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„WIDZIMY DOKŁADNIE, ŻE W MOSKWIE I MIOSKU
PISANE SĄ SCENARIUSZE, KTÓRE ZAGRAŻAJĄ NASZEJ
SUWERENNOŚCI I BEZPIECZEOSTWU PAOSTWA
POLSKIEGO” M. MORAWIECKI
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„PREMIER W SEJMIE: POLSKA MUSI ZAPEWNID BEZPIECZEOSTWO SWOJEJ
WSCHODNIEJ GRANICY, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE GRANICĄ UE”
„Nikt

nie może w sposób nielegalny przekraczad polskiej granicy.
Należy to do podstawowych obowiązków paostwa, których
będziemy strzec. Działania prowadzone przez reżim Aleksandra
Łukaszenki na granicy z Polską to próba destabilizacji sytuacji
w naszym kraju, a także instrumentalne wykorzystywanie
imigrantów. Rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeostwo
Polaków. Dlatego, na wniosek Rady Ministrów, prezydent
Andrzej Duda wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu
wyjątkowego w niektórych miejscowościach na terenie
województwa podlaskiego oraz lubelskiego. Dziś (06.09.red.)
Sejm odrzucił wniosek o uchylenie tego rozporządzenia.”
Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-sejmie-polska-musi-zapewnicbezpieczenstwo-swojej-wschodniej-granicy-ktora-jest-jednoczesnie-granica-ue
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POLSKO-AMERYKAOSKIE ROZMOWY O ENERGETYCE JĄDROWEJ,
OZE I TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
„W środę, 22 września 2021 r. w Warszawie odbyło się czwarte
spotkanie w ramach dialogu strategicznego w dziedzinie
energii. Rozmowy przeprowadzono pomiędzy Rzecząpospolitą
Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W spotkaniu udział
wzięła delegacja polskiego rządu pod przewodnictwem
pełnomocnika
rządu
ds.
Strategicznej
Infrastruktury
Energetycznej Piotra Naimskiego oraz amerykaoskiej Sekretarz
Energii Jennifer Granholm. Udział w sesji dialogu wziął również
Minister
Klimatu
i
Środowiska
Michał
Kurtyka.”
Źródło:
https://www.gov.pl/web/premier/polsko-amerykanskie-rozmowy-o-energetycejadrowej-oze-i-transformacji-energetycznej

Newsletter wrzesieo 2021

Fot. MSZ

Fot. Gov.pl

Zmiana zasad wjazdu do Wielkiej Brytanii po 30 września 2021 r.
„Informujemy, że od 1 października 2021 r. wjazd do Wielkiej Brytanii możliwy będzie tylko na
podstawie ważnego paszportu. Wyjątkiem będą osoby posiadające status osoby osiedlonej lub
tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały swój status na podstawie dowodu
osobistego – w tym przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej
do kooca 2025 roku.
Przed wyjazdem należy upewnid się, czy dokument paszportowy jest w wystarczająco dobrym stanie
technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócid na
aktualnośd zdjęcia).
Osoby posiadające status osoby osiedlonej powinny przekraczad granicę brytyjską na podstawie
dokumentu tożsamości powiązanego ze swoim cyfrowym profilem osiedlonego. W przypadku zmiany
dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizowad swoje dane logując się do swojego
cyfrowego profilu osoby osiedlonej.”

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zmiana-zasad-wjazdu-do-wielkiej-brytanii-po-30wrzesnia-2021-r
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EKSPORT UZBROJENIA I SPRZĘTU WOJSKOWEGO Z POLSKI.
RAPORT ZA ROK 2020
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało roczny raport dotyczący eksportu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego za rok 2020.
Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat podstaw prawnych oraz genezy powstania
i funkcjonowania polskiego systemu kontroli eksportu towarów, usług i technologii o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeostwa paostwa. Informacje gromadzone i udostępnianie przez organy
administracji publicznej oraz podmioty prowadzące działalnośd gospodarczą pozwalają na ocenę
obecnej kondycji polskiego przemysłu obronnego w kontekście jego potencjalnej ekspansji na
rynkach zagranicznych.

Zeszłoroczne wyniki polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego są zbliżone do danych
prezentowanych w Raporcie za rok 2019 osiągając wartośd 392, 5 mln euro. Jednocześnie
zauważalna jest zmiana wartości oraz liczby udzielonych zezwoleo wywozowych do krajów UE
oraz paostw trzecich - z poziomu 1106 do 935. Wśród największych zagranicznych odbiorców
nalazły się podmioty z USA (35% wartości eksportu), Filipin (18%), Ukrainy (6%) oraz Wietnamu
i
Algierii
(po
5%).”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Więcej informacji oraz sam raport: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/eksport-uzbrojenia-isprzetu-wojskowego-z-polski-raport-za-rok-2020
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MINISTER RAU WZIĄŁ UDZIAŁ W TYGODNIU WYSOKIEGO
SZCZEBLA OTWIERAJĄCYM 76. SESJĘ ZGROMADZENIA
OGÓLNEGO
NZ
„W dniach 20-23 września minister Zbigniew Rau przebywał z wizytą w Nowym Jorku, gdzie
wziął udział w tygodniu wysokiego szczebla, otwierającym 76. sesję Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych. Tematyka tegorocznej debaty generalnej skupiała się na kwestiach
dotyczących postpandemicznej odbudowy gospodarczej, poszanowania praw człowieka,
problematyki klimatu i zasobów naturalnych oraz usprawnienia działania ONZ.
Program wizyty ministra Raua w Nowym Jorku obejmował szereg spotkao
dwustronnych, a także spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej z udziałem
Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeostwa UE Josepa Borrella,
konferencję ministerialną Wspólnoty Demokracji oraz spotkanie ze Specjalną Przedstawiciel
Sekretarza Generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych, Virginią Gambą. Ponadto
minister Rau towarzyszył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w trakcie debaty generalnej 76.
sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ oraz w wybranych spotkaniach.”
Łukasz Jasina
Rzecznik Prasowy MSZ
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-rau-wzial-udzial-w-tygodniu-wysokiego-szczeblaotwierajacym-76-sesje-zgromadzenia-ogolnego-nz
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W BERLINIE POWSTANIE POMNIK POLSKICH OFIAR II WOJNY
ŚWIATOWEJ
„Dzisiejsza prezentacja przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa
koncepcji „Miejsca pamięci i spotkao z Polską” w Berlinie jest pierwszym, ważnym krokiem
na drodze do symbolicznego upamiętnienia polskich ofiar II Wojny Światowej. Postęp prac
w realizacji tej koncepcji jest też wynikiem konsekwentnych zabiegów w tej sprawie polskiej
dyplomacji – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk w trakcie dzisiejszej
(15.09.red.)
konferencji
prasowej.
(…)
Za bardzo ważne osiągnięcie należy uznad, że pomnikowi będzie towarzyszyd centrum
edukacyjne, obrazujące w wielojęzycznej, cyfrowej formule, szczególny, zbrodniczy charakter
niemieckiej napaści na Polskę i jej okupacji. W założeniu ma ono bazowad na wystawie stałej,
której kluczowym elementem ma byd przedstawienie roli, jaką II Wojna Światowa odgrywa do
dziś dla Polski. Dodatkowo, wystawa stała wzbogacona będzie czasowymi prezentacjami oraz
„witrynami” odsyłającymi zwiedzających do innych miejsc pamięci.
– U podstaw koncepcji leży założenie, że Niemcy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za zbrodnie
popełnione w imię Niemiec i z rąk Niemców i będą tę odpowiedzialnośd ponosid także
w przyszłości…”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/w-berlinie-powstanie-pomnik-polskich-ofiar-iiwojny-swiatowej
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Zapraszamy na relację filmową z debaty zorganizowanej przez RODM w Szczecinie i Polskie Radio
Szczecin w 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod tytułem: Miedzy Hitlerem a Stalinem: Polska
w kleszczach dwóch totalitaryzmów. Czy jest symetria win w świadomości zbiorowej współczesnych
Polaków?
Debata odbyła się 1 września 2021 r. o godzinie 21:00 na żywo w Studio S-1 Radia Szczecin i dostępna
była również online na antenie Radia Szczecin (92,00 FM) i na stronie internetowej
www.radioszczecin.pl
W debacie udział wzięli:
prof. Bogdan Musiał – historyk dziejów najnowszych, w przeszłości m.in. Stypendysta fundacji
Frierich-Ebert-Stiftung i pracownik Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie,
współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor licznych książek historycznych
Zbigniew Bogucki – prawnik, wojewoda zachodniopomorski.
Debatę poprowadził – Piotr Kobalczyk, kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin.
Zapis debaty dostępny na stronie: rodm-szczecin.pl

Newsletter wrzesieo 2021

Poniżej parę zdjęd z debaty zorganizowanej przez RODM w Szczecinie i Polskie
Radio Szczecin w 82 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej pod tytułem: Miedzy Hitlerem
a Stalinem: Polska w kleszczach dwóch totalitaryzmów. Czy jest symetria win w świadomości
zbiorowej współczesnych Polaków? Debata odbyła się 1 września 2021 r. o godzinie 21:00.
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Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie zaprasza do obejrzenia relacji z debaty pt.: „Sytuacja
polskiego rolnictwa – Europejski Zielony Ład 2050”, jaka odbyła się 10 września 2021 w Barzkowicach.
W debacie udział wzięli eksperci ds. klimatu i przedstawiciele organizacji rolniczych województwa
zachodniopomorskiego.

Debata w ramach tematyki Konferencji ws. Przyszłości Europy #PrzyszloscJestTwoja. Więcej informacji na ten
temat można znaleźd na stronie https://futureu.europa.eu/
SŁOWO WSTĘPNE wygłosił poseł Michał Jach
I PANEL POTENCJALNE SZANSE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH – ZIELONY ŁAD 2050
Dr hab. Danuta Czernomysy-Furowicz – Adiumentum Fungilitic
Robert Jankowski – Polskie Forum Klimatyczne
Adam Kalinowski – Zastępca Dyrektora ZODR w Barzkowicach
II PANEL DOBRE PRZYKŁADY W CELU OSIĄGNIĘCIA ZIELONEGO ŁADU 2050
Dr Arkadiusz Malkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Justyna Piękna-Grochala – Inspektor Ochrony Środowiska, WIOŚ w Szczecinie
Edward Kosmal – Przewodniczący Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarnośd” Rolników Indywidualnych,
rolnik
PROWADZENIE: Piotr Tolko – Radio Szczecin.
Relacja z debaty dostępna jest na kanale Youtube RODM Szczecin
https://www.youtube.com/watch?v=GriktspA0fQ oraz na naszej stronie w zakładce Multimedia / Filmy
ZAPRASZAMY
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Na terenie XXXIII Targów Agro Pomerania 2021 ustawione zostało również
stoisko informacyjne RODM Szczecin, w którym informowaliśmy
o priorytetach
i aktualnych działaniach MSZ w zakresie polskiej polityki międzynarodowej.
W trakcie trwania debaty, aby umożliwid rodzicom swobodny udział
w debacie w namiocie RODM (stoisku informacyjnym) zorganizowane zostały warsztaty
plastyczne dla dzieci z konkursami wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Zadania plastyczne
i pytania konkursowe dostosowane były do wieku dzieci. Wszystkie dzieci otrzymał słodki
upominek i nagrodę za udział w konkursie. Poniżej parę zdjęd z udziału zespołu RODM
Fot. MSZ
w Szczecinie w XXXIII Tarach Agro Pomerania 2021.
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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.
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