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Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC)
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Debata wysokiego szczebla Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa
z udziałem wiceministra Przydacza
Obchody Dnia Strażaka
Debata „100-lecie Bitwy Warszawskiej.
Wielka wygrana Polski”.
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Posiedzenie Rady ds. Zagranicznych (FAC)
szef polskiej dyplomacji W dyskusji nt. Bałkanów Zachodnich,
podkreślił, że ważnym, a nawet jednym z najważniejszych celów polityki UE powinno być przystąpienie do Unii Europejskiej
wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich. Minister Rau zaznaczył
na konieczność umocnienia zaangażowania politycznego UE i jej
państw członkowskich w regionie. Nawiązał także do organizowanego przez Polskę w czerwcu spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej z Bałkanami Zachodnimi.
Szef polskiej dyplomacji odnosząc się do relacji transatlantyckich
wyraził zadowolenie z bliskiej współpracy UE z nową administracją, m.in. w takich kwestiach jak klimat, multilateralizm i promocja demokracji. Wyraził zadowolenie z silnego zaangażowania
USA w kwestie bezpieczeństwa w Europie Wschodniej, zaznaczając istotność współpracy UE z USA i NATO w tej dziedzinie.
Szef polskiej dyplomacji podczas rozmowy z Johnem Kerrym,
zauważył, że nowy cel redukcyjny USA, ogłoszony na ostatnim
szczycie klimatycznym stworzył szansę na nową dynamikę działań
dyplomatycznych w tym obszarze. Zaznaczył, że wykorzystanie
pozytywnej narracji we wspólnych wysiłkach UE i USA, wskazującej na korzyści z przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji,
doprowadzi największych globalnych emitentów do zwiększenia
ich ambicji w tym zakresie. Polska, zdaniem Ministra Rau jest
obecnie jednym z głównych producentów wodoru w Europie.

Ważnymi punktami posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych
w Brukseli były stosunki transatlantyckie, zaangażowanie UE
w regionie Bałkanów Zachodnich oraz rozmowa z pełnomocnikiem prezydenta USA ds. klimatu Johnem Kerrym. Jednym z
ważnych elementów rozmów ministrów spraw zagranicznych UE
w ramach spraw bieżących były m.in. stosunki z rajami wschodnimi, czyli tym razem z Białorusią oraz Rosją.

Minister Zbigniew Rau podczas trwania dyskusji zwrócił uwagę
na utrzymujące się na Białorusi represje wobec społeczeństwa,
które wymagają właściwej reakcji ze strony UE. Zauważył również, że „sygnałem wsparcia dla aspiracji społeczeństwa obywatelskiego będzie prezentacja przez Komisję Europejską planu
wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi”, której
oczekujemy w najbliższym czasie.
25 maja br., szef polsej dyplomacji zaznaczył konieczność prowadzenia przez UE polityki wobec Rosji. Wyraził solidarność z Bułgarią i Czechami oraz podkreślił istotność utrzymania jedności UE
w trwającym kryzysie dyplomatycznym. Minister Rau zaznaczył,
że w sytuacji utrzymującego się zagrożenia wojskowego na granicy z Ukrainą, UE musi mieć gotowe opcje działania na wypadek
natężenia eskalacji ze strony Rosji.
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230. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Foto: gov.pl
3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja. Państwo
polsko-litewskie zostało pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Stał się to postępowy
i odważny jak na tamte czasy akt prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieńczenie wielowiekowych związków Polski
i Litwy.
W obecnych czasach, gdy obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja przez, Stanisława Augusta Poniatowskiego,
warto przypomnieć, że to właśnie Konstytucja wprowadziła m.in.
trójpodział władzy oraz modyfikację ustroju państwa poprzez nie
całlkowite, a jedynie częściowe równouprawnienie mieszkańców
Rzeczypospolitej. Była również wyrazem woli obrony niepodległości po I rozbiorze dokonanym przez Austrię, Prusy i Rosję w
1772 roku. Dla przypomnienia Stanisław August Poniatowski był
ostatnim króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego.
Kiedy Polska odzyskała niepodległość rocznica uchwalenia Kon-

stytucji 3 Maja obchodzona była jako święto państwowe już
od roku 1919. W czasie trwania wojennej okupacji niemieckiej
i sowieckiej oraz za rządów komunistów w Polsce, podczas gdy
to święto zostało zniesione, większa część Polaków uznawała 3
maja za dzień świąteczny. Od 1990 roku ponownie obchodzimy
Święto Konstytucji 3-go Maja.
Obecnie Polskę i Litwę właczy wiele wspólnych projektów, m.in.
energetyczne i transportowe, które są wazne dla całej Europy, a
także wspólne starania o umocnienie bezpieczeństwa na świecie,
ale również w regionie.
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Debata wysokiego szczebla
Berlińskiej Konferencji Bezpieczeństwa
z udziałem wiceministra Przydacza

Debata była na temat perspektywy bezpieczeństwa regionu, zarówno w kontekście UE, jak i NATO. Uczestnicy zaznaczyli na wzmożone
zagrożenie cybernetyczne i hybrydowe oraz związane z dezinformacją. Zaznaczono potrzebę zachowania mocnych relacji transatlantyckich, kontynuacji pracy nad wspólnym postrzeganiem zagrożeń
również poza regionem Europy ŚrodkowoWschodniej, w ramach
UE i NATO. Podkreślono na konieczność podejmowania wspólnych
działań zarówno w regionie jak i poprzez wzmocnienie współpracy
pomiędzy UE a NATO celem skutecznego wykrywania, przeciwdziałania i reagowania na współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

fot. gov.pl
18 – 19 maja 2021 odbył się Berlińska Konferencja Bezpieczeństw.
Po raz pierwszy, z wiadomych pandemicznych względów- w formule wydarzenia on-line. Partnerem 19. edycji Konferencji jest
Republika Czeska.
Konferencja odbyła się w formie dwudniowych seminariów i dyskusji z udziałem przedstawicieli administracji rządowych, przedstawicieli organizacji międzynarodowych (w tym UE, NATO, OBWE),
think-tanków, naukowców i ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa
oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego. Hasłem przewodnim- „Europa – spójne więzy na rzecz znaczącej siły” / „Europe –
a cohesive bond for strong power”.

Wiceminister polskiej dyplomacji Przydacz zaznaczył, że niezwykle
istotnym celem Polski jest wspiercie rozwoju europejskich inicjatyw
obronnych w synergii z NATO, jako umocnienie dla silnych więzi
transatlantyckich. Podkreśli także, że musimy pamiętać o bezpieczeństwie energetycznym i szkodliwym wpływie projektu Nord Stream 2 na bezpieczeństwo regionalne.

We wtorek, 18 maja Wiceszef polskiej dyplomacji Przydacz uczestniczył w dyskusji z udziałem ministrów i wiceministrów resortów
spraw zagranicznych i obrony Czech, Łotwy, Niemiec, Polski i Węgier.
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WYDARZENIA Z REGIONU

Obchody Dnia Strażaka
Wicewojewoda Sławomir Sadowski uczestniczył w obchodach
Dnia Strażaka w Olsztynie. Na początku złożono kwiaty przed Komendą Wojewódzką PSP, a następnie odbyła się uroczysta Msza
Święta w Bazylice konkatedralnej św. Jakuba w Olsztynie.

Jak co roku strażacy - zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i
Ochotniczych Straży Pożarnych, obchodzą 4 maja swoje święto.
Jest to dzień wspomnienia Świętego Floriana.
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nasze działania
Rozmowa ekspercka
W Regionalny Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Olsztynie
odbyła się rozmowa eksperckiej z Panem Aleksandrem Ksawerym Olech z Instytutu Nowej Europy Temat: „Polska polityka zagraniczna w basenie Morza Bałtyckiego - priorytety i wyzwania”.

Pan Aleksander Olech jest Dyrektorem Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy tj. think tanku
specjalizującym się w działalności analitycznej oraz badawczej
w obszarach gospodarki, polityki oraz systemów prawnych,
a także specjalistą z zakresu bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych.
W rozmowie poruszone były tematy Nord Steam 2, NATO, a także
budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną.
Rozmowę poprowadziła Justyna Salmanowicz - Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Olsztynie.
Rozmowa dostępna jest na kanale RODMolsztyn na YouTube.
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Bądź odpowiedzialny
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Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

