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SZCZYT TRÓJKĄTA 
WEIMARSKIEGO  

W BERLINIE

 W dniu 8 lutego 2022 roku  
w Berlinie odbyło się spotkanie Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudy, Kanclerza Federalnego 
Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza  
i Prezydenta Republiki Francuskiej Emmanu-
ela Macrona. Przywódcy obradowali w formu-
le Trójkąta Weimarskiego o bezpieczeństwie 
w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 
wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

 Z Berlina wybrzmiało echo solidarności 
i wezwanie o utrzymanie pokoju w Europie. 
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemó-
wieniu zaapelował o jedność. „Musimy poka-
zać, że mówimy jednym głosem, że jesteśmy 
wspólnotą, że nie da się nas złamać” – powie-
dział. Jak mówił, „naszym wielkim zadaniem 
jest, aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo 
naszym narodom, a także ochronić prawo 

międzynarodowe, integralność terytorialną”.  
Także państw, które nie są członkami NATO ani 
UE, ale są naszymi sojusznikami – podkreślił.

 Kanclerz Niemiec wyraził zaniepokoje-
nie koncentracją wojsk rosyjskich na granicy 
Ukrainy. „Nasza ocena sytuacji jest identyczna, 
tak samo, jak nasze stanowisko” – zaznaczył. 
„Każde dalsze naruszenie integralności teryto-
rialnej i suwerenności Ukrainy jest niedopusz-
czalne i miałoby daleko idące konsekwencje 
dla Rosji – polityczne, gospodarcze, a na 
pewno geostrategiczne” – oświadczył Scholz.

 Emmanuel Macron zadeklarował, że li-
derzy państw Trójkąta Weimarskiego będą w 
najbliższych tygodniach wciąż działać. – „Cel 
jest dość prosty - chodzi o to, żeby uniknąć 
wojny. Pokój i spokój są najważniejsze dla  
naszego kontynentu”.
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 Po spotkaniu szefowie państw i rządów 
Trójkąta Weimarskiego podkreślili w Dekla-
racji Berlińskiej wspólne zaangażowanie na 
rzecz europejskiej i transatlantyckiej architek-
tury bezpieczeństwa.

 Ostatnie spotkanie Trójkąta Weimar-
skiego na najwyższym szczeblu odbyło się  
w 2011 r. w Warszawie. Jesienią 2021 roku 
ministrowie spraw zagranicznych Polski, 
Francji i Niemiec obchodzili 30. rocznicę po-
wstania Trójkąta Weimarskiego. Platforma 
dialogowa Trójkąta Weimarskiego została 
uruchomiona w sierpniu 1991 r. w Weimarze 
przez ówczesnych ministrów spraw zagranicz-
nych Polski, Francji i Niemiec. Jej utworzenie 
miało na celu przezwyciężenie podziałów Eu-

ropy poprzez integrację Polski ze strukturami  
europejskimi i euroatlantyckimi. Cel ten  
został osiągnięty poprzez przystąpienie Polski 
do NATO, a następnie do UE.
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SPOTKANIE  
PREZYDENTA RP  

Z WICEPREZYDENT USA

 W dniu 10 marca 2022 roku 
Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Wice-
prezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą 
Harris. Dyskusja miała miejsce w Warszawie. 
Tematem rozmów była współpraca sojuszni-
-cza przeciw agresji Rosji na Ukrainę, wzmoc-
nienie wschodniej flanki NATO i wsparcie 
uchodźców. Andrzej Duda po zakończonej 
rozmowie z Kamalą Harris spotkali się z dzien-
nikarzami. Prezydent Polski ocenił, że wizyta 
Wiceprezydent USA jest oznaką wsparcia dla 
Polski tuż obok obecności żołnierzy amery-
kańskich, systemów obronnych, pilnujących 
nieba i ziemi. Również poruszył ważne sło-
wa na temat jedności, solidarności w Sojuszu 
Północnoatlantyckim tak samo jak w Unii Eu-
ropej-skiej, by móc uratować Ukrainę. Prezy-
dent Polski poruszył kwestie na temat sank-

cji wobec Rosji, która dokonuje na Ukrainie  
ludobójstwa, bombarduje szpitale, bloki 
mieszkalne oraz ostrzeliwuje ludność cywilną.

 Rozmowa dotyczyła też wsparcia finan-
sowego, pomocy humanitarnej dla uchodź-
ców z Ukrainy. Polski Prezydent z dumą 
opowiadał o reakcji polskiego społeczeń-
stwa na wydarzenia za wschodnią granicą.  
Ogromnie dziękował Polakom, którzy włą-
czyli się do pomocy sąsiadom. Podkreślił, że 
Polska przyjęła 1,5 mln uchodźców, a także 
zwracał uwagę, że ludzie nie zostali wysłani 
do obozu dla uchodźców tylko znaleźli miej-
sce w Polskich domach, hotelach, pensjo-
natach i sanatoriach. Ponadto przyjęci zo-
stali przez zwykłych Polaków, którzy poczuli 
się do obowiązku pomocy poszkodowanym 
przez wojnę osobom. Prezydent prosił Wice-
prezydent USA o wsparcie, ponieważ kryzys 
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uchodźczy jest ogromnym zaskoczeniem 
dla Polski i trudną sytuacją w dobie kryzysu,  
rosnących cen paliw czy energii. Kamala  
Harris zapewniła, że Stany Zjednoczone są 
zmobilizowani do obrony terytorium oraz  
poinformowała o dostarczeniu do Polski dwóch 
baterii systemów obrony rakietowej Patriot.
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WIZYTA PREZYDENTA  
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 

W POLSCE

 W dniach 25–26 marca br. 
prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden 
złożył roboczą wizytę w Polsce. Zanim jed-
nak doszło do sobotniego spotkania przy-
wódców Polski i Stanów Zjednoczonych  
w Warszawie, prezydent Joe Biden spo-
tkał się w piątek w Rzeszowie z żołnierzami 
amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznode-
santowej, gdzie podczas rozmowy podkre-
ślił: „Jesteśmy w środku walki między de-
mokracją a oligarchią; to jest godzina próby, 
wasze pokolenie jest w punkcie zwrotnym”.

 Następnego dnia Joe Biden spotkał 
się w Warszawie z Andrzejem Dudą, którego 
zdaniem wizyta prezydenta USA potwierdza 
strategiczne relacje polsko-amerykańskie. 
Podczas wizyty, Joe Biden podkreślił goto-

wość Stanów Zjednoczonych do wypełnienia 
zobowiązań sojuszniczych: „Dla nas artykuł 
piąty jest świętym zobowiązaniem. Jeszcze 
raz to powtórzę, to jest święte zobowiązanie 
- artykuł piąty i proszę wierzyć, że możecie na 
nas polegać” – powiedział prezydent USA po  
czym podziękował Polsce za wzięcie na siebie 
ciężaru związanego z napływem uchodźców.

 Słowa wdzięczności w imieniu ca-
łego narodu polskiego wyraził prezydent  
Andrzej Duda słowami: „Dziękujemy za pań-
ską obecność, dziękujemy przede wszystkim 
za pańskie niezwykłe przywództwo, silne  
w tym momencie, za ten bardzo twardy głos 
Stanów Zjednoczonych i bardzo mocno sta-
wiający sprawę przerwania rosyjskiej agresji 
na Ukrainę. Stoimy przy Stanach Zjednoczo-
nych, chcemy wspólnie z USA realizować tę 
politykę i ogromnie liczymy na zdecydowane 
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 i twarde przywództwo Stanów Zjednoczonych 
w całym Sojuszu Północnoatlantyckim, a tak-
że na wzmacnianie więzi euroatlantyckich”.

 

 Tego samego dnia, amerykański przy-
wódca udał się na Stadion Narodowy by 
tam spotkać się z uchodźcami z Ukrainy oraz  
wolontariuszami.
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ZBRODNIE W BIRMIE  
UZNANE ZA LUDOBÓJSTWO 

PRZEZ USA

 sekretarz stanu USA Antony Blin-
ken ogłosił o uznaniu przez rząd amerykań-
ski zbrodni wojennych popełnionych przez 
birmańską juntę wojskową na muzułmań-
skiej grupie etnicznej Rohingjów za ludobój-
stwo. Jest to ósme ludobójstwo, które zo-
stało oficjalnie uznane przez władze Stanów 
Zjednoczonych od czasów Zagłady Żydów. 
Deklaracja Sekretarza Stanu padła w sym-
bolicznym miejscu – Muzeum Holokaustu.

 Ludobójstwo Rohingjów wiąże się 
z trwającym od 1947 roku konfliktem et-
nicznym pomiędzy buddyjskimi władzami 
Mjanmy a muzułmańską mniejszością ucie-
kinierów z Bangladeszu, którzy zamieszkują 
południowe regiony Mjanmy. Prześladowa-
nia z powodu różnic religijnych przybrały na 

sile w drugiej dekadzie XXI wieku. Pod koniec 
2016 roku Tatmadaw – siły zbrojne Mjanmy 
– rozpoczęły operację przeciwko muzułma-
nom w stanie Rakhine. Szacuje się, że w ciągu 
dwóch lat birmańscy żołnierze zabili ponad 
25 tys. Rohingja zamieszkujących Mjanmę. 
Akty przemocy doprowadziły także do ma-
sowych migracji. W 2021 roku junta, w skład 
której wchodzą generałowie odpowiedzialni 
za czystki etniczne, przejęła całkowicie wła-
dzę w Mjamnie, obalając poprzedni rząd.

 Antony Blinken podczas przemówie-
nia powołał się na wyniki wieloletniego 
śledztwa, w trakcie którego zgromadzono 
obszerny materiał dowodowy obciążający 
birmańskie wojsko za ludobójstwo. Najistot-
niejszymi dowodami są zeznania uciekinie-
rów, będących naocznymi świadkami popeł-
nianych zbrodni oraz wypowiedzi przywódcy 
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junty Min Aung Hlainga. Sekretarz Stanu za-
cytował jedną z wypowiedzi generała, pod-
czas której wypowiadał się on o konieczno-
ści rozwiązania „kwestii bengalskiej”. Blinken 
zapowiedział dalsze działania amerykańskich 
władz w związku z zakończeniem działań ma-
jących znamiona ludobójstwa w Mjamnie. 
Podczas przemówienia dyplomata nawiązał 
również do retoryki propagandystów rosyj-
skich, którzy kłamliwie oskarżają Ukrainę  
o zbrodnie wojennie w pobliżu miejsca pamię-
ci eksterminacji – kijowskiego Babiego Jaru.

 Zbrodnie przeciwko Rohingjom są 
ósmym ludobójstwem oficjalnie uzna-
nym przez amerykańskie władze. Pozostałe 
z nich to ludobójstwo Ormian przez Turcję 
podczas I wojny światowej, a także zbrod-
nie przeciwko bośniackim muzułmanom, 
przeciwko Tutsim w Rwandzie, przeciw-
ko Kurdom w Iraku, przeciwko Darfurczy-
kom w Sudanie, przeciwko Jezydom i innym 
mniejszościom na terytoriach kontrolowa-
nych przez Państwo Islamskie oraz przeciw-
ko Ujgurom w chińskiej prowincji Sinciang.
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WYBORY PREZYDENCKIE WE 
FRANCJI – PRZYBLIŻENIE  
SYLWETEK GŁÓWNYCH  

KANDYDATÓW

 Wybory prezydencie we  
Francji, których pierwsza tura odbędzie 
się 10 kwietnia 2022 roku wywołują we  
francuskich mediach oraz społeczeństwie 
wiele emocji. Na przebieg kampanii wybor-
czej oczywisty wpływ ma tocząca się wojna  
w Europie Wschodniej. W tegorocznych  
wyborach udział weźmie dwunastu kandyda-
tów z czego siedmiu wzięło aktywny udział 
w poprzednich wyborach prezydenckich  
w 2017 roku. Jeszcze w styczniu br. jako kan-
dydatów posiadających największe szan-
se na starcie w drugiej turze wymieniało 
się Emmanuela Macrona, Marine Le Pen,  
Erica Zemmoura oraz Valérie Pécresse.  
24 luty 2022 r. czyli data rozpoczęcia zbroj-
nej napaści Rosji na Ukrainę odbiła się echem 
na sondażach wyborczych. Przyjrzyjmy się 

zatem sylwetkom czołowych kandydatów 
ubiegających się o fotel prezydenta Francji.

Emmanuel Macron, La République en marche

 Aktualny prezydent Francji. Lider cen-
trowej oraz liberalnej partii La République en 
marche. W 2017 roku zaprezentował się jako 
„powiew świeżości” w kraju podzielonym na 
wyborców socjalistów, gaullistów czy nacjona-
listów. Zwolennik integracji europejskiej pra-
gnący kontynuować swoją obecną politykę. 
Jego mijająca kadencja nie należała do spo-
kojnych. Emmanuel Macron musiał się zmie-
rzyć z licznymi i głośnymi protestami „żółtych 
kamizelek”, a ostatnia dwa lata kadencji upły-
nęły pod szyldem walki z pandemią. Wobec 
trwającego konfliktu na Ukrainie, Emmanu-
el Macron pragnie odegrać rolę moderatora 
między Władimirem Putinem a Wołodymirem



Zełeńskim. Należy dodać, że ostatnie sonda-
że wyborcze nie są optymistyczne dla urzę-
dującego prezydenta. Z chwilą rozpoczęcia 
działań wojennych przez Rosję na Ukrainie 
poparcie dla Emmanuela Macrona wzrosło 
o 5 punktów procentowych, aby następnie 
w drugiej połowie marca spaść z 30 na 26%.

Marine Le Pen, Rassemblement national

 Jedna z najbardziej charakterystycz-
nych postaci współczesnej francuskiej  
sceny politycznej. W wyborach w 2017 roku 
rywalizowała w drugiej turze z Emmanu-
elem Macronem uzyskując wynik 33,9%.  
Marine Le Pen znana jest ze swoich poglą-
dów eurosceptycznych, a sama siebie określa 
jako zwolenniczkę współpracy z Władimirem 
Putinem, co było jej wypominane po dniu  
24 lutego. Mimo wszystko, w sondażach mo-
żemy zauważyć rosnące poparcie dla Marine 
Le Pen od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 
Na dzień 1 kwietnia Le Pen mogła liczyć na 
poparcie  w wysokości 21%, przez co spokoj-
nie zmierza do ponownego starcia z Emma-
nuelem Macronem w drugiej turze wyborów

Valérie Pécresse, Les Républicains

 Kandydatka Republikanów, której  
poparcia niestety nie udzielił jeden z najbar-
dziej charakterystycznych członków tej par-
tii, były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy.  
Od 2015 roku Pécresse jest prezydentem re-
gionu Île-de-France. W wyborach na urząd 

prezydenta Francji startuje po raz pierwszy. 
Wcześniej piastowała stanowiska ministra 
budżetu i szkolnictwa wyższego. Jeszcze pod 
koniec 2021 roku sondaże były niezwykle 
optymistyczne dla Pécresse zwiastując jej 
start w drugiej turze wyborów. W ciągu mie-
siąca, od listopada do grudnia 2021 roku jej 
poparcie wzrosło niezwykle dynamicznie  
o 8 punktów procentowych. Początek nowego 
roku jest niestety czasem spadającego popar-
cia. Obecnie kandydatka Republikanów może 
liczyć jedynie na poparcie rzędu 10% i niewie-
le wskazuje by cokolwiek miało się zmienić. 
W sondażach widać tendencję spadkową.  

Eric Zemmour, Reconquête

 Pisarz i publicysta konserwatywne-
go dziennika „Le Figaro” określający się jako 
bonapartysta oraz gaullista. Znany ze swoich 
kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących 
m.in. migracji z jaką boryka się obecnie Fran-
cja. Jeszcze kilka miesięcy temu Eric Zemmo-
ur był uważany za głównego przeciwnika Em-
manuela Macrona. Pod koniec poprzedniego 
roku uzyskał niesamowicie wysokie poparcie 
co odbiło się na sondażach Marine Le Pen.  
Z chwilą ataku Rosji na Ukrainę jego popar-
cie drastycznie spadło i na początku kwietnia  
wynosiło 11%.

NR 1 (STYCZEŃ-MARZEC 2022)12

NEWSLETTER REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE 



13

NEWSLETTER REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE 

NR 1 (STYCZEŃ-MARZEC 2022)

Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise

 Eurosceptyk i lewicowiec o poglą-
dach prorosyjskich – tymi słowami można 
najprościej scharakteryzować Mélenchon’a, 
osobę posiadającą największe doświadcze-
nie polityczne ze wszystkich opisywanych  
w artykule kandydatów. Pierwsze kroki  
w polityce stawiał już w latach osiemdzie-
siątych. Kandydował w wyborach prezy-
denckich w 2012 oraz 2017 roku. W tych  
ostatnich, jego ostateczny wynik wynosił 
niemal 20%! Jeszcze pod koniec 2021 roku  
sondaże dawały mu 10% poparcia, lecz  
sytuacja zmieniła się w styczniu  
br. kiedy to poparcie dla Mélenchon’a za-
częło powoli wzrastać. Nie zmienił tego 
moment ataku Rosji na Ukrainę. W marcu 
jego słupki poparcia w sondażach zaczęły 
dynamicznie wzrastać. Obecnie 15% Fran-
cuzów popiera kandydaturę eurosceptycz-
nego polityka, przez co stał się on trzecim 
zawodnikiem w wyścigu o fotel prezydenta.

 Oprócz piątki opisywanych kandyda-
tów, w kwietniowych wyborach wezmą udział 
również takie osoby jak: ekolog Yannick Jadot, 
socjalistka Anne Hidalgo, nacjonalista Nicolas 
Dupont-Aignan, trockistka Nathalie Arthaud, 
komunista Fabien Roussel, lewicowy Philippe 
Poutou oraz Jean Lassalle. Jak natomiast poka-
zują sondaże, wymienieni kandydaci nie mogą 
liczyć nawet na kilkuprocentowe poparcie.
 
 Pierwsza tura wyborów już za kilka dni. 
Jak wynika z sondaży, w II turze czeka nas star-

cie obecnego prezydenta Emmanuela Ma-
crona z liderką Zjednoczenia Narodowego -  
Marine Le Pen. Zarówno urzędujący prezydent 
Francji jak i jego przeciwniczka nie traktują 
Polski jako poważnego partnera w relacjach 
międzynarodowych. Przez ostatnie pięć lat 
Emmanuel Macron nie przywiązywał znacznej 
uwagi do stosunków polsko-francuskich choć 
obecnie, w związku z trwającą wojną rosyjsko-
-ukraińską, widoczny jest wzrost zaintereso-
wania regionem Europy Środkowo-Wschod-
niej. Marine Le Pen traktuję natomiast 
Polskę bardziej jako partnera na poziomie 
ideologicznym. W jej interesie jest nawiązanie  
bliżej relacji z państwami Unii Europejskiej, 
nastawionymi sceptycznie wobec niektó-
rych decyzji i działań europejskiej wspólnoty.

AUTOR : MICHAŁ WÓJCIK

ŹRÓDŁA
• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/

article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-
-sont-les-candidats-declares-et-pressen-
tis_6082545_4355770.html

• https://www.lefigaro.fr/fig-data/sondages-pro-
grammes-candidats-discours-dates-deplace-
ments-scrutin-20210906/

• https://wszystkoconajwazniejsze.pl/pepites/
kandydaci-w-wyorach-prezydenckich-we-francji-
-2022-r/

• Dr Aleksander Olech, Karolina Siekierka, Marcin 
Chruściel, Wybory prezydenckie w Republice 
Francuskiej z perspektywy bezpieczeństwa. Ana-
liza sylwetek kandydatów na urząd prezydenta 
Republiki Francuskiej w 2022 roku. Instytut 
Nowej Europy Warszawa, 2022
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Z ŻYCIA NASZEGO OŚRODKA

INSTYTUT ANDERSA  
ZWYCIĘZCĄ KONKURSU 

RODM

 Na początku marca br. zosta-
ły ogłoszone wyniki konkursu „Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-
2024” dotowanego przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP. Mamy przyjem-
ność ogłosić, że podmiotem prowadzącym 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynaro-
dowej w Lublinie w latach 2022-2024 został 
Instytut im. Generała Władysława Andersa.

 Jak możemy przeczytać na stronie  
ministerstwa, Regionalne Ośrodki Debaty 
Międzynarodowej (RODM), prowadzone są 
przez organizacje pozarządowe i szkoły wyż-
sze w 16 miastach wojewódzkich, tworząc 
sieć koordynowaną przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Głównym zadaniem sieci 
RODM jest animowanie debaty z zakresu pro-

blematyki międzynarodowej oraz prioryte-
tów polskiej polityki zagranicznej na poziomie 
regionalnym, z aktywnym udziałem lokalnych 
społeczności.

 Instytut Andersa jest organizacją  
analityczno-edukacyjną służącą Polakom  
w kraju i zagranicą. Misją Instytutu jest krze-
wienie i podtrzymywanie polskiej kultury 
wśród Polonii, pomoc prawna, społeczna 
i ekonomiczna dla Polaków mieszkających 
w różnych częściach świata, budowanie  
silnych relacji między Polonią a macie-
rzą, współdziałanie i koordynowanie akcji  
społecznych mających na celu wsparcie 
środowisk polonijnych oraz propagowanie  
wiedzy i podtrzymywanie pamięci o patronie 
Instytutu – generale Władysławie Andersie.

Dziękujemy za zaufanie!
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SPOTKANIE Z MINISTREM  
ARKADYM RZEGOCKIM  

POŚWIĘCONE APLIKACJI  
DYPLOMATYCZNO-KONSULARNEJ

 Spotkanie z Ministrem Arkadym 
Rzegockim – Szefem Służby Zagranicznej RP 
poświęcone aplikacji dyplomatyczno-konsu-
larnej, a także pracy w korpusie dyplomatycz-
no-konsularnym odbyło się 9 marca, w formu-
le online. Spotkanie zostało zorganizowane 
we współpracy z Instytutem Andersa a także 
Akademią Dyplomatyczną MSZ. W spotkaniu 
udział wzięło niemal 80 osób, reprezentują-
cych w dużej mierze lubelskie środowisko 
akademickie oraz organizacje pozarządowe.

 Spotkanie zostało zorganizowane  
w związku z trwającym konkursem na apli-
kację dyplomatyczno-konsularną 2022 
(ADK2022 „A”), który zakończył się 17 marca. 
W ramach obecnego konkursu MSZ RP planu-
je przyjąć 23 osoby, które będą mogły rozpo-
cząć aplikację już 1 września br. 

 Wszystkie pytania oraz spis dokumen-
tów niezbędnych do podjęcia aplikacji znaj-
duje się na stronie ministerstwo pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apli-
kacja-dyplomatyczno-konsularna

 Ponadto zachęcamy do śledzenia  
strony internetowej ministerstwa, a także 
profili społecznościowych Akademii Dyplo-
matycznej MSZ, na której ukazywać się będą  
informacje dotyczące m.in. przyszłych nabo-
rów.
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SERCE DLA UKRAINY

 24 lutego, o świcie, wojska 
rosyjskie w sposób zbrodniczy zaatakowa-
ły terytorium Ukrainy, rozpoczynając zbroj-
ną agresję. Oprócz ataku na infrastrukturę  
wojskową każdego dnia atakowani są  cywi-
le - kobiety, dzieci, osoby starsze. Systemowo  
niszczone są ich domy, budynki mieszkalne, 
bloki oraz obiekty instytucji pożytku publicz-
nego - szpitale, szkoły, przedszkola, domy 
dziecka, ośrodki kultury i wiele innych. Instytut  
im. Generała Władysława Andersa wspól-
nie z Fundacją Skarbowości im. Jana 
Pawła II rozpoczął zbiórkę pieniężną, 
którą przekaże na pomoc w odbudowa-
niu zniszczonych instytucji użyteczno-
ści publicznej oraz społecznej w Ukrainie.

 Oprócz tego od pierwszych dni wojny 
w siedzibie Instytutu Andersa oraz RODM  
Lublin przy ul. Głowackiego 16, przez cały 
marzec prowadzona była zbiórka darów dla 
osób poszkodowanych w wyniku działań 
 wojennych.

Link do zbiórki:
https://fundacjaskarbowosci.pl/serce-dla-
-ukrainy/
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PODCAST RODM LUBLIN: 
SŁOWACJA WOBEC AGRESJI 

ROSJI NA UKRAINĘ

 Rozmową dotyczącą postawy spo-
łeczeństwa oraz władz Słowacji wobec agresji 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainie zainauguro-
waliśmy nowy cykl podcastów Regionalnego 
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lubli-
nie, który swoją premierę miał 29 marca br. 
Naszym rozmówcą był doktor Łukasz Lewko-
wicz - Kierownik Zespołu Wyszehradzkiego 
Instytutu Europy Środkowej oraz pracownik 
naukowy Instytutu Nauk o Polityce i Admini-
stracji UMCS.

 W trakcie rozmowy przyjrzeliśmy 
się bliżej aferze szpiegowskiej z udziałem  
wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej 
na Słowacji, a także omówiliśmy poszczegól-
ne działania naszego południowego sąsiada  
w związku z napływem uchodźców wojen-

nych z Ukrainy. Podczas rozmowy poruszone 
zostały także metody i schematy działań ro-
syjskiej dezinformacji na przykładzie Słowacji.

 Rozmowa dostępna jest na kanałach 
RODM Lublin na platformach: YouTube, Fa-
cebook oraz Spotify. Rozmowę przeprowadził 
Pan Bartosz Czajka – ekspert RODM Lublin.

Link do rozmowy:  
https://youtu.be/ohBoI1CsZg4
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STUDIA W KOLEGIUM 
EUROPEJSKIM  

W BRUGII

 29 marca odbyło spotkanie  
z cyklu „Zostań dyplomatą!” autorstwa nasze-
go Ośrodka. Podczas spotkania online połączył 
się z nami Pan Mateusz Stańczyk – student  
Kolegium Europejskiego w Brugii, który opo-
wiedział uczestnikom spotkania na temat moż-
liwości jakie dają studia, a także przybliżył pro-
ces rekrutacji przeprowadzany przez uczelnię.

 Kolegium Europejskie jest pierwszą 
na świecie placówką akademicką, oferującą 
studia podyplomowe w zakresie spraw eu-
ropejskich. Początki Kolegium sięgają 1948 
roku, czasów przed powstaniem Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali. Podczas Kongresu 
Europejskiego w Hadze, Salvador de Mada-
riaga, hiszpański mąż stanu, myśliciel i pisarz 
na uchodźstwie, zaproponował założenie  

Kolegium w którym absolwenci uniwersy-
tetów z różnych krajów mogliby studiować 
i mieszkać razem. Pierwszy kampus Kole-
gium Europejskiego powstał w Brugii (Bel-
gia) w 1949 roku. Z kolei po upadku reżi-
mu komunistycznego, w wyniku przemian  
w Europie Środkowo-Wschodniej, przy 
wsparciu Komisji Europejskiej i polskiego 
rządu, w 1992 roku został otwarty kam-
pus Kolegium Europejskiego w Natolinie  
(Warszawa, Polska). Obecnie Kolegium dzia-
ła jako „Jedno Kolegium – Dwa Kampusy”.

 Rozmowę poprowadził Pan Michał 
Wójcik – ekspert RODM Lublin. Niniejsze  
wydarzenie było już drugim spotkaniem z se-
rii „Zostań dyplomatą!”, które w najbliższych 
miesiącach zamierzamy realizować w woje-
wództwie lubelskim.
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