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Podró¿e w przestrzeni i w czasie

Chiñskie wiêta

C

hiny s¹ krajem, który od dawna nie
przestaje zadziwiaæ i fascynowaæ
wiata. To tu narodzi³a siê jedna z najstarszych cywilizacji i niew¹tpliwie najd³u¿ej nieprzerwanie rozwija³a siê kultura.
Powsta³y wspania³e miasta, pa³ace, piêkne ogrody i fascynuj¹ce dzie³a sztuki, których du¿¹ czêæ, niestety, zniszczono.
Wspaniale rozwija³y siê te¿ ró¿ne dziedziny techniki, medycyna, a wiele chiñskich
wynalazków trafi³o do innych krajów
i sta³o siê dziedzictwem wiatowym.
Chiñczycy byli ogromnie przywi¹zani do
tradycji i kultywowali je przez ca³e wieki, a nawet tysi¹clecia. wiêta by³y zawsze
zwi¹zane z tradycyjnym kalendarzem.
Warto powiêciæ im trochê czasu i opowiedzieæ o nich, tym bardziej, ¿e w³anie
w tym miesi¹cu rozpoczyna siê nowy rok.
Aby jednak je zrozumieæ, musimy odbyæ
podró¿ w czasie i odnaleæ dawne, fascynuj¹ce oblicze Chin.
Tradycyjny chiñski kalendarz rozpoczyna wiêto Nowego Roku, zwane te¿
wiêtem Wiosennym. W tym roku przypada ono 1 lutego  przed nami rok Wodnej Owcy. Trudno dzi ustaliæ pochodzenie tego najbardziej znanego na wiecie
chiñskiego wiêta. Tradycja wi¹¿e je ze
s³owem Nian, oznaczaj¹cym rok. Kiedy
natomiast oznacza³o krwio¿erczego potwora, który pojawia³ siê w ostatni¹ noc
starego roku, by polowaæ na ludzi. Mia³
wielk¹ paszczê i móg³ po³kn¹æ jednoczenie wielu ludzi. Wed³ug jednej z legend,
pewnego roku pojawi³ siê stary cz³owiek,
który przekona³ potwora, by polowa³ na
inne, godne siebie monstra. Nian zgodzi³
siê i ludzie mogli od tej pory ¿yæ bezpiecznie. Dzielny staruszek by³, jak siê okaza³o, niemiertelnym bogiem. Zanim odszed³, nakaza³, by ozdabiaæ w nowy rok
czerwonymi dekoracjami okna i drzwi, a
wówczas Nian nigdy nie bêdzie ju¿ nikogo niepokoi³, bo bardzo boi siê, podobnie
jak inne potwory, czerwonego koloru. Do
dzi, zreszt¹, nale¿y sobie ¿yczyæ Guo
Nian, co kiedy oznacza³o, ¿e dobrze uda³o siê prze¿yæ stary rok, i Bai Nian, czyli
wszystkiego dobrego w nowym roku.
Tradycyjne obchody nowego roku trwaj¹ oko³o miesi¹ca, od po³owy 12 miesi¹ca starego roku do wiêta Lampionów,
mimo ¿e najwa¿niejsze wiêta trwaj¹ tyl-

ko 2 dni (dawniej  15). Ludzie dekoruj¹
swoje domy, ulice, kupuj¹ prezenty, jedzenie. Kiedy kupowano nawet ubrania.
Przed wiêtami ka¿da chiñska rodzina
zabiera siê za gruntowne porz¹dki w
domu, by usun¹æ ewentualny z³y los i
przygotowaæ miejsce na nadchodz¹ce
nowe szczêcie. Nie wolno jednak usuwaæ mieci zaraz po nowym roku, bo
wyrzuci siê w ten sposób nowe szczêcie,
lub zginie kto z rodziny. Czêsto okna i
drzwi maluje siê ponownie czerwon¹ farb¹, a nastêpnie dekoruje specjalnymi napisami.Kiedy by³y to krótkie poematy,
pisane klasycznym chiñskim pismem, które mia³y przynieæ rodzinie wiele dobrych
¿yczeñ w nadchodz¹cym roku. G³ównym
ich tematem by³y szczêcie, dobrobyt i
udane ma³¿eñstwo z du¿¹ liczb¹ dzieci.
Te ostatnie ¿yczenia nie maj¹ dzi racji
bytu w Chinach, gdy¿ oficjalna polityka
demograficzna pañstwa zezwala na posiadanie tylko jednego dziecka. Typowe czun
lian, wykaligrafowane pionowo czarnym
tuszem na czerwonych paskach papieru
napisy, umieszcza siê po obu stronach
drzwi i nad nimi. Dzi jednak s¹ one bardzo uproszczone. Najpierw nale¿y umieciæ napis z prawej strony, g³osz¹cy na
przyk³ad: zima odesz³a, brak niegu w
górach, woda w strumieniach skrzy siê.
Z lewej strony mo¿emy natomiast przeczytaæ: nadchodzi wiosna, ptak piewa,
kwiat pachnie. A nad drzwiami  wiosna wraca na ca³¹ ziemiê. Nic o ma³¿eñstwie, dobrobycie, czy nadmiernej liczbie
dzieci! O szczêciu  te¿ w zasadzie nic.
Trudno jednak odmówiæ tym nowym czun
lian odrobiny poezji. O szczêcie nale¿y
zadbaæ, pracowicie kaligrafuj¹c s³owo
szczêcie na czerwonym papierze i wieszaj¹c je potem do góry nogami. Warto tu
wspomnieæ krótki piêkny wiersz, napisany przez Wang An-Shih (1021-1086),
Pierwszy dzieñ roku:
Wród petard grzechotu nowy rok nadchodzi,
Powiew wiosny grzeje jak korzenne wino,
W tysi¹cu drzwi, w krociach okien s³oñce wita,
wie¿a kiæ brzoskwini stary czar odmienia.

Wed³ug starych chiñskich wierzeñ
przedmioty kultu, strzeg¹ce domu, mia³y
moc tylko przez jeden rok. Brzoskwinia
mia³a moc oczyszczaj¹c¹, a wspomniana
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kiæ brzoskwini mia³a wypêdziæ z domu
pozosta³oci starego roku. Oczyszczony
i wysprz¹tany dom nale¿y udekorowaæ
grafik¹ noworoczn¹, Nian Hua. S¹ to dekoracje przedstawiaj¹ce kwiaty i owoce,
które umieszcza siê na cianach. Najbardziej popularne by³y zawsze ga³êzie kwitn¹cej liwy i wodne narcyzy, oraz brzoskwinie i mandarynki, a najlepsza grafika
pochodzi³a z ma³ego miasteczka Yangliuquing. Pierwsze obrazki powsta³y tam w
latach 1573-1620. Domy dekoruje siê
kwiatami i owocami  ma to symbolizowaæ nowe ¿ycie i wzrost, oraz przynieæ
rodzinie du¿o szczêcia. W dawnych Chinach, po wysprz¹taniu domu, rodziny
wyprawia³y przyjêcie dla Kuchennego
Boga, Zaowang, który by³ uwa¿any za
stra¿nika ogniska domowego i moralnoci rodziny, u której mieszka³. Po¿egnalna uczta, na której podawano s³odkie potrawy z miodem, mia³a go przekonaæ, ¿eby
dobrze mówi³ o rodzinie. Wybiera³ siê on
bowiem w podró¿ do nieba, do bogów,
a wraca³ dopiero w dzieñ nowego roku.
Wszystkie przygotowania musia³y byæ
ukoñczone w wigiliê wiêta, a wszystkie
ostre no¿e schowane, by nie odciê³y
szczêcia, które przynosi ze sob¹ nowy
rok. Dawniej przygotowywano te¿ specjalne dania, które stawiano nastêpnie na
o³tarzu przodków. W wigiliê nowego roku
powinna siê zebraæ ca³a rodzina. Gdy kto
nie mo¿e byæ obecny, zostawia siê dla niego puste nakrycie. Podawana jest specjalna uroczysta kolacja, sk³adaj¹ca siê z tradycyjnych dañ. Jednym z nich jest jiaozi,
gotowane knedle. Jiaozi po chiñsku znaczy pijcie razem i miejcie synów, co
tradycyjnie by³o najlepszym ¿yczeniem
dla rodziny. W wi¹teczn¹ noc, spêdzan¹
w gronie najbli¿szych, ludzie graj¹ w karty
i inne gry, lub ogl¹daj¹ programy noworoczne w telewizji. Nale¿y te¿ przez ca³y
czas paliæ wiat³a. O pó³nocy niebo rozwielaj¹ tysi¹ce sztucznych ogni. W ten
sposób wygania siê stary i wita nowy rok.
Wszystkie okna i drzwi domów musz¹ byæ
wtedy otwarte, by stary rok móg³ uciec.
Nastêpnego dnia, bardzo wczenie rano,
dzieci sk³adaj¹ ¿yczenia swoim rodzicom
i otrzymuj¹ od nich prezenty, zapakowane w czerwony papier. Dostaj¹ te¿ specjalne koperty hongbao, w których s¹
ma³e pieni¹¿ki szczêcia. Od rana nale¿y te¿ sk³adaæ sobie ¿yczenia, chodz¹c od
drzwi do drzwi, zaczynaj¹c od najbli¿szej
rodziny i s¹siadów. Trzeba zapomnieæ
wtedy o starych urazach, nie wolno k³amaæ, podnosiæ g³osu, czy le siê wyra¿aæ.
Nr 2/2003
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wiêto Lampionów  wspó³czesna grafika chiñska (Antologia literatury chiñskiej; PWN, W-wa,
1956)

Mo¿e to byæ z³a wró¿ba na nadchodz¹cy
rok. Wszêdzie panuje atmosfera ciep³a
i mi³oci. Przez wiele jeszcze dni ludzie
odwiedzaj¹ siê, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
i daj¹c prezenty. 7 dzieñ nowego roku
uwa¿a siê za urodziny wszystkich  Chiñczycy dodaj¹ do swego wieku kolejny
rok. Kolejne wiêto, Lampionów, koñczy
obchody nowego roku  dni, podczas których wszystkich ³¹cz¹ ¿yczenia spokoju i
szczêcia dla najbli¿szej rodziny i dla
przyjació³.
wiêto Lampionów, Yuan Xiao Jie 
przypada zawsze 15. dnia 1. miesi¹ca roku.
Jest kolorowym, wrêcz baniowym wiêtem, spêdzanym w gronie rodzinnym. Przygotowuje siê specjalne dania, z których najbardziej tradycyjne s¹ specjalne okr¹g³e
knedle z kleistego ry¿u. Struktura ich
i kszta³t maj¹ symbolizowaæ wiêzy rodzinne. Ulice i domy s¹ udekorowane malowanymi na jasne kolory lampionami. Lampiony s¹ zreszt¹ dos³ownie wszêdzie i maj¹
czêsto najbardziej fantastyczne kszta³ty.
Zgodnie ze star¹ tradycj¹, dzieci nosz¹ ulicami takie zapalone i udekorowane lampiony. Latarenki te maj¹ symbolizowaæ
nadziejê, oraz ciep³o rodzinne. Wszystkie
miasta i wsie s¹ przepiêknie udekorowane, organizowane s¹ wystawy najpiêkniejszych lampionów, pokazy sztucznych ogni,
oraz imprezy, podczas których rozwi¹zuje
siê zagadki, umieszczone zreszt¹ równie¿
na lampionach. T³umy ludzi, ca³e rodziny,
podziwiaj¹ w nocy przepiêknie udekorowane miasta i pokazy sztucznych ogni.
M³odzi ludzie uwietniaj¹ paradê wspania³ym tañcem smoka. Smoki wykonuje siê z
bambusa, jedwabiu i papieru  czêsto maj¹
one ogromne rozmiary, nawet ponad sto
metrów. Parê dni wczeniej wysy³a siê do
najbli¿szych, do przyjació³ i do s¹siadów
specjalne kartki wi¹teczne. wiêto wi¹¿e
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siê najprawdopodobniej z cesarzem Wudi (158 87 r. p.n.e.) z dynastii Han. By³
taoist¹, który modli³ siê do boga Taiyi 15.
dnia 1. miesi¹ca. Wierzono te¿, ¿e tej nocy
nale¿y paliæ wiece a¿ do rana. Stra¿ miejska nie zamyka³a bram, by ludzie mogli
chodziæ przez ca³¹ noc i modliæ siê. Aby
owietliæ sobie drogê, ludzie nosili ze sob¹
lampiony i prawdopodobnie stworzyli w
ten sposób wi¹teczn¹ tradycjê. Inni badacze ³¹cz¹ to wiêto z rejonem Dunhuang,
gdzie u¿ywano zwyk³ych latarni, by szerzyæ doktrynê buddyjsk¹. Inn¹ mi³¹ tradycj¹ tego wiêta s¹ zagadki. Fascynowa³y
one Chiñczyków przez wiele stuleci. Wi¹¿e siê z tym anegdota o despocie z XVI w.,
cesarzu z dynastii Xia, obalonym przez
swych poddanych z prowincji Shang, któremu przekazano wolê ludu w³anie w
formie zagadki. Natomiast nagradzanie
tych, którym uda³o siê rozwi¹zaæ wi¹teczne zagadki, wi¹¿e siê z cesarzem Gaozu z
pó³nocnej dynastii Wei (384-534), który
jako pierwszy nagrodzi³ swego ministra za
rozwi¹zanie wierszowanej zagadki. Ale
najbardziej znana zagadka pojawi³a siê w
anegdocie o Cao Cao, generale z czasów
Trzech Królestw (220-265), który potrafi³
rozwi¹zaæ zagadkê dopiero po przejechaniu 10 mil, mimo ¿e jeden z jego podw³adnych, Yang Xiu, zrozumia³ j¹ od razu. Genera³ mia³ wtedy powiedzieæ, ¿e Yang Xiu
jest inteligentniejszy od niego o 10 mil.
Przez ca³e wieki by³y to oddzielne tradycje i dopiero za panowania dynastii Song
(960-1279) po raz pierwszy pojawiaj¹ siê
one razem. Zapisano wówczas na jedwabnych lampionach poematy, których ukryte

znaczenie mieli zgadywaæ przechodnie. Za
czasów panowania dynastii Quing (16441911) odgadywanie zagadek w noc wiêta Lampionów sta³o siê ju¿ bardzo popularne i bardzo czêsto opisywano je w powieciach i poematach tego okresu.
Qingming  przypada na 3. dzieñ 5.
miesi¹ca, czyli na pocz¹tek kwietnia. Jest
to dzieñ op³akiwania zmar³ych przodków.
wiêto to ³¹czy siê ze star¹ tradycj¹ dnia
Hanshi, co oznacza zimne jedzenie. Tradycja siêga VII w. p.n.e., gdy panuj¹cy w
Jin ksi¹¿ê Xiao zamordowa³ swego syna
Shen Shenga i nieprawnie pozbawi³ tronu swego drugiego syna Chongera.
Chongera uratowa³ jednak od mierci
wierny s³uga Jie Zitui. Jego zas³ugi nie
zosta³y jednak docenione przez pana.
Dopiero tragiczna mieræ s³ugi w p³omieniach poruszy³a serce Chongera, który,
chc¹c uczciæ pamiêæ Jie Zitui, zabroni³
paliæ ogieñ w wigiliê jego mierci. Tradycja zimnego jedzenia utrzyma³a siê
bardzo d³ugo. Dzi dzieñ Hanshi poprzedza Qingming. W dawnych Chinach tego
dnia wiele czasu spêdzano przy rodzinnych grobach. W Hanshi i Qingming urz¹dzano specjalne ceremonie, które by³y bardzo kosztowne i zajmowa³y du¿o czasu.
W 732 r cesarz Xuanzong z dynastii Tang
ustanowi³, ¿e ceremonie przy grobach
przodków mog¹ siê odbywaæ tylko w dniu
Qingming. Ludzie zbieraj¹ siê wtedy na
cmentarzach, czyszcz¹ groby, wspominaj¹
bliskich, ale jednoczenie traktuj¹ ca³¹ tê
okazjê jak rodzinny piknik, ciesz¹c siê
nadejciem ciep³ych, wiosennych dni.

Zhang Zeduan, fragment wiêta Qingming nad rzek¹  w: C. Blunden, M. Elvin: Chiny , wiat
Ksi¹¿ki, W-wa, 1997
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Dawniej Qingming by³ inspiracj¹ dla wielu poetów dynastii Tang, a tak¿e by³ tematem dla wielu znanych malarzy. Jedno
z jedwabnych p³ócien, bodaj najbardziej
znane, praca Zhang Zeduan z dynastii
Song, wiêto Qingming nad rzek¹, jest
wystawione w Muzeum w Pa³acu Cesarskim w Zakazanym Miecie w Pekinie.
Ma ono oko³o 5,2 m d³ugoci i tylko 25
cm wysokoci. Przedstawia sceny zupe³nie niekojarz¹ce siê nam z dniem zmar³ych. Drogi wzd³u¿ rzeki s¹ zat³oczone,
wsie pe³ne s¹ ¿ycia, miasta g³one i zat³oczone  widzimy w nich urzêdników, kupców, ¿o³nierzy, uczonych i s³u¿¹cych. W
sumie jest tam oko³o 550 osób oraz wiele
zwierz¹t, powozów, statków i mostów.
Dzi te¿ panuje w tym dniu du¿y ruch, a
pekiñskie metro jest wrêcz prze³adowane, poniewa¿ ludzie chc¹ siê dostaæ do Babaoshan, na pobliski cmentarz, by dotrzeæ
na groby bliskich. Qingming kojarzy siê
równie¿ z milionami przepiêknych latawców, unosz¹cych siê w tym dniu nad ca³ymi Chinami. Wynalazek ten przypisuje
siê znanemu legendarnemu stolarzowi Lu
Banowi, który ¿y³ oko³o 2 tysi¹ce lat temu.
W latawcach stosowano specjalny papier
didi. U¿ywano ich nie tylko, by siê bawiæ, ale tak¿e do celów militarnych. ród³a historyczne podaj¹, ¿e czasami rozmiary latawców by³y tak wielkie, ¿e mog³y unieæ w górê cz³owieka, który móg³
obserwowaæ ruchy nieprzyjacielskich
wojsk. Oko³o 1500 lat temu cesarz Wudi, okr¹¿ony przez rebeliantów, wys³a³ latawiec z prob¹ o pomoc dla Nanjing.
Historia zna wiele innych ciekawych przyk³adów. Za czasów panowania dynastii

Quing ludzie starali siê, by ich latawce lata³y jak najwy¿ej. Wypuszczano je potem,
odcinaj¹c jednoczenie z³y los i chorobê.
Kto, kto z³apa³ taki latawiec, nara¿a³ siê
na k³opoty. Niektórzy wypuszczali latawce noc¹. Przyczepiali do nich kolorowe
lampiony z zapalonymi wiecami, wi¹zali tuzinami i wypuszczali, wspaniale
owietlaj¹c nimi nocne niebo. Dzi mo¿na zobaczyæ wspania³e latawce na Placu
Tiananmen w Pekinie. Najwiêksze z nich,
maj¹ce kszta³t smoka, sk³adaj¹ siê z setek
czêci i maj¹ ponad sto metrów d³ugoci.
Warto te¿ wybraæ siê w kwietniu do
Wschodnich Chin, do prowincji Shandong, by obejrzeæ wiêto Latawców Weifang.
wiêto £odzi-Smoków, Duanwu Jie
 odbywa siê zawsze 5. dnia 5. miesi¹ca
ksiê¿ycowego. wiêto to wi¹¿e siê z postaci¹ pierwszego wielkiego chiñskiego
poety, Qu Yuana, ¿yj¹cego oko³o 340-278
r. p.n.e. Chiny by³y wówczas zlepkiem
wielu sk³óconych ze sob¹ królestw, a sam
Qu Yuan by³ wysokim urzednikiem stanu
Chu. Królestwo, w którym ¿y³, by³o w stanie wojny z innym potê¿nym królestwem
Qin. Król odrzuci³ cenne rady Qu Yuana,
które pomog³yby uratowaæ kraj i dziêki
podstêpom swoich urzêdników wys³a³
poetê na zes³anie. Po wielu latach, w³anie 5. dnia 5. miesi¹ca, po us³yszeniu nowin o zajêciu kraju przez wroga, poeta
rzuci³ siê do rzeki Milno, pope³niaj¹c w
ten sposób samobójstwo. Wieniacy, którzy szczerze go pokochali, próbowali go
ratowaæ. Wyp³ynêli na swoich ³odziach z
wyrzebionymi podobiznami smoka, ale
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by³o ju¿ za póno. Nie znaleziono nigdy
cia³a Qu Yuana. Zrozpaczeni wieniacy
bali siê, by potwory rzeczne nie zjad³y
cia³a. Rzucali wiêc pakuneczki ry¿u do
wody, by nakarmiæ w ten sposób g³odne
zwierzêta prosz¹c, by zjad³y ry¿ i zostawi³y cia³o poety w spokoju. Owe pakuneczki ry¿u nazwano zongzi. Wed³ug innej legendy, zongzi wrzucano do rzeki za
duszê Qu Yuana. Tym razem ry¿ nie móg³
byæ zjedzony przez zwierzêta. Barwiono
go wiêc ró¿nymi jasnymi kolorami, co
mia³o powstrzymaæ smoki i inne potwory
rzeczne. Przygotowanie zongzi jest trudne, a dla nie-Chiñczyka praktycznie raczej
niewykonalne, gdy¿ kolorowy ry¿ zawija
siê w formie piramidki w licie bambusa.
Tak przygotowany ry¿ podawano z cukrem lub miodem. Natomiast samego Qu
Yuana wspominano w wielu wierszach i
poematach. Przyk³adem mo¿e byæ fragment wiersza-wspomnienia, Nagrobek
Qu Yuana, napisany przez ¿yj¹cego w latach 1036-1101 najwiêkszego pisarza epoki Sung, Su Dongpo:
Do Czu ¿egluj¹c na w¹t³ym czó³enku,
Mija³em ¿a³obn¹ kaplicê Qu Juana.
Wtedy rzek³em patrz¹c na spiêtrzone góry:
Rozmylam, o mistrzu, o twojej ojczynie,
O miejscu, sk¹d ciebie ongi wygnano...

Inn¹ piêkn¹ tradycj¹ upamiêtniajac¹
akcjê ratunkow¹ wieniaków s¹ regaty
³odzi-smoków. Zwyczaj ten, razem z chiñskimi emigrantami, przeniós³ siê na inne
kontynenty, i regaty, podobnie jak inne
wiêta, mo¿na podziwiæ w wielu miastach
wiata. W samych Chinach najpiêkniejsze regaty odbywaj¹ siê na po³udniu kraju. Po obu stronach rzeki zbieraj¹ siê t³umy ludzi, miejscowych i turystów, którzy
chc¹ podziwiaæ ³odzie i ich za³ogi. £odzie
te s¹ d³ugie, w¹skie i maj¹ piêkne rzebione g³owy smoków. Na ka¿dej z nich
p³ynie 14 osób ubranych w stare tradycyjne chiñskie stroje. Na dziobie stoi kapitan, z ma³¹ flag¹ w rêku, z ty³u  dobosz, który wybija na bêbnie rytm dla wiolarzy. Po wystrzale ³odzie momentalnie
ruszaj¹ do wycigu, a towarzysz¹ce im
rytmiczne g³osy bêbnów i krzyki widzów,
ogl¹daj¹cych regaty, tworz¹ jedyn¹ w
swoim rodzaju atmosferê.
wiêto Pe³ni Ksiê¿yca, zwane te¿
wiêtem rodka Jesieni  przypada zawsze 15. dnia 8. miesi¹ca. Jest to dzieñ
³¹czenia siê rodzin. Przygotowuje siê specjalne ciasteczka ksiê¿ycowe, które póNr 2/2003
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niej daje siê w prezencie i zjada siê w gronie rodzinnym. Dawniej, wieczorem ca³e
rodziny wyje¿d¿a³y za miasto, by wspólnie podziwiaæ pe³niê ksiê¿yca w wi¹teczn¹ noc. Poniewa¿ uwa¿ano, ¿e ksiê¿yc ma
¿eñsk¹ energiê yin, to w³anie kobiety bra³y udzia³ w wi¹tecznych rytua³ach, sk³adaj¹c na domowych o³tarzykach, po pojawieniu siê na niebie ksiê¿yca, ofiary z
kadzide³ek, wiec, owoców, kwiatów i ciasteczek ksiê¿ycowych. Wiele legend wi¹¿e siê z tym wyj¹tkowo piêknym rodzinnym wiêtem. Pierwsza z nich opowiada
o piêknej kobiecie, Czeng Er. Mieszka³a
w niebie, gdzie us³ugiwa³a w Pa³acu Nefrytowego W³adcy. Pewnego dnia niechc¹cy st³uk³a cenn¹ porcelanow¹ wazê.
Za karê wys³ano j¹ na ziemiê, gdzie wkrótce polubi³a m³odego ³ucznika, Hou Ji.
Ziemia mia³a wtedy 10 s³oñc, z których
ka¿de, po kolei, ogrzewa³o j¹. Pewnego
dnia wszystkie 10 s³oñc pojawi³o siê jednoczenie i ziemi grozi³a zag³ada. Uratowa³ j¹ w³anie Hou Ji, który zestrzeli³ 9 z
10 s³oñc. Wkrótce jednak z dzielnego
zbawcy zmieni³ siê w despotê. Ukrad³
pewnej bogini eliksir ¿ycia, by móc ¿yæ
wiecznie. Jego piêkna ¿ona, Czeng Er, wypi³a elisksir, by uratowaæ ludzi przed
wiecznymi tyrañskimi rz¹dami mê¿a. Po
wypiciu eliksiru sta³a siê bogini¹, unios³a
siê w górê i polecia³a na ksiê¿yc. A poniewa¿ Hou Ji bardzo kocha³ ¿onê, nie
zestrzeli³ ksiê¿yca. Dosta³ siê na s³oñce i
zbudowa³ tam pa³ac. Raz w roku, podczas
wiêta Pe³ni Ksiê¿yca, Ji odwiedza swoj¹ ¿onê. Dlatego ksiê¿yc jest wtedy taki
piêkny. Oboje, tym samym, reprezentuj¹
dwie energie: jin i yang. Inna legenda opowiada o Wu Kang, mê¿czynie, który nie
potrafi³ niczym zainteresowaæ siê na d³u¿ej. Pewnego dnia zapragn¹³ staæ siê niemiertelny. Uda³ siê wiêc w góry, gdzie
znalaz³ niemiertelnego mêdrca i poprosi³ go o nauki. Nic jednak, czego chcia³
go nauczyæ mêdrzec, ani zio³a lecznicze,
ani szachy, czy nawet ksiêgi niemiertelnych, nie potrafi³o naprawdê zainteresowaæ Wu Kanga. Poprosi³ wiêc mistrza, by
pojechali w jakie inne ciekawe miejsce.
Nr 2/2003

Zniecierpliwiony znudzonym uczniem
mistrz wygna³ go do Ksiê¿ycowego Pa³acu, ka¿¹c mu ci¹æ drzewo kasja, zanim
bêdzie móg³ wróciæ na ziemiê. Drzewo
jest jednak zaczarowane i nie mo¿na go
ci¹æ. Wu Kang próbuje je ci¹æ do dzi,
Chiñczycy za, na pami¹tkê tej legendy,
pij¹ w wi¹teczny wieczór kasjowe wino.
Kolejn¹ opowieci¹, zwi¹zan¹ ze wiêtem
Ksiê¿yca jest legenda o Nefrytowym Króliku. Trzech mêdrców zmieni³o siê w
trzech biednych starców, ¿ebrz¹cych o jedzenie. Prosili o pomoc lisa, ma³pê i królika. Lis i ma³pa mieli du¿o jedzenia, którym mogli siê podzieliæ z g³odnymi starcami. Królik, natomiast, nie mia³ nic. Rzuci³ siê wiêc w ogieñ, by nakarmiæ swym
cia³em g³odnych ludzi. Wzruszeni tym
powiêceniem mêdrcy uratowali go, zamienili w Nefrytowego Królika i pozwolili zamieszkaæ w Ksiê¿ycowym Pa³acu.
Bardzo popularne ksiê¿ycowe ciasteczka
przygotowane s¹ ze specjalnego ciasta, nadziewanego s³odkim farszem z czerwonej
fasoli i past¹ z lotosa. Wi¹¿¹ siê one z
postaci¹ chiñskiego patrioty Shu Yuana
Ahanga, który przygotowa³ zamach stanu i obali³ tyrana z mongolskiej dynastii
Yuan (1280-1368). Aby nie zdradziæ siê
przedwczenie, przywódcy rebelii zlecili
przygotowanie specjalnych ciasteczek na
zbli¿aj¹ce siê wiêto Ksiê¿yca i schowanie w nich tajnych rozkazów. Atak nast¹pi³ podczas wi¹tecznej nocy i w³adzê
przejê³a dynastia Ming (1368-1644). Dzi
przygotowuje siê ksiê¿ycowe ciasteczka
na pami¹tkê tamtych wydarzeñ historycznych. wi¹teczna noc ksiê¿ycowa jest
pe³na uroku i magii, a specjalne procesje,
podczas których nosi siê lampiony wszelkich kszta³tów i rozmiarów, jeszcze dodaj¹ jej piêkna.
Przypadaj¹ce 9. dnia 9. miesi¹ca wiêto Podwójnych Dziewi¹tek, zwane te¿
wiêtem Starszych, Chung Yang Jie,
jest ostatnim wielkim chiñskim wiêtem.
Niestety, nie jest ju¿ obchodzone w samych Chinach, gdzie zapomina siê równie¿ o legendzie z nim zwi¹zanej. Opowiada ona o pewnym mê¿czynie, Chai,
¿yj¹cym w czasach dynastii Han. Ceni³ on
bardzo i zbiera³  w³anie w 9 miesi¹cu
roku ksiê¿ycowego  listki i p³atki kwiatów derenia. Pi³ te¿ wspania³e chryzantemowe wino. Twierdzi³, ¿e dereñ chroni
przed chorobami, a picie chryzantemowego wina przed³u¿a ¿ycie. Wed³ug starej
tradycji 9. miesi¹c zwany jest te¿ miesi¹cem chryzantemowym. Przygotowuje siê

Poemat Wang Wei o wiêcie Podwójnych Dziewi¹tek

te¿ wtedy bardzo popularn¹ lecznicz¹
m¹kê chryzantemow¹, a wino wówczas
zrobione jest podobno najlepsze. Trzeba
te¿ chodziæ w góry, by zbieraæ dereñ.
Mo¿na przy okazji odwiedziæ groby
przodków i uporz¹dkowaæ je, podobnie
jak podczas wiêta Qingming. Dawniej,
wspinaczka w górach kojarzy³a siê Chiñczykom z karier¹. Tego dnia przygotowywano specjalne ciasteczka chung yang.
Zgodnie ze starymi obyczajami, nale¿a³o
te¿ wtedy wybraæ siê na wêdrówkê w góry,
zbieraæ dereñ. Wieczorem, w gronie bliskich, mo¿na by³o delektowaæ siê wspania³ym chryzantemowym winem, podziwiaæ najpiêkniejsze chryzantemy oraz rozmawiaæ o malarstwie i o poezji. Dzi wiêtuje siê Chung Yang poza Chinami, na
przyk³ad na Taiwanie, gdzie dodatkowo
organizuje siê w tym dniu zawody latawców. Jest to zazwyczaj piêkne widowisko,
poniewa¿ w 9. miesi¹cu roku zwykle wiej¹ silne wiatry.
Chiñskie wiêta by³y niezwykle barwne, pe³ne poezji i piêkna. By³y te¿ cile
zwi¹zane z histori¹ kraju i jego legendami. Spêdzano je zawsze w gronie najbli¿szej rodziny, celebruj¹c je i ciesz¹c siê
nimi. Jednak¿e wiêkszoæ zwyczajów
odesz³a w zapomnienie i dzi wiêtuje siê
ju¿ inaczej: skromniej i zdecydowanie
mniej romantycznie. Przyczyny by³y
dwie: Chiñska Armia Ludowo-Wyzwoleñcza, oraz bardzo szybkie tempo ¿ycia.
Ludzie stali siê zbyt zajêci, by pamiêtaæ o
czym romantycznym, ciep³ym... Czy
warto jednak, w imiê dóbr materialnych,
zrezygnowaæ z kieliszka wybornego wina
chryzantemowego w gronie najbli¿szych,
rodziny i przyjació³, oraz z dyskutowania
o piêknie poezji i sztuki?
Iwona Alaaie
Biblioteka G³ówna
Oba wiersze o Qu Yuanie i o nowym roku w
t³umaczeniu Witolda Jab³oñskiego (Antologia literatury chiñskiej, PWN, W-wa, 1956)
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Jaki jest po¿ytek z wyp³awka?

Dolina Radoci  przed II wojn¹ wiatow¹, fragment osady Rybaki

Smutek nad Dolin¹ Radoci  tak
zatytu³owany zosta³ artyku³ zamieszczony 9 grudnia 2002 r. na stronach Portalu Trójmiasto, autorstwa anonimowego
dziennikarza G³osu Wybrze¿a. Z treci artyku³u (obecnie znajduje siê on w
czêci Archiwum) dowiadujemy siê, ¿e
powsta³e w Dolinie Radoci æwieræ wieku temu dzia³ki ogrodnicze zostan¹
wkrótce zlikwidowane. Co wiêcej  nast¹pi powrót do zagospodarowania przestrzennego doliny z pocz¹tku XX wieku
i odtworzenie historycznych ³¹k.
Dla czytelnika-internauty, niewtajemniczonego ani w powsta³y plan likwidacji
dzia³ek w ramach koncepcji zagospodarowania przestrzennego czêci Starej Oliwy, ani w zagadnienia sukcesji ekologicznej, artyku³ brzmi przekonuj¹co i dowodzi troski gdañskich radnych o ochronê
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
(TPK). Tymczasem jego autor, podpisany jedynie inicja³ami am, zatai³ przed
czytelnikami, ¿e wed³ug udostêpnionego
publicznie latem 2002 roku owego planistycznego opracowania, zespó³ Doliny
Radoci zosta³ przewidziany jako zaplecze gigantycznego orodka rekreacyjnego (patrz: Ci¹gnie VIP-a do lasu  Gazeta Trójmiasto, lipiec 2002 r., wrzeniowy nr miesiêcznika Nasze Pomorze z
2002 r. oraz Chroñmy Dolinê Radoci
 Pismo PG nr 8/2002). Na pocz¹tku
grudnia 2002 r. ów plan zagospodarowania przestrzennego czêci Starej Oliwy
zasta³ przyjêty do realizacji przez now¹
Radê Miasta wiêkszoci¹ g³osów jej
cz³onków.

Wed³ug wspomnianego planu, w Starej Oliwie, na granicy z obszarem lenym,
prócz planowanych pól golfowych, kortów tenisowych oraz basenów, powstan¹
olbrzymie parkingi mieszcz¹ce ponad 400
samochodów i pêtla autobusu miejskiego.
W obrêbie pobliskich polodowcowych
dolin erozyjnych, stanowi¹cych geomorfologiczny unikat na skalê wiatow¹
(!!!), zostan¹ dokonane zmiany, niezbêdne dla funkcjonowania orodka rekreacyjnego, np. wyciêcie w Dolinie Czystej
Wody czêci drzewostanów rosn¹cych
wzd³u¿ potoku. Koncepcje te dowodz¹, ¿e
twórcy planu nie przeprowadzili rzetelnych badañ wp³ywu planowanego
orodka na stan ekosystemów TPK. Dowodz¹ tak¿e swoistej planistycznej beztroski. Sam fakt zapowiedzi wycinki drzewostanów towarzysz¹cych ciekowi wiadczy o braku zrozumienia istoty ochrony
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tego Parku; zasta³ on potraktowany jako
swoista kompilacja miejskiego zadrzewienia i ogrodów: botanicznego i zoologicznego, a nie przyrodniczo cenny obszar
poddany ochronie prawnej, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, w czêci dotycz¹cej parków krajobrazowych.
W naukowych opracowaniach udowadniano wielokrotnie, ¿e ingerencja
cz³owieka w sieæ hydrologiczn¹ TPK
prowadzi ka¿dorazowo do zmniejszenia
ró¿norodnoci gatunkowej organizmów,
zwi¹zanych na sta³e lub okresowo ze rodowiskiem wodnym; proces ten nazywany bywa wulgaryzacj¹ gatunkow¹ biocenozy. Wycinka wspomnianych drzewostanów spowoduje podniesienie temperatury wody w cieku i zmniejszenie w
niej zawartoci tlenu. Nast¹pi kolejne pogorszenie warunków bytowania m.in.
bardzo rzadkiego, skrajnie zagro¿onego
tu wyp³awka alpejskiego Crenobia alpina (czêciej notowany by³ w rejonie
Gdyni) oraz unikatowych owadów z rodziny ochotkowatych (Diptera: Chironomidae). Doprowadzi to do zmniejszenia
liczebnoci ich populacji, z grob¹ zaniku w³¹cznie (wyp³awek alpejski i owe
borealne gatunki ochotkowatych preferuj¹ w³anie potoki o charakterze podgórskim, charakteryzuj¹ce siê bystr¹, dobrze natlenion¹ zimn¹ wod¹; obecny
przed laty krasnorost Hildenbrandia rivularis wskutek zanieczyszczenia wód
oliwskich potoków ju¿ tu nie wystêpuje). O zagro¿eniu realizacj¹ wspomnianego planu innych tutejszych organizmów: niektórych rolin zielnych, makrogrzybów oraz porostów, pisa³em w nr.
8/2002 Pisma PG.
Powy¿szy przyk³ad jest kolejnym dowodem na to, ¿e w naszym regionie s³u¿

Dolina Radoci w okresie miêdzywojennym. W budynku po prawej stronie znajdowa³a siê
siedziba nadlenictwa
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Dolina Radoci, wygl¹d czêci osady Rybaki na pocz¹tku XX wieku

by powo³ane do opieki nad przyrod¹
stroni¹, zreszt¹ nie po raz pierwszy, od ca³ociowego (holistycznego) podejcia do
zagadnieñ ochrony natury. Innym szkodliwym spo³ecznie zjawiskiem jest upolitycznienie przyrody oraz ignorowanie
opinii niezale¿nych przyrodników, uznawanych a priori za przeciwników politycznych (?!). Klasycznym przyk³adem
obrazuj¹cym to zagadnienie, o czym ju¿
kiedy pisa³em, sta³o siê powo³anie kilka
lat temu na eksperta gdañskiej prokuratury osoby, która nie posiada³a przyrodniczej wiedzy, niezbêdnej do oceny dewastacji rodowiska naturalnego Doliny Radoci. Ekspert ten, swoimi wypowiedziami na ³amach prasy, publicznie omieszy³ nie tylko siebie, ale i powa¿n¹ instytucjê pañstwow¹. Natomiast opinia profesjonalnego i bezstronnego ekologa z
Uniwersytetu Gdañskiego by³a celowo
pomijana, bo obci¹¿a³a biznesmena, który dopuci³ siê ewidentnych przyrodniczych zniszczeñ.
Wracaj¹c do wspomnianego artyku³u
 zapewnienia szefa komisji rozwoju przestrzennego, reprezentuj¹cego Radê Miasta Gdañska, o realizacji planów odtworzenia w Dolinie Radoci historycznych
³¹k z pocz¹tku XX wieku, to... zwyk³e
mrzonki. Raz totalnie zniszczone rodowisko nie mo¿e  poza nielicznymi wyj¹tkami  odrodziæ siê w poprzedniej postaci. W tym przypadku zosta³y zmienione zarówno stosunki wodne (melioracje
w górnym biegu Potoku Oliwskiego i doprowadzanie do jego koryta wód opadowych z obwodnicy), jak i, co wa¿niejsze,
warunki edaficzne (glebowe)  wskutek
m.in. intensywnego stosowania przez wieNr 2/2003

le lat nawozów i chemicznych rodków
ochrony rolin.
£¹ka, w szczególnoci ostro¿eniowordestowa (Cirsio-Polygonetum), najczêstsze zbiorowisko nielene wykszta³cone w dnach oliwskich dolin, jest miejscem egzystencji wielu ró¿nych gatunków, zw³aszcza dominuj¹cych rolin zielnych. Pomiêdzy nimi panuj¹ z³o¿one za-

le¿noci, nastêpstwem których jest m.in.
pojawienie siê okrelonej ró¿norodnoci
gatunkowej. Proces sukcesji ekologicznej oliwskich ³¹k (nota bene powsta³ych
w wyniku eliminacji lenych zbiorowisk
³êgów i gr¹dów)  samorzutnie przeistaczaj¹cych siê ponownie w zbiorowiska
lene  kszta³towa³ tak¿e cz³owiek, dokonuj¹c tu ongi ekstensywnego wypasu zwierz¹t hodowlanych oraz kosz¹c
³¹kow¹ rolinnoæ. Dlatego, o ile w miejscu obecnych upraw ogrodniczych powstan¹ w sposób sztuczny ³¹ki, nie bêd¹
one w niczym (poza ogóln¹ nazw¹ i lokalizacj¹) przypominaæ tych z pocz¹tku
XX wieku, chocia¿by dlatego, ¿e obecnie w tym rejonie nie wystêpuje ju¿ czêæ
gatunków rolin egzystuj¹cych 100 lat
temu (patrz: m.in. publikacje niemieckiego botanika Abromeita) i nie jest dozwolony wypas byd³a; w zamian pojawi³y siê
nowe gatunki  dawniej nienotowane, a
wród nich nale¿¹ce tak¿e do tzw. antropofitów. Za z³o¿ony proces wytworzenia siê gleb, w³aciwych dla naturalnych
b¹d quasi-naturalnych ³¹k, a tak¿e tworzenie siê nowych ³¹kowych fitocenoz,
trwaæ bêdzie co najmniej setki lat. Po

Fragment mapy turystycznej z 1904 roku  okolice Starej Oliwy (Dolina Radoci):
Freudental  Dolina Radoci (po jej stronie pó³nocnej prowadzi Hammersteig  M³yñska (Kunicza)
Droga), Schwabental  Dolina Szwabego, Ernsttal  Dolina Powagi, Frischwassertal  Dolina wie¿ej Wody (inaczej Dolina Ewy, u jej wylotu znajduje siê Pulvermühle  M³yn Prochowy), Faule
Brücke  Marny (Zgni³y) Most, Droga Marnych Mostów (leno-polny dukt prowadz¹cy Dolin¹ Czystej Wody), Schlangental  Dolina Wê¿owa, Schwedendamm  Szwedzka Grobla (leny dukt ³¹cz¹cy
Star¹ Oliwê ze Z³ot¹ Karczm¹), dawna Philosophengang to obecna ul. Kwietna, poni¿ej Kesselkaule
 Dolina Zaklêsy; po lewej u do³u Kohlenweg  Wêglowa Droga (wo¿ono ni¹ ongi wêgiel drzewny)
i Pfaffengrund  Klesza Droga (Ksiê¿y Las); u do³u po stronie prawej Reinketal  Dolina Zielona
(dawniej Quellental  ródlana Dolina), jej wylot graniczy z ul. A. Abrahama.
Mapa jest wykonana w kolorze i stanowi za³¹cznik do przewodnika turystycznego po lasach oraz
wzgórzach Sopotu i Oliwy (Special Karte zum Führer für Wald und Umgebung von Zoppot und
Oliva von H. Kunckel  Zoppot 1904).
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prostu, natura nie podlega prawom
rynku. I jeszcze jedna uwaga. Nawet
gdyby ³¹ki w Dolinie Radoci nie zosta³y przekazane w latach 70. ubieg³ego
wieku pod uprawy ogrodnicze, to ich
obecny stan ró¿ni³by siê od tego sprzed
100 lat, m.in. w nastêpstwie oddzia³ywania wielu czynników, tak¿e o charakterze antropogenicznym, np. ska¿enia rodowiska wskutek ¿ywio³owego rozwoju
motoryzacji. Na starych fotografiach z
pocz¹tku ubieg³ego wieku widaæ, ¿e na
obszarze Doliny Radoci poza ³¹kami istnia³y równie¿ uprawy rolne. Zatem wymieniony wczeniej pomys³ odtworzenia
³¹k w wersji historycznej  z pocz¹tku
XX wieku, nale¿y potraktowaæ wy³¹cznie jako chwytliwy slogan reklamowy.
Uchwalony plan zagospodarowania
przestrzennego Doliny Radoci jednoznacznie wskazuje, ¿e troska w³adz o
ochronê Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK) w tym przypadku jest w
istocie pozorna. W rzeczywistoci prawicowi decydenci nie licz¹ siê z opini¹
publiczn¹ i dobrem ogó³u lokalnego spo³eczeñstwa, popieraj¹c gdañski biznes
pragn¹cy zaw³aszczyæ tê czêæ Starej
Oliwy w celu realizacji intratnych inwestycji. Dla zwolenników likwidacji dzia³ek i przekazania ich terenu biznesowi,
sprzecznoæ powsta³ego planu z ogólnymi przepisami prawnymi w zakresie
ochrony przyrody, a w szczególnoci z
wczeniejszymi rozporz¹dzeniami gdañskiego wojewody, nie stanowi ¿adnego
argumentu. Natomiast argumentem z ich
strony, powtarzanym a¿ do znudzenia,
jest oczywisty fakt po³o¿enia dzia³ek w
obrêbie TPK (dlatego wg nich nale¿y je
zlikwidowaæ). Interesuj¹ce  kiedy kilka lat temu grono przyrodników i dziennikarzy Gazety Morskiej  obroñców
Doliny Radoci  protestowa³o przeciw
dewastacji jej przyrody w obrêbie osady
Rybaki, ich argument, i¿ mamy do czynienia z fragmentem TPK, by³ przez rodowisko biznesu i ówczesnych prawicowych radnych lekcewa¿ony i skrzêtnie
pomijany na rzecz twierdzenia: w³asnoæ prywatna jest wiêta.
W czêci towarzysz¹cej artyku³owi 
Dodaj swoj¹ opiniê  znalaz³o siê ponad 130 wypowiedzi internautów. Zdecydowana wiêkszoæ z nich nie wierzy
w dobre intencje gdañskich radnych, powo³uj¹c siê na aferê z lat 90., kiedy to
nabywca osady Rybaki bezkarnie dokonywa³ kolejnych zniszczeñ ekologicz-

nych w Dolinie Radoci. Wiele osób jest
wrêcz przekonanych, ¿e obszar Doliny
Radoci wraz z przyleg³ymi dolinami,
m.in. Dolin¹ Czystej Wody, w przysz³oci bêdzie w du¿ej czêci niedostêpny dla
ogó³u spo³eczeñstwa, gdy¿ stanie siê
wkrótce miejscem prywatyzacji i ekspansji gdañskiego biznesu. Wród prezenterów opinii znaczn¹ mniejszoæ stanowi¹ zwolennicy bezwzglêdnego przekazania terenu dzia³ek biznesowi, lecz agresywny ton ich wypowiedzi oraz obecnoæ wulgaryzmów (charakterystyczne
dla popularnego has³a: TKM) powoduj¹, ¿e nie nadaj¹ siê one do cytowania
(pomijam ra¿¹ce b³êdy ortograficzne,
kiepski styl, interpunkcjê itp.). Czêæ internautów s³usznie zauwa¿y³a, ¿e opinie
turystów, mi³oników i znawców przyrody oraz historii Doliny Radoci (jak¿e
ró¿ne od stanowiska wiêkszoci radnych)
nie zosta³y wziête pod uwagê podczas
sporz¹dzania planu zagospodarowania
tego rejonu Starej Oliwy. Nie uwzglêdniono tak¿e opinii i postulatów specjalistycznych instytucji, np. Sanepidu, oraz
proekologicznych organizacji pozarz¹dowych, np. LOP, PTTK, Polskiego Klubu Ekologicznego, Pomorskiego Ko³a
Klubu Przyrodników, Stowarzyszenia
Mieszkañców Zdrowy Gdañsk, Stowarzyszenia Wrzeszczañskie Komitety
Obywatelskie, Obywatelskiego Klubu
Ekologicznego i in. (ilu planistów wie,
co to jest Agenda 21?). Czêæ tych organizacji od dawna postuluje, by omawiany obszar Starej Oliwy zosta³ przeznaczony na spo³eczne cele edukacyjno-rekreacyjne, m.in. poprzez powo³anie tu
Zielonej Szko³y lub stacji przyrodniczo-lenej, a docelowo muzeum przyrodniczego z bogatym zapleczem dydaktycznym, prowadz¹cych edukacjê ekologiczn¹ trójmiejskiej m³odzie¿y i cile
wspó³pracuj¹cych z oliwskim ogrodem
zoologicznym itp.
Niestety, te alternatywne ambitne
plany nie s¹ brane pod uwagê przez decydentów, którzy upieraj¹ siê przy budowie gigantycznego orodka rekreacyjnego. Tym samym zaprzepaszczaj¹ oni stoj¹c¹ przed Gdañskiem ogromn¹ szansê stania siê ponownie znacz¹cym protektorem i mecenasem ochrony rodowiska, mog¹cym silnie (jak to
dawniej mia³o miejsce) oddzia³ywaæ pozytywnie na ca³y region. A Starej Oliwie, miejscu s³yn¹cemu z historii, architektury oraz unikatowych zabytków,
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zas³uguj¹cemu na wyj¹tkowy szacunek,
usi³uj¹ przypisaæ podrzêdn¹ rolê weso³ego miasteczka w nowym wydaniu.
Jak widaæ  owe ogromne ró¿nice w
podejciu do zagadnienia zagospodarowania Starej Oliwy s¹ zbyt subtelne dla
niektórych osób, by te je dostrzeg³y. I
nie pomo¿e w tej sprawie, niestety, ani
argumentum ad iudicium*, ani argumentum ad verecundiam**, gdy pecunia
non olet.
***
Pora odpowiedzieæ na pytanie zawarte
w tytule niniejszego artyku³u. Jaki jest po¿ytek z wyp³awka  robaka ¿yj¹cego w
wodach potoku? Przecie¿ nie mo¿na go
sprzedaæ, zjeæ, hodowaæ jak rybê w
akwarium itp. Mimo wszystko jest on
wskanikiem wzglêdnej naturalnoci, a
nawet pewnej odrêbnoci rodowiska, a
to stanowi istotn¹ wartoæ w wielu dziedzinach, bowiem takie niezdegradowane
unikatowe obszary s¹ atrakcyjne nie tylko dla naukowców, ale tak¿e np. dla zwolenników turystyki kwalifikowanej.
Ochrona tego gatunku to tak¿e kwestia
okrelonego poziomu wiadomoci i...
etyki (nie zabijaj!). Swego czasu polski
lekarz przebywaj¹cy okresowo w czarnej Afryce ¿ali³ siê po powrocie do kraju
na mentalnoæ plemienia, u którego praktykowa³. Otó¿ co bardziej majêtni tubylcy gromadzili przed domostwami stosy
krowich placków, jako dowód posiadania licznego stada byd³a. W odchodach
rozwija³y siê paso¿ytnicze muchówki,
które roznosi³y choroby nêkaj¹ce to plemiê. Permanentnie ponawiane z jego strony próby przekonania tubylców, by ekskrementy zast¹pili np. stosem kamieni
b¹d drewna, nie przynios³y ¿adnego skutku  gromadzenie bogactwa i promowanie go w ten oryginalny sposób (nawet
Wyp³awek alpejski Crenobia
alpina (Dana), rodzina Planariidae. Jest d³ugoci oko³o 6-18 mm.
¯yje w róde³kach i zimnych górskich potokach - gatunek reofilny (lubi¹cy wartki nurt). Wymieniany jako element borealno-alpejski (borealno-górski), bardzo
rzadko spotykany na ni¿u. Notowany w ciekach strefy krawêdziowej wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego i dop³ywach S³upi.
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kosztem zdrowia) jest bowiem tamtejszym odwiecznym zwyczajem. Czy,
porównuj¹c mentalnoæ dzikich Murzynów z poziomem czêci naszego spo³eczeñstwa (w aspekcie opisanej sprawy),
wypadamy od nich lepiej?
Kilka lat temu rozmawia³em s³u¿bowo z by³ym gdañskim urzêdnikiem odpowiedzialnym za ochronê lokalnej
przyrody (pracowa³em wówczas spo³ecznie w Stra¿y Ochrony Przyrody).
Dworowa³ on sobie z mojego bezinteresownego podejcia do zagadnieñ
ochrony cennych ekosystemów TPK,
chronionych gatunków i zagro¿onych
pomników przyrody w dolinie Samborowo. Szczególnie zirytowa³ go pomys³ powo³ania w Dolinie Radoci stacji edukacyjnej dla m³odzie¿y. Sugerowa³ w sposób pokrêtny (dla asekuracji),
ale jednoznaczny, ¿e mo¿na go zrealizowaæ wy³¹cznie poprzez zaanga¿owanie decydentów wy¿szego szczebla, za
owa placówka musi byæ (dla nich 
przyp. M.S.W.) dochodowa. Biznes
jest biznes.
Czy od tamtego czasu w gdañskiej
ochronie nic siê nie zmieni³o? Osobicie uznajê to kolejne pytanie za retoryczne, a dowodem s³usznoci takiej
opinii niech bêdzie prezent dla mieszkañców Gdañska od ich radnych w koñcz¹cym siê 2002 roku  ów smutek w
Dolinie Radoci.
Pragnê serdecznie podziêkowaæ dr.
in¿. S³awomirowi Zieliñskiemu za szereg cennych informacji i uwag z dziedziny ekologii, które uwzglêdni³em pisz¹c niniejszy artyku³.
PS. Osoby zainteresowane wspomnianymi ochotkowatymi zapraszam w
imieniu Klubu na prelekcjê o tych owadach, któr¹ wyg³osi dr Wojciech Gi³ka
z Katedry Zoologii Bezkrêgowców Uniwersytetu Gdañskiego w bibliotece na
Zaspie, ul. Pilotów 3, 23 IV 2003 r.,
godz. 17:00.
Marcin Stanis³aw Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
Pomorskie Ko³o Terenowe
Klubu Przyrodników
* argumentacja odwo³uj¹ca siê do zdrowego rozs¹dku
** argumentacja odwo³uj¹ca siê do autorytetu szanowanego przez przeciwnika  chodzi tu o Ojca wiêtego i jego apel o ochronê rodowiska (patrz: Chroñmy Dolinê Radoci, nr 8/2002 Pisma PG).
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Z kalendarza JM Rektora
Grudzieñ 2002
" 1-4 grudnia. Polsko-Niemiecka Konferencja w Kolonii (Niemcy) nt. szkolnictwa wy¿szego, powiêcona miêdzynarodowej wspó³pracy polskich i niemieckich szkó³ wy¿szych.
" 5 grudnia. Spotkanie op³atkowe pracowników Zarz¹du ZF POLPHARMA
SA, które odby³o siê w refektarzu Seminarium Duchownego w Pelplinie.
" 6 grudnia. Spotkanie w sprawie bezpieczeñstwa studentów, w gabinecie
Rektora Politechniki Gdañskiej. W
spotkaniu tym wziêli udzia³:
l
Komendant Wojewódzki Policji Nadinspektor Leszek Szreder,
l
Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego
Policji ds. Prewencji Inspektor Krzysztof Starañczak,
l
Prof. Wies³aw Makarewicz Rektor
AMG,
l
Prof. Andrzej Ceynowa Rektor UG,
l
Tomasz Klajbor Samorz¹d Studencki
PG.
Na spotkaniu okrelono kierunki dzia³añ na najbli¿szy okres, maj¹ce na celu
poprawienie bezpieczeñstwa studentów
trójmieskich uczelni. Wszystkie ustalenia zosta³y zaprezentowane na konferencji prasowej, która odby³a siê bezporednio po spotkaniu.
" 9 grudnia. Spotkanie komisji ds. finansowania szkolnictwa wy¿szego, w
Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, w pomieszczeniach Rektoratu.
" 10 grudnia. Debata Jubileuszowa zorganizowana w Dworze Artusa w Gdañsku z okazji 80-lecia Gdañskiego Towarzystwa Naukowego.
" 10 grudnia. Gmach Wydzia³u Zarz¹dzania i Ekonomii PG  uroczyste wrêczenie dyplomów Francusko-Polskiego Studium Podyplomowego w Dziedzinie Finansów.
" 11 grudnia. Konferencja pt.: Raport
o szkolnictwie wy¿szym  diagnoza stanu i strategia rozwoju. Konferencja
odby³a siê w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP w Warszawie.
" 12 grudnia. Wrêczenie medalu pami¹tkowego PG prof. Józefowi Sikuli z
Brna. Wrêczenie nast¹pi³o w gabinecie Rektora Politechniki Gdañskiej.
" 14 grudnia. Spotkanie z W³adys³awem
Mañkutem, Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej, powiêcone debacie nt.
wspó³pracy Politechniki Gdañskiej z
Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Zawodow¹
w Elbl¹gu. Spotkanie odby³o siê w gabinecie Rektora prof. Zbigniewa Walczyka.
" 16 grudnia. Spotkanie Ministra Nauki
prof. Micha³a Kleibera z Rad¹ Rekto-
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"

rów oraz Dyrektorów Instytutów Naukowych Województwa Pomorskiego.
Spotkanie odby³o siê w Sali Senaru
Politechniki Gdañskiej.
16 grudnia. Spotkanie Ministra Nauki
prof. Micha³a Kleibera ze rodowiskiem naukowym województwa pomorskiego, w Auli Wydzia³u Prawa i Administracji Uiwersytetu Gdañskiego.
16 grudnia. Wizyta Ministra Nauki
prof. Micha³a Kleibera w AMG.
16 grudnia. Z okazji wizyty Ministra
Nauki prof. Micha³a Kleibera, uroczysty obiad w restauracji Pod £ososiem w Gdañsku.
16 grudnia. Klubowa Wigilia Lo¿y
Gdañskiej Business Centre Club Spotkanie odby³o siê w Hotelu Rezydent
w Sopocie.
17 grudnia. Rektor przyj¹³ w swoim
gabinecie pana Krzysztofa G¹ska, Dyrektora II Oddzia³u Kredyt Banku w
Gdañsku, oraz pani¹ Halinê Lewandowsk¹, Dyrektora Oddzia³u Regionalnego Kredyt Banku.
20 grudnia. Posiedzenie Rady Naukowej Centrum Chemii Polimerów PAN
w Zabrzu.

Styczeñ 2003
" 5 stycznia. Rektor, na zaproszenie
Rektora AMG prof. Wies³awa Makarewicza, uczestniczy³ w Koncercie Noworocznym, który odby³ siê w Dworze
Artusa w Gdañsku. W koncercie wyst¹pili Grzegorz Turnau z zespo³em
oraz chór Akademii Medycznej w
Gdañsku.
" 8 stycznia. Tradycyjne spotkanie  Noworoczna Lampka Szampana  zorganizowane przez Gdañski Zwi¹zek Pracodawców. Spotkanie odby³o siê w Wielkiej Sali Wety Ratusza Gdañskiego.
" 9 stycznia. Spotkanie w sprawie przyznania Nagrody Naukowej Miasta
Gdañska im. Jana Heweliusza. Spotkanie odby³o siê w siedzibie Gdañskiego Towarzystwa Naukowego. Nagroda zosta³a przyznana prof. dr. hab.
in¿. Micha³owi Mrozowskiemu z Politechniki Gdañskiej.
" 12 stycznia. Wyst¹pienie na antenie
Radia Gdañsk z okazji w³¹czenia siê
Politechniki Gdañskiej do Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy.
Wyst¹pienie dotyczy³o równie¿ spraw
bie¿¹cych Politechniki, w tym obchodów Roku Jubileuszowego 2004/2005,
oraz spraw ogólnospo³ecznych.
Piotr Markowski
Rektorat

