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Olga Tokarczuk - polska pisarka 
i aktywistka została nagrodzona 
literacką Nagrodą Nobla „za 
narracyjną wyobraźnię, która z 
encyklopedyczną pasją 
reprezentuje przekraczanie 
granic jako formę życia”.
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– Serdecznie gratuluję pani Oldze 
Tokarczuk, niekwestionowanej ambasador 
polskiej kultury – powiedział minister spraw 
zagranicznych Jacek Czaputowicz.

10 października 2019 r. Olga Tokarczuk dołączyła do 
grona polskich laureatów literackiej Nagrody Nobla: 
Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Isaaca
Bashevisa Singera, Czesława Miłosza i Wisławy 
Szymborskiej.

Magnum opus Tokarczuk to imponująca powieść 
historyczna „Księgi Jakubowe” z 2014 r., która opowiada 
historię Jakuba Franka, Żyda, który w XVIII w. jako 
przywódca religijny prowadził nawrócenie rodaków na 
katolicyzm

Jest autorką 17 książek – powieści, zbiorów opowiadań, 
esejów, a także scenariuszy filmowych. W 1993 r. 
opublikowała swoją pierwszą powieść „Podróż ludzi 
księgi”. Książka została dobrze przyjęta w Polsce i 
wyróżniona nagrodą za najlepszy debiut. Prawdziwy 
sukces przyniosła jej trzecia powieść „Prawiek i inne 
czasy”, wydana w 1996 r. Rodzinna saga rozgrywa się w 
mitycznej wiosce Prawiek w samym sercu Polski, 
strzeżonej przez czterech archaniołów. Książka została 
przetłumaczona na wiele języków, a Tokarczuk zyskała 
międzynarodową sławę.



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter  październik 2019 

STRONA3

Minister	Czaputowicz otworzył	8.	edycję	
Warszawskiego	Dialogu	na	rzecz	Demokracji

- Sprzeciwiamy się wszelkim formom 
ograniczania wolności religii i 
wyznania oraz potępiamy wszelkie 
akty przemocy i dyskryminacji z 
powodów religijnych lub 
światopoglądowych – zaznaczył 
minister Jacek Czaputowicz podczas 
panelu otwierającego tegoroczną 
konferencję Warszawski Dialog na 
rzecz Demokracji.

Warszawski Dialog na rzecz Demokracji 
jest cykliczną konferencją, organizowaną 
od 2012 r. przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych we współpracy z takimi 
partnerami jak Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Wspólnota 
Demokracji, Instytut Pamięci Narodowej, 
Europejski Fundusz na rzecz Demokracji 
czy Biuro Instytucji Demokratycznych i 
Praw Człowieka OBWE. Każdego roku w 
wydarzeniu bierze udział liczne grono 
przedstawicieli społeczeństwa 
obywatelskiego, obrońców praw człowieka, 
reprezentantów środowiska akademickiego, 
organizacji międzynarodowych i polityków 
z całego świata. Celem konferencji jest 
dyskusja nad znaczeniem demokracji we 
współczesnym świecie, wyzwaniami 
stojącymi przed społeczeństwami 
demokratycznymi oraz tymi, które znajdują 
się na ścieżce transformacji, dążąc do 
ugruntowania demokracji.
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Wiceminister Marcin Przydacz
złożył wizytę we Lwowie

- Mam nadzieję, że ten projekt 
będzie służył nawiązywaniu 
owocnej współpracy między 
polskimi i ukraińskimi młodymi 
przedsiębiorcami - powiedział 
podsekretarz stanu w MSZ, 
otwierając Młodzieżowy 
Inkubator Przedsiębiorczości we 
Lwowie.

Miejsce, w którym młodzi ludzie mogą 
nawiązać współpracę i realizować swoje 
pierwsze projekty biznesowe powstało 
dzięki współpracy miasta Lwowa, 
Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w 
Krakowie i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Prace nad 
utworzeniem inkubatora rozpoczęły się w 
2015 roku. Polska przeznaczyła na to 
przedsięwzięcie ponad 2 mln zł.
- Pomyślna przyszłość Ukrainy leży w 
naszym wspólnym interesie, a 
zrealizowane przedsięwzięcie stanowi 
kolejny dowód na to, że wspólne działanie 
przynosi rezultaty dla każdej ze stron –
zaznaczył wiceminister Przydacz. Wyraził 
przy tym uznanie dla inicjatywy i chęci 
działania ukraińskich młodych 
przedsiębiorców oraz polskich 
podmiotów, które chętnie dzieliły się 
swoim doświadczeniem przy tworzeniu 
inkubatora.
W ramach projektu uruchomiono również 
Lwowskie Forum Rozwijania 
Przedsiębiorczości. Ma ono charakter 
nieformalnego porozumienia pomiędzy 
Urzędem Miasta Lwowa, administracją 
obwodu lwowskiego oraz lokalnymi 
firmami, organizacjami biznesowymi i 
uczelniami wyższymi. Forum poszukuje 
możliwości poprawy warunków działania 
lokalnej przedsiębiorczości oraz wdraża 
nowe rozwiązania rozwoju małych firm.
Wsparcie przedsiębiorczości jest jednym 
z priorytetów polskiej współpracy 
rozwojowej na rzecz Ukrainy, która jest 
największym biorcą polskiej pomocy 
rozwojowej. Każdego roku MSZ 
dofinansowuje kilkadziesiąt projektów na 
rzecz społeczności ukraińskiej. Poza 
rozwojem przedsiębiorczości dotyczą one 
pomocy we wdrażaniu reform, 
bezpieczeństwa publicznego oraz 
wsparcia dla osób poszkodowanych w 
wyniku konfliktu we wschodniej 
Ukrainie.
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Wiceminister Marcin Przydacz w 
Rzeszowie o osiągnięciach 

polskiej polityki zagranicznej w 
latach 2015-2019 – Celem polityki zagranicznej jest tworzenie 

bezpiecznej, przyjaznej architektury wokół 
Polski. Takiej, która pozwala realizować interesy 
kraju, zarówno polityczne, jak i gospodarcze oraz 
pozwalającej budować autorytet Polski i 
promować naszą kulturę – mówił wiceminister 
spraw zagranicznych podczas kolejnej z cyklu 
debaty zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych oraz Regionalne Ośrodki Debaty 
Międzynarodowej.

W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku 
dyskutowano na temat minionego piętnastolecia Polski w 
Unii Europejskiej oraz przyszłości Wspólnoty w 
kontekście Procesu Berlińskiego. Prelegenci podkreślili w 
szczególności wagę ekonomicznego wymiaru naszych 15 
lat w UE i wskazali, że najbardziej zauważalnym 
aspektem polskiego członkostwa jest przede wszystkim 
znaczący wzrost PKB. Z kolei w Akademii im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim uczestnicy debaty 
dotyczącej stosunków pomiędzy Polską a Niemcami 
omówili między innymi zmiany, jakie nastąpiły w 
relacjach polsko-niemieckich w ciągu ostatnich czterech 
lat, wskazując m.in. na regularność spotkań 
przedstawicieli obu rządów. W dyskusji poruszono także 
kwestie polityki historycznej, w tym temat upamiętnienia 
polskich ofiar II wojny światowej oraz konieczności 
prowadzenia edukacji na temat trudnej 
przeszłości. Podczas debaty w Katowicach poruszono 
natomiast kwestie dotyczące aktywności polskiej 
dyplomacji w zakresie pomocy humanitarnej.
Organizatorami cyklu debat „Osiągnięcia polskiej polityki 
zagranicznej w latach 2015-2019” są Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Regionalne Ośrodki Debaty 
Międzynarodowej.
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Posiedzenie grupy roboczej Procesu 
Warszawskiego ds. cyberbezpieczeństwa w 

Seulu

Polska, Stany Zjednoczone i Republika Korei 
zorganizowały w dniach 7-8 października w Seulu
spotkanie grupy roboczej ds. cyberbezpieczeństwa w 
ramach Procesu Warszawskiego. W
posiedzeniu uczestniczyły delegacje z całego świata. 
Omówiono znaczenie wzmacniania
współpracy dla utrzymywania stabilności i powstrzymania 
szkodliwej działalności w
cyberprzestrzeni, zwalczania cyberprzestępczości oraz 
ochrony infrastruktury krytycznej.
Członkowie grupy roboczej będą kontynuować 
współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa z
partnerami z regionu w kontekście przygotowań do 
drugiej konferencji ministerialnej w 2020
roku.
Polska i Stany Zjednoczone zapoczątkowały Proces 
Warszawski w lutym br., podczas
konferencji ministerialnej poświęconej budowaniu pokoju 
i bezpieczeństwa na Bliskim
Wschodzie. W ramach tej inicjatywy utworzono siedem 
eksperckich grup roboczych,
promujących stabilność na Bliskim Wschodzie poprzez 
konstruktywne inicjatywy wielostronne,
służące pogłębianiu współpracy regionalnej i globalnej.
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W	czasie	spotkania	uczestnicy	dyskutowali	na	temat	możliwości	zwiększenia	poziomu	cyberbezpieczeństwa na	Bliskim	
Wschodzie	poprzez	zintensyfikowanie	współpracy	państw	regionu	na	rzecz	większej	odporności	na	zagrożenia	płynące	
z	wirtualnego	świata.	Omówiono	także	aktualne	zagrożenia	i	trendy	związane	z	rozwojem	aktywności	w	
cyberprzestrzeni.
W	swoim	wystąpieniu	minister	Czaputowicz podkreślił,	że	wielu	aktorów	na	Bliskim	Wschodzie	rozwija	zdolności	do	
działania	w	cyberprzestrzeni,	a	ataki	cybernetyczne	zagrażają	zbiorowemu	bezpieczeństwu	regionalnemu,	zwiększają	
nieufność,	niestabilność	i	ryzyko	konfliktu.	- Konieczna	jest	dyskusja	na	temat	praw	i	obowiązków	regulujących	
korzystanie	z	cyberprzestrzeni	na	poziomie	regionalnym	- mówił	minister,	wskazując,	że	grupa	może	znacząco	
przyczynić	się	do	zwiększenia	odpowiedzialności	państw	w	cyberprzestrzeni	i	położenia	kresu	praktyce	bezkarności	
cyber-agresorów.
Minister	wyraził	także	przekonanie,	że	spotkanie	grupy	roboczej	stanowi	okazję	do	perspektywicznej	refleksji	na	temat	
sposobów	wzmocnienia	przez	państwa	infrastruktury	bezpieczeństwa	cybernetycznego	i	zwiększenia	 regionalnej	
stabilności	cybernetycznej	na	Bliskim	Wschodzie.	
Spotkanie	w	stolicy	Republiki	Korei	jest	pierwszym	z	posiedzeń	grup	roboczych	utworzonych	podczas	konferencji	
ministerialnej	na	rzecz	pokoju	i	bezpieczeństwa	na	Bliskim	Wschodzie,	zorganizowanej	w	Warszawie	w	lutym	bieżącego	
roku. Spotkaniu	współprzewodniczyli:	Karol	Okoński,	sekretarz	stanu	w	Ministerstwie	Cyfryzacji,	Robert	Strayer,	
zastępca	asystenta	sekretarza	stanu	USA	oraz	Kim	Gunn,	ambasador	ds.	bezpieczeństwa	międzynarodowego	w	
Ministerstwie	Spraw	Zagranicznych	Republiki	Korei.

– Temat cyberbezpieczeństwa
jest jednym z najpilniejszych 
wyzwań w zakresie 
bezpieczeństwa na świecie, 
również na Bliskim Wschodzie -
powiedział minister Jacek 
Czaputowicz w Seulu podczas 
inauguracji grupy roboczej ds. 
cyberbezpieczeństwa, 
powołanej w ramach Procesu 
Warszawskiego.

Inauguracja grupy roboczej ds. 
cyberbezpieczeństwa w ramach 

Procesu Warszawskiego
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Porozumienie o współpracy między 
Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

a Wspólnotą Świętego Idziego

- Podpisane w dniu 10 października porozumienie to 
wyraz zaangażowania Polski na rzecz pokojowego 
rozwiazywania międzynarodowych sporów i obrony 
nienaruszalnych praw człowieka, również poprzez 
ich ochronę na arenie międzynarodowej –
powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas 
uroczystości podpisania dokumentu o współpracy 
ze Wspólnotą Św. Idziego.

Dokument określający zasady 
współpracy między resortem spraw 
zagranicznych i Wspólnotą Św. 
Idziego podpisali 10 października br. 
minister spraw zagranicznych Jacek 
Czaputowicz i sekretarz generalny 
Wspólnoty Cesare Zucconi. W swoim 
wystąpieniu minister Czaputowicz
zaznaczył, że wiele krajów i organizacji 
międzynarodowych udzieliło gwarancji i 
przywilejów dyplomatycznych 
personelowi oraz biurom Wspólnoty. –
Cieszę się, że dziś do tych krajów 
dołącza Polska – powiedział, wskazując, 
że zgodnie z zapisami porozumienia 
MSZ i Wspólnotą Św. Idziego będą 
rozwijać współpracę na rzecz pomocy 
mieszkańcom obszarów dotkniętych 
kryzysami na świecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem zarządzania projektami 
pomocowymi i solidarnościowymi.
Odnosząc się do działalności powstałej w 
1968 r. Wspólnoty Św. Idziego minister 
Czaputowicz zaznaczył, iż działa ona w 
wielu miejscach na świecie, w tym w 
miejscach objętych kryzysem, do których 
dostęp dla podmiotów państwowych i 
pozapaństwowych jest często utrudniony.
Minister spraw zagranicznych podkreślił 
ponadto, że kwestie pomocy 
humanitarnej, będące przedmiotem 
podpisanego porozumienia, znajdują się 
wśród priorytetów obecnego niestałego 
członkostwa Polski w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ. Zaznaczył w tym 
kontekście rolę naszego kraju jako 
organizatora spotkań w ramach ONZ na 
temat praw osób należących do 
mniejszości religijnych, podkreślając w 
szczególności inicjatywę ustanowienia 22 
sierpnia Międzynarodowym Dniem 
upamiętniającym ofiary aktów przemocy 
ze względu na religię lub wyznanie. 
Poinformował także, że Polska kandyduje 
do Rady Praw Człowieka na kadencję 
2020-2022, gdzie zamierza zabiegać o 
prawa osób marginalizowanych, a 
zwłaszcza dzieci i osób w konfliktach 
zbrojnych oraz mniejszości religijnych
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Minister Jacek Czaputowicz na posiedzeniu 
Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu

Sytuacja w Syrii, działania Turcji w 
wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru 
oraz sytuacja na Ukrainie były 
głównymi tematami spotkania Rady 
do Spraw Zagranicznych (FAC) 14 
października br. w Luksemburgu.

W dyskusji na temat Syrii ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej skupili się na działaniach 
tureckich na północnym wschodzie kraju, wezwali Turcję do zaprzestania jednostronnych działań 
wojskowych i uzgodnili wspólne dalsze kroki w tej sprawie. Minister Czaputowicz zwrócił uwagę na 
potencjalnie negatywny wpływ działań Turcji na walkę z ISIS oraz na ich konsekwencje humanitarne. –
Uchodźcy syryjscy powinni mieć zagwarantowane prawo do bezpiecznego i dobrowolnego powrotu do 
swojego kraju – zaakcentował minister Czaputowicz. Wyraził zadowolenie z silnego sygnału jedności UE, 
jakim są przyjęte konkluzje Rady.
W sprawie nielegalnych działań Turcji w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru, unijni ministrowie spraw 
zagranicznych wyrazili solidarność z Cyprem i przyjęli konkluzje definiujące zakres możliwej reakcji ze 
strony UE.
Podczas posiedzenia Rady minister Czaputowicz przedstawił rezultaty spotkań pierwszych dwóch grup 
roboczych Procesu Warszawskiego - na temat bezpieczeństwa cybernetycznego w Seulu oraz na temat 
praw człowieka w Waszyngtonie.
Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Wadymem
Prystajką było okazją do przedyskutowania perspektyw postępu procesu pokojowego we wschodniej 
Ukrainie oraz do wyrażenia wsparcia dla działań prezydenta Żeleńskiego i dalszych reform. – Determinacja 
nowych władz Ukrainy do zakończenia wojny w Donbasie zasługuje na pełne wsparcie UE – podkreślił 
minister Czaputowicz w czasie dyskusji.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

W	październiku		zespół	RODM	w	Szczecinie	
zorganizował:
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Instytut Polska Bezpieczna i Regionalny 
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Szczecinie zorganizował  II Kongres 
Polska Bezpieczna. 
Kongres odbył  się w Hotelu Radisson Blu
przy Placu Rodła 10 w Szczecinie.
Temat przewodni Kongresu   “Polska w 
NATO i UE. Bezpieczeństwo zewnętrze i 
wewnętrzne, stabilność społeczno-
ekonomiczna.”
Kongres odbył się w dniach 10-11 
października. Szczegółowy program 
Kongresu znajduje się na stronie www.rodm-
szczecin.pl oraz na profilu RODM na 
Facebooku 
www.facebook.com/RODM.Szczecin
Cele II Kongresu Polska Bezpieczna
Było przedstawienie dotychczasowych 
osiągnięć oraz wyzwań dla Polski w związku 
z 15-leciem Polski strukturach Unii 
Europejskiej oraz 20. lat w strukturach 
NATO.
Inne  cele kongresu jakie postawili przed 
sobą organizatorzy to:  przedstawienie 
osiągnięć administracji rządowej oraz 
polskiej polityki zagranicznej w latach 2015-
2019,
podniesienie poziomu świadomości, wiedzy i 
kompetencji osób zarządzających 
bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem,
wymiana doświadczeń w zakresie realizacji 
zadań związanych z bezpieczeństwem 
narodowym, ochroną infrastruktury 
krytycznej, bezpieczeństwem informacyjnym 
i cyberbezpieczeństwem
wymiana myśli i poglądów między 
uczestnikami konferencji oraz podzielenie 
się doświadczeniami i obserwacjami w celu 
poszerzenia swojej wiedzy.

Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

WYSTAWĘ – GENERAŁ 
JÓZEF HALLER I JEGO 

ŻOŁNIERZE – Aula Wyższej 
Szkoły Humanistycznej TWP 

– Szczecin 04-17.10.2019
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

PRELEKCJĘ I DEBATĘ 
„Chrześcijanin wobec 

kryzysu ekologicznego” 
SZCZECIN Aula 

Salesianum 26.10.2019
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Już	w	listopadzie	zespół	RODM	zaprasza	na	kolejne	wydarzenia.
Więcej	informacji	na	naszej	stronie.
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Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa SprawZagranicznych
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