RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących wariantów lokalizacji pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

Szczecin, kwiecień 2019 r.
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1. Wprowadzenie
W związku ze Stanowiskiem nr 16/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 lutego 2018
r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości, w którym Rada Miasta w roku 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości zainicjowała budowę pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz zwróciła się do Prezydenta o podjęcie wspólnych działań,
mających

na

celu

wytypowanie

godnej

lokalizacji

monumentu.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin Zarządzeniem nr 91/19 z dnia
22 lutego 2019 r. ogłosił konsultacje społeczne dotyczące wariantów lokalizacji
wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Szczecin.

2. Podstawa prawna konsultacji


Art. 5a ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).



UCHWAŁA NRXVII/479/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 marca 2012
r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.



UCHWAŁA NR XXV/651/16RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 20 grudnia
2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych.

3. Cel konsultacji społecznych, miejsce i termin konsultacji
Celem konsultacji społecznych było zebranie od mieszkańców Miasta Szczecina
propozycji, uwag i opinii w sprawie wyboru wariantu lokalizacji wzniesienia pomnika
Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Szczecina. W ramach konsultacji Miasto
wskazało na trzy lokalizacje, wytypowane i opracowane w formie wizualizacji przez
Architekta Miasta:


lokalizacja I: Plac Szarych Szeregów, nowy pomnik w miejscu istniejącego
popiersia Józefa Piłsudskiego;



lokalizacja II: Plac Rodła w ciągu ulicy Piłsudskiego;



lokalizacja III: Park Żeromskiego przy ulicy Jana Matejki, na osi ulicy
Piłsudskiego.
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Konsultacjami objęta została Gmina Szczecin. Wszyscy jej mieszkańcy mogli wyrazić
swoją opinię. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 25 lutego 2019 r. i trwały do 26
marca 2019 r.

4. Przebieg konsultacji
Konsultacje dla wyboru wariantu lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie
Miasta Szczecin przyjęły następujące formy:


Ankieta elektroniczną - mieszkańcy mogli zapoznać się z propozycjami
lokalizacji na stronie internetowej www.konsultuj.szczecin.pl, gdzie również
znajdował się aktywny formularz, za pośrednictwem którego można było
wnosić uwagi.



Ankieta papierowa - formularze badania uwag i opinii można było wypełnić i
wrzucić do specjalnie przygotowanych urn w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Szczecin przy Placu Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin oraz w
Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, przy ul. Rydla 39-40, 70-783
Szczecin. Na miejscu można było zapoznać się z trzema wariantami lokalizacji
pomnika Józefa Piłsudskiego.



Dwa otwarte spotkania z mieszkańcami – łącznie w spotkaniach udział wzięło
35 mieszkańców. Z każdego spotkania sporządzono notatkę, w której spisano
stanowiska zaprezentowane przez mieszkańców.

Pierwsze spotkanie miało formę dialogu poprzedzonego prezentacją multimedialną,
na podstawie której mieszkańcy szczecina mieli okazję zapoznać się z trzema
wariantami lokalizacji dla pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Szczecin.
W Otwartym Spotkaniu z mieszkańcami Szczecina uczestniczyli:
Ze strony Urzędu Miasta Szczecin:


Pani Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego,



Pan Michał Dębowski - Miejski Konserwator Zabytków



Pan Jarosław Bondar - Architekt Miasta Szczecin.

Dodatkowo zaproszenie przyjęli konsultanci reprezentujący następujące środowisk
twórczych i organizacji pozarządowe:
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Stowarzyszenie Historyków Sztuki – reprezentowane przez Pana Lecha
Karwowskiego - Prezesa Oddziału Szczecińskiego oraz Pana Macieja
Słomińskiego



Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej – reprezentowany
przez Pana Bohdana Ronina-Walknowskiego - Prezesa Oddziału
Szczecińskiego



Związek

Polskich

Artystów

Plastyków

Okręg

Szczecin

–

reprezentowany przez Pana Bohdana Ronina-Walknowskiego
Na listę obecności wpisało się 15 osób, ale obecnych było 20 osób, wśród nich
przedstawiciele lokalnych mediów.
Po przedstawieniu przez panią Magdalenę Błaszczyk głównych zasad i podstaw
prawnych

konsultacji

społecznych,

pana

Jarosława

Bondara

wizualizacji

uwarunkowań poszczególnych proponowanych lokalizacji oraz pana Michała
Dębowskiego naświetleniu idei umiejscowienia proponowanych trzech lokalizacji
w rejonie ulicy Piłsudskiego głos przekazano konsultantom i zebranym na spotkaniu
mieszkańcom. Wszystkie postulaty opinie i propozycje osób zebranych na spotkaniu
spisano. Z przeprowadzonej dyskusji wyodrębniono następujące pytania, tezy i
uwagi:
 Należy zastanowić na nowoczesną i bardziej monumentalną formą
pomnika aby ona odbiegała od utrwalonych figuralnych rzeźb na
postumentach.
 Czy konieczne są dwa pomniki Piłsudskiego w Szczecinie?
 Lokalizacja w Parku Żeromskiego nieopodal filharmonii jest najlepsze
miejsce pod pomnik Paderewskiego.
 Wskazane jest zbudowanie pomniki nie tylko Piłsudskiemu ale również
Paderewskiemu i Dmowskiemu.
 Dlaczego konsultacje ograniczyły możliwość wyboru tylko do trzech
lokalizacji? Aby odzew społeczny był większy powinno się uwzględnić
również inne lokalizacje. (Pani Magdalena Błaszczyk poinformowała, że
inne propozycje będą i są uwzględniane, sama ankieta konsultacyjna daje
również takie możliwości)
 Przedstawiciele

Związku

Piłsudczyków

Rzeczpospolitej

Polskiej

postulowali za pozostawieniem popiersia Marszałka w swoim obecnym
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miejscu czyli na placu Szarych Szeregów. Jednocześnie prezes związku
podkreślił, że główny inicjator wzniesienia nowego pomnika Piotr Gdanietz
nie jest upoważniony do reprezentowania Związku Piłsudczyków. (Pan
Michał Dębowski podkreśli, że w przypadku wskazania jako preferowanej
lokalizacji Placu Szarych Szeregów będzie istniejące popiersie Marszałka
Piłsudskiego nie będzie mogło zostać przeniesione bez zgody autora i
fundatorów popiersia.)
 Wszystkie trzy lokalizacje są nie do przyjęcia najlepszą lokalizacją
pomnika jest miejsce vis-à-vis pomnika Mickiewicza.
 Należy zastanowić się również rozważyć lokalizacje w Parku Kasprowicza,
w miejscu dawnego pomnika Ernsta Moritza Arndta, zaproponowaną
przez pana redaktora Jerzego Połowniaka w artykule prasowym
opublikowanym na łamach lokalnej Gazety Wyborczej.
 Najlepsza lokalizacja z uwagi na bezkolizyjność i reprezentacyjny
charakter

miejsca

to

Plac

Zgody

z

pomnikiem

na

tle

nowo

wyremontowanych secesyjnych kamienic (Pan Jarosław Bondar wykluczył
tą propozycję z uwagi na kończące się już prace projektowe przy
modernizacji al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl.
Szarych Szeregów oraz na nie możliwość wprowadzenia na tym etapie
zmian i zawartymi umowami ministerialnymi).
 Dla tak monumentalnego pomnika najlepszą lokalizacją jest miejsce po
dawnym Pomniku Wdzięczności przy placu Żołnierza Polskiego. (Architekt
Miasta wykluczył tą propozycję z uwagi na rozpoczynające się już prace
modernizacyjne tej przestrzeni miasta)
 Lokalizacja pomnika na placu Żołnierz Polskiego w alei kwiatowej w
miejscu szczecińskiego zegara słonecznego.
Drugie spotkanie miało formę spaceru studyjnego mającego na celu przybliżenie
mieszkańcom miasta proponowanych trzy lokalizacje w terenie. Uczestnicy spotkań
mogli również na miejscu wypełnić formularz konsultacyjny.
W spacerze ze strony Urzędu Miasta Szczecin uczestniczyli:


Pan Michał Dębowski - Miejski Konserwator Zabytków



Joanna Buława – Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego
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Na listę obecności wpisało się 7 osób, ale przy pierwszej lokalizacji, na Placu
Szarych Szeregów obecnych było 15 osób, wśród nich przedstawiciele lokalnych
mediów.
Na placu Szarych Szeregów, pod obecnym pomnikiem Marszałka Piłsudskiego
przedstawiciele Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej przekazali pismo ze
swoim stanowiskiem dotyczącym budowy pomnika. Postulują w nim o postawienie
nowego pomnika Marszałka, ale w miejscu innym niż plac Szarych Szeregów.
Jednocześnie podkreślili, że główny inicjator wzniesienia nowego pomnika Piotr
Gdanietz nie jest upoważniony do reprezentowania Związku Piłsudczyków.
Z placu Szarych Szeregów uczestnicy spaceru przeszli na plac Rodła, Miejski
Konserwator Zabytków przedstawił informacje dotyczące uwarunkowań tej lokalizacji.
Następnie udano się do trzeciej lokalizacji Parku Żeromskiego przy ulicy Jana
Matejki, na osi ulicy Piłsudskiego.
W tym miejscu po przedstawieniu uwarunkowań lokalizacji dla pomnika przez
Miejskiego Konserwatora Zabytków, spisano postulaty mieszkańców biorących udział
w spacerze:
 Stworzenie Alei Ojców Niepodległości: pomnik Józefa Piłsudskiego (pl. Zgody,
ewentualnie pl. Żołnierza Polskiego), pomnik Ignacego Paderewskiego (park
Żeromskiego), pomnik Romana Dmowskiego (pl. Grunwaldzki) – jako postaci
o różnych poglądach będą łączyć Szczecinian.
 Pomnik powinien stanąć na pl. Zgody lub parku Kasprowicza.
 Definitywnie nie pl. Szarych Szeregów.
 Okolica Wałów Chrobrego jako godne miejsce na pomnik Marszałka.
 Apel o zmianę sposobu myślenia o pomniku: ma łączyć, nie dzielić. W tym
aspekcie powinny stanąć dwa kolejne pomniki ojców niepodległości:
Paderewskiego i Dmowskiego, tworząc Aleję Ojców Niepodległości
(lokalizacja tak jak w pierwszym postulacie).
 Park Żeromskiego to nie jest miejsce na pomnik Piłsudskiego.
Postulat, aby Piłsudski nie był podobny do kwiatów z Alei Kwiatowej
Uwzględniono i zapisano również uwagi mieszkańców zgłoszone ustnie podczas
przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych.
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Terminarz spotkań:


12.03.2019 wtorek, godz. 17:00 – INKU Szczeciński Inkubator Kultury, Sala 3
Al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie



16.03.2019 sobota, godz. 12:00 – przed popiersiem gen. Józefa Piłsudskiego
na Placu Szeregów w Szczecinie

5. Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w ramach konsultacji wraz ze sposobem
ich rozpatrzenia
Łącznie zarejestrowano 92 uwagi i opinie, których tabelaryczne zestawienie stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Spośród propozycji zaproponowanych przez miasto najwięcej głosów poparcia
zdobyła lokalizacja na Placu Rodła (27 głosów, co stanowi 30% wszystkich oddanych
głosów). Należy zwrócić uwagę na stosunkowo duży odsetek głosów wskazujących
inne lokalizacje niż te zaproponowane przez miasto (22 głosy, co stanowi 24,4%
wszystkich oddanych głosów) oraz głosy wskazujące na brak potrzeby wznoszenia
drugiego pomnika Marszałka Piłsudskiego w mieście (10 głosów, co stanowi 11,1%
wszystkich oddanych głosów).
Do raportu załączono prezentację multimedialna dotyczącą trzech wariantów
lokalizacji pomnika Józefa Piłsudskiego, która zaprezentowana była mieszkańcom w
czasie spotkań konsultacyjnych – załącznik nr 2.
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