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Honorowy obywatel
Gdañska

Panie Przewodnicz¹cy, Wysoka Rado,
Panie Prezydencie, Dostojni Gocie! Przypad³ mi w udziale zaszczyt wyj¹tkowy; wyg³oszenia laudacji z okazji nadania tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Gdañska Panu
Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
 ostatniemu Prezydentowi Rzeczypospolitej na Uchodstwie. Tak powita³ w Dworze
Artusa 18 marca br. licznie zebranych goci
Prezydent Miasta Gdañska Pan Pawe³ Adamowicz. Uroczystoæ by³a rzeczywicie wyj¹tkowa z piêknymi przemówieniami i arcycie-

Prezydent Pawe³ Adamowicz wyg³asza laudacjê

kaw¹ opraw¹ muzyczn¹, jak¹ zapewni³a
Kapela Gedanensis. Ostatni Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodstwie Pan Ryszard Kaczorowski to postaæ wielce interesuj¹ca, mo¿na rzec kwintesencja patriotycznego
wychowania m³odzie¿y polskiej w latach
dwudziestolecia miêdzywojennego. Wychowania niezwykle udanego, dla którego wzorcem by³y patriotyzm i mi³oæ ojczyzny prze-

kazywane przez ich pradziadków, dziadków czy
rodziców, pielêgnowane
i kszta³towane dalej przez
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego. Krzy¿ z lilijk¹
sta³ siê dla mnie wiêtoR. Kaczorowski w pami¹tkowym fotelu  w oczekiwaniu na laudacjê
ci¹, czym niezwykle
wa¿nym. Od dnia z³o¿enia przyrzeczenia ku Walki Zbrojnej. NKWD szybko Go areszharcerskiego pozosta³em na zawsze w s³u¿bie towa³o, a sowiecki s¹d skaza³ na karê mierci.
Bogu, Polsce i blinim. Ca³a moja publiczna Przesiedzia³ 100 dni w oczekiwaniu na ni¹
i polityczna póniejsza aktywnoæ wyros³a w celi wiêziennej. Szczêliwie zmieniono
z tych wskazañ  oto cytaty z wypowiedzi wyrok na karê 10 lat ³agru i trafi³ a¿ na KoRyszarda Kaczorowskiego. Nie sposób te¿ ³ymê. By³ to jeden z najsro¿szych obozów.
pomin¹æ brzemiennego w póniejsze skutki
spotkania Ryszarda Kaczorowskiego w czerwcu 1933 r. na dworcu kolejowym w Bia³ymstoku z marsza³kiem Józefem Pi³sudskim,
kiedy poszed³ go witaæ jako m³ody wówczas ch³opak. Z tego spotkania dos³ownie
twarz w twarz zapamiêta³ jedno jak¿e prorocze zdanie Marsza³ka: Moje dziecko ronij
zdrowo, bêdziesz Polsce potrzebny. I rzeczywicie by³ potrzebny. Po licznych ¿yciowych perypetiach, jakie by³y w³aciwe temu
pokoleniu 22 grudnia 1990 r. przyby³, jako
Prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej na
Zamek Królewski w Warszawie, aby przekazaæ insygnia w³adzy nowemu wybranemu
przez Naród Polski w pierwszych wolnych
wyborach Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej  Lechowi Wa³êsie. Ryszard Kaczorowski w swoim niezmiernie bogatym i barwOczekiwanie na wejcie Prezydenta
nym ¿yciorysie by³ typowym przedstawicielem
m³odzie¿y Polski okresu dwudziestolecia Kto wie, czy by go prze¿y³, ale na podstawie
miêdzywojennego. W 1940 roku rozpocz¹³ uk³adu Sikorski-Majski zosta³ zwolniony
walkê o woln¹ ojczyznê w Szarych Szere- i uda³o mu siê dostaæ do Armii gen. Andersa.
gach. By³ komendantem Chor¹gwi Bia³o- Jako ¿o³nierz walczy³ w II Brygadzie Strzelstockiej i ³¹cznikiem z komendantem Zwi¹z- ców Karpackich. Walczy³ tak¿e pod Monte

Spotkanie prof. A. Januszajtisa z Prezydentem R. Kaczorowskim
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Casino. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
pozosta³ na emigracji i by³ szczególnie aktywny w emigracyjnym Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego, od 1985 r. jako Naczelnik Harcerzy, a póniej a¿ do 1988 r. przewodnicz¹cy
ZHP na uchodstwie. W ramach swojej
dzia³alnoci politycznej mimo, ¿e nie nale¿a³ do ¿adnej partii wszed³ w sk³ad Emigracyjnej Rady Narodowej. 19 lipca 1989 r.
zosta³ zaprzysiê¿ony jako nowy Prezydent II
Rzeczypospolitej Polskiej. Dziwnym trafem
tego samego dnia gen. Wojciech Jaruzelski
zosta³ wybrany przez kontraktowy parlament w Warszawie Prezydentem Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej. Czasy siê jednak
szybko zmieniaj¹. Nowe kontakty polityczne
z emigracj¹ i upadek komunizmu w Polsce
zmieni³y stosunki ca³kowicie. Po wyborze
Lecha Wa³êsy na urz¹d Prezydenta RP Ryszard Kaczorowski niemal natychmiast potwierdzi³ chêæ przekazania insygniów w³adzy
prezydenckiej do Warszawy. Narodzi³a siê

nowa III Rzeczpospolita Polska. Myl,
¿eby w jaki sposób
uhonorowaæ tak zas³u¿onego dla Polski
cz³owieka kie³kowa³a w Stowarzyszeniu
Nasz Gdañsk od
dawna. Potrzebowalimy do tego jedynie
nieco mocniejszego
lokalnego wsparcia.
Z pomoc¹ popieszy³o nam Towarzystwo Przyjació³ Gdañska z jego prezesem
Piotrem MazurkieProf. Andrzej
wiczem. W Radzie
i Urzêdzie Miasta te¿ by³ ¿yczliwy dla naszego pomys³u klimat. I bardzo dobrze, ¿e
siê tak sta³o. Wprawdzie wiele innych miast
dokona³o tego ju¿ przed nami, ale wreszcie

Marzec

Januszajtis i ks. Henryk Jankowski

i Gdañsk mo¿e siê poszczyciæ honorowym
obywatelem z naprawdê niecodziennymi
zas³ugami.
ANTONI PERZYNA

1968

Chocia¿ minê³o ponad 40 lat od gdañskiego marca, to wci¹¿ niemal temat tabu.
Czas ju¿ chyba najwy¿szy, aby te bia³e plamy zniknê³y w koñcu z kart naszej historii.

U

rzekaj¹cy dziedziniec Politechniki Gdañskiej sta³ siê miejscem telewizyjnej debaty podczas której wrócilimy do tamtych
pamiêtnych wydarzeñ. Wziêli w niej udzia³:
cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów
w Polsce Jakub Szadaj, który otrzyma³ za
wydarzenia marcowe najwy¿sz¹ karê 10 lat
pozbawienia wolnoci, marsza³ek Senatu RP
Bogdan Borusewicz, rektor Politechniki Gdañskiej prof. dr hab. Janusz Rachoñ, pisarz
Pawe³ Huelle oraz historycy dr hab. Grzegorz Benendt i dr S³awomir Cenckiewicz.
Przypomnijmy, ¿e pierwsza manifestacja
studentów w Gdañsku mia³a miejsce 12 marca
1968 r. Wiec przed Politechnik¹ Gdañsk¹
zgromadzi³ ponad 4 tys. osób. Próbuj¹cy przemawiaæ I sekretarz partii towarzysz Stanis³aw
Kocio³ek zosta³ wygwizdany, rzucano w niego gazetami, a w dodatku zosta³ trafiony jakim garnkiem. W tej sytuacji musia³ ratowaæ siê ucieczk¹. T³um uda³ siê pod s³ynny
klub studencki ¯ak i Dom Prasy. Skandowano
has³a domagaj¹ce siê wolnoci i likwidacji
cenzury. Podczas brutalnej interwencji milicji
zatrzymano 12 osób. Natomiast ju¿ 15 marca
dosz³o do najwiêkszej manifestacji w kraju,
która w okolicach Opery Ba³tyckiej zgromadzi³a ok. 20 tys. osób. Dosz³o do walk
z Milicj¹ Obywatelsk¹ i Ludowym Wojskiem
Polskim. W ich wyniku aresztowano wówczas ponad 300 osób. Przy czym wydarzenia

gdañskie mia³y przede wszystkim charakter
solidarnociowy w odniesieniu do tego co
dzia³o siê w Warszawie. Na podkrelenie zas³uguje te¿ godne zachowanie senatu Politechniki Gdañskiej, który stan¹³ za studentami.
W G³osie Wybrze¿a z 18 marca 1968
roku Jerzy Dziewicki pisa³ m.in.: Wród
politycznych bankrutów, którzy od d³u¿szego czasu m¹c¹ wodê w naszym kraju, jest
sporo ludzi pochodzenia ¿ydowskiego, których do sza³u doprowadzi³ fakt, ¿e w okresie agresji na Bliskim Wschodzie  Polska
wypowiedzia³a siê nie po stronie izraelskich
napastników, lecz po stronie krajów arabskich. Ich nienawiæ do Polski Ludowej i jej
kierownictwa sta³a siê jeszcze wiêksza, a ich
spiskowa dzia³alnoæ przybra³a na sile. Dlatego w³anie tak ostro wysuwamy ostatnio
has³o walki z syjonizmem. W rzeczywistoci, jak twierdz¹ zgodnie historycy, udzia³
¯ydów i osób pochodzenia ¿ydowskiego
w gdañskim marcu by³ minimalny. Bezpieka
stara³a siê jednak ten udzia³ wyolbrzymiaæ
widz¹c w tym szansê na osobist¹ karierê oraz
mo¿liwoæ zauwa¿enia przez warszawskich
zwierzchników. Zreszt¹ ju¿ znacznie wczeniej zaczê³a inwigilowaæ mniejszoæ ¿ydowsk¹ w Trójmiecie, a po wybuchu wojny
szeciodniowej za³o¿y³a sprawê obiektow¹
o kryptonimie Agresja.
Na spotkaniu w ¯aku minister Adam
Rapacki na pytanie studentów Czemu mili-

cja nas bije? odpowiedzia³, ¿e musi ona pilnowaæ porz¹dku. A milicjanci to nie filantropi czy aptekarze.
 Za porednictwem gdañszczan, którzy
studiowali w stolicy oraz dziêki Radiu Wolna Europa dotar³y do nas informacje o wyst¹pieniach studentów w Warszawie  wspomina³ prof. Janusz Rachoñ.  Szybko siê
zorganizowalimy podejmuj¹c decyzjê, ¿e
te¿ musimy co zrobiæ. Na has³a wolnociowe bylimy wtedy bardzo wra¿liwi.
Z tez¹ o kluczowym znaczeniu informacji przekazywanych przez RWE oraz nabywanym dziêki kontaktom osobistym zgodzi³
siê równie¿ dr hab. Grzegorz Berendt. Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o zasadniczych ró¿nicach
pomiêdzy marcem gdañskim i warszawskim.
Bogdana Borusewicza, wówczas 19-letniego ucznia Liceum Plastycznego w Gdyni
Or³owie, wydarzenia marcowe sprowokowa³y
do wyst¹pienia przeciwko systemowi komunistycznemu. Z dwoma szkolnymi kolegami
przygotowa³ zrobion¹ metod¹ fotograficzn¹
ulotkê, która nawo³ywa³a do wziêcia udzia³u
w manifestacjach. Jej treæ, jak wspomina,
by³a co prawda patetyczna, a nak³ad wynosi³
zaledwie 130 egzemplarzy. Tym niemniej,
m³odego Borusewicza za spraw¹ tej¿e ulotki
namierzy³a bezpieka. Uda³o mu siê jednak
wpuciæ SB w maliny, gdy¿ zezna³, ¿e dosta³
je od jakiego Andrzeja z Politechniki. Przez
pó³ roku organy bezpieczeñstwa rozpraco-
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wywa³y 484 studentów tej uczelni nosz¹cych to imiê. Nic z tego ostatecznie nie
wysz³o, gdy¿ nie zgadza³ siê podany przez
Borusewicza rysopis.
Wrogiem publicznym nr 1 i dy¿urnym
¯ydem, a przede wszystkim koz³em ofiarnym tamtych wydarzeñ okaza³ siê jednak
Jakub Szadaj. Historia rozpoczê³a siê dwa
lata wczeniej w roku 1966, kiedy to z kolegami, jako niepe³noletni ch³opak, za³o¿y³
organizacjê antykomunistyczn¹. Tak naprawdê nie mia³a ona nazwy, ale dla bezpieki
by³a to Gdañska M³odzie¿owa Grupa Wywiadowcza. Organizacja liczy³a kilkanacie
osób, mia³a w³asny sztandar, a ka¿dy jej
cz³onek sk³ada³ przysiêgê. Jedyn¹ ich broni¹
by³y ulotki. Rozpowszechniali np. takie wierszyki:
W dzisiejszej Polsce tak jako siê sk³ada,
¿e nam tu wszystkim narzekaæ wypada.
W czym jest przyczyna niestety wiemy,
w³adza uwa¿a, ¿e za du¿o jemy.
Najbardziej Jakubowi Szadajowi podoba³
siê plakat z zaznaczonym konturem Polski
i butem wykopuj¹cym czerwon¹ gwiazdê na
Wschód. Wszyscy wiedzieli o co chodzi.
Aktywnie uczestniczy³ z kolegami w wydarzeniach zarówno 12 jak i 15 marca. Natomiast 3 kwietnia 1968 r. jego dom otoczy³y
milicyjne samochody z których wybiegli
uzbrojeni w karabiny maszynowe funkcjonariusze. Urz¹dzono kocio³ w który wpadli
dwaj jego koledzy: Jerzy Wolszczak i Ma-

6

ciej Zarêbski. Zawieli ich na ulicê Okopow¹, gdzie by³ oddzia³ SB i sala przes³uchañ. Siedzia³ tam te¿ Bogdan Borusewicz
i to w jednej celi z Wolszczakiem. Dziêki
czemu o wszystkim wiedzia³. Jak wyszed³
to pisa³ o nich ulotki i zawiadomi³ Radio
Wolna Europa. Na fali antysemickiej nagonki
grupie zarzucono gromadzenie broni i amunicji w drodze napadów na ¿o³nierzy i oficerów WP, funkcjonariuszy MO oraz innych
uzbrojonych funkcjonariuszy pañstwowych.
Powia³o groz¹. S¹d Wojewódzki w Gdañsku
skaza³ go 9 grudnia 1968 r. na ³¹czn¹ karê
10 lat pozbawienia wolnoci. Dano mu do
zrozumienia, ¿e tak surowe potraktowanie
zawdziêcza temu, ¿e by³ jedynym w grupie
¯ydem. W areszcie i wiêzieniu, wielokrotnie bity i przymusowo karmiony, spêdzi³
piêæ lat i dwa miesi¹ce bez dwóch dni. Zarówno o nim, jak i jego rodzinie mo¿na by
z powodzeniem nakrêciæ niejeden film sensacyjny. Ojciec Mosze prze¿y³ obóz koncentracyjny w OwiêcimiuBrzezince i uciek³
z marszu mierci (kuzynk¹ jego ojca by³a
wielka artystka Simon Signoret znana wczeniej jako Zofia Czerniak). Z kolei siostra
Jakuba Szadaja podpala³a w grudniu 1970 r.
Reichstag (Komitet Wojewódzki PZPR).
 Rzadko zwraca siê uwagê na fakt, ¿e
ju¿ rok wczeniej gen. Wojciech Jaruzelski
rozpocz¹³ w wojsku polskim czystki ze
wzglêdu na pochodzenie  mówi dr S³awomir Cenckiewicz.  Pewnym rodowiskom
ta prawda jest jednak ma³o wygodna, ze

wzglêdu na rolê jaka odegra³ podczas okr¹g³ego sto³u.
 Z marcem 1968 roku mamy pewien zasadniczy problem  zaznacza prof. Janusz
Rachoñ.  To przecie¿ polscy robotnicy i milicjanci bili uczestników tych wydarzeñ. Polacy równie¿ wyrzucali ¯ydów z kraju. Antysemicka nagonka, która by³a tak naprawdê
kampani¹ antyinteligenck¹, mia³a na celu
zepchniêcie na margines ruchów wolnociowych.
Z akt SB mo¿na wyczytaæ, ¿e w latach
196869 z ówczesnego województwa gdañskiego wyjecha³o do Izraela oraz innych
krajów zachodnich 91 osób pochodzenia
¿ydowskiego. To jednak tylko zani¿one, oficjalne dane. Wiedza m³odzie¿y na temat
wydarzeñ marcowych jest oglêdnie mówi¹c
niewielka. Problem jest z³o¿ony, gdy¿ tak
naprawdê nasze szkolnictwo nie daje sobie
rady z przybli¿aniem historii najnowszej Polski. Chlubnym wyj¹tkiem od tej regu³y s¹
uczniowie VI Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gdañsku kierowanego przez dyrektora
Tomasza Zbierskiego. Co zreszt¹ mo¿na
by³o zobaczyæ i us³yszeæ podczas debaty.
Liceum ma charakter wielokulturowy i istnieje w nim nawet klasa hebrajska.
Jak to podkrela³ z kolei Pawe³ Huelle
marzec nauczy³ nas jêzyka nienawici. Czy
tylko tego? Warto by w koñcu pad³y odpowiedzi na to kluczowe pytanie.
JAROS£AW BALCEWICZ
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Szanowni Czytelnicy
Poruszamy jeszcze raz sprawê k³adki przez Mot³awê do Filharmonii na O³owiance uwa¿aj¹c j¹ za niezwykle istotn¹ z punktu
widzenia samego kierownictwa Filharmonii, ale jeszcze wa¿niejsz¹ w aspekcie korzystania z wód Mot³awy przez ¿eglarzy
i ¯eglugê Gdañsk¹. Warto bowiem wys³uchaæ opinii w tej sprawie rzeczywistego fachowca, architekta  urbanisty terenów
portowych pana Bohdana Szermera, od którego uzyskalimy zgodê na opublikowanie artyku³u, jaki ju¿ wczeniej by³ 4 marca
br. przedstawiany na ³amach Dziennika Ba³tyckiego.
Redakcja

Sprawa budowy k³adki do filharmonii wymaga przemylenia

Jak siê dostaæ na O³owiankê?
P

omys³ budowy k³adki przez Mot³awê,
prowadz¹cej na O³owiankê, budzi sporo w¹tpliwoci. Warto by by³o je wyjaniæ
przed podjêciem budowy, a nawet przed
opracowaniem dla niej dokumentacji. Mo¿e
siê bowiem okazaæ, ¿e poch³onie ona czas
i pieni¹dze, które lepiej by³oby wykorzystaæ na inne rozwi¹zanie.
Czy k³adka mo¿e zapewniæ nale¿yt¹
obs³ugê komunikacyjn¹ O³owianki i filharmonii? Oczywicie umo¿liwi przedostawanie siê z O³owianki na lewy brzeg Mot³awy, ale korzyæ z tego bêd¹ mieli tylko ci,
którym wystarczy rejon ul. Wartkiej, a najwy¿ej Targu Rybnego. Ci bowiem, którzy
chcieliby siê dostaæ do filharmonii z D³ugiego Targu (lub odwrotnie), musieliby
pokonywaæ pieszo oko³o l kilometra  tyle
samo co id¹c przez ulicê St¹giewn¹ i Szafarniê. Jeszcze gorzej przedstawia siê sprawa dotarcia do filharmonii przez proponowan¹ k³adkê od SKM czy przystanków
tramwajowych i autobusowych przy Podwalu Grodzkim. Tu trzeba by pokonywaæ
pieszo prawie 1,5 kilometra. Przy piêknej
pogodzie mo¿na to ewentualnie traktowaæ
jako spacer, ale w jesienne pluchy czy zimowe zawieje?
Proponowana k³adka poprawi³aby dostêpnoæ O³owianki tylko wówczas, gdyby
doprowadzono do niej linie autobusowe
i umo¿liwiono dojazd samochodem indywidualnym lub przynajmniej taksówkom.
Przy k³adce nie ma jednak mo¿liwoci urz¹dzenia pêtli autobusowej, a tym bardziej
parkingu.
To samo co dotyczy korzyci, jakie
zapewni³aby k³adka filharmonii i O³owiance, w jeszcze wiêkszym stopniu odnosi siê
do obs³ugi pó³nocnej czêci Dolnego Miasta. Przecie¿ mieszkañcy ul. Dziewanowskiego czy Siennej Grobli, chc¹cy dotrzeæ
do Dworca G³ównego czy przystanków
tramwajowych i autobusowych przy Podwalu Grodzkim, musieliby pokonywaæ pie-

szo prawie dwa kilometry! Budowa k³adki
nie przyczyni siê wiêc do aktywizacji tej
zaniedbanej czêci ródmiecia.
Jak natomiast budowa k³adki wp³ynê³aby na mo¿liwoci u¿ytkowania akwenów
portu nad Mot³aw¹? Dyr. Perucki twierdzi,
¿e mo¿na by ustaliæ godziny otwierania
k³adki dogodne dla wszystkich. To co najmniej w¹tpliwe. Jeli bowiem k³adka mia³aby u³atwiaæ przekraczanie Mot³awy, to
powinna byæ w zasadzie stale zamkniêta,
a otwierana tylko dla umo¿liwienia przep³ywu niemieszcz¹cych siê pod ni¹ jednostek. Przy podanym przez dyr. Peruckiego
przewicie pod k³adk¹ 5 m, uwzglêdniaj¹c
tylko rednio wysokie stany wody i niezbêdny zapas bezpieczeñstwa, przep³ywaæ
bez otwierania k³adki mog³yby jednostki
o wysokoci nadwodnej nieprzekraczaj¹cej
4 m. Przy ruchu statków pasa¿erskich w sezonie k³adka musia³aby byæ dla nich otwierana nawet kilka razy na godzinê! Dyr.
Perucki sugeruje te¿, ¿e jachty ¿aglowe
mog³yby opuszczaæ maszty b¹d czekaæ na
otwarcie k³adki. Maszty sk³adane maj¹ w
zasadzie tylko jednostki ródl¹dowe. Jachty morskie, a dla takich jachtów przede
wszystkim ma byæ dostêpna gdañska marina, musia³yby wiêc oczekiwaæ na otwarcie
k³adki b¹d otwieraæ nale¿a³oby j¹ wówczas, gdy tego by potrzebowa³y. W wielu
przypadkach mog³oby to kolidowaæ z potrzebami ruchu do i z filharmonii.
Prócz tego nie wyjaniono, kto mia³by
byæ w³acicielem k³adki oraz odpowiadaæ
za jej eksploatacjê i stan techniczny. Obs³uga, konserwacja i niezbêdne remonty, uposa¿enie pracowników oraz koszty energii
elektrycznej niezbêdnej do poruszania silników wymagaæ bêd¹ niema³ych rodków.
Czy ktokolwiek próbowa³ je okreliæ? Jest
jeszcze jeden problem, którego nie mo¿na
pomijaæ  skutki ewentualnej awarii. Gdyby zdarzy³a siê w sezonie letnim, nawet
kilkugodzinna przerwa w przep³ywaniu

jednostek oznacza³aby blokadê starego
portu gdañskiego i mog³aby siê przyczyniæ
do utraty jego funkcji morskich.
Jeli budowa k³adki nasuwa tyle zastrze¿eñ, to czy istnieje inna mo¿liwoæ
prawid³owego obs³u¿enia komunikacyjnego filharmonii i O³owianki? Istnieje i jest
lepsza nie tylko dla nich, lecz tak¿e dla
rewitalizacji czêci Dolnego Miasta. Trzeba by tylko utworzyæ liniê autobusow¹ od
Dworca G³ównego przez Podwale Grodzkie
i Przedmiejskie, a dalej ul. D³uga Grobla
na O³owiankê, koñcz¹c j¹ przy filharmonii
pêtl¹. Jeszcze lepiej by³oby przeprowadziæ
j¹ przez O³owiankê i Szafarniê, a dalej
albo przez St¹giewn¹ i Chmieln¹, albo
przez D³ugie Ogrody i £¹kow¹ do Podwala
Przedmiejskiego. Rozwi¹zanie takie by³oby mo¿liwe po modernizacji ul. O³owianka
i zbudowaniu nowego mostu Kamieniarskiego (istniej¹cy ma niedostateczn¹ nonoæ). Przy takim rozwi¹zaniu pêtla na
wyspie by³aby zbêdna, a przystanek obs³uguj¹cy filharmoniê mo¿na by zlokalizowaæ
przed wejciem do niej. Gdyby nie chciano
wprowadzaæ autobusów na O³owiankê, liniê nale¿a³oby przeprowadziæ ulic¹ Na Stêpce, oczywicie po jej modernizacji. Przystanek dla filharmonii by³by na pocz¹tku
ul. Na Stêpce, w odleg³oci ok. 200 m od
wejcia do budynku. Aby komunikacjê tak¹
uruchomiæ przed modernizacj¹ ul. Na Stêpce, liniê mo¿na by poprowadziæ ul. Angiel-
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ska Grobla, a przystanek dla filharmonii
(i Centralnego Muzeum Morskiego) powinien byæ na rogu Angielskiej Grobli i Szafami. Jego odleg³oæ od wejcia do filharmonii
wynosi³aby ok. 300 metrów. Rozwi¹zania
takie zapewni³yby dogodn¹ obs³ugê filharmonii  równoczenie aktywizuj¹c zaniedban¹ czêæ Dolnego Miasta. Czas dojazdu od Dworca G³ównego nie powinien
byæ d³u¿szy ni¿ 1215 minut. Czêstotliwoæ ruchu mog³aby byæ dostosowana do
zapotrzebowania, a w razie potrzeby liniê
tê lub dodatkow¹ (obs³uguj¹c¹ imprezy na
O³owiance) mo¿na by poprowadziæ z dowolnej czêci Gdañska czy nawet metropolii.

Czy oznacza to, ¿e z obs³ugi filharmonii
przez Mot³awê nale¿y zupe³nie zrezygnowaæ? Nie, ale komunikacjê trzeba zapewniæ przy pomocy jednostki p³ywaj¹cej. Nie
promu, który p³ywa tylko miêdzy dwoma
punktami, ale tramwaju, czêsto i regularnie kursuj¹cego pomiêdzy kilkoma przystaniami, po obu stronach rzeki. Tramwaje,
wykonuj¹c pêtlê, spe³nia³yby rolê promu,
równoczenie jednak dowozi³yby pasa¿erów ze Starego Przedmiecia, Wyspy Spichrzów i G³ównego Miasta, a w przysz³oci
z tzw. terenów postoczniowych i z Polskiego
Haka, a nawet z terminali promowych
w Nowym Porcie. Te mo¿liwoci powinny

byæ szczególnie brane pod uwagê w obliczu czekaj¹cych nas mistrzostw Euro
2012.
Przedstawione problemy omówiono
w artykule Jak dojechaæ do Filharmonii
w gdañskim periodyku 2 x 30 dni nr 6
z 2004 r. Gdyby siê wówczas nimi zainteresowano, nie toczylibymy dzi ja³owych
dyskusji na temat k³adki, a dyr. Perucki nie
musia³by siê martwiæ jak dowoziæ uczestników koncertów, kongresów i innych imprez organizowanych w Filharmonii.
BOGDAN SZERMER

PÓ£  WYSPA
SPICHRZÓW
T

o wypalone w 1945 roku miejsce do
dzi jest dla w³adz nieustaj¹cym wyrzutem sumienia, który mo¿na odpokutowaæ tylko poprzez zabudowê godn¹ rangi
Gdañska jako miasta dumnego zarówno ze
swej historii jak i mieszkañców. W erze rewitalizacji warto pomyleæ o odkopaniu zasypanego kana³u w pobli¿u dzisiejszej ulicy
Toruñskiej, ¿eby pó³wysep znowu sta³ siê
wysp¹. A wiadomo jak bardzo chcemy mieszkaæ z widokiem
na wodê. Wspania³ym produktem turystycznym sta³yby siê
wycieczki wodne wokó³ wyspy jak w Amsterdamie czy Kopenhadze. Spacery d³ugimi pobrze¿ami sta³yby siê dodatkow¹
atrakcj¹.
Chyba powia³o wiatrem nadziei, bo Prezydent Adamowicz
ju¿ jako tytularny Europejczyk Roku spotka³ siê z Ministrem
Skarbu Pañstwa  Aleksandrem Gradem, który to Skarb posiada grunty na wyspie i dziêki temu mo¿emy mówiæ ci¹gle
o Wyspie Skarbu(w), tym bardziej, ¿e przychyli³ siê ponoæ
do przyst¹pienia, do spó³ki celowej Miasta Gdañska z inwestorem wy³onionym w drodze og³oszonego konkursu. Dziêki deklaracji Ministra jest szansa na szybki fina³. Ciekawy to pomys³ ale zmartwi³em siê bo burmistrz Helu opowiedzia³
mediom, ¿e do takiego w³anie konkursowego scenariusza by³
namawiany przez tajemniczych kontrahentów, ponoæ z USA,
a którzy w koñcu okazali siê agentami CBA.
Mróz biega po kociach gdy pomylê, ¿e znowu Gdañsk
mo¿e mieæ pecha. Bo i wyspy mo¿e nie byæ, i piêknych water
frontów, i kolejne pieni¹dze miejskie przepadn¹ w planach.
Rzucam wiêc panie Prezydencie wyzwanie: Je¿eli w ci¹gu
dwóch lat zacznie Pan budowaæ na Pó³wyspie Spichrzów i zrobi z niego wyspê to wyronie mi przys³owiowy kaktus na
d³oni.
KAZIMIERZ KORALEWSKI
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W szkole na Lastadii po latach

W

po³owie lutego pani Dorota Jaszak
otrzyma³a list z Niemiec. Autorem by³
pan Dietrich Kirchner, do roku 1945 uczeñ
Gimnazjum Miejskiego mieszcz¹cego siê
przy ulicy Lastadia 2. Prosi³ w nim emerytowan¹ nauczycielkê Zespo³u Szkó³ Przemys³u
Spo¿ywczego i Chemicznego (kszta³c¹cego
obecnie chemików, technologów ¿ywnoci,
piekarzy, cukierników i wêdliniarzy), a którego siedziba mieci siê w zabytkowym budynku po Stadtisches Gymnasium Danzig, o pomoc w zorganizowaniu pobytu w Gdañsku.
Pani Dorota Jaszak w czasie d³ugoletniej pracy w szkole by³a ju¿ wiadkiem
i wspó³organizatorem takich sentymentalnych wizyt by³ych niemieckich uczniów. Z wrodzon¹
energi¹ nauczyciela wf, dobrze
w³adaj¹cego jêzykiem niemieckim, szybko opracowa³a plan
zmierzaj¹cy do odpowiedniego
przyjêcia gocia. W powo³anym
komitecie organizacyjnym oprócz
niej znaleli siê: Felicja Krzymiñska i Antoni Perzyna (tak¿e
emerytowani pracownicy szko³y
i zarazem cenni wiadkowie pomagaj¹cy odtworzyæ jej przesz³oæ), El¿bieta Paw³owska (na
co dzieñ nauczyciel historii i wicedyrektor
szko³y), January Hirsz (nauczyciel j. niemieckiego), Miros³aw Schulfer, któremu powierzono rolê kronikarza. Oczywicie gospodarzem spotkania i g³ównym animatorem
dzia³añ by³a Barbara Mizerska  dyrektor
ZSPSiCH.
Przed po³udniem dnia 19 marca 2008 r.
pan Dietrich Kirchner wraz z ma³¿onk¹ ponownie znalaz³ siê w miejscu tak czêsto
ogl¹danym przed laty. Jak sam mówi³ by³a
to jego pierwsza wizyta w Gdañsku od roku
1945. W roku zakoñczenia II wojny wiatowej mia³ 14 lat. Nie tylko ze wzglêdu na
zniszczenia wojenne, ale tak¿e up³ywaj¹cy
czas nie wszystkie wspomnienia pasowa³y

do tego co móg³ obecnie zobaczyæ. Z radoci¹ wiêc patrzy³ na niezmiennie widniej¹cy
nad wejciem do szko³y napis Artium Liberalium Studiis Sacrum 1837. Dobrze wiêc,
¿e zachowuj¹ siê takie, czasami niepozorne,
architektoniczne elementy  staj¹ siê one
czêsto po latach kotwicami naszej pamiêci
pomagaj¹cymi przywo³aæ minione czasy i jednoczenie pomagaj¹cymi odzyskaæ pewnoæ,
¿e to co minê³o dzia³o siê naprawdê. Póniej, kiedy przemierza³ szkolne korytarze
i wchodzi³ do szkolnych pracowni zauwa¿a³, ¿e kiedy pomieszczenia szkolne by³y

wiêksze, obszerniejsze. Fakt, ¿e z wiekiem
odnosimy takie wra¿enie, ¿e cie¿ki przemierzane w m³odoci by³y d³u¿sze, ale w tym
przypadku by³ to tak¿e skutek wojennych
zniszczeñ. Wypalony budynek szko³y zosta³
odbudowany w roku 1952 i na przyk³ad
z dawnej auli wygospodarowano jeszcze dwa
dodatkowe pomieszczenia, dlatego stwierdzenie, ¿e aula wydawa³a mi siê wiêksza
inspirowa³o do postawienia pytania dlaczego? i szybkiego, wspólnego odtworzenia przesz³oci.
Jednak szczególnym miejscem, dla takiego
spotkania przesz³oci z tym co dzisiaj, sta³a
siê lekcja historii poprowadzona przez pani¹
El¿bietê Paw³owsk¹. Uczniowie klasy drugiej

i zaproszeni gocie zajêli miejsca w jednej
sali. Zosta³a przypomniana historia Gimnazjum Akademickiego w Gdañsku (w roku
450 lecia za³o¿enia) i podkrelona rola zabytkowego budynku przy ulicy Lastadia.
W dalszej czêci bylimy wiadkami tej
szczególnej miêdzypokoleniowej i miêdzykulturowej wymiany informacji  jak siê
okaza³o o sprawach szczególnie bliskich
wszystkim uczniom bez wzglêdu na wiek
i kraj pochodzenia. Czego siê uczono w tej
szkole do roku 1945, ile by³o
lekcji, czy obowi¹zywa³ jaki
szczególny szkolny strój, czy
by³y jakie ulgi dla syna dyrektora (pan Kirchner to syn ostatniego przed 1945 r. dyrektora
szko³y), czy by³ problem palenia papierosów, jaka by³a skala
ocen i czy goæ by³ dobrym
uczniem. Ta wymiana informacji budowa³a wyobraniê o przesz³oci i wiadomoæ, ¿e historia
to w wielu przypadkach wspó³czesnoæ tylko trochê wczeniejsza. Pan Kirchner zachêca³ do
zadawania pytañ, gdy¿ jak stwierdzi³, ma przed oczami te wielkie rzesze ludzi, których tragiczny los by³ wynikiem tak¿e braku stawiania pytañ o to, dok¹d mo¿e
doprowadziæ polityka kreowana przez jednego cz³owieka.
Lekcja historii ju¿ przesz³a do historii, ale
wspomnienia pozosta³y. Nowe wspomnienia,
które wraz z panem Kirchnerem powêdruja
do Niemiec i do jego szkolnych kolegów
oraz ku przysz³oci wraz z polskimi uczniami
podejmuj¹cymi niemieckiego szczególnego
gocia. Wspomnienia, dla których inspiracj¹
stanie siê tak¿e tradycyjny polski mazurek
wykonany w szkolnej pracowni technologicznej, którym obdarowano gocia.
MIROS£AW SCHULFER
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Port Rzeczypospolitej
G

dañski port ma ponad tysi¹c lat. W roku
997 wiêty Wojciech przyby³ tutaj
³odzi¹  i to niema³ych rozmiarów, skoro
zmieci³o siê w niej 30 wojów, przydzielonych mu przez Boles³awa Chrobrego dla

ni¿ z ca³ych Kujaw! W tym czasie mog³a te¿
powstaæ przystañ miêdzy dzisiejszymi bramami Zielon¹ (dawniej Kogi) i Chlebnick¹.
W XIV w. przed bramami wodnymi Prawego Miasta oraz po drugiej stronie Mot³awy,

Ruch w Starym Porcie przed wojn¹

bezpieczeñstwa w drodze. £odzi¹ równie¿
wyruszy³ st¹d na morze, by p³yn¹c szybkim kursem po kilku dniach wyl¹dowaæ
w kraju Prusów, gdzie poniós³ mieræ mêczeñsk¹. Wykopaliska archeologiczne potwierdzaj¹ istnienie w XXIII w. u podnó¿a
grodu du¿ego portu (w rejonie dzisiejszych
ulic Sukienniczej i Wartkiej), zdolnego do
przyjmowania najwiêkszych ówczesnych
statków. Odkryto te¿ pale cumownicze z wy¿³obieniami od grubych lin przy s¹siednim
odcinku Podwala Staromiejskiego. Wzrastaj¹cemu ruchowi w porcie towarzyszy³ wzrost
dochodów, które tu¿ przed zajêciem Gdañska przez Krzy¿aków mia³y wynosiæ 9 tys.
grzywien rocznie  ponad dwa razy wiêcej

Zniszczone D³ugie Nabrze¿e

Widok na port przysz³oci
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przy Spichlerzach, powsta³y dalsze pomosty prze³adunkowe 
zacz¹tek D³ugiego Nabrze¿a. Pobierane od
1341 r. tzw. c³o palowe sz³o m.in. na utrzymanie dobrego stanu nabrze¿y i dostatecznej g³êbokoci toru wodnego. W 1425 r.
zawarto pierwszy znany kontrakt na pog³êbianie Mot³awy i tzw. £achy Bosmañskiej.
Powrót do Polski w 1454 r. przyniós³ niebywa³y rozwój portu, który wkrótce sta³ siê
najwiêkszy nad Ba³tykiem. Dochody z portu
stanowi³y zwykle 1/4, niekiedy 1/3 ca³ych
przychodów miasta, siêgaj¹cych w tym czasie
350 tys. grzywien, a wartoæ przechodz¹cych
przez port towarów przekracza³a 6 milionów grzywien. Po przekopaniu (w 1576 r.)
i poszerzeniu Nowej Mot³awy (w 1598) tak¿e
i ona przyjmowa³a statki. Do gdañskiego portu zawija³o ich do 2 tys. rocznie. W XVIII w.
d³ugoæ stale rozbudowywanych nabrze¿y
by³a cztery razy wiêksza ni¿ w porcie londyñskim. Liczba spichlerzy na wyspie dosz³a do 359. Magazynowano w nich przede
wszystkim zbo¿e, którego w najlepszym pod

tym wzglêdem roku 1618 wywieziono prawie 300 tys. ton. Dziêki przychodom z handlu i ¿eglugi bud¿et Gdañska bywa³ w tym
czasie porównywalny z bud¿etem Rzeczypospolitej. Powa¿nym problemem sta³o siê
utrzymanie g³êbi, która na skutek zamulenia
ujcia Wis³y spada³ w niektórych okresach
do 2 m! Zmusi³o to w³adze miasta do przekopania w latach 16721674 Nowego Toru
Wodnego przez tzw. G³êbiê Zachodni¹. By³
to zacz¹tek dzisiejszego Kana³u Portowego.
Pierwsze nabrze¿a Nowego Portu powsta³y
przy nim w koñcu XVIII w.
Z upadku spowodowanego rozbiorami
Polski port dwign¹³ siê dopiero pod koniec
XIX i w XX w. Dzisiejszy Basen W³adys³a-
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wa IV otwarto w r. 1879, w 1899 zmieniono
go w Wolnoc³owy. Port Cesarski (Kana³ Kaszubski) powsta³ w 1903, baseny na Ostrowiu w 1916, Amunicyjny (na Westerplatte)
w 1925, Górniczy ukoñczono w 1938. Mimo
konkurencji Gdyni prze³adunki w 1938 r.
by³y 3,5 raza wiêksze ni¿ w 1914 r. Regularne linie ¿eglugowe ³¹czy³y Gdañsk z ponad 90 portami ca³ego wiata z wyj¹tkiem
Australii. G³ówn¹ rolê odgrywa³ rozbudowany port zewnêtrzny  dzi zwany wewnêtrznym. Spory ruch panowa³ tak¿e w dawnym
porcie wewnêtrznym na Mot³awie. Przez
luzê w Przegalinie przep³ywa³o przed wojn¹
do 13,3 tys. jednostek rzecznych rocznie!
Wiêkszoæ z nich goci³a w Starym Porcie.
W 1929 r. port morski zajmowa³ 211 ha,
rzeczny 685 ha, razem 896 ha. D³ugoæ
czynnych nabrze¿y wynosi³a 31 km (8,3 km
z betonu), powierzchnia sk³adów kejowych
21 ha, placów sk³adowych 200 ha. Na nabrze¿ach pracowa³o 86 dwigów. W 1938 r.
poszczególne odcinki toru wodnego mia³y
nastêpuj¹ce g³êbokoci (w m)  Stara Mot³awa powy¿ej Mostu Zielonego 4,5 m, poni¿ej 5,5. Nowa Mot³awa poni¿ej mostu Na
Szopy 2,5, miêdzy mostami 3,5, poni¿ej
St¹gwi 4,5. Martwa Wis³a przy Stogach 2
do 4, od mostu kolejowego w dó³  6 do
7,5, przy Stoczniach  11,1 do 10,2, dalej 
9,5 do 9, poni¿ej zbiegu z Portem Cesarskim 9,7 do 9,5. Port Cesarski (Kana³ Kaszubski) 9,5 do 9,6. Kana³ Portowy (Nowy
Port) 9,8 do 10,0. Basen Górniczy 8 do 9.
Basen Wolnoc³owy (W³adys³awa IV) 9,7.
Basen Amunicyjny 9,5. Obroty 7,1 mln t.
Dzia³ania wojenne 1945 r. i póniejsze
wywo¿enie najcenniejszych obiektów do
Zwi¹zku Sowieckiego przynios³y dewastacjê
15 proc. nabrze¿y, 40 proc. urz¹dzeñ prze³adunkowych, 88 proc. magazynów. Odbudowie towarzyszy³a modernizacja. W r. 1974
oddano do u¿ytku tzw. Port Pó³nocny  najg³êbszy na Ba³tyku (do 17 m), o zdolnoci
prze³adunkowej ponad 40 mln t rocznie.
Jednak ograniczenie funkcji do prze³adunku
towarów masowych i brak dobrych dojazdów nie pozwala³y na jego w³aciwe wykorzystanie. Przeszkod¹ by³ równie¿ panuj¹cy
wówczas w Polsce wadliwy system spo³eczno-ekonomiczny. Wynik³e st¹d braki zaczynamy usuwaæ dopiero dzisiaj. W 1996 r. przywrócono Wolny Obszar Celny. Powierzchnia
portu przekroczy³a 650 ha. W 1998 r. powsta³ Gdañski Terminal Kontenerowy na
Nabrze¿u Szczeciñskim o zdolnoci prze³adunkowej do 100 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych) rocznie. W 2001 r. dojazd do
portu u³atwi³ nowy most im. Jana Paw³a II
 imponuj¹cy, ale o zbyt ma³ym przewicie.
W przygotowaniu jest budowa tunelu pod
Martw¹ Wis³¹ i dojazd do A-1. Od 2003 r.
obroty regularnie przekraczaj¹ 21 mln ton
rocznie. Zbudowany w 2004 nowy terminal
promowy przy Westerplatte mo¿e przyjmo-

Odbudowane spichlerze

waæ statki pasa¿erskie o d³ugoci do 250 m
W 2005 r. podpisano porozumienie o budowie Centrum Logistycznego o pow. 130 ha.
Na koniec w 2007 r. powsta³ G³êbokowodny
Terminal Kontenerowy o potencjale prze³adunkowym 500 tys. TEU (po rozbudowie 
do 2 mln TEU) rocznie. Wejcie do portu
poszerzono z 72 do 90 m. Rozbudowano nabrze¿a w WOC. Ostani¹ sensacj¹ jest zapieraj¹cy dech projekt Portu Centralnego na morzu przy Westerplatte, obejmuj¹cego 450 ha
nowych terenów, terminal drobnicy (prze³adunki do 4 mln t/rok), pasa¿erski (2 mln
osób/rok) i baza prze³adunku kontenerów
(3 mln TEU/rok). Ze wszystkich polskich
portów gdañski ma najwiêksze rezerwy terenowe i najlepsze mo¿liwoci rozwoju. Wa¿-

na jest jednak szybka rozbudowa po³¹czeñ
z zapleczem.
Na koniec zestawmy dane o porcie. Wspó³rzêdne: 54°25 szerokoci geograficznej pó³nocnej i 18°39 d³ugoci geograficznej wschodniej. Port jest wolny od zalodzenia w zimie
i od p³ywów. Powierzchnia terenów 653 ha,
powierzchnia akwenów 413 ha, d³ugoæ
czynnych nabrze¿y  ponad 10 km (³¹cznie
z nieczynnymi  22 km), powierzchnia magazynów 106,3 tys. m2, placów sk³adowych
548 tys. m2. G³êbokoæ w Porcie Wewnêtrznym do 12 m, w Porcie Pó³nocnym  17,5 m.
Potencja³ prze³adunkowy 55,5 mln t rocznie
(w tym Port Pó³nocny 43,5 mln t).
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Biblioteka w Gdañsku  Gdañsk w bibliotece

Spotkania z dawn¹ i now¹ kultur¹ Gdañska
T

ytu³ niniejszego artyku³u to nazwa
kolejnej akcji, planowanej w Pracowni
Regionalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha ConradaKorzeniowskiego. Ju¿ prawie od roku na
³amach Naszego Gdañska opowiadam Czytelnikom, mi³onikom grodu nad Mot³aw¹
o dzia³alnoci Pracowni. Tym razem pragnê
podzieliæ siê nowin¹ naprawdê du¿ej wagi.
W nied³ugim czasie  najprawdopodobniej w maju 2008 roku  w samym sercu
starego Gdañska, na ulicy Mariackiej pod
numerem 42, zostanie otwarta po remoncie
nasza placówka biblioteczna. W piêknej
mieszczañskiej kamienicy oddana bêdzie do
u¿ytku Filia Gdañska. Jak widaæ na zdjêciach, biblioteka otrzyma³a niepowtarzalne,
stylizowane wnêtrza. To miejsce powinno

Filii. O tej akcji ju¿ Pañstwu opowiada³em.
Niektóre klasy trafi³y do nas, do Pracowni,
w³anie dziêki publikacjom w Naszym
Gdañsku. Prawdziw¹ satysfakcj¹ za jest
dla mnie fakt, ¿e grupy, które ju¿ raz wêdrowa³y ladami legend gdañskich, wracaj¹, by
odbyæ wycieczki kolejnymi trasami. Mam
nadziejê, ¿e te spacery s¹ lekcj¹ lokalnego
patriotyzmu, ¿e dziêki nim Gdañsk zyskuje
kolejnych mi³oników. Baniowe Wêdrówki ucz¹ te¿ szacunku do ksi¹¿ek i pokazuj¹,
ile skarbów gromadz¹ biblioteki.
W przysz³oci planowane s¹ te¿ spotkania
w Filii Gdañskiej maj¹ce na celu popularyzowanie biblioteki jako miejsca spêdzenia
wolnego czasu. Zaproponujemy czytelnikom
udzia³ w warsztatach na temat kultury, sztuki,
historii Gdañska. W planach mamy przepro-

Chcemy jednak, by sta³a siê ona tak¿e salonem
literackim czy kulturalnym. Bêd¹ tu mogli
bywaæ wszyscy mieszkañcy niezale¿nie od
grupy wiekowej czy spo³ecznej to¿samoci.
W swym za³o¿eniu projekt ma w przysz³oci
zaowocowaæ bli¿szymi kontaktami mieszkañców Gdañska z placówk¹ biblioteczn¹, bêdzie
równie¿ punktem Informacji Powszechnej
dla rodowiska (IP) i miejscem atrakcyjnego spêdzenia czasu wolnego. Z pewnoci¹
te¿ ucieszy turystów tak t³umnie odwiedzaj¹cych uliczkê Mariack¹.
Ostatnio wiele siê dyskutuje o kwestii
to¿samoci kulturowej Gdañska, o istnieniu
b¹d nie jego genius loci i wielokulturowoci
tego miasta. Województwo pomorskie jest
szczególnego rodzaju zbiorowoci¹. Na jego

Pomieszczenia nowej filii Biblioteki Wojewódzkiej

w przysz³oci staæ siê bankiem informacji
o Gdañsku. Ju¿ w tej chwili przenielimy
tam prawie trzy tysi¹ce ksi¹¿ek z Pracowni
na Targu Rakowym i dokupujemy ci¹gle
nowe. Filia bêdzie gromadziæ ksiêgozbiór
regionalny, ma s³u¿yæ prezentacji twórczoci
literackiej znanych gdañszczan. Placówka
bêdzie w pe³ni skomputeryzowana. Wszystkie materia³y bêd¹ uwidocznione w katalogu on-line. Udostêpnimy dwa terminale dla
Czytelników  dla poszukiwañ informacji w
sieci Internet. W zamierzeniach organizatora
 WiMBP w Gdañsku  ma to jednak byæ
co wiêcej ni¿ tylko kolejna biblioteka.
Chcemy, by sta³a siê ona równie¿ miejscem
spotkañ z gdañsk¹ kultur¹, histori¹ i sztuk¹.
Czytelnicy z ka¿dej grupy wiekowej bêd¹
mogli w przysz³oci aktywnie uczestniczyæ
w projektach i akcjach promuj¹cych rodowisko lokalne. Naturalne jest, ¿e Baniowe
Wêdrówki po Gdañsku spacery dla najm³odszych gdañszczan ladami podañ i legend  bêd¹ bra³y pocz¹tek w³anie w tej
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wadzenie projektu Biblioteka w Gdañsku 
Gdañsk w bibliotece. Spotkania z dawn¹
i now¹ kultur¹ Gdañska. Przewiduje on
w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku
pogadanki oraz spotkania warsztatowe dla
doros³ych i dzieci prowadzone przez znanych gdañszczan i mi³oników Gdañska.
Planujemy mniej wiêcej 10 spotkañ, po dwa
w ka¿dym miesi¹cu: jedno dla doros³ych
odbiorców i jedno dla grupy dzieciêcej. Dla
najm³odszych zaplanowano te¿ w ramach
zajêæ edukacyjnych przeprowadzenie konkursów: plastycznego i literackiego, bêd¹cych refleksj¹ ze spotkañ z gdañsk¹ histori¹.
Wszystko to ma za zadanie zmieniæ powszechn¹ opiniê o bibliotece publicznej
jako miejscu udostêpniania tylko i wy³¹cznie
ksi¹¿ek i czasopism. Oczywicie i ta funkcja
biblioteki zostanie zachowana. Filia Gdañska (w przeciwieñstwie do Pracowni, gdzie
z materia³ów korzysta siê tylko na miejscu)
bêdzie te¿ klasyczn¹ wypo¿yczalni¹  choæ
o bardzo wyrazistym gdañskim profilu.

terenie zamieszkuj¹ przedstawiciele mniejszoci: ukraiñskiej, niemieckiej, rosyjskiej,
bia³oruskiej, litewskiej oraz ¿ydowskiej,
du¿a grupa Kaszubów oraz nieliczne grupy
etniczne Tatarów, Romów, £emków i Karaimów. Specyficzn¹ grup¹ s¹ te¿ Kresowiacy
i ich potomkowie  w Gdañsku to przede
wszystkim dawni mieszkañcy Wilna i jego
okolic. W samym Gdañsku  jak w soczewce  widaæ tê kulturow¹ mozaikê. Warto tu
choæby przypomnieæ o tym, ¿e w naszym
miecie zbudowano meczet. Upowszechnianie wiedzy o kulturze innych narodów i grup
etnicznych przyczynia siê do rozwijania
wspó³pracy miêdzy ró¿nymi grupami kulturowymi oraz przeciwdzia³a ich separacji.
Wzbogacanie znajomoci kraju przodków,
szukanie korzeni i kultywowanie spucizny
w zasadniczy sposób wzbogaca ca³oæ kultury. Musi to byæ po³¹czone z poznawaniem
innych kultur danego kraju. Ukazywanie
ró¿nych wartoci i uwiadamianie ich znaczenia pomaga w dostrze¿eniu i zrozumie-
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niu innego. Wszystko to wspiera procesy
demokracji i pomo¿e zrozumieæ dziedzictwo kulturowe wszystkich ludzi zamieszkuj¹cych teren Gdañska. Maj¹c wszystko to na
wzglêdzie  w WiMBPG stworzono projekt
Jednoæ w ró¿norodnoci: biblioteki publiczne województwa pomorskiego miejscem
integracji mniejszoci narodowych i etnicznych w rodowisku lokalnym. Ca³y projekt
skierowany jest do bibliotekarzy z bibliotek
publicznych i mieszkañców województwa
pomorskiego. Nas interesuje jednak to, ¿e
w³anie w Filii Gdañskiej przewidziano
zorganizowanie spotkañ z literatami i ludmi kultury, reprezentantami mniejszoci narodowych czy etnicznych, zamieszka³ych
w naszym miecie. Ca³y projekt ma byæ re-
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dañsk, bez zbytecznej przesady mo¿na
mia³o nazwaæ miastem pomników.
Naliczy³em ich 44, a niejeden znawca tematu
znalaz³by pewnie jeszcze kilka sztuk, które
mog³em przeoczyæ. Wiele z tych pomników
to nad wyraz udane dzie³a prawdziwej sztuki.
Do niektórych jednak mo¿na mieæ pewne
zastrze¿enia.
Pomnik, to wed³ug definicji dzie³o plastyczne wzniesione ku czci osoby lub dla upamiêtnienia wydarzenia i wykonane w formie
pos¹gu, obelisku, grupy rzeb lub budowli.
Przyjmujê zatem, ¿e sam wybór przez
artystê surowego g³azu czy pnia i ustawienie
go na tym czy innym miejscu, nie wype³nia
jeszcze wyobra¿enia pomnika. Wprawdzie
ka¿dy ogromny g³az to potencjalne arcydzie³o, ale ów g³az nale¿a³oby moim skromnym zdaniem jeszcze opracowaæ artystycznie,
nie ograniczaj¹c siê tylko do uporz¹dkowanie przestrzeni (oprawy) wokó³ niego i do
przybicia na nim okolicznociowego szyldu.
Pomnik bêd¹c form¹ sztuki, jest równie¿
form¹ realizacji zamówienia spo³ecznego.
Bardziej zatem nakierowany jest na odbiorcê
ni¿ na twórcê. Naturalnym zjawiskiem jest
wiêc sytuacja, gdy pomnik wzbudza u odbiorcy ¿ywe emocje, podziw, zachwyt, fascynacjê, wywo³uje pozytywne reakcje, inspiruje
do okrelonych dzia³añ, wzmacnia piêkno
cz³owieka i jego otoczenia, miasta, kraju,
ale nie tylko. Dobry pomnik, jak w ogóle
dobra sztuka, mo¿e pomagaæ zrozumieæ wiat
pojêæ, w którym ¿yje twórca oraz skorygowaæ czy wzbogaciæ wiat wartoci, w którym ¿yje odbiorca, wskazaæ, podpowiedzieæ
i utrwaliæ tradycyjne pozytywne wartoci.
Im lepiej te funkcje pomniki wype³niaj¹, tym
wy¿sza jest ich ranga.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwagi przyjrzyjmy siê dok³adniej i uwa¿niej niektórym
pomnikom gdañskim. Na placu ks. Zator

alizowany na terenie województwa. Zaowocuje  mamy nadziejê  powiêkszeniem
zbiorów, wzbogaceniem bibliografii. Liczymy te¿, ¿e wykreuje kolejnych liderów, animatorów ¿ycia kulturalnego. Przecie¿ Gdañsk
to stolica województwa, a wzrost poziomu
wiedzy i samowiadomoci jego mieszkañców
powinien znacz¹co wp³yn¹æ na wzrost pozycji ca³ego regionu na mapie Polski i Europy.
Wszystkie akcje bêd¹ promowane na stronie internetowej Biblioteki: www.wbpg.org.pl,
w portalu Pomorskiej Sieci Informacji Regionalnej, w prasie lokalnej oraz w postaci
plakatów, ulotek informacyjnych, zak³adek,
kalendarza ilustrowanego dzieciêc¹ twórczoci¹, który bêdzie efektem spotkañ warsztatowych z ilustratorami bajek.

I ostatnia uwaga. Zdjêcia filii, które pañstwo ogl¹daj¹, wykonano w momencie jej
odbioru od wykonawcy. S¹ niezwyk³e jak na
bibliotekê: rega³y... i ani jednego woluminu.
My, bibliotekarze, zape³nimy pó³ki ksi¹¿kami, przewodnikami, mapami. Jednak to Wy,
Czytelnicy, zadecydujecie, czy Filia Gdañska bêdzie ¿y³a, czy stanie siê miejscem
spotkañ, czy zaistnieje na mapie kulturalnej
Gdañska. Czekamy wiêc na Wasze uwagi,
propozycje, sugestie. Filia Gdañska dopiero otworzy swoje podwoje i mamy niepowtarzaln¹ okazjê stworzenia kolejnej przystani
dla mi³oników naszego miasta. Zapraszamy
ju¿ wkrótce na ulicê Mariack¹ 42.

Przytockiego znajduje siê dzie³o artystyczne
rzebiarza Alfonsa £osowskiego. Niestety,
przez oszczêdnoæ zastosowanej formy, jest
ono kompletnie nieczytelne. Owa, jak s¹dzê,
programowa niedookrelonoæ powoduje, ¿e
uczestnicy wycieczek licznie odwiedzaj¹cy
gród gdañski, maj¹ problem z w³aciwym
rozpoznaniem tego dzie³a.
Jedni mówi¹, ¿e to delfin, dla wielu jest to
sowa, obdarzeni jeszcze wy¿sz¹ spostrzegaw-

s¹ k³opoty. Dzie³o to
mocno skrywa w sobie
swój sekret, wprowadzaj¹c przez to sporo zamieszania.
Takich k³opotów nie ma w przypadku
pomnika Daniela Gralatha, fundatora Wielkiej Alei Lipowej. Pojawia siê jednak inny
problem, albowiem nazwa pomnik stosowana jest tu raczej na wyrost, gdy¿ osobê
burmistrza upamiêtnia ustawiony w 1893 r.
ogromny, bezkszta³tny i ciê¿ki g³az narzutowy z przybit¹ tablic¹ opisuj¹c¹ zas³ugi Gralatha. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem
dopisywania do chybionych czy skromnych
formalnie dzie³ artystycznych, filozofii których w nich nie ma, mimo to proponujê zastanowiæ siê nad tym, jaka mo¿e byæ symbolika
takiego surowego g³azu. Ju¿ sam kamieñ
symbolizuje moc, trwa³oæ i d³ugowiecznoæ.
Wnikliwi obserwatorzy i myliciele dostrzegaj¹ w kamieniu ch³ód i wodê, ale te¿ ¿ar
i wiat³o. W sferze sacrum kamieñ symbolizowa³ i wyznacza³ miejsca wiête, gdzie stawa³ siê symbolem si³ ¿yciowych i wiecznego
¿ycia, postrzegany np. przez Indian pó³nocnoamerykañskich jako koci Matki Ziemi. W sferze profanum, kamieñ s³u¿y³ do oznaczania
granic, by³ i jest budulcem, ale te¿ symbolizowa³ najwy¿sz¹, królewsk¹ w³adzê. Wielkoæ
bry³y kamiennej tworz¹cej znak, wskazuje na
wielkoæ zas³ug upamiêtnionej nim osoby,
czy donios³oæ uczczonego nim wydarzenia.
Surowoæ ogromnej bry³y mo¿e symbolizowaæ wysi³ek, jaki trzeba podj¹æ dla realizacji
chwalebnych zamierzeñ.
No i proszê, a¿ tyle mo¿na wydobyæ
z milcz¹cego g³azu.
Podobnie ogromnych rozmiarów g³az ustawiony w parku przy Targu Rakowym, upamiêtnia AK, PW i PPP. Sam g³az jest równie
niemy, jak poprzednio omówiony, a jedynie

czoci¹ i wra¿liwoci¹ artystyczn¹ dopatruj¹
siê w nim figury Matki Boskiej. A tymczasem w zamierzeniu autora i pewnie równie¿
zleceniodawcy, jest to pelikan z ca³¹ jego
bogat¹ teologiczn¹ symbolik¹. Tak wiêc
przes³anie tej rzeby okazuje siê byæ wznios³e i piêkne, jeli tylko zgadniemy co ona
przedstawia, z czym jednak, jak siê okazuje

ZBIGNIEW WALCZAK
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metalowe symbole i napisy wyjaniaj¹ pami¹tkowy charakter kompozycji.
I znowu mo¿na siliæ siê na dorabianie
filozofii do niemej i bezkszta³tnej bry³y, ale
trudno jest mi ³¹czyæ j¹ z pojêciem pomnika.

Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e tak ogromna powierzchnia kamienia pozostaje niewykorzystana. Niechby chocia¿ jaki relief siê pojawi³, albo jaka inskrypcja, jak na kamieniu
z Rosetty. A tu nic, szorstka faktura i martwa cisza. Milczeniem oddaje siê ho³d tym,
którzy odeszli. Mo¿e w³anie to chc¹ wyraziæ artyci ustawiaj¹c nieme g³azy.
Przy okazji omawianego tu pomnika
warto te¿ przypomnieæ, ¿e w miejscu tym
w latach 19451992 znajdowa³ siê pomnik
 czo³g powiêcony radzieckim ¿o³nierzom
wyzwolicielom Gdañska. Czo³g ten podobnie jak tank przy Al. Zwyciêstwa, swoj¹
pomnikow¹ form¹ rozszerza definicjê pomnika o projekt przedmiotu u¿ytkowego
eksponowanego w artystycznej formie lub
oprawie. W cis³ym rozumieniu pojêcia pomnika, czo³g ten powinien byæ wyrzebiony
w jakim surowcu, najlepiej z za³og¹ siedz¹c¹ na wie¿yczce strzelniczej (kiosku?).
Tymczasem w myl awangardowych pojêæ,
pomnikami staj¹ siê du¿e obiekty u¿ytkowe:
okrêt B³yskawica, rudowêglowiec S. So³dek,
czy Szpital Matki Polki. Mo¿na je nazwaæ
aktywnymi, czy ¿yj¹cymi pomnikami.
We Wrzeszczu intryguje kapryn¹ i zagadkow¹ form¹ kamienna kompozycja zatytu³owana Legenda (zob. fot. obok), wyrzebiona przez A. £osowskiego, a powiêcona
C. K. Norwidowi. Jest to jaka forma popiersia bez g³owy, osadzona na smuk³ym
graniastos³upie. Znawcy sztuki nazywaj¹ tê
ca³oæ akcentem plastycznym, nie sil¹c siê
na wyjanienie, jaki zwi¹zek ma ten akcent z Norwidem i o jak¹ gdañsk¹ czy nie
gdañsk¹ Legendê tutaj chodzi. Prawdopodobnie kluczem do zrozumienia tej kompozycji s¹ dwa dzie³a Norwida: Brabsoleta.
Legenda XIX wieczna o piêknej Barbarze
i jej pechowym adoratorze Edgarze. By³oby
to zatem ustawione na kolumnie bezg³owe
(dlaczego?) popiersie Barbary-Eulalii.
Kolejnym dzie³em Norwida, do którego
mo¿na odnieæ tê formê plastyczn¹ jest
Cywilizacja. Legenda 1861, podpowiadaj¹ca, ¿e forma na kolumnie ukazuje ba³wany
na rozko³ysanym sztormem morzu, co trafnie akcentuje morski charakter naszego miasta.
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Ko³o CKU spotykamy jeszcze jeden pami¹tkowy g³az, tym razem powiêcony Stanis³awie Przybyszewskiej, autorce znakomitych dramatów historycznych, mieszkaj¹cej
przez d³ugie lata w Gdañsku. Okolicznociowa tablica informuj¹ca o zas³ugach Przybyszewskiej zosta³a oderwana od g³azu przez
z³omiarzy, a g³az straszy pozosta³ym po tablicy ziemisto-rdzawym decorum, nie przysparzaj¹c tym chwa³y ni urody miastu.
Kiedy zapyta³em urzêdników o to, kto
wydaje zezwolenia na stawianie takich ma³o
inspiruj¹cych malowniczych g³azów, odpowiedziano mi, ¿e jest to najczêciej spowodowane brakiem dostatecznych funduszy
u pomys³odawców projektu, co powoduje,
¿e tymczasowo wystawia siê g³az z tablic¹,
zapowiadaj¹cy niejako, ¿e w najbli¿szej przysz³oci, kiedy znajd¹ siê rodki, postawiony
zostanie pe³noplastyczny pomnik. Przyk³adem takiego dwuetapowego tworzenia miejsca pamiêci jest pomnik Naczelnika Józefa
Pi³sudskiego. Czêciej jednak sprawa pomnika koñczy siê na wstêpnym etapie, jak
wskazuj¹ powy¿sze przyk³ady.
Mo¿na by wskazywaæ jeszcze wiele innych g³azów pe³ni¹cych rolê pomników, jak
chocia¿by kamieñ przy Baszcie Studziennej
powiêcony Obroñcom Wybrze¿a z 1939 r.,
czy kamienny prostopad³ocian przy ul. Igielnickiej powiêcony Polakom pomordowanym na Wo³yniu, ale warto rozwa¿yæ tu
jeszcze jedn¹ kwestiê. Obroñcy przedstawianych tu monumentów wskazuj¹, ¿e jest
to sztuka awangardowa, abstrakcyjna, dopuszczalna w ramach swobody twórczej. Zgoda.
Ale jeli jest to sztuka abstrakcyjna,
niech wystêpuje tylko, jako neutralna dekoracja, akcent plastyczny, który niczego
nie upamiêtnia, czy symbolizuje, poza aktem twórczym samego artysty. Stosowanie
nieczytelnej, mglistej, znacz¹cej wszystko
i nic abstrakcji w roli kommemoratywnej
jest moim zdaniem
nieporozumieniem,
poniewa¿ w takim
dziele brakuje punktu odniesienia i klucza do zrozumienia
i w³aciwego odbioru dzie³a w sferze
intelektualnej i emocjonalnej.
Tymczasem naprawdê bardzo piêkne rzeby i pomniki poukrywane s¹
w nietypowych miejscach: na dziedziñcu
zespo³u kocielnego w. Trójcy, gdzie spotykamy figury w. Franciszka i w. Klary,
czy w salach æwiczeñ Akademii Sztuk Piêknych, gdzie niejedno dzie³o jest ju¿ niemal
gotowe do wystawienia w charakterze pomnika. Dlaczego nie wykorzystuje siê potencja³u artystów kszta³conych w ASP, tylko

ustawia siê w ró¿nych punktach miasta jakie kamienne nieczytelne ersaze. Znakomitym sposobem na upiêkszenie naszego miasta
by³oby mo¿e odpowiednie wyeksponowanie
kamiennych elementów z bogatego lapida-

rium gdañskiego, którego czêæ mo¿na podziwiaæ przy pó³nocnej nawie kocio³a w.
Jana. Taka ma³a ekspozycja piêknych pozosta³oci starego Gdañska zosta³a urz¹dzona
na trawniku przy ul. Minogi i przypomina
nieco w mikroskali ekspozycjê staro¿ytnoci
w rzymskich Termach Dioklecjana. Dlaczego
inne place, parki i trawniki gdañskie nie mog³yby zostaæ upiêkszone w podobny sposób?
I jeszcze parê s³ów o kociach Matki Ziemi. Poeta mówi: Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy.... W omawianym tu kontekcie to
koci  kamienie, to martwe g³azy. Nie stawiajmy zatem wci¹¿ nowych g³azów, lecz tym, które ju¿ s¹ dajmy serce i nape³nijmy je duchem.
Pewne przes³anki podpowiedzia³y mi te¿ nowe
rozwi¹zanie dylematu, którym siê tutaj zajmujê. Nie przypuszczam jednak aby ów nowy trop
znaczeniowy by³ zak³adany przez któregokolwiek z autorów wzmiankowanych tutaj dzie³.
Jestem raczej przekonany, ¿e owo znaczeniowe
uzupe³nienie, które zauwa¿y³em, dokona³o siê
samoistnie, niezale¿nie od intencji artystów.
Otó¿ zdarzy³o siê, ¿e Lech Wa³êsa w grudniu
1979 r. powiedzia³, ¿e w 10 rocznicê grudnia
1970 r. Musi powstaæ pomnik poleg³ych stoczniowców, choæby z przyniesionych w rêkach
kamieni. 18 grudnia 1980 roku w musicalu
Kolêda Nocka zabrzmia³y s³owa: B¹d jak
kamieñ stój, wytrzymaj, kiedy te kamienie
drgn¹ i polec¹ jak lawina, przez noc.... Gdzie
znajduje siê klucz do nowej optyki widzenia
naszych kamieni? Otó¿ te s³owa podpowiadaj¹
prawdê, ¿e na ca³ym wiecie tylko w Gdañsku
zwyk³e, surowe, stolemowe kamienie mog¹
nabraæ nowych, szczególnych znaczeñ i nieæ
równie¿ niezwk³e i wymowne przes³ania, staj¹c
siê gdañskimi pomnikami wolnoci i solidarnoci. Przeniesienie owych kamieni-pomników w ten nowy wymiar, nadaje im nowy sens,
w którym staj¹c siê czêci¹ owego wielkiego
gdañskiego mitu, w zasadzie uzyskuj¹ przepustkê do dalszego trwania w niezmienionej
formie, co jednak nie przeszkadza zadbaæ o to,
aby tej nowej metaforze przydaæ blasku ciesz¹cego oko przysz³ymi, bardziej wyszukanymi, przemylanymi i odpowiednimi do rangi
mitu formami plastycznymi.
DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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NASZA STOCZNIA (24)
Wczoraj i Dzi Stoczni Gdañskiej

P

Trudne pocz¹tki wolnego rynku
 po¿egnanie Sudoimportu

ocz¹tek lat dziewiêædziesi¹tych w historii
Stoczni Gdañskiej SA to okres zmian organizacyjnych i wprowadzania w ¿ycie programu
restrukturyzacji zak³adu. Zmianom zachodz¹cym w gospodarce towarzyszy³a zmiana
mentalnoci za³ogi. Reformy i ró¿nego rodzaju zmiany w strukturze organizacyjnej,
jak równie¿ ma³o atrakcyjne stawki p³acowe, nie by³y przyjmowane entuzjastycznie,
a wrêcz budzi³y gniew, mówiono wówczas:
¿yjemy w wolnej ojczynie, cwaniacy bogac¹ siê, za robotnikom mia³o byæ lepiej,
a jest jak zawsze. Dowodem czego w marcu
1991 roku Komitet Za³o¿ycielski Wolnych
Zwi¹zków Zawodowych Wybrze¿a w Stoczni Gdañskiej og³osi³ strajk okupacyjny. Po
dwudniowej akcji protestacyjnej Komitet
Strajkowy z Ann¹ Walentynowicz na czele,
oraz Przedstawiciele Zarz¹du Stoczni podpisali tzw. Ustalenia, które tylko czêciowo poprawia³y sytuacjê pracowników.

Wodowanie kad³uba na Wydziale K-2

Dodatkowym bodcem do walki o wy¿sze
p³ace by³y licznie powstaj¹ce w Trójmiecie,
w tym równie¿ na terenie stoczni, spó³ki prywatne. To one chêtnie przyjmowa³y fachowców ró¿nych bran¿, oferuj¹c im o wiele
wy¿sze wynagrodzenia, co sprawia³o, ¿e
stan za³ogi stoczni pomniejsza³ siê systematycznie. Najbardziej ucierpia³y na tym wydzia³y budowy kad³ubów, z których odesz³o
wielu wykwalifikowanych spawaczy i monterów, a zatrudnienie w ich miejsce m³odych
pracowników spowodowa³o spowolnienie
prac i w konsekwencji opónienie terminów

wodowañ. Opónienia te skutkowa³y z kolei ma³ na po¿egnanie kolejny pi¹ty z serii B-810
niedotrzymaniem terminu przekazania jed- ¿aglowiec Nadie¿da. Pozosta³ymi jednostnostki armatorowi, który w tej sytuacji nali- kami by³y: ch³odniowce nowej serii B-369
cza³ umowne kary pieniê¿ne.
Justinian, Gordian, Numerian i Appian
Dzia³alnoæ stoczni w pierwszych latach dla Minoriesreeefr Corporration/Reksten
po wprowadzaniu gospodarki rynkowej przy MGMT oraz serii 364/08, Chioita Abava,
wysokiej inflacji oraz drogich kredytach nie kontenerowiec B-355/04 Northern Joy dla
by³a ³atwa. Na szczêcie stocznia nie mia³a d³u- NSB REEDEREI, trawler-przetwórnia B-671/
gów, a bie¿¹c¹ produkcjê finansowano z wyso- 22 CGG Harmattan. Osi¹gniêciem roku
kich przedp³at uzyskanych od armatorów za- by³ nowy typ ch³odniowca o nastêpuj¹cych
mawiaj¹cych statki. Zrezygnowano z czêci parametrach: d³ugoæ ca³kowita  152,4 m,
zawartych wczeniej nieop³acalnych umów, szerokoæ  22,6 m, wysokoæ do pok³adu
m.in. z Sudoimportem, na budowê 5 baz górnego  13,25 m, zanurzenie  od 7,40 do
rybackich i 6 drewnowców. Dziêki zmianom 9,10 m, nonoæ w zale¿noci od zanurzenia
organizacyjnym zwiêkszaj¹cym wydajnoæ  od 5630 do 9860 t , prêdkoæ  21,8 wêz³a,
pracy oraz wzrostowi zatrudnienia nastêpo- iloæ miejsc  27.
wa³ powolny wzrost produkcji. Jednak¿e po
W pierwszych miesi¹cach roku 1993, 8-osokrótkim czasie sytuacja finansowa stoczni bowa Rada Nadzorcza pracuj¹ca pod kierunpogorszy³a siê gdy na rachunku bankowym kiem prof. Jerzego Doerffera opracowa³a
zabrak³o rodków na finansowanie produkcji. i przedstawi³a za³odze wyniki analizy doW tak ciê¿kich warunkach oddano do tychczasowej dzia³alnoci Stoczni Gdañeksploatacji zaledwie 5 statków, z których 3 skiej SA wraz z wnioskami na rok bie¿¹cy
wyp³ynê³y pod bia³o-czerwon¹ bander¹: PLO i lata nastêpne. Rada zatwierdzi³a równie¿
otrzyma³o kolejny kontenerowiec z serii B-355 5-cio osobowy Zarz¹d Stoczni z prezesem
A. Abraham, Transocean ch³odniowiec i dyrektorem generalnym in¿. Hansem Szycem
serii B-364 Roztocze, a gdyñski Dalmor na czele. Nastêpn¹ uchwa³¹ Rady by³o og³otrawlerprzetwórniê Alphard. Na eksport szenie, ¿e w zwi¹zku ze zbyciem akcji dla
przekazano: ch³odniowiec serii B-364 Chio- pracowników, stocznia przesta³a byæ jednouita Abava dla firmy Scanreeefer Marinecd osobow¹ spó³k¹ skarbu pañstwa. W tym wiêc
oraz ostatni z drewnowców serii B-352 Aka- celu postanowiono zwo³aæ Zwyczajne Walne
demik G³uszko dla Sudoimportu.
Zgromadzenie Spó³ki. W wymienionym roku
Jednoczenie z budow¹ statków nie za- przekazano do eksploatacji 5 skomplikowaniechano wprowadzania dalszych zmian or- nych jednostek dla zagranicznych armatoganizacyjnych w stoczni. Jedn¹ z nich by³o, rów, którymi by³y: ch³odniowce typu B-369
na wniosek prof. Jerzego Doerffera, utworze- oraz rozpoczynaj¹cy seriê B-500, okaza³y
nie na bazie stoczniowego maj¹tku, samo- kontenerowiec dla armatora SCAC DELMAS.
dzielnych podmiotów gospodarczych w forMi³ym akcentem koñcz¹cego siê roku by³o
mie spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹. przekazanie nowego pawilonu stoczniowego
Te pierwsze stoczniowe samodzielne spó³ki szpitala, który od tego momentu by³ w stato po³¹czone wydzia³y, wspó³pracuj¹ce ze nie przyj¹æ 80 pacjentów. Dodaæ nale¿y, ¿e
sob¹ np.: Zak³ad Budowy Silników i Ko- na jego wyposa¿enie, szczególnie Oddzia³u
t³ów Okrêtowych, Wydzia³ Odlewni i Ku- Kardiologii, Prezydent RP Lech Wa³êsa przeni. Prof. Doerfer jako dowiadczony okrêto- znaczy³ pokan¹ sumê z otrzymanej Pokojowiec zaleca³ równie¿ zajêcie siê budow¹ wej Nagrody Nobla.
ch³odniowców, kontenerowców i promów
MIECZYS£AW WASIEWICZ
pasa¿ersko-samochodowych.
W roku 1992, po kilkuletniej
przerwie, wznowiono budowê
kad³ubów na historycznych pochylniach wydzia³u K-2. Jako
pierwszy sp³yn¹³ na wodê kad³ub
du¿ego kontenerowca i ch³odniowca. Nie ma³ym sukcesem
by³o przekazanie do eksploatacji armatorom zagranicznym 8
jednostek. Sudoimport otrzyWidok z bramy na nowy pawilon stoczniowego szpitala
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TENIS ZIM¥ GRANICZY Z CUDEM

XIII Debel Cup Mediów i Bankowców

Z

Kiedy korty w Gdañsku?

organizowanie w Gdañsku zim¹ turnieju
tenisowego graniczy niemal z cudem.
G³ówn¹ przeszkod¹ jest brak w s¹siedztwie
choæby dwóch krytych i ogrzewanych kortów. Dziêki jednak temu, ¿e od niedawna
uruchomiono taki obiekt przy ul. D¹browszczaków 13 na Przymorzu, po raz pierwszy
w³anie w okresie zimowym mo¿na by³o
rozegraæ ju¿ XIII Debel Cup Mediów i Bankowców. Tym razem odby³ siê on 22 lutego
2008 r. na zarezerwowanych i op³aconych
kortach SPORT HALLS. Grano w godzinach od 20, a¿ do 1 w nocy.
Zatem podczas piêciu godzin turnieju
zosta³y rozegrane eliminacje w dwóch grupach, z których wy³oniono najlepsze pary.
Zg³osi³o siê 11 dobranych par  5 reprezentuj¹cych bankowców i 6 dziennikarzy.

BANKOWCY (Kort nr 2)
1. Bukowiecki Krzysztof (Biuletyn Tenisowy)
Dasiukiewicz Leszek (Biuletyn Tenisowy, Warta)
2. Maziarz Marek (Urz¹d Marsza³kowski)
Tkaczyk Krzysztof (PKO SA)
3. Gawkowski Mariusz (SKOT-TUR)
Skotarczak Dariusz (SKOT-TUR)
4. Matysiak Dariusz (Net-sat Media)
Pinker Ryszard (Net-sat Media)
5. Kopeæ Miros³aw (PTTK Gdañsk)
Ró¿añski Marek (RC Sopot International)
DZIENNIKARZE (Kort nr 1)
6. Amerski W³odzimierz (TVO Rozstaje)
Kowalczys Andrzej (UM Sopot)
7. Marciniak Andrzej (BIS Sp. z o.o.)
Marciniak £ukasz (Gazetka Szkolna Jezuitów)
8. Chomicki Arkadiusz (Radio Gdañsk)
Puchalski Jacek (Radio Gdañsk)
9. Nowicki Jan (MOSiR Rumia)
Pi¹tkowski Tadeusz (Biuletyn SM Janowo Rumia)
10. Pietrzak Robert (PAP Gdañsk)
Urbañski Andrzej (Goæ Niedzielny)
11. Lange Krzysztof (Malborskie Tow. Tenisowe)
Mróz Marek (Malborskie Towarzystwo Tenisowe)

Pary dziennikarskie gra³y pomiêdzy sob¹
po jednym pe³nym tie-breaku do 10 pkt,
za pary bankowców pe³ny set poczynaj¹c
od stanu 2:2 w gemach. Czas takiego jednego meczu wynosi³ oko³o kwadrans.
Wy³onione dwie najlepsze pary w grupach zagra³y na krzy¿ 2 z 1 oraz 1 z 2
o pó³fina³, a tak¿e o 3 miejsce i o fina³.
Zwyciêsk¹ par¹ okazali siê Krzysztof
Lange i Marek Mróz reprezentuj¹cy
Malborskie Towarzystwo Tenisowe, którzy
w grze fina³owej pokonali parê Marek
Maziarz (Pomorski Urz¹d Marsza³kow-

16

Wszystkim nam, pasjonatom sportu
zale¿y na krzewieniu tê¿yzny fizycznej
w spo³eczeñstwie pomorskim. Bez wspierania sportu amatorskiego nie bêdzie ani
zdrowego i aktywnego spo³eczeñstwa, nie
bêdzie te¿ osi¹gniêæ polskich sporowców na arenie miêdzynarodowej.
Dlatego te¿ jak najwiêksza liczba instytucji
i podmiotów lokalnych
(samorz¹dów, instytucji
publicznych, firm prywatnych, spó³dzielni, fundacji, stowarzyszeñ) powinna wspó³dzia³aæ na
rzecz rozwoju infrastruktury sportowej na Pomorzu.
Bez budowania nowych
stadionów, hal sportoFot. W³odzimierz Amerski
wych, szkolnych i osieZwyciêskiej parze Krzysztofowi Lange i Markowi Mróz (obaj dlowych boisk i kortów,
z Malborskiego Towarzystwa Tenisowego) puchary wrêczaj¹
rozwój pomorskiego sporwspó³organizatorki turnieju Anna i Sandra Bieñkowskie
tu jest niemo¿liwy.
Mnie, tenisicie  amatorowi, marzy
Matysiak i Ryszard Pinker, obaj Net-sat
siê, aby na ka¿dym trójmiejskim osiedlu
Media.
 Mimo tych dwóch istotnych pora¿ek by³o wiele ogólnodostêpnych obiektów
fina³owych, niezmiernie siê cieszê  stwier- sportowych, w tym tenisowych. I ¿eby
dzi³ Andrzej Kowalczys  ¿e memu part- mo¿na by³o bez wiêkszego problemu i nienerowi deblowemu po raz kolejny i to drogo (tak¹ mam nadziejê) spêdziæ czas
zim¹ uda³o siê zorganizowaæ turniej teni- na sportowej walce. Ale jestem optymist¹,
sowy. Zw³aszcza, ¿e o tej porze roku s¹ wszak w nowym okresie europejskiego
problemy z iloci¹ dostêpnych kortów. Tenis przy
obecnych wiatowych sukcesach sióstr Radwañskich
staje siê w Polsce coraz
bardziej popularny. Naszej
m³odzie¿y w ró¿nych dzielnicach
mieszkaniowych
Gdañska trzeba koniecznie
stworzyæ mo¿liwoæ uprawiania tej dyscypliny sportu.
 Po takiej znakomitej
imprezie  powiedzia³ Marek Maziarz  poza radoci¹
z uczestniczenia w wietnej
sportowej zabawie, rodz¹
siê te¿ pytania. Co zrobiæ
Fot. W³odzimierz Amerski
by takich wydarzeñ by³o
wiêcej, jak upowszechniaæ Drugie miejsce w XIII Debel Cup Mediów i Bankowców zajêli,
sport amatorski w jak naj- od lewej Krzysztof Tkaczyk (PKO SA) i Marek Maziarz (Pomorski Urz¹d Marsza³kowski)
szerszym gronie?
ski) i Krzysztof Tkaczyk (PKO S.A.).
W walce o trzecie miejsce para  W³odzimierz Amerski (TVO Rozstaje Gdañsk
Zaspa) i Andrzej Kowalczys (Urz¹d Miasta Sopot) niestety uleg³a parze Dariusz

Nr 04/2008
finansowania (lata 20072012)
rysuj¹ siê naprawdê wielkie mo¿liwoci wspierania nowych przedsiêwziêæ z zakresu infrastruktury
sportowej. Trzeba tylko chcieæ
i umieæ wykorzystaæ pojawiaj¹ce
siê mo¿liwoci.
Dopiero o pierwszej w nocy
odby³o siê zakoñczenie turnieju
wraz z wrêczeniem dla trzech
pierwszych par pucharów i dla
pozosta³ych zawodników drobnych upominków ufundowanych
tym razem przez Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego.

Fot. Sandra Bieñkowska
Najbardziej zaciêty pojedynek decyduj¹cy o wyjciu z grupy
w fazie eliminacyjnej rozegra³y  para od lewej £ukasz i Andrzej
Marciniakowie (BIS Sp. z o.o.) z par¹ Andrzej Kowalczys (UM
Sopot) i W³odzimierz Amerski (TVO Rozstaje), wygrany przez
reprezentantów telewizji, co da³o im awans do pó³fina³ów

Catering zapewni³y dwie firmy, niezawodne i zwi¹zane ju¿ z
tenisistami  Piekarnia Cukiernia
S³awomira Mielnika ze Straszyna, która dostarczy³a bardzo
smaczne ciasta i ciasteczka oraz
Nasza Szko³a z ulicy Cio³kowskiego 10, której szefowa kuchni
Janina Spa³a przyrz¹dzi³a domowej roboty pyszny bigos z miêsem, grzybami i liwkami. Wszyscy z ochot¹ zajadali siê tymi
specja³ami, o czym Czytelników
zapewnia g³ówny i ju¿ kilkuletni
organizator tej imprezy
W£ODZIMIERZ AMERSKI

Komunikat do wszystkich szkó³ podstawowych Miasta Gdañska i Województwa Pomorskiego

Z

okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka
zostanie zorganizowany II Otwarty Turniej Szkó³ Podstawowych w tenisie sto³owym
o Puchar Prezydenta Miasta Gdañska. Odbêdzie siê on 1 czerwca br. o godz. 10.00
w hali sportowej Centrum tenisa Sto³owego
przy ul. Meissnera 3 w Gdañsku (losowanie
o godz. 9.30). G³ównym jego celem jest
uczczenie Miêdzynarodowego Dnia Dziecka,
popularyzacja tenisa sto³owego na Pomorzu
i w Gdañsku oraz wy³onienie zdolnej m³odzie¿y do dalszego szkolenia klubowego.
W turnieju mog¹ braæ udzia³ dziewczêta
i ch³opcy w dwóch kategoriach wiekowych:
m³odzików  roczniki 19951996 i ¿aków 
rocznik 1997 i m³odsi. Ka¿da szko³a ma
prawo zg³osiæ po 2 osoby w ka¿dej kategorii
tzn. 8 osób. Uczestnicy musz¹ posiadaæ wa¿ne badania lekarskie i legitymacje szkolne.
W zg³oszeniu do turnieju szko³y obowi¹zane s¹ podaæ tak¿e nazwisko opiekuna grupy.
Turniej bêdzie rozgrywany zgodnie z przepisami PZTS. Szko³y we w³asnym zakresie

ubezpieczaj¹ uczniów i opiekunów oraz ponosz¹ koszty dojazdu na zwody. Koszty
zwi¹zane z organizacj¹ zawodów pokrywaj¹
organizatorzy i sponsorzy.
Organizatorami turnieju s¹ PWZTS oraz
Gdañski Klub Tenisa Sto³owego. Kierownikiem turnieju jest pan Ryszard Weissbrodt
prezes PWZTS, a jego zastêpc¹ prezes GKTS
pan Roman Trawicki. Podobnie jak w roku
ubieg³ym organizatorzy turnieju licz¹ na wsparcie i pomoc sponsorów, w tym: Prezydenta
Miasta Gdañska, PWZTS, Zarz¹du Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, Hurtowni Acel JW. Ciskowscy  Spó³ka Komandytowa, Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, TVP
Gdañsk, Gazety Wyborczej, Dziennika Ba³tyckiego, Radia Gdañsk, MZZPRC  Grupy
Lotos, MZZPRC  EC Wybrze¿e S.A.,
Naftoportu Sp. z o.o., Zatoki S.A. Organizatorzy licz¹ równie¿ na pomoc Wydzia³u
Edukacji UM, oraz Referatu Sportu UM.
Poniewa¿ I turniej by³ bardzo udan¹ organizacyjnie imprez¹ i wziê³o w nim udzia³

Trener GKTS Grzegorz Nurzyñski na treningu z dzieæmi

ponad 80 uczestników,
którzy zostali obdarowani licznymi nagrodami. S¹dzimy, ¿e tegoroczny bêdzie jeszcze lepszy, z jeszcze
wiêksz¹ frekwencj¹, i ¿e tych nagród bêdzie
jeszcze wiêcej. Jest to przecie¿ Dzieñ Dziecka, dzieñ radoci i zabawy, jak¹ my doroli
powinnimy stworzyæ dzieciom. Liczymy
tak¿e na frekwencjê rodziców dopinguj¹cych swoje pociechy.
Komunikat niniejszy jest jedynie wstêpn¹ informacj¹. Regulaminy dotr¹ do szkó³
w najbli¿szym czasie. Zg³oszenia do turnieju przyjmowane bêd¹ w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 31 maja br. na adres:
Pomorski Wojewódzki
Zwi¹zek Tenisa Sto³owego
80-462 Gdañsk, ul. Meissnera 1
fax 058 340-93-42.
Informacji udziela pan Ryszard Weisbrodt
 tel. 602-316-717.
RUFIN GODLEWSKI

Sztab organizacyjny turnieju: (od lewej) dr R. Weissbrodt prezes PWZTS,
Grzegorz Nurzyñski trener GKTS, (stoj¹) Pawe³ Drobnik trener MRKS,
Wojciech Pozorski wiceprezes GKTS, Roman Trawicki prezes GKTS,
(nieobecny na zdjêciu) dyr. szkolenia PWZTS Sylwester Ma³ecki
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XIV

P

Ogólnopolski Turniej
M³odzików w zapasach

od patronatem medialnym Stowarzyszenia Nasz Gdañsk odby³ siê w Gdañsku
Nowym Porcie w siedzibie Morskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej Ogólnopolski Turniej
M³odzików w stylu klasycznym dla m³odzie¿y do lat 15 o Memoria³ Edwarda Wojdy
i Henryka Boreckiego. Edward Wojda wielokrotny olimpijczyk, wicemistrz Europy,
trzykrotny mistrz Polski pochodzi³ z Wybrze-

skiego, mistrza olimpijskiego z Seulu i Atlanty jak i mistrza wiata z mistrzostw w Tampere w Finlandii. Uroczystego otwarcia turnieju
dokona³ Andrzej Wroñski w towarzystwie
dzia³aczy sportowych i by³ych zawodników
, miedzy innymi: Jana Kuczyñskiego, Antoniego Wojdy, Romana Berlinka, Gerarda Sikory, S³awomira Dunsta i Miros³awa Beggera.
W naj³adniejszej walce, do 85 kg, Szymon
Roszkowski z Cartusii zwyciê¿y³ Miko³aja
Jaszczerskiego z Agro  Kociewie. Na wyró¿nienie zas³u¿y³ sobie tak¿e filigranowy
Dawid Ma³kowski z UKS Ajas z Gdañska
Oruni wychowanek trenera Józefa Alijewa.
Memoria³ dru¿ynowo wygra³a Cartusia 
Kartuzy prowadzona przez Andrzeja i Bart³omieja Pryczkowskich. Sêdzi¹ g³ównym
turnieju by³ Piotr Mazur z Kartuz. Zwyciêzcy poszczególnych wag to: do 29 kg  Dawid
Ma³kowski  UKS Ajas z Gdañska, do 32 kg
 Sebastian Bir  Cartusia, do 35 kg  Mariusz Ostrowski  Granica Gdañsk, do 42 kg

 Jakub Klejna  Cartusia, do 47 kg  Sebastian Wolski ZKSLZS Miastko, do 53 kg  Szymon Elgert 
Cartusia, do 59 kg  Szymon Socha  Catrusia, do 66 kg  Krystian Formela  Cartusia, do 73 kg  Tomasz Malarski  ZKS
LZS Miastko, do 83 kg  Szymon Roszkowski  Cartusia. W klasyfikacji zespo³o-

Edward Wojda i red. Miros³aw Begger

¿a i reprezentowa³ sportowe barwy Floty
Gdynia, a póniej Spójni Gdañsk. Jako trener
szkoli³ swoich nastêpców najpierw w KKS
Gedania, a póniej w MLKS Rusocin. Zmar³
21 marca 1990 r. Henryk Borecki by³y mistrz
i wielokrotny reprezentant Polski  równie¿
reprezentowa³ barwy KS Spójnia Gdañsk.
Jako trener pracowa³ w LZS Orlêta w Redzie i GLKS Morena. Jego najwiêkszym
sukcesem by³o wychowanie Andrzeja Wroñ-

Andrzej Woñski  mistrz olimpijski z Atlanty

Henryk Borecki i red. Jan Lindner

wej: 1. Cartusia  Kartuzy 84 pkt., 2. Granica
Gdañsk  36 pkt., ZKS-LZS Miastko  26
pkt., 4. UKS Ajas Gdañsk  26 pkt., 5. LKS
¯u³awy Nowy Dwór Gd.  20 pkt., 6 LKS
Agro  Kociewie Starogard Gd.  18 pkt.
MIROS£AW BEGGER
ZDJÊCIA: LEONARD SZMAGLIK
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