Łyna, współpraca naukowa i biuro RPO
Nawiązanie współpracy międzywydziałowej między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i
uczelnią w Osnabruck, udział w konferencji prawniczej i wielkich targach ogrodniczych oraz
wręczenie statuetki Królewny Warmińskiej „Łyny" Leo Michalskiemu &#8211; to tylko część
efektów wizyty władz powiatu i senatora Ryszarda Góreckiego w Osnabruck.

Program trzydniowej wizyty przedstawicieli Powiatu Olsztyńskiego w partnerskim powiecie Osnabruck
(8-10 września) był bardzo napięty. Delegacja, w której skład weszli Mirosław Pampuch, starosta olsztyński,
Izabela Smolińska-Letza, sekretarz Powiatu oraz wielki przyjaciel powiatu, senator Ryszard Górecki,
dziekan wydziału biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, codziennie od rana do wieczora miała
czas wypełniony spotkaniami. Wizyta zaczęła się od uroczystości wręczenia statuetki Królewny
Warmińskiej „Łyny", najważniejszej nagrody powiatu, Leo Michalskiemu, wieloletniemu działaczowi
Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, który zainicjował partnerską współpracę
między powiatami.
Regionalne biuro RPO
Na miłej uroczystości wręczenia „Łyny" obecni byli także m.in. Manfred Hugo, starosta powiatu Osnabruck
oraz dziennikarze lokalnej prasy. Leo Michalski był wyraźnie wzruszony nagrodą. Władze powiatu wzięły też
udział w międzynarodowej konferencji prawniczej pod hasłem „Polska i Niemcy w europejskiej wspólnocie
prawnej".
- Los tak zrządził, że właśnie na niemieckiej ziemi udało nam się poznać prof. Irenę Lipowicz, która od
niedawna jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich &#8211; mówi Mirosław Pampuch.
Okazało się, że profesor Lipowicz zna działalność powiatu olsztyńskiego. Do niedawna kierowała Fundacją
Współpracy Polsko-Niemieckiej i zatwierdzała pozytywnie dofinansowanie dla pierwszej edycji Festiwalu
Partnerstw Polsko-Niemieckich, który odbył się w czerwcu w Olsztynie. W trakcie rozmów padła propozycja
utworzenia w olsztyńskim starostwie regionalnego biura RPO.
- Chodzi nam o to, żeby mieszkańcy mieli możliwość składania w olsztyńskim biurze RPO skarg
konstytucyjnych oraz obywatelskich &#8211; wyjaśnia starosta Mirosław Pampuch.
Na światowym poziomie
W trakcie konferencji prawniczej prof. Christian von Bar, dyrektor Instytutu Prawa Europejskiego złożył też
propozycję zorganizowania w 2012 roku podobnej konferencji na wydziale prawa UWM.

- Będę omawiał tę kwestię z prof. Sitkiem, dziekanem wydziału prawa UWM &#8211; mówi Ryszard
Górecki, który miał okazję zwiedzić wydział biologii Uniwersytetu Osnabruck oraz poznać prof. Klausa
Rainera Rollingera, rektora niemieckiej uczelni i prof. Helmuta Wieczorka, dziekana wydziału biologii i
chemii.
- Badania naukowe na tym wydziale są prowadzone na światowym poziomie &#8211; przyznaje prof.
Górecki. &#8211; W ubiegłym roku jeden z biologów był wymieniany na giełdzie nazwisk do nagrody Nobla.
Ryszard Górecki wstępnie uzgodnił już kwestię wizyty dziekana wydziału biologii Uniwersytetu Osnabruck i
kilku profesorów w Olsztynie. Plany współpracy są jednak o wiele bardziej bogate.
- Chcemy wspólnie realizować badania naukowe, wysyłać młodych naukowców na staże i zapraszać
profesorów na wykłady, na co są unijne pieniądze &#8211; podkreśla prof. Górecki. &#8211; Z czasem
powinno udać się uruchomić także wyjazdy studentów do Niemiec w ramach programu Erasmus.
Fot. Archiwum Powiatu Osnabruck &#8211; W czasie wręczenia „Łyny" Leo Michalskiemu nie zabrakło
wzruszeń i emocji
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