
LIST DO PRZYSZŁOŚCI 

List ten został sporządzony w 2020 roku, kiedy Elbląg obchodził 783 -

lecie istnienia. 

Prezydentem Elbląga od pięciu lat jest Witold Wróblewski. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej , składającej się z 25 radnych jest 

Antoni Czyżyk. 

 

Elbląg naszych czasów jest 110-tysięcznym miastem, gdzie wielokulturowa 

przeszłość sąsiaduje ze współczesnością, czego doskonały przykładem jest 

odbudowywane na zasadzie retrowersji Stare Miasto. Nasze miasto zawsze kojarzone 

było z prężnym przemysłem energetyczno-metalurgicznym. Tysiące elblążan 

pracowało przez lata       w Zakładach Mechanicznych ZAMECH. Potężne zakłady były 

dumą powojennego Elbląga. Dlatego też, by upamiętnić historię zakładu i jego 

pracowników, w 2019 r. radni Rady Miejskiej zaproponowali nazwanie ronda 

komunikacyjnego położonego w pobliżu dawnego Zamechu jego nazwą.  

Elbląskie rondo „turbinowe” przy kościele Bożego Ciała u zbiegu ulic Teatralnej, 

Robotniczej i Browarnej zostało oddane do użytku w roku 2014. 22 stycznia 2019 r. 

elbląscy radni klubu Koalicji Obywatelskiej zaproponowali oficjalnie, aby rondu nadać 

nazwę „Zamech”. Propozycja ta padła w związku z uchwałą Rady Miasta o ogłoszeniu 

roku 2019 Rokiem Pionierów. Wielu pionierów powojennego Elbląga pracowało w 

powstałej na bazie poniemieckiej Schichau-Werft Stoczni nr 16, przekształconej 

następnie w Fabrykę Turbin i Ciężkich Maszyn, a wreszcie - od roku 1948 - w Zakładach 

Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego, znanych powszechnie pod nazwą 

Zamech. Zamech był największym w historii powojennego Elbląga zakładem 

przemysłowym i niemalże w każdej z elbląskich rodzin ktoś w Zamechu pracował.  

Propozycja radnych została podchwycona przez pracowników Biura Konstrukcyjnego 

Turbin Parowych firmy GE Power, która od roku 2015 jest kontynuatorem działalności 

Zamechu w zakresie projektowania i produkcji turbin parowych. Wcześniej - w latach 

1990-2000 – w tej roli występowało ABB Zamech, które powstało w miejsce 

sprywatyzowanego w roku 1990 Zamechu,   a następnie – w latach 2000-2015 -  Alstom 

Power.  



W grudniu 2018 r.  GE Power  obchodziło jubileusz 70-lecia projektowania i 

produkcji turbin parowych w Elblągu. Historia tych 70 lat oraz osiągniecia             i 

dokonania tego okresu zostały opisane w monografii „Ludzie i megawaty”. 

Inicjatywę radnych w sprawie nazwania ronda imieniem „Zamech” 

postanowiono wesprzeć akcją zbierania podpisów poparcia. Spotkanie otwierające tę 

akcję odbyło się w GE Power 1 lutego 2020 r. Jego organizatorem oraz koordynatorem 

całego przedsięwzięcia został Daniel Lewandowski. W spotkaniu uczestniczyło około 

40 osób. I to one oprócz tego, że jako pierwsze złożyły swoje podpisy na listach 

poparcia rozpoczęły zbieranie dalszych podpisów wśród mieszkańców miasta. Akcja 

trwała przez cały miesiąc luty 2019 r. Zaangażowało się w nią bardzo wiele osób, a całe 

przedsięwzięcie zakończyło się zebraniem ponad 4500 głosów popierających tę 

inicjatywę. Akcja była nagłaśniana w mediach, towarzyszyły jej plakaty i ulotki, jak ta 

zamieszczona poniżej. Przez cały czas trwania akcji towarzyszyło jej pozytywne 

nastawienie mediów oraz lokalnych polityków różnych opcji. Radni wielokrotnie 

wyrażali swoje poparcie dla tej inicjatywy. W dniu 29 marca     2019 r. odbyło się 

oficjalne przekazanie na ręce Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego i 

Przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czyżyka  list poparcia oraz listu podpisanego 

przez Wiceprezesa GE Power Sp. z o.o. Roberta Butzke. W liście tym reprezentowany 

przez Prezesa Sławomira Żygowskiego oraz Wiceprezesów -Roberta Butzke i Mariusza 

Ciesielskiego- Zarząd GE Power Sp. z o.o. zobowiązał się do sponsorowania dekoracji 

tego ronda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oficjalne przekazanie list poparcia dla ronda Zamech w dniu 29.3.2019. Od lewej: Daniel Lewandowski (GE 

Power), Antoni Czyżyk (Przewodniczący Rady Miasta Elbląga), Witold Wróblewski (Prezydent Miasta Elbląga) 

 



Niedługo potem formalny wniosek o nadanie nazwy „Rondo Zamech” skierowany 

został przez Prezydenta Miasta do komisji spraw nazewnictwa przy Radzie Miejskiej. 

Wniosek ten zyskał  jednogłośne poparcie wszystkich radnych i w dniu 18 kwietnia 

2019 r. Rada Miasta Elbląga podjęła decyzję o przyjęciu nazwy „Zamech”. Zostało to 

zapisane w stosownej uchwale (w załączeniu). 

 

Od tego momentu rozpoczęły się prace projektowe dekoracji. Powstało kilka koncepcji, 

spośród których wybrano tę, która budzi wśród mieszkańców  jednoznaczne 

skojarzenia, nie stwarza kontrowersji i ma charakter integracyjny. Takie cechy ma znak 

firmowy Zamechu, swego czasu rozpoznawany szeroko także poza granicami naszego 

kraju. Prace nad dekoracją przebiegały w ścisłej współpracy z władzami miejskimi. 

Szczególne zainteresowanie sprawą oraz wsparcie okazywał Przewodniczący Rady 

Miasta Antoni Czyżyk.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Wizja lokalna na rondzie z użyciem atrapy dekoracji. W wizji lokalnej udział też wzięli Daniel Lewandowski i Adam 

Husakowski (GE Power) i Roman Smoleński (Departament Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta) 

 

Projekt konstrukcji spawanej dekoracji wykonał Marcin Boniek z Biura Konstrukcyjnego 

GE Power. Ważąca blisko 800 kg konstrukcja została zaprojektowana ze stali 

nierdzewnej. Projekt fundamentu przygotował emerytowany pracownik tego biura 

Roman Kolaska, który również nadzorował produkcję bloku fundamentowego. 

Produkcji dekoracji podjęła się reprezentowana przez Wiceprezesa Ryszarda 

Siemińskiego firma MetalExpert, która została również sponsorem-partnerem  tego 

przedsięwzięcia. Warto nadmienić, że MetaExpert jest firmą o „rodowodzie” 



zamechowskim. Z ramienia MetalExpert produkcję nadzorował Andrzej Strankowski i 

Edmund Cyprys. Produkcja dekoracji zakończyła się w połowie lutego 2020 r.  

 

W dniu 23 marca 2020 r. odbyło się posadowienie fundamentu wykonanego na 

zlecenie kierowanego przez dyr. Marka Cymerysa Elbląskiego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej. W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się ustawienie konstrukcji 

stalowej dekoracji na fundamencie. 

 

W dniu 24 czerwca 2020 r. nastąpiło oficjalne odsłonięcie dekoracji ronda Zamech. W 

wydarzeniu tym uczestniczyły władze miasta, inicjatorzy nazwania  ronda nazwą 

Zamech, pracownicy zakładów  z branży energetyczno-metalurgicznej, w tym 

pracownicy dawnego Zamechu, dziennikarze oraz mieszkańcy Elbląga.  

 

Odsłonięcie dekoracji ronda Zamech miało wymiar symboliczny. 55 lat wcześniej, 

latem 1965 r., w Elblągu miało miejsce I Biennale Form Przestrzennych, które 

zaowocowało kilkudziesięcioma wykonanymi z metalu, wielkogabarytowymi pracami 

plastycznymi wkomponowanymi w pejzaż naszego miasta. To głośne nie tylko w kraju, 

ale i w całej Europie wydarzenie nie miałoby szans , by odnieść taki sukces, gdyby nie 

pomoc materialna Zamechu, który objął to przedsięwzięcie swoim patronatem, 

udostępnił artystom materiał twórczy, bazę produkcyjną i personel. 

Odsłonięcie tej dekoracji zbiegło się też w czasie z 30. rocznicą prywatyzacji Zamechu. 

Czas pokazał jak bardzo udane było to śmiałe przedsięwzięcie gospodarcze, które 

zapewniło miastu i wielu jego mieszkańcom trzy kolejne pomyślne dekady. Od tego 

momentu nazwa Zamech będzie w sposób trwały wpisana w infrastrukturę miasta.   

Na ramie dekoracji umieszczono tabliczki fundatorskie, których projekt przygotował 

Andrzej Hrynczyszyn. 



 

W ramie dekoracji w dniu jej odsłonięcia umieszczono „Kapsułę czasu”, w której 

znajdują się dokumentujące całe to przedsięwzięcie elementy: 

• niniejszy „List do przyszłości”  

• nośnik pamięci z plikami zeskanowanych list poparcia z lutego 2019 r.  oraz 

kopie pomniejszonych list poparcia 

• kopie uchwały Rady Miasta z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

• historia Zamechu  

 

List ten na pamiątkę tego wydarzenia podpisali: 

• Prezydent Miasta Elbląga - Witold Wróblewski  

………………………………………………. 

• Przewodniczący Rady Miasta Elbląga – Antoni Czyżyk 

……………………………………………….. 



• Prezes Zarządu GE Power sp. z o.o. – Sławomir Żygowski 

………………………………………………… 

• Wiceprezes Zarządu GE Power sp. z o.o.  – Robert Butzke 

………………………………………………… 

• Wiceprezes Zarządu GE Power sp. z o.o.  – Mariusz Ciesielski 

………………………………………………… 

• Prezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J. – Paweł Makowski  

…………………………………………………….. 

• Wiceprezes Zarządu Metal Expert Sp. z o.o. Sp. J.  – Ryszard Siemiński 

…………………………………………………….. 

• Kierownik Biura Konstrukcyjnego GE Power i koordynator całego 

przedsięwzięcia – Daniel Lewandowski  

 

……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Elbląg, dnia 24.czerwca 2020 roku 
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