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KONSULTACJE POLSKO- 
MONGOLSKIE POŚWIĘCONE 
BLIŻSZEJ WSPÓŁPRACY OBU 

PAŃSTW

 W dniu 5 kwietnia w Warsza-
wie podsekretarz stanu Marcin Przydacz prze-
prowadził konsultacje z wiceszefem dyplo-
macji Mongolii Munkhjinem Batsumberem.

 Wśród tematów konsultacji znala-
zły się m.in. zagadnienia z zakresu współ-
pracy politycznej oraz kwestie dotyczące  
pogłębienia współpracy gospodarczej mię-
dzy Polską a Mongolią. Ministrowie omówili 
również sytuację międzynarodową, zwraca-
jąc szczególną uwagę na wojnę w Ukrainie. 
Strona polska poinformowała o negatyw-
nych skutkach humanitarnych w regionie 
wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę.
Rozmowa jest skutkiem polepszającej się 
współpracy polsko-mongolskiej. Mongo-
lia jest zainteresowana polskimi produk-
tami żywnościowymi, a także współpracą 
w sektorach energetycznym i górniczym.

 Warty podkreślenia jest fakt, że Am-
basada RP w Ułan Bator została ponownie 
otwarta w marcu 2021 roku w 71. roczni-
cę nawiązania stosunków dyplomatycznych 
pomiędzy Polską a Mongolią. Wiceminister 
Przydacz podkreślił, że ponowne otwarcie 
polskiej placówki w Ułan Bator było bardzo 
dobrą decyzją, biorąc pod uwagę rosnącą 
liczbę wspólnych interesów. – Doceniamy 
również tradycyjne powiązania Polski z Mon-
golią, czego najlepszym przejawem jest duża 
liczba absolwentów polskich szkół mieszkają-
cych w Mongolii i pracujących w krajowej ad-
ministracji lub sektorze prywatnym – dodał.    

Źródło zdjęcia:  Fot. Bartosz Peterman MSZ

AUTOR: MICHAŁ WÓJCIK

AUTOR : MICHAŁ WÓJCIK

ŹRÓDŁA
• https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konsul-

tacje-polsko-mongolskie-z-udzialem-wicemi-
nistra-marcina-przydacza

NR 2 (KWIECIEŃ-CZERWIEC 2022)



4

NEWSLETTER REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE 

SPOTKANIE MINISTRA  
ZBIGNIEWA RAUA Z MINISTREM 

SPRAW ZAGRANICZNYCH  
KRÓLESTWA NIDERLANDÓW

 Minister Spraw Zagranicznych 
RP Zbigniew Rau spotkał się z szefem resor-
tu spraw zagranicznych Królestwa Niderlan-
dów Wopke Hoekstrą na inauguracji XXXI 
sesji Konferencji Utrechckiej, dorocznego, 
stałego forum współpracy eksperckiej pomię-
dzy rządami Polski i Holandii. Formuła tych 
konsultacji swój początek miała w 1999 r.,  
a jej pierwotnym celem było wsparcie Polski  
w przygotowaniach do wstąpienia do Unii 
Europejskiej. Ostatnia konferencja odbyła się 
20 kwietnia bieżącego roku na zamku Duive-
nvoorde, kilkanaście kilometrów od centrum 
Hagi.

 Na spotkaniu podjęte zostały kwestie 
trwającego konfliktu na Ukrainie, rozmawiano 
o jego skutkach oraz działaniach sankcyjnych 

przeciwko Federacji Rosyjskiej, które zdaniem 
ministrów powinny być coraz bardziej złożo-
ne. Szef polskiego MSZ podkreślił potrzebę 
zwiększenia wsparcia dla uchodźców, zazna-
czył, że Polsce ciężko będzie ponieść koszty 
utrzymania blisko kilku milionów uchodźców. 
Jak sam wspomniał po spotkaniu, jego po-
stulaty w sprawie unijnego wsparcia finan-
sowego na opiekę nad uchodźcami z Ukrainy 
w Polsce “spotkały się z pełnym zrozumie-
niem”. Minister Zbigniew Rau wyraził również 
wdzięczność za pomoc Królestwa Niderlan-
dów w przyjmowaniu uchodźców wojennych 
z Ukrainy.

 W swoim przemówieniu Minister Wop-
ke Hoekstra także zwrócił uwagę na zaangażo-
wanie Polski w pomoc dla uchodźców. Mówił, 
że “rosyjskie zbrodnie na Ukrainie nie mogą-
pozostać bez kary”. Wspomniał o wspólnej

Źródło zdjęcia: Fot. Sebastian Indra MSZ

AUTOR: ALEKSANDRA SZABAT
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współpracy Polski i Holandii, aby “znaleźć
odpowiedź na to, co się dzieje na Ukrainie”. 
Poruszone zostały zagadnienia dotyczące
pomocy wojskowej i późniejszej odbudowy 
Ukrainy oraz wzmocnienia wschodniej flanki
NATO.

 Na konferencji odbyły się też spotka-
nia ekspertów z obu krajów. Grupy robocze 
obradowały nt. rynku wewnętrznego, energii  
i klimatu, polityki zewnętrznej UE, bezpie-
czeństwa i obrony oraz współpracy finanso-
wej, celnej i podatkowej. Strona polska odde-
legowała przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, Finansów, Rozwoju i Techno-
logii, Obrony Narodowej, Klimatu i Środowi-
ska oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

AUTOR : ALEKSANDRA SZBAT ŹRÓDŁA
• https://www.gov.pl/web/dyplomacja/mini-

ster-zbigniew-rau-udaje-sie-do-holandii-na-
-konferencje-utrechcka

• https://www.polskieradio.pl/399/8099/Arty-
kul/2944028,Najwazniejsze-wydarzenia-tygo-
dnia-22042022-r

• https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/arty-
kuly/8404363,rau-w-utrechcie-polacy-sami-
-nie-udzwigna-25-mln-ukrainskich-uchodz-
cow.html
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PREZYDENCI POLSKI,  
ESTONII, LITWY I ŁOTWY 

W UKRAINIE

 13 kwietnia Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz  
z Prezydentami Estonii Alarem Karisem, Ło-
twy Egilsem Levitsem i Litwy Gitanasem Na-
usėdą złożył wizytę w Ukrainie, gdzie spotkał 
się z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
Była to pierwsza wizyta głów państw w Ki-
jów od początku rosyjskiej agresji. Prezydent 
Duda ostatni raz spotkał się z prezydentem 
Zełenskim  dzień przed wybuchem wojny. 
W połowie marca Kijów, otoczony wojska-
mi rosyjskimi, odwiedzili już premier Polski  
Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław 
Kaczyński

 Przed spotkaniem z Prezydentem Ukra-
iny, Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gi-

tanas Nausėda odwiedzili podkijowskie miej-
scowości zniszczone przez rosyjskie wojska.
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot 
powiedział, że „wizyta prezydentów czterech 
państw podczas rosyjskiej agresji zbrojnej na 
Ukrainę ma szczególny, symboliczny charak-
ter. Polska i kraje bałtyckie wspierają Ukrainę 
w każdy możliwy sposób, udzielając pomocy 
wojskowej i goszcząc Ukraińców, którzy ucie-
kli z wojny”.

 W związku z nieustannym zagrożeniem 
nowymi atakami rakietowymi, podczas wy-
jazdu do zniszczonych wsi pod Kijowem, pre-
zydenci byli ubrani w kamizelki kuloodporne 
i towarzyszyli im uzbrojeni żołnierze armii 
ukraińskiej. Widoczne konsekwencje rosyj-
skiej agresji wywarły niezatarte wrażenie na 
każdym z prezydentów.

Źródło zdjęcia: Fot. Jakub Szymczuk KPRP

AUTOR: PAVEL ZEJNALOV
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 Po powrocie do Polski prezydent Duda 
stwierdził: „Na pewno była to jedna z tych 
wizyt zagranicznych, którą zapamiętam do 
końca życia, zwłaszcza wrażenie, jakie zro-
biła Borodianka – miasteczko pod Kijowem, 
zniszczone przez rosyjskie samoloty i rakiety.  
Na pewno wielkie wrażenie zrobiło miejsce 
starcia pomiędzy wojskami rosyjskimi a ukra-
ińskimi – zniszczone pozostałości pojazdów 
opancerzonych i czołgów robią ogromne wra-
żenie, zwłaszcza jeżeli widzi się obraz pola 
walki, tam rzeczywiście widoczny. Wierzę  
w to głęboko, że Ukraina zwycięży, że pozo-
stanie wolnym, niepodległym, suwerennym 
krajem, że pozostanie naszym sąsiadem.” Pol-
ska i kraje bałtyckie były głównymi sojuszni-
kami Ukrainy jeszcze przed wojną, ale w tych 
strasznych dniach próby dla narodu ukraiń-
skiego stosunki między krajami stały się bar-
dziej braterskie niż kiedykolwiek.

 Od początku wojny do Polski przybyło  
4 mln uchodźców z Ukrainy – przede wszyst-
kim kobiety i dzieci. Najnowsze dane Państwo-
wej Straży granicznej pokazują, że na Ukrainę 
wraca 20 tysięcy uchodźców dziennie.

AUTOR : PAVEL ZEJNALOV

ŹRÓDŁA
• https://www.pap.pl/aktualnosci/new-

s%2C1156541%2Cprezydent-po-powrocie-z-
-kijowa-jedna-z-tych-wizyt-ktora-zapamietam-
-do

• https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wy-
powiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wypo-
wiedz-podczas-konferencji-prasowej-w-kijo-
wie,52438

• https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wy-
powiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wypo-
wiedz-podczas-konferencji-prasowej-w-kijo-
wie,52438

• https://www.prezydent.pl/aktualnosci/biuro-
-polityki-miedzynarodowej/aktualnosci/prezy-
denci-polska-estonia-litwa-lotwa-kijow,52273

AUTOR: PAVEL ZEJNALOV
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SZEF SŁUŻBY  
ZAGRANICZNEJ Z WIZYTĄ 

W LIZBONIE

 11 maja bieżącego roku, Szef 
Polskiej Służby Zagranicznej, Arkady Rzegocki 
spotkał się z portugalskim Sekretarzem Ge-
neralnym MSZ Álvaro Mendonça e Moura, 
celem spotkania były rozmowy dotyczące 
organizacji i funkcjonowania portugalskiej 
służby zagranicznej. Polski przedstawiciel 
podczas wizyty w Lizbonie, spotkał się także 
z José de FreitasFerrazem, dyrektorem Insty-
tutu Dyplomatycznego, który jest odpowied-
nikiem Akademii Dyplomatycznej. Ich roz-
mowy dotyczyły funkcjonowania Instytutu, 
podejmowanych działań w zakresie szkolenia 
portugalskiej służby zagranicznej w kontek-
ście zawodowym i językowym oraz o możli-
wościach współpracy z Akademią Dyploma-
tyczną MSZ. Arkady Rzegocki odbył również 

spotkanie z Mają Markovčić Kostelac, dy-
rektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 
Morskiego (EMSA) i Alexisem Goosdeelem, 
dyrektorem Europejskiego Centrum Monito-
rowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 
przedstawicielami europejskich agencji  
z siedzibą w stolicy Portugalii. Dyskutowano  
o wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa 
morskiego, możliwych obszarach współpracy 
między EMSA i Akademią Dyplomatyczną MSZ 
w zakresie szkoleń i promocji programów sta-
żowych oraz o zwiększeniu zatrudnienia pol-
skich ekspertów w agencjach. Podczas wizyty
w EMCDDA, Arkady Rzegocki spotkał się także 
z polskimi ekspertami pracującymi w agencji.

 Szef Służby Zagranicznej, podczas  
pobytu w Portugalii złożył hołd Janowi Szem-
bekowi, który zmarł 9 lipca 1945 r. w Estoril 
(Portugalia). Jan Szembek służył jako polski

Źródło zdjęcia: Fot. Agata Supińska MSZ

AUTOR: ALEKSANDRA SZABAT
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Ambasador w Budapeszcie, Brukseli i Bu-
kareszcie, był również zastępcą sekretarza  
w Ministerstwie.

 Szef Służby Zagranicznej spotkał się 
12 maja z Dyrektorem Instytutu Camõesa, 
Joãlo Ribeiro de Almeidą, w siedzibie Insty-
tutu Współpracy i Języka Camões w Lizbonie. 
Spotkanie to zaowocowało ceremonią podpi-
sania Programu Współpracy między Rządem 
Republiki Portugalskiej a Rządem Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Dziedzinie Języka, Edukacji,
Szkolnictwa Wyższego, Kultury, Sportu, Mło-
dzieży i Mediów na lata 2022-2025. Program
był przyjęty podczas sesji on-line Portugalsko-
-Polskiej Komisji Mieszanej 29 kwietnia 2022.
W przeddzień rocznicy nawiązania stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy Polską i Portuga-
lią, Arkady Rzegocki spotkał się również z pra-
cownikami Ambasady RP w Lizbonie. Zwień-
czeniem wizyty Szefa Służby Zagranicznej  
w Portugalii był koncert z okazji 100. roczni-
cy ustanowienia dwustronnych stosunków 
dyplomatycznych między Polską i Portugalią. 
13 maja 1922 r., pierwszy nominowany po  
I Wojnie Światowej poseł, ambasador Ksa-
wery Orłowski złożył na ręce António José de 
Almeidy, prezydenta Portugalii, listy uwierzy-
telniające. Stał się wówczas pierwszym ofi-
cjalnym przedstawicielem naszego państwa 
na ziemiach portugalskich.

 12 maja w Salão Preto e Prata Kasyna 
w Estoril, Ambasada RP zorganizowała recital 
„Anna Maria Jopek & Amigos”. W portugal-
skich obchodach stulecia, uczestniczyli m.in.
przedstawiciele państwa przyjmującego, kor-
pusu dyplomatycznego i Polonii. W czasie 
koncertu, Portugalski Komitet Czerwonego 
Krzyża współpracując z Ambasadą RP, zorga-
nizował zbiórkę na rzecz wsparcia Ukrainy.

AUTOR : ALEKSANDRA SZABAT

ŹRÓDŁA
• https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szef-

-sluzby-zagranicznej-z-wizyta-w-lizbonie
• https://www.gov.pl/web/portugalia/100-lat-

-stosunkow-dyplomatycznych-miedzy-polska-
-a-portugalia

• https://www.camoes.pl/2022/05/29/portuga-
lia-i-polska-podpisuja-nowy-program-wspol-
pracy/lang=pl
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MINISTER RAU  
Z WIZYTĄ W IRANIE

 W dniach 7-9 maja br. Minister 
Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau, na zapro-
szenie Islamskiej Republiki Iranu odbył wizytę 
w Teheranie, gdzie spotkał się Prezydentem 
Islamskiej Republiki Iranu, Panem Ebrahi-
mem Raisim, Przewodniczącym Islamskie-
go Zgromadzenia Konsultatywnego, Panem 
Mohammadem Baqer Qalibafem oraz odbył 
konsultacje polityczne z Ministrem Spraw Za-
granicznych Iranu, Panem Hosseinem Amir-
-Abdollahianem.

 Rozmowy szefów dyplomacji Polski  
i Iranu były okazją do omówienia najważniej-
szych kwestii z zakresu współpracy dwustron-
nej, a także wymiany poglądów na temat 
aktualnych problemów regionalnych i global-
nych, w szczególności trwającej agresji Rosji 

przeciwko Ukrainie. Szef polskiego MSZ przed-
stawił również stanowisko Polski, jako kraju 
przewodniczącego OBWE, w odniesieniu do 
sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschod-
niej. Podczas wizyty, szefowie dyplomacji Pol-
ski i Iranu podpisali Umowę między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej 
Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie 
kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży  
i środków masowego przekazu.

 Warto zaznaczyć, że wizyta szefa pol-
skiej dyplomacji w Iranie przypadła w mo-
mencie 80. rocznicy ewakuacji armii generała 
Władysława Andersa z ZSRS do Iranu, która 
rozpoczęła się 18 marca 1942 roku. Do listo-
pada 1942 r. ewakuowano do Iranu ponad 
115 tys. osób, w tym około 78,5 tys. żołnie-
rzy oraz 37 tys. cywilów, pośród nich niemal 
18 tys. dzieci. Polskich uchodźców powitało

Źródło zdjęcia: Fot. Sebastian Indra MSZ

AUTOR: MICHAŁ WÓJCIK
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przyjazne nastawienie i hojność irańskie-
go narodu. Pod koniec 1942 i na początku 
1943 r. polskie obozy w Iranie znajdowały się  
w Teheranie, Isfahanie, Maszhadzie i Ahwa-
zie. Pierwsze szkoły powstały w Teheranie, 
gdzie po roku działało już dziesięć polskich 
placówek oświatowych. W polskim sierocińcu 
w Isfahanie, zwanym „miastem polskich dzie-
ci” otwarto obóz, w którym przebywało 2300 
dzieci i 300 dorosłych oraz powstało osiem 
szkół podstawowych.

 Jednym z elementów wizyty Pana mi-
nistra w Iranie było oddanie hołdu Polakom 
spoczywającym w Teheranie i w Isfahanie. 
Pan Minister oficjalnie otworzył również wy-
stawę IPN „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, 
informującej o sytuacji wojsk polskich i pol-
skich uchodźców na Bliskim Wschodzie.

AUTOR : MICHAŁ WÓJCIK

ŹRÓDŁA
• https://www.gov.pl/web/dyplomacja/mini-

ster-rau-z-pierwsza-wizyta-w-iranie
• https://polskieradio24.pl/5/1223/arty-

kul/2953511,zbigniew-rau-rozpoczal-wizyte-
-w-iranie-tematem-dwustronna-wspolpraca-i-
-rosyjska-agresja-na-ukraine

AUTOR: MICHAŁ WÓJCIK
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SPOTKANIE PREZYDENTA 
ANDRZEJA DUDY  

Z PREZYDENTEM SŁOWENII

 Oficjalną wizytę w Polsce na 
zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy  
20 maja złożył Prezydent Słowenii Borut Pa-
hor. Wizyta Prezydenta Słowenii rozpoczęła 
się od ceremonii oficjalnego powitania na 
dziedzińcu palaca Belwederskiego.

 Borut Pahor jest prezydentem Słowenii 
od 2012 roku. Wcześniej był deputowanym 
parlamentu swojego kraju i jego premierem, 
a także posłem do Parlamentu Europejskiego. 
Jest specjalistą w zakresie stosunków między-
narodowych.

 W ubiegłym tygodniu Szef Biura Poli-
tyki Międzynarodowej Jakub Kumoch mówił, 
że „Słoweńskiego lidera i Prezydenta Dudę 

łączy nie tylko współpraca, ale również osobi-
sta przyjaźń. Oba kraje współpracują na rzecz 
powstrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę”. 
Na wspólnej konferencji prasowej Prezydent 
Duda podziękował prezydentowi Pahorowi za 
wsparcie inicjatywy, by Ukrainie został przy-
znany status kandydata do UE. Podkreślił, że 
jest to niezwykle ważne dla Ukrainy, nie tyl-
ko w sensie państwowym, ale także w sensie 
społecznym - jako widomy znak otwarcia się 
Unii Europejskiej, Zachodu na Ukrainę i jej 
społeczeństwo.

 Prezydent Słowenii podkreślił, że jego 
wizyta w Polsce to element budowania do-
brych stosunków z Polską: politycznych, 
gospodarczych i kulturalnych. Pahor wyra-
ził również swój podziw wobec solidarno-
ści, którą Polska kieruje w stronę Ukrainy.  
„Sądzę, że Polki i Polacy pokazali światu swoje 

Źródło zdjęcia: Fot. Marek Borawski KPRP
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najładniejsze oblicze w tych tragicznych i wy-
magających czasach dla naszych przyjaciół  
z Ukrainy. (Polacy) są wzorem i natchnieniem 
dla naszego wspólnego, europejskiego podej-
ścia do Ukrainy” - ocenił Pahor.

 Tematami rozmowy były też: wstąpie-
nie do NATO Szwecji i Finlandii oraz o zbliża-
jący się szczyt Sojuszu i co powinno zostać na 
nim ustalone. Prezydent zapewnił, że z prezy-
dentem Słowenii nie mają w tej chwili takich 
tematów, zarówno jeśli chodzi o NATO jak  
i o UE, co do których nie mieliby zgodności.

AUTOR : PAVEL ZEJNALOV

ŹRÓDŁA
• https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wyda-

rzenia/prezydent-slowenii-w-polsce,53889
• https://www.tvp.info/60288094/zakonczylo-

-sie-spotkanie-prezydenta-andrzeja-dudy-z-
-prezydentem-slowenii-borutem-pahorem

• https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/
swiat/artykuly/8422183,duda-prezydent-slo-
wenii-ukraina-terytorium.html
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PREZYDENT ANDRZEJ DUDA 
W ŚWIATOWYM FORUM 

EKONOMICZNYM W DAVOS

 Dnia 24 maja Prezydent Andrzej 
Duda wziął udział w Światowym Forum Eko-
nomicznym w Davos, a także w spotkaniach 
bilateralnych. Debatą geopolitycznych per-
spektyw była wojna na Ukrainie, pomoc dla 
tego państwa oraz kwestia nadania statusu 
kandydata na członka Unii Europejskiej

 Prezydent Polski podczas panelu stwier-
dził niezgodę na to, żeby Rosja mordowała 
ludność cywilną na Ukrainie, a świat udawał, 
że tego nie widzi. Zażądał, aby Rosjanie wy-
ciągnęli konsekwencje oraz zapłacili repara-
cje wojenne za poniesione straty na Ukrainie.  
W Davos Prezydent Rzeczpospolitej spotkał 
się z przewodniczącym Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Mau-

rerem, by porozmawiać o bieżącej współpra-
cy. Głównym tematem dyskursu była sytu-
acja ukraińskich jeńców oraz informacja, czy 
Czerwony Krzyż ma z nimi kontakt. Następnie  
w Domu Polskim Andrzej Duda prowadził roz-
mowę z Prezydentem Armenii Wahagnem 
Chaczaturianem. Przedstawiciele państw 
omawiali kwestie rozwiązań pokojowych  
w Górskim Karabachu oraz sytuację na Ukra-
inie. Kolejnym etapem spotkania Prezyden-
tów Polski i Armenii było wzięcie udziału 
w uroczystości podpisania umowy pomię-
dzy Giełdą Papierów Wartościowych a Ban-
kiem Centralnym i Giełdą Republiki Armenii. 
Podczas tych obrad w Davos Prezydentowi 
Andrzejowi Dudzie towarzyszyli szef Biura 
Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, 
Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Wojciech Kolarski oraz Pre-
mier Mateusz Morawiecki.

Źródło zdjęcia: Fot. Marek Borawski KPRP
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 Tego samego dnia odbyło się niefor-
malne spotkanie liderów światowej gospo-
darki dotyczące rewitalizacji sojuszu NATO 
w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainie.  
W tym samym czasie Andrzej Duda spotkał 
się z Premierem Czarnogóry Dritanem Aba-
zovicem i wziął udział w panelu Prezydentów 
Trójmorza, którego przedstawicielami byli 
Prezydent Łotwy Egilsem Levitsem i Estonii 
Alarem Karisem. Następnie, w Domu Trójmo-
rza odbyła się ceremonia odznaczenia Orde-
rem Orła Białego byłej Prezydent Chorwacji 
Kolindy Grabar–Kitarović.

AUTOR : ANNA DACEWICZ

ŹRÓDŁA
• https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-

-zagraniczne/andrzej-duda-na-forum-ekono-
micznym-w-davos,54178

• https://www.pap.pl/aktualnosci/new-
s%2C1219745%2Cprezydent-obejrzal-w-
-davos-wystawe-dom-zbrodni-rosyjskich.html
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SZCZYT PRZYWÓDCÓW 
BUKARESZTAŃSKIEJ 

DZIEWIĄTKI

 W środę 8 czerwca Prezydent 
Andrzej Duda rozpoczął serię wizyt w Europie 
Południowej. Tematem spotkań z przywódca-
mi tych państw jest pozyskanie jak najszersze-
go poparcia dla szybkiej ścieżki akcesji Ukra-
iny do UE. 

 10 czerwca, w stolicy Rumunii zebrał 
się szczyt przywódców Bukaresztańskiej Dzie-
wiątki zrzeszającej kraje położone na wschod-
niej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, 
Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację  
i Węgry. 

 Bukaresztańska Dziewiątka to kraje 
wschodniej flanki NATO: Polska, Rumunia, Li-
twa, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowacja, Czechy 
i Bułgaria. W listopadzie 2015 roku podczas 

szczytu w Bukareszcie państwa te podpisa-
ły wspólną deklarację, w której oświadczy-
ły, że połączą wysiłki na rzecz zapewnienia, 
tam, gdzie to konieczne, „silnej, wiarygodnej, 
zrównoważonej obecności wojskowej” NATO 
w regionie. Bukaresztańska Dziewiątka zawią-
zana została z inicjatywy Polski i Rumunii.

 Prezydent Andrzej Duda, który razem  
z Prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, 
był współgospodarzem szczytu, dziękował za 
zdalną obecność Sekretarzowi Generalnemu 
NATO, a także Prezydentowi USA za wysto-
sowanie listu popierającego Bukaresztańską 
Dziewiątkę. Prezydent Rzeczpospolitej dodał, 
że „sprzeciwienie się bestialskim agresorom 
z Rosji, ta tragedia, to są emocje, które spra-
wiają, że otwiera się pewien rozdział w naszej 
historii, który myśleliśmy, że jest już zamknię-
ty”.

Źródło zdjęcia: Fot. Polsat News
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 Prezydent Rumunii Klaus Iohannis na 
wspólnej konferencji z prezydentem Andrze-
jem Dudą po zakończeniu szczytu B9 w Buka-
reszcie zwracał uwagę, że format B9 stał się 
szczególnie ważny teraz, gdy na granicach 
NATO toczy się otwarty konflikt. - B9 jest for-
matem zasadniczym do koordynacji, a tak-
że pokazywania wspólnego stanowiska, jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo wschodniej flanki - 
podkreślił.

 Jak poinformował, podczas spotkania 
Bukaresztańskiej Dziewiątki dyskutowano 
o zbliżającym się szczycie NATO w Madry-
cie. - Podkreśliliśmy potrzebę przyjęcia no-
wej koncepcji strategicznej NATO, która musi 
odzwierciedlać w sposób bardzo dokładny  
i realistyczny nowe parametry dotyczące bez-
pieczeństwa. Musimy wzmocnić Sojusz na 
wszystkich poziomach, a także określić Rosję 
jako zagrożenie - ocenił prezydent Rumunii.

 Uczestnicy spotkania państw B9 przy-
jęli wspólną deklarację, w której potępili nie-
sprowokowaną agresję Rosji na Ukrainę, bru-
talne pogwałcenie prawa międzynarodowego 
oraz wyrazili oczekiwanie pociągnięcia do od-
powiedzialności winnych zbrodni wojennych.  
W dokumencie podkreślono także wagę re-
lacji transatlantyckich oraz sojuszniczej de-
terminacji do obrony „każdego skrawka 
terytorium NATO”. Przywódcy wyrazili rów-

nież oczekiwanie znacznego wzmocnienia 
wschodniej flanki NATO i zmiany wysuniętej 
obecności na wysuniętą obronę. 

 Jeszcze przed rozpoczęciem spotkań 
w Europie Południowej polski Prezydent od-
był blisko półgodzinną rozmowę telefoniczną 
z Przywódcą USA Joe Bidenem poświęconą 
nadchodzącym szczytom Dziewiątki Buka-
resztańskiej i NATO oraz sytuacji na Ukrainie, 
a także sposobom wzmocnienia bezpieczeń-
stwa Polski.

AUTOR : PAVEL ZEYNALOV
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NARADA  
AMBASADORÓW 2022

 W dniach 20 - 24 czerwca 
2022 r. odbyła się cyklicznie, corocznie or-
ganizowana narada polskich dyplomatów. 
W tym roku zgromadziła ponad stu uczest-
ników – ambasadorów, chargés d’affaires  
i stałych przedstawicieli Rzeczypospolitej Pol-
skiej przy organizacjach międzynarodowych. 
Gościem honorowym tegorocznej edycji był 
Minister Spraw Zagranicznych Łotwy Edgars 
Rinkēvičs, który przyjął zaproszenie Ministra 
Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua oraz zo-
stał poproszony o podzielenie się łotewskim 
spojrzeniem na kluczowe aspekty sytuacji 
międzynarodowej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem kwestii wojny na Ukrainie.

 Uczestnicy narady złożyli wizyty u Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałek Sejmu 
RP Elżbiety Witek, Marszałka Senatu RP To-
masza Grodzkiego oraz u Premiera Mateusza 
Morawieckiego. Przedmiotem rozmów były 
takie kwestie jak rola polskiej dyplomacji, 
priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz 
aktualne wyzwania wynikające z bieżącej sy-
tuacji międzynarodowej.

 Naradę otworzył Minister Zbigniew 
Rau, który zaznaczył, że Polska wzmocni-
ła swoją wiarygodność po wybuchu działań 
wojennych na pełną skalę. To właśnie Polska  
i Polacy udzielili Ukrainie, i ukraińskim uchodź-
com pomocy o bezprecedensowej skali i cha-
rakterze. Jednocześnie Polska budowała ko-
alicję chętnych na rzecz dozbrojenia Ukrainy 
oraz przyznania jej statusu państwa kandydu-
jącego do Unii Europejskiej.   

Źródło zdjęcia: Fot. Marek Borawski KPRP
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 W cyklu spotkań w ramach obrad ple-
narnych podjęte zostały tematy z takich ob-
szarów jak  bezpieczeństwo, Unia Europejska, 
polityka informacyjna, współpraca gospo-
darcza, humanitarna i rozwojowa, wyzwania 
konsularne oraz dyplomacja publiczna i polo-
nijna. Ponadto, omawiano sprawy dotyczące 
dalszego rozwoju i profesjonalizacji polskiej 
służby zagranicznej. 

AUTOR : MICHAŁ WÓJCIK
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UKRAINA I MOŁDAWIA  
OFICJALNIE KANDYDATAMI 

DO UNII EUROPEJSKIEJ

 23 czerwca na Szczycie Rady 
Europejskiej Ukraina i Mołdawia uzyskały sta-
tus kandydatów do UE. Decyzja ta została okre-
ślona jako historyczna zarówno przez kierow-
nictwo UE, jak i władze Ukrainy i Mołdawii.

 Otrzymanie statusu kandydata to dla 
Rosji znak, że Ukraina i Mołdawia mają prawo 
wyboru organizacji, do których chcą przystąpić. 
Decyzja pokazuje również zgodność Unii Euro-
pejskiej co do tego, że Ukraina i Mołdawia na-
leżą do „świata zachodu”.

 Ta decyzja ma przede wszystkim znacze-
nie polityczne i symboliczne. Status nie oznacza 
szybkiego członkostwa w UE ani nawet szybkie-
go rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

 Ukraina i Mołdawia będą musiały przy-
jąć całe unijne prawo, negocjować wyjątki  
i okresy przejściowy. Zdaniem wielu dyploma-
tów UE będzie musiała przyjąć wewnętrzne 

reformy, by móc w przyszłości przyjąć tak duży 
kraj. Droga do członkostwa Ukrainy i Mołdawii 
będzie bardzo długa, ale dzisiejsza decyzja daje 
tym krajom perspektywy, których do tej pory 
nie miały.

 Zgodnie z art. 49 Traktatu UE każdy kraj 
europejski, który szanuje wartości, o których 
mowa w art. 2, i zobowiązuje się do ich promo-
wania, może ubiegać się o członkostwo w Unii 
Europejskiej. Decyzję o nowym członkostwie  
w UE podejmuje jednogłośnie Rada, po konsul-
tacji z Komisją i uzyskaniu zgody Parlamentu.

Źródło zdjęcia: freepik.com 
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SZCZYT NATO  
W MADRYCIE

 Pod  koniec czerwca w Madrycie 
odbył się Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckie-
go, na którym podjęto szereg przełomowych 
decyzji. Przed szczytem udało się domknąć 
negocjacje dotyczące przystąpienia do Soju-
szu Szwecji i Finlandii, na szczycie zaś przyjęto 
nową Koncepcję Strategiczną, w której Rosja
została uznana za największe zagrożenie dla 
NATO. Dla Polski szczyt jest tym bardziej prze-
łomowy, ponieważ Prezydent USA Joe Biden 
zapowiedział wzmocnienie amerykańskiej 
obecności wojskowej w Europie w tym utwo-
rzenie stałej kwatery głównej V Korpusu Ar-
mii USA w Polsce.

 W rozmowie z dziennikarzami Prezy-
dent Andrzej Duda tymi słowami opisał po-
stanowienia szczytu – Udało się zachować 
jedność. Sojusz Północnoatlantycki jest jed-
nością, jest solidarny. Jest zielone światło dla 

Szwecji i Finlandii do wstąpienia do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, i to jest z całą pewno-
ścią absolutnie historyczna z punktu widzenia 
całego Sojuszu decyzja.

 Jednym z postanowień sojuszu jest 
również zmniejszenie emisyjności przez orga-
ny i dowództwa NATO oco najmniej 45% do 
2030 roku, a do 2050 r. dążenie do zerowej 
emisji.

Źródło zdjęcia:  Fot. Marek Borawski KPRP
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Z ŻYCIA NASZEGO OŚRODKA

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE PRACE SIECI REGIONALNYCH 
OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ 2022-2024

 Na początku 26 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące pra-
ce sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w edycji 2022-2024. W spotka-
niu wzięło udział kierownictwo Akademii Dyplomatycznej, na czele z Szefem Służby Zagra-
nicznej, Arkadym Rzegockim oraz dyrektorem Arkadiuszem Radwanem i dyrektor Martą 
Zielińską-Śliwką. Przez najbliższe trzy lata lubelski Ośrodek Debaty Międzynarodowej będzie 
prowadzony przez Instytut im. gen. Władysława Andersa, organizacji analityczno-eduka-
cyjnej zajmującej się problematyką Polonii oraz historią polskiej emigracji. List gratulacyjny  
z rąk Szefa Służby Zagranicznej odebrał Pan Mateusz Karczmarz – Koordynator RODM Lublin
Dziękujemy za zaufanie!
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PODCAST RODM LUBLIN: 
SERBIA WOBEC AGRESJI  

ROSJI NA UKRAINĘ

 Naszym gościem był Pan 
Profesor Konrad Pawłowski - Kierow-
nik Zespołu Bałkańskiego Instytutu  
Europy Środkowej oraz pracownik w Zakła-
dzie Stosunków Międzynarodowych Wy-
działu Politologii UMCS. Podczas rozmowy 
staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: jak 
społeczeństwo serbskie reaguję na rosyj-
skie działania oraz czym są uwarunkowane relacje polityczne obu państw

Link do podcastu: https://youtu.be/-GIyFFSsE4k

PODCAST RODM LUBLIN: 
WSPÓŁCZESNY IRAN –  

PROGRAM NUKLEARNY ORAZ 
SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA

 O sytuacji wokół Iranu rozma-
wialiśmy z Panem Profesorem Maciejem  
Münnichem, ekspertem do spraw Bliskiego 
Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. Nasz gość przybliżył 
słuchaczom historię programu nuklearnego 
Iranu oraz opowiedział o napiętych stosun-
kach na linii Iran-Izrael, a także przybliżył

 
                                                                            Link do podcastu: https://youtu.be/yNL7882FIQk
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SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z FOTOGRAFEM POWSTANIA  
WARSZAWSKIEGO

 W dniach 17-20 maja nasz ośrodek zorganizował cykl spotkań młodzieży szkol-
nej i akademickiej z województwa lubelskiego z Panem Zbigniewem Grochowskim - wetera-
nem Powstania Warszawskiego oraz harcerzem Szarych Szeregów. Podczas spotkań Pan Zbi-
gniew Grochowski zaprezentował słuchaczom swoje autorskie zdjęcia z czasów wojny oraz 
powojennych. Wszystkie fotografie można znaleźć w zbiorach Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Pan Zbigniew Grochowski opowiedział również zebranej młodzieży o trudach życia  
w okupowanej Warszawie.

Spotkania młodzieży z Panem Zbigniewem odbyły się w następujących miejscach:
- XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 
- Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
- Zespół Szkół im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Cycowie
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- I Liceum ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach

NR 2 (KWIECIEŃ-CZERWIEC 2022)
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LUBELSKI MARSZ  
ROTMISTRZA  
PILECKIEGO

 29 maja ulicami Lublina po 
raz kolejny - i po raz pierwszy po przerwie 
spowodowanej pandemią - przeszedł Lu-
belski Marsz Rotmistrza Pileckiego zorgani-
zowany przez Polską Akademicką Korpora-
cję Astrea Lublinensis. Regionalny Ośrodek 
Debaty Międzynarodowej w Lublinie miał 
zaszczyt bycia członkiem Honorowego Ko-
mitetu Poparcia inicjatywy. Celem marszu jest upamiętnienie postaci Rotmistrza Pileckie-
go - ochotnika do Auschwitz i Powstańca Warszawskiego będącego symbolem oporu i walki 
z dwoma okupantami.

SPOTKANIE  
Z MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ  
Z OKAZJI DNIA DZIECKA

 4 czerwca, z okazji dnia dziecka, nasz 
Ośrodek postanowił włączyć się w akty-
wizację oraz integrację dzieci z Polski oraz 
Ukrainy. Ekspert RODM Lublin, Pan Bar-
tosz Czajka odwiedził Liceum Śródziemno-
morskie w Lublinie, gdzie przeprowadził 
warsztaty dla uczniów na źródłach histo-
rycznych dotyczących Unii Lubelskiej oraz 
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SAMORZĄDOWY  
KONGRES TRÓJMORZA

 W dniach 6-7 czerwca w Lublinie 
odbył się Samorządowy Kongres Trójmorza, 
którego nasz Ośrodek był partnerem mery-
torycznym. Były to niezwykłe dwa dni pełne 
debat z przedstawicielami państw regionu 
Trójmorza, samorządowcami, naukowcami 
oraz przedstawicielami środowiska bizne-
sowego. Podczas Kongresu poruszone zo-

stały zagadnienia z takich dziedzin jak: bezpieczeństwo energetyczne, współpraca naukowa, 
gospodarka czy transporta.

DEBATA: PRZYSZŁOŚĆ  
RELACJI POLSKO- 

UKRAIŃSKICH

 W ostatnim tygodniu czerw-
ca nasz Ośrodek zorganizował debatę 
zatytułowaną „Przyszłość relacji polsko-
-ukraińskich”, której uczestnikami byli: Pan 
Profesor Maciej Ryba z Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz 
Pan Redaktor Marek Budzisz reprezentują-
cy Strategy&Future. W trakcie debaty zo-
stały poruszone kwestie wspólnej historii obu narodów, wpływu aktualnie trwającej wojny na 
relacje międzynarodowe oraz wizji przyszłości jaką powinny obrać oba państwa.

Link do debaty: https://youtu.be/2wlS8sSZRoU
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REKRUTACJA DO PROGRAMU 
STYPENDIALNEGO  

„AKTYWNI DLA POLSKI”

 W ostatnich miesiącach 
rozpoczęliśmy rekrutację do Programu Sty-
pendialnego „Aktywni dla Polski” który 
jest skierowany do działaczy polonijnych 
z takich państw jak Ukrainam Mołdawia  
i Białoruś oraz do działaczy społecznych  
z województwa lubelskiego. Program od-
będzie się na przełomie lipca oraz sierp-
nia w Lublinie, a na uczestników czeka szereg warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania 
organizacją, wystąpień publicznych bądź pozyskiwania funduszy na działalność społeczną.  
Ponadto uczestnicy programu odbędą szereg wycieczek po Lublinie oraz odbędą wizyty  
w instytucjach publicznych takich jak Lubelski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski  
Województwa Lubelskiego.
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