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Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej
(nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w
Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie
nowoczesną konstytucją.

PONADTO W NUMERZE POLECAMY:
Działania RODM Szczecin

Ośrodek Debaty
Międzynarodowej
w Szczecinie

Twórcy konstytucji, czerpiąc inspirację z
myśli politycznej i filozofii europejskiego
oświecenia oraz amerykańskiej konstytucji
uchwalonej w 1787 roku, uważali, że
władza ma służyć dobru całego narodu, a
nie
jedynie
interesom
warstw
uprzywilejowanych. Konstytucja miała
zapoczątkować wprowadzanie kolejnych
reform zmierzających do wzmocnienia
państwa. Podjęte działania w obronie
zagrożonej przez sąsiadów Polski stanowią
dzisiaj
przykład
odpowiedzialności
świadomych
przedstawicieli
elit
społeczeństwa. Ostateczny rozbiór Polski
przez Austrię, Prusy i Rosję w 1795 roku
doprowadził do utraty jej niepodległości.
Współtwórcy Konstytucji 3 Maja, Ignacy
Potocki i Hugo Kołłątaj po latach ocenili, że
była „ostatnią wolą i testamentem
gasnącej Ojczyzny”.
Obchody tradycji Konstytucji 3 maja były
zakazane podczas rozbiorów Polski. Po
odzyskaniu niepodległości po pierwszej
wojnie światowej, rocznica Konstytucji 3
maja została uznana za święto narodowe w
1919 roku. Podczas okupacji niemieckiej i
sowieckiej święto Konstytucji 3 Maja było
zakazane. Po drugiej wojnie światowej
komunistyczne władze w Warszawie
zmierzały do likwidacji trzeciomajowych
obchodów ze względu na odwoływanie się
do tradycji niepodległości Polski oraz ich
narodowo-katolicki
charakter.
Przeciwstawiano im i nagłaśniano
propagandowo Święto Pracy. Przez wiele
lat nie odbywały się państwowe
uroczystości
związane
z
rocznicą
Konstytucji 3 maja, a wszelkie próby
uczczenia święta kończyły się zazwyczaj
zatrzymaniami i szykanami. W 1990 roku,
po upadku komunizmu i odzyskaniu
suwerenności przez Polskę, powrócono do
przedwojennej tradycji i ponownie
proklamowano dzień 3 maja świętem
narodowym.
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75. rocznica zakończenia drugiej wojny światowej

75 lat po zakończeniu II
wojny
światowej
składamy hołd jej
ofiarom. Pamiętamy o
niezłomnej
walce
Narodu Polskiego z
nazistowskimi
Niemcami przez cały
czas trwania konfliktu
w Europie od września
1939 do maja 1945
roku.

Polska wniosła niezaprzeczalny wkład w zwycięstwo nad Hitlerem: Wojsko Polskie
było ósmą co do liczebności armią aliancką, nasi żołnierze walczyli na wszystkich
frontach tej wojny, w tym: broniąc Polski w 1939, walcząc pod Narwikiem, we Francji i
w Bitwie o Anglię 1940, w Afryce 1941-1942, na froncie wschodnim od 1943, pod
Monte Cassino, Ankoną, Falaise, Arnhem 1944, wyzwalając Bolonię oraz biorąc udział
w zdobyciu Berlina 1945. To polscy matematycy jeszcze w latach trzydziestych złamali
kod Enigmy, co pozwoliło wywiadowi alianckiemu śledzić posunięcia Niemców.
Państwo Polskie nigdy nie skapitulowało. Rząd nieprzerwanie prowadził swoja
aktywność na emigracji i w okupowanym kraju przez struktury Państwa Podziemnego,
które przede wszystkim organizowało walkę zbrojną i wsparcie wywiadowcze dla
aliantów (m. in. zdobycie dokumentacji rakiet V1 i V2). W jego ramach toczyło się
życie polityczne, działało tajne szkolnictwo, funkcjonował wymiar sprawiedliwości.
Polska Podziemna sprawowała opiekę nad szczególnie prześladowanymi obywatelami,
w tym także żydowskimi, i powiadomiła wolny świat o Zagładzie.
Ceną niezłomnej walki z Niemcami była śmierć prawie 6 mln obywateli, w tym ok. 3
mln polskich Żydów. Straty materialne szacowane są na 860 mld dolarów. 40 % dóbr
kultury zostało zniszczonych lub wywiezionych. Terytorium Polski skurczyło się o 20%.
Zwycięstwo nad niemieckim totalitaryzmem nie przyniosło upragnionej wolności
Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce. Została ona oddzielona od
demokratycznego świata „żelazną kurtyną” i pozostawała pod dominacją Związku
Sowieckiego aż do 1989 r.
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100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
wyraża
podziękowania
wszystkim
zaangażowanym w upamiętnienie papieża
Jana Pawła II i zachęca do angażowania się i
uczestnictwa w akcjach organizowanych lub
współorganizowanych przez MSZ i placówki
dyplomatyczne RP.
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18 maja 2020 r. przypada setna rocznica urodzin naszego rodaka Karola
Wojtyły, znanego całemu światu jako papież Jan Paweł II. Jest to szczególna
okazja do upamiętnienia wyjątkowej postaci, której działalność zdominowała
i wpłynęła na historię XX wieku. Św. Jan Paweł II poprzez swoje
pielgrzymowanie do ponad 120 krajów świata, a także spotkania z
przywódcami świata oraz wiernymi i przedstawicielami innych wyznań dał się
poznać jako orędownik dialogu. Był wielkim przywódcą religijnym, który
poruszał sumienia i który nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach.
Z okazji tej ważnej rocznicy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
postanowiło zainicjować kampanię #JP2ForOthers w mediach
społecznościowych, służącą upowszechnianiu wiedzy na temat nauczania św.
Jana Pawła II i przypominaniu Jego wyjątkowej postaci, w którą włączyły się
wszystkie polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie. Ze względu na
pandemię koronawirusa, szczególny nacisk położony został na akcje
organizowane w Internecie, ale nie brakuje również tradycyjnych działań,
takich jak organizowanie mszy świętych, wykładów, konferencji, seminariów,
czy odsłanianie pomników, które staną m.in. w Tiranie i Nikozji. Wśród
inicjatyw placówek znalazły się także takie, jak kampania w metrze
budapesztańskim „Podróżuj z Janem Pawłem II”, nagranie pieśni papieskiej
„Barka” w języku indonezyjskim, koncerty on-line, podcasty czy konkursy
literacko-plastyczne dla młodzieży. Polska dyplomacja promuje wystawy
poświęcone pamięci papieża-Polaka, zarówno samodzielnie przygotowane,
związane z krajem urzędowania, jak i te przygotowane we współpracy z
Centrum Myśli Jana Pawła II: „Karol Wojtyła. Narodziny” oraz „Papież
Dialogu”. Dzięki wsparciu MSZ oraz Instytutów Polskich w Madrycie oraz w
Kijowie przygotowywana jest także hiszpańska oraz ukraińska wersja
unikatowego portalu Centrum Myśli Jana Pawła II poświęconego św. Janowi
Pawłowi II www.jp2online.pl.
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Komunikat po rozmowie szefów
dyplomacji Polski i Hiszpanii

Minister Jacek Czaputowicz odbył
rozmowę
telefoniczną
ze
swoją
hiszpańską odpowiedniczką, minister
Aranchą González Layą. Wśród tematów
rozmowy znalazły się kwestie dot.
bieżącej sytuacji związanej z pandemią
koronawirusa.
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Ministrowie omówili sprawy dotyczące perspektyw
otwierania granic i znoszenia ograniczeń w obu
krajach, a także koordynacji na poziomie
europejskim w tym zakresie. Szef polskiej
dyplomacji wskazał w tym kontekście na podjęte
przez Polskę kroki w odniesieniu do tranzytu
obcokrajowców przez Polskę, a także w obszarze
funkcjonowania
poszczególnych
sektorów
gospodarki. Szczególna uwaga poświęcona została
kwestii branży turystycznej w perspektywie
zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Rozmowa
dotyczyła
także
wsparcia
gospodarek
poszczególnych państw na poziomie unijnym.
Szefowie resortów spraw zagranicznych podkreślili
także wagę relacji dwustronnych między oboma
krajami. Mimo bieżącej sytuacji uwarunkowanej
pandemią wyrazili wolę kontynuacji intensywnych i
bardzo dobrych stosunków polsko-hiszpańskich.
Wskazali także na liczne kontakty społeczne, w tym
na dużą liczbę polskich i hiszpańskich studentów
uczestniczących w programach wymiany.
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Polska wspiera Bałkany Zachodnie w walce z koronawirusem

Polska aktywnie wspiera Albanię, Bośnię i Hercegowinę,
Czarnogórę, Kosowo, Macedonię Północną oraz Serbię na
ich drodze do integracji europejskiej, dzieląc się swoimi
doświadczeniami z okresu negocjacji akcesyjnych z UE
zarówno w formatach dwustronnych, jak i wielostronnych,
takich jak organizowana od 2015 r. „Akademia
Rozszerzenia” dla urzędników z państw Bałkanów
Zachodnich. Od 2017 r. we współpracy z fundacją
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i ambasadą
RFN w Warszawie, a także z udziałem Regionalnego
Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu MSZ
organizuje również corocznie seminarium dla młodzieży z
państw Bałkanów Zachodnich, Polski i Niemiec pt. „Pamięć,
Zrozumienie, Przyszłość”.
W zeszłym roku Polska przewodniczyła Procesowi
Berlińskiemu – inicjatywie wspierającej integrację Bałkanów
Zachodnich z Unią Europejską. W ramach polskiego
przewodnictwa, którego punktem kulminacyjnym był Szczyt
Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w lipcu 2019 r.,
zorganizowanych zostało ponad 100 wydarzeń w Polsce i w
regionie Bałkanów Zachodnich, a Polska przekazała ponad
1,5 mln euro na rzecz rozwoju infrastruktury w regionie.
Symbolem polskiej solidarności z państwami regionu było
także zadeklarowanie przez Polskę wsparcia dla odbudowy
Albanii po tragicznym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce
w tym państwie w zeszłym roku, w wysokości 2,7 mln
euro.
Relacje z Bałkanami Zachodnimi będą jednym z istotnych
elementów polskiego przewodnictwa w Grupie
Wyszehradzkiej, które rozpoczyna się 1 lipca br.

Nasza pomoc dla Bałkanów
Zachodnich
jest
potwierdzeniem znaczenia,
jakie przywiązujemy do
relacji z państwami tego
regionu,
bez
którego
trudno
byłoby
uznać
proces jednoczenia Europy
za skończony – podkreślił
wiceminister
Szymon
Szynkowski
vel
Sęk
podczas
uroczystego
przekazania
pomocy
humanitarnej
sześciu
państwom
Bałkanów
Zachodnich – Albanii, Bośni
i
Hercegowinie,
Czarnogórze, Kosowowi,
Macedonii Północnej i
Serbii,
26
maja
w
Warszawie.
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Minister Czaputowicz z wizytą w
Pradze i Budapeszcie

Kwestie dwustronne, współpraca
w ramach Grupy Wyszehradzkiej
i inicjatywy Trójmorza, a także
rozmowy o wychodzeniu z
kryzysu
spowodowanego
pandemią covid-19 i plany
odmrażania gospodarek były
głównymi tematami rozmów
szefa polskiej dyplomacji z
ministrami spraw zagranicznych
Czech i Węgier podczas środowej
wizyty w obu stolicach.
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W lipcu przejmiemy prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Warszawa dołoży wszelkich
starań, aby wspólnie przezwyciężyć kryzys wywołany przez pandemię – podkreślił
minister Jacek Czaputowicz podczas rozmów z czeskim ministrem spraw zagranicznych
Tomašem Petřičkiem. Szef polskiego MSZ zaznaczył, że w 2020 roku przypada 30-lecie
współpracy wyszehradzkiej a jej sukces w znacznej mierze wynika z wysiłków czterech
państw na rzecz koordynacji swoich stanowisk na forach organizacji międzynarodowych.
– Przez te lata wypracowaliśmy sobie dobrą markę – dodał minister Czaputowicz.
Ministrowie podzielili się doświadczeniami w działaniach w czasie epidemii
koronawirusa. Szef polskiej dyplomacji podkreślił wysiłki państw europejskich w celu
repatriacji obywateli UE, którzy z powodu epidemii zostali uwięzieni w miejscach
odległych od swoich domów. – W duchu europejskiej solidarności w ramach kampanii
#LOTdodomu przetransportowaliśmy ponad 800 obywateli Unii Europejskiej. W tej
grupie znalazło się 67 obywateli Czech – zauważył szef polskiej dyplomacji. Minister
Czaputowicz jednocześnie podziękował stronie czeskiej za pomoc w transporcie polskich
obywateli z Filipin, Kolumbii, Peru, Dominikany i Nepalu.
W Budapeszcie szef polskiego MSZ omówił ze swoim węgierskim odpowiednikiem,
ministrem Péterem Szijjártó kwestie współpracy w ramach inicjatywy Trójmorza. –
Widzimy potrzebę zidentyfikowania kluczowych projektów, które ułatwią
zaangażowanie innych podmiotów, w tym potencjalnych inwestorów z USA. Jest to tym
bardziej istotne wobec deklaracji Sekretarza Stanu USA Mike’a Pompeo o
wyasygnowaniu przez Waszyngton 1 mld USD na wsparcie projektów Trójmorza –
podkreślił minister Jacek Czaputowicz. Szef polskiego MSZ wyraził zadowolenie z faktu
niedawnej deklaracji ministra Szijjártó o przystąpieniu Budapesztu do Funduszu
Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza.
Ministrowie rozmawiali także na temat współpracy energetycznej obu państw. Omówili
perspektywy budowy środkowoeuropejskich korytarzy energetycznych.
Podróż ministra Jacka Czaputowicza w Pradze i w Budapeszcie była pierwszą oficjalną
wizytą od 10 tygodni, tj. od czasu rozpoczęcia pandemii.
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Wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE

Głównym tematem dyskusji ministrów był stan relacji pomiędzy Unią Europejską a
Chinami, w tym przygotowania szczytu UE-Chiny, który ma się odbyć w czerwcu,
oraz zaplanowanego na wrzesień br. spotkania liderów UE-27 i Chin. Uczestnicy
spotkania omówili także sytuację w Afganistanie.
W dyskusji dotyczącej współpracy UE z Chinami szef polskiej dyplomacji zwrócił
uwagę, że rosnące znaczenie Chin w wymiarze globalnym wymaga większej
jedności UE. Przypomniał przy tym przedstawione przez Polskę w czerwcu 2019
roku propozycje zasad współpracy UE z Chinami, obejmujące m. in. zapewnienie
przejrzystości i koordynacji UE w odniesieniu do Chin, znaczenie relacji
transatlantyckich w budowaniu relacji z Pekinem, czy poszukiwanie równowagi
między pragmatycznym podejściem a ochroną wspólnych wartości. Zauważył
także, że rynek chiński pozostaje zamknięty dla produktów europejskich, w
szczególności produktów rolno-spożywczych. – Dla Polski dalsza eliminacja barier w
handlu oraz zapewnienie na zasadach wzajemności dostępu do rynku chińskiego
dla towarów pochodzących z UE ma kluczowe znaczenie – zaznaczył minister Jacek
Czaputowicz.
Ministrowie UE uzgodnili tekst oświadczenia wyrażającego zaniepokojenie
działaniami Chin podważającymi międzynarodowe zobowiązania dotyczące statusu
Hongkongu.
W dyskusji na temat Afganistanu minister Czaputowicz podkreślił znaczenie
zaangażowania UE w wysiłki na rzecz stabilizacji sytuacji politycznej i poprawy
bezpieczeństwa w tym państwie. – Z zadowoleniem przyjmujemy porozumienie
przyjęte między prezydentem Aszrafem Ghanim a dr. Abdullahem Abdullahem –
przewodniczącym Wysokiej Rady ds. Pojednania Narodowego – powiedział
minister Czaputowicz. Przypomniał także, że Polska pozostaje zaangażowana w
działania na rzecz stabilizacji sytuacji w Afganistanie, również poprzez udział
Polskiego Kontyngentu Wojskowego.
Rada przyjęła Konkluzje dot. Afganistanu, w których udziela wsparcia dla wysiłków
Afgańczyków podejmowanych na rzecz wzmacniania pokoju, bezpieczeństwa,
stabilności.
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Unia Europejska musi mówić jednym
głosem w relacjach z partnerem tak
silnym jak Chiny – powiedział
minister spraw zagranicznych Jacek
Czaputowicz
podczas
wideokonferencji ministrów spraw
zagranicznych państw członkowskich
UE.
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Wspólny polsko-brytyjski komunikat prasowy
dotyczący umowy w sprawie praw wyborczych
obywateli obu państw w wyborach lokalnych

Polska i Wielka Brytania podpisały
umowę, która gwarantuje polskim i
brytyjskim obywatelom, mieszkającym
w drugim państwie, prawa do
głosowania i kandydowania w
wyborach lokalnych po wyjściu
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Oznacza to, że polscy obywatele
mieszkający w Wielkiej Brytanii oraz
brytyjscy obywatele mieszkający w
Polsce mają prawo wybierania swoich
przedstawicieli we władzach lokalnych
w państwie, w którym mieszkają.
Umowa
została
podpisana
w
Warszawie przez sekretarza stanu w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Piotra Wawrzyka oraz ambasadora
Wielkiej Brytanii w Polsce Jonathana
Knotta.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie
Debata online “Witold Pilecki – bohater
niezwyciężony”

13 maja 2020 r. miała miejsce debata online
zatytułowana:
„Witold
Pilecki
–
bohater
niezwyciężony”. Poświęcona
postaci rotmistrza
Witolda Pileckiego. Debata odbyła się w 119 rocznicę
urodzin Witolda Pileckiego.
W debacie wzięli udział Tadeusz Płużański, Hanna
Nowak-Radziejowska i Piotr Semka.
Organizatorami byli: RODM w Szczecinie i Polskie
Radio Szczecin
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie
Debata online:
„Wpływ Jana Pawła II na losy Polski i
Świata”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio
Szczecin w dniu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 18 maja 2020
roku, przeprowadził debatę zatytułowaną: „Wpływ Jana Pawła II na
losy Polski i Świata”.
W debacie udział wzięli:
prof. Jan Żaryn (UKSW w Warszawie),
prof. Krzysztof Kowalczyk (Archiwum Państwowe i US w Szczecinie),
prof. G. Wejman (Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie i US w
Szczecinie)
dr Ewa Katarzyna Czaczkowska (UKSW w Warszawie).
Dyskusję w studio poprowadziła Pani red. Joanna Skonieczna.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie
r.

Konferencja “Siła wybory kobiet”
odbyła się online w dniu 10 maja 2020 r. o godz. 16:00, w której wzięły udział:
•dr hab. n. med. Anny Wiechowska- Kozłowska,
•Ewa Chmielewska,
•Beata Śliżewska
•Małgorzata Jacyna–Witt.
•prowadząca dr Monika Różycka.

Zamieszczamy link do relacji z konferencji:
https://www.youtube.com/watch?v=9-5eHe1q0ek&feature=emb_title
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