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Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności wyraża głębokie oburzenie
sposobem potraktowania przez władze miasta inicjatywy upamiętnienia wystawą Wdzięczni
za niepodległość zrywu powstańczego naszych przodków, który po ponad stu latach niewoli
przyniósł Wielkopolanom wolność po jedynym zwycięskim w dziejach Polski powstaniu.
Decyzja odmowna uargumentowana niedopełnieniem formalności polegającym na
braku pozytywnych opinii: Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Koordynatora do
spraw estetyki i wizerunku Miasta Poznania oraz stanowiska Wydziału Urbanistyki i
Architektury Miasta Poznania ma wymiar kuriozalny w sytuacji, w której SKOPW do
wszystkich tych agend Urzędu Miasta złożył stosowne pisma z prośbą o opinie, a z
Wydziałem Urbanistyki prowadził konsultacje i na bieżąco uzupełniał brakujące dokumenty
zgodnie z podanymi w rozmowach i pismach wymogami. Co więcej, gdy po godzinie od tak
uargumentowanej odmowie przesłanej przez Zarząd Dróg Miejskich na adres mailowy
Komitetu wpływają opinie zarówno od konserwatora, jak i plastyka.
Sformułowane przez nich opinie, a zwłaszcza wnioski są kompromitacją tych
urzędników – wydanie opinii negatywnej w sprawie standardowej zorganizowania wystawy
na placu, który do tych funkcji jest przeznaczony, wystawy, która nie narusza
konstytucyjnych ograniczeń promowania treści zakazanych, a wręcz przeciwnie promuje
wielkopolski etos powstańczy jest absolutnie godnym potępienia stosowaniem praktyk
cenzorskich i ograniczaniem praw obywateli do wyrażania swoich opinii w przestrzeni
publicznej. Dawanie prymatu względom estetycznym, działającym tylko w czasie trwania
wystawy, a więc bardzo krótko i które przesądzają o odrzuceniu ideowego przesłania
wystawy jest całkowitym zaprzeczeniem hierarchii wartości w życiu publicznym.
Władze wybrane w demokratycznym
państwie mają obowiązek służenia
społeczeństwu, a nie sprowadzania na nie opresji, mają obowiązek wspierania inicjatyw
społecznych, a nie ich torpedowanie, mają obowiązek dbania o polską tradycję narodową, a
nie szykanowanie ludzi, stowarzyszeń, które ją pielęgnują.
Przypominamy Panu Prezydentowi, że Rada Miasta Poznania podjęła stanowisko, w
którym wyraziła aprobatę dla zorganizowania tej wystawy – wyraźną większością. Ten
werdykt władzy miasta pochodzącej z wyboru też Pan Prezydent ignoruje?
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