
Dźwięki
Stoczni 

Tereny Stoczni Gdańskiej są jednymi z najważniejszych miejsc-symboli w Polsce. To w stocz-
ni „wszystko się zaczęło”, to tu zrodził się ruch Solidarności, który stał się również wzorem 
dla innych krajów ówczesnego bloku socjalistycznego. Stocznia jest wyjątkową przestrzenią, 
na której historię można patrzeć z wielu perspektyw. Jej niezwykły charakter docenili artyści. 
Huk stoczniowych maszyn, hałas towarzyszący obrabianiu stali, a także wiele innych dźwię-
ków – to wszystko składało się na krajobraz akustyczny tego miejsca, który – podobnie jak 
jego historia – wciąż inspiruje artystów. Stocznię można zwiedzać śladami muzyki, która tu 
powstawała lub rozbrzmiewała.
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Quiz
1  Twórcą słynnego znaku „Solidarność” był:

 a) Bogdan Borusewicz

 b) Jerzy Janiszewski

 c) Jacek Fedorowicz

2  Gdzie możemy zobaczyć dziś w Gdańsku pozostałości 

U-Boota z okresu II wojny światowej?

 a) w Muzeum Gdańska

 b) w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 c) przy nabrzeżu siedziby Narodowego Muzeum  

  Morskiego w Gdańsku

3  Legendarny przywódca Solidarności Lech Wałęsa pracował 

w Stoczni Gdańskiej jako:

 a) suwnicowy

 b) kierownik budowy

 c) elektryk

4  Na placu Solidarności znajduje się pomnik:

 a) Solidarności

 b) Poległych Stoczniowców

 c) Kindertransportów

5  Siedziba Europejskiego Centrum Solidarności została 

otwarta w roku:

 

 a) 2000

 b) 1989

 c) 2014

6   Gdzie dziś w Gdańsku możemy zobaczyć pozostałości   

      u-boota z czasu II wojny światowej?

 a) w Muzeum Gdańska

 b) w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

 c) przy nabrzeżu siedziby Narodowego Muzeum 

     Morskiego, Ołowianka 9-13 w Gdańsku

Czy wiesz, że...?
W Hali Widowiskowo-Sportowej w latach 1961–1963 odbywał 

się Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej, przeniesiony 

później do Sopotu. Na przestrzeni lat festiwal stał się jedną 

z najważniejszych imprez muzycznych w kraju.

W latach 50., gdy planowano wydarzenia w sopockiej Operze 

Leśnej, miejscem rezerwowym w razie niepogody była wła-

śnie Hala Widowiskowo-Sportowa. Bilety sprzedawane były 

z uwzględnieniem ewentualnych miejsc w Hali.

W 2011 roku artystka Dorota Nieznalska wykonała rzeźbę stocz-

niowej bramy, zniszczonej przez pojazd wojskowy w czasie walk 

ze strajkującymi w 1981 roku Brama została zrekonstruowana 

całkowicie, wraz z uszkodzeniami, które wtedy powstały. Artyst-

ka w swojej pracy opierała się na zdjęciach swojego ojca – foto-

grafa dokumentującego te dramatyczne chwile. Dzieło Doroty 

Nieznalskiej można obecnie podziwiać na wystawie stałej Eu-

ropejskiego Centrum Solidarności.

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Stocznia Gdańska, Lichtbildverlag Richard Rösch, fotografia, ok. 1900, 
źródło: Muzeum Gdańska



Stocznia stała się niemal synonimem walki robotników z niespra-

wiedliwością i uciskiem komunistycznego aparatu władzy. Jednak 

historia tego niezwykłego miejsca sięga znacznie odleglejszych 

czasów. Położenie Gdańska nad morzem było wykorzystywane 

od dawna, nie tylko w handlu, ale także do budowy statków.

W 1854 roku oficjalnie powstała w Gdańsku Stocznia Królewska, 

nad którą władzę sprawowała marynarka pruska. W 1871 r. 

stocznia została nazwana Stocznią Cesarską, a od 1922 roku 

jest po prostu Stocznią Gdańską.

Pierwsza parowo-żaglowa korweta (niewielki okręt) o nazwie 

Danzig” została zbudowana cztery lata przed oficjalnym utwo-

rzeniem Stoczni Królewskiej. Wydarzenie to zapoczątkowało 

rozwój przemysłu stoczniowego. Do wykonania okrętu „Danzig” 

zatrudniono Johanna Wilhelma Klawittera. Odniósł on ogromny 

sukces, zakładając na terenie Brabanku stocznię, gdzie bu-

dował statki z drewnianym kadłubem. Z czasem rozszerzył 

działalność o statki żelazne z napędem mechanicznym. W jego 

stoczni powstały również pierwsze w Gdańsku parowe statki 

pasażerskie, a później towarowe. Johann Wilhelm Klawitter 

zbudował pierwszy w Prusach pływający dok drewniany, który 

przez kilkadziesiąt lat służył do remontu statków. Co ciekawe, 

kilka pokoleń rodziny Klawitterów miało znaczący wpływ na 

rozwój przemysłu stoczniowego w Gdańsku. Johann Wilhelm 
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pełnił także funkcję miejskiego radnego. Pomnik nagrobny upa-

miętniający kolejno: Johanna Wilhelma Klawittera (seniora rodu), 

Juliusa Wilhelma (syna) i Carla Williama (wnuka) znajduje się 

na nieistniejącym już cmentarzu ewangelickim obok kościoła 

pw. Bożego Ciała i jest jedynym ocalałym do dziś nagrobkiem 

tej nekropolii.

Od połowy XIX wieku trwała rozbudowa stoczni. Wykopano 

długi kanał ciągnący się przez teren stoczni aż do Wisły, który 

służył do transportu sprowadzanego Wisłą drewna, niezbęd-

nego do budowy statków. Jednak rozwój stoczni zdecydowanie 

przyspieszył po zwycięstwie Prus w wojnie z Francją. W 1871 

roku wraz z nową nazwą: Stocznia Cesarska, zaczął się nowy 

etap w dziejach zakładu. Sprzyjały temu: zjednoczenie Niemiec, 

rozległe plany budowy floty oraz wysokie kontrybucje ze strony 

Francji, które przeznaczono na zakup nowych urządzeń, budowę 

okrętów i remont istniejących jednostek.

W latach 1874–1882 po raz kolejny powiększono obszar stoczni. 

Główne wejście znajdowało się w pobliżu obecnego wejścia do 

Stoczni Gdańskiej, obok istniejącego współcześnie pomnika 

Poległych Stoczniowców. W tym okresie przeprowadzono wiele 

prac modernizacyjnych, m.in. ustawiono trójnożny dźwig 50-tono-

wy napędzany parą, zainstalowano oświetlenie gazowe, ułożono 

tory, żeby móc sprawniej transportować materiały, zbudowano 

Gdańsk Polski Hak, Danzig Hafen, fotografia, pocztówka, wyd. Carl Brinkmann, 
Breslau 8, Nr 10, ok. 1910, źródło: muzeumpomorza.pl
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służbowe mieszkania dla pracowników. Na wysokości Nowego 

Portu pogłębiono Wisłę, aby do stoczni mogły wpływać duże 

okręty wojenne. 

Teren stoczni powiększył się o wyspę Ostrów. Do roku 1916 

powstał plan zagospodarowania nowej przestrzeni pod kątem 

budowy okrętów podwodnych i torpedowców. To tu zaczęły 

powstawać słynne U-Booty (Unterseeboot – niem. „okręt pod-

wodny”), łodzie podwodne, które złą sławą okryły się przede 

wszystkim podczas II wojny światowej.

Do końca I wojny światowej Stocznia Cesarska wybudowała 

46 U-Bootów.

Po zakończeniu działań wojennych stocznia została przekazana 

Zarządowi Miasta Gdańska. W tym okresie powstawały m.in. 

statki na zamówienie Polskiej Marynarki Wojennej. Jednak w 1921 

roku zgodnie z decyzją Ligi Narodów na terytorium Wolnego 

Miasta Gdańska zakazano produkcji broni oraz urządzeń wojen-

nych, co drastycznie ograniczyło możliwości realizacji nowych 

zleceń. Pogorszenie sytuacji finansowej odczuwali robotnicy, 

którzy w latach 20. organizowali akcje strajkowe. By ratować 

sytuację, stocznia podejmowała się innych zadań, w tym produkcji 

silników, pomp, konstrukcji dźwigowych, a nawet dzwonów ko-

ścielnych. Dekadę później stocznię dotknął kryzys lat 30., wciąż 

jednak realizowano zamówienia, m.in. dla Polski. Agresywna 

polityka Niemiec doprowadziła do włączenia Wolnego Miasta 

Gdańska do III Rzeszy, co pozwoliło na przekształcenie stoczni 

w majątek państwowy. Od 1939 roku, kiedy ruszyła machina 

wojenna, stocznia budowała głównie U-Booty. Zapotrzebowanie 

na te okręty było tak duże, że nie nadążano z ich produkcją. 

Gdy w 1945 roku wojna dobiegła końca, teren stoczni zajęły 

wojska radzieckie, które potraktowały zakład jak łup wojenny. 

Jednak jeszcze w tym samym roku stocznia została oddana 

w ręce Polaków. Powstała Stocznia Gdańska im. Lenina. Ten nowy 

etap rozwoju zakładu z czasem okazał się punktem zwrotnym 

nie tylko w dziejach stoczni, ale też w historii całego kraju. Już 

w samej nazwie zaznaczył się nowo wprowadzony ustrój, który 

jedynie w hasłach i propagandowych materiałach oddawał cześć 

ludziom pracy i robotnikom. W rzeczywistości całym rzeszom 

ludzi została narzucona ciężka praca, której pozytywnych efektów 

nie odczuwano. Społeczeństwo mimo znacznego poświęcenia 

nie bogaciło się. Winą za to obarczano nieudolne władze, które 

w rzeczywistości były zależne od Związku Radzieckiego. 

Pierwszy duży zryw społeczny nastąpił w grudniu 1970 roku, 

lecz został krwawo stłumiony przez władze. Dekadę później 

napięcie pomiędzy społeczeństwem a władzą ludową znów 

się nasiliło. Polacy mieli dość biedy i stosowania terroru. Tym 

razem jednak zdecydowano się na strajk okupacyjny – robotnicy 

zamknęli się na terenie stoczni, głównie w tym celu, by uchro-

nić mieszkańców miasta przed pacyfikacją, do jakiej doszło 

w latach 70. 14 sierpnia 1980 roku pracownicy stoczni ogłosili 

strajk oraz postulaty dotyczące: przywrócenia do pracy Anny 

Walentynowicz i Lecha Wałęsy, budowy pomnika ofiar Grudnia 

70, zagwarantowania bezpieczeństwa strajkującym, podwyżki 

płac, dodatku drożyźnianego i rodzinnego odpowiadających 

wysokości zasiłków funkcjonariuszy MO i SB. Liderem strajku 

został Lech Wałęsa. Negocjacje z władzami toczyły się w sali 

BHP, gdzie ostatecznie udało się doprowadzić do podpisania 

przez władze porozumienia. Z czasem jednak okazało się, że 

ważą się nie tylko losy stoczni, ale całego kraju. Stworzono 

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 31 

sierpnia 1980 roku strajk zakończono podpisaniem porozumienia 

z rządem w sali BHP Stoczni Gdańskiej. 

W rocznicę tego wydarzenia odbył się w Gdańsku I Przegląd 

Piosenki Prawdziwej. Laureatem nagrody został artysta, któ-

ry dla ruchu Solidarności miał szczególne znaczenie – Jacek 

Kaczmarski, poeta, prozaik, pieśniarz i autor tekstów, uznawany 

za jednego z najwybitniejszych artystów pokolenia opozycji 

demokratycznej. Zaśpiewana przez niego pieśń Mury stała się 
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Gdańsk, żuraw młotowy „Dziadek”, fotografia, pocztówka, 1919, 
źródło: muzeumpomorza.pl
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hymnem Solidarności, a jej słowa były cytowane m.in. przez 

pisma podziemne. Melodia pochodzi z pieśni L’Estaca Lluisa 

Llacha i Grande. Ciekawe jest to, że treść całego utworu ma 

przewrotną wymowę, gdyż stanowi przestrogę przed rewolucją, 

która często odwraca się od swoich pierwotnych ideałów. Sam 

artysta tłumaczył: „Pisałem o tych, co śpiewają, że mury runą, 

natomiast pisałem też, że na miejsce tych murów wyrastają 

nowe”. Do historii przeszedł jednak mocny i zagrzewający do 

walki refren:

 Wyrwij murom zęby krat

Zerwij kajdany, połam bat

A mury runą, runą, runą

I pogrzebią stary świat!

Jacek Kaczmarski pod koniec życia zamieszkał w Gdańsku, gdzie 

zmarł w 2004 roku.

Stocznia Gdańska budzi skojarzenia nie tylko z pieśniami 

Solidarności. W 1956 roku dawną halę produkcyjną przebudo-

wano na Halę Widowiskowo-Sportową Stoczni Gdańskiej. Obiekt 

mógł pomieścić nawet cztery tysiące osób. Odbywały się tu 

zawody bokserskie, Dni Morza, Dni Stoczniowca, wybory Miss 

Wybrzeża, ale także wspaniałe koncerty. Już w roku otwarcia 

można tu było wysłuchać koncertu „Hot jazz contra straight 

jazz”, w 1958 w hali goszczono gwiazdę polskiej muzyki Jana 

Kiepurę oraz Marthę Eggerth, a także gwiazdę francuskiego 

jazzu Armanda Gordona z jego orkiestrą jazzową. Rok później 

wystąpiła ówczesna ikona stylu i nowoczesnych dźwięków, 

pochodząca z Francji Josephine Baker. Wśród sław, które za-

grały w tym miejscu, było wielu zagranicznych gości, m.in.: The 

Platters z USA, francuska piosenkarka Dalida, Paul Anka, The 

Animals czy Marlene Dietrich. Z polskich wykonawców wystąpili 

m.in.: Anna German, Sława Przybylska, Piotr Szczepanik, Irena 

Santor, Czerwone Gitary. Co ciekawe, w latach 60. Dyrekcja 

Stoczni Gdańskiej zamierzała przywrócić poprzednią funkcję 

obiektu ze względu na wzrost produkcji i brak miejsca. Jednak 

władze miasta zwróciły się z prośbą o odłożenie tych planów 

do czasu budowy przez miasto obiektu o podobnych funkcjach.

Niestety stoczniowa Hala Widowiskowo-Sportowa zapisała się 

w historii miasta w tragiczny sposób. 24 listopada 1994 roku 

odbywał się w niej koncert pochodzącego z Gdańska rockowego 

zespołu Golden Life. Grupa cieszyła się dużą popularnością 

w całym kraju, odniosła sukces m.in. w legendarnym Jarocinie. 

Podczas koncertu nagle pojawił się ogień, który szybko zaczął się 

rozprzestrzeniać i zajął drewniany dach. Zgasły wszystkie światła, 

a część drzwi ewakuacyjnych była zamknięta, co spowodowało 

wybuch paniki. Ludzie wydostający się na zewnątrz wpadali na 

siatkę oddzielającą chodnik od pobliskich torów tramwajowych, 

co dodatkowo utrudniało ucieczkę oraz akcję ratunkową. Pożar 

ugaszono dopiero następnego dnia o 6 rano. Feralnego dnia 

zginęło 7 osób, a 282 zostały ranne. Po tym wydarzeniu budyn-

ku nigdy nie odbudowano. Miejsce tragedii upamiętnia pomnik 

stojący tam, gdzie dawniej było wejście do hali. Pomnik składa 

się z dwóch kolumn podtrzymujących metalową belkę z napisem: 

„Życie choć piękne tak kruche jest...”, na tle ceglanej ściany, na 

której widnieją słowa: „Zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć”. 

Dodatkowo znajduje się tam tablica z napisem: „Ofiarom pożaru 

24 listopada 1994 r.” Słowa umieszczone na pomniku pochodzą 

z piosenki 24.11.94, napisanej przez zespół Golden Life ku czci 

pamięci ofiar tej katastrofy.

W 2005 roku w Gdańsku zainicjowano serię koncertów pod 

nazwą „Przestrzenie Wolności”. Większość z nich miała miejsce 

na terenie Stoczni Gdańskiej. Pierwszy koncert odbył się z okazji 

25-lecia wydarzeń sierpniowych i miał charakter plenerowy. 

Scenę ustawiono obok jednej z hal stoczniowych, a uczestnicy 

gromadzili się na placu Solidarności. Było to jedno z najważ-
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niejszych wydarzeń artystycznych roku, transmitowane na 

żywo przez telewizję publiczną. Gwiazdą wieczoru był francuski 

kompozytor, performer, a także pionier muzyki elektronicznej – 

Jean-Michel Jarre. Koncert zgromadził około 170 tysięcy widzów. 

Ogromne zainteresowanie nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę 

niezwykle staranne przygotowanie widowiska. Artysta wykonał 

m.in. utwór Mury wraz z chórem Uniwersytetu Gdańskiego, 

zaprosił też na scenę legendarnego przywódcę Solidarności 

Lecha Wałęsę, który wygłosił krótkie przemówienie. Oprawę 

koncertu stanowiły wielkie telebimy prezentujące zbiór fotografii 

dokumentujących historię Stoczni Gdańskiej. Część koncertu 

twórca zadedykował Janowi Pawłowi II. Całość zaś stanowiła 

piękny hołd złożony ludziom Solidarności za ich poświęcenie, 

a także rodzaj przypomnienia, jakie wartości liczą się najbardziej, 

o co musimy dbać, żeby nie zaprzepaścić osiągnięć tamtych 

ludzi. Żaden inny koncert z tego cyklu nie zyskał tak ogromnej 

publiczności, rozgłosu i legendarnej wręcz oprawy.

Czasy świetności Stoczni Gdańskiej minęły, brak zamówień 

spowodował zakończenie jej działalności. Do dziś na terenach 

postoczniowych funkcjonują firmy reprezentujące tę gałąź prze-

mysłu, jednak nie na skalę znaną z przeszłości. Część terenu 

zyskała nowych właścicieli, a wraz z nimi pojawiła się nowa 

wizja tego miejsca. Nie było możliwości utrzymywania drogich 

w eksploatacji i kosztownych w renowacji budynków. Przestrzeń 

miała nabrać nowego wyglądu i spełniać nowe funkcje, miała 

utracić dotychczasowy „zakładowy” charakter, otworzyć się 

i powrócić do miasta jako jego integralna część, jako dzielnica 

Młode Miasto. Zgodnie z tymi założeniami wyburzano kolejne 

budynki stoczniowe, a wśród nich halę B27, o której warto 

wspomnieć w kontekście muzycznych powiązań. Wprawdzie nie 

odbywały się w niej żadne koncerty, ale w 2010 roku dwójka ar-

tystów, Maciej Salamon i Maciej Chodziński, w ramach Festiwalu 

Transvizualia namalowali na ścianie hali ogromny, przeskalowany 

logotyp trashmetalowego zespołu Slayer. Na białym tle widniały 

litery z nazwą zespołu. Artyści na tym tle pokazali również 

wizualizacje wyświetlane z rzutnika na budynku. A dlaczego 

logo Slayera? Ponieważ był to ulubiony zespół tych artystów, 

a równocześnie jeden z najważniejszych projektów muzycznych 

na świecie. Tłumaczenie nazwy zespołu (slayer – pogromca) rów-

nież budziło skojarzenie z losem wielu obiektów, które skazane 
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były na rozbiórkę i unicestwienie. Hala B27 została wyburzona 

w 2014 roku, choć wydarzenie to było szeroko komentowane 

przez aktywistów miejskich i zostało przyjęte z dużym niezado-

woleniem jako wyraźne zagrożenie dla dziedzictwa zabytkowej 

stoczni. Jednak według prawa to wola nowego właściciela była 

wiążąca. Wiele spośród niezwykłych zabudowań stoczniowych 

straciliśmy na zawsze, ale Stocznia Gdańska miała niezwykłego 

dokumentalistę – artystę fotografa Michała Szlagę. Stworzył on 

niezwykły i bogaty zbiór zdjęć stoczni, którego część możemy 

podziwiać we wspaniałym albumie Stocznia Szlaga.

Nowa historia stoczni jeszcze nie została napisana, choć jej 

przyszłość, mimo wcześniejszych obaw, rysuje się obiecująco. 

Już teraz główną atrakcją tego miejsca jest instytucja kultu-

ry Europejskie Centrum Solidarności, które zarchiwizowało 

i w ciekawy sposób popularyzuje wiedzę o historii Solidarności 

i Stoczni Gdańskiej. Niebawem powstanie także Muzeum Sztuki 

Nowoczesnej NOMUS. Działają tu tak interesujące miejsca, jak 

klub koncertowy B90, mieszczący się w dawnej hali produkcyjnej, 

od której zresztą wziął nazwę. W murach postindustrialnego 

obiektu usłyszeć można zarówno młodych polskich wykonawców 

i zespoły, jak i gości z zagranicy. Ale to niejedyne miejsce na 

terenach dawnej stoczni, gdzie można posłuchać znakomitej 

muzyki. W 2017 roku otwarto 100cznię, a właściwie wypełniono 

pusty plac kontenerami, w których znalazła się m.in. otwarta, 

plenerowa scena. Klub gości muzyków jazzowych, młodych 

wykonawców, ale nie zamyka się także na gatunki klubowe. 

To tylko część nowych projektów i pomysłów realizowanych 

w dawnej stoczni, a wszystko wskazuje na to, że będzie ich 

coraz więcej. Niektóre budynki, jak np. budynek Dyrekcji Stoczni 

Gdańskiej, są odnawiane, remontowane i zyskują nowe, luk-

susowe oblicze, inne są zastępowane nowymi atrakcyjnymi 

bryłami. Czy duch wspaniałej i niezwykle ciekawej przeszłości 

przetrwa nie tylko w muzealnych murach Europejskiego Centrum 

Solidarności? Wydaje się, że stocznia stanowi niekończącą się 

inspirację dla artystów i miłośników historii. Dzięki pasji i za-

angażowaniu wielu takich osób jej historia wciąż będzie żywa 

i będzie do nas powracać, czy to za pomocą fotografii, obrazów, 

ilustracji, czy to poprzez dzieła muzyczne. Trzeba tylko być na 

tę historię otwartym i jej poszukiwać.
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