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XVI Spotkanie Narodowych Koordynatorów Mechanizmu Współpracy Europa Środkowowschodnia–Chiny
(tzw. 17+1)
rodowi koordynatorzy uczestniczący w spotkaniu zaprezentowali
plany organizacji, w formule uzależnionej od sytuacji epidemicznej, wydarzeń sektorowych w bieżącym roku.
W związku ze zbliżającym się Szczytem 17+1, uczestnicy omówili
pakiet spraw związanych ,w tym jego agendę i program.
Wiceminister Marcin Przydacz uznał, że „dotychczasowe osiągnięcia formatu 17+1, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej,
dalekie są jednak od potencjału i naszych oczekiwań” zaznaczył
również, że ostatnie 8 lat funkcjonowania mechanizmu w sposób
naturalny skłania do pytań o jego użyteczność w promowaniu
współpracy regionu z Chinami.
Potencjał współpracy handlowej i inwestycyjnej nadal nie jest
w pełni wykorzystywany, mimo rosnącej globalnej roli ChRL oraz
regionu Europy Środkowowschodniej w gospodarcze kontynentu, natomiast relacje handlowe pozostają skrzywione znaczącym
deficytem po stronie europejskich uczestników formatu. Wiceminister zaznaczył również, że przyszłość mechanizmu będzie zależała od konkretnych korzyści i ułatwień, które będzie on przynosił uczestnikom formatu 17+1.

W dniu 25 stycznia 2021 roku w XVI spotkaniu Narodowych Koordynatorów 17+1, wziął udział Wiceminister Marcin Przydacz.
Spotkanie odbyło się w formule wideokonferencji. Odniósł się
mi.in. do dysproporcji w handlu państw europejskich z Chinami.
Głównym argumentem na rzecz powołaniem formatu, była wola
ich zniesienia, który powinien aktywniej promować uniwersalne
zasady współpracy gospodarczej.
Współpraca w formule 17+1 została zapoczątkowana w 2012
roku na spotkaniu premierów krajów Europy Środkowowschodniej i Chin w Warszawie.
Było to pierwsze w tym roku spotkanie Narodowych Koordynatorów. Kontekstem spotkania była propozycja Chin, aby IX Szczyt
Przywódców Europa Środkowowschodnia – Chiny odbył się
w dniu 9 lutego br., również w formule wideokonferencji.
Na spotkaniu zostały podsumowane działania podejmowane
w ramach formatu w 2020 roku. Wyrażono zadowolenie z przeprowadzonej trzykrotnie w formule wideokonferencji wymiany
doświadczeń państw 17+1 w zwalczaniu epidemii COVID-19. Na-
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30 Lat Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Foto: www.gov.pl
Od 30 lat Grupa Wyszehradzka (V4) umożliwia ścisłą współpracę czterech państw Europy Środkowej: Czech, Słowacji, Węgier i Polski, które łączy sąsiedztwo, ale również podobne uwarunkowania geopolityczne, a także wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Grupa
Wyszehradzka została powołana 15 lutego 1991 roku (do 1993 r. funkcjonowała jako Trójkąt Wyszehradzki) w celu, aby skupione w niej
państwa mogły wzajemnie wspierać się w dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
(NATO).
Obecnie grupa wyszehradzka koncentruje swoją współpracę zarówno na sprawach wewnętrznych regionu jak i odbywa się na forum
UE oraz innych organizacji międzynarodowych. Przyczyniła się powołania Grupy Bojowej V4, utworzenia Wyszehradzkiego Instytutu
Patentowego, czy ustanowienia nagrody Ministrów Kultury V4.

Celem V4 było dążenie do integracji europejskiej, jak również
wzmocnienie współpracy wojskowej, ekonomicznej oraz energetycznej pomiędzy nimi. Przedstawia starania czterech krajów
Europy Środkowej – Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier – współpracy w wielu dziedzinach wspólnych interesów w ramach ogólnoeuropejskiej integracji. Koordynatorem działań grupy są Ministerstwa Spraw Zagranicznych krajów V4, ale obejmują również
wszystkie szczeble administracji rządowej i państwowej. W 2000
r. utworzono Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Grupa Wyszehradzka to także platforma wymiany doświadczeń dla
społeczeństw państw V4. Aby wzmacniać kontakty między nimi
został ustanowiony Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (IVF),
który, już od ponad 20 lat, wspiera realizację wspólnych projektów,
a także programów stypendialnych i artystyczno-literackich.

Celem V4 jest wzmocnienie stabilności i dobrobytu w regionie
Europy Środkowej. Państwa należące do Grupy Wyszehradzkiej
postrzegają współpracę jako wyzwanie. 15 lutego 1991 r. w mieście Wyszehrad odbył się pierwszy szczyt wysokiego szczeblamożna to wydarzenie uznać za jeden z najwcześniejszych przykładów współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

Bieżący tryb współpracy w ramach V4 wyznaczają rotacyjne,
roczne przewodnictwa. Do 30 czerwca 2021 roku przewodnictwo
w V4 sprawuje Polska, a od 1 lipca 2021 stery w V4 przejmą Węgry.
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30 Lat Grupy Wyszehradzkiej (V4)
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Polska pomoc humanitarna dla Iraku

Foto: www.gov.pl
W ramach akcji pomocowej Polska (przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych) wysłała niezbędne rzeczy, m.in.: koce, fartuchy
operacyjne, ręczniki oraz prześcieradła. W niedalekiej przyszłości planowany jest podobny transport pomocy dla mieszkańców irackiego
Kurdystanu.
krajach była ciężka. W czasie trwania pandemii zespoły polskich
Irak to miejsce udzielania bieżącej pomocy humanitarnej przez polratowników medycznych i lekarzy udzielały wsparcia medyczneskie organizacje pozarządowe. Polska pomoc udzielana jest zarówno
go w Kirgistanie i Tadżykistanie.
przez żołnierzy Rzeczypospolitej, bilateralnie za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych oraz wielostronnie co roku zasilając
Jako kraj udzielaliśmy również pomocy mieszkańcom Libanu,
budżet UNDP związany z działaniami stabilizacyjnymi tego kraju.
zarówno w związku z sytuacją epidemiczną, jak i po wybuchu
w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 roku. W związku z powodzią
Irak wydał w maju wniosek do NATO o wsparcie., przeznaczony
w Sudanie w 2020 r przekazaliśmy niezbędną pomoc mieszkańdo wspierania państw członkowskich i partnerskich (EADRCC com najbardziej dotkniętych kataklizmem.
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). Polska na
wniosek przekazała Irakowi w czerwcu i lipcu 2020 r. 50 tys. maPolska wysyła transport z pomocą humanitarną dla Sudanu. Jest
seczek ochronnych i 1000 litrów płynu dezynfekującego. O czym
to kolejna w tym roku akcja solidarnościowa zainicjowana przez
poinformował wiceminister spraw zagranicznych Jabłoński.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych na rzecz kraju, który znalazł
się w nagłej potrzebie. Niezwykle ważnym elementem polskiej
Dostarczyliśmy pomoc na Białoruś, Ukrainę, do Mołdawii, Kapolityki zagranicznej jest Polska akcja pomocowa, realizowanej
zachstanu i Uzbekistanu, a także do krajów Kaukazu Południowew czasie epidemii COVID-19.
go oraz na Bałkany Zachodnie- sytuacja epidemiologiczną w tych
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Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu

Foto: www.prezydent.pl
27.01.2021 r. obchodzimy 76. rocznicę wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau.
W związku z pandemią koronawirusa uroczystości odbyły się w przestrzeni internetowej, natomiast patronat nad wydarzeniem objął
Prezydent RP.
nowoczesnej technologii, możemy w obecnych warunkach razem
Przesłanie Prezydenta z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
czcić pamięć Ofiar.
Pamięci o Ofiarach Holokaustu:
Ale tegoroczne uroczystości uświadamiają nam też z wyjątkową
Czcigodni Ocaleni i Świadkowie Zagłady, Ekscelencje,Panie i Pamocą znaczenie materialnych dowodów ludobójstwa i jego strasznowie,
liwą realność. Zbrodnie popełnione w niemieckich obozach kon27 stycznia jest każdego roku Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu.
centracyjnych i zagłady były realne. Prawdziwi ludzie cierpieli tutaj
Dziś, pamięć sześciu milionów wymordowanych Żydów czci cała
niewyobrażalny, ale realny ból. I naprawdę umierali. I naprawdę byli
społeczność międzynarodowa. Tego dnia, 76 lat temu, został wymordowani. Cierpienie i śmierć Ofiar były, są i pozostaną realne.
zwolony obóz Auschwitz-Birkenau. Jest on najważniejszym symNaszą powinnością jest zachować wszelkie materialne dowobolem Zagłady, bo był największą hitlerowską fabryką śmierci.
dy, pamiątki i znaki Ich istnienia, życia i męczeństwa po to, żeby
Niemcy, na okupowanej przez nich polskiej ziemi, urządzili swój
ludzkość nigdy o Nich nie zapomniała. Żeby nigdy nie zapomniano
ludobójczy przemysł. Tutaj, w Auschwitz-Birkenau, ginęli Żydzi, Poo tym, co wydarzyło się tu, w Auschwitz, i w innych miejscach nielacy, Roma i Sinti, jeńcy z Armii Czerwonej.
mieckich zbrodni.
Z głębokim wzruszeniem i zadumą wspominam zeszłoroczne uroWładze Rzeczypospolitej wypełniają misję zachowania dowodów
czystości w Miejscu Pamięci, na terenie Niemieckiego Nazistowtej największej zbrodni w dziejach ludzkości. Kiedy minie zagrożeskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady, gdzie zebrali się wównie śmiertelną chorobą, znów staniemy w Auschwitz-Birkenau, na
czas ostatni Ocaleni i Świadkowie Holokaustu z całego świata.
ziemi przesyconej krwią ponad miliona ofiar. To, co można tutaj
W tym roku obchody wyglądają inaczej. To bezprecedensowa syzobaczyć, jest odpowiedzią na zapomnienie, na ułudę nierealności,
tuacja, gdy światowa pandemia koronawirusa uniemożliwia nam
na kłamstwo negacjonizmu.
bezpośrednie spotkanie. Ale jest to też ważny znak, który przypoPamięć i prawda o Holokauście będą trwać wiecznie. My, współmina, że zawsze, bez względu na okoliczności, musimy wypełniać
cześni, poniesiemy w przyszłość i przekażemy następnym pokolepowinność świadków pamięci i strażników prawdy o Holokauście.
niom przesłanie płynące z tego miejsca: nigdy więcej Auschwitz!
Żyjemy w czasach, gdy rzeczywistość wirtualna współistnieje ze
Nigdy więcej ludobójstwa, nienawiści i rasizmu!
światem realnym, a niekiedy nawet próbuje go zastąpić. Dzięki
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nasze działania
„Relacje polsko-litewskie: od polityki
do gospodarki.” – rozmowa
z dr Aleksandrem Srebrakowskim
z Instytut Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Olsztynie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Z kolei w części II wywiadu poruszone zostały sprawy relacji strategicznych oraz poruszyliśmy temat wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej na przykładzie stosunków polsko-litewskich.

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
w Olsztynie przeprowadziła wywiad ze znakomitym znawcą stosunków polsko-litewskich Panem dr Aleksandrem Srebrakowskim
z Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tematem rozmowy w I części były ubiegłoroczne, październikowe
wybory parlamentarne na Litwie oraz ich wpływ na relacje dwustronne z Polską. Poruszymy również temat wizerunku naszego
kraju na arenie międzynarodowej na przykładzie stosunków polsko-litewskich.

Temat część 1.: „Relacje polsko-litewskie: od polityki do gospodarki. Cz. 1 #Litwa po wyborach”.
Temat część 2.: „Relacje polsko-litewskie: od polityki do gospodarki.Cz. 2 Wizerunek Polski”
Dwie części wywiadu opublikowane zostały na kanale na YouTube
RODM Olsztyn, stronie internetowej RODM Olsztyn oraz na mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).
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Bądź odpowiedzialny
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REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 87
10-512 Olsztyn
tel.: +48 600 943 378
rodm@rodm-olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl

https://fb.me/RODMolsztyn

Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

