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Pragn^ na wst^ple serdecznie podzi^kowac Panu Jackowi Szeszule Przewodnicz^cemu 
Rady Miejskiej w Mosinie za poswi^cenie dzisiejszej uroczystej sesji Rady jubileuszowi 20. 
lecia odradzaj^cej s i^ Rzeczypospolitej Moslhskiej. 
Pan Przewodnicz^cy zwrocil si§ do mnie, abym jako przedstawiciel byfego mosinskiego 
Obywatelskiego Komitetu, podczas dzisiejszej sesji przypomniat tamte dni. Czyni^ to 
w Imieniu tych wszystkich, ktorzy od 1989 r. tworzyli najpienw Komitet Obywateiski 
„Solidarnosc", a pbzniej Obywateiski Komitet Samorz^dowy (OKS). .w^»Ht;o r . *^» tus 

Szanowni Pahstwo ^ ^yw^i^Hn^ 

Chciatoym krotko przypomniec tamte dni i okolicznosci, w jakich po kilkudziesi^cioletniej 
przenAne tworzyta s i^ samorz^dowa Rzeczypospolita Mosihska. Chciatbym przypomniec 
l u d z i . . ^ n t s r ^ u tfxaiaii |»<* {eiH w meiwou jnoiatrt o BinemmoQvsiq gisnw BS maiwod vsp^Kt 

III Rzeczypospolita, powstata po latach okupacji hitlerowskiej, a nast^pnie zniewolenia 
sowieckiego; po latach fizycznej eksterminacji narodu poiskiego, po latach wyniszczaj^cego 
i upadlaj^cego systemu totalitarnego narzuconego przez Zwi^zek Radziecki, systemu 
obcego naszej kuiturze i tradycji. 

Lata 1956, 1968, 1970, 1976 to daty spotecznych protest6w i wystqpiert o wolno§6 i chleb 
w czasach pogardy dIa poiskiego patnotyzmu. Byiy to zawsze protesty lokaine. Protesty 
knvawo thjmione. * 
Dopiero w lipcu i sierpniu 1980 r. w Lublinie, na Wybrze±u i Sl^sku a nast^pnie w calej 
Polsce doszio do masowych wyst^pieh, ktbre o b j ^ wszystkle grupy spofeczne. Obok z^dah 
socjalnych pojawity s i^ z^dania polityczne. Powstafy Niezale±ny Samorz^dny Zwi^ek 
Zawodowy „Solldamo§6" I NSZZ „Solidamosc" Rolnikow Indywidualnych (przypominam wiec 
„Solklamosci" na stadionie mosihskim z ptomiennym wyst^pieniem p. Zenona Piiarskiego). ^ 
Tworzy* si? masowy ruch obejmuj^cy wszystkie warstwy spoteczne, ktorego nie mozna byto 
juz zdtawid zadnymi metodami. T 
Po 16 miesi^cach, 13 grudnia 1981 r, narodowi wypowiedziano wojn?; wprowadzoru) stan 
wojenny na obszarze catego kraju. Czolgi, wojsko i miliqa zawtadn^ty ulicami - ate juz nie 
umystami ludzkimi, bo spoteczehstwo polskie byte to samo ale juz nie takie samo. Nadziei 
i woli przezwyct^zenia ... juz nie udate si? zdtewic. v 
Pten^vszy raz od zakohczenia II wojny swiatowej wszystkie warstwy spoteczne byty razem: 
robotnicy, inteligencja i rolnicy. Ogromna w tym byte zastega ko§ciota katolickiego: ksi?zy 
i biskupow, bowiem KoSdot jak zawsze byt ostoj^ nie tyiko wiary i nadztei, ale rowntez ostoj^ 
polskosci. ^ . . . V ..,^A 

Ogromny wplyw na ksztaltowanie swiadomo§ci spotecznej miafy takie wydarzenia jak wybor 
poiskiego biskupa Karola Wojtyl? na papieza, czy otrzymanie nagrody Nobia przez Lecha 
Wal?s?. 

W Polsce nast?powat powolny rozkted tzw. gospodarki soqaiistycznej i narastate stagnaqa 
gospodarcza. 
Z a c z ^ si? powolny demontaz systemu komunistycznego w catym bloku pahstw naszego 
regionu. -Ji snaoooq •oacniebiioii. oot'i-^-;-- îi-.wvdC i>tBlmo>i eirisiswoa mm-io \ 
W grudniu 1988 r. powstat Komitet Obywateiski przy Lechu Waf?sie, kt6ry zgrupowat 
czotewk? polskiej opozycji i inteiektualistow. Byte to jedyna reprezentacja opozycji, ktora 
mogte podj^d rozmowy z komunistami. Skupite dziateczy o r6±nych, cz?sto sprzecznych 
pogl^dach politycznych. Niedtego zacz?ty powstawad lokaine komitety obywateiskte 
„Solidamosc", pot^czone pragnieniem zmiany systemu. 



strajki w Gdansku doprowadzify do zawarcia ugody z rz^dem i rozpocz?cia rozmow i 
Okr^gtego Stohj od lutego do kwietnia 1989 r., po ktorych nast^pita legalizacja NSZZ 
„Solidamo§6" oraz, w wyniku cz?sciowo wolnych tzw. kontraktowych wyborow do parlamentu -
4 czerwca 1989 r. - zmiana ustroju w Polsce. 
Wszyscy kandydaci, ktdrzy wyst?powali na plakatach z Lechem W a ^ s ^ wygrali - 160 ^ 
miejsc w Sejmie i 99 na 100 miejsc w Senacie. Byta to kl?ska komunistow i zarazem i 
zaskakuj^cy sukces opozycji politycznej, ktory odbi* si? echem w krajach tzw. bloku i 
wschodniego. i 
Jesieh ludow" nastate w krajach Europy srodkowo wschodniej: Czechostowacji, Bulgarii, \ 
Rumunii, NRD, na W?gizech. / 
PadI rowniez symbol podziatu Europy - „mur berlinski". ^ i f c w v u w i t H i i c q t .^aoiasouod,. 
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Pozwolitem sobie na przypomnienie tte historycznego i wydarzeh, kt6re doprowadzity do tak 
oczekiwanych zmian politycznych i wyrzucHy na smietnik historii komunizm w Europie. 
Nigdy bowiem za wiele przypominania o historii, bowiem w niej s ^ nasze dzieje, nasze 
korzenie. Nie tyIko nasze osobiste, dzisiejszego pokolenia ludzi, ale i naszych dziadbw 
i ojc6w. A im, walcz^cym, wi?zionym, niejednokrotnie gin^cym, jeste^my winni pami?c. ^ 
Najbardziej tym, ktbrzy walcz^c o woln^ I niepodlegl^ Polsk? doznali krzywd od swoich 
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Pocz2|tek ruchu komitet6w obywatelskich to czas przygotowan wraz z „Solidarno§ci^" / 
kampanii zwi^anej z wyborami padamentarnymi w 1989 r.. Wytoniono wtedy swoich < 
kandydat6w na poslow i senatordw, w wi?kszosci ludzi o duzym autorytecie moralnym. Po i 
wyborach parlamentamych i powstaniu koalicji sejmowej umoziiwiaj^cej powotanie rz^du 4 
Tadeusza Mazowieckiego, przy jednoczesnym gwaltownym spadku znaczenia Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, kontrakt zawarty przy okr^glym stole stat si? nieaktualny. 
Cz?§6 sH politycznych zacz?la d^zyd do szybkiego przeprowadzenia nowych, tym razem 
wolnych, wyborow parlamentamych. 
Tadeusz Mazowiecki zaproponowat tymczasem przyspieszone wybory samorz^dowe. 

8 marca 1990 r. sejm ^kontraktowy" przegfosowat ustaw? o samorz^dzie terytorialnym, ktora 
stanowita .konstytucj?" samorz^ow^, o k r e s l a j ^ zasady dzialania samorz^du gminnego 
w wolnej Polsce. 
Zblizaj^ce si? wybory do samorz^dow gminnych w maju 1990 r. spowodowaly ponowne 
ozywienie ruchu komitetow obywatelskich celem ktorych byk> wyzwalanie i wspieranie 
inicjatyw lokalnych oraz mobiiizowanie ludzi do udzialu w wyborach i wprowadzenie do rad 
mozliwie wielu popieranych przez komitety i „Soiidamosc" przedstawicieli. 
W 1990 r. w z w i ^ u wyborami prezydenckimi tworzyiy si? nowe ugrupowania polityczne. 
konsekwencj^ czego byt rozpad koalicji solidamosciowej. 

Ale to juz inna historia ....igsr.- 3insm\>njo ysD .sseiqsq er? f*vT|oVV elois-H Qqumic oe»»Maioq 
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Jak to byto w Mosinie ? gsDisDoqaog 
Z chwil^ powstania Komitetu Obywatelskiego „Solidamo§c", podobne Komitety powstawaty 
we wszystkich miastach i gminach w Polsce, w tym i w Mosinie. Sif^ nap?dow^ mosinskiego 
Komitetu byk nauczydel Zbigniew Miczko, ktory wraz z Zenonem Pilarskim, Stefanem 
Paryskiem, Juliuszem Bogustawskim, Wiktorem Liskiem, Tadeuszem Kubiakiem, Bogdanem 
Andrysem, Emili^ Odwazn^, Zdzistawem Jurkiem, Janem Starkiem, Joann^ Ziemsk^, 
Jozefem Binkowskim oraz przedstawicielami mtodszego pokolenia m.in. Janem Jankowskim, 



WIestewem Tokarskim, Markiem Ignaszewskim, Janem Marciniakiem, Bogustewem 
Kapczyhskim, Markiem Luczk^, Edwardem Baraniakiem, Witoidem Niedzielskim i innymi 
przygotowywali z ramienia Komitetu Obywatelskiego kampani? wyborcz^ na terenie naszej 
Gminy. Tak jak i w wielu lokalnych osrodkach w Polsce, mosinski Komitet Obywateiski 
korzystal z uprzejmosci ksi?dza proboszcza. Za zyczliw^ aprobat^ ksi?dza proboszcza 
Bernarda Kusia, Komitet spotykal si? w salce katechetycznej. Wtedy juz dato si? odczuc 
powlew wolno§ci. W wyborach 4 czenvca 1989 r. do parlamentu, mosinski Komitet 
Obywateiski mial swoich przedstawicieli w komisjach wyborczych. 
Po wyborach do parlamentu, Komitet Obywateiski w Mosinie nie rozwi^al si?. 
Zintensyfikowai swoj^ dzialalnosc wobec zapowiadanych wyborbw samorz^dowych. 
Zmieni* nazw? na Obywateiski Komitet Samorz^dowy w Mosinie (OKS) o czym formalnie 
1 sierpnia 1989 r. Panowie Jan Jankowski, Juliusz Bogustewski i Wiestaw Tokarski 
zawiadomiii Prezydium Rady Narodowej Miasta i Qminy Mosina. Przewodnicz^cym Rady byl 
wowczas Pan Zygmunt Marcinkowski a Naczelnikiem Miasta i Gminy Pan Jerzy Szyio. 

Obywateiski Komitet Samorz^dowy rozpocz^ wydawanie biuletynu prasowego pod nazw^ 
„lnformator Mosinski". 
Z Komitetem utozsamiato si? coraz wi?cej osob, m.in. Piotr Buczkowski, Dionizy 
Pi^tkowski, Ryszard Szejner, Romuald Szymkowiak, Jozef Jakubowski, Witold Niedzielski, 
Teresa Kurzawa, Marek Dudek, Danuta Pruchnik, Maria Dahike, Andrzej Kasprzyk, Krzysztof 
Ziemski, Jozef Gonera z Krosna, Stanistew Kaczmarek, Barbara Koralewska z Sasinowa, 
Roman Jabtecki z Rogalina, Stanistaw Baraniok z Druzyny, Zdzistaw Mikotajczak, Marian 
Przybylski z Krajkowa, Adam Michalkowski, Zbigniew Szuman, Jozef Binkowski, Beata 
D^browska, Jan Wechta, Helena i Tadeusz Czameccy. 

Kiedy przyszed* czas kampanii wyborczej w kwietniu i maju 1990 r. OKS by! swietnie 
przygotowany do wybor6w. Deklaruj^cych przyst^pienie do OKS bylo ponad 200 osob. 

27 maja 1990 r. byl dniem wybor6w do rad gmin w cafym kraju. Spoteczehstwo Ziemi 
Mosinskiej wybrac mialo 31 radnych. OKS by* reprezentowany we wszystkich okr?gach 
wyborczych. W wyniku wybordw, w Radzle Gminy Mosina zasiadio 23 radnych 
reprezentuj^cych Obywateiski Komitet Samorz^dowy. 
PienA/szym Przewodnicz^cym Rady Gminy zostat Pan Jan Jankowski z Obywatelskiego 
Komitetu Samorz^dowego. 
Z rekomendacji OKS wybrany zostal tez pierwszy burmistrz w odrodzonym samorz^dzie Pan 
Bogdan Robakowski. 
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Tak z perspektywy przedstawiciela Komitetu Obywatelskiego „Solidamo§c" a pozniej 
Obywatelskiego Komitetu Samorz^dowego pami?tam te dni. 
Wielu z wymienionych tu os6b juz nie zyje . Czesd ich pami?ci. 

Gmina Mosina ma swoje miejsce na maple wolnej Polski. I niech tak pozostanie. 

Dzi?kuj? Paristwu za uwag?. 
Bogustew Kapczynski 

Mosina, 22 maja201 Or. 
Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Mosinie, 


