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gdzie po raz pierwszy zapowiedzialem nasz protest:

  Powtórka z rozrywki sprzed 3 lat...

akrzy 01.10.09, 20:34 Odpowiedz  ..kiedy to mial byc betonowany plac orła bialego. Kto pamieta? W 
ogóle nie dopuszczam opcji wycięcia zieleni z placu solidarności! Nie ma 
takiej opcji. Mówię to jako pomyslodawca i czlonek Zespołu ds ochrony terenow zieleni, i autor 
obrony pl. orla. Mam nadzieję, że nowy ogrodnik miasta (ma byc wkrotce.. pod presją nas społeczników i 
naukowców) nie zgodzi sie na dewastację zieleni i kolejnego placu w miescie! 
Ps calkowicie solidaryzuje sie z wypowiedziami Andrzeja i Jedrus4 (i podobnymi)- Dobrze, że w są w tym 
miescie rozsadni i madrzy ludzie... A projekt filharmonii sam w sobie interesujacy kompletnie nie pasuje w 
tym miejscu. 
cytuję:  jedrus.4 01.10.09, 11:47 Odpowiedz 
Fatalny projekt! Jeszcze gorszy jest ten dotyczacy Filharmonii. Nie pasuje zupelnie do miejsca, gdzie ma  
byc realizowany. Psucie przestrzeni miejskiej naszego miasta postepuje nadal! W tej chwili Szczecin jest  
najgorzej zarzadzanym duzym miastem w Polsce! I chyba w calej Europie Zachodniej! 
Re: Takie ma być nowe muzeum na pl. Solidarności 
jedrus.4 01.10.09, 11:48 Odpowiedz 
Projekt Filharmonii jest fatalny - nie pasuje z u p e l n i e do tego miejsca! Czy nikt tego nie widzi? 
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Re: Powtórka z rozrywki sprzed 3 lat...

akrzy 01.10.09, 20:41 Odpowiedz   I jeszcze zacytuję, bo to wazna uwaga: .........................Re: 
Inwestycje STOP, bo może się nie uda. 
Gość: Andrzej 01.10.09, 15:30 Odpowiedz cytując Odpowiedz 
Czasami jest lepiej nie robic nic, niz sknocic cos na dziesieciolecia albo i stulecia. Przeciez lepiej byloby dla  
Szczecina, gdyby na ul: Wojska Polskiego, Wyszynskiego (kolo kosciola sw Jana) i na pl Zolnierza, dalej byly  
parterowe budki, niz to, co stoi obecnie. Podobnie z Trasa Zamkowa - jednym z najwiekszych bledow  
urbanistycznych jaki widzialem w cywilizowanym swiecie. Jezeli my nie umiemy nic sensownego dla  
miasta zaproponowac i wybudowac, niech zrobia to nasze dzieci, juz po obejrzeniu (vide: Gdansk,  
Wroclaw, Poznan jak powinno sie odudowywac i rozbudowywac 
duze miasto. 
-- BĄDŹMY REALISTAMI-ŻĄDAJMY NIEMOŻLIWEGO 

Takie ma być nowe muzeum na pl. Solidarności

arhe1 03.10.09, 20:34 Odpowiedz Witojcie Szczeciniaki. 
A teraz parę słów o projekcie: 1 Ładne schludne plansze prezentujące projekt. 2 Uporządkowany układ 
funkcji.   to zalety.  a teraz wady: 
- projekt niewiele ma wspólnego z architekturą. Jego zaletą ma być to, że go nie będzie widać... Podobno 
w Warszawie najlepszy widok jest z Pałacu Kultury, bo go nie widać... Projektanci chwalą się, że wymyślili 
hybrydę łączącą zabudowę pierzejową z pustym placem; łączącą coś z niczym... hybrydą samochodu z 
wozem drabiniastym jest syrenka z silnikiem od pompy strażackiej... 
- projektanci uciekli od tematu, w rezultacie nadal jedynym obiektem upamiętniającym grudzień 70 
będzie anioł. (tutaj dygresja: anioł przywołuje skojarzenie gospodarza domu z Alternatywy 4; ale ten jest 
chyba symbolem anioła wysłanego przez ZOMO w celu uspokojenia nastrojów ludu. Świadczy o tym 
fragment motorówki na którym przypłynął. W ogóle wydaje się że profesor 
Dźwigaj świadomie chciał nam coś przekazać tym symbolem - no bo dlaczego Anioł jest na motorówce 
skoro ma skrzydła???? Tutaj postulował bym aby Szczecinianie postarali się o pomnik który upamiętniał by 
Walczących z komuną Szczecinian, a nie .... [ze względu na odpowiedzialność karną nie podaję nazwisk]. 
Na wystawie widziałem projekty, które w ten sposób podchodziły do zagadnienia, że obiekt oddawał 
chwałę poległym i żyjącym....). - rysunki obiektu nie są w skali wyznaczonej w rygorach konkursu, przez co 
nie pokazują detalu i ukrywają monotonię stylu minimalizmu. W rzeczywistości ściany obiektu będą 
zwykłym "obszczymurkiem". - Od strony bramy Królewskiej usypali wał, aby "nikt nigdy tam nic nie 
wybudował".... buchcha cha... naiwność ludzka nie zna granic... Rozumiem, że gdyby powiedzieli że ładniej 
się to wszystko im komponowało na planszy i że musieli coś narysować wystającego z ziemi (że brakowało 
im elewacji)... 
Cały projekt roi się od drobnych błędów:  - spadki placu będą atrakcyjne wyłącznie dla deskowców. 
Weterani w grudniu będą walczyć z grawitacją... - o podniesione płyty oświetlające posadzkę będą się 
potykać starsi ludzie. - źle rozwiązane toalety (zdecydowanie za mało jak na 100 zwiedzających i 
uczestniczących w konferencji). 
/…/
PS  jestem zdecydowanym przeciwnikiem "nowego" stylu zwanego minimalizmem. skończy 
moim zdaniem na śmietniku historii Architektury :). 

Protest ekologów                        

Relacja z protestu znalazła się w Kronice: http://www.tvp.pl/szczecin/informacyjne-
publicystyczne/kronika/wideo/2145-20910/2581759

Dodatkowo jest info: http://www.tvp.pl/szczecin/aktualnosci/rozmaitosci/protest-
ekologow/2581510      (02.09.2010)
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"Nie pozwalamy na urzędniczy wandalizm" - krzyczą szczecińscy ekolodzy i nie 
zgadzają się na budowę Muzeum "Przełomy" na placu Solidarności.

Protest ekologów

Ekolodzy twierdzą, że ulokowanie muzeum na 
placu Solidarności oznacza wycięcie drzew. 
Miejski ogrodnik zapewnia, że zieleń nie ucierpi, 
a miasto zyska atrakcję turystyczną. Grupa 
ekologów nie jest jednak jedyną niechętną 
muzeum w tym miejscu. Sprzeciwia się temu 
też Stowarzyszenie Grudzień 70. Jeden z 
uczestników tamtych krwawych wydarzeń 
Waldemar Brygman obawia się, że miejsce to 
wraz z pomnikiem Anioła Wolności 
poświęconego 16 ofiarom zajść grudniowych 

straci na znaczeniu. Budowa Muzeum ma rozpocząć się w wiosną przyszłego roku. Podobne 
powstaje w Gdańsku - Centrum Solidarności.

Ekolodzy protestują przed wycinką drzew 

2010-09-03, 08:57: Barbara Gondek  http://www.radio.szczecin.pl/index.php?
idp=0&idx=61447

Szczecińscy ekolodzy pikietowali na placu Solidarności w proteście przeciw planom budowy w 
tym miejscu Muzeum Przełomy.

Członkowie Stowarzyszenia Szczecińska Zielona Alternatywa pytali dlaczego budynek muzeum 
ma powstać kosztem wrosłego w krajobraz zieleńca. Zorganizowali realistyczne przedstawienie 
broniąc drzew przed wycinką.

Podobne oburzenie ekologów wzbudza pomysł przycięcia drzew na skarpie przy Zamku, aby 
odsłonić widok zabytku od strony Trasy Zamkowej. Argumentują, że jest to naturalny ekran 
akustyczny przeciw spalinom z bardzo ruchliwej i głośnej trasy wjazdowej. Ekolodzy planują 
kolejne tego typu happeningi.

Protest ekologów: Nie chcemy zmian na placu 
Solidarności!  [wideo]     mac    dodano: 2 września 2010

http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100902/SZCZECIN/993775203

Ekolodzy postulowali, by plac Solidarności pozostał zieleńcem. Protest był bardzo widowiskowy.
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Dzisiaj na Placu Solidarności miał miejsce protest ekologów, którzy protestowali przeciw 
betonowaniu miasta.   (Fot. Marcin Bielecki)

Kilkunastu obrońców zieleni protestowało na placu Solidarności. Nie są przeciwni idei powstania 
muzeum "Przełomy", ale nie chcą, by jego kosztem pozbywano się zieleńca. 

Podczas protestu zaprezentowano "Zieloną taczkę”, która ma być antynagrodą dla najgorszego 
urzędnika w Szczecinie, za złe decyzje w ochronie środowiska.

- Na liście mamy już panią ogrodnik, ale na pewno nie będzie ona ostatnią osobą – dodaje 
Krzyżański. 

Poprosiliśmy o komentarz pracowników magistratu.

- Z dokumentów wynika, że umiejscowienie pawilonu wystawowego na pl. Solidarności koliduje 
z istniejącą tam zielenią – przyznaje Robert Grabowski z Urzędu Miasta. – Zieleń ta zostanie 
usunięta, przesadzona na teren w obrębie placu Solidarności lub przesadzona poza plac tj. na teren 
zieleńca przy Jeziorku Słoneczne. 

Więcej o proteście ekologów czytaj na portalu mmszczecin.pl

____________________________________________________________________________

Ekolodzy: Dość betonowania miasta! 

http://www.mmszczecin.pl/35889/2010/9/2/ekolodzy-dosc-betonowania-miasta

Dodane 2010-09-02 18.51 , komentarzy 18  Kategorie: Wiadomości Miejsce: Śródmieście, Szczecin, 

Tagi: ekolodzy protest szczecin, muzeum przełomy szczecin, 

- Plac Solidarności powinien pozostać zieleńcem – mówi Artur Krzyżański ze Stowarzyszenia 
Szczecińska Zielona Alternatywa. – Jesteśmy przeciwni tej inwestycji w tym miejscu i uważamy, 
że plac został już wystarczająco zniszczony pięć lat temu, wygląda tak jak dziś. 
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Artur Krzyżański prezentuje antynagrodę                                                      Autor: Marcin Bielecki 

Kilkunastu obrońców zieleni protestowało na pl. Solidarności. Nie są przeciwni idei powstania muzeum 
"Przełomy", ale nie chcą, by jego kosztem pozbywano się zieleńca. 
- Nie po to walczyliśmy o wolność, by teraz żyć wśród betonu! – zaznaczają w swoim pisemnym 
proteście ekolodzy - Dlaczego takie muzeum nie może powstać na terenie byłej stoczni, tak jak to się 
robi wszędzie na świecie, wykorzystując i rewitalizując tereny poidustrialne? 

Obrońcy zieleni podkreślają, że oprócz wycinki ok. 50 drzew i krzewów, która kryje się pod określeniem – 
przesadzenia, prace ziemne sięgające sześciu metrów w głąb ziemi będą poważnym zagrożeniem dla 
wszystkich pozostałych drzew na placu. 

- Nie chcemy żadnych zmian na placu prócz możliwych dosadzeń wartościowych drzew i krzewów, tak by 
w tym miejscu pozostała zielona enklawa. Będziemy również dążyli do zmiany prawa miejscowego w tej 
kwestii – podkreśla Artur Krzyżański ze Stowarzyszenia Szczecińska Zielona Alternatywa. 

- Kiedyś będziemy musieli nosić zielone parasolki, żeby zobaczyć zieleń – skandowali. 

Podczas protestu zaprezentowano „Zieloną taczkę”, która ma być antynagrodą dla najgorszego 
urzędnika w Szczecinie, za złe decyzje w ochronie środowiska. 

- Na liście mamy już panią ogrodnik, ale na pewno nie będzie ona ostatnią osobą – dodaje Krzyżański. 

Poprosiliśmy o komentarz pracowników magistratu. 
- Z dokumentów wynika, że umiejscowienie pawilonu wystawowego na pl. Solidarności koliduje z 
istniejącą tam zielenią – przyznaje Robert Grabowski z Urzędu Miasta. – Zieleń ta zostanie usunięta, 
przesadzona na teren w obrębie placu Solidarności lub przesadzona poza plac tj. na teren zieleńca przy 
Jeziorku Słoneczne. 

Do wycięcia jest dziewięć drzew, a także ok. 300 metrów kw. krzewów. 

Do przesadzenia na teren w obrębie placu Solidarności jest 29 drzew, a na teren zieleńca przy Jeziorku 
Słoneczne 14 drzew. 

http://gfx.mmszczecin.pl/rep/newsph/35889/82210.3.jpg


- W obrębie zagospodarowanego jako zieleniec placu pozostanie 40 drzew w tym lipy rosnące wzdłuż ul. 
Małopolskiej, śliwy wiśniowe, jarząb pospolity, klon jawor, jabłoń domowa, robinia akacjowa – dodaje 
Grabowski. Postępowanie w sprawie usunięcia kolizyjnych drzew i krzewów nie jest zakończone. 
Inwestor musi uzupełnić wymagane dokumenty. Decyzja o usunięciu drzew i krzewów nie została jeszcze 
wydana. 

    

Stop „betonowaniu” miasta, 02-09-2010

http://www.wiadomosci.wszczecinie.pl/stop_8222betonowaniu8221_miasta,18277,relacje,0,0

Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa zorganizowało dziś (tj.  2 września 2010 r.) protest 
przeciwko wycince drzew na Placu Solidarności i przy Zamku.

Propagatorzy tej akcji podkreślają, że nie są przeciwni pomysłowi utworzenia muzeum 
„Przełomy”, ale nie chcą, aby kosztem tego przedsięwzięcia było pozbycie się zielonego 
krajobrazu na Placu Solidarności. Nie chcą oni żyć wśród betonowego otoczenia. - Dlaczego takie  
muzeum nie może powstać na terenie byłej stoczni, tak jak to się robi wszędzie na świecie,  
wykorzystując i rewitalizując tereny poidustrialne? - pytają.
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Nie chcą też żadnych zmian na placu prócz możliwych dosadzeń wartościowych drzew i 
krzewów, tak, by w tym miejscu pozostała zielona enklawa. Będą również dążyli do zmiany 
prawa miejscowego w tej kwestii.

Uważają, że podobnie oburzającym pomysłem jest wycięcie drzew na skarpie przy Zamku w celu 
odsłonięcia widoku zabytku od strony Trasy Zamkowej. - (...) przecież właśnie te drzewa 
stanowią naturalną osłonę dla Zamku i ludzi tam przebywających – ekran akustyczny i przeciw 
spalinom z bardzo ruchliwej i głośnej trasy wjazdowej. Czy celem kierowców wjeżdżających 
Trasą Zamkową ma być patrzenie w stronę zamku czy na drogę?

Zieleniec na Placu Solidarności, jak i drzewa przy Zamku są według protestujących ważnym 
elementem korytarza ekologicznego łączącego kompleks parku Żeromskiego z obszarem centrum 
miasta, Wałów Chrobrego i Odrą. - To część chronionego tzw. Systemu Zieleni Miejskiej.

Zieloni protestują. Czy przyblokują Przełomy?

Ewa Podgajna,  2010-09-03, ostatnia aktualizacja 2010-09-02

http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,8330159.html

Szczecińska Zielona Alternatywa protestowała wczoraj na pl. Solidarności przeciwko budowie tu 
Centrum Dialogu Przełomy oraz rewitalizacji pobliskiej zamkowej skarpy 

Przyszło więcej dziennikarzy niż kontestujących. Happening zaczął się od prezentacji małej 
zielonej taczki, którą stowarzyszenie chce wręczyć urzędnikowi - liderowi złych decyzji 
związanych z ekologią.



- Dlaczego muzeum kosztem wrosłego w krajobrazu zieleńca? - pyta Artur Krzyżański, prezes 
Szczecińskiej Zielonej Alternatywy, który nie zgadza się na jakąkolwiek zabudowę pl. 
Solidarności. - Nie po to walczyliśmy o wolność, by teraz żyć wśród betonu!

Muzeum radzi urządzić w byłej Stoczni Szczecińskiej.

Centrum Dialogu Przełomy, które ma za dwa lata powstać na pl. Solidarności, ma przybliżać 
najważniejsze dla powojennej historii Szczecina (i Polski) wydarzenia. Konkurs na jego 
koncepcję architektoniczną wygrało biuro KWK Promes Roberta Koniecznego, jednego z 
najlepszych polskich architektów.

Projekt zakłada, że muzeum powstanie pod placem Solidarności. Dach budowli będzie 
zarazem powierzchnią placu. Nad ziemię będą wystawać tylko dwie wygięte w górę 
płaszczyzny na jego skrajach. Dach mają tworzyć płyty, pomiędzy którymi pobiegnie linearne 
oświetlenie, podobne do tego, jakie podświetli przyszłą filharmonię.

Dla potrzeb budowy Muzeum Przełomów trzeba wyciąć dziewięć drzew (głównie bzu 
czarnego). Z jednego miejsca w inne, ale w obrębie placu przesadzić trzeba 29 (głównie śliwy 
wiśniowe), kolejnych 14 przenieść na zieleniec przy jeziorze Słonecznym na Gumieńcach

Na pl. Solidarności na swoim miejscu dalej ma rosnąć 40 drzew, w tym lipy wzdłuż ul. 
Małopolskiej.

- Prace ziemne sięgające 6 m w głąb ziemi będą zagrożeniem dla drzew na placu - uważa 
Krzyżański.

- Zwycięski projekt konkursowy na koncepcję architektoniczną Centrum Dialogu Przełomy 
zachowuje możliwie dużo zieleni w przestrzeni tej inwestycji - tłumaczy Lech Karwowski, 
dyrektor Muzeum Narodowego, którego filią ma być CD Przełomy. - Nie ma już możliwości 
dalszej zmiany tej koncepcji bez utracenia lub naruszenia jej charakteru.

- Nie chcemy dopuścić do wydania pozwolenia na budowę. Tu i na pl. Orła będziemy dążyć do 
zmiany planu zagospodarowania tego terenu - mówi Krzyżański.

Karwowski: - Nie zapominajmy, że terenem inwestycji jest dawny kwartał kamienic miejskich. 
Jeżeli zostanie zablokowana szansa na powstanie muzeum właśnie tam, z pewnością teren 
zostanie wykorzystany do innych celów inwestycyjnych, np. pod zabudowę mieszkalną lub 
biurową.

Wybrany projekt CD Przełomy został zaprezentowany we wrześniu ubiegłego roku. Architekci 
dodali potem jeszcze do niego zieleni. Dlaczego SZA teraz protestuje teraz?

- Na walkę o drzewa nigdy nie jest za późno - odpowiada Krzyżański. - Dopóki w tym mieście 
są ludzie, którzy kochają zieleń, zieleń tu zostanie.

Szczecińska Zielona Alternatywa nie zgadza się też na rewitalizację skarpy przy Zamku. ZUK 
planuje uporządkowanie porastającej ją zieleni, by odsłonić bryłę Zamku. ZUK chce tam 
zieleni rosnącej do wysokości 3 m.
Krzyżański: - To śmierć dla drzew, które stanowią tam naturalny ekran akustyczny i przeciw 
spalinom.

http://tematy-szczecin.gazeta.pl/Z/1796,ZUK
http://tematy-szczecin.gazeta.pl/L/1889,Lech-Karwowski
http://tematy-szczecin.gazeta.pl/M/1927,Muzeum-Przelomow
http://tematy-szczecin.gazeta.pl/C/1406,Centrum-Szczecina


- Skarpę pokrywają samosiejki. Coś z tym trzeba zrobić - mówi Monika Bąk, rzeczniczka ZUK. - 
Planujemy ogłosić konkurs dla studentów, architektów, którzy zawodowo zajmują się 
architekturą krajobrazu.

Komentarz

Znam wiele przykładów społecznych działań, które przysłużyły się mieszkańcom Szczecina. 
Często kruszyły niezrozumiały opór, bezduszność czy krótkowzroczność urzędników.

Ale protest Szczecińskiej Zielonej Alternatywy na poparcie nie zasługuje. To próba robienia 
szumu wokół problemu, którego nie ma. Trudno uznać za "betonowanie miasta" (jak 
alarmuje SZA) wycięcie dziewięciu drzew i pięciu krzewów przy zachowaniu na pl. 
Solidarności m.in. urokliwej i cennej alei lipowej. Oczywiście, każdego drzewa szkoda, ale 
bardziej szkodliwe byłoby jakiekolwiek opóźnienie budowy w tym miejscu tak ważnego dla 
tożsamości Szczecina Centrum Dialogu Przełomy.

Nie rozumiem też, dlaczego mielibyśmy pozostawić na zamkowej skarpie dżunglę samosiejek, 
które w obecnej postaci uroku temu miejscu wcale nie dodają.

W proteście SZA więcej jest demagogii i szukania taniego rozgłosu niż autentycznej troski o 
przyrodę.
Andrzej Kraśnicki jr
Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin
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Dość betonowania miasta! – takim hasłem Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa chce 
powstrzymać władze miasta przed wycinką drzew z Pl. Solidarności. Protest w tej sprawie już dzisiaj 

o 16.00.
-Nie jesteśmy przeciwni idei  muzeum  "Przełomy",  a le  
dlaczego jego kosztem mamy się  pozbywać wrosłego 
w krajobraz zie leńca na placu Sol idarności?.  Nie  po to  
walczyl iśmy o wolność,  by teraz żyć wśród betonu!  
Dlaczego takie  muzeum nie może powstać na terenie  byłej  
stoczni,  tak jak to s ię  robi  wszędzie  na świecie,  
wykorzystując i  rewital izując tereny poindustr ialne ? – 
takie pytania zadają uczestnicy manifestacji i domagają się publicznej 

debaty na temat poszanowania miejskiej zieleni. 
Chodzi o planowaną wycinkę drzew z okolic pl. Solidarności, który niedługo przemieni się w wielki teren 
budowy. -  Prócz  wycinki  ok  50 drzew i  krzewów, prace ziemne s ięgające 6 metrów w głąb 
ziemi będą poważnym zagrożeniem dla wszystkich pozostałych drzew w okol icy.  Nie  
chcemy żadnych zmian na placu prócz możl iwych dosadzeń wartościowych drzew 
i  krzewów, tak by w tym miejscu pozostała zie lona enklawa. Będziemy również dążyl i  
do zmiany prawa miejscowego w tej  kwesti i  – dodają organizatorzy protestu. 
Za zły pomysł Stowarzyszenie Zielona Alternatywa uważa również wycięcie drzew na skarpie przy Zamku, 
aby odsłonić widok zabytku od strony Trasy Zamkowej -  Nasza organizacja jest  w posiadaniu  
protokołu  ze spotkania u  pani  ogrodnik miasta,  na którym ustalono,  że  zie leń na 
skarpie  ma być przycięta do 3 metrów. Wobec tego pytamy, kto obniży  kamienice by  
odsłonić  piękny widok na Odrę i  port  z  tarasu zamkowego? Dlaczego architekt  miasta  

http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci?nwAllInGroup=1587
http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci?nwAllInDomain=1
http://www.naszemiasto.stetinum.pl/pl/wiadomosci/ekologia/Zielona_alternatywa_przeciwko_betonowi


na to pozwoli ł?  Zarówno zie leniec na pl .  Sol idarności ,  jak i  drzewa przy Zamku są  
ważnym elementem korytarza ekologicznego łączącego kompleks parku Żeromskiego 
z obszarem centrum miasta,  Wałów Chrobrego i  Odrą.  To część chronionego tzw.  
Systemu Zie leni  Miejskie j  – dodają. 
Manifestacja w tej sprawie odbędzie się dziś o godzinie 16.00 na pl. Solidarności. Ekolodzy wręczą Zieloną 
Taczkę -  antynagrodę dla najgorszego urzędnika w Szczecinie, za złe decyzje w ochronie środowiska. 

(ap)

Zielone przebudzenie 

http://www.24kurier.pl/W-Gazecie/Zielone-przebudzenie

Szczecińska Zielona Alternatywa protestuje przeciwko budowie na pl. Solidarności Centrum 
Dialogu „Przełomy" oraz planowanej rewitalizacji skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich. 
Bo uważa, że za sprawą tych inwestycji ucierpi śródmiejska zieleń. W jej obronie 
stowarzyszenie zamierza ruszyć marszem przez centrum Szczecina.

Od przeszło 2 lat krystalizuje się projekt budowy „Przełomów" - muzeum, które ma przybliżać 
najważniejsze dla powojennej historii Polski i Pomorza Zachodniego wydarzenia: od ustanowienia 
polskiej administracji w Szczecinie, po pierwsze wolne wybory 1989 r. Od roku wiadomo, że 
będzie budowane według koncepcji architektonicznej zespołu KWK Promes Roberta 
Koniecznego, jednego z najlepszych architektów w Polsce. Na jej podstawie powstaje projekt, dla 
którego realizacji Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM przeszło dwa miesiące 
temu wydał decyzję lokalizacyjną, wskazując pl. Solidarności. Dlaczego dopiero teraz szczecińscy 
"zieloni" postanowili oprotestować inwestycję? Przecież od lat wiadomo, gdzie ma stanąć.
- Jestem członkiem ustanowionego przy prezydencie Szczecina zespołu ds. ochrony terenów 
zieleni miejskiej, ale ani razu nie spotkaliśmy się, aby na ten temat porozmawiać. Dokumentację 
związaną z inwestycją musieliśmy z magistratu wydobywać. Skoro już ją mamy i wynika z niej, 
że planuje się radykalną ingerencję w zieleń pl. Solidarności, to... czas na nasz protest. Lepiej 
późno, niż później - mówi Artur Krzyżański, prezes SZA.
Dla powstania muzeum z pl. Solidarności trzeba będzie - jak potwierdza magistrat - wyciąć 9 
drzew, 29 kolejnych przesadzić w obrębie tegoż placu, a pozostałych 14 przenieść na... zieleniec 
przy Jez. Słonecznym (Gumieńce). Na dawnym miejscu ma przetrwać 40 drzew, w tym aleja 
lipowa wzdłuż ul. Małopolskiej.  Dla członków SZA oznacza to niszczenie i tak bardzo 
ograniczonych zasobów śródmiejskiej zieleni. I chcą temu przeciwdziałać. Planują wystąpienia do 
prezydenta Szczecina i marszałka województwa o uznanie ich stowarzyszenia jako strony w 
postępowaniu administracyjnym dot. Centrum Dialogu „Przełomy". Następnie chcą:
- Podważyć już wydaną decyzję lokalizacyjną, uniemożliwić wydanie pozwolenia na budowę. Jak 
trzeba będzie, doprowadzimy do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części 
miasta - wylicza prezes SZA.
Tyle że realizację żadnego z tych punktów nie ma szans, zważywszy na zaawansowanie 
inwestycji oraz ogólnie przychylny „Przełomom" klimat, także polityczny. Czy fakty te ma 
kontestować, planowany na początek września, uliczny protest?
- Chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej na sprawę. W tym celu planujemy pikietę na pl. 
Solidarności i przemarsz w stronę Zamku - zapowiada SZA.
Jeden protest w dwóch kwestiach: „Przełomów" oraz rewitalizacji przyzamkowej skarpy. Okazuje 
się bowiem, że na ostatnim posiedzeniu rady naukowej przy ogrodniku miasta odżył pomysł 
„odsłonięcia i wyeksponowania bryły Zamku". Dla SZA powodem do podjęcia manifestacji stał 
się pkt 5. protokołu spotkania: „przyjęcie jako dominującego elementu zieleni średniej, do 3 m".
- To wyrok na rosnące tam drzewa. Nie dopuścimy do ich wycinki - zapowiada A. Krzyżański.
- Na tym etapie nie ma żadnego planu wycinki - odpowiada Tomasz Klek ze szczecińskiego 
magistratu.

Arleta NALEWAJKO
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