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18.10 br. Prezydent RP z Małżonką
rozpoczął wizytę na Litwie

Fot. prezydent.pl
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18.10 br. Prezydent RP z Małżonką rozpoczął wizytę na Litwie
Arabia SaudyPrezydent RP z Małżonką był na na Litwie z okazji obchodów 230-lecia wzajemnego zaręczenia Polski i Litwy w ramach
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W trakcie spotkania Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy przedstawili jak dobre są relacji Polski i Litwy.
Minister zapowiedział, że w trakcie trwania spotkania prezydentów zostaną poruszone kwestie gospodarcze i polityczne oraz
bezpieczeństwo. Tematy te zostaną poruszone ze względu ataku
hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki. Polska i Litwa rozwija
współpracę w ramach NATO jako m.in. zaufani sojusznicy.
Prezydenci wystąpili przed litewskim Sejmem. Prezydent Duda
podkreślił braterstwo Polski i Litwy.

Odbyło się również także pierwsze posiedzenie Rady Prezydentów Polski i Litwy z udziałem przedstawicieli ministerstw obrony
i spraw zagranicznych obu krajów. Prezydent RP spotkał się z Premier Litwy Ingridą Szimonyte oraz przewodniczącą litewskiego
sejmu Viktoriją Czmilyte-Nielsen, wziął także udział w uroczystym posiedzeniu litewskiego sejmu z okazji 230-lecia Zaręczenia
Wzajemnego Obojga Narodów.

Fot. prezydent.pl
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Sukces Grupy Przyjaciół Ukrainy
na forum UNESCO

Foto: gov.pl

Rada Wykonawcza UNESCO przyjęła w wyniku głosowania, decyzję o kontynuowaniu zaangażowania Organizacji w działania
monitorujące sytuację na Krymie. Tak pomyśllny wynik był skutkiem intensywnych i skutecznych działań Grupy Przyjaciół Ukrainy.
W Grupie funkcję koordynatora pełni Polska. Grupa Przyjaciół
Ukrainy w UNESCO została powołana do życia w 2016 roku.

z umacnianiem naszej pozycji na forum ONZ, m.in. dzięki : uzyskaniu statutu niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
w latach 2018-2019, członkostwo w Radzie Praw Człowieka na
lata 2020-2022, ale także polskier przewodnictwo w OBWE
(2022 r.)
Do Grupy Przyjaciół Ukrainy w UNESCO przynależy 12 państw:
Australia, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania.

Decyzja stanowi ważny element realizacji priorytetów polskiej
polityki zagranicznej na wschodzie. Związane jest to również
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Przekazanie kolejnej partii szczepionek
dla Wietnamu

fot. gov.pl
Polska przekazała do Hanoi koejną porcję dawek szczepionki Astra
Zeneca (ok. 890 tys.). W sierpniu wysłano dla Wietnamu 500 tys.
Dawek Astra Zeneca . Miesiąc później wysłano 8 ton sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Dzięki temu doszło do
poprawy sytuacji epidemiologicznej w Wietnamie. Ważne jest
przyśpieszenie programu szczepień.
Okazana pomoc była bezpośrednim wsparciem dla jego mieszkańców Wietnamu. Podczas walki z pandemią istotny jest równy i bezpieczny dostęp do szczepionek. Przekazanie szczepionek dla Wietnamu to wkład w nasze bezpieczeństwo.
fot. gov.pl
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Nagrody im. Grażyny Langowskiej
wręczone
o jej konsekwencji, o jej wierze w Polskę, o jej ogromnym zaangażowaniu. Uczyła języka polskiego, a to właśnie w języku polskim
były zakotwiczone nasze wartości i nasza wola trwania w bardzo
trudnych czasach.”

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość jej wręczenia oraz odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci wybitnej nauczycielki i kuratora oświaty, działaczki
NSZZ Solidarność i posłanki na Sejm RP. Natomiast z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” została ustanowiona Nagroda im.
Grażyny Langowskiej.

W uroczstości brało udział bardzo wiele ważnych osób, m.in.:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Olga
Semeniuk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
Dariusz Piontkowski, senator Małgorzata Kopiczko i Bogusława
Orzechowska, Leonard Krasulski, Zbigniew Babalski, Robert Gontarz, Adam Ołdakowski, Wojciech Kossakowski, Jerzy Małecki
i Prezes Zarządu Okręgowego PiS w Olsztynie Jerzy Szmit, Prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski,
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, Dyrektor
Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jan Żaryn, członek
Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Sebastian Jaworowski oraz reprezentant światowej Polonii Prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam Pilat .

Helena Kremarska, córka Grażyny Langowskiej przedstawiłą
mamę jako skromną osobę, która potrafiła wpłynąć na swoich
wychowanków przez to, jaką osobą była, swoją postawą dawałą
przykład.
Wicepremier Jarosław Kaczyński :”Była działaczką opozycji, działaczką Solidarności, była więźniem politycznym, posłanką, działaczką Porozumienia Centrum, ale przede wszystkim osobą o bardzo sprecyzowanych poglądach i silnym charakterze.”
Premier Mateusz Morawiecki : „Cicha bohaterka Solidarności.
Jak rozmawiałem z osobami, które ją znały, to zawsze mówiły

Foto: wspolnotapolska.org.pl
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nasze działania
Debata RODM Olsztyn „Rola Polski
w unijnej polityce migracyjnej”
debata Radio Olsztyn dostępna na
naszym kanale na YouTube
nie geopolitycznej, z tłem jakim były sfałszowane wybory prezydenckie na Białorusi i ich konsekwencje w relacjach Mińska ze
światem zachodnim.

Na naszym kanale na YouTube RODM Olsztyn dostępna jest debata zorganizowana we współpracy z Radiem Olsztyn
Debatę na temat roli Polski w unijnej polityce migracyjnej rozpoczął dziennikarz Radia Olsztyn, przedstawił uczestników. Debata
odbyła się w Radiu Olsztyn. Poruszono ważne kwestie związane
z polityka migracyjną.

Pani Agnieszka Skiba opowiedziała wygląda kwestia tworzenia
polityki migracyjnej w UE w ramach Konferencji o Przyszłości
Europy. Opowiedziała także o dokumencie „Polityka migracyjna
Polski – kierunki działań 2021-2022”.
Pan Michał Kot z Fundacji Republikańskiej opowiedział o zagadnieniu migracji i jaką rolę widzicie dla Rzeczpospolitej na tle UE.
Dr Krzysztof Żęgota opowiedział o genezie kryzysu migracji nawiązując do sytuacji na wschodzie, opowiedział także o „Operacji Śluza”. Zaznaczył konsekwencje i to, że presja migracyjna się
zmniejszy.
Debata dostępna na kanale na YouTube RODM Olsztyn
4.10.2021 r.

Nasz kraj niejako znalazł się na linii frontu tego kryzysu migracyjnego wraz z republikami bałtyckimi, Litwą, Łotwą. Podlasiem
sąsiadujące z naszym województwem, dotyka teraz problem migrantów i również my na Warmii i Mazurach z niepokojem spoglądamy w tamtą stronę. A mamy jeszcze przecież obwód kaliningradzki przez niektórych ekspertów wymieniany jako kolejna
brama presji migracyjnej ze wschodu na UE i Polskę. Kryzys jaki
tam ma miejsce to oczywiście pochodna wielu wydarzeń na are-
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Bądź odpowiedzialny
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