Temat: RE: :: projekt Pl. Grzybowski
Nadawca: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Data: 2016-05-18 17:00
Adresat: 'Janusz Tencer' <jtencer@medicenter.pl>
Szanowny Panie Januszu,
Dziękuje za nasze spotkanie. W nawiązaniu do ustaleń – przesyłam link do części dokumentacji którą
udostępniliśmy na stronie TSKŻ.
h p://www.nowasiedziba.tskz.pl/
odnośnie propozycji działań – wg mnie pierwszy krok i decyzja na jaką czekamy to jasna deklaracja czy Dyrekcja
Teatru chce:
1) utrzymania istniejącego braku ochrony budynku co umożliwia rozbiórkę i powstanie nowego budynku dla
TSKŻ i zagwarantowanie dla TŻ pomieszczeń do długoterminowego funkcjonowania na kolejne
dziesięciolecia (z naszej strony oferta na 30+30+30 lat)
2) zmiany zakresu ochrony budynku co uniemożliwi czasowo rozbiórkę i powstanie nowego budynku dla
TSKŻ i de facto pozbawi TŻ siedziby do długoterminowego funkcjonowania na kolejne dziesięciolecia
stosowne pisma oraz propozycje działań zostały już dawno przedstawione ale pozostały bez żadnej odpowiedzi
co dla TSKŻ oraz Ghelamco jest równoznaczne ze stanowiskiem opisanym w pkt. 2. To z kolei de facto
determinuje również stanowisko nasze oraz TSKŻ względem fundacji Shalom odnośnie najmu powierzchni w
budynku.
Myślę, że uzyskanie jasnej deklaracji w tym zakresie oraz realne i proste działania do przeprowadzenia, które to
faktycznie potwierdzą są w stanie przywrócić współpracę do stanu równowagi. Pozostałe kroki są opisane z
zawartym porozumieniu oraz pozostałych dokumentach których wolę wykonania i respektowania nieustannie
potwierdzamy od 2010 r. do dnia obecnego.
Jestem do dyspozycji w zakresie wszelkich kwes i.
Pozdrawiam
Damian Wozniak
From: Janusz Tencer [mailto:jtencer@medicenter.pl]
Sent: Thursday, May 5, 2016 8:26 PM
To: Damian Woźniak
Subject: SV: :: projekt wspólnego pisma ::
W takim razie, wtorek 17 maja godz 13.00?
Proszę tylko o podanie adresu biura.
Pozdrawiam
Janusz Tencer
Från: Damian Woźniak [mailto:damian.wozniak@ghelamco.com]
Skickat: 5 maja 2016 20:01
Till: Janusz Tencer <jtencer@medicenter.pl>
Ämne: RE: :: projekt wspólnego pisma ::
Witam,
Dziękuję za szybką odpowiedź. Proponuję zatem wtorek - mam jeszcze w miarę luźny więc pytanie czy preferuje
Pan jakąś konkretną porę.
Jako miejsce zaproponowałbym nasze biuro gdzie mam większość materiałów.
Pozdrawiam
Damian Wozniak
From: Janusz Tencer [mailto:jtencer@medicenter.pl]
Sent: Thursday, May 5, 2016 7:57 PM
To: Damian Woźniak <damian.wozniak@ghelamco.com>
Subject: SV: :: projekt wspólnego pisma ::
Szanowny Panie Damianie
Dziękuję za odpowiedź i zaproszenie na spotkanie. Oczywiście, zaproszenie przyjmuję uważając, że każda
rozmowa to krok w dobrym kierunku.
Jestem w tej chwili na wybrzeżu, ale będę w Warszawie 15 maja. Będę, niestety tylko parę dni, ale chętnie
spotkam się z panem w poniedziałek 16 maja w godzinach popołudniowych lub we wtorek 17 maja o dowolnej
godzinie.

Proszę o propozycję miejsca i terminu spotkania. Dostosuję się.
Z poważaniem
Janusz Tencer
Från: Damian Woźniak [mailto:damian.wozniak@ghelamco.com]
Skickat: 5 maja 2016 19:26
Till: Janusz Tencer <jtencer@medicenter.pl>
Kopia: Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>; oﬃce@tskz.pl; administrator@tskz.pl
Ämne: FW: :: projekt wspólnego pisma ::
Szanowny Panie Januszu.
Zapomniałem dodać załącznika oraz maila (poniżej)
From: Damian Woźniak
Sent: Wednesday, April 20, 2016 10:17 AM
To: 'golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl' <golda.tencer@teatr-zydowski.art.pl>; 'Katarzyna Olszewska'
<k.olszewska@teatr-zydowski.art.pl>; 'monika król-gajewska' <monika.krol@adwokatura.home.pl>
Cc: Marcin Duda <marcin.duda@ghelamco.com>; Jeroen van der Toolen
<jeroen.vandertoolen@ghelamco.com>; 'oﬃce@tskz.pl' <oﬃce@tskz.pl>; Joanna Krawczyk-Nasiłowska
<joanna.krawczyk-nasilowska@ghelamco.com>; Aneta Wlazło <aneta.wlazlo@ghelamco.com>
Subject: :: projekt wspólnego pisma ::
Szanowna Pani Dyrektor,
W nawiązaniu do naszego spotkania w zeszłym tygodniu i przed naszym dzisiejszym kolejnym spotkaniem
przesyłam przygotowany przez mnie projekt wspólnego pisma, które chcielibyśmy wysłać do p. Jezierskiej,
Wojewody oraz Ministra Kultury.
Wg naszej opinii to podstawowy punkt i krok wyjściowy do naszych dalszych wspólnych prac w zakresie realizacji
nowego budynku TSKŻ wraz z pomieszczeniami dla Teatru zgodnie z duchem Porozumienia.
Mam nadzieję, że wszystkie strony będą zgodne co do treści, która oczywiście może być jeszcze dzisiaj przez
strony ﬁnalnie ustalona tak aby pismo traﬁło jutro do adresatów. Strona Ghelamco oraz TSKZ jest gotowa złożyc
podpisy pod pismem jeszcze w dniu dzisiejszym lub jutro
Pozdrawiam i do zobaczenia
Damian Wozniak
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