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Zadanie dofinansowane ze środków MinisterstwaSpraw Zagranicznych
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11 listopada 2018 roku, Polska odzyskała Niepodległość. W
tym dniu, po 123 latach zaborów, Józef Piłsudski przejął z rąk
Rady Regencyjnej władzę.
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w Szczecinie

PONADTO W NUMERZE POLECAMY:
Działania RODM Szczecin

Narodowe Święto Niepodległości
102 lata temu, 11 listopada 1918 r., Polska odzyskała
niepodległość. Tego dnia uwolniony z twierdzy magdeburskiej
Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę
wojskową, po trzech dniach władzę cywilną, by wreszcie „jako
Wódz Naczelny Armii Polskiej […] notyfikować rządom i
narodom wojującym i neutralnym” powrót „Polskiej
Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej” na mapę świata.
Po 123 latach Polska stawała się suwerennym państwem,
odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Pięć pokoleń walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha
polskości, opierało się germanizacji i rusyfikacji, aby w
listopadzie 1918 r. Polacy mogli cieszyć się wolnością. Józef
Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef
Haller, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty
to mężowie stanu, którzy byli ojcami Niepodległej. Wywodzili
się z różnych środowisk politycznych, ale ich wspólnym celem
w roku 1918 było odbudowanie własnego państwa przez
Polaków.
Atmosferę tej wyjątkowej chwili tak opisywał ówczesny
premier Jędrzej Moraczewski: „Niepodobna oddać tego
upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym
momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!
Chaos? To nic. Będzie dobrze. […] Kto tych krótkich dni nie
przeżył, kto nie szalał z radości w tym czasie wraz z całym
narodem, ten nie dozna w swym życiu najwyższej radości”.
Pamięć o historycznym dniu sprzed 102 laty, kiedy Polska
odzyskała Niepodległość i Wolność, do dziś pozostaje dla nas
źródłem inspiracji do działania na rzecz dobra naszej ojczyzny –
Polski.
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Minister Zbigniew Rau wziął udział w 130. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy

W trakcie dyskusji plenarnej minister
Zbigniew Rau podkreślił, że wyzwanie
jakim jest walka z pandemią COVID-19
nie może stanowić pretekstu dla
trwałego ograniczania praw człowieka,
zasad demokracji i praworządności
Ministrowie państw członkowskich Rady Europy przyjęli
Deklarację Ateńską – dokument wskazujący, że wszelkie
nadzwyczajne działania państw Rady Europy w tym
zakresie muszą być ściśle skorelowane z aktualną sytuacją
epidemiczną, być proporcjonalne, nie posiadać
dyskryminującego ani trwałego charakteru. W państwach,
które ogłoszą stan wyjątkowy, konieczne jest zachowanie
efektywnej kontroli parlamentów. Komitet Ministrów
podkreślił, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ma
prawo do oceny zgodności środków podejmowanych przez
państwa członkowskie z Europejską Konwencją Praw
Człowieka.
Minister nadmienił także, że obchodzona w tym roku 70.
rocznica otwarcia do podpisu Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, wymaga przypomnienia, że - Europejski
Trybunał Praw Człowieka jest kluczowym elementem
systemu ochrony praw człowieka. Aby jednak trybunał
mógł niezmiennie odgrywać taką rolę, konieczne jest jego
powszechne poszanowanie. Jest to możliwe poprzez
sprawne i pełne wykonywanie orzeczeń Trybunału przez
wszystkie państwa-strony -. W dobie walki z pandemią
COVID-19, Europejska Konwencja Praw Człowieka i stojący
na straży jej przestrzegania Europejski Trybunał Praw
Człowieka mają, zdaniem Polski, szczególnie istotne
znaczenie dla poszanowania podstawowych wartości na
jakich opiera się Europa.
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Minister Zbigniew Rau rozmawiał z szefem
włoskiej dyplomacji Luigim Di Maio

Polskę i Włochy łączą tradycyjne, historyczne więzi przyjaźni.
Pragniemy wyrazić satysfakcję z dobrego stanu naszych
stosunków dwustronnych i nadzieję na dalsze wzmocnienie
relacji bilateralnych oraz tych na forum UE. Jesteśmy pewni, że
pomimo trwającej walki z pandemią COVID-19, nasze rządy i
parlamenty będą nadal ściśle współpracować w celu sprostania
wyzwaniom stojącym przed naszymi krajami i Unią Europejską
– zaznaczył minister Rau.
Ministrowie odnieśli się do także do głównych kwestii z agendy
europejskiej i międzynarodowej. Szefowie dyplomacji
podkreślili zasadność prowadzenia i pogłębiania dwustronnego
dialogu z uwagi na fakt, że Polska i Włochy są tradycyjnie
bliskimi partnerami handlowymi. Pozytywnie odnieśli się do
celowości organizacji, po dłuższej przerwie, polsko-włoskich
konsultacji międzyrządowych, jako cennego instrumentu
służącego zacieśnieniu wielowymiarowej współpracy między
Warszawą a Rzymem. Minister Zbigniew Rau wyraził nadzieję
na ścisłą kooperację w obszarach wymiany handlowej,
współpracy inwestycyjnej i kulturalno-naukowej. Przedmiotem
rozmów ministrów była także problematyka wschodnia.
Ministrowie zapewnili się o wzajemnej solidarności w
postrzeganiu i reagowaniu na wyzwania dla sąsiedztwa Unii
Europejskiej, niezależnie od priorytetów wynikających z
położenia geograficznego Polski i Włoch.
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Minister Zbigniew Rau wziął udział w
konferencji ministrów spraw
zagranicznych państw Procesu
Berlińskiego – Sofia 2020

9 listopada 2020 r. odbyła się w Sofii konferencja ministrów
spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego. - W
naszych wysiłkach na rzecz europejskiej przyszłości Bałkanów
Zachodnich potrzebujemy synergii podejmowanych działań,
której przykładem jest sam Proces Berliński - stwierdził w
wystąpieniu minister Zbigniew Rau dodając, że Polska
sprawująca obecnie przewodnictwo w ramach V4 stawia
wsparcie Bałkanów Zachodnich wysoko na agendzie
wyszehradzkiej prezydencji.
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Agenda spotkania ministerialnego dotyczyła
wyzwań na budowę zaufania i wzmocnienia
współpracy regionalnej, w tym poprzez
zwiększenie kontaktów międzyludzkich oraz
mobilności w ramach i z Bałkanami Zachodnimi, ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży i
społeczeństwa obywatelskiego. Minister Zbigniew
Rau wyraził satysfakcję, że łączona prezydencja
Bułgarii i Macedonii Północnej podjęła decyzję o
kontynuacji priorytetów polskiego przewodnictwa
z 2019 r. - Z własnego doświadczenia
historycznego wiemy, że sukces tego wymiaru
wzajemnej współpracy jest kluczowy także z
punktu widzenia bardzo ważnych projektów
gospodarczych czy infrastrukturalnych - stwierdził
minister. Za szczególnie cenny uznał także
dotychczasowy
dorobek
funkcjonowania
Regionalnego Biura ds. Współpracy Młodzieży
(RYCO), z którym Polska blisko współpracuje i
wspiera je finansowo. Szef polskiej dyplomacji
potwierdził
kontynuację
dotychczasowych
projektów realizowanych przez Polskę na rzecz
regionu Bałkanów Zachodnich w obszarze
transferu polskich doświadczeń transformacji,
negocjacji akcesyjnych i historycznego pojednania
z sąsiadami, a także projektów stypendialnych dla
młodzieży z regionu Bałkanów Zachodnich na
polskich uczelniach zainaugurowanych podczas
polskiego przewodnictwa w pracach Procesu
Berlińskiego w 2019 roku.
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Tradycją związaną z obchodami Dnia Służby
Zagranicznej jest organizacja Dnia Otwartego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jego trakcie
staraliśmy się przybliżyć Państwu pracę polskich
dyplomatów oraz codzienne funkcjonowanie
resortu i polskich placówek dyplomatycznych. W
tym roku, ze względu na panujące obostrzenia
sanitarne związane z pandemią koronawirusa, z
wielką przykrością musimy zrezygnować z tej
formuły.
W tym roku zagadnienia związane z aktywnością
Ministerstwa Spraw Zagranicznych będziemy
Państwu prezentować na naszych stronach
internetowych. W dedykowanych zakładkach
znajdą Państwo ciekawe informacje poświęcone
tematom, które miały znaleźć się w głównym
nurcie tegorocznych obchodów Dnia Służby
Zagranicznej.
Rok 2020 był szczególnym dla polskiej polityki
zagranicznej. Obfitował w szereg rocznic, ważnych
nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy.
Wymienić należy w szczególności: 100. rocznicę
urodzin św. Jana Pawła II, 100. rocznicę Bitwy
Warszawskiej oraz 40. rocznicę powstania NSZZ
„Solidarność”. Spoiwem łączącym te wydarzenia
oraz motywem przewodnim akcji promocyjnych
na całym świecie było ukazanie
wielkiego
znaczenia takich wartości jak wolność i
solidarność. Słowa te nabierają szczególnego
znaczenia
dzisiaj,
w
dobie
panującej
pandemii koronawirusa. Ministerstwo Spraw
Zagranicznych
w
mijających
miesiącach
niejednokrotnie włączało się w akcje pomocowe
dla krajów na całym świecie, organizując lub
koordynując transporty środków medycznych oraz
personelu medycznego do obszarów szczególnie
dotkniętych skutkami pandemii, jak również
prezentując przykłady polskiej solidarności
światowej opinii publicznej.
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16 listopada po raz dwunasty
obchodzimy
Dzień
Służby
Zagranicznej. Święto to, szczególnie
ważne dla polskich dyplomatów i
pracowników Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, przypada w rocznicę
depeszy rozesłanej 16 listopada 1918
roku przez Józefa Piłsudskiego do
przywódców
państw
świata,
informującej
o
powstaniu
niepodległego Państwa Polskiego.

W tym roku przypada także 75. rocznica
zakończenia II wojny światowej oraz 75. rocznica
powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z
tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa zakładki
poświęcone dyplomacji i polskim dyplomatom w
czasie II wojny światowej oraz działaniom Polski
podjętym w ramach Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Istotnym tematem, który również
chcielibyśmy Państwu przybliżyć, jest polskie
przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec
2020-czerwiec 2021), podczas którego przypada
30. rocznica powstania tego formatu współpracy
regionalnej (luty 2021).
W
zakładce
poświęconej
siedzibom
MSZ pokażemy Państwu miejsca, w których kryją
się kulisy historii ważnych dla polskiej dyplomacji.
W 2020 roku nastąpiła aktualizacja i modernizacja
stron internetowych Instytutów Polskich.
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do ich odwiedzenia
– a przez to – przybliżyć rolę tych szczególnych
placówek, w których również pracują polscy
dyplomaci i których zadaniem jest promocja
Polski, polskiej kultury i języka polskiego. Jesteśmy
otwarci na Państwa sugestie co do funkcjonalności
tych stron i ewentualnych pomysłów w jaki sposób
je nadal udoskonalać.
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Konkurs na plakat poświęcony 30.
Rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej
(V4) rozstrzygnięty!

Na konkurs wpłynęły 374 zgłoszenia (ponad 700
plakatów). Projekty oceniało międzynarodowe
jury – eksperci w dziedzinie grafiki użytkowej oraz
przedstawiciele organizatorów: Joanna Górska
(Polska) – Przewodnicząca Komisji, Peter Bankov
(Czechy), Marcel Benčík (Słowacja), Anna
Korolovszky (Węgry), Jacek Gajewski – Dyrektor
Instytutu Polskiego w Bratysławie, Joanna
Urbańska – Dyrektor Instytutu Polskiego w
Budapeszcie, Maciej Ruczaj – Dyrektor Instytutu
Polskiego w Pradze i Monika Szmigiel-Turlej –
Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji
Publicznej i Kulturalnej MSZ.
Jury podjęło decyzję o przyznaniu 3 nagród oraz 9
wyróżnień.

Nagrodzeni:
I NAGRODA: Łukasz Zwolan (Polska)
II NAGRODA: Bruno Szenk (Polska)
III NAGRODA: István Szathmáry (Węgry)

.

Gratulujemy laureatom i serdecznie dziękujemy za wszystkie
nadesłane prace! Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną
opublikowane kalendarzu na rok 2021, który będzie
dystrybuowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Planowane są także wystawy nagrodzonych projektów
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Wyróżnieni:
Veronika Barrera (Słowacja)
Peter Chmela (Słowacja)
Ildikó Dósa (Węgry)
Peter Eliáš (Słowacja)
Katarzyna Kogutiuk (Polska)
Zuzanna Kwapińska (Polska)
Marek Maciejczyk (Polska)
Vít Ondroušek (Czechy)
Patrycja Piechocka (Polska)
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Wspieramy polskich seniorów. MSZ dołącza do akcji
#CyfrowyWolontariusz.

Każdy z nas może zostać e-wolontariuszem i
poprzez akcję #WspierajSeniora pomagać innym powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel
Sęk. Nawiązując do akcji „Polonia for
Neighbours” zaapelował do środowisk polskich
na świecie o solidarne włączenie się w
uruchomioną przez polski Rząd akcję „Cyfrowy ewolontariusz”
w
ramach
programu
„Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów”.

Udział przedstawicieli środowisk polonijnych w
akcji ma niezwykłe znaczenie, szczególnie w tym
trudnym dla starszego pokolenia czasie.
Wolontariat
jest
wyrazem
solidarności
międzypokoleniowej oraz dowodem wyjątkowej
łączności naszych rodaków mieszkających za
granicą z krajem. Cyfrowy wolontariusz pomaga
seniorom w korzystaniu z narzędzi do
komunikowania się czy załatwianiu spraw
urzędowych przez Internet.
Ministerstwo zachęca do zapoznania się
z nagraniem.
Każdy, kto pomaga innym w ramach cyfrowego
wolontariatu, przyczynia się także do odnowienia
lasów na terenach dotkniętych klęskami
żywiołowymi. Za każde zgłoszenie chęci pomocy
Lasy Państwowe zasadzą drzewa, tworząc w ten
sposób Las GovTech Festival.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej: gov.pl/web/cyfrowywolontariusz
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Polska pomoc dla Kazachstanu i Uzbekistanu

Dzięki efektywnej współpracy krajowych instytucji, w tym
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, a także
spółek skarbu państwa oraz fundacji, pomimo utrzymujących
się w naszym kraju wyzwań związanych z kryzysem
pandemicznym, możemy solidarnie pomagać najbardziej
potrzebującym poza granicami. – podkreślił minister mówiąc
o lotniczym konwoju humanitarnym, który dziś rano wyleciał
do Kazachstanu i Uzbekistanu.
W ramach akcji pomocowej drogą lotniczą Polska wysyłała do
Kazachstanu płyn do dezynfekcji oraz leki o wartości ponad 200
tys. PLN, natomiast do Uzbekistanu
trafią maseczki,
termometry, leki i płyn do dezynfekcji – o wartości ponad 800
tys. PLN.
Oprócz instytucji administracji państwowej, w akcję organizacji
pomocy dla Kazachstanu i Uzbekistanu zaangażowane były m.
in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polfa
Tarchomin, Fundacja Lotos i Fundacja PKO.
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Wiceszef polskiej dyplomacji dodał też, że
Kazachstan wraz z Uzbekistanem są ważnymi
partnerami Polski w Azji Centralnej, a Polska
pomoc wynika z solidarności międzynarodowej.
Wyraził też nadzieję, że dzisiejszy gest będzie
kolejnym krokiem do zacieśniania polskokazachskiej i polsko-uzbeckiej przyjaźni.
Polska akcja pomocowa adresowana do sąsiadów i
przyjaciół na Wschodzie jest ważnym elementem
polskiej polityki zagranicznej. Od wybuchu
pandemii COVID-19 konwoje humanitarne zostały
zorganizowane na rzecz Białorusi, Mołdawii,
Ukrainy, Armenii, Gruzji i Azerbejdżanu. Do
Kirgistanu i Tadżykistanu udały się zespoły polskich
lekarzy, pielęgniarzy i ratowników medycznych
Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.
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Rozmowa ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych
Macedonii Północnej Bujarem Osmanim

Minister Rau podkreślił doskonały stan relacji
dwustronnych, o którym świadczy między innymi
zrealizowana w lutym br. wizyta oficjalna
prezydenta
Macedonii
Północnej
Stevo
Pendarovskiego w Polsce. Ważnym elementem
relacji jest też współpraca polskiej Straży
Granicznej ze służbami macedońskimi w zakresie
przeciwdziałania nielegalnej migracji.
Szef polskiej dyplomacji wyraził uznanie dla
polityki prowadzonej przez rząd Macedonii
Północnej, ukierunkowanej na integrację z Unią
Europejską i rozwój relacji transatlantyckich.
Wyraził nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku
zwołać pierwszą konferencję międzyrządową i tym
samym faktycznie rozpocząć negocjacje w sprawie
akcesji Macedonii Północnej do UE. Nawiązując do
wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych
Procesu Berlińskiego sprzed dwóch tygodni,
minister Rau podkreślił, że Polska jest gotowa
dalej wspierać politycznie proces akcesji do UE i
dzielić się własnymi doświadczeniami z partnerami
z Bałkanów Zachodnich, w tym z Macedonią
Północną.
Ponadto ministrowie omówili zagadnienia
dotyczące
Organizacji
Bezpieczeństwa
i
Współpracy w Europie (OBWE), w której Polska
będzie sprawować przewodnictwo w 2022 r.
Macedonia Północna natomiast zgłosiła swoją
kandydaturę do pełnienia tej funkcji w 2023 r.
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Polsko-portugalskie konsultacje podsekretarza stanu Marcina Przydacza
poświęcone polityce wschodniej

Wiceminister Marcin Przydacz odbył 27
listopada br. konsultacje polityczne z dyrektor
generalną spraw zagranicznych Portugalii
Madaleną Fischer.
Polityka wschodnia będzie jednym z istotnych wyzwań dla
Portugalii, która z początkiem przyszłego roku obejmie
przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Cieszę się, że już na
etapie przygotowawczym możemy zaprezentować polski punkt
widzenia i wymienić się opiniami na temat planów
portugalskiej prezydencji wobec tego regionu– podkreślił
wiceminister Marcin Przydacz podczas rozmowy ze swoją
portugalską odpowiedniczką Madaleną Fischer.
Tematyka piątkowej wideokonferencji obejmowała bieżące
zagadnienia dotyczące obszaru Partnerstwa Wschodniego i
Rosji
oraz
współpracy
dwustronnej
na
forach
międzynarodowych.
Wiceszef polskiej dyplomacji wskazał, że ważne jest
przeprowadzenie kolejnego, fizycznego szczytu Partnerstwa
Wschodniego w I połowie przyszłego roku i opracowanie
nowych celów dla państw wschodniego sąsiedztwa.
Hybrydowe zagrożenia dla UE i NATO ze strony Rosji,
pogarszająca się sytuacja praw człowieka, w tym represje
wobec społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi, wymagają
koordynowania stanowisk oraz praktycznych, wspólnych
działań państw członkowskich.
Ważnym tematem rozmów była także sytuacja epidemiczna i
gospodarcza w krajach partnerskich oraz konieczność wsparcia
budowy ich odporności przez wspólne działania UE. Wiceszef
polskiej dyplomacji poinformował przy tym o działaniach
polskiej pomocy rozwojowej na rzecz wsparcia reform w
krajach Partnerstwa Wschodniego. Minister zwrócił uwagę na
znaczenie przebudzenia społeczeństwa białoruskiego.
Podkreślił, że władze w Mińsku muszą dziś uwzględniać
demokratyczne dążenia Białorusinów, a Polska jest gotowa
wspierać dialog.
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Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Szczecinie
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Regionalny
Ośrodek
Debaty
Międzynarodowej
w
Szczecinie oraz Stowarzyszenie Fidei
Defensor współorganizowali konferencję
online pt.:
GWARANCJE KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI
SUMIENIA I WYZNANIA W POLSCE
W
KONTEKŚCIE
ORZECZEŃ
EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU PRAW
CZŁOWIEKA
Inicjatorami dyskusji było Stowarzyszenie
Fidei Defensor (Ośrodek Monitorowania
Chrystianofobii
Fidei
Defensor)
ze
Szczecina, Szczecińskie Towarzystwo
Dialogu o Prawie oraz Instytut Polska
Bezpieczna, a asumptem do dyskusji były
orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka oraz ostatnie wydarzenia i
kontrowersje w tym zakresie podnoszone
w Polsce.
W dyskusji udział wzięli:
•prof. Dr hab. Dariusz Dudek – Instytut
Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w
Lublinie
•mec. Zbigniew Bogucki – Szczecińskie
Towarzystwo Dialogu o Prawie,
•mec. Agnieszka Dąbrowska – radca
prawny
•mec. Michał Lizak – prezes Szczecińskiego
Towarzystwa Dialogu o Prawie,
•Moderatorem dyskusji był mec. Filip
Wołoszczak z Instytutu Ordo Iuris.
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Internetowa debata pt.:
“Lokalni włodarze i obywatele w zdobywaniu władzy –
wybrane przykłady z Polski i Szwajcarii”, realizowana
przez RODM Szczecin.
Debata odbyła się 20 listopada 2020 roku i poświęcona
była specyfice władzy lokalnej w Polsce i Szwajcarii.
Uczestnikami debaty byli:
•Pani dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM
•Pan dr hab. Maciej Drzonek, prof. US
•Debatę prowadził Pan Mariusz Brzostek, MBA, DBA –
konsultant RODM w Szczecinie.

Dr hab. Magdalena Musiał-Karg, prof. UAM Pracuje na
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie
Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją
bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w
systemach
demokratycznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej
zainteresowania badawcze koncentrują się również na
problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni
publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy
polsko-niemieckiej. Jest koordynatorem działalności
Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka”, której celem są
interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską.
W latach 2016-2020 pełniła funkcje prodziekana ds.
badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM. Od 10.2020 – prodziekan ds. badań
i współpracy naukowej.
Prof. US dr hab. Maciej Drzonek Maciej Drzonek –
politolog, analityk, doradca ds. PR, publicysta. Ukończył
nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam
również uzyskał doktorat i habilitował się. Od 1996 r.
wykłada na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie jest
profesorem. Zajmuje się problematyką wyborów, władzy,
polityki lokalnej i publicznej – autor wielu publikacji na ten
temat; publikował także na temat jedności Europy i relacji
państwo – Kościół (m. in. wywiady-rzeki: z abp.
Zygmuntem Kamińskim oraz z bp. Pawłem);
współzałożyciel „Klubu Jagiellońskiego”, stowarzyszenia
„Pro Publico Bono” i Fundacji „Forum Gryf”; w 2019 r.
wszedł w skład Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego I kadencji. Jest autorem cotygodniowych
felietonów dla Radia Szczecin oraz komentatorem
wydarzeń politycznych w wielu mediach lokalnych i
ogólnopolskich. Obecnie prowadzi projekt badawczy,
którego zasadniczym celem jest znalezienie odpowiedzi na
pytanie: do kogo należy władza w miastach na prawach
powiatu?
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Organizatorem konferencji był RODM Szczecin we współpracy z
Instytutem Polska Bezpieczna ze Szczecina.
Udział w konferencji wzięli:
•prof. dr n. m. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób
Zakaźnych PUM, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób
zakaźnych,
•płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś, Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania
Kryzysowego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
•Wojciech Włodarski, Z-ca Dyrektora ds. EkonomicznoFinansowych NFZ ZOW w Szczecinie,
•Prowadzenie – Mariusz Brzostek, MBA, DBA, konsultant
RODM w Szczecinie.
Celem konferencji było
następujące problemy:

poszukiwanie

odpowiedzi

na

*Czym jest bezpieczeństwo zdrowotne,

•Jaka jest rola w jego zachowaniu: administracji państwowej,
NFZ, środowiska naukowego, medycznego,
•Największe zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego przed
pandemią COVID-19? (choroby cywilizacyjne, starzejące się
społeczeństwo, zbyt niska liczba personelu medycznego),
•Wyzwania dla bezpieczeństwa Polaków i świata w obliczu
pandemii COVID-19?
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Konferencja online „Bitwa
Warszawska i jej wpływ na losy
Polski, Europy, Świata” 27.11.2020 r.

W dniu 27.11.2020 w Polskim Radiu Szczecin
miała miejsce
konferencja online pod
tytułem: „Bitwa Warszawska i jej wpływ na
losy Polski, Europy, Świata”
W konferencji udział wezięli:
•Prowadzący – Dyrektor Archiwum Akt
Nowych Mariusz Olczak,
•Profesor Jan Żaryn – historyk, Dyrektor
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej,
•Profesor Janusz Odziemkowski – historyk,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Konferencja zostałą nagrana i zostanie
udostępniona 7 grudnia 2020 r. na kanale
Youtube i profilu na portalu Facebook RODM
w Szczecinie.
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REDAKCJA BIULETYNU

Mariusz Brzostek- konsultant RODM Szczecin
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