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75.	rocznica	utworzenia	Organizacji	
Narodów	Zjednoczonych

W sobotę 24 października przypadła 75. rocznica
utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej
okazji Ministerstwo Spraw Zagranicznych we
współpracy ze Stowarzyszeniem Narodów
Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association
Poland - UNAP) zorganizowało Tydzień ONZ
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Z okazji 75-lecia powstania
Organizacji Narodów
Zjednoczonych MSZ
zorganizował serię paneli
eksperckich oraz kampanię
informacyjno-promocyjną
pod hasłem Tydzień ONZ.

Tydzień ONZ – 75. rocznica utworzenia
Organizacji Narodów Zjednoczonych

W swoim wystąpieniu szef polskiej
dyplomacji, odnosząc się do historycznego
momentu 75. Rocznicy, podkreślił: – Trudno
wymiernie ocenić i zmierzyć działalność ONZ.
W mojej opinii jednak pozytywna rola
Narodów Zjednoczonych jest
niekwestionowana i nie ma dla tej organizacji
realnej alternatywy.
Odnotowując zaangażowanie Polski, Minister
Rau przypomniał o niedawno zakończonym
członkostwie w Radzie Bezpieczeństwa oraz
powrocie w 2019 r. polskich żołnierzy do
służby w ramach misji pokojowych ONZ.
Zwrócił także uwagę na działania Polski na
rzecz ochrony praw człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony praw grup
najsłabszych – dzieci i osób z
niepełnosprawnościami oraz obronie wolności
religii i przekonań, które są priorytetami
obecnego członkostwa Polski w Radzie Praw
Człowieka ONZ.
W trakcie wydarzenia jednym z panelistów był
wiceminister spraw zagranicznych Piotr
Wawrzyk, który odniósł się do kluczowych z
punktu widzenia Polski zadań ONZ,
priorytetowych obszarów działań oraz kwestii
reformy organizacji.



Wśród głównych tematów rozmów znalazły się:
zagadnienia dotyczące polityki bezpieczeństwa, w
tym współpracy w ramach NATO i Dziewiątki
Bukaresztańskiej, jak również sytuacja na
Białorusi, Rosji i Ukrainie, współpraca gospodarcza
oraz elementy agendy europejskiej tj. rozszerzenie
UE, negocjacje z Wielką Brytanią oraz kwestie
migracyjne.
Wizyta służyła także przeglądowi działań w
ramach Grupy Wyszehradzkiej, w kontekście
sprawowania przez Polskę przewodnictwa (1 lipca
2020 – 30 czerwca 2021). – Grupa Wyszehradzka,
która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje
30-lecie, wielokrotnie dowiodła swojej
skuteczności. Dla Polski ten format współpracy
stanowi kluczowy element wzmacniania pozycji
regionu i naszych krajów w Europie – podsumował
minister Zbigniew Rau, omawiając rezultaty
dotychczasowych działań w ramach polskiej
prezydencji w V4. W odniesieniu do współpracy
regionalnej rozmawiano również o Inicjatywie
Trójmorza, która interesuje stronę czeską m.in. w
kontekście rozwoju strategicznych projektów
infrastrukturalnych.

Wizyta	ministra	Zbigniewa	Raua w	Republice	Czeskiej

REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter październik 2020

STRONA3



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter październik  2020

STRONA4

Spotkanie Przewodniczących Parlamentarnych Komisji Spraw 
Zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Łotwy i Estonii

Współpraca państw V4 z partnerami z regionu
Morza Bałtyckiego to spójny głos na forum UE
krajów Europy Środkowej i Wschodniej o
wspólnych doświadczeniach politycznych i
historycznych. Dzisiejsze pierwsze spotkanie
przewodniczących parlamentarnych komisji
Spraw Zagranicznych naszych krajów daje
świadectwo wzajemnego zrozumienia i woli
pogłębionej współpracy na rzecz rozwoju
regionu Europy Środkowej i Wschodniej. -
powiedział minister spraw zagranicznych
Zbigniew Rau w trakcie dzisiejszej
wideokonferencji przewodniczących
parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych
państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Łotwy i
Estonii. Tematem wiodącym dyskusji była
przyszłość Europy.

Tematami dyskusji były najważniejsze wyzwania
dla integracji europejskiej, bezpieczeństwo
energetyczne, współpraca regionalna, w tym także
w formacie V4 + Łotwa i Estonia.
Finalizacja budowy wspólnego rynku usług, jak też
zdefiniowanie zasad współpracy w sektorze
gospodarki cyfrowej oraz rozbudowa sieci
powiązań transportowych i energetycznych w
regionie Europy Środkowo – Wschodniej to – w
ocenie ministra Raua – najważniejsze z zadań dla
UE i naszego regionu w najbliższym czasie. Za
ważną w tym kontekście szef polskiej dyplomacji
uznał Inicjatywę Trójmorza. Minister Rau
podkreślił także potrzebę refleksji nad
długoterminowymi celami i zagrożeniami
integracji europejskiej, czemu służyć może m.in.
Konferencja nt. Przyszłości Europy. - Atrakcyjność
procesu integracji europejskiej wynika z
umiejętności łączenia integracji gospodarczej z
różnorodnością społeczno-kulturalną, przy
zachowaniu silnej pozycji państw narodowych. –
zaznaczył minister.
W dyskusji poświęconej polityce wschodniej, szef
polskiej dyplomacji podkreślił konieczność
kontynuowania działań UE na rzecz wzmacniania
inicjatywy Partnerstwa Wschodniego. Na
zakończenie spotkania minister odpowiadał na
pytania uczestników debaty dotyczące m. in.
znaczenia demokracji parlamentarnej,
praworządności, mechanizmu migracyjnego i
wsparcia dla procesów demokratycznych na
Białorusi.
Nawiązując do trwającego od 1 lipca 2020 r. do 1
lipca 2021 r. przewodnictwa Polski w Grupie
Wyszehradzkiej minister Rau podkreślił dążenie
Polski do rozwijania współpracy państw Grupy
Wyszehradzkiej z partnerami z regionu Morza
Bałtyckiego
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Spotkanie inaugurujące powstanie 
wirtualnego Centrum V4 ds. 
COVID-19

Pandemia trwa, a my stoimy właśnie w
obliczu jej drugiej fali. Dlatego kluczowe jest,
aby w skali nie tylko poszczególnych państw
ale i regionu V4 wzajemnie informować się o
podejmowanych i planowanych działaniach,
wymieniać doświadczenia i wiedzę tak by
skuteczniej radzić sobie z pandemią –
powiedział wiceminister Szymon Szynkowski
vel Sęk podczas spotkania inaugurującego
powstanie wirtualnego Centrum V4 ds.
COVID-19. Kontakty V4 będą uzupełniać te
realizowane w ramach UE, WHO i innych
struktur międzynarodowych

Centrum będzie działać na zasadzie
regularnych, cyklicznych spotkań VTC
ministerialnych ekspertów V4.
Reprezentantami krajów podczas spotkań
będą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy
przed spotkaniami będą konsultować, wraz z
innymi Ministerstwami, aktualną sytuację w
zakresie zarządzania kryzysem COVID-19. W
spotkaniach tematycznych będą uczestniczyć
także przedstawiciele innych instytucji oraz
zaproszeni eksperci.
Spotkania będą odbywać się w cyklu
tygodniowym, ich tematyka będzie
obejmować zarówno wymianę informacji nt.
zarządzania systemem ochrony zdrowia w
kontekście COVID-19, jak i kwestie ruchu
granicznego czy transportu lotniczego oraz
wewnętrznych regulacji i restrykcji
wdrażanych przepisami krajowymi. – Liczymy,
że Centrum V4 ds. COVID stanie się ważną
platformą pozwalającą nam skuteczniej radzić
sobie wraz z naszymi partnerami z pandemią
pokazując jednocześnie praktyczną wagę
kooperacji wyszehradzkiej w czasach kryzysu –
podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk.
Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej
dyskutowali 11 września br. w Lublinie nad
pomysłem wprowadzenia bardziej
usystematyzowanej wymiany informacji
między państwami V4 na tematy związane z
COVID19. Szefowie rządów V4 zgodzili się na
stworzenie ram ułatwiających przepływ
informacji pomiędzy naszymi 4 krajami. W
tym kontekście wspólnie zdecydowaliśmy o
powołaniu działającego od dzisiaj Centrum
Wymiany Informacji V4 ds. COVID-19.
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Minister	Zbigniew	Rau wziął	udział	w	II	Konferencji	
Afrykańskiej	„Afryka	– kierunki	rozwoju”

Afryka stanie się atrakcyjnym partnerem
handlowym oraz, ze względu na stosunkowo
młode społeczeństwo, obszarem z ogromnym
zapotrzebowaniem na wiedzę i wysokie
technologie. Wdrażana obecnie Afrykańska
Kontynentalna Strefa Wolnego Handlu
usprawni współpracę handlową Unii
Europejskiej z Afryką i otworzy nowe
możliwości także dla polskich przedsiębiorców
– powiedział minister spraw zagranicznych
Zbigniew Rau w wystąpieniu podczas
inauguracji II Konferencji Afrykańskiej „Afryka
– kierunki rozwoju”.

Współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo,
edukacja i działania na rzecz rozwoju to
najważniejsze zagadnienia, na temat których
toczy się debata podczas konferencji
organizowanej w dniach 9-10 października
przez Instytut Promocji Gospodarki w
siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
– Polscy przedsiębiorcy mają Afryce wiele do
zaoferowania: od budownictwa, infrastruktury
i transportu, poprzez technologie
teleinformatyczne, aż po gospodarkę morską,
zielone technologie oraz przetwarzanie
odpadów – zaznaczył minister Rau.
Szef polskiej dyplomacji zwrócił ponadto
uwagę na polskie zaangażowanie w pomoc
rozwojową i humanitarną dla krajów
afrykańskich, której udzielamy nie tylko
poprzez programy UE oraz ONZ, ale też z
dużym udziałem polskich organizacji
pozarządowych. Podkreślił, że oprócz
aktywności przedsiębiorców i samorządów dla
naszej rozpoznawalności i budowania dobrego
wizerunku w Afryce kluczowe są inicjatywy
społeczne, współpraca akademicka i kontakty
międzyludzkie.
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Wizyta	ministra	Zbigniewa	Raua w	Paryżu

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych
państw Trójkąta Weimarskiego oraz
dwustronne polsko-francuskie konsultacje
stanowiły główne elementy dzisiejszej wizyty
w Paryżu ministra spraw zagranicznych
Zbigniewa Raua. Konsultacje szefów
dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego
były pierwszymi w takiej formule od 2016
roku.

Podczas spotkania ministrowie omówili
dynamiczną sytuację w sąsiedztwie Unii
Europejskiej, zwłaszcza w kontekście
aktualnego rozwoju wydarzeń na Białorusi,
relacji UE z Rosją, jak też perspektyw
wzmacniania Partnerstwa Wschodniego.
Tematem dyskusji ministrów była także
sytuacja we wschodniej części Morza
Śródziemnego oraz w Libii. Na agendzie
rozmów znalazła się również współpraca
transatlantycka, sprawy bezpieczeństwa oraz
relacje UE z Chinami i strategia wobec regionu
Indo-Pacyfiku.
Szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec
zaprezentowali narodowe strategie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
pandemii COVID-19, jak też omówili kwestie
migracji i zarządzania granicami państw
członkowskich UE.
Podczas wizyty w Paryżu minister Zbigniew
Rau spotkał się także z szefem francuskiej
dyplomacji Jeanem-Yvesem Le
Drianem. Rozmowa była okazją do
omówienia aktualnych spraw w relacjach
dwustronnych, w nawiązaniu do wizyty
prezydenta Francji Emmanuela Macrona w
Warszawie w lutym br. Ministrowie omówili
także stan współpracy sektorowej wynikającej
z zapisów Polsko-Francuskiego Programu
Współpracy na lata 2020-2023 i plany
związane z jej rozwojem w najbliższym
okresie. Szczególną uwagę poświęcono
zacieśnianiu dwustronnej współpracy
gospodarczej.
Ponadto ministrowie omówili tematy
związane z polityką bezpieczeństwa zarówno
w wymiarze dwustronnym, jak i w ramach
prac na forumUE i NATO.
15 października 2020 roku została zawarta
wspólna deklaracja ministrów spraw
zagranicznych Trójkąta Weimarskiego: Francji,
Niemiec i Polski - Jean-Yves Le Driana, Heiko
Maasa i Zbigniewa Raua, potwierdzająca
stanowisko Unii Europejskiej wzywające do
podjęcia działań na rzecz pokoju,
bezpieczeństwa, demokracji i praw człowieka
oraz do ochrony wartości, na których Unia
została ustanowiona, a także jej własnych
interesów.
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Minister	Zbigniew	Rau spotkał	się	z	ministrem	
spraw	zagranicznych	i	handlu	Węgier	Péterem
Szijjártó

W dobie pandemii współpraca wyszehradzka
ma jeszcze większe znaczenie, niż dotychczas
– podkreślił minister Rau w rozmowie z
ministrem spraw zagranicznych i handlu
Węgier Péterem Szijjártó.

Najważniejszymi tematami rozmowy
ministrów były: rozwój współpracy
dwustronnej (w tym w dziedzinie projektów
rozwojowych i pomocy humanitarnej) oraz
współpraca regionalna w ramach Grupy
Wyszehradzkiej (szczególnie plany polskiej
prezydencji).
Ponadto szefowie dyplomacji Polski i Węgier
omówili aktualne kwestie agendy
europejskiej, dotyczące Wieloletnich Ram
Finansowych oraz PaktuMigracyjnego.
Minister Rau zaprosił także swojego
węgierskiego odpowiednika do udziału w
organizowanej przez Polskę Międzynarodowej
konferencji ministerialnej ws. wolności religii
lub przekonań, która odbędzie się w formule
wirtualnej 16-17 listopada 2020 r. Minister
spraw zagranicznych Węgier przyjął
zaproszenie.
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Wideokonferencje wiceministra Przydacza nt. Białorusi

We wtorek, 27 października wiceminister
Marcin Przydacz wziął udział w dwóch
spotkaniach poświęconych sytuacji w
Białorusi: Belarus choosing its future:
between threats and opportunities –
zorganizowanej przez Ambasadę Litwy w
Bukareszcie, Centrum ds. Prewencji
Konfliktów i Wczesnego Ostrzegania oraz
GMF a także The Belarus uprising - Views
from Poland and Lithuania – zorganizowanej
przez ambasady Polski i Litwy w Kopenhadze
we współpracy z Duńskim Towarzystwem
Polityki Zagranicznej.

Debaty	odbyły	się	tuż	po	rozpoczęciu	strajku	
powszechnego	w	Republice	Białorusi	na	skutek	nie	
wypełnienia	25	października	ultimatum	
społecznego	Aleksandra	Łukaszenki.	Wzięli	w	nich	
udział	przedstawiciele	białoruskiego	
społeczeństwa	obywatelskiego	m.in.:	Hanna	
Lubakowa	(doradca	Swiatłany Cichanouskiej);	
Artsem Shraibman (Carnegie);	Andrei	Sannikau
(były	kandydat	na	prezydenta),	a	także	minister	
spraw	zagranicznych	Litwy	- Linas
Linkevičius;sekretarz stanu	MSZ	Rumunii	- Dan	
Neculăescu;	Dyrektor	Polityczny	w	MSZ	Łotwy	-
Janis	Mazeiks.
Uczestnicy	zgodzili	się,	że	prodemokratyczne	
zmiany	na	Białorusi,	w	tym	dialog	ze	
społeczeństwem	są	konieczne.	Zwrócono	uwagę	
na	brak	ideologicznego	i	geopolitycznego	podłoża	
protestów,	w	przeciwieństwie	do	
demonstrowanego	przez	Moskwę	dążenia	do	
wdrożenia	geopolitycznego	projektu	
integracyjnego	Rosji	z	Białorusią.	Zgodzono	się,	że	
sposobem	wyjścia	z	kryzysu	jest	przeprowadzenie	
wolnych	i	sprawiedliwych	wyborów.
Przedstawiciele	białoruskiego	społeczeństwa	
zaapelowali	do	międzynarodowej	społeczności	
demokratycznej	o:	zwiększenie	sankcji;	jasną	
perspektywę	dla	Narodu	białoruskiego	tj.	
Ekonomiczny	Plan	dla	Demokratycznej	Białorusi;	
mediację	i	zaangażowanie	w	organizację	
wyborów.
Zdaniem	uczestników,	wydarzenia	z	25	i	26	
października	br.	dowodzą,	że	Aleksander	
Łukaszenko	nie	kontroluje	w	pełni	sytuacji	w	tym	
kraju,	liderzy	społeczni	zajęli	bardziej	proaktywną	
postawę	i	zademonstrowali	klarowne	postulaty,	
zaś	scenariusz	narzucenia	konstytucji	i	integracji	z	
Rosją,	bez	uwzględnienia	woli	Białorusinów	może	
być	bardzo	ryzykowny	ze	względu	na	utrzymującą	
się	wysoką	determinację	społeczeństwa	do	
demonstracji	swoich	opinii.
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Michał	Kurtyka	kandydatem	na	
sekretarza	generalnego	OECD

Polski rząd zgłosił kandydaturę obecnego
ministra klimatu i środowiska, pana Michała
Kurtyki, na stanowisko sekretarza
generalnego Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W dniu 27 października br. Stały Przedstawiciel RP
przy OECD Aleksander Surdej dokonał oficjalnego
zgłoszenia polskiej kandydatury na stanowisko
sekretarza generalnego OECD. W tym samym
dniu, podczas zorganizowanej przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych wideokonferencji, polski
kandydat dokonał prezentacji swojej wizji
kierunków rozwoju Organizacji dla
polskich ambasadorów akredytowanych w
państwach członkowskich OECD. Ze strony MSZ
wideokonferencji przewodniczył wiceminister
Paweł Jabłoński.
Obecny sekretarz generalny OECD, Meksykanin
Jose Angela Gurría, kończy swoją kadencję w
czerwcu 2021 r. Wybór jego następcy ma nastąpić
domarca 2021 r.
OECD jest międzynarodową organizacją
gospodarczą z siedzibą w Paryżu, utworzoną w
1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996
r. Misją OECD jest poszukiwanie i promowanie
najlepszych rozwiązań politycznych i
gospodarczych, mających na celu poprawę jakości
życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też
prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się
na najważniejszych zagadnieniach społecznych
oraz gospodarczych.
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Zostań studentem College of Europe

Kolegium Europejskie (College of Europe) rozpoczęło nabór na kolejną edycję studiów
podyplomowych w roku akademickim 2021/22. Kandydaci z Polski mogą ubiegać się o stypendia
finansowane ze środkówMinisterstwa Spraw Zagranicznych RP i Komisji Europejskiej.

Studia w Kolegium Europejskim
Nauka w Kolegium trwa 10 miesięcy: od września 2021
r. do czerwca 2022 r. Kandydaci mogą ubiegać się o
miejsca na kierunkach:
•Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary
Studies – studia na kampusie w Natolinie
•Advanced Master of Science in European Economic
Studies, advanced Master of European Law, advanced
Master of Arts in EU International Relations and
Diplomacy oraz advanced Master of Arts in European
Political and Governance Studies– studia na kampusie w
Brugii
Szczegółowe informacje na temat programów
akademickich oraz wymagań na każdy z kierunków
znajdują się na stronie www.coleurope.eu.
Język studiów
Studia w Kolegium Europejskim są dwujęzyczne
(angielsko-francuskie) i zajęcia prowadzone są w obu
językach. Wymagania dot. znajomości języków różnią
się w zależności od kierunku. Szczegółowe informacje
na temat wymagań językowych znajdują się na
stronach Kolegium:
•Natolin: https://www.coleurope.eu/page-
ref/language-requirements-0
•Brugia: https://www.coleurope.eu/page-ref/language-
requirements
Studenci przyjęci do Kolegium Europejskiego w
Natolinie, którzy decyzją Komisji Selekcyjnej muszą
podwyższyć znajomość jednego z języków urzędowych
Kolegium przed rozpoczęciem roku akademickiego,
biorą udział w Letniej Akademii Językowej, czyli
intensywnych kursach z języka francuskiego lub
angielskiego organizowanych w sierpniu 2021 r.
Harmonogram rekrutacji na studia
Rekrutacja na studia w ramach Polskiej Komisji
Selekcyjnej składa się z trzech etapów:
1.Aplikacja na studia on-line – termin 13 stycznia 2021
r.
Każdy kandydat na studia musi założyć konto oraz
wypełnić formularz aplikacji on-line w języku angielskim
lub francuskim na
stronie https://admissions.coleurope.eu/login.
Formularz musi zostać złożony najpóźniej 13 stycznia
2021 r. W ramach jednej aplikacji kandydaci mogą
ubiegać się na dwa kierunki studiów jednocześnie.
Kandydaci z Polski, którzy chcą ubiegać się o stypendia
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, muszą wybrać w
formularzu aplikacji on-line komisję selekcyjną „Poland
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych”.

Wniosek o przyznanie stypendiumMSZ RP – termin 31
stycznia 2021 r.
Każdy kandydat ubiegający się o stypendium
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP powinien wysłać
wypełniony wniosek o przyznanie stypendium MSZ RP
na adres poczty elektronicznej Akademii
Dyplomatycznej
MSZ: ad.sekretariat@msz.gov.pl najpóźniej do 31
stycznia 2021 r. W tytule wiadomości należy wpisać
„wniosek o przyznanie stypendium na studia w
Kolegium Europejskim”.
Wzór wniosku można pobrać tutaj.
3.Rozmowa kwalifikacyjna – marzec-kwiecień 2021 r.
Na podstawie aplikacji on-line, Kolegium Europejskie
wyselekcjonuje najlepszych kandydatów, którzy będą
musieli odbyć obowiązkową rozmowę kwalifikacyjną z
Polską Komisją Selekcyjną składającą się z
przedstawicieli Kolegium Europejskiego oraz MSZ RP.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzana jest
motywacja kandydata/kandydatki, kompetencje
językowe, wiedza z zakresu jego/jej specjalizacji oraz
aktualności i spraw europejskich.
Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o
dokładnym terminie rozmowy w pierwszym kwartale
roku 2021 r.
Zobowiązania stypendystówMSZ RP
Kandydaci z Polski, którzy otrzymają stypendia,
podpisują umowę stypendialną, w której zobowiązują
się w okresie 12 miesięcy od ukończenia nauki i
otrzymania dyplomu, do odbycia trzymiesięcznej,
bezpłatnej praktyki w zaaprobowanej przez MSZ
instytucji sektora finansów publicznych RP oraz do
sporządzenia pisemnego raportu o przebiegu studiów
w ciągu miesiąca od ich ukończenia i otrzymania
dyplomu.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Szczecinie i Stowarzyszenie Miłośników
Dębna w dniu 01.10.2020 r. w Dębnowskim
Domu Kultury zorganizował prelekcję
pt. „Witold Pilecki – bohater niezwyciężony”.

Witold Pilecki, herbu Leliwa ps. „Witold”,
„Druh”; nazwiska konspiracyjne „Roman
Jezierski”, „Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”,
„Jan Uznański”, „Witold Smoliński”; kryptonim
T-IV (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja
1948 w Warszawie) – rotmistrz kawalerii
Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii
Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i
organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Autor
raportów o Holocauście, tzw. Raportów
Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze
komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci,
stracony w 1948. Unieważnienie wyroku
nastąpiło w 1990. Pośmiertnie, w 2006
otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został
awansowany do stopnia pułkownika.

Prelegentem był Tadeusz Marek Płużański –
dziennikarz, historyk i publicysta. Syn prof.
Tadeusza Płużańskiego. Studiował w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W
Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej
redagował do 2012 „Biuletyn Informacyjny
ŚZŻAK”. Publikował m.in. w „Biuletynie
Informacyjnym” ŚZŻAK oraz w prawicowej
prasie: „Najwyższym Czasie!”, „Naszej Polsce”,
„Uważam Rze”, „W sieci”, „Do Rzeczy”, „
Tygodniku Solidarność”, „Gazecie Polskiej
Codziennie” i „Gazecie Polskiej”. Objął funkcję
szefa działu opinie w „Super Expressie”. W 2013
został prezesem Fundacji „Łączka”, sprawującej
opiekę i działalność wspierającą wobec Kwatery
na Łączce, miejscu prawdopodobnego
pochówku wielu żołnierzy wyklętych. Zasiada w
Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia –
Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Wchodzi w
skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i
Polaków. Jest stałym komentatorem Telewizji
Republika. W listopadzie 2016 stanął na czele,
powołanego wraz z Tomaszem Panfilem i
publicystą Leszkiem Żebrowskim, Społecznego
Trybunału Narodowego, który ogłosił infamię
dla Bolesława Bieruta, Stefana Michnika,
Władysława Gomułki i Zbigniewa Domino.
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DEBATA	“Białoruś	– między	demokracją,	a	dyktaturą”

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Szczecinie w dniu 02.10.2020 roku
zorganizował debatę pt.: „Białoruś – między
demokracją a dyktaturą”.
W debacie wzięli udział dr hab. prof. US
Maciej Drzonek i red. Tadeusz Płużański.
Moderatorem był Mariusz Brzostek, MBA,
DBA.

Ostatnie wydarzenia na Białorusi, masowe
protesty Białorusinów nieuznających
prawdopodobnie sfałszowanych przez
prezydenta Aleksandra Łukaszenkę wyborów
wciąż skupiają zainteresowanie mediów i
opinii publicznej. Przedmiotem debaty była
analiza aktualnego stanu na Białorusi.

Dr hab. prof. US Maciej Drzonek – analityk
wydarzeń politycznych i komentator wielu
mediów. Od 1996 r. pracuje w Instytucie
Politologii i Europeistyki Uniwersytetu
Szczecińskiego. Redaktor Zeszytów
Naukowych US „Acta Politica”, zajmuje się
problematyką, władzy, polityki lokalnej,
wyborów i PR, publikował także na temat
jedności Europy i relacji państwo – Kościół.
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych,
m.in. monografii „Reelekcje prezydentów
miast w wyborach bezpośrednich w Polsce”
(Dante, Kraków 2013). Współzałożyciel „Klubu
Jagiellońskiego”, Stowarzyszenia ”Pro Publico
Bono” i Fundacji „ForumGryf”.

Tadeusz Płużański – studiował w Instytucie
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Syn prof. Tadeusza Płużańskiego. W
Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej
redagował do 2012 „Biuletyn Informacyjny
ŚZŻAK”. Publikował m.in. w „Biuletynie
Informacyjnym” ŚZŻAK oraz w prawicowej
prasie: „Najwyższy Czas!”, „Nasza Polska”,
„Uważam Rze”, „W sieci”, „Do Rzeczy”,
„Tygodnik Solidarność”, „Gazeta Polska
Codziennie” i „Gazeta Polska”. Pełnił funkcję
szefa działu opinie w „Super Expressie”.
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DEBATA	OXFORDZKA	„1	czy	6	wystawiamy	ocenę	ONZ”

Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie we
współpracy z Zespołem Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w
Szczecinie przeprowadził Debatę Oxfordzką
pod tytułem „1 czy 6 wystawiamy ocenę
ONZ”.

Debata pod kierunkiem mgr Soni Pańczyk-
Mura i mgr Małgorzaty Kryk miała miejsce 14
października 2020 roku w Liceum
Ogólnokształcącym nr XI Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie.

Dyskusja miała związek z 75 rocznicą
powstania Organizacji Narodów
Zjednoczonych, rolą uczniów Liceum była
ocena działalności ONZ w ujęciu historycznym
jak i aktualnym. Debata adresowana była
przede wszystkim do uczniów szkół średnich.

Zdjęcia:	M.	Podsiadło
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Zdjęcia:	M.	Podsiadło
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