
Poznań, 4 kwietnia 2013 
 

Oświadczenie dotyczące spotkania na temat emisji hałasu na ul. Św. Marcin 
 
Wczoraj (w środę 3 kwietnia 2013 r.) na ul. Taczaka pojawiły się anonimowe plakaty  
i ulotki nawołujące do protestu wobec rzekomego hałasu emitowanego przez kluby  
i dyskoteki w tym miejscu. W opublikowanych materiałach znalazła się informacja  
o spotkaniu organizowanym na ten temat oraz adnotacja, iż protestujący mają wsparcie 
Rady Osiedla Stare Miasto. 

W jej imieniu pragnę zdecydowanie zaznaczyć, iż Rada Osiedla NIE ORGANIZUJE SPOTKANIA 
NA TEMAT HAŁASU NA ULICY TACZAKA. Informacje o nim są nieprawdziwe i sfałszowane. 
Nieprawdziwe jest również wskazanie Rady Osiedla jako instytucji wspierającej działania, 
które mają na celu oprotestowanie zmian wprowadzanych na ul. Taczaka. 

Materiały zostały przygotowane bezprawnie przez anonimową osobę, która działała 
samodzielnie i bez porozumienia z organizatorami spotkania. Rada Osiedla nie zajęła 
stanowiska w sprawie ulicy Taczaka, ponadto wielu Radnych aktywnie uczestniczyło  
w pracach nad osiągnięciem społecznego kompromisu w sprawie tego projektu. 

Istotnie, w czwartek 4 kwietnia 2013 r. miało odbyć się spotkanie w siedzibie Rady Osiedla 
Stare Miasto. Miało jednak ono dotyczyć wyłącznie sprawy jednej z dyskotek na ul. Św. 
Marcin i w najmniejszej nawet mierze ulica Taczaka nie miała być obiektem dyskusji. Autor 
materiałów podszył się więc pod spotkanie, z którym organizacyjnie nie ma nic wspólnego. 

W związku z zaistniałą sytuacją oraz zamieszaniem wywołanym publikacjami zmuszony 
jestem z żalem PRZEŁOŻYĆ CZWARTKOWE SPOTKANIE DOTYCZĄCE KLUBU Z ULICY  
ŚW. MARCIN NA INNY TERMIN.  

Swoją decyzję motywuję chęcią całkowitego odcięcia się od działań anonimowego 
mieszkańca. W ich efekcie pierwotny sens czwartkowego spotkania zostałby całkowicie 
wypaczony. Nie chcę ponadto, aby Rada Osiedla była kojarzona w jakimkolwiek stopniu  
z wyrażanym w tak mało cywilizowanej formie protestem. 

Nie można bowiem aprobować działań, które prowadzą do niszczenia pracy innych. 
Kimkolwiek jest autor publikowanych materiałów, poprzez spreparowanie i zafałszowanie 
pewnych informacji, wykorzystał wysiłek innych do realizacji swoich partykularnych 
interesów. Ubolewam, że prywatna i anonimowa osoba doprowadziła do zmarnowania 
trudu włożonego przez organizatorów w doprowadzenie do spotkania, które miało dotyczyć 
komfortu życia mieszkańców Starego Miasta. 

Każdy może mieć wątpliwości dotyczące słuszności zmian wprowadzanych na ul. Taczaka. 
Rada Osiedla jest instytucją, na forum której mogą, a wręcz powinny być zgłaszane uwagi 
dotyczące działalności instytucji zakłócających spokój Mieszkańców, również jeśli znajdują się 
one na ul. Taczaka. Mogę z pełną świadomością zadeklarować gotowość swoją i innych 
Radnych Osiedla do rozwiązywania wszelkich realnych problemów uprzykrzających życie 
Starego Miasta. 

Wszyscy jednak powinni wyrażać swoje obawy w sposób cywilizowany i społecznie 
akceptowany. Tylko wzajemna współpraca w atmosferze powszechnego porozumienia 



pomoże nam osiągnąć wspólny cel, jakim jest stwarzanie lepszych warunków do życia  
na Starym Mieście. 

Jeśli więc komukolwiek przeszkadza hałas emitowany przez lokale na terenie naszego 
Osiedla, proszę o zgłaszanie się do mnie lub innych Radnych (wysyłając e-mail na adres 
osiedle_staremiasto@um.poznan.pl lub dzwoniąc do Urzędu Miasta Poznania). Obiecuję,  
że temat nie zostanie zbagatelizowany ani pominięty i gwarantuję podjęcie wszelkich 
możliwych działań w celu rozwiązania problemu. 

*** 

Liczę – w obliczu przedstawionych powyżej informacji – na Państwa zrozumienie dla mojej 
decyzji. O nowym terminie spotkania wyłącznie w sprawie klubu z ul. Św. Marcin 
poinformujemy w sposób przyjęty zwyczajowo. 

Pozostaję do Państwa dyspozycji w sprawie jakichkolwiek pytań, uwag czy sugestii. Dane 
kontaktowe do mnie znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zujewicz.pl 

 
Łączę wyrazy szacunku, 

 
Jan Zujewicz 

 
Radny Osiedla Stare Miasto 

organizator spotkania 


