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CO OSIĄGNELIŚMY W ROKU 2020?
CO NAS CZEKA W ROKU 2021?
Rok 2020 nie był łatwym rokiem dla nikogo z nas. Epidemia ograniczała także możliwości
działania

Stowarzyszenia,

szczególnie

w

sferze

spotkao

edukacyjnych

organizowanych

w środowiskach młodzieży. Także współpraca z innymi organizacjami uległa ograniczeniu
i spowolnieniu. Nasze wspólne ustalenia odbywały się w drodze spotkao online (videokonferencji
i elektronicznego procedowania wspólnych dokumentów – apeli i stanowisk).
Podobne trudności napotykała również praca zarządu. Staraliśmy się ograniczad
bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum, a nasze decyzje dyskutowaliśmy najczęściej w
drodze uzgodnieo internetowych i telefonicznych.
W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYORGANIZACYJNEJ I AKTYWNOŚCI WYBORCZEJ
Wspomniane trudności nie oznaczały jednak całkowitego zawieszenia współpracy w ramach
Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich. W czasie epidemii, szczególnie w okresie prezydenckiej
kampanii wyborczej, dyskutowaliśmy w ramach wideokonferencji realizowanych za pośrednictwem
aplikacji ZOOM. Był to okres bardzo intensywnych ustaleo. Poczynania władz związanych z epidemią i
wyborami prezydenckimi nie mogły pozostad bez naszej reakcji, które wpisywały się w opinie
wyrażane przez większośd środowisk prodemokratycznych. Uważaliśmy, że naszym obowiązkiem jest
współudział w tych dyskusjach. Nie mogliśmy milczed, gdy władza łamała kolejne zasady demokracji.
Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich i SEDNO indywidualnie, wydawało apele i wyrażało
stanowiska, które były rozpowszechniane w mediach społecznościowych i niejednokrotnie
wywoływały żywą i zróżnicowaną w podejściu dyskusję.
1. 25 marca 2020 roku przygotowaliśmy wspólną petycję Porozumienia Inicjatyw
Obywatelskich (24 organizacje i ruchy obywatelskiego sprzeciwu). Czuliśmy się zobowiązani
do reagowania i wyrażania opinii oraz zwracania uwagi na postępujący chaos informacyjny
i organizacyjny towarzyszący sytuacji epidemicznej, wywołany głównie niespójnymi
działaniami obozu władzy. Wsparliśmy także inne inicjatywy oraz organizacje - uczestników
naszego Porozumienia w ich sprzeciwie wobec szkodliwych, a nawet niebezpiecznych

poczynao władzy. Dotyczyły one głownie przygotowao do majowych wyborów, ale także
ograniczeo w dostępie do informacji na temat stanu epidemii w Polsce.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_832b6c45edeb4ef5b9b29e9708e2666f.pdf
2. 2 kwietnia 2020 roku w ramach tej samej inicjatywy ogłosiliśmy nasze krytyczne stanowisko
w sprawie poziomu ochrony gospodarki i przedsiębiorców oraz stałego forsowania przez
władze majowego terminu wyborów. Wyraziliśmy w nim także nasze poparcie dla tych
samorządów, które zdecydowanie zapowiedziały bojkot tego terminu wyborów.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_ff6ce61a70f54927bc39909a627f07cc.pdf
3. 20 kwietnia 2020 roku wzmocniliśmy nasze stanowisko w kwestii planowanych w maju
wyborów. Podkreśliliśmy ich niekonstytucyjnośd i zwróciliśmy się z apelem do obywateli i
innych organizacji o nielegitymizowanie ich poprze własny udział. Zażądaliśmy także zajęcia
jednoznacznego stanowiska, przez prodemokratycznych kandydatów.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_a285bf1de3084853a719d78ddf9dcc26.pdf
4. 24 kwietnia 2020 roku, SEDNO ogłosiło własne stanowisko w sprawie majowych wyborów,
deklarując jednocześnie brak gotowości do udziału w nich. Oceniliśmy także krytycznie
postawy prodemokratycznych kontrkandydatów, którzy nadal nie zajmowali jednoznacznej
postawy. Zadaliśmy w nim trzy pytania. Wskazywały one na niekonstytucyjnośd procesu
wyborczego

zaproponowanego

przez

władze.

Zachęcaliśmy

wyborców

oraz

prodemokratycznych kandydatów do rezygnacji z udziału. Nasze stanowisko było popierane
i rozpowszechniane przez pozostałe organizacje PIO.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_d12c2953552c4ee6b33b099dd0e15052.pdf
5. 30 kwietnia 2020 roku, w obliczu wciąż niewiadomego rozwoju wydarzeo PIO wzmocniło
swój przekaz. Tym razem został on skierowany do partii opozycyjnych z oczekiwaniem ich
zachowania zgodnego z konstytucją i polityczną przyzwoitością.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_aa8f19da44644b559495471ac0902c18.pdf
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Majowe wybory nie odbyły się, jednak problemy pozostały. Tym razem były one także
powodowane antagonizmami występującymi wśród wyborców poszczególnych kandydatów
prodemokratycznych, co groziło niepotrzebnymi podziałami i zagrażało współpracy w drugiej turze i
po wyborach. Dostrzegaliśmy także skandaliczny brak równości, w dostępie poszczególnych
kandydatów do mediów, szczególnie publicznych.
6. 22 maja 2020 roku, PIO dostrzegając zagrożenie bratobójczej walką wyborczej, zaapelowało
do wyborców i kandydatów prodemokratycznych o zachowanie umiaru w retoryce i
pamiętania o tym, co stanie się po wyborach. O koniczności dalszej współpracy. Ten apel
powstał z inicjatywy SEDNO.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_d3bd5d0641dc4e47b71eff38175dda21.pdf
7. 4 czerwca 2020 roku, PIO skierowało apel do rządu, instytucji kompetentnych w sprawach
mediów oraz do prezesów TVP, TVN i Polsatu, w którym zwracaliśmy uwagę na konicznośd
zapewnienia równego dostępu do mediów wszystkich kandydatów. Pełną treśd apelu i listę
adresatów znajdziecie:
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_dd4a70e6117a4beaa9ff95f507f7928d.pdf
8. 2 lipca 2020 roku, przed drugą turą wyborów, PIO zaapelowało do wyborców pozostałych
kandydatów prodemokratycznych i organizacji obywatelskich o głosowanie na Rafała
Trzaskowskiego, wyjaśniając powody swojego stanowiska.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_b4889190a3ba4ac6b8bc2ba560984743.pdf
Nie poprzestaliśmy jednak tylko na apelach i ogłaszaniu naszych stanowisk:
1. Włączyliśmy się w proces rekrutacji mężów zaufania, członków OKW oraz obywatelskich
obserwatorów procesu wyborczego. SEDNO współpracowało w tej sprawie z mazowieckim
KODem.
2. Staraliśmy się także przybliżad prodemokratycznych kandydatów. Na propozycję PIO,
zorganizowania obywatelskiego wysłuchania kandydatów zareagował Szymon Hołownia i jego
sztab wyborczy. 23 czerwca 2020 roku zorganizowaliśmy wysłuchanie, które było
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transmitowana na kilku kanałach facebookowych dostępnymi publicznie. Relację na żywo
obejrzało ponad 300 tys. odbiorców.
https://www.facebook.com/szymonholowniaoficjalny/videos/303008820834823/UzpfSTM0
NzE5MTk1MjU2MDc1ODo2MjQ5MjQwNTQ3ODc1NDU/
3. W październiku 2020 roku, w imieniu kilku środowisk PIO Tadeusz Korablin wystosował list
do Pawła Kasprzaka (Obywatele RP) i Jakuba Karysia (przewodniczący zarządu głównego
KOD). Opisaliśmy w nim ocenę sytuacji. Podkreśliliśmy słabośd i wsobnośd partii politycznych,
oraz brak ich pomysłu i woli walki. Ustosunkowaliśmy się do inicjatywy Szymona Hołowni i
Rafała Trzaskowskiego, które ponownie zamiast tworzyd podstawę do integracji chętnych do
współpracy organizacji obywatelskich, tworzą (lub nie) własne środowiska. Zadaliśmy także
pytanie, jak ich zdaniem powinny zachowywad się w tej sytuacji, działające od lat ruchy i
inicjatywy obywatelskie, żeby zyskad sprawczośd i możliwości szerszego działania.
Zaproponowaliśmy próbę wspólnej rozmowy i poszukiwania rozwiązao. Obywatele RP
odpowiedzieli szybko i zadeklarowali gotowośd do rozmów i współpracy. KOD nie
odpowiedział do dzisiaj, co martwi, ale przede wszystkim niepokoi.
Współpracowaliśmy także w ramach innych inicjatyw. Poza wspieraniem działao w mediach
społecznościowych

i

Internecie,

szczególnie

organizowanych

przez

„Akcję

Demokrację”,

zaangażowaliśmy się organizacyjnie i finansowo w projekt Inicjatywy „Wygrad Wybory Dla
Demokracji”, którym kieruje Zofia Sanejko. Z naszych środków sfinansowaliśmy druk 60 tys. ulotek
wyborczych. Mieliśmy wziąd udział w ich dystrybucji na terenie prawobrzeżnej części Warszawy i jej
okolic. Epidemia pokrzyżowała te plany. Akcja została przeprowadzona w ograniczonej skali.
W RAMACH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ I MEDIALNEJ
1. Z uwagi na wprowadzone niedługo później ograniczenia, udało się nam zorganizowad tylko
jedno spotkanie w ramach naszej działalności dotyczącej edukacji obywatelskiej. 2 marca
2020 roku, Jerzy Stępieo spotkał się z mieszkaocami Rawy Mazowieckiej.
https://99521f52-8ebe-47f4-8c6ff30fc01325d7.filesusr.com/ugd/023d31_a1569708c3294f2581412017a741107c.pdf
2. Kontynuowaliśmy działalności informacyjno-publicystyczną. Nasze komentarze i felietony
zamieszczaliśmy na Facebooku i stronie internetowej. Osiągały one zasięgi od kilkuset do
kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. Stronę facebookową SEDNO odwiedzało miesięcznie
ponad 100 tys. gości. Skupia ona na stałe ponad 1400 obserwujących.
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3. W ubiegłym roku zamieściliśmy na stronie www.sedno.org oraz na stronie facebookowej
SEDNO 25 felietonów różnych autorów oraz 81 komentarzy redakcyjnych dotyczących
bieżących wydarzeo. Nasze publikacje były udostępniane w wielu grupach i stronach
facebookowych.
4. 19 grudnia 2020 roku, po dyskusji i uzgodnieniach w ramach Zarządu SEDNO, skierowaliśmy
do sekretariatu PIO propozycję przygotowania przez nasze środowiska, w ciągu przyszłego
roku, Obywatelskiego Raportu o Stanie Paostwa i Postawach Obywateli. Określiliśmy w naszej
propozycji do dyskusji: wstępne obszary zainteresowania, metody pozyskiwania wiedzy
i opinii, czas i sposoby finansowania projektu oraz wstępna listę adresatów raportu,
w różnych jego wersjach - drukowanej i elektronicznej. Jesteśmy w trakcie dyskusji
o charakterze i treści dokumentu i sposobach realizacji. W czasie dyskusji podjęliśmy decyzję,
że nasze środowiska, byd może we współpracy z chętnymi spoza nich, podejmują próbę
opracowania „kanonu polskiej racji stanu” - obszarów ponadpartyjnych, pozostających poza
politycznym sporem. Mógłby on stanowid treśd swoistego pacta conventa, pomiędzy
środowiskami opozycyjnymi
5. 21 grudnia 2020 roku, nawiązaliśmy współpracę z Piotrem Maciejem Kaczyoskim,
uczestnikiem Team Europe, działającego przy przedstawicielstwie KE w Polsce. Liczymy na
dośd regularne informacje z zakresu działania UE oraz na możliwośd re-publikowania
opracowao Autora zamieszczanych na blogu Stan Unii. Będą one zamieszczane w „Dzienniku
SEDNO” i na naszej stronie facebookowej.

CO NAS CZEKA W ROKU 2021
1. Zamierzamy nadal kontynuowad nasze działania w możliwych obszarach określonych
w Statucie SEDNO. Wszystko jednak zależy od stanu trwającej epidemii i powodowanych nią
ograniczeo, które z uwagi na swój pozakonstytucyjny charakter sprawiają, że nasze reakcje
traktujemy jako wyraz obywatelskiej odpowiedzialności, a nie jako stosowanie się do poleceo
rządu.
2. 21 grudniu 2021 roku upłyną trzy lata działalności SDENO, jako stowarzyszenia
zarejestrowanego w KRS. Zarząd w trybie przewidzianym w Statucie zwoła Walne
Zgromadzenie Członków, głównie w celu: złożenia sprawozdania z działalności Zarządu,
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złożenia sprawozdania z działalności przez Komisję Rewizyjną oraz wyboru nowych władz
Stowarzyszenia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Jako Stowarzyszenie
Wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami zapraszamy do współpracy. Wstępujcie do
naszego Stowarzyszenia. Statut, manifest programowy oraz deklaracja członkowska są dostępne na
naszej stronie w zakładce Stowarzyszenie. Zgodnie z naszym Statutem istnieje możliwośd
powoływania Kół Stowarzyszenia. Chętnie pomożemy. Możecie również współpracowad i pomagad,
jako osoby niezrzeszone. Na naszej stronie internetowej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje.
Kontaktujcie

się

z

nami

poprzez

nasze

strony

lub

pisząc

na

adres

e-mail:

stowarzyszenie.sedno@gmail.com.
Jako „Dziennik SEDNO”
Jeżeli uważacie, że nurtujące Was kwestie wymagają wyjaśnienia lub interwencji, piszcie do
nas ze wskazaniem problemu i jego źródła. Jako oficjalnie działający dziennik, zarejestrowany
sądownie, mamy prawo zadawad pytania i oczekiwad wyjaśnieo. Żaden problem nie pozostanie bez
odpowiedzi. Autorom i osobom kontaktującym się z nami, które będą sobie tego życzyły, zgodnie
z prawem prasowym gwarantujemy anonimowośd.
Zachęcamy do zamieszczania Waszych autorskich publikacji w „Dzienniku SEDNO”. Jest on
otwarty, a jedyne kryterium doboru tekstów stanowi zgodnośd z naszą linią programową i zasadami
określonymi w uwadze znajdującej pod każdą publikacją.
Swoje teksty, propozycje, pytania i informacje wysyłajcie na adres e-mail redakcji:
dziennik.sedno@gmail.com
Opracowanie:
Zarząd Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartośd
oraz
Zespół Redakcyjny „Dziennika SEDNO”
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