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Fot: Prezydent.pl Szczyt dla Demokracji z udziałem Prezydenta RP  

  „Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w organizowanym przez Prezydenta 
USA Joe Bidena Szczycie dla Demokracji. Polskiemu Prezydentowi podczas inauguracji 
Szczytu towarzyszyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. 
  
Spotkanie odbywa się w formie wirtualnej. Biorą w nim udział przywódcy ponad 100 krajów. 

 
  Podczas swojego wystąpienia Andrzej Duda zaapelował o solidarnośd z Białorusią. – Dziś to 
jedno z najważniejszych wyzwao demokratycznego świata – zaznaczył.  
Wierzę, że Białorusini i Białorusinki zobaczą kiedyś tę samą demokratyczną normalnośd. Taką, 
w której Prezydenci się zmieniają, a pozostają oni – wolni obywatele, wolni i swobodni 
wyborcy – mówił Prezydent. 
 
– Dlaczego mówię o Białorusi? Bo Polska, wdzięczna Opatrzności za naszą wywalczoną 
w latach 80. wolnośd, wzięła na siebie przed laty zobowiązanie: byd wsparciem dla demokracji 
w Europie Wschodniej! – akcentował Andrzej Duda, dodając, że to piękne zadanie, ale ma ono 
swoje konsekwencje.  

 
– Jesteśmy przez to na celowniku propagandy Kremla, a od niedawna płacimy cenę w postaci 
operacji hybrydowej na naszej granicy, którą wywołał dyktator Aleksander Łukaszenka – 
wskazywał.” 
 
Tekst: KPRP 

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/szczyt-dla-demokracji-z-udzialem-prezydenta-rp,46419 



 
 
 
 

Newsletter grudzieo 2021 

Fot. MSZ 

Fot. gov.pl 

   

Fot: Prezydent.pl 

Spotkanie Prezydenta RP z Emirem Kataru  
 

„Prezydent RP Andrzej Duda składa wizytę oficjalną w Paostwie Katar. Dziś Prezydent spotkał 
się z Emirem Kataru Szejkiem Tamimem Bin Hamadem Al Thanim. 
 
Katar jest jednym z największych producentów i największym eksporterem gazu LNG, w który 
inwestuje Polska.(…) 
Prezydent spotkał się także z Premierem Paostwa Katar Szejkiem Khalidem Bin Khalifą Bin 
Abdulazizem Al Thanim. 
 
Podczas II Polsko–Katarskiego Okrągłego Stołu Gospodarczego Prezydent wskazywał, stosunki 
polsko–katarskie w ciągu ostatniej dekady nabrały absolutnie strategicznego znaczenia. 
Wspomniał, że od 2009 r. łączy nas długoterminowy kontrakt na zakup katarskiego gazu 
skroplonego, który jest odbierany w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyoskiego 
w  Świnoujściu. – Aktualnie Polska importuje rocznie z Kataru ok. 2,1 mln ton gazu skroplonego. 
W ubiegłym roku wartośd tych dostaw przekroczyła pół miliarda dolarów – mówił. Prezydent 
zwrócił uwagę na szanse rozwoju współpracy także w innych obszarach gospodarki.(…) 
 
W opinii Andrzeja Dudy, oprócz lotnictwa, energetyki, czy też sektora teleinformatycznego 
obiecującym obszarem współpracy jest z całą pewnością sektor rolno–spożywczy.” 

 
Tekst: KPRP 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/spotkanie-z-emirem-kataru,46151 
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Plany Prezydenta na rok 2022 
„Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że na przyszły rok planowana jest duża aktywnośd  
Prezydenta Dudy zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. – Jesteśmy jednym z największych 
paostw europejskich i przyszedł czas na to, by pozwolid sobie na bardziej globalną politykę. W polityce 
pozaeuropejskiej Prezydent Duda odgrywa zawsze bardzo dużą rolę ze względu na prezydencki charakter 
większości partnerskich paostw. Planujemy nowe otwarcie w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej 
oraz rozbudowywanie obecności w regionie Indo–Pacyfiku i większe zaangażowanie na rzecz problemów 
globalnych – mówił. 
 
– Jedną z pierwszych aktywności Prezydenta, po odwołaniu Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 
będzie styczniowa konferencja ONZ w Dosze poświęcona paostwom najmniej rozwiniętym. Chcemy 
spotykad się nie tylko z najbogatszymi, ale również z tymi biedniejszymi i wsłuchad się w ich problemy. 
Odpowiedzialnością dużego, dojrzałego paostwa jest przejmowanie części odpowiedzialności, a nie 
udawanie, że to nie jest nasz problem – oświadczył Jakub Kumoch. 
 
Jak mówił, planowane są wizyty Prezydenta w paostwach Afryki Zachodniej, a także nowe otwarcie 
w  polityce latynoamerykaoskiej. – Jesienią chcemy zorganizowad wizytę w Ameryce Południowej z dużym 
komponentem gospodarczym. Wiosną planowana jest wizyta prezydenta Brazylii w Polsce. Z kolei wizytę 
w  Afryce prawdopodobnie rozpoczniemy od wizyty w Senegalu, który jest jednym z najprężniejszych 
paostw Afryki Zachodniej – wyliczał. 
 
– Dużą zdobyczą prezydentury Andrzeja Dudy są bliskie relacje z paostwami Azji – Chinami i ich przywódcą 
Xi Jinpingiem, a także z Japonią i Koreą Południową. Chcemy też zwiększad naszą współpracę z całym 
regionem Indo–Pacyfiku – zapowiedział szef BPM.(…)” 
 
   Tekst: KPRP 

 Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/biuro-polityki-miedzynarodowej/aktualnosci/j-kumoch-na-2022-rok-planowana-duza-aktywnosc-
prezydenta-w-europie-i-na-innych-kontynentach,47221 
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Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu 
Rady Europejskiej 

   „16 grudnia szef polskiego rządu wziął udział w posiedzeniu Rady Europejskiej 
(RE) w Brukseli. W jej trakcie omawiano zagadnienia związane z kryzysem migracyjnym 
i  obronnością wschodniej granicy Unii Europejskiej. Dodatkowo poruszono kwestie dotyczące 
systemu ETS, wysokich cen energii i gazu.(…) 

 
Polski rząd apeluje do Komisji Europejskiej o przyjęcie inwestycji gazowych i inwestycji 
w  energetykę nuklearną. 
– Komisja nadal nie przedstawiła tej taksonomii. My się domagamy przyjaznych zasad 
finansowania gazu i energii nuklearnej – powiedział Prezes Rady Ministrów. 

 
Wiele przedstawionych przez szefa polskiego rządu rozwiązao znalazło odzwierciedlenia we 
fragmentach dyskusji. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że trzeba wykluczyd instytucje 
finansowe, banki, instytucje inwestycyjne i spekulantów z rynku tzw. podatku klimatycznego 
Unii Europejskiej. W ten sposób, rynek będzie ograniczony do tych podmiotów, które muszą 
posiadad takie uprawnienia, aby móc prowadzid działalnośd gospodarczą zgodnie z przepisami. 
Komisja Europejska proponuje i chce ująd w przyszłych celach klimatycznych opodatkowanie 
mieszkalnictwa, ciepłownictwa i paliw. Szef polskiego rządu mocno wyraził swój sprzeciw dla 
takich rozwiązao, które skutkowałyby wzrostem cen m.in. za transport publiczny czy towarów. 

 
– Dziś Komisja Europejska i Rada Europejska doskonale rozumieją, że mamy problem na rynku 
ETS. Mamy problem w tzw. taksonomii i z nowymi podatkami na mieszkalnictwo, ciepło oraz 
paliwa. Polska będzie broniła swoich obywateli i naszej gospodarki – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki.” 
Tekst KPRM 

 Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-uczestniczyl-w-posiedzeniu-rady-europejskiej 

Fot. gov.pl 
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Szereg spotkao Premiera Mateusza Morawieckiego 
z przywódcami innych paostw w grudniu 

Grudzieo podobnie jak listopad, upłynął pod znakiem dużej aktywności Premiera 
Morawieckiego na polu dyplomacji. Odbył on szereg spotkao z przywódcami innych krajów: 

 
03.12.2021: „Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Viktorem Orbánem 
w Warszawie. Podczas rozmowy omówiono m.in. kwestie bezpieczeostwa w regionie, 
w kontekście aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej, a także na 
wschodzie Ukrainy.” 

  
09.12.2021: „Premier Morawiecki w stolicy Włoch spotkał się z premierem Mario Draghim. 
Politycy podczas rozmowy skupili się na zagrożeniach płynących ze wschodu, kwestiach 
związanych z migracją i systemem energetycznym oraz sytuacji na Ukrainie.”  

 
12.12.2021: „Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z nowym kanclerzem Niemiec Olafem 
Scholzem. Warszawa, po Paryżu i Brukseli, była trzecim punktem na mapie wizyt 
międzynarodowych szefa niemieckiego rządu. Podczas pierwszego oficjalnego spotkania, 
premier Morawiecki podkreślił, że powołanie nowego rządu za naszą zachodnią granicą to 

także nowy rozdział relacji polsko-niemieckich.” 
 

13.12.2021: „Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Budapeszt, gdzie spotkał się 
z  premierem Węgier, Słowacji i Czech w ramach kolejnego szczytu paostw Grupy 
Wyszehradzkiej. Tym razem grupa V4 obradowała w rozszerzonym składzie – z udziałem 
prezydenta Francji Emmanuela Macrona.” 

Tekst: KPRM 
Więcej informacji na gov.pl 

Fot. Gov.pl 
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Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu 
w  sprawie raportu o polskich stratach wojennych 

 
„Szef polskiego rządu wysłuchał informacji o postępach prac nad raportem o polskich stratach 
wojennych, przygotowywanego przez Zespół Parlamentarny ds. Reparacji. II wojna światowa 
przyniosła ogromne negatywne konsekwencje dla naszego kraju – zginęło 6 milionów osób, 
utraciliśmy niepodległośd oraz możliwośd rozwoju gospodarczego. Z tymi skutkami mierzymy 
się do dziś. 

 
Stratami Polski po wojnie zajmuje się Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, który 
został niedawno powołany przez szefa polskiego rządu. Zadaniem Instytutu jest zbadanie 
i  opisanie skutków II wojny światowej dla naszego kraju i całej Europy Środkowo-Wschodniej. 
Oprócz tego ma prowadzid działalnośd edukacyjną i popularyzatorską, upowszechniając 
wyniki prowadzonych badao.(…) 

 
Instytut Strat Wojennych działa m.in. na podstawie analizy wykonanej przez zespół 
parlamentarny. Polska poniosła ogromne straty na skutek II wojny światowej, nie tylko ludzkie 
– naszym obywatelom i naszej ojczyźnie zagrabiono niewyobrażalnie wielki majątek. Wolna 
i  niepodległa Polska nie może przejśd nad taką hekatombą do porządku dziennego, stąd 
działania rządu podejmowane w tym zakresie. 

 
Podobne zdanie mają Polacy – według badania przeprowadzonego przez CBOS w październiku 
2021 roku, 64% badanych popiera ubieganie się o rekompensaty za straty poniesione podczas 
II wojny światowej.” 

 
Tekst: KPRM 

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-wzial-udzial-w-spotkaniu-w-sprawie-raportu-o-polskich-stratach-
wojennych 

Fot: gov.pl 
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Premier Mateusz Morawiecki: Polska odgrywa centralną 
rolę w strategicznym wymiarze Partnerstwa Wschodniego 

  „W Brukseli odbył się Szczyt Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie, którego 
tematem była przyszłośd inicjatywy w kontekście przygotowania na różne scenariusze rozwoju 
wydarzeo w regionie. Przyjęta została także wspólna deklaracja, która podkreśla silne zaangażowanie 
w  strategiczne, ambitne i perspektywiczne Partnerstwo Wschodnie, które ma na celu wspieranie 
stabilności, dobrobytu i wzajemnej współpracy oraz zwiększenie naszego zaangażowania w niezbędne 
reformy i stawienie czoła globalnym oraz regionalnym wyzwaniom. W szczycie nie wzięli udziału 
przedstawiciele władz Białorusi.(…) 

 
Jak zaznaczył premier, Unia Europejska powinna wyciągnąd pomocną dłoo do krajów Partnerstwa 
Wschodniego i powinna to byd pomoc szczodra. „Albo przez kolejne dziesięciolecia Rosja będzie 
dominowała nad krajami PW albo UE bardziej otworzy się na te paostwa” – zaznaczył Mateusz 
Morawiecki.(…) 
Partnerstwo Wschodnie to strategiczny program zainicjowany przez Polskę i Szwecję, określający 
wymiar wschodniej polityki sąsiedztwa Unii Europejskiej. Program ten, zainaugurowany w 2009 r., 
zakłada zacieśnienie współpracy między UE i jej paostwami członkowskimi a Białorusią, Ukrainą, 
Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. 
 
Partnerstwo rozwija się w oparciu o interesy, ambicje i postępy poszczególnych partnerów, 
umożliwiając zróżnicowane podejście i pozwalając w elastyczny sposób wspierad ich współpracę z UE. 
Gruzja, Mołdawia i Ukraina są obecnie najbardziej zaawansowane spośród paostw PW w dążeniu do 
budowy ściślejszej współpracy europejskiej. W lipcu 2021 r. prezydenci Gruzji, Mołdawii i Ukrainy 
podpisali deklarację powołującą do życia nowy format tzw. Stowarzyszonego Trio. Ma on służyd 
konsultacji działao i pogłębieniu trójstronnej współpracy na rzecz uzyskania przez te paostwa 
członkostwa w UE, a także koordynacji stanowisk w ramach Partnerstwa Wschodniego. W czerwcu tego 
roku władze białoruskie poinformowały o zawieszeniu udziału w polityce Partnerstwa Wschodniego.” 

 

 
Tekst: KPRM 
Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-mateusz-morawiecki-polska-odgrywa-centralna-role-w-strategicznym-wymiarze-
partnerstwa-wschodniego 
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Minister Zbigniew Rau wziął udział w Radzie 
Ministerialnej OBWE w Sztokholmie 

 
  „W dniach 1-3 grudnia w stolicy Szwecji spotkali się ministrowie spraw 
zagranicznych 57 Paostw uczestniczących OBWE i partnerów współpracujących z organizacją.  

 
Podczas sesji Rady podsumowano dobiegające kooca przewodnictwo Szwecji w organizacji, a także 
rozmawiano o bieżącej sytuacji bezpieczeostwa w regionie paostw OBWE. Jednym z tematów 
rozmów podczas kolacji 1 grudnia była próba znalezienia balansu między obowiązującą w OBWE 
zasadą konsensusu a efektywnością podejmowania decyzji. Minister Rau podkreślił koniecznośd 
oparcia dialogu wewnątrz OBWE na prawie międzynarodowym i istniejących mechanizmach 
wewnątrz organizacji. 

 
Na marginesie Rady Ministerialnej minister Zbigniew Rau odbył także szereg spotkao 
dwustronnych. Rozmawiał z sekretarz generalną OBWE, prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego 
oraz swoimi odpowiednikami z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Mołdawii, Uzbekistanu i Azerbejdżanu. 
Spotkał się także ze Switłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji demokratycznej. Ponadto 
uczestniczył w konsultacjach ze współprzewodniczącymi Grupy Mioskiej. 

 
Rada Ministerialna to najważniejsze i największe wydarzenie w kalendarzu OBWE. Coroczne 
spotkanie zapewnia ministrom spraw zagranicznych Paostw uczestniczących OBWE możliwośd 
przeglądu i oceny aktywności organizacji, a także wzmocnienia dialogu w obrębie zobowiązao 
OBWE. Polska przejmie od Szwecji Przewodnictwo w OBWE 1 stycznia 2022 r. Minister Zbigniew 
Rau oficjalnie zainauguruje nasze Przewodnictwo i przedstawi jego priorytety 13 stycznia na 
posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu. Polska będzie współpracowad w ramach tzw. trojki 
OBWE z poprzednim i kolejnym Przewodnictwem – Szwecją oraz Macedonią Północną.” 

 
Tekst: Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-wzial-udzial-w-radzie-ministerialnej-obwe-w-sztokholmie 

Fot. Tymon Markowski/MSZ 
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Szereg spotkao ministra spraw zagranicznych 
z przedstawicielami innych paostw w grudniu cz.1 

Minister SZ Zbigniew Rau w grudniu wziął udział m.in. w następujących wydarzeniach: 

30 listopada – 1 grudnia: „Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze. Jednym z głównych 
tematów rozmów były aktualne wyzwania dla bezpieczeostwa Sojuszu i obszaru euroatlantyckiego 
w  związku z aktywnością wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, a także kryzysem na granicy polsko-

białoruskiej.” 
 

07.12.2021: „Szef polskiej dyplomacji, wraz ze swoimi odpowiednikami z Grupy Wyszehradzkiej, 
spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Królestwa Marokaoskiego, Nasserem Bouritą. Konsultacje 
polityczne V4 + Maroko zorganizowała w Budapeszcie aktualna prezydencja węgierska. Dzieo wcześnie 
Minister Rau spotkał się z Nasserem Bouritą w cztery oczy.” 
 
09.12.2021: „Minister Rau spotkał się z ambasadorami paostw członkowskich Unii Europejskiej. 
Cykliczne spotkanie szefa MSZ z ambasadorami krajów członkowskich UE akredytowanymi w Warszawie 
odbywa się na zaproszenie kraju, który w danym półroczu przewodniczy Radzie UE. Gospodarzem 
czwartkowego spotkania była Ambasada Republiki Słowenii w Warszawie.” 

 
10.12.2021 „Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z Annaleną Baerbock. Nowa szefowa niemieckiej 
dyplomacji przyjechała do Warszawy z jednodniową wizytą. Minister Rau pogratulował niemieckiej 
odpowiedniczce objęcia urzędu ministra spraw zagranicznych RFN i wyraził uznanie, że jest to trzecia, po 
Paryżu i Brukseli, zagraniczna wizyta nowej szefowej niemieckiego MSZ po objęciu przez nią urzędu.” 

 
10.12.2021: „Minister Zbigniew Rau otworzył dziewiątą edycję Warszawskiego Dialogu na rzecz 
Demokracji. Tegoroczna edycja została poświęcona wpływowi pandemii COVID-19 na społeczeostwa 
demokratyczne. Wśród uczestników dyskusji znaleźli się Ambasadorowie Argentyny, Szwecji oraz Korei 
Południowej w Warszawie, a także przedstawiciele Collegium Civitas, PISM oraz East Center.” 
 

Tekst: MSZ 
Więcej na: gov.pl 
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13.12.2021 „Minister Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Zagranicznych 
w  Brukseli. Ministrowie spraw zagranicznych m.in. rozmawiali o sytuacji na granicy UE 
z  Białorusią i zagrożeniu rosyjskim atakiem na Ukrainie. Omówili także stosunki UE 
z  paostwami Afryki i Azji Centralnej, sytuację w Wenezueli po wydaleniu wyborczej misji 
obserwacyjnej UE, a także – podczas spotkania z ministrem spraw zagranicznych Kataru – 
sytuację w  Afganistanie. Na początku posiedzenia Rada zatwierdziła bez dyskusji decyzję 
o  objęciu sankcjami UE tzw. Grupy Wagnera – organizacji militarnej związanej z Rosją, 
prowadzącej operacje w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki, a także na Ukrainie.” 
 
16.12.2021 „Minister Zbigniew Rau spotkał się ze Specjalnym Przedstawicielem 
Przewodniczącego OBWE ds. Ukrainy i przy Trójstronnej Grupie Kontaktowej. Szef polskiej 
dyplomacji przyjął w Warszawie Ambasadora Mikko Kinnunena pełniącego funkcję 
Specjalnego Przedstawiciela Przewodniczącego OBWE na Ukrainie i w Trójstronnej Grupie 

Kontaktowej.” 
 

21.12.2021 „Spotkanie ministrów spraw zagranicznych paostw Grupy Wyszehradzkiej 
i  Turcji. Wydarzenie odbyło się 21 grudnia w Budapeszcie, w ramach węgierskiej 
prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Poświęcono je sytuacji w Afganistanie, kwestii 
przeciwdziałania nielegalnej migracji, sytuacji w regionie Bałkanów Zachodnich. Rozmawiano 
także o relacjach i współpracy UE z Turcją.” 
 
22.12.2021 „Wizyta ministra Raua na Ukrainie. 21-22 grudnia szef polskiej dyplomacji 
przebywał z wizytą w Iwano-Frankiwsku, gdzie w charakterze gościa honorowego, uczestniczył 
w Konferencji Ambasadorów „Dyplomacja 30. Strategia silnego paostwa”.  

Szereg spotkao ministra spraw zagranicznych 
z  przedstawicielami innych paostw w grudniu cz.2 

Tekst: MSZ 
Więcej na: gov.pl 
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Foto: MSZ/Sebastian Indra 

Doroczne podsumowanie działao w obszarze dyplomacji 
ekonomicznej z udziałem ministra Zbigniewa Raua 

   "16 grudnia miała miejsce ceremonia wręczenia nagrody Amicus 

Oeconomiae z  udziałem ministra Zbigniewa Raua. Uroczystośd połączona była z dyskusją 
panelową dotyczącą aktywności resortu spraw zagranicznych w obszarze dyplomacji 
ekonomicznej.  

 
- W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazid dyplomację bez promocji 
przedsiębiorczości, bez promocji własnego kraju jako atrakcyjnego z punktu widzenia 
inwestycji. – powiedział minister Rau. To w głównej mierze dzięki inicjatywom, pomysłom 
i  działaniom naszych przedsiębiorców, Polska jest coraz bardziej widoczna na gospodarczej 
mapie świata, a nasza pozycja konkurencyjna systematycznie rośnie – dodał. 

 
Szef polskiej dyplomacji wręczył Grzegorzowi Kozłowskiemu, Ambasadorowi RP w Estonii 
nagrodę za wkład w promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskiego biznesu na rynkach 
zagranicznych - Amicus Oeconomiae. Docenił przy tym, że od początku pracy w Estonii 
aktywnie działa on na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują: inicjatywa powołania Polsko-Estooskiej Izby Gospodarczej oraz organizacja 
szeregu wizyt, które każdorazowo zawierały znaczący komponent gospodarczy. 

 
Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych - Amicus Oeconomiae przyznawana jest od 2014 
roku za szczególne osiągnięcia w obszarze wspierania i ochrony interesów gospodarczych 
polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych…” 
  
Tekst: Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 

 Źródło; https://www.gov.pl/web/dyplomacja/doroczne-podsumowanie-dzialan-w-obszarze-dyplomacji-ekonomicznej-z-udzialem-
ministra-zbigniewa-raua 
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Sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk o najważniejszych 
działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie 
spraw polonijnych oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej 

   „– Rok 2021 był kolejnym rokiem wyzwao dla dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz 
spraw polonijnych ze względu na pandemię COVID-19, ale naszym placówkom udało się zrealizowad 
szereg imponujących projektów – podkreślił wiceminister Szynkowski vel Sęk podczas 
zorganizowanej dziś konferencji prasowej, podsumowującej ten rok. 

 
Wśród najważniejszych kampanii zrealizowanych w 2021 roku wiceszef polskiej dyplomacji 
wymienił promocję polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która przypadła w 30. rocznicę 
powstania V4 i obfitowała w szereg działao promujących współpracę wyszehradzką. Ponadto, 
z  dużym rozmachem, zrealizowano wspólnie z Litwą obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. MSZ wsparł także promocję XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w postaci 
kampanii internetowej oraz spotu z udziałem wiceministra Szynkowskiego vel Sęka. 
 
– Promocja kultury polskiej to również jedno z najważniejszych zadao dyplomacji publicznej. Zostało 
ono zrealizowane między innymi w Londynie za sprawą dwóch prestiżowych wystaw: po raz 
pierwszy prezentowanego w National Gallery w Londynie obrazu polskiego artysty: „Astronom 
Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” Jana Matejki oraz wystawy „Young Poland” w William Morris 
Gallery  – zaznaczył wiceminister.(…) 

 
Zapowiedział także, że jeszcze w grudniu ma byd ogłoszony konkurs „Dyplomacja publiczna 2022”, 
którego budżet wyniesie 4 miliony złotych. Sekretarz stanu zachęcił organizacje pozarządowe do 
składania wniosków na projekty, które będą realizowane w przyszłym roku.” 
  

 
 

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sekretarz-stanu-szymon-szynkowski-vel-sek-o-najwazniejszych-dzialaniach-ministerstwa-spraw-zagranicznych-w-zakresie-spraw-
polonijnych-oraz-dyplomacji-publicznej-i-kulturalnej 



 
 
 
 

Newsletter grudzieo 2021 

Fot. MSZ 

Fot. gov.pl 

   

Fot: Prezydent.pl Oświadczenie MSZ ws. stowarzyszenia 
Międzynarodowy Memoriał 

 
  „Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP z zaniepokojeniem i rozczarowaniem 
przyjęło dzisiejsze orzeczenie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w sprawie likwidacji 
stowarzyszenia „Międzynarodowy Memoriał”.  Jest to jedna z najstarszych, najbardziej 
znanych i zasłużonych rosyjskich organizacji społeczeostwa obywatelskiego, której działacze 
zajmują się m.in. obroną praw człowieka oraz badaniami dokumentującymi stalinowskie 
zbrodnie. Efekty prac stowarzyszenia są bezcennym osiągnięciem społeczeostwa 
obywatelskiego w Rosji. 

 
Rzeczpospolita Polska jest wdzięczna i wysoko ocenia ogromne wysiłki stowarzyszenia na 
rzecz odkrywania prawdy o represjach wobec Polaków, w szczególności o Zbrodni Katyoskiej, 
Obławie Augustowskiej oraz Operacji Polskiej NKWD. Dzisiejsze orzeczenie znacząco 
ograniczy możliwośd prowadzenia badao nt. totalitarnej przeszłości paostwa rosyjskiego, 
jednak nie zatrze pamięci o ofiarach represji. 

 
Rzeczpospolita Polska zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom łamania praw 
człowieka, w tym systemowym represjom wobec społeczeostwa obywatelskiego, opozycji, 
obrooców praw człowieka i niezależnych mediów.” 
  
Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-ws-stowarzyszenia-miedzynarodowy-memorial 
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POLSKA POMOC W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19 

  W ramach pomocy międzynarodowej w grudniu, Polska przekazała pomoc humanitarną następującym 

krajom: 

LAOS: „Polska wysyłała do Laosu 138 tys. dawek szczepionki przeciw COVID-19. Darowizna jest wyrazem 

solidarności i chęcią wsparcia dla miejscowego systemu ochrony zdrowia. Sytuacja pandemiczna w Laosie 

w ostatnich miesiącach znacząco się pogorszyła; obecnie odnotowuje się tam najwięcej przypadków 

zachorowao na COVID-19 od początku pandemii.” 

 

UKRAINA: „W ostatnich dniach listopada wyruszył na Ukrainę transport  z 300 tys. dawek szczepionki 

przeciwko COVID-19. Jest to kolejne wsparcie, którego udzielamy naszemu wschodniemu sąsiadowi”.  

 

„W ostatnich tygodniach szczepionki przeciwko COVID-19 z Polski trafiły m.in. do Egiptu, Wietnamu, 

Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Australii, Norwegii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Serbii, Czarnogóry, Bośni 

i  Hercegowiny, Bangladeszu, Rwandy i na Filipiny. Przekazanie szczepionek było możliwe dzięki 

współpracy z Kancelarią Premiera Ministerstwem Zdrowia oraz Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.” 

 

Źródło:  

Biuro Rzecznika Prasowego 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/ 

Fot. Gov.pl 
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Relacja z konferencji #RODMonline szczecioskie drogi do 
wolności “Szczecioski Grudzieo `81” 04.12.2021 r. godz. 17:00 
   Zapraszamy na relację z konferencji „Szczecioski Grudzieo `81”, która odbyła się 

w  dniu 04.12. 2021 r. w siedzibie Polskiego Radia Szczecin w formule hybrydowej. 
Było to wydarzenie zorganizowane w ramach projektu własnego Wojewody 
Zachodniopomorskiego pt. “Niepodległa 2021: Szczecioskie Drogi do Wolności” będącego 
elementem Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022. 
 
Uczestnikami konferencji byli: 
Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, 
prof. dr hab. Wojciech Polak – Dyrektor Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu 
Społecznego w PRL na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Wiceprzewodniczący 
Kolegium IPN, 
dr Tomasz Kozłowski – pracownik Biura Badao Historycznych IPN, 
dr Michał Siedziako – pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeostwie Uniwersytetu 
Szczecioskiego oraz Oddziałowego Biura Badao Historycznych IPN w Szczecinie, 
dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk – Dyrektor Archiwum Paostwowego w Szczecinie oraz 
pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeostwie Uniwersytetu Szczecioskiego, 
dr inż. Mieczysław Ustasiak – działacz opozycji antykomunistycznej, senator I kadencji z listy 
Komitetu Obywatelskiego. 

 
Relacja z konferencji dostępna jest na kanale na YouTube RODM w Szczecinie oraz na naszej 
stronie internetowej w zakładce Multimedia/Filmy. 

 
Zapraszamy 
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Fot: Prezydent.pl Relacja z debaty #RODMonline pt. “Dziwny stan” 11.12.2021 r. 
 

  Zapraszamy na relację z debaty #RODMonline pt.: „Dziwny Stan”, która odbyła 
się 11.12.2021 o godz. 18:00, w Studio S-1 Radia Szczecin. 

 
Organizatorami debaty byli: 
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie 
Radio Szczecin 
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie 
Debata odbyła się 11.12.2021 o godz. 18:00, w Studio S-1 Radia Szczecin. 

 
W debacie na temat przyczyn i skutków wprowadzenia stanu wojennego w Szczecinie 
13.12.1981 r. rozmawiali: 
Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, 
dr hab. Sebastian Ligarski – IPN Oddział w Szczecinie, 
dr Marcin Stefaniak – były dyrektor IPN Oddział w Szczecinie, członek rady Instytutu 
Dziedzictwa Solidarności, dyrektor NIK w Szczecinie, 
prowadzenie: red Piotr Tolko – Radio Szczecin. 

 
Bezpośrednio po debacie o godz. 19:00 odbył się koncert zespołu „FABRYKA”. W ramach 
koncertu zespół wykonał m.in. utwory z najnowszej płyty pt. „Dziwny Stan”. Zapis koncertu 
prezentujemy w osobnym filmie, na naszym profilu na platformie You Tube. 

 
ZAPRASZAMY 
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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. 
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