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Protokół nr 06-04/2019 z  posiedzenia 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 24.04.2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 15:00 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 7-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 
Radny Andrzej Stelmasiewicz - przewodniczący Komisji Kultury i Promocji RMG otworzył 
posiedzenie Komisji i zaproponował następujący porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 158 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 159 
 

3. Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gdańska  
za 2018 rok w zakresie działania Komisji Kultury i Promocji RMG 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta z 
dnia 4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska 
im. Bolesława Faca – druk nr 161 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo 4 Czerwca 1989 r. – 
druk nr 162 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Gyddanyzc – 
 druk nr 163 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Hevelianum – druk r 167 
 

8. Ekspresja kulturalna i artystyczna ważnych rocznic w 2019 roku 
Zaproszeni goście: Pan Basil Kerski – Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, 
Pan Waldemar Ossowski – Dyrektor Muzeum Gdańska 
 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 158 
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Druk nr 158 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 
2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu 
Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.   

 
OPINIA  Nr 06-04/20/15/2019 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 159 
 
Druk nr 159 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 
2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale Budżetu 
Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 4 głosami „za” przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.   

 
OPINIA  Nr 06-04/21/16/2019 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Gdańska  
za 2018 rok w zakresie działania Komisji Kultury i Promocji RMG 
 
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z IX Sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 
czerwca 2019 roku.  
 
Sprawozdanie zostało przedstawione przez: 

 Panią Beatę Pietrasik - Kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków, 

 Panią Barbarę Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury, 

 Pana Janusza Tarneckiego – z-ca Miejskiego Konserwatora Zabytków,  
 

 
Dyskusja: 
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
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Mam nadzieję, że z postępem lat ten procent wydatków wzrośnie na kulturę. Szczególnie 
leżałaby mi na sercu kwota przeznaczona na inicjatywy obywatelskie, chociaż tutaj wynosi 
4 182 000 zł.  

 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
W konkursie podstawowym przeznaczamy 2 600 000 zł, ale w konkursach 3-letnich 
rokrocznie przeznaczamy 1 300 000 zł na realizację projektów.  
 
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2018.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie.  
 
OPINIA  Nr 06-04/22/17/2019 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/261/92 Rady Miasta z dnia 
4 lutego 1992 r. w sprawie ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. 
Bolesława Faca – druk nr 161 
 
Druk nr 161 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 
2019 roku.  
  
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury zreferowała projekt 
uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji poprosił o przybliżenie idei konkursu.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Nagroda polega na tym, że miasto rokrocznie wydaje jedną publikację wyłonioną w 
konkursie. Od 1991 roku można ubiegać się o tę nagrodę a od 2000 roku nagroda otrzymała 
patronat. Inicjatorem był pisarz, tłumacz Bolesław Fac. Książka wydawana jest przez gminę 
w nakładzie 1000 egzemplarzy, częściowo jest przekazywany do Biblioteki Publicznej, do 
instytucji kultury. Tematyka może być bardzo różnorodna, mogą to być różne formy, różne 
gatunki literackie.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
Jako członek komisji konkursowej musiałem zapoznać się ze wszystkimi nadesłanymi 
dziełami, ale nie spodziewałem się, że jest ich aż tak dużo. Może warto by było się 
zastanowić nad zawężeniem jedynie do mieszkańców Gdańska albo województwa 
pomorskiego? 
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Idea konkursu od początku zakładała otwartość ale też uważam, że potrzebna jest zmiana 
formuły. Zastanawiamy się nad zmianą formuły, aby te książki mogły trafić do jak 
największej ilości osób.  
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
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Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 06-04/23/18/2019 
 
       PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo 4 Czerwca 1989 r. 
 – druk nr 162 
 
Druk nr 162 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 25 czerwca 2019 roku.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Sama intencja nadania nazwy 4 czerwca 1989 roku jest słuszna, natomiast chciałbym wnieść 
poprawkę do druku, która będzie dotyczyła uzasadnienia uchwały.  
 
 
Radny Dawid Krupej  przeczytał proponowaną przez siebie poprawkę do druku nr 162: 
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Radny Andrzej Stlemasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Czy są jakieś uwagi do zaproponowanej poprawki? 
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Mam uwagę do uzasadnienia pierwotnego – ono nie jest zgodne z prawdą historyczną bo 
wynika z niego, że Okrągły Stół i to co się wydarzyło po wyborach 4 czerwca było jedną 
całością co nie jest prawdą bo ustalenia Okrągłego Stołu były inne niż to co się wydarzyło w 
Sejmie Kontraktowym, rząd Tadeusza Mazowieckiego był zaprzeczeniem Okrągłego Stołu. 
Tutaj się tworzy wizję, że to jest jedna wspólna całość i sukces Polaków 4 czerwca jest 
tożsamy z Okrągłym Stołem. Tadeusz Mazowiecki był pierwszym niekomunistycznym 
premierem po 1945, ale rząd nie był niekomunistysczny bo byli w nim członkowie i PZPR, i 
SB, więc jest tworzony obraz wypaczający rzeczywistość.  
 
Radny Andrzej Stlemasiewicz – Przewodniczący Komisji  
A czy do poprawki radnego Krupeja są jakieś uwagi? 
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
Trudno mi się teraz do tego odnieść bo zostaliśmy zaskoczeni i musiałbym to na spokojnie 
przemyśleć. 
 
Radny Łukasz Bejm – Wiceprzewodniczący Komisji  
Podzielam zdanie, że zaskakujące są takie zgłaszane na szybko poprawki, nawet gdybyśmy 
dostali je mailem dzień wcześniej żeby można było się zapoznać a teraz nie bardzo jest na 
to czas.  
 
Radny Andrzej Stlemasiewicz – Przewodniczący Komisji  
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Ja również będę głosował przeciwko przyjęciu tej poprawki, dlatego że zależy mi na tym, 
żeby łączyć, żeby nie podkreślać różnic. Abstrahując od prawdy historycznej bo nie czuję 
się tu kompetentny żeby oceniać.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
My jako radni powinniśmy się trzymać pewnych faktów, nie powinniśmy wchodzić w 
interpretację polityczną, kulturową pewnych zjawisk. Pamiętajmy że uzasadnienie jest 
częścią integralną uchwały i nie powinniśmy się kierować ignorancją i swoją niewiedzą 
odnośnie takich podstawowych zjawisk, które miały miejsce niedawno.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 
Rada Miasta Sopotu przygotowała uchwałę o identycznym uzasadnieniu co nasze.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji 
Nie do końca się zgadzam, że to jest tylko i wyłącznie wyprostowanie faktów historycznych, 
uważam, że w pewnym sensie jest to interpretacja niemniej jednak fakt, że Okrągły Stół i 
rozmowy przy nim to była pewna współpraca nad przyszłością Polski i ten sam system 
zadziałał w przypadku sejmu kontaktowego, było pewne porozumienie i było pewne 
zwycięstwo, że nie było krwawej rewolucji.  
 
Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki zaproponowanej przez radnego 
Dawida Krupeja.  
 
Za przyjęciem poprawki oddano 2 głosy za, przy 5 głosach przeciw.  
 
Poprawka została odrzucona.  
 
W związku z odrzuceniem przez Komisję propozycji poprawki, radny Dawid Krupej złożył ją 
w formie pisemnej oznaczając jako „poprawkę mniejszości”.  
 
Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie 
projektu uchwały zawartej w druku nr 162.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 5 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się  pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 06-04/24/19/2019 
 

     PUNKT 6     
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer Gyddanyzc – 
 druk nr 163 
 
Druk nr 163 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 
2019 roku.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
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Chcę tylko zwrócić uwagę, że poprzednia komisja i Rada Miasta totalnie zignorowała opinię 
tego zespołu prof. Januszajtisa przy nadawaniu imienia placu przy Muzeum II Wojny 
Światowej.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 
Wiadrowników? 
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Tak.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 
To nie jest temat zakończony.  
 
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
Jest zakończony bo jest tam plac Bartosiewicza.  
 
Pan Bogumił Koczot – dyrektor Wydziału Geodezji 
Ale postanowienia komisji były takie żeby w tym miejscu powstała tablica.  
  
Radny Karol Rabenda – członek komisji  
A co do nazwy Gyddanyzc uważam, że ta nazwa się nie przyjmie bo będzie trudna dla 
mieszkańców.  
 
Radny Łukasz Bejm – Wiceprzewodniczący Komisji  
Moim zdaniem sama nazwa jest dosyć neutralna, a trzeba wziąć pod uwagę również 
okoliczności w jakich została zdjęta poprzednia nazwa tego skweru.  
 
Radny Andrzej Stlemasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Prof. Januszajtis sugeruje aby w obrębie miasta historycznego nie nadawać patronów bo 
wiąże się to z pewnym ryzykiem. Nazwa Gyddanyzc jest trudna ale być może dzięki temu 
zapadnie w pamięć.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Moje zdanie jest takie, że być może za szybko podejmujemy decyzję nadając nazwę temu 
miejscu. Uważam, że to co się stało na poprzedniej sesji w związku z odebraniem nazwy 
prałata Jankowskiego nie powinno być takim szybkim zamknięciem sprawy. Moim zdaniem 
powinny być przeprowadzone w tej sprawie jakieś nieformalne konsultacje społeczne aby 
znaleźć tkankę łącząca wszystkich nas gdańszczan.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Chcę zapytać o opinię dyrektora Ossowskiego w tej sprawie.  
 
Pan Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Gdańska  
Na pewno ten rejon Gdańska jest miejscem gdzie była najstarsza zabudowa mieszkalna w 
mieście ale ten plac nigdy nie był tak nazwany. Z drugiej strony propozycja Gyddanyzc jest 
propozycją neutralną, możliwą do przyjęcia, być może da inny ogląd na to miejsce.  
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
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OPINIA  Nr 06-04/25/20/2019 
 
      PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Hevelianum – druk r 167 
 
Druk nr 167 stanowi załącznik do protokołu z IX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 
2019 roku.  
 
Pan Paweł Golak – Dyrektor Centrum Hevelianum zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Na czym miałoby polegać wspieranie przez Radę? 
 
Pan Paweł Golak – Dyrektor Centrum Hevelianum 
W Radzie są osoby, które działają na polu ochrony zabytków, wszelkiego rodzaju ekspertyzy, 
analizy, swego rodzaju rekomendacje, to są te obszary, które nasza rada chciałaby działać. 
Jak również prowadzimy działalność naukową, a w skład rady wchodzą naukowcy, także oni 
mają tutaj tez sugestie jakie wydarzenia można by było w Hevelianum wspólnie 
organizować.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji 
Jest zapis, że członkowie rady pełnią swoją funkcję społecznie, czy jeżeli pan archeolog 
zasiada w radzie, wykona ekspertyzę i pewne badania to zrobi to non profit? 
 
 Pan Paweł Golak – Dyrektor Centrum Hevelianum 
Tak. 
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. OPINIA  Nr 
06-04/26/21/2019 
 
 
     PUNKT 8 
Ekspresja kulturalna i artystyczna ważnych rocznic w 2019 roku 
 
 
Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności 
Skupię się na obchodach 4 czerwca bo jest to data, o której nie można zapomnieć. Nasze 
wydarzenia trwają od 1 do 12 czerwca i nazywamy je dniami wolności i solidarności i będą 
skupiały się wokół rodzin i dzieci. Chcemy im zaproponować całą masę imprez, animacji 
społecznych, kulturalnych w okolicach ECS. Planujemy zorganizować szereg imprez wokół 
Okrągłego Stołu – mebla społecznego, który budujemy między placem Solidarności a ECS przy 
fontannie. Chcemy, żeby to był żywy stół przy której spotykają się ludzie różnych poglądów. 
Organizujemy wspólne warsztaty manualne przy Okrągłym Stole, ćwiczenia, które mają 
uczyć współdziałania, kooperacji. Organizujemy w tej przestrzeni różne rozmowy, debaty 
m.in. o tym jak wygląda bilans tych trzech dekad. Organizujemy także zwiedzania 
tematyczne, postaci „Solidarności” będą oprowadzały przez wszystkie te dni po wystawie 
stałej wszystkich zainteresowanych. Gry i zabawy rodzinne, strefa prywatnego relaksu, 
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organizujemy spotkania wokół książek, otwieramy także archiwum, pokazujemy nasze 
eksponaty, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Wieczorem na Placu Zebrań 
Ludowych odbędzie się koncert wieczorny, planujemy zorganizować kino plenerowe. 2 
czerwca otwieramy bibliotekę, planujemy prezentację książki „Pielgrzymki papieskie w 
czasach PRLu”. To jest publikacja wokół roli papieża społecznej i kulturowej w tym 
krajobrazie zmian  od 1979 roku do 1989. Planujemy projekcję filmu „W samo południe” 
jako że plakat wyborczy podjął bardzo twórczo ten motyw, mitologizował figurę bohatera 
westernu, który przynosi ludziom sprawiedliwość ale zamiast pistoletu trzyma w ręce kartkę 
wyborczą. Ten plakat stał się jednym z najważniejszych plakatów 100 lecia. Planujemy 
również pokaz filmu dokumentalnego Ewy Ewart „My, naród” pokazującego przemiany roku 
1989. 3 czerwca rozpoczynamy dużą konferencję, która będzie trwała 2 dni. Będzie się 
składała z różnych tematycznie paneli> Będą w niej brały udział różne osoby z życia 
społeczno – politycznego, historycznego. Rok 2019 jest jeszcze tym rokiem kiedy będzie 
można ustami aktorów tamtych wydarzeń opowiedzieć o ich znaczeniu. Będziemy również 
pokazywali wystawę Chrisa Niedenthala „Polska – Chiny – Europa 1989”. W Ogrodzie 
zimowym 3 czerwca będziemy pokazywali koncert „Symfonia szacunku”, który będzie 
poświęcony pamięci Pawła Adamowicza. 4 czerwca o godz. 12:00 planowane jest przy Bramie 
nr 2 odśpiewanie hymnu narodowego. W mniejszym wymiarze będzie sporo działań 
animacyjnych w przestrzeniach ECSu. 8 czerwca w sobotę oprócz debat i warsztatów  
odbędzie się wieczorem prezentacja filmów dokumentalnych o stoczni z muzyką na żywo.  
 
Pan Marek Bonisławski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta  
Poza ECSem, który jest w centrum wydarzeń 4 czerwcowych na Ołowiance 4 czerwca będzie 
ogólnopolska konferencja samorządowców, liczymy na przyjazd ok. 1000 osób. Strefa 
społeczna, o której była mowa będzie na działce obok ECSu, to będzie miasteczko NGO-sów, 
w których będzie funkcjonować również kino plenerowe. Strefa muzyczna będzie się 
znajdowała na Placu Zebrań Ludowych, główny koncert odbędzie się 4 czerwca, realizowany 
głównie z telewizją Polsat.  Czytelnia Wolności zrealizowała wspólnie z Wojewódzką i 
Miejską Biblioteką na Placu Kobzdeja, wystawa plenerowa na Długim Targu, będą 2 msze 3 i 
4 czerwca oraz będą też strefy poszczególnych placówek kultury – Muzeum Narodowe, 
Gdański Teatr Szekspirowski, Łaźnia.  
 
Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Nic nie wspominaliście o nagrodach imienia Lecha Bądkowskiego.  
 
Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności 
Będą przyznawane 3 lub 4 czerwca.  
 
Radny Jan Perucki – członek komisji  
Jeżeli chodzi o Bądkowskiego i nagrodę, uważam że jest to jedno z ważniejszych wyróżnień. 
Ale mam taką uwagę jeżeli chodzi o organizację obchodów 4-czerwcowych, mamy 34 
dzielnice i trochę boli, że cała organizacja skupia się na centrum miasta.  
 
Pani Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że np. w filiach Biblioteki Publicznej będą się odbywały 
wydarzenia przybliżające te sprzed 30 lat. Planowane są również udogodnienia 
komunikacyjne żeby można było łatwo dotrzeć i wrócić na różne uroczystości.  
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Te obchody mają wymiar globalny i tym sposobem uczcimy te 30 lat. To był przełom, który 
pozwolił otworzyć drzwi do innego świata. Ten czas trzeba przeżyć niesamowicie bo to była 
wielka radość dla wszystkich.  
 
Radny Dawid Krupej – członek komisji  
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Pierwsze pytanie – chciałbym mieć wgląd do umowy pomiędzy Fundacją Gdańską a 

Europejskim Centrum Solidarności dotyczącej przekazania pieniędzy ze zbiórki publicznej. 

To jest pierwsza rzecz. Ile? Dwa tygodnie? Może być to wniosek w ramach dostępu do 

informacji publicznej więc dwa tygodnie myślę, że powinno wystarczyć organom na 

przesłanie jej, może być na adres mailowy. Idźmy dalej – mam takie pytanie czy byłaby 

możliwość zobaczenia filmu „My, naród” jeszcze przed prapremierą? Filmu dokumentalnego.   

 

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Nie wiem tego. Muszę się dowiedzieć.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Jeżeli byłaby taka możliwość ja jestem w stanie nawet przybyć do państwa żeby to nie 

wędrowało nigdzie na nośnikach i zobaczyć ten film. Dalej – jest taka debata 3 czerwca, a 

w zasadzie każdego dnia, „Rozmowa na temat” , występują tam różne osoby, różni goście, 

jakie są tematy przewodnie tych debat wieczornych, od 18:00 do 20:00?  Jest Jerzy Bralczyk, 

jest pan Bodnar… 

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

One kształtują się dosyć zróżnicowanie tzn. chcemy podejmować temat trzech dekad czyli 

przyjrzeć się rokowi ’89  ale także tym co wydarzyło się w kulturze społecznej, politycznej… 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Ja rozumiem, tylko, że zapewne każdy z tych gości będzie miał zupełnie inny temat, czy 

inną drogę do opowiedzenia, gdybym tutaj też mógł poprosić o informację jakie tematy będą 

podejmowane przez każdego z gości. Idźmy dalej: „Po dwóch stronach okrągłego stołu”  

3 czerwca od godz. 10:00 do 12:00 - debata młodzieży z uczestnikami obrad okrągłego stołu, 

jacy to będą uczestnicy tych obrad? Jakie osobistości?  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Młodzież, która zgłosiła się do nas była akurat autorem 21 postulatów, oni zostawili je nam 

w Europejskim Centrum Solidarności, myśmy się bardzo przejęli 1500 osobami, które wyszły 

na ulice kilka tygodni temu w Gdańsku, przyjęliśmy te tablice z 21 postulatami no i 

wpadliśmy na pomysł, że dobrze byłoby dać im przestrzeń, żeby w takiej krępującej tradycji 

pokolenia 40, 50, 60-latków nie czynić reprezentantów młodego pokolenia i zapraszać 

przysłowiowego Jasia żeby opowiedział co czuje tzw. młode pokolenie, tylko żeby oni mieli 

możliwość zorganizowania sobie spotkania, które ich zdaniem jest sensownym spotkaniem.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Czyli będzie młodzież i…? 

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Oni wpadli na pomysł, że chcieliby skonfrontować różne strony okrągłego stołu czyli po latach 

zaprosić ludzi, którzy siedzieli wtedy po dwóch stronach okrągłego stołu żeby porozmawiać 

o tym, żeby w jaki sposób dzisiaj można pracować nad konfliktami społecznymi, jak wtedy 

radzono sobie z takimi sytuacjami. 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Ja rozumiem,  to o czym to będzie, to jest inna kwestia ale kto będzie uczestniczył? Jakby 

była taka lista, to bardzo byłbym wdzięczny za przesłanie.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Kolejna kwestia to jest Międzynarodowe Forum Obywatelskie w audytorium bodajże od godz. 

11:00, trzeci i czwarty czyli pierwszy dzień, otwarcie Forum pani Dulkiewicz, Mieczysław 
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Struk, Piotr Gliński, pan Kerski i Bogdan Lis. Kto potwierdził na chwilę obecną  z tych osób? 

Czy ma pan może taką informację?  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Nie. Czekamy jeszcze na potwierdzenia.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Jest jeszcze taka debata – „Samorządowa Europa pamięci Pawła Adamowicza”, kto będzie 

w niej występował, jakie będą pytania, jaka jest tematyka tej debaty? Bo w zasadzie 

wszystko  można wrzucić do tego tematu.  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

To może ja od razu odpowiem bo to są bardzo szczegółowe pytania żebyśmy się nie pogubili. 

Wśród uczestników znaleźli się Aleksandra Dulkiewicz, zaproszenia były wysyłane do Sawi 

Kakana (?) i jeszcze kilku burmistrzów miast z Polski i Europy, którzy mieli wziąć udział w 

tej debacie. Miała się skupiać wokół ludzi, którzy kiedyś z Pawłem Adamowiczem 

współpracowali, dla których cała kultura samorządności odgrywała istotną rolę.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Czyli osoby związane z panem prezydentem Adamowiczem i ich wspomnienia, działalność i 

itd.  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Tak, ale będą pytania o przyszłość, o rolę samorządu w ogóle w kształtowaniu kultury 

demokratycznej, jak dzisiaj wygląda w kulturze politycznej współcześnie.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Jak będzie szczegółowy program tej debaty to wysłałby mi pan również mailem? Dobrze. 

Przejdźmy dalej: 4 czerwca, czy jest potwierdzona obecność pana Andrzeja Dudy, jeżeli 

chodzi o otwarcie wystąpienia prezydentów? 4 czerwca, audytorium , godz. 10:00.  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

Nie mam jeszcze takiej informacji.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Nie ma. Dobrze, godz. 12:00 Plac Solidarności, scena przy Bramie, uroczystość odczytania i 

podpisania deklaracji wolności i solidarności. Jak wygląda ta deklaracja? Chciałbym ja 

zobaczyć przed uroczystościami. Kto jest autorem? Co ona zawiera? Tylko chciałbym ją 

zobaczyć nie 4-go 5 minut przed podpisaniem… 

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

A kiedy chciałby pan ją zobaczyć?  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

 Myślę, że dwa tygodnie na pewno wystarczą na przesłanie tego. Idziemy dalej: godz. 17:30, 

scena przy Złotej lub Zielonej Bramie, wystąpienia gości specjalnych, Święto Solidarności i  

Wolności w Gdańsku, a następnie odegranie hymnu Europy, jeżeli tak to można nazwać, kto 

jest gościem specjalnym?  

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

To nie jest wydarzenie, które organizuje Europejskie Centrum Solidarności. Znajduje się na 

liście obchodów ale tych podmiotów organizujących jest więcej.  Z tego co wiem akurat to 

organizuje Urząd Miasta Gdańska.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  
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Urząd Miasta, czyli to pytanie do pana dyrektora.  

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

W tym momencie spośród gości, którzy wystąpią na scenie jest potwierdzona pani Aleksandra 

Dulkiewicz jako organizator, pan prezydent Lech Wałęsa i pan przewodniczący Donald Tusk.  

 

Radny Dawid Krupej – członek  komisji  

A jakim kluczem wysyłali państwo zaproszenia odnośnie wystąpienia na tej europejskiej 

uroczystości.  

 

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

Autorska.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Autorska. A kto się znajdował na tej liście zaproszeń?  

 

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

Na razie z gości, którzy potwierdzili mogę …(wypowiedź niewyraźna) jeżeli ktoś jeszcze 

potwierdzi to… (wypowiedź niewyraźna) (2:06) 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Rozumiem. Przejdźmy dalej: „Rozmowa na temat” – rozmowa z ekspertem 8 czerwca 

podejmującym temat demokracji w praktyce. Kto będzie ekspertem tej rozmowy? Kto będzie 

komentował temat demokracji w praktyce? Prosiłbym o taką informację, i myślę, że to 

będzie na tyle. Jeszcze jedno pytanie: czy  w trakcie tych uroczystości padną jakieś 

antyrządowe hasła? Będą podjęte antyrządowe działania mające na celu dyskredytację 

obecnie rządzących?  

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

Nie rozumiem pytania pana radnego. Miasto Gdańsk jak i władze miasta Gdańska tego typu 

słów nie rzucają ani nie mówią. Nie rozumiem pytania.  

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Czy podczas tych uroczystości, czy to przedstawiciele miasta Gdańska, czy zaproszeni goście 

będą wkraczać w politykę wewnętrzną obecnie zaistniałą i będą wygłaszać hasła 

antyrządowe i inspirować lud do braku zaufania? 

Radny Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji 

Wydaje mi się, że trochę rozumiem Marka, który mówi, że nie rozumie pytania ponieważ 

rzeczywiście tak jest i to dotyczyło również Pawła Adamowicza, który był osądzany od czci 

i wiary przez aktualne władze Polski. Czasami mu się wyrwało ale przede wszystkim mówił 

o sprawie, a nie tylko o polskim rządzie ale o problemach, które źle są rozwiązywane jego 

zdaniem. Tego typu rzeczy są moim zdaniem absolutnie dopuszczalne  bo zarówno ci co mają 

władze i ich sprzymierzeńcy, jak również ci którzy władzy aktualnie nie mają to mają swoje 

zdanie i ważne żeby wypowiadali się merytorycznie.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Jeżeli państwo twierdzicie, że Gdańsk jest miastem wolności i solidarności i te wyrażenia 

powinny łączyć, to te osoby, które wystąpią i wypowiedzą się w trakcie trwających 

uroczystości nie powinny krytykować polskiego rządu w sposób w jaki państwo doskonale 

wiecie,  więc to jest pytanie – czy z ust… 
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Pan Maciej Buczkowski – dyrektor Kancelarii Prezydenta 

My na pewno nie chcemy wprowadzać prewencyjnej formy sprawdzania o czym dane osoby 

będą mówiły, traktujemy swobodę wypowiedzi więc zapraszamy przedstawicieli głównie 

świata samorządowego do uczczenia tego ważnego wydarzenia. Natomiast jakby supozycja 

inspiracji  ze strony miasta jakiejś działalności antyrządowej powiem szczerze jest trudna i 

proszę nie stawiajmy tego typu tez bo one są nieuprawnione w żaden sposób. Natomiast nie 

chcielibyśmy zarzucać naszym gościom tego co chcą mówić. Ja rozumiem wszystkie te 

pytania sprawdzające „co, kto, kiedy, jak”, oczywiście my możemy to przedstawić ale 

żebyśmy mieli jasność: my na swobodę wypowiedzi nie będziemy wpływać, chcemy żeby 

wszyscy się czuli pewnie jak u siebie, zapraszamy wszystkich przedstawicieli różnych 

środowisk, rządu również i powinniśmy razem świętować. Stąd symbol okrągłego stołu, stąd 

obecność nasza w każdej przestrzeni miejskiej, stąd też próba zaproszenia tych osób, które 

przyjadą dlatego żeby porozmawiać z przedstawicielami Gdańska, turystów, mieszkańców, 

chcemy tez zaprosić przedstawicieli rządu, jeżeli widzą potrzebę, widzą ochotę, widzą taką 

misję, żeby spotkać się z przedstawicielami Gdańska, nawet właśnie w tych namiotach gdzie 

będą „pozarządowcy”. Stworzymy im tę przestrzeń, ale każdy wypowiada się we własnym 

imieniu i ma dowolność tych wypowiedzi.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

Dlatego się zapytałem bo chciałbym uczestniczyć w tych obchodach i mam nadzieję, że część 

a może i większość osób związana z moim środowiskiem politycznym, niekoniecznie 

politykami czy samorządowcami, ale również osobami o podobnej wrażliwości. Nie 

chciałbym żeby poczuły się w jakiś sposób dotknięte wypowiedziami gości, którzy będą 

zaproszeni, żeby to były obchody łączące a nie dzielące i stąd było moje pytanie. Jeszcze 

jedno pytanie: czy mają państwo wiedzę w jakikolwiek sposób te wydarzenia, które państwo 

organizują z utworzeniem ruchu 4 czerwca?  

 

Radna Teresa Wasilewska  

A co to jest ruch 4 czerwca?  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

To jest taka społeczna akcja, przygotowywana przez agencję PR, związana z powrotem pana 

Donalda Tuska do Polski.  

 

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

Bodajże wczoraj wpłynęło do nas takie zapytanie… 

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  

To nie ode mnie.  

 

Pan Marek Bonisławski – Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 

To może od któregoś z dziennikarzy. Nie mamy nic wspólnego z tą akcją i z tymi ludźmi.  

 

Radny Andrzej Stelamsiewicz – Przewodniczący Komisji 

Wypowiedział się pan dyrektor ECSu, ale zobaczcie – siedzi pan Ossowski – dyrektor Muzeum 

Gdańska, siedzi pan Buczkowski – dyrektor Kancelarii Prezydenta, dyrektor Centrum 

Hewelianum może dajmy się im wypowiedzieć.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji  
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Ale mówiliśmy w tym momencie o ECSie. Jeszcze jedno pytanie: za chwilę mamy w maju 

obchody uroczystości Młodej Polski, dlaczego maj a nie sierpień? Bo w sierpniu został 

podpisany akt założycielski tej organizacji.  

 

Pan Jacek Kołtan – zastępca dyrektora ESC 

To była decyzja środowiska związanego z tą organizacją. Sierpień jest trudnym miesiącem 

do organizowania czegokolwiek.  

 

Radny Andrzej Stelamsiewicz – Przewodniczący Komisji 

Proszę teraz pana dyrektora Ossowskiego o przedstawienie obchodów rocznicy wybuchu II 

Wojny Światowej.  

 

Pan Waldemar Ossowski – dyrektor Muzeum Gdańska 

Świętowaliśmy już jedną rocznicę - a mianowicie 60-lecie pierwszego koncertu rockowego w 

Polsce, który odbył się w Gdańsku, koncert zespołu Rythm and Blues. Temu wydarzeniu 

dedykowana jest wystawa w Ratuszu Głównego Miasta, zebraliśmy mnóstwo pamiątek 

związanych z tym zespołem, jak również z innymi. Wystawa cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Powoli zbliżamy się do obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 

Jeśli chodzi o Muzeum Gdańska to są to plany merytoryczne zmierzające w kierunku 

przekazania rzetelnej wiedzy z tego co się wydarzyło w tych dniach 80 lat temu. Chcemy 

wydać ważne publikacje związane z tą rocznicą. W pierwszej kolejności wydamy książkę 

„Gdańszczanie 1939” , jak również publikacje najwybitniejszego znawcy obrony 

Westerplatte doktora Andrzeja Drzycimskiego, który kończy 3 tom dotyczący dziejów 

Westerplatczyków po 1945.  Będzie zorganizowana wystawa czasowa dotycząca „Gdańszczan 

1939”, jej scenariusz będzie oparty na kanwie publikacji Brunona Zwary. Cykl wykładów 

będzie trwał od 9 maja w Ratuszu Głównego Miasta zatytułowanych: „Jak kapitulowało 

Westerplatte?”. W maju, czerwcu w naszym muzeum będą się odbywały wydarzenia o 

podobnej tematyce, będzie międzynarodowa konferencja, która planujemy 14 - 15 

października zatytułowana „Historia jako pokusa, spojrzenie z perspektywy Westerplatte”. 

To będzie kontynuacja konferencji jaka się odbyła rok temu.  Uczestniczyli w niej m.in. 

Norman Davis i aspekty dotyczące pamięci II Wojny Światowej. Muzeum Gdańska to również 

opieka od 45 lat nad placówka muzealną zlokalizowaną na Półwyspie Westerplatte czyli nad 

wartownią nr 1. 1 września planujemy powtórzenie dużego festiwalu rekonstrukcyjnego, 

który cieszy się dużym zainteresowaniem. Kolejny weekend 6-7 września planujemy 

zorganizować spektakl multimedialny  „Światłocienie”, który okazał się bardzo dużym 

sukcesem, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.  Na Westerplatte odbędzie się też 

szlak pamięci, który polega na tym że osoby przebywające na Westerplatte będą mogły 

skorzystać ze ścieżki która się tam znajduje wraz ze zwiedzaniem z przewodnikami. Muzeum 

nie organizuje tych dużych wydarzeń, które organizuje Kancelaria Prezydenta.  

 

Pan Marek Buczkowski – dyrektor Kancelarii Prezydenta 

Jak państwo pamiętacie w z zeszłym roku Rada Miasta Gdańska wystosowała apel do 

wszystkich najważniejszych osób aby zastanowić się, rozważyć, przygotować się do 

obchodów 80- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Niestety mimo ponawianych próśb 

również ze strony prezydenta Adamowicza nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze 

propozycje więc przystąpiliśmy sami do przygotowywania obchodów uroczystości 

zlokalizowanych w okolicy Westerplatte. Chcemy przygotować międzynarodową 

konferencję, która będzie miała charakter tryptyku, będzie się odnosiła do przeszłości, do II 

Wojny Światowej, do tego jak tragiczne były te wydarzenia. W drugiej części konferencji 

chcielibyśmy sobie zadać pytanie i odpowiedzieć czy wyciągnęliśmy lekcje z tych dramatów, 
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które się wydarzyły przed laty. Odpowiedź jest niestety negatywna ponieważ te konflikty 

cały czas się odbywają. A w trzeciej części pokusimy się o prognostykę czy zmienia się 

aktualnie architektura bezpieczeństwa, np. rola Stanów Zjednoczonych, czy pełni nadal rolę 

tego globalnego „policjanta”, czy musimy się bardziej koncentrować na Pakcie Atlantyckim, 

z jakimi zagrożeniami się borykamy np. cyberprzestępczość, kwestie zagrożenia klimatu. 

Tradycyjnie o 4:40 odbędzie się na Westerplatte ceremonia, na którą zapraszamy, 

zaproszenia tez wyszły do prezydenta, do premiera, do marszałków sejmu, do ministrów. 

Chcemy aby ten dostęp do Westerplatte był otwarty dla jak największej ilości osób z 

jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa. Po ceremonii odbędzie się konferencja, o 

której mówiłem, zakładamy, że będzie trwała w godz. 11:00 – 17:00. Wieczorem planujemy 

duży koncert, rozważamy różne lokalizacje. Będzie również festiwal rekonstruktorów, 

prezentacje sprzętu wojskowego naszej armii.  

 

Radny Dawid Krupej – członek komisji 

Czy Kancelaria Prezydenta wystosowała zaproszenia do prezydentów lub premierów innych 

krajów? 

 

Pan Marek Buczkowski – dyrektor Kancelarii Prezydenta 

Nie stosujemy korespondencji bezpośredniej z szefami państwa ani z prezydentami, chyba 

że wiążą nas porozumienia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.  

 

Pan Andrzej Stelmasiewicz – Przewodniczący Komisji  
Proszę jeszcze pana dyrektora Bonisławskiego o zabranie głosu.  
 
Pan Marek Bonisławski – dyrektor Biura Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta 
Mogę jeszcze tylko dopowiedzieć o 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą 
świętujemy w przyszłym tygodniu. 1 maja zapraszamy na wspólne odśpiewanie hymnu o 
godz. 12:00 przed Dworem Artusa. O godz. 20:00 wspólnie z Sopotem w Ergo Arenie 
przygotowaliśmy koncert dla mieszkańców Gdańska i Sopotu. 29 kwietnia uczniowie 
gdańskich szkół  na Ołowiance będą tworzyć flagę Unii Europejskiej, będziemy rozdawali 
nasze flagi narodowe, flagi europejskie, flagi gdańskie.  
 
Nie było pytań i głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.  
 
 
Godz. 17:40  
 

       Przewodniczący Komisji Kultury 
     i Promocji Rady Miasta Gdańska 

 
     Andrzej Stelmasiewicz 

 
 

Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 
 


