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Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Rydze
W dniach 30 listopada – 1 grudnia w Rydze odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO. W spotkaniu wziął udział
Minister Zbigniew Rau. .
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych stanowiło także okazję
do rozważań nad nową Koncepcją Strategiczną. Skonsultowano
przygotowania do przyszłorocznego szczytu NATO w Madrycie.
Minister Rau apelował o wzmocnienie kluczowej roli NATO
w zakresie obrony kolektywnej, z powodu pogarszania się sytuacji bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim.
W celu zapewnienia ich o wsparciu NATO dla obu krajów oraz
omówić wspólne działania wobec napiętej sytuacji na wschodzie
Europy Szefowie dyplomacji państw NATO spotkali się ze swoimi
odpowiednikami z Gruzji i Ukrainy.

Głównym tematem były aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa
Sojuszu i obszaru euroatlantyckiego w związku z aktywnością
wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą, a także kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Minister Zbigniew Rau zaznaczył, że Sojusz
musi wysłać jednoznaczny sygnał, że: żadna agresja nie jest akceptowalna i Sojusz jest gotowy podjąć zdecydowane środki odstraszania i obrony, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich członków.
Wszyscy zgodzili się również, że wobec agresywnej postawy Rosji
konieczne jest utrzymanie jedności i solidarnej postawy całego
Sojuszu.

Fot. MSZ/Tymoteusz Markowski
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XXI posiedzenie Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej

Foto: gov.pl
Tematami XXI posiedzenia Rady Programowej Współpracy Rozwojowej w dniu 1 grudnia br. był plan współpracy rozwojowej 2022,
ale również sprawozdania organów administracji publicznej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2020 r. . Spotkanie prowadził wiceminister Paweł Jabłoński, Krajowy Koordynator
Współpracy Rozwojowej.

Plan Współpracy Rozwojowej na 2022 r. przekazano do akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych. Określa on nie tylko kierunki
współpracy rozwojowej, ale również cele i formy działań oraz
wysokość środków finansowych, kierowanych do krajów partnerskich za pośrednictwem instrumentów współpracy bilateralnej
oraz wielostronnej w roku 2022.

Spotkanie odbyło się w formie on-line, czyli w formie wideokonferencji. Podczas trwania posiedzenia członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt Planu współpracy rozwojowej w 2022
r. oraz projekt sprawozdania organów administracji publicznej
z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2020 r.
Dokonano przyjęcia Uchwały nr 28 i nr 29 Rady Programowej
Współpracy Rozwojowej.

Inicjatywy te służą wspieraniu krajów partnerskich polskiej
współpracy rozwojowej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
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Szczepionki przeciw COVID-19
dla Laosu

fot. gov.pl
Darowizna wysłanych szczepionek COVID-19 dla Laosu jest wyrazem solidarności i chęcią wsparcia dla miejscowego systemu ochrony
zdrowia. Nagły wzrost zachorowań w Laosie przyczynił się do osłabienia służby zdrowia.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania COVID-19
są szczepienia, natomiast w związku z trudną sytuacją rząd Laosu zwrócił się do społeczności międzynarodowej o wsparcie
programu szczepień. Polska pozytywnie zareagowała na prośbę
ze strony Laosu- wysyłając 138 tys. dawek szczepionki przeciw
COVID-19.

Polska wysłała darowizny w postaci szczepionek także do innych
krajów, m.in. do Egiptu, Wietnamu, Tajwanu, Kenii, Ukrainy, Australii, Norwegii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Serbii, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Bangladeszu, Rwandy i na Filipiny.
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W Olsztynie odbyły się obchody
40. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego
W trakcie trwania uroczystości można było zobaczyć rekonstrukcję wydarzeń z 13 grudnia 1981 r., aale również obejrzeć spektakl
poetycko-muzyczny w wykonaniu aktorów z Teatru im. S. Jaracza. Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze. Wojewoda
Artur Chojecki o godz. 19.30 w oknie gabinetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego zapalił światełko wolności, na
cześć ofiar stanu wojennego.

Na tę okoliczność w Urzędzie Wojewódzkim otwarto wystawę IPN
pt. „Stan Wojenny 1981-1983”. Odbyła się promocja 4 tomu Encyklopedii Solidarności „Opozycja w PRL 1976-1989”.
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa została odprawiona
Msza Święta właśnie z okazji tej rocznicy, a nastepnie uroczystości kontynuowano przy Pomniku Wolności Ojczyzny na placu Solidarności.

Foto: gov.pl
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nasze działania
Czwartki Wileńskie
w MOK Olsztyn
W ramach ostatnich w tym roku Czwartków Wileńskich w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie 16.12 br. odbyła się prelekcja
pt. „Wrześniowe boje 1 Dywizji Piechoty Legionów”.

Jednostka ta w okresie międzywojennym była jedną z najważniejszych części garnizonu wileńskiego.
Wszystkich pasjonatów historii wojskowości (i nie tylko ☺) zapraszamy w najbliższy czwartek na 17:00 do kamienicy Naujacka.

Przypominamy, że jesteśmy partnerem cyklu Czwartki Wileńskie.
Naszym gościem będzie p. Piotr Targoński, historyk, nauczyciel
w V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie,
który wygłosi prelekcję.
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Bądź odpowiedzialny
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Zadanie dofinansowane ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych

