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Protokół nr 21-8/2020 

z posiedzenia 

Komisji Kultury i Promocji  
Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się 28 października 2020 r. 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13:30, zakończyło o godzinie 15:30. 

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 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 760. 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 761.  

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 

prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 765. 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/447/07 Rady Miasta 

Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia 

instytucji kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski – druk nr 759.  

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Ignacego Jana 

Paderewskiego – druk nr 745. 

6. Wyrażenie opinii w sprawie inicjatywy nazwania ulicy Nowej Opackiej imieniem 

Jana i Macieja Kilarskich. 

7. Wyrażenie opinii w sprawie inicjatywy nazwania ulicy, skweru, placu lub ronda 

imieniem Macieja Kosycarza. 

8. Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, 

dotyczącego budowy skweru im. Brunona Zwarry. 

9. Weryfikacja listy potencjalnych patronów ulic, skwerów i placów. Dyskusja na 

temat utworzenia bazy lokalizacji oczekujących na nazwanie.  

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
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USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie, 6 głosami „za” - przyjęła proponowany porządek. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 760. 
________________________________________________________________________ 
Druk nr 760 – Sprawa: BRMG-S.0006.293.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.10.2020 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 – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Opinia 21-8/87-29/20 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2020 rok – druk nr 761. 
________________________________________________________________________ 
Druk nr 761 – Sprawa: BRMG-S.0006.294.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.10.2020 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 – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Opinia 21-8/88-30/20 
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PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem 
prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej Miasta – druk nr 765. 
________________________________________________________________________ 
Druk nr 765 – Sprawa: BRMG-S.0006.298.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.10.2020 r.) 

Ewa Adamska – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział m.in., że te fundusze z poprzednich celowości przeszły na przygotowanie 
premier. Zapytał, czy w związku z niepewnością jutra, w ramach tych projektów, są 
w planie transmisje, czy zapisy, które będzie można pokazać w sieci. Uważa, że 
należy o tym myśleć. 

Ewa Adamska – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Odpowiedziała, że na dzisiaj nie ma nic przygotowanego, bo cały czas liczą, że 
powróci możliwość uczestniczenia na żywo. Jeśli to potrwa na tyle długo, to 
instytucje będą musiały też taką możliwość rozważyć. 

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Opinia 21-8/89-31/20 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/447/07 Rady Miasta 
Gdańska z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia instytucji 
kultury pn.: Gdański Teatr Szekspirowski – druk nr 759.  
________________________________________________________________________ 
Druk nr 759 – Sprawa: BRMG-S.0006.292.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.10.2020 r.) 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferował projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 
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USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Opinia 21-8/90-32/20 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika Ignacego Jana 
Paderewskiego – druk nr 745. 
________________________________________________________________________ 
Druk nr 745 – Sprawa: BRMG-S.0006.278.2020 

(Oryginał uchwały przy protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 29.10.2020 r.) 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Karol Rabenda – członek komisji 

Zapytał czy wobec lokalizacji przy Ołowiance były jakieś przeciwwskazania czy 
uznano, że Brzeźno będzie bardziej odpowiednią miejscem. 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Powiedział, że była to decyzja komisji pomnikowej, ale musiałby zapoznać się  
z protokołem, aby odpowiedzieć co było powodem odrzucenia lokalizacji. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że na komisji pomnikowej w tej sprawie dyskutowano o związkach 
Paderewskiego z Gdańskiem i okazało się, że związek jest z jego przypłynięciem do 
Gdańska. Stąd propozycja, aby pomnik był zlokalizowany w Brzeźna, jak najbliżej 
wody. Dodał, że lokalizacja na radykalnie zrewitalizowanej przestrzeni bardzo mu 
odpowiada i jest właściwa. Przedstawiciele z IPN również wyrazili aprobatę dla tej 
propozycji. Był argument, że na Ołowiance jest patron Chopin.   

Henryk Hałas – członek komisji 

Uważa, że Ołowianka jest bardziej eksponowanym miejscem. Zapytał 
przedstawiciela Biura Prezydenta ds. Kultury czy Instytut Pamięci Narodowej był 
zdecydowanie na tak w sprawie przeniesienia z Ołowianki. 

Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Powiedział, że z pewnością był na tak, ponieważ nowa lokalizacja była w ich wniosku. 
Wydaje mu się, że Instytut Pamięci Narodowej przedstawił dwie lokalizacje. Później 
zostali poinformowani, że nie jest to możliwe i w toku uzgodnień oni przedstawili ich 
propozycje i ostateczny pomysł został przez wszystkich zaaprobowany.  

Łukasz Bejm – członek komisji 

Zapytał czy rada dzielnicy wyraziła opinię w tej sprawie? 
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Krzysztof Adamczyk – przedstawiciel Biura Prezydenta ds. Kultury 

Poinformował, że rada dzielnicy opiniowała miejsce wzdłuż deptaka na Brzeźnie. Po 
sprawdzeniu możliwości przez dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury okazało 
się, że posadowienie pomnika w tej lokalizacji nie byłoby zbyt prestiżowe, ponieważ 
musiałby być przesunięty w głąb parku. Dlatego zaproponowali lokalizację przy 
Hewelianum. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że Park Brzeźnieński po rewitalizacji ma wyglądać rewelacyjnie. 
Lokalizacja w takim sąsiedztwie będzie właściwa i zdecydowanie lepsza niż przy 
ścieżce spacerowo– rowerowej. Gdańsk będzie się chwalił miejscem po rewitalizacji 
Domu Zdrojowego. Będzie to atrakcyjne miejsce nie tylko dla gdańszczan.    

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do opiniowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt uchwały. 

Opinia 21-8/91-33/20 

 

PUNKT 6 

Wyrażenie opinii w sprawie inicjatywy nazwania ulicy Nowej Opackiej imieniem Jana 
i Macieja Kilarskich. 
________________________________________________________________________ 
Tomasz Strug – wnioskodawca, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Zwrócił się o poparcie tej inicjatywy. Powiedział m.in., że jest to nowo budowana 
ulica, łącznik między al. Grunwaldzką, a ul. Czyżewskiego w Oliwie. Jako rada 
dzielnicy wystąpili z tą inicjatywą już w 2018 r. o nazwanie skweru w Oliwie imieniem 
ojca i syna Jana i Macieja Kilarskich. W międzyczasie w wyniku umowy 
dżentelmeńskiej z Panem prezydentem Pawłem Adamowiczem skwer ten nazwano 
imieniem Ireny Jarockiej. Oni jako zarząd dzielnicy zaakceptowali tę sytuację  
i zdecydowali, że wrócą do tematu jak ulica Nowa Opacka zostanie wydzielona 
działkami i ulicą. Jest w kontakcie z rodziną Kilarskich. Podkreślił, że w pełni 
akceptują ich działania. Jego zdaniem warto upamiętnić te dwie osoby wybitnych 
Polaków. Jana Kilarskiego, wydawcę przewodników, który ratował gdańskie zabytki 
oraz jego syna, który kontynuował pracę przy konserwacji zabytków i odbudowie 
Gdańska. Związany był także z zamkiem w Malborku, był kustoszem.  

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że w późniejszym punkcie będą rozmawiać o liście potencjalnych 
patronów czekających na lokalizację, którą można nazwać ich imieniem. Na tej liście 
nie ma Jana i Macieja Kilarskiego z tego powodu, że rada dzielnicy zgodziła się na 
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nazwanie skweru imieniem Ireny Jarockiej. Zwrócił się do dyrektor Wydziału 
Geodezji o zajęcie stanowiska.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Powiedziała m.in., że oczekuje na oficjalny wniosek w tej sprawie wraz  
z uzasadnieniem.  

Tomasz Strug – wnioskodawca, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Poinformował, że taki wniosek został skierowany do Przewodniczącej Rady Miasta 
Gdańska. 

Jan Perucki – członek komisji 

Jego zdaniem patron powinien przede wszystkim być związany z Gdańskiem, 
dzielnicą czy lokalizacją pomimo listy kolejkowej. To powinni brać pod uwagę. 

Łukasz Bejm – członek komisji 

Zauważył, że komisja opiniując wnioski robi nadzieję wnioskodawcom, jak  
w przypadku skweru Piotra Dwojackiego, kiedy stali się obiektem nacisków. Ma 
obawę, że w następnych sytuacjach pojawią się uzasadnione pretensje do komisji, 
ponieważ pozytywna decyzja nie przesądza jeszcze sprawy. Uważa, że komisja 
powinna najpierw kierować te wnioski do urzędu z prośbą o opinie i opiniować temat 
dopiero jak będą mieli przygotowany druk albo wiedzę, że sprawa jest uzgodniona. 
Uważa, że komisja wydając od razu pozytywną opinię w pewien sposób zobowiązuje 
się, że tempo prac zostanie utrzymane, a jednak nie mają na to większego wpływu. 
Złożył wniosek o odesłanie wniosku do Prezydenta Miasta Gdańska z prośbą  
o zaopiniowanie. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zwrócił uwagę, że w przypadku Piotra Dwojackiego wniosek nie spełniał wymogów 
formalnych, nie minęło 5 lat od śmierci patrona oraz nie jest to kandydat z listy 
oczekujących. W przypadku Kilarskich sytuacja jest odmienna, ponieważ minęło 5 
lat. Ponadto developer ukończył tam inwestycje i wystąpił o nadanie adresu. W tym 
celu należy nadać nazwę ulicy. Dodał, że opinia komisji nie jest wiążąca dla 
magistratu, ale stanowi jakąś sugestię. Zaopiniowałby to pozytywnie nie czekając na 
opinie magistratu czy Pani prezydent.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Podziela zdanie Jana Peruckiego odnośnie lokalizacji. Dodał, że dotąd do Prezydenta 
Miasta Gdańska odsyłali wnioski w sytuacji gdy występowano o nadanie jakiejkolwiek 
ulicy, kiedy wniosek nie był skonkretyzowany. Tutaj jest inna sytuacja. Wniosek 
określa ulicę. Nie było dotąd takiej praktyki ani wymogu statutowego.  

Łukasz Bejm – członek komisji 

Przypomniał, że na liście oczekujących patronów jest ponad 120 pozycji. Zapytał jak 
wytłumaczyć wnioskodawcom oczekującym, że nowa ulicę w Gdańsku zajmuje inny 
patron, bo wnioskodawca wybrał lokalizację. Czy będą wtedy musieli wrócić do 
poprzednich wnioskodawców  i poprosić ich o wskazanie innego miejsca, żeby ich 
wniosek był szybciej procedowany. Nie ma nic przeciwko nazwaniu ulicy imieniem 
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braci Kilarskich, ale można by było zapytać dlaczego nie wybrano kogoś innego z listy 
oczekujących. Uważa, że nie należy stwarzać jakiegoś niebezpiecznego precedensu.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział, że formalnie nie ma ich na liście, ale praktycznie sprawa jest znana od 
kilku lat. 

Jan Perucki – członek komisji 

Podkreślił, że każdy wniosek należy rozpatrywać pod względem lokalizacji i związku 
danego patrona z proponowaną lokalizacją. Dobrym pomysłem jest zwrócenie do 
wnioskodawców z prośbą o wskazanie miejsca, gdzie ich patron mógłby zostać 
upamiętniony. Powstaje obecnie dużo nowych inwestycji zwłaszcza na południu 
Gdańska. Jeśli chodzi o ten konkretny wniosek i lokalizację, to powinno to zostać 
zaopiniowane pozytywnie.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zwróciła uwagę, że w sprawie placu Dwojackiego w planie zagospodarowania nie 
było możliwości nadania skwerowi tej nazwy dlatego, że nie było tam zieleni, tylko 
funkcja mieszkaniowa. Dodała, że z Biura Rozwoju Gdańska wie, że plan będzie 
zmieniony, wtedy nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby podjąć decyzję  
o nadaniu nazwy. Należy pamiętać, że w latach ’90 wnioski dotyczyły nazwania ulic. 
Na południu Gdańska są głównie działki developerskie, a miasto nie może narzucać 
im nazwy z listy dlatego, że jest to jego własność i on sobie wybiera nazwę. 
Rozmawiała z developerami, żeby uwzględniano nazwiska z listy, ale chciałaby 
również przedyskutować jej zawartość z członkami komisji i ewentualnie trochę ją 
okroić, żeby zająć się uhonorowaniem osób, które faktycznie na to zasługują.  

Łukasz Bejm – członek komisji 

Zauważył, że komisja podjęła pozytywną opinię w sprawie skweru Piotra 
Dwojackiego właściwie nie mogąc tego zrobić, ponieważ miejscowy plan na to nie 
zezwalał. Rozumie obecną sytuację i ich zdanie, więc wycofuje wniosek.   

Tomasz Strug – wnioskodawca, przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Zapewnił, że w tym przypadku sytuacja jest jasna nie ma wątpliwości, jest działka, 
ulica, jest wola developera. Ze strony Wydziału Geodezji również nie ma 
przeciwwskazań.   

 

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska pozytywnie zaopiniowała inicjatywę 

nazwania ulicy Nowej Opackiej imieniem Jana i Macieja Kilarskich i zwróciła się do 

Prezydent Miasta Gdańska z wnioskiem o analizę i poinformowanie komisji o zajętym 

stanowisku. 
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Powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”. 

Wniosek 21 - 8/5 – 4/20 

 

PUNKT 7 

Wyrażenie opinii w sprawie inicjatywy nazwania ulicy, skweru, placu lub ronda 
imieniem Macieja Kosycarza. 
________________________________________________________________________ 
Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział m.in., że jeśli wyraziłby pozytywną opinię to skutkowałoby wpisaniem 
Macieja Kosycarza na listę oczekujących patronów.   

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zauważyła, że nie minęło 5 lat od dnia jego śmierci. Dodała, że najpierw powinien 
wpłynąć do nich wniosek.  

Karol Rabenda – członek komisji 

W tym przypadku wniosek mogliby skierować do Pani prezydent, która ewentualnie 
wyraziłaby opinię na temat skrócenia okresu oczekiwania, być może ze wskazaną 
lokalizacja.  

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Przychyla się do wniosku, że powinni to przekierować i nie podejmować żadnej 
decyzji.  

Robert Kwiatek – wnioskodawca 

Powiedział, że jest to oddolna inicjatywa. Dodał, że współpracował z Maciejem 
Kosycarzem. Był osobą na trwale wpisaną w miasto, sztandarową postacią środowiska 
fotoreporterów. Zasłużył swoją pracą i zaangażowaniem. Jest to dla niego człowiek 
godny upamiętnienia. Jeśli chodzi o formę i miejsce to chciałby to zostawić pod 
rozwagę komisji, bądź Pani prezydent. Zależy im, aby to było miejsce godne, które 
kojarzy się z osobą Macieja Kosycarza, z jego potencjałem. Bardzo dobrym pomysłem 
byłby plac w Gdańsku Głównym, bądź we Wrzeszczu, gdzie można by było 
organizować wystawy plenerowe. Nie jest to warunek, nie chcą narzucać swoich 
pomysłów. Rozumie, że jest również wymóg czasowy, więc nie chcą niczego  
przyspieszać. Jeśli trzeba będzie to poczekają 5 lat. Z szacunkiem przyjmą każda 
decyzję. Ważniejsze jest znalezienie odpowiedniego miejsca i uruchomienie 
procesu.  

Tomasz Strug – przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Jego zdaniem zasada 5 lat jest bardzo słuszna zwłaszcza w przypadku polityków. Jest 
potrzebny czas, aby przyjrzeć się ich działalności i nabrać dystansu. Tu mamy do 
czynienia z ikoną Gdańska, neutralną jeśli chodzi o światopogląd, znaną z 
działalności społecznej, że można by było pokusić się o zniesienie obowiązku 5 – 
letniego oczekiwania, bo warto chwalić się takim gdańszczaninem. Zastanawia się 
czy nie warto połączyć obu panów Kosycarzy, bo Maciej po ojcu Zbigniewie przejął 
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profesję. Dodał, że pojawiły się głosy, aby powstający przy Biskupiej Górce wiadukt 
nazwać imieniem Zbigniewa i Macieja Kosycarzy. 

Robert Kwiatek – wnioskodawca 

Chciałby oddzielić te sprawy ze względu na to, że z osobą pana Zbigniewa są 
związane pewne kontrowersje i wątpliwości, ale to wymaga osobnego podejścia  
i czasu. Prosi o niełączenie jego wniosku, ale rozumie, że decyzję podejmuje 
komisja. Obawia się, że trzeba będzie sięgnąć po opinię Instytutu Pamięci Narodowej 
i nie chciałby, aby te tematy zablokowały wniosek. 

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zauważył, że tramwaj nosi imię obu panów.    

Karol Rabenda – członek komisji 

Zgadza się, że w celu niekomplikowania sytuacji nie należy łączyć tych inicjatyw. Co 
do lokalizacji jego pierwsze skojarzenie to parking na Podwalu Staromiejskim, 
miejsce gdzie odbyli ostatnią rozmowę. Jest to dobra lokalizacja, ponieważ mogłyby 
tam odbywać się wystawy. W przypadku osób kultury i działaczy, kiedy nie ma 
problemów przeszłości, z czasów poprzedniego systemu, uważa, że podejście 
mogłoby być bardziej liberalne jeśli chodzi o 5 – letnią karencję. Zwrócił się do 
wnioskodawcy czy jest w stanie doprecyzować lokalizację, tak, żeby oni mogli 
opiniować sprawę 5 – letniej karencji. Jeśli wniosek będzie kompletny to mogą taką 
opinię wydać.  

Robert Kwiatek – wnioskodawca 

Powiedział, że właśnie dlatego nie przyszedł z gotowym miejscem, aby nie było to 
kontrowersyjne. Była mowa o miejscu przy kościele Św. Mikołaja, gdzie Maciej 
mieszkał. Za bardzo dobre miejsce uważa również plac przy Cristalu. Natomiast nie 
wie czy te miejsca są wolne i czy można je nazwać. Zapewnił, że zgodzi się na 
pomysły zaproponowane również przez nich.  

Lech Wałęsa – członek komisji 

Jest zdania, że należy zrezygnować z 5 – letniej karencji, ponieważ Maciej Kosycarz 
był wielkim człowiekiem, który zrobił dużo dla Gdańska, nie jest politykiem, był 
osobą szanowaną i znaną, tym bardziej, że jest wspólna nić porozumienia w tej 
sprawie. Ciekawym miejscem jest to przy kościele Św. Brygidy, gdzie Maciej Kosycarz 
przebywał lub nazwa mostu.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Przypomniał, że nie mogą nazwać niczego poza procedurami. Kluczowa jest decyzja 
Wydziału Geodezji. 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Podkreśliła, że jest uchwała, która określa zasady nazewnictwa w mieście. Jest 
wniosek z 2013 r. w sprawie pana Zbigniewa ojca pana Macieja. Poinformowała, że 
w mieście funkcjonuje baza adresowa, za którą ona jest odpowiedzialna, z której 
korzystają służby ratunkowe czy porządkowe. Dlatego też nie ma mowy, aby  
w mieście istniały takie same, bądź podobne nazwy. Jeśli nadadzą nazwę skwer 
imienia pana Macieja Kosycarza, to pan Zbigniew już nie będzie mógł liczyć na nazwę 
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ulicy. Jeśli chodzi o nadanie nazwy wiaduktowi wyjaśniła, że nie nadaje się nazwy 
urządzeniom technicznych w myśl uchwały Rady Miasta Gdańska, tylko inną 
procedurą.  

Tomasz Strug – przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Powiedział, że są przykłady nazwanych mostów w Gdańsku, np. most wantowy jest 
im. Jana Pawła II. 

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Tak, ale to jest ulica.  

Tomasz Strug – przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Powiedział, że to, co jest przy Urzędzie Wojewódzkim to nie jest wiadukt to, tylko 
most drogowy. Tam nie jedzie kolej, to nie jest wiadukt kolejowy, tylko nad koleją 
przebiega, podobnie jak most wantowy.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Podkreśliła, że to ona jest odpowiedzialna za bazę adresową i jak najszybsze 
odnalezienie adresu przez służby ratownicze, czy porządkowe. Pomysł nazwania 
ramion czy jezdni nie wejdzie do bazy adresowej.  

Lech Wałęsa – członek komisji 

Powiedział, że osoby Macieja i Zbigniewa Kosycarzy to dwa odrębne byty.  

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Podkreśliła, że jeśli nadadzą nazwę skwerowi imienia Macieja Kosycarza, to żeby 
mieć na uwadze, żeby Zbigniewowi Kosycarzowi nie nadawać nazwy ulicy tylko 
również skwer.  

Karol Rabenda – członek komisji 

Przypomniał, że taka sama sytuacja była z Pileckim. Jest już we Wrzeszczu ulica 
Szczepana Pileckiego. Przepisy są takie, że nie wolno nadawać nazw, które będą 
myliły np. służy porządkowe, czy ratunkowe. Dlatego też powinni raz na jakiś czas 
przeglądać bazę nazw, aby w przypadku podobnych sytuacji proponować 
wnioskodawcom inną formę upamiętnienia.  

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Podsumowując powiedział, że jest trudność z wydaniem pozytywnej opinii pomimo, 
że wszyscy zgadzają się, że patronat Macieja Kosycarza jest słuszny. 

Karol Rabenda – członek komisji 

Zaproponował, aby wydać opinię co do skrócenia tej karencji z odesłaniem do 
Prezydenta Miasta Gdańska o znalezienie odpowiedniej lokalizacji.          

Jan Perucki – członek komisji 

Nie byłby takim entuzjastą usuwania ograniczenia karencyjnego. Zgadza się  
z uhonorowaniem Macieja Kosycarza, ale wnioskodawca powiedział, że dla niego nie 
ma większego znaczenia kontekst daty. Tym bardziej, że nie mówimy o jakiejś 
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konkretnej lokalizacji. Tu nie ma pośpiechu, bo nic nie zostanie zabrane. Nie ma 
obiekcji do patrona. Biorąc pod uwagę dodatkową wątpliwość, że mogą odebrać 
szanse uhonorowania ojca Zbigniewa, być może warto za jednym zamachem 
uhonorować obu panów. Jego zdaniem na dzień dzisiejszy nie powinni podejmować 
decyzji. Warto, aby ta opinia była przemyślana.    

Karol Rabenda – członek komisji 

Zgłosił wniosek formalny o głosowanie i wydanie pozytywnej opinii w sprawie 
zniesienia karencyjności i odesłanie do Prezydent Miasta Gdańska w celu znalezienia 
odpowiedniej lokalizacji dla ulicy Macieja Kosycarza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przystąpiono do głosowania. 

 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska pozytywnie zaopiniowała wniosek 

Pana Roberta Kwiatka z dnia 21 września 2020 roku w sprawie inicjatywy 

uhonorowania Macieja Kosycarza i zwróciła się do Prezydenta Miasta Gdańska  

z wnioskiem zniesienie obowiązku 5 – letniego oczekiwania od dnia śmierci patrona  

i znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla ulicy jego imienia.  

Powyższy wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących 

się”. 

Wniosek 21 - 8/6 – 5/20 

 

PUNKT 8 

Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, dotyczącego 
budowy skweru im. Brunona Zwarry. 
________________________________________________________________________ 
Jakub Hamanowicz – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 
Powiedział m.in., że wniosek powstał ponieważ Brunona Zwarra, choć był patriotą  
i ogromnym działaczem polonijnym, który żył w Wolnym Mieście Gdańsku, mało jest 
symboli w przestrzeni miejskiej, które go upamiętniają. Jest miejsce na Biskupiej 
Górce, które można zagospodarować i przeznaczyć dla mieszkańców. Odczytał 
wniosek o wybudowanie skweru na Biskupiej Górce. Przedstawił sylwetkę Brunona 
Zwarry.   
 
Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zapytała czy sprawdzili kto jest właścicielem działek, na których miałby powstać 
skwer oraz czy jest jakie jest zagospodarowanie dla terenu w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

Jakub Hamanowicz – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 
Poinformował, że są to działki miejskie. Nie posiada informacji jakie jest 
przeznaczenie w planie miejscowym. 
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Jan Perucki – członek komisji 

Uważa, że sprawę należy przełożyć do czasu, aż poznają sytuację planistyczną dla 
wnioskowanego terenu, ponieważ pozytywna opinia będzie bezzasadna.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Podsumowując powiedział, że stworzenie placu czy skweru generuje koszty, co 
również powinni brać pod uwagę. Uważa, że należałoby zapytać magistrat czy 
znajdzie pieniądze na realizację takiego przedsięwzięcia. Jego zdaniem najpierw 
należy wystąpić o opinię. Powiedział, że w tej sprawie należy się wstrzymać z 
wyrażaniem opinii i przesłać wniosek do oceny Prezydenta Miasta Gdańska. Jak wróci 
wtedy będą mogli wyrazić opinię. Jeśli opinia ich będzie pozytywna, to komisja 
również pozytywnie zaopiniuje inicjatywę, ponieważ Brunon Zwarra zasługuje na 
promocję swojego nazwiska. Zarządził głosowanie nad przesłaniem wniosku do 
analizy i przedstawienia stanowiska w sprawie przez Prezydenta Miasta Gdańska. 

USTALENIA KOMISJI: 

Komisja Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska, jednogłośnie 7 głosami „za”, 

przekazała wniosek Pana Jakuba Hamanowicza, radnego Młodzieżowej Rady Miasta 

Gdańska w sprawie budowy skweru im. Brunona Zwarry, do Prezydenta Miasta 

Gdańska, z prośbą o rozpatrzenie sprawy i poinformowanie zainteresowanych stron 

o zajętym stanowisku.   

 

PUNKT 9 

Weryfikacja listy potencjalnych patronów ulic, skwerów i placów. Dyskusja na temat 
utworzenia bazy lokalizacji oczekujących na nazwanie 
________________________________________________________________________  
Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Powiedział m.in., że funkcjonuje lista, która zaczęła się budować w 1995 roku, 
zawiera 122 nazwiska i wymaga weryfikacji. Radykalnie nie da się jej zmniejszyć  
i z pewnością kilkadziesiąt nazwisk dalej pozostanie. Po konsultacjach z dyrektor 
Beatą Gaj doszli do wniosku, że potrzeba im przyjrzenia się Gdańskowi i znalezienia 
miejsc, niekoniecznie wielkich arterii, może małych skwerków, które nie są 
nazwane, a które mogłyby być nazwane. Dodał, że w wielu przypadkach nie wiedzą 
o zasługach patronów oczekujących na tej liście. Zwrócił się do zastępcy dyrektora 
Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o przedstawienie ich stanowiska w sprawie, czy są 
w stanie pomóc w skróceniu listy.  

Mariusz Szymański – zastępca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

Powiedział m.in., że pracują nad listą terenów zielonych którymi administrują. Mają 
już roboczą wersję. To są zieleńce, skwerki, parki kieszonkowe czy pasaże. Jeśli 
będzie taka wola Rady Miasta Gdańska, to te miejsca mogą taką nazwę otrzymać. 
Zaznaczył, że jako administrator nie zajmują stanowiska czy nazywać te obiekty, czy 
nie, ponieważ to wykracza poza ich kompetencje.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zwrócił się o udostępnienie listy lokalizacji. 
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Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Zaproponowała wspólnie wykonanie warstwy, gdzie Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
naniesie konkretne lokalizacje, a oni korzystając z podglądu będą wiedzieli gdzie 
znajdują się te miejsca.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Zaproponował, aby Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wraz z Wydziałem Geodezji 
wspólnie wypracowali stosowne rozwiązania i przedstawili komisji zajęte 
stanowisko. 

Karol Rabenda – członek komisji 

Jego zdaniem należy określić kryteria, które propozycje należy rozpatrywać 
priorytetowo i zaproponować lokalizacje, ponieważ to mogłoby skrócić listę. Dodał, 
że nie jest pewny, czy komisja posiada kompetencje do skreślania kandydatów z tej 
listy kolejkowej. Nie wie jaka jest procedura. Jeśli są tam ulice typu Wikingów, to  
z takich nazw może skorzystać np. developer. Uważa, że najpierw należy skupić się 
na patronach związanych z Gdańskiem, potem ogólnopolskich. Jest parę nazwisk, 
które uważa, że należy przyspieszyć. Może należałoby pogrupować i ustalić 
priorytety.   

Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Dodał, że członkowie komisji otrzymali od niego maila z listą o podobnej treści. 
Uważa, że każdy powinien przeanalizować we własnym zakresie zgromadzone 
propozycje, ponieważ na komisji nie ułożą kolejności i zaproponować swoje 
priorytety. Uważa, że listę należy zweryfikować, ponieważ minęło wiele lat i ustalić 
inną kolejność, ponieważ obecnie jest chronologiczna, a można zrobić ją na przykład 
zgodną z ich priorytetami. Nazwy niezwiązane z konkretnymi osobami można usunąć.  

Tomasz Strug – przewodniczący zarządu dzielnicy Oliwa 

Powiedział m.in., że jednym ze statutowych zadań rad dzielnic jest opiniowanie 
wniosków o nadanie nazw. Prosił również o nieskreślanie nazw typu Helska, Duńska, 
Szwedzka, ponieważ jego zdaniem w Polsce panuje mania upamiętniania 
czegokolwiek i kogokolwiek, a brakuje zwykłych nazw, a nawet geograficznych typu 
Kartuska prowadząca do Kartuz, Czy Oliwska do Oliwy. Są to pewnego rodzaju 
oczywistości, które ułatwiają życie, żeby nie popaść w pewnego rodzaju 
monumentalizm. Zwrócił się do dyrektor Wydziału Geodezji o doprecyzowanie 
wypowiedzi dotyczącej uprawnień developera w sprawie nadawania nazw. Sprawdził 
te kompetencje i jest wyrok NSA, który mówi, że jeśli coś nosi nazwę ulica, to jest 
to w kompetencji samorządu, żeby to nazywać.      

Beata Gaj – dyrektor Wydziału Geodezji 

Wyjaśniła, że developer, jeśli jest właścicielem działki, to on decyduje i składa do 
nich wniosek o nadanie nazwy drogom wewnętrznym. Stąd pomysł, aby skonsultować 
z którymś z developerów pomysł nazywania nazwami skandynawskimi. 
Zaproponowała, aby wyodrębnić z grupy na przykład rzeźbiarzy, pisarzy i na przykład 
przekonać developera, aby powstało osiedle artystyczne. W sprawie Biskupiej Górki 
powiedziała, że ani jedna, ani druga działka, nie nadają się do budowy skweru.  
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Andrzej Stelmasiewicz – przewodniczący komisji 

Podsumowując, zaapelował, aby każdy z członków po przeanalizowaniu listy 
przedstawił swoich kandydatów.  

 

PUNKT 9 

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

W tym punkcie głosów nie było. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim obecnym za uczestnictwo  
i zamknął obrady. 
 
Godz. 15:30.   

 
Przewodniczący 

   Komisji Kultury i Promocji 
       Rady Miasta Gdańska 

 

    Andrzej Stelmasiewicz 

 
 
 
Protokołowała:  
Ewelina Szymczyk – Biuro Rady Miasta Gdańska 

 


