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Profesor Stanis³aw Szpor,
jego uczniowie i nastêpcy

P

rofesor Stanis³aw Szpor by³ nie tylko
wybitnym naukowcem w szeroko rozumianej dziedzinie wysokich napiêæ, ale
równie¿ wybitnym konstruktorem przek³adników i transformatorów probierczych.
Liczne przek³adniki pr¹dowe i napiêciowe konstrukcji profesora, gdy by³ pracownikiem Fabryki Aparatów Elektrycznych
Kazimierz Szpotañski Warszawa, pracuj¹
do dzi dnia w elektroenergetycznych urz¹dzeniach rozdzielczych.
Oryginalnym rozwi¹zaniem profesora
by³y garnkowe przek³adniki pr¹dowe z wybitn¹ szczelin¹ powietrzn¹, przek³adniki i
transformatory probiercze z dwukierunkowymi izolatorami kondensatorowymi oraz
kaskadowe przek³adniki pr¹dowe wbudowane w wy³¹czniki 150 kV fabryki K.
Szpotañski.
W czasie wojny profesor bra³ udzia³ w
obronie Warszawy, przedosta³ siê do Francji, walczy³ w armii polskiej z Niemcami,
zosta³ odznaczony Krzy¿em Walecznych.
Internowany w Szwajcarii, profesor zajmowa³ siê równie¿ problematyk¹ przek³adnikow¹. Po wojnie, pracowa³ we Francji, w
Lionie w firmie Delle, równie¿ w laboratorium zwarciowym tej firmy.
Po powrocie do Polski by³ dyrektorem
biura studiów aparatów wysokiego napiêcia w Warszawie. W roku akademickim
1947/48 organizuje Katedrê Wysokich Napiêæ i Przyrz¹dów Rozdzielczych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej. W Katedrze powstaj¹ laboratoria
wysokich napiêæ oraz, z inicjatywy profesora pierwsze w Polsce laboratorium zwarciowe budowane pod k¹tem potrzeb przemys³u aparatowego, w tym g³ównie przemys³u przek³adnikowego.
Na podstawie za³o¿eñ profesora pierwszy transformator zwarciowy 15 kV/110,
220, 440, 880 V, 05/15 MVA projektuje
profesor Micha³ Jab³oñski z Politechniki
£ódzkiej. Pod kierunkiem profesora asystenci projektuj¹ i nadzoruj¹ budowê laboratorium zwarciowego; d³awiki regulacyjNr 3/2003

ne 15 kV  Henryk Dzier¿ek, nastawnik
czasowy i fazowy  Jerzy Galotzy, za³¹cznik zwarciowy  W³adys³aw Borek, urz¹dzenia rozdzielcze i pomiarowe, w tym
boczniki wielkopr¹dowe  Wojciech Winiarski. W krótkim czasie powstaje zespó³
trójfazowy transformatorów wielkopr¹dowych, 45 MVA w nowo wybudowanej czêci gmachu przy ulicy W³asna Strzecha 18A.
Pierwszym opiekunem Laboratorium
Zwarciowego zosta³ Henryk Dzier¿ek i
wspólnie z Wojciechem Winiarskim prowadzili badania dla przemys³u aparatowego.
Wojciech Winiarski by³ asystentem w
Katedrze w latach 1951-52, nastêpnie zosta³ usuniêty z uczelni ze wzglêdu na sw¹
AK-owsk¹ przesz³oæ i pracowa³ w zwarciowni na zlecenia, bêd¹c etatowym pracownikiem Instytutu Elektrotechniki w
Gdañsku. Powróci³ na uczelniê w 1958 r.
jako adiunkt. Zwarciownia  oprócz badañ
dla przemys³u  stanowi³a i stanowi bazê
dla prac naukowych katedry. Pierwszy realizuje sw¹ pracê doktorsk¹ H. Dzier¿ek 

z zakresu techniki badañ zwarciowych
przek³adników, nastêpnie W. Winiarski  z
tematyki osiowych si³ elektrodynamicznych
w przek³adnikach, potem Stanis³aw Nurek
 na temat promieniowych si³ elektrodynamicznych w przek³adnikach pr¹dowych.
Promotorem prac by³ profesor S. Szpor. W
zwi¹zku ze sw¹ prac¹ doktorsk¹ W. Winiarski wprowadzi³ do zwarciowni aparaturê
tensometryczn¹ do pomiaru si³ elektrodynamicznych. Pierwsze prace z zastosowaniem tej aparatury prowadzono wspólnie z
mgr. in¿. K. Groñskim.
Profesor by³ równie¿ promotorem pracy
doktorskiej E. Wasilenki  z zakresu przek³adników napiêciowych. W latach szeædziesi¹tych pod kierunkiem i przy wspó³autorstwie profesora powstaje podrêcznik
akademicki: Technika wysokich napiêæ,
Stanis³aw Szpor, Henryk Dzier¿ek, Wojciech Winiarski. Podrêcznik mia³ trzy wydania, zespó³ autorski otrzyma³ nagrodê ministra II stopnia. Po odejciu dra H. Dzier¿ka na Politechnikê Bia³ostock¹ opiekunem
zwarciowni i pracowni przek³adników zosta³ W. Winiarski.
Kierownikiem zwarciowni, po in¿. Henryku Daszkowskim, zosta³ in¿. W³odzimierz Cepiñski, natomiast kierownikiem laboratorium przek³adników zosta³
mgr in¿. Wies³aw Artecki.
Po mierci profesora Szpora w 1981 roku
uczniowie jego szko³y kontynuuj¹ dzia³alnoæ, w tym równie¿ w dziedzinie przek³adników i techniki badañ zwarciowych. Podjêto równie¿ prace nad modernizacj¹ rodziny od³¹czników i uziemników rednich napiêæ produkcji ZWAR Lêbork. Rezultatem

(Zdj. ze zbiorów Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej)
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prac by³y od³¹czniki o wytrzyma³oci dynamicznej 250 kA, w wyniku opracowania
uk³adu do kompensacji si³ w zestykach
wielkopr¹dowych. W latach osiemdziesi¹tych zespól W. Winiarskiego: B. Kacprzak
R. Partyka, J. Suchocki, A. Winiewski podejmuje tematykê rednich napiêæ 3 kV i
6 kV w elektroenergetycznych systemach
okrêtowych. Wykonano obszerne badania
laboratoryjne elementów uk³adu opartego
w ca³oci na wyposa¿eniu produkcji krajowej. Generator  Dolmel-Wroc³aw, transformatory  Fabryka Transformatorów-Miko³ów, ³¹czniki i bezpieczniki  ZWAR,
rozdzielnica  ELMOR Gdañsk, kable górnicze-Kabel Kraków. Wprowadzono uk³ad
dowiadczalny na statek szkolno-towarowy
Wy¿szej Szko³y Morskiej w Gdyni
M/S Garnuszewski i przeprowadzono wieloletnie badania eksploatacyjne (nagroda
ministra III stopnia). W latach osiemdziesi¹tych w zwi¹zku z tematyk¹ okrêtow¹ W.
Winiarski podejmuje rozbudowê zwarciowni rednich napiêæ. Na podstawie informacji mgra Andrzeja Winiewskiego sprowadzono dwa transformatory odrzucone z eksportu. Adaptacji transformatorów do potrzeb laboratorium, napiêcia 15 kV/12 kV,
7.2 kV, 3.6 kV, moc zwarciowa 100 MVA,
podj¹³ siê doc. dr Zdzis³aw Manitius, który
opracowa³ projekt, zrealizowany nastêpnie
w warsztatach remontowych energetyki w
Poznaniu.
W rozbudowanej zwarciowni kontynuowano badania z dziedziny przek³adników,
(habilitacja dra W. Winiarskiego, doktorat
Bogus³awa Kucza³ka z zakresu nowych
konstrukcji przek³adników pr¹dowych) i
wprowadzono now¹ tematykê badañ zwi¹zan¹ z okrêtowymi systemami rednich napiêæ (doktorat Romana Partyki dotycz¹cy
zjawisk zwi¹zanych z ³ukiem awaryjnym
w prefabrykowanych rozdzielnicach red-

nich napiêæ, równie¿ okrêtowych).
Zarówno badania z dziedziny przek³adników, jak i urz¹dzeñ rednich napiêæ by³yby niemo¿liwe bez wspó³pracy z laboratorium wysokich napiêæ pod kierownictwem dra Henryka Borynia i mgra in¿. Andrzeja Winiewskiego. cis³a wspó³praca
tych laboratoriów stanowi powa¿ny atut
Katedry Wysokich Napiêæ i Aparatów Elektrycznych. W dniu 17 kwietnia 1992 roku
dr hab. W. Winiarski otrzymuje, jako pierwszy na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdañskiej, tytu³ profesora nauk technicznych nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wa³êsê.
W latach dziewiêædziesi¹tych, opiekê
nad zwarciowni¹ i pracowni¹ przek³adników przejmuje dr Roman Partyka, który
koñczy sw¹ pracê habilitacyjn¹ pt. Badania zjawisk towarzysz¹cych ³ukowi zak³óceniowemu w urz¹dzeniach rozdzielczych
rednich napiêæ.
Dr R. Partyka zmodernizowa³ uk³ady pomiarowe w zwarciowni. W wyniku kontynuacji prac z dziedziny przek³adników zostaje zrealizowana rozprawa doktorska
mgra Ali El Fallaha z Libii, promotor 
prof. Andrzej Wolny.
W latach 1995-98 zespó³ W. Winiarski M.
Wo³oszyk, W. Artecki, H. Boryñ i R. Partyka wykona³ projekt celowy Nr 8828395C/
2420 pt. Wdro¿enie przetworników napiêæ
i pr¹dów do mikroprocesorowych uk³adów
pomiarów i zabezpieczeñ w systemach elektroenergetycznych. Komitet Badañ Naukowych, ZWAR Przasnysz.
W okresie 1999-2001 wymieniony zespó³ oraz doktorant W. Winiarskiego,
dr Mariusz Luto, pracownik ABB ZWAR
realizuje nastêpny projekt celowy Nr
8T10A 09898C/4170 p .t. Wdro¿enie trójcz³onowego przek³adnika kombinowanego
redniego napiêcia, Komitet Badañ Na-
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ukowych, ABB ZWAR Warszawa.
Tak w znacznym skrócie wygl¹da³y pionierskie i póniejsze lata dzia³alnoci profesora i jego nastêpców w zakresie przek³adników i przetworników napiêæ i pr¹dów
oraz badañ zwarciowych na polskiej uczelni, gdy miasto Gdañsk, niegdy nasze, z
powrotem jest nasze.
Wojciech Winiarski
Wydzia³ Elektrotechniki i Automatyki

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e
2 lutego 2003 odszed³ od nas w wieku 79 lat cz³onek Korabia, student
Budowy Okrêtów PG w latach 19461950, konstruktor, kajakarz, autor
wielu barwnych wspomnieñ, drukowanych tak¿e w miesiêczniku Pismo
PG

p
mgr in¿.

Tadeusz Wójcik
Autor pracy Politechnika Gdañska w moim ¿yciu, pisanej z myl¹
o nadchodz¹cym jubileuszu Uczelni.
Tworzy³ j¹ we wrzeniu i padzierniku 2002. W listopadzie i grudniu dokona³ trzech korekt. Ostatniej, dostarczonej mu w styczniu do szpitala, nie
ukoñczy³...
Komitet Organizacyjny
Jubileuszu PG
Pracowania Historii
Biblioteki G³ównej PG

Fundusz Pomocy Materialnej  propozycje zmian
w systemie rozdzia³u stypendiów

S

typendia socjalne i naukowe s¹ przyznawane ze rodków pochodz¹cych
z dotacji bud¿etowej. Wysokoæ dotacji,
jak¹ otrzymuje na ten cel Politechnika
Gdañska, wynosi rokrocznie oko³o 14,5
mln z³. Jednak tylko oko³o 10,5 mln z³
przeznaczane jest na naszej Uczelni na
pomoc stypendialn¹. Pozosta³a czêæ tej
sumy jest przeznaczona na odnowienie

bazy socjalnej PG. Dziêki tak prowadzonej polityce finansowej, wyremontowano gruntownie Domy Studenckie nr 5, 6,
10, 7, 1, 4, 11, a czêciowo  Domy Studenckie nr 9 i 2. Szacunkowo mo¿na
przyj¹æ, ¿e koszt remontu domu dtudenckiego, to oko³o 5 mln z³. Ta prosta kalkulacja pokazuje, ¿e Politechnika Gdañska ponios³a na remonty bazy socjalnej

w ci¹gu ostatnich 8 lat wydatki rzêdu
kilkudziesiêciu milionów z³otych.
W znacznej mierze rodki na sfinansowanie tych remontów pochodzi³y z dotacji
bud¿etowej do Funduszu Pomocy Materialnej. Obecne w³adze administracyjne
PG chc¹ kontynuowaæ g³ówne za³o¿enia
tej polityki. Dok³adne powody ekonomiczne prowadzenia na naszej Uczelni
Nr 3/2003
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takiej polityki finansowej zawar³ pan dr
Leja w swoim artykule Student  ¿ebrak
(ale czy na pewno pan?). Za³o¿enia tej
polityki uzyska³y akceptacjê ówczesnych
w³adz Samorz¹du Studentów PG. Nowa
pani dyrektor mgr Miros³awa Mielczarek nadal chce kontynuowaæ g³ówne za³o¿enia tej polityki. Jako cz³onek Samorz¹du Studentów rozumiem, ¿e dziêki
dzia³aniom podjêtym przez pana dr. Lejê
nast¹pi³ znaczny rozwój bazy socjalnej
PG. Widzê jednak potrzebê drobnych
zmian w systemie podzia³u Funduszu Pomocy Materialnej Studentów PG. Nie s¹
to zmiany rewolucyjne, dalsza odnowa
bazy socjalnej powinna byæ kontynuowana, lecz tempo remontów poszczególnych DS-ów powinno ulec spowolnieniu (a co za tym idzie, wysokoæ ponoszonych nak³adów musi byæ rozci¹gniêta w czasie). Dziêki podjêciu takiej decyzji znalaz³yby siê rodki na dofinansowanie tanich obiadów dla studentów.
Jestem przekonany, ¿e taka decyzja pos³u¿y równie¿ rozwojowi naszej Uczelni. Rozwój Uczelni zale¿y w znacznym
stopniu od jej atrakcyjnoci dla przysz³ych studentów. Atrakcyjnoæ zale¿y
nie tylko od popularnoci kierunku i jakoci programu nauczania. W du¿ej mierze zale¿y tak¿e od atrakcyjnoci socjalnej Uczelni. Mam odwagê stwierdziæ,
¿e pod tym wzglêdem nasza Uczelnia,
jest ma³o atrakcyjna w Polsce. Czy za
atrakcyjn¹ mo¿e uchodziæ uczelnia na
której nie ma sto³ówki studenckiej, a
rednia cena obiadu w komercyjnych
barach dzia³aj¹cych na jej terenie przekracza 10 z³? Czy za atrakcyjn¹ mo¿e
uchodziæ uczelnia na, której ponad po³owa studentów zamiejscowych nie ma
szans otrzymaæ domu studenckiego, bo
rokrocznie ubywa miejsc w domach studenckich? Czy za atrakcyjn¹ mo¿e uchodziæ uczelnia, w której rednia cena za
zamieszkanie w DS wynosi 235 z³ (a gdyby nie interwencje Samorz¹du, to wynosi³aby ju¿ oko³o 30 z³ wiêcej. Obecna
cena najtañszego akademika wynosi 170
z³, najdro¿szego 320 z³, a ka¿dy nowo
wyremontowany bêdzie dro¿szy)? Czy
za atrakcyjn¹ mo¿e uchodziæ uczelnia, na
której ceny za zamieszkanie w DS s¹ porównywalne, a w niektórych przypadkach wy¿sze, ni¿ ceny stancji?
Wydaje mi siê, ¿e ju¿ nied³ugo wielu
potencjalnych studentów (tych zdolniejszych, ale biedniejszych) wybierze z powodów ekonomicznych inn¹ uczelniê,

Nr 3/2003

nie PG. Wybierze uczelniê, gdzie rednia cena za zamieszkanie w DS wynosi
140 z³, a cena obiadu w sto³ówce to wydatek rzêdu 4,50 z³. Z tych powodów jestem jedn¹ z osób przygotowuj¹cych propozycje zmian w rozdzielaniu Funduszu
Pomocy Materialnej. Jednym z elementów tych zmian jest wprowadzenie nowych Zasad Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom PG. Podstawow¹
propozycj¹ jest wprowadzenie centralnego systemu przyznawania stypendiów
socjalnych. Dziêki temu systemowi stypendia socjalne otrzymaj¹ najbiedniejsi
studenci PG.
Na stypendia socjalne co miesi¹c przeznacza siê sumê rzêdu 550 000 z³, a liczba osób, które otrzymuj¹ tê formê pomocy, wynosi oko³o 2150. Najwy¿sze stypendium socjalne wynosi 500 z³, a najni¿sze 50 z³. rednia wysokoæ stypendium wynosi 250 z³. Po wprowadzeniu
nowego systemu nie przewidujê zmian
tych danych. A wiêc po co w ogóle zmiany i co maj¹ zmieniæ?
Suma 550 000 z³ jest w tej chwili
dzielona, proporcjonalnie do liczby studentów, na poszczególne wydzia³y. Nastêpnie poszczególne komisje stypendialne rozdzielaj¹ swoj¹ czêæ pieniêdzy
wród najbiedniejszych studentów danego wydzia³u. Na niektórych wydzia³ach
podstaw¹ otrzymania stypendium jest
dochód mniejszy ni¿ 750 z³ na osobê w
miesi¹cu, a na innych szanse otrzymania stypendium maj¹ studenci o dochodzie mniejszym ni¿ 480 z³. Stypendium
otrzymuj¹ wiêc najbiedniejsi studenci
danego wydzia³u, a nie najbiedniejsi studenci Politechniki. Dochodzi do sytuacji, ¿e osoby z tej samej rodziny, ale
studiuj¹ce na ró¿nych wydzia³ach, otrzymuj¹ ró¿nej wysokoci stypendia. Niejednokrotnie zdarza siê, ¿e jedna z nich
otrzymuje dotacjê, a drugie nie. Dla wielu postronnych obserwatorów dotychczasowy rozdzia³ stypendiów mo¿e budziæ wiele w¹tpliwoci...Wra¿enie to potêguje równie¿ fakt, ¿e poszczególne
komisje wymagaj¹ innych dokumentów
przy ubieganiu siê o pomoc stypendialn¹. Co wiêc nale¿y zmieniæ i jak to zrobiæ,, aby nie wywo³aæ jeszcze wiêkszego ba³aganu?
Jestem wspó³autorem pomys³u, który
zak³ada ¿e suma 550 000 z³ nie bêdzie
ju¿ dzielona na poszczególne wydzia³y.
Bêdzie do dyspozycji Komisji Central-

nej. Komisja Centralna wprowadzi jeden
druk podania o stypendium socjalne, jeden wykaz wymaganych dokumentów.
Studenci w dalszym ci¹gu bêd¹ sk³adaæ
podania wraz z dokumentami na swoim
macierzystym Wydziale. Równie¿ w gestii Wydzia³owych Komisji bêdzie weryfikacja sk³adanych dokumentów oraz
wprowadzenie danych do baz stypendialnych. Komisja Centralna bêdzie
otrzymywaæ od komisji wydzia³owych
przygotowane bazy i ustalaæ wspóln¹
kwotê naliczania uprawniaj¹c¹ do otrzymania stypendium socjalnego. Tak przygotowane listy z przyznanymi stypendiami bêd¹ trafiaæ do poszczególnych dziekanatów. Dziêki takiemu systemowi stypendia bêd¹ pobieraæ najbiedniejsi studenci PG. Wysokoæ stypendium bêdzie
zale¿eæ wy³¹cznie od dochodów w rodzinie studenta.
Przeprowadzona w styczniu symulacja, polegaj¹ca na scaleniu baz stypendialnych wszystkich wydzia³ów, pokaza³a, ¿e podstaw¹ otrzymania stypendium
by³by dochód mniejszy ni¿ 585 z³.
Projekt Zasad Przyznawania Pomocy
Materialnej nie wprowadza powa¿nych
zmian w przepisach dotycz¹cych stypendiów za wyniki w nauce, zapomóg losowych i prawa do zamieszkania w DS.
Kwestie te nadal zostan¹ w zakresie odpowiedzialnoci Komisji Wydzia³owych.
Ciekawsze propozycje zmian, to wprowadzenie przepisu, który pozwala dziekanowi w porozumieniu z WKS na wniosek wyk³adowcy wstrzymaæ wyp³atê stypendium naukowego studentowi, który
zosta³ przy³apany na ci¹ganiu, oraz
zwiêkszenie uprawnieñ rektora w sprawach dotycz¹cych przyznawania prawa
do zamieszkania w DS.
Cz³onkowie Odwo³awczej Komisji
Stypendialnej PG i Komisji Socjalnej PG
przygotowali ju¿ niezbêdne propozycje
nowych regulaminów oraz przeprowadzili kalkulacje kosztów wprowadzenia
zmian. Jako wspó³autor tych zmian mam
nadzieje, ¿e spotkaj¹ siê one z ¿yczliwym
przyjêciem ca³ej spo³ecznoci naszej
Uczelni.

Krzysztof Jasiñski
Przewodnicz¹cy
Odwo³awczej Komisji Stypendialnej
student Wydzia³u Mechanicznego
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Pomiêdzy rzeczywistoci¹ a abstrakcj¹

P

rogram studiów na semestrze I w ramach przedmiotu Teoria architektury
i projektowanie architektoniczne w Katedrze Architektury Morskiej i Przemys³owej zak³ada zapoznanie studentów z zasadami kszta³towania przestrzeni. Podstawowym celem jest wiêc nauczenie studentów
swobodnego poruszania siê w tym obszarze, gdy¿ przewa¿aj¹ca wiêkszoæ z nich
dopiero na zajêciach ma po raz pierwszy
kontakt z architektur¹ i projektowaniem.
Posiadane zdolnoci manualne i widzenie
przestrzenne sprawiaj¹, ¿e odczuwaj¹ potrzebê uprawiania tego zawodu, ale nie zawsze uwiadamiaj¹ sobie oddzia³ywanie
otaczaj¹cego nas wiata, wraz z istniej¹cymi ju¿ i projektowanymi obiektami architektonicznymi, na ¿ycie codzienne.
W zwi¹zku z powy¿szym program æwiczeñ na semestrze I zosta³ dostosowany
do mo¿liwoci studentów, którzy zaczynaj¹ dopiero poznawaæ jêzyk architektury oraz zasady jej tworzenia i funkcjonowania. W harmonogramie æwiczeñ za³o¿ono 3 cykle tematyczne. Ka¿dy cykl sk³ada siê z krótkich wprawek, wykonywanych indywidualnie przez studenta na zajêciach.
Pierwszy cykl to 3 æwiczenia pod
wspólnym tytu³em Rama w kompozycji. Wstêpnym zadaniem studentów by³
wybór fragmentu miasta, przedstawiaj¹cego obiekt lub obiekty architektury wraz
z otoczeniem. Mog³o to byæ zdjêcie wykonane samodzielnie, b¹d zdjêcie zaczerpniête z czasopisma. Zalecane by³o
unikanie ujêæ architektonicznych z czasopism traktuj¹cych o architekturze, poniewa¿ wybrane zdjêcie mia³o staæ siê inspiracj¹ do twórczego przetworzenia danej
sytuacji w dalszych etapach pierwszego
cyklu. Cytowane æwiczenie mia³o stanowiæ wstêp do samodzielnego postawienia
problemu, jego analizy oraz próby trafnego wyboru, w tym przypadku zdjêcia
przedstawiaj¹cego obiekt, ich zespó³ lub
fragment architektoniczny, które w jaki
sposób zainspirowa³y autora.
Analiza zdjêcia mia³a na celu wyszukanie charakterystycznych elementów,
które mog¹ stanowiæ samodzieln¹ kompozycjê. Po wyborze fragmentu kompozycji za pomoc¹ kadrowania, zosta³y one
przetransponowane z realnej sytuacji w
kompozycjê abstrakcyjn¹, p³ask¹, monochromatyczn¹. Zachowanie prawid³owych proporcji pomiêdzy rysunkiem

a otaczaj¹c¹ go ramk¹ oraz technika wykonania  czarny tusz lub miêkki o³ówek
na kalce  nada³y pracom odpowiedni charakter.
Kontynuacj¹ tworzenia abstrakcyjnej
formy by³o drugie æwiczenie, które polega³o na transformacji kompozycji uzyskanej w æwiczeniu pierwszym w kompozycjê barwn¹. Mia³o ono na celu zapoznanie studentów z teori¹ barw oraz poszczególnymi rodzajami kompozycji. Wnikliwa obserwacja otoczenia naturalnego
cz³owieka zachêca³a do czerpania przyk³adów kolorystycznych z natury oraz
poruszania siê w zakresie barw wiosny,
lata, jesieni i zimy. Zachowanie proporcji
kszta³tów i barw oraz otaczaj¹cej ramy,
to równie¿ element kompozycji.
Trzecie æwiczenie polega³o na transformacji kompozycji p³askiej uzyskanej w
æwiczeniach 1 i 2 w kompozycjê przestrzenn¹. Elementom zawartym w uk³adzie p³askim nadano gruboæ i umieszczono je w przestrzeni ograniczonej ramami.
W efekcie uzyskano prace bardzo ciekawe pod wzglêdem graficznym i kompozycyjnym wraz z bogatym opisem wyjaniaj¹cym ród³a inspiracji oraz sposób
dochodzenia do formy koñcowej.
Poni¿ej przytoczone opisy prac studenckich przedstawiaj¹, co by³o przyczyn¹ wyboru zaobserwowanego przez nich
fragmentu przestrzeni oraz etapy powstawania kolejnych prac w ramach cyklu
Rama w kompozycji.
Ma³gorzata
Przyby³a: Wyjciowe do mojej
pracy zdjêcie przedstawia wnêtrze budynku mieszkalnego
 klatkê schodow¹.
Praca pierwsza jest
abstrakcyjn¹ kompozycj¹ sprowadzaj¹c¹ wybrane elementy oraz dominanty
architektury przedstawionej na zdjêciu do
uproszczonego znaku graficznego, wykonanego na kalce w technice czarno-bia³ej. (...) Skupiaj¹cy uwagê, powtarzaj¹cy
siê rytm poziomów (...), czarno-bia³y pion
porêczy, cieñ  znajduj¹cy siê z lewej strony kompozycji (...) nabra³ wymiaru samodzielnego obiektu oraz ramy kompozycji
uzyskane(j) przez wydobycie ze zdjêcia
fragmentów framugi (...). W pracy drugiej
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wykorzysta³am kolorowe papiery, dziêki
którym kompozycja sta³a siê ciekawa w
odbiorze. Ponadto ukazanie pewnych elementów w ró¿nych odcieniach br¹zu, operowanie natê¿eniem i temperatura barw
spowodowa³y, efekt pojawienia siê pewnej g³êbi Praca trzecia jest to kompozycja przestrzenna, w której elementy zaczerpniête z poprzednich prac zosta³y
przetworzone w formy trójwymiarowe.(...)
Pierwotna porêcz zosta³a abstrakcyjnie
wyd³u¿ona i odkszta³cona w spiralnie zwiniêt¹ dynamiczn¹ formê. Element pionowy z lewej strony kompozycji zosta³ esowato wygiêty dla uzyskania nowych efektów przy patrzeniu na prace pod ró¿nym
k¹tem. (...) Kompozycja trzecia wzbogaca (...) pracê o wra¿enie przestrzeni i drobny element dynamiki, zachowuj¹c jednak
konsekwentnie uk³ad elementów i kolorystykê nawi¹zuj¹c¹ do atmosfery zdjêcia.
Micha³ Roethel:
Punktem wyjcia
dla mojej pracy
by³o zdjêcie wykonane na wystawie
Expo 2000 w Hanowerze.
Zdjêcie
przedstawia k³adkê
dla pieszych nad
autostrad¹. (...)
Zdjêcie wykonane
zosta³o z perspektywy pieszego, dziêki czemu zaobserwowaæ mo¿na niemal ksi¹¿kowy przyk³ad perspektywy jednozbiegowej,
któr¹ tworz¹ trzy rzêdy latarni wraz z ich
cieniami. Ta przestrzeñ, rytm podzia³ów
pionowych (latarnie) i poziomych (cienie)
sta³y siê ród³em inspiracji dla mojej pracy. Na etapie monochromatycznej transformacji zdjêcia d¹¿y³em do sp³aszczenia
obrazu, zatarcia jego przestrzennoci.
G³ówny element dzia³aj¹cy przestrzennie
 rytm latarni  przedstawi³em w formie
nieregularnie rozmieszczonych linii pionowych. Jedynym nawi¹zaniem do g³êbi
pierwotnego obrazu sta³ siê poziomy uk³ad
cieni, który pozosta³ niemal niezmieniony. Kolejnym etapem pracy by³o nadanie
kompozycji barw. Chcia³em, aby by³a ona
odbierana ca³ociowo. (...) W przestrzennym przedstawieniu kompozycji postanowi³em wróciæ do zdjêcia, czyli do g³êbi
perspektywy. Jej g³ównym wyznacznikiem
nie by³ ju¿ widok s³upów, lecz rytm p³aszczyzn poziomych. (...) Podsumowuj¹c, inspiracj¹ by³a przestrzeñ oraz podzia³y pionowe i poziome. Przez wszystkie etapy
pracy elementy te przesz³y pewn¹ trans
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formacjê z czêciowym zachowaniem ich
formy pierwotnej. (...) funkcja i forma
zmieni³y siê, lecz ca³oæ pracy zachowa³a
swój pierwotny charakter (...) .
Maciej
Sas
Punktem wyjciowym do powstania
mojej pracy by³a
panorama jednego
z po³udniowoamerykañskich miast.
Moj¹ uwagê zwróci³y wielkomiejski
budynki, sk¹pane w
promieniach zachodz¹cego s³oñca. Atmosferê zdjêcia tworzy³y formy silnie owietlone, kontrastuj¹ce z
czêciami budynków pogr¹¿onych w cieniu. (...) To zjawisko by³o kluczem do powstania mojej pracy. wiat³o i cienie tworzy³y kontury pierwszej czarno-bia³ej kompozycji. Okna i zacienione ulice zla³y siê z
budynkami znajduj¹cymi siê na ró¿nych
planach upraszczaj¹c formy, w wyniku czego powsta³a konfiguracja p³askich elementów. W pracy kolorowej wróci³em do barw
pochodz¹cych ze zdjêcia. (...) Chcia³em zachowaæ klimat nostalgii miasta, które wraz
ze s³oñcem zasypia. (...) W pracy trójwymiarowej zachowa³em kolory i g³ówne
formy poprzednich kompozycji. (...) Prostopad³ocian w dolnym prawym rogu sta³
siê po³ówk¹ walca, rodkowa z¹bkowana budowla rozesz³a siê na wszystkie
plany dziêki dwóm s³upom, w rzeczywistoci nieistniej¹cym. Dwa owietlone budynki w prawym górnym rogu rozesz³y siê w
dwa szeciany  jeden na pierwszym planie, a drugi na ostatnim planie. Tak powsta³a
moja kompozycja przestrzenna, stworzona
dziêki wiat³u i cieniowi oraz roz³o¿eniu figur miedzy ró¿ne plany ni¿ pierwotnie.
Tomasz Stanis³awczyk: To artyci z ugrupowania
De Stijl  twierdzili, i¿ sztuka odchodzi od naladowania rzeczywistoci
na rzecz przedstawiania abstrakcyjnej prawdy. Ale
czym ró¿ni siê jedno od drugiego? Wemy
zdjêcie, na którym rozpociera siê portyk
greckiego Erechtejonu, przy³ó¿my doñ
kalkê i odrysujmy kadr lewej górnej czêci: podzia³y sufitu (belki i kasetonowe
wnêki) oraz pierwszoplanow¹ kolumnê
Nr 3/2003

wspieraj¹c¹ ca³oæ; kilka linii tworz¹cych
zwart¹ kompozycjê...teraz wyjmijmy zdjêcie spod kalki i zapomnijmy o rzeczywistoci, przyjrzyjmy siê istotnej, abstrakcyjnej prawdzie. Sufit zosta³ zamieniony na
rytmiczny ci¹g ukonych pasów: ciemnych, ograniczonych p³aszczyzn¹ i jasnych, bêd¹cych jej kontynuacj¹. Powsta³
uk³ad podobnych elementów kontrastuj¹cych barw¹ a harmonizuj¹cych form¹;
uk³ad, którego dynamika zosta³a zniwelowana poprzez powtarzalnoæ podobnych
kszta³tem figur  w rezultacie otrzymalibymy doæ monotonn¹ ca³oæ, ale kolumna bêd¹ca dotychczas elementem nonym
budowli, tym razem podtrzyma³a nasz¹
kompozycjê  przeciwstawi³a regularnej
strukturze element agresywny, który przez
to, ¿e nie jest zwi¹zany bezporednio z
p³aszczyzn¹ t³a oddziela siê od niego i pobudza percepcjê obserwatora. Koñcowy
efekt pierwszego etapu naszego dowiadczenia jest nastêpuj¹cy: monochromatyczna, diagonalna kompozycja przypominaj¹ca klawiaturê fortepianu, w któr¹ zosta³
wprowadzony dysonans w postaci jasnej
p³aszczyzny ustawionej równie¿ ukonie,
jednak w kierunku przeciwnym do pozosta³ych elementów. Kolor jest zbrodni¹ twierdzi³ Adolf Loos. Pope³nijmy,
zatem zbrodniê i wprowadmy barwy do
naszej abstrakcyjnej prawdy. Niech krwistoczerwona p³aszczyzna spróbuje wyp³yn¹æ spomiêdzy powstrzymuj¹cych j¹ czarnych zdyscyplinowanych palców wyimaginowanej rêki. Które z nich zwyciê¿y: uporz¹dkowana czerñ czy rozpasana czerwieñ? ¯adne, pozostan¹ w równowadze,
niczym postacie na antycznych wazach;
zatrzymane w walce. Na pierwszy plan ponownie wysuwa siê bohaterka poprzedniego eksperymentu, ukona p³aszczyzna, której ostra forma zosta³a spotêgowana kolorem ¿ó³tym. Pe³ni ona w mojej pracy podobn¹ rolê do ¿ó³tego s³upa podpieraj¹cego balkony w neoplastycznej willi Schrõdera w Utrechcie, jest elementem kontynuacji,
przeci¹gniêta w domyle poza ramy widocznej kompozycji i stanowi jej otwarcie.
Spróbujmy teraz nasz¹ otwart¹ kompozycjê przetransponowaæ na skalê trójwymiarow¹, dodaj¹c kolejny czynnik 
przestrzeñ. Zmieñmy zarazem kolorystykê na bardziej wyciszon¹, ale wci¹¿ istotn¹. Tym razem czerñ zosta³a wyranie
wt³oczona pod ¿ó³te pasy, które ju¿ nie
s¹ dos³own¹ kontynuacj¹ p³aszczyzny,
ale pozostaj¹ z ni¹ w harmonii pod wzglêdem koloru. Wa¿nym elementem sta³y siê
natomiast linie równoleg³e do dwukolo-

rowych skosów, podtrzymuj¹ce dialog
miêdzy nimi. P³aszczyzna, która w poprzednich eksperymentach stanowi³a jednoæ z rytmem pochy³ych pasów, tutaj
oddziela siê od nich, jednoczenie na nie
wskazuj¹c  zachêca do wnikniêcia w
g³¹b kompozycji przez swoje ustawienie
skierowane ku wnêtrzu. Do rodka jest
tak¿e nachylona p³aszczyzna, która zrodzi³a siê z kolumny joñskiej, ju¿ nie tak
dominuj¹ca jak przed chwil¹. Jej neutralna biel jednak tylko pozornie pe³ni funkcjê statysty, w rzeczywistoci odgrywa
równie znacz¹c¹ rolê jak poprzednio kolor ¿ó³ty. Kandinsky napisa³: Biel jest jak
milczenie, które nagle mo¿e zostaæ zrozumiane. Jest to nic pe³ne m³odzieñczej radoci, albo raczej nic poprzedzaj¹ce wielkie narodziny. Narodziny czego? Mo¿e
abstrakcyjnej prawdy, której tak usilnie
poszukujemy  czy j¹ odnalelimy? Gdyby tak by³o, nasze dalsze poszukiwania
by³yby zbyteczne, a my przecie¿ chcemy
szukaæ dalej... Chcemy tworzyæ.
Micha³ Sta¿ewski: Kompozycja
powsta³a z przetworzenia zdjêcia
budynku ujêtego w
zbie¿nej perspektywie, st¹d znajduje
siê w niej wiele skonych linii, które
wraz z pionami
przecinaj¹cymi je
na obrze¿ach kompozycji tworz¹ w subtelny sposób centralny obszar pracy.
Pierwsza, czarno-bia³a wersja zak³ada
skonstruowanie kompozycji o spokojnej
czêci centralnej, z kontrastami na brzegach. Praca kolorowa kontynuuje ideê
okrelenia centrum kompozycji poprzez
zdominowanie br¹zowych obszarów,
kontrastuj¹cym z nimi czerwonym kolorem skosów i pionów, który gdzieniegdzie
znajduje oddech w stoj¹cych przy nim
ciemnych obszarach. (...) W kompozycji
przestrzennej podstawa zosta³a uniesiona, przez co przyjê³a kszta³t równi pochy³ej, która podkrela uczucie perspektywicznej g³êbi skonych linii na niej le¿¹cych. rodkowe elementy przyjê³y trójwymiarowe kszta³ty pozostaj¹c w dalszym ci¹gu zwi¹zane ze swoimi pierwotnymi ramami  czerwonymi pionami,
przy czym jeden z pod³u¿nych centralnych elementów zosta³ dla dobra kompozycji ustawiony w poziomie. Górne
skone elementy, pomimo ¿e przez obser-
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watora stoj¹cego frontem do pracy s¹ zauwa¿ane jako równoleg³e, s¹ ustawione
w ró¿nych p³aszczyznach.
Mi³osz Stopiñski: Staraj siê wyraziæ raczej ruch ni¿
stabilnoæ, chwilowoæ zamiast niezmiennoci, fragment i fikcjê zamiast
rzeczywistoci
Jose Rafael Moneo.
Do zrealizowania
mojego projektu natchn¹³ mnie budynek
Casa Mila. (...) Nie ma w nim ostrych, zdecydowanych krawêdzi, prostych i g³adkich
powierzchni,(...) kszta³ty s¹ nieregularne,
ob³e, co sprawia, ¿e budynek jest dynamiczny  têtni ¿yciem. G³ównym elementem mojej pracy jest bardzocharakterystyczny detal  faluj¹ca attyka, powy¿ej
której umieszczone s¹ rzeby maskuj¹ce
kominy. (...) Na pocz¹tku linie okrelaj¹ce attykê faluj¹ delikatnie, z czasem staj¹c siê coraz bardziej burzliwe.(...) W kompozycji umieci³em te¿ jedn¹ z rzeb.
Przedstawi³em j¹ bardzo syntetycznie. W
stosunku do faluj¹cych linii prostok¹t zaznaczony jest delikatn¹ kresk¹, dziêki czemu scala siê z t³em. Stabilny, zrównowa¿ony, usytuowany centralnie jest dla nich
kontrastem. Dodatkowo ten element wyznacza rodek kompozycji, podporz¹dkowuj¹c j¹ pewnym regu³om.(...) Projekt wykonany w kolorze niewiele ró¿ni siê form¹ od poprzedniego. Zmienia siê jednak
po³o¿enie dominanty. Wczeniej by³a ni¹
nieregularna p³aszczyzna, teraz cienka pomarañczowa linia. Dziêki swojej barwie
kontrastuje z innymi obiektami. Wysuwa
siê ona na pierwszy plan, podporz¹dkowuj¹c sobie ca³¹ kompozycjê.(...) Pozosta³a czêæ pracy wykonana jest w ró¿nych
odcieniach szaroci, które dobrze harmonizuj¹ z pomarañcz¹. (...) Pe³ni wiêc rolê
przestrzeni negatywnej. Te same kolory zachowa³em przy realizacji kompozycji trójwymiarowej. Nie zmieni³em równie¿ innych za³o¿eñ, nadaj¹c obiektom g³êbiê,
zachowuj¹c dawniej ustalon¹ kolejnoæ.
Tak wiêc pomarañczowa linia wysuniêta
jest do przodu. Tak jak wczeniej jest najbardziej aktywna, nieujarzmiona. Pozosta³e bry³y pozostaj¹ w jej cieniu. Pionowe pasy, które wczeniej by³y zaznaczone delikatnymi pasami na pierwszym
szkicu, s¹ tutaj równie¿ ledwo widoczne.
Skrywa je skrzêtnie wnêtrze ciemnego pomieszczenia.

Tomasz Szczerbowski: Cykl
trzech prac, które
wykona³em, bazuje
na zdjêciu przedstawiaj¹cym nowoczesn¹ elewacjê pewnej willi w Niemczech.(...) W wybranym
fragmencie najbardziej zainteresowa³
mnie wprowadzony kontrast pomiêdzy
pionowymi elementami podpieraj¹cymi
górn¹ kondygnacje a swego rodzaju
baldachimem o nieregularnym kszta³cie i
formie, znajduj¹cym siê przed frontowym
wejciem. Moja praca skupi³a siê g³ównie na potêgowaniu owego kontrastu. W
pierwszej czêci æwiczeñ na kalce rozrysowa³em interesuj¹cy mnie fragment. Ju¿
na tym etapie zauwa¿y³em, ¿e wspomniane formy architektoniczne zdaj¹ siê opowiadaæ pewn¹ historiê. Jest to opowieæ
(...) o walce samotnej formy nieregularnej, dynamicznej, odmiennej, z formami
prozaicznie prostymi, z góry okrelonymi
klasycznymi zasadami, posiadaj¹cymi solidne podstawy. Walce niestety wygrywanej przez formy pionowe. (...) Druga czêæ
æwiczeñ, wymagaj¹ca zastosowania kolorów w wybranym kadrze, umo¿liwi³a jeszcze mocniejsze wydobycie kontrastów.
Jako t³o zastosowa³em kolor br¹zowy. Elementy pionowe utrzyma³em w czerni, co
umo¿liwi³o odró¿nienie ich od t³a. Wybrany zestaw barw nadaje pracy atmosferê
spokoju i potêguje statecznoæ konstrukcji, z któr¹ silnie kontrastuje element nieregularny, któremu postanowi³em, dla
wzmocnienia efektu, daæ barwê czerwieni. W czêci trzeciej skupi³em siê na ukazaniu emocji i dynamizmu, zaistnia³ych w
kadrze. Do wykonania makiety u¿y³em,
ró¿nych materia³ów, przy jednoczesnym
zachowaniu wczeniej obranych kolorów.
(...) Wed³ug mnie dawa³o to dodatkowy
kontrast pomiêdzy otoczeniem a g³adkim
i odbijaj¹cym wiat³o elementem czerwonym, pokrytym foli¹. Aby wzmocniæ wyrazistoæ formy nieregularnej, w jej lewej
czêci umieci³em niewielk¹ ¿arówkê.
Dziêki temu zabiegowi, uda³o mi siê
wzmocniæ efekt dramatyzmu. W miejscu
gdzie siê ca³a historia zaczyna, element
nieregularny wydaje siê têtniæ ¿yciem.
S³abn¹ce wiat³o w prawej czêci kompozycji symbolizuje gasn¹cy zapa³ i poddawanie siê klasycznym formom. Elementy
pionowe rozmieci³em tak, aby osacza³y
element wybijaj¹cy siê, a jednoczenie
przenika³y w jego g³¹b. Ich nieznaczne pochylenie w stronê praw¹ ma symbolizowaæ
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ruch zmuszaj¹cy go do przesuniêcia siê w
t¹ stronê i do poddania siê normom.
Podsumowuj¹c efekty uzyskane w
wyniku przedstawionych æwiczeñ, stwierdzono, ¿e ich realizacja wed³ug za³o¿onego programu pozwoli³a nie tylko na
pobudzenie wyobrani studentów, ale
równie¿ na ich zapoznanie z dostêpnymi
materia³ami, technikami plastycznymi i
technologiami przydatnymi w procesie
projektowania i modelowania przestrzeni. Pod wzglêdem intelektualnym celem
tym by³a gimnastyka umys³u oraz
kszta³cenie abstrakcyjnego mylenia.
Aspekt merytoryczny, to uwiadomienie
studentom zasad poprawnego kszta³towania przestrzeni z wykorzystaniem proporcji, skali oraz barw zaobserwowanych w
naturze, która jest najdoskonalszym ród³em inspiracji twórczych, o czym wiadcz¹ cytaty z opisów za³¹czonych do poszczególnych prac.
Æwiczenia prowadzone s¹ przez mgr
in¿. arch. El¿bietê Marczak oraz s³uchaczy Studium Doktoranckiego: mgr in¿.
arch. Urszulê Król-Dobrowodzk¹ i mgra
in¿. arch. Bartosza Felskiego.
El¿bieta Marczak
Wydzia³ Architektury

Z t A k i p oe zj i
Wiosenne przebudzenie
Ju¿ kra krê goni w brzemiennej rzece,
I dzieñ ju¿ d³u¿szy o godzin kilka,
Ju¿ siê ¿egnamy z kaflowym piecem,
I ka¿da cieszy jasna dnia chwilka.
Ju¿ w sercu radoæ, ju¿ w sercu wiosna,
Choæ jeszcze nieraz ch³odem powieje,
Ju¿ myl weselsza, ju¿ myl radosna,
Daje otuchê, budzi nadzieje.
Szaroæ siê w m³od¹ zieleñ przemienia,
S³owiki poczn¹ koncert trelowy,
wiat idzie w nowoæ do odmienienia,
Chce zrzuciæ brudny p³aszczyk zimowy.
Niech wiêc króluj¹ wiosenne twarze,
S³oñce zaprasza ju¿ do radoci,
Pogodnych tysi¹c obiecuje zdarzeñ,
A m³odym ` pierwsze udane mi³oci.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹

Nr 3/2003

32

PISMO PG

Dbajmy o jêzyk !

P

Ci to mêska, ci to ¿eñska...

olacy miewaj¹ nieraz problemy z ro
dzajem gramatycznym. Przyk³adem
mog¹ byæ rzeczowniki rodzaju ¿eñskiego
zakoñczone na spó³g³oskê, które bywaj¹
uznawane za rzeczowniki rodzaju mêskiego: gardziel, goleñ, piszczel, torbiel, zgorzel. W ten sposób powstaj¹ takie b³êdne
formy, jak np. ten goleñ, podczas gdy form¹ poprawn¹ jest ta goleñ. Wy³¹cznie formê ¿eñsk¹ maj¹ wyrazy pomarañcza i
kontrola (ta pomarañcza, ta kontrola).
Natomiast rzeczownik patrol jest rodzaju
mêskiego (ten patrol (nie: ta patrol). Rodzaju mêskiego jest te¿ rzeczownik podkoszulek (nie: ta podkoszulka), podobnie
jak: podbródek, podg³ówek, podnó¿ek.
Nale¿y zatem mówiæ: w³o¿y³ bia³y podkoszulek (nie: bia³¹ podkoszulkê). Przy
okazji: nagminne wyra¿enie ubraæ sweter
jest niepoprawne. Ubraæ mo¿na choinkê,
sweter mo¿na w³o¿yæ. Poprawn¹ form¹
jest natomiast: ubraæ siê w sweter.
S³owniki dopuszczaj¹ (ze wzglêdu na
d³ugotrwa³¹ tradycjê i powszechnoæ u¿ycia) dwa rodzaje kilku innych rzeczowników: klusek i kluska, ³azanek i ³azanka, mórg i morga, rodzynek i rodzynka, zapisek i zapiska (w dope³niaczu l.
mnogiej: rodzynek i rodzynków, klusek
i klusków itd.). Zapo¿yczony z ³aciny rzeczownik opus (dzie³o muzyczne) pozosta³
w polszczynie w rodzaju nijakim: opus
jedenaste (nie: opus jedenasty).
Niektórzy Polacy nie mog¹ sobie te¿
poradziæ z liczebnikiem pó³tora, który dla
rodzaju ¿eñskiego przyjmuje formê pó³torej. Tak wiêc, nale¿y mówiæ: pó³tora
roku, pó³torej godziny i pó³tora prosiêcia. B³êdy powstaj¹ wtedy, gdy rzeczownika rodzaju mêskiego lub nijakiego u¿ywa siê z liczebnikiem pó³torej. W
ten sposób powstaj¹ ra¿¹ce ucho purystów
jêzykowych b³êdne formy: pó³torej roku,
pó³torej litra, pó³torej miesi¹ca itd.
Euro mo¿e mieæ rodzaj mêski lub nijaki (jeden euro lub jedno euro). Rzeczownik ten jest nieodmienny, podobnie
jak: to kakao, to logo, ta Beatrycze, to
jury. Co siê tyczy euro i logo, to nie wiadomo jednak, co przyniesie przysz³oæ,
gdy¿ wielu Polaków stara siê je odmieniaæ.
Ciekawy jest problem ¿eñskich form
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dla zajêæ, zawodów czy stanowisk uwa¿anych kiedy za typowo mêskie. Nie ma tu
bowiem jednej regu³y, a o wszystkim decyduje ¿ywio³ jêzykowy. Mamy wiêc np. traktorzystkê, policjantkê i konduktorkê, ale 
z drugiej strony  pani¹ in¿ynier, magister,
doktor, profesor, dyrektor, dziekan, rektor,
prezes, minister, senator czy pani¹ premier.
Formy doktorka, dyrektorka, profesorka s¹
dopuszczalne tylko w mowie potocznej i to
jedynie w pewnych okolicznociach (np.
profesorka  nauczycielka w gwarze
uczniowskiej). Pan magister (doktor, profesor itd) odmienia siê, natomiast pani magister (doktor, profesor itd.)  nie. Jêzykoznawca powiedzia³by tu, ¿e nieodmiennoæ rzeczowników typu (pani) magister,
doktor, premier..., u¿ytych w funkcji feminatywnej [¿eñskiej], jest nieodmiennoci¹
ograniczon¹ tylko do tych pozycji sk³adniowych, w których rzeczownikowi feminatywnemu typu doktor towarzyszy wyrany
sygna³ ¿eñskoci (B. Kreja, Mówiê, wiêc
jestem, Gdañsk 2001, s. 144). Jeli mówiê:
Rozmawia³em z magistrem Kulasem mam na myli mê¿czyznê, gdy natomiast
powiem: Rozmawia³em z magister Kulas
 chodzi mi o kobietê. Podobnie wypowied
Profesor Kowalski wyjecha³ wraz z doktor Nowak do Glasgow wskazuje, ¿e chodzi o pani¹ doktor. Pani doktor mo¿e byæ
habilitowana i ta przydawka odmienia siê.
Zgodnie z powy¿szymi zasadami za poprawne nale¿y uznaæ wypowiedzi: Pani
doktor habilitowanej Ewie Grzegorzewskiej, profesor Politechniki Gdañskiej, przyznano odznaczenie; Mgr Edyta Drajska
jest magistrem ekonomii. Poprawna tak¿e
(choæ stylistycznie zbyt prze³adowana tytu³ami) by³aby wypowied: Przedstawiciele studentów z³o¿yli petycjê na rêce Jej Magnificencji Pani Rektor, profesor doktor habilitowanej in¿ynier Ewie Ewiñskiej.
Cz³onek (jakiego gremium) ma odpowiednik ¿eñski ` cz³onkini, ale w s¹dzie
jest pani sêdzia, choæ wielu Polaków nazywa j¹ sêdzin¹ (tradycyjnie wyraz ten
oznacza³ ¿onê sêdziego). Forma pani redaktor uwa¿ana jest za bardziej eleganck¹ ni¿ pani redaktorka.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii

Z t A k i p oe zj i
Przyszed³ R do M...
Có¿e tam Harry Potter
Twardowski i czary-mary...
Historia nad Wis³¹ jak UFO
gdy z k¹ta chichoce Jarry.
W Polsce to  czyli nigdzie
w krainie fars (wiesz  wiem)
co z tego jeszcze wyjdzie?
Ju¿ przyszed³ R do M...
Wiruje Sejmu szpula
a ludzie ju¿ siê ciesz¹
Cygan zawini³ a ...kowala...
z Kowalskim wraz powiesz¹.
Miast faktów w prasie tarot
salony na bezdechu 
ustawy cud z tivi nut
wraz z beczk¹ szmalu czy... miechu?..
Al. Capone tu by³by pêtakiem
a polityczna klasa
zamienia Ojczyznê i Honor
w mennicy u Midasa.
Ma³y kraj  ma³y ekran
-ech! Hulanka demokracji...
Marzenia s¹ ponoæ za darmo
...i jeszcze 30% ` gratis!
¯ycie jest telenowel¹
projekcji ` Temida nie przerwie
i tak wszyscy znaj¹ pointê
co le¿y jak pies na cierwie.
..................................................
Miêdzy brukowcem a D³ugoszem
przestrzeñ  fantasmagoria...
` czy to jest magiel  Pitaval?
Czy  nie daj Bo¿e  Historia...?!

Tadeusz Buraczewski
Stowarzyszenie Absolwentów PG
Ko³o SAR
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O miejscu

O

tym, czemu jakie miasto jest takie
a nie inne, decyduje rodowisko
(czas i przestrzeñ), a wiêc zarówno warunki naturalne, jak i jego dzieje  historia i kultura. Odciskaj¹ siê one wyranie
w kszta³cie miasta. Jeli idzie o historiê,
to po raz pierwszy zauwa¿y³em to wyranie, wracaj¹c z Petersburga. On sam by³
miastem urzêdniczym, pe³nym pa³aców, i
nawet zwyk³e kamienice przyjmowa³y tu
ich formê. Tallin utkn¹³ jakby w redniowieczu, starówka pe³na jest gotyckich
domków, zachowa³y siê stary ratusz, katedra i zamek. Z kolei Ryga rozwija³a siê
stale (choæ nie tak dynamicznie jak
Gdañsk  zarówno jeli idzie o wzloty, jak
i upadki). W efekcie ka¿da epoka pozostawi³a tu co po sobie, powoduj¹c niez³y
chaos  na jednej ulicy potrafi¹ staæ obok
siebie kamienica czynszowa, ruski dom z
drewna, wie¿owiec, kircha, cerkiew i pusty plac. Jest tu nawet, nieco mniejszy od
warszawskiego, pa³ac kultury i nauki oraz
modernistyczne pude³ko z popielniczek
jako t³o gotyckiej katedry z barokowym
he³mem. To miasto jest bardzo europejskie, a jednoczenie silnie widaæ w nim
niemal trzystuletni¹ zale¿noæ od Rosji.
Kiedy wróci³em do domu, zacz¹³em
zastanawiaæ siê, czy i w Gdañsku tego nie
widaæ. I co z tego, co mówi nam o tym,
pozosta³o po ostatniej wojnie? Bo to tak¿e fascynuj¹ce zajêcie, badanie miasta bez
kopania w ziemi czy wertowania ksi¹g 
ot tak, przy okazji spaceru. Wystarczy
wyjæ z Politechniki, by w parku trafiæ na

przedziwne alejki z drzew biegn¹ce inaczej ni¿ te z asfaltu, choinki stoj¹ce nieraz parami obok siebie (do dzi widaæ pod
jedn¹ z nich ramê grobu, nad którym sta³a w roli krzy¿a, jako drzewo ¿ycia) czy
murek wokó³ niego ze starych nagrobków
(czêæ z nich zwrócona jest napisem do
góry, po czêci pozosta³ odcisk napisu w
zaprawie). Nie trzeba znaæ historii czy
pamiêtaæ tego, co by³o tu pokolenie temu,
by siê domyliæ, ¿e to cmentarz (a raczej
cmentarze  rzecz ciekawa, ka¿da parafia
u¿ywa³a innych drzew).
Takich rzeczy jest ca³e mnóstwo, mo¿na by o tym napisaæ ca³¹ ksi¹¿kê, tu ograniczê siê jednak do pewnej kwestii  czy
Gdañsk móg³ le¿eæ gdzie indziej? Przecie¿ tu¿ obok powsta³o inne du¿e miasto,
Gdynia. Czy Gdañsk nie móg³ wiêc rozwin¹æ siê w³anie tam? Nie s¹dzê. O jego
obecnym po³o¿eniu zdecydowa³y wody i
ich styk z l¹dem. Kiedy ten teren by³ czêci¹ morskiego zalewu, a Pruszcz, wiêty Wojciech czy Orunia by³y osadami rybackimi. Nie darmo do dzi archeolodzy
znajduj¹ tam ³odzie, st¹d te¿ mia³a siê
wywodziæ czêæ osadników grodu Piastów, wybudowanego po zajêciu Pomorza w drugiej po³owie X wieku. Powsta³
on na terenie dzisiejszego Zamczyska, na
koñcu ulicy Grodzkiej. Jego celem by³a
kontrola Wis³y, która w tym okresie bieg³a o 800 metrów bli¿ej miasta ni¿ dzi.
Gród le¿a³ wówczas na wyspie. ladów
po nim na powierzchni ziemi dzi ju¿ nie
ma, jeli nie liczyæ nazwy ulicy czy ka-

Port. Dawny port gdañski  widok wspó³czesny  fot. autor

Kanal-miasto. Jeden z kana³ów miêdzy star¹
zabudow¹ miasta w rejonie Podwala Staromiejskiego

wa³ka muru jego nastêpcy, krzy¿ackiego
zamku na ulicy Wartka, za to jeli popatrzeæ na mapy czy przejæ siê wzd³u¿ Wis³y, znajdzie siê resztki jej starego koryta
w postaci Rozwojki wzd³u¿ ulicy Elbl¹skiej.
W XIV wieku Wis³a zmieni³a swe koryto, odp³ywaj¹c od Gdañska. Najpewniej
by³o to skutkiem zakorkowania jej starego koryta piachem naniesionym przez
wody powsta³ego w tym samym stuleciu
kana³u Raduni (wody Wis³y i Mot³awy
by³y leniwe, wody kana³u i potoków 
bystre, nie darmo zwano je Orawami, jak
Orunia i Oliwa, czy Sopotami). Kana³ ów
omija³ G³ówne Miasto i przez dawn¹
dzielnicê klasztorów i m³ynów na Starym
Miecie wpada³ do Mot³awy obok zamku. Sta³o siê tak, poniewa¿ Gdañsk pozostawa³ we wrogich stosunkach z budowniczym kana³u, Zakonem Krzy¿ackim.
Wybudowa³ on, na zale¿nym od siebie
Starym Miecie, dzielnicê przemys³ow¹
z Wielkim M³ynem na czele. Radunia
wpada³a do Wis³y na Osieku, przy ulicy
Rybaki (tak jak pobliskie Wiêcierze, nazwa ta mówi o zajêciu tutejszej ludnoci).
Odcinek Raduni od zakrêtu przy ulicy
Rybaki po jej ujcie do Mot³awy to w³anie dawne koryto Wis³y, choæ p³ynê³a ona
wówczas w odwrotn¹ stronê.
W po³owie tego odcinka Raduni widaæ
pó³ mostku z barierk¹ i ujcie jednego z
licznych ongi kana³ów, p³yn¹cego tu w
stylu wrzeszczañskiej Strzy¿y miêdzy
Poczt¹ Polsk¹ a dawnym sierociñcem
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jeszcze w latach powojennych (do dzi
zachowa³ siê te¿ jego pocz¹tek w postaci
luzy z ko³owrotem na bocznej cianie
kana³u przy ulicy Na Piaskach vis-á-vis
Domu Opatów Pelpliñskich). Przy ujciu
do Mot³awy koryto Raduni rozszerza siê,
bowiem dawniej by³ to zbieg dwu kana³ów, a teren dzisiejszej pêtli autobusowej
na Wa³owej stanowi³ wyspê (ulica Stara
Stocznia to lad po Brabancji, stoczni po³o¿onej nad tym nieistniej¹cym dzi fragmentem kana³u). Sama Radunia uchodzi³a dawniej do nowego ju¿ koryta Wis³y
na wprost, wzd³u¿ ulicy Rybaki, która w
swej górnej czêci nie koñczy siê jak dolna na zakrêcie, lecz biegnie dalej prosto,
ku Stoczni. Takich ladów jest du¿o wiêcej, wystarczy popatrzeæ na pobliskie ulice Osiek czy Stajenn¹, które  jak £¹kowa i parê s¹siednich na Dolnym Miecie
 maj¹ po dwie jezdnie przedzielone alej¹ drzew w miejsce kana³u.
Wróæmy jednak do miejsca, które wybrano pod budowê grodu, a wiek przedtem  otwartej osady na przeprawie przez
Mot³awê ku Mierzei Wilanej. Droga ta,
id¹ca wzd³u¿ zasypanego ju¿ dzi Potoku
Siedlickiego (ulica Kartuska i Nowe
Ogrody, dalej Podwale Staromiejskie i/ lub
Szeroka), krzy¿owa³a siê na pocz¹tku D³ugiej ze znacznie wa¿niejszym szlakiem,
tzw. drog¹ kupców. Bieg³a ona z g³êbi
Polski na Pomorze, odcinek do ujcia
Wis³y przemierzaj¹c wzd³u¿ pasma
wzgórz morenowych, chroni¹cych j¹ (a

Mapa  miasto. Naturalne i sztuczne cieki wodne w starym Gdañsku  wewn¹trz redniowiecznych fortyfikacji nie zaznaczono ulic
(L. Krzy¿anowski Gdañsk W-wa 1977)
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Mapa-delta. Delta Wis³y w okresie lokacji miasta  g³ówne miasta ulokowane s¹ na
granicy delty i wzgórz morenowych (E. Romer , J. W¹sowicz Atlas Polski wspó³czesnej Wroc³aw 1951)

póniej i miasto) od zachodnich wiatrów
i wylewów rzeki. Otó¿ Gdañsk jest pierwszym (i ostatnim) miejscem od Tczewa,
gdzie wzgórza morenowe zbiegaj¹ siê z
korytem Wis³y przed jej ujciem do morza. To w³anie ów moment wyznaczy³
miejsce budowy miasta, a sprecyzowa³a
je delta Potoku Siedlickiego.
Miasto po³o¿one jest po obu jej stronach i ma dziêki temu kszta³t wachlarza.
Niesiony przez wody potoku piach podniós³ w tym miejscu poziom gruntu o parê
metrów nad poziom zalewu/Wis³y, co
umo¿liwi³o budowê osady, potem miasta,
choæ teren trzeba by³o stale osuszaæ. Temu
s³u¿y³y wspomniane wy¿ej kana³y  ich
zaniedbanie jest ród³em ci¹g³ego podtapiania Dolnego Miasta i Oruni, co z kolei
powoduje walenie siê starych domów w
tych dzielnicach. Do osuszania gruntu s³u¿y³y te¿ liczne groble, czego lad mo¿na
znaleæ w nazwach ulic: Grobla I-IV, Lisia, Sienna, D³uga czy Angielska  kiedy po drugiej stronie D³ugich Ogrodów
by³a i Szkocka (lad po niechcianych w
miecie przybyszach z wysp brytyjskich,
potem wyrzuconych jeszcze dalej  do

dóbr kocielnych na Starych i Nowych
Szkotach).
Samo miasto wola³o od Wis³y Mot³awê (od jej s³owiañskiej nazwy wziê³o sw¹
nazwê  jak S³upsk nad S³upi¹, Piñsk nad
Pin¹, Po³ock nad Po³ot¹, a Bielsk nad
Bia³¹ itd., tak Gdañsk le¿a³ nad Gdani¹,
która to nazwa  podobnie jak pobliska
Gdynia czy staropruska Mot³awa  oznacza leniwe wody wród mokrade³). Gdzie
miasto le¿a³o pierwotnie, po lokacji w
XIII wieku, trwaj¹ spory. Wedle jednych
od razu na G³ównym Miecie, w rejonie
D³ugiego Targu i Mariackiej, w miejscu
osady z IX wieku, wedle innych na Starym Miecie, w rejonie kocio³ów Miko³aja i Katarzyny, a dopiero z czasem przenios³o siê nad rzekê, byæ mo¿e skutkiem
zamulenia Potoku Siedlickiego, który sta³
siê niezdatny do ¿eglugi, co pozbawi³o
to miejsce wartoci. Jest to ju¿ jednak
temat na odrêbny tekst o centrum Gdañska i zale¿noci jego po³o¿enia i kszta³tu
od historii.
Janusz Waluszko
Biblioteka G³ówna

