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Polsko-serbskie konsultacje ws. dyplomacji ekonomicznej
ogromne znaczenie organizacji samorządu gospodarczego i samych przedsiębiorstw, które wspierają polską dyplomację oraz
otrzymują wsparcie ze strony MSZ.
Wiceminister Paweł Jabłoński podzielił się ponadto z serbskim
odpowiednikiem wiceministra działalności Departamentu
Współpracy Ekonomicznej MSZ, wydziałów ekonomicznych na
placówkach dyplomatycznych oraz systemu kształcenia kadr polskiej dyplomacji.
Wiceminister serbskiej dyplomacji- Vladimirem Mariciem podziękował za informacje, wskazując że będą one istotne w procesie przekształceń dyplomacji ekonomicznej w Serbii. Ministrowie
potwierdzili chęć kontynuacji współpracy w sprawie dyplomacji
ekonomicznej; wyrazili też zadowolenie z rosnącego poziomu
obrotów gospodarczych między Polską i Serbią, a także entuzjastycznie wyrazili chęć dalszego rozwój kontaktów handlowych
i inwestycyjnych.

22.04.2021 odbyła się wideokonferencja, której tematem przewodnim wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego
z serbskim wiceministrem spraw zagranicznych- Vladimirem Mariciem były zagadnienia związane z funkcjonowaniem dyplomacji
gospodarczej oraz aktywności polskiej służby dyplomatycznej
w obszarze promocji polskich firm, produktów i usług. Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, w tym zakresie z uwagi na
trwający w Serbii proces przebudowy dyplomacji ekonomicznej.
W Polsce poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych w dyplomację gospodarczą zaangażowany jest kilka instytucji publicznych, takich jak Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska Agencja Inwestycji
i Handlu z jej zagranicznymi biurami handlowymi oraz instytucje
finansowe czy ubezpieczeniowe, jak BGK czy KUKE. Wiceminister Jabłoński wskazał również w tym kontekście na istotną rolę
odgrywaną przez resort spraw zagranicznych. Podkreślił również
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Upamiętnienie 78. rocznicy
Powstania w Getcie Warszawskim

Foto: gov.pl
Dyplomaci z Polski i Izraela razem upamiętniają 78. rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim. po raz pierwszy wspólnie udział wzięli
ministrowie spraw zagranicznych Polski i Izraela, profesor Zbigniew Rau i generał broni (rez.) Gabi Ashkenazi oraz ambasadorowie
obu krajów w państwach Unii Europejskiej i na całym świecie w wydarzeniach związanych z upamiętnieniem 78. rocznicy powstania
w getcie warszawskim. Ambasadorowie postanowili wspólnie uczcić tę rocznicę poprzez udział w „Akcji Żonkile” organizowanej przez
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wspólny udział polskich i izraelskich dyplomatów nie tylko pozwala rozpowszechnić wiedzę
o bohaterach i bohaterkach powstania w warszawskim getcie. Przedstawia to międzynarodowy wymiar polsko-izraelskiej współpracy
w dziedzinie wspólnego upamiętania ich trudnej historii.
Ministrowie spraw zagranicznych oraz ambasadorowie Polski
i Izraela wzięli udział w „Akcji Żonkile” na zaproszenie Fundacji
ELNET – Poland. ELNET (European Leadership Network) jest to
międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest
inicjowanie i wspieranie opartego na wspólnych celach i demokratycznych wartościach współpracy pomiędzy krajami europejskimi i Izraelem.
19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszaw-

skim. Było ono największym żydowskim zbrojnym zrywem przeciwko Niemcom w trakcie II Wojny Światowej, a także był to akt
bohaterskiego sprzeciwu wobec tragedii narodu żydowskiego.
22 lipca 1942 roku dokonano akcji likwidacji warszawskiego getta. Powstanie w gettcie zakończyło się 16 maja 1943, wraz z niemieckim wysadzeniem w powietrze Wielkej Synagogi na Tłomackiem. Niemcy zrównali z ziemią resztę getta.
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Już niedługo będzie można pojechać
pociągiem z Warszawy do Wilna i Rygi

fot. zielonamapa.pl
to m.in.: połączenie sąsiednich stolic Unii Europejskiej: Wilno-Ryga
oraz Wilno-Warszawa.

Litwini nie zamierzają czekać na ukończenie budowy europejskiej
kolei Rail Baltica. Naszym litwskim sąsiadom zależy na jak najszybszym połączeniu z Warszawą. Zamierzają samodzielnie uruchomić
kolej.
„Lietuvos geležinkeliai” (LTG) , czyli Państwowa spółka kolejowa -poinformowała o planach uruchomienia linii Warszawa-Wilno-Ryga.
Możliwe, że tory będą położone aż po Bałtyk, do litewskiego kurortu
Połąga. Tak wynika z informacji „Kuriera Wileńskiego”.

Według „Kuriera Wileńskiego” prowadzone są zaawansowane negocjacje na szczeblu ministerialnym. Jest duża szansa, że połączenie
może zacząć funkcjonować już w drugiej połowie tego roku.
Z kolei jak wynika z informacji- szybka kolej Rail Baltica zacznie działać najwcześniej za 4 lata.

Linas Baužis, dyrektor przewozów pasażerskich LTG wypowiedział
się na temat dwóch głównych kierunków, których potrzebują. Jest
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Wideokonferencja szefów dyplomacji
państw członkowskich UE z udziałem
ministra Zbigniewa Raua
Głównymi tematami poniedziałkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych UE były: sytuacja na Ukrainie oraz w Etiopii. Ministrowie dyskutowali także z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kulebą. W ramach spotkania ministrowie omówili także
m.in. sytuację w Mjanmie, Mozambiku, Gruzji, Rosji i na Białorusi. Szef polskiej dyplomacji- Zbigniew Rau, w wypowiedzi na temat ostatnich wydarzeń na Ukrainie nawiązał do swojej niedawnej wizyty w Kijowie (8 kwietnia br.) Odbyła się ona w sytuacji narastającej presji
wojskowej ze strony Rosji.
Minister Zbigniew Rau nawiązał do podjęcia przez UE konkret- w reakcji na śledztwo wskazujące na ich odpowiedzialność za wynych kroków w celu wsparcia Ukrainy i zapobieżenia dalszych buch składu amunicji na terenie kraju w 2014 r.
napięć oraz przygotowanie przez UE scenariuszy możliwych działań w przypadku dalszej eskalacji ze strony Rosji. Mówił także W częsci dyskusji poświęconej wydarzeniom na Białorusi minister
o podjęciu konsekwentych kroków w realizacji przez UE polityki Rau zaapelował o unijną solidarność w tej kwestii. Szef polskiej
dyplomacji wspomniał o oczekiwanej prezentacji przez Komisję
nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu.
Europejską planu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej
Minister Rau wyraził solidarność z Kijowem i poparcie dla niena- Białorusi. Jako konkretny i potrzebny sygnał dla społeczeństwa
ruszalności integralności terytorialnej Ukrainy. Podkreślił popar- walczącego o demokratyczną zmianę. Podczas spotkania w forcie dla ukraińskiej inicjatywy Platformy Krymskiej. Przyłączył się mule zdalnej omówiono także bieżącą sytuację w Etiopii i wyratakże do apelu innych państw członkowskich o działania UE na żono aprobatę na zwiększenie presji ze strony UE na tamtejsze
rzecz Aleksieja Nawalnego, którego stan zdrowia w kolonii karnej władze w celu deeskalacji konfliktu, także w aspekcie dostępu do
coraz bardziej się pogarsza. Wyraził również solidarność z Cze- wsparcia budżetowego.
chami, które jak wiemy wydaliły grupę dyplomatów rosyjskich
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nasze działania
15.04.2021 r. – Seminarium

„Znaczenie traktatu ryskiego dla kształtu granic
w Europie Środkowo-Wschodniej okresu
międzywojennego”
W tym roku obchodzono 100 rocznicę Traktatu ryskiego (lub inaczej pokój ryski). Traktat pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą,
podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r.– traktat pokojowy zawarty przez Polskę i RFSRR oraz USRR, ratyfikowany przez Naczelnika
Państwa Józefa Piłsudskiego 16 kwietnia 1921; obowiązywał od 30 kwietnia 1921, tj. wymiany dokumentów ratyfikacyjnych przez
strony, co nastąpiło w Moskwie. Podpisanie traktatu miało miejsce 18 marca 1921 o godz. 20:30 w pałacu Czarnogłowców w Rydze.
Traktat składał się z 26 artykułów. Obydwie strony zobowiązały się w nim do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa.
Seminarium pt. „Znaczenie traktatu ryskiego dla kształtu granic w Europie Środkowo-Wschodniej okresu międzywojennego”
prowadzonym we współpracy z RODM Olsztyn przez Koło SWP
w Węgorzewie.
Udział wzięło udział 15 uczestników, w tym nauczyciele i działacze społeczni z Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Uzbekistanu. W trakcie
spotkania prelekcję na tytułowy temat wygłosił dr Piotr Bojarski historyk z Instytutu Północnego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Po zakończeniu prelekcji odbyła się dyskusja z udziałem uczestników. Następnie informację na temat działalności Związku Polaków na Łotwie wygłosił jego prezes Ryszard Stankiewicz. Podczas
seminarium odtworzono także zapisy występów polskich zespołów ludowych z gimnazjum w Krasławiu na Łotwie oraz z Mickun
na Wileńszczyźnie.
Nagranie z seminarium dostępne jest na Facebook’u Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
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Bądź odpowiedzialny
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REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W OLSZTYNIE
ul. Partyzantów 87
10-512 Olsztyn
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Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

