euronews.com/2020/06/06/black-lives-matter-protesters-take-to-streets-in-europe-despite-pandemic-restric-
tions
4. https://dw.com/pl/zaskakująco-gwałtowna-skala-protestów-po-śmierci-georgea-floyda/a-53726439 
5. https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-protests-france/anti-racism-protesters-take-a-knee-in-silence-in-pa-
ris-idUSKBN23G2OC
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  Podczas wizyty roboczej  
 2 czerwca w Estonii minister spraw zagra-
nicznych Jacek Czaputowicz  odbył dwu-
stronne rozmowy z estońskim ministrem 
spraw zagranicznych Urmasem Reinsalu, 
jak i rozmowy wielostronne z ministrami 
spraw zagranicznych państw bałtyckich: Es-
tonii, Litwy i Łotwy w celu omówienia te-
matów związanych z Covid-19, współpracą 
regionalną i sprawami międzynarodowymi. 
Jest to pierwsze wydarzenie na wysokim 
szczeblu od momentu wybuchu epidemii 

COVID-19 i stanowi ważny oraz widoczny krok w kierunku przywracania sytuacji sprzed kryzysu w regionie  
jak i przezwyciężania ograniczeń.
               Ministrowie  podczas spotkania omówili istotne kroki, które należy podjąć dla skutecznego wycho-
dzenia z kryzysu wywołanego  pandemią  COVID-19.  Poza działaniami krajowymi konieczne jest stworzenie 
bardziej odpowiedniego  budżetu UE i funduszu odbudowy  będącego  impulsem do wyjścia z kryzysu i 
wzmocnienia Unii Europejskiej w najbliższych latach, jak i chęć utrzymania tradycyjnych polityk unijnych, 
jak choćby polityka spójności. Ponadto impulsem dla przezwyciężenia kryzysu związanego z pandemią ko-
ronawirusa ma szansę być również Inicjatywa Trójmorza, umacniana w szczególności przez Polskę i państwa 
bałtyckie. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślił, iż „W dobie walki z wirusem, nie może 
być mowy o zaniedbaniu silnej współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa”. Oprócz tradycyjnych wy-
zwań w sferze bezpieczeństwa, dochodzą nowe powiązane z nasilającą się dezinformacją oraz propagandą, 
nawet w odniesieniu do tematu pandemii COVID-19. Minister spraw zagranicznych w pełni solidaryzuje się 
w polityce bezpieczeństwa państw zagranicznych oraz wyraża zaangażowanie Polski w misję  Baltic Air Po-
licing  i obecność polskich wojsk w łotewskiej bazie Ādaži. Ponadto szef polskiego MSZ wyjaśniał, iż  Polska 
chce zintensyfikować współpracę ze swoimi sąsiadami bardziej niż z oddalonymi krajami. Minister Czapu-
towicz podkreślał, iż Polska musi ściślej współpracować z Estonią, Litwą, Łotwą, jak i z Czechami, Słowacją i 
Niemcami.   
 Szefowie dyplomacji  poruszyli również kwestię otwierania granic po epidemii. Minister Czaputo-
wicz, odnosząc się do tej kwestii, powiedział: „Jesteśmy uznawani za bezpieczne (epidemicznie) państwa i 
jest kwestią dni, może tygodni, aż będziemy bardziej otwierali nasze kraje i będziemy szukać również bliż-
szych kontaktów między naszymi społeczeństwami”. Ponadto dodał: 
 „Jesteśmy na dobrej drodze i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni restrykcje będą znoszo-
ne, a podróżowanie będzie możliwe przed wakacjami”.  Szef dyplomacji estońskiej zaznaczył, iż obywatele 
powinni unikać podróży, jeżeli jest to niekonieczne oraz istotne jest informowanie społeczeństw o obsza-
rach, w których są „ogniska” choroby. Przy czym istotne jest właściwe koordynowanie działań w całej strefie 
Schengen w Unii Europejskiej.
Ministrowie podkreślili, że dzięki odpowiedniej koordynacji współpracy oraz zacieśnianiu więzi między na-
rodami można przezwyciężyć pandemię i wyjść z kryzysu gospodarczego spowodowanego przez nią, dzię-
ki właściwemu odmrażaniu  gospodarek, stosowaniu w odpowiedni  sposób wymogów epidemicznych na 
poziomie państw, jak i wymianę  doświadczeń oraz koordynację działań między państwami regionu. Szef 
dyplomacji litewskiej  Linas Linkeviczius dodał: „Nie wiemy, czy to nastąpi, ale jeśli przyjdzie druga fala epi-
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demii, to musimy być na nią lepiej przygotowani”. Ponadto minister Linkeviczius dodał: „Mamy na-
dzieję, że będziemy wracać do normalności tak szybko, jak to będzie możliwe”.
 Podczas spotkania  ministrowie spraw zagranicznych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy  podpisali 
deklarację dotyczącą współpracy w regionie po pandemii koronawirusa. Szefowie dyplomacji pod-
kreślili w niej między innymi, że dla Polski i państw bałtyckich istotne są: budowanie  wspólnych  
szlaków transportowych, ochrona kluczowej infrastruktury, takiej jak sieć 5G oraz współpraca ze 
stacjonującymi w regionie wojskami amerykańskimi.
 W ramach spotkania dwustronnego ministrowie Jacek Czaputowicz i Urmas Reinsalu omówi-
li  między innymi planowane w niedalekiej przyszłości uroczystości dotyczące obchodów 100-lecia 
nawiązania stosunków dyplomatycznych przez Polskę i Estonię, sytuację bezpieczeństwa w regionie 
oraz współpracę w ramach formatów bałtyckich. Ministrowie obu państw wyrazili szczególną  na-
dzieję na wzmocnienie polsko-estońskiej współpracy ekonomicznej, co ma przełożyć się na powo-
łanie w przyszłości Polsko-Estońskiej Izby Gospodarczej.

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-jacka-czaputowicza-z-szefami-dyplomacji-estonii-litwy-i-lotwy-w-
-tallinnie
2. https://www.gov.pl/web/estonia/wizyta-ministra-spraw-zagranicznych-jacka-czaputowicza2
3. https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C655092%2Cczaputowicz-jest-kwestia-dni-moze-tygodni-az-bedziemy-bardziej-
-otwierali
4. https://www.portalmorski.pl/bezpieczenstwo-granice/45395-szef-litewskiego-msz-polska-  wkrotce-otworzy-granice-dla-pan-
stw-baltyckich
5. https://www.wprost.pl/swiat/10330950/jacek-czaputowicz-o-otwarciu-polskich-granic-to-kwestia-dni-moze-tygodni.html
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7. https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2523725,Polska-chce-blizszej-wspolpracy-z-krajami-baltyckimi-Jest-deklara-
cja-szefow-MSZ 
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  16 czerwca Korea Północna wysadziła biuro łącznikowe na granicy z Koreą Południową w przy-
granicznym mieście Kaesong. Jest to jeden ze skutków trwającej od kilku miesięcy eskalacji konfliktu w tamtym 
rejonie. Po szczycie koreańskim oraz szczycie singapurskim (obydwa w 2018 roku) świat odetchnął z ulgą, bo-
wiem pojawiła się realna szansa na zażegnanie trwającego od 70 lat konfliktu. Od momentu rozpoczęcia wojny 
koreańskiej w 1950 roku, oba kraje formalnie pozostają w stanie wojny. Podczas spotkania w Panmundżom Kim 
Dzong Un i Mun Jae-in podpisali deklarację, w której zgodzili się na pełną denuklearyzację Półwyspu Koreańskie-
go oraz zobowiązali się do rozpoczęcia procesu unormowania relacji między państwami, by formalnie zakończyć 
„panującą” wojnę. Niestety, ale wydarzenia ostatnich dni pokazały, że kwestia pokoju na Półwyspie nie jest taka 
prosta, jakby się mogło wydawało po prosperujących kontaktach dyplomatycznych tych państw względem sie-
bie.
 Pierwszym niepokojącym sygnałem było wystrzelenie przez Koreę Północną kilku pocisków manewrują-
cych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Niedługo potem północnokoreańskie myśliwce wystrze-
liły pociski powietrze-ziemia. Działo się to w połowie kwietnia, w rocznicę urodzin założyciela KRL-D Kim Ir Sena. 
Równolegle, koreański reżim krytykował Stany Zjednoczone, a w szczególności sekretarza stanu Mike’a Pompeo 
oraz oskarżał amerykańską dyplomację o sabotaż negocjacji w sprawie programu nuklearnego i rakietowego.
  Na początku maja, na granicy rozdzielającej państwa koreańskie, doszło do niegroźnej wymiany ognia 
pomiędzy żołnierzami obu stron. Nikt nie zginął. Seul nie uznał ostrzału za celową prowokację ze strony  
Pjongjangu.
 8 czerwca po raz pierwszy od 21 miesięcy Północ nie odebrała rutynowego porannego telefonu z biu-
ra łącznikowego Południa, kontakt udało się nawiązać dopiero po południu. Dzień później północnokoreańscy 
urzędnicy znowu nie odpowiedzieli na rutynowe połączenie, ani też na telefony na infolinie wojskowe. Tego 
samego dnia oficjalna agencja prasowa Pjongjangu – KCNA poinformowała o zerwaniu gorących linii łączących 
ją z Seulem oraz zapowiedziała kolejne kroki w procesie zrywania łączności. Oficjalnym powodem jest bierność 
władz południowokoreańskich wobec zrzutów ulotek krytykujących reżim w Pjongjangu. KCNA określiła je jako 
"wymierzone w godność najwyższego kierownictwa Korei Północnej" oraz jako "oznakę wrogości do całego na-
szego narodu".   Zmianie uległa również retoryka wobec przyjaźnie nastawionego rządu sąsiadów z południa. 
Czołowe osobistości północnokoreańskie ustaliły, że wobec Południa "należy odnosić się jak do wroga". Pół-
nocnokoreańska agencja dodała również, że "naród Korei Północnej wpadł w gniew z powodu zdradzieckiego i 
przebiegłego postępowania władz Korei Południowej, z którymi wciąż mamy wiele rachunków do wyrównania". 
10 czerwca władze Korei Południowej oświadczyły, że podejmą kroki prawne wobec dwóch organizacji zrzesza-
jących północnokoreańskich uciekinierów, które są oskarżane przez Pjongjang o wysyłane do KRLD antyreżimo-
wych materiałów. Seul stanął przed dylematem, ponieważ ściganie dysydentów z Północy może być postrzegane 
jako naruszenie prawa do wolności wypowiedzi. W tym przypadku ważniejsze jest jednak dyplomatyczne po-
dejście będące próbą nawiązania ponownej relacji. W tym celu południowokoreańskie ministerstwo ds. zjed-
noczenia wydało następujące oświadczenie: "naruszone zostało porozumienie między przywódcami z Północy i 
Południa oraz stworzone zostały napięcia między obydwoma krajami". Seul zdecydował się ukarać aktywistów. 
Gest dobrej woli nie wystarczył Korei Północnej. Dzień później kolejnym celem agresywnej retoryki stały się 
Stany Zjednoczone. Reżim przyznał, że Stany Zjednoczone nadal stanowią zagrożenie i podejmie on kroki, aby 
temu przeciwdziałać. Poinformowano też, że Kim Dzong Una nie jest już zainteresowany dobrymi stosunkami z 
amerykańskim prezydentem. Minister spraw zagranicznych Ri Son Gwon w oświadczeniu opublikowanym przez 
państwową agencję informacyjną KCNA powiedział, że podczas szczytu w Singapurze Trump złożył „obłudną 
pustą obietnicę”. Według niego amerykański rząd skupia się wyłącznie na „zdobywaniu punktów politycznych, 
starając się izolować i dusić Koreę Północną, grożąc jej zapobiegawczymi atakami nuklearnymi i zmianą reżimu”. 
Skrytykowane zostało ponadto „wtrącanie się” USA w sprawy pomiędzy Koreami. 13 czerwca siostra Kim Dzong 
Una- Kim Jo Dzong- zapowiedziała wysadzenie biura łączności.
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  Dwa dni później prezydent Korei Południowej zaproponował wysłanie do Korei Północnej doradcy ds. 
bezpieczeństwa narodowego Czung Eui Jonga i szefa wywiadu Suh Huna jako specjalnych negocjatorów. Propo-
zycja została odrzucona przez siostrę Kima i została przez nią określona jako nietaktowna i złowroga. 16 czerwca 
doszło do incydentu opisanego na wstępie. Biuro łącznikowe utworzono w 2018 roku po szczycie z udziałem Kim 
Dzong Una i prezydenta Korei Południowej Mun Dze Ina. W styczniu placówka (z powodu epidemii koronawiru-
sa) zawiesiła działalność, a kontakt ograniczył się do rutynowych rozmów telefonicznych. Na rozkaz siostry Kima, 
który wydała departamentowi odpowiedzialnemu za relacje z wrogiem, o godzinie 14.49 czasu miejscowego 
(godz. 7.49 w Polsce) Korea Północna wysadziła w powietrze biuro. Ponadto, tego samego dnia, dowództwo 
północnokoreańskiej armii oświadczyło, że wyśle żołnierzy „do stref, które zostały zdemilitaryzowane, aby do-
datkowo podwyższyć czujność wojskową wobec Południa”. Żołnierze zostali wysłani do nieczynnego wspólnego 
kompleksu przemysłowego w mieście Kaesong oraz do wspólnego ośrodka turystycznego w Górach Diamento-
wych. Władze reżimu zapowiedziały również zerwanie dwustronnej umowy o redukcji napięć militarnych z 2018 
roku, przywrócenie posterunków strażniczych w strefie zdemilitaryzowanej i wznowienie regularnych ćwiczeń 
wojskowych w pobliżu granicy.
  Przedstawiciel kolegium szefów sztabów Korei Południowej oznajmił, iż armia przez cały czas monitoruje 
ruchy północnokoreańskiego wojska i utrzymuje postawę gotowości. Dodał jednak, że Seul stara się uniknąć 
eskalacji konfliktu i powstania kryzysu militarnego. 17 czerwca, dzień po eksplozji, Kim Dzong Un prawdopodob-
nie odwiedził portowe miasto Sinpo, gdzie według ekspertów jest budowany nowy okręt podwodny, mogący 
wystrzeliwać rakiety z głowicami jądrowymi. Analitycy sądzą, że prace nad jednostką są w końcowej fazie.Po-
garszanie się dwustronnych relacji może mieć kilka powodów. Najbardziej prawdopodobnym z nich jest impas 
w negocjacjach między Pjongjangiem a Waszyngtonem w sprawie denuklearyzacji Korei Północnej i zniesienia 
nałożonych na nią międzynarodowych sankcji. Korea Północna za pomocą swoich agresywnych działań może 
chcieć wymusić pewne ustępstwa na swoją korzyść. 
 Innym powodem może być toczona wewnątrz kraju polityczna gra o władzę. Siostra Kim Dzong Una stale 
umacnia swoją pozycję i jest w tym momencie drugą osobą w państwie. Stopniowo rozszerza ona swoje wpływy 
utracone po porażce w negocjacjach z USA w 2018 roku, kiedy została odsunięta od spraw publicznych. 
Trudno nie nawiązać do pandemii koronawirusa. Reżim utrzymuje, że kraj nie został dotknięty wirusem dzięki 
zamknięciu granic z Chinami, jednak nieoficjalne pogłoski mówią o odwrotnym scenariuszu. Sytuacja gospodar-
cza Korei Północnej jeszcze przed pandemią była zła (głównie przez międzynarodowe sankcje).
 W 2019 r. pojawiły się nawet doniesienia o wybuchu klęski głodu. Wysadzenie biura i celowa eskalacja 
konfliktu może być zatem próbą odwrócenia uwagi od sytuacji wewnątrzpaństwowej.
 Stałym elementem jest znaczenie geopolityczne Korei Północnej będącej bastionem wpływów Chińskiej 
Republiki Ludowej. Z kolei Korea Południowa jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Kolejna wojna na 
Półwyspie Koreańskim oznaczałaby olbrzymie straty ludności cywilnej, a na tym nie zależy żadnej ze stron.
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50. Rocznica śmierci gen. Władysława Andersa.  
Rozmowa z córką generała – Panią Ambasador  
Anną Marią Anders

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z  
wyjątkową rozmową z Panią Ambasador Anną Marią An-
ders przygotowaną przez: Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Lublinie, Fundacja Scytia oraz In-
stytut Andersa w związku z 50. rocznicą śmierci generała 
Władysława Andersa.  
  50 lat temu, 12 maja 1970 roku odszedł ge-
nerał Władysław Anders. Zmarł nad ranem, w jednym z 
londyńskich szpitali, w wieku 77 lat. Było to dokładnie 26 
lat po tym, jak dowodzone przez niego oddziały II Korpusu 
rozpoczynały atak na Monte Cassino.
  Pogrzeb poprzedziło całonocne czuwanie w 
benedyktyńskim klasztorze, odbudowanym po zniszcze-
niach wojennych. Wcześniej na żałobnych mszach świę-
tych w londyńskim kościele pw. św. Andrzeja Boboli oraz 
Katedrze Westminsterskiej generała żegnały tłumy: kom-
batantów, emigrantów, polskie władze na uchodźstwie 

oraz przedstawiciele wojsk sojuszniczych: Brytyjczycy i Amerykanie. Podczas uroczystości w londyńskiej 
katedrze odśpiewano "Bogurodzicę" oraz odegrano „The last post” - capstrzyk grywany jako ostatnie poże-
gnanie na wojskowych pogrzebach w krajach Wspólnoty Brytyjskiej.
 Rozmowę z Panią Ambasador przeprowadził Bartosz Czajka – konsultant RODM Lublin.
 Link do rozmowy na kanale YouTube: https://youtu.be/xtTkZS-7jKc

Działalność naszego ośrodka

#RODMonline 

  W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i niemożnością organizacji debat w tradycyjnej 
formie, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie rozpoczyna cykl rozmów online poświę-
conych aktualnej sytuacji na świecie. 
 Zachęcamy do zapoznania się z konferencjami oraz rozmowami #online realizowanymi w ramach:
1. Między Morzami. Rozmowy Środkowoeuropejskie – seria współrealizowana wraz z Instytutem Europy 
Środkowej oraz Fundacją Scytia
2. Świat przy kawie – seria współrealizowana wraz z Fundacją Scytia
3. Polacy między narodami – seria współrealizowana wraz z Instytutem Andersa. 

Więcej na kanale YouTube RODM Lublin: https://www.youtube.com/channel/UC0eSt5sey_opLaTlsuRJY-
Kg
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  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pierwszym odcinkiem cyklu „Między morzami. Rozmo-
wy środkowoeuropejskie”, którego premiera odbyła się 26 maja br. na profilach społecznościowych nasze-
go Ośrodka. Rozmowa inaugurująca nowy cykl #MiędzyMorzami dotyczyła sytuacji politycznej na Słowacji 
ze szczególnym uwzględnieniem wyników wyborów parlamentarnych z lutego 2020 roku. 
Rozmowę z drem Łukaszem Lewkowiczem (IEŚ/UMCS) poprowadził Michał Dworski – Koordynator Regio-
nalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Całe nagranie: https://youtu.be/iCMTjGn8_Rk

#MiędzyMorzami – Wybory na Słowacji

  Wszystkich miłośników Bliskiego Wschodu ( i nie tylko!) zapraszamy na pierwszy odcinek z 
cyklu "Świat przy kawie", który współrealizowany jest wraz z Fundacją Scytia. W premierowym odcinku 
programu "Świat przy kawie" gościliśmy red. Michała Bruszewskiego, który opowiedział nam o skompliko-
wanej rzeczywistości Bliskiego Wschodu w czasie pandemii.

Całe nagranie: https://youtu.be/EFKiy-EnEU0 

Świat przy kawie – Bliski Wschód w czasie pandemii

  Dlaczego warto wziąć udział w Programie Stypendialnym im. Prezydenta RP na Uchodźstwie 
Stanisława Ostrowskiego „Aktywni dla Polski” ?
 To wyjątkowy cykl spotkań, warsztatów oraz wizyt studyjnych, odbywający się w Lublinie i skiero-
wany do młodych Polaków z Ukrainy i Białorusi. 
W poprzednich edycjach uczestnicy mieli okazję m.in:
• spotkać się z przedstawicielami władz samorządowych i rządowych w regionie,
• poznać zabytki Lublina i Lubelszczyzny,
• szlifować znajomość języka i kultury polskiej,
• wziąć udział w warsztatach z foundrisingu,
• zapoznać się z ofertą lubelskich uczelni,
• poznać zasady ubiegania się o pobyt stały i obywatelstwo polskie,
• ćwiczyć swoje umiejętności na warsztatach z kaligrafii
i wiele, wiele więcej!
 W tegorocznej edycji wydłużamy pobyt uczestników do 10 dni! W programie mogą wziąć udział 
także działacze lubelskich organizacji pozarządowych. 
 Aplikuj już dziś! 
 Regulamin programu oraz zasady aplikowania dostępne poniżej, za pośrednictwem strony Regio-
nalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie:
http://rodm-lublin.pl/aktywni-dla-polski-iii-edycja/

Trwa rekrutacja do programu  
stypendialnego „Aktywni dla Polski”
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#MiędzyMorzami – „Niedokończona” państwowość 
Kosowa

   Zapraszamy do zapoznania się z drugim odcin-
kiem programu "Między morzami. Rozmowy Środkowo-
europejskie", który jest realizowany przez Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Fundację 
Scytia oraz Instytut Europy Środkowej. "Niedokończona" 
państwowość Kosowa to tytuł naszego spotkania, które-
go gościem był dr hab. Konrad Pawłowski - kierownik ze-
społu bałkańskiego IEŚ oraz pracownik naukowy Wydziału 
Politologii i Dziennikarstwa UMCS. 
Całe nagranie: https://youtu.be/0C9cAHKX8-c 

Świat przy Kawie – Handel ludźmi 
w Afryce. Jak przeciwdziałać? 

     Drugie nagranie w ramach nowego cyklu 
„Świat przy kawie” jest już dostępne na YouTube! Go-
ściem naszego ośrodka był Radosław Malinowski - dy-
rektor kenijskiej fundacji HAART Kenya, który opowie-
dział nam o współczesnym handlu ludźmi, a także o 
działalności jego organizacji na rzecz ratowania ofiar 
tego procederu.
Całe nagranie: https://youtu.be/iTGJp3k1UAc 
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    Zapraszamy na trzeci odcinek programu "Mię-
dzy morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie", w któ-
rym rozmawiamy o pięcioletnim bilansie realizowania 
Inicjatywy Trójmorza w państwach Grupy Wyszehradz-
kiej. 
Prelegenci: 
dr Łukasz Lewkowicz (IEŚ, UMCS),
dr Dominik Héjj  (IEŚ, UKSW),
Jan Rafael Lupoměský (były doradca Prezydenta  
Rep. Czeskiej V. Klausa)
Moderacja:
Michał Dworski (koordynator RODM Lublin)

Całe nagranie: https://youtu.be/Aj9Jg-s3jh8 

#MiędzyMorzami – Inicjatywa Trójmorza.  
Bilans z perspektywy państw Grupy Wyszehradzkiej

  Przedstawiciele RODM Lublin wzięli udział w spo-
tkaniu z władzami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II, podczas którego przekazano podziękowa-
nia ustępującemu Kolegium Rektorskiemu za współpracę 
w ostatnich latach. Przypominamy, że Senat KUL wybrał 
nowego rektora na kadencję 2020-2024. Przez najbliższe 
cztery lata funkcję tę będzie pełnił ks. prof. dr hab. Miro-
sław Kalinowski.

Spotkanie z władzami KUL 



REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
NEWSLETTER NR 7 LISTOPAD 2017
STRONA 2

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
NEWSLETTER NR 26 KWIECIEŃ- CZERWIEC 2020
STRONA 18

#MiędzyMorzami – Wybory w Serbii

  Zachęcamy do zapoznania się z czwartym odcinkiem programu "Między morzami. Rozmowy 
środkowoeuropejskie", który jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lu-
blinie, Fundację Scytia oraz Instytut Europy Środkowej. Głównym tematem odcinka są wybory w Serbii. 
Zachęcamy do zapoznania się z analizą, której dokonał dr hab. Konrad Pawłowski - kierownik zespołu bał-
kańskiego IEŚ oraz pracownik naukowy UMCS.

Całe nagranie: https://youtu.be/xCIzrwckDcs 

Redakcja: Mateusz Karczmarz
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