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W czwartek, 1 sierpnia 2019 roku 
obchodzimy 75. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Każdego 
roku, tego dnia o godzinie 17:00 na 
ulicach Warszawy słychać syreny 
alarmowe. Miasto zatrzymuje się. 
Minutą ciszy mieszkańcy Warszawy, 
całej Polski, oddają hołd poległym i 
ocalałym powstańcom.



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter  sierpień  2019 

STRONA2

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec 
upamiętnili 75. rocznicę Powstania Warszawskiego

Dziś wspólnie chylimy czoła 
przed Powstańcami Warszawy, 
bohaterami tamtych dni sprzed 
75 lat. Jesteśmy im wdzięczni za 
wolność – wielki dar, z którego 
dzisiaj możemy się cieszyć i z 
którego korzystać – mówił 
minister Jacek Czaputowicz
podczas spotkania z młodzieżą 
w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Uczestniczył w 
nim również minister spraw 
zagranicznych Niemiec Heiko
Maas.

W drugim dniu swojej wizyty w 
Polsce minister Heiko Maas złożył 
wraz z ministrem Czaputowiczem
kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Rzezi 
Woli. Ministrowie odwiedzili także 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 
gdzie zwiedzili ekspozycję oraz 
wygłosili przemówienie do 
zgromadzonych uczestników polsko-
niemieckich programów wymiany 
młodzieży oraz wolontariuszy 
Muzeum. – Gdy pośród nas jest coraz 
mniej naocznych świadków tamtych 
wydarzeń, to Wy wkrótce przejmiecie 
pałeczkę w tej swoistej sztafecie 
pokoleń.
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Debata	otwarta	w	Radzie	Bezpieczeństwa	ONZ	
nt.	dzieci	w	konfliktach	zbrojnych

Zapewnienie najmłodszym 
ochrony i zapobieganie 
naruszeniom ich podstawowych 
praw musi w dalszym ciągu 
stanowić fundament działania 
ONZ – podkreślił w swoim 
wystąpieniu minister spraw 
zagranicznych Jacek 
Czaputowicz podczas debaty 
otwartej nt. dzieci w konfliktach 
zbrojnych. Wydarzenie 
zainaugurowało polskie 
przewodnictwo w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, które 
trwało  cały sierpień.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz
zwrócił szczególną uwagę na kwestie 
ochrony grup wrażliwych, przede wszystkim 
dziewczynek w kontekście przemocy na tle 
seksualnym oraz osób z 
niepełnosprawnościami. Zaznaczył, że 
podczas konfliktu zbrojnego dzieci 
niepełnosprawne częściej niż inne 
doświadczają przemocy. Podkreślił również, 
że pomimo istniejących rozwiązań prawnych 
chroniących tę grupę, niepełnosprawne 
dziewczęta i chłopcy nadal pozostają wśród 
osób najbardziej marginalizowanych i 
wykluczonych. – Jesteśmy tym bardziej 
dumni, że z polskiej inicjatywy Rada 
Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w czerwcu 
2019 r. rezolucję 2475 w sprawie osób 
niepełnosprawnych – dodał.
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Polska	i	Stany	Zjednoczone	
przedstawiają	poniżej	
szczegółowe	informacje	
dotyczące	grup	roboczych	
utworzonych	w	ramach	

Procesu	Warszawskiego,	które	
zbiorą	się	w	najbliższym	
czasie.	Prace	grup	będą	

prowadzone	w	uzgodnionych	
wcześniej	obszarach,	a	ich	
celem	będzie	realizacja	
wspólnych	interesów	

bezpieczeństwa	na	Bliskim	
Wschodzie,	jak	również	
umacnianie	współpracy	

regionalnej.

Polska i Stany Zjednoczone ogłaszają szczegóły dotyczące 
grup roboczych utworzonych w ramach Procesu 

Warszawskiego

W spotkaniu ministerialnym poświęconym 
budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim 
Wschodzie, które odbyło się w lutym 2019 roku 
w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele 
ponad sześćdziesięciu państw z całego świata 
oraz Unii Europejskiej i Sojuszu 
Północnoatlantyckiego. Na zakończenie 
spotkania, Polska i Stany Zjednoczone ogłosiły 
utworzenie siedmiu grup roboczych do spraw: (1) 
przeciwdziałania terroryzmowi i jego 
nielegalnemu finansowaniu; (2) przeciwdziałania 
proliferacji pocisków balistycznych; (3) 
bezpieczeństwa morskiego i lotniczego; (4) 
cyberbezpieczeństwa; (5) bezpieczeństwa 
energetycznego; (6) kwestii humanitarnych i 
związanych z uchodźcami oraz (7) praw 
człowieka. Grupy robocze będą się spotykać na 
poziomie eksperckim.
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Podczas	briefingu	członkowie	Rady	
przeanalizowali	wyzwania	dotyczące	
przestrzegania	i	rozwoju	prawa	
międzynarodowego.	W	dyskusji	
uczestniczyli		m.in.	zastępca	
sekretarza	generalnego	ONZ	ds.	
prawnych	Miguel	de	Serpa Soares	i	
prezydent	Międzynarodowego	
Komitetu	Czerwonego	Krzyża	Peter	
Maurer.	Udział	w	spotkaniu	wziął	
również	minister	spraw	zagranicznych	
Niemiec	Heiko Maas.
Briefing	został	zorganizowany	w	
związku	z	przypadającą	12	sierpnia	
70.	rocznicą	przyjęcia	Konwencji	
Genewskich,	stanowiących	
fundament	międzynarodowego	
prawa	humanitarnego.	Polska	
przywiązuje	dużą	wagę	do	kwestii	
przestrzegania	prawa	
międzynarodowego	i	ochrony	
ludności	cywilnej.	Tematy	te	należą	
do	priorytetów	polskiego	członkostwa	
w	Radzie	Bezpieczeństwa	ONZ	w	
latach	2018-2019.

Spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ nt. 
międzynarodowego prawa humanitarnego
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Minister Jacek Czaputowicz
przewodniczył briefingowi 
wysokiego szczebla Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nt. 

międzynarodowego prawa 
humanitarnego

Dyskusja toczyła się w kontekście 
70. rocznicy przyjęcia konwencji 
genewskich, przypadającej na 
dzień 12 sierpnia br. – Ponieważ 
konwencje zostały ratyfikowane i 
przyjęte przez prawie każde 
państwo świata, zasady i normy 
prawne w nich zapisane są również 
uznawane za zwyczajowe 
międzynarodowe prawo 
humanitarne i mają uniwersalne 
zastosowanie – zaznaczyłminister 
Czaputowicz w swoim 
przemówieniu.

Briefing poświęcony prawu humanitarnemu był jednym z 
głównych wydarzeń organizowanych przez nasz kraj 
podczas sierpniowego przewodnictwa Polski w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ. W dyskusji na forum Rady udział 
wzięli także zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. 
prawnych Miguel de Serpa Soares, prezydent 
Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peter 
Maurer, reprezentująca społeczeństwo obywatelskie dr 
Annyssa Bellal z Genewskiej Akademii Prawa 
Międzynarodowego i Praw Człowieka oraz minister spraw 
zagranicznych Niemiec Heiko Maas. W wystąpieniu na 
forum Rady minister Maas nawiązał do swojej niedawnej 
wizyty w Polsce i udziału w obchodach 75. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, podkreślając, że 
przyjęcie 70 lat temu konwencji genewskich –
„fundamentu międzynarodowego prawa humanitarnego” –
było m.in. odpowiedzią na zbrodnie II wojny światowej, 
takie jak dokonana przez Niemców rzeź ludności cywilnej 
podczas Powstania oraz zniszczenie stolicy Polski.
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„Polska jest w Tobie” – sekretarz 
stanu Szymon Szynkowski vel 

Sęk spotkał się z młodzieżą 
polonijną

Bardzo ważnym jest dla nas, że przyjrzycie się bliżej temu, jak Polska wygląda dziś i 
jak wspominamy historię i opiekujemy się miejscami pamięci, jak dużą wagę 
przywiązujemy do dzisiejszego rozwoju Polski – powiedział wiceminister Szymon 
Szynkowski vel Sęk uczestnikom programu „Polska jest w Tobie”.

To Wy jesteście ambasadorami Polski, bardzo Wam dziękuję, że tu 
jesteście i proszę, byście nieśli w swoich krajach sztandar polskości – mówił 
wiceminister Szynkowski vel Sęk zwracając się do młodzieży polonijnej.
„Polska jest w Tobie” to program, który umożliwił spędzenie kolonii w Polsce 250 
młodym osobom polskiego pochodzenia z Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi, USA, 
Brazylii, Argentyny i krajów Europy Zachodniej. Młodzi ludzie w wieku od 12 do 20 
lat w lipcu i sierpniu odwiedzili m.in. Warszawę, Gdańsk, Wrocław, Wadowice, 
Zakopane i Kraków. Spotkali się z przedstawicielami władz państwowych oraz 
kombatantami.
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Oświadczenie 
Przewodniczącego Rady 

Bezpieczeństwa ONZ w związku 
z 70. rocznicą podpisania 
Konwencji Genewskich.

Z inicjatywy Polski, 20 sierpnia br. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła dokument będący 
realizacją priorytetu polskiego przewodnictwa w Radzie, jakim jest wzmacnianie 
poszanowania prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego.

W oświadczeniu Przewodniczącego Rada podkreśliła 
znaczenie Konwencji z 12 sierpnia 1949 r. dla ochrony 
osób dotkniętych skutkami konfliktów zbrojnych i 
potrzebę promowania i poszanowania zasad 
międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym w 
odniesieniu do ochrony ludności cywilnej. Rada 
Bezpieczeństwa zachęciła państwa członkowskie ONZ do 
kontynuacji wysiłków na rzecz wdrożenia tego prawa. 
Potępiła ponadto naruszenia międzynarodowego prawa 
humanitarnego i praw człowieka oraz wezwała strony 
konfliktów zbrojnych do przestrzegania swoich 
zobowiązań prawnych.

W ramach polskiego przewodnictwa w Radzie 
Bezpieczeństwa, 13 sierpnia odbył się briefing Rady nt. 
międzynarodowego prawa humanitarnego, któremu 
przewodniczył minister spraw zagranicznych Jacek 
Czaputowicz. Dyskusja toczyła się w kontekście 
przypadającej 12 sierpnia br. siedemdziesiątej rocznicy 
przyjęcia Konwencji Genewskich. W swoim wystąpieniu 
minister podkreślił fundamentalną rolę prawa 
międzynarodowego w utrzymaniu bezpieczeństwa na 
świecie. – Ponieważ konwencje zostały ratyfikowane i 
przyjęte przez prawie każde państwo świata, zasady i 
normy prawne w nich zapisane są również uznawane za 
zwyczajowe międzynarodowe prawo humanitarne i mają 
uniwersalne zastosowanie – zaznaczył. Podczas spotkania 
zwracano uwagę na konieczność przestrzegania 
międzynarodowego prawa humanitarnego bez względu na 
zmieniające się realia konfliktów zbrojnych.
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Wiceminister Szymon 
Szynkowski vel Sęk wziął 
udział w obchodach 80. 

rocznicy podpisania Paktu 
Ribbentrop-Mołotow

Dziś mija 80 lat od zawarcia Paktu zwanego Ribbentrop-Mołotow. Polska odczuła 
skutki Paktu najdotkliwiej: stała się pierwszym celem agresji rozpoczynającej II 
wojnę światową, a pakt powstrzymał państwa zachodnie od udzielenia Polsce 
pomocy zbrojnej – mówił wiceminister Szynkowski vel Sęk podczas uroczystości 
zorganizowanych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wydarzeniu 
towarzyszyła konferencja naukowa oraz prezentacja oficjalnego spotu 
inaugurującego wystawę „Walka i cierpienie” i kampanię informacyjną w 
mediach społecznościowych.

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk wygłosił w Gdańsku przemówienie otwierające konferencję 
naukową „Pakt dla Wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r.”. W konferencji udział wzięli uznani 
międzynarodowi historycy – przedstawiciele muzeów narodowych państw dotkniętych skutkami Paktu 
Ribbentrop-Mołotow. – Nazwanie Paktu Ribbentrop–Mołotow „Paktem dla wojny” jest jak najbardziej trafne, 
bowiem istnienie w nim tajnego protokołu o podziale stref wpływów było ewidentnym złamaniem prawa 
międzynarodowego – podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk. Przypomniał również, że na mocy tajnego 
protokołu do Paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRS zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w 
sytuacji, gdyby Rzesza Niemiecka znalazła się w stanie wojny z Polską.
Wiceminister Szynkowski vel Sęk podkreślił także znaczenie ogłoszonej dziś wspólnej deklaracji Estonii, 
Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii z okazji 80. rocznicy podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. – Pakt 
doprowadził do wybuchu II wojny światowej i skazał połowę Europy na dziesięciolecia cierpień –
przypominał wiceminister spraw zagranicznych.
Podczas podsumowującej wydarzenie konferencji prasowej odbyła się prezentacja oficjalnego spotu 
inaugurującego globalną kampanię informacyjno-edukacyjną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku. Kampania ma za zadanie zaprezentować na całym świecie historię polskiego 
doświadczenia II wojny światowej i oparta jest merytorycznie o wystawę pt. „Walka i cierpienie” opracowaną 
przez historyków Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dla MSZ.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

W	sierpniu		zespół	RODM	w	Szczecinie	zorganizował:



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter  sierpień 2019 

STRONA11

Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

W	związku	z	rocznicą	wybuchu	Powstania	Warszawskiego	miała	miejsce	
uroczysta	debata.	Spotkanie	pod	patronatem		Wojewody	
Zachodniopomorskiego	współorganizował		RODM	Szczecin.
Honorowym	gościem	był	jeden	z	ostatnich	żyjących	uczestników	
powstania	Pan	Zbigniew	Piasecki,	ps.	„Czekolada”.
Pan	Zbigniew	otrzymał	od	Pana	Wojewody	Tomasza	Hinca	pamiątkę,	
która	potwierdza	naszą	wdzięczność	za	jego	poświęcenie	dla	wszystkich	
Polaków.		
Słowo	wstępne	wygłosił	dr	hab.	prof.	US	Krzysztof	Kowalczyk.
Rozmowę	z	zasłużonym	gościem	przeprowadziła	Gościsława	Korpalska-
Chabior.
Były	także	śpiewane	powstańcze	piosenki.		Za	oprawę	muzyczną	wielkie	
podziękowania	dla	Pana			Romualda	Szmita.
W	załączeniu	krótka	relacja	fotograficzna.
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Już	we	wrześniu	zespół	RODM	zaprasza	na	kolejne	wydarzenia.
Więcej	informacji	na	naszej	stronie.
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