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„Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, paostwo polsko-

litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym 

przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny jak na tamte czasy akt 

prawny, inicjujący szereg reform. Stanowił również zwieoczenie wielowiekowych 

związków Polski i Litwy.  

 

Dziś, gdy obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja przez 

ostatniego króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego, Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, warto przypomnied, że to właśnie ona wprowadziła m.in. 

trójpodział władzy i modyfikację dotychczasowego ustroju paostwa poprzez 

częściowe równouprawnienie mieszkaoców Rzeczypospolitej. Była również 

wyrazem woli obrony niepodległości po I rozbiorze dokonanym przez Austrię, Prusy 

i Rosję w 1772 roku…” 

 

Więcej na -> https://www.gov.pl/web/dyplomacja/230-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych     

        Biuro Rzecznika Prasowego  

Źródło: 
gov.pl 



2 maja -Obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

„Święto Polonii i Polaków za granicą ustanowiono w dowód uznania historycznego wkładu środowisk 
emigracyjnych w  realizację celów narodowościowych kraju przodków. Wspólne obchody z Dniem Flagi RP mają 
skłaniad Polaków do refleksji o szczytnych kartach historii Polski. 
 
W tym roku obchodzimy Dzieo Polonii i Polaków za Granicą po raz dziewiętnasty. Podkreślamy tym samym 
wielowiekowy dorobek środowisk polonijnych w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wiernośd 
i  przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Podkreślamy, że jest to święto 
również tych, którzy żyjąc z dala od ziemi ojczystej przyczynili się do rozwoju światowego dorobku ludzkości. 
 
Obchodom tym towarzyszy ustanowione przez Parlament święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako 
jednego z  głównych symboli paostwowych. Symbol Polski, który jest z nami we wszystkich ważnych chwilach: 
podczas wielkich uroczystości paostwowych, w dni żałoby, w momentach wzruszeo i radości jest wyrazem 
szacunku dla wspólnoty, którą tworzymy. 
 
Niestety, nawet w XXI wieku, w świecie powszechnie gwarantowanych praw i wolności, zdarza się, że nasza 
narodowa identyfikacja napotyka na represje czy działania naruszające prawa mniejszości narodowych. Także 
o  tym aspekcie naszej tożsamości musimy pamiętad świętując Dzieo Polonii oraz Dzieo Flagi RP. 
 
W ten szczególny dzieo wyrażamy głębokie podziękowania Polonii i Polakom za granicą za partnerstwo 
w  realizacji polityki zagranicznej kraju i w promowaniu polskich interesów na świecie. W tym dniu w sposób 
szczególny dziękujemy za budowanie pozytywnej opinii o Polakach, za bycie ambasadorem polskości, za 
pielęgnowanie języka ojczystego i  naszych wartości oraz tworzenie tym samym światowej wielokulturowości.” 

Biuro Rzecznika Prasowego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 



 
 

„Polska zdobyła 30 proc. terytorium obszaru plebiscytowego na Śląsku wraz z prawie połową ludności oraz 

większością potencjału gospodarczego okręgu przemysłowego –tak wygląda bilans ostatniego z trzech 

zrywów powstaoczych na Górnym Śląsku. III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy 2/3 maja 1921 r. i było 

tym, które wpłynęło na poszerzenie granic II RP. Uroczystości rocznicowe z udziałem władz Rzeczpospolitej 

odbywają się dzisiaj na Górze św. Anny, gdzie przed stu laty miejsce miała największa bitwa III Powstania 

Śląskiego. 

 

„III Powstanie Śląskie – ostatnie, najdłuższe i najbardziej krwawe ze śląskich zrywów – miało na celu miało 

przyłączenie do odrodzonej Rzeczypospolitej górnośląskich gmin, w których zamieszkiwała w większości 

ludnośd utożsamiająca się z Polską. Dziś, sto lat po tamtych wydarzeniach, upamiętniamy wspólny trud 

i  zaangażowanie Polaków, którzy wywalczyli możliwośd powrotu Górnego Śląska do Macierzy i przywrócili 

Polsce chod częśd jednego z ważniejszych regionów gospodarczych w Europie. Rzeczpospolita powstała 

dlatego, że tak wielu ludzi tego chciało i było zaangażowanych w proces tworzenia niepodległego paostwa. 

Wielu oddało za to życie. Powinniśmy o tym zawsze pamiętad  – zaznacza prof. Piotr Glioski, wicepremier, 

minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.” 

 
Źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/100-rocznica-iii-powstania-slaskiego 



 
 

Oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie decyzji TSUE dotyczącej kopalni Turów 

 

„Żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości UE nie mogą naruszad obszarów związanych 
z  podstawowym bezpieczeostwem krajów członkowskich.  Bezpieczenstwo energetyczne 
należy właśnie do tego obszaru. 

 

Z kopalnią Turów jest powiązane nawet 4-7% produkcji energii elektrycznej Polski. Od jej 
stabilnego działania zależy możliwośd funkcjonowania polskich domów, szkół, szpitali 
i  przedsiębiorstw. Jej stabilne działanie ma wpływ na bezpieczeostwo, zdrowie i życie 
milionów obywateli Polski. Zależy od niej normalne życie obywateli naszego kraju. 

 

Dzisiejsza decyzja TSUE jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami 
funkcjonowania UE. Podjęte działania są nieproporcjonalne. 

 

Decydowanie w ramach tzw. środków tymczasowych o natychmiastowym zamknięciu 
niezwykle skomplikowanego mechanizmu energetycznego jest w istocie próbą rozstrzygnięcia 
sporu. 

 

Trzeba wyraźnie podkreślid, że na ten moment TSUE nie rozstrzygnęło zasadniczego sporu. 
Dzisiejsza decyzja ingeruje jednak w sposób nieodwracalny w jego istotę. 

 

Polski rząd nie podejmie żadnych działao, które mogłyby godzid w bezpieczeostwo 
energetyczne Polski.” 

 

Prezes Rady Ministrów 

Mateusz Morawiecki 

Fot: gov.pl 

https://www.gov.pl/web/premier/oswiadczenie-premiera-mateusza-morawieckiego-w-sprawie-decyzji-tsue-dotyczacej-kopalni-turow 



Porwanie polskiego samolotu na Białorusi 

„Białoruskie władze wymusiły lądowanie cywilnego samolotu linii lotniczych 

Ryanair na lotnisku w Miosku. W efekcie został zatrzymany znany białoruski 

bloger Raman Pratasiewicz. Porwanie samolotu to akt terroryzmu – oświadczyli 

przedstawiciele polskiego rządu.” 

 

 „Porwanie samolotu Ryanair to akt terroryzmu paostwowego popełniony na 

rozkaz Łukaszenki; wszelkiego rodzaju terroryści są wrogami ludzkości, muszą 

byd potępieni i ścigani – oświadczył szef MSZ Zbigniew Rau, wzywając do 

natychmiastowego uwolnienia Ramana Pratasiewicza.” 

 
https://www.tvp.info/53961717/porwanie-polskiego-samolotu-ryanair-na-bialorusi-akt-terroryzmu-legutko-mysle-ze-tak-to-sie-skonczy 



 
 
 
 
 
 
 

Media: Andżelika Borys przetrzymywana w areszcie w 
nieludzkich warunkach 

 
 
 

„Prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys jest 
przetrzymywana „w nieludzkich warunkach” w areszcie 
w  mieście Żodzina pod Mioskiem – informuje portal 
internetowy Związku Polaków „znadniemna.pl”, powołując się na 
własne źródła.  

 
Autor publikacji pisze, że Andżelika Borys prosiła aby 
poinformowad, że w areszcie w Żodzinie przebywa od trzech dni. 
„Warunki, w jakich przebywa, przypominają tortury, gdyż 
osadzono ją w przepełnionej celi, w której nie ma nawet miejsca 
do spania. Oprócz Andżeliki Borys w celi jest więzionych 15 
osób” – pisze portal „znadniemna.pl …” 
 
https://www.tvp.info/53891417/aresztowania-polakow-na-bialorusi-media-andzelika-borys-
przetrzymywana-w-areszcie-w-nieludzkich-warunkach 

fot. Forum/Anatol Chomicz) 







Relacja z debaty #RODMonline “Od 3 Maja do 
współczesności…” 03.05.2021 r  

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z debaty online pod tytułem „Od 3 Maja do współczesności. 
Konstytucja: kamienna tablica, czy żywy organizm? Polska czy europejska? Dla elit, czy dla obywatela?”, 
jaka na żywo odbyła się w Studio S-1 Radia Szczecin 3 maja 2021 o godz. 20:00. 
 
Debatę zorganizował Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie w ramach cyklu 
wydarzeo #RODMonline oraz Radio Szczecin w ramach audycji Radio Szczecin na Wieczór. 
 
W debacie wzięli udział: 
 
Słowo wstępne do dyskusji: Wojciech Roszkowski – historyk, prof. SGH w Warszawie 
 
Zaproszeni goście: 
 
 Zbigniew Bogucki – prawnik, Wojewoda Zachodniopomorski 
  dr Maciej Maciejowski – historyk, Liceum Katolickie w Szczecinie 
  dr hab. Marek Tkaczuk – historyk, Uniwersytet Szczecioski 
  Bartłomiej Sochaoski – prawnik, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
  dr hab. Piotr Zientarski – prawnik, poseł na Sejm RP z ramienia POKO. 

 

Prowadzenie: Piotr Kobalczyk – kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin 

 

Relacja z debaty dostępna jest na naszym kanale na Youtube,  oraz na naszej stronie internetowej 
www.rodm-szczecin.pl w zakładce Multumedia/Filmy. 

 

Zapraszamy 

Zespół RODM Szczecin 
 





W 2021 roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ustawa rządowa 

z 3 maja 1791 r. była drugą na świecie (po USA) a pierwszą w Europie konstytucją. 

 

W dniu 04.05.2021 r. o godz. 18:00 odbył się wykład online mgr Małgorzaty Kryk dla 

uczniów różnych klas XI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w  Szczecinie. 

 

Nagranie jest dostępne na naszym kanale na Youtube oraz na stronie internetowej 

w  zakładce Multimedia – Filmy 

 





6 maja 2021r odbyła się debata zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 
w  Szczecinie oraz Polskie Forum Klimatyczne pt.: „Energetyka prosumencka sposobem na wykonanie 
unijnych celów klimatycznych.” 
 

W debacie udział wzięli: 

* mgr inż. Robert W Jankowski – Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Forum Klimatycznego odpowiedzialny za europejski „Green Deal 2050”. Związany z organizacjami 
ekologicznymi od połowy lat 60 -tych XX wieku. 

 * mgr inż. Andrzej Sumara – Koordynator struktur LEADER w Zachodniopomorskiem.  Społecznik i inicjator 
wielu lokalnych projektów integrujących lokalne społeczności.  Inżynier konstruktor wielu urządzeo 
z  zakresu energetyki. 

  * dr inż. Władysław Zabłocki – Dyrektor Zakładu Górniczego „Geotermia Stargard”. Doktorat obronił na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Szef wielu projektów z zakresu energii, ekologii i geotermii. 

  * mgr Krzysztof Woźniak – Absolwent Uniwersytetu Jagiellooskiego. Wiceprezes Zarządu Głównego 
Polskiego Forum Klimatycznego odpowiedzialny za biomasę oraz programy antysmogowe. Redaktor 
naczelny portalu „grupazdrowegooddychania.pl”, popularyzator wiedzy i kultury technicznej w obszarze 
biomasy i ogrzewania polskich domów. 

    
 Prowadzenie Mieczysław Podsiadło – koordynator RODM w Szczecinie 

 

Tematyka wystąpieo: 

Robert W Jankowski – „Klastry prosumenckie – budowa, działanie, cele klimatyczne.” 

Władysław Zabłocki – „Bezemisyjne ciepło dla Stargardu Szczecioskiego.” 

 Andrzej Sumara – „Gmina samowystarczalna energetycznie.” 

 Krzysztof Woźniak – „Biomasa podstawą samowystarczalności energetycznej w gminie wiejsko – miejskiej.” 
 

Relacja z debaty umieszczona zostanie na kanale RODM Szczecin na Youtube. 





Zapraszamy na relację z debaty z cyklu #RODMonline pod tytułem: „Do kogo należy 
władza w mieście – przykłady Czech, Ukrainy i Polski?” 

 

Debata odbyła się online 20 maja 2021 r. o godz. 18:00. 

W debacie wzięli udział: 

•     dr Agata Nijander-Dudzioska – Akademia Ignatianum w Krakowie 

•     dr hab. prof. AI Artur Wołek – Akademia Ignatianum w Krakowie 

•     dr hab. prof. US Maciej Drzonek – Uniwersytet Szczecioski w Szczecinie 

•     prowadzenie: Mieczysław Podsiadło, koordynator RODM Szczecin 

 
Znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, do kogo należy władza w  mieście z pozoru 
wydaje się proste. Istnieją bowiem określone reguły formalne, na podstawie których 
w imieniu mieszkaoców władzę uchwałodawczą wykonywad mają miejscy radni, 
a  kompetencje wykonawcze realizowad ma organ jednoosobowy lub kolegialny. 
W  trakcie debaty zostaną zatem przedstawione formalne sposoby zdobywania 
władzy w miastach w Czechach, na Ukrainie i w Polsce. 

 
Relacja z debaty dostępna jest na naszym kanale na Youtube i na stornie 
internetowe w zakładce Multimedia – Filmy. 
 



 



Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Radio Szczecin oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w 
Szczecinie zapraszają do obejrzenia debaty #RODMinline z 24 maja 2021 r. o godz. 20:00, w ramach audycji Radio 
Szczecin na Wieczór, pod tytułem: 

 

  „Na ubitej ziemi. Od buntu polskiej wsi do „Solidarności” rolniczej.” 
 

 W debacie udział wzięli: 
 

• prof. Barbara Fedyszak-Radziejowska: socjolog i etnograf, była przewodnicząca Kolegium IPN, od 2015 doradca 
prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

•   Danuta Kaczanowska: dziennikarka, m.in.: tygodnik „Wiadomości Zachodnie”, „Sztandar Młodych”, „Głos 
Szczecioski, „Tygodnik Rolników „Solidarnośd”. Działaczka szczecioskiej „Solidarności”. Była rzecznik prasowa 
wojewody szczecioskiego. 

•     Artur Balazs: polityk, rolnik i działacz opozycji antykomunistycznej w PRL. Poseł na Sejm X, I, III i IV kadencji, 
senator III kadencji, minister-członek Rady Ministrów w latach 1989–1991 i 1991–1992, minister rolnictwa 
i  gospodarki żywnościowej, a następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi w latach 1999–2001. 

•     Zbigniew Bogucki: polityk i prawnik, adwokat, prokurator, od 2020 wojewoda zachodniopomorski. 

•     Edward Kosmal: przewodniczący i aktywny działad NSZZ “Solidarnośd” Rolników Indywidualnych. 
W  przeszłości przewodniczący rady gminy Stargard i radny rady powiatu w Stargardzie. 

•     Bogusław Pałka: polityk, urzędnik samorządowy, rolnik, poseł na Sejm X kadencji. 

•     Prowadzenie: red. Piotr Kobalczyk: dziennikarz, redaktor i publicysta radiowy, prasowy i telewizyjny – 
w  dziennikarstwie od 1991 r. Obecnie kierownik Redakcji Publicystyki Radia Szczecin S.A. 
 

Relacja z debaty dostępna jest na naszym kanale na Youtube i na stornie internetowe w zakładce Multimedia – 
Filmy. 



Fot. Radosław Adamski 
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