
08// Zbliżenia www.dziennikbaltycki.pl Polska Dziennik Bałtycki
Czwartek, 22 stycznia 2015

P odjęta przez
p r e z y d e n t a
miasta Gdań-
ska próba
wzmocnienia
ochrony kon-

serwatorskiej na terenach
postoczniowych poprzez do-
datkowe zapisy rejestrowe
i powołanie Parku Kulturowe-
go to niezwykle ważny zwrot
w stosunku władz miasta
Gdańska w kwestii stocznio-
wego dziedzictwa. Zaangażo-
wanie prezydenta Rzeczypo-
spolitej Bronisława
Komorowskiego w wyniku
petycji wystosowanej przez
polskich obywateli w sprawie
nadania stoczni statusu Pom-
nika Historii oraz jego list
do prezydenta Adamowicza
wskazują na to, że istnieją re-
alne perspektywy zintegrowa-
nego działania na rzecz roz-
woju tych terenów. Te wyda-
rzenia skłaniają do podsumo-
wania toczącej się dyskusji
o szansach i kłopotach dziel-
nicy Młode Miasto. Uważam,
że sprawa ta wymaga skutecz-
nego i odpowiedzialnego
wspólnego działania nas
wszystkich. Chcę wierzyć, że
sprawa Młodego Miasta jest
naszym celem, a nie tylko
środkiem walki politycznej.
I o tę wspólnotę głosu się upo-
minam.

Kultura wspólnej
przestrzeni
Gdy trzy lata temu powstawa-
ła Rada Interesariuszy Młode-
go Miasta, było dla mnie zro-

zumiałe, że podejmujemy się
zadania w dziedzinie kultury.
Kultury przestrzeni wspólnej,
kultury materialnej, kultury
publicznej, kultury współod-
powiedzialności za coś, co jest
naszym wspólnym dobrem.
Działanie w radzie nie jest ła-
twym zadaniem, bo do stołu
siadają ludzie o odmiennych
celach, inaczej ukształtowani,
różniący się, czasem radykal-
nie, w poglądach na dobro
publiczne, własność prywat-
ną, własność środków pro-
dukcji i tym podobne. Czasa-
mi staram się sobie wyobrazić,
że rada jest maszyną
deszyfracyjną, pomagającą
odkodować te języki i próbu-
jącą znaleźć dające się pogo-
dzić stanowisko. Klimat na-
piętej debaty, która toczy się
od tygodni w mediach,
w pewnym sensie powiela tę
różnicę poglądów i postaw,
które towarzyszą zebraniom
rady.

Ręka rynku
Sytuacja postoczniowego
dziedzictwa jest produktem
ubocznym polskiej transfor-
macji. W stoczni jak w so-
czewce widzimy wszystkie
błędy, jakie popełniono w Pol-
sce lat 90. Dziś jesteśmy mą-
drzejsi, wiemy więcej o mia-
stach, o naszych prawach.
W latach 90. istniała wśród
klasy politycznej ślepa wiara
w niewidzialną rękę rynku,

dopóki w efekcie kryzysu fi-
nansowego ta ręka nie sięgnę-
ła po publiczne fundusze. To,
myślę, wtedy stało się dość
powszechnie jasne, że nawet
prywatna działalność gospo-
darcza jest sprawą wspólną,
bo jej efekty wpływają na sy-
tuację nas wszystkich, a kon-
trola publiczna prywatnych
inwestycji jest manifestacją tej
postawy.

Fetysz własności
Właściciele terenów byli
przed laty przewidujący. Za-
trudnieni przez nich rzeczo-
znawcy nie wskazali tego, co
potem uznaliśmy społecznie
za ważne jako warte ochrony.
To pokazuje, jak bardzo dyna-
miczna jest sprawa wartościo-
wania obiektów. Krytyka za-
mierzeń planu miejscowego
nie przebijała się 10 lat temu
do mainstreamu, ponadto nie
było ruchów miejskich i ich
wspólnotowej siły, a Polska lat
90. i początku 2000 była okre-
sem fetyszyzacji własności
prywatnej. Nie było szerokie-
go społecznego ruchu, który
by wspierał projekt komplek-
sowej ochrony. Mamy do czy-
nienia dzisiaj z rzeczywistym
przewartościowaniem na sze-
roką społeczną skalę tego, co
kiedyś było marzeniem kilku
osób, świadczy o tym choćby
liczba osób wspierających
ochronę gdańskich dźwigów
stoczniowych czy ilość sygna-
tariuszy petycji do prezyden-
ta Komorowskiego.

Wydaje mi się, że warto,
aby przyszli inwestorzy
na tych terenach wzięli te opi-
nie pod uwagę, bo to przecież
ci młodzi ludzie, którzy dziś
walczą o stocznię, a którzy by-
li małymi dziećmi, gdy decy-
dowano o losie tych terenów,

będą tu kiedyś mieszkać, pra-
cować i być.

Niepotrzebne
przepychanki
W dyskusjach o Młodym
Mieście często pojawiał się ar-
gument finansowy, a więc
ewentualnego obciążenia bu-
dżetu miasta lub państwa
kosztami adaptacji budynków
zabytkowych. Nie oznacza to,
że wszystkie budynki mają zo-
stać zakupione na cele pub-
liczne. Obrońcom stoczniowe-
go dziedzictwa chodzi o dia-
log, wspólne szukanie rozwią-
zania tego problemu. Osobiś-
cie uważam, że to właśnie
wieloletnie ignorowanie spo-
łecznego głosu i niezintegro-
wanie działań inwestycyjnych
z miastem przyczynia się
do braku komercyjnego suk-
cesu tych terenów. Chodzi
o atmosferę współdziałania.
Możemy się tak latami prze-
pychać, kto i jak się zabezpie-

czył, kto ma do czego prawo,
kto jest czego właścicielem.
To nam nie zbuduje pięknej,
zrównoważonej dzielnicy
w miejscu uszanowanym ze
względu na swoją historię, ale
też materialność i organizacyj-
ną spójność. Wciąż wierzę, że
Rada Interesariuszy może tę
funkcję spełniać.

Praca artystów
Artyści, którzy od 2000 roku
działali w stoczni, byli długo
wołającymi na puszczy i choć
od samego początku pracowa-
li na ponowne kulturowe od-
krycie stoczni, nikt ich nie słu-
chał. Potrzeba było z górą de-
kady, aby to środowisko zbu-
dowało tak mocną wiarygod-
ność i widoczność, aby jego
głosu w ogóle słuchano. Jed-
nak dziś, gdy widzę, jak
do Michała Szlagi strzela się
z grubego działa, próbując po-
dważać dokumentacyjną war-
tość jego dzieła, odzyskuję

wiarę, że sztuka ma jednak
ogromną siłę publicznego od-
działywania. Patrzmy na to
jak na korzyść. Praca, jaką lu-
dzie kultury wykonali
na rzecz tych terenów, jest
bezcenna.

Wielka szansa rozwoju
Jest mi też niezwykle przykro,
że tak trudno namówić wielu
działaczy związkowych i poli-
tyków wywodzących się z ru-
chu Solidarności na wsparcie
sprawy ochrony terenów
postoczniowych. To populi-
styczny argument, że trzeba
tam utrzymać produkcję.
Stocznia przecież działa
na Ostrowiu i jej przyszłość
nie jest zależna od Młodego
Miasta. Pamiętajmy też, że
nowa dzielnica też będzie da-
wać pracę. Trzeba wreszcie
przerwać takie postrzeganie
tych terenów. Młode Miasto
jest wielką szansą rozwojową
dla Gdańska. To odzyskanie
na cele mieszkaniowe, usłu-
gowe i publiczne terenu po-
dwajającego skalę Śródmieś-
cia i otwierającego dla miesz-
kańców atrakcyjny front wod-
ny.

Dlatego cieszę się, że pomi-
mo wszelkich wątpliwości,
motywowanych, jak ufam,
poszanowaniem prawa włas-
ności oraz możliwości budże-
towych gminy, miasto Gdańsk
jednak podjęło się założenia
Parku Kulturowego Stocznia
Gdańska i że ochrona stocz-
niowego dziedzictwa zyskała
poparcie prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego. Bo nie
możemy pozwolić na to mar-
notrawstwo ani w sensie kul-
turowym, ani materialnym.
Sytuacja dojrzała do wspólne-
go działania. Jest późno, ale
nie za późno.

b Tę halę wyburzono w grudniu ubiegłego roku
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Dojrzeć do wspólnego działania
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Dziedzictwo

Młodzi ludzie,
którzy dziś walczą

o stocznię, będą tu
kiedyś mieszkać,

pracować i być

A Listy na listy
W historii sporów o zagospodaro-
wanie terenów po Stoczni Gdań-
skiej przełomem okazał się apel
do prezydenta Bronisława
Komorowskiego, wystosowany
w grudniu ubiegłego roku przez
grupę autorytetów, m.in. Lecha Wa-
łęsę, Henrykę Krzywonos i Zbignie-
wa Bujaka. Zaapelowali oni do pre-
zydenta Komorowskiego, by podjął
działania mające na celu utworze-
nie na tych terenach Pomnika Hi-
storii. Odpowiedź prezydenta pań-
stwa była nieoczekiwanie stanow-
cza. W liście do władz Gdańska pre-
zydent Komorowski zaapelował
o większe zdecydowanie w obronie
historycznego dziedzictwa stoczni.
Władze miasta przyjmowały do tej
pory postawę Piłata: przyznawały
(jeśli nie od razu, to po latach), że

na tych terenach źle się dzieje, ale
umywały ręce od odpowiedzialnoś-
ci, powtarzając - prawdziwe zresztą
- zdanie, że tereny należą do pry-
watnych właścicieli.
Upominający list prezydenta
Komorowskiego zmienił postawę
prezydenta Adamowicza. W minio-
nym tygodniu wystosował on list
do wojewódzkiego konserwatora
zabytków Dariusza Chmielewskie-
go, kategoryczny jak nigdy dotąd.
Adamowicz wyraził swoje oczeki-
wanie, by konserwator wszczął
z urzędu procedurę wpisania do re-
jestru zabytków wybranych obiek-
tów znajdujących się na terenach
postoczniowych.
A Rejestr i plan
Czy to znaczy, że dzisiaj obiekty te
są pozbawione konserwatorskiej
ochrony? Tak źle nie jest. W reje-

strze widnieją dwa zabytki: Sala
BHP, w której podpisano Porozu-
mienia Sierpniowe, oraz Brama nr 2
wraz ze stoczniowym murem, pla-
cem Solidarności i pomnikiem Pole-
głych Stoczniowców. „Najmocniej”,
bo rejestrem zabytków, chroniona
jest zatem tradycja solidarnościo-
wa. Zespoły innych obiektów zosta-
ły określone jako zabytkowe w pla-
nie miejscowym - w sumie, jak to
przedstawia konserwator miejski -
osiem budynków na terenach daw-
nej Stoczni Cesarskiej, trasernia
(charakterystyczna wielka hala z na-
pisem Stocznia Gdańska) oraz sześć
obiektów położonych na północ
od traserni.
Rejestr zabytków stanowi jednak
o wiele większą zaporę przed inge-
rencjami inwestorów, dlatego war-
to o niego walczyć. Zgodę na ewen-

tualne wyburzenie zabytków wpi-
sanych do rejestru wydaje nawet
nie wojewódzki konserwator, tylko
Ministerstwo Kultury. Utrudnione
jest także dokonywanie przeróbek
na zewnątrz i wewnątrz obiektów.
A Park kulturowy czy może
Pomnik Historii
Z biegiem lat narastało przekona-
nie, że plan miejscowy nie chroni
wystarczająco dziedzictwa histo-
rycznego terenów
postoczniowych. Z inicjatywy Euro-
pejskiego Centrum Solidarności,
wspartego w tych działaniach przez
wojewódzkiego konserwatora,
powstała ewidencja zabytków, po-
czątkowo obejmująca kilkaset
obiektów, ostatecznie ograniczona
do 67. Nie uchroniła ona przed wy-
burzeniami kilku hal, które rozebra-
no w grudniu ubiegłego roku, po-

nieważ zgodę na ich likwidację wy-
dano już wcześniej. Ale obecnie
konserwator miejski deklaruje, że
nie wyrazi zgody na wyburzenie
żadnego obiektu, który znalazł się
w ewidencji. Dowodem na to, że
gdańskie władze usztywniły się
w swojej polityce, jest też wstrzy-
manie procedury rozbiórkowej
dwóch obiektów przy klubie B90,
które chciał wyburzyć jeden
z deweloperów.
Co dalej? Władze miasta, ponaglane
w tych działaniach przez minister
kultury Małgorzatę Omilanowską,
od jakiegoś czasu pracowały nad za-
łożeniami parku kulturowego, obej-
mującego tereny postoczniowe.
List prezydenta Adamowicza
świadczy o tym, że kierunek działań
będzie najpewniej inny. Co prawda
prezydent Gdańska podtrzymuje

to, że prowadzone są prace nad par-
kiem kulturowym, ale wyjaśnia, że
wpisy do rejestru zabytków mają
na celu przyspieszenie procedury
utworzenia na tym terenie Pomnika
Historii.
Wojewódzki konserwator zabyt-
ków jest, trzeba pamiętać, autono-
miczny w swoich decyzjach tak wo-
bec władz miasta, jak i minister-
stwa. Ale głosu prezydenta pań-
stwa nie mógł nie usłyszeć.
Zwłaszcza że prezydent
Komorowski zaangażował swój po-
lityczny autorytet w sprawę Stoczni
Gdańskiej w przededniu kampanii
prezydenckiej, co jest dużej wagi
aktem politycznym...
Odpowiedź konserwatora na listy
prezydenta Polski i prezydenta
Gdańska mamy poznać dzisiaj.
JAROSŁAW ZALESIŃSKI

Prezydenci wchodzą do gry


