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a Wersja elektroniczna biuletynu 
dostępna jest na stronie internetowej: 
wrotatczewa.pl/k/panorama-miasta
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania 
i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów.

Nakład: 5 000 egzemplarzy
Druk: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
Roman Hudzik
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17 Tczewska Karta Rowerowa
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Rozpoczął się remont  
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Z mieszkańcami o projekcie 
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– tym razem online
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Kultura
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zdjęć na wystawę
Konkurs fotograficzny  
rozstrzygnięty
Wystawa o Szkole Morskiej
Biblioteczna Skarbnica  
pośród 300 bibliotek cyfrowych
Spotkanie z Kazimierzem 
Ickiewiczem

10-15

18 Jak dokarmiać ptaki? 

Ksiądz Stanisław Cieniewicz, za wybitne 
zasługi w działalności społecznej i dusz-

pasterskiej, został uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
odznaczenie wręczył Wojewoda Pomor-
ski Dariusz Drelich. Uroczystość odby-
ła się 5 grudnia w Sopocie. Z wnioskiem 
w tej sprawie wystąpił w 2016 r. prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.

Ks. Stanisław Cieniewicz przyjął świę-
cenia kapłańskie w 1964 r. Od 1980 r. 
był proboszczem parafii pw. Najśw. Ma-
rii Panny Matki Kościoła. Dla tczewian 
to przede wszystkim kapelan „Solidarno-
ści” i budowniczy świątyni przy ul. Rokic-
kiej. W stanie wojennym służył oparciem 
i schronieniem dla internowanych i prze-
śladowanych przez władze komunistycz-
ne oraz ich rodzin. Za wieloletnie krzewie-
nie ideałów „Solidarności”, władze Tcze-
wa nadały mu w 1990 r. tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Tczewa.

W latach 1989-2013 pełnił funkcję dzieka-
na dekanatu tczewskiego. otrzymał tytuł 
honorowego prałata papieskiego oraz ka-
nonika Kapituły Katedralnej Pelplińskiej. 
W 1992 r. został diecezjalnym duszpaste-
rzem ludzi pracy. Przez wiele lat był też 
diecezjalnym duszpasterzem policji. Zaan-
gażował się w przygotowania pielgrzymki 
Jana Pawła II do Pelplina w 1999 r.

Małgorzata Mykowska

Krzyż Kawalerski  
dla księdza Cieniewicza

Fot. Małgorzata Mykowska

Zabytkowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej 
zostanie gruntownie przebudowany
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i zaślubin Polski z Bałtykiem100›› ››

AKTUALNOŚCI

Budowa stadionu lekkoatle-
tycznego przy ul. Bałdow-
skiej rozpoczęła się w 2019 
r. W I etapie inwestycji po-
wstała m.in. bieżnia lekko-
atletyczna oraz sektor rzu-
tów z nawierzchnią z tra-
wy naturalnej, płyta boiska 

6,4 mln zł 
na inwestycje

6,4 mln zł ma otrzymać Gmi-
na Miejska Tczew w ra-

mach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to program bezzwrotne-
go wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały 
uszczuplone przez pandemię. 
Pieniądze pochodzą z fundu-
szu COVID-19.

Tczewowi przyznane zostały 
środki na dwa zadania, które 
realizowane będą w 2021 r.:

›› przebudowę 5 odcinków 
4 publicznych dróg gmin-
nych (375 m) wraz z prze-
budową wiaduktu drogowe-
go nad linią kolejową War-
szawa Wsch. – Gdańsk Gł. 
(w ul. Nowy Rynek). Istnie-
jący wiadukt przewidzia-
ny jest do rozbiórki i wy-
konania jako nowy, z uwa-
gi na bardzo zły stan tech-
niczny i duży stopień de-
gradacji jego zasadniczych 
elementów.

 Na tę inwestycję przyzna-
no 6 mln zł.

›› budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ulicy Żwirki, na od-
cinku od ul. Armii Krajo-
wej do Alei Kociewskiej. 
Budowa ścieżki rowerowej 
na ul. Żwirki połączy dwie 
inne ważne drogi rowerowe 
zapewniając większą spój-
ność infrastruktury rowero-
wej. Przedmiotem inwesty-
cji jest: budowa ścieżki ro-
werowej (450 m) szeroko-
ści 2 metrów o nawierzch-
ni bitumicznej czerwonej, 
wykonanie wyniesionego 
przejazdu dla rowerzystów 
i przejścia dla pieszych. 

 Na tę inwestycję przyzna-
no 400 tys. zł.

W poprzedniej transzy Tczew 
otrzymał z Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych ok. 5,8 mln zł. 
Środki te przeznaczone zosta-
ną na zadania w 2021 – budowę 
stadionu lekkoatletycznego (II 
etap), remont ul. Spółdzielczej, 
budowę segmentu dla Sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 2.

Małgorzata Mykowska

Stadion lekkoatletyczny 
– będzie II etap budowy

piłkarskiego, wykonano ka-
nalizację deszczowej. Bo-
isko otrzymało certyfikat 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Władze PZLA uzna-
ły, że na stadionie w Tcze-
wie mogą być rozgrywane 
wszystkie konkurencje bie-
gowe (bez biegu z przeszko-
dami), chód sportowy, skok 
wzwyż, skok o tyczce, skok 
w dal, trójskok, pchnięcie 
kulą, rzut dyskiem, rzut mło-
tem oraz rzut oszczepem. 
I etap kosztował 4,8 mln zł.

Zakres inwestycji zaplano-
wanej na 2021 r. obejmu-
je m.in. :

›› dostawę, montaż i pod-
łączenie do wewnętrz-
nych instalacji elektrycz-
nych, wodnych i sanitar-
nych kompletnego mo-
dułowego kontenera 
sanitarnego

›› dostawę wyposażenia 
boiska piłkarskiego (np. 
wiaty dla zawodników 
rezerwowych, wiata dla 
sędziów, chorągiewki 
narożne),

›› dostawę wyposażenia 
stadionu lekkoatletycz-
nego (np. poprzeczki do 
skoku wzwyż, płotki wy-

czynowe, bloki starto-
we, tablice do obliczenia 
okrążeni, oszczepy, dyski 
do rzutu, kule do rzutów),

›› budowę trybun dla ok. 
500 osób

›› remont istniejącego bu-
dynku sanitarnego wraz 
z budową toalety dla osób 
niepełnosprawnych,

›› wykonanie nawierzch-
ni utwardzonych, w tym 
parkingu (30 miejsc par-
kingowych dla samo-
chodów osobowych i dla 
2 autobusów) i ciągów 
pieszych,

›› dostawę i mon-
taż elementów małej 
architektury,

›› wykonanie oświetlenia 
parkingu, bieżni, terenu 
przy kontenerach,

›› wykonanie kompletne-
go systemu monitoringu 
z doprowadzeniem zasila-
nia do kamer,

›› wykonanie systemu na-
głośnienia obiektu.

Obecnie trwają procedury 
przetargowe związane w wy-
łonieniem wykonawcy II eta-
pu. Planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to koniec 
października 2021 r.

Wiosną zakończony 
został I etap budowy 

stadionu lekkoatle-
tycznego. II etap 

pozwoli wyposażyć 
obiekt m.in. w zaple-

cze sanitarne, trybuny, 
miejsca parkingowe, 

oświetlenie.

Tekst:
Małgorzata Mykowska

Zdjęcia:

Sylwia Balda
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Z końcem grudnia upływa 
termin składania wnio-

sków o nagrody prezyden-
ta Tczewa  za działalność 
w dziedzinie kultury – za 
rok 2020.

Nagrody mogą być 
przyznawane:

›› laureatom konkur-
sów, olimpiad, festiwa-
li, przeglądów lub in-
nych form współza-
wodnictwa w dziedzi-
nie kultury, organizo-
wanych przez inne in-
stytucje lub jednostki 
organizacyjne za dany 
rok kalendarzowy; 

›› osobom fizycznym lub 
osobom prawnym, 
a także innym pod-
miotom prowadzą-
cym działalność na te-
renie Gminy Miej-
skiej Tczew, na podsta-
wie oceny całokształ-
tu działalności lub 
osiągnięć o istotnym 
znaczeniu.

Nagrody i wyróżnie-
nia przyznaje prezydent 
Tczewa z własnej inicja-
tywy lub na wniosek in-
stytucji kultury, związ-
ków i stowarzyszeń spo-
łeczno– kulturalnych, in-
nych instytucji i podmio-
tów, których statutowy za-
kres merytoryczny obej-
muje zadania w dziedzi-
nie upowszechniania kul-
tury i sztuki, Komisji Edu-
kacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej Rady Miejskiej 
w Tczewie oraz grupy 
mieszkańców Tczewa, nie 
mniejszej niż 20 osób.

Przyznane nagrody i wy-
różnienia wręczane będą 
w Dniu Działacza Kultury 
w maju 2021 r.

Małgorzata Mykowska

Nagrody 
Prezydenta Tczewa 
za działalność 
kulturalną  
– czekamy  
na wnioski

Rozpoczął się remont 
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zadanie pod nazwą: „Moder-
nizacja budynku Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ulicy 
Dąbrowskiego 6 na potrzeby 
infrastruktury społecznej” re-
alizowane jest w ramach pro-
jektu „Miasto od-nowa – rewi-
talizacja Starego Miasta i Zato-
rza w Tczewie”. Zadanie wy-
konuje wyłoniona w przetar-
gu Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Elektroenergetyczne-
go ELBUD Gdańsk S.A.

W harmonogramie prac na 
grudzień wykonawca zapla-
nował wykonanie robót roz-
biórkowych i demontażowych 
I piętra, poddasza, piwnicy bu-
dynku oraz wywóz i utylizację 
materiałów.

Zabytkowy budynek zosta-
nie gruntownie przebudowa-
ny. Wyczyszczona zostanie 
elewacja, wymieniony dach, 
okna i drzwi. Wewnątrz urzą-
dzone zostaną nowe sale spo-
tkań warsztatowych i integra-
cyjnych, duża sala konferencyj-
na (z ruchomą ścianą), media-
teka (do odsłuchiwania zbio-
rów audio, płyt). Zbudowana 
zostanie winda zewnętrzna 
dla osób niepełnosprawnych 
(widoczna od strony ul. Ko-
ściuszki). Na poddaszu będą 
sale wystawiennicze. Zwięk-
szy się powierzchnia maga-
zynowa, przebudowane będą 
pomieszczenia biurowe, prze-
budowane wszystkie instala-
cje wewnętrzne.

Termin zakończenia planowa-
ny jest na koniec października 
2021 r. Koszt zadania opiewa 
na 7 mln zł.

Małgorzata Mykowska

27 listopada na plac 
budowy wszedł wyko-

nawca remontu budynku 
głównego Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, 
przy ul. Jarosława 

Dąbrowskiego 6. 
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Tegoroczna debata na te-
mat przyszłorocznego 
budżetu Tczewa była 

nietypowa. Mieszkańcy mogli 
ją śledzić za pośrednictwem 
Internetu, ale mieli też możli-
wość zadawania pytań.

Założenia przyszłoroczne-
go budżetu omówiła Hele-
na Kullas, skarbnik miasta. 
Planowane dochody Tcze-
wa wynosić będą blisko 292 
mln zł, jest to o 4,8 proc. 
(czyli ok. 14 mln zł) mniej 
niż w roku bieżącym. Plano-
wane wydatki to ponad 313 
mln zł. Spadek w stosunku 
do 2020 r. wynosi 4 proc., 
czyli ok. 13,4 mln zł.

Na inwestycje zaplanowano 34 
mln zł, z czego 5 mln pocho-
dzić będzie z dotacji unijnych 
– na dokończenie realizowa-
nych przez miasto projektów 
(modernizacja Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej, przebudo-
wa układu drogowego na Zato-
rzu i budowa Centrum Wspie-
rania Rodziny). Wydatki in-
westycyjne stanowią 11 proc. 
wszystkich wydatków.

Największą część budżetu po-
chłaniają wydatki związane 
z opieką społeczną oraz oświa-
tą. Na pomoc społeczną wraz 
z rodziną zaplanowano 102 
mln zł, na oświatę i wycho-
wanie – 92 mln zł. Wydatki 
na oświatę w zaledwie 56 proc. 
pokrywa subwencja rządowa, 
pozostałe 44 proc., czyli ok. 41 
mln zł to wkład budżetu mia-
sta. Na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska prze-
znaczono 28 mln zł.

Deficyt budżetowy wyniesie 
22 mln z. Zostanie on pokryty 
z emisji obligacji komunalnych 
oraz ze środków Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Zadłużenie miasta na ko-
niec 2020 r. wyniesie 92 mln 
zł ,  czyli  31,5 proc.  ogółu 
dochodów.

Najważniejsze inwestycje pla-
nowane na 2021 r. omówił Mi-
rosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa.

Inwestycje realizowane 
przy wsparciu unijnym

›› przebudowa Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. J. 
Dąbrowskiego – 4,5 mln zł

›› przebudowa układu dro-
gowego na os. Zatorze  
– I etap – 2,8 mln zł

›› adaptacja budynku 
na Centrum Wspierania 
Rodziny przy ul. Podgór-
nej 8 – 378 tys. zł

Inwestycje drogowe
›› budowa wiaduktu drogo-

wego nad torami kolejowy-
mi, w ciągu ul. Nowy Rynek 
(nad linią kolejową Gdańsk 
– Warszawa) – 13 mln zł

›› przebudowa ul. Stocz-
niowców, od skrzyżowania 
z ul. Robotniczą do skrzy-
żowania z ul. Okrętową – 
2,2 mln zł

›› budowa ciągu pieszego 
wraz z oświetleniem przy 
ul. Retmańskiej – do ul. 
Czatkowskiej 1,1 mln zł

›› budowa miejsc parkingo-
wych przy ul. Tetmajera  
– 25 tys. zł

Inwestycje komunalne
›› zagospodarowanie wód 

opadowych z rejonu  
ul. Tczewskich Saperów  
– 1,9 mln zł

›› wymiana odcinka kanali-
zacji deszczowej przy ul. 
Za Dworcem, ul. Prusa i ul. 
Kusocińskiego – 1 mln zł

›› budowa drogowej sygna-
lizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Wojska Pol-
skiego, Sobieskiego i Grun-
waldzkiej – 360 tys. zł

›› modernizacja oświetlenia 
przy ul. Ogrodowej i Wą-
skiej – 350 tys. zł

›› budowa trzech naświetla-
czy przy ul. Jagiełły  
– 100 tys. zł

Inwestycje rowerowe 
i elektromobilność

›› budowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Żwirki, na od-
cinku od ul. Armii Krajo-
wej do al. Kociewskiej  
– 600 tys. zł

›› dokończenie Wiślanej Tra-
sy Rowerowej – 40 tys. zł

›› zakup samochodu elek-
trycznego dla Straży Miej-
skiej – 160 tys. zł

›› budowa stacji ładowania 
autobusów – 5 tys. zł

Inwestycje oświatowe 
i sportowe

›› II etap budowy stadionu 
lekkoatletycznego przy  
ul. Bałdowskiej – 3 mln zł

›› dobudowanie segmentu 
Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Gdań-
skiej – 1,5 tys. zł

›› zakup kosiarki do obsłu-
gi stadionu i innych boisk, 
wraz z wyposażeniem  
– 218 tys. zł

›› zakup małego busa  
dla SSP 2 – 180 tys. zł

›› zakup słupka bezobsłu-
gowego do poboru wody 
i energii elektrycznej 
na przystani – 30 tys. zł

Inwestycje pozostałe

›› zagospodarowanie terenu 
osiedlowego w rejonie  
ul. Gen. Bora-Komorow-
skiego – 300 tys. zł

›› modernizacja monitorin-
gu miejskiego – 100 tys. zł

›› wykonanie projektu zago-
spodarowania Parku Miej-
skiego – 60 tys. zł

›› zakup namiotu pneuma-
tycznego NPS 37 wraz z wy-
posażeniem – 30 tys. zł.

Z mieszkańcami o projekcie budżetu 
na 2021 r. – tym razem online

Wizualizacja nowego wiaduktu w ul. Nowy Rynek

Małgorzata Mykowska
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Kanalizacja przy ul. Tczewskich 
Saperów
Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem sie-

ci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tczewskich Sa-
perów, na terenie byłej jednostki wojskowej.

Obecnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji, w ra-
mach której wykonanych zostanie blisko 140 m kanali-
zacji, co zabezpieczy potrzeby m.in. powstającego osie-
dla mieszkaniowego. Koszt zadania to 650 tys. zł. Ter-
min wykonania I etapu mija pod koniec stycznia 2021 r.

Centrum Wspierania Rodziny
Przy ul. Podgórnej 8 powstaje Centrum Wspierania 

Rodziny. Zakończono roboty rozbiórkowe i wzmac-
nianie konstrukcji budynku, wykonano podbudowę 
pod posadzkę na parterze budynku.

Zadanie polega na przebudowie kamienicy, która będzie 
pełniła funkcję tymczasowego, bezpłatnego schronie-
nia dla osób doświadczających przemocy. W tym celu 
w kamienicy zostaną zaaranżowane pomieszczenia dla 
dwóch rodzin wymagających pomocy. Dodatkowo po-
wstanie pomieszczenie do prowadzenie wsparcia przez 
psychologa czy pracownika socjalnego.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Mia-
sto od-nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza 
w Tczewie”, w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

24 grudnia – Urząd Miejski nieczynny
W Wigilię, 24 grudnia (czwartek) Urząd Miejski 

w Tczewie będzie nieczynny. Interesantów prze-
praszamy za utrudnienia.

Bilety autobusowe przez internet
Zakład Usług Komunalnych oraz miejski przewoźnik 

PA Gryf informują, że od 1 grudnia pasażerowie ko-
munikacji miejskiej w Tczewie mogą płacić za przejazd 
autobusem w aplikacji mobilnej mPay. Można ją po-
brać bezpłatnie na telefon za pośrednictwem: Google 
Play, App Store i Huawei App Gallery.

JAK ZAPŁACIĆ ZA BILET W APLIKACJI MPAY?

Krok 1. Wyszukaj aplikację mPay w sklepie Google 
Play, App Store lub Huawei App Gallery i zainstaluj 
na swoim telefonie.

Krok 2. Stwórz swoje osobiste konto, które pozwoli Ci 
korzystać z wielu pomocnych na co dzień 
funkcjonalności dostępnych w aplikacji.

Krok 3. Wejdź w zakładkę „Moje finanse” i zadbaj 
o środki, by móc regulować należności; w aplikacji 
można wybierać spośród trzech źródeł płatności: 
przedpłacona portmonetka, podpięta karta płatnicza, 
karta w elektronicznym portfelu kart MasterPass.

Krok 4. W zakładce „Produkty i usługi” kliknij 
w kafelek „Komunikacja miejska” – tam krok 
po kroku dowiesz się, jak zrealizować transakcję.

XXV sesja Rady Miejskiej
22 grudnia (wtorek), godz. 10.00, Urząd Miejski (ul. 30 Stycznia 1)

PORZĄDEK OBRAD
CZĘŚĆ PIERWSZA:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. Przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 29 paź-

dziernika 2020 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za listo-

pad i grudzień 2020 r.
6. Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okre-

sie od 29 października do 21 grudnia 2020 r.

CZĘŚĆ DRUGA:
7. Stan zaawansowania inwestycji i remontów na koniec 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok,
8.2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 

2020-2033,
8.3. ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezreali-

zowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
8.4. niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Miejskiej Tczew i jej jednostkom 
organizacyjnym,

8.5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkol-
nego i szkół, dla których Gmina Miejska Tczew jest organem 
rejestrującym,

8.6. zmieniająca uchwałę dotyczącą ustalenia zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chro-
nionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrod-
kach wsparcia,

8.7. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tczew,
8.8. określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Tczew 
oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźni-
ków i operatorów wraz ze stawkami opłat,

8.9. uchwalenia Statutu Miasta Tczewa,
8.10. przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2021-2023,
8.11. ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2021-2025,

8.12. zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narko-
manii w mieście Tczewie na rok 2021,

8.13. przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania 
prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2021,

8.14. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego,
8.15. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
8.16. planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2021r,
8.17. planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2021 rok.
8.18. nadania Panu Jackowi Wiśniewskiemu Medalu Pro Domo 

Trsoviensi
8.19. nadania Panu Andrzejowi Semborowskiemu Medalu Pro 

Domo Trsoviensi
8.20. rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
8.21. rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
8.22. rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora TCSiR w Tczewie
9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wniosków.
10. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowa-

nia, życzenia itp.).
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BEZPIECZEŃSTWO

Małgorzata Mykowska

Sebastian Freda z Tczewa zwycięzcą  
XIII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie

Niestety obecna sytuacja nie 
pozwoliła, aby finał odbył się 
w dotychczasowej formule. 
Nie było, wzorem lat ubie-
głych, przesłuchań finalistów 
i uroczystej gali. Ostatni etap 
konkursu odbył się korespon-
dencyjnie. Do udziału w XIII 
Olimpiadzie Wiedzy o Bez-
pieczeństwie pod hasłem „Po-
morscy rowerzyści” zgłosiło się 
1777 uczniów z 44 pomorskich 
szkół ponadpodstawowych. 
W pierwszym etapie konkursu 
test rozwiązywało 1382 uczest-
ników w 11 miastach. Do kolej-
nego etapu zakwalifikowało się 
513 osób. Spośród nich wyło-
niono 32 finalistów. Ostatecz-
nie prace finałowe przesłało 
20 uczniów.

Spośród nich komisja kon-
kursowa wyłoniła zwycięzcę. 
Uczestnicy mieli za zadanie 
zdiagnozować najważniejsze 
problemy dotyczące bezpie-
czeństwa rowerzystów w swo-
im miejscu zamieszkania i za-

proponować rozwiązania. Ko-
misja konkursowa oceniała 
między innymi wartość mery-
toryczną każdej pracy, jej zgod-
ność z tematem, innowacyj-
ność, korzystanie z metod ba-
dawczych, poprawność języko-
wą oraz umiejętność zaprezen-
towania autorskiego projektu.

Na zwycięzcę XIII Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie cze-
ka już między innymi darmowy 
indeks na wybrany kierunek 
studiów pierwszego stopnia, 
ufundowany przez Gdańską 
Wyższą Szkołę Humanistycz-
ną. Nagrody rzeczowe otrzy-
mają wszyscy finaliści. W po-
przednich edycjach konkursu 
były to między innymi: lapto-
py, tablety, smartfony, czytni-
ki e-book, rowery, aparaty fo-
tograficzne oraz kursy prawa 
jazdy. Szkolny koordynator, 
który przygotował zwycięzcę 
Olimpiady, dostanie indeks 
na darmowe studia podyplo-
mowe w GWSH. Nagrody zo-

staną wręczone w siedzibach 
poszczególnych straży miej-
skich w ustalonych indywidu-
alnie terminach.

Klasyfikacja końcowa XIII 
Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie: Freda Seba-
stian (Tczew), Konopko Mi-
chał (Gdańsk), Kreft Wikto-
ria (Rumia), Wasiniewska Ju-
lia (Starogard Gdański), Fi-
gat Aleksandra (Chojnice), 
Pałubicka Wiktoria (Chojni-
ce), Majchrzak Emilia (Staro-
gard Gdański), Wrosz Jadwiga 
(Rumia), Wiśniewska Zuzan-
na (Rumia), Depka-Prądzyń-
ska Agata (Kartuzy), Chmura 
Jan (Malbork), Oberzig Kin-
ga (Władysławowo), Ćwikliń-
ski Stefan (Pelplin), Ostrow-
ska Maja (Kwidzyn), Pułka 
Emanuel (Kwidzyn), Talaśka 
Jakub (Tczew), Brzeski Grze-
gorz (Gdańsk), Hartman Da-
wid (Tczew), Piróg Szymon 
(Malbork), Dunajski Mateusz 
(Starogard Gdański).

Tegoroczną edycję konkur-
su wygrał Sebastian Freda  

z Tczewa. Na drugim 
miejscu znalazł się Michał 

Konopko z Gdańska. Trzecie 
miejsce zajęła Wiktoria 

Kreft z Rumi. Tym razem 
finaliści XIII Olimpiady 

Wiedzy o Bezpieczeństwie 
zmierzyli się  

z tematem bezpieczeństwa 
rowerzystów.

Straż Miejska w Tczewie

tel. 58 77 59 371

›› Dzielnicowi strażnicy miej-
scy działający na osie-
dlach Suchostrzygi i Baj-
kowym podjęli 43 inter-
wencje własne oraz 45 zle-
conych (przez administra-
cje i mieszkańców osiedli, 
dyżurnych SM), nałożyli 10 
mandatów karnych na łącz-
nie 750 zł, wystawili 17 we-
zwań dla sprawców wykro-
czeń drogowych oraz 9 osób 
pouczyli.

 Na Os. Garnuszewskiego 
i Zatorzu dzielnicowi pod-
jęli 28 interwencji własnych 
oraz 36 zleconych, nałoży-
li 4 mandaty karne na łącz-
nie 300 zł, wystawili 18 we-
zwań dla sprawców wykro-
czeń drogowych oraz 9 osób 
pouczyli.

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń drogowych.

›› Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczące: 
kradzieży roweru (3 listopa-
da), wykroczeń drogowych (4 
listopada), kolizji drogowej 
(4 listopada), przywłaszcze-
nia mienia (6 listopada), kra-
dzieży pojazdu (19 listopa-
da), kradzieży mienia (20 li-
stopada), znieważenia funk-
cjonariusza policji (26 listo-
pada), zgonu (26 listopada).

›› W związku z epidemią koro-
nawirusa mieszkańcom prze-
bywającym na kwarantannie 

lub w izolacji przekazano 51 
pakietów żywnościowych. 
Na bieżąco zwracano uwagę 
mieszkańcom, aby w miej-
scach publicznych stosowa-
li się do zaleceń związanych 
z ochroną epidemiczną.

›› Przeprowadzono działa-
nia dotyczące egzekwowa-
nia od właścicieli psów nie-
zgodnego z przepisami wy-
prowadzania czworonogów 
i sprzątania po nich. Prze-
prowadzono 8 interwen-
cji. Za niezgodne z przepi-
sami wyprowadzanie psów 
nałożono 1 mandat karny 
na 200 zł, pouczono 1 oso-
bę oraz skierowano 1 wnio-
sek do sądu. 3-krotnie zgła-
szano do schroniska infor-
macje o psach bez opieki.

Straż Miejska w listopadzie

W listopadzie 2020 r. 
tczewska Straż Miejska 

odnotowała 724 interwencje, 
w tym 281 zgłoszonych przez 

mieszkańców  
i przedstawicieli instytucji, 

443 – pozostałe, w tym 
zgłoszone przez dyżurnych 

Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie i interwencje 

własne strażników.
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W trzech miejscach 
Tczewa – przed 
Urzędem Miej-

skim, na Czyżykowie oraz 
na Suchostrzygach (w rejo-
nie skweru przy fontannie) 
stanęły serca-skarbonki. Ko-
lejna zostanie ustawiona w 
pobliżu dworca kolejowego. 
Można do nich wrzucać pla-
stikowe nakrętki, które trafią 
na cel charytatywny.

Od prawie  20 lat  dz ie-
ci z tczewskich przedszkoli 
i uczniowie szkół biorą udział 
w organizowanych przez mia-
sto konkursach propagują-
cych selektywną zbiórkę od-
padów, w tym nakrętek (kon-
kurs „Zakręcone-odkręco-
ne”). W 2019 r. zebrali po-
nad 5 mln nakrętek – ponad 
14 ton. W zamian za nakręt-
ki trafiające do ZUOS, szko-
ły otrzymują wynagrodzenie 
– pieniądze trafiają na konto 
Rady Rodziców, która może 
przeznaczyć je np. na cele 
proekologiczne. Ponadto, 
w formie nagród konkurso-
wych, szkoły i przedszkola 
otrzymują środki na zakup 
dodatkowych pomocy dydak-
tycznych, wyposażenia czy 

Jest radną Rady Miejskiej 
w Tczewie od 2018 r. Zosta-

ła wybrana przez mieszkańców 
reprezentantką około dziewię-
ciotysięcznego okręgu nr 1, do 
którego należy Stare Miasto, 
Osiedle Zatorze oraz Osiedle 
Staszica.

O mandat radnej ubiegała się 
z listy Komitetu Wyborczego 
Platformy Obywatelskiej RP, 
której od wielu lat jest członki-
nią i w której strukturach przez 
kilka lat pełniła funkcję sekre-
tarza powiatowego.

Jest wiceprzewodniczącą Rady 
Miejskiej kadencji 2018-2023, 
a także członkiem i sekreta-
rzem Klubu Radnych PO RP 
w Radzie Miejskiej. Jako rad-
na aktywnie pracuje w Komisji 
Finansowo – Budżetowej oraz 
Komisji Gospodarczej.

W pracy radnej najbliższa jej 
jest problematyka związana 
z rozwojem naszego miasta 
i przeróżnymi tematami do-
tyczącymi życia codziennego 
mieszkańców.

Jest absolwentką studiów ma-
gisterskich w zakresie pedago-
giki resocjalizacyjnej oraz stu-
diów o specjalności Bezpie-
czeństwo i Higieny Pracy.

Jest pasjonatką sportów, mu-
zyki, ogrodnictwa. Mężatka 
i mama dwóch córek.

KONTAKT:
›› tel. 692 095 443

iwona.nitza@um.tczew.pl

KTO JEST KIM  
W RADZIE MIEJSKIEJ

IWONA NITZA

„Serca” na plastikowe nakrętki

elementów otoczenia. Nagro-
dy otrzymują również indywi-
dualnie uczniowie, którzy ze-
brali najwięcej nakrętek.

– Zbieranie nakrętek do ogól-
nodostępnych pojemników 
uzupełni te szkolne zbiórki. 
Mieszkańcy, którzy nie mają 
dzieci w wieku szkolnym czy 
przedszkolnym sygnalizowa-
li, że chętnie przeznaczyliby 
nakrętki ze swojego gospo-
darstwa domowego na jakiś 
szczytny cel. Kiedy więc po-
jemniki się napełnią, nakrętki 
zostaną przekazane na cel cha-
rytatywny – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa.

Jakie nakrętki wrzucać do 
„skarbonki”? 

Pojemniki przeznaczone są 
na wszelkie plastikowe na-
krętki, bez względu na kształt 
czy kolor. Mogą to więc być 
nakrętki np. po napojach, 
kawie, mleku czy jogurtach. 
W koszu-sercu zostawić mo-
żemy również zakrętki po che-
mii gospodarczej, po płynach 
do zmywania, szamponach 
i płynach do płukania. Waż-
ne, by nie dorzucać do na-
krętek innych przedmiotów, 
a jeśli mają one np. tekturo-
we uszczelki – trzeba je usu-
nąć przed wyrzuceniem.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska
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Tczewianin, dr hab.. inż. 
Marek Moszyński zo-
stał pełniącym obowiązki 

szefa Polskiej Agencji Kosmicz-
nej. Wcześniej był wicepreze-
sem PAK. Jest też prof. nadzw. 
Politechniki Gdańskiej (Kate-
dra Systemów Geoinformatycz-
nych, Wydział Elektroniki, Tele-
komunikacji i Informatyki PG).

Tczew bliżej… gwiazd
Wielu tczewian zna zapew-
ne M. Moszyńskiego nie tyl-
ko z działalności naukowej 
– to także aktywny członek 
Biegającego Tczewa. Jest też 
Tczewianinem Roku 2015. Te 
nagrodę Prezydenta Tczewa 
otrzymał za „promocję Tcze-
wa w kosmicznym wymiarze, 
za wkład w rozwój polskiej na-
uki w dziedzinie użytkowania 
przestrzeni międzygwiezdnej 
oraz za to, że z Tczewa wszę-
dzie blisko, nawet do gwiazd”.

Tekst i zdjęcie:
Małgorzata Mykowska
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SPOŁECZEŃSTWO

Do 5 stycznia 2021 r. czekamy 
kandydatury do nagrody pre-

zydenta miasta – Tczewianin 
Roku 2020. Zachęcamy orga-
nizacje, stowarzyszenia i grupy 
prywatnych osób do wytypowa-
nia kandydatów spośród osób, 
które w mijającym roku szcze-
gólnie zasłużyły się dla nasze-
go miasta.

Nagroda została ustanowio-
na w 1996 r. i jest przyznawana 
za wybitne osiągnięcia i zasługi 
dla Tczewa i jego mieszkańców. 
Nagrodę i wyróżnienia przy-
znaje prezydent raz w roku, 
za rok poprzedni. Wręczenie 
następuje podczas uroczystości 
Dnia Tczewa 30 stycznia.

Do nagrody i wyróżnień mogą 
być zgłaszane osoby fizycz-
ne, które uzyskały szczegól-
nie znaczące osiągnięcia, 
mające znaczenie dla mia-
sta lub jego mieszkańców, 
a w szczególności:

›› przyczyniły się do promo-
cji osiągnięć miasta Tczewa 
w kraju lub za granicą;

›› przyczyniły się do rozwoju 
społecznego, gospodarczego 
lub kulturalnego miasta;

›› przysporzyły miastu korzyści 
materialnych i duchowych.

Kandydatów mogą zgłaszać 
stowarzyszenia, organizacje 
społeczne, kombatanckie lub 
polityczne oraz grupy miesz-
kańców (co najmniej 20 osób), 
a także Rada Miejska.

Do tej pory tytuł „Tczewianin 
Roku” otrzymali: Iwona Mal-
mur, Urszula Giełdon, Tade-
usz Abt, Jan Rogowski, Je-
rzy Kubicki, Henryk Mielew-
czyk, Krzysztof Bonikowski, 
Krzysztof Szlagowski, Robert 
Turło, Józef Golicki, Alicja 
Gajewska, ks. Jan Buk, Gra-
żyna Antczak, Józef Ziółkow-
ski, Andrzej Netkowski, Ma-
ciej Sodkiewicz, Klaus Ko-
sowski, Marek Moszyński, 
Kazimierz Smoliński, Józef 
Bejgrowicz.

Tczewianin Roku 2020 
Czekamy 
na kandydatury

Prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki 
przyznał coroczne 
nagrody najzdol-

niejszym uczniom 
i studentom 

– mieszkańcom 
Tczewa.

Nagrody prezydenta miasta
dla młodych i zdolnych

 13 listopada 2020 r. ze-
brała się Komisja opiniu-
jąca wnioski o przyznanie 
nagród Prezydenta Miasta 
Tczewa dla uzdolnionych 
uczniów i studentów w ra-
mach Programu Wspiera-
nia Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży. Przy-
znana wartość nagród fi-
nansowych wynosi łącznie 
7650 zł.

Złożonych zostało 18 wnio-
sków, na podstawie któ-
rych 11 osób zostało wyty-
powanych do otrzymania 
nagrody finansowej w wy-
sokości od 500 do 1300 zł.

Z uwagi na stan epidemii 
w Polsce oraz wynikające 
z  tego stanu obostrzenia 
sanitarne w bieżącym roku 
odstąpiliśmy od organiza-
cji uroczystości wręczenia 
nagród przez Prezyden-
ta Miasta Tczewa. Nagro-
dy zostały przekazane na 
wskazany rachunek ban-
kowy lub zgodnie z indy-
widualnymi ustaleniami.

Wydział Edukacji 
Urzędu Miejskiego

tel. 58 77 59 329

NAGRODY OTRZYMALI:

›› ZOFIA BIAŁAS – Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie

›› JAKUB MAZELLA –Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie

›› ALEKSANDRA KLAJDA – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tczewie

›› JAKUB SACEWICZ – Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie

›› NATALIA KOSMALA – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

›› KONRAD DUSZYŃSKI – I Liceum Ogólnokształcące w Tczewie

›› OLAF DZIAK – Uniwersyteckie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące w Tczewie

›› ZOFIA BONK – Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie

›› BORYS SZOŁA – Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie

›› JOANNA GORYŃSKA – Katolicka Szkoła Podstawowa w Tczewie

›› MARCEL KUDŁA – Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie

1 OSOBA OTRZYMAŁA NAGRODĘ RZECZOWĄ: 

›› MACIEJ RZĄD – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
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Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

KULTURA

W jej książkach nic nie jest ta-
kie jakim się wydaje, a prze-
wrotny los nierzadko zmusza 
bohaterów do dokonywania 
trudnych wyborów. „Nowe nie-
bo”, „Trzy razy R”, „Przekład 
dowolny”, „Grecka mozaika” – 
to tylko niektóre spośród ksią-
żek gdańskiej powieściopisar-
ki, cieszących się wśród tczew-
skich czytelników ogromną 
popularnością.

Z goszczącą w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej Hanną Cygler 
rozmawiała Aleksandra Libe-
ra, kierownik filii nr 8, miesz-
czącej się przy ulicy Kościusz-
ki 2 (Stare Miasto).

Podczas spotkania, emitowa-
nego za pośrednictwem bi-
bliotecznego profilu Facebo-
ok, gdańska autorka dzieliła 
się z uczestnikami wideorelacji 
barwnymi opowieściami doty-
czącymi polskich realiów wy-
dawniczych, pierwszych prób 
pisarskich, a także procesu od-
wzorowywania realnej prze-
strzeni w wykreowanym świe-
cie powieściowym. Hanna Cy-
gler sporo uwagi poświęciła 
debiutanckiej powieści „Tryb 
warunkowy”. Choć określenie 
debiutancka może być w tym 
przypadku nieco mylące. Jak 

Literackie wojaże z Hanną Cygler

się bowiem okazuje, „Tryb wa-
runkowy” w założeniu powstał 
jako część otwierająca trylogię, 
w związku z czym nie cieszył 
się szczególnym zainteresowa-
niem wydawców, tym bardziej, 
że wyszedł spod pióra nikomu 
wówczas nieznanej, początku-
jącej autorki. Jako pierwsza 
światło dzienne ujrzała zatem 
powieść „3 razy R”, a dopiero 
po niej, w roku 2004, nakła-
dem Wydawnictwa Kurpisz, 
ukazały się kolejno „Tryb wa-
runkowy”, „Deklinacja męska/
żeńska” oraz „Przyszły niedo-
konany”. Ale formalnie to wła-
śnie „Tryb warunkowy” pozo-
stanie debiutem gdańskiej po-
wieściopisarki, debiutem, któ-
ry na swe wydanie czekać mu-
siał aż siedem lat. Warto do-
dać, że pracę nad pierwszą po-
wieścią Hanna Cygler rozpo-
częła w roku 1985, a zatem dłu-
ga droga wiodła od momentu 
podjęcia przez autorkę decyzji 
o sięgnięciu po pióro, do mo-
mentu oddania książki w ręce 
czytelników.

Spotkanie stało się ponadto 
okazją do cofnięcia się w cza-
sie i udania się w literacką po-
dróż do Gdańska lat 70. i 80. 
Za sprawą prezentowanych 

powieści, takich jak „Złodziej-
ki czasu” czy „Gra na cztery” 
mogliśmy otrzeć się o klimat 
Brzeźna, Nowego Portu, Oruni, 
miejsc nie do końca reprezen-
tatywnych, ale mimo wszystko 
bliskich autorce, bo kojarzą-
cych się jej z dzieciństwem czy 
też z okresem dorastania. To 
właśnie te dzielnice, jak rów-
nież znajdujące się w ich ob-
rębie uliczki, zaułki, blokowi-
ska stały się tłem dla prezen-
towanych na kartach powieści 
wydarzeń.

Literacki świat Hanny Cygler 
nie kończy się jednak na Gdań-
sku, wykreowani przez nią bo-
haterowie podróżują po świe-
cie, wyruszają na zagraniczne 
wojaże, wikłają się w skompli-
kowane relacje międzyludzkie. 
Najbardziej rozległy geograficz-
nie jest cykl „W cudzym domu”, 
na który składają się, napisane 
z rozmachem i dbałością o hi-
storyczne szczegóły, powieści: 
„W cudzym domu”, „Za cudze 
grzechy” oraz „Po cudze pie-
niądze”. Wspólnie z rodzina-
mi Szuszkinów oraz Hallma-
nów zwiedzamy kolejne mia-
sta, kolejne kontynenty: Kra-
ków, Gdańsk, Warszawa, Pa-
ryż, Syberia, Stany Zjednoczo-

ne, Afryka… Czas płynie bar-
dzo szybko, wszystko zmienia 
się jak w kalejdoskopie, a jedy-
ne, co pozostaje niezmienne to 
uczucia, które stanowią sedno 
ludzkiego życia.
Obok przestrzeni, dla autorki 
ważne są również autentycz-
ne wydarzenia, także te, nie do 
końca znane szerszemu gronu 
odbiorców, jak emigracja Ka-
szubów do Kanady czy brutal-
ne stłumienie powstania afry-
kańskich ludów Herero i Na-
maqua.
Na zakończenie gdańska po-
wieściopisarka wspomnia-
ła również o mającej się uka-
zać niebawem powieści „Zło-
dziejki świąt”. Przed nami gru-
dzień, Boże Narodzenie, czas 
idealny do tego, by rzucić się 
w wir świątecznych lektur. Za-
interesowanych zapewniamy, 
że najnowsza książka Hanna 
Cygler już niebawem dostęp-
na będzie w zbiorach tczew-
skiej książnicy.
Wydarzenie zorganizowane zo-
stało w ramach projektu „Czy-
telniczy Rejs”, dofinansowa-
nego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ze 
środków z Funduszu Promo-
cji Kultury.

6 listopada, w ramach 
projektu „Czytelniczy Rejs”,  

w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tczewie odbyło 

się spotkanie z Hanną Cygler, 
autorką pasjonujących histo-
rii obyczajowych z domieszką 

wątków kryminalno-sensa-
cyjnych oraz intrygujących 

powieści historycznych.
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13 listopada czytelnicy 
Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w Tczewie mogli obejrzeć 
spotkanie z Andrzejem 

Netkowskim, kolejarzem, 
społecznikiem, kajakarzem. 

O szczegóły dotyczące 
wypraw, trudy napotykane 
w trakcie podróży oraz siłę 

wiary w dotarcie do celu 
pytała gościa Aleksandra 
Kęprowska, dziennikarka 

Radia Tczew. 

Miłość pana Andrzeja do kaja-
karstwa zrodziła się już w dzie-
ciństwie, kiedy jako cztero-, 
pięciolatek spędzał wczasy 
w miejscowości Łupawsko, 
gdzie wraz z ojcem pływał ło-
dzią lub kajakiem na ryby czy 
do sąsiedniej miejscowości Ja-
sień na zakupy i do kościoła. 
Wyprawy te okazały się dla nie-
go taką frajdą, że potem sam, 
naśladując swojego tatę, pły-
wał w brodziku na materacu 
z kijem w dłoni zamiast wiosła. 

Pasję rozwinął w latach 90., 
jeżdżąc z komisją zakładową 
NSZZ „Solidarność” do Czar-
nej Wody, gdzie przygotowy-
wał domki letniskowe do se-
zonu wczasowego. Tam, naj-
pierw znalezionym w okoli-
cy starym kajakiem z drewna, 
a następnie wypożyczonym 
pływał pod prąd w jak naj-
dłuższe trasy. Potem pod ko-
niec dekady zaczął organizo-
wać spływy dla pracowników 
zakładu i ich rodzin. 

Andrzej Netkowski opowie-
dział o swoich samotnych wy-
prawach kajakiem, a przede 
wszystkim o ostatniej podróży 
przez Wisłę na trasie z Krako-
wa do Tczewa o długości 836 
km, którą pokonał w ciągu 14 
dni. Kajakarz zdradził między 
innymi, jak wyglądał spływ 

Czym różniły się wakacje 
naszych dziadków  
od współczesnych? 
Czy chętnie wybierano 
nadbałtyckie plaże jako 
miejsce wypoczynku? 
A może preferowano 
góry? Jakie wolno było 
nosić stroje kąpielowe? 
– na te i inne pytania 
odpowiedzi dostarczy 
wystawa plenerowa 
Fabryki Sztuk pt. „Wakacje 
naszych dziadków”.

Wprawdzie wystawa zo-
stanie udostępniona 
w czerwcu przyszłego 
roku, ale przygotowania 
do niej już trwają.

– Poszukujemy archi-
walnych zdjęć. Zachęca-
my tczewian do przejrze-
nia domowych archiwów 
i podzielenia się z nami 
swoimi zbiorami. Szcze-
gólnie mile widziane są 
zdjęcia wykonane w Tcze-
wie i okolicy. Osoby za-
interesowane współpracą 
zapraszam do kontaktu 
telefonicznego lub mailo-
wego – mówi Radosław 
Wiecki, kurator wystawy.

›› tel. 58 530 44 88
›› r.wiecki@fabrykasztuk.

tczew.pl

Fabryka Sztuk 
poszukuje  
zdjęć  
na wystawę

Kajakiem przez Polskę

królową polskich rzek, cze-
go doświadczył i kogo poznał 
w jego trakcie oraz jakie trud-
ności musiał pokonać po dro-
dze. Najtrudniejszym momen-
tem okazała się przenoska 
na śluzie Przewóz. Duży pro-
blem stanowiły również upały, 
z którymi już na początku trasy 
musiał radzić sobie podróżnik. 

Co zatem sprawia, że podróże 
kajakiem są takie wyjątkowe? 
Zdaniem Andrzeja Netkow-
skiego to możliwość zwiedza-
nia naszej pięknej ojczyzny, 
obserwowania zmian, jakie 
zachodzą w krajobrazie nad-
wiślańskim, poznawanie no-
wych ludzi, którzy pojawiają 
się na trasie i często służą po-
mocą w dostarczaniu żywno-
ści czy na przenoskach. 

– Największą satysfakcję przy-
nosi oczywiście dopłynięcie do 
celu – opowiadał gość – Dla-
tego nie wyobrażam sobie ży-
cia bez kajaku. Uczucia towa-
rzyszące pływaniu kajakiem, 
niezależność, czas spędzony 
sam na sam ze sobą i swoimi 
myślami jest czymś całkowicie 
bezcennym. 

Andrzej Netkowski przyznał, 
że mimo trudnej sytuacji, w ja-
kiej znajduje się obecnie nasz 
kraj i obowiązujących ograni-

czeń, nie rezygnuje on z po-
dróży i już planuje kolejne 
wojaże. Jego celem jest choć-
by rzeka Bug, Narew i Zalew 
Zegrzyński. 

Na koniec gość udzielił kilku 
cennych wskazówek osobom, 
które chciałyby spełnić swoje 
marzenia i wyruszyć z domu, 
ale mają wątpliwości, nie wie-
dzą od czego zacząć.

– Najważniejszą  sprawą 
jest podjęcie decyzji – mó-
wił pan Andrzej – Ponieważ 
wraz z podjęciem decyzji po-
jawia się odwaga, niezbęd-
na do tego, aby wyruszyć czy 
wypłynąć. Wtedy dopiero po-
dróż jest możliwa i można się 
do niej odpowiednio przygoto-
wać – zaplanować trasę, zgro-
madzić fundusze czy szukać 
sponsorów. Podstawą jest to, 
aby podjąć decyzję, ponieważ 
wtedy człowiek czuje się zobo-
wiązany do jej realizacji. 

Spotkanie z Andrzejem Net-
kowskim odbyło się w ra-
mach projektu „Czytelniczy 
Rejs”, który został dofinanso-
wany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ze 
środków z Funduszu Promo-
cji Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Narodowe Archiwum Cyfrowe
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Zgodnie z założeniem konkur-
su fotografie mają obrazować 
walory Tczewa, pokazywać 
pozytywne zmiany zachodzą-
ce na przestrzeni lat oraz za-
chęcać do odwiedzenia nasze-
go miasta. Konkurs z roku na 
rok cieszy się coraz większą po-
pularnością wśród fotografów 
amatorów – nadesłano ponad 
170 zdjęć, komisja konkurso-
wa stanęła więc przed nie lada 
wyzwaniem.

Wyróżnionym osobom przy-
znane zostały nagrody rzeczo-
we. Dodatkowo gadżety pro-
mocyjne z logo Tczewa trafi-
ły także do dwóch najmłod-
szych uczestniczek konkursu – 
Wiktorii Kosobuckiej i Mai 
Krzyżanowskiej.

W tym roku, z uwagi na wy-
jątkową sytuację, nie zorgani-
zowaliśmy wystawy w urzędo-
wym holu, ale wybrane foto-
grafie, które wpłynęły na kon-
kurs, można obejrzeć w galerii 
zamieszczonej na naszej stro-
nie internetowej.Wszystkim 
uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy i zachęcamy do two-
rzenia kolejnych niestandar-
dowych ujęć Tczewa.

Magdalena Śniegula

Konkurs fotograficzny o nagrodę prezydenta Tczewa rozstrzygnięty
Konkurs fotograficzny pod 

hasłem „Cztery pory roku 
w Tczewie – kalendarz 

2021” został zorganizo-
wany przez Urząd Miejski 
w Tczewie po raz siódmy. 

Najciekawsze zdjęcia 
zostały zamieszczone  

w promocyjnym kalenda-
rzu planszowym.

INTERNETOWA GALERIA ZDJĘĆ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

›› wrotatczewa.pl/tczew-w-obiektywie-uczestnikow-konkursu-cztery-pory-roku-w-tczewie-edycja-2020/

Wiceprezydent Adam Burczyk osobiście 
wręczył laureatom dyplomy i kalendarze.  
Na zdjęciu  wraz z Romanem Hudzikiem, który 
uczestniczy w konkursie od 2014 r.

›› Krzysztofa Małkiewicza
›› Krzysztofa Mani
›› Katarzyny Świątek

››Zwycięzcami tegorocznej edycji są:

›› Roman Hudzik – I nagroda (2000 zł)
›› Małgorzata Justa – II nagroda (1000 zł)
›› Maciej Kulla – III nagroda (500 zł)

Ponadto w kalendarzu znalazły się prace:

›› Justyny Dubieli
›› Anny Krzyżanowskiej
›› Artura Łobockiego
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Konkurs fotograficzny o nagrodę prezydenta Tczewa rozstrzygnięty

Maciej Kulla Małgorzata Justa

Krzysztof Mania Krzysztof ManiaJustyna Dubiela
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Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Tczewska Skarbnica zna-
lazła się, w opublikowa-
nym na stronie http://

lustrobiblioteki.pl/biblioteki-
cyfrowe-polsce/, wykazie bi-
bliotek cyfrowych, obok ta-
kich serwisów jak POLONA – 
Cyfrowa Biblioteka Narodowa, 
Wolne Lektury, Bałtycka Bi-
blioteka Cyfrowa, Zasoby cy-
frowe Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocła-
wiu, Zachodniopomorska Bi-
blioteka Cyfrowa Pomerania 
oraz Cyfrowe Muzeum Naro-
dowe w Warszawie.

Repozytoria tego typu, podob-
nie jak tradycyjne książnice 
czy muzea, oferują użytkow-

Ahoj Wilki  Morskie! 
W miłym towarzystwie 
czas szybko płynie. Nie-

dawno zachęcaliśmy Was do 
wzięcia udziału, w zainicjowa-
nym w sierpniu br., projekcie 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie, tymczasem na-
stał grudzień, pora zwijać żagle 
i kierować się ku lądowi. Nie-
uchronnie dobiega końca na-
sza wyjątkowa, historyczno-li-
teracka wyprawa do magiczne-
go świata książek oraz książ-
kowych bohaterów, wyprawa 
za sprawą której każdy, nie-
zależnie od wieku i indywidu-
alnych upodobań, mógł choć 
na moment poczuć się jak ra-
sowy marynarz i dołączyć do 
bibliotecznej ekipy pogromców 
mórz. Niejednokrotnie podczas 

nikom różnego rodzaju mate-
riały archiwalne, a także eks-
ponaty stanowiące szeroko po-
jęte dziedzictwo kulturowe, 
tyle że w przypadku platform 
elektronicznych zbiory te pod-
dawane są uprzednio proceso-
wi digitalizacji. Skany książek, 
reprodukcje dzieł sztuki, utwo-
ry muzyczne, karty pocztowe, 
numizmaty, notacje historycz-

ne – wszystkie te obiekty, ko-
lekcje, nagrania dostępne są 
w sieci przez całą dobę, moż-
na je pobrać na dysk bądź za-
poznać się z nimi za pośred-
nictwem właściwych serwisów 
internetowych.

Cyfryzacja materiałów, zarów-
no bibliotecznych, jak i muze-
alnych niesie ze sobą szereg 
korzyści, począwszy od moż-

liwości udostępnienia maso-
wemu odbiorcy cennych i war-
tościowych dokumentów, po-
przez zabezpieczenie ich przed 
ewentualnym zniszczeniem, 
aż po łatwość wyszukiwania in-
formacji oraz możliwość szyb-
kiej aktualizacji wprowadzo-
nych danych.

Szukasz książek, rękopisów, 
medali, czasopism, kronik, 
starodruków?Chcesz mieć nie-
ograniczony dostęp do zbiorów 
bibliotek czy muzeów, zarówno 
polskich, jak i zagranicznych? 
Interesujesz się historią, lite-
raturą, sztuką, pragniesz po-
głębić swoją wiedzę, zapoznać 
się z unikatowymi eksponata-
mi, nie ruszając się na krok 
z domu? Zależy ci na korzysta-
niu wyłącznie z legalnych źró-
deł? Nic prostszego. Wystarczy 
zapoznać się ze zdigitalizowa-
nymi zbiorami, również tymi 
najcenniejszymi i najstarszy-

trwającej pięć miesięcy „żeglu-
gi” obieraliśmy kurs na przygo-
dę, docieraliśmy do kolejnych 
portów, poznawaliśmy warto-
ściowe, godne polecenia lek-
tury. Niestraszne były nam po-
rywiste wiatry, pirackie zakusy 
ani pułapki czające się w głębi-
nach. Liczyła się wyłącznie do-
bra zabawa, okazja do obcowa-
nia z literaturą, a także możli-
wość poszerzenia swojej wie-

dzy z zakresu morskich tradycji 
Tczewa. Niestety już niebawem 
„Czytelniczy Rejs” pozosta-
nie jedynie miłym wspomnie-
niem, po raz ostatni zacumuj-
my więc nasz statek o nazwie 
„Tczewska Książnica” i zapo-
znajmy się z materiałami udo-
stępnionymi przez Sekcję Hi-
storii Miasta w ramach wysta-
wy „Szkoła Morska w Tczewie 
1920-1930”.

›› Kim był i jaki związek 
ze szkolnym statkiem 
Lwów miał dr Mieczysław 
Węglewski?

›› Który z wykładowców 
tczewskiej Szkoły Mor-
skiej nazywany był przez 
uczniów „Antosiem”, „Le-
dóchem”, „Dziadkiem”?

›› Kto był kierownikiem sta-
cji meteorologicznej za-
łożonej w 1927 roku 

Wystawa o Szkole Morskiej ostatnim portem Czytelniczego Rejsu

Biblioteczna Skarbnica pośród 300 bibliotek cyfrowych!
Tekst i zdjęcie:

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie
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Wystawa o Szkole Morskiej ostatnim portem Czytelniczego Rejsu
przy Szkole Morskiej 
w Tczewie?

›› W stosunku do uczniów 
był twardy i wymagający. 
W pierwszych latach na-
szego morskiego życia był 
dla nas symbolem praw-
dziwego wilka morskiego 
z powieści Londona  
– o kim mowa?

›› Ilu uczniów i marynarzy 
pomieścić mógł jednorazo-
wo statek szkolny Lwów?

Odpowiedzi na te i inne py-
tania znajdziecie na stronie 
Skarbnicy – Tczewskiej Bi-
blioteki Wirtualnej, w zakładce 
„Wystawa o Szkole Morskiej”. 
Zapraszamy!

Wystawa „Szkoła Morska 
w Tczewie 1920-1930” przy-
gotowana i udostępniona zo-
stała w ramach „Czytelniczego 
Rejsu”, projektu dofinansowa-
nego ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Biblioteczna Skarbnica pośród 300 bibliotek cyfrowych!
mi, udostępnionymi w dome-
nie publicznej.
Tczewska książnica wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom czy-
telników, każdego dnia publi-
kując na stronie www.skarb-
nica.tczew.pl różnego rodza-
ju materiały historyczne: dru-
ki ulotne, archiwalia, karty 
pocztowe z przełomu wieków, 
fotografie, dokumenty życia 
społecznego, czyli tak zwane 
zbiory specjalne, na przestrze-
ni ponad 30 lat, gromadzone 
przez Sekcję Historii Miasta 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Tczewie.
Obecnie biblioteczna skarbni-
ca liczy już ponad 1400 obiek-
tów! Pamiętajmy jednak, że to 
dopiero początek prac. Przed 
nami jeszcze tysiące, a właści-
wie setki tysięcy materiałów, 
które sukcesywnie pojawiać się 
będą w bibliotecznej przestrze-
ni wirtualnej.

P rojekt „Czytelniczy 
rejs” dobiega końca, a 
wraz z nim kończy się 

cykl spotkań z wyjątkowymi 
ludźmi ze świata literatury, 
kultury i historii. Ostatnim 
gościem tczewskiej książni-
cy był Kazimierz Ickiewicz, 
nauczyciel, historyk i regio-
nalista, który 8 grudnia po-
prowadził wykład online za-
tytułowany „Szkoła Morska 
w Tczewie w latach 1920-
1930”. W jego trakcie widzo-
wie mogli bliżej poznać dzieje 
szkoły, kulisy jej powstawa-
nia oraz realia życia w mię-
dzywojennym Tczewie. 

Szkoła Morska była wyjąt-
kową placówką edukacyjną, 
pierwszą tego typu w Polsce. 
Od momentu jej powstania 
rozpoczął się dla kraju chlub-
ny okres w tradycji kształ-
cenia morskiego. Nie dziwi 
zatem fakt, że rok 2020, na 
który przypadła setna roczni-
ca jej powstania, został ogło-
szony przez radnych powia-
tu Rokiem 100-lecia Szko-
ły Morskiej w Tczewie. Z 
tej okazji ruszył w sierpniu 
zorganizowany przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną w 
Tczewie projekt „Czytelniczy 
rejs”, który został dofinanso-
wany przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowe-
go ze środków z Funduszu 
Promocji Kultury. Jednym 

z ostatnich wydarzeń w ra-
mach tego projektu było spo-
tkanie online z panem Kazi-
mierzem Ickiewiczem, który 
poprowadził wykład na temat 
Szkoły Morskiej w Tczewie.

Podczas swojego wystąpie-
nia Kazimierz Ickiewicz opo-
wiedział o powstaniu szkoły 
i jej początkach, pierwszym 
dyrektorze Antonim Garnu-
szewskim oraz o inaugura-
cji, która odbyła się 8 grudnia 
1920 r. Dzień ten jest współ-
cześnie obchodzony jako 
Święto Szkoły Morskiej. Gość 
wspomniał również o historii 
statku szkolnego „Lwów” – od 
momentu powstania żaglow-
ca do zakupienia go przez or-
ganizatorów szkoły. 

Widzowie śledzący wykład 
mogli dowiedzieć się rów-
nież, kogo przyjmowano do 
szkoły, jak wyglądało naucza-
nie czy praktyka na statku. 
Nie zabrakło ciekawostek i 
zaskakujących faktów. Je-
den z nich dotyczył szkolnych 
podręczników. W tamtym 
czasie brakowało książek, 
więc wykładowcy sami stwo-
rzyli podręczniki do kształce-
nia młodego pokolenia mary-
narzy. Później powstało rów-
nież szkolne wydawnictwo, 
które drukowało wiele pu-
blikacji, w tym statut i mo-
nografię szkoły.  

Warto wspomnieć także o wy-
sokim poziomie nauczania, 
jaki reprezentowała szkoła. 
Na 516 uczniów przyjętych 
do szkoły egzamin praktycz-
ny zdało 152 uczniów, z kolei 
egzamin teoretyczny zdało 
145 młodych marynarzy. Ze 
względu na wysoki poziom 
wykształcenia absolwenci 
Szkoły Morskiej znajdowa-
li pracę nie tylko w żegludze, 
ale także w urzędach.  

Kazimierz Ickiewicz zdra-
dził również, że wkrótce uka-
że się jego najnowsza książ-
ka „Szkoła Morska w Tcze-
wie w latach 1920-1930”. Bę-
dzie to publikacja o charak-
terze  popularnonaukowym 
skierowana głównie do mło-
dzieży, mieszkańców Tczewa 
oraz środowiska Uniwersyte-
tu Morskiego w Gdyni. Pra-
ca zawierać będzie rozdzia-
ły poświęcone m.in. działal-
ności Szkoły Morskiej, syl-
wetkom głównych twórców 
szkoły, żaglowcowi szkolne-
mu „Lwów” i podróży ma-
rynarzy do Brazylii w 1923 
roku, a także portowym na-
dziejom miasta w okresie 
międzywojennym. 

›› youtube.com/watch?v 
=oq1dxw5Y2jM&feature 
=youtu.be 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Tczewie

Spotkanie z Kazimierzem Ickiewiczem 
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Laureatami tegorocznej 
edycji konkursu zostali Na-
talia Lubiszewska z Zespołu 
Szkół Budowlanych i Odzie-
żowych w Tczewie – za naj-
lepszy biznesplan oraz Mi-
kołaj Knieć również z Ze-
społu Szkół Budowlanych 
i Odzieżowych za najlep-
szy pomysł na biznes. Zwy-
cięskie prace konkursowe 
były napisane pod kierun-
kiem nauczyciela Pani Da-
nuty Kaczyńskiej z Zespołu 
Szkół Budowlanych i Odzie-
żowych. Zwycięski biznes 
plan laureatki Natalii Lubi-
szewskiej to firma zajmująca 
się m.in. recyklingiem odpa-
dów plastikowych oraz ob-
rót paletami transportowy-
mi wraz z usługą spedycji i 
magazynowania. Natomiast 
najlepszy pomysł na biznes 
Mikołaja Knieć opierał się 
na powstaniu firmy zajmu-
jącej się mobilną usługą my-
cia pojemników na odpady 
(BIO, zmieszane oraz zie-
lone) wraz z pełnym odzy-
skiem brudnej wody w spe-
cjalnej oczyszczalni. 

Obecna edycja konkursu 
z uwagi na epidemię CO-
VID-19 była trudniejsza dla 
młodzieży, nie mogły odbyć 
się spotkania w normalnej 
formie, a jedynie konsulta-
cje online co utrudniło za-
pewne dotarcie do specja-

Nowa Normalność 
– Panie… jak żyć…

Dom Przedsiębiorcy w ramach 
obchodów Światowego Tygo-

dnia Przedsiębiorczości zorgani-
zował konferencję online pod ha-
słem: Nowa normalność – Panie… 
jak żyć? Wystąpiło na niej sześciu 
prelegentów, którzy podzielili się 
z nami swoją wiedzą i doświadcze-
nie z różnych perspektyw na prowa-
dzenie firmy w trudnych czasach. 
Tematem konferencji były zagad-
nienia związane z tym jak przyzwy-
czaić się do zupełnie nowych re-
aliów w biznesie.

W trakcie wydarzenia omówiono 
obecną sytuacje gospodarczą oraz 
popyt w różnych branżach z na-
szego otoczenia. Wiele uwagi po-
święcono obecnej sytuacji przed-
siębiorców oraz jak można prze-
ciwdziałać skutkom spowolnienia, 
czy też spadku obrotów. Omówio-
no również możliwości jakie daje 
cyfrowy świat aby być bliżej klien-
ta lub też działać zdalnie z pracow-
nikami. Odrębny panel poświęco-
ny został podatkom i planowanym 
zmianom, w zakresie których pla-
nowane jest jeszcze spotkanie on-
line dla przedsiębiorców.

Ciekawostką podczas konferen-
cji były tematy związane ze spo-
sobami wyceny pracy w zmienia-
jącym się otoczeniu oraz jak zna-
leźć niezbędne środki finansowe 
aby wystartować ze swoim pomy-
słem na biznes. Ostatni panel doty-
czył narzędzi marketingowych i ich 
wykorzystania.

W konferencji wzięli udział: Kry-
stian Jendrzejewski – Kierownik 
Biura Wspierania Przedsiębiorczo-
ści z Urzędu Miejskiego w Tczewie 
– Dom Przedsiębiorcy w Tczewie; 
Jakub Latoszewski, Nexpertis, 
DQH; Piotr Geliński z Kancela-
ria Geliński; Marzena Grochow-
ska – Brainolog z Neurony do robo-
ty; Agnieszka Lisowska z Kobie-
ta i Finanse – Agnieszka Lisowska 
oraz Adam Plutowski, Consulting 
Adam Plutowski. Serdecznie dzię-
kujemy naszym prelegentom oraz 
partnerom.

Każdy kto nie mógł uczestniczyć 
w naszym wydarzeniu online, ma 
jeszcze możliwość jego odtworze-
nia, wystarczy zajrzeć na nasz pro-
fil Facebook/dptczew lub kanał 
You Tube – wystarczy wpisać ha-
sło: Dom Przedsiębiorcy.

DOM PRZEDSIĘBIORCY 
W TCZEWIE

ul. Obrońców Westerplatte 
3 

w Tczewie

tel. 58 777 53 41/42/43, 
fax. 58 777 53 43

e-mail: info@dp.tczew.pl

dp.tczew.pl
facebook.com/dptczew

twitter.com/DPTczew

Program współfinansowany 
przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

oraz Gminę Miejską Tczew

Mój Biznesplan – wyniki konkursu

listycznej wiedzy. Poziom 
prac złożonych przez mło-
dzież był wyrównany i Ka-
pituła konkursu miała trud-
ności przy ich ocenie. Nie-
mniej cieszymy się, że ko-
lejna edycja doszła do skut-
ku i udało nam się nagro-
dzić jej laureatów.

Celem konkursu „Mój Bizne-
splan” jest kształtowanie po-
staw pro-przedsiębiorczych 
wśród młodzieży, przedsta-
wienie zalet prowadzenia 
własnego biznesu jako spo-
sobu osiągnięcia sukcesu za-
wodowego, ukazanie korzy-
ści płynących z wprowadze-
nia innowacji do planowa-
nych własnych przedsięwzięć 
oraz oddziaływanie na kre-
atywne myślenie.

Przy ocenie Biznes Planów 
są brane pod uwagę są ta-
kie kryteria jak niepowta-
rzalność pomysłu, orygi-
nalność pracy, trafne zało-
żenia marketingowe przed-
sięwzięcia, pomysł na pro-
dukt/usługę nie występu-
jącą na rynku, poziom wie-
dzy z zakresu planowanego 
przedsięwzięcia, popraw-
ność wypełnienia i zrozu-
mienia biznesplanu.

Laureatów konkursu wyło-
niła kapituła Rady Konsul-
tacyjnej Inkubatora Przed-
siębiorczości DP w składzie: 

Zakończyła się kolejna 
VIII już edycja konkursu 

Prezydenta Miasta Tczewa 
„Mój Biznesplan 2020”. 
Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa i miała inny 

przebieg niż poprzednie 
edycje. Z uwagi na pan-

demię Covid-19 wszystkie 
działania związane  

z konkursem odbywały 
się zdalnie, młodzież szkół 

ponadpodstawowych 
mogła również liczyć na 

pomoc naszych konsultan-
tów w trakcie tworzenia 

biznesplanu. 

Tekst:
Krystian Jendrzejewski

Zdjęcia:
Małgorzata Mykowska
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ROWER

Mój Biznesplan – wyniki konkursu

Adam Burczyk – Zastępca 
Prezydenta Miasta Tczewa, 
Krzysztof Misiewicz – Prze-
wodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej Rady Miejskiej 
w Tczewie, dr Michał Ma-
kowski – Dziekan Wydzia-
łu Nauk Ekonomiczno-Spo-
łecznych Powiślańskiej Szko-
ły Wyższej w Kwidzynie; Ka-
rol Drywa – Przewodniczący 
Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza o/Tczew; Se-
bastian Klatt – Specjalista 
ds. sprzedaży Pomorskiego 
Regionalnego Funduszu Po-
ręczeń Kredytowych.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za 
udział i gratulujemy zwy-
cięzcom konkursu oraz ży-
czymy im aby w swoim ży-
ciu zawsze kierowali się 
ideą przedsiębiorczości i 
nie gasili w sobie wiary we 
własny sukces. 

Bardzo dziękujemy również 
kapitule konkursu „Mój 
Biznesplan” oraz naszemu 
patronatowi medialnemu 
za pomoc w organizacji i 
promocji konkursu: Tele-
wizja Tetka, Radiu Tczew, 
Portalowi Tcz.pl, Dzienni-
kowi Bałtyckiemu i Kurie-
rowi Tczewskiemu. 

Kolejna edycja konkursu 
już w 2021 roku – serdecz-
nie zapraszamy!

W ramach realizacji  
„Programu rozwoju 
ruchu rowerowego 

w szkołach – Hop! Na Rower”, 
we współpracy z nauczyciela-
mi tczewskich szkół podstawo-
wych został opracowany model 
Tczewskiej Karty Rowerowej.

Karta rowerowa jest dokumen-
tem potwierdzającym upraw-
nienie osoby po osiągnięciu 
wieku 10 lat do kierowania 
rowerem po drogach rowero-
wych i po jezdni. Do 10 roku 
życia rowerzysta jest trakto-
wany jak pieszy i musi poru-
szać się po chodniku.

Powstała inicjatywa ma na celu 
zwiększenie frekwencji dzie-
ci przystępujących i zdają-
cych egzamin na kartę rowe-
rową dzięki ujednoliceniu za-
sad przeprowadzania egzami-
nów w szkołach podstawowych 
na terenie miasta Tczewa.

Prace nad programem objęły 
warsztaty dla nauczycieli z za-
kresu opracowania jednolitych 
dla Tczewa arkuszy egzamina-
cyjnych, a także przygotowywa-

Tczewska Karta Rowerowa

nia i egzaminowania uczniów 
na kartę rowerową.

W związku z przedłużającym 
się stanem epidemii COVID-19 
pytania do części teoretycznej 
egzaminu zostały przygotowa-
ne dodatkowo w wersji elek-
tronicznej na platformie www.
quizizz.com. Dzięki temu szko-
ły będą mogły przeprowadzić 
egzamin teoretyczny pomimo 
nauki zdalnej.

– Liczymy, że ujednolicenie 
zasad przeprowadzania eg-
zaminów na kartę rowero-
wą wpłynie na bezpieczniej-
sze poruszanie się na dro-
gach, co przyczynia się do 
zmniejszenia odsetka wypad-
ków z udziałem rowerzystów 
– mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa

Zarządzenie Prezydenta Mia-
sta Tczewa w sprawie przyję-
cia regulaminu przeprowa-
dzania egzaminów na kartę 
rowerową w szkołach pod-
stawowych na terenie mia-
sta Tczewa oraz arkusze eg-
zaminacyjne znajdą Państwo 
na naszej stronie www.rower.
tczew.pl w zakładce Tczewska 
Karta Rowerowa.

Prace nad modelem Tczew-
skiej Karty Rowerowej były 
prowadzone we współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną HECA – 
Tczewscy Kurierzy Rowerowi.

– Zależało nam na tym, by 
pytania egzaminacyjne były 
napisane prostym językiem, 
a sytuacje dotyczyły rozwią-
zań, które możemy spotkać 
w Tczewie. Mamy nadzieję, 
że przełoży się to na dużą zda-
walność egzaminu i mniejszy 
stres z nim związany. Pande-
mia pokrzyżowała nam szy-
ki, bo nie mogliśmy wejść 
do szkół z ciekawymi rowe-
rowymi wydarzeniami pro-
mującymi kartę ani przepro-
wadzić cyklu zajęć praktycz-
nych. Liczymy, że w przy-
szłym roku to się uda i zre-
alizujemy kompleksowy pro-
gram promocji ruchu rowero-
wego w szkołach! – Paulina 
Kremer Spółdzielnia Socjal-
na HECA – Tczewscy Kurie-
rzy Rowerowi

Opracowanie i realizację pro-
gramu rozwoju ruchu rowero-
wego było realizowane w ra-
mach projektu pt.: Budowa 
węzła integracyjnego Tczew 
wraz z trasami dojazdowymi, 
w ramach Osi Priorytetowej 
9 Mobilność, Działania 9.1. 
Transport miejski, Poddzia-
łania 9.1.1. Transport miej-
ski – mechanizm ZIT, Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 (nr 
projektu RPPM.09.01.01-22-
0006/17).

Grzegorz Pawlikowski
Samodzielne stanowisko

ds. polityki rowerowej
tel. 58 77 59 428
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Tekst:  

Anna Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej

tel. 58 77 59 447

ŚRODOWISKO

Zasada 1
Nie dokarmiaj ptaków

Powinna obowiązywać cały rok 
– z wyjątkiem okresów wy-
jątkowego mrozu, grubej po-
krywy śniegowej lub mroźne-
go końca zimy, kiedy rzeczy-
wiście w przyrodzie brak po-
karmu odpowiedniego dla po-
szczególnych gatunków. Okres, 
kiedy temperatury są dodat-
nie, nie jest dla ptaków jakimś 
szczególnie ciężkim okresem 
roku, a ptaki bardzo szybko 
przyzwyczajają się do miejsca 
dokarmiania. Wtedy najlepiej 
służący im pokarm zdobywany 
w warunkach naturalnych za-
stępują zdobywanymi bez wy-
siłku zamiennikami znajdowa-
nymi w karmnikach.

Jak dokarmiać ptaki? Mądrze albo wcale

Zasada 2
Czysty karmnik

Jeśli dokarmiasz – dokarmiaj 
z głową. Wybierz taki model 
karmnika, który nie tylko uła-
twi dokarmianie, ale też uchro-
ni zdrowie Twoje i Twoich pod-
opiecznych. Jeżeli masz do 
dyspozycji tradycyjny karmnik 
w kształcie domku, pamiętaj 
o jego systematycznym sprzą-
taniu. Konieczne jest również 
jego mycie z użyciem deter-
gentów i rękawiczek oraz wy-
parzanie. Ptasie odchody po-
zostawione w takim karmniku 
oraz mokre resztki pokarmu są 
źródłem wielu groźnych pato-
genów. Ptaki z łatwością zara-

żają się od siebie i wiele z nich 
może nie przetrwać zimy wła-
śnie z powodu groźnych cho-
rób. W sieci można znaleźć 
wiele różnych prostych spo-
sobów dokarmiania bez użycia 
tradycyjnego karmnika.

Zasada 3
Chleb szkodzi ptakom. 

Lepiej wyrzucić niż 
dokarmiać nim ptaki

Pokarm musi być świeży, natu-
ralny, bez dodatku soli i przy-
praw. Ptaków nie wolno karmić 
zepsutym jedzeniem, czy reszt-
kami ze śmietnika, bo pleśń 
może im tak samo zaszkodzić 
jak ludziom. Do tej pory częstą 

praktyką jest niestety wykłada-
nie okruszków chleba lub wręcz 
pozostawianie czerstwego pie-
czywa na dachach wiat śmietni-
kowych lub w pobliżu śmietni-
ków właśnie dla ptaków. Takie 
dokarmianie – w sposób przy-
padkowy i nieprzemyślany po-
woduje, że niewłaściwy rodzaj 
pokarmu daje więcej szkód 
niż pożytku. Duża ilość chleba 
w pożywieniu wywołuje poważ-
ną chorobę – kwasicę, nieule-
czalny u dorosłych ptaków ze-
spół anielskiego skrzydła oraz 
biegunki, a zjedzenie pokar-
mu solonego często prowadzi 
do śmierci wskutek zaburze-
nia gospodarki wodnej orga-
nizmu. Bardzo niebezpieczny 
jest pokarm zepsuty (np. sple-
śniały chleb) lub pieczywo na-
moczone i zamarznięte. Kar-
ma dostarczana przez człowie-
ka jest zazwyczaj mało urozma-
icona, co powoduje u ptaków 
niedobory składników pokar-
mowych i w efekcie osłabienie 
odporności.

Zasada 4
Jak dokarmiać mądrze

Można poszukać informacji 
dotyczących karmienia kon-
kretnych gatunków, które naj-
częściej zalatują do naszego 

Pierwszy mróz to dla niektó-
rych mieszkańców miasta 

informacja, że nadszedł czas 
wywieszania karmników dla 

ptaków. Warto jednak wie-
dzieć jak mądrze dokarmiać, 

aby nie zaszkodzić ptakom.

Czynność ta nie jest zabawą, 
to duża odpowiedzialność. 

Niewłaściwe lub źle zorgani-
zowane dokarmianie szkodzi 
ptakom bardziej niż zimowy 

głód. Poniżej zebrano podsta-
wowe zasady i informacje dla 

osób, które zdecydowały się  
na zapewnienie ptakom 

dodatkowego pożywienia 
zimą.
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31 stycznia minie 79. 
rocznica tragicz-
nej śmierci młode-

go marynarza z Tczewa. Ta-
jemnicza tablica nagrobna 
na tczewskiej nekropolii za-
inspirowała do poszukiwań 
wiadomości o zmarłym.

Na starym cmentarzu przy 
ul. 30 Stycznia znajduje się 
grób z tabliczką, która krót-
ko informuje: „Wojciech Pio-
trowski ppor Polskiej Mary-
narki Wojennej 31. I. 1942 
r.” Na grobie znajdowała 
się druga, prawdopodobnie 
wcześniejsza tablica, któ-
ra podaje więcej szczegółów 
„Wojciech Piotrowski ur. 
24.III.1920, Sodalis Maria-
nus, harcerz, ppor Polskiej 
Marynarki Wojennej Odzna-
czony Krzyżem Walecznych 
i Medalem Morskim, poległ 
31.I.1942”. Udało się ustalić 
tragiczne, wojenne losy mło-
dego marynarza.

Wojciech Piotrowski naj-
prawdopodobniej studiował 
w bydgoskiej Szkole Podcho-
rążych Marynarki Wojennej. 
Latem 1939 r. podchorążo-
wie wypłynęli w rejs szkolny 
na „Iskrze” i „Wilii” (źródła po-
dają, że na tym transportowcu 
pływał W. Piotrowski) i za gra-
nicą zastała ich wojna. Oba 
okręty trafiły do Casablanki 
w Maroku. 12 października 

1939 r. „Iskrę” oraz „Wilię” 
skierowano do Port Lyautey 
(obecnie Kenitra), gdzie mia-
ły pozostać do końca wojny. 
Pięć dni później dowódcy obu 
jednostek wygłosili pożegnal-
ne przemówienia, po czym 
nastąpiło opuszczenie ban-
der z obydwu okrętów. Przez 
Casablankę, Bordeaux, obóz 
w Landerneau marynarze 
dotarli do Anglii. Większość 
z podchorążych od 23 listopa-
da 1939 r. kontynuowała na-
ukę na okręcie – bazie „Gdy-
nia” w Devonport, na którym 
została zorganizowana Szko-
ła Podchorążych Marynarki 
Wojennej. Wojciech Piotrow-
ski był jednym z pierwszych 
nowo mianowanych podpo-
ruczników tej szkoły.

Po kilku tygodniach na-
uki podchorążych skierowa-
no na praktyki w warunkach 
bojowych na trzech polskich 
kontrtorpedowcach i dwóch 
okrętach podwodnych. Prak-
tyka trwała od grudnia 1939 
r. do kwietnia 1940 r. Kolej-
ną sześciomiesięczną prakty-
kę marynarze odbyli z począt-
kiem lutego 1941 r. Wojcie-
cha Piotrowskiego zaokręto-
wano na ciężkim krążowniku 
HMS „London”. Był to ostat-
ni sprawdzian przed promo-
cją na oficera Polskiej Mary-
narki Wojennej. 3 września 

1941 r. w obecności najwyż-
szych przedstawicieli brytyj-
skiej Admiralicji wiceadmirał 
Jerzy Świrski promował 40 
podchorążych. Stopień podpo-
rucznika marynarki z dniem 1 
września 1941 r. otrzymał tak-
że Wojciech Piotrowski, ukoń-
czywszy szkołę z 12. lokatą.

Prawdopodobnie od razu 
po promocji Piotrowski roz-
począł staż na brytyjskim 
eskortowcu HMS „Culver”. 
HMS „Culver” (dawniej 
„Mendota”) był dawną kano-
nierką amerykańskiej Stra-
ży Przybrzeżnej, zbudowaną 
do walki z kontrabandą. Zo-
stał przekazany Brytyjczykom 
w kwietniu 1940 r. i pełnił 
służbę w konwojach przemie-
rzających Atlantyk. 31 stycz-
nia 1942 r. o godzinie 23.31 
niemiecki okręt podwodny 
U-105 wystrzelił w kierunku 
konwoju SL-98 cztery tor-
pedy, z których dwie trafiły 
w eskortowiec HMS „Culver”. 
Na okręcie doszło do eksplo-
zji, a ponieważ nie posiadał 
grodzi wodoszczelnych, zato-
nął bardzo szybko. Udało się 
uratować jedynie trzynastu 
(inne źródła podają dwuna-
stu) członków załogi. Kapitan, 
siedmiu oficerów i 118 mary-
narzy poległo. Był wśród nich 
Wojciech Piotrowski.

Dawny Tczew

Tczewski marynarz z HMS CulverJak dokarmiać ptaki? Mądrze albo wcale
karmnika, ale można też do-
karmiać uniwersalnie. Dla 
większości ptaków wróblowa-
tych najlepszy pokarm stano-
wią po prostu ziarna. Można 
wybrać się do sklepu zoolo-
gicznego i kupić gotową mie-
szankę ziaren. Wtedy główny-
mi składnikami takiej karmy 
są: słonecznik, konopie, pro-
so, pszenica, owies. Można sa-
modzielnie wymieszać ziarna 
dodając dowolną surową ka-
szę (najlepiej grubą) lub płat-
ki owsiane. Większe gatunki 
– sierpówki, gołębie, gawro-
ny czy kawki – też skorzysta-
ją, bo wyjedzą większe ziarna 
z takiej mieszanki.

Dla sikor i dzięciołów można 
powiesić kawałki niesolonej, 
surowej słoniny, ale nie może 
ona wisieć dłużej niż dwa ty-
godnie. Dobrze sprawdzą się 
też gotowe kule dla ptaków, ale 
pamiętajmy, że siatka, w któ-
rej są sprzedawane może sta-
nowić pułapkę dla drobnych 
ptasich nóżek. Więc lepiej ser-
wować je bez siatki.

Kosy po ogołoceniu z owoców 
krzewów w ogrodzie, chętnie 
zjedzą rodzynki lub suszone 
morele. Wymagają one jed-
nak mycia w celu usunięcia 
z nich środków konserwują-
cych oraz wysuszenia przed 
podaniem ptakom.

Ptaki wodne, takie jak kacz-
ki czy łabędzie można dokar-
miać tylko w czasie silnych 
mrozów – najlepiej ziarna-
mi zbóż, drobno pokrojony-
mi warzywami czy kukury-
dzą. Nigdy nie wrzucamy po-
karmu do wody!

Zasada 5 
Bezpieczeństwo

Karmnik należy zlokalizować 
w zacisznym miejscu, osłonię-
tym od wiatru z łatwym dostę-
pem i drogą ucieczki przed ko-
tami czy większymi gatunka-
mi ptaków.

Dokarmianie najlepiej zakoń-
czyć już na początku marca, 
kiedy ptaki są w stanie zdo-
być pożywienie samodzielnie.
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W listopadzie pożegnaliśmy Jerzego Bia-
łasa oraz Mieczysława Żuchlińskiego. 
Obaj aktywnie działali na rzecz mia-

sta – pierwszy był filatelistą, drugi działkowcem.

Jerzy Białas zmarł 23 
listopada. Był to odda-
ny swojej pasji filatelista, 
wystawca oraz działacz 
związkowy, Prezes Zarzą-
du Okręgu Pomorskiego 
oraz wiceprezes Zarządu 
Głównego PZF, uhonoro-
wany wyróżnieniem Tcze-
wianina Roku 2007. Był 

organizatorem Specjalistycznej Krajowej Wysta-
wy Filatelistycznej i inicjatorem wydania karty 
pocztowej z okazji 150-lecia mostu w Tczewie. 

Jerzy Białas miał 80 lat. Za działalność filateli-
styczną został wyróżniony m.in. Złotą Odznaką 
Honorową PZF (1993 r.), złotą odznaką „Za Za-
sługi dla Polskiej Filatelistyki (2009 r.), odznaką 
„100 lat Polskiej Filatelistyki” i odznaką 60-lecia 
PZF. Został także wyróżniony godnością członka 
honorowego Okręgu Pomorskiego PZF (1997 r.), 
Okręgu Koszalińskiego PZF (2011 r.), Okręgu Lu-
belskiego PZF (2012 r.). Laureat statuetek „Pry-
mus”: „Za szczególne osiągnięcia w pracy z mło-
dzieżą” (2007 r.) i „Za całokształt działań na rzecz 
polskiej filatelistyki” (2014 r.). Został także w roku 
2010 wyróżniony przez Ministra Oświaty „Meda-
lem Komisji Edukacji Narodowej”. Za pracę zawo-
dową odznaczony wysokimi odznaczeniami pań-
stwowymi i resortowymi, w tym odznaką „Zasłu-
żony Ratownik Górniczy”.

Mieczysław Żuchliński 
zmarł 24 listopada. Był 
przewodniczącym Kole-
gium Prezesów Rodzin-
nych Ogrodów Działko-
wych w Tczewie i Lubi-
szewie, a przez ostatnie 26 
lat prezesem ROD Sambor 
w Lubiszewie. Aktywnie 
działał społecznie m.in. 

przy organizacji corocznych Tczewskich Do-
żynek Działkowych, angażował się także przy 
projektach Budżetu Obywatelskiego Tczewa. 
Miał 72 lata.

RODZINIE I BLISKIM ZMARŁYCH SERDECZNE 
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA SKŁADAJĄ:

Prezydent Tczewa  
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie

miasta HISTORIA

Tekst:
Radosław Wiecki/Fabryka Sztuk

Ilustracje:
Miejska Biblioteka Publiczna 

w Tczewie

Kolej żelazna do Tczewa dotar-
ła w XIX wieku. Było to jed-
no z najważniejszych wyda-

rzeń w historii miasta, które wy-
warło olbrzymi wpływ na jego roz-
wój, widoczny do dnia dzisiejszego. 
Nieprzypadkowo Tczew znalazł się 
na trasie kolei, a konkretnie Pru-
skiej Kolei Wschodniej. Samboro-
wy gród od zawsze leżał na skrzy-
żowaniu szlaków kupieckich i han-
dlowych. To właśnie dlatego pruscy 
inżynierowie zdecydowali, że przej-
ście linii kolejowej przez Wisłę bę-
dzie miało miejsce w Tczewie. Pa-
miętajmy, że dla Prus ważny był 
przede wszystkim aspekt militar-
ny kolei i z tego względu przy pod-
jęciu wspomnianej decyzji brano 
pod uwagę również odległość od ro-
syjskiej granicy oraz bliskość Gdań-
ska. Ostateczna decyzja zapadła 14 
stycznia 1845 roku. Miała ona bar-
dzo dalekosiężne skutki dla miasta, 
które dzięki temu dokonało praw-
dziwego skoku rozwojowego. Eze-
kiel Caro, ówczesny rabin tczewskiej 
gminy żydowskiej, ale także urzęd-
nik i kronikarz miasta tak opisywał 
tamten okres: „Dla Tczewa zaczęły 
się nowe czasy wraz z tymi wielki-

Ekspresem przez historię tczewskiej kolei

mi budowlami (…) najlepsi fachowcy 
w dziedzinie architektury i nauk tech-
nicznych zamieszkali tutaj, najwyższe 
zainteresowanie najbardziej znaczą-
cych w naszych czasach inżynierów 
budowalnych i fachowców w wodnym 
budownictwie skupiło się wokół dzie-
ła powstającego w naszym mieście. 
To zgromadzenie odbiło się korzyst-
nie na dobrobycie mieszczaństwa (…)”.

Najbardziej widocznym i spektaku-
larnym elementem tych wszystkich 
działań był oczywiście most tczewski. 
Jednakże całokształt prac związanych 
z budową Pruskiej Kolei Wschodniej 
obejmował również inne inwestycje. 

Pożegnaliśmy  
Jerzego Białasa  
i Mieczysława  
Żuchlińskiego
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25 listopada obchodziliśmy Dzień 
Kolejarza. Z tej okazji warto 
wspomnieć o najnowszym na-

bytku Fabryki Sztuk.  To szyna kolejo-
wa z cechą Krupp 1898. Została przeka-
zana za pośrednictwem forumowiczów  
z „Dawnego Tczewa” przez Katarzynę Jo-
dyńską. Przez długie lata służyła jako ele-
ment ogrodzenia, o czym nie wiedzieli ak-
tualni właściciele posesji. Szyny były wy-
korzystywane też jako krawężniki czy pod-
pory balkonów. 

Firma, która wyprodukowała wspomnia-
ną szynę, została założona w 1811 roku 
przez Friedricha Kruppa jako odlewnia 
stali. Potem produkowała lokomotywy,  
a także szyny i zwrotnice. Z czasem wy-
specjalizowała się w produkcji uzbrojenia.  
W czasie II wojny światowej koncern 
Kruppa był jednym z największych produ-
centów uzbrojenia dla armii niemieckiej. 
Wykorzystywał do pracy w znacznym stop-
niu więźniów obozów koncentracyjnych, 
jeńców wojennych oraz robotników przy-
musowych. Panujące tam warunki pracy 
pozbawiły życia 19 tysięcy osób. 

Szynę można zobaczyć na dziedzińcu Fa-
bryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4, gdzie 
znajdują się inne elementy kolejowej in-
frastruktury, które obecnie wykorzysty-
wane są do celów muzealnych.

NA PODSTAWIE: 

Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/
Friedrich_Krupp_AG

Ekspresem przez historię tczewskiej kolei Nietypowa 
szyna kolejowa 

w Fabryce Sztuk
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Małgorzata Kruk

Fabryka Sztuk

Sytuacja w naszym mieście była szcze-
gólna, ponieważ poza pracami związa-
nymi z powstającą linią kolejową mu-
siały mieć miejsce szeroko zakrojone 
działania związane z zagadnieniami hy-
drotechniki na obszarze dolnego od-
cinka Wisły. Tymi problemami zajmo-
wała się specjalnie w tym celu powo-
łana Królewska Komisja Budowy Mo-
stów na Wiśle i Nogacie, której siedzi-
bę ulokowano w Tczewie. Budowa linii 
kolejowej, mostu oraz dworca wpłynęła 
na wygląd miasta oraz jego najbliższej 
okolicy. Kompletnie zmieniły się pół-
nocne peryferie Tczewa – wzgórze Sa-
mayte oraz pamietający średniowiecze 

Kanał Młyński; zostały one przekształ-
cone w plac budowy pod przyszły most 
oraz dworzec.

W mieście zaczęły powstać fabryki, któ-
re przygotowywały elementy do budowy 
przeprawy na Wiśle. W okolicy współ-
czesnej galerii handlowej i dworca PKP, 
w 1847 roku, powstała Królewska Przy-
gotowalnia Elementów Stalowych. Po-
nadto w pobliskiej Knybawie urucho-
miono cegielnię. W późniejszym okre-
sie, już po uruchomieniu pierwszej li-
nii, nastąpiły kolejne inwestycje kole-
jowe, m.in. w latach 70. XIX wieku po-
wstała parowozownia (przy współcze-
snej ulicy Gdańskiej w pobliżu wiaduktu 
800-lecia Tczewa im. Macieja Płażyń-
skiego). Wszystkie te inwestycje, na-
wet jeśli przełożymy je na współczesne 
standardy, powstawały w iście ekspre-
sowym tempie.

Niezwykle ważną datą w całej historii 
kolei w Tczewie jest rok 1852, a konkret-
nie 19 dzień lipca tegoż roku. Wówczas 
to do naszego miasta, torami pod współ-
czesnym wiaduktem na ulicy Wojska 
Polskiego, wjechał pierwszy pociąg cią-
gnięty przez parowóz o nazwie „Drache” 
(z niem. „Smok”). Od XIX wieku stało 
się więc nasze miasto niezwykle ważnym 
węzłem kolejowym. Tak było przez ko-
lejny dziesięciolecie, tak jest i teraz. Nie 
bez przyczyny bowiem Tczew nazywa-
ny jest „miastem kolejarzy”.

NA PODSTAWIE:

Golicki Józef, Tczewski Most przez Wisłę – 160 
lat historii, Tczew: Gazeta Reklamowa Agencja 

Impresaryjna „POP&ART”, 2017.
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Mniej więcej w połowie 
grudnia 1970 r. partia 
(czytaj: PZPR) i rząd 

PRL zdecydowali się na dra-
styczną podwyżkę cen rożnych 
towarów, a przede wszystkim 
artykułów spożywczych1.

W poniedziałek, 14 grudnia2, 
w godzinach południowych je-
chaliśmy tramwajem z Gdań-
ska Wrzeszcza do Głównego. 
Nagle na ulicy Grunwaldzkiej 
motorniczy gwałtownie zaha-
mował. Wszyscy zaczęli docie-
kać, co się stało. Okazało się, 
że od strony Gdańska idzie, 
a właściwie płynie potężna 
rzeka ludzi. Widok był niesa-
mowity: stoczniowcy3 w kolo-
rowych kaskach szli całą sze-
rokością ulicy, poruszali się 
także po chodnikach i traw-
nikach. Ruch komunikacyjny 
został całkowicie wstrzyma-
ny. Nie sposób było iść, czy je-
chać w przeciwnym kierunku. 
Zostaliśmy przez tłum porwa-
ni, przyłączyliśmy się do nich, 
a właściwie byliśmy przez nich 
wchłonięci. Szliśmy razem, 
obok siebie; pierwszy raz w ży-
ciu poczułem zapach stoczni – 
ubrania robocze robotników 
pachniały smarami i benzy-
ną. Zaniepokojony byłem ich 
odwagą, gdy krzyczeli: „Precz 
z Gomułką, precz z podwyż-
ką, chcemy chleba i sprawie-
dliwości”. Zastanawiałem się, 
dokąd oni idą – szli w kierun-
ku akademików Politechniki 
Gdańskiej, chcieli, aby studen-
ci dołączyli do nich. Jednak nie 
było żadnego odzewu, studen-
ci zbyt dobrze pamiętali wyda-
rzenia sprzed dwóch lat, gdy 
otrzymali pałowanie od mili-
cji i tzw. aktywu robotnicze-
go4. Ktoś krzyknął, aby pójść 
pod siedzibę Radia Gdańsk 
i ogłosić na całą Polskę, że Wy-
brzeże strajkuje. Zanim tam 
doszliśmy, śpiewając hymn 
i pieśni kościelne, okazało się, 

Wspomnienia studenta pierwszego roku 
Uniwersytetu Gdańskiego z Grudnia 1970

że wyłączono dopływ prądu 
i nikt nie mógł już dowiedzieć 
się, co tu się dzieje. Nastąpi-
ła dezorientacja, nie było żad-
nego przywództwa strajkowe-
go i cały pochód zaczął wracać 
do stoczni. Robotnicy pilnowa-
li porządku, nikt nie przewró-
cił żadnego kosza na śmieci, 
ale kiedy zapadł wczesny gru-
dniowy zmrok i kiedy do tłumu 
dołączyli chuligani, rozpoczę-
ło się rozbijanie witryn sklepo-
wych, przewracanie samocho-
dów, podpalanie kiosków Ru-
chu. Zauważyłem, albo mi się 
wydawało, że ci, którzy rozbi-
jali szyby i kradli to, co było 
w sklepach, mieli buty jakich 
nie można było normalnie ku-
pić. Były to buty milicyjne do-
stępne tylko w konsumach, 
czyli tzw. sklepach za żółtymi 
firankami5.

Następnego dnia znowu uda-
liśmy się do Gdańska, tym ra-
zem na piechotę, aby zoba-
czyć, co się tam dzieje. Widok 
był jak po wojnie. Porozbijane 
sklepy, podpalone auta, płoną-
cy gmach Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR. Na ulicach poja-
wiło się wojsko, czołgi, skoty, 
helikoptery zrzucające grana-
ty z gazem łzawiącym, słychać 
było salwy armatnie, grzechot 
karabinów maszynowych i po-

jedyncze strzały rewolwerowe6. 
My, odważni studenci, chcieli-
śmy dojrzeć wszystko, co tyl-
ko mogliśmy. Ktoś powiedział, 
że to niemożliwe, żeby polski 
żołnierz strzelał do polskiego 
robotnika, że są to Rosjanie 
przebrani w polskie mundury. 
Postanowiliśmy to sprawdzić. 
Okazja nawinęła się sama. 
Pod pomnikiem Sobieskiego 
stał zwarty oddział wojskowy. 
Spytałem pierwszego z brzegu: 
„Skażi ty polskij Ili ruskij soł-
dat?” W odpowiedzi otrzyma-
łem pierwszy cios pałką w ra-
mię. Zdziwiłem się, że nie jest 
to aż tak bolesne i zacząłem 
uciekać. Wtedy oberwałem 
w tył głowy i padłem nieprzy-
tomny na mokry asfalt. Ock-
nąłem się, gdy dwie kobiety 
prowadziły mnie w kierunku 
Urzędu Miasta. Rozpocząłem 
z nimi dialog.

– „Co robicie?” – zapytałem.
– „Jak to co, idziemy do szpi-
tala, jesteś ranny” – odparły.
– „Czyście zwariowały?! Prze-
cież tam od razu mnie ziden-
tyfikują i wyrzucą ze studiów”.
– „No tak… to co mamy robić?”
– „Po prostu nic”.

Puściły mnie. Zacząłem szu-
kać kolegów, ale nigdzie ich 
nie było. Wróciłem więc pie-
chotą do akademika.

Najgorzej było w czwartek, 17 
grudnia w Gdyni, kiedy stocz-
niowców, którzy zgodnie z ape-
lem wicepremiera Kociołka 
szli do pracy, „przywitały” sal-
wy z dział czołgowych na wia-
dukcie stacji Gdynia-Stocznia7.

Oficjalny bilans ofiar Grud-
nia 1970 brzmiał: zginęło 45 
osób, a 1165 zostało rannych. 
Liczby te wydają mi się moc-
no zaniżone8.

Tym, którzy zginęli, poświę-
cono Pomnik Poległych Stocz-
niowców, odsłonięty dopiero 
w grudniu 1980 roku, a więc 
10 lat po tych tragicznych wy-
darzeniach, już w czasach 
„Solidarności”.

PRZYPISY:
1 Było to kilkanaście dni przed świętami 

i na dodatek decyzję ogłoszono wszem 
wobec wieczorem, gdy sklepy były za-
mknięte, a następnego dnia miały być już 
wprowadzone podwyżki.

2 Pierwszymi strajkującymi byli pracownicy 
Stoczni im. Lenina w Gdańsku. Władze za-
kładu nie spełniły ich postulatu cofnięcia 
podwyżki cen.

3 Strajkujący udali się pod gmach KW PZPR, 
bo chcieli rozmawiać z I sekretarzem Aloj-
zym Karkoszką, który jednak przebywał 
w Warszawie – trwało VI plenum KC PZPR. 
Nic nie uzyskawszy, przez kilka godzin 
przemieszczali się ulicami Gdańska, nie 
dokonując żadnych zniszczeń.

4 Mowa o wydarzeniach Marca 1968.
5 Tuż przed godziną 16.00 maszerujący zo-

stali nagle zaatakowani przez MO. Było to 
w pobliżu mostu Błędnik.

6 15 grudnia byli pierwsi zabici.
7 Symbolem tamtych wydarzeń jest Janek 

Wiśniewski, którego zabite ciało nieśli 
na drzwiach demonstranci. Powstała o nim 
ballada, chociaż imię i nazwisko zostało 
wymyślone przez jej autora. W rzeczywi-
stości był to Zbigniew Godlewski, osiemna-
stolatek, zastrzelony w okolicy stacji kole-
jowej Gdynia-Stocznia.

8 Wydarzeniom Grudnia 1970 towarzyszyły 
zawirowania w PZPR. W wyniku niejawnej 
rozgrywki politycznej I sekretarza Włady-
sława Gomułkę zastąpił Edward Gierek… 
1 marca 1971 roku, po kolejnej fali strajków, 
g r u d n i o w a  p o d w y ż k a  c e n  z o s t a ł a 
wycofana.

Przypisami opatrzyła 
Małgorzata Kruk

na podstawie: https://polskiemiesiace.ipn.
gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/

grudzien-1970/historia/114839,Historia.html

Wspomina:

Zdzisław Bergiel

Demonstracje Grudnia 1970 w Gdyni: Ciało Zbyszka Godlewskiego niesione  
przez demonstrantów
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