


GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

ORGANIZATOR: WSpóŁORGANIZACjA 
I DOfINANSOWANIE:

pARTNERZY DEBATY: 

pATRONAT:

prezydent Miasta Gdyni 
dr WOjCIECH SZCZUREK



WYDAWCA:
Fundacja Pomeranian Students’Coalition
ul. Płk. Dabka 229c/2
81 -155 Gdynia
NIP: 958162451 0
Regon: 220899728
KRS: 0000341169
www.fundacjapsc.pl

ZESpóŁ REDAKCYjNY:
Redaktor naczelny – Monika Narloch 
Skład – Paweł Kusiak 
Projekt okładki – Agnieszka Borodo

ZDjĘCIA:
Krzysztof Miłosz, Mikołaj Ratajczyk 

KONTAKT:
Tel.: (+48) 531-983-479
Email: mnarloch@fundacjapsc.pl

Biuletyn „Gdyńska Debata Młodych” to wydawnictwo bezpłatne.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania tekstów.
Copyright © Fundacja Pomeranian Students’Coalition.
All rights reserved.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

GDYNSKA DEBATA MŁODYCH
www.gdm.fundacjapsc.pl
ISSN 2083-9626

4   OD REDAKCjI

ROZMOWA

5  KAżDY Z NAS MOżE REAlIZOWAć DOBRO WSpólNE 
 – Rozmowa z Prezydentem Miasta Gdyni Wojciechem Szczurkiem

11 OTWARTOŚć, NOWOCZESNOŚć, STYK pORTU I MIASTA
 – Rozmowa z Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni Dagmarą Płazą-Opacką 

15 GDYNIA WSpIERA MŁODYCH
 – Rozmowa z Przewodniczącą Prezydium Samorządu Studentów  
    Akademii Marynarki Wojennej Dominiką Tracz 

OpINIA

17 MŁODZI lUDZIE W KSZTAŁTOWANIU SWOjEj TOżSAMOŚCI 
 – Łukasz Wyszyński 

19  GDYŃSKI IMIGRANT Z ODZYSKU 
 – Dawid Trudziński

21  SpORTOWA TOżSAMOŚć GDYNI 
 – Kamil Kusier

24  ZNANI GDYNIANIE 
 – Wojciech Milewski 

SpIS RZECZY



-4-BIUlETYN IV - 2013

OD REDAKCjI

Drodzy Czytelnicy! 
Poczucie tożsamości miejsca powoduje wytworzenie więzi z osobami, które za-

mieszkują daną przestrzeń i ją akceptują. Przestrzeń, w tym przypadku miasto, osiąga 
wysoki stopień społecznej akceptacji, charakteryzuje się niepowtarzalnym klimatem. 
Gdynia, mimo swej krótkiej historii, ukształtowała tożsamość wyjątkową, szczególną 

i przyciągającą. 
Przed Państwem kolejny numer biuletynu „Gdyńska Debata Młodych”. Temat przewodni wydania 

– tożsamość Gdynian - nawiązuje do debaty, która odbyła się 19 grudnia 2012 roku. Pytanie posta-
wione podczas spotkania  - Co to znaczy być Gdynianinem? nie przyniosło jednoznacznej odpowie-
dzi.  Sprowokowało jednak refleksję i dyskusję nad elementami, które kształtują miasto i decydują 
o identyfikacji, zwłaszcza młodych ludzi, z Gdynią. 

W debacie udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk, co pozwoliło na wielopłaszczyznową 
analizę oraz zastanowienie się nad tym, dlaczego Gdynia jest miastem wyjątkowym. W numerze 
znajdziecie Państwo rozmowy z gośćmi, którzy zabrali głos w debacie: z Prezydentem Miasta Gdyni 
dr. Wojciechem Szczurkiem, z Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni - panią Dagmarą Płazą – Opacką oraz 
Dominiką Tracz, przedstawicielką Prezydium Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej. 
Kolejną część biuletynu stanowią opinie, dzięki którym zapoznacie się Państwo ze zdaniem młodych 
na temat gdyńskiej tożsamości. 

Mamy nadziej, że lektura niniejszego biuletynu będzie dla Państwa cenna i wartościowa. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy do tworzenia następnych numerów naszej publikacji oraz udziału w ko-
lejnej debacie.

Miłej lektury!

Redakcja biuletynu „Gdyńska Debata Młodych” 
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ROZMOWA Z pREZYDENTEM MIASTA GDYNI 
WOjCIECHEM SZCZURKIEM

KAżDY Z NAS MOżE REAlIZOWAć 

DOBRO WSpólNE

ROZMAWIAją pAWEŁ KUSIAK I ŁUKASZ WYSZYŃSKI 
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jak pan rozumie pojęcia „patriotyzm” i „patrio-
tyzm lokalny”? Wykluczają się, czy wzajemnie 
uzupełniają?
Patriotyzm to pojęcie fundamentalne dla tożsa-
mości narodu. W historii naszego kraju zmieniało 
ono niejednokrotnie swoje znaczenie, choć jego 
miarą przez wieki było poświęcenie życia i boha-
terstwo,  śmierć młodych na barykadach. Dzisiaj, 
słowa patriotyzm nie musimy definiować  jako 
ofiary z życia. Polega on raczej na myśleniu o Pol-
sce jako wspólnocie, w której każdy z nas może 
i powinien realizować dobro wspólne. W moim 
odczuciu, patriotyzm objawia się najpełniej, kie-

dy zaczynamy myśleć nie w kategoriach „co ja 
z tego mam?”, tylko „ co ja mogę uczynić, by-
śmy mogli czerpać z tego wspólnie?”. Nie ma 
patriotyzmu bez określenia  pewnej przestrzeni 
z którą się identyfikujemy, z którą  czujemy więź. 
Tą przestrzenią podstawową jest Polska , o której 
chcemy myśleć jako o państwie nowoczesnym, 
otwartym, które pozwala nam na realizację na-
szych aspiracji. Naturalną postawą człowieka jest  
troska i dbałość o swoich bliskich, o ich bezpie-
czeństwo, ich przyszłość. Taki indywidualizm jest 
wpisany w istotę człowieczeństwa, ale tworzymy 
wspólnotę, która  taką ostoja powinna być. A to 
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Dzisiaj, słowa patriotyzm nie musimy 
definiować  jako ofiary z życia. po-
lega on raczej na myśleniu o polsce 
jako wspólnocie...

z kolei zależy od każdego z nas.  Nasze pokole-
nie ma wreszcie historyczną  szansę budowania 
wspólnoty na sposób pozytywny, nie uciekając 
się do walki. 
Spójrzmy: w  pewnych parametrach ekonomicz-
nych udaje się nam już wyprzedzać kraje Starej 
Europy, a to oznacza, że pokonaliśmy wielką 
drogę, dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego, na 
który czekały liczne generacje  Polaków. Mo-
żemy patrzeć na Europę bez kompleksów, jak 
równi, z uzasadnioną dumą i satysfakcją. Ale wy-
ścig cały czas trwa i rolę odgrywa w nim każdy: 
student, który może studiować w Europie w ra-
mach takich projektów edukacyjnych jak Era-
smus; przedsiębiorca, który buduje nie tylko swo-
je szanse i swój biznes, ale tworzy także miejsca 
pracy. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę, na 
miarę własnych  aspiracji i możliwości. Chcemy 
się utożsamiać z dziedzictwem cywilizacji euro-
pejskiej, ale świadomi miejsca Polski na mapie 
Europy i świata, dumni z naszej historią, tradycji, 
realizując  marzenia, które są ambitnymi i realny-
mi  wyzwaniami. Właśnie w taki sposób rozumiem 
współczesny patriotyzm. Patriotyzm lokalny jest 
jego częścią. Jest także świadomością współod-
powiedzialności za miejsce, w którym mieszka-
my. To także duma ze swego miasta i potrzeba  
wpływania na najbliższe otoczenie. Całe moje 
doświadczenie samorządowe pokazuje, że suma 
wielu drobnych działań zmienia rzeczywistość 
w sposób fundamentalny. Warto podejmować 
każde z nich, traktując jako części większej cało-
ści. Dotyczy to wszelkiej pozytywnej  aktywności, 

każdej próby zmieniania rzeczy-
wistości w miejscu zamieszkania, 
w pracy, w szkole, podejmowania 
debaty publicznej. Indywidualna 
korzyść, kariera i sukces mogą 
zmienić rzeczywistość i otoczenie 
w wymiarze lokalnym, krajowym 
czy państwowym. To  naprawdę 
ma sens. Musimy jednak szano-
wać się jako członkowie wspól-
noty, począwszy od tak proza-
icznej sfery  jak poruszanie się po 
drogach. Jako kierowcy często 
myślimy jedynie o tym, że to my 

się spieszymy, irytując się na innych kierowców, 
na pieszych, lekceważąc ich prawa i bezpie-
czeństwo. Nie myślimy wówczas w kategoriach 
wspólnoty, a powinniśmy.

Które postacie historyczne są dla pana symbola-
mi Gdyni – gdyńskimi bohaterami?
Tadeusz Wenda i Eugeniusz Kwiatkowski, myślę, 
że warto wracać do tych dwóch postaci. Często 
przywołuję osobę inż. Kwiatkowskiego, jako swo-
jego rodzaju memento dla współczesnej polityki. 
Głosił i wcielał w czyn idee państwa, które  ma 
nadrzędną misję, określone, strategiczne  cele 
gospodarcze, a do ich osiągnięcia potrzebuje 
ludzi odważnych i kompetentnych. Gdyby inż. 
Kwiatkowski chciał szukać usprawiedliwień dla 
własnych niepowodzeń, czy bierności współ-
czesna mu rzeczywistość dostarczała ich sama: 
państwo porozbiorowe, kryzys gospodarczy – do-
skonałe alibi dla nic-nierobienia . Ale to właśnie 
wtedy przecież  budowano Centralny Okręg 
Przemysłowy, powstawała Gdynia i magistrala 
węglowa ze Śląska. Eugeniusz Kwiatkowski sym-
bolizuje pokolenie ludzi wielkich aspiracji, formu-
łujących ambitne strategiczne cele. Podobnie 
inż. Wenda – projektant portu Gdynia . Magistra-
lę węglową wybudowano w dwadzieścia jeden 
miesięcy. Stworzono infrastrukturę kolejową , któ-
ra pozwalała na pokonanie trasy z Warszawy do 
Gdyni w  trzy i pół godziny. Zadaję sobie pytanie,  
czy współczesna Polska  dysponuje ludźmi tego 
pokroju, jeżeli przez dwadzieścia lat budujemy 
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autostradę, której ciągle nie możemy skończyć, 
a podróż pociągiem  ze stolicy trwa ponad sześć 
godz. Źródeł tego stanu rzeczy upatruje się czę-
sto w transformacji ustrojowej, w zachwycie nad 
wolnym rynkiem, który spowodował, że zapo-
mnieliśmy o roli państwa w gospodarce. Dzisiaj 
ten pogląd ulega zmianie, rozpoczynamy dys-
kusję na temat roli państwa w gospodarce, co 
bardzo mnie cieszy.

jakie postacie stanowią dla pana inspirację?
Można by długo opowiadać o Franciszce Ce-
gielskiej, która była pierwszym prezydentem Gdy-
ni po roku 1990, budowała zręby samorządności 
i nadała taki kierunek zmianom, dzięki któremu 
Gdynia znowu stała się miastem bardzo otwar-
tym i nowoczesnym. Są też inne takie postaci, 
które pasują do gdyńskiego etosu; zawsze z dużą 
sympatią patrzę na profesora Jerzego Buzka. 
Jest to człowiek, który będąc premierem w bar-
dzo trudnym czasie, miał odwagę, wbrew doraź-
nemu  interesowi politycznemu, podjąć  trudne 
reformy. Niektóre z nich mogły być zrealizowane  
inaczej, skuteczniej, ale to właśnie w nich obudził 
się duch Kwiatkowskiego. Duch, wielkich Pola-

ków, którzy mówili: przychodzę do władzy, żeby 
zmieniać świat, a nie po to, żeby w niej trwać. 
Owa „ ciepła woda w kranie”  jest ważną rzeczą, 
ale jeśli chcemy, żeby nasz kraj nasze miasta były 
lepszym miejscem to trzeba odważnych reform 
na miarę historii. Żyjąc i pracując w takim mieście 
jak Gdynia, działa się pod ogromną presją. Mie-
rząc i oceniając efekty swojej pracy mamy świa-
domość niezwykle wysoko ustawionej poprzeczki 
przez naszych znakomitych poprzedników, którzy 
to miasto  stworzyli.

podczas debaty zwracał pan uwagę, że po roku 
1989 rola morza w miejskiej gospodarce zna-
cząco osłabła. Czy przyszłość Gdyni jest jeszcze 
związana z morzem, czy już zawsze będzie ono 
tylko uzupełnieniem?
Kiedy po okresie transformacji weszliśmy z gigan-
tycznym potencjałem firm gospodarki morskiej 
w rzeczywistość wolnego rynku, były możliwe róż-
ne scenariusze. W tym miejscu musimy odpowie-
dzieć sobie na pytanie: czy gospodarka morska 
może stać się jednym z kluczy do rozwoju pań-
stwa? Nie tylko gospodarki lokalnej, nie tylko re-
gionu nadmorskiego, ale całego państwa? Czy 
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wych parametrach ekonomicznych i w nowej 
rzeczywistości, rezygnując z części połączeń, 
w zamian intensyfikując te bardziej opłacalne. 
Od momentu zniknięcia PLO przeżywaliśmy kilka 
okresów tak wielkiej hossy, że państwo zrobiłoby 
gigantyczny interes. Oczywiście, gospodarka jest 
poddana regułom koniunktury, ale per saldo, był 
to wielki kapitał, którego dziś nie ma. Nie ma PLO, 
Dalmoru, czyli firmy połowów dalekomorskich, 
bardzo ograniczyliśmy przemysł stoczniowy, nie 
ma dziesiątek firm, które z nimi kooperowały. Do-

brze działa i rozwija się port. Myślę, że jeżeli do-
kończymy budowę autostrady A1, to na pewno 
będzie to dla niego istotny czynnik rozwojowy.

podczas debaty mówił pan o idei przyświecają-
cej tworzeniu Muzeum Emigracji w Gdyni. pod-
kreślał pan, że ma ono uświadomić nam wszyst-
kim, jak wielki polski potencjał istnieje za grani-
cą (gospodarczy, społeczny). Czy mógłby pan 
tę ideę rozwinąć?
Bardzo lubię myśleć o naszym pięknym kraju 
w kategoriach szans do wykorzystania. Szkoda 
mi czasu, żeby rozmawiać o tym, czego nie zro-
biliśmy 5, 20 czy 30 lat temu. Wierzę w to, że jeste-
śmy w stanie stworzyć nową jakość, atrakcyjną 
dla Polaków za granicą. Takie oczekiwania istnie-
ją zarówno w kraju, jak i poza nim. Można o tym 
mówić sentymentalnie, w sposób historyczny lub 
w kategoriach politycznych, ale chcę zwrócić 
uwagę na aspekt pragmatyczny. Wielu ludzi szu-
ka dziś swego miejsca w różnych miejscach Euro-
py i świata, ale nie chce zrywać kontaktu z Polską. 

może stać się, tak jak autostrady i port, kluczem 
dla transportu i spedycji, podstawą dla nasze-
go eksportu, naszego importu, ułatwieniem dla 
naszych firm, ich kooperacji z Europą i światem? 
Czy flota morska staje się narzędziem w polity-
ce eksportowej, czy jest po prostu firmą, która 
jest czyjąś własnością i ma komuś przynosić ko-
rzyść? Dzisiaj nie ma  państw, które wspomagają 
przemysł stoczniowy, pozostając tylko państwa-
mi nadmorskimi, portowymi. Decyduje nie tylko 
lokalizacja, ale też szereg powiązań, stocznie, 
firmy armatorskie. Kiedy zaczynałem 
sprawować urząd prezydenta Gdyni, 
Polskie Linie Oceaniczne były firmą 
posiadającą 150 statków. Losy PLO 
są dla mnie pewnym świadectwem 
bezsilności państwa. Jako prezydent 
Gdyni   odbyłem dziesiątki spotkań, 
przychodziłem do ministrów, ściąga-
łem komisje sejmowe, prosiłem, żeby 
podejmowały jakiekolwiek decyzje. 
Władze państwa  mogły  ocenić, że 
utrzymywanie floty armatorskiej nie 
jest celem strategicznym, eksport na-
leży rozwijać inaczej niż morzem. Co państwo 
mogło  zrobić?  Na przykład firmę, z całym jej 
potencjałem przynajmniej dobrze sprzedać. To 
była gigantyczna flota, gigantyczny potencjał, 
te pieniądze wróciłyby do gospodarki, zasiliłyby 
inwestycje, państwo postąpiłoby więc racjonal-
nie. W pewien sposób ta firma nadal funkcjono-
wałaby w Gdyni. Pracujący w niej ludzie, miesz-
kańcy Gdyni, nadal pływaliby na statkach. Moż-
liwe, że z powodu naszej rejestracji floty statki te 
i tak pływałyby pod inną banderą, ale ta firma 
też pośrednio spełniałaby rolę tworzonej kiedyś 
floty. Cały dramat  polega na tym, że w polsce 
nie ponosi się odpowiedzialności za zaniechanie 
decyzji. Nie podejmowano ich  w sprawach go-
spodarki morskiej, bo  każda  decyzja  mogła wy-
woływać kontrowersje. Państwo mogło prywaty-
zować, ale mogło też restrukturyzować. Lotos był 
kiedyś państwową firmą, teraz jest nowoczesnym 
koncernem. W przypadku PLO Państwo mogło-
by wprowadzić nowoczesny sztab menadżerów 
restrukturyzujących firmę, ustawiających ją w no-

Duch, wielkich polaków, którzy mó-
wili: przychodzę do władzy, żeby 
zmieniać świat, a nie po to, żeby 
w niej trwać 
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Wierzę, że jeżeli emigranci będą utrzymywali kon-
takt z Polską, to prędzej czy później, w pierwszym 
lub drugim pokoleniu, powstaną projekty, które 
będą ich łączyły z ojczyzną przodków. Dla nich 
polskość może być kolejnym kapitałem, który 
tam wykorzystają. Polacy wyjeżdżają z nabytymi 
tu umiejętnościami i wiedzą, a będąc w Londy-
nie czy w innym miejscu świata, mają dodatkowy 
atut: rozumieją naszą duszę, naszą rzeczywistość, 
znają wiele dodatkowych uwarunkowań, które 
w takich relacjach często są kluczem. Mogliby 
stać się ambasadorami porozumienia. Tutaj na-
leży odwołać się do doświadczenia np. Irland-
czyków w Stanach Zjednoczonych, którzy bar-
dzo skutecznie potrafią zatroszczyć się o interesy 
swoich ziomków w Ameryce, równocześnie dba-
jąc o korzyści osób pozostających w kraju. Nieźle 
potrafią to robić też inne narody, jak Włosi czy 
Niemcy, natomiast my ciągle musimy się tego 
uczyć. Jest to wielka szansa, ale i bardzo istotna 
idea, by pamiętać i utrwalać to co jest historią, 
tradycją, a z drugiej strony  myśleć i działać dla 
przyszłości, o tym co możemy zrobić dla siebie 
nawzajem. Bo to jest  naprawdę ważne. Nie mo-

żemy obrażać się na Polaków, którzy wyjeżdżają. 
Często są to bardzo dramatyczne wybory, bar-
dzo pragmatyczne.  Chciałbym, żeby emigranci 
mieli silne poczucie więzi z nami w kraju.

Wielu młodych ludzi podkreśla, że nie widzi dla 
siebie przyszłości w kraju.
Myślę, że to jest często tylko takie myślenie, taka 
predykcja, która nie musi się zrealizować, nato-
miast pokazuje, jak duża jest otwartość  młodych 
na ten ewentualny wybór. Tysiące rzeczy może 
spowodować, że zostaną, ale też dla wielu  lu-
dzi to jest rozważany wybór, który dokonują. Jest 
takie powiedzenie: dzisiaj, w Europie czy w świe-
cie, nikt nie jest u siebie. Migracja jest zjawiskiem, 
które dotyka wszystkich. Jest migracja wewnątrz 
kraju, jest migracja w skali globalnej. Towarzyszy 
nam świadomość bycia w podróży, w drodze 
za pracą, za lepszym życiem. Pojawiają się już 
powroty, ten trend sygnalizowany jest w prasie. 
Dzisiaj ludzie, którzy żyją i pracują w Londynie,  
włączają te same stacje telewizyjne, które my 
oglądamy, wchodzą do Internetu, rozmawiają 
przez skype’a, a ich życie rodzinne i towarzyskie 
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niewiele odbiega od życia na drugim końcu na-
szego miasta.

Czy Gdynia przygotowuje się w jakiś sposób do 
przewidywanego kryzysu demograficznego, czy 
jest to problem, który przekracza możliwości 
władz szczebla samorządowego?
Istnieją dowody, że sytuacja demograficzna jest 
w dużym stopniu warunkowana poprzez politykę 
publiczną. Władza posiada twarde narzędzia, 
takie jak podatki i system pomocy społecznej. Ist-
nieją też różnego typu ulgi, które może stworzyć 
samorząd. Oczywiście, ulgowy bilet nie spowo-
duje, że rodzina zdecyduje się na dziecko, ale 
wszystkie te czynniki są ważne. Myślę, że należy 
rozpocząć poważną debatę dotyczącą tego, co 
rzeczywiście jest, a co nie jest narzędziem wpły-
wającym na sytuację demograficzną. Realnie 
wspierający rodzinę system podatkowy, opieka 
żłobkowa, przedszkolna, jakość edukacji , to do-
bry kierunek myślenia. Becikowe jest  pomocne 
dla młodych rodziców, ale to nie ono rozstrzyga 
o podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka.

Czy Gdynia jest atrakcyjna z punktu widzenia 
migracji wewnętrznej?
Bardzo ważnym elementem naszego działania 
jest świadomość, że my także jesteśmy w dro-
dze. Z jednej strony mamy problem demografii, 
z drugiej proces przenoszenia się na przedmie-
ścia. Spora, zamożna grupa mieszkańców mówi: 
przeprowadzę się do gminy Kosakowo, bo wolę 
wybudować swój dom na działce 5000m2 a nie 
600m2; wyprowadzę się do gminy Szemud, gdzie 
są piękne okolice i las, właściwie ciut dłużej jadę 
do domu, ale kompensuje mi to komfort, który 
wiąże się z życiem właśnie w tym miejscu. Roz-
szerzanie się miast to zjawisko światowe. Potem 
następuje kolejny etap procesu, w którym po-
jawia się potrzeba standardu życia w mieście, 
drogi, szkoła, przychodnia zdrowia, komunikacja 
miejska, a więc włączanie tych oddalonych ob-
szarów w granice miasta. Zjawisko rozlewania się 
miasta powoduje, że przenoszą się również nasi 
mieszkańcy, co ma wpływ na statystyki demo-
graficzne. Pojawia się problem polityki miasta 

dedykowanej ludziom, którzy są coraz dłużej ak-
tywni społecznie, zawodowo, edukacyjnie – cały 
pakiet, który staramy się w Gdyni  realizować. 
Czynimy wiele, by  ich przyciągnąć do Gdyni, 
i z kolei to Gdynia może być  dla nich najlepszym 
wyborem. Jeżeli ktoś przyjeżdża na studia, wią-
żąc się z miastem na pięć lat, jest to wystarczają-
cy czas, by się dobrze rozejrzał, trochę zakorzenił, 
poznał przyjaciół. Wierzę, że wspólne działania 
z uczelniami są jedną z tych dróg. Staramy się też 
przyciągać młode małżeństwa. Bardzo często 
są to migracje regionalne z mniejszych ośrod-
ków. Obszarem, który często wybiera Gdynię, 
jest  Warmia i Mazury. Warszawa i Trójmiasto to 
jedne z najczęstszych wyborów migracyjnych 
Polaków.

Czy Gdynia jest atrakcyjna dla młodych ludzi?
Uważam, że tak! Dlaczego? Odpowiem na to 
jednym określeniem –  dzięki jakości  życia. Na 
te dobrą jakość  w Gdyni składa się wiele czyn-
ników, począwszy od najniższego w Polsce bez-
robocia na poziomie 5,5%. W tym tygodniu był 
u mnie ambasador  Stanów Zjednoczonych, któ-
ry mówił: ale macie fajnie , też bym tak chciał. 
To jest miła opinia. Myślę, że bardzo ważna jest  
pewna i stabilna perspektywa, mocna gospo-
darka, oparta na wielu małych i średnich fir-
mach, które bardzo elastycznie reagują na rynku 
pracy, są nowoczesne. Oprócz tego, istotne są 
także takie elementy jak wysoki poziom edukacji, 
jakość środowiska i atrakcyjne formy spędzania 
wolnego czasu. Dodać do tego należy nowo-
czesny system pomocy społecznej, który stawia 
na monitorowaniu, diagnozowaniu i  rozwiązy-
wanie problemów zanim te w ogóle powstaną. 
Do tego wszystkiego dochodzi wysoki poziom 
bezpieczeństwa . Na podstawie statystyk poli-
cyjnych możemy stwierdzić, że w porównaniu 
z  innymi dużymi miastami Gdynia  jest  bardzo 
bezpieczna, zarówno jeżeli chodzi o ilość zdarzeń 
jak i wskaźnik wykrywalności przestępstw. Naszym 
atutem jest także nowoczesna i wygodna komu-
nikacja publiczna.

Dziękujemy za rozmowę.
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pani Dyrektor, co decyduje o tym, że Gdynia jest 
miastem wyjątkowym? jakie cechy historyczne 
mają na to wpływ?
Jest kilka takich wątków, o których zawsze wspo-
mina się mówiąc o Gdyni. Po pierwsze, było to 
miasto, które powstało wolą całego narodu 
w okresie międzywojennym. Często spotykamy 
się ze stwierdzeniem, że cała Polska budowała 
Gdynię. Być może jest to ogólne hasło, ale rze-
czywiście kryje się w nim dużo treści.  W 1921 r., 
kiedy rozpoczęto budowę portu, w Gdyni miesz-
kało 1283 ludzi. Biorąc pod uwagę, że w 1939 r.  
liczba mieszkańców przekroczyła 120 tys. moż-

na wyobrazić sobie skalę zmian jakie nastąpiły. 
Mówi się o amerykańskim tempie, o białej Gdyni 
i różnych cechach, które są z tym międzywojen-
nym miastem związane. Istotne jest, że ci, którzy 
budowali miasto w sensie dosłownym, czyli ar-
chitekci i projektanci, to środowisko ludzi, którzy 
przyjeżdżali z różnych stron Polski. Mimo tego, 
w rezultacie powstało miasto o dość spójnym 
charakterze. Centrum Gdyni jest jednorodne, 
ma mnóstwo cech związanych z modnymi wów-
czas stylami architektonicznymi, podkreślającymi 
morskość Gdyni. Myślę, że to był taki wabik, cha-
rakterystyczny motyw, który bardzo wielu oso-
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Ciągle mamy do czynienia ze sche-
matem, w którym muzeum kojarzy 
się z kapciami i nudą. Trudno jest 
mi tak otwarcie chwalić swoją pla-
cówkę, ale podejmujemy szereg 
działań, aby z tym stereotypem 
walczyć.

bom się podobał, który w tej chwili również jest 
eksponowany przez miasto. Gdynia od zawsze 
przyciągała możliwościami: możliwością pracy 
czy realizacji pomysłów. Te wszystkie elementy 
składają się na wyjątkowy charakter miasta.

Wiele ważnych osób wpłynęło na kształt Gdy-
ni. Kogo, jako postać historyczną, moglibyśmy 
uznać za archetyp gdynianina? 
Archetyp to w pewnym sensie postać symbo-
liczna, wzorzec do którego się przyrównujemy 
i o takiej jednej osobie trudno jest mi mówić. Na-
tomiast jest kilka postaci, które w świadomości 
ogólnej mogłyby za taki archetyp uchodzić. Dla 
mnie taką ciekawą postacią, nigdy nie mieszka-
jącą na stałe w Gdyni,  jest Eugeniusz Kwiatkow-
ski. Człowiek, który swoimi działaniami mocno 
wspierał i szeroko widział funkcje miasta i portu. 
Kolejną osobą jest twórca gdyńskiego portu - Ta-
deusz Wenda. Inżynier i fachowiec, który przez 
cały okres budowy portu aż do 1937 r. był oso-
bą, która stała na czele tego dzieła. Zaskakują-
ca konsekwencją postać, o której mało wiemy, 
a która również związała swoje losy z Gdynią to 
znakomita etnografka - Janina Krajewska. Dzięki 
swojemu zapałowi i uporowi doprowadziła do 

powstania w Gdyni Muzeum Miejskiego w okresie 
międzywojennym. Myślę, że takich postaci oczy-
wiście znalazłoby się więcej. Uważam, że każdy 
kto przyjechał do Gdyni, znalazł tu swoje miejsce 
do życia, włączył się  w kształtowanie tego mia-
sta i jego charakteru.

Gdynia, jako młode miasto, ukształtowa-
ne na skutek określonych uwarunkowań  
w dalszym ciągu buduje swoją tożsamość. jakie 
elementy mogą wpływać na rozwój tożsamości 
gdynian? 
Każdy, kto przyjeżdża i zostaje w mieście  
w jakimś sensie dokłada swój element, któ-
ry wpływa na tożsamość Gdyni i gdynian. 
Są pewne cechy miasta, które się zastaje.  
Do takich cech Gdyni należy otwartość na nowe 
zjawiska, na którą wpływa m.in. nadmorskie po-
łożenie. Może miasto nie ma bardzo starych za-
bytków, ale proszę zwrócić uwagę, że na całym 
świecie pojawia się moda na coś indywidualne-
go, charakterystycznego dla  miejsca. Co jest 
w Gdyni indywidualnego? Właśnie ten fason  
miasta, czyli skrótowo ujmując modernizm, no-
woczesność, styk portu  i miasta, woda, otwar-
tość i możliwość skorzystania z różnych form ak-
tywności. 

W tym roku Muzeum Miasta Gdyni obcho-
dzi  swój jubileusz - 30-lecie powstania.  
jakie wydarzenia czekają na odwiedzających 
w najbliższym czasie? 
Praktycznie od lutego co miesiąc, albo dwa 

razy w miesiącu w muzeum odbywa-
ją się dodatkowe wykłady i spotka-
nia. Ten  cykl będzie trwał do końca 
roku. Przede wszystkim jednak 18 i 19 
maja podczas Nocy Muzeów clou 
wieczoru, a właściwie tego szczegól-
nego roku, będzie otwarcie wystawy 
jubileuszowej,  która pokaże jakiego 
typu obiekty muzeum uzyskało przez 
te wszystkie lata. Chcemy przy oka-
zji również przypomnieć nazwiska 
wszystkich ofiarodawców i wszystkich 
instytucji, które z nami współpracują, 
dzięki którym nasze zbiory się  powięk-

szają. Oprócz tego pojawi się rodzaj informatora, 
w którym znajdzie się kompendium podstawowej 
wiedzy o tym, czym muzeum się zajmuje, jak jest 
zorganizowane, krótki tekst o jego historii oraz 
opis jakiego typu ma zbiory.
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Muzeum to nie tylko miejsce gromadzenia świa-
dectw kultury, ale także miejsce, które służy za-
równo nauce, sztuce, jak również ludziom, którzy 
je odwiedzają. To miejsce budowania tożsamo-
ści. jak zachęcić, zwłaszcza młodych ludzi, do 
wizyty w muzeum? 
To jest pytanie także w drugą stronę. Dlacze-
go często wśród młodzieży pojawia się pewien 
opór? Czy na samo hasło muzeum? Czy na ha-
sło Muzeum Miasta Gdyni? Ciągle mamy do czy-
nienia ze schematem, w którym muzeum kojarzy 
się z kapciami i nudą. Trudno jest mi tak otwar-
cie chwalić swoją placówkę, ale podejmujemy 
szereg działań, aby z tym stereotypem walczyć. 
Raz w miesiącu odbywają się giełdy kolekcjo-
nerskie, można przyjść, podyskutować. Jeśli ktoś 
lubi starocie, można coś kupić i zobaczyć. Jest 
wystawa stała, zrobiona w ciekawy sposób, 
która dotyczy historii Gdyni.  Są filmy, programy 
komputerowe, można też obejrzeć rzeczywi-
ste przedmioty z tamtej epoki, zaaranżowane  
w niekonwencjonalny sposób. Jest to pewnego 
rodzaju scenografia, wnętrze, do którego moż-
na wejść. Znajduje się tam trochę archeologii 
i Gdyni XIX- wiecznej. Podstawowy trzon dotyczy 

budowy portu i miasta w okresie międzywojen-
nym, więc jest również keson, latarnia morska ale 
i pokój, sklep i plaża. Oprócz tego zawsze są wy-
stawy czasowe, które zmieniają się co dwa - trzy 
miesiące i za każdym razem pojawia się coś no-
wego. Jest strona internetowa muzeum, na bie-
żąco aktualizowana. Można nas również znaleźć 
na YouTube i na Facebook’u. Sami się nie raz za-
stanawiamy, bo może licea zarzucone są bardzo 
pracą, może jest to taki okres, że młodzi ludzie 
szukają innych form aktywności. Rzeczywiście 
lepiej i więcej jest współpracy ze szkołami pod-
stawowymi i gimnazjami. Potem odwiedzają nas 
studenci, którzy przychodzą na zajęcia, praktyki 
i ewentualnie poszukują materiałów do pisania 
pracy, więc korzystają ze zbiorów. Natomiast z li-
ceami jest trochę gorzej. I może to jest to podsta-
wowe skojarzenie, że na hasło muzeum wszyscy 
mówią: a znowu jakaś nuda. Staramy się temu 
zapobiec i może jeszcze bardziej będziemy mu-
sieli zastanowić się jak przekonać młodych ludzi 
do naszego muzeum. 

Która z wystaw muzeum cieszy się najwięk-
szą popularnością, czy badacie to państwo  
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jesteśmy muzeum, które jest otwar-
te. Nie mamy wydzielonych sal, nie 
wydzielamy też poszczególnych 
wystaw.

w jakiś sposób?
Jesteśmy muzeum, które jest otwarte. Nie mamy 
wydzielonych sal, nie wydzielamy też poszcze-
gólnych wystaw. Obserwujemy frekwencje w po-
szczególnych miesiącach i wiemy ile osób przy-
chodzi na otwarcie, ile osób pojawia się  na wy-
stawie w określonym czasie. W zeszłym roku mieli-
śmy kilka świetnych ekspozycji. Latem sporo osób 
obejrzało wystawę designu. Ogromnym powo-
dzeniem cieszyła się wystawa „Świat w miniatu-
rze”, na której znalazły się modele samochodów 
i figurek wojsk z różnych epok. W tej chwili dużą 
popularnością cieszy się wystawa czasowa rzeź-
by ceramicznej i malarstwa Kazimierza Kalkow-
skiego. Jest to malarstwo trochę zaskakujące, 
lekko mroczne, na pograniczu wyobraźni i świata 

rzeczywistego. Jest też wystawa do-
kumentalna pani Krystyny Łyczywek, 
honorowego Prezesa Związku Arty-
stów i Fotografików Polskich. 18 maja 
wchodzi wystawa jubileuszowa oraz  
wystawa z zakresu już ewidentnie 
sztuki, pani Dory Hary - malarki, tkacz-
ki. Wystawa, która będzie na pewno 
zaskoczeniem dla bardzo wielu osób, 
dlatego nie chciałbym tu zdradzać 
wszystkich szczegółów. Będzie pre-
zentowana w nietypowym miejscu   
gmachu. 

A który ze zbiorów pani darzy największym sen-
tymentem?
Pracuję w muzeum już 29 lat i w swoim czasie zajmo-
wałam się zbiorem fotografii, negatywów, pocztó-
wek. Myślę, że to jest mi najbliższe. Widok utrwalo-
ny na dawnych nośnikach, które owszem  istnieją 
jeszcze dziś, ale w znaczący sposób się zmieniły. 
Interesują mnie też ludzie – fotograficy, firmy i  za-
kłady fotograficzne. W przypadku Gdyni, miasta  
o stosunkowo krótkiej historii, fascynujące jest wy-
łapywanie niuansów, gdy porównuje się fotogra-
fie tych samych miejsc z różnych okresów. 

Dziękuję za rozmowę.
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ROZMOWA Z pRZEWODNICZąCą 
pREZYDIUM SAMORZąDU STUDENTóW 

AKADEMII MARYNARKI WOjENNEj 
DOMINIKą TRACZ

GDYNIA 
WSpIERA MŁODYCH

Wybór miejsca studiów to ważna decyzja dla 
młodego człowieka. Nie tylko zdobywa się w nim 
wiedzę, ale nabiera doświadczenia, nawiązuje 
nowe znajomości i zaczyna pierwszą pracę. Do-
miniko, czym kierowałaś się wybierając Twoje 
miejsce studiów?
Na pewno moim pierwszym wyborem był kieru-
nek studiów, czyli stosunki międzynarodowe. To 
nie było tak, że to kierunek wybierany był przez 
przypadek. Natomiast pierwsze miejsce, które 
wybrałam to Wrocław, niestety tam nie udało 
mi się. Drugim miejscem była Gdynia, głównie ze 
względu na nazwę Akademia Marynarki Wojen-
nej, która ma za sobą symboliczny przekaz i hi-

storię. Również bardzo ważny wpływ miały spe-
cjalności, które można było wybrać w ramach 
kierunku. 

jakie czynniki mogą wpływać na to, że młode 
osoby wybierają właśnie Gdynię, jako miejsce, 
w którym będą studiować i mieszkać?
Wydaje mi się, że z pewnością nie sugerują się 
wyborem miasta tylko właśnie wyborem uczelni. 
Uczelnie publiczne na terenie Gdyni są bardzo 
mocno sprofilowane. Akademia Morska i Aka-
demia Marynarki Wojennej są to dwie uczelnie, 
które mają bardzo silny morski charakter, co nie-
wątpliwie przyciąga młodych ludzi, którzy swoją 
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przyszłość chcą związać z morzem i gospodarką 
morską. Nie można powiedzieć, że Gdynia jest 
miastem studenckim, takim jak Gdańsk, ponie-
waż ma zdecydowanie mniejszą liczbę szkół 
wyższych , a co za tym idzie mniejszą liczbę 
studentów. 

Mimo tych różnic studenci są bardzo ak-
tywną części społeczności Gdyni. Czy 
kultura studencka może kształtować toż-
samość lokalną, przez takie inicjatywy, jak 
na przykład Delfinalia?
Oczywiście! Trzeba pamiętać, że Delfinalia 
to nie tylko koncerty ale wszystkie imprezy 
towarzyszące. Przede wszystkim takie im-
prezy, które na stałe wpisują się w kalendarz 
wiążą młodych ludzi z miastem, ponieważ 
przenikają do ich świadomości. Każdego 
roku studenci i nie tylko wiedzą, że mogą 
wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu, 
w zabawie i konkursach.  To powoduje, że 
młodzi ludzie przywiązują się  i utożsamiają 
z miastem w określony sposób. 

W naszym mieście działa wiele organiza-
cji zrzeszających młodzież i pracujących 
na rzecz młodych ludzi. Czy poprzez to, co 
robią w Gdyni i dla Gdyni może powodować, że 
stają się gdynianami? 
Poprzez  swoje funkcjonowanie osoby, działa-
jące w ramach tych organizacji budują siatkę 
powiązań. Poznają tutaj ludzi, których uznają za 
wartościowych, którzy prezentują takie wartości 
jak oni. I może przez to właśnie decydują się, aby 
tu pozostać i dalej funkcjonować.

jak, w Twojej ocenie, Gdynia wspiera młodych 
przedsiębiorczych ludzi, którzy chcą założyć 
swoje firmy, wychodzą z inicjatywą i pomysłem?
Tak jak powiedziałam podczas debaty, wydaje 
mi się, że młodzi ludzie będą chcieli się utożsa-
miać z młodym miastem. Miom zdaniem, Gdy-
nia wspiera młodych poprzez takie przedsię-
wzięcia jak Pomorski Park Naukowo Technolo-
giczny, który studentom i absolwentom stwarza  
możliwość  założenia własnej firmy w atrakcyjny 

sposób, w przyjaznym otoczeniu. Również Rada 
Pożytku Publicznego, Gdyńskie Centrum Wspie-
rania Przedsiębiorczości czy Gdyńskie Centrum 
Organizacji Pozarządowych pomagają młodym 

ludziom i działalność tych organizacji jest bezpo-
średnio do nich skierowana. 

jakie miejsce jest Twoim zdaniem najważniejsze 
dla młodych ludzi w Gdyni?
Chyba Skwer Kościuszki, który jest miejscem sym-
bolicznym.  Z tego względu, że mówi się o Gdyni,  
jako mieście z morza i marzeń a skwer doskonale 
oddaje sens tego hasła.

Kończąc naszą rozmowę, powiedz czy wiążesz 
swoją przyszłość z Gdynią? 
Tak. Zamierzam może nie mieszkać w Gdyni, bo 
mieszkanie już mam tuż obok. Aczkolwiek po-
przez działania Fundacji PSC, która jest w Gdyni 
i swoje projekty kieruje do jej mieszkańców, jak 
najbardziej mam zamiar związać się z Gdynią.

Dziękuję  za rozmowę.

Uczelnie publiczne na terenie 
Gdyni są bardzo mocno sprofilo-
wane. Akademia Morska i Aka-
demia Marynarki Wojennej są to 
dwie uczelnie, które mają bardzo 
silny morski charakter, co nie-
wątpliwie przyciąga młodych lu-
dzi, którzy swoją przyszłość chcą 
związać z morzem i gospodarką 
morską. 
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ŁUKASZ WYSZYŃSKI

MŁODZI lUDZIE 
W KSZTAŁTOWANIU 
SWOjEj TOżSAMOŚCI

Za nami już IV Gdyńska Debata Mło-
dych. Tym razem temat znacznie szer-
szy i wydaje się również bardziej abs-
trakcyjny niż poprzednie.  Tożsamość 
Gdynian, czyli co? Patriotyzm lokalny, 

znajomość historii, identyfikowanie się z symbo-
lami miasta, kibicowanie lokalnym drużynom 
sportowym, a może poczucie odpowiedzialno-
ści za wspólnotę lokalna i jej przyszłość? Ciężko 
jest odpowiedzieć na to pytanie, co zresztą za-
łożyli organizatorzy przed debatą, a potwierdzili 
Prelegenci podczas dyskusji. Wieloznaczność 
pojęć, którymi się posługujemy w rozważaniach 
o tożsamości lokalnej czyni ten temat bardzo 
szerokim i otwartym, w którym swoje poglądy 
może zaprezentować niemal każdy.

Podczas debaty Prelegenci wskazywali na 
wiele wątków tej dyskusji. Profesor Jerzy Kojkoł 
zwracał uwagę na kwestie samoświadomo-
ści w identyfikowaniu swojej tożsamości, tj. od-
powiedzi na pytanie: czy jestem gdynianinem, 
Polakiem czy Europejczykiem? Jak sam zwracał 
uwagę, pewnie z każdego obszaru każdy z nas 
wiele czerpie. Można dodać, że tym, co nas róż-
ni jest stopień identyfikowania się z poszczególną 
płaszczyzną. Należy również zaznaczyć, że to nie 
jedyny podział, a tożsamość i jej kształtowanie 
może ulegać wielu innym czynnikom. Pan Prezy-
dent Wojciech Szczurek zwracał uwagę, że by-
cie gdynianinem to również bycie Polakiem, tak 
samo jak Polak może być gdynianinem, i tych 
pojęć rozdzielnie nie powinniśmy interpreto-
wać. Podczas debaty udało się poruszyć sporo 

aspektów dotyczących tożsamości lokalnej ta-
kich jak: emigracja, historia Gdyni, symbole oraz 
ludzie młodzi jako przyszłość miasta. I to właśnie 
na nich chciałbym się skupić.

Jak kształtuje się tożsamość młodych gdy-
nian? Odpowiedź jest pewnie tak samo trudna 
jak pytanie o ogół mieszkańców. Możemy jed-
nak zastanawiać się, co wpływa, lub bardziej 
może wpływać na tożsamość młodych ludzi? 
W tym miejscu chciałbym dokonać rozróżnie-
nia na dwa rodzaje uwarunkowań, ze względu 
na aktywność młodych gdynian. Pierwszą będą 
działania bierne, drugą natomiast aktywne czy 
angażujące. W przypadku pierwszej mam na 
myśli całą gamę elementów, które są młodym 
ludziom podane, niejako udostępnione. Mam 
tutaj na myśli lekcje historii, muzea, przestrzeń 
miejską, politykę wobec młodych, ofertę edu-
kacyjną na każdym poziomie, życie kulturalne, 
rynek pracy czy nawet politykę mieszkaniową. 
To wszystko jest ofertą samorządu, instytucji, firm 
i wielu innych, która daje młodym możliwości, 
a jednocześnie wpływa na ich zachowania, 
identyfikację z miastem oraz kształtuje tożsa-
mość. Współcześnie nazwanie tych form bierny-
mi czy pasywnymi byłoby nadużyciem, gdyż co-
raz częściej starają się one zaangażować mło-
dych ludzi jako współtwórców lub uczestników. 
Nadal jednak to młodzi są odbiorcami. Uważam, 
że należy zastanowić się jak działania inicjowa-
ne, podejmowane i oceniane przez młodych lu-
dzi wpływają na ich tożsamość? Obserwacja pól 
na których są lub chcą być aktywni daje nam 
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ciekawy obraz tego, czego oczekują od otacza-
jącej rzeczywistości i co chcą zmieniać. Należy 
dostrzec ten potencjał i aktywność, a w efekcie 
im to umożliwiać, jednocześnie wskazując różne-
go rodzaju uwarunkowania i zagrożenia. Wyda-
je się, że młodzi ludzie, którzy sami się jednoczą 
i podejmują działania w celu realizacji wspól-
nych przedsięwzięć rozwijają tożsamość lokalną 
lepiej niż będąc odbiorcami oferty, która jest do 
nich skierowana. Może nas to dziwić, szokować, 
możemy być zawiedzeni, że nie chcą podzielać 
naszych pasji i zainteresowań, ale spójrzmy praw-
dzie w oczy, to my często jesteśmy temu winni. 
Brak zaangażowania, otwartości na dialog, cier-
pliwości i nawet lekceważenie powoduje, że 
młodzi nie widzą w osobach będących ich na-
uczycielami i decydentami parterów do rozmo-
wy o swoich problemach i planach. Co może 
być odpowiedzią? Wydaje się, że jeszcze ściślej-
sze powiązanie działań biernych i aktywnych. 
Zaangażowanie młodych w kształtowanie oferty 
dla nich samych, budowanie u nich świadomo-
ści i odpowiedzialności za wspólnoty lokalne oraz 
za całość społeczeństwa, którego są częścią. 

Często mówi się o kształtowaniu postaw pa-
triotycznych w kontekście państwowym i regio-
nalnym. Temat bardzo szeroki, który również 
w obszarze kształtowania tożsamości lokalnej po-
winien być uważnie brany pod uwagę. To jakie 

treści będziemy przekazywać w szkole, jak anga-
żować młodych w święta państwowe i wydarze-
nia lokalne, jak będziemy kształtować i rozwijać 
ich wrażliwość na tematy bliskie naszemu miastu  
jak np. polityka morska to wszystko w połącze-
niu z aktywnymi formami przekazu, i realnemu 
uczestnictwu spowoduje, że kapitał utożsamia-
nia się młodych ludzi z Gdynią będzie jeszcze 
większy. Celowo wspominam o zwiększeniu pozy-
tywnych skutków, bo dużo jak nie bardzo dużo się 
dzieje w tym aspekcie. Jest to zasługą wielu ludzi 
i organizacji. Władz Gdyni, instytucji kulturalnych, 
teatrów, muzeów, organizacji pozarządowych, 
szkół i uczelni wyższych. Jak zawsze jednak po-
zostaje pytanie czy można zrobić więcej i lepiej? 
Wydaje się, że tak i do tego wszystkich uczestni-
czących w kształtowaniu tożsamości młodych 
ludzi zachęcam. Najbardziej jednak młodych 
ludzi chcę sprowokować do refleksji nad pyta-
niami nierzadko trudnymi – dotyczącymi naszej 
tożsamości, i poszukiwania odpowiedzi! Te dzia-
łania opłacą się nam wszystkim, bo dotyczą na-
szej przyszłości.

ŁUKASZ WYSZYŃSKI
Prezes Fundacji Pomeranian Students’ 
Coalition. Wykładowca na Wydziale 
Nauk Humanistycznych i Społecznych 
Akademii Marynarki Wojennej. 
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GDYŃSKI 
IMIGRANT Z ODZYSKU

DAWID TRUDZIŃSKI

Podczas IV Gdyńskiej Debaty Młodych 
zastanawialiśmy się nad tym, co tak 
naprawdę oznacza być gdyniani-
nem. Pierwsze skojarzenia z pewno-
ścią wiążą się z osobami, które od 

dawna zamieszkują w Gdyni. W tym przypadku 
to one tworzą jej historię, tradycję i tożsamość. 
Jednak, czy aby być gdynianinem, by się nim 
czuć, koniecznie trzeba urodzić się w Gdyni? 

Przełom XX i XXI wieku dał nam wiele nowych 
możliwości. Globalizacja, której właśnie pozytyw-
nym skutkiem jest rozwój techniki, otwarte granice 
pozwala na to, aby człowiek dojrzały i świadomy 
swoich potrzeb, mógł wybrać swoje miejsce na 
ziemi i swoją przynależność. W poprzednim wieku 
emigrowali tylko ci, których było na to stać, którzy 
się na to odważyli. Dziś zmiana miejsca zamiesz-
kania na jakiekolwiek inne miasto na świecie 
(z pewnymi wyjątkami!) nie jest niczym nieosią-
galnym. Jeśli spojrzymy na migracje wewnętrzną, 
sprawa jest jeszcze łatwiejsza. Dzięki temu, coraz 
trudniej o rodowitych gdynian, warszawiaków, 
poznaniaków. Jest wielu zwolenników teorii, któ-
rzy uważają, że taki stan rzeczy jest czymś złym, 
bo zatraca tożsamość i historię danego miejsca. 
Spójrzmy na ten problem z perspektywy osób, 
które przyjeżdżają do Gdyni i postanawiają się 
tutaj osiedlić oraz założyć rodzinę. 

Od dobrych dwudziestu lat możemy zaob-
serwować gwałtowny wzrost migracji ze wsi do 
miast oraz z mniejszych do większych aglomera-
cji. Spowodowane jest to przede wszystkim eko-
nomią. Młody człowiek, który zaraz po maturze 

zadaje sobie pytania o celowość wyboru takie-
go, a nie innego kierunku studiów, zadaje sobie 
również pytanie gdzie ma studiować? I nie jest ni-
czym dziwnym, że wybiera większe miasta, gdzie 
możliwości ewentualnego zatrudnienia są dużo 
wyższe, niż w rodzimym mieście. Zastanówmy się 
teraz, jak Gdynia wypada na tle innych miast i czy 
młodzi ludzie faktycznie wybierają ją jako poten-
cjalną przystań na całe życie. Jeżeli spojrzymy na 
wszystkie miasta w województwie, Gdynia obok 
Gdańska, rysuje się jako jedno z najlepszych 
miejsc do życia. Gospodarka Pomorza skupiona 
jest wokół Trójmiasta, a jeśli mówimy Trójmiasto to 
mamy na myśli Gdynię i Gdańsk (Sopot tak, ale 
w branży turystycznej i to przede wszystkim w se-
zonach wiosenno-letnich). 

Jakimi atutami Gdynia zachęca do migracji? 
Przede wszystkim wielkością. Jest miastem, któ-
rego liczba ludności oscyluje w granicach 250 
tys. I to jest atut, gdyż tak naprawdę gwarantuję 
komfort i przestrzeń do życia. Kolejnym plusem 
miasta jest wiek. Gdynia nie ma jeszcze dziewięć-
dziesięciu lat dlatego jest estetyczna. Jej moder-
nistyczny charakter przyciąga osoby znające się 
na sztuce i doceniające to, że jest miastem har-
monijnym architektonicznie. 

Teraz pytanie bardziej praktyczne. Czy Gdynia 
może zaoferować coś młodym ludziom, studen-
tom, chcącym rozpocząć swoje życie zawodowe 
właśnie tu? I jest to pytanie, na które gdynianie 
mogą odpowiedzieć twierdząco. „Przedsiębior-
cza Gdynia”, a co za tym idzie projekt Gdyńskie-
go Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest 
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idealnym przykładem na to, że w Gdyni można 
liczyć na wsparcie osób doświadczonych w re-
alizowaniu własnych pomysłów i marzeń. GCWP, 
zgodnie ze swoim statutem, dba o konkurencyj-
ność gdyńskiej gospodarki poprzez rozwój sektora 
MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), będą-
cego jedną z głównych sił napędowych wzrostu 
gospodarczego, propagowaniu idei zakładania 
własnej działalności gospodarczej, wspieraniu 
rozwoju firm innowacyjnych a także promocji 
walorów Gdyni adresowanej do inwestorów ze-
wnętrznych. To projekt, który pozwala ludziom 
z wizją i pomysłami rozwinąć skrzydła i włączyć 
się w aktywne życie gospodarcze Gdyni. Oprócz 
tego można tutaj wspomnieć także o budowa-
nym Porcie Lotniczym Gdynia Kosakowo, który 
w znaczący sposób umożliwi negocjacje z pod-
miotami zewnętrznymi do inwestowania w Gdyni  
oraz stworzy nowe miejsca pracy. 

Miasto stawia na nową technologię, co widać 
po rozrastającym się projekcie Pomorskiego Par-
ku Naukowo-Technologicznego. Jest to miejsce, 
w którym dochodzi do syntezy wielu ośrodków 
naukowo-badawczych z instytucjami gospodar-
czymi oraz finansowymi. To tutaj rodzi się pomysł 
na przyszłość. 

To oczywiście największe, ale nie wszystkie 
atuty, które zachęcają do zamieszkania w Gdy-
ni. Widać, że miasto na tle innych miejsc w Pol-
sce może poszczycić się stałym rozwojem gospo-
darczym, umożliwiającym wkroczenie w dorosły 

świat biznesu. Dla osób spoza miasta czy też wo-
jewództwa, Gdynia otwiera możliwości i poszerza 
horyzonty. Teraz ktoś może zadać pytanie, jak to 
wszystko ma się do samej tożsamości Gdyni i po-
jęcia „co to znaczy być gdynianinem”. Ma i to 
wiele. W czasach globalizacji i ciągłych udogod-
nień człowiek przyzwyczaja się szybko do tego, 
co ułatwia mu życie. Gdynia ma instrumenty, za-
chęcające i ułatwiające przyjezdnym przywiąza-
nie do miasta. Oczywiście najpierw wynika ono 
z czysto pragmatycznego podejścia – gospo-
darki, która na tle innych miast kształtuje się na 
odpowiednim poziomie. Gdynia w rankingach 
najlepszych miast biznesu miesięcznika „Forbes” 
w latach 2007–2010 zajęła najwyższą pozycję 
w kategorii miast do 300 tys. mieszkańców. Jest 
to kolejny argumentem przemawiający za tym, 
że Gdynia jest miastem atrakcyjnym. Z biegiem 
czasu imigrant z innego miasta dostrzega również 
jej piękno, spokój oraz morski charakter. Wów-
czas tworzy się więź umożliwiająca zrodzenie się 
tożsamości. Osoba urodzona i wychowana poza 
Gdynią, zaczyna o sobie mówić, jako o gdyniani-
nie, zaczyna mówić „My”, a nie „Wy”. 

DAWID TRUDZIŃSKI 
Student III roku stosunków międzynaro-
dowych - Wydział Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych Akademii Mary-
narki Wojennej. 
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SpORTOWA TOżSAMOŚć 

GDYNI

KAMIl KUSIER

Gdynia to specyficzne miasto, 
głównie ze względu na ani-
mozje do sąsiadów z Gdańska. 
Niechęć lokalną można za-
uważyć na każdej płaszczyź-

nie. Od rywalizacji kilkuletnich dzieci, po kibiców 
drużyn piłkarskich, czy zwykłych ludzi. Co jest 
tego przyczyną? W mojej ocenie lokalna tożsa-
mość. Oparta na tradycji i pewnych regułach, 
dość mocno determinuje życie mieszkańców 
Gdyni. 

Dlaczego jednak wybrałem sportową tożsa-
mość Gdyni? Nie ma w Polsce obecnie bardziej 
wyrazistej subkultury, za jaką uchodzą kibice 
sportowi. W aktywności tych zorganizowanych 
grup młodych ludzi, dostrzec można działania, 
które wbrew powszechnej opinii, będą godne 

pochwały. Nie chodzi mi tutaj o oprawy meczo-
we, czy też dopingowanie swojej drużyny. Wolał-
bym się skupić na pielęgnowaniu historii Polski, 
zwłaszcza na pielęgnowaniu historii lokalnej oraz 
pomocy słabszym. 

Jedną z akcji, która początek miała już w 2004 
roku jest  „Żółto - Niebieski Mikołaj”. Co roku sym-
patycy gdyńskiej Arki zbierają pieniądze, dary, 
aby w ten szczególnie magiczny okres dla dzieci 
- święta Bożego Narodzenia oraz w Mikołajki ob-
darować najmłodszych prezentami. Akcja trwa 
już dziewięć lat, w tym czasie kibice żółto - niebie-
skich byli w wielu domach dziecka i ośrodkach 
specjalistycznych. Oprócz pomocy dla najmłod-
szych w święta, kibice Arki wspomagali swojego 
kolegę z klubu, Miłosza, który potrzebował nowe-
go wózka inwalidzkiego. Cel, rzecz jasna, udało 
się zrealizować.
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To tylko wybrane inicjatywy Stowarzyszenia 
„Inicjatywa Arka”, ale idealnie przedstawiają 
oblicze kibiców. Nie powinniśmy się skupiać na 
wybrykach nielicznej grupy. Powinniśmy raczej 
zadbać aby to, co rodzi się ze szlachetności było 
pokazane przede wszystkim. Tych młodych ludzi, 
nikt do niczego nie zmusza. Jak sami potwierdza-
ją - robią to z własnej chęci, z potrzeby pomocy 
bliźniemu. 

O tym jak mocno środowisko kibicowskie jest 
związane z dumą narodową, z dumą lokalną 
mówił generał brygady Zbigniew Ścibor - Rylski, 
podczas obchodów rocznicowych Powstania 
Warszawskiego. I choć z tożsamością gdynian 
nie ma to wiele wspólnego, to jednak słowa te  
odnoszą się do wszystkich kibiców.

„Idąc tutaj na ten kopiec, patrząc się na tą 
wspaniałą młodzież dziewczęta i chłopcy, prze-
praszam, że tak mówię do tej młodzieży, ale 
w Powstaniu Warszawskim zawsze zwracaliśmy 

się do siebie „ten młody”, „te dziewczęta”. Ale 
Wy, patrząc w Wasze oczy sprawiliście mi ogrom-
ną radość. Te powitanie jakie mi urządziliście, 
w tym moim życiu nigdy tego nie przeżyłem. Je-
stem bardzo tym wzruszony. Droga młodzieży, do 
Was mówię. Wy jesteście przyszłością naszej Oj-
czyzny. Dzisiaj, kibicujecie piłce nożnej, ale wiem, 
że gdyby przyszedł moment, to stanęlibyście tak 
samo jak my - 67 lat temu wasi rówieśnicy. Wa-
sze piękne dziewczęta i chłopcy tak piękne, że 
wprost trudno uwierzyć że oddali swoje życie za 
wolność, niepodległość naszej kochanej Ojczy-
zny. Ale to, że Wy tu jesteście, serce moje jest 
przepełnione wielką radością, bo widzę, że Wy 
poświęciliście ten wieczór. Wdrapaliście się tutaj 
na ten kopiec, a przecież mogliście, inne jakieś 
własne przyjemne mieć przeżycia. A jednak je-
steście z nami, z nami weteranami Powstania 
Warszawskiego. To nas napawa wiarą, że Wy, 
będziecie kontynuować nasze ideały, nasz etos 
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KAMIl KUSIER 
Student III roku stosunków międzynaro-
dowych - Wydział Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych Akademii Mary-
narki Wojennej. 

powstania nie zaginie. Bądźcie z nami, bądźcie 
i dzielnie kibicujcie ale bardzo kulturalnie proszę 
Was. Stary pułkownik Was prosi.”

Kibice to wyjątkowa grupa lokalna. Patrząc 
na sportową tożsamość gdynian widzę przede 
wszystkim pasję, przywiązanie i chęć zmian swo-
jego lokalnego środowiska. W Gdyni działa wiele 
stowarzyszeń, fundacji, które starają się zmieniać 
obraz miasta. Choć tak młodego, to jakże istot-
nego dla historii Polski. Zapytać można w takim 
razie dlaczego skupiłem się na sportowej tożsa-
mości gdynian, skoro wszędzie praktycznie prze-
jawia się nazwa - Arka. Właśnie dlatego, że toż-
samość mieszkańców miasta jest skupiona wokół 
jednego środowiska. Wokół swojego lokalnego 
patriotyzmu, który aż nadto jest widoczny.

Do Gdyni przyjechałem z Zamościa. Zapyta-
łem ostatnio swoich znajomych, z czym kojarzy 
im się Gdynia? Na blisko dwadzieścia odpowie-
dzi, siedemnaście zaczynała się od wymienienia 
Arki Gdynia i Morza Bałtyckiego. To w sposób 
jasny pokazuje, jak mocno sportowa tożsamość, 
sportowe oblicze miasta jest widoczne w tak od-
ległych od Trójmiasta okolicach, jakimi są Rozto-
cze, czy Lubelszczyzna.

Jak jednak zmienić obraz sportowej tożsamo-
ści już nie tylko Gdyni, ale każdego miasta w Pol-
sce? W mediach zmian nie dostrzeżemy. Łatwiej 
w ogólnopolskiej telewizji sprzedać obraz kibica 
- bandyty, kibica - dilera, kibica - zabójcy. Aniżeli 
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ukazać obraz ludzi, którzy każdego dnia starają 
się odmienić obraz swojej małej ojczyzny. Nie 
łatwo jest odmienić swój los, los swoich bliskich, 
znajomych, gdy z każdej strony przykleja się im 
przysłowiową „łatkę”. Warto zatem dostrzec po-
zytywne aspekty działalności kibiców miejsco-
wego klubu, którzy będąc lokalnymi patriotami 
współkształtują tożsamość danego miejsca. 

Kończąc, pozostawię trzy pytania, na które 
każdy powinien sam sobie udzielić odpowiedzi. 
Czym dla mnie jest sportowa tożsamość mojego 
miasta? Czym jest dla mnie moja mała Ojczyzna? 
Czy sport może kreować lokalną tożsamość?

„Być kibicem… A co w tym pięknego? Poświę-
cenie, które każdy z nas wkłada w to, by jechać 
za swoją drużyną. Miłość – nie za pieniądze, nie za 
zaszczyty. Za piękne chwile, których nigdy się nie 
zapomni, wspomnienia, które zostaną do końca 
życia, za kolegów którzy staną murem. Każdego 
dnia dziękuję Bogu, że jestem kibicem, a nie ty-
pem dla którego liczy się kasa i pozycja. Dla nas 
liczą się chwile. I to my przeżyjemy życie tak jak 
się powinno. Na całego. Bo do grobu nic nie za-
bierzemy… a pamięć pozostanie na zawsze!”
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ZNANI 
GDYNIANIE

Gdynia jest miastem o stosun-
kowo krótkiej historii. Do 1926 
r. była wioską rybacką i nic 
nie zapowiadało jej świetlanej 
przyszłości. Dopiero budowa 

portu oraz starania Jana Radtkego o nadanie 
praw miejskich sprawiły, że Gdynia zaczęła się 
liczyć w regionie. Dzisiaj jest ona miastem no-
woczesnym, prężnym i przyjaznym obywatelom, 
dzięki staraniom których nieustannie się rozwija 
i zyskuje coraz większe znaczenie. Poniżej posta-
rałem się scharakteryzować kilka znanych i wy-
bitnych postaci powiązanych z Gdynią, które 
w dużej mierze przyczyniły się do sukcesu tego 
miasta.

Pierwszą z nich jest niewątpliwie Tadeusz Apoli-
nary Wenda - inżynier, a zarazem projektant portu 
w Gdyni. Ukończył studia na Wydziale Matema-
tyczno- Fizycznym Szkoły Głównej Warszawskiej 
oraz studia w Instytucie Korpusu Inżynierów w Pe-
tersburgu. Kierował pracami przy budowie portów 
w Windawie i Rewlu. Po odzyskaniu niepodległo-
ści przez Polskę ofiarował swoje umiejętności oj-
czyźnie. W 1920 r. wiceadmirał Kazimierz Porębski 
zlecił mu wybranie miejsca na przyszły port, a tak-
że realizację projektu. Do jego umiejscowienia 
Tadeusz Wenda wybrał obszar pomiędzy Kępą 
Oksywską i Kamienną Górą - czyli Gdynię. Aż do  
1932 r. nadzorował prace przy budowie. W wie-

ku 74 lat odszedł na emeryturę, odznaczony Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Kolejną osobą jest Antoni Abra-
ham - działacz narodowy i społeczny.  
Był propagatorem polskości Pomorza, a także 
pisarzem. Do dzisiaj jest znany jako „król Kaszu-
bów”. Urodził się 19 grudnia 1869 r. w osadzie 
Zdrada, k. Mechowa. Pochodził z biednej rodzi-
ny. Uczęszczał do pruskiej szkoły, jednak jego 
świadomość narodowo-religijna została w głów-
nej mierze ukształtowana przez rodziców oraz ks. 
Teofila Bączkowskiego. Agitował za polskością. 
Po mszach świętych organizował wiece ludowe, 
na których krytykował porządek pruski, a także 
Kaszubów - za ich bierność w walce o byt na-
rodowy. W późniejszych latach Antoni Abraham 
założył Towarzystwo Ludowe „Jedność” oraz 
Rady Ludowe (m. in. w Oliwie). Był rzecznikiem 
budowy portu morskiego w Gdyni. Uczestniczył 
także w Zaślubinach Polski z morzem w Pucku1. 

Jan Radtke, urodzony 10 lutego 
1872 r. w Dębogórzu (Kępa Oksywska),  
był szanowanym obywatelem, a także orędow-
nikiem rozwoju Gdyni jako kąpieliska konkuru-
jącego z Sopotem. Po odzyskaniu dostępu do 
morza przez Polskę został rzecznikiem budowy 
portu wojennego i handlowego. Dzięki jego sta-
raniom Rada Gminna wystąpiła do władz Polski 
1 Sokołowska M., Kwiatkowska W., Gdyńskie 
Cmentarze, Gdynia 2003.
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o nadanie Gdyni praw miejskich, które zostały  
jej przyznane w 1926 r. Był pierwszym polskim wój-
tem  Gdyni.   

Franciszka Cegielska (ur. 2 sierpnia 1946 r. we 
Francji) to następna wielce zasłużona osoba 
dla Gdyni. Studia ukończyła na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Szczecińskiej, w póź-
niejszych latach wykładała na Wyższej Szkole 
Morskiej w Gdyni. Była posłanką na Sejm III ka-
dencji, prezydentem Gdyni w latach 1990-1998 
oraz ministrem zdrowia w rządzie Jerzego Buzka. 
W 2000 r. została odznaczona Medalem im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego oraz Medalem Honoro-
wym Związku Miast Polskich. Zmarła 22 paździer-
nika 2000 r.  na raka trzustki.  Była oceniania jako 
skuteczny menadżer, tytan pracy oraz kobieta 
sukcesu. Gdynianie darzyli ją szacunkiem za mą-
drość, uczciwość, pracowitość i odwagę. Mó-
wiła, że Morze daje odwagę. I w tych słowach 
odzwierciedla się również źródło marzenia jakim 
była, jakim jest Gdynia.

Władysław Kozakiewicz - polski lekkoatleta, 

tyczkarz i wieloboista. 30 lipca 1980 r. zdobył ty-
tuł mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce w Mo-
skwie, ustanawiając nowy rekord świata (5,78 m). 
Zapamiętany z powodu gestu (tzw. gest Kozakie-
wicza), który wykonał w stronę gwiżdżących kibi-
ców sowieckich. Był zawodnikiem Bałtyku Gdy-
nia oraz radnym Rady Miasta Gdyni w latach 
1998-2002.  

Andrzej Szarmach  - piłkarz, reprezentant Pol-
ski i trener. Wychowanek Polonii Gdańsk – z której 
w późniejszym okresie przeniósł się do Arki Gdy-
nia. W barwach reprezentacji Polski rozegrał 61 
meczów, zdobywając 32 gole. W roku 1981 i 1982 
został uznany przez France Football za najlepsze-
go obcokrajowca pierwszej ligi francuskiej, w któ-
rej grał m. in. w AJ Auxerre. 

Ryszard Krauze to polski biznesmen 
i miliarder z majątkiem szacowanym na  
1,2 mld złotych2. Jest absolwentem II LO w Gdy-
ni, studiował na Politechnice Gdańskiej, gdzie 
ukończył studia magisterskie oraz obronił dokto-
2 www.100najbogatszychpolakow.forbes.pl/ranking-
najbogatsi-polacy-2012/ryszard-krauze,24320,1.
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Student III roku stosunków między-
narodowych - Wydział Nauk Huma-
nistycznych i Społecznych Akademii 
Marynarki Wojennej. 

rat.  Jest mecenasem licznych przedsięwzięć ma-
jących na celu propagowanie kultury, tolerancji 
narodowościowej i krzewienie sportu. Ponadto 
był wychowankiem i zawodnikiem drużyny ko-
szykarskiej – Start Gdynia.  

Osób zasłużonych dla miasta jest oczywiście 
więcej, jednak nie mogę wymienić ich wszyst-
kich. Pomimo tego, warto również wspomnieć 
o obecnym prezydencie Gdyni – Wojciechu 
Szczurku, który od 1998 r. w niezwykle skuteczny 
sposób zarządza miastem, dzięki czemu cieszy 
się ogromnym zaufaniem i poparciem gdynian.

Prezentując to zestawienie, starałem się uka-
zać osoby z różnych środowisk, które poprzez 
swoją działalność przyczyniły się do rozwoju i pro-
mocji miasta na wielu płaszczyznach. Pozostaje 
mieć nadzieję, że tak aktywnych i zaangażowa-
nych w działania na rzecz Gdyni obywateli bę-
dzie coraz więcej. 
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