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Warsztaty Online

-

-

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej w Katowicach 

prowadził cykl kursów maturalnych 

online.  Podczas warsztatów 

omówiliśmy kwestie związane                           

z  samorządem terytorialnym, władzą 

wykonawczą oraz ustawodawczą oraz 

szeroko pojętymi stosunkami 

międzynarodowymi. Cieszymy się, że 

nasze kursy spotykają się z tak 

pozytywnym odbiorem! 

2.





Analiza Sytuacji
Międzynarodowej

-

-

Pandemia koronawirusa jest 

niewątpliwie tematem numer jeden, 

zarówno w krajowych, jak                                         

i międzynarodowych mediach. 

Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynaroodwej w Katowicach 

postanowił wyjść na przeciw Covi-19. 

Zrealizowaliśmy cykl seminariów 

poświęconych analizie sytuacji 

międzynarodowej. Naszym nowym 

mottem jest: ,, świat nie kręci się 

wokół koronawirusa”.

4.





Akcja Polonia4Neighbours!

-

-

– Ten nadzwyczajny czas wymaga od nas 

nadzwyczajnych postaw i działań. 

Potrzebujemy szczególnej solidarności 

społecznej i pomagania sobie nawzajem                           

– powiedział wiceminister Szymon Szynkowski 

vel Sęk dziękując Polonii na świecie                                     

za zaangażowanie w akcję „Polonia4Neighbours”.

W ramach akcji „Polonia4Neighbours” resort 

dyplomacji wspomaga projekty oraz 

aktywność Polonii wspierając finansowo jej 

działania pomocowe oraz promując polonijną 

solidarność społeczną w środowiskach 

6.

lokalnych. Organizacje polonijne, środowiska 

harcerskie i szkolne, a także duszpasterstwo 

przyłączają się do inicjatyw lokalnych lub 

podejmują własne, by służyć innym i wspierać 

kraje zamieszkania w tym trudnym okresie. – 

Polscy harcerze w wielu krajach pomagają 

swoim sąsiadom i lokalnym społecznościom – 

przypomniał wiceszef polskiej dyplomacji.





Wideokonferencja ministrów 
spraw zagranicznych UE

-

-

- Ukraina i pozostałe państwa Partnerstwa 

Wschodniego potrzebują silnego wsparcia Unii 

Europejskiej w walce z pandemią COVID-19 – 

powiedział minister spraw zagranicznych 

Jacek Czaputowicz, który wziął dziś udział                      

w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych 

UE w formule wideokonferencji. Dyskusja nt. 

Ukrainy i Partnerstwa Wschodniego była 

głównym tematem wideokonferencji.                                       

W dyskusji o wpływie pandemii COVID-19 na 

sytuację w regionie, Minister Jacek 

Czaputowicz stwierdził, że Polska popiera 

pakiet pomocowy Komisji Europejskiej dla 

8.

regionu i przedstawił działania Polski, 

podejmowane także w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej. W tym kontekście wskazał, że 

ministrowie spraw zagranicznych państw 

Grupy Wyszehradzkiej wystosowali deklarację, 

w której opowiadają się za stworzeniem 

partnerom możliwości dalszego zbliżenia się 

do UE, m.in. poprzez rozwój współpracy 

sektorowej. Wysoki Przedstawiciel J. Borrell 

uznał w odpowiedzi deklarację V4 za ważny 

wkład do dyskusji nt. przyszłości Partnerstwa 

Wschodniego.





75. rocznica zakończenia drugiej 
wojny światowej

-

-

75 lat po zakończeniu II wojny światowej składamy hołd jej ofiarom. Pamiętamy o niezłomnej 

walce Narodu Polskiego z nazistowskimi Niemcami przez cały czas trwania konfliktu w Europie 

od września 1939 do maja 1945 roku. 



Spotkanie sieci Regionalnych 
Ośrodków Debaty Międzynarodowej

-

-

5. maja br. odbyła się wideokonferencja z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dotycząca 

zadań stojących przed siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej oraz możliwej 

formy prowadzenia działań podczas epidemii COVIDー19 .



Śląskie Spotkania Online

-

-

W piątek 15. maja odbyła się konferencja otwierająca cykl Śląskich Spotkań Europejskich. 

Dostosowując się do nowej sytuacji konferencja odbyła się za pomocą platformy Zoom. 

Razem z Miastem Bytom, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz studentami Koła 

Naukowego Spraw Europejskich i Dyplomacji UŚ dołożyliśmy wszelkich starań, aby uczestnicy 

konferencji mogli bez wychodzenia w domu posłuchać dyskusji ekspertów!
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