
REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ w Szczecinie
Zadanie dofinansowane ze środków MinisterstwaSpraw Zagranicznych

NEWSLETTER

Ośrodek Debaty  
Międzynarodowej
w Szczecinie

marzec
2020

PONADTO	W	NUMERZE	POLECAMY:
Działania	RODM	Szczecin	



REGIONALNYOŚRODEKDEBATYMIĘDZYNARODOWEJ SZCZECIN

Newsletter marzec 2020

STRONA2

Komunikat MSZ w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W ramach chińskiej pomocy humanitarnej, która
trafiła do Polski, znalazło się m.in. 10.000
certyfikowanych testów diagnostycznych COVID-19,
a także 20.000 maseczek ochronnych N-95, 5.000
kombinezonów ochronnych, rękawiczki medyczne i
inne materiały ochronne, niezbędne do walki z
pandemią nowego koronawirusa. Szef polskiej
dyplomacji przekazał podziękowanie swojemu
chińskiemu odpowiednikowi za okazane wsparcie.
Minister Czaputowicz przypomniał też, że
pandemia COVID-19 jest wyzwaniem dla
społeczeństw na całym świecie, co powoduje, że
wszyscy mamy wspólną odpowiedzialność, aby
razem, zjednoczeni stawić jej czoła.
Jak stwierdził minister Czaputowicz, pilne potrzeby
wymagają pilnych działań, dlatego jesteśmy
wdzięczni za wszelką pomoc i ułatwienia strony
chińskiej, które przyczyniają się do lepszej ochrony
życia i zdrowia naszych obywateli.

Biuro	Rzecznika	Prasowego
Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych
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MSZ	podjęte	w	związku	z	organizacją	powrotów	Polaków	do	kraju

Od uruchomienia 
akcji #LOTdodomu
mijają dwa tygodnie. 
Od 15 marca 
pomogliśmy powrócić 
do kraju prawie 42 
tysiącom osób na 
pokładzie samolotów 
PLL LOT

Zrealizowaliśmy połączenia m.in. z Dominikany, Indonezji,
Tajlandii, Maroka, Sri Lanki, Wietnamu, Filipin, Republiki
Południowej Afryki i Tanzanii oraz wielu państw
europejskich. W ramach solidarności unijnej pomogliśmy w
powrocie na Stary Kontynent prawie 700 obywatelom innych
państw UE. Dzięki akcji #LOTdodomu sprowadzamy do Polski
także artykuły medyczne do walki z COVID19 – kombinezony
ochronne, testy medyczne, rękawiczki oraz inny asortyment na
potrzeby instytucji krajowych.
W MSZ całodobowo działa Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Również zagranicą polska służba dyplomatyczna i konsularna
pozostaje w pełnej, całodobowej mobilizacji. Konsulowie
wspierają Polaków, wskazując możliwości wyjazdu z danego
kraju, pomagając w znalezieniu alternatywnego miejsca
noclegowego i informując o dostępie do służby zdrowia. W
przypadku kłopotów z przedłużeniem wizy, konsulowie starają
się udzielać pomocy w kontaktach z miejscowymi służbami.
Mając na uwadze restrykcje wprowadzone w wielu państwach
związane z zakazem przemieszczania się lub godziną policyjną,
konsulowie wspierają Polaków w dotarciu do lotnisk, z których
organizowane są loty repatriacyjne do Polski lub innych miast
europejskich.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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Spotkanie	Ministra	Spraw	Zagranicznych	Jacka	Czaputowicza z	
litewskim	szefem	dyplomacji	Linasem Linkevičiusem

Rozmowa Ministrów, do której doszło w Warszawie na
prośbę stronę litewskiej, dotyczyła pomocy ze strony Polski
w zakresie sprowadzania litewskich obywateli do domu w
związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a
także sytuacji polskich obywateli wracających do kraju
przez terytorium Litwy.

Ministrowie omówili sytuację na granicy polsko-niemieckiej i polsko-
litewskiej. Minister L. Linkevičius wyraził wdzięczność za działania strony
polskiej, umożliwiające obywatelom Litwy powrót do kraju, pomimo
ograniczeń w ruchu na polskiej granicy. Działania te obejmująm.in. konwoje
przez terytorium RP od granicy z Niemcami, uruchomienie specjalnego
połączenia kolejowego z Frankfurtu nad Odrą do Kowna, zapewnienie
specjalnych połączeń promowych oraz otworzenie dodatkowego przejścia
granicznego na granicy polsko – litewskiej w Ogrodnikach/Lazdijai, co
powinno przyczynić się do usprawnienia ruchu osobowego na obu granicach.
Minister Jacek Czaputowicz poinformował o działaniach podejmowanych
przez polski rząd, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
koronowirusa i szeroko zakrojonych działaniach podjętych przez MSZ w
związku z organizacją powrotu Polaków do kraju. Podziękował za
dotychczasową pomoc strony litewskiej w kwestii umożliwienia organizacji
tranzytu Polaków powracających do kraju przez terytorium Litwy i wyraził
nadzieję na jej utrzymanie również w przyszłości.
Ministrowie zgodzili się w kwestii konieczności utrzymania bliskiej
współpracy, zarówno dwustronnej, jak i na poziomie unijnym, w kontekście
wyzwań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
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Minister	Jacek	Czaputowicz na	nieformalnym	
posiedzeniu	ministrów	spraw	zagranicznych	w	
forumle Gymnich

W dniach 5-6 marca br. w Zagrzebiu 
Minister Jacek Czaputowicz wziął udział w 
nieformalnym spotkaniu ministrów spraw 
zagranicznych państw członkowskich UE w 
formule Gymnich, połączonym z 
nadzwyczajnym posiedzeniem Rady do 
Spraw Zagranicznych.

Tematami refleksji spotkania nieformalnego w formule
Gymnich były stan relacji z Rosją i Turcją. Minister
Czaputowicz podkreślił konieczność utrzymania jedności i
konsekwencji polityki UE wobec Rosji, w świetle jej działań
sprzecznych z prawem międzynarodowym. Wskazał, że
właściwym sygnałem ze strony UE wobec Rosji jest utrzymanie
zasad uzgodnionych w 2016 roku oraz polityki sankcyjnej, a
także wzmocnienie zaangażowania UE w kwestii sytuacji praw
człowieka w Rosji.
W odniesieniu do Turcji, Minister Czaputowicz wskazał, że
państwo to pozostaje bardzo ważnym partnerem Unii
Europejskiej oraz sojusznikiem w NATO, a zachowanie
współpracy z nim ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa
UE, niezależnie od sytuacji wymagających reakcji UE w
obronie swoich interesów.
Przedmiotem obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady do
Spraw Zagranicznych była sytuacja w Syrii. Ministrowie
uzgodnili treść wspólnego oświadczenia, w którym wyrazili
nadzieję na trwałe zawieszenie broni, zaapelowali o
umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej dla ludności
cywilnej w Idlib oraz potwierdzili solidarność z Grecją w
świetle kryzysowej sytuacji na granicy grecko-tureckiej.
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W dniach 4-6 marca
2020 r. podsekretarz
stanu Paweł
Jabłoński przebywał z
wizytą w Stanach
Zjednoczonych.
Wizyta poświęcona
była przede
wszystkim kwestiom
współpracy
gospodarczej między
Polską a Stanami
Zjednoczonymi, a
także dyplomacji
publicznej i
kulturalnej.

Wiceminister Paweł Jabłoński z wizytą w Nowym Jorku i
Waszyngtonie

Podczas uroczystości w Konsulacie RP w Nowym Jorku wiceminister Jabłoński wręczył
nominację na Konsula Generalnego RP Adrianowi Kubickiemu. Minister podkreślił,
że placówka w Nowym Jorku jest jednym z najważniejszych przedstawicielstw Polski za
granicą, nie tylko ze względu na ogromne skupisko Polonii, ale również ze względu na
wymiar publiczno-kulturalny i potencjał współpracy gospodarczej. Wspólnie z Marszałek
Sejmu RP Elżbietą Witek oraz z nowo powołanym Konsulem Generalnym, wiceminister
Jabłoński uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej składając kwiaty pod Pomnikiem
Katyńskim w Jersey City.
W Waszyngtonie wiceminister Jabłoński rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiej
administracji oraz międzynarodowych organizacji współpracy gospodarczej. Spotkanie w
Departamencie Stanu z Keithem Krachem, podsekretarzem stanu ds. wzrostu
gospodarczego, energii i środowiska dotyczyło przede wszystkim współpracy Polski i
Stanów Zjednoczonych w ramach Inicjatywy Trójmorza, globalnej konektywności oraz
amerykańskiej inicjatywy Blue Dot Network, mającej wspierać projekty infrastrukturalne,
cyfrowe i energetyczne w skali globalnej. Ważnym tematem były także inwestycje
amerykańskie w Polsce, głównie w obszarze nowych technologii. Tematyka Trójmorza i
wspólnych projektów energetycznych, kluczowych z punktu widzenia strategicznego
bezpieczeństwa naszego regionu została z kolei omówiona na spotkaniu wiceministra
Jabłońskiego w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa. Rozmowy w Amerykańskiej Agencji
ds. Pomocy Humanitarnej (USAID) i Korporacji Finansowania Rozwoju
Międzynarodowego (DFC) dotyczyły głównie współpracy Polski i USA w obszarze
pomocy rozwojowej i humanitarnej na Bałkanach Zachodnich, w krajach Partnerstwa
Wschodniego, w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Współudział w tych projektach
a także zaangażowanie w inicjatywę Trójmorza zostało tez omówione w czasie spotkania
wiceministra Jabłońskiego z wiceprezesem Banku Światowego Makhtarem Diopem.
W Nowym Jorku i Waszyngtonie wiceminister Jabłoński spotkał się też z
przedstawicielami amerykańskiego biznesu zainteresowanymi inwestycjami w naszym
kraju, a także z Dyrektorami Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu. Tematem rozmów były planowane w najbliższym czasie działania
wspierające naszych przedsiębiorców w ich działaniach na amerykańskim rynku oraz
sposoby zachęcania inwestorów z USA do współpracy z polskimi kontrahentami.
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Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z rozpoczęciem procesu dotyczącego zestrzelenia samolotu Malezyjskich
Linii Lotniczych MH17, 17 lipca 2014 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej
Polskiej z zadowoleniem odnotowuje przewidziane na 9
marca 2020 r. rozpoczęcie, przed organami sprawiedliwości
Królestwa Niderlandów, procesu sądowego mającego na
celu wyjaśnienie prawdziwych okoliczności oraz ustalenie
winnych zestrzelenia nad terytorium Ukrainy,
kontrolowanym przez wspierane przez Rosję siły
separatystyczne samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych
MH17 w dniu 17 lipca 2014 r.,

W pełni ufamy niezależności i profesjonalizmowi procedur
prawnych, które będą stosowane przed sądem Królestwa
Niderlandów i w ramach prawa Królestwa Niderlandów.
Wyrażamy nadzieję, że zbliżający się proces doprowadzi do
dokładnego ustalenia przebiegu oraz osób winnych tego
przestępstwa, które doprowadziło do tragicznej śmierci blisko
trzystu osób siedemnastu narodowości. Jednocześnie mając na
uwadze trwające śledztwo Wspólnego Zespołu Śledczego,
wzywamy wszystkie państwa do pełnej współpracy w ramach
śledztwa zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
2166.
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Minister Jacek Czaputowicz na spotkaniu ministrów 
spraw zagranicznych Bukaresztańskiej Dziewiątki

– Polska przywiązuje duże znaczenie do
formatu bukaresztańskiego. W
skomplikowanej sytuacji bezpieczeństwa w
Europie silny i jednomyślny głos
wschodniej flanki powinien być szczególnie
wyraźny – powiedział szef polskiej
dyplomacji podczas spotkania w Wilnie. –
Konsultacje „B9” traktujemy jako wkład
naszego regionu we wzmocnienie całego
Sojuszu i partnerstwa transatlantyckiego –
dodał.

Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, 
Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii w litewskiej stolicy było 
poświęcone wymianie i koordynacji stanowisk w zakresie polityki 
bezpieczeństwa. Najważniejszymi tematami rozmów były 
przygotowania do zbliżającego się spotkania ministrów spraw 
zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, które 
odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia br. Dyskutowano również nt. 
przyszłości NATO, podziału obciążeń w ramach Sojuszu (burden
sharing) oraz adaptacji i reagowania na zagrożenia w najbliższym 
otoczeniu Paktu.
– Spotkanie służyło budowaniu wspólnego rozumienia i reagowania na 
wyzwania bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO, 
szczególnie w kontekście agresywnych działań Rosji. Jestem 
szczególnie zadowolony, że to właśnie Litwa, obchodząca 30. rocznicę 
odzyskania niepodległości, gości w br. spotkanie ministerialne B9 –
podkreślił minister Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji zauważył, 
że region Europy Środkowowschodniej potrzebuje ścisłej 
współpracować a państwa wchodzące w skład Bukaresztańskiej 
Dziewiątki powinny kontynuować wsparcie udzielane euroatlantyckim 
aspiracjom Ukrainy i Gruzji w celu rozszerzenia na Wschód strefy 
bezpieczeństwa i stabilności. W spotkaniu wzięli również udział 
zastępca Sekretarza Stanu USA Philip Reeker oraz zastępca Sekretarza 
Generalnego NATO, Patrick Turner.
Bukaresztańska Dziewiątka – inicjatywa Polski i Rumunii – została 
zainaugurowana spotkaniem prezydentów obu krajów w Warszawie w 
2015 roku, jako forum wymiany poglądów i koordynacji stanowisk w 
dziedzinie bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO (Polska, 
Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia i Bułgaria). 
Ostatnie spotkanie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych odbyło 
się w 2017 roku w Warszawie.
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Wiceminister Marcin Przydacz na spotkaniu 
ministerialnym Procesu Berlińskiego

Wydarzenie w Skopje było pierwszym spotkaniem na szczeblu ministerialnym w ramach bułgarsko-macedońskiego
przewodnictwa w Procesie Berlińskim – inicjatywie wspierającej współpracę regionalną na Bałkanach Zachodnich, która
uzupełnia działania podejmowane w ramach polityki rozszerzenia UE. Po raz pierwszy przewodnictwo w inicjatywie sprawują
dwa kraje, w tym jeden przedstawiciel Bałkanów Zachodnich. Taka formuła wzmacnia poczucie regionalnej odpowiedzialności
za europejską przyszłość tego regionu.
W spotkaniu w Skopje uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Bałkanów Zachodnich – Albanii, Bośni i Hercegowiny,
Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej, Serbii, a także unijni członkowie Procesu Berlińskiego: Austria, Bułgaria,
Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Polska, Słowenia, Włochy, a także Wielka Brytania. Obecni byli również przedstawiciele
Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
Dyskusja skupiła się na podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć w ramach Procesu Berlińskiego oraz przyszłości inicjatywy,
także w szerszym kontekście już istniejących regionalnych formatów współpracy. – Polska konsekwentnie popiera członkostwo
państw Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej, a Proces Berliński to inicjatywa, która stwarza możliwości podejmowania
nowych działań uzupełniających dotychczasowe wysiłki na rzecz unijnej perspektywy tego regionu – ocenił wiceszef polskiego
MSZ.
Ministrowie omówili ponadto unijne perspektywy regionu Bałkanów Zachodnich również w kontekście ostatnich propozycji
zmian w metodologii negocjacji akcesyjnych oraz przed marcowym Szczytem Rady Europejskiej i majowym spotkaniem
premierów UE – Bałkanów Zachodnich w Zagrzebiu. Istotnym tematem debat była także kwestia otwarcia negocjacji
akcesyjnych przez UE z Albanią i Macedonią Północną, które - zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i zdecydowanej
większości państw członkowskich UE, w tym Polski - wypełniły wszystkie warunki konieczne do rozpoczęcia rozmów.
Spotkanie szefów dyplomacji poprzedziło Forum Think-tanków, zorganizowane wspólnie przez skopijski Institute for
Democracy „Societas Civilis” oraz sofijskie biuro Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Głównymi tematami rozmów
podczas Forum były: przyszłość rozszerzenia UE, konwergencja gospodarcza, środowisko, praworządność, migracje oraz
bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe.
Proces Berliński został zapoczątkowany szczytem 28 sierpnia 2014 r. w Berlinie, a Polska uczestniczy w nim od 2018 r.
W inicjatywie uczestniczy sześć państw Bałkanów Zachodnich, które są kandydatami (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna,
Albania) oraz potencjalnymi kandydatami (Bośnia i Hercegowina, Kosowo) do członkostwa w UE oraz są objęte polityką
rozszerzenia. W procesie biorą ponadto udział niektóre państwa członkowskie UE, a także Wielka Brytania, mimo formalnego
opuszczenia Unii Europejskiej. Zaangażowana jest też Komisja Europejska, międzynarodowe instytucje finansowe, organizacje
międzynarodowe i regionalne, w tym pozarządowe i młodzieżowe organizacje z regionu Bałkanów Zachodnich, np. Regionalna
Rada Współpracy czy Regionalne Biuro ds. Współpracy Młodzieży.

Omówienie europejskiej perspektywy
Bałkanów Zachodnich oraz osiągnięć i
przyszłości Procesu Berlińskiego było
najważniejszym celem spotkania szefów
dyplomacji państw – uczestników tej
inicjatywy, zorganizowanego w Skopje.
Podczas spotkania Polskę reprezentował
wiceminister Marcin Przydacz.
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Wizyta	wiceministra	Szymona	Szynkowskiego vel	Sęka	w	Paryżu

Kontynuacja pogłębionego dialogu
zainicjowanego podczas wizyty
prezydenta Emmanuela Macrona w
Warszawie, w tym wprowadzenie w
życie Programu współpracy na lata
2020-2023, była głównym celem rozmów
wiceszefa polskiej dyplomacji podczas
wizyty w Paryżu w dniach 10-11 marca
br

Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce nadała nowy impuls
relacjom polsko-francuskim – ocenił wiceminister Szynkowski
vel Sęk. Podczas spotkania z Amelie de Montchalin - sekretarz
stanu do spraw europejskich we francuskim Ministerstwie
Europy i Spraw Zagranicznych oraz z Alexandrem Adamem -
doradcą prezydenta Macrona do spraw europejskich, wiceszef
polskiego MSZ podkreślił także, że Polsce zależy na
zacieśnianiu współpracy w obszarze gospodarki i nowych
technologii, obronności, rolnictwa, w sferze kultury i edukacji,
a także w zakresie głównych spraw na agendzie
międzynarodowej. Wiceminister przedstawił kilkanaście
projektów intensyfikacji współpracy w tych obszarach.
W ramach dyskusji nt. agendy międzynarodowej rozmówcy
odnieśli się do kwestii przyszłości Unii Europejskiej i
perspektywy jej rozszerzenia oraz do szeroko rozumianych
kwestii bezpieczeństwa kontynentu europejskiego. Omówili
także perspektywy organizacji jeszcze w bieżącym roku
spotkania na szczycie w formacie Trójkąta Weimarskiego.
W związku z przypadającą w tym roku 210. rocznicą urodzin
Fryderyka Chopina wiceminister Szynkowski vel Sęk złożył
kwiaty przy grobie polskiego kompozytora na cmentarzu Père
Lachaise. Wizyta w Paryżu była również okazją do spotkania w
gronie paryskiej Polonii.
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VIII	Wałeckie	Dni	Żołnierzy	Niezłomnych	
29.02-01.03.2020	r.

W ramach obchodóww sobotę 29.02.2020 r.
we współpracy RODM Szczecin i Wałeckiego
Centrum Kultury w Wałczu odbyła się
prelekcja dra Macieja Maciejowskiego pt.:
„Antykomunistyczne podziemie
niepodległościowe (1944-1956). Geneza –
formy działalności – sylwetki".

Wykład dra Maciejowskiego poprzedziły dwa
wydarzenia zorganizowane pod patronatem
RODMSzczecin i IPN Oddział Szczecin:
- otwarcie wystawy IPN pt.: „Żołnierze
Wyklęci. Podziemie niepodległościowe”.
- koncert patriotyczny pt.: „Na znojną walkę”
przygotowany przez nauczycieli,

instruktorów
i uczniówwałeckich szkół średnich.

Wałeckie Dni Żołnierzy Niezłomnych odbyły
się pod patronatem honorowym,
Wicewojewody Zachodniopomorskiego,
Marka Subocza.

Poniżej przestawiamy skrót i najważniejsze
tezy wygłoszonego wykładu.

Maciej Maciejowski

Streszczenie wykładu wygłoszonego w
Wałczu 29 lutego 2020 r. pt.:
„Antykomunistyczne podziemie
niepodległościowe (1944-1956). Geneza –
formy działalności – sylwetki”.

Przed 1989 r. działalność żołnierzy
antykomunistycznej konspiracji
niepodległościowej należała do najbardziej
zafałszowanych fragmentów najnowszej
historii Polski. W PRL
w oficjalnej narracji dominował przekaz
ukazujący niepodległościowe podziemie lat
1944-1956 jako ruch marginalny,
nieposiadający szerszego zaplecza
społecznego, wyalienowany
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z otaczającej go rzeczywistości. Mieli go
tworzyć ludzie, na których ciążyła rzekoma
współpraca z okupantem niemieckim,
zdemoralizowani fanatycy bądź bezideowi
pospolici bandyci. Żołnierze
antykomunistycznego podziemia
przedstawiani byli również często jako agenci
państw anglosaskich dokonujący dywersji i
sabotażu w interesie obcych mocarstw.
Powyższy zdeformowany obraz
upowszechniały podręczniki szkolne,
literatura popularna oraz filmy fabularne.
Wyselekcjonowana grupa partyjnych
historyków, dysponując koncesjonowanym
dostępem do źródeł, powielała ten
wizerunek w „naukowych” opracowaniach.

Oficjalna propaganda ignorowała fakt, iż
antykomunistyczne podziemie było w dużej
mierze kontynuacją antyniemieckiej
konspiracji niepodległościowej z okresu II
wojny światowej. Aktywność podziemia była
reakcją samoobrony w obliczu kolejnego

zniewolenia
i perspektywy utraty suwerenności. Tragizm
polskiego położenia potęgował fakt
przyzwolenia mocarstw zachodnich na
pozostawienie ziem polskich w sowieckiej
strefie dominacji. Hegemonia ta zgodnie z
doktryną państwa totalitarnego odwoływała
się do terroru wobec wszelkich przejawów
opozycji. Tak więc działalność podziemia
antykomunistycznego uznać wypada za
desperacką próbę zamanifestowania
świadectwa własnej podmiotowości
politycznej i moralnej godności w obliczu
sytuacji geopolitycznej skrajnie niekorzystnej
dla sprawy polskiej.

Przygotował	Mieczysław	Podsiadło
Konsultant RODMSzczecin

Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie

VIII	Wałeckie	Dni	Żołnierzy	Niezłomnych	
29.02-01.03.2020	r.
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Pierwsza	internetowa	konferencja	

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa i RODM
Szczecin zorganizowali w dniu 31 marca 2020
roku wspólną internetową konferencję
poświęconą przyszłości gospodarki rolnej w
świetle przeszłej perspektywy budżetowej Unii
Europejskiej.

Mimo ograniczonego zasięgu uczestnicy uznali
wydarzenie za udane i zgodnie podjęto decyzję o
kontynuowaniu podobnych działań w przyszłości.
Konferencja była przedsięwzięciem pilotażowym,
stanowiła punkt wyjścia do następnej,
planowanej na kwiecień 2020 roku.
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Ostatnia	w	dotychczasowej	formule	lekcja	

Lekcja poświęcona polskim symbolom
narodowym przeprowadzona została
w Liceum nr 11 w Szczecinie.
Ze względu na rozprzestrzenianie się
virusa COVID-19 i decyzję polskich
władz była to ostatnia, na razie, lekcja
realizowana przez RODM Szczecin w
standardowych warunkach z
bezpośrednim, fizycznym udziałem
uczniów.
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