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Wiedza
czy wiara?
Artur Boiński

Przypadkiem trafiłem na wydanie „Monitora”
sprzed dokładnie pięciu lat. Tak jak obecnie, wybory do
europarlamentu zbiegły się wtedy z rocznicą (wówczas
25.) wyborów z 1989 roku. W tym miejscu narzekałem,
że z prawa wybrania swoich europosłów skorzystał ledwie
co piąty Wielkopolanin, podczas gdy w tamtej historycznej
elekcji sprzed lat frekwencja wyniosła ponad 60 procent.
Pisałem wtedy: „Dlaczego tak się dzieje? Może jest tak
dobrze, że uznajemy, iż niezależnie od tego, kto zdobędzie
władzę, niczego nie zdoła popsuć i sprawy same pójdą
w dobrym kierunku (a jednak 25 lat temu było na tyle
fatalnie, że ogółowi zależało na zmianie)? A może
(co, niestety, bardziej prawdopodobne) jest tak źle, że
zdecydowana większość dorosłych ludzi nie widzi związku
między oddaniem swojego głosu a dalszym biegiem spraw
wokół? Bo żeby dostrzec siłę tego niepozornego krzyżyka
stawianego na karcie do głosowania, potrzeba choć
odrobiny wiedzy lub przynajmniej wiary”.
W tym roku frekwencja była dwukrotnie wyższa.
Który czynnik zadziałał? l

O samorządzie w urzędzie

30 lat po wyborach
W Poznaniu świętowano okrągłą rocznicę głosowania
z 4 czerwca 1989 roku.

D

o 29 czerwca na Szachownicy Starego Browaru w Poznaniu można obejrzeć wystawę „Krok ku
Wolności. Wybory czerwcowe
1989 w Wielkopolsce”, organizowaną przez samorząd województwa we współpracy z poznańskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. To
ostatni akcent świętowania
rocznicy wyborów z 4 czerwca
1989 roku. A co dzięki wsparciu samorządów (miasta Poznania, powiatu poznańskiego i województwa) działo się
wcześniej?
1 czerwca przez Poznań
przemaszerował barwny pochód – Poznańska Parada
Pokoleń, która zakończyła
trwające ponad 20 dni „Dni
rodziny”. Na placu Wolności na jej uczestników czekał
Tort Wolności. Liczący 89 kilogramów wypiek w kształcie mapy Poznania podzielono na około 1200 kawałków
i rozdano poznaniakom.
2 czerwca w Centrum Kultury Zamek odbyła się zorganizowana przez Fundację
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na wstępie

Liczący 89 kilogramów wypiek w kształcie mapy Poznania podzielono na około 1200 kawałków.

Malta okolicznościowa debata „O potrzebie utopii”. Wieczorem tego dnia na placu
Wolności odbył się koncert
donGURALesko – „Ani słowa bez nas”. Poznański raper
przygotował specjalny utwór
zatytułowany „20” – na podstawie eseju „O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku”
profesora Timothy Snydera.
A o godz. 22 na budynku Arkadii rozświetlono neon z na-

pisem WOLNOŚĆ – upamiętniający rozwój społeczeństwa
obywatelskiego w Poznaniu.
4 czerwca na poznańskich
autobusach pojawiły się polskie flagi, zawisły one również przy placu Wolności, al.
Solidarności i al. Niepodległości oraz na budynkach.
Na placu Wolności stanął
też duży telebim, na którym
można było oglądać transmisję obchodów rocznicy

4 czerwca z Gdańska. Przypomnijmy, że sejmik zdecydował się przekazać 100 tys.
zł na organizację tych uroczystości, a w gdańskim wydarzeniu wziął udział m.in.
marszałek Marek Woźniak,
który podkreśla: – Bez wejścia na tę drogę, która zaczęła się 4 czerwca ’89 roku,
nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz.
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Dekretem naczelnika
państwa Józefa Piłsudskiego z 27 listopada 1918
roku utworzono rady
gminne. Na czele gminy
miał stać wójt, który musiał umieć… pisać, czytać
i liczyć oraz mieć skończone 21 lat.
Od tego momentu minęło już ponad 100 lat. Z kolei
1 stycznia 1999 roku, a więc
20 lat temu, na mocy ustawy
z 1998 r. powołano do życia
samorząd województwa. Obie
okrągłe rocznice stały się doskonałą okazją do przybliżenia społeczeństwu, a zwłaszcza młodzieży, czym jest samorząd.
Projekt „Społeczeństwo
Obywatelskie” jest skierowany do uczniów starszych klas
szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
– Podczas spotkania
w przystępny, dostosowany do wieku odbiorcy sposób
opowiadamy, a właściwie rozmawiamy o otaczających nas
symbolach, które jednoczą
nas wokół jakiejś idei. Może

być to drużyna piłkarska, ale
i region, w którym mieszkamy. Każde spotkanie odbywa się w sali sesyjnej sejmiku, dlatego też grupa zasiada na miejscach radnych,
doświadcza wyboru do prezydium sejmiku czy do zarządu
województwa – opowiadają
organizatorzy akcji. – Dopełnieniem tej części spotkania
jest debata i głosowanie nad
jakimś nurtującym młode pokolenie problemem.
Jednym z głównych punktów wizyty w siedzibie samorządu województwa jest
wycieczka po Urzędzie Marszałkowskim. To okazja, aby
zobaczyć, jak pracują urzędnicy, a także jak wygląda Poznań z perspektywy wysokiego budynku przy al. Niepodległości 34.
W pierwszej edycji projektu, która kończy się w czerwcu, wzięło udział 600 osób
z kilkunastu szkół z całego
województwa. Jak się zgłosić
na taką wizytę? Szczegóły na
stronie www.umww.pl/spoleczenstwo-obywatelskie. ABO
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W ramach akcji urząd odwiedzili m.in. uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.

Tytułowe słowa wypowiedział marszałek Marek Woźniak, rozpoczynając 10 czerwca w UMWW konferencję
„Okrągły Stół – lekcja historii, 4 czerwca 1989 – 30 lat
później”. – Warto znać choć trochę naszą przeszłość, by
z tego, co zrobili nasi przodkowie, czuć dumę i wyciągnąć
naukę, jak należy się zachować wobec tego, co dzieje
się wokół – mówił marszałek. W prowadzonej przez prof.
Waldemara Łazugę dyskusji panelistami byli uczestnicy
wydarzeń sprzed 30 lat: Hanna Suchocka, Anna Potok,
Leonard Szymański i Maciej Musiał. Wspomnień i refleksji świadków historii słuchali uczniowie w sali sesyjnej
UMWW i za pośrednictwem transmisji w ramach programu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
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Bez kobiet trudniej o powstańczy sukces
„Nie tylko z bronią w ręku.
Rola kobiet w sukcesie Powstania Wielkopolskiego” – to tytuł konferencji
zorganizowanej 20 maja
w Poznaniu.
Siostry Aniela i Zofia Tułodzieckie, Zofia Sokolnicka, Helena Rzepecka, Janina Omańkowska, Emilia
Sczaniecka – to jedynie kilka nazwisk bohaterek z naszego regionu, które przypomniano podczas spotkania
w UMWW. O tym, jak poważnym przeciwnikiem dla
wrogów polskości były nasze
bohaterki, mogą świadczyć
słowa kanclerza Bismarcka,
który prorokował: „Dopóki
będzie istnieć polska kobieta, istnieć będzie problem
polski”.
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Warto wracać do historii, by mieć punkt odniesienia

20 maja do sali sesyjnej UMWW przybyły panie w strojach
sprzed 100 lat.

Historykom udało się jak
dotąd zidentyfikować około
350 kobiet czynnie zaangażowanych w Powstanie Wielkopolskie, choć bez wątpienia

było ich znacznie więcej. To
one kształciły i wychowywały młodych ludzi na światłych patriotów; współtworzyły nielegalne szkolnictwo

polskie w regionie; prowadziły tajne komplety w prywatnych domach i mieszkaniach.
Historię sióstr Anieli i Zofii Tułodzieckich, które m.in.
wprowadzały nowoczesne rozwiązania w zakresie
spółdzielni pracy, filantropii i edukacji, przypomniano 20 maja w pierwszym polskim fabularyzowanym dokumencie na ten temat pt.
„Siłaczki”.
– Powstanie Wielkopolskie
to nie tylko walka zbrojna.
To ogromne zaplecze towarzyszące powstańcom, wysiłek całego społeczeństwa,
które zjednoczyło się, by
osiągnąć sukces. Ogromną
rolę odegrały w tym kobiety
– podkreślał marszałek Marek Woźniak.
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