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Protokół nr 22-9/2020 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji  
Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 25 listopada 2020 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:30, zakończyło o godzinie 16:00. 

Obecność: 

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Kultury i Promocji wg listy 
obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący komisji Andrzej Stelmasiewicz otworzył posiedzenie, powitał 
zebranych i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do 
radnych drogą elektroniczną – Porządek Obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia. 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 780. 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2021 w zakresie działania komisji – druk nr 781. 

- Biuro Prezydenta 

- Biuro Prezydenta ds. Kultury 

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

- Wydział Urbanistyki i Architektury 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów 

Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo Honorowego Obywatela Miasta 

Gdańska – druk nr 773. 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. gen. Marka 

Bezruczki – druk nr 799. 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 
USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 780. 

________________________________________________________________________ 
Druk nr 780 – Sprawa: BRMG-S.0006.313.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.11.2020 r.) 

Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 22-9/92-34/20 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 

2021 w zakresie działania komisji – druk nr 781. 

________________________________________________________________________ 
Druk nr 781 – Sprawa: BRMG-S.0006.314.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.11.2020 r.) 

Marek Bonisławski – dyrektor Biura Prezydenta 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział m.in., że w związku z pandemią ciężko jest przewidzieć jak będzie 
wyglądał rok 2021. Dodał, że w dużej mierze są to przedsięwzięcia i imprezy, które 
wymagają partycypacji ludzi. Zapytał o ręczne zarzadzanie w takich sytuacjach, czy 
organizację wydarzeń w inny sposób, np. online. 

Marek Bonisławski – dyrektor Biura Prezydenta 

Powiedział, że w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej nie będzie można 
organizować imprez z udziałem publiczności, jednak na drugą cześć roku mają 
zaplanowane imprezy. Dodał, że część inicjatyw przenoszą do sfery online. Zwrócił 
uwagę na koszty związane z takimi akcjami. Zaznaczył, że jeśli z tego tytułu zostaną 
poczynione oszczędności, to na bieżąco będą udzielać wsparcia lokalnym 
przedsiębiorcom, twórcom kultury, np. konkursy. Dodał, że zajęli się również 
porządkowaniem spraw dotyczących ujednolicenia graficznego, ksiąg wizualnych. 
Podsumowując powiedział, że starają się teraz tak podpisywać umowy, że 
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ewentualnie pokrywają uzasadnione koszty, z zastrzeżeniem, że jeśli nie dojdzie do 
wydarzenia żeby nie ponosić kosztów.     

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zapytał ile osób jest zatrudnionych w Biurze Prezydenta ds. Kultury. 

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Powiedziała, że zatrudnionych jest 15 osób, ale na stałe jest 10 osób, ale ze względu 
że nas zespół jest młody i 5 osób jest na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.  

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że z przedstawionej informacji wynika, że biuro zajmuje się bardzo dużą 
ilością spraw. Podziękował za zaangażowanie szczególnie, że dają radę  
w ograniczonym składzie.  

Łukasz Bejm – członek komisji 

Zapytał o działania prowadzone przez instytucje, wyjścia z ofertą do mieszkańców, 
które finansowane, bądź współfinansowane przez miasto. Dodał, że widząc przykłady 
z innych miast jest możliwość działania.  

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Powiedziała, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana w instytucjach miejskich. 
Starają się wpływać na formy możliwe do realizacji w czasie pandemii. Wyjaśniła, że 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wypożyczanie zbiorów w tym 
miesiącu były zabronione. Poinformowała, że posiadają zestawienie 12 podmiotów 
jeśli chodzi o ich działalność i dostępność. Oczekują na kolejne wytyczne, ponieważ 
jeśli chodzi o działalność kulturalną to mają lockdown. Nie ma możliwości realizacji 
kultury w sferze online instytucje działają.  

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że trudno mu zrozumieć działania rządu i wyraził niezadowolenie, że 
luzowane są różne obostrzenia, natomiast nie ma mowy o zniesieniu rygorów, 
przynajmniej częściowo, w sferze kultury.  

Barbara Frydrych – dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury 

Powiedziała, że brak możliwości udostępniania prawnie zakazała możliwość 
udostępniania zbiorów bibliotecznych. Dodała, że czekają na rozstrzygnięcie 
złożonego apelu do rządu i ministerstwa kultury ze stanowiskiem zaniepokojonych 
dyrektorów z całej Polski. 

Grzegorz Sulikowski – miejski konserwator zabytków 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Aleksandra Makaruk – przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 22-9/93-35/20 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów Honorowej 

Obywatelki Miasta Gdańska albo Honorowego Obywatela Miasta Gdańska  

– druk nr 773. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 773 – Sprawa: BRMG-S.0006.306.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.11.2020 r.) 

Beata Dunajewska – przedstawicielka Wszystko dla Gdańska 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Łukasz Bejm – członek komisji 

Podziękował za współpracę przy projekcie i uwzględnienie uwag ich klubu. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Uważa, że uaktualnienie uchwały ma głęboki sens ze względu na to, że czasy się 
zmieniają i język polski również. Kobieta otrzymująca taką nagrodę nie musi nosić 
tytułu honorowego obywatela. Jest to dzisiaj niestosowne. Druga sprawa to 
odbieranie tytułu. W poprzedniej uchwale nie przewidziano takiej możliwości. Życie 
pokazało, że takie sytuacje mogą się zdarzać. 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

Opinia 22-9/94-36/20 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Skwer im. gen. Marka 

Bezruczki – druk nr 799. 

________________________________________________________________________ 

Druk nr 799 – Sprawa: BRMG-S.0006.332.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26.11.2020 r.) 
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Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Odczytał pismo w tej sprawie od zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska. Uważa, że 
jest to bardzo dobra lokalizacja, skromna, ale jednocześnie bardzo uczęszczana. 
Popiera nazwanie tego skweru imieniem gen. Marka Bezruczki.   

Tomasz Strug – przewodniczący Zarządu dzielnicy Oliwa 

Powiedział m.in, że są teraz w trakcie dyskusji o rolach rad dzielnic. Są rozczarowani 
kierunkiem, w którym to wszystko zmierza. Podkreślił, że do właściwości rady 
dzielnicy wg statutu należy opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska 
dotyczących dzielnicy. Wyraził żal, że rada dzielnicy Oliwa nie została powiadomiona 
o toczącej się procedurze i projekcie uchwały, który mogliby zaopiniować. Dodał, że 
mieli pomysł na ten placyk. Miał być imienia Polonii Oliwskiej. Okazało się, że nawet 
nie mogli złożyć kontroferty. Obawia się, że za chwilę wszystkie miejsca w Oliwie 
będą miały patronów, którzy znajda się tam z innego klucza. Zaapelował, aby wrócić 
do dyskusji czy jest to właściwe miejsce i okazała. Zauważył, że generał Bezruczko 
jest już upamiętniony w kilku miejscach w Polsce, więc to nie jest tak, że jest to 
postać zapomniana. Chciałby, aby druk wrócił do rady dzielnicy ze względów 
proceduralnych i dano im prawo do wypowiedzenia się. 

Łukasz Bejm – członek komisji 

Przypomniał, że druk otrzymali tydzień temu. Przewodniczący Strug szybko w 
mediach społecznościowych reagował z komentowaniem trybu jego przesłania. Jego 
zdaniem był czas, aby zwołać sesję rady dzielnicy i zaopiniować inicjatywę. Dodał, 
że gdyby radni, tak aktywnie podeszli do tematu, jak komentowali w mediach, to 
druk udałoby się zaopiniować tym bardziej, że wszystkie sesje odbywają się w trybie 
zdalnym. Uważa, że sprawę należy zaopiniować dzisiaj.   

Karol Rabenda – członek komisji 

Jego zdaniem jako rada miasta i urząd kompromitują się. Zauważał, że podczas 
ostatniej dyskusji na ten temat pojawiły się duże rozbieżności w opiniach. Akcja 
upamiętnienia Pana Bezruczki odbywa się w wielu miastach. Na poprzednim 
posiedzeniu było zgłoszone inne miejsce, dla którego komisja dała pozytywną opinię. 
Nie wie skąd wziął się ten wniosek i zmiana. Zaznaczył, że nie została przedstawiona 
informacja dlaczego Pani prezydent nie wyraziła na to zgody. Minął miesiąc i jest 
nowa lokalizacja i ta sama historia z radą dzielnicy. Nie rozumie dlaczego nie podjęto 
konsultacji z radą dzielnicy. Jego zdaniem wynika to z błędów komunikacyjnych 
miasta z radą dzielnicy. Podkreślił, że panują bardzo napięte stosunki pomiędzy 
radami dzielnic, radą miasta i urzędem, jeśli chodzi o reformę rad dzielnic. 
Podkreślił, że sytuacja jest niezręczna, ponieważ swoją decyzją urażą albo radę 
dzielnicy albo konsula. Nie wie jak wybrnąć z tej sytuacji. Prosił o wyjaśnienie 
historii zmiany tej lokalizacji oraz dlaczego brak tu konsultacji radą dzielnicy Oliwa. 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Wyjaśniła, że konsul nalegał, aby uchwała powstała w 2020 r. ze względu na 100 - 
lecie wojny polsko – bolszewickiej. Poprzednie lokalizacja została niefortunnie 
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wybrana, ponieważ z dokumentów w ewidencji gruntów nie wynikało, że to miejsce 
jest upamiętnione jako dawny cmentarz. Panu konsulowi zależało również, aby 
miejsce nie było rondem, tylko miejscem, gdzie będzie można urządzać wystawy, 
forma placyku. Podsumowując powiedziała, że proponowana lokalizacja wydawała 
się najbardziej optymalnym miejscem. Brak konsultacji z radą dzielnicy wynika z 
braku potrzeby. Taka opinia jest potrzebna w przypadku zmiany nazwy. W przypadku 
nadawania nazwy nowemu miejscu nie są wymagane konsultacje. Jeśli uważają, że 
takie konsultacje są niezbędne to w następnych przypadkach będą to robić.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Zwrócił uwagę, że ktoś tutaj mija się z prawdą, jeśli chodzi o wiedzę, że był tam 
cmentarz i raczej nie jest to Pan konsul. Mogą oczywiście to przegłosować i pewnie 
tak się stanie, ale ostatecznie stawia to całą radę, której również jest członkiem, w 
bardzo niezręcznej sytuacji. Prosił o wyjaśnienia co się stało z poprzednią uchwałą 
oraz informację czy w tej sytuacji jest plan B czy sprawa jest już przesądzona. 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że to jest plan B. Dodała, że pozytywna opinia dotyczyła nie tylko 
generała, ale również miejsca. Konsultowała się z prawnikiem, który stwierdził, że 
pozytywna opinia dotyczyła patrona i miejsca, więc teraz musiał wpłynąć nowy 
wniosek z nową lokalizacją. 

Tomasz Strug – przewodniczący Zarządu dzielnicy Oliwa 

Zwrócił się z prośbą do urzędników o uwzględnianie uprawnień rad dzielnic, które są 
zapisane w statutach.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapewniła, że popracują nad poprawą komunikacji i jakości współpracy. 

Jan Perucki – członek komisji 

Prosił aby w miarę możliwości rady dzielnic były jak najwcześniej informowane  
o drukach dotyczących ich dzielnic. Zwrócił uwagę, że ten konkretny druk wpłynął  
w tym samym czasie, zarówno do radnych rady miasta, jak i radnych dzielnicowych. 
Już na poprzednim posiedzeniu osiągnęli konsensus jeśli chodzi o patrona i potrzebę 
jego upamiętnienia. Zwrócił się o pozytywne zaopiniowanie druku.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zaproponował głosowanie nad drukiem.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. Radny Karol Rabenda odmówił udziału w głosowaniu. 

Opinia 22-9/95-37/20 
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PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
________________________________________________________________________ 
Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poinformował o korespondencji, m.in. petycji Partii Zielonych Regionu Pomorze  
w sprawie o podjęcie na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska decyzji o zmianie 
nazwy ulicy, obecnie noszącej imię Romana Dmowskiego, i nadanie jej imienia Marii 
Dulębianki.  

Aleksandra Bełdowicz – przedstawiciel wnioskodawcy 

Powiedziała m.in., że Maria Dulębianka była osobą bardzo zasłużoną, działaczką 
społeczną, organizowała kuchnię dla osób biednych, walczyła o założenie żeńskiego 
gimnazjum. Była feministką i osobą walczącą o równość. Uważa, że te wartości są  
w Gdańsku szczególnie ważne i z tego powodu zasługuje na upamiętnienie. Proponują 
zastąpienie patrona Romana Dmowskiego, ponieważ reprezentuje wartości, które 
współcześnie nie są na czasie, ponieważ podburzają demokrację, o którą walczyli  
i  zdobyli. Ponadto był antysemitą i nacjonalistą i jest z jednym z idoli współczesnych 
narodowców, osób, które z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” na ustach rzucają racami 
 w mieszkania, ponieważ sprowokowała ich tęczowa flaga albo symbol strajku kobiet. 
Dodała, że od miesiąca trwają strajki o prawa kobiet, które są im odbierane. Z tego 
powodu uważają, że Maria Dulębianka, kobieta, która jest ikoną feminizmu i walki  
o prawa kobiet, powinna być w taki sposób uhonorowana. Dodała, że przez 20 lat 
Dulębianka była w związku z Marią Konopnicką. Dodatkowo ulica Konopnickiej leży 
niedaleko ul. Dmowskiego. 

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział m.in., że każda zmiana patrona ulica, która ma dużo adresów zarówno 
osób fizycznych, jak i firm, niesie za sobą duże koszty związane z wymianą wszelkich 
dokumentów oraz koszt wizerunkowe. Pandemia dodatkowo nie sprzyja takim 
zmianom, ponieważ dodatkowo obciąża to przedsiębiorców. Dodał, że dzisiaj chyba 
nie zapadnie w tej sprawie żadna konkretna decyzja. Ma mieszane uczucia, jeśli 
chodzi o zmianę nazwy ulicy właśnie ze względu na kwestie techniczne.  

Karol Rabenda – członek komisji  

Nie popiera przedstawionej inicjatywy. Rozumie zacietrzewienie ideologiczne Partii 
Zielonych, ale nie obrażanie Romana Dmowskiego, jednego z ojców założycieli 
niepodległości. Dodał, że poza Witosem, Paderewskim i Piłsudskim, nie ma osoby, 
którą bardziej utożsamiałaby się w historii z odzyskaniem niepodległości. Takie 
uzasadnienie wniosku powinno go zdyskwalifikować. Podkreślił, że co osoby patronki, 
po akceptacji rady dzielnicy, byłby gotów nazwać jej imieniem jakąś nowa ulicę  
w mieście.    

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapytała czy szacowali koszty realizacji tego przedsięwzięcia. 
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Aleksandra Bełdowicz – przedstawiciel wnioskodawcy 

Powiedziała, że nie przewidywali jeszcze kosztów. Są na etapie zbierania podpisów 
pod petycją, jaką stworzyli. Zależy im na opinii mieszkańców. Jeśli trzeba będzie 
oszacować koszty to oczywiście się tego podejmą. 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Wyjaśniła jakie działania związane z ich inicjatywą musiałyby zostać podjęte. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział m.in., że w Gdańsku jest procedura funkcjonująca od lat ’90. Różni ludzie 
zgłaszali swoje pomysły. Tak powstała lista, która dzisiaj obejmuje około 100 
kandydatur, które czekają na swoje miejsce. W tej komisji będą się starali nadać 
wolnym miejscom w mieście imiona patronów z listy. Zwrócił uwagę, że w mieście 
Gdańsku, legendzie wolności i solidarności, mieszkają ludzie o różnych poglądach  
i należy brać pod uwagę ich zdanie oraz dewizę z herbu Gdańska odważnie, ale  
z rozwagą. Gdańsk taką właśnie zasadą się kierował. Zaproponował pozostawienie 
pisma bez oficjalnej reakcji ze strony komisji. Zaproponował, aby przyjrzeli się 
wnioskowi i oszacowali koszty. Dodał, że na temat Romana Dmowskiego są różne 
opinie. On ma jak najgorszą, ale szacunek należy mu oddać, ponieważ miał swój 
istotny wpływ w odnowieniu polskiej państwowości po I wojnie światowej.  

Łukasz Bejm – członek komisji 

Jego zdaniem petycja jest niezrozumiała, ponieważ Panią Marie Dulębiankę warto 
byłoby uhonorować w naszym mieście, ale składanie takiego wniosku dla tej ulicy 
jest kompletnie nietrafione. Podkreślił, koszty, które byłby ogromne. Chciałby pod 
tą petycją zobaczyć podpisanych mieszkańców tej ulicy. Chyba, że ich intencją jest 
odebranie Panu Dmowskiemu honoru, ale to inna sprawa i nie tędy droga jednak. 

Tomasz Strug – przewodniczący Zarządu dzielnicy Oliwa 

Namawiałby wnioskodawców do rezygnacji z tej konfrontacyjnej linii. Podoba mu się 
idea bliskości z ul. Marii Konopnickiej. Powiedział, że dobrymi lokalizacjami byłby 
również: placyk u zbiegu Jaśkowej Doliny i al. Grunwaldzkiej przed siedzibą 
Gdańskich Autobusów i Tramwajów albo placyk z fontanną przed siedzibą przed CH 
Manhattan.     

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Poinformował, że wpłynęło pismo rady dzielnicy w sprawie nazwania placu przed 
Cristalem imieniem Przyjaciół Wrzeszcza. Przypomniał, że komisja wydała 
pozytywną opinię w sprawie nadania nazwy Czerwonych Gitar. Zastanawia się co w 
tej chwili zrobić, ponieważ komisja już uchwałę zaopiniowała. 

Karol Rabenda – członek komisji  

Zauważył, że decyzja o nadaniu imienia należy Rady Miasta Gdańska, ale jeśli jest 
wniosek spełniający wszystkie formalne wymogi to komisja może wydać opinię. Póki 
co stan formalny jest taki, że plac jest wolny, ponieważ nie ma uchwały Rady Miasta 
Gdańska.  
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Beata Dunajewska – radna miasta Gdańska 

Powiedziała m.in., że mogą być dwie opinie, a decyzja finalnie należy do Prezydenta 
Miasta Gdańska, który przygotuje uchwałę albo nie. Zaproponowała, aby decyzję 
pozostawić Prezydentowi Miasta Gdańska. Zaznaczyła, że ona pierwsza podjęła 
działania w celu nazwania tego placu. 

Teresa Wasilewska – członek komisji 

Powiedziała, że nazwa Przyjaciół Wrzeszcza jest bardzo ładna, ale uważa, że 
Wrzeszcz nie ma wrogów. Natomiast zespół Czerwone Gitary dla większości 
mieszkańców ma duże znaczenie. Jest również nazwą lepiej oddającą ducha 
młodości. Jej zdaniem zrobią przyjemność mieszkańcom, którzy żyją jeszcze tymi 
czasami.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Powiedział, że merytorycznie zgadza się z Panią Teresa Wasilewską. Jakby przyszło 
głosować i wybierać to nie wie jak zagłosuje. Uważa, że ta nazwa jest konkretniejsza 
i oddaje ducha miejsca. Nazwa Przyjaciół Wrzeszcza jest ogólna, ale taką koncepcję 
ma rady dzielnicy. Zwrócił uwagę na problem komunikacyjny miedzy radą dzielnicy, 
a radą miasta lub urzędem. Przyznał rację, że decyzje podejmie prezydent miasta. 
W przypadku kiedy oba wnioski będą głosowane na radzie miasta, to komisja powinna 
zaopiniować również obie propozycje.  

Beata Dunajewska – radna miasta Gdańska 

Powiedziała, że każdy ma prawo do własnej inicjatywy. Nie miała świadomości, że 
sprawa wywoła takie poruszenie. Inicjatywę uważa za słuszną. Dodała, że przez 
ponad dekadę zajmowała się zawodowo muzyką rokową i współpracowała z wieloma 
zespołami. Bardzo zależy jej, aby uhonorować Czerwone Gitary w Gdańsku. Różne 
miasta przyznają się do różnych zespołów, które często nie mają nic z nimi 
wspólnego, a pierwszy koncert Czerwone Gitary zagrały w Cristalu.  

Jan Perucki – członek komisji 

Powiedział m.in., że ciężar decyzji spoczywa na radnych miasta Gdańska. Jest to 
kwesta ich przekonań. Uważa, że dalsza dyskusja nic nowego już nie wprowadzi. 
Podziękował radnym dzielnicowym za uczestnictwo. Jego faworytem jest Plac 
Czerwonych Gitar.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała, że w dniu jutrzejszym uchwała nie będzie głosowana, ponieważ 
prezydent wstrzymał się z podjęciem decyzji. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że negatywnie zaopiniuję uchwałę rady dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

Jan Perucki – członek komisji 

Zwrócił uwagę na stan w jakim znajduje się obecnie ten plac.  

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 



10 
 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – 1 głosem „za”, 1 głosie „wstrzymującym się” przy 3 głosach „przeciw” 
negatywnie zaopiniowała wniosek rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny w sprawie nazwania 
placu przed Cristalem Plac Przyjaciół Wrzeszcza.    

 

Następnie komisja odbyła krótką dyskusję na temat bazy lokalizacji oczekujących na 
nazwanie oraz listy potencjalnych patronów ulic, skwerów i placów. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo, sprawdził 
obecność i zamknął obrady. Godz. 16:00.   
 
 
Łukasz Bejm – nieobecny 
Jan Perucki – nieobecny 
Lech Wałęsa – nieobecny – usprawiedliwiony 
Karol Rabenda – obecny 
Henryk Hałas – obecny 
Andrzej Stelmasiewicz -obecny 
 
 
 

 
Przewodniczący 

   Komisji Kultury i Promocji 
       Rady Miasta Gdańska 

 

    Andrzej Stelmasiewicz 

 
 
 
Protokołowała:  
Ewelina Szymczyk – Biuro Rady Miasta Gdańska 

 


