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100. rocznica uchwalenia
Konstytucji marcowej

PONADTO W NUMERZE POLECAMY:
Działania RODM w Szczecinie

fot. Kancelaria Sejmu

„17 marca 1921 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę konstytucyjną,
która w historii zapisała się jako Konstytucja marcowa. Była to druga w dziejach
polska konstytucja, a jednocześnie pierwsza wprowadzająca ustrój demokratycznej
republiki o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, opartej o trójstopniowy
podział
władzy.
(…)
Konstytucję marcową przyjęto po skomplikowanej politycznie
i żywiołowej debacie. Uchwalona została ogromną przewagą głosów. Składała się
ona ze 126 artykułów, podzielonych na siedem rozdziałów. Poprzedzała je
preambuła, rozpoczynającą się od słów: „W imię Boga Wszechmogącego! My,
Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli,
wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałośd ofiarnej walki pokoleo, które
najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały…”. Władzę
ustawodawczą sprawował dwuizbowy parlament – Sejm i Senat, wykonawczą –
Prezydent, Premier i Rada Ministrów, a sądowniczą – niezależne sądy i trybunały.
Obywatele mieli zapewnioną równośd wobec prawa, nietykalnośd własności
prywatnej, ochronę życia, wolnośd, tajnośd korespondencji oraz brak cenzury…”

Więcej na -> https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=878FFFC762DC65D1C125868D003C79C1

2

fot. MSZ

Oświadczenie w związku z 7. rocznicą nielegalnej aneksji
Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol
„Siedem lat temu, 16 marca 2014 r., przy obecności rosyjskich wojsk okupacyjnych, w
Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol przeprowadzono nielegalne „referendum”
i następnie tereny te bezprawnie ogłoszono częścią Federacji Rosyjskiej.
Kontynuowana, wbrew fundamentalnym zasadom stosunków międzynarodowych,
nielegalna aneksja Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską,
stanowi nie tylko rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego, ale także poważne zagrożenie dla
stabilizacji
i
bezpieczeostwa
w
Europie.
(…)
Zdecydowanie potępiamy kolejne przypadki łamania praw człowieka na nielegalnie
okupowanym przez Federację Rosyjską terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i miasta
Sewastopol, a w szczególności prześladowanie Tatarów krymskich. Wzywamy Federację Rosyjską do
bezwzględnego przestrzegania praw człowieka oraz zapewnienia etnicznym i religijnym mniejszościom
prawa do kultywowania własnej tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego. Oczekujemy także, zgodnie
z Rezolucją ZO ONZ nr 75/192 z 16 grudnia 2020, zapewnienia nieograniczonego dostępu do terytorium
okupowanego Półwyspu organizacjom międzynarodowym działającym na rzecz przestrzegania praw
człowieka.”
Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Więcej
na
->
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-w-zwiazku-z-7-rocznica-nielegalnej-aneksjiautonomicznej-republiki-krymu-i-miasta-sewastopol
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Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie
zatrzymania przez służby białoruskie Andżeliki Borys (z dnia
23.03.2021 red.)
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża sprzeciw wobec zatrzymania
przez służby białoruskie Andżeliki Borys - prezes Związku Polaków na Białorusi. W
godzinach wieczornych do MSZ RP wezwany został Chargé d’Affaires Ambasady
Republiki Białorusi. Przedstawiciel białoruskiej dyplomacji odebrał jednoznaczny
sygnał, że działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi
zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz
dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi dotyczącymi ochrony mniejszości
polskiej. Działalnośd Związku Polaków na Białorusi skupia się na pielęgnowaniu
polskiej kultury i tradycji, wspieraniu polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego.
Aresztowanie wybranej kilka dni temu na kolejną kadencję pani Andżeliki Borys jest
tożsame z rugowaniem polskości i uderza nie tylko w dobre stosunki z Polską, ale godzi
też w białoruską tradycyjną wielokulturowośd. Apelujemy o jak najszybsze zwolnienie
Prezes Związku Polaków na Białorusi i zaprzestanie arbitralnych prześladowao
przedstawicieli mniejszości polskiej.”
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Biuro Rzecznika Prasowego
Źródło: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-ministerstwa-spraw-zagranicznych-ws-zatrzymania-przez-sluzby-bialoruskie-andzeliki-borys
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Na zdjęciu powyżej:2021.03.24 Bruksela, Belgia. Minister Zbigniew Rau. Oprowadzenie po punkcie szczepieo w
kwaterze głównej NATO z Sekretarzem Generalnym Jensem Stoltenbergiem.

Spotkanie ministrów spraw
zagranicznych paostw NATO w Brukseli
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych paostw
NATO, które odbyło się w dniach 23-24 marca, stanowiło
okazję do omówienia kluczowych zagadnieo dla
bezpieczeostwa
Sojuszu
i
stabilności
obszaru
euroatlantyckiego, także w kontekście zbliżającego się
Szczytu NATO. Debata ministrów potwierdziła poczucie
transatlantyckiej wspólnoty interesów bezpieczeostwa oraz
kluczową rolę NATO w zakresie obrony kolektywnej.
Więcej na -> https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministrow-spraw-zagranicznych-panstw-nato-wbrukseli
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„Narodowy Dzieo Pamięci Polaków ratujących Żydów pod
okupacją niemiecką został ustanowiony z inicjatywy Pana Prezydenta
Andrzeja Dudy.
Wybrana na dzieo obchodów data - 24 marca - jest symboliczna.
Tego dnia w 1944 roku dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów. Niemiecka
żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę
Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci oraz ośmioro ukrywanych przez
nich Żydów: Gołdę Grünfeld, Leę Didner z córką oraz Saula Goldmana i jego
czterech synów.”
Więcej na -> https://www.gov.pl/web/lotwa/narodowy-dzien-pamieci-polakow-ratujacych-zydow
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Uchwałą Sejmu RP rok 2021 został ustanowiony Rokiem
Polskiej Tradycji Konstytucyjnej. W tym roku przypadają dwie
rocznice uchwalenia polskich konstytucji: 230-lecia Konstytucji 3
maja i 100-lecia Konstytucji marcowej.
Tematem wykładu jest historia i analiza pierwszej
konstytucji po odzyskaniu niepodległości – Konstytucji marcowej
uchwalonej
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Konstytucję odrodzonej Rzeczpospolitej. Składała się ona ze 126
artykułów, podzielonych na 7 rozdziałów, które poprzedzała
preambuła

–

uroczysty

wstęp

do

Konstytucji.

W trakcie wykładu omówiono jak konstytucja marcowa
ukształtowała władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą na
podstawie analizy poszczególnych rozdziałów.

Całośd wykładu dostępna na naszej stronie internetowej -> https://rodm-szczecin.pl
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RODM Szczecin i LO nr XI w Szczecinie zapraszają na Debatę Oxfordzką pt.:

„Trzy dekady V4 – okres znaczących przemian czy straconych szans?”

Zapraszamy

Paostwa

do

wysłuchania

Debaty

Oxfordzkiej

przygotowanej przez uczniów klas drugich XI Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie i opiekunów, panie Małgorzatę Kryk

i Sonię Paoczuk-Mura. Debata zorganizowana jest w związku z 30. rocznicą
powołania Grupy Wyszehradzkiej oraz polskiej prezydencji w V4 – lipiec 2020 –
czerwiec 2021.

Udział w debacie biorą uczniowie LO nr XI w Szczecinie: Agata

Grabiec (moderator), Gabriela Wasilewska, Igor Krzyżostaniak, Igor Tarczykowski,
Kajetan Muzyczuk, Jakub Stefaoczyk, Sławomir Bartkowiak.

Zagadnienia, które poruszą uczniowie dotyczą: wspólnych starao
paostw członkowskich w sprawie przystąpienia do UE i NATO, kryzysu

migracyjnego, Funduszu Wyszehradzkiego oraz najnowszych wyzwao dotyczących
walki przeciw pandemii COVID-19.

Nagranie debaty dostępne na naszej stronie internetowej -> www.rodm-szczecin.pl
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