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W numerze polecamy
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego w Warszawie
100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych z Francją
14 kwietnia - Święto Chrztu Polski
AMBASADOR MOŁDAWII Z WIZYTĄ NA WARMII I MAZURACH
DEBATA PT. „NATO: 70 LAT ISTNIENIA, 20 LAT POLSKIEGO CZŁONKOSTWA”
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w Warszawie
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Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Procesu Berlińskiego w Warszawie
W Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie na szczeblu ministerialnym w ramach polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim. Miało ono charakter przygotowawczy przed poznańskim Szczytem Bałkanów
Zachodnich, który został zaplanowany na 5 lipca br.
w Pałacu Prezydenckim byli również przedstawiciele Regionalnej
Organizacji Współpracy Młodzieży (RYCO).

Proces Berliński jest inicjatywą, która który służy wsparciu integracji z UE sześciu państw regionu Bałkanów Zachodnich: Albanii,
Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii Północnej
i Serbii, a także wzmocnieniu ich współpracy regionalnej w zakresie rozwoju gospodarczego i rozbudowy infrastruktury. Ponadto
uczestniczą w nim niektóre państwa członkowskie UE – Austria,
Bułgaria, Chorwacja, Francja, Grecja, Niemcy, Słowenia, Wielka
Brytania, Włochy oraz od ubiegłego roku również Polska. W prace
PB zaangażowana jest też Komisja Europejska, międzynarodowe
instytucje finansowe, organizacje międzynarodowe i regionalne.

Obrady prowadzone w drugim dniu spotkania dotyczyły współpracy regionalnej oraz stosunków dobrosąsiedzkich. Ponadto wiceszef
polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, pełnomocnik rządu ds.
organizacji Szczytu Bałkanów Zachodnich, przedstawił program
polskiego przewodnictwa w Procesie Berlińskim oraz stopień zaawansowania przygotowań do Szczytu w Poznaniu. Tegorocznym
novum towarzyszącym Forum Społeczeństwa Obywatelskiego
i Forum Biznesu w Poznaniu będzie forum think-tankow.

W ramach inauguracji spotkania w Warszawie, w dniu 11 kwietnia br., ministrowie spraw zagranicznych, wzięli udział w kolacji
wydanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Głównym tematem
rozmów były aktualne wyzwania stojące przed regionem Bałkanów Zachodnich oraz Europą, związane m.in. z kwestiami zatrudnienia, edukacji, kultury, przedsiębiorczości oraz roli młodzieży
w budowaniu dobrych relacji w regionie. Z uwagi na znaczenie współpracy młodzieży z państw Bałkanów Zachodnich i UE
w budowaniu więzi między społeczeństwami gośćmi spotkania

W trakcie wydarzenia minister Jacek Czaputowicz spotkał się
również z szefem niemieckiej dyplomacji Heiko Maasem. Podjęte
rozmowy dotyczyły kwestii kalendarza wydarzeń i spotkań polsko-niemieckich planowanych w najbliższym czasie oraz zakresu
współpracy Polski i Niemiec, w tym na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obydwaj ministrowie wzięli też udział w publicznej
debacie na temat przyszłości Unii Europejskiej
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100. rocznicy nawiązania
stosunków dyplomatycznych
z Francją

Fot: www.prezydent.pl
Obecnie Francja jest jednym z głównych partnerów Polski zarówno w kontekście współpracy dwustronnej, europejskiej jak
i międzynarodowej. Wzajemne relacje partnerskie rozwijają się
w oparciu o przyjętą w 2008 r. deklarację o Polsko-Francuskim
Partnerstwie Strategicznym oraz ustanowiony w 2013 r. Program
Współpracy na rzecz jego realizacji. Do umocnienia bliskich stosunków między naszymi państwami przyczynia się także współpraca Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego.

W tym roku obchodzimy 100. rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Polską a Francją. Dokładnie 4 kwietnia
1919 r., nadzwyczajny wysłannik i minister pełnomocny Republiki Francuskiej, Eugène Pralon, przekazał Naczelnikowi Państwa
Polskiego, Józefowi Piłsudskiemu, listy uwierzytelniające podpisane przez prezydenta Republiki Francuskiej Raymond Poincaré.
Zgodnie z obowiązującym wówczas międzynarodowym prawem
zwyczajowym akt ten oznaczał wznowienie stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, po zakończeniu pierwszej wojny
światowej. Poprzedziło go uznanie przez Francje niepodległość
Polski w dniu 23 lutego 1919 roku, w liście ministra spraw zagranicznych Stephena Pichon, skierowanym do prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych Ignacego Paderewskiego

Z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych z
Francją na fasadzie Pałacu Prezydenckiego w Warszawie została
zaprezentowana okolicznościowa iluminacja.
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14 kwietnia
– Święto Chrztu Polski

Fot: TT/@KancelariaSejmu

z rąk biskupów czeskich. Moment ten uważa się za przełomowy,
gdyż nie tylko rozpoczął chrystianizację na naszych ziemiach, ale
dał też początek polskiej państwowości.

W tym roku w kalendarzu świąt państwowych w Polsce pojawiła
się nowa data. W dniu 22 lutego 2019 r. Sejm przyjął ustawę zakładającą ustanowienie 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu
Polski. Za ustawą głosowało 279 posłów, przeciw było 125, od głosu wstrzymało się 14 posłów. Następnie, 3 kwietnia br. ustawa została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Należy przy tym nadmienić, iż mimo, że 14 kwietnia został ogłoszony świętem państwowym, nie będzie on dniem wolnym od
pracy. Z uwagi na charakter oraz jego rangę władze państwa zachęcają do wywieszenia w tym dniu flag biało-czerwonych.

Święto Chrztu Polski upamiętnia wydarzenie z 966 roku, kiedy to
Mieszko I, wraz ze swoim dworem, przyjął wiarę chrześcijańską
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WYDARZENIA Z REGIONU
Ambasador Mołdawii
z wizytą na Warmii i Mazurach
W pierwszych dniach kwietnia Iurie Bodrug, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Mołdawii w Polsce złożył wizytę
marszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego Gustawowi
Markowi Brzezinowi. W spotkaniu uczestniczył również Maciej Bukowski, konsul honorowy Republiki Mołdawii w Elblągu oraz Łukasz
Bielewski, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej.

skim władzom za okazane poparcie dążeń Mołdawii do eurointegracji oraz otrzymaną pomoc, jak i wyraził nadzieję na pogłębienie
współpracy regionalnej między naszymi państwami. Ambasador
odwiedził wówczas również Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
W 2015 roku samorząd województwa warmińsko-mazurskiego
współorganizował seminarium wyjazdowe Komisji CIVEX Komitetu Regionów pt. „Regionalny wymiar współpracy Unii Europejskiej
z jej wschodnimi sąsiadami” w Elblągu, w ramach którego ambasador Mołdawii wystąpił w panelu poświęconym przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Tegoroczna, kwietniowa wizyta związana
była z przewidywanym zakończeniem przez ambasadora misji
dyplomatycznej w naszym kraju.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego utrzymuje stały
kontakt z przedstawicielami Mołdawii. W 2012 roku, ambasador
tego kraju otworzył w Kętrzynie wystawę ikon mołdawskich. Z kolei kętrzyńscy harcerze zorganizowali letnią akcję humanitarną dla
mołdawskiej Polonii. Rok później ambasador Mołdawii złożył kolejną wizytę w naszym regionie, w trakcie której podziękował pol-

Fot: www.warmia.mazury.pl
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Debata pt. „Nato: 70 lat istnienia,
20 lat polskiego członkostwa”
W dniu 3 kwietnia br., z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, nasz Ośrodek zorganizował wspólnie z Instytutem Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, debatę pt. „NATO: 70 lat istnienia, 20 lat polskiego członkostwa”.
Zaproszonych prelegentów oraz zgromadzonych uczestników powitał Koordynator RODM w Olszynie, Pan Piotr Mrozowski oraz dr
Krzysztof Żęgota z INP UWM w Olsztynie.
blemów z jakimi mierzy się NATO prof. Tomaszewski wyszczególnił natomiast zachowanie jednego z członków, a mianowicie Turcji, która prowadzi działania wspierające oraz współpracę z Rosją.

Pierwszy z ekspertów, prof. Waldemar Tomaszewski, nakreślił
genezę powstania NATO oraz podkreślił, iż głównie miało ono
służyć zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie po zakończeniu
II wojny światowej i zapobiec kolejnym konfliktom zbrojny. Odniósł się również do procesu przystąpienia Polski do Sojuszu w
kontekście ogólnego rozszerzania się paktu. Następnie wystąpił
prof. Teodor Galunov z Uniwersytetu im. św. Cyryla i Metodego
w Wielkim Tyrnowie, który obszernie omówił doświadczenia Bułgarii w obszarze NATO, podkreślając podobieństwo w tym jaką
drogę przeszła Polska i Bułgaria zarówno w zakresie integracji europejskiej jak i przystąpienia do Paktu. Zwrócił również uwagę, iż
w tym roku Bułgaria obchodzi 15. rocznicę wstąpienia do NATO.

Do tematu stosunków NATO z Rosją odniósł się szerzej dr Krzysztof Żęgota, nawiązując do prób podjęcia współpracy jakie miały
miejsce w latach 90.tych (np. wymiana Ambasadorów, powołanie Rady NATO-Rosja). Zdaniem eksperta obecnie reintegracja
przestrzeni poradzieckiej prowadzona przez stronę rosyjską stoi
w sprzeczności z planami i działaniami NATO w obszarze rozszerzania struktur Sojuszu (np. Gruzja, Mołdawia). Z kolei Pan Dawid
Zieleniewski z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego
UWM porównał sposób zarządzania siłami wojskowymi przez
Rosję z funkcjonowanie wojsk Sojuszu zauważając iż Federacja
rosyjska twory swoje siły specjalne na wzór sił natowskich.

W dalszej części spotkania eksperci starali się odpowiedzieć na
pytanie czy współcześnie NATO jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo państwom członkowskim w odniesieniu do zapisu art. 5
Traktatu Północnoatlantyckiego. Dr Wojciech Kotowicz zauważył,
iż XXI wiek wiąże się z takimi wyzwaniami jak cyberterroryzm,
wojny hybrydowe, ataki Rosji na Ukrainę i zagrożenie powtórzenia takiego schematu w innym kraju bałtyckim. Wspomniał, iż
pod znakiem zapytania stawiana jest trwałość NATO oraz sens
rozszerzania Paktu o kolejnych członków (może to utrudnić proces podejmowania decyzji) oraz brak jednomyślności i konflikt
rozbieżności interesów państw zrzeszonych. W kontekście pro-

W dyskusji, na zakończenie spotkania, z udziałem słuchaczy z
sali zostały poruszone tematy związane m.in. z rozmieszczeniem
tarcz antyrakietowych na terenie Polski oraz Bułgarii i budowy
baz wojskowych NATO, reakcji NATO na zagrożenia płynące obecnie ze strony Chin oraz realnymi możliwościami realizacji art. 5
i militarnego wsparcia zagrożonego państwa członkowskiego
przez siły NATO.
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Wernisaż wystawy „Perły Warmii”.
W dniu 25 kwietnia br. w lidzbarskim zamku odbył się wernisaż wystawy pt. „Perły Warmii”. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, Muzeum Warmińskie oraz nasz Ośrodek. Ekspozycja zaprezentowana w tak czcigodnym
miejscu, składała się m.in. ze zbioru pocztówek i znaczków przedstawiających szczególne miasta Warmii: Olsztyn, Barczewo, Braniewo,
Jeziorany, Reszel, Dobre Miasto, Ornetę, Pieniężno, Frombork oraz oczywiście Lidzbark Warmiński.

Wernisaż uświetnił występ dwunastoosobowego zespołu wokalnego Musica In Via z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec.

Gości wernisażu powitała dyrektor Muzeum Warmińskiego Małgorzata Jackiewicz-Garniec, a następnie głos zabrał prezes Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej Zdzisław Szaflicki.
W dalszej części spotkania prelekcję wygłosił prof. Stanisław
Achremczyk, ceniony regionalista, który przedstawił liczne ciekawostki historyczne oraz dzieje najpiękniejszych miejsc na Warmii, ukazanych na wystawie.

Wystawę można oglądać na Zamku biskupów warmińskich w
Lidzbarku Warmińskim do 15 maja.
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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

