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Podsumowanie trzech lat pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
7 grudnia br., podczas spotkania z cyklu #PracaDlaPolski, które odbyło się w auli Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego szef resortu Polskiej dyplomacji podsumował ostatnie trzy lata
pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister Jacek Czaputowicz w swoim przemówieniu zwrócił
szczególną uwagę na najważniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej. Nadrzędnymi kwestiami dla
Polski jest bezpieczeństwo, rozwój oraz budowanie autorytetu naszego kraju na arenie międzynarodowe.
Trzeci z priorytetów, autorytet, to element, który pozwala korzystnie kształtować wizerunek Polski umacniając jej wiarygodność w skali zarówno europejskiej jak i światowej. Ministerstwo
w swych licznych działaniach dąży do ukazania prawdy historycznej oraz przywrócenia pamięci o Polakach ratujących Żydów
w czasie II wojny światowej. Minister Czaputowicz podkreślił
również istotny potencjał tkwiący w tegorocznych obchodach
stulecia odzyskania niepodległości, w ramach których zorganizowano liczne projekty służące promocji Polski i jej historii na arenie międzynarodowej.

Minister podkreślił, iż w obrębie zapewnienia bezpieczeństwa
państwu kluczowe znaczenie mają działania służące wzmocnieniu własnych możliwości obronnych jak i budowanie ścisłych relacji w ramach sojuszu NATO i UE oraz aktywna polityka regionalna. Ponadto zaznaczył, że ważnym aspektem jest nasza obecność
w Pakcie Północno-Atlantyckim, współpraca z USA oraz członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019.
Kolejnym priorytetem polskiej polityki zagranicznej jest rozwój,
w znaczeniu aktywności ukierunkowanej na budowanie siły gospodarczej i społecznej Polski, prowadzącej do wzrostu dobrobytu obywateli. MSZ podejmuje działania w tym zakresie, m.in.
poprzez przekazywanie informacji i wskazówek polskim firmom
odnośnie specyfiki poszczególnych rynków oraz aspektów prawnych i finansowych istotnych z punktu widzenia przygotowywania oferty handlowej, czy też wspieranie ekspansji zagranicznej
polskiego przemysłu obronnego. Polska prowadzi również pomoc rozwojową na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego.

Kończąc swoje wystąpienie Minister wskazał zadania stojące
przed współczesną polską dyplomacją. Wśród kluczowych kwestii wyróżnił przede wszystkim jasne i rzetelne przedstawianie
światu polskiego stanowiska i decyzji, dalsze budowanie korzystnego wizerunku naszego państwa oraz sprawne reagowanie na
występujące zagrożenia.
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37. rocznica
wprowadzenia Stanu Wojennego
w Polsce

Fot: www.prezydent.pl
W 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zapalił znicz na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Również w oknie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się
zapalona świeca, a na fasadzie wyświetlono specjalną iluminację
nawiązującą do akcji IPN „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

13 grudnia 1981 r. władze komunistyczne wprowadziły stan
wojenny na terenie całej Polski. W konsekwencji wzmożono
działania organów bezpieczeństwa, nasilono cenzurę i inwigilację obywateli oraz zdelegalizowano NSZZ „Solidarność”. Na ulice polskich miast wyjechały czołgi, pojazdy opancerzone i wozy
bojowe. Do walki z protestującymi zmobilizowano ok. 80 tys.
żołnierzy, 30 tys. funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Służby
Bezpieczeństwa. Doszło również do zatrzymania i internowania
ponad 10 tysięcy działaczy opozycyjnych, a dziesiątki niewinnych
obywateli straciły życie.

W naszym regionie uroczystości odbyły się m.in. w Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie, gdzie zorganizowano spotkanie działaczy antykomunistycznego podziemia z Rady Kombatantów
Warmii i Mazur. Dalsza część obchodów miała miejsce na placu
Solidarności przy Pomniku Wolności Ojczyzny. Odbyły się tam
okolicznościowe przemówienia oraz nastąpiło złożenie kwiatów.
Następnie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz osoby represjonowane wraz z rodzinami, przeszli do kościoła Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynie na Mszę Świętą. Wojewoda Artur
Chojecki zapalił również w oknie Urzędu Wojewódzkiego symboliczne światło wolności, upamiętniające ofiary stanu wojennego.

W tym trudnym momencie historii, w geście solidarności z ofiarami ich rodzinami oraz internowanymi, Polacy gromadzili się
licznie na Mszach św. za Ojczyznę. W wielu miejscach pojawiły się
również znaki Polski Walczącej i w kształcie litery „V” oraz krzyże
z kwiatów lub zniczy, stanowiące symboliczną formę sprzeciwu
wobec stanu wojennego.
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WYDARZENIA Z REGIONU
15-lecie współpracy Warmii i Mazur
z Ukrainą
W dniu 14 grudnia br. odbyło się kolejne „Spotkanie przyjaciół
i partnerów samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego’’, które w naszym regionie orgaznizowane są corocznie od
2013 roku. Idea tego wydarzenia wiąże się z przeniesieniem
spotkań przyjętych w dyplomacji na grunt lokalny oraz stanowi
impuls do podejmowania kolejnych działań o wymiarze międzynarodowym przez różnorodne instytucje i organizacje pozarządowe z Warmii i Mazur.

więc okazją do uczczenia i podsumowania 15 lat dotychczasowych
działań. Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowali m.in. marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz. Ze strony ukraińskiej w uroczystościach wzięli
udział: konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Lew Zacharczyszyn
oraz Oleksandr Muran, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej Rówieńskiej Obwodowej
Administracji Państwowej.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z ukraińskiego obwodu rówieńskiego, z którym nasz region podpisał umowę o współpracy w dniu 9 grudnia 2003 roku. Wydarzenie było

Spotkanie uświetnił występ ukraińskiego zespołu etnicznego DULIBY pod kierownictwem Oreszko Mykoły Dyrektora Rowieńskiej
Obwodowej Filharmonii.
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WYDARZENIA Z REGIONU
Wizyta naukowców z Royal Thimphu
College w Bhutanie na UWM w Olsztynie
Z inicjatywy dr Szymona Żylińskiego, z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podjął współpracę z Royal Thimphu College w Bhutanie. W ramach partnerskiej wizyty, w grudniu br., do Olsztyna przyjechała
prof. Sonam Deki i prof. Vanlallavmkimi, które wygłosiły wykład o bhutańskich mediach oraz przeprowadziły cykl zajęć dla studentów.

W ramach porozumienia o współpracy podpisanego między
UWM w Olsztynie a Royal Thimphu College planowane są kolejne wizyty pracowników naukowych oraz studentów z obydwu
uczelni. Zakłada się również prowadzenie wspólnych badan naukowych w ramach projektów międzynarodowych.

Royal Thhimpu College jest niewielkim uniwersytetem, ale najbardziej renomowanym w Bhutanie. Kształci około 1900 studentów oraz zatrudnia kilkudziesięciu pracowników naukowych. Niedawno uruchomiono tam nowy kierunek media studies, który
jako drugi w całym kraju oferuje przygotowanie dziennikarskie.
Obecnie w Bhutanie wydawany jest 1 dziennik oraz 7 tygodników. Funkcjonuje również 1 stacja telewizyjna i 3 stacje radiowe.
Media finansowane są wyłącznie przez rząd.

Fot.: www.uwm.edu.pl/egazeta/media-lacza-bhutan-polske
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Konferencja podsumowująca Rok dla Niepodległej
oraz Rok Polaków Spod Znaku Rodła
W dniu 17 grudnia br., w ramach współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie nasz Ośrodek zorganizował konferencję pod hasłem „Obywatele Warmii i Mazur – Polacy spod znaku Rodła”, podsumowującą Rok dla Niepodległej oraz Rok Polaków
Spod Znaku Rodła.
Gościem honorowym wydarzenia był Pan Wojciech Kirejczyk,
Z-ca Dyrektora Biura Programu Niepodległa, który przedstawił
najciekawsze formy obchodów zorganizowane w ramach Programu Niepodległa oraz Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek
Województwa Warmińsko - Mazurskiego i Jarosław Marek Słoma
I Zastępca Prezydenta Olsztyna.

Uczestnicy mogli wysłuchać referatu dr. hab. Izabeli Lewandowskiej prof. UWM w Olsztynie, („Działalność niepodległościowa
Józefa Malewskiego”), Danuty Syrwid, Starszego kustosza Muzeum Domu Gazety Olsztyńskiej („Seweryn Pieniężny - junior
jako działacz Związku Polaków w Niemczech i wydawca „Gazety
Olsztyńskiej””) oraz dra Jana Chłosty, Wiceprezesa Towarzystwa
Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie ( „Warmiacy z okolic Olsztyna wobec narodzin II Rzeczypospolitej: w 1918
roku”). Wydarzeniu towarzyszyła projekcja filmu pt. „W szkole
Rodła” oraz liczne wystąpienia artystyczne uczniów, w tym: pokaz tańców patriotycznych, recytacja wierszy, prezentacja fryzur
niepodległościowych.

W ramach uroczystości w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie nagrodziliśmy również laureatów Regionalnego Projektu Konkursowego „Stale obecni w naszej pamięci”.
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II lokalny Turniej Gier IPN
7 grudnia br. w siedzibie naszego Ośrodka odbyła się II. edycji
lokalnego Turnieju Gier Historycznych IPN. Młodsi uczestnicy
(klasy III-V szkoły podstawowej) poznali losy Polaków, którzy w
latach II wojny światowej zostali wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego, a następnie wraz z żołnierzami Armii Andersa opuści
„nieludzką ziemię”, po drodze przygarniając... małego niedźwiedzia. Historia Misia Wojtka stała się postawą do stworzenia gry
edukacyjnej, w której historia przeplata się z geografią, ucząc i
bawiąc graczy jednocześnie. Z kolei starsi uczniowie (klasy VI-VIII szkoły podstawowej) ponownie zmierzyli się z grą „Reglamentacja”, w której uczestnicy poznają realia „ludowej” Polski”,
niesławnych „kartek”, „kolejek” czy „spekulantów”.

W tegorocznych pojedynkach w grach „Miś Wojtek” i „Reglamentacja” wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w
Olsztynie, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie oraz Szkoły Podstawowej nr 34 im. Józefa
Malewskiego w Olsztynie. W finałowych rozgrywkach najlepsi
okazali się: w „Misiu Wojsku” - Natalia Moczkowska (SP nr 9), w
„Reglamentacji” - Alicja Lenkiewicz (SP nr 10). Wszyscy finaliści
otrzymali komplety nagród w postaci gier edukacyjnych i wydawnictw IPN. Na zwycięzców czekały dodatkowo nagrody w postaci
akcesoriów komputerowych.
II regionalny Turniej Gier przygotowali edukatorzy Delegatury
IPN - Sebastian Nowakowski i Dawid Zagził.
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Życzenia świąteczne

ALBOWIEM DZIECIĘ SIE NAM NARODZIŁO, SYN ZOSTAŁ NAM DANY, NA JEGO BARKACH SPOCZĘŁA WŁADZA.
NAZWANO GO IMIENIEM: PRZEDZIWNY DORADCA, BÓG MOCNY, ODWIECZNY OJCIEC, KSIĄŻE POKOJU” (IZ, 9;5)

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYCZYMY
NIECH JEZUS CHRYSTUS KSIĄŻE POKOJU NAPEŁNIA PAŃSTWA SERCA
DOBREM I NADZIEJĄ TAK, ABYŚCIE MOGLI NA CO DZIEŃ ODKRYWAĆ
I DOŚWIADCZAĆ „JAK DOBRY JEST PAN”.
REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
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Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

