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Wspólne oświadczenie Prezydentów Estonii, 
Łotwy, Litwy i Polski w sprawie Białorusi 

Newsletter sierpieo 2021 

Kijów | Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Prezydent Republiki Estooskiej Kersti Kaljulaid, Prezydentem 
Republiki Łotewskiej Egilsem Levitsem i Prezydentem Republiki Litewskiej Gitanasem Nausėdą 

„Od czerwca mamy do czynienia z atakami hybrydowymi na wschodniej granicy Unii 
Europejskiej i  NATO. Wykorzystywani są bezbronni obywatele paostw trzecich, wśród których 
rośnie liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi. To nie jest kryzys 
migracyjny, ale politycznie zaaranżowana operacja hybrydowa reżimu Aleksandra Łukaszenki, 
mająca na celu odwrócenie uwagi od coraz częstszych przypadków łamania praw człowieka 
i  praw obywatelskich przez ten reżim. Potępiamy to niedopuszczalne zachowanie. Daremne 
naciski i lekkomyślne działania nie zmienią naszej zgodnej polityki wobec kryzysu na Białorusi. 
 
Doceniamy solidarnośd, wsparcie polityczne i operacyjne w powstrzymywaniu ataków 
hybrydowych ze strony naszych partnerów z UE i sojuszników z NATO. Niezwykle ważne są 
wysiłki Komisji Europejskiej i agencji unijnych na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji. 
Ponadto dążymy do stałej współpracy oraz trwałych rozwiązao z Irakiem i innymi krajami w celu 
powstrzymania podstępnego procederu przemytu ludzi.” 

W oświadczeniu poruszane były także inne kwestie związane m.in. Z demokracją i prawami człowieka na Białorusi. 
Całośd oświadczenia pod adresem -> https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/inne/art,1701,wspolne-oswiadczenie-prezydentow-estonii-lotwy-litwy-i-polski-w-sprawie-bialorusi.html 

Kersti Kaljulaid Prezydent Republiki Estonii              Egils Levits Prezydent Republiki Łotewskiej 
 Gitanas Nausėda Prezydent Republiki Litewskiej            Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
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KOMUNIKAT DOT. DZIAŁAO MSZ W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ GRUPY OSÓB 
PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE BIAŁORUSI W POBLIŻU MIEJSCOWOŚCI USNAR DOLNYJ  
 
„W związku z sytuacją grupy osób przebywających na terenie Białorusi w pobliżu 
miejscowości Usnar Dolnyj przy granicy z Polską, 27 sierpnia Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP po raz kolejny wystosowało notę dyplomatyczną do władz Białorusi, 
ponawiając propozycję natychmiastowego dostarczenia tym osobom pomocy rzeczowej 
i  zwracając się o zgodę na wjazd na terytorium RB konwoju humanitarnego, który oczekuje 
przy przejściu granicznym w Bobrownikach. 
 
Kierując się względami humanitarnymi, mając również na uwadze postanowienie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 25 sierpnia br., MSZ zwróciło się także do władz 
Republiki Białorusi o pilne zapewnienie przebywającym na jej terytorium migrantom 
żywności, wody, odzieży, dostępu do urządzeo sanitarnych, odpowiedniej opieki medycznej 
– zgodnie ze wskazaniem zawartym w orzeczeniu ETPCz. 
 
Równocześnie władze RP pozostają w stałym kontakcie z partnerami międzynarodowymi, 
w  tym z przedstawicielami Biura Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców ONZ (UNHCR) 
w  Warszawie oraz w Miosku, by wspólnie wypracowad zgodny z prawem, skuteczny sposób 
dotarcia do migrantów przebywających na terytorium Białorusi z niezbędnym wsparciem 
humanitarnym.” 
 
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz-dot-sytuacji-grupy-osob-
przebywajacych-na-terenie-bialorusi-w-poblizu-miejscowosci-usnar-dolnyj 

Fot. MSZ 
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KOMUNIKAT MSZ - ODPOWIEDŹ NA OŚWIADCZENIE 
BIURA WYSOKIEGO KOMISARZA NZ DS. UCHODŹCÓW 
W WARSZAWIE 
 
 
„Władze RP z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium 
Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązao 
prawno-międzynarodowych. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową 
stosowane są w pełni przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności prawa 
europejskiego. Istotne znaczenie ma zwłaszcza kwestia zapewnienia ochrony zewnętrznej 
granicy Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 
Polska z pełnym poszanowaniem podchodzi do Konwencji dotyczącej statusu uchodźców 
i  respektuje jej postanowienia w zaistniałej obecnie sytuacji. Oczekujemy jednocześnie, że 
Białoruś, jako strona konwencji, wywiąże się z wynikających z niej zobowiązao i zapewni 
stosowną opiekę osobom znajdującym się na jej terytorium. W tym kontekście wyrażamy 
nadzieję, że zaangażowanie Biura UNHCR w Miosku przyczyni się do podjęcia działao przez 
władze białoruskie w celu udzielenia pomocy potrzebującym osobom.     
 
Kierując się względami humanitarnymi w dniu 22 sierpnia br. Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP skierowało do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś notę 
dyplomatyczną, deklarując gotowośd do udzielenia na miejscu pomocy rzeczowej. Do chwili 
obecnej nota ta pozostaje bez odpowiedzi. Mając na uwadze powagę sytuacji, strona polska 
przygotowała konwój z pomocą humanitarną, który znajduje się obecnie na polsko-białoruskim 
przejściu granicznym w Bobrownikach oczekując na zgodę władz białoruskich na wjazd. (…)” 

 
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/komunikat-msz---odpowiedz-na-oswiadczenie-biura-wysokiego-komisarza-nz-ds-
uchodzcow-w-warszawie 

Fot. MSZ 
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Białorusi 
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Fot. Gov.pl 

„Mija rok, odkąd Białorusini upomnieli się o swoje prawa po sfałszowanych wyborach 
prezydenckich, a ich pokojowe protesty spotkały się z bezprecedensową przemocą ze 
strony władz. Ucierpiały tysiące ludzi – torturowanych, bitych, aresztowanych, bezprawnie 
skazanych, pozbawionych pracy lub zmuszonych do opuszczenia kraju. 
 
Polacy są solidarni z Białorusią, a Polska wraz innymi demokratycznymi paostwami wspiera 
Białorusinów. Jako wyraz naszej solidarności ze wszystkimi, którzy walczą o prawa 
człowieka i zasady demokracji od samego początku kryzysu udzielamy wszechstronnej 
pomocy represjonowanym i zagrożonym prześladowaniami. Wspieramy społeczeostwo 
obywatelskie, niezależne media, organizacje pozarządowe, udzielamy pomocy 
stypendialnej białoruskim studentom i naukowcom, pomagamy pracownikom 
i  przedsiębiorcom, którzy szukają bezpiecznej przystani w Polsce. W ramach UE oraz 
z  wspólnie z innymi partnerami podjęliśmy także zdecydowane decyzje stanowiące naszą 
reakcję wobec rządzących Białorusią – restrykcje polityczne i sankcje gospodarcze 
przeciwko osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka.(…)” 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pierwsza-rocznica-sfalszowanych-wyborow-na-
bialorusi 



POLSKA DZIELI SIĘ SZCZEPIONKAMI PRZECIWKO 
COVID19 Z UKRAINĄ ORAZ WYSYŁA POMOC RZECZOWĄ 
„Paostwa zmagające się z niedoborami szczepionek przeciwko COVID-19 zwróciły się m.in. do 
Polski z wnioskiem o możliwośd odsprzedaży szczepionek z posiadanych zasobów. 
Uwzględniając ryzyko związane z koniecznością utylizacji partii szczepionek z krótkim terminem 
przydatności, podobnie jak inne paostwa UE, jesteśmy gotowi wesprzed te kraje, udostępniając 
im, po cenie zakupu, szczepionki z krótszym terminem przydatności.  
  
Działając w duchu solidarności z naszymi ważnymi partnerami w Europie Wschodniej 
i  Południowej, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odstąpieniu części puli polskich 
szczepionek dla wybranych paostw Partnerstwa Wschodniego oraz paostw regionu Bałkanów 
Zachodnich. Posiadane obecnie przez Polskę nadwyżki szczepionek pozwalają tę zapowiedź 
zmaterializowad m.in. w stosunku do Ukrainy.” 

 
Dodatkowo „Po raz kolejny Polska kieruje na Ukrainę transport pomocy rzeczowej na walkę 
z  pandemią COVID-19. Na Ukrainę zostanie dostarczone ponad 129 ton sprzętu medycznego: 
koncentratory tlenu, respiratory, kardiomonitory i środków ochrony osobistej: ponad 7 mln 
sztuk rękawiczek, ponad 100 tys. opakowao środków do dezynfekcji, testy antygenowe, 
fartuchy, maski o wartości ok. 17 mln złotych. To pomoc realizowana z zasobów Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych z inicjatywy Rządowego Centrum Bezpieczeostwa we 
współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Pocztą Polską. Pomoc jest odpowiedzią 
na wniosek Ukrainy w ramach Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na 
Katastrofy  (EADRCC NATO).” 

Fot. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-dzieli-sie-szczepionkami-przeciwko-covid-19-z-ukraina oraz 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-kontynuuje-wsparcie-dla-ukrainy-w-walce-z-pandemia-covid-19 
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POLSKA WSPIERA WIETNAM 
W SZCZEPIENIACH PRZECIW COVID-19 

„Odpowiadając na apel władz Wietnamu o wsparcie, Polska zdecydowała o odstąpieniu 
Wietnamowi 501 600 dawek szczepionki Astra Zeneca. Transport dotrze do Hanoi w sobotę, 21 
sierpnia br. Dziś w uroczystej odprawie transportu z terminala cargo na lotnisku im. F. Chopina 
w  Warszawie uczestniczyli: Anna Goławska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Paweł 
Jabłooski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Michał Kuczmierowski, prezes 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Nguyen Hung, ambasador Socjalistycznej Republiki 
Wietnamu w Polsce. 
 
– Pomoc Polski dla Wietnamu to gest solidarności ze społeczeostwem wietnamskim. Polskę 
i  Wietnam od ponad 70 lat łączą tradycyjnie bliskie relacje, wynikające zarówno z uwarunkowao 
historycznych, jak również gospodarczych i międzyludzkich. Miarą autentycznej przyjaźni jest 
pomoc w potrzebie. Pamiętamy o spontanicznych gestach wsparcia, jakich doświadczyła Polska ze 
strony społeczności wietnamskiej na początku pandemii COVID-19. W sytuacji, kiedy warunki 
epidemiologiczne w Wietnamie znacznie się pogarszają czujemy się zobligowani do podobnego 
działania – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłooski.(…) 
 
Dzisiejsza darowizna ponad pół miliona dawek szczepionki przeciw COVID-19 to jeden z elementów 
wsparcia przez Polskę Wietnamu w walce z pandemią. W kolejnych tygodniach wysłanych zostanie 
ponad 8 ton sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej, planowane jest odstąpienie 
w  formie odsprzedaży non-profit kolejnych dawek szczepionek.” 

Fot. Tymon Markowski / MSZ; Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-wspiera-wietnam-w-szczepieniach-przeciw-covid-19 
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fot,. MSZ/Twitter 

„22 sierpnia 2021 roku przypada trzeci Międzynarodowy Dzieo upamiętniający ofiary aktów 
przemocy ze względu na religię lub przekonania. Ustanowiony został rezolucją 73/296 Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ przyjętą jednogłośnie 28 maja 2019 roku. Pomysłodawcą idei międzynarodowego 
dnia była Polska.(…)  
 
W związku z przyjęciem ww. rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w lipcu 2020 r., również z polskiej 
inicjatywy, na forum ONZ rozpoczęła działalnośd Grupa Przyjaciół Ofiar aktów przemocy ze względu 
na religię lub przekonania. Grupa zrzesza 30 paostw członków i Unię Europejską jako obserwatora. 
Polska, jako pomysłodawca inicjatywy, przewodniczy pracom Grupy. 
 
Te i inne działania Polski na arenie międzynarodowej potwierdzają rolę naszego kraju jako lidera 
w  promocji wolności religii lub przekonao oraz w domaganiu się poszanowania praw każdego 
człowieka do wolności religijnej, w tym również osób należących do mniejszości religijnych. Jest to 
także jeden z priorytetów polityki zagranicznej Polski w obszarze praw człowieka, a obecnie – 
priorytet członkostwa Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ w kadencji 2020-2022.” 

TRZECIA ROCZNICA MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
UPAMIĘTNIAJĄCEGO OFIARY AKTÓW PRZEMOCY ZE 

WZGLĘDU NA RELIGIĘ LUB PRZEKONANIA 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/trzecia-rocznica-miedzynarodowego-dnia-upamietniajacego-
ofiary-aktow-przemocy-ze-wzgledu-na-religie-lub-przekonania 



fot: Radosław Adamski   
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fot. Gościsława Korpalska-Chabior 
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KONCERT “ŚPIEWAMY POLSKIE PIEŚNI PATRIOTYCZNE” W 
101 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ 28.08.2021 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie  w sobotę 28 sierpnia 2021 
r.  o godz. na Placu Lotników w Szczecinie zorganizował konkurs  wiedzy o Powstaniu 
Warszawskim dla młodzieży i dorosłych oraz warsztaty plastyczne dla dzieci. Było to 
wydarzenie towarzyszące koncertowi pn. „Śpiewamy Polskie Pieśni Patriotyczne” Poniżej 
parę zdjęd z wydarzenia: 
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
 

zapraszają do obejrzenia relacji z konferencji: 
 
„Realizacja celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu przez Województwo 
Zachodniopomorskie jako wzór dla Polski i UE. System wsparcia doradczego w zakresie ochrony 
środowiska i efektywności energetycznej oraz OZE w Województwie Zachodniopomorskim”. 
 
Konferencja odbyła się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 10:00 w biurze WFOŚiGW w Koszalinie. 
 
W dyskusji w zakresie programów dotyczących ochrony środowiska wynikających z polskich 
uwarunkowao prawnych i programu Zielony Ład 2050 Unii Europejskiej wzięli udział eksperci 
Polskiego Forum Klimatycznego i RODM Szczecin, a także WFOŚiGW w Szczecinie. Konferencję 
poprowadził Mieczysław Podsiadło – Koordynator RODM Szczecin. 
 
Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytania o szanse sprostania przez Polskę wymaganiom 
polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a także prezentacja kolejnych etapów 
dochodzenia do wyznaczonych celów oraz konkretnych rozwiązao, które należy wdrożyd w naszym 
kraju. W drugiej części konferencji zostały także zaprezentowane możliwości finansowania projektów 
klimatycznych przez WFOŚiGW w Szczecinie. 
 
Relacja z konferencji dostępna jest na kanale na Youtube RODM w Szczecinie 
https://studio.youtube.com/video/xtos-JyQS1g/edit oraz na naszej stronie w zakładce MULTIMEDIA / 
FILMY. 



Poniżej prezentujemy parę zdjęd wykonanych podczas konferencji: „Realizacja 
celów klimatycznych wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu przez 
Województwo Zachodniopomorskie jako wzór dla Polski i UE. System wsparcia 
doradczego w zakresie ochrony środowiska i efektywności energetycznej oraz 
OZE w Województwie Zachodniopomorskim”, w biurze WFOŚiGW w Koszalinie. 

Fot. Marek Chabior, Mieczysław Podsiadło, Radosław Adamski 



Fot. Radosław Adamski 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Szczecinie 
Al. Wojska Polskiego 63, Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41 
70-476 Szczecin 
tel.: +91 400 31 37 
rodm@rodm-szczecin.pl 
www.rodm-szczecin.pl 
www.facebook.com/RODM.Szczecin 
www.twitter.com/RODMwSzczecinie 
  
Zadanie publiczne współfinansowane 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
RODM w Szczecinie prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Eko-Spol. 

Fot. Radosław Adamski 


