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Droga w. Jakuba

o ca³ym roku przygotowañ obejmuj¹cych zbie
ranie informacji, kompletowanie sprzêtu i, co
najwa¿niejsze, przygotowywanie portfela na planowane wydatki  wyruszy³em na wyprawê. Palcem
po mapie przeby³em trasê tej wêdrówki setki razy i
czasami ogarnia³y mnie w¹tpliwoci, czy uda mi siê
przebyæ pieszo oko³o 700 km na drugim koñcu Europy, licz¹c tylko na siebie.
Moim celem by³o Santiago de Compostela w
Hiszpanii, a dok³adniej: w jej pó³nocno-zachodnim
krañcu zwanym Galicj¹.
Od ponad tysi¹ca lat zmierzali tam pielgrzymi,
aby nawiedziæ grób w. Jakuba Aposto³a, który wed³ug tradycji w³anie w Hiszpanii naucza³ i tam zosta³ pochowany. Chcia³em do³¹czyæ do tych wszystkich, którzy kierowani ró¿nymi motywami pod¹¿ali
na ten zachodni skraj Europy. Moim zamiarem by³o
przemierzenie hiszpañskiego odcinka dawnego szlaku pielgrzymiego wiod¹cego z Francji  tzw. Drogi Francuskiej. W wielu
krajach takich jak Francja czy Niemcy pielgrzymowanie do grobu w. Jakuba ma wielowiekow¹ tradycjê wci¹¿ ¿yw¹, i to w³anie pielgrzymi z tych krajów oprócz Hiszpanów stanowi¹ najliczniejsz¹ grupê. W tych krajach nie ma te¿ problemu ze zdobyciem informacji potrzebnych do odbycia takiej wêdrówki.
Moje wiedza na ten temat by³a raczej skromna, tote¿ mojej podró¿y towarzyszy³ dodatkowy dreszczyk emocji wyprawy w nieznane. Wiedzia³em jedno: pielgrzymowanie Drog¹ Francusk¹
w przeciwieñstwie do naszych polskich tradycji ma raczej charakter osobisty, wiêc na szlaku spotyka siê takich solistów
jak ja, lub niewielkie grupy. Wymiar duchowy wêdrówki pielgrzymów zale¿y g³ównie od nich samych i nie ma ¿adnych narzuconych w tej kwestii regu³.
Na miejscu okaza³o siê, ¿e zdobycie potrzebnych informacji
tych czysto praktycznych, jak i tych zwi¹zanych z bogat¹ tradycj¹ pielgrzymiego szlaku, nie jest ¿adnym problemem.
Wyruszy³em wiêc, choæ nie wszystko uda³o mi siê dopi¹æ na
ostatni guzik.
* * *
31 lipca  poniedzia³ek
Po 45 godzinach podró¿y autobusem z Polski, 6 po przesiadce na inny autobus w Madrycie i przejechaniu ponad 3000
km dotar³em do Pampeluny. St¹d rozpocznê swój marsz na zachód. Miasto pe³ne jest ladów corocznych ulicznych gonitw z
bykami znanych na ca³ym wiecie, choæ minê³y od nich ponad
dwa tygodnie. Bez problemu znajdujê schronisko przeznaczone specjalnie dla takich jak ja pielgrzymów. Przy okazji przekonujê siê, ¿e jêzyk, w którym próbujê siê porozumieæ z napotkanymi ludmi (hiszpañski) jest dla nich ca³kiem zrozumia³y.
To cieszy. W samym schronisku spotykam niema³e grono sobie
podobnych podró¿ników z ca³ego niemal wiata. Ta wêdruj¹ca
wie¿a Babel towarzyszyæ mi bêdzie do samego Santiago. W
biurze schroniska uzyskujê tzw. Credencial  rodzaj ¯elaznego
Listu uprawniaj¹cego mnie do korzystania ze schronisk rozrzuconych wzd³u¿ ca³ego szlaku. Pozostaje niewiele si³ i czasu na
zwiedzanie samego miasta. Padam z nóg. Czas odpocz¹æ po
podró¿y. Zw³aszcza, ¿e wed³ug regulaminu schroniska trzeba
je jutro opuciæ ju¿ przed 800, wiêc nie ma czasu na odsypianie.
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4 sierpnia  czwartek
Prawie ca³¹ noc nie spa³em. Nawet po pó³nocy
temperatura powy¿ej 35°C. Nawet miejscowi najstarsi górale nie pamiêtaj¹ takich upa³ów, a co mam
powiedzieæ ja  cz³owiek Pó³nocy. Poprzedniego dnia
niewiadom niczego rano maszerowa³em bezdro¿ami Navarry w samo po³udnie w 42-stopniowym
upale. Dzi ju¿ wiem, po co wynaleziono sjestê i dlaczego przez wiêksz¹ czêæ popo³udnia w LogroZo
praktycznie wszystko jest pozamykane. Bogatszy o
to dowiadczenie jestem ju¿ w miecie w samo po³udnie i najgorêtsze godziny dnia spêdzam w zacienionych zau³kach starego miasta, próbuj¹c posmakowaæ wymienitych czerwonych win, z których s³ynie La Rioja  region, którego stolic¹ jest w³anie
LogroZo. Trochê szkoda, ¿e jutro trzeba wyruszyæ
st¹d ju¿ skoro wit, aby dotrzeæ o przyzwoitej porze
(tj. ko³o po³udnia) do Nájera.
9 sierpnia  poniedzia³ek
Dzi jestem ju¿ drugi dzieñ w Kastylii, a od po³udnia w jej
stolicy  Burgos. Zanim jednak dotar³em do Burgos, o godzinie
6.00 obudzi³y mnie w schronisku dwiêki g³onej muzyki. Tak
zwyk³ budziæ pielgrzymów gocinny proboszcz w San Juan de
Ortega, bêd¹cy jednoczenie gospodarzem schroniska, które
by³o o tyle ciekawe, ¿e prawie wszystko z wyj¹tkiem piêtrowych ³ó¿ek i umywalek w ³azience mia³o chyba 200, a nawet
300 lat.
Podobno w Burgos mówi siê wzorcowym jêzykiem kastylijskim znanym szerzej na wiecie jako jêzyk hiszpañski. Nas³uchujê wiêc uwa¿nie, by z mojej wyprawy wynieæ równie¿ korzyci lingwistyczne. Ca³e popo³udnie upajam siê gotyck¹ katedr¹ (w I lidze katedr Europy znajduje siê w pierwszej dziesi¹tce) i ca³¹ star¹ czêci¹ miasta. Dziêki temu, ¿e panuje ca³kiem znona temperatura, czyli dwadziecia parê stopni, wystarcza si³, aby odwiedziæ i inne ciekawe miejsca w miecie.
13 sierpnia  sobota
Dzi zrazi³em siê do Anglików. W schronisku w Rabanal del
Camino prowadzonym przez angielskich wolontariuszy niezbyt
gocinnie nas potraktowano. Na szczêcie wraz ze znajomymi
Hiszpanami znalaz³em miejsce noclegowe zaoferowane przez
parafiê. Warunki s¹ tu icie spartañskie, za to atmosfera panuje
w pe³ni braterska. Ten braterski duch zrodzi³ siê w grupie pielgrzymów, z którymi od paru dni wspólnie zatrzymujemy siê w
schroniskach, organizujemy wspólnie kolacje, a na- wet opatrujemy sobie wzajemnie poranione d³ug¹ wêdrówk¹ stopy. Jest
wród nas dwóch Basków, dwóch ch³opaków z Saragossy oraz
m³ode ma³¿eñstwo z Alicante. W³anie od moich baskijskich
przyjació³ wczoraj po zwiedzeniu kolejnej I-ligo- wej katedry w León nauczy³em siê paru s³ów w ich jêzyku (np. dzieñ
dobry  egun on, dziêkujê  eskerrikasko). Swoj¹ drog¹ baskijski to istna chiñszczyzna. Nic dziwnego, ¿e niektórzy wywodz¹
ten naród z zatopionej Atlantydy. Jutro opuszczam definitywnie p³ask¹ jak stó³ równinê Kastylii i Leonu. Potrafi ona wystawiæ na próbê cierpliwoæ ka¿dego pielgrzyma.
17 sierpnia  roda
Dzi po¿egna³em dwóch towarzyszy wêdrówki: Pedra z Toledo i W³ocha o imieniu Luigi. Ci dwaj przemierzaj¹ szlak trochê szybciej i nie wytrzyma³em ich tempa. Luigi przeby³ pieszo
drogê a¿ z W³och. S³ysza³em te¿ o innym rekordzicie. On z
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kolei przyby³ o w³asnych si³ach z Belgii. Mia³em te¿ parê dni
temu okazjê spotkaæ dwóch Bretoñczyków, którzy przybyli ze
swoich rodzinnych stron. Oni jednak te tysi¹ce kilometrów przebyli konno.
Ju¿ wczoraj zaczê³y siê podejcia na coraz wy¿sze góry. To
znak, ¿e wchodzê do Galicji. Galicja to dosyæ tajemniczy zak¹tek Hiszpanii. Ludzie tu mówi¹ odrêbnym jêzykiem (trochê
podobnym do portugalskiego), a ich kultura ma celtyckie korzenie. Przekona³em siê o tym ju¿ dzi w wiosce O Cebreiro.
Architektura tej wsi jest celtycka do szpiku koci. Zaszokowa³o
mnie to, ¿e jeszcze trzydzieci lat temu ludzie w tej górskiej
wiosce zamieszkiwali wspólnie ze zwierzêtami pod jednym
dachem, w kamiennych chatach ogrzewanych rozpalonym na
rodku izby ogniskiem. Jak siê dowiedzia³em, w tej czêci Hiszpanii od wieków panowa³a bieda porównywalna z nasz¹ nomen
omen galicyjsk¹.
23 sierpnia  wtorek
Schronisko w O Poio. Do Santiago st¹d tylko 17 kilometrów. Do tego schroniska dotar³em po dniu wêdrówki w towarzystwie Marcela  biznesmena z Francji i trzech Wêgierek z
Debreczyna. Marcel to  jak na warunki pielgrzymiego szlaku
 orygina³. Jego g³ównym baga¿em jest zdobiony kij, którym
siê wspiera, oraz karta kredytowa. Rozmawia wieloma jêzykami na wiele tematów. Z ca³odziennych rozmów z nim zapamiêta³em pewn¹ myl, która sta³a siê moj¹ dewiz¹ na ostatnie kilometry pielgrzymki. Mówi ona, ¿e w pielgrzymowaniu najwa¿niejsze nie jest przybycie do wyznaczonego celu, ale samo zmierzanie do celu. Doceniam s³usznoæ tej myli w³anie teraz, kiedy
tak niewiele zosta³o mi ju¿ wêdrówki.
24 sierpnia  roda
Prawie wszyscy pielgrzymi w schronisku podchwycili myl,
aby do Santiago dotrzeæ o wschodzie s³oñca. Wi¹¿e siê to z
tym, ¿e ostatnie kilometry dziel¹ce nas od Santiago musimy
przebyæ noc¹. Przy³¹czam siê do nich. O wicie po parogodzinnym marszu wchodzimy na wierzcho³ek Monte do Gozo, czyli
Góry Radoci, zwanej tak od wieków, gdy¿ z tego w³anie miejsca mo¿na po raz pierwszy dojrzeæ wie¿e katedry w. Jakuba.
Niestety, tej radoci pozbawia nas galicyjska mg³a, gêsta jak
mietana. Ma³ymi grupkami schodzimy wiêc do miasta. Wie¿e
katedry dostrzegam dopiero ca³kiem blisko wi¹tyni w przewicie w¹skich uliczek. Do samej katedry przybywam ju¿ sam.
Zgodnie z tradycj¹ przechodzê przez Portyk Chwa³y, a nastêpnie idê dalej za o³tarz. W¹skimi schodkami wchodzê na pod-
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wy¿szenie za figur¹ w. Jakuba, by tak jak inni pielgrzymi przywitaæ siê z nim, po prostu go obejmuj¹c. Teraz mogê spokojnie
kontemplowaæ romañskie wnêtrze katedry. Nie sprzyjaj¹ temu
t³umy ludzi przewijaj¹cych siê przez boczne nawy. Podczas
codziennej mszy dla pielgrzymów, zawsze bardzo uroczystej,
pielgrzymi s¹ g³ównymi postaciami. Ka¿da z grup czy indywidualni pielgrzymi s¹ witani od o³tarza. Ja te¿ ze wzruszeniem
s³yszê, gdy kap³an wita mnie, wymieniaj¹c mnie wród wielu
innych jako: un peregrno de Polonia (hiszp.  pielgrzym z Polski).
26 sierpnia  pi¹tek
Wsiadam do autobusu na dworcu w Santiago. Za dwa dni
bêdê z powrotem w Gdañsku. Czeka na mnie wrzeniowa sesja
i ostatni rok studiów. Moj¹ g³owê zaprz¹ta mi jednak co innego, co, co wydaje siê w tym momencie znacznie istotniejsze:
co zrobiæ, aby za parê lat znaleæ miesi¹c wolnego czasu i trochê pieniêdzy, by znów pod¹¿yæ tym lub innym z wielu szlaków do Santiago.
* * *
Ju¿ dawno po sesji. Wpadam w zwyk³y rytm ¿ycia. Opowiadaniom o mojej wyprawie nie ma koñca. Pierwsza du¿a prezentacja jej owoców (slajdów i innych trofeów) mia³a miejsce
oczywicie w naszym politechnicznym Klubie Hiszpañskim. Z
werw¹ godn¹ Tonyego Halika snu³em tam opowieci z pielgrzymiego szlaku i, co ciekawe, zapowiadaj¹ siê podobne wystêpy w przysz³oci.
Przez jaki czas odnosi³em te¿ wra¿enie, ¿e moja wyprawa
mia³a charakter trochê pionierski. Du¿e by³o moje zdziwienie,
kiedy w moim rodzinnym Gdañsku zacz¹³em znajdowaæ lady
tego, ¿e jego mieszkañcy czcili w. Jakuba i odbywali pielgrzymki do jego grobu przez setki lat. Dowiedzia³em siê na przyk³ad,
¿e jeden z najznamienitszych gdañszczan  Jan Dantyszek odwiedzi³ Santiago kilkakrotnie. Znalaz³em równie¿ w Bazylice
Mariackiej kaplicê w. Jakuba, gdzie w o³tarzu znajduje siê
przedstawiaj¹ca jej patrona figura w takim samym kapeluszu i
z tak¹ sam¹ muszl¹, jak te w Hiszpanii.
Podobnych Jakubowych ladów w samym Gdañsku jest
tak wiele, ¿e nie trzeba chyba bêdzie tak prêdko jechaæ do samej Hiszpanii, aby wêdrowaæ ladami tego aposto³a.
Wiêcej informacji o Drodze w. Jakuba mo¿na znaleæ na
stronie Naukowego Ko³a Jêzyka Hiszpañskiego pod adresem
http://www.pg.gda.pl/~circulo
Wojciech Leków
Absolwent Politechniki Gdañskiej
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INNOWATYKA  nowa dziedzina nauki, czyli o pochwale ci¹g³ych
poszukiwañ modelowej metody przekazywania wiedzy...

Z

afascynowani technikami komputerowymi staramy siê uj¹æ
proces funkcjonowania mózgu ludzkiego za pomoc¹ modeli cybernetycznych. Komputery mog¹ oczywicie byæ bardzo pomocne i usprawniaæ proces zarówno projektowania, jak
i nauczania, jednak¿e nieporozumieniem jest pogl¹d, i¿ mog³yby zast¹piæ cz³owieka w jego pracy twórczej. Komputery nie s¹
bowiem w stanie same zaproponowaæ nowych rozwi¹zañ, a tylko korzystaj¹ z zapisanych w pamiêci. Zafascynowana cybernetyk¹ nauka o projektowaniu, sprzyjaj¹c cis³emu formu³owaniu za³o¿eñ, powa¿nie ogranicza elementy twórcze: swobodê, intuicjê, fantazjê. Pretenduj¹c do wypracowania metod
obowi¹zuj¹cych we wszystkich typach projektowania, zaciera
ró¿nice pomiêdzy projektowaniem czysto technicznym a architektonicznym i form przemys³owych. I tak przy projektach in¿ynierskich faza wykonywania prototypów jest ju¿ tylko kontrol¹, a nie ostatnim etapem poszukiwañ. We wzornictwie i architekturze natomiast wymaga siê, aby modelowanie by³o jednym ze sposobów poszukiwania koncepcji. Odstêpstwa od tych
wymagañ piêtnuje siê jako przejawy papierowej architektury.
Powstanie nauki o projektowaniu i przypuszczalnie jej wzrastaj¹ca wobec praktyki rola tym bardziej stwarza zapotrzebowanie na opracowania teoretyczne problematyki estetycznej w
architekturze.
Powsta³a odrêbna ga³¹ wiedzy  innowatyka, interdyscyplinarna dziedzina nauki, posiadaj¹ca ju¿ pewien dorobek i
obszern¹ literaturê. Przedmiotem jej badañ jest innowacyjna

Pniemy siê ku górze
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plastycznoæ ludzkiego umys³u oraz poszukiwanie sposobów,
które by szczególnie rozwija³y ow¹ plastycznoæ.
Zdobycze innowatyki próbuj¹ce odpowiedzieæ na pytanie:
jak kszta³ciæ odkrywców? tylko w niewielkim stopniu daj¹ siê
w sztuce wykorzystaæ, jest ona bowiem dziedzin¹ swoist¹.
Dodatkow¹ trudnoci¹ jest okolicznoæ, ¿e model tradycyjnego nauczania jest szczególnie obci¹¿ony skostnieniem i konserwatyzmem.
Studia nad programami wspó³czesnych szkó³ projektowania
pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ programy te zawieraj¹ konglomerat
rozmaitych, pochodz¹cych z ró¿nych okresów w¹tków.
Zdobyta na uczelni wiedza nie wystarczy dla wykonywania
zawodu. Zasady obowi¹zuj¹ce dzi zdezaktualizuj¹ siê za kilka
lat i dla kszta³c¹cych siê przysz³ych in¿ynierów mog¹ okazaæ
siê ju¿ tylko uci¹¿liwym balastem. W jaki wszak¿e sposób nauczyæ czego, co obecnie nieznane, ale co bêdzie niezbêdne za
kilka, albo kilkanacie lat?
Oprócz ogólnych procesów, dr¹¿¹cych wspó³czesn¹ cywilizacjê, pojawiaj¹ siê tu jeszcze inne, dodatkowe, zwi¹zane ze
specyfik¹ i odrêbnoci¹ ¿ycia artystycznego. Wyrazem kryzysowej, a w ka¿dym razie prze³omowej sytuacji, s¹ liczne reorganizacje szkolnictwa. Tak np. w Szkole Sztuk Plastycznych w
Hamburgu powsta³ nowy wydzia³ wzornictwa przemys³owego.
W tym samym czasie w Szkole Sztuki Stosowanej w Darmstad,
w celu cilejszej wspó³pracy z miejscow¹ politechnik¹, reorganizuje siê wydzia³ wzornictwa przemys³owego. W szko³ach

Studenci nie wiedz¹ o co chodzi!
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o niezmienionym statusie organizacyjnym stare programy zastêpuje siê nowymi. Jest to zjawisko powszechne dzi na ca³ym
wiecie. Zastêpowanie nauczania kszta³ceniem jest szczególnie wa¿ne w szkolnictwie artystycznym. W sztuce wczeniej
ni¿ w innych dziedzinach ¿ycia  technice i gospodarce  dokona³o siê przewartociowanie zwi¹zane z wysuwaniem siê na plan
pierwszy takich cech, jak oryginalnoæ, inwencja itp. Nowatorstwo i odkrywczoæ ceni siê w sztuce wy¿ej, ni¿ w jakiejkolwiek innej dziedzinie. To co ma dopiero zostaæ odkryte, nie
mo¿e byæ zawczasu, przez dokonaniem odkrycia, skodyfikowane, sformu³owane i jasno okrelone.
Kszta³cenie, to przede wszystkim rozwijanie takich cech,
jak pomys³owoæ, krytycyzm, inicjatywa, inwencja, oryginalnoæ, samodzielnoæ s¹dów itp. G³ówna trudnoæ polega jednak na wypracowaniu takich metod i programów nauczania,
które czyni³yby zadoæ wy¿ej okrelonym zadaniom.
***
Przedstawiê tutaj dowiadczenia pochodz¹ce jeszcze sprzed
pierwszej wojny wiatowej, okresu miêdzywojennego i wspó³czesnego. Lawinowe przeobra¿enia ostatniego æwieræwiecza nie
zdo³a³y doprowadziæ do odpowiadaj¹cych im radykalnych zmian
w zakresie programów.
Nieomal wszystkie aktualne problemy by³y ju¿ w jaki sposób, w zal¹¿kowej formie, postawione po raz pierwszy w Bauhausie. Pozytywny dorobek tej uczelni jest niema³y i zawiera
wiele aspektów do dzi aktualnych i z powodzeniem stosowanych. Wielu profesorów s³ynnych na ca³ym wiecie, znanych
artystów, architektów, to w³anie wychowankowie Bauhausu:
Herbert Bayer, Max Bill, Marcel Breuer, Berbrand Goldberg,
Ernst Neufert, Iwao Yamawaki. By³a to pierwsza uczelnia, która nie tylko zerwa³a z akademizmem w zakresie nauczania, ale
zaproponowa³a i opracowa³a nowy system zarówno nauczania,
jak i tworzenia.
Prace Waltera Gropiusa mia³y niew¹tpliwie prekursorski
charakter. Wed³ug teorii Gropiusa talentu nie mo¿na rozwijaæ,
a co najwy¿ej wykrywaæ. I taki jest g³ówny cel artystycznego
szkolnictwa. Rozwijanie znajomoci w zakresie artystycznych
technik, ów s³ynny klucz kszta³towania, to tylko stwarzanie
rodków dla wypowiedzi twórczych, wyszukiwanie odpowiedniej materialnej formy dla tkwi¹cych w psychice i jakby tam
wrysowanych artystycznych wizji. Najwiêksze potencjalne
mo¿liwoci twórcze maj¹ dzieci, istoty m³ode i jeszcze nie zepsute, wie¿oæ ich wizji nie zosta³a zniszczona przez zalew
informacji akademickiego estetyzmu. Gropius ju¿ w latach
dwudziestych zdawa³ sobie jasno sprawê z paradoksu nauczania. G³osi³, i¿ m³ody architekt jest zdolny znaleæ sw¹ w³asn¹
drogê... tote¿ zadaniem Bauhausu nie jest bynajmniej wypracowanie doktryny twórczej, ale metody pozwalaj¹cej rozwi¹zywaæ problemy zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami. Cele Bauhausu nie zawieraj¹ siê bynajmniej w propagowaniu jakiego
systemu lub dogmatu. Gropius s¹dzi³, ¿e tworzenie tzw. szko³y
artystycznej  propagowanie okrelonego programu artystycznego stylu by³oby równoznaczne ze stagnacj¹, naladownictwem, nowym akademizmem. Niestety, odkryte i rozpowszechnione w latach miêdzywojennych metody nie zapobiega³y stagnacji i naladownictwu form. Wzory wykszta³cone przed 50
laty s¹ po dzieñ dzisiejszy powielane. Wiele lamp sto³owych,
dostêpnych w sklepach krajów europejskich, ³udz¹co przypomina te, które Marine Brand projektowa³a w Bauhausie w latach dwudziestych. Wspó³czesne prace studentów pierwszych
lat studiów, tak z Pratt Institute Brocklyn (New York), z Syrakuzañskiego Uniwersytetu School of Art.,. jak i Wydzia³u WzorPISMO PG

nictwa Przemys³owego Akademii Sztuk Piêknych w Wilnie,
wydzia³ów architektury politechnik polskich, ¿ywo przypominaj¹ prace studenckie z lat dwudziestych, pochodz¹ce z Vorkursu J. Ittena. Wbrew intencjom i nadziejom twórców i organizatorów szko³y w Dessau, Styl Bauhausu sta³ siê stylem
akademickim, a samo has³o Styl Bauhausu trafi³o ju¿ do
encyklopedii.
Dawniej znacznie powolniejszy wzrost warunków rozwojowego t³a gwarantowa³ wzglêdn¹ autonomiê poszczególnym
dziedzinom ludzkiego ¿ycia, np. obyczajowoci, kultury, sztuki itp. Warunki zewnêtrzne stanowi³y uk³ad odniesienia, który
ze wzglêdu na powolne tempo rozwoju móg³, przynajmniej przy
pewnym typie badañ, nie byæ brany pod uwagê. Ten stan, kszta³tuj¹c pewne tradycje ¿ywe w niektórych dzia³ach humanistyki,
powoduje utratê samowiedzy poszczególnych dyscyplin. Dlatego powstaje potrzeba uprawiania dyscyplin pomocniczych,
których celem jest badanie dokonuj¹cych siê przemian we w³asnej dziedzinie.
Skomplikowana uczona terminologia, pretenduj¹ca do oryginalnoci, utrudnia lekturê tekstu i jednoczenie, uchylaj¹c siê
przed postawieniem kluczowych problemów, wydaje siê ich nie
dostrzegaæ.
Termin forma rzadko siê w tych teoriach pojawia. Stosuj¹cy go wyj¹tkowo fizyk  strukturalista Lancelot L. Whyte,
rozumie przez formê uk³ad czêci o wyranym wzajemnym
zwi¹zku, a wiêc zgodnie z Kantowsk¹ tradycj¹. R. Arnheim,
mimo wspólnej z Whytem orientacji, nazywa uk³ad czêci o
wzajemnym zwi¹zku postaci¹, natomiast dla terminu forma
rezerwuje inny zakres i treæ. Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e nie tylko postaæ, ale tak¿e struktura, system, oraz struktura
syntaktyczna odpowiadaj¹ formie. Nikt siê jednak w zwi¹zku z aspiracjami do nowoci i empiryzmu nie powo³uje na
Kanta. Kluczowego problemu czy czyste, formalne, niezale¿ne od przeznaczenia, sposobu funkcjonowania i wytwarzania przedmiotu piêkno rzeczywicie istnieje i jak siê ma do
wartoci u¿ytkowych  nie bierze siê pod uwagê. Dla praktycznych celów projektowania form albo struktur u¿ytkowych problem to bynajmniej nieb³ahy, natomiast jest rzecz¹ drugorzêdn¹, jeli nie obojêtn¹, czy przy jego rozwa¿aniu u¿ywa siê wyra¿eñ: forma, postaæ, albo prawa kombinatoryki strukturalnej, zasady morfologii czy regu³y kombinacji. Podobnie, czy pojêcie znaku interpretuje siê tak, jak to czyni¹ estetycy starszego, zwi¹zanego z nurtem semantycznym pokolenia,
np. E. Panofsky czy M. Wallis, czy tak jak m³odsi, nawi¹zuj¹cy
do dorobku Ch. J. Morrisa.
Znak, w rozumieniu Wallisa, nie jest to¿samy z zakresem i
treci¹ terminu znak w rozumieniu Maxa Bensego i Umberto
Eco, albo  jak kto woli  z ich denotacj¹ i konotacj¹. W³anie
dziêki tej zmianie ujawniono wiele niedostrzeganych uprzednio problemów, co doprowadzi³o do rozszerzenia i wzbogacenia estetycznego dorobku.
Niemniej nowa problematyka, poruszona np. w Pejza¿u
Semiotycznym mog³aby zostaæ wy³o¿ona za pomoc¹ starej,
tradycyjnej terminologii. Oczywicie stwierdzenie, ¿e co mog³o zostaæ zrobione inaczej ni¿ zosta³o zrobione, nie jest samo
przez siê zarzutem, bo ka¿de przedsiêwziêcie mo¿e byæ wykonane na wiele ró¿nych sposobów. Jednak¿e ustawiczna pogoñ
za rewelacjami prowadzi do nieporz¹dku, gubi z pola widzenia
problemy podstawowe. W niechlujstwie terminologicznym celuje zw³aszcza A. Moles, reprezentant estetyki informatywnej,
która, jak wiadomo, pretenduje do matematycznej, naukowej
cis³oci. Tak np. na miejscu przeciwieñstwa atomizm-struktustr. 6

ra, rozumianemu zgodnie z propozycjami L. Whytea i zgodnie
z ugruntowan¹ ju¿ tradycj¹ strukturalizmu w naukach przyrodniczych i dorobkiem antropologii strukturalnej, pojawia siê u
Molesa przeciwieñstwo struktura-postaæ.
Podobnie dziwn¹ metamorfozê przechodzi wyraz semantyczny. W rozumieniu Molesa to co zupe³nie ró¿nego ni¿ u
Wallisa. To co Wallis traktuje jako warstwê asemantyczn¹ i co
semantycznej przeciwstawia, to dla Molesa jest w³anie semantycznym albo syntaktycznym. Ten nieporz¹dek w zakresie typologu i terminologii jest zjawiskiem powszechnym i wynika z
ustawicznego przerywania ci¹g³oci i braku kapitalizacji estetycznych poszukiwañ. Popisy erudycji i pomys³owoci teoretyków, sk¹din¹d imponuj¹ce, nie przysparzaj¹ estetyce autentycznych walorów naukowo-poznawczych i nie czyni¹ jej przydatn¹.
Do ostatniej rozwa¿anej tu grupy wspó³czesnych teorii nale¿¹ prace zwi¹zane z nauk¹ o projektowaniu  now¹, powsta³¹ w
ostatnich latach dyscyplin¹. Prac jest bardzo wiele, s¹ obszerne, skomplikowane i ró¿ne. Powsta³y stosunkowo niedawno,
tote¿ przedwczesna wydaje siê ocena ich przydatnoci dla twórczej praktyki. Celem artyku³u nie jest referowanie g³ównych
za³o¿eñ tych prac, lecz wysuniêcie pewnych, nasuwaj¹cych siê
istotnych w¹tpliwoci. Zadaniem wszelkich modeli jest nie tylko odwzorowywanie rzeczywistej kolejnoci i sposobów postêpowania projektanta, ale jednoczenie ustalenie wzorców i
wytycznych obowi¹zuj¹cych w procesie projektowania. Mo¿na, w zwi¹zku z tym, w odniesieniu do wielu modeli wysun¹æ
zastrze¿enia zwi¹zane z wszelkim przechodzeniem od opisu do
normy.
W¹tpliwoci nasuwa te¿ pewien schematyzm towarzysz¹cy
odwzorowaniu kolejnych faz procesu projektowania. W czynnoci projektowania, jak to ujmuje sprawozdanie ICSID, wystêpuj¹ trzy typy dzia³ania:
a) informacje  zbieranie i analiza danych,
b) kszta³towanie, tj. poszukiwanie form odpowiadaj¹cych
rodkom i spe³niaj¹cych okrelone cele,
c) przekazywanie  utrwalanie wybranych kszta³tów za
pomoc¹ rysunków i modeli, fotografii, opisów prototypów itp.
W pracach z zakresu projektowania ten ogólny podzia³ ulega dalszemu rozbudowaniu. Wiele modeli zak³ada, jakby ró¿ne
typy dzia³añ odpowiada³y nastêpuj¹cym po sobie etapom. W
sprawozdaniu ICSID-u podkrela siê, i¿ te trzy typy dzia³añ
powinny siê nawzajem przeplataæ oraz sugeruje, ¿e wydzielanie etapów przy samym projektowaniu jest tylko umowne, teoretyczne. Przesadne d¹¿enie do podzia³u ca³oci procesu projektowania na cile wyodrêbnione czêci nie jest uzasadnione.
Niezale¿nie od wszelkich strategii projektowych nale¿y wyró¿niæ w procesie twórczym dwa nadrzêdne typy czynnoci: pierwszy, to tworzenie w umyle projektanta czysto psychicznych
obrazów, i drugi  realizowanie odpowiadaj¹cych im przedmiotów fizycznych. Przedmioty fizyczne to nie tylko gotowe
budynki b¹d wyroby, ale wszystko co powstawanie u¿ytkowych obiektów poprzedza (szkice, plany, makiety itp.). W procesie twórczym projektant dokonuje wielokrotnych porównañ
tworów czysto umys³owych, psychicznych z przedmiotami fizycznymi.
Krystyna Pokrzywnicka
Wydzia³ Architektury
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Oda wielkanocna
Gdy siê na dobre rozgoci ju¿ wiosna,
Co swoim piewem potwierdz¹ ptaszêta,
Wieæ z ³¹k nadejdzie dla wszystkich radosna,
¯e wielkanocne zbli¿aj¹ siê wiêta.
I wielkiej nocy uczcimy przes³anie,
Do ¿ycia siê zbudz¹ ludzkie nadzieje,
I dusz zmêczonych bêdzie wyzwalanie
Bo w czas wchodzimy co radoci¹ dnieje.
Czcijmy czas wiêty, czcijmy obyczaje,
Cieszmy siê têcz¹ barwnych pisanek,
A staropolskim dawnym zwyczajem,
Niech stó³ nasz zdobi cukrowy baranek.
Niech triumfuje mi³oæ, uwielbienie,
Bliskich i blinich i ca³ego wiata,
W³asne przemylmy na ziemi istnienie,
By ¿ycia swego nie wpisaæ gdzie w stratach.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Wdziêk
Gdy wiosn¹ pozna³em nieznajome oczy
W czarnych rzês jakby skrzyd³a zdobne,
Ich b³ysk jak piorun w moje siê wtoczy³,
W spojrzeniu, rzek³bym, szaleñstwu podobne.
A piêknej twarzy by³y ukraszeniem,
Podobnie jak ust rysunek doskona³y,
Patrzy³em, z w³asnym bij¹c siê sumieniem,
Dlaczego wczeniej mnie nie ca³owa³y?
I pozosta³o w sercu wspomnienie,
Dziêkujê Bogu za takie spotkania,
Piêkno te¿ czasem czyni ranienie,
A rany przyczyn¹ wierszy sk³adania.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
(fot. M.Wilga)
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JAKOWY LAS NIE OBRONI SIÊ SAM

Trójmiejski Park Krajobrazowy
Jakowy Las (fot. S. Zieliñski)

Nie by³o nas, by³ las...
Wprowadzenie
iele miast w Polsce w swoich granicach administracyj
nych posiada zwykle niewielkie obszary lene, zwane potocznie lasami komunalnymi. Bêd¹c w³asnoci¹ skarbu pañstwa
i podlegaj¹c jednostkom samorz¹dowym, np. urzêdom miast,
s¹ one administrowane przez wyspecjalizowane instytucje, m.in.
zarz¹dy dróg i zieleni. Jako priorytetowe zadania tych lasów
wymienia siê funkcje pozagospodarcze, zwane tak¿e pozaprodukcyjnymi, niematerialnymi, socjalnymi, ochronnymi lub spo³ecznymi. Ka¿da z tych nazw wiadczy o tym, ¿e na wymienionych terenach funkcje dochodowe  zw³aszcza za te zwi¹zane
z wyrêbem drzew  nale¿y podporz¹dkowaæ zadaniom ochronnym. Praktyka pokazuje jednak, ¿e czêsto tak nie jest.
Przyk³adem promowania funkcji dochodowych, a nie ochronnych, w odniesieniu do lasów komunalnych po³o¿onych w okolicy Trójmiasta jest rozpoczêcie obliczonej na 40 lat tzw. wymiany pokoleñ w komunalnych buczynach Jakowego Lasu we
Wrzeszczu. Kolejnym obszarem, na którym planuje siê tego typu
zabiegi gospodarcze, ma byæ las porastaj¹cy wzgórze Pacho³ek
w Oliwie. Wymiana pokoleñ polega tu na stopniowym wyrêbie
najdorodniejszych (nie starych) egzemplarzy buka zwyczajnego Fagus sylvatica i sztuczne tworzenie warunków dla rozwoju
m³odych drzew, przy wykorzystaniu zjawiska naturalnego obsiewu. Podany wymiar czasowy tego postêpowania  40 lat  to
tzw. okres odnowienia, czyli czas up³ywaj¹cy od pierwszego
ciêcia obsiewnego do ostatniego, tzw. uprz¹taj¹cego resztê
drzew w wieku dojrza³ym. Pierwsze ciêcie wykonano niedawno, o czym poinformowa³a lokalna prasa: ¯ycie na fali 20 II
2001, Gazeta Morska 21 II 2001 i Gazeta Trójmiasto 1213 III 2001. Wiek wiêkszoci wycinanych buków oscyluje wokó³ 120 lat; dla tego gatunku drzewa jest to wiek pe³ni si³.
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Ci¹g³oæ trwania lasu
W jednej ze wspomnianych informacji prasowych pada zapewnienie lenika z Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku, ¿e pomimo ciêæ tzw. ci¹g³oæ lasu bêdzie zachowana. Pojêcie ci¹g³oæ lasu nawi¹zuje do aspektu jego trwania w czasie na okrelonym obszarze. Naruszeniem tej ci¹g³oci jest wzglêdnie trwa³e wyrugowanie formacji lenej z tego obszaru czy to przez czynniki naturalne, czy te¿, znacznie czêciej, przez cz³owieka. Chwilowe destabilizacje struktury przestrzennej lasu, tak w skali
mikro (np. zrêby zupe³ne), jak i makro (np. powodzie, po¿ary),
prowadz¹ce do zniszczenia lub zamierania drzewostanów, nie
s¹ zazwyczaj naruszeniem takiej ci¹g³oci, chyba ¿e ich skutki
maj¹ charakter trwa³y. Z regu³y na zmieniony, lecz nie ca³kowicie przekszta³cony fizjonomicznie obszar las powraca w sposób naturalny (samosiew, odrola) lub wspomagany przez cz³owieka (nasadzenia, siew).
Co za do zapewnienia o ci¹g³oci trwania lasu, to wolelibymy poznaæ odpowied na wa¿niejsze pytanie: Dlaczego w
ogóle zaczêto ci¹æ, przecie¿ to nie s¹ lasy gospodarcze?! Przerwanie wspomnianej ci¹g³oci mog³oby nast¹piæ dopiero wtedy, gdyby nast¹pi³a totalna eksterminacja lasu, prowadz¹ca do
jego odkszta³ceñ strukturalnych. Nale¿y podkreliæ, ¿e wyr¹b
starodrzewu prowadzi do istotnego zubo¿enia biocenotycznego, które jest niepo¿¹dane dla ka¿dego lenego ekosystemu (problem ten zostanie omówiony nieco szerzej w dalszej czêci artyku³u).Wspomniane zapewnienie jest co najwy¿ej dobrym
chwytem medialnym, nie nawi¹zuje jednak zupe³nie do sedna
sprawy, którym s¹ pytania  zadane powy¿ej oraz drugie: Dlaczego wyznaczono dla tych lasów wiek rêbnoci drzewostanu? Nie wyjaniono tak¿e, dlaczego w ogóle takie pojêcie zastosowano w odniesieniu do lasów komunalnych  z za³o¿enia
gospodarczo ekstensywnych.
Wiek rêbnoci drzewostanu
W naukach lenych definiuje siê tzw. dojrza³oæ rêbn¹ drzewostanu jako moment, w którym spe³nia on w najlepszym stopniu okrelony cel hodowlany (patrz ryc. 1). Wiek odpowiadaj¹cy temu stanowi okrela siê jako wiek dojrza³oci rêbnej lub
wiek rêbnoci.
Warto tu wyranie podkreliæ, ¿e ju¿ sam fakt ustalenia wieku rêbnoci wskazuje na istnienie celu produkcyjnego oraz na
dominacjê aspektu intensyfikacji produkcji lenej, tj. stricte
gospodarczego podejcia do lasu. Wyznaczenie wieku dojrza³oci rêbnej dla lasów komunalnych jest niezrozumieniem idei
funkcjonowania tamtejszych ekosystemów; postawa taka
sprzeczna jest z priorytetowymi niematerialnymi funkcjami tych
lasów (patrz ryc. 1). Jak ju¿ wspomnielimy  oddzia³ywanie
cz³owieka winno mieæ tu ekstensywny charakter, do którego to
charakteru nijak nie przystaje fakt operowania wiekiem rêbnoci.
Dla najbardziej interesuj¹cego nas tu buka zwyczajnego sugeruje siê w niektórych podrêcznikach wiek rêbnoci 100-160
lat. Jak s³usznie zauwa¿a w jednym z artyku³ów lenik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Gdañsku  jest to wiek,
w którym jest on (buk  przyp. autorów) najbardziej cennym
ród³em drewna dla potrzeb przemys³u (120 lat). Przemylenia, jakie nasuwa ta wypowied, prowadz¹ do jedno- znacznego wniosku: w Jakowym Lesie mamy do czynienia ze zwyk³¹ produkcj¹, a nie z funkcjami ochronnymi (spo³ecznymi). Z punktu widzenia biologii tego gatunku drzewa, 120 lat
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jest to wiek wkraczania w dojrza³oæ (to tak, jakbymy mieli do
czynienia z cz³owiekiem, który ledwo co osi¹gn¹³ pe³noletnoæ).
Buk w optymalnych warunkach klimatycznych naszego kraju
do¿ywa nawet 400 lat i wiêcej, czego przyk³adem jest np. wspania³y starodrzew bukowo-dêbowy w rezerwacie przyrody Radêcin w Drawieñskim Parku Narodowym na Pomorzu Zachodnim.
Pozaprodukcyjne funkcje lasów komunalnych
Czym dojrza³e fragmenty Jakowego Lasu i innych lasów
komunalnych zas³u¿y³y na minimum ingerencji ze strony cz³owieka? Odpowiadaj¹c na to pytanie, ograniczymy siê do podania kilku argumentów.
 Jakowy Las objêty jest otulin¹ Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, za lasy wzgórza Pacho³ek po³o¿one s¹ na terenie wymienionego Parku. Jedn¹ z najwa¿niejszych zasad
protekcji tego typu obszarów jest ochrona harmonii i trwa³oci wzglêdnie naturalnych krajobrazów, któr¹ dojrza³e lasy
(ich drzewostany) niew¹tpliwie wspó³tworz¹.
 Funkcja rekreacyjna lasów komunalnych dla mieszkañców
miasta wymieniana jest przez wiêkszoæ fachowej literatury
lenej za najwa¿niejsze ich zadanie. Nale¿y tu bardzo wyranie uwypukliæ aspekt przyzwyczajenia siê wiêkszoci osób
do okrelonych parametrów przestrzennych lasu (wysokoæ
i gruboæ drzew, uk³ad przestrzenny poszczególnych biogrup

drzewostanów itp.).
 Funkcja ochronna lasów przed skutkami
oddzia³ywania ha³asu  m.in. drogowego, zanieczyszczeñ powietrza, a tak¿e produkcja
tlenu, poch³anianie dwutlenku wêgla, udzia³
w obiegu wody, korzystne oddzia³ywanie na
mezoklimat przyleg³ych czêci miasta.
 Jakowy Las stanowi dla Wrzeszcza specyficzn¹ naturaln¹ barierê os³onow¹ (o okrelonych wymiarach, tj. wysokoci, szerokoci i g³êbokoci), chroni¹c¹ przed dominuj¹cymi wiatrami z kierunków zachodniego i
pó³nocno-zachodniego.
 Funkcja biocenotyczna (na dzieñ dzisiejszy niestety wyidealizowana) to tworzenie
przez wzglêdnie naturalne ekosystemy dojrza³ych buczyn specyficznych warunków mikroklimatu i potencjalnej dostêpnoci naturalnego dla lasu rodzaju pokarmu; jest nim dla
wielu gatunków fauny tzw. puszczañskiej np.
rozk³adaj¹ce siê drewno. Gatunki te  drewno- i próchnojady spotykane w Jakowym Lesie, to przyk³adowo puszczañskie chrz¹szcze z rodziny kózkowatych
(Cerambycidae): pêtlak pstrokaty Leptura maculata, zmorsznik krwisty Anastrangalia sanguinolenta i rozpylak Alosterna tabacicolor.
 Na terenie Jakowego Lasu nasadzono wiele interesuj¹cych
gatunków rodzimych rolin drzewiastych, mniej krzewiastych, podkrzewów i rolin zielnych, np. bluszcz pospolity
Hedera helix i barwinek pospolity Vinca minor, oba pod cis³¹ ochron¹. Ich wartoæ jako obiektów dydaktycznych jest
nie do przecenienia. Planowane ciêcia mog¹ przyczyniæ siê
do zniszczenia lub znacznego zubo¿enia stanowisk wielu z
nich (wskazuj¹ na to obserwacje w³asne autorów na innych
terenach lenych, gdzie prowadzono wyr¹b drzew i zrywkê
drewna).
 Wzglêdy kulturowe  Jakowy Las ju¿ dawno przekszta³cono w podmiejski leny park, a pocz¹tki tych przemian siêgaj¹ XVIII w. Warto wymieniæ wspó³twórcê za³o¿eñ parkowych  Jana Lebesa (1759-1809), który ów obiekt udostêpni³ okolicznej ludnoci oraz wyposa¿y³ go w szereg duktów,
altan i kamieni z wykutymi sentencjami. Onegdaj miejsce to
by³o odwiedzane rokrocznie w dniu w. Jana, kiedy to hucznie bawiono siê. W 1840 r. w Jakowym Lesie odby³a siê
uroczystoæ z okazji 400 rocznicy wynalezienia druku. W
pobudowanej altanie ustawiono rzebê Jana Gutenberga, a

Kamienna wie¿a widokowa na szczycie Królewskiego Wzniesienia
98 m n.p.m  Jakowy Las (fot. M. Wilga)

Dorodne buki wyciête w Jakowym Lesie, rejon III Liceum
Ogólnokszta³c¹cego przy ul. Topolowej (fot. S. Zieliñski)

Ryc. 1. Wymiana pokoleñ w Jakowym Lesie w Gdañsku-Wrzeszczu
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okoliczny fragment lasu ochrzczono mianem Gaju Gutenberga; niedawno w XIX-wiecznej altanie ustawiono now¹
statuê w miejscu poprzedniej, skradzionej w po³owie lat 40.
XX w.
 Wzglêdy estetyczne (czêciowo ju¿ tu sygnalizowane).
Ogromny popyt na drewno bukowe spowodowa³, ¿e w najbli¿szym rejonie Gdañska naprawdê sêdziwych buków nie
znajdziemy praktycznie wcale. Nieco zachowanych dorodnych, lecz wcale nie starych egzemplarzy otrzyma³o status
pomnika przyrody. Kilkanacie tych drzew ronie w³anie w
Jakowym Lesie (s¹ to pomniki nr 403, 405, 406, 408, 409,
422, 426, 445, 500, 577). Wyr¹b czêci drzew  pojawienie
siê du¿ych luk powoduj¹cych pogorszenie skutecznoci naturalnej os³ony przed wiatrem  mo¿e spowodowaæ przedwczesne powstanie z³omów i wywrotów w pozosta³ym drzewostanie, tak¿e wród tych chronionych prawem pomnikowych egzemplarzy (zjawisko to zaobserwowano m.in. na
obszarze Doliny Radoci, gdzie prowadzona jest gospodarka intensywna).
Równie¿ na wzniesieniu Pacho³ek ju¿ dawno przekszta³cono tamtejsze drzewostany, tworz¹c tu leny park, a okresowo
nawet ogród. Na szczycie tego wzniesienia pobudowano kolejno: belweder (1798 r.), wie¿ê (ok. 1900 r.), a w po³owie lat 70.
XX w. platformê widokow¹. Miejsce to jest przez turystów czêsto odwiedzane dla piêknych widoków, ale tak¿e w celu podziwiania uroków tutejszego lasu, reprezentowanego g³ównie przez
dojrza³e drzewostany (buk zwyczajny, sosna zwyczajna, d¹b
bezszypu³kowy).
Co czyniæ? (konkluzja)
Lasy komunalne, g³ównie z uwagi na bliskie po³o¿enie w
stosunku do aglomeracji trójmiejskiej, s³u¿yæ powinny realizacji z³o¿onych celów przyrodniczych i spo³ecznych, zgodnie z
naczeln¹ zasad¹ ochrony ró¿nych komponentów rodowiska
przyrodniczego, np. gleb, wód, mezoklimatu itp. w tym i cz³owieka. Ochronie powinien w nich podlegaæ tak¿e, czego obecnie brakuje, ca³y szereg faz rozwojowych drzewostanu, pocz¹wszy od stadium nalotu (lub uprawy), poprzez kolejne fazy: m³od-

Kto zrobi³ drzewku krzywdê!
(fot. S. Zieliñski)

nika (podrostu), tyczkowiny, dr¹gowiny, drzewostanu dojrzewaj¹cego, dojrza³ego i wreszcie starodrzewu. Ta ostatnia faza
istotna jest przede wszystkim z powodów przyrodniczych, np.
zwi¹zane s¹ z ni¹ wspomniane gatunki puszczañskie owadów.
W okresie jej trwania wystêpuj¹ wzmo¿one procesy murszenia
drzew, sprzyjaj¹ce budowie ptasich dziupli, powstawaniu kryjówek dla nietoperzy oraz zasiedlaniu pni przez rzadkie epifity,
np. makrogrzyby z grupy saproksylobiontów etc. Las w fazie
starodrzewu, z powodu swojego bogactwa biocenotycznego, jest
równie¿ bardzo interesuj¹cy pod wzglêdem naukowo-dydaktycznym. Wspomniana faza nie jest na dzieñ dzisiejszy i nie
bêdzie w przysz³oci (z powodu rozpoczêtych ciêæ) reprezentowana w Jakowym Lesie. Tak byæ nie mo¿e. Wielu z nas nie
doczeka siê koñca okresu odnowienia tych wspania³ych buczyn
 szkoda. Trzeba pogodziæ siê ze strat¹ 15% dojrza³ych drzewostanów, gdy¿ tyle ju¿ wyciêto. Do uratowania pozostaje 85%.
Co wiêc czyniæ? Namawiamy do kontestacji tego rodzaju postêpowania jako aspo³ecznego. Zdecydowane opowiedzenie siê
mieszkañców Trójmiasta za ochron¹ okolicznych lasów, w tym
tak¿e administrowanych przez nadlenictwo Gdañsk, ju¿ kilkakrotnie zaowocowa³o odst¹pieniem s³u¿b lenych od planowanych wyrêbów drzewostanów. Wyra¿amy przekonanie, ¿e nale¿y natychmiast zaniechaæ realizacji planów wycinania ledwo
co dojrza³ych buków i innych drzew w Jakowym Lesie, na
wzgórzu Pacho³ek i w pozosta³ych oddzia³ach lasów komunalnych Trójmiasta. Apelujemy o zaniechanie pozyskiwania drewna
w tych obiektach; uwa¿amy, ¿e nale¿y ograniczyæ siê do okazjonalnych ciêæ, podyktowanych wy³¹cznie sytuacjami zagro¿enia bezpieczeñ- stwa ludzi. Jestemy tak¿e zdania, g³ównie z
uwagi na koniecznoæ zabezpieczenia miejsc dla wystêpowania zgrupowañ organizmów zwi¹zanych z rozk³adaj¹cym siê
drewnem (saproksylobionty), ¿e wywo¿enie drewna z lasu nale¿y ograniczyæ do niezbêdnego minimum, docelowo  nie
wywoziæ go z lasów komunalnych w ogóle (wiêkszoæ ludzi
b³êdnie uznaje drzewostany bez z³omów i wywrotów za zdrowe i zadbane; spotkalimy siê tak¿e z opini¹, ¿e najbardziej
zadbane lasy to takie, z których usuniêto ca³¹ ció³kê?!). Postê-

Statua Jana Gutenberga w zabytkowej
altanie  Jakowy Las (fot. M. Wilga)

Widok na Wrzeszcz z Królewskiego
wzniesienia (fot. M. Wilga)

powanie takie, tzn. pozostawianie w biotopach wszelkiej martwej materii, jest przybli¿onym naladowaniem naturalnych procesów, które samoistnie utrzymywaæ bêd¹ las w dobrej formie
dla przysz³ych pokoleñ mieszkañców Gdañska. Z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ zapewniamy, ¿e stosowanie pilarki nie jest
dla trójmiejskich buczyn w³aciwym sposobem podtrzymywania ich dobrej kondycji.
Zysk z pozyskiwanego na obszarach lasów komunalnych
drewna niew¹tpliwie poprawi kondycjê miejskiej kasy. Czy
nale¿y jednak wzbogacaæ tê kasê powiêcaj¹c jeden z najwiêkszych atutów Gdañska  jej przyrodê? S¹ inne sposoby, bardziej skuteczne i mniej kontrowersyjne. Ewentualnych adwersarzy namawiamy do podania innych ni¿ cz³owiek zagro¿eñ
tych lasów, o ile uda im siê takowe wymyliæ. Kontynuacja obecnego trybu postêpowania w Jakowym Lesie oraz jego rozpoczêcie na wzgórzu Pacho³ek bêd¹ nie tylko niezgodne (jak dot¹d) z obowi¹zkiem zabezpieczenia dominacji spo³ecznych funkcji tych lasów, ale bêd¹ tak¿e nadal nieuzasadnionw z czysto
biologicznego i przyrodniczego punktu widzenia.
Do tej pory lasy komunalne Gdañska by³y stawiane za wzór,
jeli chodzi o spe³nianie funkcji ochronnych. Smutne, ¿e w jednej chwili zarz¹dcy tych lasów przestali byæ autorytetem w dziedzinie ochrony lenego rodowiska, a w zasadzie lenych parków, o historii których napomknêlimy w niniejszym artykule.
Podsumowuj¹c: zwracamy uwagê na fakt, ¿e lasy pañstwowe  w tym i komunalne  s¹ w³asnoci¹ nas wszystkich. Urzêdy miast, zarz¹dy dróg i zieleni, administracja lena s¹ ich administratorami, nie za w³acicielami. Fakt ten jest wystarczaj¹cym argumentem za tez¹, ¿e sposób postêpowania w tych ekosystemach, zw³aszcza w sytuacji tak kontrowersyjnej jak w Jakowym Lesie, powinien byæ konsultowany i uzgodniony ze
wszystkimi zainteresowanymi osobami, organizacjami lub instytucjami. W tym przypadku tak siê nie sta³o. Dlaczego? To
ju¿ pytanie do (nie)odpowiedzialnych za tê sprawê urzêdników.
PS. Gdyby jednak nasze rozwa¿ania wskazuj¹ce na oczywistoæ  a tutaj nieadekwatnoæ u¿ycia twierdzenia o zachowaniu ci¹g³oci lasu  nie przekona³y Pañstwa, proponujemy nastêpuj¹ce rozumowanie. Otó¿ poszczególne fazy rozwojowe
drzewostanów mo¿emy przyrównaæ do programu telewizyjnego. Proszê zatem wyobraziæ sobie program w TV, przerwany
tylko po to, by zaprezentowaæ nastêpn¹ pozycjê. I tak np. blok
informacyjny pozbawionoby prognozy pogody oraz wyników
gier liczbowych. Albo transmisja zawodów o Puchar wiata w
skokach narciarskich z udzia³em A. Ma³ysza, po pierwszej serii
skoków zast¹piona zosta³aby blokiem reklamowym. Za odpowiedzialny redaktor programowy stwierdzi³by, ¿e nic takiego
siê nie sta³o, gdy¿ zapewniono widzom ci¹g³oæ emisji. Czy
aprobujecie Pañstwo taki hipotetyczny sposób nadawania programów w TV?
I jeszcze jedna uwaga. ¯arliwi zwolennicy bezwzglêdnej
wycinki dojrza³ego lasu, zw³aszcza starodrzewów, nie wiedzieæ

Pieñ dorodnego buka sk³adowany przed akademikiem
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czemu przedstawiaj¹ argument, ¿e owe drzewostany bêd¹ w tym
samym czasie ulegaæ naturalnej destrukcji; mówi¹c obrazowo:
wed³ug nich, w jednej chwili las przestanie istnieæ, bo nie bêdzie w nim m³odego pokolenia. Liczne dane literaturowe oraz
obserwacje prowadzone w wielu chronionych obiektach w Polsce (np. Bia³owieski Park Narodowy, fragmenty górskich parków narodowych, wspomniany rezerwat Radêcin) przecz¹
takim stwierdzeniom. We wzglêdnie naturalnych ekosystemach
nastêpuje samorzutna wymiana pokoleñ, choæ trwa ona zdecydowanie wolniej (nawet setki lat) ni¿ w przypadku zaistnienia
analogicznych, sztucznych dzia³añ ze strony ludzi. M³ode pokolenie, pochodz¹ce z samosiewu b¹d odroli, sukcesywnie
pojawia siê w naturalnych lukach (niszach ekologicznych), powstaj¹cych wskutek stopniowego obumierania starych drzew 
tym samym las d¹¿y do samoistnego tworzenia drzewostanów
ró¿nowiekowych. Trwa to d³u¿ej, ale có¿  przyrodzie nie spieszy siê tak jak niektórym z nas, nie mog¹cym siê chyba pogodziæ z dyskomfortem szybko przemijaj¹cego ludzkiego ¿ycia.
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