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  „103 lata temu, 11 listopada 1918 r., w chwili kiedy milkły działania wojenne na 
Zachodzie Europy, przybyły z Magdeburga do Warszawy Józef Piłsudski przejął władzę wojskową 
i  stał się Tymczasowym Naczelnikiem Paostwa.(…) 

 
 Odzyskanie nieodległości oznaczało kres militarnych i dyplomatycznych starao pięciu pokoleo 
Polaków o Ojczyznę. Architektami odrodzonej II Rzeczypospolitej byli mężowie stanu: Józef Piłsudski, 
Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller, Ignacy Daszyoski, Wincenty Witos 
i  Wojciech Korfanty oraz dyplomaci. Wywodzili się oni z licznych środowisk politycznych, posiadali 
różne wizje odradzającego się paostwa, ale łączył ich nadrzędny cel odbudowania Polski niezależnej 
i  suwerennej. Oni też wywarli największy wpływ na kształtujące się granice odrodzonej Niepodległej 
Polski. Ostatecznie ustalono je dopiero w 1921 r. w wyniku Traktatu Wersalskiego, powstao: śląskich, 
wielkopolskiego i sejneoskiego, plebiscytów narodowościowych i Traktatu Ryskiego. 
 
Listopad 1918 roku przyniósł także odrodzenie się polskiej dyplomacji. 16 listopada 1918 r. wysłano 
pierwszą depeszę dyplomatyczną, w której Tymczasowy Naczelnik Paostwa notyfikował powstanie 
niepodległego i suwerennego Paostwa Polskiego. Ten dzieo uznaje się za początek odrodzenia się 
polskiej dyplomacji po okresie zaborów. Pierwszym Ministrem Spraw Zagranicznych II 
Rzeczypospolitej został Leon Wasilewski, a jego następcą, pełniącym równocześnie funkcję premiera, 

światowej sławy pianista i kompozytor Ignacy Jan Paderewski.”  
 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

Fot: Prezydent.pl 

103. rocznica odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/103-rocznica-odzyskania-niepodleglosci-rzeczypospolitej-polskiej 
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16 listopada Dzieo Służby Zagranicznej 

 
  „Dzisiaj polska dyplomacja celebruje szczególne wydarzenie w historii naszego 
paostwa. W dniu 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wystosował depeszę do przywódców paostw 
świata, w której poinformował społecznośd międzynarodową o odrodzeniu się niepodległego 
Paostwa Polskiego po 123 latach zaborów.  

 
Dzieo Służby Zagranicznej, ustanowiony na pamiątkę potwierdzenia na forum międzynarodowym 
istnienia niepodległego i suwerennego Paostwa Polskiego, jest naszym wspólnym świętem i okazją do 
wspomnienia polskiej drogi do niepodległości i wolności, na którą złożył się wysiłek ówczesnych 
polskich środowisk politycznych działających na terenie zaborów i na emigracji.  

 
W tym dniu warto pochylid się na pojęciem racji stanu, która w polskiej historii i tradycji od XIX wieku 
rozumiana jest pozytywnie, jako element przypominający o istnieniu wspólnego interesu, wyższych, 
ponadpartykularnych racji. Jest pojęciem pomocnym w wychowaniu obywatelskim i ważnym 
czynnikiem w politycznej analizie działao podejmowanych na arenie międzynarodowej przez 
poszczególne paostwa. Racja stanu jest pojęciem inspirującym i mobilizującym do działania 
w kategoriach dobra paostwa i stanowi immanentną cechę demokracji, która zakłada postawę 
odpowiedzialności za dobro wspólne. Tak rozumiana racja stanu powinna byd azymutem dla działao 
wszystkich członków służby zagranicznej…” 

 
Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 
 
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzien-sluzby-zagranicznej2 

Fot. Gov.pl 



 
 
 
 

Newsletter listopad  2021 

Fot. MSZ 

Fot. gov.pl 

   

Spotkanie Prezydenta Dudy z Sekretarzem Generalnym NATO 
 

  „W Kwaterze Głównej NATO w Brukseli Prezydent Andrzej Duda spotkał 
się z  Sekretarzem Generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. – Na polskiej granicy 
trwa atak hybrydowy ze strony białoruskiej, bez wątpienia wspierany przez władze 
rosyjskie. Opisałem Sekretarzowi Generalnemu, jak wygląda sytuacja i oddziaływanie 
na granice Polski, UE i NATO i podziękowałem za jego jednoznaczne stanowisko – 
podkreślał po rozmowach Andrzej Duda.  
 
          – Dziękuję Sekretarzowi Generalnemu za roboczą konsultację, gotowośd do tego, 
by porozmawiad o  aktualnej sytuacji i jego jednoznaczne stanowisko. To dla nas bardzo 
ważne. Realizujemy nasze zobowiązania traktatowe i wynikające z członkostwa w UE 
i  NATO – mówił po spotkaniu Andrzej Duda.  
 
            – To wszystko co się dzieje, nie wskazuje na to, aby można mówid o obniżeniu 
presji na granicę. Ataki mają profil cywilny i zapewniłem Sekretarza Generalnego, że 
zapobiegają temu nasza Straż Graniczna i Policja, wspierane przez wojsko – podkreślał 
Prezydent RP podczas konferencji prasowej.” 
Tekst : KPRP 
 

Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/biuro-bezpieczenstwa-narodowego/aktualnosci/spotkanie-z-sekretarzem-generalnym-nato-plen,45446 .  
Pod adresem dostępna treśd pełnego wystąpienia Prezydenta. 
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Spotkanie Prezydentów paostw V4 w Budapeszcie 

  „Prezydenci Grupy Wyszehradzkiej jednoznacznie wyrazili 
solidarnośd z Polską w trudnej sytuacji, w jakiej znajdujemy się ze względu na 
kryzys graniczny – podkreślił Prezydent Andrzej Duda po rozmowach 
z Prezydentami Węgier, Czech i Słowacji w Budapeszcie. 
 
Przywódcy wzięli udział w sesjach plenarnych poświęconych bezpieczeostwu 
w  regionie i rozwijaniu współpracy w ramach formatu, następnie przyjęli wspólne 

oświadczenie: 
 
 Działania białoruskiego reżimu są nieakceptowalne; cynicznie wykorzystuje ludzi 
oraz narusza ich godnośd i prawa człowieka; W pełni solidaryzujemy się 
z  paostwami dotkniętymi atakami hybrydowymi na granicach z Białorusią 
 
Prezydent Andrzej Duda akcentował na wspólnej konferencji prasowej, że Polska 
broni nie tylko swojej granicy, ale przede wszystkim granic Unii Europejskiej 
i NATO.” 
Tekst: KPRP 

 
Źródło: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/spotkanie-prezydento-,45592 
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Premier w Budapeszcie: Kraje Grupy Wyszehradzkiej to 
najważniejszy partner dla Korei Południowej w UE 

  „Współpraca gospodarcza, kwestia klimatu, migracje oraz zagadnienia dotyczące 
odbudowy gospodarczej i społecznej po kryzysie związanym z pandemią – to główne tematy 
poruszone podczas szczytu szefów rządów paostw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i prezydenta 
Republiki Korei Moon Jae-ina. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że blisko 30 proc. 
eksportu Korei do UE kierowane jest do krajów V4, a współpraca handlowa z Seulem stale 

rośnie.(…) 
Spotkanie zakooczyło się przyjęciem wspólnej deklaracji z okazji drugiego spotkania paostw 
Grupy Wyszehradzkiej i Korei (pierwsze miało miejsce w 2015 r.). W deklaracji podkreślono silne 
więzi polityczne, gospodarcze i kulturowe, które oparte są na wspólnych wartościach, takich jak 
wolnośd, demokracja, prawa człowieka, gospodarka rynkowa czy rządy prawa. 

 
V4 i Republika Korei za cel uznały wzmocnienie dialogu i współpracy w kwestiach globalnych, 
w  tym zielonej transformacji, współpracy na rzecz rozwoju, transformacji cyfrowej, 
bezpieczeostwa cybernetycznego, bezpieczeostwa zdrowotnego, kwestii migracji i uchodźców 
oraz promowania wolnego handlu. Przedstawiciele V4 i Korei opowiedzieli się także za dalszą 
współpracą w dziedzinie szkolnictwa wyższego, finansów, badao i rozwoju, nauki, technologii 
oraz innowacji.” 

 
Tekst: KPRM 

 
 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-w-budapeszcie-kraje-grupy-wyszehradzkiej-to-najwazniejszy-partner-dla-
korei-poludniowej-w-ue 
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Premier po spotkaniu z przewodniczącym RE: musimy 
wypracowad wspólne rozwiązania po to, by Polska 

i  UE były nadal bezpieczne 
 

  „Głównym tematem rozmów była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. 
Spotkanie jest częścią konsultacji prowadzonych przez Polskę z paostwami członkowskimi 
i  instytucjami Unii Europejskiej w kontekście zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi. 
Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest trudna. W ostatnich dniach dochodzi do 
eskalacji prób nielegalnego przekraczania wschodniej granicy naszego kraju, która stanowi 
jednocześnie wschodnią granicę UE. Premier podkreślił, że ten kryzys nie dotyczy tylko Polski. 
Celem jest wywarcie presji i destabilizacja całej UE. 

 
– Rozmawiałem z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen, dziś mieliśmy dobrą rozmowę 
z  przewodniczącym RE Charles’em Michelem. Codziennie rozmawiam z premierami różnych 
paostw, którzy zdają sobie sprawę z rosnącego ryzyka – mówił premier. Szef Rady Europejskiej 
Charles Michel wezwał władze Białorusi do przestrzegania prawa międzynarodowego 
i  podkreślił, że UE nie zaakceptuje żadnych prób instrumentalizacji migrantów dla celów 
politycznych. Po dzisiejszym spotkaniu z premierem poinformował o trwających już 
rozmowach wśród paostw członkowskich w temacie sankcji wobec Białorusi. Jak 
dodał, chcemy skoordynowad działania z paostwami członkowskimi, by dokonad najlepszych 
wyborów i zidentyfikowad najlepsze narzędzia – kontynuował. Podkreślił, także, koniecznośd 
zatrzymania ataków hybrydowych nie tylko wobec Polski, ale i całej UE.” 
Tekst: KPRM 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-po-spotkaniu-z-przewodniczacym-re-musimy-wypracowac-wspolne-rozwiazania-po-to-by-
polska-i-ue-byly-nadal-bezpieczne 
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Premier z wizytą w Paostwach Bałtyckich: na wschodniej 
granicy UE mamy do czynienia z wojną nowego typu, 

dlatego nasza odpowiedź powinna byd solidarna 
 

  „Kryzys międzynarodowy wywołany przez działania Aleksandra Łukaszenki powoduje, 
że sytuacja geopolityczna jest bardzo poważna i wymaga licznych działao oraz zabiegów 
dyplomatycznych ze strony polskiego rządu. Dlatego premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na 
Litwie, Łotwie i w Estonii, gdzie rozmawiał z premierami tych krajów. Rozmowy dotyczyły bieżącej 
sytuacji na granicach z Białorusią oraz koordynacji wspólnych działao paostw Unii Europejskiej.  

 
Premier podkreślił, że nie jest to tylko konflikt z Polską. To próba naruszenie granicy wschodniej NATO 
i UE. To pierwsze z serii spotkao premiera z europejskimi przywódcami. – Dzisiaj na naszej wschodniej 
granicy mamy do czynienia z wojną hybrydową, w której bronią są migranci i dezinformacja – 
powiedział premier w  Tallinie. Trwa wojna hybrydowa Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina 
przeciwko UE. To największa od 30 lat próba destabilizacji Wspólnoty. Polska nie ulegnie szantażowi 
i  zrobi wszystko, żeby bronid granic UE, ze wsparciem naszych sojuszników. 

 
Widoczne są intensywne działania inicjowane na Wschodzie – cyberataki czy manipulacje cenami 
i  dostawami gazu, które mają na celu wywołanie kryzysu energetycznego. W rękach Rosji pojawiło się 
też nowe narzędzie szantażu – planowane uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. 
 
Ostatnio jest to również organizowanie działao migracyjnych, które doprowadziły do kryzysu na 
granicy polsko-białoruskiej. Istnieją liczne przesłanki, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, ten kryzys 
geopolityczny będzie kontynuowany. To, że niektóre działania zostały częściowo wstrzymane, nie 
oznacza, że planowane w Moskwie ataki się zakooczyły.” 

 
Tekst: KPRM  

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-z-wizyta-w-panstwach-baltyckich-na-wschodniej-granicy-ue-mamy-do-czynienia-
z-wojna-nowego-typu-dlatego-nasza-odpowiedz-powinna-byc-solidarna 
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Premier po spotkaniu z liderami V4 i premierem Chorwacji: 
poziom solidarności jest budujący i bezprecedensowy 

   „Szef polskiego rządu spotkał się z przywódcami paostw Grupy Wyszehradzkiej (V4) 
w  Budapeszcie oraz z premierem Republiki Chorwacji w Zagrzebiu. To kolejne rozmowy premiera Mateusza 
Morawieckiego z europejskimi przywódcami nt. zagrożeo geopolitycznych w Europie. Tematem wiodącym 
obu spotkao była aktualna sytuacja na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. Premier podkreślił 
solidarnośd NATO i krajów europejskich w obliczu aktualnego, wielowymiarowego kryzysu politycznego – 
związanego z migracją, ale też energetyką i cyberatakami. 

 
 – Solidarnośd jest znakiem firmowym Grupy Wyszehradzkiej – powiedział szef polskiego rządu, jednocześnie 
dziękując przywódcom Czech, Słowacji i Węgier. Od premierów tych krajów płyną wyrazy wsparcia, ale też 
poparcia dla sankcji, finansowania przez Unię Europejską ochrony granic oraz oferty pomocy. 
Premier zwracał uwagę na koniecznośd wspólnego działania i reakcji w obliczu kryzysu. Podkreślił, że 
chronimy nie tylko granicę polską, ale także granicę Unii Europejskiej i NATO. Szef polskiego rządu 
podziękował przy tym funkcjonariuszom i żołnierzom, którzy jej strzegą. Wskazał  też, że wspólne działania 
dyplomatyczne już przynoszą efekty – w postaci zmniejszonego napływu migrantów na Białoruś.(…) 

 
Premier w ostatnich dniach rozmawiał z wieloma liderami społeczności międzynarodowej.  21 listopada 
spotkał się z premierami Litwy, Łotwy i Estonii. Stanowczy opór Polski i krajów bałtyckich doprowadził do 
wyhamowania działao białoruskiego reżimu. Tego typu spotkania mają na celu koordynację reakcji paostw 
europejskich i członków NATO w stosunku do działao hybrydowych ze strony Białorusi. 
Szef polskiego rządu rozmawiał także o sytuacji migracyjnej m.in. z premierem Iraku i Regionalnego Rządu 
Kurdystanu oraz z Dyrektor Wywiadu Narodowego USA, Avril Haines. Podejmowane na międzynarodowej 
arenie działania łączy wspólny cel – zapewnienie bezpieczeostwa na polsko-białoruskiej granicy UE.” 
 
Tekst: KPRM 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-po-spotkaniu-z-liderami-v4-i-premierem-chorwacji-poziom-solidarnosci-jest-budujacy-i-
bezprecedensowy 
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Premier Morawiecki po spotkaniu z premierem 
Johnsonem: Polska i Wielka Brytania to dwa paostwa, 

które chcą dbad o jednośd transatlantycką 
   „Premier Mateusz Morawiecki w Londynie spotkał się z premierem Borisem Johnsonem. 

Głównym tematem rozmów polityków był kryzys na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Szef rządu 
Wielkiej Brytanii poinformował, że jego kraj stoi ramię w ramię z Polską, w sytuacji kryzysu migracyjnego. 
Zaznaczył także, że Polska jest najbliższym europejskim sojusznikiem Wielkiej Brytanii w NATO w zakresie 
długoterminowego bezpieczeostwa, ale także w wielu innych obszarach. 
 
Współpracę ze strony szefa brytyjskiego rządu potwierdził także premier Mateusz Morawiecki, 
podkreślając widoczne wsparcie Wielkiej Brytanii. Obaj premierzy obiecali wspólnie wypracowywad 
stanowiska dotyczące kryzysu na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej, kryzysu energetycznego, ale 
także działao dotyczących Ukrainy, Mołdawii i Bałkanów Zachodnich.   – Wielka Brytania jest bardzo 
dobrym sojusznikiem Polski. Cieszę się z tego. Na pewno będziemy kontynuowad naszą bliską współpracę – 
podsumował premier Morawiecki. 

 
W ostatnich dniach szef polskiego rządu spotkał się z liderami wielu europejskich krajów. Polską ofensywę 
dyplomatyczną rozpoczęła wizyta u premierów Litwy, Łotwy i Estonii. W Budapeszcie miało miejsce 
spotkanie z premierami Słowacji, Czech i Węgier, skąd premier udał się na spotkanie z szefem rządu 
Chorwacji. W kolejnych dniach szef polskiego rządu spotkał się z prezydentem Francji, premierem Słowenii 
i kanclerz federalną Niemiec. 
 
Wszystkie spotkania potwierdzają solidarnośd i wzajemne wsparcie. Kryzys na granicy, jako jeden 
z  wpływających na sytuację geopolityczną w Europie, dotyczy zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO. Są to 
działania o charakterze hybrydowym, które próbują złamad integralnośd terytorialną Unii Europejskiej, 
wykorzystując migrantów. Ostatnie dni pokazały, że możemy liczyd na naszych sojuszników…” 

 Tekst: KPRM 

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/premier-morawiecki-po-spotkaniu-z-premierem-johnsonem-polska-i-wielka-brytania-to-dwa-panstwa-
ktore-chca-dbac-o-jednosc-transatlantycka 
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Minister Zbigniew Rau wziął udział w posiedzeniu Rady do 
Spraw Zagranicznych oraz spotkaniu ministerialnym 

Partnerstwa Wschodniego w Brukseli 
 

Fot: Gov.pl 

  „Tematami (…) posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych były: sytuacja na granicy 
z  Białorusią, zaangażowanie UE w regionach Bałkanów Zachodnich i Sahelu oraz prace nad Kompasem 
Strategicznym w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeostwa i Obrony (na wspólnej sesji ministrów spraw 
zagranicznych i obrony). 
 
Minister Zbigniew Rau podziękował za wsparcie, które wraz z Litwą i Łotwą Polska otrzymała od 
europejskich partnerów w związku z działaniami Białorusi na granicy wschodniej UE. Podkreślił, że 
zorganizowany przez Białoruś hybrydowy atak jest sytuacją bez precedensu, a ryzyko eskalacji konfliktu jest 
bardzo realne. Zaznaczył koniecznośd zintensyfikowania dialogu UE i paostw członkowskich z paostwami 
pochodzenia i tranzytu migrantów z regionów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, w celu zablokowania ich 
napływu na Białoruś. Przypomniał również o sytuacji na samej Białorusi, gdzie aktualnie jest ponad 800 
więźniów politycznych, w tym Andżelika Borys oraz Andrzej Poczobut. W rezultacie dyskusji ministrowie 
zgodzili się, że konieczne jest jak najszybsze przyjęcie piątego pakietu sankcji wobec Białorusi. 

 
Minister Rau zaznaczył, że w interesie Polski leży jak najściślejsza integracja krajów PW z UE. Wyraził 
oczekiwanie, że na grudniowym Szczycie Unia Europejska powinna wysład silny sygnał polityczny 
o  działaniach na rzecz dalszego zbliżenia krajów partnerskich do Unii Europejskiej. – Powinniśmy wspierad 
europejskie aspiracje bardziej zaangażowanych krajów partnerskich i ich stopniowe zbliżanie się do 
Wspólnego Rynku UE, kładąc jednocześnie nacisk na jednośd Partnerstwa Wschodniego. Polska 
z  zadowoleniem przyjęła inicjatywę bliższej współpracy między Gruzją, Mołdawią  i Ukrainą – powiedział 
minister Rau.” 
 
Łukasz Jasina -Rzecznik Prasowy MSZ 

 Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-wzial-udzial-w-posiedzeniu-rady-do-spraw-zagranicznych-oraz-
spotkaniu-ministerialnym-partnerstwa-wschodniego-w-brukseli 
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Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw 
zagranicznych Rumunii, Bogdanem Aurescu 

 
  „W ramach wizyty w Bukareszcie 23 listopada minister spraw zagranicznych, 

Zbigniew Rau, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rumunii, Bogdanem Aurescu. 

 

Ministrowie poruszyli kwestie trwającego obecnie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-

białoruskiej i jego konsekwencji dla bezpieczeostwa regionu. W tym kontekście rozmawiali oni 

także na temat koordynacji działao paostw NATO na wschodniej flance sojuszu, również wobec 

pojawiających się informacji o rosyjskiej interwencji na Ukrainie. Minister Rau podkreślił bliskie 

relacje łączące oba kraje oraz wspólną perspektywę na kwestie bezpieczeostwa i zagrożenia 

płynące ze wschodniego sąsiedztwa. Zaznaczył, że zmiana polityki władz Białorusi, zarówno 

w  odniesieniu do sztucznie wywołanego kryzysu na granicy z UE, jak również jeśli chodzi 

o  kryzys polityczny i prześladowania społeczeostwa obywatelskiego wymaga skoordynowanej 

i  konsekwentnej presji ze strony wspólnoty euroatlantyckiej.” 

  
Łukasz Jasina 
Rzecznik Prasowy MSZ 

 
Źródło: www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-zbigniewa-raua-z-ministrem-spraw-zagranicznych-rumunii-bogdanem-aurescu 
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Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki na konferencji 

z okazji 25. rocznicy członkostwa Polski w OECD 
 

  „- Wyzwania w dziedzinie intensyfikacji kontaktów z regionem 
Eurazji, rozszerzenia Organizacji o kraje kandydujące czy współpracy z G20 to 
jedne z najważniejszych kwestii w OECD z punktu widzenia polskiej polityki 
zagranicznej – podkreślił Szef Służby Zagranicznej Arkady Rzegocki podczas 
konferencji w siedzibie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (...). 

 
OECD jest międzynarodową organizacją gospodarczą z siedzibą w Paryżu, 
utworzoną w 1961 r. Polska jest członkiem organizacji od 1996 r. Misją OECD jest 
poszukiwanie i promowanie najlepszych rozwiązao politycznych i gospodarczych, 
mających na celu poprawę jakości życia ludzi na świecie. Organizacja prowadzi też 
prace badawcze oraz koncepcyjne skupiające się na najważniejszych 
zagadnieniach społecznych oraz gospodarczych.” 
  
Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szef-sluzby-zagranicznej-arkady-rzegocki-na-konferencji-
z-okazji-25-rocznicy-czlonkostwa-polski-w-oecd 
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POLSKA POMOC W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19 

  W ramach pomocy międzynarodowej Polska w listopadzie przekazała pomoc humanitarną 

następującym krajom: 

Rwanda - Polska wysyłała do Rwandy 300 000 szczepionek przeciwko Covid-19. Szczepionki zostały 

przekazane w darowiźnie, w ramach EU Civil Protection Mechanism (Europejskiego Mechanizmu Obrony 

Ludności). 

Bangladesz - Polska przekazała Bangladeszowi ponad  3 mln dawek szczepionki. W ceremonii przyjęcia 

transportu w Dhace udział wzięli Ambasador RP Adam Burakowski, Attaché Obrony płk. Radosław 

Grabski i Honorowy Konsul Generalny RP w Dhace Reshadur Rahman. Stronę bangladeską 

reprezentowali  p.o. ministra SZ Kadm. Khurshed Alam i wiceminister Zdrowia Lokman Hossain Miah 

Gruzja - Polska przekazała 468 tys. dawek szczepionki przeciw Covid-19 dla Gruzji. Niezależnie od 

obecnego wsparcia w postaci darowizny szczepionek, polska pomoc rozwojowa na rzecz Gruzji 

realizowana jest od 2004 roku.  

Łotwa- Rząd RP przekazał naszemu bliskiemu sąsiadowi pomoc rzeczową w postaci niezbędnego sprzętu 

medycznego: 30 kardiomonitorów, 3 aparaty RTG, 50 sztuk ssaków medycznych, 10 respiratorów oraz 50 

pomp strzykawkowych. 

Źródło:  

Biuro Rzecznika Prasowego 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://www.gov.pl/ 

Fot. Gov.pl 
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Zadanie publiczne współfinansowane 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 
RODM w Szczecinie prowadzony jest przez 
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Fot. Radosław Adamski 


