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85. Rocznica wybuchu
II Wojny Światowej

PONADTO W NUMERZE POLECAMY :
Działania RODM Szczecin

80 lat temu agresja niemiecka na
Polskę zapoczątkowała II wojnę
światową. Nad ranem 1 września
1939 r. wojska Rzeszy
Niemieckiej przekroczyły granicę
polsko-niemiecką. Wojsko
Polskie stawiało zbrojny opór,
oczekując na reakcję
sojuszników.

Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
w Szczecinie

80 lat temu rozpoczęła się II Wojna
Światowa

Tragiczny los Polski został
przypieczętowany 17 września
1939 r., kiedy od wschodu
inwazję na Polskę rozpoczął
Związek Sowiecki. Atak Rzeszy
Niemieckiej i Związku
Sowieckiego był następstwem
podpisania przez oba totalitarne
państwa Paktu RibbentropMołotow, którego tajny protokół
w efekcie podzielił Europę
Środkową na tzw. strefy
wpływów.
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1 września 1939 r. o godz. 4:45 wojska
Rzeszy Niemieckiej rozpoczęły realizację
planu Fall Weiss. Pod tym kryptonimem
krył się atak na Polskę na froncie o długości
1600 km. Symbolem oporu pierwszego
dnia wojny stała się składnica wojskowa na
Westerplatte, której polska załoga broniła
przez tydzień. Dowódcy Rzeszy Niemieckiej
zastosowali w tej kampanii nieznaną
wcześniej taktykę wojny błyskawicznej
(tzw. Blitzkrieg). Ze względu na przewagę
liczebną i technologiczną wojsk Rzeszy
Niemieckiej polskie oddziały zmuszone
były wycofać się w głąb kraju już w
pierwszych dniach wojny. Jednak dzięki
wysiłkom polskich żołnierzy założenia
czasowe planu Fall Weiss nie zostały w
pełni zrealizowane.
Jednostki Wojska Polskiego stawiały
zacięty opór najeźdźcy. Największym
starciem kampanii była bitwa nad Bzurą,
która trwała aż do 22 września. Mimo że
zakończyła się klęską, zmusiła Rzeszę
Niemiecką do zmiany planu działań i
opóźniła kapitulację Warszawy, która
nastąpiła 28 września 1939 r. Ostatnie
polskie oddziały złożyły broń 6 października
1939 r., jednak niektóre jednostki wojska
kontynuowały opór i prowadziły działania
przeciwko najeźdźcy. Przykładem jest
Oddział Wydzielony Wojska Polskiego pod
dowództwem majora Henryka
Dobrzańskiego „Hubala”, istniejący aż do
połowy 1940 r.
17 września 1939 r. Polskę zaatakował
drugi z sąsiadów – Związek Sowiecki. W
momencie ataku wojsk sowieckich władze
Polski dalej przebywały na terytorium
kraju, a oddziały wojskowe nadal toczyły
walki z Rzeszą Niemiecką. Konieczność
stawienia zbrojnego oporu na wschodniej
granicy dodatkowo osłabiła Wojsko Polskie
i przypieczętowała klęskę w wojnie
obronnej 1939 r.
Zarówno Rzesza Niemiecka, jak i Związek
Sowiecki nie miały na celu jedynie podboju
terytorialnego Polski, ale realizowały
unicestwienie jej warstw inteligenckich i
stopniowe wyniszczanie narodu polskiego.
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Minister Jacek Czaputowicz otworzył Naradę
Ambasadorów RP 2019

Organizowane przez MSZ
coroczne spotkanie
ambasadorów ma na celu
omówienie kierunków
polskiej polityki zagranicznej
oraz stanu realizacji zadań
tej polityki. Tegoroczna
edycja wydarzenia odbywa
się w dniach 3-6 września
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W pierwszym dniu wydarzenia,
poświęconym przede wszystkim
kwestiom unijnym, ambasadorowie
spotkali się z premierem Mateuszem
Morawieckim oraz przedstawicielami
Komisji Europejskiej. Podczas debaty z
udziałem komisarza UE ds. budżetu i
zasobów ludzkich Günthera Oettingera
uczestnicy Narady dyskutowali na temat
Wieloletnich Ram Finansowych oraz
innych kluczowych aspektów polityki
unijnej. Z kolei w trakcie dyskusji z
komisarzem UE ds. rolnictwa i rozwoju
wsi Philem Hoganem i ministrem
rolnictwa Janem Krzysztofem
Ardanowskim omówiono m.in. stan
realizacji reformy Wspólnej Polityki
Rolnej w ramach nowych WRF oraz
kwestię bezpieczeństwa żywności.
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Obecność jednostek USA na terytorium
Polski wzmacnia nie tylko bezpieczeństwo
Polski, ale także całego regionu- mówi
minister Wawrzyk

Podsekretarz stanu w MSZ
podkreślił, że dyslokacja
wojsk, wysiłek militarny
Polski, USA i innych
sojuszników, stanowi istotne
wsparcie potencjału w
zakresie odstraszania i
możliwości obronnych całego
Sojuszu
Północnoatlantyckiego.
Zaznaczył także, że coraz
bardziej znaczącym obszarem
w polsko-amerykańskiej
współpracy jest szeroka gama
zagadnień związanych z
energią i bezpieczeństwem
energetycznym.
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Wiceminister Piotr Wawrzyk wziął również udział w
panelu dyskusyjnym nt. wiodących produktów polskiego
przemysłu obronnego na rynkach zagranicznych.
Dyskusja odbyła się w ramach prezentacji raportu
Defence24.pl pt. „Promotory Bezpieczeństwa”.
Podczas wizyty w Kielcach podsekretarz stanu w MSZ
rozmawiał ponadto z przedstawicielami krajowego
sektora obronnego oraz liderami światowego przemysłu
zbrojeniowego zaangażowanymi w Polsce.
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to ważne
wydarzenie branży zbrojeniowej w Europie. Jest to jedyny
tego typu event w Polsce, w którym co roku bierze udział
kilkanaście tysięcy gości z całego świata. Według
szacunków organizatora zeszłoroczna edycja targów
zgromadziła 624 firmy z 31 krajów świata, w tym 328
firm z polski, natomiast wystawę odwiedziły 53 delegacje
z 46 państw.
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Wiceminister Szymon
Szynkowski vel Sęk w
Nowym Sączu o
inicjatywie Trójmorza

Spotkanie w Nowym Sączu było kolejnym w ramach
cyklu debat poświęconych osiągnięciom polskiej
polityki zagranicznej w ostatnich czterech latach.
W swoim wystąpieniu wiceminister Szymon
Szynkowski vel Sęk zarysował tło historyczne
funkcjonowania formatów integracyjnych, które
współorganizowała Polska. Mówił o Inicjatywie
Środkowoeuropejskiej zapoczątkowanej w 1991 r.,
Grupie Wyszehradzkiej (V4), formacie
bukaresztańskim oraz o inicjatywie Trójmorza. W
przypadku tej ostatniej wiceminister wskazał, że
składa się na nią dwanaście państw, które stanowią
łącznie 22% potencjału ludności europejskiej.
Podkreślił także, że była to wspólna inicjatywa
prezydentów Polski i Chorwacji – Andrzeja Dudy i
Kolindy Grabar-Kitarović.
Debata zorganizowana została przez Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie i
odbyła się przy okazji 14 Forum Ekonomicznego
Młodych Liderów.
Organizatorami cyklu debat „Sukcesy polskiej
polityki zagranicznej w latach 2015-2019” są
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Regionalne
Ośrodki Debaty Międzynarodowej.
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Zaskarżona decyzja rozszerzała
możliwości korzystania przez Gazprom z
przepustowości gazociągu Opal –
będącego lądowym przedłużeniem
gazociągu Nord Stream – z wyłączeniem
zasad konkurencji (z 50% przepustowości
do prawie 100% przepustowości), w
konsekwencji umożliwiając Gazpromowi
przekierowywanie na rynek Unii
Europejskiej dodatkowych wolumenów
gazu poprzez pełne wykorzystanie
przepustowości gazociągu Nord Stream.
Gazprom mógł w związku z tym w
szerszym zakresie korzystać z
NordStream1, z pominięciem innych
gazociągów (biegnących przez Polskę i
Ukrainę).
W grudniu 2016 r. polski Rząd zaskarżył
decyzję Komisji do Sądu Unii
Europejskiej, podnosząc szereg zarzutów
dotyczących naruszenia zasady
solidarności energetycznej oraz
dyrektywy gazowej 2009/73. Rząd
podniósł ponadto, że kwestionowana
decyzja podważa bezpieczeństwo dostaw
gazu do Polski i innych państw Europy
Środkowo-Wschodniej oraz wywiera
negatywny wpływ na konkurencję. Polska
podniosła ponadto zarzuty dotyczące
naruszenia zasad solidarności
energetycznej, bezpieczeństwa
energetycznego i reguł konkurencji.
Polskę w sporze z Komisją poparły Litwa
i Łotwa, natomiast stanowisko Komisji
popierały Niemcy.
Sąd Unii Europejskiej podzielił
stanowisko polskiego Rządu i uznał, że
zaskarżona decyzja została wydana z
naruszeniem zasady solidarności
energetycznej. Zdaniem Sądu Komisja
nie zbadała, jakie mogą być
średnioterminowe skutki – zwłaszcza dla
polityki Polski w dziedzinie energetyki –
przekierowania na trasę tranzytu Nord
Stream 1/Opal części ilości gazu
ziemnego przesyłanych uprzednio
gazociągami Jamał i Braterstwo.
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Oświadczenie MSZ w sprawie wyroku Sądu
Unii Europejskiej stwierdzającego
nieważność decyzji Komisji Europejskiej z
dnia 28 października 2016 r.

W dniu 10 września br. Sąd Unii Europejskiej
wydał wyrok stwierdzający nieważność decyzji
Komisji Europejskiej z dnia 28 października
2016 r. w sprawie zmiany warunków wyłączenia
gazociągu Opal z obowiązku stosowania
zasady dostępu stron trzecich (TPA) oraz
regulacji taryf udzielonych na podstawie
dyrektywy 2003/55/WE (obecna dyrektywa
2009/73/WE). Wyrok jest dużym sukcesem
Polski.
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5. edycja polsko-kolumbijskiego
programu dyplomacji sportowej

Wiceminister Maciej Lang spotkał się
w czwartek na Stadionie Legii
Warszawa z uczestniczkami piątej
edycji polsko-kolumbijskiego programu
dyplomacji sportowej.

II Dzień Ameryki Łacińskiej w Sejmie
Łączące Polskę oraz region
Ameryki Łacińskiej i
Karaibów więzi kulturowohistoryczne oraz przywiązanie
do wspólnych ideałów, takich
jak poszanowanie praw
człowieka, wartości
chrześcijańskich czy
demokracji, stanowią dobre
podstawy współpracy i
dialogu – powiedział minister
spraw zagranicznych Jacek
Czaputowicz podczas otwarcia
II Dnia Ameryki Łacińskiej w
Sejmie RP.
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Spotkanie
wiceministra
Konrada
Szymańskiego z
brytyjskim
sekretarzem stanu
do spraw brexitu

.
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Polska razem z
pozostałymi stolicami UE27 jest żywotnie
zainteresowana tym, by
proces wychodzenia
Wielkiej Brytanii z UE
odbywał się na podstawie
przewidywalnych reguł –
podkreślił wiceminister
Szymański, wskazując, że
taki scenariusz byłby
najlepszy dla polskich
obywateli i
przedsiębiorców. W
trakcie rozmowy z
sekretarzem Barclayem
wiceminister zaznaczył
również, że UE27
potrzebuje brytyjskich
propozycji wyjścia z tego
sporu. - Polska jest
gotowa, by je
konstruktywnie oceniać,
ale w tych negocjacjach
nie ma alternatywy dla
jedności UE-27 – dodał.
W trakcie spotkania
strona brytyjska również
zadeklarowała
determinację w
poszukiwaniu
porozumienia w tej
kwestii.
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Spotkanie ministra Jacka
Czaputowicza z
przedstawicielami
środowisk polonijnych na
Manhattanie

Udział polskiego ministra spraw zagranicznych
w niedzielnej Mszy Świętej oraz spotkaniu
Katolickiego Klubu Dyskusyjnego im. Jana
Pawła II był okazją do spotkania z
posługującymi w parafii Ojcami Paulinami, a
także przedstawicielami środowisk polonijnych,
skupionymi wokół tego niezwykle ważnego
centrum życia religijnego i narodowego Polonii.
Wizyta pozwoliła na zapoznanie się z bogatymi
dziejami parafii, która funkcjonuje na Dolnym
Manhattanie od roku 1875, historią
konsekrowanej w roku 1901 świątyni, a także
bieżącą aktywnością duszpasterską i polonijną.
W trakcie dyskusji z przedstawicielami
środowisk polonijnych, minister Jacek
Czaputowicz nawiązał m.in. do swoich
doświadczeń związanych z licznymi
spotkaniami z polskimi księżmi, misjonarzami,
zakonnikami i zakonnicami, których posługa
poza granicami Polski ma nie tylko znaczący
wymiar dla mieszkających w innych państwach
Polaków, ale również w istotny sposób
przyczynia się do budowania pozytywnego
wizerunku naszego kraju.
Kolejne tegoroczne spotkanie ministra ze
środowiskami polonijnymi w USA służyło
również podkreśleniu szczególnej roli jako rząd
RP przywiązuje do utrzymywania bliskich
relacji z przedstawicielami rozproszonej na
świecie polskiej diaspory, a także
podtrzymywania polskości wśród rodaków
przebywających na stałe lub tymczasowo poza
granicami kraju.
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Podczas drugiego dnia wizyty w Nowym Jorku minister
Czaputowicz spotkał się ponadto z zastępcą sekretarza
generalnego ONZ ds. przeciwdziałania terroryzmowi
Władimirem Woronkowem. – Narody Zjednoczone są dla
Polski najważniejszym spośród wszystkich instytucji
międzynarodowych partnerem w sprawach zwalczania
terroryzmu – powiedział minister Czaputowicz. Jak dodał,
Unia Europejska silnie wspiera ONZ w jej działaniach i
celach w tym obszarze, a porozumienie ramowe
podpisane w kwietniu br. przez obie organizacje powinno
wzmocnić to partnerstwo. Podkreślił zarazem rolę, jaką
odgrywają w tej dziedzinie zwalczania terroryzmu
komitety sankcyjne ONZ.
Podczas nieformalnej dyskusji ministrów spraw
zagranicznych państw członkowskich UE, poprzedzonej
spotkaniem koordynacyjnym w ramach Grupy
Wyszehradzkiej, jej uczestnicy omówili sytuację w Libii
oraz Syrii.
W ramach debaty nt. Libii, z udziałem szefa misji
UNSMIL Ghassana Salamé, unijni ministrowie spraw
zagranicznych dyskutowali nt. możliwości rozwiązania
trwającego w tym kraju konfliktu i wznowienia procesu
politycznego oraz poprawy sytuacji humanitarnej, w tym
.
migrantów
i uchodźców. W odniesieniu do Syrii
ministrowie z zadowoleniem odnotowali utworzenie
Komitetu Konstytucyjnego – wyrazili nadzieję, że otwiera
to drogę do pełnej realizacji rezolucji Rady
Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 dotyczącej politycznego
rozwiązania konfliktu i przyszłości Syrii.
Na marginesie dzisiejszych wydarzeń minister Jacek
Czaputowicz uczestniczył ponadto w uroczystości
otwarcia przez prezydenta Andrzeja Dudę polskiej sali
konferencyjnej Rady Bezpieczeństwa w siedzibie
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nawiązując do
istniejącej w ONZ tradycji poszczególne państwa
przekazują do budynku ONZ różne elementy dekoracyjne
wystroju wnętrz, promując w ten sposób swoją tradycję,
historię i kulturę.
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W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz podkreślił,
że jednym z priorytetów niestałego członkostwa Polski
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jest ochrona
przestrzegania prawa międzynarodowego . – W sierpniu,
podczas naszej prezydencji w Radzie, zorganizowaliśmy
briefing wysokiego szczebla poświęcony
międzynarodowemu prawu humanitarnemu, dla
uczczenia 70. rocznicy przyjęcia Konwencji genewskich
– przypomniał minister Czaputowicz.
Podczas ostatniego dnia wizyty w Nowym Jorku
minister Czaputowicz uczestniczył też w
uroczystości oficjalnego przekazania Rumunii przez
Polskę prezydencji we Wspólnocie Demokracji.
– Podczas polskiej prezydencji skupiliśmy się na
zrównoważonym rozwoju, który jest powiązany
zarówno z dobrym zarządzaniem, jak i zdrowymi
instytucjami demokratycznymi – zaznaczył minister.
Podkreślił także, że choć polskie przewodnictwo w
Komitecie Wykonawczym Wspólnoty Demokracji
dobiegło końca, to nasze cele pozostają niezmienione.
Jak dodał, Polska będzie nieustannie dążyć do dzielenia
się swoimi doświadczeniami okresu pokojowej
transformacji politycznej i gospodarczej oraz nadal
wspierać procesy demokratyzacji w innych częściach
świata.
Minister Czaputowicz uczestniczył też w briefingu Rady
Bezpieczeństwa ONZ nt. rozwiązywania konfliktów w
Afryce, któremu przewodniczył minister spraw
zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. – Musimy
wzmocnić dialog nt. wyzwań dla pokoju i
bezpieczeństwa [w Afryce] i wspierać afrykańską
agendę integracyjną - powiedział minister Czaputowicz.
Za szczególnie istotną uznał wzmocnioną
współpracę między Narodami Zjednoczonymi a Unią
Afrykańską oraz dalsze wsparcie ONZ dla tej
organizacji w jej wysiłkach na rzecz wzmocnienia
podstaw instytucjonalnych. Minister Czaputowicz
zwrócił także uwagę na rolę społeczności lokalnych w
zapobieganiu konfliktów, wskazując, że ich
angażowanie jest kluczem do osiągnięcia celów
politycznych, rozwojowych i w obszarze
bezpieczeństwa.
Na marginesie czwartkowych wydarzeń 74. Sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ minister Czaputowicz
spotkał się również z ministrami spraw zagranicznych
Omanu, Iranu i Mozambiku. Rozmowy były okazją do
wymiany poglądów nt. bieżącej sytuacji
międzynarodowej oraz omówienia najważniejszych

Minister Jacek Czaputowicz
podsumowuje wizytę w Nowym
Jorku

.
Stoimy dziś w obliczu wielu
wyzwań dotyczących pokoju na
świecie, stabilności i dobrobytu.
Polska jest głęboko przekonana,
że podjęcie ich może nie być
możliwe bez silnej i skutecznej
współpracy wielostronnej – mówił
minister Czaputowicz podczas
zorganizowanego w ONZ
spotkania ministerialnego
„Alliance for Multilateralism ”

kwestii w stosunkach dwustronnych.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie

We wrześniu zespół RODM w Szczecinie zorganizował:
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Konferencja PERSPEKTYWY
ROZWOJU KÓŁ GOSPODYŃ
WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM –
BARZKOWICE 06.09.2019

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zorganizował Konferencję, p.t.:
„Perspektywy rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w województwie zachodniopomorskim”, która
miała miejsce 06.09.2019 r. w siedzibie ZODR w Barzkowicach podczas XXXII Barzkowickich
Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2019.
Uczestnicy konferencji:
Adam Kalinowski – Dyrektor ZODR w Barzkowicach
Emilia Niemyt Dyrektor ZOR ARiMR
Anna Lewandowska-Dziechciarska ZOR ARiMR
Joanna Bejm-Skibińska
Anna Tara Urząd Skarbowy w Stargardzie
Anna Pawlak, Fundacja BGK
Ryszard Jasiński, ZODR w Barzkowicach Oddział w Koszalinie.
Częścią konferencji była debata:
„Koła Gospodyń Wiejskich – przykład budowy społeczeństwa obywatelskiego. Szanse rozwoju”.
Uczestnicy debaty: Anna Pawlak, Marek Chabior, Emilia Niemyt, Paweł Klimek, Marcin
Madajczyk.
Prowadzenie konferencji i debaty:
Mariusz Brzostek, Konsultant RODM w Szczecinie
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80. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej- historia i
współczesność

W poniedziałek 9 września 2019 r. o godz. 18.00 odbyła się debata p.t.: “80. rocznica
wybuchu II Wojny Światowej – historia i współczesność”.
Debata przeprowadzono w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, w auli na 3. piętrze ul.
Podgórna 15/16.
Problematyka debaty:
Przyczyny wybuchu II Wojny Światowej, Wieluń – pierwsza ofiara tej wojny.
Obraz II Wojny Światowej historiografii RFN.
Wpływ II WS na współczesność – relatywizm historyczny, polityka historyczna aliantów.
Polskie roszczenia wobec Niemiec: podstawy formalne i moralne (w prawie
międzynarodowym i w traktatach).

W debacie udział wzięli :
Dr hab. Prof. Tomasz Sikorski, US (historyk, politolog)
Dr Wojciech Wichert, IPN (historyk)
Mec. Michał Lizak
Prowadzenie: Mariusz Brzostek – konsultant RODM w Szczecinie
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Inne wydarzenia, które organizował i współorganizował zespół RODM Szczecin
we wrześniu.

Więcej informacji na naszej stronie.
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