22 maja 2021

Notatka z posiedzenia Zespołu do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień
na terenie m.st. Warszawy.
W dniu 20 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Zespołu do spraw wznoszenia
pomników i realizacji upamiętnień na terenie m.st. Warszawy.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu:
1. Pani Agata Diduszko-Zyglewska
2. Pan Artur Jóźwik
3. Pani Ewa Klekot
4. Pan Michał Krasucki
5. Pani Joanna Mytkowska
6. Pani Paulina Sikorska
7. Pani Aleksandra Sołtan-Lipska
8. Pan Wojciech Wagner
9. Pani Agnieszka Wyrwał
10. Pan Tomasz Żyłka
oraz zaproszeni goście.

1. Do porządku obrad przyjęto punkty:
2. Pomnik Gen Józefa Hallera przy pl. Hallera
3. Pomnik Ofiar rzezi Pragi przy pl. Wileńskim
4. Pomnik Stanisława Piotra Drzewieckiego w al. Piotra Drzewieckiego
5. Upamiętnienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Hołówki
6. Upamiętnienie –Stolpersteine – Kamienie Pamięci
7. Upamiętnienie przy tablicy autorstwa Karola Tchorka przy ul. Grójeckiej 95

Przyjęto stanowiska w sprawach:
1. Pomnik Gen Józefa Hallera – inicjatywa Fundacji Inicjatyw Patriotycznych
Zespół jednogłośnie zarekomendował Prezydentowi przeprowadzenie konsultacji społecznych w
sprawie zasadności budowy upamiętnienia gen. Hallera (zwracając uwagę na ścisłe powiązanie
omawianej lokalizacji z obszarem rewitalizacji), a w przypadku ich pozytywnego wyniku, wskazuje na
konieczność wyłonienia jego formy w drodze konkursu.

2. Pomnik Ofiar rzezi Pragi
1

Zespół jednogłośnie zarekomendował Prezydentowi przeprowadzenie konsultacji społecznych na
temat przeznaczenia i funkcji miejsca, w którym zlokalizowany jest cokół pod pomnik oraz jego
najbliższego otoczenia. W sytuacji realizacji proponowanego upamiętnienia jego forma musi być
wyłoniona w drodze konkursu.

3. Pomnik Stanisława Piotra Drzewieckiego
Zespół jednogłośnie zaakceptował propozycję lokalizacji i formę niewielkiego popiersia S.P.
Drzewieckiego, które miałoby się znaleźć w alejce parkowej noszącej imię Piotra Drzewieckiego.
Wskazał na potrzebę dopracowania formy cokołu. Ostateczna forma pomnika powinna zostać
przedstawiona Zespołowi do akceptacji.

4. Upamiętnienie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Hołówki
Zespół zapoznał się z prezentacją upamiętnienia i wysłuchał wyjaśnień burmistrza dzielnicy Mokotów.
Propozycja wykonania mozaiki na podstawie akwareli autorstwa Baczyńskiego została oceniona jako
cenna i interesująca. Z uznaniem przyjęto przedstawioną propozycję upamiętnienia. Zobowiązano
inicjatorów do pokazania próbek mozaiki przed realizacją inwestycji.

8. Upamiętnienie przy tablicy autorstwa Karola Tchorka przy ul. Grójeckiej 95
Ze względu na nieobecność przedstawicieli dzielnicy Ochota, Przewodniczący poprosił o przesunięcie
tego punktu programu na kolejne posiedzenie. Ta propozycja została jednogłośnie zaakceptowana.

5. Upamiętnienie –Stolpersteine – Kamienie Pamięci
Członkowie Zespołu zapoznali się z prezentacją dotyczącą idei i dotychczasowych realizacji
upamiętnienia, a także ze stanowiskiem IPN z 2016 r. dotyczącym analogicznej inicjatywy. Po krótkiej
dyskusji Przewodniczący wskazał, że skończył się czas przewidziany na obrady, oraz, że brakuje kilku
członków Zespołu, którzy musieli wcześniej opuścić posiedzenie. W związku z tym przełożono dalszą
dyskusję na kolejne posiedzenie Zespołu

Z posiedzenia został sporządzony protokół. Można się z nim zapoznać w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Notatkę sporządził:
Michał Krasucki
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