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30-LECIE PODPISANIA POLSKO-NIEMIECKIEGO TRAKTATU 
O  DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY. 
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  Prezydent Andrzej Duda: „30-lecie podpisania polsko-niemieckiego 
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. To jubileusz niezwykle 
doniosły. Traktat ten jest bowiem bardzo ważnym elementem polsko-niemieckiej 
historii, naszej wspólnej teraźniejszości, a także – jestem o tym głęboko przekonany 
– mocnym fundamentem wspólnej przyszłości. Wraz z Traktatem o potwierdzeniu 
istniejącej granicy polsko-niemieckiej stanowi tzw. „Dzieło traktatowe” i jest 
jednym z filarów, na których wspierają się nasze relacje. (…) Mówiąc o trzydziestu 
latach, nie sposób nie wspomnied o polsko-niemieckim pojednaniu. To ono bowiem 
zarazem leżało u podstaw Traktatu, jak i było i pozostaje jego celem. To Traktat 
wytycza ramy i kierunki, w jakich to pojednanie się odbywa i umacnia, 
a  pogłębianie pojednania powinno byd naszym wspólnym nieustannym zadaniem.” 

Źródło: https://prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-
rp/wystapienia/art,1314,prezydent-pojednanie-to-wspolne-dzielo-ludzi--polakow-i-

niemcow.html 
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Kolejne domy modułowe z Polski dla uchodźców. Polska 
pomoc dotrze na Cypr. 

   „W ciągu ostatnich trzech lat do Cypru docierała coraz większa liczba uchodźców. 
Gros osób ubiegających się o azyl to uciekający przed konfliktem Syryjczycy, a także migranci 
z  Indii, Bangladeszu, Kamerunu, Nigerii oraz innych kierunków. Liczba aplikacji rozpatrywanych 
w  2020 r. wzrosła do ok 14 tys. Odsetek uchodźców i osób ubiegających się o status uchodźcy 
stanowi 4% populacji tego niewielkiego paostwa. Pozostałe paostwa tzw. pierwszej linii, jak: 
Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta odnotowują ten odsetek na poziomie 1%.(…) 

 
Polska pomoc dla Cypru to odpowiedź na prośbę Ministra Spraw Wewnętrznych Cypru Nicosa 
Nourisa. Cypr potrzebuje wsparcia w zakresie rozbudowy tymczasowej infrastruktury 
mieszkaniowej dla nowoprzybyłych uchodźców. Dzięki dotacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
oraz inicjatywie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) na Cypr trafi  80 domów 

modułowych.” 
 

 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Biuro Rzecznika Prasowego  

fot. Polskie Centrum Pomocy 
Międzynarodowej 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/kolejne-domy-modulowe-z-polski-dla-uchodzcow-polska-pomoc-
dotrze-na-cypr 



Oświadczenie MSZ dot. ustanowienia przez Białoruś 
nowego święta pod nazwą „Dzieo Jedności Narodowej” 
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  „MSZ z oburzeniem przyjęło deklarację władz Białorusi o ustanowieniu nowego 

święta pn. „Dzieo Jedności Narodowej” w dniu 17 września. Opieranie polityki historycznej 
Białorusi na dziedzictwie paktu Stalina i Hitlera jest całkowicie niezrozumiałe. Jest to gest 
wpisujący się w rosyjskie działania mające na celu reinterpretację niezwykle trudnej historii 
naszego regionu, który poważnie utrudni Białorusi dialog i porozumienie z paostwami 
sąsiadującymi, a także paostwami całej Europy.(…) 

 
O tym, jakie znaczenie miał 17 września 1939 roku dla Europy Środkowo – Wschodniej, mówi 
rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19.09.2019 r. w sprawie znaczenia europejskiej pamięci 
historycznej dla przyszłości Europy. Rezolucja ta w sposób bezpośredni i jednoznaczny podkreśla 
odpowiedzialnośd za wybuch II wojny światowej dwóch paostw: nazistowskich Niemiec 
i  sowieckiej Rosji. Dokument przypomina też  o powojennym podziale Europy, który był 
wynikiem imperialnej polityki  ZSRS. Odnotowuje także wieloletnie zniewolenie paostw Europy 
Środkowo–Wschodniej pod rządami Moskwy i okrutnej ideologii komunistycznej. 

 
Ustanowienie Dnia Jedności Narodowej dla uczczenia faktu włączenia Białorusi w skład Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich to gloryfikacja sowieckiego dziedzictwa oraz próba 
odcięcia Białorusi od jej prawdziwych korzeni. To akt podważający niezależnośd i suwerennośd 
Białorusi.”  

 
Biuro Rzecznika Prasowego  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

  
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-dot-ustanowienia-przez-bialorus-nowego-swieta-
pod-nazwa-dzien-jednosci-narodowej 

 

Źródło fot: MSZ 



Szczyt NATO w Brukseli 14.06.2021 

  „W Brukseli Prezydent Andrzej Duda wziął udział w jednodniowym 

szczycie przywódców krajów NATO. Głównym tematem rozmów była inicjatywa 
„NATO 2030”, mająca wzmocnid jednośd Sojuszu i przygotowad go na wyzwania 
przyszłości. Na marginesie szczytu Prezydent spotkał się m.in. z przywódcami 
USA i Francji. 

 
Można spodziewad się większej obecności NATO w naszej części Europy. Dotyczy 
to także wzrostu nakładów paostw członkowskich na obronnośd i nowej strategii 
Sojuszu – mówił Andrzej Duda po zakooczeniu szczytu. – Dużo się mówiło o tych 
sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, a więc o bezpieczeostwie na 
wschodniej flance, o wadze i powadze art. 5 jako de facto naczelnego artykułu 
Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli kolektywnej obrony.” 
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Fot. NATO 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,406,prezydent-na-szczycie-nato-w-
brukseli.html 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ministrowie Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów 

Zachodnich spotkali się w Rogalinie 

                         „O tym jak przyspieszyd tempo integracji europejskiej, solidarnie 
wspierad się w wysiłkach na rzecz odbudowy silnej Europy w okresie 
postpandemicznym i czerpad z doświadczeo regionu Środkowej Europy 
w budowaniu skutecznego partnerstwa regionalnego rozmawiali 
w  poniedziałek 28 czerwca 2021 roku w historycznym pałacu 
w  Rogalinie szefowie dyplomacji V4 i Bałkanów Zachodnich.  

 
Spotkanie, którego gospodarzem był minister spraw zagranicznych, 
prof. Zbigniew Rau, było polską inicjatywą w ramach dobiegającego 
kooca przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Na zaproszenie strony 
polskiej, udział w nim wzięli również m.in. Minister Spraw 
Zagranicznych i Europejskich Chorwacji oraz Specjalny Przedstawiciel 
UE ds. dialogu Belgrad-Prisztina i innych kwestii regionalnych.”  
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Fot. Sebastian Indra, Tymon 
Markowski/MSZ 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Biuro Rzecznika Prasowego 
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ministrowie-grupy-wyszehradzkiej-i-balkanow-
zachodnich-spotkali-sie-w-rogalinie 
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Zaproszenie na Międzynarodowy 
Dzieo Archiwów 2021 

W tym roku jeszcze jedynie w formie online 

 

O życiu teatralnym w polskim Szczecinie (1945–2020) 

Co roku, 9 czerwca instytucje archiwalne obchodzą Międzynarodowy Dzieo Archiwów (MDA). 
Został on ustanowiony  podczas 16. Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na 
pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwalnej pod auspicjami  UNESCO. Z tej okazji 
archiwa w Polsce udostępniają swoje podwoje zwiedzającym przygotowują liczne wystawy, 
wykłady, prezentacje i warsztaty. W tym roku tematem przewodnim MDA w paostwowej sieci 
archiwalnej będzie dziedzictwo dokumentacyjne UNESCO. 

 
Prezentujemy pięd filmów, dotyczących życia teatralnego w polskim Szczecinie. Jest to wspólne 
przedsięwzięcie Archiwum Paostwowego w Szczecinie, Teatru Polskiego, Teatru Współczesnego, 
Teatru Lalek „Pleciuga” i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. 

Mamy nadzieję, że filmy spotkają się z Paostwa zainteresowaniem i przyczynią się do 
poszerzenia wiedzy na temat archiwaliów teatralnych w naszym zasobie i działalności teatrów 
w  minionym 75-leciu. 

Filmy można obejrzed na Youtube Archiwum Paostwowe w Szczecinie 
(www.youtube.com/channel/UCUUrCSQH-h4vPsRSvLUExUA) i RODM 
w  Szczecinie  (www.youtube.com/channel/UCSCnMjc2TsB6yBNPdiiB93g). 
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  Zapraszamy do obejrzenia relacji 
z plenerowej gry miejskiej RODM Szczecin 
“Znani na nieznanych ulicach Szczecina”, która 
odbyła się 12.06.2021 r. 

 
Relacja filmowa dostępna jest na kanale na Youtube RODM 
Szczecin (https://youtu.be/qjbGWjI2Ft8) oraz na naszej stronie 
internetowej w zakładce MULTIMEDIA / FILMY. 
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„Między żelazem a gałązką oliwną. 1000 lat polsko-niemieckiego 
sąsiedztwa – bilans zbieżności i rozbieżności.” 

Dwa główne obszary dyskusji: 

   Historyczny – 1000 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz 900 lat od 

rozpoczęcia misji chrystianizacyjnej św. Ottona na Pomorzu, jajo kamienie 
milowe początków stosunków polsko-niemieckich 
    Współczesny – wpływ wydarzeo historycznych na bieżące stosunki polsko-
niemieckie w różnych aspektach, od tożsamościowych poprzez kulturowe 
i  polityczno-gospodarcze. 

Debata dostępna na kanale RODM Szczecin na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=SiGAd-94AKY 
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Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z debaty, która odbyła się w sobotę 26 
czerwca o godz. 12:30 ramach wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej 
w  Barzkowicach. 
 

Temat debaty: „Polskie rolnictwo a europejski Zielony Ład”. 
 
Debata wpisuje się w zakres tematyki Konferencji ws. Przyszłości Europy 
#PrzyszloscJestTwoja. Więcej informacji na ten temat można znaleźd na stronie  
https://futureu.europa.eu/ 
 
W debacie wzięli udział: 
 
    Patrycja Kruk – Inspektor Ochrony Środowiska, WIOŚ w Szczecinie 
    Emilia Niemyt – Prezes WFOŚIGW w Szczecinie 
    Robert Jankowski – Prezes Polskiego Forum Klimatycznego 
    Adam Kalinowski – Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach 
    Andrzej Karbowy – Prezes ZIR w Szczecinie 
    Edward Kosmal – Przewodniczący NSZZ „Solidarnośd” Rolników Indywidualnych 
 
Prowadzenie: Piotr Tolko – Radio Szczecin. 
 
Relacja z debaty dostępna jest na kanale Youtube RODM w Szczecinie 
https://youtu.be/3y594NccYi4 oraz na naszej stronie w zakładce MULTIMEDIA – FILMY. 
 
ZAPRASZAMY 
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Fot. Radosław Adamski 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w 
Szczecinie 
Al. Wojska Polskiego 63, Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41 
70-476 Szczecin 
tel.: +91 400 31 37 
rodm@rodm-szczecin.pl 
www.rodm-szczecin.pl 
www.facebook.com/RODM.Szczecin 
www.twitter.com/RODMwSzczecinie 
  
Zadanie publiczne współfinansowane 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
RODM w Szczecinie prowadzony jest przez 
Stowarzyszenie Eko-Spol. 

Fot. Radosław Adamski 


