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Informatyka
w szkole podstawowej
 absurd czy koniecznoæ?
Zadzwoni³em do szko³y, rozmawia³em z Pani¹ Dyrektor.
Spyta³em: czy mój syn (lat 11) mo¿e nie uczêszczaæ na
zajêcia z Informatyki? - Chyba nie, przedmiot jest obowi¹zkowy, ale Pani Dyrektor dowie siê dok³adniej w
odpowiednich urzêdach. Ostateczn¹ odpowied dostanê w sierpniu. No to czekam...

C

zy aby byæ dobrym kierowc¹ nale¿y znaæ budowê silnika, rozró¿niaæ typy roz
wi¹zañ amortyzatorów? Czy dziêki znajomoci sk³adu paliwa lub odró¿niania
silnika dwusuwowego od czterosuwowego (?) bêdê pope³nia³ mniej wykroczeñ,
jedzi³ bezpieczniej, a nawet bêdê sam sobie reperowa³ swojego nowego mercedesa? Dzi ju¿ prawie wszyscy s¹ przekonani  ¿e nie. Jeszcze kilkanacie lat temu,
aby otrzymaæ prawo jazdy nale¿a³o zdaæ egzamin, na którym czêæ pytañ dotyczy³a budowy samochodu i innych pojazdów. ABSURD, ale tak by³o.
Minê³o kilka lat i pojawi³ siê nowy absurd w nauczaniu. Wymylono, ¿e aby za
pomoc¹ komputera dobrze pisaæ, liczyæ czy te¿ ogl¹daæ obrazki na ekranie monitora nale¿y wiedzieæ, jak jest zbudowany komputer, rozró¿niaæ typy procesorów
(dwusuwy czy czterosuwy), ile jest przycisków na klawiaturze, i do czego który
s³u¿y (liczba piór w resorze i jak¹ spe³niaj¹ rolê) czy te¿ znaæ podstawy programowania (sk³ad mieszanki paliwowej). I dobudowano do tego ideologiê  bo Internet, bo komputer to podstawowe narzêdzie do pracy w przysz³oci.
No w³anie - narzêdzie. Ciekawe, ¿e Ci, którzy wprowadzaj¹ do programów
szkolnych tzw. informatykê, nie wprowadzaj¹ te¿ przedmiotu  budowa d³ugopisów i sk³ad tuszów d³ugopisowych. Równie potrzebnym przedmiotem wydaje siê 
pi³a  typy, obs³uga (przecie¿ ka¿dy w ¿yciu co bêdzie r¿n¹³; a w porównaniu z
komputerem pi³a to narzêdzie nie mniej skomplikowane, a na pewno niebezpieczniejsze). A co, niech dwunastolatek wie, ¿e pi³a rêczna w porównaniu z zêbat¹ i
³añcuchow¹... Oczywicie bzdura. Ale jak mowa o narzêdziu, które nazywa siê
komputer, to oczywicie trzeba zrobiæ z tego oddzielny przedmiot, najlepiej przez
8 lat, 2 razy w tygodniu po godzinie.
Jestem zawodowym, ucz¹cym innych, informatykiem, i wiem, ¿e z punktu widzenia obs³ugi komputer jest urz¹dzeniem niezwykle prostym  w³¹cz, wy³¹cz,
kliknij...  i jego obs³uga ca³y czas siê upraszcza. Przeciêtna wie¿a HiFi jest o wiele
bardziej skomplikowana. Moje dowiadczenie uczy, ¿e opanowanie komputera przez
osobê doros³¹ to kwestia kilku godzin, przez dziecko  kilkudziesiêciu minut. Nastêpnie wchodz¹ w rachubê tzw. aplikacje, czyli programy, których u¿ywa siê na co
dzieñ. S¹ to zazwyczaj dwie, trzy aplikacje  jaki edytor tekstu z umiejêtnoci¹
wstawienia rysunku, liczyd³o oraz program do surfowania po Internecie. To mo¿e
wype³niæ co najwy¿ej kilka godzin nauki.
Tak¹ wiedzê nale¿y oczywicie zdobywaæ. Pytanie gdzie, kiedy i w jakim wymiarze? Gdzie  na lekcjach prac rêcznych" (tzw... technika). W jakim wymiarze
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- 2, 3 godziny w skali roku (w skali szko³y podstawowej i gimnazjum to ju¿ 20
godzin). Na zajêciach tych uczniowie poznaj¹ ró¿ne narzêdzia (m³otek, pi³a, maszyna do szycia, komputer) i techniki.
Oczywicie piszê tutaj o znajomoci wystarczaj¹cej do pisania listów, wypracowañ, prowadzenia rachunków, znalezieniu dowolnej informacji w Internecie, a nie
sk³adu komputerowego ksi¹¿ek czy prowadzeniu administracji Banku lub ca³ego
wydawnictwa.
Wiêkszoæ znajomych dzieci na pytanie  co robi¹ na lekcjach informatyki 
odpowiada  gramy. Nie winiê tutaj specjalnie nauczycieli (chocia¿ to temat na
inny artyku³), bo naprawdê nie ma czego uczyæ dwunastolatka.
Mam przed sob¹ ksi¹¿kê do Informatyki dla szkó³ podstawowych i gimnazjów
wydan¹ w roku 2000, a w niej kilka rozdzia³ów zwi¹zanych z systemem operacyjnym DOS. Ka¿dy, kto by próbowa³ dzisiaj kupiæ komputer z tego rodzaju systemem, zdziwi³by siê niepomiernie, gdy¿ nie ma tego (antycznego) systemu w sprzeda¿y. Niby szko³a ma kszta³ciæ nasze dzieci, by w przysz³oci... Ja to porównujê do
uczenia naszych dzieci o w³aciwociach maszyny parowej i jej mo¿liwociach zastosowania do napêdzania urz¹dzeñ w roku 2010. Powodzenia!!!! Z systemem
operacyjnym Windows bêdzie dok³adnie tak samo.
Ale czytajmy dalej: podstawowe pojêcia o komputerach  dyski elastyczne...
5.25 cala.... rzadkie... Te typy dyskietek mo¿na zobaczyæ tylko u starszych informatyków, którzy w g³êbokich szufladach trzymaj¹ z sentymentu zabytki sprzed...
dwóch, trzech lat. I tak dalej, i tak dalej.
Nie winiê tutaj autorów ksi¹¿ek. Oni musz¹ dostosowaæ treci podrêczników do
tzw. wymagañ minimum programowego..., a te z kolei napisali ludzie, którzy
uwa¿aj¹, ¿e jak nie odró¿nisz dwusuwu od maszyny parowej, to na pewno nie
bêdziesz chcia³ i umia³ podró¿owaæ. A poza tym, pisanie takich programów nauczania to bezpieczne zajêcie  bo komputery to taka nowoczesnoæ...
Istnieje jeszcze inna przyczyna szaleñstwa uczenia dzieci tzw. informatyki 
przekonanie rodziców, ¿e jak dziecko spêdzi przed komputerem 10 tys. godzin, to
na pewno bêdzie mog³o spokojnie studiowaæ na którym z informatycznych wydzia³ów wy¿szych uczelni. W szkole m³ody cz³owiek nauczy siê trochê programowaæ, tworzyæ strony internetowe, uruchamiaæ szybko komputer i potem bêdzie
mia³ ³atwiej, bêdzie lepszy od innych. Praktyka pokazuje, ¿e tak nie jest. Kilkugodzinne w ci¹gu jednego semestru zajêcia z wprowadzenie do informatyki i programowania zupe³nie wyrównuj¹ szanse. A je¿eli m³ody cz³owiek zamiast uczyæ
siê matematyki zapoznawa³ siê w podstawówce i ogólniaku z komputrami, to najczêciej nie daje sobie rady na I roku studiów. Bo wiedza zdobyta w ramach szkolnych zajêæ z informatyki nie na wiele siê przydaje na studiach informatycznych.
Có¿, taka jest praktyka.
Komputer w szkole powinien byæ po prostu tylko narzêdziem do lepszej prezentacji wiedzy. Rzutnik, wideo, globus, mapa, magnetofon, komputer  to bardzo podobne i potrzebne pomoce. Nie uczymy dzieci budowy telewizora, nie ka¿emy im zaliczaæ przedmiotu z obs³ugi pilota tv, a chcemy uczyæ budowy mniej skomplikowanych urz¹dzeñ, jakimi s¹ komputer i mysz. S¹ jeszcze inne powody, aby
dzieci nie zmuszaæ do wysiadywania przed monitorem  wzglêdy zdrowotne (napromieniowanie, krzywica), psychologiczne (¿ycie wirtualne w wiecie wirtualnym)...
Ale o tym to mo¿e napisze kto inny.
PS. Mój syn, gdy siê dowiedzia³, ¿e móg³by nie uczêszczaæ na zajêcia z informatyki w szkole, bardzo siê zdenerwowa³. I powiedzia³ mi  tatusiu, tego mi nie rób.
Krzysztof Nowicki
Wydzia³ Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Przedruk z Dzwonka Jasieñskiego, nr 5/2001
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Jak oceniæ ryzyko
pracy przy komputerze (4)

Rys. 2. Czynniki
wp³ywaj¹ce na
bezpieczeñstwo i
wygodê pracy z
komputerem

Obowi¹zki pracodawcy (cd.)
Ponadto zaleca siê ,aby:
•
w miarê mo¿liwoci ograniczaæ pracê przy monitorach do 4-5 godzin dziennie;
zbyt d³uga praca przy komputerze wp³ywa negatywnie nie tylko na stan zdrowia fizycznego operatorów, ale te¿ na ogólne ich zadowolenie z pracy;
•
pobudzaæ komunikowanie siê i wspó³pracê personelu; sposób wzajemnego ustawienia stanowisk pracy oraz rozdzia³u obowi¹zków miêdzy personelem powinien pobudzaæ
pracê zespo³ow¹, w trakcie której pracownicy mog¹ wykonywaæ ró¿norodne zadania i swobodnie komunikowaæ siê, co przeciwdzia³a narastaniu zmêczenia;
•
zapewniæ mo¿liwoæ podnoszenia kwalifikacji; wystêpuj¹ca przy pracy z komputerem koniecznoæ ci¹g³ego uczenia siê powinna dawaæ pracownikom mo¿liwoæ sta³ego
podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju osobowoci, co pracodawca powinien u³atwiaæ
realizuj¹c odpowiedni¹ politykê rozwoju skierowan¹ do personelu;
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1. Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom zatrudnionym na
stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczn¹ opiekê zdrowotn¹, w zakresie i na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami.
Pracownicy pracuj¹cy przy obs³udze monitorów ekranowych powinni byæ regularnie poddawani badaniom profilaktycznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem mo¿liwego wp³ywu czynników szkodliwych na ich zdrowie, zw³aszcza na stan wzroku.
Dodatkowo, z uwagi na koniecznoæ zapewnienia ochrony zdrowia kobietom w ci¹¿y oraz
ze wzglêdu na uci¹¿liwoci zwi¹zane z prac¹ przy monitorach ekranowych, rozporz¹dzenie
[11 Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej w sprawie wykazu prac wzbronionym kobietom
ogranicza dopuszczalny czas pracy przy monitorze ekranowym dla kobiet w ci¹¿y do 4
godzin na dobê. Nie oznacza to skrócenia dobowego czasu pracy, ale zalecenie, aby pozosta³¹ czêæ dobowego czasu pracy pracodawca wype³ni³ prac¹ o innym charakterze, która
nie jest zabroniona dla kobiet w ci¹¿y.
2. Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikom okulary koryguj¹ce
wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, je¿eli wyniki badañ okulistycznych
przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której
mowa w ust. 1, wyka¿¹ potrzebê ich stosowania podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego.
Pracodawca jest obowi¹zany zapewniæ pracownikowi okulary korekcyjne do pracy z monitorem ekranowym, je¿eli badanie profilaktyczne wyka¿e koniecznoæ ich stosowania w pracy
z uwagi na stan wzroku pracownika.

Stanowisko pracy z monitorem ekranowym

Rozporz¹dzenie [2] okrela, ¿e dla przeprowadzenia analizy warunków bezpieczeñ- stwa
i higieny pracy przy pracy z monitorami ekranowymi ocenie poddaje siê stanowisko pracy
rozumiane jako przestrzeñ robocz¹ wraz z nastêpuj¹cym wyposa¿eniem:
a) wyposa¿enie podstawowe: monitor ekranowy, klawiatura lub inne urz¹dzenia wejciowe, jednostka centralna komputera lub stacja dyskietek,
b) wyposa¿enie dodatkowe: drukarka, skaner, mysz, trackball lub inne do³¹czone do komputera urz¹dzenia dodatkowe,
c) wyposa¿enie pomocnicze: stó³, krzes³o, uchwyt na dokument, podnó¿ek.
Przez system komputerowy rozumie siê urz¹dzenia wchodz¹ce w sk³ad wyposa¿enia podstawowego i dodatkowego stanowiska pracy wraz ze stosowanym oprogramowaniem.
Za pracownika uznaje siê ka¿d¹ osobê zatrudnion¹ przez pracodawcê, w tym praktykanta
i sta¿ystê, u¿ytkuj¹c¹ w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez po³owê dobowego wymiaru czasu pracy.
Ponadto ocenie podlegaj¹ warunki rodowiskowe i organizacyjne, w jakich praca jest wykonywana, w aspekcie zagro¿eñ dla zdrowia pracownika i uci¹¿liwoci, które z tych warunków mog¹ wynikaæ.
Na wygodê pracy z komputerem oraz jej wp³yw zdrowotny na u¿ytkownika sk³adaj¹ siê
czynniki wymienione na rys. 2. Wszystkie one powinny byæ brane pod uwagê przy projektowaniu i ocenie warunków pracy z komputerem.
Na prawid³owoæ ukszta³towania i funkcjonowania stanowiska pracy z komputerem maj¹
wp³yw (rys. 2.):
•
rodzaj prac wykonywanych z komputerem.
Przyk³ady typowych rodzajów prac wykonywanych przy stanowiskach komputerowych.
wprowadzanie danych, pozyskiwanie danych, uaktualnianie bazy danych, przetwarzanie
tekstów, projektowanie komputerowe (CAD), programowanie;
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wyposa¿enie stanowiska pracy: podstawowe, dodatkowe i pomocnicze.
Omówione powy¿ej sk³adniki wyposa¿enia maj¹ du¿y wp³yw na produktywnoæ u¿ytkownika, jak i na stopieñ odczuwanych przez niego uci¹¿liwoci oraz poziom wystêpuj¹cych zagro¿eñ dla zdrowia;
•
meble.
Jakoæ ergonomiczna mebli tworz¹cych stanowisko pracy z monitorem i jego otoczenie ma
bardzo du¿y wp³yw na poziom wysi³ku fizycznego odczuwanego przez u¿ytkownika, jak i
na jego samopoczucie psychiczne wp³ywaj¹ce na efektywnoæ pracy;
•
oprogramowanie.
Oprogramowanie stanowi w wielu przypadkach narzêdzie zasadniczo u³atwiaj¹ce wykonanie pracy oraz decyduj¹ce w du¿ym stopniu o produktywnoci stanowiska i o obci¹¿eniu
psychicznym odczuwanym przez pracownika;
•
rodowisko i przestrzeñ pracy.
Do g³ównych czynników rodowiska pracy przy stanowisku pracy z komputerem zalicza siê.
owietlenie naturalne i sztuczne, mikroklimat, ha³as, pola elektromagnetyczne i elektrostatyczne oraz jonizacjê powietrza. Do istotnych czynników kszta³tuj¹cych przestrzeñ pracy
na stanowisku zalicza siê: pozycjê cia³a przy pracy, przestrzeñ czynnoci ruchowych i pracy
wzroku, rozk³ad elementów stanowiska pracy;
•
czynniki organizacji pracy.
Na uzyskiwane wyniki ma du¿y wp³yw organizacja pracy z komputerem, zarówno w ramach pojedynczego stanowiska, jak i w zespole roboczym realizuj¹cym zadan¹ pracê wspomagan¹ komputerem przez co najmniej po³owê dobowego wymiaru czasu pracy;
•
indywidualna charakterystyka u¿ytkownika.
Trafny dobór pracownika do pracy wykonywanej z komputerem, jego umiejêtnoci, typ
wykszta³cenia, nastawienie czy ograniczenia psychiczne, silnie decyduj¹ o uzyskiwanych
wynikach, prawid³owoci funkcjonowania stanowiska czy odczuwanej satysfakcji z pracy.
Uci¹¿liwoci, takie jak: obci¹¿enia wzroku, uk³adu miêniowo-szkieletowego czy bóle g³owy, s¹ na ogó³ silniej odczuwane przez kobiety, osoby starsze i szczególnie przy tych pracach z komputerem, które s¹ monotonne, ma³o kreatywne i ma³o samodzielne.

•

Monitor

2.1.
Monitor ekranowy powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
a) znaki na ekranie powinny byæ wyrane i czytelne
Znaki na ekranie monitora s¹ tworzone na specjalnych matrycach sk³adaj¹cych siê z punktów wietlnych (tzw. pikseli). Im wiêksza jest rozdzielczoæ matrycy znaku, tym lepsza jest
jakoæ znaku tworzonego na ekranie. Zalecana wielkoæ znaków jest uzale¿niona od odleg³oci oczu operatora od ekranu i powinna byæ tym wiêksza, im gorsze s¹ warunki obserwacji (np. s³aby kontrast, odblaski itp.). W wielu programach wielkoæ znaków widocznych na
ekranie daje siê zmieniaæ, co pozwala na dopasowanie ich czytelnoci do wymagañ wzrokowych operatora.
Zalecana wysokoæ znaku winna siê mieciæ w zakresie 2,2-5,0 mm dla typowej odleg³oci
obserwacji, która wynosi od 400 do 750 mm. Odleg³oæ miêdzy wierszami tekstu na ekranie nie powinna byæ mniejsza ni¿ gruboæ krelenia znaku (piksel).
Aby rozró¿niæ poszczególne znaki, odleg³oæ miêdzy nimi nie powinna byæ mniejsza ni¿
2000 wysokoci znaku, natomiast aby mo¿liwe by³o sprawne czytanie, odleg³oæ ta nie
powinna byæ wiêksza ni¿ 5000 wysokoci znaku.
Cdn.

[1]
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrzenia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (DzU. z 1996 r. Nr 114, poz. 545).
[2]
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposa¿onych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998
Nr 148, poz. 973).

Jerzy Grabosz, Marcin Sikorski
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
(rys. K. Pokrzywnicka)
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POLITYKA I BIZNES PRZECIW OCHRONIE PRZYRODY (cz. 1)
Motto:Gumno moje ojczyste!
Kordianie i chamie,
Dobrze ¿yje ten 
Kto kradnie i k³amie.
(Kabaret Elita)

O

d pewnego czasu obserwujê, jak ofiar¹ politycznych ma
nipulacji i gospodarczych eksperymentów staje siê w III
RP tak¿e OJCZYSTA PRZYRODA, czego dobrym przyk³adem jest tzw. afera z oliwsk¹ Dolin¹ Radoci (Trójmiejski Park
Krajobrazowy). Byæ mo¿e wydam siê Pañstwu nudny, wymieniaj¹c j¹ kolejny raz na ³amach Pisma PG, ale odwo³ujê siê
do tego przyk³adu jako do klasyki z naszego regionu. Zdaniem
wielu powa¿nych osób, by³o to pierwsze precedensowe naruszenie prawa (1997 r.)  za którym, wskutek braku w³aciwej
reakcji gminnych oraz wojewódzkich w³adz, sprzyjaj¹cych w
najwy¿szym stopniu prywatyzacji Doliny Radoci, pojawi³y siê
inne, podobne afery. Gazeta Morska, pisz¹c w latach 199899 obszernie o tej bulwersuj¹cej sprawie, ukaza³a równie¿ naganny sposób funkcjonowania s³u¿b ochrony przyrody i nieetyczny rodowiska biznesu. Uczyni³a to, wskazuj¹c m.in., jak
reprezentowanemu przez niezale¿nych przyrodników naukowemu i opartemu na prawie podejciu do zagadnienia ochrony rodowiska przeciwstawiano frazesy i twierdzenia-uniki o rzekomo niejednoznacznym prawie, nie mówi¹c o upolitycznieniu
ca³ej sprawy (dlatego nigdy nie dosz³o do powa¿nej dyskusji
pomiêdzy naukowcami  obroñcami i znawcami Doliny, a urzêdnikami i biznesmenami  zwolennikami jej bezwzglêdnego zagospodarowania). Do osób niepodzielaj¹cych pogl¹dów g³oszonych przez biznes i decydentów ró¿nego szczebla, kierowano te¿ przeró¿ne po³ajanki (znam to z autopsji). Ta antyprzyrodnicza i antyspo³eczna zarazem polityka lokalnych w³adz,
dzia³aj¹ca na rzecz w¹skich interesów grupowych, tworzy patologiê, za któr¹ wszyscy p³acimy (i bêdziemy p³aciæ w przysz³oci) jako podatnicy i mieszkañcy Gdañska.
Poniewa¿ broni¹c dewastowanej Doliny* i szykanowanego
przez urzêdników jej obroñcy, prezentowa³em nieprzejednane,
lecz zgodne z prawem i chrzecijañsk¹ etyk¹ stanowisko  w
ramach tzw. opluskwiania (modny polityczny termin) publicznie próbowano zrobiæ ze mnie fa³szywego wiadka i zarzucano mi brak kompetencji, nielojalnoæ, a nawet nieuczciwoæ.
St¹d jesieni¹ 1998 r., jako persona non grata, po¿egna³em
organizacje, w których przez 11 lat dzia³a³em spo³ecznie na rzecz
ochrony gdañskiej przyrody.

Teren dawnej filii Instytutu Rybactwa ródl¹dowego w Olsztynie 
kolejny etap dewastacji: zwo¿enie mieci, gruzu itp.
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Po tym, jak znany gdañski liberalny senator opuci³ szeregi
obroñców Doliny, lokalny biznes próbowa³ walczyæ z niezale¿nymi przyrodnikami  w zasadzie jedynymi wówczas przeciwnikami dewastacji  m.in. publicznie omieszaj¹c ich i okrelaj¹c mianem zwolenników skansenu. Przypiêto im te¿ ³atkê
osób hamuj¹cych ogólny postêp, których ciemnota wyra¿a siê
poprzez g³oszenie potrzeby ochrony ¿ab itp. Podkrelano przy
tym wielokrotnie, ¿e w³asnoæ prywatna jest wiêta. Warto
postawiæ w tym miejscu pytanie: czy sposób wejcia w posiadanie owej w³asnoci poprzez fikcyjny przetarg i naruszenie
obowi¹zuj¹cych aktów prawnych o parkach krajobrazowych i
ochronie gatunkowej flory oraz fauny, a tak¿e np. nierespektowanie prawa wy³¹cznej w³asnoci Skarbu Pañstwa wód p³yn¹cych, ³amanie przepisów dotycz¹cych ochrony przeciwpo¿arowej terenów lenych  to w³aciwy fundament tworzenia owej
wiêtoci? Wiêkszoæ osób, do których zwróci³em siê z powy¿szym pytaniem, uznawa³a ka¿d¹ transakcjê nabycia jakiej
w³asnoci, obci¹¿onej piêtnem ³amania prawa, tzw. przekrêt,
za niewa¿n¹ od samego pocz¹tku! Tego samego zdania byli te¿
niektórzy reprezentanci gdañskiej prokuratury (Gazeta Wyborcza).
Swego czasu czêæ tzw. libera³ów publicznie zachêca³a
spo³eczeñstwo do bogacenia siê poprzez szeroko rozumian¹
gospodarcz¹ aktywnoæ. Wed³ug nich  prawo nie powinno
dzia³aæ bezwzglêdnie, st¹d mo¿na by³o us³yszeæ z³ot¹ myl, ¿e
pierwszy milion dolarów nale¿y ukraæ. Nie wiadomo, czy
owo stwierdzenie nale¿y potraktowaæ jako ¿art, czy te¿ uznaæ
je za powa¿n¹ sugestiê, prowadz¹c¹ wprawdzie do wystêpku,
ale  jak owi naprawiacze gospodarki twierdzili dalej  gdy
tylko osoby ¿¹dne pieni¹dza wzbogac¹ siê, bezapelacyjnie powróc¹ na drogê cnoty i poszanowania prawa. W ten sposób 
ich zdaniem  mog³aby powstaæ polska klasa rednia, bêd¹ca
podstawow¹ si³¹ napêdow¹ naszej gospodarki, analogicznie
jak ma to miejsce w innych pañstwach kapitalistycznych. Powy¿sze rozumowanie dobrze koresponduje z tym, co wydarzy³o siê w Dolinie Radoci. Tyle ¿e dewastator Doliny nie zd¹¿y³
wejæ na drogê cnoty i poszanowania prawa  bo w czerwcu br.
zmar³. Có¿, szkoda cz³owieka, szkoda te¿ niepotrzebnie zniszczonej przez niego cennej przyrody.
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Zakrawaj¹cy na farsê by³ wywiad redaktora Gazety Morskiej z powo³anym przez gdañsk¹ prokuraturê bieg³ym, 83letnim emerytowanym urzêdnikiem i ogrodnikiem z zami³owania, któremu zlecono dokonanie oceny strat w ekosystemie zdewastowanej Doliny Radoci w osadzie Rybaki. Bieg³y sam przyzna³, ¿e przeros³o to jego dotychczasowe kompetencje, co potwierdzi³a jednoznaczna wypowied profesora-ekologa z Uniwersytetu Gdañskiego (w samoocenie ów naukowiec uzna³ siebie za nieortodoksyjnego przyrodnika). Mimo wielu uchybieñ i
braków merytorycznych zawartych w ocenie bieg³ego, sta³a siê
ona wraz z pismem Zarz¹du Parków Krajobrazowych w Gdañsku (tzw. drugim, korzystnym dla dewastatora) podstaw¹ do
umorzenia prokuratorskiego postêpo- wania.
Ta sama gazeta wspomnia³a równie¿ o szykanowaniu osób
inaczej myl¹cych, np. poprzez wymówienie jednej z nich
pracy pod pretekstem reorganizacji firmy, która j¹ zatrudnia³a.
Inne lokalne dzienniki pisa³y o wymienionej aferze bardziej
wstrzemiêliwie, a okresowo (Wybory Samorz¹dowe 98),
wskutek politycznych nacisków ze strony gdañskiej prawicy,
jeden z nich wstrzyma³ siê od publikacji na ten temat (zagadnienie to znam z autopsji). Warto podkreliæ, ¿e w sporze o
Dolinê Radoci po stronie jej obroñców opowiedzia³o siê wielu
wiat³ych mieszkañców Trójmiasta, o czym wiadczy³y listy
drukowane w lokalnej prasie, przede wszystkim w Gazecie
Morskiej. Z czasem artyku³y Morskiej sta³y siê mniej ostre
(czy¿by te¿ odgórne naciski?) i nie wszystkie listy czytelników
dotycz¹ce zagadnienia ochrony trójmiejskiej przyrody zosta³y
opublikowane (to te¿ znam z autopsji).
Dziêki m.in. pracy wybrze¿owych reporterów, w póniejszym
okresie lub równoczenie zosta³ ujawniony szereg kolejnych
nieprawid³owoci w dziedzinie ochrony przyrody, stanowi¹cych
w znacznym stopniu pok³osie nierozliczonej de facto afery w
Dolinie Radoci:
• nielegalna lokalizacja zabudowy w otulinie oruñskiego parku (unikatowe walory przyrodnicze wymienionego miejsca
mo¿e doceniæ wy³¹cznie kompetentny ekolog, mi³onik i
znawca przyrody, nie za urzêdnik; w tej sprawie ukaza³ siê
te¿ apel prof. J. Sampa);
• podciêcie korzeni starodrzewom rosn¹cym w rezerwacie
przyrody Zajêcze Wzgórze i dewastacja strefy ochronnej
tego obiektu;
• nielegalne wyciêcie drzew przy lenym dukcie wiod¹cym na
£ys¹ Górê w Sopocie (podobno na szczycie mia³ powstaæ
jaki lokal us³ugowy, w Parku?);
• nieprawid³owa, szkodliwa dla trwa³oci przyrody rezerwatu
lokalizacja wie¿y widokowej na szczycie Wie¿ycy (Kaszubski Park Krajobrazowy) (wzglêdy komercyjne, nie za religijne spowodowa³y, ¿e ów obiekt otrzyma³ imiê Jana Paw³a
II (?!), co wywo³a³o sprzeciw wielu osób, uznaj¹cych to za
posuniêcie wielce nieetyczne);
• samowola budowlana w rejonie Szemudu  stawianie w lesie drewnianych budynków jako kapliczek (Trójmiejski
Park Krajobrazowy  TPK);
• niezgodna z przepisami o parkach krajobrazowych lokalizacja fragmentu tzw. o³tarza papieskiego w osadzie Matemblewo  TPK (czêæ osób uzna³a to za przejaw braku szacunku dla Ojca wiêtego);
• kontrowersyjna wycinka starych buków w Gdyni (Kêpa Red³owska) i planowana wycinka parku w Sopocie;
• dewastacja cennego przyrodniczo lasu ³êgowego w Dolinie
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Szwabego w Oliwie  Bytowska 4 (powstaje tam parking,
wchodz¹cy w sk³ad tworzonego kompleksu gastronomiczno-hotelowego); w planach jest zamiana okolicznych ³¹k na
pola golfowe;
• niezgodne z prawem przekazanie czêci Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicach Matemblewa na cele budownictwa mieszkaniowego (wczeniej, bo w koñcu lat 80.
uczyniono podobnie m.in. w Z³otej Karczmie  zmieniono
wówczas granice Parku);
• dzika wycinka drzew rosn¹cych przy lenej drodze do
Bernardowa (TPK); zdaniem policji, prowadz¹cej kilkumiesiêczne ledztwo, zosta³a ona dokonana nie wiadomo przez
kogo  ustalenie sprawcy zabra³o redaktorom Gazety
Morskiej tylko dwa dni?! (wieæ gminna g³osi, ¿e na terenie osady  po wy³¹czeniu jej z Parku  ma powstaæ luksusowe osiedle dla wysokich prominentów, na wzór tego budowanego w Matemblewie);
• szkodliwa dla rodowiska, podyktowana wy³¹cznie chêci¹
zysku wycinka starodrzewów w Jakowym Lesie (patrz Pismo PG 4/2001);
• nieprawid³owa lokalizacja hipermarketów Géant (Gdañsk
i Gdynia) na samej granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (i w jego otulinie) oraz odprowadzanie z terenu jednego z tych obiektów wód opadowych (z natury zawieraj¹cych zanieczyszczenia) do Parku (!?);
• niezgodna z prawem i decyzj¹ gdañskiego Sanepidu lokalizacja gie³dy towarowej Rënk w otulinie TPK  rejon Barniewic;
• zamiast przeniesienia, wy³¹czenie z TPK komunalnego wysypiska mieci Gdyni, zlokalizowanego w £ê¿ycach; TPK
jest jedynym takim obiektem chronionym w Polsce, na terenie którego od wielu lat funkcjonowa³o wysypisko mieci, i
to tak du¿e. Tworz¹c mietnikow¹ enklawê w sercu Parku,
pozornie pozbyto siê problemu. Obecnie miejsce to podzielono tak¿e na dzia³ki budowlane (!?).
*
Materia³y o wadliwie funkcjonuj¹cej ochronie przyrody, prezentowane w gdañskiej prasie, mog¹ pos³u¿yæ do badañ i publikacji w ró¿nych dyscyplinach nauki (prawo, socjologia itp.),
choæ do tej pory, z jednym wyj¹tkiem, o takich nie s³ysza³em.
Mianowicie w 2000 r. na uniwersytecie w Minnesocie (Humphrey Institute of Public Affairs, USA) powsta³o opracowanie
w formie eseju pt.: Common Property & Private Ownership:
The Case of Joy Valley in Gdañsk. Autor opracowania, Krzysztof Borkowski, studiuj¹cy na wymienionej uczelni, podkreli³

Zniszczony, zasypany las ³êgowy przeznaczony na parking, ul.
Bytowska 4. Teren ten podlega ochronie krajobrazowej od 1975
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Pan red. Marek W¹s z Gazety Morskiej fotografuje poniszczone
buki rosn¹ce przy drodze do Bernardowa

w nim m.in. bardzo s³aby wp³yw lokalnych organizacji pozarz¹dowych o profilu proekologicznym na decyzje dotycz¹ce
ochrony przyrody, podejmowane przez lokalny szczebel decydencki. Rzeczywicie  niewielki, wrêcz symboliczny wp³yw
tych organizacji na politykê i gospodarkê miasta jest ewidentn¹
s³aboci¹ istniej¹cego systemu (sposobu) rz¹dzenia, który  jako
ma³o (pseudo) demokratyczny  znacznie oddala nas od wejcia do Unii Europejskiej (tego z³ego obrazu nie zmienia fakt
wspó³pracy urzêdników z Obywatelsk¹ Lig¹ Ekologiczn¹ przy
tworzeniu w Gdañsku cie¿ek rowerowych). Natomiast niektóre informacje prasowe o generalnie dobrej wspó³pracy gdañskich urzêdów z organizacjami o profilu proekologicznym s¹
dalekie od prawdy.
W 1998 r., jako reprezentant czterech organizacji (PTTK,
LOP, SOP i Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Starej Oliwy), zaproszony zosta³em do Bia³ej Sali Ratusza G³ównomiejskiego na spotkanie z przedstawicielami gdañskich ugrupowañ
politycznych, bior¹cych udzia³ w Wyborach Samorz¹dowych
98. Wyg³osi³em wówczas referat o zieleni w Gdañsku (patrz
Pismo PG nr 8/98). Wszyscy mówcy, m.in. przyszli samorz¹dowcy, wskazywali, jak wa¿nym zagadnieniem jest ochrona
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przyrody, a szerzej  ochrona rodowiska regionu gdañskiego.
Niestety, sk³adane wówczas deklaracje dotycz¹ce tej ochrony,
w zderzeniu z agresywnym biznesem okazywa³y siê w praktyce
dnia codziennego przys³owiowymi gruszkami na wierzbie.
Jedynie owiadczenie zaproszonego wówczas gocia  Pani
pose³ Ewy Sikorskiej-Treli  a dotycz¹ce absurdu lokalizacji w
Gdañsku fabryki polistyrenu, zosta³o wprowadzone w ¿ycie.
Nie dosz³o bowiem do realizacji tej niebezpiecznej inwestycji,
mimo usilnych starañ gdañskiego i francuskiego biznesu, wspomaganego przez spor¹ czêæ lokalnych urzêdników i by³ego
prezydenta miasta.
Statystyka pokazuje, ¿e w Polsce jedynie 1% (!!!) respondentów wymienia ochronê rodowiska jako jedno z priorytetowych zadañ pañstwa. Tymczasem w Niemczech analogiczne
badania wykazuj¹, ¿e prawie 95% obywateli uwa¿a wspomnian¹ ochronê za wa¿n¹ i decyduj¹c¹ o pomylnym rozwoju ich
kraju.
Czy zatem nale¿y dziwiæ siê, ¿e w Pomorskiem od niejednej
wykszta³conej osoby doros³ej o ochronie rodowiska i lokalnej
przyrodzie wiêcej wie statystyczny uczeñ gimnazjum? Cdn.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
(Autor nale¿y do Pomorskiego Ko³a Lubuskiego Klubu
Przyrodników i Stowarzyszenia Autorów Polskich)
(Zdjêcia autora)
* Wilga M. S. 1997. Smutno o Dolinie Radoci  akt II. W:
Tygodnik Trójmiasto nr 40, s. 17-18.
Wilga M. S. 1998. Smutno o Dolinie Radoci  akt II. W:
Pismo PG nr 2/98, s.32-34.
Wilga M. S. 1998. Dolina Radoci  dolina smutku i
nadziei. W: Gwiazda Morza nr 16 i 17, s. 42-43.
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