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1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy dokonały zbrojonej
napaści na Polskę.
17 września 1939 roku, bez wypowiedzenia wojny, ZSRR
wkroczył na teren II Rzeczypospolitej.
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81. rocznica zbrojnej napaści Niemiec i ZSRR 
na Polskę

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę
aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów,
policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II
Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia
obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na
Syberię objęły około miliona 350 tys. Polaków;
około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało
zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Polska została podzielona na strefy wpływów na
podstawie umowy zawartej w sierpniu 1939 roku
między ministrami spraw zagranicznych III Rzeczy
J. von Ribbentropem i ZSRRW. Mołotowem.
Pakt Ribbentrop-Mołotow był faktycznie
porozumieniem zawartym między Hitlerem i
Stalinem. W jego konsekwencji w czasie II Wojny
Światowej zginęło 6 mln Polaków.



Prof.	Kleiber	objął	funkcję	Przewodniczącego	Komitetu	w	czasie,	
kiedy	Polska	jest	członkiem	Rady	Wykonawczej	UNESCO	
(kadencja	2019-2023),	najważniejszego	międzyrządowego	
organu	zarządzającego	tej	organizacji.
Profesor	Kleiber	jest	uczonym	o	międzynarodowej	renomie	w	
dziedzinie	informatyki	stosowanej.	Posiada	wszechstronne	
doświadczenie	w	obszarze	zarządzania	nauką	– m.in.	pełnił	
funkcje	ministra	nauki	i	informatyzacji	oraz	prezesa	Polskiej	
Akademii	Nauk.	Najważniejszym	obszarem	jego	pracy	badawczej	
i	dydaktycznej	jest	zastosowanie	technik	komputerowych	w	
badaniach	naukowych,	technice	i	medycynie.
Polski	Komitet	ds.	UNESCO	jest	organem	opiniodawczo-
doradczym	Rady	Ministrów	w	kwestiach	dotyczących	UNESCO.	W	
jego	skład	wchodzą	przedstawiciele	resortów	(na	szczeblu	
sekretarzy/podsekretarzy	stanu)	zaangażowanych	we	
współpracę	z	UNESCO	oraz	osoby	reprezentujące	środowiska	
naukowe	i	twórcze. Na	czele	Komitetu	stoi	przewodniczący	
powoływany	na	pięcioletnią	kadencję.

Prof.	Michał	Kleiber	przewodniczącym	Polskiego	komitetu	ds.	UNESCO
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Wiceminister	Marcin	Przydacz uczestniczył	w	posiedzeniu	
Rady	Bezpieczeństwa	ONZ	nt.	sytuacji	praw	człowieka	na	
Białorusi

4 września podsekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Pan Marcin Przydacz
wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady
Bezpieczeństwa ONZ na temat sytuacji praw
człowieka na Białorusi, zorganizowanym w
formule Arria.

Spotkanie – w formie wideokonferencji – zostało zwołane przez
Estonię, która w tym roku jest jednym z niestałych członków
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska, wspólnie z dziewięcioma
innymi państwami pełniła rolę współ-inicjatorów, co wzmocniło
jej wydźwięk. Informację na temat sytuacji praw człowieka na
Białorusi przedstawili: pani Anaïs Marin - Specjalna
Sprawozdawczyni ONZ do spraw praw człowieka na Białorusi.
Opis pani Marin uzupełnili działacze białoruskich organizacji
pozarządowych, którzy podzielili się swoimi doświadczenia i
oceną działania reżimu Alaksandra Łukaszenki.
Pani Swiatłana Cichanouska przedstawiła niezwykle krytyczną
ocenę kryzysu politycznego w Republice Białorusi. Zaapelowała
o większe zaangażowanie społeczności międzynarodowej, w tym
także Narodów Zjednoczonych w rozwiązanie tego kryzysu.
Podkreśliła także, że podstawowym wezwaniem wszystkich
członków NZ powinno być natychmiastowe uwolnienie
wszystkich więźniów politycznych oraz rozpoczęcie dialogu ze
społeczeństwem obywatelskim. Zaapelowała także o wysłanie
na Białoruś misji obserwacyjnej pod egidą ONZ.
W swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji wyraził
zaniepokojenie Polski bezprecedensową skalą represji
prowadzonych przez władze białoruskie wobec pokojowych
demonstrantów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i
niezależnych dziennikarzy, wyrażając jednocześnie szczególny
niepokój wobec masowych aresztowań uczestników protestów
oraz doniesień o przypadkach tortur i nieludzkiego traktowania
zatrzymanych, w tym kobiet i dzieci. – Nikt nie może
być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub
poniżającemu traktowaniu albo karaniu; każdy ma prawo do
pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się – przypomniał
wiceminister Przydacz, wskazując na konieczność przestrzegania
przez władze białoruskie prawamiędzynarodowego, w tym praw
człowieka.

Jak podkreślił wiceszef polskiego resortu spraw zagranicznych
Marcin Przydacz, społeczność międzynarodowa będzie
konsekwentnie potępiać reakcję władz białoruskich na
powyborcze protesty. – Dlatego Polska, jako państwo
członkowskie zarówno Unii Europejskiej, jak i Organizacji
Narodów Zjednoczonych oraz kraj, który odegrał kluczową rolę
w ustanowieniu mandatu Specjalnego Spraw ozdawcy do spraw
sytuacji praw człowieka na Białorusi, wzywa władze białoruskie
do natychmiastowego zwolnienia wszystkich bezprawnie

zatrzymanych
i do przeprowadzenia bezstronnych dochodzeń w sprawie
wszelkich zarzutów dotyczących łamania praw człowieka –
zadeklarował wiceminister Przydacz, zauważając jednocześnie,
że tylko dialog między władzami Białorusi a społeczeństwem
obywatelskimmoże przynieść rozwiązanie obecnego kryzysu.
Podsekretarz Stanu w MSZ wskazał również na konieczność
wsparcia międzynarodowego dla społeczeństwa obywatelskiego.
Niespotykana skala i czas trwania protestów potwierdzają, że
naród białoruski jest zdeterminowany do życia w państwie
demokratycznym. W tym kontekście wiceminister Przydacz
przypomniał o pakiecie pomocowym Rządu RP „Solidarni z
Białorusią”, który obejmuje m. in. wsparcie dla osób
represjonowanych, przedstawicieli społeczeństwa
obywatelskiego i mediów, jak również ułatwienia związane z
przekraczaniem granicy RP.
Wystąpienia zdecydowanej większości przedstawicieli państw
członkowskich ONZ pozostawały w tym samym duchu, co
stanowisko przedstawione przez przedstawiciela Rządu RP -
jednoznacznie krytyczne wobec popełnianych przez władze w
Mińsku nadużyć i apelowały o rozpoczęcie dialogu.
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Szef polskiej dyplomacji zapewnił rozmówców o wsparciu dla
procesów zmian na Białorusi. – Macie w Polakach i w Europie
wielu przyjaciół – zwrócił się do uczestniczących w panelu
białoruskich działaczy opozycji. Minister Zbigniew Rau
podkreślił, że we współczesnym świecie nie ma już miejsca na
to, by jedno państwo decydowało o przyszłości innego
państwa. – Białoruska droga przemian może, musi być
zdefiniowana tylko przez Białorusinów. Dlatego też od
samego początku Polska apelowała o dialog władzy z
obywatelami – powiedział minister.
Minister Spraw Zagranicznych poinformował także o
wsparciu dla Białorusi, m. in. poprzez program „Pakiet
Solidarni z Białorusią” o wartości 50 mln PLN, uproszczenie
procedur wizowych, przyjmowanie represjonowanych na
leczenie w Polsce. – Będziemy zabiegać o to, by również UE
przekazała pomoc dla społeczeństwa obywatelskiego
Białorusi – zadeklarował. Zwrócił także uwagę, że Polska
będzie konsekwentnie wspierać te inicjatywy, które dają
szanse na dialog.
Na marginesie Forum Ekonomicznego minister Rau
rozmawiał także ze Swiatłaną Cichanouską, kandydatką w
wyborach prezydenckich na Białorusi. Przedmiotem rozmów
była obecna sytuacja w tym kraju. Minister Rau zapewnił o
kontynuacji pomocy dla społeczeństwa obywatelskiego i
niezależnych mediów na Białorusi, jak i wsparciu Polski dla
idei dialogu pomiędzy władzami i społeczeństwem
obywatelskim. Uznał za niedopuszczalne aresztowania i
przymusowego wydalania z terytorium Białorusi
przedstawicieli Rady Koordynacyjnej. – Udział pani
Cichanouskiej w specjalnym posiedzeniu Rady
Bezpieczeństwa ONZ w formule Arria to ważny głos
społeczeństwa obywatelskiego Białorusi w wymiarze
międzynarodowym i jego oczekiwań co do przyszłości
swojego kraju – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Minister	Zbigniew	Rau o	sytuacji	na	Białorusi	
na	Forum	Ekonomicznym	w	Karpaczu

.

Stając do debaty w
towarzystwie takich osób,
jak Swiatłana Cichanouska
oraz Andrzej Milinkiewicz –
osoby reprezentujące dwa
pokolenia białoruskiego
sprzeciwu – trudno
przedstawiać recepty na
przyszłość Białorusi. Chcę
raczej wyrazić swój podziw i
uznanie za Państwa odwagę
i determinację – powiedział
minister Zbigniew Rau w
trakcie panelu dyskusyjnego
dedykowanego sytuacji na
Białorusi oraz przyszłości
przemian w tym kraju na
Forum Ekonomicznym w
Karpaczu
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Forum	Ekonomiczne	w	Karpaczu
Zdjęcia pochodzą ze strony MSZ
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Joint Statement of the Visegrad Group Prime
Ministers V4 unequivocally condemns the
assassination attempt on the most prominent
Russian opposition leader. The public opinion
both in Russia and beyond demands a
transparent and thorough investigation to
precisely identify real perpetrators and their
motives. Due to tragic historical experiences V4
public is particularly sensitive to any case of
politically motivated attempts of silencing
political opponents. Therefore we urge Russian
authorities to conduct a thorough investigation,
that will lead to the punishment of the
perpetrators. The poisoning of Alexey Navalny
with the military-grade nerve agent cannot
remain without proper response from
international community. The use of chemical
weapons is completely unacceptable under any
circumstances and constitutes a flagrant
violation of international law. Thus, international
inquiry into potential breach of the Chemical
Weapons Convention by Russia must be
conducted as well.

“V4 jednoznacznie potępia zamach na ważnego
przywódcę rosyjskiej opozycji. Opinia publiczna
zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami,
domaga się przejrzystego śledztwa w celu
dokładnego zidentyfikowania prawdziwych
sprawców i motywów, które nimi kierowały. Ze
względu na tragiczne doświadczenia historyczne
społeczeństwo V4 jest szczególnie wrażliwe na
wszelkie przypadki motywowanych politycznie
prób uciszania opozycjonistów.
W związku z tym apelujemy do władz rosyjskich
o przeprowadzenie dokładnego śledztwa, które
doprowadzi do ukarania sprawców. Atak na
Aleksieja Nawalnego z użyciem bojowego
środka trującego musi spotkać się z
odpowiednią reakcją społeczności
międzynarodowej. Użycie broni chemicznej jest
całkowicie niedopuszczalne w żadnych
okolicznościach i stanowi rażące naruszenie
prawa międzynarodowego. Dlatego też należy
przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie w
sprawie potencjalnego naruszenia Konwencji o
zakazie broni chemicznej przez Rosję."

Oświadczenie	Premierów	krajów	V4	w	sprawie	Aleksieja	Nawalnego
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
nie uznaje wyników nielegalnych
„wyborów” do tzw. władz lokalnych,
zorganizowanych przez władze
Federacji Rosyjskiej na terenie
Autonomicznej Republiki Krym na
Ukrainie 13 września 2020 r.
Bezprawny był wybór gubernatora
Sewastopola i głosowanie na
kandydatów do tzw. Rady Państwowej
„Republiki Krymskiej”, a także tzw.
Zgromadzenia Ustawodawczego
miasta Symferopol oraz tzw. Rady
Wiejskiej rejonu razdolnieńskiego

. Takie stanowisko wynika bezpośrednio ze
zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego
ONZ. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego
ONZ nr 68/262 z 27 marca 2014 r. aneksja Krymu
przez Federację Rosyjską w marcu 2014 r. stanowiła
jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego W
świetle tej rezolucji bezprawne są jakiekolwiek
działania rosyjskich władz na terenie tej okupowanej
przez rosyjskie wojska części Ukrainy. Polska stale
wspiera niepodległość, suwerenność i integralność
terytorialną Ukrainy.
Na okupowanych terytoriach Ukrainy dochodzi do
regularnych naruszeń praw człowieka przez rosyjską
administrację okupacyjną. Liczne niepokojące
przykłady tych działań przedstawia raport Sekretarza
Generalnego ONZ „Sytuacja w dziedzinie praw
człowieka w Autonomicznej Republice Krym i w
Sewastopolu na Ukrainie” z 19 czerwca 2020 r.
Ograniczana jest wolność zgromadzeń i wyznania,
regularnie powtarzają się nielegalne zatrzymania,
zatrzymani są poddawani torturom. Te działania w
szczególny sposób dotykają Tatarów Krymskich.
Pragniemy zaapelować o solidarność
międzynarodową w sprzeciwie wobec tych działań
podejmowanych przez Federację Rosyjską na
anektowanym Półwyspie.
MSZ RP popiera oświadczenie Rzecznika Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych nt. „wyborów”
z 14.09.2020 r.

Oświadczenie MSZ w sprawie 
nielegalnych „wyborów” organizowanych 
przez władze Federacji Rosyjskiej na 
terytorium Autonomicznej Republiki Krym 
oraz Sewastopola na Ukrainie
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Wysyłka	domów	modułowych	do	Grecji	i	Syrii

Pandemia nie tylko nie unieważnia innych
kryzysów, z którymi zmaga się świat ale
sprawia, że stają się one bardziej widoczne.
W połączeniu z pogarszającą się sytuacją
humanitarną w krajach takich jak Jemen,
Syria czy Liban, stanowi bezprecedensową
próbę dla społeczności międzynarodowej –
podkreślił wiceszef polskiej dyplomacji Paweł
Jabłoński na briefingu prasowym w ogrodach
Kancelarii Prezesa RadyMinistrów

Transport 500 domów modułowych zostanie wysłany do
Syrii. Projekt o łącznej wartości 5,7 mln zł koordynuje
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach programu
Polska Pomoc i Fundacja Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej (PCPM). Finansuje go Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów. Domy produkowane są zgodnie ze
standardami ONZ. Mają być nie tylko stabilną ochroną dla
syryjskich rodzin przed trudnymi warunkami
atmosferycznymi panującymi na pograniczu syryjsko-
tureckim, ale także stanowić namiastkę normalności dla
uchodźców. – Zaopatrzenie w domy modułowe 500 rodzin
jest naszą odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb Syryjczyków
w celu zapewnienia dachu nad głową i zabezpieczenia
podstawowych potrzeb związanych z zachowaniem higieny
– powiedział wiceminister Jabłoński. – Polska udziela
pomocy przede wszystkim tam, gdzie może trafić ona
bezpośrednio, do osób które ją potrzebują – dodał.
156 domów modułowych zostanie również wysłanych jako
wsparcie dla greckich służb recepcyjno-azylowych, do
niedawno spalonego obozu dla uchodźców w Mori na
wyspie Lesbos. – Warszawa wspiera partnerów z Unii
Europejskiej. Grecja jest jednym z najbardziej dotkniętych
krajów falą migracji z regionu Bliskiego Wschodu – zaznaczył
wiceszef polskiej dyplomacji.
Polska jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, ONZ i
OECD angażuje się w działania wspólnoty międzynarodowej
na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, walki z
ubóstwem, rozwoju społecznego, wspierania społeczności
dotkniętych konfliktami zbrojnymi i bezpieczeństwa.
Problematyka humanitarna była jednym z priorytetów
niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ, a Warszawa w szczególności kładła nacisk na
praktyczne środki ochrony ludności cywilnej.
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Minister	Zbigniew	Rau uczestniczył	w	posiedzeniu	Rady	do	Spraw	
Zagranicznych	UE

Minister Rau wezwał do jak najszybszego przyjęcia sankcji
wobec osób odpowiedzialnych za fałszerstwa wyborcze i
brutalne represje wobec uczestników pokojowych
demonstracji na Białorusi. Opowiedział się za wielotorowym
zaangażowaniem UE na rzecz rozwiązania kryzysu na Białorusi i
wsparcia społeczeństwa białoruskiego, w tym zatrzymanych i
wydalonych członków Prezydium Rady Koordynacyjnej.
Wskazał na potrzebę wypracowania długoterminowej oferty
wsparcia gospodarczego przyszłej demokratycznej Białorusi. Za
konieczny uznał zdecydowany sprzeciw wobec możliwych prób
wpływania państw trzecich na sytuację na Białorusi i wskazał
na podejmowane przez Rosję nielegalne działania hybrydowe,
także w sferze dezinformacji.
Pdczas posiedzenia Rady ds. Zagranicznych ministrowie odnieśli
się m. in. do otrucia Aleksieja Nawalnego. Minister Rau potępił
zamach na lidera rosyjskiej opozycji i opowiedział sie za
wzmocnieniem aktywności UE na rzecz przestrzegania praw
człowieka przez Rosję. W kontekście jaskrawego złamania
prawa międzynarodowego, jakim jest użycie broni chemicznej,
minister Rau podkreślił, że relacje UE z Rosją powinny zostać
ponownie przemyślane, także w obszarze współpracy
eneregtycznej niektórych państw członkowskich z Rosją. Szef
polskiej dyplomacji wskazał, że projekt Nord Stream 2 jest
sprzeczny z interesami bezpieczeństwa UE i powinien zostać
wstrzymany.
W debacie na temat działań Turcji we wschodniej części Morza
Śródziemnego minister Rau udzielił poparcia wysiłkom
mediacyjnym Przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa
Michela, Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borella i
prezydencji niemieckiej.
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Polska	wybrana	do	Rady	Gubernatorów	
Międzynarodowej	Agencji	Energii	Atomowej

Miejsce w tym gremium pozwoli umocnić nasze zaangażowanie
na forum międzynarodowym w politykę nieproliferacji
jądrowej i pokojowego wykorzystania energii atomowej. Polska
jest aktywnym członkiem wszystkich istniejących reżimów,
organizacji i inicjatyw działających w zakresie nieproliferacji
nuklearnej. Wyrazem tego jest nasza istotna rola w obecnym
procesie przeglądowym Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni
Jądrowej (NPT).
MAEA powstała w 1957 r. (Polska jest członkiem-założycielem)
i jest wyspecjalizowaną autonomiczną agendą systemu ONZ,
powołaną do koordynacji wszelkich działań związanych z
pokojowymwykorzystaniem energii jądrowej na świecie. Dzięki
zadaniom realizowanym w ramach systemu zabezpieczeń
(safeguards) i weryfikacji, MAEA pełni szczególną funkcję w
ramach międzynarodowego reżimu nierozprzestrzeniania broni
jądrowej.
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Wizyta	ministra	Zbigniewa	Raua w	Budapeszcie

Delegacje	z	wiązankami	

Polska i Węgry mogą na siebie liczyć w tych
trudnych czasach – zaznaczył minister Rau w
rozmowie z ministrem spraw zagranicznych i
handlu Węgier Péterem Szijjártó. –
Podtrzymywaliśmy intensywny dialog nawet
w momentach największych ograniczeń
nałożonych przez pandemię – podkreślił szef
polskiej dyplomacji

Jednym z wiodących zagadnień konsultacji był
rozwój współpracy regionalnej. – Cieszymy się,
że Grupa Wyszehradzka, która w przyszłym
roku będzie obchodzić swoje 30-lecie, stanowi
niezmiennie kluczowy element współpracy
regionalnej – oświadczył minister Rau,
omawiając doświadczenia współpracy V4 i
rezultaty dotychczasowych spotkań
zorganizowanych przez polską prezydencję w
V4 oraz przedstawiając plany kolejnych
działań. Minister w szczególności podkreślił
wagę działania premierów Polski, Węgier i
Czech na rzecz jak najszybszego zakończenia
procedury budżetowej i uruchomienia unijnych
pieniędzy na lata 2021-2027, planu V4 dla
Białorusi, który wkrótce zostanie przedstawiony
unijnym przywódcom oraz nowych
rozwiązań Komisji Europejskiej dotyczących
migracji.
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Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej	w	Szczecinie
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„POLSKIE ROLNICTWO WOBEC
REGIONALNYCH PROCESÓW
INTEGRACYJNYCH”

W	Barzkowicach,	podczas	wystawy	
Ogrodniczo- Pszczelarskiej	odbyła	się	
debat	poświęcona	problemom	
rolnictwa	w	kontekście	regionalnych	
procesów	integracyjnych.

Organizatorami	byli:	:	
- Zachodniopomorski	Ośrodek	
Doradztwa	Rolniczego	w	Barzkowicach,	
- Regionalny	Ośrodek	Debaty	
Międzynarodowej		w	Szczecinie.

Uczestnikami debaty byli: Adam
Kalinowski, z-ca Dyrektora ZODR w
Barzkowicach, Paweł Lisowski, z-ca
Dyrektora KOWR OT Szczecin, Andrzej
Karbowy, Prezes ZIR w Szczecinie,
Edward Kosmal, rolnik, ZRI
„Solidarność”, Robert Stępień, z-ca
Prezesa Zarządu WFOŚiGW w
Szczecinie, Barbara Hawrył,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i
Nasiennictwa, Marian Marynowski,
kierownik w ZODR Barzkowice.

Moderator: Mariusz Brzostek, MBA,
DBA.
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„POLSKIE ROLNICTWO WOBEC
REGIONALNYCH PROCESÓW
INTEGRACYJNYCH”

Podczas debaty uczestnicy
prezentowali także stanowiska
odnośnie zagrożeń dla polskiego
rolnictwa w kontekście pandemii
COVID-19. Zdaniem dyskutantów
negatywne efekty są nieuniknione.
Należy jednak patrzeć szerzej na
problem i podjąć próbę dostosowania
się do zmieniającej się rzeczywistości.

Zdaniem Edwarda Kosmali, rolnika i
przedstawiciela ZZRI „Solidarność” na
Pomorzu Zachodnim szansą na
przetrwanie i rozwój jest elastyczność w
kształtowaniu profilu produkcyjnego
gospodarstw rolnych.

Zdjęcia:	M.	Podsiadło
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RODM Szczecin był także
współorganizatorem koncertu
fortepianowego oraz występów
wokalnych znanych i cenionych w
świecie muzyki poważnej artystów.

Zdjęcia:	G.	Adamczyk
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Zdjęcia:	G.	Adamczyk
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Szczecinie w związku ze stuleciem odzyskania
przez Polskę niepodległości (1918-
2018) zorganizował wystawę połączoną z
prelekcją dotyczącą polsko-węgierskich
doświadczeń historycznych.
Prelegentem był dr Wojciech Lizak, który na
wystawie zaprezentował jedynie wybrane
eksponaty z bogatych zbiorów swojego
archiwum.Zdjęcia:	G.	Adamczyk
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Jak w latach ubiegłych, RODM
Szczecin nie zapomina także o
młodzieży.
Wraz z nowym rokiem szkolnym
wznowiono cykl lekcji adresowanych
do uczniów szkół średnich
poświęconych wiedzy o Polsce i
świecie współczesnym.
Na zdjęciach lekcja przeprowadzona
w LO nr XI, ul. Eugeniusza Romera w
Szczecinie.

Zdjęcia:	LO	nr	XI	w	Szczecinie
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