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JAKI BYŁ DLA NAS ROK 2019?

Podobnie jak w roku ubiegłym, Zarząd SEDNO przedstawia dokonania Stowarzyszenia w roku
2019 oraz zamierzenia na rok 2020. Ubiegły rok był okresem wytężonej pracy.
Koncentrowaliśmy się w nim na współpracy międzyorganizacyjnej, aktywności związanej
z kolejnymi wyborami, organizacji spotkao edukacyjnych dla młodzieży licealnej oraz na
działalności informacyjnej realizowanej w mediach społecznościowych.

Ponieśliśmy wielką i bolesną stratę. 12 września 2019 roku, odszedł nasz Wielki Przyjaciel,
mądry i życzliwy Człowiek, Członek Założyciel naszego Stowarzyszenia, jeden z założycieli
organizacji Amnesty International Polska, Bogusław Stanisławski. Niech jego zobowiązanie „Dopóki starczy mi sił, będę przeciwstawiał się temu, co dzieje się w moim kraju, a na co nie
ma mojej zgody.”- które złożył w 2015 roku, pozostanie także naszym.
Bogusławie, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci.

W ramach współpracy międzyorganizacyjnej i aktywności wyborczej
1. Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 uczestniczyliśmy aktywnie w pracach
Grupy Programowej, przygotowującej ogólnopolskie spotkanie pod nazwą
2. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Byliśmy współautorami części
z przyjętych uchwał, manifestu oraz programu korekty politycznej. Pomimo że
wszystkie procedowane dokumenty zostały przyjęte przez ponad 500 uczestników
Kongresu, to późniejsze wydarzenia uniemożliwiły ich realizację.
2. W związku z możliwością zaprzepaszczenia dorobku 2. KORD, SEDNO wraz
organizacjami obywatelskimi tworzącymi środowisko Karty Zasad Środowisk
Obywatelskich zostało jednym z głównych inicjatorów i organizatorów spotkania
dwudziestu trzech organizacji i ruchów obywatelskich, które powołały 10 lutego
w Warszawie, Porozumienie Inicjatyw Obywatelskich (PIO). Rozumienie prowadzi
swoją stronę internetową oraz facebookową.
3. Od czasu powstania inicjatywy pod nazwą Akademia Kultury Polskiej, nasze
Stowarzyszenie stara się z nią współpracowad. Na razie jest ona jednak nadal w fazie
organizacji.

4. Nasi Członkowie i Sympatycy uczestniczyli w pracach Okręgowych Komisji
Wyborczych i jako Mężowie Zaufania w czasie wyborów do Parlamentu
Europejskiego i w wyborach parlamentarnych.
5. Uczestniczyliśmy w akcji rozdawania Gazety przedWyborczej. Była to wspólna
inicjatywa „Wygrajmy wybory dla demokracji”, KOD Region Mazowsze
i Stowarzyszenia SEDNO. Pomysł dostrzegła Gazeta Wyborcza i zamieściła relację
w swoim wydaniu warszawskim. Jest ona dostępna pod adresem
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,25290933,im-chce-sie-wiecejwolontariusze-rozdaja-gazete-przedwyborcza.html
opisaliśmy ją także w „Dzienniku SEDNO
https://www.sedno.org/single-post/2019/10/10/ID%C5%B9-NA-WYBORY
W ramach działalności edukacyjnej
1. 20 lutego zorganizowaliśmy dla warszawskich szkół licealnych wykład prof. Leszka
Balcerowicza pt. „Demokracja, praworządnośd, wolnośd: ustroje a warunki życia”.
Wykładu wysłuchało ponad 400 uczniów oraz inne osoby, które zebrały się w Auli
Szkoły Głównej Handlowej.
2. W marcu byliśmy w ramach Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich współautorami
listu do Prezydenta Francji Manuela Macrona, będącego naszą odpowiedzą na jego
przesłanie „Na rzecz europejskiego Odrodzenia”, kierowanego do wszystkich
obywateli UE. List został przesłany do Pałacu Elizejskiego za pośrednictwem
Ambasadora Francji w Polsce. W maju otrzymaliśmy list z odpowiedzią Prezydenta
Francji, w którym dziękował za zrozumienie i gotowośd do współudziału w realizacji
jego przesłania.
3. 2 kwietnia zorganizowaliśmy wykład prof. Marcina Matczaka na temat „Europa –
nasza czy obca? W Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego udało się nam
zgromadzid ok. 250 uczniów liceów. Relacja filmowa z wykładu jest dostępna
podadresem
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEuropejskaDemokracja/videos/36914981
7274275/
oraz
https://www.youtube.com/watch?v=O47EFFLVC-M
4. 16 maja w Auli Collegium Civitas zorganizowaliśmy debatę kandydatów do
Parlamentu Europejskiego. Chcieliśmy zaprezentowad w niej kandydatów z trzech
głównych (w sondażach) sił politycznych: Koalicji Europejskiej, PiS i Wiosny.
Z przyczyn od nas niezależnych, w debacie wzięli udział jedynie Senator Konstanty
Radziwiłł z PiS oraz prof. Monika Płatek z Wiosny. Przedstawiciel Koalicji Europejskiej
nie
przybył.
Relacja
filmowa
z
debaty
jest
dostępna
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https://www.youtube.com/watch?v=YmVqJIMrMCQ
5. W
lipcu
Bogusław
Stanisławskiuczestniczył,
na
zaproszenie
Jerzego
Owsiaka,w Akademii Sztuk Przepięknych w Kostrzynie, gdzie skierował swój
poruszający apel do młodzieży, który można usłyszed pod adresem
https://www.facebook.com/wosp/videos/400911524116263/?v=400911524116263
6. We wrześniu pomogliśmy w organizacji spotkania z ks. Adamem Bonieckim na temat
- „Sytuacja kościoła w Polsce”. Spotkanie odbyło się w Auli Edyty Stein Europejskiego
Centrum Komunikacji i Kultury w Falenicy. Wzięło w nim udział około 300 osób.
W ramach działalności medialnej
1. Kontynuowaliśmy działalności informacyjno-publicystyczną. Nasze komentarze
i felietony zamieszczaliśmy na Facebooku i stronie internetowej. Osiągały one zasięgi
od kilkuset do kilkunastu tysięcy odbiorców.
2. W ubiegłym roku zamieściliśmy na stronie www.sedno.org oraz na stronie
facebookowej 41 felietonów i materiałów informacyjnych różnych autorów oraz
około 90 komentarzy redakcyjnych dotyczących bieżących wydarzeo. Nasze
publikacje były udostępniane w wielu grupach i stronach facebookowych.
3. Po kilkumiesięcznych staraniach, nasza strona internetowa została zarejestrowana
w sądowym rejestrze prasy jako dziennik pt. „Dziennik SEDNO”. Jego wydawcą jest
Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartośd. W celu realizacji
naszej polityki wydawniczej powołaliśmy zespół redakcyjny.
Rok 2020
W tym roku zamierzamy kontynuowad nasze działania na wszystkich przedstawionych
obszarach. Już przygotowujemy kolejny cykl spotkao z młodzieżą licealną, nie tylko
w Warszawie. Zamierzamy pozyskiwad ciekawe publikacje dla „Dziennika SEDNO” i jak
najlepiej komentowad bieżące wydarzenia. Pamiętamy, że jest to rok kolejnych bardzo
ważnych wyborów i zamierzamy w ich sprawie zabierad merytoryczny głos. Będziemy także
nadal włączali się w działania popularyzacyjne i organizacyjne związane z wyborami.

Zapraszamy do współpracy
Jako Stowarzyszenie
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi działaniami 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. Kontaktujcie się z nami poprzez nasze
strony lub pisząc na adres e-mail: stowarzyszenie.sedno@gmail.com.

Jako „Dziennik SEDNO”
Zachęcamy także 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 lub
informacje możecie wysyład na adres e-mail redakcji: dziennik.sedno@gmail.com
Autorom którzy sobie by tego życzyli, zgodnie z prawem prasowym gwarantujemy
anonimowośd.

Zarząd Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartośd

