UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Związku Stowarzyszeń KONGRES RUCHÓW MIEJSKICH (Fed-KRM)
O ustanowieniu Dnia Ruchów Miejskich i patronacie nad historycznym przekazem
o Wolnym Mieście Krakowie
W trosce o odzyskanie, utrwalenie i upowszechnienie polskiej tradycji miejskiej - relatywnie
skromnej, ale realnej - dzisiejsze Walne Zebranie członków Fed-KRM:
1. Proklamuje dzień 2 grudnia Dniem Ruchów Miejskich.
Tego dnia, 2 grudnia 1789 r., miała miejsce Czarna Procesja mieszczan, przedstawicieli 141
polskich miast królewskich, udających się z memoriałem do króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego oraz Sejmu Wielkiego, obradującego nad konstytucją znaną później jako
Konstytucja 3 Maja. Memoriał zawierał postulaty przywrócenia mieszkańcom miast
królewskich podstawowych praw – w tym nietykalnosci osobistej, dostępu do urzędów
publicznych i posiadania przez mieszczan reprezentacji politycznej w Sejmie. Był to pierwszy
tak poważny i na krótką metę skuteczny akt solidarnej samoorganizacji polskich mieszczan w
działaniu na rzecz praw miast i ich mieszkańców. Przez blisko dwa wcześniejsze wieki
postępowała degradacja polskich miast i narastała dyskryminacja polityczna, ekonomiczna i
społeczna ich mieszkańców.
Proklamując Dzień Ruchów Miejskich w rocznicę Czarnej Procesji, chcemy odzyskać pamięć
o tej historycznej, symbolicznej mobilizacji polskich mieszczan, mogącej być dla ruchów
miejskich inspiracją do działania, pochodzącą z naszej rodzimej przeszłości. Jedną z
nielicznych, ale prawdziwą.
2. Ustanawia patronat Kongresu Ruchów Miejskich nad przekazem historycznym o Wolnym
Mieście Krakowie.
Wolne Miasto Kraków, zwane też Rzeczpospolitą Krakowską, powołane decyzją Kongresu
Wiedeńskiego istniało jako państwo-miasto o dużym zakresie suwerenności w latach 18151846. Obejmowało miasto Kraków oraz 28 okolicznych gmin, posiadało własną konstytucję
oraz wybierany w wyborach parlament – Zgromadzenie Reprezentantów. Na tle standardów
ówczesnej Europy było jednym z najbardziej nowoczesnych i progresywnych państw – z
równością wobec prawa, niezawisłością sądów i jawnością postępowań sądowych, zniesioną
pańszczyzną i swobodami religijnymi oraz wysoką pozycją Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zwłaszcza w systemie edukacji.
Daleko posunięta autonomia i podmiotowość miast jest bliska wartościom ruchów miejskich,
jako jeden z konsytutywnych dla miasta europejskiego atrybutów miejskości. Ta podmiotość
oraz progresywny, egalitarny i wolnościowy duch praw, jakimi rządziło się Wolne Miasto
Kraków, bliski duchowi Tez Miejskich KRM, motywuje nas do szczególnej troski o odzyskanie
i upowszechnienie tradycji WMK, w dużym stopniu zapomnianej, nieznanej.
Temu celowi ma służyć uchwalony patronat.
Zarząd Fed-KRM przygotuje i przedłoży członkom Związku w ciągu trzech miesięcy koncepcje
i strategie realizacji niniejszej Uchwały.
Dąbrowa Górnicza, 19 maja 2017 r.
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