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Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli
W czerwcu premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej w
Brukseli dotyczącym kwestii migracji.
W trakcie posiedzenia Rady Europejskiej szef polskiego rządu poruszył również kwestię zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M
przez stronę rosyjską oraz podkreślił znaczenie udziału małych
i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarki, potrzebę
uszczelnienia systemu podatkowego UE i zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego.

Spotkanie zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska
państw UE, iż uchodźcy będą podlegali dobrowolnej relokacji do
państw, które wyrażą na to zgodę oraz nie zostaną wprowadzone
żadne przymusowe kwoty ani odgórny podział osób, które musi
przyjąć dane państwo. Porozumienie w kwestii uchodźców zostało ocenione przez premiera Morawieckiego jako ogromny sukces
negocjacyjny Polski oraz pozostałych członków Grupy Wyszehradzkiej, którzy od początku solidarnie podtrzymywali wspólne
stanowisko w sprawie migracji.

Fot. Krystian Maj / KPRM
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77. rocznica śmierci
Ignacego Jana Paderewskiego
29 czerwca przypada 77. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości, wyróżnionych w Ustawie
o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej 27 kwietnia 2017 roku.
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - wybitny pianista, wirtuoz i kompozytor, zasłużony polityk, prezes Rady Ministrów i minister

spraw zagranicznych, przewodniczący Rady Narodowej RP. Zmarł
w Nowym Jorku i został pochowany na cmentarzu wojskowym
Arlington w Waszyngtonie. W 1992 r. jego prochy powróciły do
Polski i spoczęły w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.

W 77. rocznicę śmierci Paderewskiego, Prezydent Andrzej Duda
złożył kwiaty na grobie tego wybitnego Polaka, a wieczorem fasadę Pałacu Prezydenckiego rozświetliła okolicznościowa iluminacja.

Foto: www.prezydent.pl
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WYDARZENIA Z REGIONU
Wizyta delegacji z Mongolii
w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie.
W czerwcu region warmińsko-mazurski odwiedziła delegacji z Mongolii, w tym m.in.: wiceszef Kancelarii Premiera, szef departamentu
prawnego parlamentu Mongolii, przewodniczący rad lokalnych szczebla wojewódzkiego, a także reprezentant Programu Narodów
Zjednoczonych ds. rozwoju Mongolii.
Sławomir Sadowski oraz towarzyszący mu dyrektorzy wydziałów.
Członkowie delegacji z Mongolii podeszli ze szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza do tematu stosowanym u nas rozwiązań
związanych z organizacją systemu ratownictwa medycznego oraz
rządowymi programami społecznymi skierowanymi do rodzin,
dzieci, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Przewodniczący
rad lokalnych samorządów Mongolii wykazali również dużą dociekliwość w kwestiach codziennej współpracy instytucji z obywatelami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem biznesu
i mediami.

W trakcie pobytu, zagraniczni goście spotkali się m.in. z wicewojewodą Sławomirem Sadowskim. Podczas rozmowy przewodniczący mongolskiej delegacji U. Byambasuren podkreślił, iż celem
wizyty w naszym województwie jest przede wszystkim szczegółowe i praktyczne poznanie administracyjnego podziału Polski oraz
podziału zadań między administrację rządową a samorządową.
Poinformował również, że przedstawiciele jego kraju uczestniczyli już wcześniej w kilku spotkaniach na poziomie gminnym i powiatowym, a teraz koncentrują się na kwestii kompetencji i zadań
władz województwa oraz instytucji prowadzących działalność w
regionie. Na te właśnie tematy wypowiedział się wicewojewoda

fot. Kamil Olszewski, Mateusz Szkaradziński

5

Newsletter • Czerwiec 2018

WYDARZENIA Z REGIONU
II Warmińsko-Mazurski
Kongres Przyszłości
7-8 czerwca w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego miał miejsce II Warmińsko-Mazurski Kongres
Przyszłości. W panelach dyskusyjnych na temat gospodarki, technologii czy zdrowego trybu życia uczestniczyli goście zarówno z
Polski jak i z zagranicy. Specjalnym gościem II Kongresu Przyszłości był znany niemiecki polityk Gunter Verheugen, komisarz ds.
rozszerzenia Unii Europejskiej, w okresie gdy Polska starała się
o akcesję.

Panel gospodarczy poprowadził Krzysztof Ibisz. Wśród prelegentów można wymienić m.in. prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego
oraz prorektora ds. kształcenia i studentów UWM dr hab. Jerzego
Przyborowskiego. Panel na temat technologii i rozwiązań przyszłości został poświęcony kwestiom zdobywania mediów społecznościowych oraz nauce promowania firm na portalach społecznościowych. Ponadto odbyły się warsztaty dotyczące małych
miast i ich rozwoju, a także zdrowego trybu życia, pod nazwą ”Fit
Nie Fat”. Tegoroczną nowością był panel warsztatów dla kobiet
pt. „Bez Gorsetu”. Wykłady na temat ograniczeń, mimowolnie
nakładanych na siebie przez same kobiety, poprowadziły m.in.
dziennikarka Dorota Wellman, była mistrzyni świata w boksie i
kick-boxingu Iwona Guzowska, aktorka Grażyna Wolszczak oraz
tancerka Iwona Pavlović.

Fot. www.warmia.mazury.pl
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XII Europejskie Spotkanie Integracyjne
Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku
W dniach 24-29 czerwca 2018 r. w Olsztynie trwało XII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
współorganizowane przez nasz Ośrodek. W tegorocznym wydarzeniu, odbywającym się pod hasłem „Dla Niepodległej – Polonia i
Polacy w Krajach Europejskich”, wzięły udział delegacje z Rosji (Obwód Kaliningradzki), Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Republiki Czeskiej oraz Kazachstanu (ogółem 98 delegatów z zagranicy) oraz przedstawiciele krajowych Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
W trakcie czterodniowego pobytu seniorzy uczestniczyli w wykładach historycznych („Niepodległa w sercach Polaków i Polonii
w Europie”, „Kresy dla Niepodległej”) oraz imprezach kulturalnych służących wzmocnieniu aktywizacji i integracji środowisk
polskich za granicą, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi
Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Europie, w tym w żegludze
Kanałem Elbląskim, wieczorze integracyjnym z występami członków PUTW p.t. „O mój rozmarynie” z udziałem olsztyńskich UTW

i organizacji kresowych z Olsztyn oraz wycieczce z przewodnikiem
pt. „Olsztyn – miasto Ogród”. Inicjatywa Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie została zainicjowana w 2006 i z pewnością będzie
kontynuowana w przyszłości, przy wsparciu m.in. Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
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Wykład mec. Andrzeja Dramińskiego pt.
„Czy Polacy mają skuteczne prawo
w sprawie polskich obozów?”
7 czerwca br. na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie studentów z mec. Andrzejem Dramińskim,
radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Grupa Radców Prawnych LEGITIME w Olsztynie oraz ekspertem, który uczestniczy jako prawnik w procesach przeciwko niemieckim mediom o użycie określeń „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne”, ostatnio
m. in. w Moguncji (Mainz).

Rozpoczynając spotkanie mecenas Dramiński zaakcentował rolę i
odpowiedzialność narodu niemieckiego za Holokaust. Następnie
przedstawił argumenty świadczące o tym, iż przed wprowadzeniem art. 55 a do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Polska nie posiadała przepisów prawnych, które zapewniałoby skuteczną obronę przed zniesławieniami naszego kraju i obywateli

(nieskuteczne powoływanie się na art. 23 k.c. i art. 24 kodeksu
cywilnego). Prelegent unaocznił również szereg niuansów tkwiących w styczniowej ustawie o IPN oraz wskazał potrzebę dalszej
dyskusji i namysłu nad tym, co należy zrobić by Polska i Polacy
mogli skutecznie bronić swoich praw.
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zaproszenie

lipca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach o godz.
12:00. Wstęp wolny!

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zaprasza do udziału w Wojewódzkich obchodach 102 rocznicy Bitwy pod Kostiuchnówką. Uroczystości rozpoczną się w dniu 6
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