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„Z perspektywy trzydziestu lat, Grupa Wyszehradzka stała się nie tylko jednym z symboli 
nowej, zjednoczonej Europy oraz udanej transformacji politycznej i gospodarczej państw 
naszego regionu, ale także przykładem skutecznego formatu współpracy regionalnej 
w  ramach Unii Europejskiej, biorącego udział we współkształtowaniu jej polityk 
i  wzmacniającego jej konkurencyjność gospodarczą. 

 
V4 to jednak nie tylko współpraca polityczna. Jedną z emblematycznych instytucji naszej 
współpracy jest działający od 2000 r. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który 
ufundował dotychczas niemal 2400 stypendiów oraz wsparł realizację blisko 6 tys. projektów 
organizacji pozarządowych, samorządów, naukowców  i artystów przede wszystkim 
w  naszych 4 państwach, ale także w krajach Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów 
Zachodnich. 

 
Cieszymy się, że tak ważny jubileusz Grupy Wyszehradzkiej przypada w okresie polskiego 
przewodnictwa w Grupie, trwającego od lipca 2020 r. do czerwca 2021 r.” 

 
Więcej na -> https://www.gov.pl/web/dyplomacja/30-rocznica-wspolpracy-wyszehradzkiej 



 60 lat temu misja archeologiczna pod kierownictwem 
prof. Kazimierza Michałowskiego przybyła do Faras. Misja 
w  Sudanie i związane z nią odkrycia,  uznawane są za 
największy sukces polskiej archeologii. 

 
 
 

Więcej na -> https://www.polskieradio24.pl/399/7979/Artykul/2672648,Mija-60-rocznica-misji-
archeologicznej-prof-Kazimierza-Michalowskiego 

fot: autor nieznany - Muzeum Cyfrowe MNW fot: Tadeusz Biniewski 
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100 lat temu, 19 lutego 1921 r., w Paryżu podpisano polsko-francuską 
konwencję wojskową. Sojusz ten funkcjonował ze zmiennym powodzeniem 
przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Mimo wielkich nadziei nie 
spełnił stawianych mu zadao w obliczu rosnącej potęgi Niemiec i agresji we 
wrześniu 1939 r.” 
Więcej na -> https://polskifr.fr/polska-we-francji/100-lat-temu-zawarto-sojusz-polsko-francuski/ 

fot: Witold Pikiel 



„Polska nie zapomina o potrzebujących, nie tylko w naszym kraju, ale na całym 
świecie. Wysyłamy (…) kolejny transport pomocy do Iraku, w związku z ogromnymi 
potrzebami powstałymi przez pandemię koronawirusa oraz wojną z tzw. paostwem 
islamskim. Chcemy wspomóc służby medyczne w udzielaniu niezbędnej pomocy 
mieszkaocom irackiego Kurdystanu – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych 
Paweł Jabłooski 

 

Irak i Region Kurdystanu Republiki Iraku to miejsce szczególnie związane z polską 
historią. To także miejsce udzielania bieżącej pomocy humanitarnej przez polskie 
organizacje pozarządowe. Dzięki misji i pracy polskich żołnierzy i organizacji 
pozarządowych możemy wspomóc tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie możemy 
zapominad, że Polska co roku zasila budżet UNDP związany z działaniami 
stabilizacyjnymi w Iraku – powiedział wiceminister Jabłooski.” 

 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych …………………………………………………………………………. 
Biuro Rzecznika Prasowego 
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polska-pomoc-dla-regionu-kurdystanu-republiki-iraku 

Fot: Maciej Moskwa /REPORTER/east news  



fot: Radosław Adamski   
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W debacie wzięli udział:  
 

Mgr inż. Robert W. Jankowski - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego odpowiedzialny za 
europejski „Green Deal 2050”. Związany z organizacjami ekologicznymi od połowy lat 60 -tych XX wieku.  

 
Mgr Krzysztof Woźniak - Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego odpowiedzialny za 
biomasę oraz programy antysmogowe. Redaktor naczelny portalu „grupazdrowegooddychania.pl”, 
popularyzator wiedzy i kultury technicznej w obszarze biomasy i ogrzewania polskich domów. 

 
Mgr inż. Wojciech Treter - Członek Zarządu Głównego Polskiego Forum Klimatycznego odpowiedzialny za 
nisko – emisyjne spalanie. Redaktor naczelny portalu „czysteogrzewanie.pl” , popularyzator wiedzy i kultury 
technicznej w ogrzewaniu polskich domów. 

 
UWAGA 

Całośd dyskusji została nagrana i umieszczona na Youtube na kanale RODM 
Szczecin, na naszej stronie internetowej www.rodm-szczecin.pl i na naszym 
profilu na Facebooku www.facebook.com/RODM.Szczecin 

  ZAPRASZAMY  DO OBEJRZENIA 
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Zapraszamy do wysłuchania wykładu online Tadeusza 
Płużaoskiego pt.: “czy pamiętasz o żołnierzach wyklętych” 
jaki odbył się online 28.02.2021 ro. o godz. 17:00 (DOSTĘP 
BEZPŁATNY). 

 
Nagranie z wykładu zostało umieszczone na naszej stronie 
Internetowej w zakładce Multimedia / Filmy www.rodm-
szczecin.pl oraz na profilu na 
Facebooku  https://www.facebook.com/RODM.Szczecin 
 



Fot. Radosław Adamski 
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