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 „Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu premiera Mateusza 
Morawieckiego w lipcu 2020 r., wywalczyliśmy największe w historii 

Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Pieniądze te 
pomogą wzmocnid polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście 

z  kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki planujemy 
zainwestowad m.in. w rozwój, infrastrukturę, środowisko, edukację, 

zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.  
 

 W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyd na niemal 
137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z czego 
107,9 mld euro z WRF oraz 28,6 mld euro z instrumentów Funduszu 
Odbudowy. Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej 

Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania 
Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.”  

 
 O przyjęciu budżetu UE w tym kształcie zadecyduje w maju 

parlament RP.  

Więcej na -> https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=13710 
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 „Domagamy się, aby Międzynarodowy Trybunał 
Karny miał możliwośd zbadania domniemanych zbrodni 

i  ścigania ich sprawców…” – Tymi słowami rozpoczyna się  
oświadczenie dotyczące potencjalnych zbrodni w Syrii, 

podpisane przez 18 ministrów spraw zagranicznych, w  tym 
przez przedstawiciela Polski.  

 
 Tekst ten opublikowany został w dziennikach we 

wszystkich 18 krajach.  
W Polsce dostępny jest on pod tym adresem: 

 
https://www.rp.pl/Publicystyka/304019904-Ukarac-

sprawcow-cierpienia-w-Syrii.html  

Ukarad sprawców cierpienia w Syrii 
 

AFP, Ameer al-
HALBI Ameer al-
HALBI 
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„Konferencja w sprawie Przyszłości Europy: start platformy dla obywateli 19 
kwietnia 

 
 Rada Wykonawcza zatwierdziła wielojęzyczną platformę cyfrową, 

która umożliwi obywatelom z całej UE aktywne uczestnictwo w konferencji. 
Uzgodniła również swoje metody pracy i poczyniła zaawansowane przygotowania 

do inauguracji konferencji w Dniu Europy (9 maja). 
(…) 

 Od 19 kwietnia, dzięki nowej wielojęzycznej platformie cyfrowej, 
obywatele z całej Europy będą mieli możliwośd przedstawienia swoich poglądów 

na każdy temat, który uznają za istotny dla przyszłości UE. Umożliwi to 
obywatelom - po raz pierwszy na szczeblu UE - przedstawianie swoich pomysłów, 

komentowanie pomysłów innych osób, tworzenie wydarzeo i uczestniczenie w 
nich. Platforma będzie centralnym punktem konferencji, miejscem, w którym 

gromadzone i  udostępniane będą wszystkie materiały związane z konferencją, w 
tym wydarzenia zdecentralizowane, Panele Obywatelskie oraz Sesje Plenarne 

konferencji. 

 Specjalny mechanizm przekazywania informacji zwrotnych będzie 
gromadził i analizował najważniejsze poruszone kwestie, tak aby można je było 

uwzględnid również podczas Paneli Obywatelskich i Sesji Plenarnych konferencji” 

 

Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-
room/20210331IPR01243/konferencja-o-przyszlosci-europy-start-platformy-dla-obywateli-19-kwietnia 
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Żołnierze USA w Afganistanie. Fot. wikimedia.org 

„Administracja Joe Bidena zdecydowała, że do 11 września, czyli w dwudziestą 
rocznicę zamachów z 2001 roku, wszystkie amerykaoskie oddziały opuszczą 

Afganistan - poinformował Biały Dom.  
 

Zgodnie z nowymi decyzjami proces wycofywania pozostających wojsk 
rozpocznie się jeszcze w kwietniu i byd może zakooczy się przed wrześniem - 

dowiedziały się media u  źródeł w Białym Domu. Datą graniczną jest 11 września, 
dwudziesta rocznica zamachów na Nowy Jork i Pentagon z 2001 roku. 

 
Decyzja, o której pierwszy poinformował "Washington Post", zapadła po 

trzymiesięcznym przeglądzie różnych opcji przez administrację Bidena. Ustalono, 
że Stany Zjednoczone mogą zapobiegad atakom terrorystycznym i chronid swoją 
ojczyznę bez oddziałów na terenie Afganistanu - przekazał mediom wysoki rangą 

urzędnik.” 

Wojska USA wycofują się z Afganistanu 

Więcej na -> https://polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2715036 
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Źródło: ipn.gov.pl 

40 rocznica rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarnośd" 

 „Władze PRL na przełomie 1980 i 1981 roku przez kilka miesięcy nie chciały 

pozwolid rolnikom na zrzeszanie się w związkach zawodowych. Strajki i domaganie się o należne 
prawa przyniosły efekt w postaci zarejestrowania organizacji. (…) 

 
 Momentem przełomowym w walce o rejestrację związku stał się kryzys bydgoski. 

19 marca 1981 roku milicja brutalnie pobiła Jana Rulewskiego z "Solidarności" oraz Mariusza 
Łabentowicza i Michała Bartoszcze z "Solidarności" Rolników Indywidualnych. Działacze zostali 
wcześniej podstępnie zaproszeni na obrady Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, aby 

przedstawid stanowisko rolników. 
 

 – Protest bydgoski trwał od 12 marca do 17 kwietnia. Rolnicy z całej Polski zjechali 
się, dyskutowali i twardo się trzymali, ale wiadomo, że duch słabł im bliżej wiosny, bo trzeba 

wracad do gospodarstwa. Pamiętam taki moment gdy dramatycznie przemawiałem do 
zgromadzonych i powiedziałem, że nie możemy się rozejśd, bo później już się nie zejdziemy na 

jesieni – wspominał Gabriel Janowski. 
 Ostatecznie 16 kwietnia 1981 roku zostało podpisane porozumienie z rządem, 

który wyraził zgodę na rejestrację Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych "Solidarnośd".” 

Więcej na -> https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2508780,Solidarnosc-Rolnikow-Indywidualnych-wies-w-walce-o-swoje-prawa 



fot: Radosław Adamski   
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fot: RODM Szczecin 
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 17 kwietnia odbyło się rozdanie nagród dla uczestników 
debaty oxfordzkiej "30 lat Grupy Wyszehradzkiej...", która miała 

miejsce 30.03.2021 r. Debata dostępna jest na naszym kanale na YT.  
Dla bezpieczeostwa rozdanie nagród odbyło się w plenerze, na 

przepięknych o tej porze roku Jasnych Błoniach w Szczecinie. Pogoda 
nam sprzyjała.  

  
 Dziękujemy uczestnikom za udział w bardzo dobrze 

przeprowadzonej debacie. Paniom Małgorzacie Kryk i Soni Paoczuk-
Mura za świetne przygotowanie młodzieży do tematu. 

 
    Więcej zdjęd na naszym profilu na Facebooku. 
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 Zapraszamy do wysłuchania prelekcji wygłoszonej online przez Panią mgr 
Małgorzatę Kryk w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie, 14 kwietnia 2021 r. 

Prelekcja odbyła się w ramach cyklu lekcji i wykładów pt.: „Korzenie demokracji w Polsce”. 

 
 Relacja dostępna jest na naszym kanale na Youtube: 

https://youtu.be/9QB6Z9ynnC8 

oraz na naszej stronie internetowej w zakładce MULTIMEDIA/FILMY. 

 
ZAPRASZAMY 
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 Artykuły henrykowskie (łac. Articuli Henriciani) – polsko-litewskie akty 
prawne sformułowane w czasie bezkrólewia po śmierci Zygmunta II Augusta, 

spisane na sejmie elekcyjnym 1573 roku, którego głównym zadaniem było 
wybranie monarchy. 

  
 Były prawami niezmiennymi, zawierającymi najważniejsze 

uregulowania dotyczące sprawowania władzy w paostwie oraz określały stosunki 
między sejmem walnym a monarchą. Był to zbiór przepisów prawnych, których 
przestrzegad musiał każdy król Rzeczypospolitej (będący równocześnie Wielkim 

Księciem Litwy) wybrany w drodze wolnej elekcji. Poprzez podpisanie tych 
artykułów król uzależniał się od szlachty. Wraz z pacta conventa stanowiły 

podstawę ustroju Rzeczypospolitej w dobie wolnych elekcji. 

  
 Nazwa pochodzi od imienia pierwszego władcy, który musiał ten 

dokument podpisad, by wstąpid na tron – Henryka Walezego. 
 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Artyku%C5%82y_henrykowskie): 
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 Czy istnieje alternatywa do powszechnie obecnie obowiązującej w wielu krajach 

demokracji przedstawicielskiej oraz demokracji bezpośredniej, czy wreszcie coraz bardziej popularnej 

w  wielu miejscach demokracji uczestniczącej? 

  

 Czy demokracja deliberatywna może byd przeciwwagą dla pozostałych form demokracji 

i  czy może byd kolejnym sposobem na zwiększenie udziału w  tworzeniu społeczeostwa obywatelskiego. 

 W trakcie debaty postaramy się omówid i porównad różne formy czy rodzaje demokracji. 

Spróbujemy również zastanowid się w jaki sposób poszczególne formy demokracji mogą wpłynąd na 

tworzenie szeroko pojętego społeczeostwa obywatelskiego. 

 Czy samorząd gotowy jest na coraz to nowe formy i  wyzwania uczestnictwa 

społeczeostwa w zarządzaniu dobrem wspólnym jaki są nasze „małe ojczyzny”. 

   

 W debacie udział wzięli: 

prof. UAM, dr hab. Magdalena Musiał-Karg, UAM w Poznaniu, 

prof. US, dr hab. Maciej Drzonek – Uniwersytet Szczecioski, 

Robert W. Jankowski – Polskie Forum Klimatyczne, Akademicki Klub Obywatelski w  Poznaniu, 

Radosław Adamski – konsultant RODM w Szczecinie, doktorant US. 

prowadzenie – Mieczysław Podsiadło – koordynator RODM w Szczecinie 

 

Zapis debaty na naszej stronie internetowej.  
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