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Działania	RODM	Szczecin	

W środę 26 sierpnia prof. Zbigniew Rau odebrał z rąk
Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stanowisko
ministra spraw zagranicznych. W siedzibie MSZ odbyła się
uroczystość przekazania urzędu nowemu ministrowi przez
dotychczasowegoministra prof. Jacka Czaputowicza.

Profesor	Zbigniew	Rau
nowym	ministrem	spraw	zagranicznych
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Prof. Zbigniew Rau, szef polskiej dyplomacji

Zbigniew Rau jest nauczycielem akademickim,
profesorem nauk prawnych. W latach 1981-1995 był
wykładowcą i stypendystą licznych uniwersytetów
zagranicznych (m.in. brytyjskich, amerykańskich i
niemieckich). Od 1995 jest pracownikiem
Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą
Doktryn Polityczno-Prawnych. W czasach PRL
związany z opozycją demokratyczną, od 1980 był
członkiem NSZZ „Solidarność”. W 2005 uzyskał
mandat senatora. W latach 2015-2019 sprawował
urząd wojewody łódzkiego. W wyborach
parlamentarnych w 2019 r. został wybrany posłem. W
Sejmie IX kadencji pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Spraw

Nominację	z	rąk	Prezydenta	RP	Andrzeja	Dudy	odebrał	także	
nowy	minister	zdrowia	dr	Adam	Niedzielski.
Od	lewej:	Z.	Rau,	A.	Duda,	A.	Niedzielski



„My, ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, z zaniepokojeniem obserwujemy rozwój

wydarzeń na Białorusi. W przededniu wyborów prezydenckich zdecydowanie opowiadamy się za prawem

Białorusinów do korzystania z podstawowych wolności, w tym z praw wyborczych oraz wspieramy

niepodległość i suwerenność Republiki Białorusi.”

Niepokoi	nas,	że	OBWE	ODIHR,	ZP	OBWE	i	ZP	RE	nie	miały	możliwości	obserwowania	
procesu	wyborczego.	W	związku	z	tym,	wzywamy	władze	Białorusi	do	przeprowadzenia	
wyborów	prezydenckich	w	sposób	wolny	i	uczciwy,	w	tym	do	zapewnienia	możliwości	ich	
niezależnego	monitoringu	przez	lokalnych	obserwatorów.	Odnotowaliśmy	niepokojące	
doniesienia	o nieprawidłowościach	wyborczych	podczas	trwającego	już	głosowania	
przedterminowego.
Białoruś	jest	ważnym	sąsiadem	Unii	Europejskiej	i	aktywnym	członkiem	Partnerstwa	
Wschodniego.	Nasz	dialog	w	ostatnim	dziesięcioleciu	był	trudny,	ale	
obiecujący.	 Zaowocował	także	praktyczną	współpracą.	Wierzymy	w	możliwość	
zbudowania	silniejszych	więzi	między	Białorusią	i	jej	obywatelami	a	Unią	Europejską,	
opartych	na	poszanowaniu	wspólnych	wartości	demokratycznych,	w tym	wolności	
obywatelskich	i	praworządności.
Dzięki	wspólnym	wysiłkom	już	wiele	udało	się	nam	osiągnąć.	Wyrażamy	zaniepokojenie	
możliwością	zaprzepaszczenia	naszych	wspólnych	dokonań.	Wzywamy	białoruskie	władze	
do	uwolnienia	wszystkich	osób	zatrzymanych	z	powodów	politycznych,	do	powstrzymania	
się	przed	użyciem	przemocy	lub	podejmowaniem	działalności	godzącej	w	prawa	
człowieka,	włączając	w	to	wolności	obywatelskie	i	polityczne,	oraz	apelujemy	o	
poszanowanie	woli	białoruskiego	narodu.	Nie	ma	innej	drogi	do	umocnienia	
niepodległości	Białorusi	niż	poprzez	prawdziwy	i	otwarty	dialog	społeczny.

Oświadczenie	ministrów	spraw	zagranicznych	
państw	Trójkąta	Weimarskiego	przed	wyborami	prezydenckimi

na	Białorusi
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12.	rocznica	agresji	Rosji	na	Gruzję

Wysiłki Gruzinów na rzecz zachowania swojej
państwowości w obliczu wydarzeń z 2008 roku
były przykładem walki o godność – powiedział
w przesłaniu wideo minister spraw
zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas
otwarcia wydarzenia zorganizowanego przez
Muzeum Powstania Warszawskiego i
Ambasadę Gruzji w Warszawie w 12. rocznicę
agresji Rosji na Gruzję.

Dziś	Gruzja	jest	krajem	wolnym	i	demokratycznym,	szybko	
modernizującym	się	– podkreślił	szef	polskiej	dyplomacji,	
dodając	że	Gruzja	jest	liderem	przemian	w	regionie,	aktywnym	
członkiem	Partnerstwa	Wschodniego,	państwem	
stowarzyszonym	z	Unią	Europejską	i	ściśle	współpracującym	z	
NATO.	Państwem	o	szerokich	aspiracjach,	zmierzających	do	
pełnego	członkostwa	w	strukturach	europejskich	i	
euroatlantyckich.	Minister	wyraził	szacunek	i	uznanie	dla	
wszystkich	tych,	którzy	12	lat	temu	stanęli	do walki.	Podkreślił,	
że	ich	poświęcenie	to	dar	dla	przyszłych	pokoleń	Gruzinów,	
którzy	mają	pełne	prawo	do wytyczania	kierunków	własnej	
polityki.	– Polska	nie	ustaje	w	wysiłkach	na	rzecz	wsparcia	Gruzji	
w	jej	drodze	do	wspólnoty	europejskiej	i	euroatlantyckiej	–
zapewnił	szef	polskiej	dyplomacji.
Z	przesłaniem	wideo	wystąpił	również	minister	spraw	
zagranicznych	Gruzji	David	Zalkaliani,	który	stwierdził,	że	wybór	
dotyczący	zdecydowanej	odpowiedzi	Tbilisi	na	zagrożenia	ze	
strony	Rosji	pozostaje	nieodwracalny.	Podkreślił	silne,	
historyczne	więzi	między	obydwoma	krajami.	Docenił	także	
znaczący	głos	Polski	na	arenie	międzynarodowej,	który	pozwala	
na	utrzymanie	kwestii	integralności	terytorialnej	Gruzji	w	
dyskusjach	na	najwyższym	szczeblu.
W	ramach	wydarzenia	zorganizowano	także	panel	dyskusyjny	
poświęcony	polityce	wschodniej	prezydenta	Lecha	Kaczyńskiego,	
w	którym	wziął	udział	podsekretarz	stanu	w	MSZ	Marcin	
Przydacz
- Lech	Kaczyński	rozumiał,	że	bezpieczeństwo	Polski	i	regionu	
zależy	od	zapewnienia	suwerenności	państwom	wyłonionym	po	
rozpadzie	ZSRR.	Priorytetem	jego	aktywności	było	nadanie	tym	
państwom	podmiotowości,	zarówno	poprzez	budowanie	
sojuszy,	jak	również	promowanie	idei	odejścia	od	
rosyjskocentrycznej wizji	rozwoju	relacji	między	UE	a	państwami	
regionu.	Te	wartości	są	wciąż	aktualne	i	również	dziś	stanowią	
jedne	z	podstawowych	zasad	polskiej	polityki	zagranicznej	–
podkreślił	wiceszef	polskiej	dyplomacji.
Wojna	rosyjsko-gruzińska	o	Osetię	Płd./Region	Cchinwali	w	2008	
roku,	stała	się	poważnym	zagrożeniem	destabilizacji	regionu	i	
mogła	przerodzić	się	w	długotrwały	konflikt.	Zdawał	sobie	z	tego	
sprawę	ówczesny	prezydent	RP,	który	podjął	ryzykowną	misję	
przylotu	do	Tbilisi	w	pierwszych	dniach	wojny,	wraz	z	
przywódcami	Estonii,	Litwy,	Łotwy	i	Ukrainy..
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Rozmowy w formie wideokonferencji przeprowadzono 16
lipca br.
Były pierwszym posiedzeniem Rady III kadencji.
Podczas spotkania członkowie rady zaopiniowali
sprawozdania organów administracji rządowej z realizacji
zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2019 r. Przyjęli
również Uchwałę nr 25 Rady Programowej Współpracy
Rozwojowej w sprawie zaopiniowania rocznych sprawozdań
organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu
współpracy rozwojowej w 2019 r. i omówili stan prac nad
projektem wieloletniego programu współpracy rozwojowej
na lata 2021-2030. Podczas rozmowy w Pałacu na Wyspie w
Łazienkach Królewskich szefowie dyplomacji Polski i USA
omówili możliwości pogłębienia współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony, jak również współpracy
gospodarczej i energetycznej.
Minister Czaputowicz podkreślił, że - Polska postrzega silne
więzi transatlantyckie jako kluczowe dla bezpieczeństwa
naszego kontynentu. W sposób szczególny cenimy sobie
polityczne i militarne zaangażowanie USA w Europie.
Strategiczne znaczenie ma zaangażowanie USA we
wzmacnianie zdolności odstraszania i obrony NATO, w tym
także na flance wschodniej Sojuszu.
Minister wyraził także zadowolenie, że - lista obszarów
bliskiej współpracy naszych państw stale się poszerza. Poza
wzmocnieniem więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami
Zjednoczonymi pracujemy intensywnie nad uzgodnieniami
dot. udziału strony amerykańskiej w rozwoju polskiego
sektora cywilnej energii jądrowej. Zacieśniamy także
współpracę na rzecz wdrażania bezpiecznych rozwiązań
technologicznych związanych z sieciami telekomunikacyjnymi
następnej generacji.

Spotkanie Ministra Jacka Czaputowicza z 
Sekretarzem Stanu USA Mikiem Pompeo

Dzisiejsze spotkanie – w
setną rocznicę zwycięskiej
Bitwy Warszawskiej - ma
wymiar nie tylko
symboliczny, ale także
praktyczny. Pokazuje, że
nasze kraje łączy bowiem
tak historia, jak
teraźniejszość i przyszłość. -
powiedział dziś minister
spraw zagranicznych Jacek
Czaputowicz podczas
spotkania z szefem
dyplomacji Stanów
Zjednoczonych.
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Polska	i	Węgry	będą	razem	pomagać	ofiarom	
prześladowań	religijnych

Mam nadzieję, że
podpisane memorandum
umożliwi niesienie
bezpośredniej pomocy
prześladowanym grupom
religijnym, zwłaszcza
chrześcijanom, ale także
ludziom wszystkich innych
wyznań. Będziemy ich
wspierać oraz działać na
rzecz podniesienia
międzynarodowej
świadomości na temat
rosnącej skali naruszeń
jednego z podstawowych
praw człowieka: prawa do
wolności wyznania i
głoszenia swoich
przekonań – powiedział
wiceminister Paweł
Jabłoński w Budapeszcie.

Dwudniowa wizyta na Węgrzech odbywa się na zaproszenie sekretarza stanu Węgier Tristana Azbeja,
ministra do spraw pomocy prześladowanym chrześcijanom i programu Hungary Helps.
Kluczowym punktem spotkania było zawarcie Porozumienia o współdziałaniu w celu promocji
stabilności, odbudowy i pojednania przez współpracę humanitarną i rozwojową w odpowiedzi na
kryzysy humanitarne i prześladowanie mniejszości religijnych na całym świecie („Memorandum of
Understanding to Advance Stabilisation, Recovery and Reconciliation through Humanitarian and
Development Cooperation in Response to Humanitarian Crises and the Persecution of Religious
Minorities Worldwide”).
Podczas rozmów ministrowie podkreślili znaczenie międzynarodowej współpracy w przeciwdziałaniu
zagrożeniom dla wolności religii i zadeklarowali chęć działania na rzecz wsparcia chrześcijan i innych
grup wyznaniowych cierpiących prześladowania z powodu swoich przekonań. Szczególne wsparcie
powinno trafiać do osób najbardziej narażonych: dzieci, kobiet, osób starszych, osób z
niepełnosprawnościami, a więc tych, którzy ponoszą najdotkliwsze skutki kryzysów humanitarnych. –
Potrzeby najsłabszych są głównym priorytetem Polskiej pomocy – podkreślił wiceminister Jabłoński. –
Wśród nich są również mniejszości religijne, społeczności przesiedlone i prześladowane na całym
świecie. Ich ochrona należy do najważniejszych celów polskiej polityki zagranicznej. Prawo do
wyznawania i głoszenia swoich przekonań jest jednym z podstawowych praw człowieka, a zadaniem
państw takich jak Polska i Węgry jest ochrona tego prawa, zgodnie z chrześcijańskimi i
humanistycznymi wartościami którymi kierujemy się w naszej polityce – dodał.
Wiceminister Jabłoński spotkał się również p. Zsoltem Némethem, przewodniczącym Komisji Spraw
Zagranicznych węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Uczestnicy spotkania z uznaniem odnotowali
współpracę Polski i Węgier w zakresie problematyki wolności religii i przekonań, w tym w ramach
Sojuszu na rzecz wolności Religii, którego oba państwa są członkami założycielami. Podczas rozmowy
poruszono również tematy dwustronne, podkreślając wagę tych relacji także w trudnym czasie
pandemii. Wiceminister Jabłoński wspomniał majową wizytę w Budapeszcie ministra spraw
zagranicznych Jacka Czaputowicza i wyraził nadzieję, że już wkrótce dojdą do skutku kolejne wizyty
wysokich urzędników polskich i węgierskich, przesunięte powodu wybuchu koronawirusa.
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Zbigniew	Rau na	nieformalnym	spotkaniu	

ministrów	spraw	zagranicznych	państw	
członkowskich	UE	w	formule	Gymnich

Skuteczne zaangażowanie w pomoc
Białorusi będzie wyznacznikiem
ambicji pełnienia globalnej roli przez
Unię Europejską - powiedział Minister
Zbigniew Rau podczas nieformalnego
spotkania ministrów spraw
zagranicznych państw członkowskich
UE w formule Gymnich w dniach 27-28
sierpnia br. w Berlinie.

Głównymi tematami spotkania były aktualna sytuacja na Białorusi oraz relacje UE z Turcją.
Minister Rau opowiedział się za wielotorowym zaangażowaniem Unii we wsparcie działań na rzecz rozwiązania kryzysu na
Białorusi. Możliwe jest to wyłącznie w drodze autentycznego, konstruktywnego dialogu władzy z opozycją białoruską, którego
rezultatem powinien być plan transformacji systemowej – odnotował szef polskiej dyplomacji. Ocenił, że konieczny jest
zdecydowany sprzeciw wobec możliwych prób interwencji państw trzecich oraz poparł ideę mediacji ze strony Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zaapelował także o wsparcie – wzorem ogłoszonego przez Polskę programu
Solidarności z Białorusią – dla społeczeństwa obywatelskiego, a także potrzebę wypracowania przez Unię całościowej oferty dla
Białorusi. Ministrowie wyrazili polityczne poparcie dla przekazanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ)
propozycji objęcia sankcjami osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów prezydenckich oraz użycie siły i represje
wobec demonstrantów.
W kontekście relacji UE z Turcją ministrowie omówili zapowiedzi tureckich wierceń w szelfie kontynentalnym Grecji i w wyłącznej
strefie ekonomicznej Cypru oraz naruszenia przestrzeni powietrznej Grecji i zgodzili się co do konieczności adekwatnej reakcji na
nie ze strony UE. Minister Rau wyraził solidarność z Grecją i Cyprem, popierając działania mediacyjne Wysokiego Przedstawiciela
Josepa Borrella i prezydencji niemieckiej. Zaznaczył, że Turcja pozostaje ważnym partneremUnii Europejskiej oraz sojusznikiemw
NATO, a zachowanie współpracy z nią ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa UE, niezależnie od sytuacji wymagających
reakcji UE w obronie Państw Członkowskich.
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Komunikat	MSZ	ws.	rozstrzygnięcia	Konkursu	
„Moje	najciekawsze	spotkanie	z	Polską	online”	

w	ramach	akcji	„Polska	w	Twoim	domu”

Komisja zdecydowała o przyznaniu 18 nagród oraz 6 wyróżnień w
dwóch grupach wiekowych oraz trzech kategoriach tematycznych
(edukacja, kultura, historia).
W grupie wiekowej od ukończenia 7 lat do ukończenia 13 lat
Komisja nagrodziła:
Kategoria edukacja:
I miejsce – Marek KONSTANTINOW, praca zgłoszona przez
Ambasadę RP w Baku;
II miejsce – Miriam LISZTWANOWA, praca zgłoszona przez KG RP
w Ostrawie;
III miejsce – Alicja BUBNOWICZ, praca zgłoszona przez KG RP w
Kaliningradzie;
Wyróżnienie: Maya NOWICKI, praca zgłoszona przez KG RP w
Chicago.
Kategoria kultura:
I miejsce – Nicholas PIETRANIK, praca zgłoszona przez KG RP w

Chicago;
II miejsce – Radul KIRA, praca zgłoszona przez KG RP w

Kaliningradzie;
III miejsce – Gaia BAUSANO, praca zgłoszona przez Ambasadę RP
w Rzymie;
Wyróżnienie: Daniel ORTEGA JARMAKOWSKA, praca zgłoszona
przez KG RP w Barcelonie.
Kategoria historia:
I miejsce – Oskar ROSŁANIEC, praca zgłoszona przez Ambasadę RP
w Londynie;
II miejsce – Andrii HLODIA, praca zgłoszona przez KG RP w Łucku;
III miejsce – Adam MICHAELSON, praca zgłoszona przez
Ambasadę RP w Londynie;
Wyróżnienie: Wiktoria RYBKA, praca zgłoszona przez Ambasadę
RP w Bukareszcie.
Laureaci w grupie wiekowej od ukończenia 7 lat do ukończenia 13
lat otrzymają nagrodę rzeczową, a osoby wyróżnione nagrodę
książkową.

W grupie wiekowej od ukończenia 13 lat do ukończenia18 lat
Komisja nagrodziła:
Kategoria edukacja:
I miejsce – Anna SEDYCH, praca zgłoszona przez KG RP w Irkucku;
II miejsce – Ivan SNEHIROV, praca zgłoszona przez KG RP w

Charkowie;
III miejsce – Roman KHASANOW, praca zgłoszona przez Ambasadę
RP w Taszkencie;
Wyróżnienie: Lina SULTANIVA, praca zgłoszona przez Ambasadę
RP w Baku.
Kategoria kultura:
I miejsce – Piekas FUKUSHIMA KENZO, praca zgłoszona przez KG
RP w Kurytybie;
II miejsce – Olivia PADUCH, praca zgłoszona przez KG RP w Kolonii;
III miejsce – Olivia OSIKA, praca zgłoszona przez KG RP w Chicago;
Wyróżnienie: Denis DAVIS, praca zgłoszona przez KG RP w Sydney.
Kategoria historia:
I miejsce – Alan TURACHANOW, praca zgłoszona przez Ambasadę
RP w Taszkencie;
II miejsce – Filippos MAVRIDIS, praca zgłoszona przez Ambasadę
RP w Atenach;
III miejsce – Usevalad NIKALAICHUK, praca zgłoszona przez KG RP
w Brześciu;
Wyróżnienie: Karolina PIDKOVA, praca zgłoszona przez KG RP w
Kijowie.
Laureaci w grupie wiekowej od ukończenia 13 lat do
ukończenia18 lat zostaną zaproszeni do udziału w
dwutygodniowych koloniach w Polsce w ramach programu
„Polska jest w Tobie”. Osoby wyróżnione otrzymają nagrodę
książkową.
Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe dyplomy
uczestnictwa w Konkursie.
Gratulujemy młodym autorom i artystom sukcesu osiągniętego w
naszym konkursie. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu za nadesłane prace i spotkanie z Polską online, a
rodzicom i nauczycielom za wspieranie dzieci w edukacji
polonijnej.
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40.	rocznica	podpisania	Porozumień	
Sierpniowych	i	narodzin	Niezależnego	
Samorządnego	Związku	Zawodowego	

"Solidarność"

Pierwsze	zbiorowe	porozumienie	stoczniowców	i	władz	PRL-u	
podpisano	w	Szczecnie	30	sierpnia	1980	roku.

Poniżej	fotorelacja	z	uroczystości	sprzed	bramy	głównej	Stoczni	
Szczecińskiej	
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Delegacja	rządowa,	przedstawiciele	kancelarii	Prezydenta	RP,	
władze	wojewódzkie,		posłowie	podczas	uroczystości

Posłowie	PiS:	europoseł	Joachim	Brudziński,	Leszek	Dobrzyński,	Artur	Szałabawka
i	Michał	Jach

Przedstawiciele	samorządu	Pomorza	Zachodniego,
radni	PiS	z	Małgorzatą	Jacyną- Witt		i	Zbigniewem	Boguckim

40.	rocznica	podpisania	Porozumień	
Sierpniowych	i	narodzin	Niezależnego	
Samorządnego	Związku	Zawodowego	

"Solidarność”
Uroczystości	w	Szczecinie
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40.	rocznica	podpisania	Porozumień	
Sierpniowych	i	narodzin	Niezależnego	
Samorządnego	Związku	Zawodowego	

"Solidarność”
Uroczystości	w	Szczecinie

Delegacje	z	wiązankami	

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda i
przewodniczący Regionu Pomorza ZachodniegoMieczysław Jurek
składają kwiaty

Członkowie	PiS	w		Szczecinie		składają	kwiaty	przed	tablicą		
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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DEBATA	#RODMonline – słuchowisko	o	Janie	
Kowalewskim	i	debata	“Bitwa	Warszawska	– jej	

wpływ	na	losy	Polski,	Europy	i	Świata”.	17.08.2020	r.

Regionalny	Ośrodek	Debaty	Międzynarodowej	w	
Szczecinie	wraz	z		Radiem		Szczecin	
przeprowadził	 debatę	 pod	tytułem	“Bitwa	
Warszawska	– jej	wpływ	na	losy	Polski,	Europy	i	
Świata”.
Częścią	wydarzenia	było	także	słuchowisko	
poświęcone	Janowi	Kowalewskiemu,	
matematykowi		i	kryptologowi,	który	złamał	
bolszewickie	depesze	i	przyczynił	się	do	polskiego	
zwycięstwa	w	sierpniu	1920.

W	debacie	wzięli	udział:
•Jan	Józef	Kasprzyk,	Szef	Urząd	do	Spraw	
Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych,
•Mariusz	Olczak	Zastępca	Dyrektora	Archiwum	
Akt	Nowych,
•dr	Przemysław	Benken z	Instytut	Pamięci	
Narodowej	Oddział	w	Szczecinie.
•Debatę	poprowadziła	red.	Joanna	Skonieczna z	
Radia	Szczecin.

Jan	Kowalewski	urodził	się	24	października	1892	r.	
w	Łodzi.	Ukończył	Szkołę	Handlową	Zgromadzenia	
Kupców	w	Łodzi.	Studiował	na	Uniwersytecie	w	
Liege,	gdzie	uzyskał	dyplom	z	chemii	technicznej.	
Znał	wiele	języków,	m.in.	niemiecki,	francuski	i	
rosyjski.
Podczas	I	wojny	światowej	Kowalewski	służył	w	
carskiej	armii,	jako	oficer	łączności.	Potem	
przeszedł	do	II	Korpusu	Polskiego	na	Ukrainie.	Był	
naczelnikiem	Wydziału	II	Radiowy	wiadu Biura	
Szyfrów	Oddziału	II	Sztabu	Generalnego	
Naczelnego	Dowództwa.	Złamał	bolszewickie	
depesze	przez	co	przyczynił	się	do	polskiego	
zwycięstwa	w	sierpniu	1920	r.
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#RODMonline „Realizacja	zobowiązań	w	zakresie	
polityki	klimatyczno-energetycznej.	Efekty	

działalności	Projektu	Doradztwa	Energetycznego	i	
realizacji	Programu	Priorytetowego	„Moja	Woda”	

w	Województwie	Zachodniopomorskim.”	
18.08.2020	r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Szczecinie oraz Zarząd Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie zorganizowali
konferencję pt.: „Realizacja zobowiązań w
zakresie polityki klimatyczno-energetycznej.
Efekty działalności Projektu Doradztwa
Energetycznego i realizacji Programu
Priorytetowego „Moja Woda” w
Województwie Zachodniopomorskim.”
Konferencja odbyła się 18 sierpnia 2020 r. w
biurzeWFOŚiGWo/Szczecin w Koszalinie.

Celem konferencji była analiza stanu realizacji
zobowiązań w zakresie polityki klimatyczno-
energetycznej w Polsce oraz wpływu
pandemii na sektor elektroenergetyczny i
bezpieczeństwo energetyczne Polski. W
drugiej części konferencji omówiono
możliwości uzyskania wsparcia w ramach
Projektu Doradztwa Energetycznego
Zaprezentowany został także nowy Program
Priorytetowy „Moja Woda”, oferujący
możliwość uzyskania dofinansowania na
instalacje zagospodarowania wód opadowych
i roztopowych.
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#RODMonline „Realizacja	zobowiązań	w	zakresie	
polityki	klimatyczno-energetycznej.	Efekty	

działalności	Projektu	Doradztwa	Energetycznego	i	
realizacji	Programu	Priorytetowego	„Moja	Woda”	

w	Województwie	Zachodniopomorskim.”	
18.08.2020	r.
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DEBATA	#RODMonline “Wiosna	Wolnych	Polaków.	
Szczecin-kolebką	Solidarności”	27.08.2020	r.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Szczecinie i Radio Szczecin zorganizowali debatę
pod tytułem “Wiosna Wolnych Polaków.
Szczecin-kolebką Solidarności”.

Debata miała miejsce w czwartek 27 sierpnia na
antenie Radio Szczecin.
W debacie udział wzięli: prof. dr hab. Antoni
Dudek, dr Artur Kubaj i Tomasz Zieliński.
Debatę poprowadził red. KonradWojtyła.
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Koncert	Niepodległości	z	okazji	100.	rocznicy	Bitwy	
Warszawskiej	
30.08.2020

W koncercie wzięli udział: zespół “Sweet Four” w
składzie:
Krzysztof Machowski – tenor
Alfred Schelenz – tenor
Adam Kuliś – baryton
Zdzisław Zawadka – bas
Jan Kępiński – akompaniament
Zespół “Srebrzyści Akordeoniści” w składzie:
Czesław Lewicki – akordeon
Kazimierz Czapiewski – akordeon
Andrzej Giza – gitara, śpiew.
Prowadzenie Koncertu – poseł Leszek Dobrzyński.
Organizatorami koncertu byli – Stowarzyszenie
Eko-Spol ze Szczecina (prowadzący RODM
Szczecin) oraz poseł na Sejm RP Leszek Dobrzyński.
Koncert był współfinansowany przez Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Koncert	Niepodległości	z	okazji	100.	rocznicy	Bitwy	
Warszawskiej
30.08.2020
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Koncert	Niepodległości	z	okazji	100.	rocznicy	Bitwy	
Warszawskiej
30.08.2020
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