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llałtl Radtrrli ()la1 wc W,zcszcz-u. 1-1k

było lrirrllież ptlilczas naIrłiększej ;ltl-
rtodzi rr clziejlrch GdlLIiskll rr krr iet-

lliu l tl29 roktr.
Wćxł,czlts \Ą'isła z.allIlr ZLriarł 1 i śr tid-

lllieście Cdaliskir. R(lrvnicż \\ tcd} l()z-
rvoj rł,i, plrdktirł, 1l 

l,zel,(lsł wytllrraźn ię

lLldzi,

- Zaniedbania u,l,nikały praudtl1lo-
tlobnie z tegtl. żc przez cztel,dzicści
lilt Wisła była zbyt sprlktljna. nie nio-
słlt iadnctt, zlgt,lżclliil lltllnlczl
cloc. Jtlz! llt :rktlrr sk i. rllr:r, iitl i sl lt ds.

zagrrlżr,fl prltttrdziotłrclt rltllnc.i \\ i-
sł1]. .\lc il!rtll,t)l,tc- zniturr,nir, nlilrł t.,ż
biak z,decl,dowania w clzialanilrch tlb-
t,tlnllych. Zrł,lekłno z ptzel,tł itll ienl
rrirłtiri Wisłl, gdallskiej. co bl,ło ko-
nieczne. żebv wocla szl,bko odpłynę-
ła z rrlzlerł iska żtlławskiego. Oczywi-
Śe ie. dzi:iiri |11\\ 1r .je,t tle cniltć.
W chwili krlastloly podejnlowlrnie
optyll1aln},ch decyzj i .jest praktycznie
nienlożlirve.
O zaglożenitr powoclziowym Gdań-

ska..Gazeta Morska" pisała 22 grud-

nia trb. roku rv nlagazynie ..SIedź te

stron\"'. Bez satysfakcji przl,tocznry
ptlczątek tall)tcB() al,tykLrłu: ..Gd:rń-

ikou i i Zułlrri,ln prz1 drrz1, się u iel-
kir powódź. Pracorł,nik naLrkowy PAN.
doc. Jerz-y Makowski. od lat próbuje
trśrv jldonlić to sallorządou,cclm. Ci
nie \Ą,ierzą- tilk jłk nic wierzyli gdań-
szczaniewroku ll]29".
'ranlten urtl,ku} dotl,cz1 l niebezpie-

czeństtva _lrożącego ze strony Wisłr,
i Zatoki Gdaliskie.j, ktćlrych wody no-
gą zostać spiętrzone przez silne. pół-

ńocnc rvilrtrr. Nic micliinlr 1lrljęe ir.
że we wrześniu I 999 opublikowano
,.Konlpleksorvy. regi tlnal n1, pro_slam

ochronv przeciwpowtldzitlu,e.j dolnej
tzeki Wisły (ze szczególnym
Lrrrzulęclllienie]n lIias|a Gdańska)".
Sprecl,zorł,ano w ninl jeszczc jedno.

nowe za_lllozenie dla nliasta - ze stro-

n,r, lenirvie plynącego Kanłłtt Radtrni,
..\\' każdej ch,"ł,i l i i srnieje niebezpie-

czelistrł,o przcrwania wałlt prawegcl
klnału. co spclrvodotł,ać noże kirta

\tloflll ne skLrtki il ll rlz iel llic ()rLrrlilr

i ,rr. \\iljcieclr" - napisali eksllerei

Starzy gdańszczanie
nie pzypuszczali
'Iil zlni szc lr i tl{c sie rricplltrr tlrl1lotltlh-

nc. Wszl,sc1, pl,zed cztcr ctnit latv rvitlzie-

liśmi |orirltlz. kttrnt z;rlirlir Wrtlcłau,.
lnnit,irzr, ntiłrlll i rr irl:ki rv,lrlrzccztl C)tl-

l,r - rlzir-tiittki rlliirr śmicrtelrlvch. lllililrr-
d1 zhrtl,ch \lnlt. S/ok h_r l tak rr iclki.
' 
a ,rrin^,1fu l rie \\ ( )\\ !,/il§ | l 

[1{ 
l\\ (,)dzi t) siąc-

lccia.
l7] llrta tcrltl w (]thllsku l,tirlnież nie

Jiczono się z nlrlżlirr rlścii1 kltirklizllrtr, Zi-
nlu bvła lllrtlźllit i (nieżnli. -I'enlllemtul,y

dtlchi,rlziltt Ll,, 1,1,1il)tls ll,zltlzie:tLt sttlpni

Cclsjusza sktlłr, lotle ln u jścic Wisl1,. Za-

nlitrŻlit znitcznit częśc' zattlk Gtllńskiej
i Puckiej.
) ]l nrirtcu p()d KfuL(l\r,t,nl p,..,klr i rusz5,-

lr u,cltjt rzeki pient,rze lrilr - nad Blrłtv-

Licnl u tlirjlc1l.rC tr/\l'll.tlil,i(,\lclt, Zilllll
) rltl ]6 ltlitrcl nlrrźna h!lrl przez Wisłę
- na .jc 

j tlttcinktt ptllntll,rkiln - przeicż-
dżać zlrplzężony m i tvozltlni. Ty ntczascln
jtlż rr 1lieru,sz-ych t]n!ach tllłrcil roll]t]-

lzął się stlłl,wzrost stanów ri,odv, Grvał-

townc rlcieplenie w pclłączeniu z oblity-
nli oplrclanli splarviłl,. żc przl,brałl, połud-

niori,e dopłvwv Wi(v
) j krł,ieLniir ruszyły lodl,ptxl Walszawą,

Spiętrzonc tlasy uodr i k1,1" przcnrlrł1,

\\;1ł\, pl,zec i \ł,port od zi ori c u 77 nl i cj scltch

otl Tol,trnja do Tczctva
) 5 ku ietnil il TorttlriLr lLLnllł dlclrnilrn5,

most. miasto zostaŁl bł_t,skau iczllie zltla-

ne

) 8 krrietrliir pod Tczerrcm ruszlł1 locl1,.

qtlr \\odil znalltzła sie zlrledri,ie l.f lne-

tn poniżej (lwczesnej ktltonv wnłórv

) 9 ku icnlia doszkl tLo prz,elri an ilt rt,ał(xt

rr tlri,(rch nliejscach polliżej'lczcrva u

Ptltszrlikach i pod Cienllicarni. Ogroln-
nc ilości rrod;,zaczęĄ zalcrrać Zułlur
Wiś]alle. Jednocześnie silnr. ptiłnocno-

rt schtltlni wiatr spiętrzvł rvody zatoki.

b!okLriąc rr ten sposób trjście rzeki. Już

n,,kilku l,,,lzill;reh n,,d rrudl! znltllzlt .ie

clrlc Ztthrłr 6,|11nrkie, Pod rł,ie,,zot,pt,-

rrticlź tioralła clo GLhńsklr.

Ft owódź. która nawiedzila
F w ubieglym tygodniu Gdańsk,
to nie najwięksry kataklizm, jaki
może w tym mieście spowodować
woda. Najgotszy scenaliusz plze-
widuje, że pod wodą znajdzie się
całe śródmieście.

Każda poutidź jest zdarzenicnr loso-

wym. na którc skłłdają się zarówno nie-

korzyrtnir ptlltila. ];rk i zll stan uIzą-
ilzeń przccirr prxrrilzitxr li.h. Tak było
9 i l0liltlr hr, nil lr,rcnilfh poniŻej Ka-


