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20. rocznica wstąpienia Polski do NATO
W tym roku obchodzimy 20. rocznice wstąpienia Polski do NATO. Dokładnie 12 marca 1999 r., nastąpiło oficjalne przyjęcie Polski, Czech i Węgier do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podpisanie dokumentów akcesyjnych do NATO odbyło się w amerykańskiej miejscowości Independence w stanie Missouri.
W ceremonii uczestniczyła m.in. amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright. Polskę reprezentował
ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek, Czechy minister Jan Kavan, a Węgry minister
Janos Martonyi.
manem, Słowacji Andrejem Kiską oraz Węgier Jánosem Áderem
uczestniczył w uroczystościach zorganizowanych na Zamku Hradczańskim w Pradze. Natomiast w Polsce, w ramach NATOWeek,
gościł Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg. Prezydenta
RP złożył też wizytę na poligonach w Żaganiu i Orzyszu, gdzie spotkał się z żołnierzami polskimi i wojsk sojuszniczych oraz odwiedził Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód
w Szczecinie. W dzień rocznicy wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została też wyświetlona okolicznościowa iluminacja
z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Włączenie trzech państw Europy Środkowej w struktury Sojuszu zainaugurowało długoletni proces rozszerzania NATO
o kraje dawnego bloku komunistycznego i państwa powstałe po
rozpadzie ZSRS i Jugosławii. W 2004 roku do Sojuszu przystąpiła
Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
Następnie Albania i Chorwacja, a w 2017 roku Czarnogóra. Najmłodszym członkiem NATO będzie Macedonia Północna, która
podpisała protokół akcesyjny w lutym 2019 roku.
W ramach obchodów 20-lecia rozszerzenia NATO, 12 marca br.,
Prezydent Andrzej Duda wraz z Prezydentami Czech Milošem Ze-
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Informacja Ministra Spraw
Zagranicznych o zadaniach polskiej
polityki zagranicznej w 2019 r.

Fot: www.gov.pl
forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nadmienił, iż nasz kraj organizował lub współorganizował liczne spotkania, poświęcone sytuacji ludności cywilnej zamieszkującej tereny objęte konfliktami
zbrojnymi, konsekwencjom zmian klimatycznych dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także trudnej sytuacji na
Ukrainie i w Syrii.

Zgodnie ze zwyczajem wygłaszania na początku roku exposé,
wprowadzonym 20 lutego 1919 roku przez ówczesnego premiera
i ministra spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego, w
marcu br. Szef MSZ Jacek Czaputowicz przedstawił w Sejmie informację o priorytetach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku.
Szef dyplomacji rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia
ważnego znaczenia Polski na arenie międzynarodowej. Następnie odniósł się do przypadającej w tym roku 30. rocznicy czerwca
1989 roku oraz przypomniał o 15-leciu wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Minister Czaputowicz zapowiedział, że 1 maja w
Warszawie spotkają się przywódcy wszystkich krajów, które od
2004 roku przystąpiły do Unii. Podkreślił jednocześnie, że Polska
nie godzi się na uzależnienie wypłaty środków z Unii Europejskiej od stanu praworządności kraju. Dodał, że opowiadamy się
natomiast za zdecydowaną reakcją Unii na agresywną politykę
Rosji, między innymi wobec Ukrainy. Zapewnił też, że nasz kraj
jest przygotowany na każdy scenariusz opuszczenia europejskiej
wspólnoty przez Wielką Brytanię.

Szef MSZ odniósł się również szczegółowo do relacji z innymi państwami. Zaakcentował m.in., iż Polska konsekwentnie wzmacnia
strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, które stanowi znaczący składnik wspólnoty transatlantyckiej. Powiedział
również, iż zależy nam na dobrych relacjach z Izraelem, ale nie
godzimy się na niesprawiedliwe oskarżenia. Zapowiedział też,
że będziemy dążyć do odnowienia współpracy z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego. Podkreślił jednocześnie
ogromne znaczenie współpracy regionalnej, wskazując iż dla nas
najważniejsze fora współpracy regionalnej stanowi Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza i Bukaresztańska Dziewiątka.
Wystąpienia szefa polskiej dyplomacji wysłuchali w Sejmie m.in.
prezydent Andrzej Duda, posłowie oraz akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego.

W swojej wypowiedzi Minister podkreślił dotychczasowe zaangażowanie Polski we współpracę na rzecz pokoju i dialogu na
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Narodowy Dzień Pamięci
Polaków ratujących Żydów
pod okupacją niemiecką

Spośród mieszkańców 51 krajów świata Polacy stanowią największa grupę osób którym państwo Izrael nadało tytuł „Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata”. Według danych Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie
wśród ponad 26 tys. osób, które otrzymały tytuł jest ponad 6,5
tys. Polaków. Liczba ta nie oddaje jednak w pełni zasług Polaków,
gdyż nie wszystkie przypadki pomocy Żydom zostały zgłoszone.

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, ustanowiony przez parlament, jako wyraz czci wobec wszystkich obywateli polskich, którzy
z narażeniem swojego życia nieśli pomoc Żydom w okresie II wojny
światowej.
Data ta jest symboliczna, gdyż upamiętnia egzekucję dokonaną
na rodzinie Ulmów w 1944 roku przez niemiecką żandarmerię.
Śmierć poniósł wówczas Józef Ulm, jego ciężarna żona Wiktoria
i ich sześcioro dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów: Gołda Grünfeld, Lea Didner z córką oraz Saul Goldman i
jego czterech synów. W 1995 r. Józefa i Wiktorię uhonorowano
pośmiertnie tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
Piętnaście lat później prezydent Lech Kaczyński odznaczył ich
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a 17 marca
2016 r. powstało w Markowej pierwsze w Polsce Muzeum Polaków Ratujących Żydów, które nosi ich imię. Obecnie trwa proces
beatyfikacyjny całej rodziny.

W tym roku mija 75 lat od tragicznych wydarzeń w Markowej.
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w całej Polsce odbyły się
pokazy filmów, koncerty oraz wystawy zorganizowane przez IPN.
Przedstawiciele władz Polski złożyli również kwiaty w licznych
miejscach pamięci rozsianych po Polsce i świecie, a wieczorem
na fasadzie Pałacu Prezydenckiego została wyświetlona okolicznościowa iluminacja.
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WYDARZENIA Z REGIONU
NATO Week: Wizyta Prezydenta Andrzeja
Dudy na poligonie w Orzyszu
W dniu 6 marca 2019 roku, Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę
na poligonie wojskowym w Orzyszu. W ramach pobytu Prezydent
obserwował pokaz przygotowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz żołnierzy z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji tworzących Wielonarodową Batalionową Grupę
Bojową NATO. Żołnierze zaprezentowali m.in. umiejętności walki
wręcz oraz sprzęt bojowy, w tym czołgi PT-91, a także Leopard i
Abrams, haubice samobieżne RAK oraz chorwacką artylerię Volcano. Prezydent obejrzał również defiladę pododdziałów oraz sprzęt
bojowy zgromadzony na poligonie w Orzyszu.

przyszłości liczba stacjonujących w naszym kraju wojsk NATO ulegnie zwiększeniu oraz zostaną zorganizowane na terenie naszego
państwa kolejne wspólne ćwiczenia sił sojuszniczych. Prezydent
wręczył również dowódcom obecnych wojsk Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie wizyty w Orzyszu Prezydentowi towarzyszyli Minister
Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak i Szef BBN Paweł Soloch oraz
minister Błażej Spychalski. Wydarzenie stanowiło część obchodów
NATO Week, organizowanych z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dwa dni wcześniej
Prezydent spotkał się również z żołnierzami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oraz amerykańskiej Pancernej Brygadowej
Grupy Bojowej, stacjonujących na poligonie w Żaganiu.

Andrzej Duda w wystąpieniu do żołnierzy podkreślił, iż stanowią
wymowny pokaz obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce i na wschodniej flance Sojuszu. Wyraził również nadzieję, iż w
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Seminarium pt. „Kierunki rozwoju
transportu w Unii Europejskiej”
Seminarium z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do UE zostało zorganizowane, w dniu 8 marca br., jako wspólna inicjatywa RODM w
Olsztynie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.
urealnienia cen za usługi transportowe. Przedstawiła również
Europejski program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz wdrażania nowoczesnych technologii
w transporcie, w tym inteligentnych systemów transportowych.
Na zakończenie Pani Profesor omówiła tzw. „Pakiet Mobilności”,
a więc obszary zmian regulacji na rynku drogowych przewozów.

W ramach wydarzenia, wykład poświęcony współczesnym trendom w obszarze transportu w UE, wygłosiła dr hab. Aleksandra
Koźlak, prof. UG, pracownik naukowy Katedry Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Prelegentka podkreśliła znaczenie transportu dla postępu integracji krajów członkowskich,
rozwoju gospodarczego oraz jego wpływ na jakości życia społecznego i środowisko naturalne. Przedstawiła również cztery sfery
integracji europejskiej w dziedzinie transportu oraz omówiła
strategię zawartą w Białej Księdze z 2011 r. Następnie ukazała
przykłady działań podejmowanych przez UE na rzecz tworzenia
zrównoważonego transportu, w tym: zmiany struktury gałęziowej przewozów, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz

Spotkanie zakończyła dyskusja poświęcona kwestiom rozwoju
branży aut elektrycznych i autonomicznych w Polsce oraz punktom spornym związanych z ostatnimi propozycjami zmian dotyczącymi konkurencyjności na rynku transportowym.
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Konferencja „Imieniny Józefa Piłsudskiego –
Twórcy Niepodległej”
18 marca 2019 r. w ramach uroczystych obchodów imienin Marszałka Piłsudskiego, odbywających się corocznie w Olsztynie od 2013
roku, nasz Ośrodek zorganizował wspólnie ze Związkiem Piłsudczyków RP Oddział w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Urzędem
Wojewódzkim w Olsztynie konferencję pt. „Imieniny Józefa Piłsudskiego – Twórcy Niepodległej”. .
Zespołowi Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz I Liceum Ogólnokształcącemu w Olsztynie, przyznawane szkołom zaangażowanych w promowanie czynu niepodległościowego. Spotkanie uświetniło widowisko słowno-muzyczne
pt. „Wywalcz wolność lub zgiń” w wykonaniu uczniów LO CN-B
„Feniks” im. Cichociemnych w Olsztynie.

Przed rozpoczęciem obrad, Koordynator RODM w Olsztynie,
wraz z pozostałymi zaproszonymi gośćmi złożył kwiaty pod tablicą poświęconą Marszałkowi, znajdującą się na budynku Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Dalsza część spotkania odbyła się
w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy,
nauczyciele oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu
i przedszkolaki wysłuchali wystąpień m.in. Jerzego Rybickiego,
ostatniego polskiego złotego medalisty olimpijskiego w boksie;
ppłk. Jarosława Chrobota oraz Stanisława Brodackiego. Wręczone zostały również certyfikaty „Szkoła Promująca Niepodległą”

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego, Prezesa Zarządu Krajowego
Związku Piłsudczyków RP, gen. Stanisława Władysława Śliwy oraz
Piotra Sosnkowskiego, syna gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
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zaproszenie

Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie (Bułgaria). Spotkanie odbędzie się 3 kwietnia 2019 r., godz. 13:00-15:00, Instytut Nauk
Politycznych UWM w Olsztynie , ul. Feliksa Szrajbera 11, sala 217.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz
z Instytutem Nauk Politycznych UWM w Olsztynie zapraszają
na debatę z okazji 20. rocznicy Polski w NATO pt. „NATO: 70 lat
istnienia, 20 lat polskiego członkostwa”. Gościem honorowym
wydarzenia będzie prof. Todor Galunov z Uniwersytetu im. św.

Wstęp wolny!

9

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 87
10-512 Olsztyn
tel.: +48 600 943 378
rodm@rodm-olsztyn.pl
www.rodm-olsztyn.pl

https://fb.me/RODMolsztyn

Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

