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Deklarację Warszawską przyjęły w 2000 roku delegacje 108
państw i 12 organizacji międzynarodowych. Wyrażono
w niej wspólne przywiązanie do celów i zasad ustanowionych
w Karcie Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka.
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Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

Zgodnie	z	postanowieniem	Marszałka	Sejmu	RP	z	dnia	3	czerwca	
2020	r.	w	sprawie	zarządzenia	wyborów	Prezydenta	
Rzeczypospolitej	Polskiej	wybory	odbyły		się	w	niedzielę,	28	czerwca	
2020	r.	w	godz.	7.00-21.00.

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą miało miejsce w
niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. z wyjątkiem
obwodów głosowania utworzonych w krajach Ameryki Południowej i
Ameryki Północnej, gdzie głosowanie odbyło się w sobotę 27
czerwca 2020 roku w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.
Ponieważ żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyskał więcej
niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego
głosowania zaplanowano ponowne głosowanie (druga tura
wyborów).
Obywatele polscy przebywający poza granicami mogli zagłosować w
obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście lub
korespondencyjnie, a w niektórych obwodach ze względu na sytuację
epidemiczną możliwe było głosowanie wyłącznie korespondencyjne,
a w części obwodów z uwagi na kwestie organizacyjne
lub techniczne możliwe było głosowanie wyłącznie osobiste.
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Deklarację Warszawską przyjęły w 2000 roku delegacje
108 państw i 12 organizacji międzynarodowych.
Wyrażono w niej wspólne przywiązanie do celów i zasad
ustanowionych w Karcie Narodów Zjednoczonych
i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Sygnatariusze Deklaracji zobowiązali się do
przestrzegania i popierania podstawowych,
demokratycznych norm i zasad, m.in. że wola ludu jest
podstawą władzy rządu oraz że każda osoba ma prawo
równego dostępu do uczestnictwa w kierowaniu
sprawami publicznymi, do ochrony prawnej bez żadnej
dyskryminacji, do wolności myśli, sumienia i wyznania
oraz do swobodnego zgromadzania się i stowarzyszania.
Zapowiedziano również współpracę na rzecz
przeciwdziałania międzynarodowemu terroryzmowi,
przestępczości zorganizowanej, korupcji, handlowi
narkotykami i nielegalnemu handlowi bronią, a także
handlowi ludźmi i legalizacji bezprawnych dochodów.
Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji od 2009 roku
ma swoją siedzibę wWarszawie.

Z okazji 20. rocznicy podpisania Deklaracji
Warszawskiej miała miejsce wideokonferencja
zorganizowana przez Rumunię, sprawującą
obecnie prezydencję we Wspólnocie
Demokracji.
W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano,
że wartości demokratyczne wymienione w
Deklaracji Warszawskiej są jeszcze bardziej
istotne w dobie pandemii niż kiedykolwiek
wcześniej. Dzięki wartościom
demokratycznym, takim jak wolność słowa czy
mechanizmy kontroli efektywności działań
rządów, a także dzięki dzieleniu się dobrymi
praktykami i wzajemnej pomocy, państwa
demokratyczne mogą skuteczniej walczyć z
zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakim
jest COVID-19.
Minister Jacek Czaputowicz w swoim
wystąpieniu podkreślił wagę przestrzegania
praw człowieka i zasad demokratycznych w
skutecznej walce z COVID-19, a także
uwypuklił potrzebę podejmowania współpracy
międzynarodowej dla zmniejszenia skutków
pandemii. – Wspólnota Demokracji jest
doskonałą platformą do zacieśnienia
wielostronnej współpracy opartej na
wartościach demokratycznych i mam nadzieję,
że wszyscy członkowie Rady Zarządzającej
połączą wysiłki, aby wyciągnąć wnioski na
przyszłość z tegorocznych tragicznych
wydarzeń – powiedział minister.
Szef polskiej dyplomacji odnotował również
wpływ, jaki mogą mieć nowe technologie,
masowo wykorzystywane podczas pandemii,
na styl życia ludzi, ale także na stan
przestrzegania praw człowieka. – Postępująca
cyfryzacja ludzkiego życia może pogłębiać brak
szacunku dla innych wyznań, dla
różnorodności językowej i kulturowej, różnic
ideologicznych i poglądów politycznych.
Dlatego musimy skoncentrować nasze wysiłki
na wzmacnianiu tolerancji oraz szacunku dla
różnorodności - zaznaczył.
Uczestnicy wyrazili swoje poparcie dla
wspólnej deklaracji, w której podkreślono, że
walka z wirusem nie może być
usprawiedliwieniem dla ograniczania
demokracji i swobód obywatelskich, a wszelkie
środki zapobiegawcze powinny być
wprowadzane w duchu wartości i zasad
wymienionych w Deklaracji Warszawskiej.
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Spotkanie	ministra	Jacka	Czaputowicza z	szefami	dyplomacji	
Estonii,	Litwy	i	Łotwy	w	Tallinnie

Polska rozwija ścisłą współpracę z państwami
bałtyckimi w tak trudnym dla Europy i świata
momencie. To test solidarności dla nas wszystkich, a
dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wszelkie problemy
chcemy rozwiązywać wspólnie i w niezbędnej
koordynacji – zapewnił szef polskiej dyplomacji, który z
ministrami spraw zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy
rozmawiał dziś o wspólnych działaniach łagodzących
skutki pandemii, polityce bezpieczeństwa, oraz
współpracy w UE i regionie.

Ministrowie spraw zagranicznych
Polski, Estonii, Litwy i Łotwy spotkali
się po raz pierwszy w tym gronie od
wybuchu pandemii. Omówili
konkretne kroki, jakie należy podjąć
w najbliższym czasie w celu
możliwie skutecznego wychodzenia
z kryzysu wywołanego pandemią
COVID-19. Ministrowie zgodzili się,
że jedną z odpowiedzi, poza
zabiegami krajowymi, jest ambitny
budżet UE oraz fundusz odbudowy,
które staną się ważnym impulsem
do wyjścia z kryzysu i wzmocnienia
UE w najbliższych latach. Impulsem
dla działań antykryzysowych ma
szansę być także Inicjatywa
Trójmorza. Minister Czaputowicz
podziękował stronie estońskiej za
dynamiczne przygotowania do
październikowego szczytu
Trójmorza, który odbędzie się w
Tallinnie. Dzięki mocnemu
zaangażowaniu m.in. Polski i
państw bałtyckich inicjatywa
konsoliduje się i ugruntowuje.
Kolejne kraje, w tym Estonia i
Łotwa, zadeklarowały przystąpienie
do Funduszu Inwestycyjnego IT.
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Wzmocnienie	współpracy	Polski	
z	Estonią,	Litwą	i	Łotwą

Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy było
okazją do omówienia rozwoju współpracy i wzajemnej
koordynacji w odniesieniu do działań antykryzysowych
związanych z pandemią COVID-19. – Aktualna sytuacja
potwierdza potrzebę ścisłej współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 wywołała dodatkowe
wyzwania w tym obszarze, ale te tradycyjne wciąż pozostają
aktualne i wymagają kontynuowania wspólnych działań –
powiedział szef polskiej dyplomacji. Przypomniał przy tym o
polskim zaangażowaniu w bezpieczeństwo Estonii, Litwy i Łotwy
oraz zapewnił o jego długoterminowym charakterze.
Ministrowie zgodzili się co do potrzeby jeszcze ściślejszej
współpracy w ramach NATO i wzmacniania więzi
transatlantyckich. Zwrócili również uwagę na konieczność
zwalczania propagandy i dezinformacji, w tym dotyczącej
tematyki COVID-19. Wśród tematów rozmów znalazły się też
kwestie europejskie, w tym Wieloletnie Ramy Finansowe,
fundusz odbudowy, Brexit oraz agenda zbliżającej się
prezydencji Niemiec w Radzie UE. W gronie rozmówców
panowała zgoda, że wyjście z kryzysu wywołanego pandemią
COVID-19 wymaga bliskiej i skoordynowanej współpracy na
forumUE.
Ważnym tematem dyskusji ministrów była także sytuacja we
wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Przypomniano o
znaczeniu Partnerstwa Wschodniego dla stabilizacji i rozwoju
państw objętych tą inicjatywą, jak również dla wzmocnienia
bezpieczeństwa EuropyWschodniej.

Spotkanie	w	Wilnie	ministra	Jacka	Czaputowicza
z	szefami	dyplomacji	Estonii,	Litwy	i	Łotwy	
(spotkanie	w	formacie	B3+1)	oraz	dwustronne	
rozmowy	polsko-litewskie	potwierdzają	bliską	
współpracę	Polski	z	krajami	regionu.
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Spotkanie-ministrów spraw zagranicznych 
państw Grupy Wyszehradzkiej i Turcji

Wtrakcie dyskusji rozmówcy zaprezentowali działania swoich
krajów na rzecz przeciwdziałania rozwojowi pandemii COVID-
19. Minister Czaputowicz wysoko ocenił współpracę w tym
zakresie z Ankarą, zwłaszcza w kontekście repatriacji
obywateli i dostarczania środków ochrony osobistej. –
Współpraca oparta na poczuciu solidarności i zrozumieniu
wzajemnych potrzeb jest dziś jeszcze bardziej istotna niż
kiedykolwiek. Myśląc także o naszej przyszłości po
zakończeniu pandemii, powinniśmy dążyć do intensyfikacji
naszych relacji. – podkreślił szef polskiej dyplomacji.
Minister Czaputowicz wskazał sektor energetyczny,
infrastrukturalny, transportowy, czy turystyczny jako istotne
obszary współpracy Polski z Turcją. Za ważny projekt
sprzyjający jej wzmacnianiu uznał korytarz transportowy Via
Carpatia. Odnotowując spadek wolumenu polskiego
eksportu do Turcji w ostatnim czasie, szef polskiej dyplomacji
ponowił postulat dotyczący usuwania barier w handlu z
partnerami europejskimi. Wyraził przy tym satysfakcję z
powodu zniesienia utrudnień dla polskiej branży
przewozowej, realizującej tranzyt przez Turcję, w wyniku
ograniczeń na granicach w związku z pandemią COVID-19.

19	czerwca	miała	miejsce	
wideokonferencja	z	
udziałem	szefów	
dyplomacji	krajów	Grupy	
Wyszehradzkiej	i	Turcji	
służyła	omówieniu	
aktualnej	sytuacji	
związanej	z	perspektywą	
wzmocnienia	współpracy	
gospodarczej	w	
kontekście	wychodzenia	z	
kryzysu	wywołanego	
pandemią	COVID-19.
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Dyskusja	o	przyszłości	relacji	
transatlantyckich	z	udziałem	ministra	
Czaputowicza

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Waszyngtonie jest
symbolem bliskiego partnerstwamiędzy Polską a USA. Nasze relacje
koncentrują się dziś na tak ważnych sprawach jak obronność,
bezpieczeństwo czy energia. - powiedział minister Jacek
Czaputowicz, otwierając dyskusję zorganizowaną we współpracy z
German Marshall Fund w Warszawie. Uczestnicy wideokonferencji
The Future of Transatlantic Relations in a Post-COVID World
rozmawiali m.in. o skutkach globalnego kryzysu wywołanego przez
pandemię Covid-19, możliwych działaniach zaradczych, a także
przyszłości relacji transatlantyckich w nowej, popandemicznej
rzeczywistości.

W dzisiejszych warunkach społeczność
transatlantycka powinna wykazywać się
jednością i solidarnością, wspólnie stawiać
czoło zagrożeniom i wspólnie planować
działania służące wyjściu z kryzysu –
zaznaczył szef polskiej dyplomacji.
Podkreślił, że dla Polski podstawą
bezpieczeństwa i dobrobytu
Europejczyków pozostaje niezmiennie
obecność amerykańska w Europie i silne
więzy transatlantyckie. Służy temu także
rozwój polsko-amerykańskiej współpracy
wojskowej i realizacja zapisów deklaracji,
jaką polski i amerykański prezydent
podpisali w 2019 roku. Za istotną szef
polskiej dyplomacji uznał bliską
współpracę Polski i USA w zakresie
amerykańskich dostaw LNG i cywilnej
energii jądrowej, a także 5G. Jak wskazał,
ważnym impulsem dla wzmocnienia
zaangażowania USA w Europie będzie
rozwój Inicjatywy Trójmorza.
Wśród uczestników konferencji
znaleźli się przedstawiciele administracji
oraz ośrodków analitycznych z USA,
Niemiec, Francji oraz Wielkiej Brytanii.



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter czerwiec  2020

STRONA8

Spotkanie	ministra	Szymona	Szynkowskiego vel	Sęk	
z	uczestnikami	Akcji	„Polonia4Neighbours

W	ramach	akcji	„Polonia4Neighbours”	
Ministerstwo	SZ	od	kwietnia	2020	
wspiera	działalność	pomocową	oraz	
aktywność	Polonii	w	czasie	pandemii,	
dofinansowując	jej	działania	oraz	
promując polonijną	solidarność	
społeczną	w	środowiskach	lokalnych.

W spotkaniu online wzięli udział przedstawiciele
polonijnego środowiska lekarskiego, duchowieństwa,
organizacji polonijnych oraz osoby prywatne, których
zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy innym podczas
pandemii było nadzwyczajne i godne uznania. – Dzisiaj
mogłem spotkać się dzięki technologii z kilkunastoma
osobami na świecie, ale mam świadomość, że wiele
inicjatyw pomocowych realizowanych w różnych krajach
ogarniętych pandemią jest realizowanych dzięki pracy
cichych bohaterów. Jesteśmy dumni, że Polacy potrafią być
solidarni i wykazywać się empatią w tak trudnym czasie –
podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji.
Działania w ramach akcji „Polonia4Neigbours” obejmują
organizowanie zbiórek żywności, środków dezynfekujących
lub materiałów niezbędnych osobom chorym czy starszym;
udzielanie darmowej pomocy psychologicznej, szkolnej,
porad prawnych (w tym infolinie, biuletyny, itp.) czy
tłumaczeń; organizowanie wirtualnych konferencji na
temat działań lekarzy polskich; rozwożenie leków i
produktów pierwszej potrzeby osobom potrzebującym (np.
seniorom lub osobom na kwarantannie); pomoc poprzez
edukację (np. lekcje i kursy online wykonania środków
ochrony jak maseczki i płyny); działania z zakresu kultury
(np. wspólne śpiewanie piosenek, nowe wersje znanych
utworów, itp.), a także uruchomienie przez organizacje
polonijne dodatkowych funduszy na cele związane na
nadzwyczajną sytuacją spowodowaną przez pandemię.
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Wideokonferencja	Ministrów	Spraw	
Zagranicznych	Inicjatywy	Trójmorza

30 czerwca 2020 minister Jacek Czaputowicz wziął udział w
zorganizowanym przez Estonię w formule wideokonferencji spotkaniu
ministrów spraw zagranicznych Inicjatywy Trójmorza. Celem
wydarzenia było przedstawienie przez stronę estońską przygotowań
do Szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Tallinie w
dniach 19-20 października 2020 roku.

Minister Jacek Czaputowicz podkreślił, że
projekt jest jednym z najważniejszych
narzędzi pozwalających na integrację
środkowoeuropejskich państw
członkowskich UE. Wkład Polski do Funduszu
Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza wyniósł
500 mln euro (oprócz Polski do Funduszu
przystąpiły Rumunia, Węgry, Estonia i Łotwa,
każdy kraj zadeklarował udział w wysokości
20 mln euro). Minister docenił
zaangażowanie USA w tworzenie Funduszu
Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza.
Podkreślił także, iż Polska opowiada się za
intensywnym rozwojem międzyrządowej
współpracy w ramach Inicjatywy
wspierającej dobrze funkcjonującą
kooperację polityczną na szczeblu głów
państw.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
Warsztaty	plastyczne	„Mój	własny	Herb”

WARSZTATY	PLASTYCZNE	–MÓJ	WŁASNY	HERB

Z	okazji	Dnia	Dziecka	RODM	Szczecin	zorganizował	
warsztaty	plastyczne	“Mój	własny	herb”.
Miały	one		charakter		wirtualny,	niemniej	
każdy	rodzic	może	je	poprowadzić	 także	i	dzisiaj	w	
oparciu	o	udostępnione	materiały	w	Internecie	(link	do	
filmu	poniżej).	“Polak	mały”	–
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

Zamieszczone	zdjęcia	pochodzą	z	warsztatów	organizowanych	przez	RODM	Szczecin	z	przed	pandemii		COVID-19
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

Debata	online:	
„75.	lecie	polskiego	Szczecina”

Regionalny Ośrodek DebatyMiędzynarodowej w Szczecinie i ArchiwumPaństwowew Szczecinie, w ramachMiędzynarodowych
Dni Archiwów, przeprowadził debatę
„75. lecie polskiego Szczecina. Historyczne znaczenie Pomorza Zachodniego dla polskiej racji stanu”,
Debata odbyła się 10 czerwca 2020 r., w godzinach 14.00-15.10 w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów.
Debatę można było oglądać na żywo na profilu RODMw Szczecinie na portalu społecznościowym Facebook
www.facebook.com/RODM.Szczecin
W	debacie	udział	wzięli:
– dr	hab.	prof.	US	Krzysztof	Kowalczyk (Archiwum	Państwowe	w	Szczecinie,	Uniwersytet	Szczeciński),	autor	m,in.	“Z	
modlitewnikiem	w	ręku.	Rola	się	Kościoła	katolickiego	na	Pomorzu	Zachodnim	w	latach	1945-1947”,
– dr	Janina	Kosman (Archiwum	Państwowe	w	Szczecinie),	autorka	m.in.	„Książka	musi	opanować	Ziemie	Odzyskane”	oraz	
“Organizacja	życia	kulturalnego	Na	Pomorzu	Zachodnim	w	okresie	pionierskim”,
– dr	Kacper	Pencarski (Archiwum	Państwowe	w	Koszalinie,	Akademia	Pomorska	w	Słupsku)	autor	m.in.	“Początki	osadnictwa	
polskiego	na	Pomorzu	Zachodnim”,
–mgr	Bartosz	Sitarz (Archiwum	Państwowe	w	Szczecinie),	autor	“Źródła	do	dziejów	początków	polskiego	Pomorza	Zachodniego	
w	zasobie	Archiwum	Państwowego	w	Szczecinie”.
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Krzysztof Kowalczyk

Z modlitewnikiem w ręku. Rola Kościoła

katolickiego na Pomorzu Zachodnimw latach 1945-1947

W 1939 r. na niemieckim Pomorzu Zachodnim
protestanci stanowili około 90% ludności, a wyznawcy
katolicyzmu około 7%. Sytuacja uległa zmianie po II wojnie
światowej, kiedy obszar ten włączono do państwa
polskiego. Wśród napływających do Okręgu III Pomorze
Zachodnie, następnie województwa szczecińskiego
wysiedleńców z Kresów Wschodnich, przesiedleńców z
Polski zachodniej, centralnej i południowej, reemigrantów
z Europy Zachodnich dominowali katolicy. W związku z tym
pojawił się problem posługi duszpasterskiej dla ludności
polskiej. W 1945 r. na Pomorzu Zachodnim pozostało
zaledwie 23 księży katolickich (Niemców i autochtonów).
Kardynał August Hlond prymas Polski zwrócił się w tej
sprawie o pomoc do przełożonego Towarzystwa
Chrystusowego ks. Ignacego Posadzego. Jednymi z
pierwszych księży, którzy podjęli pracę duszpasterską byli
chrystusowcy (np. w Szczecinie księża: Florian Berlik,
Kazimierz Świetliński) jak również jezuici, salezjanie oraz
księża z innych diecezji. 6 maja 1945 r. miała miejsce
pierwsza masz święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w
Szczecinie.

Dla uregulowania problemu administracji
kościelnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych kard.
Hlond podjął rozmowy z papieżem Piusem XII. W ich
efekcie papież udzielił prymasowi Polski 8 lipca 1945 r.
specjalnych pełnomocnictw na utworzenie pięciu
administratur apostolskich. Dekretem kard. Hlonda z 15
sierpnia 1945 r. powstała Administracja Kamieńska,
Lubuska i Prałatury Pilskiej, obejmująca 17/ obszaru Polski.
Na jej czele stanął ks. dr Edmund Nowicki. Siedzibą
administratora został GorzówWlkp. Nowe kościoły

zostały erygowane jako filie niemieckich kościołów
katolickich, w parafiach powołano wikariuszy
administratorów. Kościół na Pomorzu Zachodnim przystąpił
do organizacji katechezy w szkołach, rozbudowy
stowarzyszeń katolickich w tym „Caritasu”, który w 1946 r.
liczył 71 oddziałów, zrzeszających około 1 tysiąca członków.
Kościół katolicki był istotnym czynnikiem integracji lokalnej
społeczności. Polacy nie chcieli zasiedlać wsi i miasteczek
zachodniopomorskich bez obecności księdza. Zdarzały się
sytuacji porwań duchownych z transportu przez
osadników.

Mimo zerwania konkordatu w 1945 r. władze
komunistyczne w latach 1945-1947 nie utrudniały
generalnie działalności Kościołowi katolickiemu na
Pomorzu Zachodnim. Co więcej, zdecydowana większość
członków PPR była wierząca. Obchodom 1 maja
towarzyszyły nabożeństwa w kościele. Podobnie integralną
częścią imprez masowych: „Trzymamy Straż nad Odrą
(1946) i „Dni Morza” (1947) były msze święte. Władze nie
czyniły trudności w zakresie obchodów świąt kościelnych,
zrzeszania się, przydziału poewangelickich kościołów.
Sytuacja uległa zmianie po sfałszowanych wyborach w
1947 r., gdy Kościół stał się jedyną bodaj
zinstytucjonalizowaną siłą, mogącą oprzeć się
komunizmowi. Podczas wizyty kard. Hlonda na Pomorzu
Zachodnim jesienią 1947 r. władze wojewódzkie zakazały
starostom uczestnictwa w powitaniu prymasa Polski. W
październiku 1947 r. w Biurze Politycznym KC PPR odbyła
się narada poświecona nowemu etapowi walki politycznej.
W jej konsekwencji na odprawie MBP dyrektor
Departamentu V płk Julia (Luna) Brystygier przedstawiła
referat pt. Ofensywa kleru a nasze zadania, zalecając
przystąpienie do rozpracowania duchowieństwa. Władze
komunistyczne odeszły w stosunkach z Kościołem od
modus vivendi na rzecz modus moriendi. W 1948 r. ruszyła
ofensywa antyreligijna władz na Pomorzu Zachodnim.
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Konferencja „Transport i środowisko. Wyzwania w dobie
pandemii”.

Konferencja zorganizowana przez Instytut Polska
Bezpieczna oraz Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie i Klub Mickiewicza odbyła
17 czerwca w Hotelu Radisson w Szczecinie oraz online. O
problemach branży transportowej dyskutowano w trzech
panelach tematycznych.

Branża transportowa należy do najbardziej dotkniętych
skutkami pandemii sektorów gospodarki. Sam tylko
transport towarów odpowiada za 3,6% PKB, a to właśnie
ten sektor obok np. motoryzacyjnego (5% PKB) oraz usług
dla firm (5% PKB) doświadczył najbardziej wygaszania
aktywności gospodarczej. W sytuacji krytycznej
nieoceniona okazuje się pomoc rządu w postaci
instrumentów ratunkowych wpisujących się w kolejne
tarcze antykryzysowe, które oznaczają także renesans
powrotu zaufania do państwa, który już okrzyknięto
mianem „neokeynsizmu“, jako filozofii scentralizowanego
zarządzania kryzysem (sytuacja jest podobna w USA i w
Niemczech) przy wsparciu pieniędzy budżetowych. Sam
tylko program nadzorowany przez Agencję Rozwoju
Przemysłu (ARP) uruchomiony 6 maja br. generuje 1,7 mld
złotych na MŚP, z których może także korzystać sektor
transportowy.

Warto jednak pamiętać, że kryzys to nie tylko katastrofa,
ale też szansa dla tych, którzy potrafią wyciągać wnioski i
kreatywnie adaptować się do zaistniałych okoliczności.
Zerwane łańcuchy dostaw oraz uziemione ciężarówki i
autobusy zmuszają nie tylko do redefiniowania procesów
globalizacji (globalizacja rozproszona, onshoring w miejsce
offshoringu), ale także budowy odporności wrażliwych
sektorów gospodarki poprzez włączenie się w nowe trendy
w branży logistyczno-transportowej (TSL).

Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Artur Wróblewski
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Debata transportowa - dyskusja w trzech panelach
tematycznych, poświęcona sytuacji przewoźników i firm
transportowych, doświadczonych czasem pandemii

Debata tematyczna pod hasłem:
„Transport i środowisko. Wyzwania w dobie pandemii”
organizowana przez Instytut Polska Bezpieczna, we
współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Klubem
Mickiewicza, stanowi jedno z większych wydarzeń tego
typu, po odwołaniu części obostrzeń wprowadzonych w
związku ze stanem epidemii.

Organizatorzy zaplanowali spotkanie
środowiska branży transportowo- logistycznej na 17.
czerwca 2020 r. Miejscem debaty jest Hotel Radisson Blu,
przy Placu Rodła 10 w Szczecinie. Początek debaty o godz.
10.00.

Mimo częściowego zluzowania restrykcji,
zadbano o bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne
uczestników debaty, organizowanej pod honorowym
patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Organizatorzy
zapewnią przed wszystkim odpowiednią ilość środków
dezynfekcyjnych, wprowadzą także wymagany dystans
obowiązujący uczestników spotkań w pomieszczeniach
zamkniętych. Aby zachować limit osób bezpośrednio
przebywających w sali konferencyjnej, zaproponowano
także możliwość uczestnictwa w debacie w formule online,
oddając do dyspozycji zaproszonych gości profesjonalne
narzędzia zdalnej komunikacji.

Debata składać się będzie z dyskusji
panelowych, podzielonych na trzy bloki. W pierwszej części
pod hasłem: „Branża transportowa w dobie pandemii”
moderator dr Artur Wróblewski, wspólnie z zaproszonymi
gośćmi oceni m.in. sytuację przewoźników: kolejowych i
autobusowych, a także zastanowi się, które elementy
wprowadzonych przez państwo programów osłonowych
mogą przesądzić o przetrwaniu części operatorów
przewozowych. Pojawi się też próba odpowiedzi na
pytania, czy kolejna wersja tarczy antykryzysowej wystarczy
wobec skali załamania przewozów, odnotowanego w
ostatnim czasie.

Po przerwie organizatorzy zaproszą do
wzięcia udziału w drugiej części pod hasłem: „Inwestycje
infrastrukturalne kluczem do wyjścia z kryzysu”. Moderator
Marek Synowiecki, razem z uczestnikami panelu wróci do
pełnego emocji- zwłaszcza w ostatnim czasie- dyskursu
politycznego i gospodarczego. Osią tego sporu jest rola
państwa, jako gwaranta ucieczki do przodu dla firm i
podwykonawców, w sytuacji załamania na rynkach, którego
skalę trudno oszacować. W gronie polityków, praktyków i
ekspertów rozważymy przede wszystkim kwestie, czy
kluczowe projekty inwestycyjne, takie jak: Centralny Port
Komunikacyjny i część kolejowo- drogowa, przekop Mierzei
Wiślanej, kontynuowana budowa sieci dróg na terenie
kraju, rozbudowa Gazoportu w Świnoujściu, a także
realizowane prace przy pogłębianiu toru

wodnego Szczecin- Świnoujście, mogą również stanowić
formę nowego otwarcia dla branży transportowej, dużych
graczy oraz małych i średnich firm w otoczeniu biznesu.
Innymi słowy- czy państwo jako inwestor w obecnej
sytuacji przejmie na siebie rolę gwaranta nowego ładu
społecznego i gospodarczego, po doświadczeniach czasu
pandemii... Dokonamy także przeglądu działań podjętych
do tej pory, szukając dobrych wzorców na czas kryzysu-
choćby w formie wsparcia ze strony państwa dla
przedsiębiorstw, zaangażowanych w inwestycje
infrastrukturalne.

Dyskusje panelowe w ramach trzeciej
części debaty, toczyć się będą pod hasłem: „Transport i
środowisko- podjęte działania inwestycyjne i systemowe”.
Moderator Dariusz Baranik, razem z zaproszonymi gośćmi
dokona przeglądu kontynuowanych projektów
inwestycyjnych, minimalizujących negatywne
oddziaływanie na środowisko. Ważnymmotywem tej części
debaty, okaże się również pytanie o przyszłość
planowanych wcześniej „zeroemisyjnych” inwestycji w
wybrane sektory transportu, w sytuacji czasu pandemii.
Jaki los czeka odważne miejscami projekty oraz
realizowane już inwestycje- także i te dotyczące
nowatorskich form rozwoju transportu publicznego- w
obecnym klimacie niepewności, kiedy większość przyjętych
programów i strategii, z dnia na dzień straciła na wartości...
Zatem czy w trakcie kryzysu nadal będzie miejsce, choćby
na dość kosztowne projekty zrównoważonego transportu?
A może to kolejna szansa dla części firm i podwykonawców,
które szukają swojego miejsca w nowej rzeczywistości...
Taka forma debaty będzie też doskonała okazją do
przypomnienia inwestycji realizowanych z udziałem
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, z myślą o wsparciu firm, przewoźników i
podmiotów otoczenia transportu, które swoją strategię
biznesową opierają na fundamentach Zielonego Ładu.

Czeka nas zatem debata, której wnioski-
mamy taką nadzieję- mogą przyczynić się do wprowadzenia
kolejnych rozwiązań i propozycji wsparcia dla środowiska
branży transportu i logistyki, próbującego funkcjonować na
nowo po pierwszym uderzeniu fali pandemii.

Marek Synowiecki
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Szczecinie we współpracy z Radiem Szczecin, 23
czerwca 2020 roku, przeprowadził debatę online
„Silna GrupaWyszehradzka w silnej Europie”.
Wdebacie wzięli udział:
dr hab. Maciej Drzonek, prof. US,
dr hab. Piotr Bajda, pro. UKSW,
dr Marcin Kędzierski, UE w Krakowie,
red. Piotr Semka,
Debatę poprowadzili: red. Joanna Skonieczna i
red. Piotr Tolko.

Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną
regionalną formą współpracy czterech państw
Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i
Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne
uwarunkowania geopolityczne, ale przede
wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz
wartości.
Ideą utworzenia Grupy była intensyfikacja
współpracy w zakresie budowy demokratycznych
struktur państwowych oraz wolnorynkowej
gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo
w procesie integracji europejskiej. Za datę jej
powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r., kiedy to
prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji
Václav Havel oraz premier Węgier József Antall
podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad
wspólną deklarację określającą cele i warunki
wzajemnej współpracy.
Od 2004 r. wszystkie kraje V4 są członkami Unii
Europejskiej, a Grupa Wyszehradzka stanowi forum
wymiany doświadczeń oraz wypracowywania
wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla
przyszłości regionu i UE.

Materiał dźwiękowy z debaty oraz prelekcja
dr hab. Macieja Drzonka, dostępne są na stronie
RODMSzczecin oraz Polskiego Radia Szczecin.

Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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