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Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w Sofii
Minister Jacek Czaputowicz na nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Sofii

sonem oraz z ministrem spraw zagranicznych Republiki Łotewskiej Edgarsem Rinkēvičsem, nowym ministrem spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Martinem Stropnickim, ministrem spraw
zagranicznych i współpracy Królestwa Hiszpanii Alfonso Dastisem, jak również z unijnym komisarzem ds. Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa i negocjacji akcesyjnych Johannesem Hahnem.

Minister Jacek Czaputowicz uczestniczył w dniu 15 lutego br.
w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych
państw członkowskich UE, na którym prowadzono rozmowy nt.
sytuacji w Syrii i na Półwyspie Koreańskim oraz Bałkanach Zachodnich. Przy okazji wizyty w Sofii szef MSZ rozmawiał także
z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Borisem John-
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250. rocznica zawiązania
Konfederacji Barskiej
W 2018 r. przypada 250. rocznica zawiązania Konfederacji Barskiej (1768-1772), która była zbrojnym związkiem szlachty polskiej
powstałym w Barze na Podolu 29 lutego 1768 r., z myślą o obronie wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej oraz pierwszym
wielkim polskim powstaniem narodowym.

Sejm przyjął w czerwcu 2017 r. uchwałę ws. ustanowienia roku
2018 Rokiem Konfederacji Barskiej, argumentując, iż „Konfederacja Barska wraz z Konstytucją 3 maja i Powstaniem Kościuszkowskim wpisały się w zbiorową pamięć Polaków jako przykłady walki o wolność, która zwłaszcza w okresie zaborów miała
ogromne znaczenie dla przetrwania narodu i do której najczęściej
odwoływano się w XIX wieku. Za sprawą twórczości wieszczów

romantycznych – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy
Zygmunta Krasińskiego – konfederatów ukazywano jako męczenników za wiarę, wolność i ojczyznę. Dzięki temu Konfederacja
Barska stała się jednym z przełomowych momentów w dziejach
świadomości narodowej i bez trudu można w niej odnaleźć charakterystyczne cechy wszystkich późniejszych polskich zrywów,
do czasów współczesnych”.

Kazimierz Pułaski pod Częstochową – obraz Józefa Chełmońskiego. Źródło: Wikimedia Commons
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WYDARZENIA Z REGIONU
Wizyta Premiera Morawieckiego
w Piszu
Premier Mateusz Morawiecki w dniu 9 lutego br., przebywał z wizytą w Piszu. Szef rządu odwiedził zakład Telmex, zatrudniający ponad
300 osób, który należy do wielozakładowej firmy z polskim kapitałem, zajmujący się produkcją mebli oraz przetwarzaniem biomasy
energetycznej i działalnością TLS (transport, spedycja, magazynowanie).

Po wizycie w Telmexie premier złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pod Pomnikiem
Wolności.

Premier spotkał się również z przedsiębiorcami z regionu, którzy
prowadzą działalność m.in. na terenie Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Fot. K.Pakulnicki
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WYDARZENIA Z REGIONU
UROCZYSTE OBCHODY
20. ROCZNICY POWSTANIA
EUROREGIONU Bałtyk
15 lutego br. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się konferencja podsumowująca dwadzieścia lat działalności Euroregionu
Bałtyk, pt. „Partnerstwo dla przyszłości”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych,
samorządów lokalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz grupy młodzieżowe z Polski, Rosji, Litwy, Danii i Szwecji – krajów członkowskich Euroregionu. Na konferencję przybyli
też byli i obecni liderzy Euroregionu Bałtyk, poczynając od jego

założycieli, a na obecnych członkach Prezydium kończąc. Spotkanie posłużyło dyskusji nad historią, bieżącymi dokonaniami oraz
przyszłymi planami.

Zdjęcia: http://www.elblag.eu
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Cykl spotkań edukacyjnych
nt. Polaków Spod Znaku Rodła
Senat ustanowił rok 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku
Rodła.

Z myślą o zachowaniu pamięci o ludziach, którzy trwali przy
mowie i wierze ojczystej w okresie międzywojennym XX wieku,
RODM w Olsztynie zorganizował cykl spotkań edukacyjnych dla
uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.
Prelekcje poświęcone m.in. tematyce powołania Związku Polaków w Niemczech, wybranych sylwetek Polaków spod Znaku Rodła oraz Kongresowi Związku Polaków w Berlinie, wygłosił dr Jan
Chłosta.
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Warsztaty z debatowaniaa

W lutym powróciliśmy do formatu Debat Oksfordzkich.

W ramach współpracy z Ligą Szuwarową oraz Młodzieżową Radą
Miasta Olsztyna zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.
Liczymy, iż takie spotkania zachęcą młodzież do debatowania,
wyrażania własnych poglądów i aktywności obywatelskiej.
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zaproszenie

które poprowadzi dr Witold Rybczyński – ambasador ad personam. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Dom Polonii w Ostródzie.

12 marca br. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Olsztynie wraz z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego zapraszają na bezpłatne szkolenie dla samorządowców,
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