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WIZYTA SZEFA SŁUŻBY  
ZAGRANICZNEJ WE LWOWIE

Źródło zdjęcia: gov.pl

W Szef Służby Zagranicznej, Minister 
Arkady Rzegocki uczestniczył 27 lipca w prze-
kazaniu pomocy humanitarnej dla obywateli 
Ukrainy we Lwowie. Podczas wizyty spotkał się 
także z merem Lwowa, Andrijem Sadowym.

 Od wybuchu wojny na Ukrainie, Kan-
celaria Prezydenta RP we współpracy z Mini-
sterstwem Spraw Zagranicznych, w ramach 
akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie” pod 
patronatem Pary Prezydenckiej, zorganizo-
wała i wysłała na Ukrainę kilkadziesiąt trans-
portów z pomocą rzeczową. Żywność, leki, 
produkty dla dzieci, środki czystości, a także 
koce, ręczniki i odzież trafiły m.in. do Lwowa, 
Fastowa, Żytomierza, Łucka, Kijowa, Jazłow-
ca, Drohobycza, Żółkwi, Czortkowa, Iwano-
-Frankiwska, Kamieńca Podolskiego, Energo-
daru na Zaporożu i Chmielnickiego.   

 Ostatni transport pomocy humanitar-
nej do Lwowa, który ma zostać skierowany 
do najbardziej potrzebujących z regionu Ode-
ssy, został przekazany w imieniu KPRP i MSZ 
przez szefa służby zagranicznej Arkadego Rze-
gockiego. W Kamieńcu Podolskim i w Chmiel-
nickim przedstawicielom KPRP towarzyszył 
dyrektor generalny MSZ Maciej Karasiński.
Podczas wizyty we Lwowie, Szef Służby Za-
granicznej spotkał się z urzędnikami Konsu-
latu Generalnego RP,  którym podziękował za 
wytrwałą służbę Rzeczypospolitej i jej obywa-
telom pozostającym na Ukrainie, a także za 
wsparcie dla społeczności ukraińskiej i koor-
dynowanie działań pomocowych. Arkady Rze-
gocki spotkał się także z merem Lwowa Andri-
jem Sadowym. Rozmawiano o wyzwaniach, 
przed którymi stoją władze miasta w związ-
ku z trwającą na Ukrainie wojną. Omówiono 
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możliwości współpracy w zakresie szkoleń dla 
ukraińskich samorządowców na temat po-
zyskiwania środków z programów unijnych.  
Szef Służby Zagranicznej odwiedził także Ko-
ściół pw. św. Marii Magdaleny oraz złożył 
kwiaty pod pomnikiem zamordowanych przez 
niemieckich hitlerowców, w lipcu 1941 roku, 
profesorów lwowskich uczelni wyższych.

ŹRÓDŁA
• www.gov.pl/web/dyplomacja/wizyta-szefa-

-sluzby-zagranicznej-we-lwowie
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SEKRETARZ STANU SZYMON 
SZYNKOWSKI VEL SĘK  
Z WIZYTĄ W SZWECJIŹródło zdjęcia: gov.pl

W dniach 24-25 sierpnia 2022 
roku wiceminister Szynkowski vel Sęk spo-
tkał się z sekretarzem stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych Królestwa 
Szwecji Robertem Rydbergiem, wiceprze-
wodniczącą Komisji ds. Unii Europejskiej 
Riksdagu Jessiką Roswall oraz szwedzkimi 
posłami z Grupy Parlamentarnej ds. NATO.

Tematem rozmów ze szwedzkimi partnera-
mi były rosyjska agresja na Ukrainę, polityka 
wschodnia ze szczególnym uwzględnieniem 
Białorusi, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, 
w tym toczący się proces akcesji Szwecji (i Fin-
landii) do NATO oraz polityka energetyczna, 
a także zacieśnienie współpracy bilateralnej. 
Strona szwedzka przedstawiła plany w związku 
z rozpoczynającą się 1 stycznia 2023 r. prezy-
dencją tego kraju w Radzie Unii Europejskiej. 
Wiceminister Szynkowski vel Sęk wysoko 
ocenił partnerstwo Polski i Szwecji oparte na 
podobnej wrażliwości na kwestie wschodnie 

i wspólnej ocenie zagrożeń w regionie Mo-
rza Bałtyckiego. Sekretarz stanu w polskim 
MSZ omówił z partnerami proces przystę-
powania Szwecji do NATO. „Akcesja Szwe-
cji i Finlandii do NATO to dla Polski świetna 
wiadomość. Razem jesteśmy skuteczniejsi”. 
Przypomniał o jednoznacznym i ponadpartyj-
nym poparciu polskiego rządu i parlamentu 
dla przyjęcia Sztokholmu i Helsinek do NATO.

Podczas swojego pobytu w Szwecji wice-
minister Szynkowski vel Sęk spotkał się 
w Ambasadzie RP z Polakami oraz zło-
żył kwiaty na cmentarzu katolickim Haga 
Norra w Solnie pod Sztokholmem, gdzie 
spoczywa wielu zasłużonych Polaków. 

ŹRÓDŁA
• www.gov.pl/web/dyplomacja/sekretarz-sta-

nu-szymon-szynkowski-vel-sek-z-wizyta-w-
-szwecji



NEWSLETTER REGIONALNEGO OŚRODKA DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W LUBLINIE 

NR 3 (Lipiec – Wrzesień 2022)66

Źródło zdjęcia: Fot. Marek Borawski KPRP

Zachęcamy wszystkich absolwentów stu-
diów wyższych zainteresowanych służbą Pol-
sce do składania wniosków na aplikację dy-
plomatyczno-konsularną

Rozpoczęcie aplikacji:  8 maja 2023
Początek konkursu: 14 października 2022
Limit przyjęć: 23 osoby

Główne obowiązki aplikanta

1. ukończenie programu szkoleń w ramach 
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
2. odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w 
placówce zagranicznej,
3. ukończenie służby przygotowawczej  
w służbie cywilnej,
4. udział w innych szkoleniach, kursach oraz 
zagranicznych wizytach studyjnych przewi-

dzianych przez kierownika aplikacji,
5. przygotowanie się i przystąpienie do egza-
minu dyplomatyczno-konsularnego. 

Wymagania stawiane kandydatom

1. wyłącznie obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe magisterskie lub 
równorzędne,
3. znajomość języka angielskiego na pozio-
mie co najmniej B2,
4. dobry stan zdrowia psychicznego i fizycz-
nego.

Więcej informacji dotyczących aplikacji,  
a także wykaz wymaganych dokumentów do-
stępne są na poniższej stronie:

www.gov.pl/web/dyplomacja/nabor-w-ra-
mach-konkursu-na-aplikacje-dyplomatycz-
no-konsularna-2023

NABÓR NA APLIKACJĘ  
DYPLOMATYCZNO- 
KONSULARNĄ
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Z ŻYCIA NASZEGO OŚRODKA

W  dniach 25.07-03.08.2022 roku 
Instytut Andersa przy partnerstwie Regio-
nalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej 
w Lublinie zorganizował V edycję Programu 
Stypendialnego Aktywni dla Polski skierowa-
nego dla działaczy organizacji polonijnych z 
Ukrainy ora Białorusi. Podczas kilkudniowe-
go pobytu w Lublinie uczestnicy mieli okazję 
poznać podstawy fundraisingu, zarządzania 
organizacją społeczną, a także odbyszli sze-
reg wizyt w lubelskich instytucjach publicz-
nych. Program Aktywni dla Polski jest niezwy-
kłą okazją do wymiany doświadczeń między 
stypendystami reprezentującymi najróżniej-
sze organizacje polonijne a przedstawicie-
lami lubelskich organizacji pozarządowych. 
Cieszymy się że jako zespół RODM Lublin 
mogliśmy ponownie uczestniczyć w organi-
zacji przedsięwzięcia cieszącego się z roku 
na rok coraz większym zainteresowaniem.

PROGRAM STYPENDIALNY 
AKTYWNI DLA POLSKI
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W dniach 16 – 23 sierpnia b.r. w Lu-
blinie odbyła się pierwsza edycja Programu 
Stypendialnego pt. „Młodzi Ambasadorzy 
Polskości” zorganizowanego przez Instytut 
im. gen. Władysława Andersa we współpracy 
z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Między-
narodowej w Lublinie. Stypendium miało na 
celu wyróżnienie młodych Polaków będących 
mieszkańcami państw Europy Zachodniej 
i aktywnie uczestniczących w życiu swoich 
lokalnych społeczności. Przez tydzień Lublin 
gościł Polaków mieszkających na co dzień 
w Belgii, Hiszpanii, Holandii i we Włoszech. 
W ramach programu uczestnicy spędzili na 
Lubelszczyźnie 8 aktywnych dni oraz wzięli 
udział w profesjonalnych szkoleniach me-
nadżerskich, podczas których: 

• Zapoznali się z podstawami zarządzania or-
ganizacją społeczną oraz zespołem projekto-
wym
• Odbyli warsztaty z wystąpień publicznych i 
autoprezentacji
• Poznali podstawy Fundraisingu, czyli spo-
sobów na pozyskiwanie funduszy na działal-
ność społeczną
• Poszerzyli swoją wiedzę na temat marketin-
gu i budowania marki
• Odbyli szkolenie z prowadzenia negocjacji
• Poznali sposoby na rozpoznanie dezinfor-
macji dzięki warsztatom z fact-checkingu

PROGRAM STYPENDIALNY 
MŁODZI AMBASADORZY 
POLSKOŚCI
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PODCASTY RODM  
LUBLIN

 Jak działać przeciwko handlowi 
ludźmi? O tym rozmawialiśmy z Panią Mer-
cy Oteino, przedstawicielką organizacji Ha-
art Kenya zajmującą się walką z handlem 
ludźmi. Rozmowę w języku angielskim po-
prowadził pracownik naszego Ośrodka Mi-
chał Dworski zaangażowany w prace orga-
nizacji Haart Poland

Rozmowa dostępna jest pod poniższym linkiem:
youtu.be/r5q_uqvWGnE

 W sierpniu gościliśmy w na-
szym studiu Pana Redaktora Michała Bru-
szewskiego – reportera wojennego oraz 
eksperta ds. bezpieczeństwa. Tematem roz-
mowy była wojna na Ukrainie oraz relacja 
naszego gościa z ostatniej wizyty odbytej 
na terenach niedawno odbitych przez Siły 
Zbrojne Ukrainy. 

Rozmowa dostępna jest pod poniższym 
linkiem:
youtu.be/BqoeXXuPgWc
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