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Od Redakcji 

Już chyba nikt nie wierzył, że wiosna zdąży przyjśd na odsiecz maturzystom… a tymczasem udało się! Kwit-

ną kasztanowce i bzy, ptaki obwieszczają radosną nowinę o założeniu nowych gniazd, zielona trawa zachę-

ca do leniwego rozciągnięcia się na kocu i wystawienia twarzy ku słoocu. Świat idzie swoim ustalonym od 

zawsze torem. A maturzyści – cóż, maturzyści również powtarzają coroczny rytuał egzaminów pisemnych i 

ustnych. I nie dla nich rozkosze wiosny. Na leżenie na trawce wśród mleczy i stokrotek trzeba sobie zasłu-

żyd. Trzymamy kciuki, żeby naszym starszym kolegom podczas odpoczynku po egzaminach towarzyszyło 

poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. 

 

Ostatni w tym roku numer gazetki #Potwierdzone_Info już troszeczkę pachnie wakacjami. Bo jak wakacje, 

to i podróże. A my – redaktorzy – nie tak dawno odbyliśmy wyprawę nad Bałtyk. W zakątkach Trójmiasta 

szukaliśmy śladów historii bliższej i dalszej oraz uroków nadmorskiej przyrody i architektury. Znaleźliśmy 

sporo inspiracji, dzięki którym możemy zaprosid Czytelników do lektury niniejszego numeru. Najbardziej 

zaintrygowały nas muzea Gdyni i Gdaoska – w tych miastach bardzo silnie odcisnęła swoje piętno historia 

XX wieku, a twórcom kilku placówek muzealnych udało się stworzyd miejsca, gdzie można te wydarzenia 

poznad w atrakcyjnej formie, dalekiej od podręcznikowej nudy. Nasze powyjazdowe artykuły stanowią 

zaproszenie do poznania tych miejsc – najpierw dzięki lekturze gazetki, potem dzięki samodzielnej wypra-

wie w górę mapy. 

 

Rok 2017 ogłoszono Rokiem Wisły. Nie ukrywamy, że to był jeden z powodów wyruszenia na Pomorze. W 

mało znanym mieście – w Tczewie znajduje się Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Stat-

ków (i jeszcze jeden z najpiękniejszych architektonicznie mostów, który nas po prostu zafascynował). War-

to dowiedzied się czegoś o historii flisactwa na największej z polskich rzek, o jej florze i faunie, o walorach 

pejzażowych Wisły. Zajrzyjcie do artykułów poświęconych tym zagadnieniom, a potem – wyruszcie nad 

Wisłę! 

 

Mamy nadzieję, że w trakcie czytania gazetki złapiecie bakcyla podróżniczego. Nie czekajcie, aż ktoś was 

gdzieś zabierze. Kupcie mapę, bilet na pociąg i ruszajcie w drogę – naprawdę warto! Wakacje już za mo-

mencik, więc trzeba się spieszyd z planowaniem tych najlepszych w roku dwóch miesięcy!  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA   

Muzeum II Wojny Światowej w Gdaosku  

Po samej siedzibie muzeum widad, że jest to nowo-

czesna placówka. Budynek ma kształt pochylonego 

sześcianu i chociaż wydaje się spory, jest to jedynie 

czubek góry lodowej, ponieważ cała główna wystawa 

znajduje się 3 piętra pod ziemią. 

 

Chociaż mogłoby się wydawad, że tematyce II wojny 

światowej jest już poświęcone wiele muzeów, to 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdaosku (otwarte 23 

marca 2017 roku) jest jednym z niewielu opowiada-

jących w sposób całościowy o przebiegu i charakte-

rze tego konfliktu. Muzeum nie skupia się jedynie na 

roli Polski w II wojnie światowej, lecz pokazuje ten 

konflikt z wielu perspektyw: polskiej, radzieckiej, na-

zistowskiej i innych krajów Europy oraz całego świa-

ta. 

 

Nacisk w narracji historycznej został położony na lo-

sy jednostek, społeczeostw i narodów, a historia mi-

litarna jest bardziej tłem narracyjnym, chociaż nie 

brakuje także opisów życia codziennego żołnierzy, 

opisów bitew, zbrodni wojennych i większej polityki. 

Takie podejście odciąga nas na patrzenie na II wojnę 

światową przez perspektywę statystyk - “jedna 

śmierd to tragedia, milion to statystyka”. 

 

 

 

Wystawa jest podzielona na trzy bloki: „Droga 

do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cieo woj-

ny”. Znajduje się na niej około 2 tys. ekspona-

tów, jednak główna atrakcją są stanowiska 

multimedialne, przy których można czytad opi-

sy postaci i wydarzeo, oglądad filmy z czasów 

wojny, opowieści tych, którzy ją przetrwali, 

zapoznad się z interaktywnymi mapami prezen-

tującymi militarne potyczki czy zmiany granic 

paostw w czasie II wojny światowej. 

 

Główną wystawę zaprojektowała belgijska pra-

cownia Tempora, która została wyłoniona w 

międzynarodowym konkursie na projekt eks-

pozycji Muzeum II Wojny Światowej w 2009 

roku. Ten projekt wyróżnia odejście od kon-

cepcji ekspozycji planszowej w stronę ekspozy-

cji przestrzennej. Klimat budują wyłaniające się 

z półmroku oświetlone eksponaty, plakaty, ma-

kiety i obrazujące motyw danej wystawy 

ogromne napisy takie jak “TERROR” lub 

“OPÓR”. 
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Muzeum II Wojny Światowej jest miejscem, które 

trzeba obowiązkowo odwiedzid, będąc w Gdaosku. 

Stanowi unikalne spojrzenie na nie tak dawną histo-

rię świata przedstawioną w sposób, który pozwala 

nam poczud się blisko tych osób, o których czytamy. 

Statystyki, które mówią, że podczas II wojny świato-

wej zginęło między 50 a 78 milionów osób, nie wzru-

szają mnie tak bardzo jak pamiętnik dziewczyn-

ki, w którym zapisuje daty i przyczyny śmierci 

każdego członka rodziny i który kooczy się sło-

wami “wszyscy nie żyją, tylko ja zostałam”.  

Adam Brol  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — Westerplatte 

Westerplatte - uformowany w latach 1845-47 półwy-

sep (wcześniej wyspa) w Gdaosku, przy ujściu Mar-

twej Wisły do Zatoki Gdaoskiej. W latach 1926-1939 

eksklawa Rzeczypospolitej Polskiej wewnątrz teryto-

rium Wolnego Miasta Gdaoska, symbol wybuchu II 

wojny światowej. W okresie tym na terenie Wester-

platte funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzyto-

wa, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbo-

licznym początkiem II wojny światowej oraz polskie-

go oporu przeciw agresji niemieckiej. Miejsca zwią-

zane z polem bitwy o Westerplatte zostały wpisane 1 

września 2003 roku na listę Pomników Historii. 

 

Westerplatte położone jest w północno-wschodniej 

części Gdaoska, na Wyspie Portowej. Jest to nieza-

mieszkały, zalesiony półwysep pomiędzy Zatoką 

Gdaoską i zakolem Martwej Wisły, tzw. Zakrętem 

Pięciu Gwizdków. Szerokośd półwyspu waha się od 

ok. 200 do ok. 500 metrów, długośd wynosi ok. 2 ki-

lometry. Według podziału administracyjnego We-

sterplatte należy do dzielnicy Przeróbka. Zostało 

przyłączone do Gdaoska w 1814 roku. Graniczy od 

południa z Wisłoujściem i Portem Północnym, a 

przez Martwą Wisłę z dzielnicą mieszkaniowo-

przemysłową Nowy Port. 

 

Nazwa 
Nazwa Westerplatte wzięła się z języka niemieckie-

go. Wester znaczy „zachodni”, a platte to 

„płyta”(lecz przyjęło się „wyspa”), co daje nam 

„zachodnią wyspę”. Zgodnie z nazwą Wester-

platte w XIX wieku było jeszcze wyspą, nato-

miast określenie „zachodnia” służyło do odróż-

nienia wyspy od istniejącej wtedy również Ost 

Platte („wyspy wschodniej”), która z czasem 

połączyła się z lądem. Westerplatte to jedyna 

nazwa o niemieckojęzycznym brzmieniu zacho-

wana na terenie Gdaoska. Nazwy nie zmienio-

no ze względu na oddanie należnych honorów 

jej obroocom oraz dlatego, że stała się symbo-

lem walki z najeźdźcą. 

 
Obrona Westerplatte 
Obrona Westerplatte – obrona Wojskowej 

Składnicy Tranzytowej przez garnizon Wojska 

Polskiego na półwyspie Westerplatte, w czasie 

kampanii wrześniowej w dniach 1–7 września 

1939 roku. Była to pierwsza bitwa II wojny 

światowej w Europie. Walki były prowadzone 

na Westerplatte, które należało do Wolnego 

Miasta Gdaosk, czyli do Polaków. 

18 sierpnia "Schleswig-Holstein" (niemiecki 

pancernik-okręt wojenny) wypłynął z Kilonii, 

opuszczając terytorium III Rzeszy 23 sierpnia 

(po krótkich postojach w Zatoce Strand i Świ-

noujściu), wpływając do Gdaoska 25 sierpnia z 

"wizytą kurtuazyjną", zacumował w kanale 

portowym 150 m od Westerplatte. Jednak w 
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rzeczywistości pancernik miał rozkaz tam byd w mo-

mencie wybuchu wojny w dniu 26 sierpnia. Z powo-

du przesunięcia daty ataku na Polskę z 26 sierpnia na 

1 września (w rezultacie podpisania przez Wielką 

Brytanię i Polskę umowy o układzie sojuszy w dniu 

25 sierpnia 1939 roku, a także z powodu poinformo-

wania Hitlera, iż Włochy wahały się w kwestii wypeł-

nienia zobowiązao w ramach paktu stalowego, w 

ramach którego miały wspomóc III Rzeszę w działa-

niach wojennych) pancernik był zmuszony pozostad 

tam przez kolejne sześd dni, zanim hasło "Fiske"(z 

norweskiego – wędkarstwo)  zostało wysłane i zaję-

cie Gdaoska mogło się rozpocząd. W dniu 26 sierpnia 

komandor Gustav Kleikamp przesunął "Schleswiga-

Holsteina" w górę kanału pomiędzy Gdaoskiem a 

Westerplatte. Major Henryk Sucharski postawił swój 

garnizon w stan najwyższej gotowości. 

 

W nocy z 31 sierpnia na 1 września żołnierze polscy 

broniący Westerplatte czuwali – na stanowiskach 

znajdowała się ⅓ załogi. Reszta spała, gotowa do ak-

cji w przeciągu kilku minut od ogłoszenia alarmu. 

Tymczasem ok. 400 m od polskiej placówki, przy 

twierdzy Wisłoujście, pod osłoną nocy zeszła na ląd z 

pokładu "Schleswiga-Holsteina" kompania szturmo-

wa Kriegsmarine (niemiecka marynarka wojenna). 

Potężne działa pancernika były wymierzone w We-

sterplatte, aby wkrótce rozpocząd ostrzał. Wyokręto-

wani żołnierze zajęli pozycje wyjściowe do ataku 

przy murze okalającym składnicę od południowego 

wschodu. Niemieccy saperzy w kilku miejscach pod-

łożyli ładunki wybuchowe, aby tuż przed roz-

poczęciem się ataku wykonad wyłomy w ogro-

dzeniu. Około godziny 4:00 "Schleswig-

Holstein" podniósł cumy i przemieścił się do 

Zakrętu Pięciu Gwizdków, skąd miał lepsze po-

le ostrzału. O godz. 4:43 w dzienniku pokłado-

wym zapisano: "Okręt idzie do ataku na We-

sterplatte", wojna została rozpętana w chwili 

rozpoczęcia ostrzału z pancernika 1 września 

1939 o godzinie 4:45. 

 

Walka 
Gdy ogromne, ważące 330 kg, pociski eksplo-

dowały, w powietrze wyleciała brama kolejowa 

oraz fragmenty muru. Chwilę potem polski po-

sterunek został zaatakowany przez kompanię 

SS-"Heimwehr Danzig" oraz oddział szturmowy 

piechoty morskiej. Podczas pierwszego ataku 

na Westerplatte Niemcy skoncentrowali swoje 

natarcie na placówkę "Prom", jednak gdy Pola-

cy wytoczyli działo kalibru 75 mm na stanowi-

sko koło elektrowni i zniszczyli dzięki niemu 

kilka gniazd niemieckich karabinów maszyno-

wych oraz odparli atak na placówkę "Prom" i 

zniszczyli placówkę gdaoskiej policji przy mu-

rze, Niemcy dali za wygraną i wycofali się po 90 

minutach walk. O godz. 4:50 mjr Henryk Su-

charski, komendant Wojskowej Składnicy Tran-

zytowej Westerplatte w Wolnym Mieście 

Gdaosku, raportował Dowództwu Floty:  
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Pancernik "Schleswig-Holstein" rozpoczął o godz. 

4:45 ostrzeliwanie Westerplatte z wszystkich dział. 

Bombardowanie trwa. 

Było to potwierdzenie wybuchu wojny z III Rzeszą. 

Po fiasku pierwszego natarcia Niemcy przygotowy-

wali się do drugiego. Nawała ogniowa "Schleswiga-

Holsteina" była jednak tym razem dłuższa. Skierowa-

na ona była w kierunku placówki "Prom", która zada-

ła największe straty Niemcom podczas pierwszego 

natarcia. Podczas drugiego ataku przetrzebioną kom-

panię szturmową Kriegsmarine wsparł pluton z for-

macji SS-"Heimwehr Danzig" uderzający od strony 

plaży. Podczas ostrzału uszkodzono polskie działo 

kalibru 75 mm, a także raniono poważnie porucznika 

Pająka, który przekazał dowództwo chorążemu Jano-

wi Gryczowi. Po porażkach natard przeprowadzo-

nych 1 września zaskoczeni twardym oporem Pola-

ków Niemcy na razie zaniechali ataków na Wester-

platte, co jednak nie oznaczało, że zostawili obroo-

ców w spokoju. Do kooca dnia nękał ich cały czas 

ogieo "Schleswiga-Holsteina", baterii artylerii i moź-

dzierzy oraz działek i karabinów maszynowych, a pa-

trole niemieckie starały się odnaleźd słabe punkty 

polskiej obrony, co zmuszało załogi wartowni i placó-

wek do bezustannego bycia czujnym i przygotowa-

nym na kolejne ataki. 

 

4 września do ostrzeliwania Westerplatte przystąpiły 

dwa torpedowce Kriegsmarine, a także kompania 

ciężkich moździerzy kalibru 211 mm. 

 

Rankiem 7 września niemiecka artyleria rozpo-

częła potężną kanonadę. Tego samego dnia na 

teren walki przybyły niemieckie uzupełnienia – 

szkolny batalion saperów i oddział policji. Po 

godzinnym ostrzale do ataku ruszyli saperzy, 

którzy za pomocą miotaczy ognia podpalili las, 

a za nimi piechota. Pociski moździerzowe po-

ważnie uszkodziły wartownię nr 2, ale polskie 

karabiny maszynowe jeszcze raz powstrzymały 

atakujących. Był to jednak ostatni wysiłek 

obronny załogi Westerplatte. Ok. godz. 10:15 

mjr Sucharski, który już w poprzednich dniach 

domagał się kapitulacji, wydał rozkaz poddania 

się, argumentując to stratami (zginęło co naj-

mniej 20 żołnierzy), beznadziejnym położe-

niem, wyczerpaniem żołnierzy, fatalnym sta-

nem rannych i przewagą liczebną wroga 

(Niemcy dysponowali wówczas niemal dwu-

dziestokrotną przewagą liczebną nad siłami 

obrooców) oraz wypełnieniem rozkazu obrony 

placówki przez jeden dzieo (broniono się sie-

dem razy dłużej!). Załoga zebrała się przy ko-

szarach, a mjr Sucharski z dwoma żołnierzami 

udał się do Niemców. Dowódca wojsk niemiec-

kich gen. Friedrich Eberhardt w uznaniu mę-

stwa Polaków pozwolił majorowi przebrad się 

w mundur galowy oraz zachowad szablę. 
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Po zakooczonej walce 
Straty niemieckie w bitwie o Westerplatte według 

oryginalnych szacunków polskich wynoszą ok. 300 

zabitych i 700–1000 rannych, jednak według now-

szych danych wynoszą one około 300–400 zabitych i 

rannych niemieckich żołnierzy, wobec 15 poległych i 

ok. 50 rannych po stronie polskich obrooców. 

Obroocy Westerplatte, którzy wytrwali na straceo-

czej placówce do 7 września, odpierając 13 sztur-

mów, swą postawą i determinacją zyskali nie 

tylko sławę, ale i demonstracyjnie okazywany 

szacunek przeciwnika, co w całej kampanii było 

czymś wyjątkowym. Niemcy nazywali nawet 

Westerplatte "małym Verdun", co miało obra-

zowad furię natarcia ich żołnierzy na placówkę.  

Mateusz Mrozik 

Plan obrony Westerplatte 
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — Służba czołgów typu Sherman 

M4 Sherman 
Podstawowym czołgiem alianckim podczas II woj-

ny światowej był amerykaoski pojazd M4 

„General Sherman”. Był produkowany w licznych 

wersjach różniących się wyglądem kadłuba, 

uzbrojeniem czy wyposażeniem. Na bazie zawie-

szenia typu Sherman tworzono także liczne spe-

cjalistyczne pojazdy, wozy techniczne i działa sa-

mobieżne. W trakcie wojny wyprodukowano 

łącznie ponad 59 tysięcy egzemplarzy tego czoł-

gu. Był to wymowny symbol potęgi przemysłowej 

aliantów zachodnich. 

 

Czołg ten nie był pozbawiony wad. Jedną z najpo-

ważniejszych było niedostateczne uzbrojenie. 

Była nim armata krótkolufowa 75 mm, która nie 

była w stanie poradzid sobie z nowymi typami 

niemieckich pojazdów pancernych, a także nie 

nadawała się do prowadzenia precyzyjnego 

ostrzału z odległości. Dlatego podczas wojny po-

wstawały wersje z lepszym uzbrojeniem. Najlep-

szą modyfikacją okazała się brytyjska wersja 

Shermana, nazwana „Firefly”. 

 

M4 Sherman Firefly 
W Shermanach Firefly standardową armatę 75 

mm zastąpiono brytyjskim modelem przeciwpan-

cernej armaty kalibru 76,2 mm. Pomimo niewiel-

kiej różnicy w kalibrze działa, było ono bardziej 

skuteczne ze względu na znacznie dłuższą lufę, 

umożliwiającą oddawanie celniejszych strzałów, 

a także ze względu na inny jej rodzaj stosowany 

w brytyjskich armatach. 

 

Nowa wersja czołgu była słabiej przystosowana 

do zwalczania piechoty ze względu na rozmiary 

działa, jego obsługa wymagała usunięcia stanowi-

ska strzelca karabinu maszynowego, lecz jedno-

cześnie rekompensowała to zwiększona zdolnośd 

do niszczenia pojazdów pancernych nieprzyjacie-

la. W trakcie wojny wyprodukowano łącznie oko-

ło 2100 egzemplarzy Shermanów w wersji Firefly, 

które brały udział w walkach. 

 

Historia służby 
Czołgi Sherman stanowiły także podstawowy 

sprzęt jednostek pancernych Polskich Sił Zbroj-

nych na Zachodzie. Podobnie jak w brytyjskich 

jednostkach, każdy pluton miał na stanie 1 lub 2 

wozy Firefly. Polskie Shermany Firefly służyły w 1 

Dywizji Pancernej walczącej we Francji, Belgii, 

Holandii i w północnych Niemczech oraz w 2 Bry-

gadzie Pancernej, walczącej w składzie 2 Korpusu 

Polskiego we Włoszech. 

 

Odtworzony we Francji pułk uczestniczył w dzia-

łaniach 10 Brygady Kawalerii Pancernej i podzielił 

jej losy. W 1944 roku pułk powrócił do Francji w 
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składzie 1 Dywizji Pancernej, przechodząc z nią cały 

szlak bojowy od Falaise (jedna z bitew operacji 

„Overlord”)  po Wilhelmshaven (jedna z bitew na 

terytorium Niemiec podczas kampanii generała 

Maczka). Rozformowany wraz z Polskimi Siłami 

Zbrojnymi na Zachodzie, w wolnej Polsce został od-

tworzony w 2007 roku jako 24 batalion ułanów w 

składzie 10  Brygady Kawalerii Pancernej. 

 

Renowacja i wystawa w Muzeum II Wojny 
Światowej 
Egzemplarz czołgu typu Sherman, który redaktorzy 

gazetki szkolnej #Potwierdzone_Info oglądali w Mu-

zeum II Wojny Światowej w Gdaosku, został wypro-

dukowany w 1944 roku. Do Europy przybył wraz z 

jedną z jednostek brytyjskich. Przez kilkadziesiąt lat 

po zakooczeniu wojny służył jako cel dwiczebny na 

poligonie belgijskich sił zbrojnych. W 2011 roku trafił 

do Polski w ramach umowy z Królewskim Muzeum 

Wojskowym w Brukseli. Stan czołgu po kilkudziesię-

ciu latach spędzonych pod otwartym niebem nie był 

idealny. Konieczny był kapitalny remont pojazdu w 

celu doprowadzenia go do stanu umożliwiającego 

eksponowanie go na wystawie w muzeum. Renowa-

cję czołgu na zlecenie Muzeum II Wojny Światowej 

nadzorowali specjaliści z Muzeum Broni Pancernej 

przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Pozna-

niu. W czasie prac czołg został rozebrany na części, 

które z osobna należało poddad zabiegom konserwa-

torskim. Stan zachowania elementów okazał się za-

dowalający jak na wiek i losy pojazdu. Szybki remont 

czołgu sprawił, że po wyposażeniu go w tym-

czasowy silnik przez pewien czas mógł byd pre-

zentowany na imprezach edukacyjnych Mu-

zeum Broni Pancernej oraz Muzeum II Wojny 

Światowej. Stan techniczny pojazdu wykluczał 

jednak takie użytkowanie w dłuższym czasie. 

Dlatego w styczniu 2015 roku, zgodnie z pier-

wotnymi założeniami, czołg został umieszczony 

w powstającym wówczas gmachu Muzeum. 

Musiało to nastąpid odpowiednio wcześniej 

jeszcze przed wylaniem stropu nad wystawą, 

która znajduje się pod ziemią.  

Mateusz Mrozik 
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA  
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni 

Przy okazji wyjazdu redakcji gazetki szkolnej na Po-

morze w celu zgromadzenia materiałów na artykuły 

do kolejnego numeru czasopisma, wybraliśmy się do 

Muzeum Marynarki Wojennej, które mieści się w 

mieście portowym, Gdyni. Główny budynek owego 

przybytku leży bardzo blisko morza, w przybliżeniu 

około 100 metrów od plaży. Do muzeum należy rów-

nież okręt ORP Błyskawica, którego jednak nie zwie-

dziliśmy ze względu na trwający wówczas jeszcze 

okres zimowy (ORP Błyskawica jest dostępny dla 

zwiedzających od maja). 

 

Mieliśmy okazję obejrzed stałą wystawę, która zapie-

rała dech w piersiach. Jest ona podzielona na różne 

okresy i tematyki. Na parterze mieszczą się obrazy z 

motywami marynistycznymi. Koneserów tego rodza-

ju sztuki szczerze zachęcam do obejrzenia. Obok zo-

stały wystawione przekroje torped oraz rakiet okrę-

towych i samolotowych z rozmaitych epok i okrętów. 

Za torpedami zwiedzający mogli się pozachwycad 

szczegółowym modelem ORP Grom oraz jego histo-

rią. Widzieliśmy również metalową tablicę upamięt-

niającą bohaterów poległych wraz z owym okrętem. 

 

Na pierwszym piętrze budynku mieściły się ekspona-

ty z nieco dawniejszych epok. Wystawiono bardzo 

piękne, bogate w detale XVII-wieczne galeony. Do 

każdego modelu przypisana została tabliczka z jego 

opisem i możliwościami. Muzeum natomiast 

dysponowało nie tylko modelami statków. Mo-

gliśmy widzied na przykład skafandry nurków z 

okresu lat 20. XX wieku. 

 

Na drugim, ostatnim piętrze dostępnym dla 

zwiedzających, znajdowała się wystawa doty-

cząca nieco nowszych czasów, natomiast wię-

cej tam wyeksponowano wyposażenia stat-

ków. Oglądaliśmy najprawdziwsze manometry, 

busole, marynarskie uniformy, jak i całą masę 

modeli statków. Szczególną moją uwagę zwró-

cił na siebie jeden model – Kontrtorpedowca 

OPR Błyskawica. Był w jednej gablocie razem z 

innymi, jednak to on znajdował się na żywo 

kilkaset metrów od budynku muzeum.  

 

W rogu pomieszczenia stało jedno samotne 

działo przeciwlotnicze. Jeden ze zwiedzających 

zapytał, dlaczego na okrętach znajdowała się 

tego rodzaju broo? Mnie wydawało się to oczy-

wiste, jednak pomyślałem, że nie każdy może 

sobie z tego zdawad sprawę. Otóż podczas 

działao wojennych przy użyciu okrętu, samolo-

ty pełniły rolę zwiadowców lub niebezpiecz-

nych przeciwników, kiedy zrzucały bombę na 

wrogi statek. Dlatego nieodzowna okazała się 

bezpośrednia obrona przeciwko siłom po-
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wietrznym. 

Muzeum szczyci się także ekspozycją na świeżym po-

wietrzu. Tam zamiast modeli statków dominowały 

prawdziwe działa okrętowe, masywne wyrzutnie tor-

ped i jeszcze więcej dział przeciwlotniczych. Cała re-

dakcja gazetki zrobiła sobie na koocu zdjęcie przy 

kutrze patrolowym „Batory”, zwodowanym w 1932 

roku blisko Warszawy – w Modlinie, a służącym do 

walki z przemytem (najsłynniejszą akcją załogi kutra 

była jednak ucieczka w 1939 roku z Helu do Szwecji, 

gdy nie było już szans na odparcie Niemców).  

Bardzo przyjemnie i pożytecznie spędziłem 

czas w Muzeum Marynarki Wojennej, ogląda-

jąc ciekawe eksponaty oraz ucząc się wielu róż-

nych rzeczy. Mam pewnośd, że pozostała częśd 

redakcji bawiła się równie wybornie, z tego 

względu z całego serca polecam i młodym, i 

starszym, aby odwiedzili Muzeum Marynarki 

Wojennej, kiedy tylko znajdą się na Pomorzu, 

w okolicy Gdyni.  

Eryk Czekaj  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — „Inka” - nowy wymiar bohaterstwa  

W tym roku razem z redakcją gazetki szkolnej po-

jechałem do Gdaoska. Odwiedziliśmy tam między 

innymi zabytkowe Stare Miasto, Muzeum II Wojny 

Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności. 

Poza tymi z natury interesującymi miejscami udali-

śmy się również na Cmentarz Garnizonowy. Przez 

dobre 20 minut szukaliśmy w zapadającym zmroku 

jednego grobu. Należał on do Danuty Siedzikówny 

ps. „Inka”. Sam grób nie wygląda tak okazale jak 

niektóre nagrobki bohaterów z Powązek Wojsko-

wych w Warszawie. Jednak w żadnym stopniu to 

nie umniejsza zasług pochowanej tam „Inki” 

oraz tego, że zasługuje ona na miano bohatera. 

 

Jej dzieciostwo było dosyd ciężkie. Ojciec Danusi, 

Wacław został wywieziony przez Sowietów do gu-

łagu, z racji tego, że był leśniczym. Komuniści oba-

wiali się takich ludzi, ponieważ ich znajomośd tere-

nu mogła pomóc w działaniach partyzanckich. Jej 

matka natomiast współpracowała z AK, co skoo-

czyło się dla niej aresztowaniem i zastrzeleniem 

przez Gestapo. W czasie wojny Danka uczyła się w 

szkole sióstr Salezjanek. W wieku 15 lat razem z 

siostrą wstąpiła do AK, gdzie przeszła szkolenie 

medyczne. W 1944 roku zaczęła pracę w nadle-

śnictwie Narewka. Rok później razem z innymi pra-

cownikami nadleśnictwa została aresztowana 

przez NKWD za współpracę w podziemiem antyko-

munistycznym. Z rąk komunistów została odbita 

przez jeden z oddziałów słynnej 5. Wileoskiej Bry-

gady AK, pod dowództwem Zygmunta Szendziela-

rza ps. „Łupaszko”. Po uwolnieniu Danka przyłą-

czyła się do formacji i pełniła w niej funkcję sanita-

riuszki. Wtedy to właśnie przybrała pseudonim 

„Inka”. Po rozformowaniu przez Łupaszkę szwa-

dronu na okres zimy, Danka wyjechała do Olszty-

na, gdzie pracowała ponownie w nadleśnictwie. 

Wtedy dostała fałszywe dokumenty na nazwisko 

Obuchowicz. Po powrocie do partyzantki „Inka” 

została przydzielona do oddziału ppor. Zdzisława 

Badochy ps. „Żelazny”. W 1946 została wysłana do 

Gdaoska w celu zaopatrzenia się w medykamenty 

dla szwadronu. Nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że 

mieszkanie, w którym miała zatrzymad się 

„Inka”, było wskazane UB jako punkt kontakto-

wy polskiego podziemia. Owo mieszkanie należało 

do sióstr Mikołajewskich, które nie były wiele star-

sze od „Inki”. Obie siostry działały w konspiracji. 

Wieczorem cała trójka dziewczyn urządziła sobie 

koncert pieśni patriotycznej. Niestety cała zabawa 

nie skooczyła się dobrze. Rankiem do mieszkania 

wtargnęli ubecy, którzy aresztowali dziewczyny. 

Następnie przewieziono je do więzienia przy ulicy 

Kurkowej w Gdaosku. 

 

„Inka” była brutalnie przesłuchiwana przez swo-

ich oprawców. Chcieli wydobyd od niej informacje 
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na temat miejsca pobytu szwadronu „Łupaszki”. 

Gdy pytano ją o cel przyjazdu do Gdaoska, powtarza-

ła, że przyjechała na wizytę u dentysty. Jedna z sióstr 

Mikołajewskich, gdy ostatni raz widziała „Inkę” 

przez zakratowane okno, ujrzała, jak ta kładzie palec 

na ustach na znak tego, że nic nie powiedziała. Pro-

ces sądowy wytoczony względem Danuty był tylko 

pokazową szopką. Sędziowie skazali niepełnoletnią 

dziewczynę bez żadnych dowodów na karę śmierci. 

Przed wykonaniem wyroku otrzymano gryps od 

„Inki”, w którym napisała: „Powiedzcie mojej bab-

ci, że zachowałam się jak trzeba”. 

 

Na sześd dni przed 18. urodzinami Danki doszło do 

jej egzekucji. Razem z por. Feliksem Selmanowiczem 

ps. „Zagooczyk” została sprowadzona do piwnicy 

więzienia, w którym ją przetrzymywano. Jedynym 

świadkiem egzekucji, który przekazał jej przebieg, był 

ksiądz Marian Prusak, który tego dnia udzielił skaza-

nym ostatniego rozgrzeszenia. Według jego wspo-

mnieo skazani  nie dali sobie zawiązad oczu przepa-

ską. Kiedy od plutonu egzekucyjnego miała paśd sal-

wa, oboje krzyknęli: „Niech żyje Polska”. Od pierw-

szego wystrzału zginął tylko „Zagooczyk”, chod 

strzelano z odległości 4 metrów. „Inka” zdążyła 

jeszcze krzyknąd: „Niech żyje Łupaszka”, po czym do-

wódca plutonu egzekucyjnego osobiście strzelił ze 

swojego pistoletu w głowę dziewczyny. Jej ciało po-

chowano razem z ”Zagooczykiem” na Cmentarzu 

Garnizonowym w Gdaosku. Bez żadnego na-

grobka, bez żadnych śladów, w typowo komu-

nistyczny sposób. 

 

W PRL starano się wykreowad postad „Inki” 

na zbrodniarkę, która zabijała ludzi z uśmie-

chem na ustach (taki wizerunek powstał w 

pewnej książce dla dzieci). Dopiero w 1991 ro-

ku oczyszczono ją z zarzutów oraz uznano, że 

jej działania miały na celu odzyskanie niepodle-

głości przez Polskę. W styczniu 2015 roku gru-

pa naukowców pod kierownictwem prof.  

Krzysztofa Szwagrzyka podjęła się odnalezienia 

szczątków Danuty Siedzikówny. Zespół badaczy 

już 2 miesiące później potwierdził zlokalizowa-

nie mogiły „Inki” na Cmentarzu Garnizono-

wym w Gdaosku. Roku później odbył się jej 

uroczysty pogrzeb, na który przybyły tłumy lu-

dzi z prezydentem Rzeczpospolitej Andrzejem 

Dudą na czele. 

 

Mimo tego, że „Inka” nie dokonała żadnego 

wielkiego czynu, który na zawsze zachował się 

na kartach historii, to swoją postawą pokazała, 

że nie trzeba przenosid gór, żeby zostad boha-

terem i wzorem dla dzisiejszej młodzieży. Wy-

starczy zachowad się jak trzeba. 

Bartek Chreścionko  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — Europejskie Centrum Solidarności 

Artykuł ten nie będzie opowie-

ścią o historii Solidarności ani o 

wszystkich wydarzeniach, jakie 

działy się z powodu tego ruchu 

społecznego. Jest to artykuł po-

święcony budynkowi, który za-

wiera w sobie całe mnóstwo 

materiałów związanych z orga-

nizacją, jaką była Solidarnośd. 

Miejsce to nie pełni jedynie 

funkcji muzeum. Znajduje się w 

nim także biblioteka, sale konferencyjne oraz na 

ostatnim piętrze spory taras widokowy. Cały budy-

nek, w którym mieści się Europejskie Centrum Soli-

darności, jest niezwykle ciekawy oraz nowoczesny, 

chod muszę przyznad, że na pierwszy rzut oka nie 

byłem zadowolony, że tam idę. Cała konstrukcja z 

daleka wyglądała jak zardzewiały, mający się zaraz 

rozlecied obiekt, do którego nie warto wchodzid. 

Potem, kiedy zauważyłem, że ta „rdza” jest specjal-

nym zabiegiem, byłem niezwykle zdziwiony, że 

ktoś zdecydował się na takie kolory, które ostatecz-

nie bardzo współgrają z głównym przeznaczeniem 

mieszczącej się tu instytucji, czyli pokazaniem ro-

botników oraz innych zwykłych ludzi, którzy na 

przekór komunistycznej władzy walczyli o swoje 

racje.  

 

Po wejściu do środka moim oczom ukazała się 

ogromna przestrzeo. Nowoczesna oraz bardzo 

bogata, całośd trafiła w mój gust. Robotnicza kolo-

rystyka subtelnie wpleciona w nowoczesne klima-

ty to połączenie dośd niecodzienne. W moim przy-

padku zwiedzanie odbywało się z „elektronicznym 

przewodnikiem” czyli czymś na wzór telefonu ze 

słuchawkami. Jest to genialne rozwiązanie. Zwie-

dzamy w swoim tempie oraz sami decydujemy co, 

gdzie i kiedy chcemy oglądad, a także jakie infor-

macje nas interesują. Takie rozwiązania pojawiają 

się w coraz większej ilości placówek i to jest bar-

dzo dobra informacja, bowiem w przypadku zwy-

kłego zwiedzania z przewodnikiem istnieje ryzyko, 

że nie zaciekawi nas on tym, co zwiedzamy i tym 

samym zepsuje naszą opinię o wystawie. Wszyst-

ko w środku zrobione jest tak, aby robiło wraże-

nie. Jedną z rzeczy, która podczas zwiedzania 

mnie zaskoczyła, są małe wieszane stołki dostęp-
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ne w salach, w których jest dużo tekstów do przeczy-

tania oraz innych treści, których poznanie wymaga 

dłuższego czasu. Nie wspominałbym o tym, gdyby w 

innych muzeach występowały podobne udogodnie-

nia, a to akurat zdecydowanie zasługuje na pochwa-

łę.  

 

Dalej moim oczom ukazały się dziesiątki ekspona-

tów, które są otwarte, można je dokładnie zwiedzid, 

takie jak suwnica, wóz bojowy oraz robotniczy wózek 

elektryczny również z tamtego okresu – z lat 70.-80. 

XX wieku. Każda z sal ma inny wystrój oraz tematykę. 

Sale typowo robotnicze mają ciemny oraz „brudny” 

wystrój, sale związane z dokumentami są białe oraz 

dobrze doświetlone; dla przykładu sala milicyjna pre-

zentuje sporo policyjnych odgłosów, które słyszy się 

w tle, oraz eksponatów i filmów przedstawiających 

jej działania w latach późnego PRL. Najbardziej jed-

nak zaskoczyła mnie sala poświęcona Janowi Pawło-

wi II. Spora mniejsza od pozostałych biała sala z cichą 

muzyką oraz cytat ważnych słów papieża, którego 

pozwolę sobie nie przytaczad, aby może zachę-

cid kogoś do odwiedzenia ECS osobiście. Całośd 

skomponowana jest tak, aby się wyciszyd oraz 

zwolnid na chwilę, robiąc sobie przerwę w 

zwiedzaniu. Jest to teoretycznie najmniej inte-

resująca sala, a zapisała mi się w pamięci naj-

bardziej.  

 

Niestety całego budynku zwiedzid nie mogłem, 

ponieważ niektóre pomieszczenia dostępne 

były tylko dla wybranych osób. Wielka szkoda, 

bo piętrowa biblioteka ze szklaną ścianą bar-

dzo mnie zaintrygowała. Wydaje mi się, że 

warto jeszcze wspomnied o tarasie widoko-

wym znajdującym się na dachu. Widad z niego 

całą okolicę: porty, żurawie towarowe oraz 

portową naturę miasta. Gorąco polecam od-

wiedzenie Europejskiego Centrum Solidarno-

ści. Jest to obiekt zrobiony z pomysłem i rozpę-

dem, z którego możemy byd dumni.  

Bartek Błaszczyk 
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — Fenomen „Solidarności” 

W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej panowa-

ła niezbyt przyjemna dla ludności władza. Jednym ze 

skutków jej nieudanego władania paostwem były 

problemy ekonomiczne i zawodowe. Można by po-

wiedzied, że ludzie bywali wyzyskiwani. Pracowali w 

złych warunkach za naprawdę niskie stawki. Praco-

dawcy nie mieli obowiązku zapewnienia komforto-

wych warunków pracy pracownikom. Nie istniało coś 

takiego jak odszkodowanie. Ludziom to nie odpowia-

dało. Burzyli się przeciwko temu. Do tego trwał cią-

gły kryzys ekonomiczny i problemy ze zdobyciem 

podstawowych produktów. Robotnicy organizowali 

strajki, ale zazwyczaj nic to nie dawało. Strajki te były 

na ogół krwawo tłumione. Pomimo tego jednak peł-

ne buntu nastroje społeczne narastały. 

 

Przenieśmy się teraz do Stoczni Gdaoskiej. W koocu 

lat 70. w całym kraju pojawiało się coraz więcej straj-

ków, w wielu różnych fabrykach i kopalniach, jednak 

głównym i najważniejszym miejscem, gdzie zaczęły 

się zmiany, jest właśnie ta stocznia. Pracująca nie-

gdyś na stanowisku spawaczki Anna Walentynowicz 

z racji pogorszenia się jej stanu zdrowia, przeniesio-

na na stanowisko przy suwnicy, po jakimś czasie zo-

stała zwolniona z przyczyn politycznych. Pracownicy 

stoczni domagali się przywrócenia jej do pracy, a tak-

że podwyżek. Całe to zdarzenie stało się iskrą zapala-

jącą najpierw jeden strajk, a potem kolejne. Pracow-

nicy stoczni zamknęli się w niej i ogłosili, że dopóki 

nie zostaną spełnione ich wymagania, strajk 

zablokuje prace w stoczni. Mieszkaocy Gdao-

ska poparli stoczniowców i ustawiali się pod 

bramą stoczni, i ogólnie rzecz ujmując, również 

strajkowali. 

 

W Gdaosku nastąpiło połączenie komitetów 

strajkowych w Międzyzakładowy Komitet Straj-

kowy pod wodzą Lecha Wałęsy. 18 sierpnia 

zostały wywieszone postulaty strajkujących. 

Domagano się m.in. prawa do własnej repre-

zentacji robotników, czyli utworzenia związku 

zawodowego, wolności obywatelskich, takich 

jak wolnośd słowa, mediów, i tym podobnych. 

Później strajki zaczęły się rozszerzad. Najpierw 

dołączyła Stocznia Szczecioska, a później pozo-

stałe gdaoskie zakłady, szybko zaczęło się to 

roznosid niczym wirus. W koocu fala strajków i 

protestów rozszerzyła się na tyle, że paostwo 

nie było wstanie stłumid ich siłą. W Gdaosku i 

Szczecinie zaczęto prowadzid rokowania, które 

doprowadziły do podpisania tzw. Porozumieo 

Sierpniowych. Robotnicy uzyskali zezwolenie 

na utworzenie związku zawodowego który stał 

się ich reprezentantem. Rząd zobowiązał się do 

ograniczenia cenzury, a także do zezwolenia na 

zatrudnienie pracowników zwolnionych z po-

wodu brania udziału w wydarzeniach z lat 1970 

i 1976. 
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17 września, w czasie zjazdu delegatów Komisji, 

podjęta została decyzja o utworzeniu Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego 

„Solidarnośd”. Nazwę zaproponował Karol Modze-

lewski, natomiast na jego czele stanął Lech Wałęsa. 

Związek posiadał swoje logo, zaprojektowane przez 

pewnego studenta, Jerzego Janiszewskiego. 

 

Związek został zarejestrowany 10 listo-

pada 1980r. Pierwszy zjazd odbył się w 

październiku i listopadzie 1981 r. 

 

Zgodnie z wnioskiem Komitetu Założy-

cielskiego z 24 września „Solidarnośd” 

miała za zadanie jednoczyd interesy 

pracujących. Został opracowany spe-

cjalny program, umożliwiający wstępo-

wanie do związku ludziom o zróżnico-

wanych poglądach. Miała byd związ-

kiem zawodowym, a także wielkim ru-

chem społecznym oraz reprezentowad 

najszerszy ogół ludzi w Polsce. Tak się 

też stało, gdyż „Solidarnośd” połączyła 

ludzi o poglądach lewicowych i prawi-

cowych, katolickich i laickich. Ogólnie 

zjednoczyła blisko 80% pracowników. 

W szeregach „Solidarności” znalazło się 

w latach 80. około 10 milionów osób.  

Jan Nowodworski  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA — Wiślane licha 

Wisła. Długa na 1047 km i szeroka miejscami na 

2,5 km rzeka zachwyca ludzi, którzy spędzili nad 

nią chod trochę czasu. Ta dzika, niczym nieskrępo-

wana woda mknie od szczytu Baraniej Góry aż po 

jej ujście do Morza Bałtyckiego w Zatoce Gdao-

skiej. Jednak sama w sobie ciecz nie byłaby tak in-

teresująca. W Wiśle, nad Wisłą, koło Wisły czy na-

wet pod Wisłą tętni życie. Rodzi się, umiera, zmie-

nia kształty, ewoluuje, ale przede wszystkim jest. 

Od najmniejszej do największej formy. W samej 

rzece możemy się spotkad z wieloma przedstawi-

cielami fauny i flory. Standardowym roślinnym 

„wyposażeniem” cieków wodnych i ogólnie wód 

są jakieś glony. W Wiśle najczęściej spotyka się 

ramienice. Jeśli ktoś kiedykolwiek pływał kajakiem 

i zahaczył wiosłem o jakieś zielsko, na 70% była to 

jakaś ramienica. W dolnym biegu rzeki możemy 

natrafid na morszczyny i widliki. Jednak nie tylko 

rośliny są mieszkaocami rzek. W Wiśle mamy oka-

zję natrafienia na suma, węgorza, jesiotra, szczu-

paka, karpia, bolenia, okonia, płocie czy wiele in-

nych stworzeo. Te wymienione istoty to oczywi-

ście ryby. Na tej rzece wyłowiono prawie 100 kg 

suma. Daje nam to pogląd na to, jak wielkie okazy 

przemierzają te wody. Oprócz tego na pewno znaj-

dziemy też ślady bobrów czy wydr grasujących w 

poszukiwaniu jedzenia.  

 

 

Jak zapewne wiemy, Wisła nie jest zbyt czystą rze-

ką. Niedawno z inicjatywy miasta stołecznego 

Warszawy powstał film przedstawiający „nowe” 

gatunki nad Wisłą. Akcja miała na celu edukację 

mieszkaoców na temat zachowania czystości nad 

wodą. Jak na każdy ważny film dokumentalny 

przystało, kwestie lektora czyta Krystyna Czubów-

na. Link do niego umieszczam tutaj: http://

tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-

gatunki-w-nadwislanskiej -dzungli-br-czyta-

krystyna-czubowna,205564.html .  

 

 Nad rzeczką, opodal krzaczka, mieszkała 

kaczka dziwaczka. Te słowa, mimo iż pochodzą z 

bajki, nie są takie nieprawdziwe. Przy nadwiślao-

skich bulwarach zdarzy nam się nie raz spotkad 

kaczkę mandarynkę, która swoim upierzeniem 

może przypominad nam tytułową bohaterkę tej 

bajki (rys.1). Wisła i jej okolice są naturalną ostoją 

dla ptaków. Wiele obszarów ochrony Natura 2000 

powstało właśnie z myślą o nich. Nad wodami ma-

my okazję spotkad coraz rzadsze gatunki takie jak 

mewy pospolitej, czarnogłowej sieweczki obrożnej 

czy ostrygojada. Jeśli mielibyśmy ochotę poczytad 

o nich więcej, zapraszam do zwiedzenia tej strony: 

http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/

unikatowosc-ornitofauny-wysp-wislanych-zrodla-

z a g r o z e n - i - p r o p o z y c j e - d z i a l a n -

ochronnych,11108.html . Gdzieniegdzie nad Wisłą 

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-gatunki-w-nadwislanskiej-dzungli-br-czyta-krystyna-czubowna,205564.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-gatunki-w-nadwislanskiej-dzungli-br-czyta-krystyna-czubowna,205564.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-gatunki-w-nadwislanskiej-dzungli-br-czyta-krystyna-czubowna,205564.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,nowe-gatunki-w-nadwislanskiej-dzungli-br-czyta-krystyna-czubowna,205564.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/unikatowosc-ornitofauny-wysp-wislanych-zrodla-zagrozen-i-propozycje-dzialan-ochronnych,11108.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/unikatowosc-ornitofauny-wysp-wislanych-zrodla-zagrozen-i-propozycje-dzialan-ochronnych,11108.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/unikatowosc-ornitofauny-wysp-wislanych-zrodla-zagrozen-i-propozycje-dzialan-ochronnych,11108.html
http://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/unikatowosc-ornitofauny-wysp-wislanych-zrodla-zagrozen-i-propozycje-dzialan-ochronnych,11108.html


Str. 47 

#Potwierdzone_Info 

zachowały się jeszcze osuszane lasy łęgowe takie 

jak na przykład Las Natolioski, Rezerwat Przyrody 

Morysin czy Młociny.  Z łęgami związana jest nie-

wielka liczba roślin chronionych takich jak kalina 

koralowa, kruszczyk szerokolistny i kruszyna po-

spolita. Jeśli chcecie dowiedzied się o nich więcej 

zapraszam na stronę : http://wislawarszawska.pl/

szata-roslinna .  

powiadano legendy i urządzano flisackie obrzędy. 

Rzeką spławiano przede wszystkim zboże, w 

mniejszych ilościach transportowano drewno i 

smołę drzewną niezbędną do budowy statków. 

Złotym okresem dla polskiego flisactwa były lata 

od 1466 do 1772, wtedy właśnie w Gdaosku zano-

towano największe ilości spławianych Wisłą towa-

rów. Ujście Wisły było wówczas podstawowym 

źródłem zaopatrzenia Europy zachodniej w spła-

wiane produkty. To właśnie w tych czasach poja-

wiło się określenie „Polska spichlerzem Europy”. 

Na żegludze śródlądowej bogaciły się również mia-

sta leżące nad Wisłą, dlatego w tym okresie po-

wstawało coraz więcej portów, a przepływający 

flisacy musieli uiścid opłatę. Miastami szczycącymi 

się największymi portami stały się: Kraków, Sando-

mierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Zakroczym, 

Płock, Włocławek, Toruo, Bydgoszcz, Grudziądz. 

Epoka rozkwitu polskiej żeglugi śródlądowej za-

kooczyła się w czasach pierwszego i drugiego roz-

bioru. Od tego czasu do dzisiaj Wisła nie odzyskała 

dawnego znaczenia gospodarczego. 

 

Z początku transport odbywał się na prostych 

drewnianych tratwach, jednak z biegiem czasu i 

wzrostu popytu na towary okazały się one niewy-

starczające. Ograniczenie w rozbudowie łodzi sta-

nowiła sama rzeka. Różnica w głębokościach na 

odcinkach Wisły wymusiła na szkutnikach zbudo-

wanie łodzi o dużej ładowności, ale o płaskim 

Dominik Poślada  

TEMAT NUMERU 
RAPORT Z POMORZA 
Flisactwo i żegluga wiślana 

 

Wisłę każdy Polak zna już od najmłodszych lat ży-

cia, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 

iż rzeka ta pełniła dawniej znaczącą rolę dla pol-

skiej gospodarki; mowa tu oczywiście o flisactwie 

czyli przewozie towarów drogą rzeczną. Flisactwo 

powstało i rozwijało się dzięki naturalnej budowie 

polskiego systemu rzecznego. Wisła przez swoją 

sied dopływów łączyła centrum i południe kraju z 

głównym portem bałtyckim czyli Gdaoskiem. 

 

O to, aby łódź szczęśliwie dotarła do celu, dbali 

flisacy, czyli właściwie kto? Flisacy byli to chłopi 

paoszczyźniani wyznaczeni przez swojego pana do 

spławienia towarów i ich spieniężenia. W pewnym 

momencie ze względu na dużą liczbę flisaków za-

częła tworzyd się ich własna kultura i gwara, roz-

http://wislawarszawska.pl/szata-roslinna
http://wislawarszawska.pl/szata-roslinna


Str. 48 

#Potwierdzone_Info 

dnie. Tak powstały baty czyli płaskodenne łodzie 

o niewielkim zanurzeniu. Baty podczas swojej 

kariery były wielokrotnie udoskonalane, zaczyna-

jąc od zwiększania ładowności, koocząc na posta-

wieniu żagla. Razem z batami po wiślanych wo-

dach żeglowały szkuty, galary, dubasy i berlinki. 

Wszystkie te okręty cechowało płaskie dno, a 

przez to niskie zanurzenie. Po wynalezieniu ma-

szyny parowej również łodzie doczekały się rewo-

lucji. Na Wisłę wyruszyły dwa angielskie statki 

parowe Victory i Książę Ksawery. Szybko jednak 

okazały się nieprzystosowane do żeglugi nieure-

gulowaną rzeką, dlatego swoje kursy odbywały 

tylko po niektórych fragmentach Wisły. 

 

Pomimo iż nasza najdłuższa rzeka utraciła znacze-

nie gospodarcze, żegluga na niej nie umarła, tylko 

zmieniła swoją funkcję z gospodarczej na tury-

styczną i rekreacyjną. W wielu nadwiślaoskich 

miastach można wypożyczyd kajaki i żaglówki, 

kursują tramwaje wodne i kluby wioślarskie. Fli-

sacy również zajęli się turystyką, ale głównie na 

południu kraju. 

 

Podczas gazetkowej wycieczki nad morze odwie-

dziliśmy Muzeum Wisły w Tczewie. Mieliśmy tam 

okazję zobaczyd prawdziwe łodzie wykonywane 

różnymi technikami oraz makiety ogromnych 

statków. Zapoznaliśmy się tam również z historią 

flisactwa i zwyczajami z nim związanymi. Poznali-

śmy również przeszłośd słynnych tczewskich mo-

stów. Jeśli chcecie dowiedzied się trochę więcej o 

Wiśle, serdecznie polecam odwiedzid to miejsce.  

Piotr Chmielewski  
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TEMAT NUMERU – RAPORT Z POMORZA —  
Co Gedziula ma wspólnego z Trójmiastem 

   Gedz – niezwykle utalentowany raper, który nie 

jest aż tak znany jak np. Popek czy Solar albo Bia-

łas. Pochodzi z Malborka, tam też spędził swoje 

dzieciostwo. Jego ulubionym zajęciem, które wy-

konywał w czasie wolnym, była jazda na deskorol-

ce. W wieku 13 lat, czyli w 2003 roku podjął się roli 

wokalisty, ale jego legalne numery zaczęły się po-

jawiad dopiero 8 lat później. Tak jak spora częśd 

współczesnego społeczeostwa, skooczył studia 

zaoczne, zaś w dni powszednie przez 2,5 roku pra-

cował w korporacji. Miał dziewczynę, ale się roz-

stali.  

 

W trakcie studiów, jeszcze przed wydaniem płyty 

„Niebo Nie Jest Limitem” na początku roku 2015, 

Gedziula mimo że często nie miał co jeśd, koncer-

tował z ekipą „BOR”. Po wydaniu albumu NNJL 

Kuba nie wiedział, że nakład 3500 egzemplarzy 

sprzeda się cały. To przekonało Jakuba do wydania 

kolejnej płyty „Ameba”. Raper jest człowiekiem, 

który nie lubi tworzenia muzyki przez Skype, dlate-

go przeprowadził się do Poznania. Dnia 1 marca 

2017 ukazała się kolejna płyta Gedziuli. 

 

Popularny polski rap jest łatwo przyswajalny, czę-

sto o tematyce narkotyków, o napojach wyskopro-

centowych, a także o miłości. Niestety w przypad-

ku zwrotek Klakiera trzeba poświęcid więcej czasu 

na ich zrozumienie. Tematyka tekstów obejmuje 

głównie życie artysty, widad jego problemy z ży-

ciem oraz szanse na poprawę. Można przytoczyd 

kawałki jego piosenek  pt „Akrofobia” , oraz  

„Labirynt” 

  

„...Zawsze bałem się, że sięgnę dna, inaczej czuję 

dziś 

Obawy były zbędne, brat, lewituję, wczoraj już nie 

znaczy nic 

Jutro to tylko kolejny świt, kolejna okazja, by lepiej 

żyd...” 

 

„...Gubię się w labiryncie życia średnio raz na dobę 

Raz na dobę; głosy w mojej głowie 

Tuż po zamknięciu powiek, pytają mnie: ”Co tu ro-

bię?”...” 

 

   Jak słychad, jego twórczośd osiąga coraz wyższy 

poziom jakości w porównaniu do tych najpopular-

niejszych utworów polskich raperów. Gedziula 

wcześniej tworzył w FL Studio, ale chcąc poprawid 

jakośd swojej muzyki, przesiadł się na programy 

firmy Ableton. Muzyka jemu dodaje skrzydeł, a 

także nakręca go do działania. Tutaj można przyto-

czyd fragment kolejnego tekstu napisanego przez 
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Gedz’a pt. „Red Bull”: 

 

„...Muzyka to mój Red Bull, dodaje mi skrzydeł 

Rozumiem się z nią bez słów, to związek na całe 

życie 

Związek na całe życie 

Związek na całe życie 

Rozumiem się z nią bez słów, kocham ją nad życie 

Nie wiem co zrobiłbym bez niej, bez niej...” 

 

   Hmm, ten numer gazetki miał byd związany z 

Trójmiastem… Jakub Gnedźwił ma sporo wspólne-

go z Trójmiastem, a raczej nie on sam, tylko jego 

teledyski. W teledysku do utworu „Serwus” tło 

stanowią ujęcia zarówno dziennych, jak i nocnych 

scen widzianych podczas spaceru pasażem po 

Starym Mieście przy Martwej Wiśle. Zaś w clipie 

do instrumentalu do Bitu „Niebo Nie Jest Limi-

tem” jest pokazany widok z sopockiego molo na 

piękny zachód słooca. Za to w wersji z wokalem 

momentami widad ujęcia z lotu ptaka przedsta-

wiające Gdynię.  

Daniel Ryniec  

WYWIAD Z BELFREM  

Z panią Natalia Stawicką, uwielbianą i podziwia-

ną przez uczniów Kasprzaka nauczycielką wycho-

wania fizycznego, rozmawia Boguś Idzik.  

 

Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportowa? 

Moją ulubioną dyscypliną już od czasów szkoły 

podstawowej jest siatkówka, trenowałam ją przez 

pół swojego życia. Zaczęło się od szkoły podstawo-

wej, później gimnazjum, gra w klubie, następnie 

liceum i dalej klub aż do studiów, na których też 

grałam w uczelnianej drużynie AWF.  

 

Dlaczego akurat sport i siatkówka? 

Sport od zawsze był w moim życiu. Mama też jest 

nauczycielem wf-u, tata uwielbia żeglarstwo, tak 

że nie mogło byd inaczej. A z tą siatkówką to wy-

szło przez przypadek, ponieważ mama jest trene-

rem koszykówki i za wszelką cenę chciała, żebym 

i ja trenowała kosza. Jednak na Ochocie, gdzie 

mieszkaliśmy, nie było akurat sekcji koszykówki w 

mojej grupie wiekowej, więc stąd siatkówka  

 

Kolejne pytanie z serii „dlaczego”. Tak więc – 

czemu pedagogika? 

Odkąd pamiętam, chciałam byd nauczycielem wf-

u, innej drogi dla siebie nie widziałam i nie chcia-

łam. To było moje marzenie: uczyd innych po-

przez sport, który kocham.  
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Jak to się stało że zaczęła Pani pracowad w Ka-

sprzaku ? 

Kontynuacja tradycji rodzinnej, ha ha! 

 

Jakie są Pani osiągnięcia, którymi chciałaby Pani 

się pochwalid? 

Życiowe to oczywiście mój synek, a sportowe to 

reprezentowanie Mazowsza na Mistrzostwach 

Polski w 2008 roku. W 2005 roku podczas Turnie-

ju Nadziei Olimpijskich grałam w reprezentacji 

Mazowsza.  

 

Jakie jest Pani największe marzenie ? 

Nie powiem, bo się nie spełni. 

 

Gdyby miała Pani opisad swoje działania jednym 

słowem, jakie byłoby to słowo? 

Może nie jedno słowo, ale: mocno stąpając po 

ziemi, realizowad swoje marzenia i cele.  

 

Jakie są Pani osobiste zainteresowania? 

Na pierwszym miejscu jest sport, ale lubię się wy-

brad do kina na dobry film, posłuchad dobrej mu-

zyki, wyjśd ze znajomymi, pójśd potaoczyd. No 

trochę tego jest, szkoda, że czasu mniej. 

 

A co Pani robi w wolnym czasie, jeśli już go tro-

chę Pani ma? 

W wolnym czasie, którego naprawdę nie jest za 

dużo, chodzę na siłownię i spędzam czas z syn-

kiem. Do tego, jeśli czas pozwoli, to robię wszyst-

ko to, co wymieniłam przy poprzednim pytaniu. 

 

Dziękuję za rozmowę. 

W Warszawie wystartował właśnie sezon juwena-

liowy. Maj to miesiąc pełen atrakcji i gwiazd mu-

zyki. Dzięki bogatemu wyborowi każdy znajdzie 

coś dla siebie. 

 

11 maja - Juwenalia AWF & SGSP 

Impreza odbędzie się na kampusie AWF. HARMO-

NOGRAM KONCERTÓW: 17:30 - Żoliborski Street 

MN PG, 18:00 – TWM, 20:00 – SB MAFFIJA, 22:00 

– PALUCH. 

11 maja - Juwenalia ASzWoj-Majowe Wibracje 

2017 

 

Impreza obędzie się na parkingu przy alei gen. 

Chruściela 103. Start: godz. 16:30. Wystąpią: Kę-

kę, Defis, Monika Lewczuk, DJ Hazel, Mig, Zespół 

ANTE. 

 

12-13 maja - JUWenalia 2017 

Dwudniowa impreza obędzie się na Kampusie 
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Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. W piątek 

wystąpią: Buslav, Kortez, Krzysztof Zalewski i Łąki 

Łan. Start o godz: 17:30. Wstęp wolny. W sobotę 

wystąpią: Pidżama Porno, Luxtorpeda, Lao Che, 

Maleo Reggae Rockers, Center Positive. Start o 

godz. 17:00. Impreza biletowana - studenci UW 

wstęp wolny do godz. 19:00. 

 

12 maja - Juwenalia MegaWAT 

Juwenalia odbędą się w Autodrom Bemowo przy 

lotnisku. Impreza biletowana - 29 złotych. Start o 

godz: 17:00. Wystąpią: Akcent, Zespół Mig, Power 

Play, Zespół Muzyczny DEFIS, Zespół Calibra, Lover-

boy, Zespół The Lovers. 

 

13 maja - Juwenalia SGH 2017 

Impreza odbędzie się w Ogrodach Rektorskich SGH. 

Start o godz. 15:00. Wystąpią: RAU, Quebonafide, 

Afromental. 

 

19 maja - Gardenalia 2017 

Impreza obędzie się za budynkami WNPiSM przy 

Nowym Świecie 67 i 69. Start o godz. 15:00. Wystą-

pią: Dwa Sławy, Terrific Sunday, Kamp!, Włodi. 

19-20 maja - Juwenalia PW 2017 

 

Impreza odbędzie się na stadionie Syrenki. Piątek 

(19 maja): 17:00 Candyflip, 17:45 Rasmentalism, 

19:00 Happysad, 20:45 Lady Pank, 22:30 T.Love. 

Sobota (20 maja): 16: 00 Animal Bar, 16:45 Tabu, 

18:00 Bracia Figo Fagot, 19:45 TEDE, 21:30 KULT. 

26 maja - Juwenalia UKSW 

Impreza odbędzie się na Agrykoli. Start o godz. 

17:00. Organizatorzy nie podali jeszcze pełnej 

listy wykonawców. Pojawi się na pewno Fisz 

Emade. 

 

27 maja - JUWenalia 2017 

Trzeci dzieo juwenaliów UW. Start o godz. 17:30. 

Wystąpią: Sitek. The Dumplings, Taco Hemin-

gway, O.S.T.R..  

Klaudia Makaruk  
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PO LEKCJACH — FILM — Strażnicy galaktyki vol.2 

Kolejna częśd sequelu Marvela. Ale zanim o niej, 

to czym w ogóle to WSZYSTKO jest. Każdy (albo 

prawie każdy) zna takie postacie jak Iron-Man, 

Spider-Man czy Hulk – sławni super bohaterowie 

z uniwersum Marvela. Ale Strażnicy Galaktyki to 

zupełnie co innego. Historia odbywa się w kosmo-

sie i w latach dużo oddalonych od reszty uniwer-

sum. Tytułowi Strażnicy to grupa super bohate-

rów ratujących nie świat, ale wszechświat przed 

zagładą (już po raz drugi). Historia jest bezpośred-

nią kontynuacją poprzedniej części. Tym razem 

bohaterowie ratują świat przed… no właśnie, od-

powiedź zostawiam Wam. Żeby za dużo nie spole-

rowad, mogę powiedzied, że Star-Lord w koocu 

spotyka się z Ojcem i dowiaduje się o swoim po-

chodzeniu. Oczywiście producentom nie zabrakło 

humoru tak jak w poprzedniej części. Naszego 

„nowego bohatera” czyli Baby Groota możemy po-

równad do kota ze Shreka.  

 

Jeśli ciągnie cię, żeby zobaczyd komiczny, a przy 

tym spektakularny film, Strażnicy Galaktyki vol.2 są 

właśnie dla ciebie!  

Mateusz Wietrak  


