
Pod wodą znalazło się trzy ozwafie mia-
sta. Sródmieście. nad brzegami Motławy
i Kanafu Raduni, w niektórych miejscach
zalane było aż po dachy clomów. Długie
Ogrody pokryr.vała nre[owa warstwt wo-
dy. Całe Dolne Miasto znalazkl się pod
wodą sięgającą drugieg<l piętra. Na wy-
spie Obwianka stan wody sięgnął 3.36
metra ponad średni poziom nrorza.

Nowi nie przypuszczali tównież

Tegoroczną katastrofę sporł,odou,ała
w Gdańsktt grł,ałtorvna trlewa, W ciąltr
kilku godzin napadab tyle, ile normalnie
powinno padać przez dwa miesiące. Gru-
bą przesadą jest jednak twierdzenie. że
był to opad. który zclarza sig nrz na 35()

lat.

- Raczej można tutaj nlówić o deszczu
zdarzającl,m się Iaz na sto lat - nówi inż.
Andrzej Mazurczyk z Ośrodka Technicz-
nej Kontroli Zap(lr Instytutu Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- Trzeba będzie to dokładnie
przeanalizować.
Nowa powódź w dużej mierze jest ły-

padkową słabej kondycji finansorvej pań-
stwa i sanorządu oIaz bmku wyobraźni
władz i projektantów nowych osiedli
mieszkaniowych. położonych na gdań-
skich wzgórzach.
Eksperci, z którymi rozmawiała,,Gaze-

ta". są przekonani. że głóu nym czynni-
kiem. który spowodował dużą skalę znisz-
czeń, była woda spływająca w niekontro-
Iowany sposób z górnej Oruni, Ujeściska
iChełna. 20-30 lat temu znajdowały się

tam łąki i laski dobrze wchłaniające
ogromne masy r,vody deszczowej. Teraz
tercny te są pokryte betonem i asfaltem

- projektanci zachowrrją się tak.jakby nie
rviedzie]i. że tercn1, zielone - zabudowy-
wane gdzie t1,Iko się da , potrzebne są nie
tylko do dobre_lo samopoczucia Iniesz-
kańców. Jakby tego było mab. systemy
przechwytlłvania wód burzowych zapla-
nowane zostll1, z uwzględnienieln opa-
dór.v z ostatnich 20 lat (zresztą zgodnie z
przepisarni). a powinny uwzględniać
okes znacznie dluższy. Osobną spnwą
jest stan tych klnalów - ich zanieczysz-
czenie i zanrulenie spowodowane,.osz-
czędnościami".
DoszĘ do tego skandaliczne zaniedba-

nia koryta Kanału Raduni (zamulenie. za-
śmiecenie i rozrost roślinności wodnej)
oraz wałrt clrrorriącego niżej położone
dzielnice (wał został osłabiony brakiem
systematycznych napraw, niekontrolowa-
nym układaniem przez ekipy bttdowlane
rur i kabli oraz korzeniami drzew i krze-
wtiw. które ułatwiają rtlzInywanie przez
deszcz).
Sprawa zalania Wrzeszcza przez wody

Strzyży to z kolei tlowtid, że nawet solid-
nie wyglądające zabezpieczenia niewie-
Ie sąwarte.jeśli nie obsługuje się ich w fa-

chowy sposrib. Wtldy Strzyży przenłały
lł,ał clużego zbiolnika rctencyjnego Srebr-
ny Młyn i gwałtou,nie pognały w dćlł ul.
Słowackiego. Nie przerwałyby gt) zapew-
ne. gdyby poważnie zastanowiono sii nad
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znaną od dwtich dni zapowiedzią idących
z zachodu ulewnych deszczy (spowodo-
wały straty w Paryżu i Strasbutgu). Ęm-
czasem gdański zbiomik. gdy deszcz do-
piero zaczynał padać. byłjuż w połou,ie
u,ypełniony wodą.
Zniszczenia na gdańskich Zuławach to

ewidentny skutek zaniedbania urządzeń
melioracyjnych rla tym terenie. Odpowie-
dzialni zir ich stlrn urzędnicy lntiu,ią. że

nlieli clo dyspozycji zaledlvie.iedną trze-
cią potrzebnych picniędzy. Terłz skarb
państu,a będzie nlusiał lłydać dużo tt,ię-

cej.

Bilans po wielkiej wodzie

Porłriclź z l 8]9 rtlktr zallrła -17 żtrłlrl -
skich wsi. l l tysięcy ludzi zostało bez
dachLr nad _lłową. Na szczęscie bvło nie-
rviele ofiar. pt,awdopodobnie cllatcgo.
że przezornt gospodarze żułauscr po-
siadali z re_uuły dwie. a nawet trzy ło-
dzie. Tylko w Wisłoujściu doszło do
r,vljątkowej tngedii tam woda zabra-
ła żl"cie dziewięciu osobom. Zniszcze-
niu uległ system od\\,adniając1,: rour,.
kanały i pompownie. Utonęło 6 tl,s.
sztuk dorosłego bydła i koni onz pftl-
ivie cały drobny inwentarz żyrvy. Stra-
cono o8lomne żłpasy Żywności
i paszy. Skutki powodzi były odczuu,a]-
ne dla rolnictwa.ieszcze przez li,iele
lnicsięcy ptl osuszeniu pól, Du,a lata
trrvała odbudowa uszkodzonych odcin-
ków wałów - Z tego powodu ,,v wielu
ivsiach przepadły plonv z dwóch żniw.
Wicle donr(lw nie nat]awało się jttż do
I,enOntu.
Te_uoroczne stIaty potrafinly przeliczl,ć

na złot(lwki - lł,yniosły ok. 300 mln zł.
Za tą liczbą kryje się dranat 6 tys. osób.
TI,zeba wyrernontowiić ok. 360 budyn-
ków omz wyburzyć i wybudtlwirć na ich
miejsce 180 innych. Przepadły uprawy
rolników na ok. 2 tys. hektarów.
Porvódź sprzed l72 lat znlobilizowa-

ła lokalne i państwowe władze pruskie
do pmc nad re_uulacją Wisły na średnią.
a następnie wysoką wodę (szczegćllnie
w delcie rzeki). Działania te. prowadzo-
ne przez pmwie 90 1at, doprowadziły do
sytuacji. którą mamy dzisiaj wykona-
no Przekop Wi"ly przez m ierze ję. prze-
sunięto rr,ybrane odciŃi wałórr i odcię-
to wszl,stkie trzy ramiona ujściowe. po-
Zostawiając im połączenie z Wisłą je-
dynie za pomocą śluz.
Czy obecne władze będą unliały po-

rudzić sobie z problemem. który przy-
nitlsła im nowa powódź?

- Jeśli powtólzy się sytuacja z l829
roku. zalana będzie oczywiście niewicl-
ka częśc Iniastl. tit polrlżtlnł nu.jniżcj
i szczególnie cenna ze względu na za-
bytki - mówi doc. Makowski. - Praw-
dziwe zagrożenie związanejest z Rali-
llerią Gdłńską. Nikt nie jest rv stanie
lvyobrazić sobie rozmiarów katastrol,v
ekologicznej. dojakiej doszłoby w przy-
patlku zalania rafinerii.
- Ptaszniki pod Tczcwem. rniejsce.

w którym woda przerwała wał w 1829

roku. są dla Gdańska ,,wrotami bezpie-
czeństwa" - mówił nam w grudniu ub.
roku doc. MŃowski. - Najpierw bez-
skutecznie pr(lbowałern zainteresować
tym prezydenta Tonasza Posadzkiego.
chciałern. żeby zobaczyl. w jakin sta-
nie znajduje się to miejsce i ile tam trze-
ba zrobić. Potem próbowałem dotrzeć
do prezydentlr Pawta Adlrmowiczir. tcż
bez ef'ektu. Marzy mi się. że któregoś
tlnia zorganizuję rłl,cieczkę dla ladnych
i zltr.ł itlzę ich talll. Możc zrtlzulnicją,
Nie manly wątplirvości. że rv ailtoka-

rze Makowskiego honortlwe rniejsce
powinien zająć wojewoda pomorski ije-
go najbliżsi współpncownicy.
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