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Mija siódma rocznica wybuchu
po¿aru w hali widowiskowej Stoczni Gdañskiej. Dzisiaj po hali pozosta³o puste miejsce, a jedynym ladem tej tragedii jest fragment muru
z tablic¹, na której wyryto pierwsze s³owa piosenki zespo³u Golden
Life "¯ycie choæ piêkne tak kruche
jest - zrozumia³ ten, kto otar³ siê o
mieræ".
Gdañscy muzycy napisali j¹ po
tym strasznym dramacie, w którym
sami uczestniczyli. To bowiem koncert tej grupy muzycznej mia³ siê za-

dzi wspó³czuj¹cych ofiarom tak
ogromnej tragedii. Wszyscy chcieli w
jaki sposób wesprzeæ poszkodowanych. Zarz¹dzeniem prezydenta miasta utworzone zosta³o wiêc specjalne
konto "Ofiarom po¿aru". Wp³ywa³y
na nie z³otówki od osób prywatnych
z kraju i zagranicy, ró¿ne kwoty przekazywa³y urzêdy, gminy, szko³y,
uczelnie, parafie, instytucje krajowe
i zagraniczne, a tak¿e ma³e i du¿e firmy z ca³ej Polski. Wród ofiarodawców by³a te¿ fundacja "Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy". Jak wielki by³ odzew ludzkich serc na probê

sja ustali³a tak¿e zasady podzia³u pieniêdzy zgromadzonych na tym koncie. Zgodnie z przyjêtym regulaminem rodki finansowe podzielono na
dwie równe czêci: po³owa pieniêdzy
przeznaczona zosta³a na pokrywanie
potrzeb zwi¹zanych z leczeniem osób
poszkodowanych w po¿arze, po³owa
pieniêdzy na pomoc spo³eczn¹ dla
tych osób. Do 14 listopada 2001 r.
ofiarodawcy wp³acili na konto 1 464
504, 41 z³. Pieniêdzy na pomoc poparzonym by³o jednak wiêcej, poniewa¿ czêæ kwoty zosta³a zdeponowana na korzystnie oprocentowanej lo-

SIEDEM LAT PO TRAGEDII
cz¹æ w momencie, gdy buchn¹³ ogieñ.
Dzi, choæ mija zaledwie siedem lat,
wielu m³odych nie wie nawet o po¿arze z 24 listopada 1994 r., który by³
jednym z najtragiczniejszych zdarzeñ
w powojennej historii Gdañska. Na
skutek doznanych obra¿eñ zmar³o
wówczas siedem osób - czworo m³odych uczestników koncertu i trzej
mê¿czyni, którzy pozostawili swoje rodziny. Poparzonych zosta³o prawie 300 osób, przy czym po³owa z
nich w znacznym stopniu. Natychmiastowa pomoc, a potem równoczesne leczenie tak du¿ej liczby cierpi¹cych wymaga³o ogromnego zaanga¿owania lekarzy i ca³ego personelu
medycznego. Lekarstwa, rodki opatrunkowe, sprzêt do ratowania ¿ycia,
narzêdzia chirurgiczne - wszystko
potrzebne by³o w zwielokrotnionych
ilociach, bo operacji, leczenia, a nastêpnie rehabilitacji nie mo¿na by³o
roz³o¿yæ w czasie; prawie trzysta
osób trzeba by³o ratowaæ równoczenie.
Apel w³adz miasta o pomoc, skierowany do wszystkich mediów w kraju, spowodowa³ masowy odzew lu-

o pomoc m³odym ludziom dotkniêtym ogromnym dramatem mo¿e
wiadczyæ fakt, ¿e w ci¹gu zaledwie
piêciu tygodni na koncie tym zgromadzono ponad milion sto siedemdziesi¹t tysiêcy z³otych. Dziennie
wp³ywa³o kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych, a sk³ada³y siê na nie drobne
sumy ofiarowane przez prywatne
osoby. Wieæ o tragedii w Gdañsku
dotar³a równie¿ za granicê, do polonii, a tak¿e do zaprzyjanionych
miast. I one pospieszy³y na ratunek
dotkliwie poparzonym przekazuj¹c
wiele darów rzeczowych (skóra, rodki opatrunkowe, lekarstwa, drobny
sprzêt medyczny), l¹c dolary, funty,
marki na kupno tego, co niezbêdne
do podtrzymania ¿ycia i przywrócenia zdrowia.
W lutym 1995 r. Zarz¹d Miasta powo³a³ komisjê ds. podzia³u rodków
z konta specjalnego "Ofiarom po¿aru". Dzia³a ona nadal i dba o to, by
starczy³o pieniêdzy dla wszystkich
poparzonych, mimo ¿e ju¿ od dawna
nikt nie wp³aca ani grosza na to konto. W ewidencji komisji s¹ 282 osoby poszkodowane w po¿arze. Komi-

kacie bankowej. Odsetki wynios³y
636 764,08 z³. £¹cznie wiêc do chwili
obecnej na koncie zgromadzono 2
101 268, 49 z³. Wydano do tej pory 1
665 490, 47 z³.
W ramach pomocy spo³ecznej dla
poszkodowanych pieni¹dze (do tej
pory 937 584, 84 z³) zosta³y przekazane na zasi³ki jednorazowe, okresowe, dla rodzin osób zmar³ych, na
zwrot kosztów kupna leków, leczenia za granic¹, wyjazdów na operacje oraz przymiarki ubrañ uciskowych, a tak¿e na dofinansowanie letniego wypoczynku.
Ze rodków przeznaczonych na leczenie (do tej pory 727 905, 63 z³)
sfinansowano m.in. kupno ubrañ uciskowych, aparatury do zabiegów rehabilitacyjnych, sprzêtu do rehabilitacji, leków do zabiegów, op³acono
tak¿e transplantacjê w³osów, operacjê zagraniczn¹ i pomoc psychologiczn¹ dla poszkodowanych i ich rodzin. Ka¿dy wydatek komisja zatwierdza³a na swoim posiedzeniu.
Komisja zdecydowa³a, ¿e pieni¹dze z konta nie mog¹ byæ wydane jednorazowo. Trzeba zachowaæ pewne
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sumy na dalsze leczenie i rehabilitacjê poszkodowanej m³odzie¿y, bo w
niektórych przypadkach mo¿e to potrwaæ nawet kilka lat. Z³otówek musi
za starczyæ do koñca najd³u¿szej kuracji. Obecnie na koncie "Ofiarom
po¿aru" jest 435 778, 02 z³. Tym, którzy chcieliby jeszcze teraz pomóc
m³odym ludziom podajemy numer
konta:
BIG Bank Gdañski SA III Oddzia³ w Gdañsku 11601058 42555003 - 929 Urz¹d Miejski w
Gdañsku. Konieczny jest dopisek:
Ofiarom po¿aru.
W marcu 1996 r. poszkodowani w
tym tragicznym po¿arze powo³ali
Stowarzyszenie Osób Poparzonych w
Hali Stoczni Gdañskiej. Komisja pomog³a w zorganizowaniu pomocy
prawnej przy jego za³o¿eniu, a tak¿e

w przydzieleniu lokalu na siedzibê
stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia jest zapewnienie wszechstronnego wsparcia osobom poszkodowanym, dlatego podejmuje dzia³ania pozwalaj¹ce na przywrócenie m³odym
ludziom wiary we w³asne mo¿liwoci i powrót do aktywnego ¿ycia. Tragiczne prze¿ycia pozostawi³y bowiem nie tylko szpec¹ce i czêsto ograniczaj¹ce sprawnoæ fizyczn¹ blizny,
ale tak¿e urazy psychiczne zmuszaj¹ce do zaakceptowania samego siebie na nowo. Zorganizowano wiêc ju¿
kilka obozów integracyjnych, cykl
spotkañ z psychologiem oraz zajêcia
rehabilitacyjno - usprawniaj¹ce w
klubie sportowym. Miasto zainicjowa³o wspó³pracê stowarzyszenia z
Okrêgiem Administracyjnym Sefton
w Wielkiej Brytanii. Tamtejsi specja-

lici podpowiadaj¹ na czym nale¿y
siê skupiæ, by pomoc da³a efekty. Ponadto poparzeni mog¹ wyje¿d¿aæ na
praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii. Natomiast osoby nieznaj¹ce jêzyka korzystaj¹ ze szkoleñ, które stowarzyszenie przygotowuje po to, by
daæ ofiarom po¿aru wiêksz¹ szansê
zdobycia pracy. Na razie stowarzyszenie jest jedyn¹ w województwie
pomorskim organizacj¹ zajmuj¹c¹ siê
problemami osób poparzonych. Po
pomoc do niego mog¹ siê zg³aszaæ
wszyscy, którzy maj¹ podobne problemy.
Stowarzyszenie ma tak¿e swoje
konto, na którym gromadzi pieni¹dze
przeznaczone na bie¿¹c¹ dzia³alnoæ.
Oto jego numer: BIG Bank Gdañski I Oddzia³ Gdañsk Wrzeszcz
11601319 - 1002483 - 132

Handel pod p³otem

Od trzech tygodni stra¿nicy
miejscy prowadz¹ akcjê porz¹dkowania handlu wokó³ targowiska na Przymorzu. Czêsto handluj¹cy rozk³adaj¹ towary
wzd³u¿ p³otu nie zwa¿aj¹c na to,
¿e utrudniaj¹ przejcie a nawet
hamuj¹ ruch. Po kilku godzinach nielegalnego handlu pobliskie alejki i trawniki ton¹ w
mieciach i wtedy a¿ cinie siê na
usta pytanie: kto to wszystko posprz¹ta?

Sprawa budzi wiele kontrowersji. Z jednej strony zwolennicy

"pchlego" targu broni¹ drobnych
sprzedawców, których nie staæ na
op³atê targow¹. Oferowany przez
nich towar czêsto nie jest wart nawet tych kilku z³otych op³aty za
legalne handlowanie. Padaj¹ ostre
pytania skierowane do stró¿ów
prawa: dlaczego czepiacie siê najbiedniejszych? Z drugiej strony
konfliktu s¹ mieszkañcy okolicznych budynków, którzy co tydzieñ
musz¹ b³¹dziæ po labiryncie
przejæ pomiêdzy prowizorycznymi straganami zanim uda siê im
wydostaæ z w³asnego domu. Zaniepokojeni s¹ te¿ radni miejscy,

a tak¿e cz³onkowie rady osiedla.
Wszyscy zastanawiaj¹ siê kto ma
p³aciæ za sprz¹tanie ba³aganu pozostawionego przez nielegalnych
handlarzy? Kto zap³aci za renowacjê trawników i cie¿ek zniszczonych przez tymczasowe stragany?
Funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w Gdañsku uda³o siê na razie czêciowo za³agodziæ sprawê;
Usuniêto ju¿ nielegalnych handlarzy z ulicy Ch³opskiej oraz z Czerwonego Dworu. Wci¹¿ jednak
trwa próba uporz¹dkowania handlu na placu przy ulicy Krzywoustego.
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