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Od redakcji
Bogusław Niemkiewicz (1946-2001)
W latach 1998-2001 by³ radnym miasta Gdañska, sprawowa³ funkcjê przewodnicz¹cego komisji edukacji
RMG z ramienia PPChD. Przez wiele lat pracowa³ na Politechnice Gdañskiej na ró¿nych wydzia³ach i
stanowiskach. Od kwietnia 1992 r. do wrzenia 1994 r. by³ zastêpc¹ dyrektora ds. technicznych, a od wrzenia
1994 do sierpnia 1996 r. pracowa³ na Wydziale Mechanicznym na stanowisku g³ównego specjalisty w sekcji
promocji, informacji i wspó³pracy z zagranic¹. Od wrzenia 1996 r. pracowa³ na Wydziale Oceanotechniki i
Okrêtownictwa na stanowisku dyrektora administracyjnego. By³ cz³onkiem senatu PG. Dzia³acz NSZZ
"Solidarnoæ" Politechniki Gdañskiej. Od 1990 r. cz³onek Zjednoczenia Chrzecijañsko-Narodowego, by³
wiceprezesem zarz¹du regionu gdañskiego ZChN. Potem radny PPChD. Pozostawi³ trzech synów i dwie córki
oraz wnuka. By³ radnym dzielnicy Piecki-Migowo, Brêtowo, Matarnia, Kokoszki i VII Dwór.
4.12.2001 r.
Bogdan
Odszed³ za wczenie. Takie odczucie towarzyszy mi
od chwili, w której dowiedzia³em siê o Jego mierci. Za
wczenie dla Rodziny, dla miasta, dla osiedla i Jego parafii oraz dla wielu innych ludzi i rodowisk z którymi by³
zwi¹zany w ró¿noraki sposób. Mia³em szczêcie poznaæ
Go parê lat temu, podczas przygotowañ 35-lecia Duszpasterstwa Akademickiego 'Górka'. Od tamtego czasu nasza wspó³praca i znajomoæ siê pog³êbia³a. Od kilkunastu miesiêcy wiedzia³em, ¿e jest chory. Towarzyszy³em
Mu poprzez cich¹ modlitwê.
Nie bojê siê powiedzieæ, ¿e odszed³ wielki cz³owiek.
Sercem i czynem przekraczaj¹cy tê rzeczywistoæ, której
s³u¿y³. Ojciec rodziny i spo³ecznik. Katolik i radny miasta. Cechowa³a Go rzetelnoæ, uczciwoæ w zasadniczych
sprawach i poczucie obowi¹zku. Urzeka³ mnie swoim zaanga¿owaniem w wiele spraw, których nikt nie chcia³
podj¹æ. Czêsto s³ucha³em krótkich opowieci o Jego oddaniu siê sprawom 'zwyk³ych' ludzi: od poczty na osiedlu pocz¹wszy, a na wielkich sprawach miasta skoñczywszy. Nie tylko rozwi¹zywa³ problemy, ale podejmowa³
zmaganie o kszta³t tej rzeczywistoci ze wzglêdu na ludzi w niej ¿yj¹cych. Dla Niego liczy³ siê ten konkretny
cz³owiek. To by³a miara odniesienia Jego s³u¿by. Dziêkujê Panu Bogu, ¿e mog³em kawa³ek drogi przejæ razem
z Nim. Wierzê, ¿e ona trwa nadal.
o. Marek Grubka OP

zgie³k fajerwerków szybko przemija
pozostaje p³omyk - twarz odbita w lustrze
znajoma od lat
mo¿e bardziej zamylona"
(A. Woniak-Kot)
Opuci³ nas tak nieoczekiwanie, ¿e wspomnienie o Nim niemal¿e
nie jest wspomnieniem, lecz rzeczywistoci¹. Tak wiele refleksji przychodzi na myl w zwi¹zku z Jego odejciem, ¿e trudno wybraæ to, co
najwa¿niejsze z aktywnego ¿ycia .p. Bogusia Niemkiewicza.
By³ znakomitym politykiem, utalentowanym negocjatorem, radnym doskonale rozumiej¹cym i spe³niaj¹cym sw¹ publiczn¹ rolê.
Oddany wszystkim mieszkañcom Gdañska najbardziej kocha³
Morenê - dzielnicê, w której mieszka³. Z¿yty ze szko³¹, parafi¹, przychodni¹ i s¹siadami, zaanga¿owany we wszystko co dzia³o siê wokó³,
nie stwarza³ pozorów, lecz swym dzia³aniem zawiadcza³ prawdzie
sk³adanych deklaracji.
Wydeptywa³ cie¿ki, za³atwia³ sprawy, nigdy nie ¿¹da³, zawsze
prosi³, nigdy dla siebie, zawsze dla innych. Energiczny i serdeczny,
elegancki i otwarty budzi³ sympatiê i chêæ wspó³dzia³ania.
Obca Mu by³a pró¿noæ, nie nadu¿ywa³ pe³nionej funkcji. U¿ywa³
jej do rozwi¹zywania najtrudniejszych problemów spo³ecznych dotycz¹cych owiaty, zdrowia i szczególnej sytuacji osób niepe³nosprawnych w naszym miecie. Autentycznie lubi³ ludzi, dyskutowa³ i bawi³
siê w gronie bli¿szych i dalszych znajomych, wspó³pracowników,
kole¿anek i kolegów. Tryska³ zapa³em i humorem.
Dlatego tak trudno uwierzyæ, ¿e móg³ nas opuciæ. Dlaczego w³anie teraz, tak szybko i w³aciwie nagle?
A jednak odszed³, pogr¹¿aj¹c tych, którzy go znali w zaskoczeniu
pomieszanym ze smutkiem i têsknot¹. Pozostaje nam uznaæ ten bolesny fakt, ale i potraktowaæ go jako wyzwanie dla nas wszystkich, którzy Go znalimy. Mo¿emy bowiem czerpaæ w sposób nieograniczony
z tego, co po sobie zostawi³: wzór dobrego cz³owieka, wiernego swym
wartociom do koñca. By³by z tego zadowolony.
Adam Landowski

Redaguje Zespó³: Mariusz Szymañski - rzecznik prasowy Zarz¹du Miasta Gdañska
Bo¿ena Jasieñska, Renata Twardu, Gra¿yna Pilarczyk
Adres redakcji: Urz¹d Miejski, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdañsk: tel./fax 302 38 29
Nasz e-mail: prasa@gdansk.gda.pl Gdañsk w Internecie: http://www.gdansk.gda.pl
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów, zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
przeredagowañ i zmian tytu³ów, nie odpowiada za treæ reklam, og³oszeñ i listów.
Sk³ad i druk: Wydawnictwo Pomorskie, Zak³ady Graficzne im. Józefa Czy¿ewskiego
83-110 Tczew, ul. Kwiatowa 11, tel. 058 532-40-03, www.wpomorskie.com.pl

