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Delegacja udająca się 10 kwietnia 2010 roku na uroczystości 
katyńskie reprezentowała polskie elity, ich różnorodne barwy 
polityczne, społeczne i duchowe. W jej skład wchodzili 
wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, 
dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy 
Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, 
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych 
oraz osoby towarzyszące. Osobą łączącą współczesną Polskę z elitami 
i tradycją II Rzeczypospolitej był obecny na pokładzie ostatni 
Prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.
Uczestnicy lotu do Smoleńska udawali się na uroczystości do 
Katynia, aby oddać hołd ofiarom masowych egzekucji w Lesie 
Katyńskim, Miednoje, Charkowie, Bykowni i Kuropatach
dokonanych przez NKWD wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych 
władz Związku Sowieckiego. W mordzie katyńskim życie utracili 
polscy jeńcy wojenni: oficerowie, naukowcy, duchowni różnych 
wyznań, urzędnicy i funkcjonariusze, przedstawiciele wolnych 
zawodów i przedsiębiorcy – ówczesna elita II Rzeczypospolitej.
Zbrodnia katyńska i tragedia smoleńska to dwa wydarzenia, które 
stanowią symbol tragicznych kart polskiej historii.
Katastrofa samolotu TU-154M sprawiła, że Prezydent Lech 
Kaczyński nie wygłosił swojego przemówienia przygotowanego na 
70-lecie zbrodni katyńskiej.
„Sprawmy – napisał wówczas Prezydent – by katyńska rana mogła 
się wreszcie zagoić i zabliźnić.”.
Przesłanie, które nie zostało wypowiedziane 10 kwietnia 2010 roku, 
wybrzmiewa dzisiaj, po dziesięciu latach, równie mocno.
Wydarzenia te wstrząsnęły milionami Polaków, jak również 
międzynarodową opinią publiczną. Uczestnicy tamtego lotu na 
zawsze pozostaną żywi w naszej pamięci.
Poniżej zamieszczone jest niewygłoszone w Katyniu przemówienia 
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przemówienie pochodzi z 
wydawnictwa Kancelarii Prezydenta RP „Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński 2009-2010. Wystąpienia Listy Wywiady. 
Wybór” .

Dziesiąta rocznica katastrofy 
smoleńskiej
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Spotkanie ministrów spraw 
zagranicznych państw NATO

Państwa NATO powinny 
dzielić się 
doświadczeniami w 
walce z pandemią 
COVID-19 i pomagać 
sobie, gdyż nikt nie 
rozwiąże tego problemu 
samodzielnie. Struktury 
cywilne i wojskowe 
NATO mogą odegrać 
większą rolę w 
odpowiedzi na aktualne 
zagrożenie 
epidemiologiczne –
mówił minister Jacek 
Czaputowicz podczas 
spotkania ministrów 
spraw zagranicznych 
NATO 
przeprowadzonego w 
formie 
wideokonferencji.

Głównym tematem dyskusji była ocena aktualnej sytuacji środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego w kontekście pandemii COVID-
19 oraz jej wpływ na funkcjonowanie Sojuszu. Mimo kryzysu 
związanego z koronawirusem, państwa NATO poparły utrzymanie 
silnej aktywności organizacji w zakresie bezpieczeństwa, w tym 
dotyczącej obrony i odstraszania. Ministrowie spraw zagranicznych 
odnosili się także do wymierzonej w państwa NATO kampanii 
dezinformacyjnej, prowadzonej zwłaszcza przez Rosję. Było to 
pierwsze spotkanie w gronie 30 państw członkowskich Sojuszu, z 
udziałem Republiki Macedonii Północnej.
Szefowie dyplomacji państw NATO przyjęli oświadczenie, w którym 
wyrazili solidarność w obliczu kryzysu spowodowanego pandemią 
COVID-19 (pełna treść dostępna jest tutaj). W trakcie dyskusji 
omówili także zaangażowanie operacyjne NATO oraz współdziałanie 
z partnerami w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu i w Afganistanie, 
a także poparli intensyfikację współpracy partnerskiej z Gruzją i 
Ukrainą. Zaakceptowali też mandat Grupy Refleksji powołanej przez 
Sekretarza Generalnego NATO, która ma zająć się wzmocnieniem 
politycznego wymiaru aktywności Sojuszu.
Minister Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę na agresywne działania 
Rosji wobec sąsiadów i prowadzoną przez Moskwę 
kampanię dezinformacyjną, skierowaną przeciwko jedności 
sojuszniczej. Szef polskiej dyplomacji poparł także zacieśnienie 
współpracy NATO z bliskimi partnerami Sojuszu: Ukrainą i Gruzją, 
która jest korzystna zarówno dla Sojuszu, jak i tych państw. Wyraził 
też oczekiwanie, że Grupa Refleksji, z udziałem minister Anny 
Fotygi, przyczyni się do wzmocnienia jedności i solidarności 
sojuszniczej.
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Polskie wsparcie sektora publicznego w państwach Partnerstwa 
Wschodniego oraz na Bałkanach w pierwszym kwartale 2020 r.

Polskie instytucje administracji 
publicznej, samodzielnie lub tworząc 
konsorcja z innymi państwami 
członkowskimi UE wygrywają konkursy 
twinningowe i tym samym przekładają 
krajowe rozwiązania systemowe na 
grunt krajów sąsiadujących z Unią, 
wykorzystując instrumenty finansowe 
Komisji Europejskiej.

Twinning to program unijnej współpracy rozwojowej, którego 
celem jest rozwój sektora publicznego w krajach sąsiadujących 
z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Standardowy 
projekt twinningowy trwa około 15 miesięcy i posiada budżet w 
wysokości miliona euro. W realizacji twinningu biorą udział 
instytucje administracji publicznej.
Zaangażowanie polskich instytucji w realizację projektów 
twinningowych jest bardzo korzystne dla Polski, gdyż stwarza 
możliwość realizacji celów polskiej polityki zagranicznej przy 
użyciu środków wspólnotowych tj. instrumentów finansowych 
Komisji Europejskiej (Instrument for Pre-Accession
Assistance - IPA, The European Neighbourhood
Instrument – ENI).
W ostatnich czterech latach instytucje polskiej administracji 
publicznej wygrywały rocznie od czterech do siedmiu projektów 
o łącznej wartości budżetów od pięciu do ośmiu mln euro 
rocznie, głównie w państwach Partnerstwa Wschodniego oraz 
na Bałkanach.
Najbardziej aktywnymi w tej przestrzeni polskimi instytucjami 
są: Narodowy Bank Polski, Najwyższa Izba Kontroli, 
Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego oraz 
instytucje z sektora rolnictwa.
W	styczniu	2020	r.	Minister	Spraw	Zagranicznych	wydał	
zalecania	dla	polskich	instytucji	dotyczące	realizacji	projektów	
twinningowych.	Regulują	one	fundamentalne	kwestie	
techniczne	związane	z	udziałem	polskiej	administracji	publicznej	
w	tym	programie.
Koordynacją twinninguw	Polsce	zajmuje	się	Krajowy	Punkt	
Kontaktowy	w	Departamencie	Współpracy	Rozwojowej	MSZ.
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Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych UE

Opowiadamy się za ambitnym podejściem do budżetu UE na lata 2021-2027, tak aby pozwolił on na 
zapewnienie odpowiedniego wsparcia państwom członkowskim dotkniętym ekonomicznymi 
konsekwencjami pandemii – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który 
wziął dziś udział w posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych UE w formie wideokonferencji.

Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że UE 
powinna bardziej aktywnie wspierać wysiłki 
państw członkowskich w walce z pandemią i jej 
skutkami gospodarczymi. Wyraził także 
zadowolenie z dotychczasowego systemu 
koordynacji konsularnej UE w państwach trzecich. 
Podkreślił, że na pokładach samolotów w ramach 
akcji #LOTdoDomu wróciło do kraju ponad 750 
obywateli innych krajów UE, a także obywatele 
Wielkiej Brytanii i Ukrainy.
Szef polskiej dyplomacji wskazał, że działania 
dezinformacyjne podejmowane przez państwa 
trzecie, w tym Rosję, mają na celu osłabienie 
zaufania między państwami członkowskimi oraz 
wiarygodności UE na arenie międzynarodowej. -
W celu przeciwdziałania dezinformacji niezbędne 
jest uwypuklanie w przekazie publicznym 
konkretnych przykładów solidarnych działań 
państw członkowskich – podkreślił Minister. 
Wyraził także poparcie dla zapowiedzianego 
wzmocnienia komunikacji strategicznej UE.

W odniesieniu do wojskowych i cywilnych misji 
UE w krajach trzecich, Minister Jacek 
Czaputowicz wskazał, że w nowych warunkach 
powinny one zachować zdolność do wypełniania 
swojego mandatu. Poinformował także, iż Polska 
weźmie udział w nowoutworzonej misji IRINI na 
Morzu Śródziemnym, której zadaniem będzie 
egzekwowanie przestrzegania embarga na dostawy 
broni do Libii. Zadania w ramach tej misji 
realizować będzie polski samolot rozpoznawczy 
oraz 120-osobowy kontyngent żołnierzy.
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Polska solidarna w obliczu 
pandemii COVID-19

Polskie wsparcie dla włoskich lekarzy #solidarity
Grupa polskich lekarzy i ratowników wyjechała 30 marca do szpitala 
polowego w Brescii, aby wesprzeć włoską służbę zdrowia w 
epicentrum epidemii koronawirusa w Lombardii. To inicjatywa 
Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Polskim 
Centrum Pomocy Międzynarodowej. W misję zaangażowało się 15 
osób – w tym 7 lekarzy intensywistów oraz medyków innych profesji. 
Pomoc lekarzom na miejscu we Włoszech to także okazja do 
wymiany bezcennych doświadczeń dotyczących form i sposobów 
organizacji krajowego systemu ochrony zdrowia pod kątem 
skuteczności zarządzania walką z epidemią COVID-19.

Pomagamy w powrocie do domu
W marcu i kwietniu wspólnie z Kancelarią Premiera i PLL LOT 
przeprowadziliśmy akcję #LotDoDomu – jedną z największych 
operacji w historii polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej i PLL 
LOT. W jej ramach do kraju na pokładach samolotów polskich linii 
wróciło ponad 55 tys. Polaków. Pomogliśmy też wrócić do domu 
ponad 2 tys. obywateli innych państw m.in. UE, USA, Japonii, 
Kanady, Australii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Turcji i Korei 
Południowej. Sprawny przebieg akcji nie byłby możliwy bez 
ogromnego zaangażowania naszych konsulów pracujących 
nieprzerwanie przez ostatnie tygodnie.

Płyny dezynfekcyjne dla szpitali w Wenecji Euganejskiej i 
San Marino
7 kwietnia z Warszawy wyjechał transport ze środkami medycznymi 
przeznaczonymi dla włoskiej służby zdrowia. Decyzją polskiego 
rządu 20 tys. litrów środków dezynfekujących, wyprodukowanych i 
przekazanych przez spółkę skarbu państwa Polfę Tarchomin S.A., 
trafi do placówek medycznych w Wenecji Euganejskiej w północnych 
Włoszech i do szpitala w San Marino. Włochy to jeden z krajów 

najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa na świecie. 

Ambasady RP oraz Instytuty Polskie wspierają akcję 
#ZostańWDomu
Instytuty Polskie oraz placówki dyplomatyczno-konsularne RP 
włączają się w akcje niesienia pomocy w kraju urzędowania. IP w 
Bukareszcie poprzez akcję #AjutăNuAștepta / #PomagajNieCzekaj
zachęca do pomocy osobom starszym w czasie pandemii. Nasze 
placówki wspierają także osoby przebywające w domu i oferują 
bogatą ofertę kulturalną on-line, umożliwiającą poznanie polskiej 
kultury i sztuki. Organizowane są np. akcje czytania polskiej poezji, 
udostępnianie są filmy, oferowana jest możliwość zwiedzania on-line 
polskich muzeów i zabytków, czy wirtualnych wycieczek po Polsce. 
Placówki zachęcają także do poznania polskiej kuchni i prowadzą 
vlogi dla dzieci. W ten sposób wspieramy akcję #zostańwdomu i 
#wszystkobedziedobrze.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP serdecznie dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy w Polsce i na 
świecie w obliczu pandemii COVID-19!

Polska aktywnie zaangażowała się 
m.in. w pomoc włoskim szpitalom oraz 
wsparcie w powrocie do domu 
obywateli ponad 30 państw na 
świecie.
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Akcja Polonia4Neighbours i działania Polonii w zwalczaniu 
pandemii koronawirusa na świecie

W ramach akcji „Polonia4Neighbours” resort dyplomacji wspomaga projekty oraz aktywność Polonii wspierając 
finansowo jej działania pomocowe oraz promując polonijną solidarność społeczną w środowiskach lokalnych. 
Organizacje polonijne, środowiska harcerskie i szkolne, a także duszpasterstwo przyłączają się do inicjatyw 
lokalnych lub podejmują własne, by służyć innym i wspierać kraje zamieszkania w tym trudnym okresie. – Polscy 
harcerze w wielu krajach pomagają swoim sąsiadom i lokalnym społecznościom – przypomniał wiceszef polskiej 
dyplomacji.
W Kanadzie Kongres Polonii Kanadyjskiej wezwał wszystkie organizacje do wspierania sąsiadów i niesienia 
pomocy, Polonia organizuje wyjazdy do osób starszych czy organizuje pomoc w zakupach i transporcie żywności. W 
Niemczech wolontariusze Polskiej Misji Katolickiej organizują pomoc w lokalnym środowisku, w tym dyżury 
kryzysowe. Z kolei w Islandii Polacy organizują akcję pomocową dla tamtejszej służby zdrowia, w tym ratownictwa 
medycznego. Z pozytywnym odzewem spotkał się apel ambasadora RP do rodaków mieszkających na Islandii, 
którzy mają wykształcenie medyczne - lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów i ratowników medycznych - a nie 
pracujących obecnie w swoim zawodzie, aby zgłosili się do pomocy w sektorze służby zdrowia.
Warto podkreślić, że w walkę z pandemią zaangażowana jest także duża liczba polskich lekarzy zatrudnionych w 
szpitalach na całym świecie i pracujących z ogromnym poświęceniem.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyraża podziękowania wszystkim rodakom zaangażowanym w niesienie 
pomocy na świecie i zachęca do włączania się do akcji „Polonia4Neighbours”.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

24 kwietnia miała miejsce konferencja poświęcona problemom rolnictwa w kontekście zagrożenia COVID-19 

ORGANIZATORZY:
•Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (ZODR) w Barzkowicach
•Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Szczecinie
•eAgronom Sp. z o.o.
TEMATYKA KONFERENCJI:
•działalność instytucji okołorolniczych w dobie pandemii
•aktualne wyzwania dla polskiego rolnictwa
•oczekiwania rolników wobec UE w aktualnej sytuacji i w przyszłości. Dokąd idziesz Unio?
UCZESTNICY KONFERENCJI:
•Edward Kosmal – Solidarność Rolników Indywidualnych,
•Emila Niemyt – ARiMR Szczecin
•Marta Werner – Związek Rolników Współpracy Polsko-Niemieckiej
•Przedstawiciel ZIR Szczecin,
•Przedstawiciel ZIR Koszalin,
•Agnieszka Śpiewak – KOWR Szczecin,
•Krzysztof Nieckarz / Michał Mętlewicz – KOWR Koszalin
•Adam Kalinowski – dyrektor ZODR Barzkowice
•Krzysztof Duszkiewicz – przedstawiciel ZODR Barzkowice
•Mariusz Brzostek – konsultant RODM Szczecin
MODERATORZY:
•Adam Kalinowski
•Mariusz Brzostek



REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Al. Wojska Polskiego 63, IV p., pokój 4/41 

Tel. +914003137

E-mail: rodm@rodm-szczecin.pl

www.rodm-szczecin.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa SprawZagranicznych

REDAKCJA BIULETYNU
Mariusz Brzostek- konsultant RODM Szczecin


