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Bar tło miej Wnuk: Ja kiej de mo kra cji
pra gnie Fo rum Oby wa tel skie go Roz -
wo ju?
Bo gu sła wa Nie wę głow ska: De -
mo kra cja do brze słu ży roz wo jo -
wi, gdy jest ży wa, to zna czy cie -
szy się sze ro kim uczest nic twem
oby wa te li, któ rzy po dej mu ją
swo je de cy zje mak sy mal nie
opie ra jąc się na rze tel nej wie -
dzy, po cho dzą cej z bo ga te go
do świad cze nia oraz wia ry god -
nych ba dań na uko wych. Mi sją
FOR jest przy czy nie nie się
do roz wo ju ta kiej wła śnie de -
mo kra cji.

De mo kra cja, któ rej uczest ni cy nie
są za opa trze ni w wie dzę nie zbęd ną

do pod ję cia wła ści wej de cy zji to
far sa?
Ma ni pu la cja jest per ma nent nie
obec na w ży ciu spo łecz nym. Je śli
jej prze ciw wa gą nie bę dą rze tel ne
in for ma cje i wie dza prze ka zy wa -
ne przez nie za leż ne ośrod ki, to
fak tycz nie mo że my mó wić
o uczest ni cze niu w swe go ro dza -
ju far sie. 

Trud no wejść z „rze tel ną in for ma -
cją” do tak zwa ne go ma in stre amu...
Chy ba, że je go ję zy kiem.
I tak wła śnie ro bi my! Przy kła da -
mi niech bę dą po sta wie nie
w War sza wie słyn ne go ze ga ra,
któ ry od li cza dług pu blicz ny czy
de ba ta prof. Lesz ka Bal ce ro wi -

cza z mi ni strem fi nan sów Jac -
kiem Ro stow skim na te mat fun -
du szy eme ry tal nych. Tak wła śnie
wy glą da na sza dzia łal ność: sta ra -
my się za in te re so wać me dia ich
ję zy kiem i od sy ła my od bior ców
ko mu ni ka tu po rze tel ną wie dzę
na na szą stro nę in ter ne to wą:
www.for.org.pl.

O ogól no pol skich ak cjach sły sze li
chy ba wszy scy. A w ja ki spo sób
dzia ła ją Pań stwo na Ślą sku?
Na szym pierw szym dzia ła niem
by ło za chę ca nie mło dych lu dzi
do udzia łu w gło so wa niu pod -
czas wy bo rów do Eu ro par la -
men tu. Dru gie by ło po dob ne,
z tym, że do ty czy ło wy bo rów

sa mo rzą do wych. W obu przy -
pad kach zor ga ni zo wa li śmy
kon kurs, w któ rym mło dzi lu -
dzie mie li za za da nie wy my ślić
ha sło za chę ca ją ce do udzia łu
w gło so wa niu. W obu przy pad -
kach na gro dą by ła wy ciecz ka
do Bruk se li. To o ty le cen na ini -
cja ty wa, że w gru pie osób ma -
ją cych od 18 do 25 lat jest du ży
od se tek tych, któ rzy nie gło su -
ją, a war to o nich po wal czyć, bo
to mą drzy i wy kształ ce ni lu -
dzie.

Mo że świa do mie od rzu ca ją ta ką
moż li wość?
Je śli mło dzi od rzu ca ją moż li -
wość wzię cia udzia łu w wy bo -

rach, to kto ma de cy do wać o na -
szej przy szło ści?

Patronem

merytorycznym

cyklu wywiadów

jest Uniwersytet

Ekonomiczny

w Katowicach

PR 
w samorządzie

Przed na mi ósma
edy cja kon fe ren cji
„PR w sa mo rzą dzie”,
któ ra od bę dzie się
w dniach 8 – 10
czerw ca 2011 ro ku
w So snow cu pod ha -
słem „Miesz ka -
niec – Me dia – In we -
stor w re la cjach z sa -
mo rzą dem”.
W kon fe ren cji we zmą
udział przed sta wi cie -
le ad mi ni stra cji rzą -
do wej wszyst kich
szcze bli. Pa tro nem
me dial nym im pre zy
jest „Pa no ra ma Si le -
sia”

Spotkanie w Sosnowcu jest
kontynuacją wydarzenia
organizowanego w latach
poprzednich w Kraśniku. Jego
celem jest zapoznanie
uczestników z aktualną sytuacją
w obszarze PR-u jednostek
Samorządu Terytorialnego,
a także wskazanie kierunków
i skutecznych narzędzi
promocyjnych tego sektora.
W programie konferencji znajdą
się m.in. panel dyskusyjny
„Miasto wobec
kryzysu – aktywne zarządzenia
informacją publiczną”, prelekcja
„Wojna z mediami na poziomie
administracji samorządowej”
oraz warsztaty „A budzik
wyborczy już tyka... – strategia
kreacji wizerunku
samorządowca podczas
kadencji”. 

– Konferencja „PR
w samorządzie” to doskonała
okazja do wymiany
doświadczeń oraz
przygotowanie do zbliżających
się wydarzeń, jak polska
Prezydencja w Radzie Unii
Europejskiej czy zbliżające się
Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej UEFA 2012, które
stanowią szansę
do wypromowania swojego
miasta nie tylko w Polsce, ale
też na arenie
międzynarodowej – mówi
Sebastian Chachołek, prezes
Grupy PRC, współorganizatora
wydarzenia. TAD
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W STRONĘ
LEPSZEJ
DEMOKRACJI
O roli rzetelnej informacji i wiedzy w społeczeństwie obywatelskim rozmawiamy z Bogusławą Niewęgłowską, absolwentką Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, prezesem katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju
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– Manipulacja jest
permanentnie
obecna w życiu
społecznym – twierdzi
Bogusława Niewęgłowska

Fundacja FOR została
założona w marcu 2007 r. przez
prof. Leszka Balcerowicza, który
jest jej wyłącznym fundatorem.
Zasadniczym celem FOR jest
zwiększenie obywatelskiego
zaangażowania w polskim
społeczeństwie na rzecz
propozycji, które sprzyjają
szybkiemu i stabilnemu rozwojowi
kraju. Więcej informacji
o Fundacji można znaleźć
na stronie: www.for.org.pl.


