Niniejszy protokół z posiedzenia Komisji Kultury i Nauki w dniu 9 lipca 2020 roku
przygotowany przez Biuro Rady Miasta, nie jest podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
Zgodnie z § 22 Regulaminu Rady Miasta (załącznik nr 6 do uchwały Nr LXXX/1202/V/2010
RMP z dnia 9 listopada 2010r.) protokół oczekuje na akceptację Przewodniczącego Komisji.
Protokół nr 25/20
z posiedzenia Komisji Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania
w dniu 9 lipca 2020 r.
Posiedzenie Komisji Kultury i Nauki RMP, któremu przewodniczył Przewodniczący Grzegorz
Jura odbyło się w Sali Błękitnej (106) Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.
W posiedzeniu udział wzięło 16 członków Komisji Kultury i Nauki, co stanowi quorum mogące
podejmować prawomocne decyzje oraz zaproszeni goście (załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu). Zaproszenie na posiedzenie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodniczący KKiN – Grzegorz Jura otworzył posiedzenie Komisji witając zebranych gości
oraz przedstawił porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 593/20) w sprawie zniesienia nazwy placu
Niepodległości.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 594/20) w sprawie nazwania skweru imieniem
Marii Rataj.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 596/20) w sprawie nazwy ulicy Chyżańska.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały (PU 595/20) w sprawie nazwania skweru imieniem
Haliny Szwarc.
5. Sytuacja środowiska kultury w Poznaniu – bieżące informacje.
6. Sprawy wniesione, wolne głosy i wnioski.
Ad. 1
Projekt uchwały (PU 593/20) w sprawie zniesienia nazwy placu Niepodległości zaprezentował
Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Andrzej Krygier. Plac
Niepodległości długo istniał w przestrzeni miejskiej. Obecnie plac ten nie istnieje. Rada Osiedla
Stare Miasto pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Głosowanie: w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 593/20) w sprawie
zniesienia nazwy placu Niepodległości
„za” – 15

„przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 0

W wyniku głosowania Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

Ad. 2
Projekt uchwały (PU 594/20) w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Rataj zaprezentował
Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Andrzej Krygier. Skwer
znajduje się między Górną a Dolną Wildą, na przebiegu ulicy Jana Spychalskiego. Stanowi
własność miasta Poznania. Patronka tego skweru jest ściśle związana z Wildą. Jej główną zasługą
jest to, że upamiętniła życie Wildy w latach 50., prowadziła dziennik, pisała różne utwory
literackie. Nazwa proponowana jest na wniosek Rady Osiedla Wilda, która pozytywnie
zaopiniowała tę propozycję nazewniczą.
Radna Marta Mazurek wyraziła radość z powodu tej inicjatywy Rady Osiedla Wilda.
Radna Dorota Bonk – Hammermeister podkreśliła, że nikt nie opisał Wildy tak szeroko jak
Maria Rataj. Mieszkała bardzo blisko tego skweru. Skwer był niedawno odnowiony, jest
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kieszonkowym parkiem, znajduje się tuż przy świeżo wyremontowanych schodach wiodących do
Chwiałki.

Głosowanie: w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 594/20) w sprawie
nazwania skweru imieniem Marii Rataj
„za” – 15

„przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 0

W wyniku głosowania Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Ad. 3
Projekt uchwały (PU 596/20) w sprawie zniesienia nazwy ulicy Chyżańska zaprezentował
Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Andrzej Krygier.
W przypadku tej ulicy chodzi o ograniczenie zasięgu nazwy, dalej już ulica nie biegnie. Na tym
obszarze powstał i powstaje Park Rataje. Utrzymana zostaje nazwa, która funkcjonuje
w przestrzeni miejskiej od 1945 r. ale trzeba ograniczyć jej zasięg, ponieważ nie ma ona sensu
funkcjonalnego i przestrzennego. Rady Osiedli Żegrze i Rataje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały.
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Głosowanie: w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 596/20) w sprawie
nazwy ulicy Chyżańska
„za” – 14

„przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 0

W wyniku głosowania Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

Ad. 4
Projekt uchwały (PU 595/20) w sprawie nazwania skweru imieniem Haliny Szwarc
zaprezentował Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Andrzej
Krygier. Skwer znajduje się w rozwidleniu ulicy Kościelnej. Na północ od tego skweru jest skwer
Marii Paradowskiej. Bohaterka tego skweru jest bohaterką II wojny światowej. Na ochotnika
włączyła się do walki zbrojnej, podpisała Volkslistę i jako Niemka starała się pracować na rzecz
Polski oraz Anglii. Zdobywała wiadomości wywiadowcze. Jej działalność spotkała się z wielkim
uznaniem. Po wojnie wróciła do Polski, w 1948 roku studiowała w Poznaniu medycynę,
pracowała w Klinice Chorób Wewnętrznych w Poznaniu. Jej dziełem jest Uniwersytet III Wieku,
który najpierw powstał w Warszawie, a później w innych polskich miastach. Rada Osiedla Jeżyce
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odstąpiła od opiniowania projektu nazewniczego, przyjmując do wiadomości, że toczona jest
procedura nazewnicza.
Radny Grzegorz Ganowicz dodał, że po wojnie Szwarc miała kłopoty w związku
z podpisaniem Volkslisty. Musiała udowodnić, że podpisała listę na polecenie Armii Krajowej.
Utworzyła w Polsce pierwszy Uniwersytet III Wieku na przełomie lat 60. i 70. Jej aktywność była
związana zarówno z czasem wojny, jak i z czasem pokoju. Radny zaapelował, by w uzasadnieniu
do projektu uchwały uzupełnić autopoprawką, że Szwarc pracowała w Klinice Chorób
Wewnętrznych Akademii Medycznej w Poznaniu.
Radny Bartłomiej Ignaszewski zapytał, dlaczego Rada Osiedla Jeżyce odstąpiła od
opiniowania.
Andrzej Krygier wyjaśnił, że Rada Osiedla Jeżyce poinformowała, że opowiedziała się
przeciwko pozytywnemu zaopiniowaniu. 12 osób było za, 8 się wstrzymało. Radni zgłosili
w dyskusji argumenty dotyczące ograniczonego związku tej postaci z Poznaniem oraz dzielnicą
Jeżyce.
Radny Grzegorz Ganowicz poinformował, że w mailu, który otrzymali członkowie Komisji
Kultury i Nauki, Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Jeżyce argumentuje podobnie - o małym
związku Haliny Szwarc z Poznaniem. Powstał pomysł w Radzie Osiedla by ten skwer nazwać
przy udziale jeżyckiej młodzieży ze szkół podstawowych. Propozycja pojawiła się w maju i żadna
inicjatywa nie została podjęta w tym zakresie.
Radny Łukasz Kapustka zwrócił uwagę, że w mailu jest załączona uchwała zarządu, w której
jest napisane, że opiniuje się tę propozycję nazewniczą negatywnie.
Radny Grzegorz Ganowicz wyjaśnił, że Zarząd podjął tę decyzję w imieniu Rady w trybie
awaryjnym.
Radna Dorota Bonk – Hammermeister poinformowała, że Halina Szwarc na Wildzie też
miała mieć skwer, jednak z uwagi na brak związku z dzielnicą została „przerzucona” na Jeżyce.
Jeżyce też podnoszą kwestię, że chciałyby mieć patronkę lub patrona bardziej związaną z życiem
lokalnym dzielnicy.
Radny Przemysław Alexandrowicz poparł uczczenie Haliny Szwarc. Dodał, że Rada Miasta
ma niewiele ściśle określonych kompetencji, akurat wśród tych niewielu jest nadawanie nazw
placom, ulicom, skwerom, czy decyzje o pomnikach w mieście. Sytuacja, w której 42 jednostki
pomocnicze istniejące na terenie miasta mówią, że chcą mieć tylko patronów lokalnych prowadzi
donikąd. Jednak jest tak, że to Rada Miasta powinna decydować o tym, jaką politykę nazewniczą
stosuje.
Radny Bartłomiej Ignaszewski poinformował, że nie ma wątpliwości co do konieczności
uhonorowania Haliny Szwarc. Jednak trzeba rozważyć, czy można odłożyć to w czasie, jeżeli
Rada Osiedla ma z tym problem. Radny zaapelował, by wstrzymać się z tą decyzją, aby robić to
w zgodzie z lokalną społecznością.
Przewodniczący KKiN Grzegorz Jura wyraził zdanie, że Rada Osiedla nie proponuje nic
w zamian.
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Radna Lidia Dudziak stwierdziła, że jeśli zaproponowana zostanie lokalizacja w innej części
Poznania, to znajdzie się inna Rada Osiedla, której nie będzie pasowało takie upamiętnienie.
Radny Grzegorz Ganowicz poinformował, że Rada Osiedla miała ten projekt nazewniczy
w kwietniu, wypowiedziała się na początku maja, nie było żadnego sygnału odnośnie
alternatywnych pomysłów. Dopiero dziś przyszedł mail po podjętej wczoraj uchwale Zarządu.
Pokazuje to, że Rada nie ma pojęcia o jaki pomysł chodzi. W tym wypadku Rada wykazała się
brakiem konsekwencji.
Radny Krzysztof Rosenkiewicz zgodził się z przedmówcami, Rada Osiedla miała czas by ten
temat podjąć, jeżeli byłaby propozycja alternatywna, to czas pandemii był dobrym czasem by
przeprowadzić konsultacje online. Czas minął, temat nie został podjęty. Jednocześnie radny
wypowiadając się z perspektywy radnego osiedlowego stwierdził, że jest za tym, by zwiększyć
radom osiedli możliwości sprawcze, np. poprzez możliwość realizacji inwestycji.
Głosowanie: w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 595/20) w sprawie
nazwania skweru imieniem Haliny Szwarc
„za” – 10 „przeciw” – 0 „wstrzym.się” – 4
W wyniku głosowania Komisja Kultury i Nauki pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Ad. 5
O bieżącej sytuacji w środowisku kultury opowiedziała Dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Poznania Justyna Makowska. W ramach pakietu pomocowego od miasta 25 czerwca
rozstrzygnięto konkurs „Kultura na wynos”. Był to konkurs na inicjatywy realizowane w formule
online przez artystów, osoby działające w obszarze kultury, które w trakcie pandemii zechciały
zaangażować się w udostępnianie swoich działań w sieci. Złożono 165 projektów, na ten cel było
przeznaczone 50 000 złotych, nagrodzono 25 inicjatyw, dwie nagrody główne w wysokości 5000
złotych, 23 nagrody były to wyróżnienia od 1000 zł do 3000 zł. Wygrały dwa projekty: miniserial
„#Wakacje” Anny Mierzwy, aktorki Teatru Nowego oraz projekt wydawniczy Aleksandry
Sudolskiej / Schronu – „Everything is going to be all right” integrujący 55 związanych
z Poznaniem twórców muzyki elektronicznej.
Na kanwie tych działań wiadomo, z czym pojawia się problem podczas działań online oraz kto
realizuje takie działania sprawnie. Wydział Kultury planuje zbudować program edukacyjny dla
organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury na temat tego, jak działać w internecie, bo jak
się okazuje, nie jest to umiejętność powszechna i wykorzystywana dobrze.
2 lipca br. opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwałę
Rady Miasta Poznania dot. stypendiów artystycznych. Być może od 17 lipca uda się
przeprowadzić nabór stypendialny. Termin zakończenia naboru – 30 lipca. Obecnie na stronach
„Poznań wspiera” i poznan.pl jest informacja o tym, w jaki sposób będzie można aplikować,
pokazany jest formularz aplikacyjny oraz zamieszczone odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania.
Galeria Miejska Arsenał ogłosiła swój program zakupu dzieł sztuki od poznańskich artystów. Na
ostatniej sesji Rady Miasta 80 000 zł zostało przesunięte do Galerii z budżetu Wydziału Kultury.
Program kierowany jest do środowiska artystycznego, twórców sztuk wizualnych, bez ograniczeń
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wiekowych, ale w jakiś sposób związanych z Poznaniem – czy to miejscem zamieszkania, czy
terenem działania, bądź istotnym wkładem do kultury poznańskiej. Jest możliwość szerokiego
grona odbiorców tych działań pomocowych. Być może prowadzona będzie zbiórka publiczna by
do tej kwoty coś dołożyć. Zakup będzie opiniowany przez komisje nabytków, która już
funkcjonuje w Galerii, prace muszą mieć odpowiedni poziom artystyczny, wejdą do kolekcji
Arsenału. Być może jesienią powstanie wystawa, na której znajdą się wszystkie zakupione prace.
Nabór prowadzony będzie do 31 sierpnia. Mogą w nim uczestniczyć artyści w różnym wieku,
oprócz kryterium merytorycznego istotna będzie także sytuacja finansowa, będzie to wymagało
opisania przez aplikujących w tym konkursie. Komisja nabytków na początku września będzie
mogła przejrzeć wszystkie prace i podjąć decyzje. W tym momencie możliwe będzie już być
może podpisywanie umów ze stypendystami programu stypendialnego kończącego się 17 lipca.
Jutro powinny przyjść zestawienia wyników badań poznańskiego środowiska kultury. 17 lipca CK
Zamek przeprowadzi konsultacje online, na których zaprezentowane zostaną wyniki badań.
Obecne będą osoby, które uczestniczyły w tych badaniach, żeby jeszcze dodać coś do tych
sformułowanych rekomendacji. Będzie to ważne przy konstruowaniu dalszych działań
pomocowych.
Cztery miejskie instytucje kultury zostały zaproszone przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych – Estrada, CK Zamek, Teatr Muzyczny, Teatr Animacji - do realizacji programu
animacyjnego, kulturalnego, dla dzieci w okresie wakacyjnym. W najbliższych dniach ten program
wystartuje. Teatr Animacji nie zakończył sezonu, rozpoczyna działalność wakacyjną, która będzie
dość intensywna. Kina działają stale, jednak frekwencja na seansach i spektaklach nie jest
oszałamiająca. Odbiorcy boja się zamkniętych przestrzeni, na razie możliwe jest przenoszenie
wydarzeń w plener.
Przewodniczący KKiN Grzegorz Jura zapytał, czy nasze samorządowe instytucje kultury mogą
skorzystać z rządowej tarczy antykryzysowej.
Dyrektorka Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania Justyna Makowska
poinformowała, że niektóre instytucje z poprzednich zapisów tarczy skorzystały, te które miały
mniej niż 49 pracowników (składki opłacane). Skorzystał DK Stokrotka, Galeria Arsenał
i Centrum Sztuki Dziecka.
W najnowszych zapisach tarczy pojawiło się sformułowanie dot. rekompensat i refundacji
kosztów wynagrodzeń, ale to związane było z sytuacjami w których instytucje obniżały
wynagrodzenie w miejscach pracy. W Poznaniu w miejskich instytucjach kultury takie działania
nie były podejmowane. Zamek rozpatruje, czy nie można tego odnieść do obniżonego wymiaru
pracy (pracownicy ochrony), natomiast w większości wypadków nie było zmniejszania
wynagrodzeń, środki były zapewniane instytucjom i dyrektorzy nie podjęli takich drastycznych
działań.
Przewodniczący KKiN Grzegorz Jura zapytał, czy w przypadku Biblioteki Raczyńskich
odstąpiono od zmniejszenia dotacji.
Justyna Makowska wyjaśniła, że odgórnie decyzją Skarbnik Miasta Poznania i Wydziału
Budżetu i Kontrolingu UMP nie zamrażano w Bibliotece 5%. Biblioteka opiera się na dotacji
miejskiej, zamrożenie jakiejkolwiek kwoty powodowałoby wejście w pulę wynagrodzeń i jej
redukcję. W pozostałych instytucjach 5% zamrożono.
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Ad. 6
Przewodniczący KKiN – Grzegorz Jura w związku z brakiem spraw wniesionych, wolnych
głosów i wniosków podziękował zebranym za udział i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji
Kultury i Nauki RMP

Grzegorz Jura

Protokół sporządziła:
D.Stachura, 20.07.2020
Biuro Rady Miasta
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