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W spotkaniu uczestniczyli (zgodnie z listą obecności):
1. Andrzej Nowak – Wydział Urbanistyki i Architektury
2. Joanna Bielawska – Pałczyńska – MKZ
3. Łukasz Mikuła – Rada Miasta Poznania
4. Przemysław Alexandrowicz – Rada Miasta Poznania
5. Piotr Libicki – Wydział Urbanistyki i Architektury
6. Rafał Ratajczak – Wydział Kultury
7. Jacek Maleszka – Stowarzyszenie Prawo do Miasta
8. Jędrzej Oksza – Płaczkowski – Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania
9. Piotr Marciniak – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział w Poznaniu
10. Mariusz Filewicz – Wydział Urbanistyki i Architektury

Sprawy do omówienia / rozpatrzenia na posiedzeniu :
1. Przedstawienie prezentacji pt.: „pomniki w przepisach prawa budowlanego”
2. Ponowne omówienie wniosku dotyczącego wzniesienia pomnika Wypędzonych
Wielkopolan w Parku Marcinkowskiego – sprawa organizacji konkursu;
3. Omówienie spraw organizacyjnych debaty publicznej w sprawie pomnika im. Romana
Maciejewskiego w Poznaniu.

(...)
Ad. 2.) Wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan
Przewodniczący Zespołu poinformował, że inicjatorzy budowy pomnika, po ustaleniach
podjętych na posiedzeniu Zespołu w dniu 22 września 2015 r., zwrócili się w dniu
24 października 2015 r. do Prezydenta Miasta Poznania z prośbą o rezygnację
organizowania konkursu na formę pomnika Wypędzonych Wielkopolan. Na pismo to została
udzielona odpowiedź, która podtrzymuje stanowisko Zespołu z dnia 22 września 2015 r.
Pan Przemysław Alexandrowicz (RMP) zwrócił uwagę, że na wrześniowym spotkaniu
Zespołu nie przeprowadzono formalnego głosowania w sprawie organizacji konkursu. Dodał
również, że uchwała pomnikowa została podjęta w 2014 r. a działania mające na celu
wzniesienie pomnika Wypędzonych Wielkopolan zostały zapoczątkowane 9 lat wcześniej.
W tym czasie wnioskodawcy otrzymali prawo do dysponowania gruntem na ten cel,
jak również uzyskali, poza pozwoleniem na budowę pomnika, wszystkie wymagane prawem
decyzje w tej sprawie (m.in. uchwałę Rady Miasta Poznania o możliwości wzniesienia
pomnika oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego). W związku z powyższym
z przyczyn formalnych, dopuściłby on do realizacji pomnika w przedstawionej przez
wnioskodawców formie.

W podobny sposób wypowiedział się również pan Jędrzej Oksza - Płaczkowski.
Pan Łukasz Mikuła (RMP) zwrócił uwagę na treść paragrafu 4. uchwały RMP w sprawie
zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Poznania, który dopuszcza odstąpienie
od procedury konkursu.
Pan Przemysław Alexandrowicz (RMP) poinformował, że uchwała Rady Miasta obowiązuje
z dniem podjęcia, w związku z tym uważa, że Zespół nie powinien zajmować się tym
wnioskiem, gdy wszystkie decyzje, poza pozwoleniem na budowę, zostały podjęte wcześniej.
Dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że Miasto, gdyby nie podjęło „procedury pomnikowej”,
też realizowałoby pomniki w Poznaniu. W związku z tym podkreślił, że ze względów
formalnych Zespół nie powinien zajmować się tą sprawą.
Pan Rafał Ratajczak (WK) zwrócił uwagę, że kwestie lokalizacji pomników na terenie miasta,
zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, należą do wyłącznej kompetencji rady gminy.
Dodatkowo jest zdania, że jeśli pomnik nie został jeszcze fizycznie wzniesiony, wobec tego,
powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół może i powinien się na ten temat
wypowiadać. Sama zaś forma pomnika powinna być poddana publicznej dyskusji.
Pan Piotr Libicki (WUiA) zauważył, że rzeczywiście w sumie występuje problem
kompetencyjny. Niezależnie od tego Miasto ma prawo zawsze przeprowadzić debatę
publiczną w sprawie formy pomnika.
Pan Jacek Maleszka (Prawo do Miasta) zwrócił uwagę na treść ustępu 6. paragrafu 3.
uchwały pomnikowej, który jednoznacznie wskazuje, że wyboru projektu pomnika dokonuje
Zespół.
Pan Piotr Marciniak (SARP) podkreślił, że mieszkańcom Poznania należy dać szansę
dyskusji na temat formy tak ważnego pomnika w przestrzeni publicznej Poznania.
Przewodniczący podsumował wypowiedzi członków Zespołu:
1. wniosek jest proceduralnie zaawansowany a działania mające na celu wzniesienie
pomnika zostały podjęte jeszcze przed uchwaleniem procedury pomnikowej;
2. możliwe jest odstąpienie od organizowania konkursu i poddanie projektu pomnika
publicznej ocenie podczas zorganizowanej w tym celu debacie;
3. przyjęta przez Radę Miasta Poznania procedura dotycząca zasad wznoszenia
pomników nie wskazuje jednoznacznie czy jej zapisy odnoszą się również
do wniosków rozpatrywanych przed wejściem w życie uchwały pomnikowej
na terenie miasta Poznania (uchwała nie zawiera przepisów przejściowych).
Tę kwestię należy koniecznie uregulować.
Po omówieniu
do głosowania:
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Stanowisko 1:
Zespół nie jest właściwy do zajmowania się wnioskiem dotyczącym wzniesienia pomnika
Wypędzonych Wielkopolan:
TAK:
1. Przemysław Aleksandrowicz
2. Jędrzej Oksza – Płaczkowski
NIE:
1. Andrzej Nowak
2. Joanna Bielawska-Pałczyńska

3.
4.
5.
6.
7.

Łukasz Mikuła
Piotr Libicki
Rafał Ratajczak
Jacek Maleszka
Piotr Marciniak

WSTRZYMAŁ SIĘ:
Stanowisko 2:
Po rozpatrzeniu argumentów przedstawionych w listach Komitetu budowy pomnika z dnia
24 października oraz 2 grudnia 2015 r. rezygnuje się z organizacji konkursu na projekt
(formę) pomnika Wypędzonych Wielkopolan:
TAK:
1. Andrzej Nowak
2. Joanna Bielawska-Pałczyńska
3. Łukasz Mikuła
4. Przemysław Aleksandrowicz
5. Piotr Libicki
6. Rafał Ratajczak
7. Jacek Maleszka
8. Jędrzej Oksza – Płaczkowski
9. Piotr Marciniak
NIE:
WSTRZYMAŁ SIĘ:
-

Po przeprowadzonym głosowaniu ustalono kwestie organizacyjne w sprawie przyszłych
debat publicznych dot. form pomników:
1. Organizacją debaty publicznej na temat projektu (formy) pomnika zajmuje się Miasto
(Wydział Urbanistyki i Architektury)
2. Komitety budowy pomników na debatę publiczną przygotowują roboczą makietę
pomnika (pomników) oraz osobiście prezentują wskazany projekt (projekty).
Debatę publiczną poświęconą pomnikowi Wypędzonych Wielkopolan planuje się
zorganizować w drugiej połowie lutego 2016 r. O jej terminie, wnioskodawcy zostaną
poinformowani osobnym pismem. Wnioskodawcy powinni przygotować makietę (makiety)
oraz rysunki (plany) i prezentację projektu dla zaprezentowania podczas debaty.
Protokół podpisał:

Protokół przygotował:
Mariusz Filewicz
Sekretarz Zespołu
tel. 8785645

Andrzej Nowak
Przewodniczący Zespołu
Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

