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   Podczas spotkania ministrów spraw 
zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (V4)  
w Urzędzie Miejskim w Wadowicach,  
7 lipca 2020 roku, zostały omówione nastę-
pujące kwestie takie jak:  plany  prezydencji  
Niemiec w Unii Europejskiej,  polityka rozsze-
rzenia Unii Europejskiej w kontekście sytuacji 
na Bałkanach, wschodnie sąsiedztwo Unii  
Europejskiej, dyplomacja ekonomiczna  
i możliwość współpracy  państw  V4 w tym 
zakresie oraz relacje transatlantyckie i   

stosunki dwustronne na linii UE- Chiny.  Było to zarazem pierwsze takie spotkanie szefów dyplomacji od  
momentu wybuchu pandemii Covid-19.
       Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz podziękował szefom dyplomacji za przybycie do 
Wadowic, podkreślając, że jest to istotne miejsce w kontekście 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. 
Szefowie dyplomacji dokonali podsumowania działań czeskiego przewodnictwa w V4 oraz zaprezentowali  
główne założenia polskiej prezydencji w Grupie. Polska zainaugurowała po raz szósty przewodnictwo w Gru-
pie Wyszehradzkiej, tym razem w szczególnej sytuacji związanej z kryzysem spowodowanym przez pandemię 
Covid-19. Polska będzie przewodniczyć V4 w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.  Motto 
polskiego przewodnictwa brzmi „powrót na właściwe tory” („back on track”).  Za główne cele polskiego 
przewodnictwa w V4 obrano: silną Grupę Wyszehradzką w silnej Europie, powrót do normalności w kontek-
ście COVID-19, silną cyfrowo Grupę Wyszehradzką oraz wzmocnienie spójności wewnętrznej V4 i kontaktów 
społecznych.  Ministrowie spraw zagranicznych państw zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej jednogłośnie 
udzielili wsparcia dla planów niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz wskazali możliwości 
współpracy państw V4 w obszarze polityki międzynarodowej.     
     Szefowie dyplomacji Jacek Czaputowicz, Tomáš Petříček, Ivan Korčok i Péter Szijjártó złożyli kwiaty pod 
pomnikiem św. Jana Pawła II, a na końcu wizyty odwiedzili Bazylikę i Papieskie Muzeum.
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Kolejny etap polsko-słowackiej współpracy wojskowej

 Dzień 8 lipca 2020 roku  
zapisał się jako kolejny etap umacnia-
nia współpracy wojskowej w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej – tym razem po-
między Polską a Słowacją. W Warsza-
wie doszło wtedy do spotkania szefów 
resortów obrony obu państw, Mariusza 
Błaszczaka i Jaroslava Nad’. 
  Głównymi tematami ich rozmo-
wy były zagadnienia związane z pol-
sko-słowacką współpracą wojskową, a 
szczególnie współpracą lotniczą, oraz z 
obronnością państw Grupy Wyszehradzkiej. Wymiernym efektem tych konsultacji było m.in. podpisanie 
polsko-słowackiego porozumienia, dotyczącego współpracy wojskowego lotnictwa w ramach szkoleń, 
ćwiczeń oraz podczas realizacji zadań związanych z działalnością Sojuszu Północnoatlantyckiego. W kon-
tekście objęcia przez Polskę wraz z początkiem lipca przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej poru-
szono również kwestię koordynacji działań i wymiany informacji w związku ze zwalczaniem pandemii 
koronawirusa, a także zapowiedziano kontynuowanie prac nad utworzeniem Grupy Bojowej Unii Eu-
ropejskiej. „Nasze starania są skoordynowane. Wspólnie powołaliśmy do życia i rozwinęliśmy Centrum 
Eksperckie w Krakowie. „To inicjatywa polsko-słowacka” – mówił po spotkaniu minister Błaszczak. 
   Ponadto podkreślił, że Polska i Słowacja związane są ze sobą bardzo silnymi, przyjacielskimi wię-
zami, mającymi podstawę nie tylko w stosunkach bilateralnych, ale również we współpracy w ramach 
Grupy Wyszehradzkiej, NATO i Unii Europejskiej. Z kolei jego słowacki odpowiednik zapewnił o chęci 
Słowacji do zacieśniania – i tak już bardzo dobrych i bezproblemowych – stosunków z Polską.
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    Podczas wizyty, 11 sierpnia,  
w Rydze minister Jacek Czaputowicz odbył 
dwustronne rozmowy z szefami dyplomacji 
Estonii, Łotwy oraz Finlandii. Podczas wizy-
ty omówiono tematy związane z kwestią 
bezpieczeństwa, Partnerstwem Wschod-
nim, polityką europejską, wyzwaniami 
związanymi z pandemią COVID-19  oraz 
aktualną sytuacji na Białorusi w kontekście 
wyborów prezydenckich. Minister Jacek 
Czaputowicz podczas swego wystąpienia 
zwrócił szczególną uwagę na potrzebę roz-

wijania współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego.  Szef dyplomacji  powiedział, iż  „chcemy, aby kwe-
stia współpracy z naszymi wschodnimi partnerami zajmowała ważne miejsce w agendzie UE. Wspieramy am-
bitną przyszłość polityki Partnerstwa Wschodniego i jego najbardziej zaawansowanych krajów partnerskich”. 
            Minister Czaputowicz nazwał sytuację panującą na Białorusi jako największe wyzwanie dla Europy. 
Wezwał również władze Białorusi do uwolnienia więźniów politycznych oraz zaprzestania  przemocy wobec  
pokojowo protestujących demonstrantów. Szef polskiej dyplomacji przypomniał o swojej rozmowie z szefem 
unijnej dyplomacji Jospem Borrellem, w której zaproponował spotkanie szefów MSZ państw UE. Szef MSZ 
powiedział, iż „sytuacja jest bardzo poważna i UE powinna zademonstrować, że zależy jej na rozwoju dalszych 
relacji ze wschodnim sąsiadem, Białorusią” .  Szef estońskiej dyplomacji Urmas Reinsalu ocenił z kolei, że 
sytuacja na Białorusi jest „dramatyczna”. Minister Reinsalu domagał się przerwania przemocy wymierzonej 
wobec pokojowym protestom jak i uwolnienia więźniów politycznych. Szef MSZ Estonii podkreślił, iż potrzeb-
ne są szybkie działania.   Minister spraw zagranicznych Finlandii Pekka Haavisto zaakcentował, że „wybory na 
Białorusi nie były demokratyczne, a Europa powinna zrobić więcej dla tego kraju”. Ponadto minister Haavisto 
w pełni popiera polską inicjatywę dotyczącą spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich 
Unii Europejskiej podkreślając, że do spotkania powinno dojść jak najszybciej. 
  Szef łotewskiej dyplomacji zauważył, że obecni na spotkaniu ministrowie byli zgodni co do propozy-
cji polskiej strony, aby zwołać nadzwyczajne spotkanie Rady UE  ds. Zagranicznych, poświęcone relacjom z 
Białorusią i odpowiedzi na działania władz białoruskich. Szef łotewskiej dyplomacji zapowiedział, że wraz z 
ministrami spraw zagranicznych Estonii, Finlandii i Polski zorganizują specjalną wideokonferencję z wysokim 
przedstawicielem UE ds. zagranicznych Josepem Borrelem.    
  Warto podkreślić, że wizyta Jacka Czaputowicza w Rydze związana była z obchodami 100. rocznicy 
podpisania Traktatu Pokojowego pomiędzy Łotwą a Rosją. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz 
podkreślił, iż: „zakończenie I wojny światowej przyniosło obu naszym krajom niepodległość. Jednak zaledwie 
kilka miesięcy później zarówno Polska jak i Łotwa musiały stawić czoła ekspansji sowieckiej Rosji”. Ponadto 
szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w styczniu 1920 roku Polska i Łotwa rozpoczęły akcję bojową o kryp-
tonimie „Zima”, znaną również jako „Kampania Łatgalska”, w której to ostatecznie po wyzwoleniu Dyneburga 
przez Polaków, Sowieci zostali wypędzeni poza etnograficzne granice Łotwy. 
Ponadto szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wraz z szefami fińskiej i estońskiej dyplomacji na zapro-
szenie szefa łotewskiego MSZ wziął udział w debacie na Zamku Ryskim z okazji 100. rocznicy zawarcia Traktatu 
Pokojowego pomiędzy Łotwą a Rosją. Polski minister spraw zagranicznych powiedział, że: „rok 1920 był dla 
Polski i Łotwy rokiem zwycięstwa”. Ministrowie zaznaczyli, iż  Łotwę i Polskę łączą podobne tradycje i warto-
ści. Fakt ten umacnia to, że w ramach Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO na Łotwie stacjonuje polski 

Wizyta Ministra Jacka Czaputowicza w Rydze
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kontyngent wojsk pancernych. Szef dyplomacji dodał, że: „Polacy i Łotysze mogą na siebie wzajemnie 
liczyć”.
    Należy przypomnieć, iż Traktat podpisany został 11 sierpnia 1920 roku i ustanawiał  oficjalne stosunki 
między Łotwą a Rosją Radziecką oraz uregulował granicę pomiędzy oboma krajami. Związek Radziecki bo-
wiem uznał wtedy niepodległość Łotwy. Traktaty potwierdzony został 5 lutego 1932 roku w ramach paktu 
o nieagresji i przedłużono go w kwietniu 1934 roku do końca 1945 roku. Oba traktaty zostały zerwane w 
czerwcu 1940 roku, gdy to Związek Radziecki rozpoczął inwazję na Łotwę i okupację kraju.
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Wizyta Sekretarza Stanu USA w Polsce

 15 sierpnia b.r. Sekretarz Stanu USA 
Mike Pompeo przyleciał do Polski w celu od-
bycia rozmów z najważniejszymi osobami w 
państwie. Najważniejszym punktem wizyty 
Pompeo było podpisanie umowy o wzmoc-
nionej współpracy obronnej, tzw. Enhanced 
Defence Cooperation Agreement (EDCA).
 Zaraz po przylocie do Polski, Sekretarz 
Stanu spotkał się z premierem Mateuszem 
Morawieckim. Według informacji Ambasady 
USA w Warszawie, podczas spotkania roz-

mawiano o polsko-amerykańskiej współpracy obronnej i ekonomicznej, sieci 5G, budowie gazociągu Nord 
Stream 2, a także wyzwaniach związanych z pandemią COVID19. Ważnym tematem był również problem 
Białorusi. Rzecznik polskiego rządu Piotr Mueller powiedział, że „podczas tego spotkania wyraźnie czuło się 
solidarność ze standardami demokratycznymi”.
 Po rozmowie z premierem Mike Pompeo udał się do Pałacu Prezydenckiego. Prezydent Andrzej Duda 
powitał go słowami: „Z radością witam sekretarza stanu Mike Pompeo w naszym kraju. Ta wizyta ma wielkie 
znaczenie z dwóch powodów: praktycznego i symbolicznego”. Prezydent zwrócił uwagę, że jest to dopełnie-
nie dwóch deklaracji, które podpisał z Donaldem Trumpem jeszcze w zeszłym roku. Dodał, że „w Polsce nie 
tylko będzie więcej żołnierzy USA i infrastruktury, ale także wzmocniona będzie gwarancja, że w przypadku 
zagrożenia żołnierze USA i Polski będą stać ramię w ramię”. Przypomniał także, o dotychczasowych owocach 
współpracy polsko-amerykańskiej- wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Polaków, wzmocnienie sojuszu w 
dziedzinie energetyki oraz ogromne inwestycje zrealizowane przez amerykańskie firmy w Polsce.
  Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że rozmowa Prezydenta z sekreta-
rzem stanu USA była poświęcona w całości sytuacji na Białorusi. Politycy mieli rozmawiać o możliwych sce-
nariuszach wydarzeń. Szczerski dodał, że oba kraje wspierają suwerenną i niepodległą Białoruś i wzywają do 
wejścia na drogę do politycznego rozwiązania obecnej sytuacji po zaprzestaniu przemocy wobec społeczeń-
stwa i zwolnienia więźniów.
 Mike Pompeo wziął również udział w uroczystościach upamiętniających setną rocznicę Bitwy War-
szawskiej. Następnie Sekretarz Stanu i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisali umowę o 
wzmocnionej współpracy obronnej - Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA). Umowa zakłada 
stworzenie w Polsce w październiku 2020 r. Wysuniętego Dowództwa V. Korpusu Sił Lądowych USA. Struktu-
ra ta będzie odpowiadać za planowanie i dowodzenie dużymi operacjami wojsk lądowych, lotnictwa i mary-
narki wojennej USA na wschodniej flance NATO. Dowódcą V. Korpusu został generał broni John Kolasheski. 
Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 4,5 tys. amerykańskich żołnierzy. Dzięki EDCA ich liczebność zwiększy się o 
kolejne tysiąc wojskowych oraz otwiera drogę ku dalszemu zwiększania obecności sił USA w Polsce i organi-
zację większych niż dotychczas ćwiczeń wojskowych armii. Jest to wynik ulepszania infrastruktury wojskowej 
dla amerykańskiego wojska. Minister Błaszczak stwierdził, że „umowa daje Polsce bezpieczeństwo. (...) Jeżeli 
chodzi o wojsko to przede wszystkim doskonalenie, podnoszenie umiejętności, wspólne ćwiczenia i inte-
roperacyjność, czyli współpraca, znajomość wzajemnych procedur. Wspólnie po prostu jesteśmy silniejsi”. 
 Na zakończenie swojej wizyty Pompeo spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Jackiem Czapu-
towiczem. Politycy spotkali się ok. godziny 13:30 w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich 
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w Warszawie. Po godzinie 14 wystąpili na konferencji prasowej. Wspólnie stwierdzili, iż nadrzędną potrze-
bą jest zacieśnianie więzi transatlantyckich. Wspomniano również o konieczności współpracy w dziedzinie 
energetyki jądrowej. Pompeo przypomniał o podpisaniu umowy w ważny dzień - rocznicę wydarzenia, 
kiedy to Polska zwalczyła szerzącą się w Europie falę komunizmu. O godzinie 15:00 Sekretarz Stanu udał 
się na lotnisko im. Fryderyka Chopina, skąd odleciał do Stanów Zjednoczonych.
 Wizytę skomentowała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher: „Polsko-ame-
rykańskie relacje jeszcze nigdy nie były tak dobre, jak teraz. Nasze rządy stale blisko współpracują i jestem 
przekonana, że ta tendencja będzie kontynuowana. Dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie za wszyst-
ko, co do tej pory udało nam się wspólnie osiągnąć!”
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Powołanie „Trójkąta Lubelskiego”

   We wtorek, 28 lipca odbyło się 
spotkanie ministrów spraw zagranicznych 
Polski, Litwy oraz Ukrainy. Ministrowie Jacek 
Czaputowicz, Linas Linkevičius i Dmytro Ku-
łeba przeprowadzili w Lublinie rozmowę na 
temat trzystronnej kooperacji w dziedzinie 
bezpieczeństwa, na płaszczyźnie politycznej 
oraz ekonomicznej. Podczas spotkania został 
powołany nowy format stałej współpracy 
trzech państw pod nazwą "Trójkąt Lubelski". 
    W odróżnieniu od międzynarodowej 

jednostki wojskowej LITPOLUKRBRIG, "Trójkąt" nie ogranicza się wyłącznie do kwestii obronnych. Do omó-
wionych na szczycie aspektów współpracy należą m.in. turystyka, handel oraz współpraca gospodarcza. Na 
spotkaniu został poruszony także temat rosnącej w regionie aktywności rosyjskiej oraz zagrożeń z tym zwią-
zanych. Szefowie ministerstw spraw zagranicznych zaznaczyli, że ważne jest również wzmacnianie więzi mię-
dzyludzkich oraz polepszanie kontaktów między społeczeństwami trzech państw. 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy w swoim przemówieniu podczas konferencji prasowej zaznaczył, iż 
powołany format współpracy stanie się ważnym elementem rozwoju Europy Środkowej, ponadto pomoże 
Ukrainie zostać pełnomocnym członkiem NATO i UE. 
  Trójkąt Lubelski jest, przede wszystkim, instrumentem dla pogłębienia współpracy między RP, Litwą 
i Ukrainą. Ministrowie zwrócili uwagę, iż w szerszej perspektywie czasowej "Trójkąt" może posłużyć jako na-
rzędzie do nawiązania współpracy z Unią europejską i NATO dla innych państw.
Minister Jacek Czaputowicz podsumował także dotychczasową współpracę Litwy, Polski i Ukrainy. Zaznaczył 
on, że działalność LITPOLUKRBRIG jest przykładem skutecznej współpracy militarnej. Jednostka wojskowa 
przyczynia się m.in. do podnoszenia zdolności obronnych Ukrainy. 
Praktyczne wcielenie zadeklarowanych kierunków rozwoju w ramach "Trójkąta lubelskiego" będzie polegało 
przede wszystkim na regularnych spotkaniach trzech ministrów, przedstawicieli MSZ oraz innych instytucji 
Litwy, RP i Ukrainy. 

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/Spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-polski-litwy-i-ukrainy
2. https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/28/7112604/ 
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Nowy Minister Spraw Zagranicznych RP

 Prezydent RP Andrzej Duda 
na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego  powołał  
Zbigniewa Raua w skład Rady  
Ministrów, na urząd Ministra Spraw 
Zagranicznych RP.  Nowy szef dyplo-
macji zastąpił na tym stanowisku  
prof. Jacka Czaputowicza. Uroczysto-
ści odbyły się w Pałacu Prezydenckim. 
 Prof. dr hab. Zbigniew Rau jest 
profesorem nauk prawnym oraz wy-
kładowcą akademickim. Pełnił w przeszłości funkcje m.in. Wojewody Łódzkiego. W latach 2005-2007 jako  
senator był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od listopada 2019 do sierpnia 2020 
jako poseł pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, przewodniczącego polskiej  
delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy oraz przewodniczącego Polsko-Brytyjskiej Grupy  
Parlamentarnej.
 Zbigniew Rau był wieloletnim wykładowcą i stypendystą uczelni niemieckich, holenderskich,  
brytyjskich, amerykańskich i australijskich, m.in.: Universität Trier, Universität Gießen, International Law 
School, University of Limburg (Maastricht), Trinity College, Cambridge University (Cambridge), Depart-
ment of Government, University of Texas at Austin, Social Philosophy and Policy Center, Bowling Green 
State University (Bowling Green), Hoover Institution, Stanford University (Stanford), Murphy Institute 
of Political Economy, Tulane University (New Orleans), Research School of Social Sciences, Australian 
National University (Canberra).

Źródło:
1. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/art,180,zmian-w-skladzie-rady-ministrow.html
2. https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowi-ministrowie-w-rzadzie-mateusza-morawieckiego-0.html 
3. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zbigniew-rau 
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  Wdniach 27-28 sierpnia 2020 r. ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE spo-
tkali się w formule Gymnich w Berlinie. Dla ministra Zbigniewa Raua była to pierwsza podróż zagraniczna.
  Spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich odbywają 
się raz na pół roku i mają charakter nieformalny. Stwarza to okazję do bardziej otwartej dyskusji i reflek-
sji o charakterze strategicznym, ułatwiającej późniejsze wypracowywanie konsensusu na forum UE. Nazwa 
Gymnich pochodzi od położonego nieopodal Bonn zamku, na którym w 1974 r. odbyły się po raz pierwszy 
rozmowy w tej formule.
  Głównymi tematami spotkania były aktualna sytuacja na Białorusi oraz relacje UE z Turcją.  Szef pol-
skiej dyplomacji podczas spotkania szefów dyplomacji państw członkowskich UE powiedział, że „Skuteczne 
zaangażowanie w pomoc Białorusi będzie wyznacznikiem ambicji pełnienia globalnej roli przez Unię Euro-
pejską”.
 Minister Rau opowiedział się za wielotorowym zaangażowaniem Unii we wsparcie działań na rzecz 
rozwiązania kryzysu na Białorusi. „Możliwe jest to tylko i wyłącznie w drodze autentycznego, konstruktywne-
go dialogu władzy z opozycją białoruską, którego rezultatem powinien być plan transformacji systemowej” 
- zaznaczył  szef polskiej dyplomacji. Ocenił, że konieczny jest zdecydowany sprzeciw wobec możliwych prób 
interwencji państw trzecich oraz poparł ideę mediacji ze strony Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie (OBWE).  Minister Rau zaapelował także o wsparcie – wzorem ogłoszonego przez Polskę programu 
Solidarności z Białorusią – dla społeczeństwa obywatelskiego, a także potrzebę wypracowania przez Unię 
całościowej oferty dla Białorusi. Szefowie dyplomacji państw unijnych  wyrazili polityczne poparcie dla prze-
kazanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) propozycji objęcia sankcjami osób odpowie-
dzialnych za przeprowadzenie wyborów prezydenckich oraz użycie siły i represje wobec demonstrantów.
  W kontekście relacji UE z Turcją ministrowie omówili zapowiedzi tureckich wierceń w szelfie konty-
nentalnym Grecji i w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru oraz naruszenia przestrzeni powietrznej Grecji 
i zgodzili się co do konieczności adekwatnej  reakcji na nie ze strony UE.  Minister Rau wyraził solidarność z 
Grecją i Cyprem, popierając działania mediacyjne Wysokiego    Przedstawiciela Josepa Borrella i prezydencji 
niemieckiej. Zaznaczył, że Turcja pozostaje ważnym partnerem Unii Europejskiej oraz sojusznikiem w NATO, 
a zachowanie współpracy z nią ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa UE, niezależnie od sytuacji wy-
magających reakcji UE w obronie Państw Członkowskich.
  Ponadto, Minister Rau przeprowadził rozmowy z Josepem Borellem, Olivérem Várhelyim, Komisa-
rzem UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, jak również ministrami spraw zagranicznych państw Grupy 
Wyszehradzkiej, Niemiec, Danii oraz Rumunii.

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-udaje-sie-na-spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-pan-
stw-czlonkowskich-ue-w-formule-gymnich
2. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-na-nieformalnym-spotkaniu-ministrow-spraw-zagranicznych-
-panstw-czlonkowskich-ue-w-formule-gymnich
3. https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/msz-minister-zbigniew-rau-udaje-sie-na-spotkanie-ministrow-
-spraw-zagranicznych-panstw-czlonkowskich-ue-w-formule-gymnich-komunik,209071.html
http://centrumprasowe.pap.pl/cp/en/news/info/164950,,msz-minister-zbigniew-rau-na-nieformalnym-spotkaniu-ministro-
w-spraw-zagranicznych-panstw-czlonkowski;jsessionid=3FTZd6+owfSoXR-p6B1slHi3.undefined
https://kresy.pl/wydarzenia/szef-msz-polska-gotowa-do-wprowadzenia-sankcji-jest-nacisk-by-bylo-to-jak-najszybciej/
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Wizyta Ministra Zbigniewa Raua w Budapeszcie 

 28 września Minister 
Spraw Zagranicznych RP udał się z wi-
zytą do Budapesztu. Podczas wizyty 
Ministrowie Polski i Węgier podzie-
lili się doświadczeniami zdobytymi 
podczas walki z COVID-19. W trakcie 
wizyty Minister Rau zwrócił uwagę, 
że pomimo zamkniętych granic, oby-
watele Państw Grupy Wyszehradzkiej 
mogą cieszyć pewnymi ułatwieniami 
podczas wjazdu na terytorium Wę-
gier.  Ministrowie omówili także kwestie dalszego rozwoju współpracy dwustronnej, w tym w dziedzinie 
projektów rozwojowych i pomocy humanitarnej. Wyrazili satysfakcję z podpisania w sierpniu br. przez 
resorty dyplomacji porozumienia o współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej w odpowiedzi na 
kryzysy humanitarne i prześladowania, których doświadczają mniejszości religijne na całym świecie.
  Ważną pozycję podczas konsultacji zajęły sprawy związane z rozwojem współpracy regionalnej. 
Minister Zbigniew Rau zwrócił uwagę na fakt, że w przyszłym roku Grupa Wyszehradzka będzie obcho-
dzić swoje 30-lecie, przytaczając przy tym dotychczasowe osiągnięcia V4. Podczas spotkania nie zabrakło 
również rozmów dotyczących przyszłych działań podejmowanych przez V4. Minister podkreślił przede 
wszystkim potrzebę jak najszybszego zakończenia procedury budżetowej i uruchomienia unijnych pienię-
dzy na lata 2021-2027, a także planu wypracowanego przez Państwa Grupy Wyszehradzkiej dla Białorusi.
  Po spotkaniu w Budapeszcie Minister Spraw Zagranicznych Węgier Péter Szijjártó ogłosił plany 
stworzenia przez rządy Węgier i Polski organu zajmującego się ocenianiem praworządności w państwach 
UE. Minister Rau z kolei ocenił, że nowa inicjatywa będzie promować debatę i transparentność w UE. 
Podkreślił, że debata prawna nie może być zastąpiona debatą polityczną. 

Źródło:
1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizyta-ministra-zbigniewa-raua-w-budapeszcie
2. https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/polska-wegry-instytut-praworzadnosc-ue/ 
3. https://uk.reuters.com/article/us-eu-democracy-hungary-poland/hungary-and-poland-to-set-up-rule-of-law-institute-to-co-
unter-eu-attacks-idUSKBN26J1S7 
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   Od dwóch miesięcy w stolicy  
Tajlandii, Bangkoku, trwają protesty  
antyrządowe. Protesty zostały początkowo 
wywołane rozwiązaniem Future Forward 
Party, która była szczególnie popularna 
wśród młodych wyborców, pod koniec lute-
go 2020 r. Pierwsza fala protestów odbyła się 
na kampusach akademickich i została zatrzy-
mana przez pandemię COVID-19. Protesty 
wznowiły się pod koniec lipca, pomimo za-
kazu masowych zgromadzeń w ramach stanu 

wyjątkowego. Wznowienie protestów powiązuje się z zaginięciem prodemokratycznego działacza Wancha-
learma Satsaksita w Kambodży, gdzie ostatnio przebywał na wygnaniu.
 Protestujący stawiają trzy główne warunki. Pierwszy z nich dotyczy dymisji rządu Prayut`a Chan-o-
-ch`y, obecnego premiera Tajlandii, który przejął władzę wskutek wojskowego zamachu stanu w 2014 roku. 
Dodatkowo, wśród żądań protestujących jest zmiana konstytucji, gdyż aktualna konstytucja została przyjęta 
w roku 2016 i stwarza żołnierzom popierającym Prayut`a warunki dla utrzymania władzy. Kolejny wymóg do-
tyczy zaprzestania wojskowego prześladowania za krytykę władzy. Aktualnie kodeks karny Tajlandii nakłada 
na każdego krytykującego rodzinę królewską karę więzienia. 
 Najliczniejsze protesty odbyły się w dniach 16-18 sierpnia. Wtedy na ulicy zebrało się powyżej 10 
tysięcy protestujących. Inne źródła podają liczbę 50 tysięcy. Organizatorzy protestów zapowiadają, że liczby 
protestujących może zwiększyć się do 100 tysięcy osób.

Źródło:
1. https://www.bbc.com/news/world-asia-54217284
2. https://www.bbc.com/news/world-asia-53798826
3. https://www.bbc.com/news/world-asia-53589899
4. https://www.theguardian.com/world/2020/sep/19/thousands-gather-in-thailand-for-anti-government-protest-bangkok
5. https://www.aljazeera.com/news/2020/08/thai-students-protesting-king-vajiralongkorn-200826002738376.html 
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Protesty na Białorusi

 20 września w różnych 
miastach Białorusi, około 100 tysię-
cy protestujących, wzięło udział w 
„Marszu sprawiedliwości”. Takie po-
kojowe demonstracje odbywają się 
na Białorusi od dnia wyborów prezy-
denckich tj.  9 sierpnia. 
 Zgodnie z oficjalnymi wynika-
mi wyborów, udostępnionymi przez 
Centralną Komisję Wyborczą Biało-
rusi, Aleksander Łukaszenko, prezydent Białorusi (od 1994 roku) zebrał 80% głosów, podczas gdy jego 
oponentka, Swiatłana Cichanouska, otrzymała 10% głosów. Cichanouska poinformowała, że nie uznaje 
wyników wyborów i złożyła oficjalną skargę o przeliczenie wyników. Takie zdanie wyrazili też obywatele 
Białorusi, zbierając się podczas licznych, pokojowych protestów, podczas których domagali się rezygnacji 
Łukaszenki z urzędu. 
 Protesty zostały negatywnie odebrane przez władze. Przeciwko protestującym wykorzystywano 
gaz łzawiący, gumowe kule i granaty ogłuszające. W nocy po wyborach policja aresztowała około trzech 
tysięcy osób. Kolejne dni protestów wiązały się z kolejnymi aresztami oraz brutalnym ich tłumieniem. 
10 sierpnia Swiatłana Cichanouska wyjechała do Litwy. Wcześniej była ona przetrzymywana przez Cen-
tralną Komisję Wyborczą.
 Państwa Europejskie nie uznały wyników wyborów na Białorusi, organizacje międzynarodowe 
takie jak NATO, ONZ, OBWE wyraziły zaniepokojenie lekceważeniem praworządności w państwie. Nato-
miast prezydent Rosji Władimir Putin pogratulował Łukaszence wyniku oraz zaproponował pomoc woj-
skową i pieniężną w „przywróceniu porządku w państwie”.
 18 września Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję wzywającą UE do umieszczenia 
prezydenta Łukaszenki na liście urzędników, którzy są odpowiedzialni za fałszowanie wyników wyborów i 
represje na Białorusi. Według rezolucji, Parlament Europejski nie uzna Łukaszenki za prezydenta Białorusi 
po wygaśnięciu jego obecnej kadencji 5 listopada 2020 r. Aktualnie Parlament Europejski pracuje nad 
stworzeniem odpowiednich sankcji.
 W celu utrudnienia protestującym koordynowania protestów, na Białorusi odłączono łącza inter-
netowe i sieci telefoniczne. Mimo to, codziennie odbywają się tam marsze sprawiedliwości. 

Źródło:
1. https://www.euronews.com/2020/09/20/belarus-tens-of-thousands-join-weekly-protest-against-lukashenko-regime-over-
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Premiera webinarium „Niemcy i Polska wobec Europy 
Wschodniej w dobie COVID-19”. 

  W środę, 1 lipca o godzinie 17:00 odbyła się 
premiera webinarium pt. „Niemcy i Polska wobec Europy 
Wschodniej w dobie COVID-19”. Prelegentami spotkania 
byli:
Dr hab. Maciej Raś (Uniwersytet Warszawski, Wydział 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW);
Dr Monika Sus (Instytut Studiów Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk, Hertie School);
Dr Jarosław Kit (Український католицький університет 
UCuniversity).
Debatę moderował dr hab. Tomasz Stępniewski (Instytut 
Europy Środkowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II).
  Organizatorami webinarium byli Instytut Europy Środ-
kowej, Konrad Adenauer Stiftung in Polen, Towarzystwo 
Nauki i Kultury „Libra”, Instytut Nauk o Polityce i Admini-
stracji KUL oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynaro-
dowej w Lublinie. 

Zapis z webinarium można zobaczyć na naszym kanale na YouTube.
Link: https://youtu.be/8wmGj0qguno 

Działalność naszego ośrodka

"Świat przy Kawie". Terroryzm w czasach pandemii.

  8 sierpnia światło dzienne ujrzała trzecia  
już rozmowa z cyklu „Świat przy kawie”. Gościem od-
cinka był red. Michał Bruszewski (War Vlog, Tygodnik 
Solidarność) – publicysta geopolityczny z wieloletnim 
doświadczeniem dziennikarskim. Autor reportaży o po-
mocy humanitarnej Kościoła katolickiego w Iraku i na 
wschodniej Ukrainie. 
  Z red. Bruszewskim rozmawiał Bartosz Czajka –  
konsultant RODM w Lublinie. W trakcie rozmowy poru-
szyliśmy m.in. temat aktywności grup terrorystycznych 
w dobie pandemii COVID-19, a także omówiliśmy sytu-
ację w Bejrucie po eksplozji w magazynie portowym. 
Zapis z rozmowy znajdą Państwo na na-
szym kanale na YouTube „RODM Lublin”.   
Link: https://youtu.be/Z2F1yCvL59k 
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  W  przeddzień głównych obchodów 100. rocznicy zwycięstwa nad bolszewikami został wy-
emitowany pierwszy odcinek z cyklu „Polacy między narodami”. Gościem premierowego odcinka była Pani 
dr Iwona Drąg Korga – Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Rozmawialiśmy między innymi o historii i działalności tej niezwykle zasłużonej dla Polonii i Polaków w kraju 
instytucji. Dowiedzieliśmy się także jakie cenne materiały, dotyczące Bitwy Warszawskiej, skrywa archi-
wum Instytutu Piłsudskiego. 
 Cykl realizowany jest wspólnie z Instytutem Andersa. Zapis z rozmowy znajduję się na naszym ka-
nale na YouTube „RODM Lublin”.
Link: https://youtu.be/u4SCO0qx5Ko 

Premiera nowego cyklu „Polacy między narodami”

   W piątej rozmowie z cyklu „Między  
morzami. Rozmowy środkowoeuropejskie” pochylili-
śmy się nad rozwojem turystyki na pograniczu polsko-
-słowackim.

   Nad rozwojem sektora turystycznego w Polsce 
i na Słowacji debatowali:
• dr Łukasz Lewkowicz (Starszy analityk w Ze-
spole Wyszehradzkim IEŚ/Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie)
• red. Adam Gąsior (waszaturystyka.pl).
   Moderatorem debaty był Bartosz Czajka – 
konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynaro-
dowej w Lublinie. 
Zapis z rozmowy: https://youtu.be/vpibwppVZPY

Rozmowa dotycząca rozwoju  
turystyki na pograniczu polsko-słowackim
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Nabór artykułów do czwartego numeru biuletynu 
Ośrodka

   Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie ogłasza nabór artykułów (nauko-
we, popularno-naukowe, analityczne, publicystyczne) do czwartego numeru biuletynu Ośrodka, który jest  
wydawany w formie rocznika.
 Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny a przesłane prace powinny poruszać tematy związane 
z historią, stosunkami międzynarodowymi, prawem międzynarodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym 
i zewnętrznym, dyplomacją oraz z dyscyplinami pokrewnymi z zakresu nauk społecznych, prawnych i hu-
manistycznych.
 Praca, aby mogła zostać opublikowana w Biuletynie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie, 
musi najpierw przejść pozytywnie weryfikację antyplagiatową oraz spełniać wymagania techniczne, które 
są zamieszczone na stronie internetowej. 
 Każdy artykuł przesłany do naszej redakcji zostanie poddany recenzji. Artykuły należy wysyłać na 
adres mailowy Ośrodka: rodm@rodm-lublin.pl. Planowana data publikacji czasopisma to grudzień 2020 
roku. W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową: rodm@rodm-lublin.pl

Konferencja „Niepodległa 1920”

     W  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, 24 września, odbyła się konferencja dla 
nauczycieli historii, języka polskiego oraz plastyki pt. „Niepodległa 1920”, związana z 100. rocznicą wojny 
polsko-bolszewickiej obchodzoną w 2020 roku.
 Podczas spotkania zostały zaprezentowane zasady konkursu „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 
1920 roku”. Jego głównym celem jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych na temat przebiegu, okoliczności i wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewic-
ką w 1920 r. na Lubelszczyźnie.  
 Udział w konkursie, oprócz współdziałania, pozwoli uczniom oraz ich opiekunom i nauczycielom  
lepiej poznać historię wojny polsko-bolszewickiej oraz wzmocni postawy wspólnotowe i patriotyczne 
wśród mieszkańców województwa lubelskiego, a także przekaże nauczycielom nowe narzędzia edukacyj-
ne. Konkurs jest wydarzeniem wpisującym się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej.
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    Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie wraz z Wojewodą Lubelskim, Lubel-
skim Kuratorem Oświaty oraz Muzeum Narodowym w Lublinie ma zaszczyt zaprosić wszystkich uczniów i na-
uczycieli z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w konkursie „Lubelszczyzna dla Niepodległej 1920” .
  Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych na temat przebiegu, okoliczności i wydarzeń związanych z wojną polsko-bolszewicką w 
1920 r. na Lubelszczyźnie. Tym samym konkurs wpisuje się w obchody 100. rocznicy wojny polsko-bolszewic-
kiej.
  W konkursie mogą brać udział uczniowie (tworzący zespół w ramach swojej szkoły) ze szkół podsta-
wowych lub ponadpodstawowych wszystkich typów, znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie pracy wraz wypełnionym formularzem zgłosze-
niowym  w terminie do dnia 21 października 2020 roku.
Etap szkolny polega na przygotowaniu w zespołach pod opieką nauczyciela projektu edukacyjnego, którego 
tematyka dotyczy historii wojny polsko-bolszewickiej na terenie województwa lubelskiego, przebiegu działań 
zbrojnych, losów żołnierzy na froncie, różnorodnych form patriotycznego zaangażowania społeczeństwa w 
czasie walk z najeźdźcą.
Praca konkursowa może mieć różnorodną formę:
• plakatu;
• lapbooka – teczki kreatywnej;
• grafiki komputerowej;
• komiksu;
• wystawy (konieczna dokumentacja fotograficzna lub filmowa wystawy);
• scenki filmowej;
• flash mob’u zapisanego na nośniku pamięci;
• reklamy w formie graficznej/filmowej;
• audycji radiowej / podcastu;
• zdjęć;
• utworu słownego
 Laureatami pierwszego etapu zostanie po dziesięć zespołów z najwyższą liczbą punktów w każdej z 
kategorii tj. kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół ponadpodstawowych.
 Drugi etap konkursu odbędzie się w okresie między 4 a 17 listopada 2020 roku w terminie podanym 
przez organizatora. W zależności od kategorii będzie miał dwie formy:
 Dla szkół podstawowych – gra miejska pt. „Śladami odzyskania niepodległości w Lublinie” zorganizo-
wana na terenie m. Lublin.
 Dla szkół ponadpodstawowych –  udział w rozgrywce w formie pokoju zagadek pt. „Escape room 
1920”.
Szczegółowy regulamin konkursu: Regulamin Konkursu
Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie: https://www.lublin.uw.gov.pl/konkurs-lubelszczyzna
Wszelkie pytania na temat konkursu prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora konkursu:  
Pana Aleksandra Furtaka Pełnomocnika Wojewody  na adres e-mail: afurtak@lublin.uw.gov.pl lub na adres  
rodm@rodm-lublin.pl

Konkurs „Lubelszczyzna dla Niepodległej 1920”
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Podsumowanie III edycji programu „Aktywni dla 
Polski”

  W dniach 21-30 września przeprowadzona została 
III edycja „Aktywni dla Polski” – Programu stypendialne-
go im. Prezydenta RP na Uchodźstwie Stanisława Ostrow-
skiego. Celem programu jest  uhonorowanie młodych 
Polaków mieszkających na Ukrainie i Białorusi, aktyw-
nie uczestniczących w życiu swoich społeczności. Warto 
wspomnieć, że tegoroczna edycja jest wyjątkowa ponie-
waż udział w programie wzięli także przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych z Lublina i Lubelszczyzny. Wprowa-
dzona zmiana ma na celu służyć rozwojowi wzajemnych 
relacji, które w przyszłości mogłyby zaprocentować we 
wspólnie podejmowane inicjatywy, służące rozwojowi 
społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie oraz 
w miejscu zamieszkania Polaków ze Wschodu. Kolejnym 
celem programu jest podniesienie poziomu organizacyj-
nego i merytorycznego zarówno organizacji polskich na 
Ukrainie i Białorusi, jak i w naszym regionie. 

  Ze względu na pandemię COVID-19 i związanymi z tym ograniczeniami granicznymi tegoroczna edy-
cja programu została zrealizowana w formie mieszanej – online oraz stacjonarnie. Pomimo związanymi z tym 
przeciwności udało nam się zrealizować serię warsztatów i webinariów, a nawet wirtualne wycieczki mające 
na celu przybliżyć uczestnikom programu historię Lublina. 
  Program rozpoczął się od oficjalnego przywitania, którego dokonał Pan Bartosz Czajka – Prezes In-
stytut Andersa, a także konsultant RODM w Lublinie. Podczas wideokonferencji uczestnicy programu mieli 
okazję lepiej poznać cele i założenia programu. Podczas pierwszego dnia trwania projektu rozpoczęliśmy 
cykl lekcji języka polskiego pod nazwą „Poznaj język ojczysty”, który przeprowadziła Pani Uliana Hirniak – 
certyfikowany glottodydaktyk, a także autorka wideobloga „Polishglots”. Podczas pierwszej lekcji uczestnicy 
mieli okazję dowiedzieć więcej m.in. o sposobach tworzenia liczby mnogiej rzeczownika. Następnie odbyło 
się szkolenie z zakresu prawnych aspektów legalności pobytu cudzoziemców w Polsce, a także roli placówek 
dyplomatycznych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia przedstawił Pan Igor Ius z Kon-
sulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. 
  Drugi dzień programu „Aktywni dla Polski” rozpoczął się od intensywnego szkolenia z fundraisingu, 
które przeprowadził Pan Michał Dworski – koordynator RODM w Lublinie, a także certyfikowany fundraiser. 
Wierzymy, że zdobyta wiedza pomoże uczestnikom programu zdobyć środki finansowe na potrzeby swoich 
organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu swej autonomii.  W tym dniu odbyła się również kolejna lekcja z 
cyklu „Poznaj język ojczysty” mająca na celu podnieść umiejętności językowe Polaków z Ukrainy i Białorusi. 
 Trzeci dzień programu rozpoczęliśmy od drugiej części szkolenia z fundraisingu. Następnie odbyły się 
zajęcia z cyklu „Poznaj język ojczysty”, w trakcie których uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej o mianow-
niku i narzędniku w liczbie pojedynczej. Dzień zakończyliśmy interesującym wykładem prof. Tomasza Panfila 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/IPN), który opowiedział nam na czym warto budować relacje 
między Polakami, Ukraińcami i Białorusinami, a także między naszymi rodakami w kraju i zagranicą. 
 Kolejny dzień był niemniej intensywny. Pan profesor Maciej Jońca (Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II) podzielił się z nami swoją wiedzą na temat miasta, wskazując przy tym ukraińskie, białoruskie, 
a także litewskie ślady po wielokulturowym Lublinie. Po wirtualnej wycieczce po mieście nadszedł czas na 
zajęcia z języka polskiego, podczas których skupiliśmy się na bierniku oraz dopełniaczu.



REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE
NEWSLETTER NR 28 LIPIEC - WRZESIEŃ 2020

STRONA 19

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE

 Media społecznościowe są obecnie jednym z podstawowych narzędzi dla organizacji pozarządo-
wych. Dzięki nim przybliżyć możemy obiorcom naszą działalność, a także poprosić o wsparcie poszczególnych  
inicjatyw. Tym bardziej cieszymy się, że podczas piątego dnia trwania projektu mogliśmy zrealizować szkole-
nia z funkcjonowania i prowadzania mediów społecznościowych. Swoją wiedzą podzieliła się Pani Aleksan-
dra Dworska – ekspert od budowania wizerunku firmy w mediach społecznościowych. W tym dniu odbyły 
się również zajęcia z języka polskiego, podczas których omówiony został miejscownik. Dzień zakończyliśmy 
ponownym spotkaniem z Panem Profesorem Maciejem Jońcą, który zabrał nas na spacer po najstarszej lu-
belskiej uczelni – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 
 Sobotni poranek rozpoczęliśmy już tradycyjnie od zajęć z cyklu „Poznaj język ojczysty”. Następnie nasi 
uczestnicy spotkali się online z Panem Antonem Blazheievem – pracownikiem Centrum Programu Partner-
stwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania Pan Anton opowiedział o wszystkich istotnych 
kwestiach dotyczących podejmowania studiów w naszym pięknym mieście.  
  Kolejny dzień programu rozpoczęliśmy od wysłuchania rozmowy pomiędzy konsultantem naszego 
Ośrodka - Panem Mateuszem Karczmarzem a Panem Ministrem Piotrem Mazurkiem - Pełnomocnikiem Rzą-
du ds. Polityki Młodzieżowej. Dzięki rozmowie mogliśmy dowiedzieć się więcej o programach Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym o programie niepodległa, który został ustanowiony z okazji 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po południu natomiast omówiliśmy sobie występowanie 
zaimków w języku polskim. Na koniec dnia uczestnicy programu mieli okazję wysłuchać rozmowy z Panią 
Adrianną Całus z Fundacji GPW, która opowiadała o możliwościach jakie daje program Go4Poland  - Wybierz 
Polskę. Pani Adrianna przeprowadziła specjalnie dla uczestników programu, wirtualny spacer po Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie, za który również serdecznie dziękujemy!  
 Jak opanować stres podczas wystąpień publicznych? Między innymi na te pytania próbowali sobie 
odpowiedzieć uczestnicy programu „Aktywni dla Polski” podczas zajęć przeprowadzonych przez Pana Bar-
tosza Czajkę. Działając w organizacji pozarządowej prędzej czy później przychodzi moment, w którym trzeba 
wystąpić przed gronem osób. Jest to nieodłączna część aktywności społecznej. Tym bardziej cieszymy się, 
że Pan Bartosz, który może pochwalić się sporym doświadczeniem w tej dziedzinie zechciał podzielić się z 
uczestnikami projektu praktyczną wiedzą z zakresu wystąpień publicznych. Dzień zakończyliśmy lekcją języka 
polskiego, w trakcie której przypomnieliśmy sobie informacje dotyczące przyimka i spójnika. 
  W przedostatni dzień III edycji programu „Aktywni dla Polski” kontynuowaliśmy tematykę wystąpień 
publicznych. Następnie odbyły się zajęcia języka polskiego, podczas których Pani Uliana przybliżyła uczest-
nikom projektu liczebnik. Biorąc pod uwagę, że umiejętność pracy zespołowej jest podstawą dobrego funk-
cjonowania każdej organizacji pozarządowej, dzień zakończyliśmy szkoleniem dotyczącym radzenia sobie w 
sytuacjach konfliktowych. Jak zapobiegać konfliktom, jak sobie z nimi radzić, jak je rozwiązać tak, aby można 
było śmiało iść do przodu z kolejnymi inicjatywami? O tym mówiła Pani Magdalena Balcerzak, psycholog i 
terapeuta. 
 Ostatni dzień programu rozpoczęliśmy od spotkania z Panem Profesorem Mieczysławem Rybą, który 
przedstawił nam swoją analizą na temat zmian zachodzących na Ukrainie i Białorusi. Następnie Pani Anna 
Dworska podzieliła się z uczestnikami programu swoją wiedzą z zakresu podejmowania studiów zagranicą, 
a także przybliżyła programy stypendialne, z których warto korzystać. Z kolei podczas ostatniej lekcji z cyklu 
„Poznaj język ojczysty” przypomnieliśmy sobie przysłówek w języku polskim. Dzień zakończył się wirtualnym 
spacerem po Lublinie, podczas którego Pan Bartosz Czajka przybliżył historię miasta, a także przedstawił ofer-
tę kulturalną i kulinarną Lublina i Lubelszczyzny. 
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 Trzecia edycja programu ze względu na swoją formułę była wyjątkowa. W tegorocznej edycji zostało 
przeszkolonych 20 uczestników z Ukrainy, Białorusi i Polski. W trakcie trwania programu zrealizowano prawie 
30 lekcji i warsztatów, mających na celu podniesienie umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia działalności 
organizacji pozarządowych oraz promocji kultury i historii Polski poza granicami kraju. Warto przy tym pod-
kreślić, że program stypendialny im. Prezydenta RP na Uchodźstwie dra Stanisława Ostrowskiego – „Aktywni 
dla Polski” został zorganizowany we współpracy z Instytutem Andersa oraz Fundacją Scytia. 

Redakcja: Mateusz Karczmarz
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