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Pawe³ Jasienica i Politechnika Gdañska
Ods³ona siódma

O

d pocz¹tku istnienia naszej Uczelni
Wydzia³ Mechaniczny kszta³ci³ in¿ynierów nie tylko u siebie. Pawe³ Jasienica z
satysfakcj¹ podkrela, ¿e pracownicy katedr
wyk³adali równie¿ na Wydziale Budowy
Okrêtów, Elektrycznym oraz £¹cznoci.
Wynika³o to z zakresu prac podejmowanych
przez pracowników, prac cile zwi¹zanych
z portami, okrêtownictwem oraz nieustannym postêpem technicznym w dziedzinach
przenikaj¹cych do ka¿dej sfery przemys³u.
Tak na przyk³ad by³o m. in. z przyrz¹dami
pomiarowymi. Katedra Obróbki Metali
Skrawaniem, kierowana przez profesora
W³odzimierza Mermona, autora jedynego
w kraju podrêcznika, nosz¹cego tytu³ Zasady konstrukcji uchwytów przyrz¹dów i
sprawdzianów specjalnych, dysponowa³a urz¹dzeniami, które pozwala³y ustaliæ np.
w wale okrêtowym o d³ugoci 40 metrów
odchylenie od prostej wynosz¹ce 0,05 milimetra. Jasienica ¿artobliwie zastanawia
siê, ile wirusów mierzonych milionowymi
czêciami milimetra zmieci siê miêdzy
ko³ami zêbatymi, gdzie dopuszczalny b³¹d
wynosi dwie setne milimetra.
Profesor Ryszard Siemiñski, kierownik
Katedry Budowy Obrabiarek do Drewna,
zademonstrowa³ Jasienicy dowiadczenie z
drewnian¹ beleczk¹, któr¹ po podzieleniu na
ma³e kosteczki poddano ciskaniu. Okaza³o siê, ¿e jedna z kostek wytrzymywa³a nacisk tysi¹ca dwustu kilogramów, natomiast
druga odkszta³ca³a siê ju¿ przy siedmiuset
kilogramach. Od profesora dowiedzia³ siê,
¿e kawa³ki drewna pochodz¹ce z ¿ywego
organizmu, pe³ni¹ce w nim ró¿ne role, o ró¿nych w³aciwociach higroskopijnych i ró¿nym u³o¿eniu w³ókien, mog¹ ulec znacznie
ró¿ni¹cym siê od siebie odkszta³ceniom. Dowiadczenie to pozwoli³o zrozumieæ gociowi z Warszawy, dlaczego wypaczaj¹ siê
drzwi, wykrzywiaj¹ meble i wybrzuszaj¹
pod³ogi. Po zakoñczeniu dowiadczenia profesor Siemiñski pokaza³ Jasienicy kawa³ek
p³yty (wygl¹daj¹cej jak blacha pokryta dykt¹), pochodz¹cej z remontowanego w StaNr 7/2003

nach Zjednoczonych polskiego statku. By³a
to  jak okreli³ autor  namiastka, a nie
drewno poddane zwyczajnej, mechanicznej
obróbce. Bardzo mo¿liwe, i¿ k³opoty z
drewnem, o których przez chwil¹ by³a tu
mowa, rozwi¹¿emy przywo³uj¹c na pomoc
chemiê. Pieñ, ga³êzie i korzenie trzeba bêdzie mia¿d¿yæ, przerabiaæ na jednolit¹
masê i z niej dopiero formowaæ sztuczne
tworzywa. (...) Ju¿emy zreszt¹ wkroczyli
na ten szlak. Bakelit powstaje przecie¿ z
m¹czki drzewnej.
Pomimo tych kusz¹cych widoków,
osobicie jednak nie chcia³bym mieæ sto³u z bakelitu. Wolê zwyk³e deski o wyranym s³oju.
Inicjatorem jedynej w Polsce sekcji zajmuj¹cej siê drewnem by³ profesor Stanis³aw
£ukasiewicz. Na Wydziale Mechanicznym
powsta³y dwie katedry: Mechanicznej Technologii Drewna oraz  wspomniana wy¿ej
 Katedra Budowy Obrabiarek do Drewna.
Ich dzia³alnoæ naukowa zwi¹zana by³a cile z potrzebami przemys³u. Niektóre z tematów badañ podsuwa³a Polska Akademia
Nauk, ona te¿ dostarcza³a rodki finanso-

we na ich realizacjê. W czasie, gdy Jasienica poznawa³ Politechnikê Gdañsk¹, trwa³a
budowa jedynego w Polsce laboratorium
specjalistycznego, które mia³o wype³niæ
lukê w wiedzy o drewnie.
Jednak na Wydziale Mechanicznym nie
drewno, ale silniki, obrabiarki i maszyny
transportowe s¹ najwa¿niejsze. To one zastêpuj¹ miênie cz³owieka, wyrêczaj¹ go w
pracy. Dlatego wszystkie polskie politechniki posiadaj¹ wydzia³y zajmuj¹ce siê urz¹dzeniami mechanicznymi. Ukierunkowanie
badawcze poszczególnych uczelni zwi¹zane jest z po³o¿eniem geograficznym: l¹sk
(Wroc³aw i Gliwice) projektuje dwigi dla
hutnictwa, Gdañsk  dla portów, Warszawa  dla pozosta³ych ga³êzi przemys³u.
Wiedzê na ten temat posiad³ Jasienica w Katedrze Maszyn Dwigowych i Przenonikowych, której kierownikiem by³ profesor
Stanis³aw £ukasiewicz, przedwojenny wyk³adowca w Politechnice Warszawskiej, a
potem Lwowskiej, cz³owiek niezwykle
uzdolniony (potrafi milczeæ w siedmiu jêzykach), konkretny, ciesz¹cy siê ogromnym
autorytetem wród pracowników i studentów. Katedra ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ naukow¹ zwi¹za³a z portami. Na zlecenie Ministerstwa ¯eglugi, które zarz¹dzi³o generalne sprawdzanie dwigów, przyst¹piono do
naukowego opracowania metody badaj¹cej
zmêczenie materia³u. Miêdzy innymi, badaniami objêto tzw. mostowiec, gdyñski
dwig do prze³adunku rudy, zakupiony w
1925 roku. Koszt takiego dwigu wynosi³
w latach piêædziesi¹tych od 15 do 18 milionów z³otych, dlatego nale¿a³o dok³adnie
ustaliæ jego stan techniczny, od którego zale¿a³o nie tylko bezpieczeñstwo ¿ycia ludz-

Rok 1954 - rektor prof. Wac³aw Balcerski gratuluje prof. Stanis³awowoi £ukasiewiczowi (pierwszemu rektorowi PG) z okazji otrzymania Krzy¿a Orderu Odrodzenia Polski
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Prof. zw. dr in¿. W³adys³aw Bogucki (rektor
PG w latach 1966-1968)

kiego, ale równie¿ wagonów i okrêtów. Do
mierzenia naprê¿eñ, które wystêpuj¹ w prêtach konstrukcji przestrzennej dwigów,
u¿ywano tensometru. Przyrz¹d ten nalepiany by³ na metal i dziêki temu ulega³ tym
samym odkszta³ceniom, które nastêpowa³y w dwigu. Wydzia³ £¹cznoci zaj¹³ siê
problemem odpowiedniego kleju, który
jak siê okaza³o  stwarza³ mnóstwo problemów.
Nie tylko z Wydzia³em £¹cznoci wspó³pracowa³ profesor £ukasiewicz. Katedra
Budownictwa Stalowego z profesorem
W³adys³awem Boguckim i pozosta³ymi
specjalistami prowadzi³a wspólne prace
badawcze zwi¹zane ze sprawdzaniem stanu technicznego ró¿nych konstrukcji stalowych, znajduj¹cych siê zarówno u nas, jak
i na terenie ca³ego kraju.
Profesor Jaros³aw Naleszkiewicz oraz in¿ynier Jan D³ugosz w obecnoci Jasienicy
przeprowadzili dowiadczenie pokazuj¹ce
destrukcyjne dzia³anie si³, którym poddawane s¹ urz¹dzenia dwigowe (i nie tylko). Prêt,
wykonany z najlepszej stali polskiej produkcji, zosta³ poddany badaniom wytrzyma³ociowym. Dynamometr wskazywa³ tysi¹ce
kilogramów w chwili, gdy pod wp³ywem
rozci¹gania prêt siê wyd³u¿y³ i pêk³. Jasienica uwiadomi³ sobie w tym momencie, jak
wa¿na jest wytrzyma³oæ ³añcucha kotwicznego czy liny holowniczej. Ogl¹daj¹c
mia¿d¿¹ce i ³ami¹ce model kad³uba okrêtu
t³oki cinieniowe, poznawa³ tajemnice materia³ów, które ulegaj¹ zmianom w zale¿noci od rodzaju konstrukcji. Kiedy zwiedza³em te pracownie, zrywarka pozioma szykowa³a siê do wziêcia w swoje ³apy wa³u
korbowego, który wyjdzie z jej objêæ w stanie martwym, a potem rozpoczn¹ siê dochodzenia prosektoryjne nad szcz¹tkami.
(...) Dalej pulsator pod³u¿ny po kilka tysiêcy razy rozci¹ga i ciska rozmaite próbki,

a specjalna luneta umo¿liwia obserwacje
odkszta³ceñ.
W dziesiêæ lat po wojnie pracownie wyposa¿one by³y w potrzebny sprzêt badawczy, ale  jak powiedzia³ profesor Naleszkiewicz  do idea³u wyposa¿enia jeszcze
daleko. Kompletnie zdewastowane pracownie i laboratoria odbudowano i ci¹gle rozbudowywano. Profesor Maksymilian Tytus
Huber, za³o¿yciel i pierwszy kierownik
Katedry Wytrzyma³oci Materia³ów, zaczyna³ praktycznie od zera. Po dziesiêciu latach zespó³ sk³ada³ siê z profesorów i asystentów, którzy swoj¹ prac¹ badawcz¹ objêli ca³y kraj, zajmuj¹c siê mechanik¹ cia³
odkszta³calnych oraz wytrzyma³oci¹ konstrukcji wielkich maszyn. Profesor Naleszkiewicz zajmowa³ siê w tym czasie badaniem drgañ wystêpuj¹cych w przewodach
wysokiego napiêcia rozko³ysanych przez
wiatr. Jednoczenie pisa³ ksi¹¿ki, które opublikowano w jêzyku polskim, angielskim,
francuskim i rosyjskim. Wzruszaj¹co wygl¹da³y rzeczy wydane w 1947 roku, w których wzory matematyczne odbijane by³y z
klisz, poniewa¿ brakowa³o zecerów umiej¹cych sk³adaæ takie historie.
Zakresem swojego dzia³ania Katedra objê³a równie¿ drgania wa³ów okrêtowych oraz
kad³ubów statków. W tym celu przedstawiciele szeciu politechnicznych katedr udali siê
w piêciodniowy rejs Batorym, który zaowocowa³ stwierdzeniem, ¿e jest to statek doskona³y. Okaza³o siê, ¿e inicjatywa zbadania Batorego wyp³ynê³a nie ze strony przemys³u,
ale ze strony naukowców. Jasienica kwituje
to stwierdzeniem: Nasz przemys³ nie umie
korzystaæ z us³ug nauki. (...) Dla nauki za
 a tym samym dla postêpu  najwa¿niejsze
s¹ p r o b l e m y dot¹d nie rozwi¹zane, nie
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za dorane k³opoty, k³opoty zwi¹zane z wykonaniem za³o¿onego planu produkcyjnego
lub z nieprzewidzian¹ awari¹.
Z wielkim szacunkiem wspomina Jasienica profesora Edwarda Geislera, który ju¿
przed wojn¹ g³osi³ teoriê, ¿e maszyny i
urz¹dzenia s¹ dzisiaj tak skomplikowane,
¿e do ich obs³ugi nie wystarczy ju¿ majster, ale potrzebny jest in¿ynier. Katedra
Obrabiarek do Metali i Organizacji Technicznej Zak³adów Przemys³owych, której
by³ kierownikiem, kszta³ci³a studentów,
bêd¹cych konstruktorami i jednoczenie
znawcami technologii. Razem z profesorem
Geislerem problemem obrabiarek zajmowa³
siê profesor Stanis³aw Horiszny oraz in¿ynierowie: Jerzy Niekrasz oraz W³odzimierz
Sabluk. Na wiecie i w kraju pojawiaj¹ siê
coraz nowsze i ca³kiem nowe typy obrabiarek, nastêpuje automatyzacja procesów obróbki, wprowadza siê elektronowe sterowanie w budowie obrabiarek. Katedra cile
wspó³pracuje z przemys³em, otrzymuj¹c od
niego ogromn¹ liczbê zamówieñ. Ronie
liczba studentów. A to zobowi¹zuje. Trzeba korzystaæ z dowiadczeñ innych uczelni. Trzeba jedziæ, patrzeæ, rozmawiaæ z
uczonymi, wymieniaæ myli. W ka¿dym
razie kiniêcie w czterech cianach w³asnego laboratorium  zw³aszcza, jeli jest
ono jedynym w kraju  nie sprzyja rozwojowi wiedzy. (...) Wo³ania o mo¿noæ wyjazdów nie wynikaj¹ z niczyich zachcianek, tylko daj¹ wyraz istotnej potrzebie.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna
Zdjêcia pochodz¹ ze zbiorów Pracowni Historii Politechniki Gdañskiej.

Prof. Maksymilian Tytus Huber z asystentem J. Ruteckim oraz studentami
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150 lat pomnika Miko³aja Kopernika w Toruniu
24 padziernika br. mija 150 lat od dnia
ods³oniêcia w Toruniu pomnika naszego
wiatowej s³awy astronoma, rodowitego
toruñczyka, Miko³aja Kopernika (14731543). Pomnik ten, dzie³o berliñskiego
rzebiarza Fryderyka Tiecka, przedstawia
stoj¹c¹ na wysokim kamiennym cokole i
odlan¹ z br¹zu postaæ ubranego w togê
Kopernika, który w lewej rêce trzyma
dawny przyrz¹d astronomiczny, a palcem
prawej d³oni wskazuje w niebo. Umieszczony na cokole ³aciñski napis g³osi: Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae
motor, Solis Coelique stator, tj. Miko³aj
Kopernik Toruñczyk. Ruszy³ Ziemiê,
wstrzyma³ S³oñce i Niebo.
Pomnik ten stan¹³ przed toruñskim
Ratuszem Staromiejskim  w miejscu,
gdzie ju¿ w r. 1809, z inicjatywy Stanis³awa Staszica, przedstawiciela Rady Stanu
Ksiêstwa Warszawskiego, po³o¿ono stosowny kamieñ wêgielny. Przekazanie miasta Prusom, po Kongresie Wiedeñskim w
r. 1815, tê polsk¹ inicjatywê zbudowania
Kopernikowi w Toruniu pomnika  wówczas zatrzyma³o. W³adze pruskie podchwyci³y j¹ w r. 1839, gdy  w zwi¹zku
ze zbli¿aniem siê w r. 1843 okr¹g³ej,
trzechsetletniej rocznicy mierci astronoma  zawi¹za³ siê w Toruniu nowy komi-

Rys. 1. Pomnik i ratusz - 1895 r., Jerzy Domas³owski; Toruñ na starych widokówkach, Wydawnictwo VIA, Wroc³aw-Toruñ 1996 r.
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Rys. 1. Pomnik - 1910/1914 r., Jerzy Domas³owski; Toruñ na starych widokówkach, Wydawnictwo VIA, Wroc³aw-Toruñ 1996 r.

tet budowy pomnika. Budowê tê ukoñczono jednak dopiero w r. 1853. Od tamtego
czasu pomnik ten sta³ siê istotnym symbolem miasta, mimo ¿e naówczas istnia³
w Toruniu ju¿ pomnik wczeniejszy  jednak mniej widoczny, bo umieszczony we
wnêtrzu pobliskiego Kocio³a wiêtojañskiego; zosta³ on wykonany w r. 1766 w
Krakowie  z inspiracji ksiêcia Józefa A.
Jab³onowskiego.
W oko³o 50 lat po ods³oniêciu, na prze³omie XIX i XX wieku, pomnik Miko³aja
Kopernika wygl¹da³ tak, jak to ilustruj¹
zamieszczone tu ówczesne widokówki
(rys. 1 i rys. 2). Przemawia z nich dawny
spiritus loci, ale tak¿e  narastaj¹cy problem spo³eczny, bêd¹cy echem s³ów
Ewangelisty: I wyszed³szy oko³o godziny trzeciej, ujrza³ innych stoj¹cych na rynku bezczynnie i Czemu tu stoicie, pró¿nuj¹c dzieñ ca³y? Mówi¹ mu: Bo nikt nas
nie naj¹³.
Jednak¿e wówczas, przed stu laty, wiêtowano w Toruniu uroczycie 50-lecie ods³oniêcia pomnika s³awnego obywatela
miasta. Wszelako, germanizacyjna polityka uprawiana wówczas przez pruskiego
zaborcê nada³a tej celebracji stosown¹ nacjonalistyczn¹ wyk³adniê niemieck¹. Dowodem tego mog¹ byæ s³owa napisane wtedy w DANZIGER ZEITUNG w dniu 22
padziernika 1903 r. (rys.3):

Rys. 3. Pocz¹tek artyku³u z DANZIGER
ZEITUNG 46(1903), Nr 495, 22. Oktober,
Morgen-Ausgabe
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**********
Pomnik Kopernika w Toruniu
Na 50-lecie dnia ods³oniêcia
(25 padziernika 1853)
Nauczyciel szko³y redniej
A. Isakowski  Toruñ
Przed piêædziesiêciu laty, w murach
wiekowej Królowej Wis³y, przy ¿ywym
zainteresowaniu ca³ego wyedukowanego
wiata, nast¹pi³o ods³oniêcie pomnika
Kopernika  pomnika, który swym znaczeniem historycznym poszukuje równego sobie, bowiem przecie¿ dotyczy³ cz³owieka rangi miêdzynarodowej, cz³owieka czystej nauki i to nauki o najmielszym
rozmachu. £atwo zrozumieæ, ¿e wdziêczna potomnoæ ju¿ dawno stara³a siê uhonorowaæ pamiêæ tego wielkiego cz³owieka za pomoc¹ widocznego znaku. Ju¿ w
ci¹gu wieku, w którym Kopernik umar³,
a jego niemiertelne dzie³o De revolutionibus orbium coelestium (popr. t³umacza) rozjani³o ciemnoci w ruchu cia³
niebieskich (1543), ku pamiêci wielkiego
astronoma poleci³ toruñski lekarz miejski
dr Melchior Pyrnesius (+1589) umieciæ
jego obraz w Kociele w. Jana, gdzie jest
do tej pory. Ukazuje go w ubiorze duchownego, ze z³o¿onymi rêkoma, modl¹cego siê przed Ukrzy¿owanym, na tle kuli
ziemskiej. W r. 1766 poleci³ ksi¹¿ê Józef
Jablonski (popr. t³umacza: Jab³onowski)
wykonaæ popiersie Kopernika w krakowskim marmurze, które podarowa³ miastu
Toruñ. Poniewa¿ wydawa³o siê ono niezbyt godne wielkoci honorowanego, a
napis zawiera³ liczne niecis³oci, rada
miejska wzbrania³a siê przed jego publicz-

Rys. 4 Kopernikañska mozaika przed uniwersytetem w Toruniu. Fot. Z. Cywiñski

Rys. 5. Kopernikañski banknot

nym wystawieniem, przechowuj¹c je w
jednym ze sklepionych pomieszczeñ ratusza. Póniej przekazano je równie¿ Kocio³owi w. Jana, gdzie znajduje siê w
kaplicy chrzcielnej do dnia dzisiejszego.
Gdy w r. 1809 warszawska rada miejska
musia³a ewakuowaæ siê przed Austriakami do Torunia, postanowi³a ona, na posiedzeniu z 11 maja pod przewodnictwem
Stanis³awa Potockiego, wznieæ w Toruniu pomnik Kopernika i ju¿ 15 sierpnia 
w dzieñ urodzin Napoleona  po³o¿yæ kamieñ wêgielny. Wskutek niepokojów wojennych, przeci¹gnê³o siê po³o¿enie tego
kamienia do 20 wrzenia, na czym jednak ca³a ta sprawa znalaz³a swój epilog.
Zgromadzone na budowê pomnika doæ
znaczne fundusze nie siêgnê³y swego
przeznaczenia; podobno zosta³y wykorzystane dla budowy pomnika Kopernika w
Warszawie, który zbudowano w r. 1822
jako statuê z br¹zu wg Thorwaldsena.
We wszystkich tych staraniach honorowania pamiêci tego wielkiego cz³owieka, ujawnia siê zamiar, aby uwydatniaj¹c
jego strony religijne i narodowociowe,
wiêciæ jego jako potomka narodu polskiego. Polscy historycy staraj¹ siê, przy
zaciemnianiu jego pochodzenia, uczyniæ
go S³owianinem. Tymczasem, jego niemiecki rodowód jest jasno dowiedziony.
W badaniu jego ¿ycia, najwiêksze zas³ugi po³o¿y³ toruñski profesor gimnazjalny
L. Prowe, poprzez studia archiwistyczne
i publikowanie stosownych prac. Mówi on
w pewnym miejscu: Niestety, istniej¹ poczciwi niemieccy twórcy kompendiów, którzy wielkiego astronoma przedstawiaj¹
jako jedynego genialnego S³owianina, który do tej pory dokona³ czego w sztuce i
nauce. Nie! Biedni S³owianie nie posiadaj¹ nawet tego jednego geniusza, a gdy
rzeczywicie nie maj¹ ¿adnego innego, to
te¿ nie zrodzili ¿adnej epokowej myli
(podkr. t³umacza).

Wolni od jakiegokolwiek jednostronnego punktu widzenia, a tylko przenikniêci historycznym, naukowym znaczeniem Kopernika w skali wiata, w dniu
19 lutego 1839 r.  w urodziny astronoma  dwunastu obywateli Torunia utworzy³o Zwi¹zek Kopernikañski w tym celu,
aby przede wszystkim wznieæ swemu
wielkiemu rodakowi, w miecie jego urodzenia, godny pomnik oraz by sta³o siê
to udzia³em ogó³u. Król Fryderyk Wilhelm IV obj¹³ nad Zwi¹zkiem patronat.
Wbrew oczekiwaniom, dokonane w Królestwie Prus zbiórki nie przynios³y po¿¹danych rezultatów, co znowu trzeba w
czêci po³o¿yæ na karb uczuæ religijnych
lub d¹¿eñ narodowych. Charakterystyczne jest pismo hrabiego Edwarda v. Raczynskiego do Zwi¹zku: W r. 1820 przyczyni³em siê swym udzia³em do tego, aby
w Warszawie zbudowaæ Kopernikowi
pomnik jako Polakowi. Przyk³adanie siê
do budowy drugiego pomnika, gdzie ten¿e ukazaæ siê ma jako Niemiec, by³oby z
mojej strony niekonsekwencj¹. Z tego
powodu nie jestem w stanie wezwania honorowaæ. Zg³aszam natomiast swoj¹ gotowoæ pokrycia ca³ej brakuj¹cej sumy
sam jeden, jeli zechcecie uznaæ Kopernika jako Polaka (podkr. t³umacza).
W tych warunkach sta³o siê dla zwi¹zku koniecznoci¹ zorganizowanie zbiórek tak¿e w pozosta³ych Niemczech i za
granic¹. To wreszcie doprowadzi³o do
upragnionego wyniku. Zebrano ponad
30000 marek. Spoza Niemiec, szczególnie du¿y wk³ad wnios³a Rosja, a poza ni¹
 Szkocja, Holandia, Polska i Valparaiso
w Ameryce Po³udniowej. Z ró¿nych projektów pomnika wybrano ten, który sporz¹dzi³ prof. Fr. Tieck (popr. t³umacza)
w Berlinie. Odlew statui z br¹zu wykona³ Fischer z Berlina, podczas, gdy wykonanie coko³u przej¹³ Bungenstand z
Wroc³awia. Odpowiedni napis wybra³
Nr 7/2003
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Alexander v. Humboldt, a zatwierdzi³
wysoki Patron (...).
28 czerwca odby³a siê, przy zwyk³ych
w takim przypadku formalnociach, uroczystoæ po³o¿enia kamienia wêgielnego. Jako datê ods³oniêcia pomnika ustalono dzieñ 25 padziernika. Król-Patron,
który zamierza³ w tym uczestniczyæ, nie
móg³ niestety pokazaæ siê osobicie. Jako
przedstawiciel Króla przyby³ z Berlina
rzeczywisty tajny radca Eichmann  nadprezydent ówczesnej Prowincji Prusy,
przybyli te¿ licznie inni dostojnicy. Warmiñsk¹ Kapitu³ê reprezentowa³ dr Thiel.
Sporód astronomów byli obecni: Disbusch  dyrektor obserwatorium w Królewcu, dr Weisse  dyrektor obserwatorium w Krakowie i równoczenie reprezentant tamtejszego uniwersytetu (gdzie
Kopernik studiowa³) oraz ziemianin v.
Parpart auf Storlos. Z wydzwonieniem
godziny 12 poczê³a graæ orkiestra uwerturê radosn¹ Webera, po której nast¹pi³
uroczysty piew Do Artystów wg Mendelsohna. Nastêpnie zabra³ g³os przewodnicz¹cy Zwi¹zku i zarazem burmistrz
miasta Körner, po czym opad³a zas³ona.
Na lni¹cy br¹z pad³y jasne promienie
s³oñca  wygl¹da³o tak, jak gdyby chcia³o
podziêkowaæ temu cz³owiekowi, który
ca³emu wiatu obwieci³ donios³oæ s³oñca na sklepieniu nieba.
Tak wiêc, ju¿ pó³ wieku stoi ten wspania³y pomnik  na chwa³ê tego wielkiego cz³owieka, który odkry³ i og³osi³ wiatu prawdê, nale¿¹c¹ przez swoje zwi¹zki
z nauk¹ i ¿yciem do najwiêkszych, które
kiedykolwiek duch ludzki próbowa³ zbadaæ i rozwin¹æ; historia pomnika jest jednak tak¿e dowodem tego, ¿e znaczenie
najwiêkszego syna Torunia jest w pe³ni
uznane przez wszystkie ludy i narody.

**********
Przet³umaczony tekst niemiecki ukazuje wiele prawd ogólnoludzkich, ale te¿
niestety  jak wspomniano na wstêpie 

Rys. 5. Kopernikañski znaczek
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uczy³ siê w Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika po przywróceniu tej polskiej szko³y w r. 1945.
PS.Pe³ny tekst (rys. 7) zamieszcza Czasopismo
Techniczne XL(1922): 9/10  25 maja, 95-96;
11  10 czerwca, 111-112

Rys. 7. Pocz¹tek artyku³u 1 prof. M.T. Hubera z
r. 1922

zawiera stwierdzenia nies³ychanie poni¿aj¹ce S³owian, a Polaków w szczególnoci. By³o to jednak sto lat temu i po
ostatniej wojnie trzeba mieæ nadziejê, ¿e
wraz z pogrzebaniem narodowosocjalistycznych hase³ Hitlera o podludziach,
prawdy  tego rodzaju odesz³y definitywnie do niebytu. Dziwi tylko, ¿e autor niemieckiego wspomnienia, A. Isakowski,
zapomnia³ o s³owiañskim brzmieniu swego nazwiska, bo chyba nie za³o¿y³, ¿e 
jako krewniak biednych S³owian  jest
pozbawiony epokowej myli.
Dzisiaj Ojczyzna Kopernika szczyci
go w wieloraki sposób. W Toruniu, po
ostatniej wojnie, powsta³ Uniwersytet
Miko³aja Kopernika (rys. 4). Tak¿e w
Polsce umieszczono jego postaæ na banknotach (rys. 5) i znaczkach pocztowych
(rys. 6).
Niech czytelnik wybaczy s³aboæ autora niniejszego szkicu i t³umacza w jednej osobie  gdy siê przyzna, ¿e równie¿
urodzi³ siê w Toruniu, choæ nast¹pi³o to
dopiero w 456 lat po narodzinach Kopernika, nale¿a³ tak¿e do wiêtojañskiej Parafii wielkiego astronoma, a wreszcie

Zbigniew Cywiñski
Emerytowany profesor PG

Z t A k i p oe zj i
Powrót z wakacji
Znów o¿ywaj¹ d³ugie korytarze,
Drzemi¹ce w letniej roku porze,
Gwarem i szumem piêknych wra¿eñ,
Od gór zbieranych a¿ po morze.
M³odoæ w stuletnie wesz³a mury,
By tu osi¹gaæ ¿ycia cele,
S¹ ci co przyszli od matury,
I ci co przeszli tu ju¿ wiele.
Kolokwia, sesje, egzaminy,
Zwyk³y codzienny Budy trud,
To czas studenckiej dyscypliny,
I zajêæ, których zawsze w bród.
I wreszcie wiêta, Nowy Rok,
Od ¿yczeñ pierzchn¹ niepokoje,
Przeminie semestr  minie rok,
I wakacyjne znów nastroje.
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspólpracy z Zagranic¹
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Polska, Niemcy czy Gdañsk?

N

a cmentarzu gdañskich cmentarzy,
obok nagrobków ró¿nych Szmitów
pojawiaj¹ siê nazwiska typu Schafranski,
Walenziak, Bujack, Lowitzki czy Juchanowitz. To Polacy czy Niemcy? Od kiedy
ma to znaczenie  czy ma je nadal? Czy
Gdañsk by³ polski czy niemiecki  co to
znaczy? Czy w¹tpliwoci mog¹ prowadziæ do konkluzji o jego pluralizmie kulturowym  jako opisu rzeczywistoci historycznej czy postulatu na przysz³oæ?
Inaczej ni¿ na zachodzie Pomorza, u
ujcia Wis³y miejscowi nie bardzo interesowali siê morzem, a sama rzeka by³a dla
nich nie tyle wa¿n¹ arteri¹ ³¹cz¹c¹ ich z
ziemiami w g³êbi kraju, co przeszkod¹ na
lokalnej drodze z Kaszub na Mierzejê, dlatego najstarsza gdañska osada powsta³a
przy przeprawie na Mot³awie i dalej przez
Wis³ê ku Mierzei. Wa¿ny port stworzyli
tutaj dopiero przybysze, w³adcy piastowscy, w drugiej po³owie X wieku. Ich gród
i port powsta³y nad Wis³¹ (wówczas p³ynê³a bli¿ej obecnego ródmiecia ni¿ dzi),
szybko staj¹c siê g³ównym orodkiem
handlu ba³tyckiego kosztem portów ujcia
Odry czy pruskiego Truso. Bez tego wymiaru ponadregionalnego Gdañsk niewiele by znaczy³, co wielu wiedzia³o i potem.
Kaszuby by³y zbyt ubogie, by same wykreowaæ tak¹ jakoæ. Ba  nawet miejscowa dynastia nie by³a miejscowa, a z g³êbi
kraju. Piastowscy namiestnicy z czasem
siê usamodzielnili, ale nigdy nie stworzyli sobie jakich mitycznych korzeni (co
wówczas legitymizowa³o w³adzê), wol¹c
nie poruszaæ dra¿liwego widaæ tematu. Ich
bunt doprowadzi³ do upadku senioratu w
Polsce, ich poddanie siê Przemys³owi II
wprowadzi³o j¹ na drogê ponownego zjednoczenia.
W miêdzyczasie  jak w ca³ym kraju 
pojawili siê na Pomorzu obcy kolonici,
zrazu klasztory, potem mieszczanie. Z pochodzenia byli to czêsto Niemcy i sprawiali w³adcom lokalnym i ogólnopolskim
problemy, id¹c czêsto na wspó³pracê z
Brandenburgi¹. Po kolejnym buncie £okietek, sam zajêty t³umieniem podobnych
w Krakowie i Poznaniu, na pomoc  obok
miejscowej szlachty  wezwa³ Krzy¿aków. Nie mia³o to charakteru narodowego, Zakon i rycerstwo walczy³y przeciw
mieszczañstwu o swe interesy stanowe,
choæ po wiekach dorobiono temu pomnik
poleg³ych za polskoæ Gdañska  nic to,
¿e ofiarami byli czêsto Niemcy. Nie mia³

te¿ charakteru narodowego bunt przeciw
Zakonowi zorganizowany przez Zwi¹zek
Pruski. Tworzy³y go solidarnie pomorskie
rycerstwo i niemieccy mieszczanie przeciw niemieckiemu Zakonowi (nawiasem
mówi¹c, ponoæ polskie s³ówko bunt w³anie od tego Zwi¹zku, bundu, siê wywodzi). Sz³o znów o interesy. Polska dawa³a
wiêksze swobody ni¿ Zakon, stanowi³a te¿
wa¿niejszy rynek dla porednictwa w handlu z Zachodem (za produkty lene i zbo¿e sprowadzano wyroby rzemios³a, korzenie, a czasem po prostu kasê na zakupy
ze Wschodu  dopiero tu Polska mia³a
ujemny bilans w handlu). Miejscowi w
Gdañsku, choæ od czasów Zakonu przewa¿nie Niemcy, docenili to i pozostali
wierni Rzeczpospolitej a¿ po jej kres, nie
tylko w czasie szwedzkiego potopu czy
wojny w obronie króla Stanis³awa Leszczyñskiego (za co cen¹ by³o zniszczenie
czwartej czêci domów i kontrybucje, które wprowadzi³y miasto na drogê upadku),
ale i przeciw swym pruskim rodakom
w czasie II rozbioru Polski, gdy jako jedyni stawili im zbrojny opór, spiskuj¹c
potem i buntuj¹c siê, a w koñcu zawieraj¹c tajny uk³ad z Napoleonem o zwi¹zku
Gdañska z Polsk¹ bez wzglêdu na jej
ustrój.
Rozbiory doprowadzi³y miasto do
upadku. 20 lat pruskich ce³ na³o¿onych na
handel wilany, tworzenie konkurencyjnych wobec Gdañska orodków na Che³mie, we Wrzeszczu i Nowym Porcie, emigracja elity na Zachód (tak opuci³a miasto rodzina Artura Schopenhauera), a w
koñcu wojny napoleoñskie i spadek liczby ludnoci (do ledwo kilkunastu tysiêcy,
gdy pó³tora wieku wczeniej by³o jej 70
do 100 tysiêcy) oraz odciêcie Gdañska od
polskiego zaplecza sprawi³y, i¿ pierwsze
miasto Europy na wschód od £aby sta³o
siê 19. miastem Rzeszy (nie licz¹c miast
krajów s¹siednich) i by³o prowincjonalnym garnizonem na kresach Niemiec, któremu pozosta³a ju¿ tylko obrona pami¹tek przesz³oci (nie usuniêto polskich herbów z bram miejskich, pruskie musia³y
sobie poszukaæ miejsca z boku czy od zaplecza, jak na Zielonej czy Wy¿ynnej).
Nap³yw wojska i urzêdników z Niemiec
oraz wychowanie nowych pokoleñ w policyjnym pañstwie nie zawsze sprzyja³o i
temu, a w po³¹czeniu z rozwiniêt¹ w XIX
wieku mod¹ na nacjonalizm prowadzi³o
do negacji zwi¹zków z Polsk¹ (w okresie
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Wiosny Ludów, Traktatu Wersalskiego, a
zw³aszcza za Hitlera), choæ i tu by³y wyj¹tki. Najdziwniejszym byæ mo¿e by³ Hermann Rauschning, pierwszy prezydent senatu (co jakby kanclerz) Wolnego Miasta Gdañska z ramienia NSDAP w latach
1933-34, który zaproponowa³ socjaldemokratom i Polakom utworzenie partii
gdañskiej o nieskomplikowanym programie: Gdañsk nigdy do Rzeszy. Wiedzia³
on, ¿e warunkiem rozwoju miasta jest 
tak jak przed wiekami  polski handel,
zdo³a³ nawet  dziêki wspó³pracy i wzajemnej promocji  doprowadziæ do zdobycia przez zespó³ portów Gdañska i Gdyni niemal monopolu w handlu na Ba³tyku. Szybko okaza³o siê, i¿ partyjni towarzysze nie podzielaj¹ jego pogl¹dów
i z polskim paszportem musia³ uciekaæ do
Anglii, sk¹d organizowa³ potem propagandowe ataki na Hitlera i innych nazistów, którzy o Gdañsk rozpêtali drug¹
wojnê wiatow¹. Jej owocem sta³o siê
m. in. zniszczenie miasta (nawiasem mówi¹c, dzi modne jest twierdzenie, i¿ ju¿
po wojnie podpalili je Sowieci, tak samo
jak kiedy mówiono, i¿ Niemcy robili tu
z ludzi myd³o, jednak nikt nie zadba³ o
dowody  to na jedno, to na drugie, zale¿nie od politycznej mody).
Po wojnie Polacy zbudowali gdañsk¹
starówkê od nowa, powsta³ Gdañsk jakiego nigdy jeszcze nie by³o  dumne to
czy autoironiczne stwierdzenie, ale turystom ta makieta siê podoba, a i wielu tutejszych (tych obecnych i tych dawnych)
nie ma nic przeciw, bo nie umieliby pewnie tego czego, co nie gra, nawet nazwaæ. Dla nowego polskiego Gdañska
wkrótce zreszt¹ wa¿niejsza od starówki
sta³a siê aktualna historia, od kolebki niezale¿nej kultury po protesty robotnicze i
Solidarnoæ, która ponoæ obali³a komunizm i zmieni³a historiê wiata, a potem

Po epoce nacjonalizmu, dzi mo¿na ju¿ czciæ
wszystkich zmar³ych, nie dbaj¹c - swoi to,
czy obcy? Jedna z p³yt nagrobnych na symbolicznym cmentarzu gdañskich cmentarzy
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swój mit rozmieni³a na drobne za sto³ki. I
to ta historia okrela nasz¹ to¿samoæ, a
nie makieta, za któr¹ zreszt¹ nie idzie pamiêæ miejscowej kultury. Co ciekawe, w
tej dziedzinie zwi¹zki Gdañska z Polsk¹
by³y doæ s³abe, albo raczej  dotyczy³y
kultury materialnej, czy nauki i polityki,
ale nie ducha. Bo te¿ co wspólnego móg³
mieæ Luter z Sarmat¹  mieszczanin ze
szlachcicem? Gdañsk nigdy nie sta³ siê
duchowym centrum Polski, jak w swoim
czasie Wilno czy Lwów (inna rzecz, ¿e i
w kulturze niemieckiej te¿ niewiele znaczy³, nie wyda³, jak l¹sk, g³onych mistyków czy pisarzy  Martin Opitz, jedyny g³ony poeta zwi¹zany przez pewien
czas z Gdañskiem, pochodzi³ w³anie ze
l¹ska). Ale nie by³y to i czyste Niemcy,
nie tylko przez ducha swobód szlacheckich i ucieczkê miejskiej elity od handlu i
rzemios³a na wie (ich dwory przetrwa³y
na Polankach i w innych miejscach wokó³ starego Gdañska), lecz przede wszystkim poprzez silne wp³ywy miêdzynarodowe, g³ównie z Niderlandów. W tym
duchu powstawa³y tu najwiêksze dzie³a
architektury, których kopie mo¿na dzi
ogl¹daæ. Z dorobku lokalnej kultury niemieckiej szerzej znana jest dzi chyba tylko  o wiele póniejsza  twórczoæ
Güntera Grassa (mo¿e jeszcze Schopen-

Kozak na D³ugim Targu, typowy w epoce postmodernistycznej przyk³ad mieszanki kulturowej
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hauer, ale on ju¿ tu nie tworzy³ i wiêkszy
wp³yw nañ wywar³  po niemiecku odczytany  Budda ni¿ lokalne klimaty).
Czasem pojawia siê pokusa (tak¹
mamy dzi modê), by mówiæ o Gdañsku
wielokulturowym, ale tego nigdy na serio
nie by³o. Za Piastów i ich namiestników
miasto by³o s³owiañskie i bez kolonizacji
czy podboju przez Zakon pozosta³oby takie nadal, staj¹c siê czym w stylu Wielkiego Nowogrodu, tyle ¿e w wolnym kraju, a nie podbitym przez Moskwê. Pewnie i tu przyjê³aby siê, wzorem ca³ej pó³nocnej czêci Europy, moda na Niderlandy i byæ mo¿e ci sami imigranci stworzyliby ten sam gdañski styl w architekturze, plastyce i rzemiole, choæ mo¿liwe i
to, ¿e silniej oddzia³a³yby wp³ywy z po³udnia, nie ograniczaj¹c siê np. w baroku
do samej Kaplicy Królewskiej z jej wyj¹tkow¹ tu kopu³¹. Pod wp³ywem Hanzy
miasto jednak zniemcza³o jêzykowo i
mentalnie, czego nie prze³ama³y nawet
wp³ywy niderlandzkie. Za przyk³ad zamkniêcia siê gdañszczan w redniowiecznej umys³owoci mo¿e s³u¿yæ przegrana
kalwiñskiej elity z luterañskim ogó³em w
I po³owie XVII wieku, co wraz z nadchodz¹cym kryzysem gospodarczym, a potem i politycznym, oznacza³o wycofanie
siê z pierwszej linii europejskiego postêpu, jakby jego samego nie oceniaæ. To
samo dotyczy niewpuszczenia do miasta
menonitów  mogli osi¹æ na Biskupiej
Górce czy ¯u³awach, ale nie w Gdañsku
 czy Szkotów (i Anglików), zrazu osadzanych na Groblach po obu stronach
D³ugich Ogrodów, a gdy te w³¹czono do
miasta  w dobrach biskupich na po³udniu
i klasztornych (cystersów z Oliwy) na
pó³nocy. Nazwy ulicy Angielska Grobla
czy osad Stare i Nowe Szkoty przetrwa³y
do dzi i pokazuj¹ dobrze, i¿ w Gdañsku
(dzi  Starym i G³ównym Miecie) miejsca dla obcych nie by³o. Podobnie sta³o
siê z ¿ydami, a nawet jezuitami. Ale i tym
razem sz³o bardziej o interesy (rywalizacjê w handlu i rzemiole, podatki, a w ostatecznoci politykê) ni¿ o kulturê (religiê
czy, jak w epoce nacjonalizmów, narodowoæ). Nikomu bowiem nie przeszkadzali bogaci menonici, nie mówi¹c ju¿ o holenderskich czy polskich architektach  co
innego obca biedota.
W czasach póniejszych wszystko by³o
prostsze, pañstwowa szko³a ujednolica³a
wszystkich w duchu jednonarodowym,
niemieckim, a potem polskim (czy to st¹d
bierze siê s³aba rola lokalnego, kaszubskiego zaplecza?). Nie muszê chyba do-

Luteranie w Gdañsku wielokrotnie atakowali
klasztory, szczególnie karmelitów, co doprowadzi³o m. in. do zniszczenia nawy kocio³a w.
Józefa. Siêga³a ona do ulicy, a jej lady widaæ
na bocznej cianie do dzi.

dawaæ, ¿e niemiecki nacjonalizm pomija³
elementy s³owiañskie, a polski  germañskie w historii i kulturze miasta. Jego wieloetnicznoæ istnia³a jakby w czasie, czasem przestrzeni (za murami), ale nie prowadzi³a do syntezy (czego w stylu poczucia lokalnego patriotyzmu, jak na l¹sku  pruskoæ nie przetrwa³a upadku I
Rzeczpospolitej). Tak¹ syntezê mo¿na
tworzyæ dzi na potrzebê uczonych, mo¿e
i turystów, ale czy potrzebuje jej sam
Gdañsk? Czy jest to szczer¹ potrzeb¹ ka¿dego z nas, czy tylko chwytem propagandowym epoki postmodernizmu i politycznej poprawnoci? Czy dojrzelimy do
budowania to¿samoci miejsca, nie za
narodu (czy to krwi, co szczególnie odra¿aj¹ce, czy choæby jêzyka  dla mnie jêzyk naszych poprzedników gra zreszt¹
mniejsz¹ rolê ni¿ ich kultura materialna,
czêsto znacznie odbiegaj¹ca od polskoniemieckiego otoczenia, bo owa przestrzeñ ¿yje w ten czy inny sposób nadal, a
jêzyk umar³ wraz z ich wysiedleniem)? A
przede wszystkim, czemu mia³oby to s³u¿yæ w wiecie, gdzie wielokulturowa mieszanka tworzy siê sama  na bazie ryneku, turystyki i pop kultury  mo¿e taka
to¿samoæ lokalna, choæby po postmodernistycznemu budowana ze zlepków ró¿nych kultur i epok, mia³aby byæ remedium
na zagubienie w coraz bardziej globalnym
wiecie? Na to pytanie jednak ka¿dy musi
sam znaleæ sw¹ w³asn¹ odpowied  takie to ju¿ czasy...
Janusz Waluszko
Biblioteka G³ówna
fot. autor
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Rzadkie paprocie w rejonie Gdañska

J

ednym z symboli minionego okresu 
PRL-u, by³a doniczkowa paprotka,
która czêsto pojawia³a siê na zielonym
suknie zdobi¹cym prezydialne sto³y, podczas partyjnych narad oraz w trakcie
szkolnych uroczystoci. Po latach zapomnienia i swoistej banicji, paprocie, tak
jak i znienawidzone godziki, powoli staj¹ siê znowu modne. Trudno siê temu
dziwiæ, bo s¹ to przepiêkne roliny o du¿ych walorach estetycznych, a przypisywanie im dzisiaj jaki politycznych znaczeñ, z czym siê kilkakrotnie spotka³em,
jest zwyk³¹ manipulacj¹ lub wytworem
chorej wyobrani. Pod pojêciem paproæ kryje siê hodowlany gatunek, niewystêpuj¹cy u nas w kraju w naturze.
Tymczasem polska przyroda bogata jest
w ró¿ne gatunki tych interesuj¹cych
przedstawicieli flory, które nie wytwarzaj¹ kwiatów, tym samym i nasion, lecz rozmna¿aj¹ siê poprzez zarodniki  podobnie jak inne roliny zarodnikowe: mchy,
w¹trobowce, skrzypy i wid³aki (patrz poni¿sza systematyka rolin). St¹d na pró¿no przysz³oby nam poszukiwaæ kwitn¹cej paproci, znanej jedynie z legendy i
bêd¹cej symbolem egoizmu oraz prywaty... a mo¿e i wspó³czesnego polskiego
liberalizmu? (baniowy kwiat paproci
posiada cudown¹ moc, ale przeznaczon¹
wy³¹cznie dla osoby, która w Noc wiêtojañsk¹ odnajdzie ów kwitn¹cy okaz).
Aby poznaæ gatunkowe bogactwo rolin zarodnikowych Pomorza, w szcze-

Narecznica samcza (Dryopteris filix-mas),
Lasy Oliwskie

gólnoci ró¿norodnoæ wród paproci,
wystarczy udaæ siê w sezonie letnim do
Lasów Oliwskich. Dominuj¹ tu cztery
wilgociolubne gatunki: wietlica samicza
(Athyrium filix-femina), nerecznica samcza (Dryopteris filix-mas), nerecznica
szerokolistna (D. dilatata)  czêstsza na
pogórzu i w górach, oraz delikatna cienistka trójk¹tna (Gymnocarpium dryopteris ), nazywana dawniej zachy³k¹ trójk¹tn¹. W starszych opracowaniach botanicznych czêsto podawano b³êdnie polsk¹ nazwê rodzaju Dryopteris: powinna
brzmieæ: nerecznica (a nie narecznica); nazwa wywodzi siê bowiem od nerkowatego kszta³tu kupek zarodni, znajduj¹cych siê po spodniej stronie lici.
Innym czêsto spotykanym gatunkiem jest
truj¹ca orlica pospolita (Pteridium aquilinum), tworz¹ca nieraz ogromne ³any;
na Wyspie Wolin odnotowano okazy 2metrowej wysokoci. Nieco rzadziej na-

Na podstwie: http//akwa-mania.mud.pl/klasyfikacja/
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potkamy nerecznicê krótkoostn¹ (Dryopteris carthusiana), paprotnicê kruch¹
(Cystopteris fragilis ) oraz zachy³kê
oszczepowat¹ (Phegopteris connectilis).
W trakcie penetracji lasu, w szczególnoci rejonu Samborowa, miejscami wypatrzymy paprotkê zwyczajn¹ (Polypodium
vulgare), zwan¹ s³odyczk¹, która niedawno zosta³a wpisana na listê rolin cile
chronionych. Gatunek ten preferuje specyficzne rodowisko  teren o du¿ym
nachyleniu, np. strome zbocza dolin,
urwiska itp. Dawniej korzeñ s³odyczki
stosowano jako rodek przeciw robakom
przewodu pokarmowego, np. tasiemcom.
Wród paproci rosn¹cych w Lasach
Oliwskich napotkamy tak¿e gatunki rzadkie i przez to cenne. Nale¿y do nich podrzeñ ¿ebrowiec (Blechnum spicant),

Podzreñ ¿ebrowiec (Blechnum spicant), W¹wóz
Karoliny)

znajduj¹cy siê pod cis³¹ ochron¹. Jego
dwa lokalne stanowiska po³o¿one s¹ w
dnach zacienionych i wilgotnych parowów. Pierwsze stanowisko obejmuje W¹wóz Huzarów, stanowi¹cy po³udniow¹
odnogê Doliny Kociego Rowu w pobli¿u Niedwiednika; od wielu lat projektuje siê w tym miejscu rezerwat przyrody. Drugie stanowisko zlokalizowane jest
przy Szwedzkiej Grobli, w dnie W¹wozu Karoliny (nieoficjaln¹ nazwê temu
erozyjnemu rozciêciu nada³em na czeæ
mojej siostrzenicy  Karoliny, bowiem
podrzenia stwierdzi³em tu w dziesi¹t¹
rocznicê jej urodzin). Jedna z teorii g³osi, ¿e ów gatunek przywêdrowa³ na Pomorze wraz z geograficznie obcym tu
wierkiem, który masowo pojawi³ siê w
uprawach lenych. W literaturze paproæ
ta wymieniana jest jako gatunek górski,
a tak¿e cyrkum-borealno-oceaniczny, bowiem jej stanowiska po³o¿one s¹ g³ównie w strefie wokó³ bieguna pó³nocnego,
wzd³u¿ wybrze¿y mórz i oceanów Eurazji oraz Ameryki Pó³nocnej. Cech¹ charakterystyczn¹ podrzenia jest tworzenie
przez ten gatunek lici dwojakiego rodzaju: zimotrwa³ych trofofili, s³u¿¹cych do
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Podejrzon ksiê¿ycowy (Botrychium lunaria),
Brêtowo

od¿ywiania siê roliny, i zanikaj¹cych w
koñcu wrzenia sporofili  wytwarzaj¹cych zarodniki. Drugie wymienione powy¿ej stanowisko podrzenia prawdziwym cudem ocala³o w trakcie zrywki
drewna w 1995 r. Sporód 13 odnotowanych egzemplarzy wiêkszoæ zosta³a bezmylnie zniszczona, tak ¿e obecnie  po
omiu latach  owa odradzaj¹ca siê populacja liczy zaledwie 7 okazów.
Kolejn¹ rzadk¹ paproci¹ jest nasiêrza³ pospolity (Ophioglossum vulgatum); drugi cz³on nazwy gatunkowej jest
myl¹cy, gdy¿ stanowiska tej paproci nie
s¹ wcale tak liczne w skali kraju, aby takson uznaæ za pospolity lub powszechny (tak mo¿na przet³umaczyæ drugi
cz³on ³aciñskiej nazwy). Jedyne lokalne
stanowisko tego gatunku po³o¿one jest
na podmok³ej ³¹ce rdestowo-ostro¿eniowej w g³êbi Doliny Radoci oraz w s¹siednim ³êgu jesionowo-olszowym. Swoim wygl¹dem nasiêrza³ nie przypomina
typowej paproci, sk³ada siê bowiem z pojedynczego jasnozielonego, szerokolancetowatego licia i k³osu z zarodnikami.
Wykopanie przed oko³o æwieræwieczem
na wspomnianej ³¹ce rowu melioracyjnego spowodowa³o obni¿enie poziomu
wód gruntowych, podsuszenie gleby i w
konsekwencji sukcesywne ustêpowanie
nie tylko tej cennej paproci, ale tak¿e
rzadkich i chronionych prawnie rolin:
pe³nika europejskiego, wielosi³u b³êkitnego i storczyków  listery jajowatej i
gatunków z rodzaju stoplamek, czyli kuku³ka (Dactylorhiza). W koñcu lat 80.
XX wieku ³¹ka zosta³a wstêpnie wytypowana do ochrony rezerwatowej, choæ
Nr 7/2003

niektórzy specjalici sk³aniaj¹ siê raczej
do utworzenia na jej obszarze u¿ytku
ekologicznego i wprowadzenia tu czynnej ochrony, m.in. trzebie¿y ekspansywnej olszy czarnej.
Du¿¹ lokaln¹ rzadkoci¹ jest podejrzon ksiê¿ycowy (Botrychium lunaria),
stwierdzony na jednym stanowisku w rejonie Brêtowa. Równie¿ i ta rolina swoim wygl¹dem odbiega od stereotypu paproci. Pojedynczy okaz ronie na skraju
terenu zrekultywowanego po dawnej kopalni kruszywa. W ci¹gu stosunkowo
krótkiego okresu, ta piaszczysta pustynia zosta³a w sposób naturalny zasiedlona przez wiele ciep³o- i wiat³olubnych
gatunków flory, m.in. preferuj¹cych ubogie piaszczyste siedliska, tzw. psammofity. Od kilku lat, w czerwcu, oko ciesz¹
tu rozleg³e dywany ¿ó³tego rozchodnika
ostrego; rosn¹ tak¿e masowo kocanki
piaskowe i wil¿yna ciernista (oba gatunki s¹ pod ochron¹, przy czym pierwszy z
nich jedynie pod ochron¹ czêciow¹).
Niektóre paprocie zasiedli³y tak¿e rodowiska wodne. Do takich gatunków nale¿y salwinia p³ywaj¹ca (Salvinia natans), której jedyne stanowisko w Lasach
Oliwskich zlokalizowane jest w pobli¿u
hipermarketu Géant ko³o Osowej; takson egzystuje w wype³nionym wod¹ rozleg³ym dole potorfowym. Rolina tworzy skupienia, p³ywaj¹ce po powierzchni wody dziêki eliptycznym liciom nadwodnym; licie podwodne przypominaj¹ kszta³tem korzenie. Salwinia lubi
akweny ze stagnuj¹c¹ wod¹, np. starorzecza i rowy melioracyjne, st¹d czêciej
spotykana jest m.in. na ¯u³awach. Zarodnie u tego gatunku znajduj¹ siê w kulistym tworze, zwanym sporokarpem. Salwinia p³ywaj¹ca jest rolin¹ ró¿nozarodnikow¹, dlatego w jednych sporokarpach
powstaj¹ zarodniki ¿eñskie, a w innych
 du¿o mniejsze mêskie. Po rozpadniêciu siê cian sporokarpu, zarodniki wy-

Salwinia p³ywaj¹ca (Salvinia natans), oddz.
71f lenictwa Go³êbiewo)

p³ywaj¹ na powierzchniê wody, gdzie powstaj¹ z nich przedrola.
Na koniec zaprezentujê dwa obce dla
omawianego terenu gatunki paproci, które zosta³y sztucznie introdukowane.
Pierwszy z nich to okaz paprotnika kolczystego (Polystichum lobatum syn. P.
aculeatum), który egzystuje w Dolinie
Zajêczej. Jest taksonem rozproszonym na
ni¿u, czêstszym jedynie na po³udniu Polski  na obszarze gór i pogórza. Prawdopodobnie w okresie miêdzywojennym
wystêpowa³ w kawiarnianym ogródku,
który wraz z samym obiektem us³ugowym dla turystów uleg³ zupe³nemu zniszczeniu (obecnie widoczna jest tylko niewielka ruina). Byæ mo¿e gatunek
uciek³ z hodowli i przetrwa³ w postaci
pojedynczego osobnika.
Obcym gatunkiem dla Lasów Oliwskich jest tak¿e pióropusznik strusi
(Matteuccia struthiopteris), rosn¹cy
m.in. w rezerwacie przyrody Zajêcze
Wzgórze w Sopocie. Inne okazy stwierdzono w rejonie kot³owni przy ul. Norblina w Oliwie, w dawnym wyrobisku
kruszywa w Dolinie Zielonej (znajduje
siê tam lena kapliczka) oraz w Dolinie
Radoci w s¹siedztwie dzia³ek ogrodniczych. We wszystkich przypadkach takson utworzy³ lokalne populacje z okazów
porzuconych przez ludzi  wynik powszechnego zjawiska zamiecania lasów.
Wyj¹tkiem jest stanowisko w Dolinie
Zielonej, gdzie paprocie zosta³y posadzone celowo dla ozdoby otoczenia kapliczki. Cech¹ charakterystyczn¹ pióropusznika jest dymorfizm (dwupostaciowoæ)
w budowie lici. W czêci centralnej wyrasta sporofil przypominaj¹cy pióra strusia  st¹d nazwa gatunku, otoczony liæmi s³u¿¹cymi do od¿ywiania siê roliny
 trofofilami.
Interesuj¹cym gatunkiem jest zanokcica skalna (Asplenium trichomanes). Jej
pojedyncze lokalne stanowisko znajduje
siê w Starej Oliwie przy ul. Stary Rynek
Oliwski. Skupisko okazów wyros³o na
ceglanym murze Domu Bramnego od
strony podwórza. Budowa roliny, m.in.
w¹skie ³uski na k³¹czu, wskazuje, ¿e paproæ nale¿y do podgatunku A. trichomanes subsp. quadrivalens; wg informacji
zawartych w specjalistycznej literaturze,
podgatunek typowy wystêpuje wy³¹cznie na wapiennych ska³ach. Na siedliskach zastêpczych rolê ska³ przejmuje
wapienna zaprawa, stosowana do ³¹czenia cegie³. Botaniczne opracowania z pocz¹tku XX wieku wymieniaj¹ w Starej
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Dbajmy o jêzyk !
Odmieniaæ czy nie odmieniaæ?
Zanokcica skalna (Asplenium trichomanes
subs. quadrivalens) , Stara Oliwa

Oliwie jeszcze dwa kalcyfilne gatunki
paproci, preferuj¹cych na ni¿u zabytkowe mury; s¹ to zanokcice: zielona (Asplenium viride) oraz murowa (A. ruta-muraria). Oba gatunki wyginê³y wskutek
konserwacji starych murów i braku w³aciwego wapiennego pod³o¿a, niezbêdnego do ich egzystencji. Ostatni wymieniony takson mo¿na zauwa¿yæ na murach
zamku w Malborku, w tych partiach,
gdzie zachowa³o siê wapienne spoiwo
cegie³.
Mam nadziejê, ¿e powy¿szy mini
przewodnik prezentuj¹cy wybrane gatunki paproci wystêpuj¹cych w rejonie
Gdañska, g³ównie w Lasach Oliwskich,
sk³oni choæ czêæ Pañstwa do zainteresowania siê t¹ grup¹ rolin zarodnikowych. Moim zdaniem ich poszukiwanie
w lenym rodowisku jest zajêciem
znacznie cenniejszym ni¿ próba odnalezienia legendarnego kwiatu paproci 
w szerokim tego s³owa znaczeniu. Dowód jest prosty  bogatsza, pe³niejsza
wiedza o rodowisku pozwala na lepsz¹
jego ochronê, m.in. dziêki zrozumieniu
naturalnych praw, którymi rz¹dzi siê
przyroda. Niezale¿nie, pobyt w lesie to
wspania³y sposób na regeneracjê psychiki, nadw¹tlonej wspó³czesn¹ cywilizacj¹
popiechu, ska¿onego rodowiska i miejskiego ha³asu komunikacyjnego.
Zamieszczone w artykule fotografie
nie ukazuj¹ wygl¹du wszystkich wymienionych gatunków paproci. Dlatego mi³onikom natury, zainteresowanym tymi
rolinami, polecam ogólnie dostêpne klucze do oznaczania polskiej flory oraz
barwne albumy prezentuj¹ce omawian¹
grupê rolin. Interesuj¹cy egzotyczny
gatunek paproci nale¿¹cy do epifitów,
tzw. ³osie rogi, mo¿na obejrzeæ w palmiarni na terenie oliwskiego ogrodu botanicznego.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny

J

êzyk polski jest jêzykiem fleksyjnym,
st¹d te¿ Polacy maj¹ siln¹ sk³onnoæ do
odmiany wyrazów, tak¿e obcych. Istniej¹
jednak wyrazy, bêd¹ce z regu³y zapo¿yczeniami, które nie podlegaj¹ odmianie.
Oto kilka przyk³adów:
au pair  nieodmienny rzeczownik rodzaju ¿eñskiego, oznaczaj¹cy dziewczynê
zatrudnion¹ do opieki nad dzieckiem i
drobnych prac domowych, czêsto cudzoziemkê, która w ten sposób spêdza czêæ
wakacji, aby zarobiæ na resztê. Przez pó³
roku pracowa³am jako au pair w Anglii.
(Francuskie: travailler au pair pracowaæ
za utrzymanie i kieszonkowe).
derby  w znaczeniu wycigi konne, derby jest s³owem nieodmiennym, natomiast w znaczeniu mecz pi³karski miejscowych dru¿yn  odmienia siê, np. trójmiejskie derby, trójmiejskich derbów itd.
euro  wyraz ten traktowany jest dzi
przez jêzykoznawców jako nieodmienny.
Gdy jednak Polska wejdzie do strefy euro,
niewykluczone, ¿e zacznie byæ odmieniany. Mo¿e bêdziemy kupowaæ za eura, bêdzie nam brakowaæ eur itd. Nawiasem mówi¹c, rzeczownik euro jest rodzaju nijakiego.
kakao  jest to wyraz w zasadzie nieodmienny. Nowy s³ownik poprawnej polszczyzny PWN podaje, ¿e jedynie w bardzo swobodnej polszczynie, np. w jêzyku rodzinnym, dopuszczalna jest nastêpuj¹ca odmiana: D. kakaa, C. kakau, N.
kakaem, lm M. kakaa. Argumentem za
tym wyj¹tkiem mo¿e byæ analogia do odmiennego (choæ nie zawsze odmienianego) rzeczownika rodeo: tego rodea, temu
rodeu itd.
logo  s³owniki podaj¹, ¿e jest to s³owo nieodmienne. Poprawnymi formami
s¹ wiêc np. jedno logo i dwa ró¿ne logo.
Istnieje jednak silna tendencja do odmiany, np. tym logiem czy dwa loga. Zwolennicy takiej odmiany mogliby powo³aæ
siê na zmianê, jaka dokona³a siê w ostatnim pó³wieczu z takimi s³owami, jak: radio, studio, molo, które te¿ by³y kiedy
nieodmienne, a dzi pierwsze dwa s¹ prawie zawsze odmieniane, a trzecie przewa¿nie te¿.

Imiona obce zakoñczone na -o oraz
-i. We wspó³czesnym jêzyku polskim wystêpuje tendencja do nieodmieniania imion
obcych, zw³aszcza zakoñczonych na -o. Jej
zwolennicy argumentuj¹, ¿e w ten sposób
unika siê w¹tpliwoci co do formy mianownika danego imienia. Gdy powiemy bowiem np. widzia³em siê z Romanem, to
mo¿e chodziæ o osobê o imieniu Roman lub
Romano. Podobnie gdy powiem, ¿e umówi³em siê z Markiem, to mo¿e to byæ: Marek, Mark, Marc, Marco. Jêzykoznawcy
twierdz¹ jednak, ¿e jêzyk polski jest jêzykiem fleksyjnym, tote¿ jeli umiemy ustaliæ wzorzec odmiany dla danego wyrazu,
powinnimy go odmieniaæ. W zwi¹zku z
tym imiona obce zakoñczone na -o oraz -i
odmieniamy, zw³aszcza gdy s¹ s³owiañskie.
A zatem, np. bu³garskie imiona Christo,
Genczo, Kolio odmieniaj¹ siê zgodnie z rzeczownikowym wzorcem odmiany, tzn. nie
widzia³em Christa (Gencza, Kolia), za
imiona Had¿i, Zachari, Georgi  wed³ug
wzorca przymiotnikowego, tzn. nie widzia³em Had¿iego (Zachariego, Georgiego).
Nazwiska nies³owiañskie zakoñczone
na -i  stosujemy tu wzór odmiany taki
sam jak w przypadku rodzimych nazwisk
o podobnym zakoñczeniu (np. Kowalski);
a zatem np. nazwisko Ferrari odmieniamy
nastêpuj¹co: M. Ferrari, DB. Ferrariego,
C. Ferrariemu, NMs. Ferrarim. Nieodmienianie takiego nazwiska oznacza³oby, ¿e
jego w³aciciel jest kobiet¹.
Nazwiska nies³owiañskie zakoñczone
na -o (z wyj¹tkiem akcentowanych na
ostatni¹ sylabê) odmieniaj¹ siê jak okno,
np. Picasso  Picassa. Nazwiska obce akcentowane na ostatni¹ sylabê s¹ nieodmienne, np. Hugo. Nazwisk typu Picasso mo¿na te¿ nie odmieniaæ pod warunkiem, ¿e u¿ywa siê ich z wyrazem odmienionym, np. Pabla Picasso.
OKNO (Orodek Kszta³cenia na Odleg³oæ)  ten skrótowiec jest nieodmienny, podobnie jak NATO lub ZOMO (dla
m³odzie¿y wyjanienie: Zmotoryzowane
Oddzia³y Milicji Obywatelskiej).
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
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Moje podró¿e w przestrzeni i w czasie

Dziedzictwo Epoki Snu

M

ityczne opowieci o przodkach z
Epoki Snu wywar³y ogromny
wp³yw na kulturê nomadów australijskich.
Odnajdujemy je w cie¿kach piewu, w
rytua³ach i ceremoniach oraz w sztuce.
R.M. Berndt, uznany autorytet, twierdzi, ¿e wiêkszoæ dzie³ ma charakter sakralny, nawi¹zuj¹cy do pradawnych mitów. Wyrane s¹ te¿ wp³ywy indonezyjskie  w okresie lodowcowym Australia
by³a po³¹czona z Now¹ Gwine¹ oraz z
czêci¹ wysp Indonezji, a poziom wody
by³ wówczas ni¿szy ni¿ w obecnych czasach. Sztuka aborygenów by³a bardzo silnie zwi¹zana z natur¹ i z wierzeniami, a
tradycyjne formy i techniki by³y przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kluczem do zrozumienia tej twórczoci jest
poznanie realiów ¿ycia ludzi, którzy j¹
tworzyli. Pierwsi badacze kultury rdzennych mieszkañców Australii porównywali
malowid³a i ryty do prehistorycznych dzie³
sztuki europejskiej, niestety nie rozumiej¹c ich i nie doceniaj¹c. Systematyczne
badania rozpoczêto dopiero w XX wieku, jednak o prawdziwym zainteresowaniu wielu badaczy mo¿emy mówiæ dopiero po II wojnie wiatowej. Ze cie¿kami
piewu zwi¹zane by³y liczne rytua³y, ceremonie, totemizm bêd¹cy tutaj form¹ religii, oraz tañce i magiczne obrzêdy 
wszystko to jest bezcennym dziedzictwem
przodków Epoki Snu.
Najwa¿niejszymi tajemnymi obrzêdami
by³y inicjacje. Odbywa³y siê one zawsze
w jednym ze wiêtych miejsc nocy, w którym mo¿na by³o nawi¹zaæ kontakt z przodkami. Ceremonie te przygotowywa³y do
doros³ego ¿ycia. Ch³opców, którzy ukoñ-

czyli 9 lat, zabierano matkom i przez lata
uczono wiêtych pieni i tradycji. Przechodzili tam te¿ próbê krwi. Najwa¿niejszym
jednak zadaniem inicjacji by³o kszta³cenie.
Trzeba by³o poznaæ ca³¹ mitologiê swojej
wspólnoty rodowej, a potem recytowaæ
przez wiele godzin z pamiêci tysi¹ce strof.
By³y to ca³e epopeje.
By³y te¿ inne inicjacje, szamañskie, w
których brali udzia³ tylko nieliczni adepci tej sztuki. Szamanizm jest najstarsz¹
cie¿k¹ duchow¹ ludzkoci. Samo s³owo
szaman oznacza wêdrowca pomiêdzy
wiatami. Szamani byli uzdrowicielami
i czarownikami, uwalniali swój umys³ od
ograniczeñ fizycznych, by przenieæ siê
w inny wymiar, porozmawiaæ z duchami
zwierz¹t i poradziæ siê przodków. Najciekawsz¹ cech¹ szamanizmu aborygenów
by³o to, ¿e to, co nam siê ni, jest rzeczywistoci¹, za rzeczywistoæ jest snem
(G. Grant). Aby zostaæ szamanem trzeba
by³o poznaæ nauki, mieæ inicjacjê i praktykowaæ: Warunkiem inicjacji w Australii jest rytualna mieræ i usuniêcie organów kandydata, a nastêpnie zast¹pienie
ich nowymi. W niektórych plemionach to
istoty nadprzyrodzone dokonuj¹ operacji
 otwieraj¹ brzuch i wk³adaj¹ do rodka
magiczne kamienie. W innych czyni¹ to
szamani. Istnieje wiele wariantów inicjacji  zmieniaj¹ siê liczba i charakter istot
przeprowadzaj¹cych operacjê, s¹ to duchy,
zwierzêta, ludzie. Magiczne kamienie
wk³adane do wnêtrza kandydata ró¿ni¹ siê
pod wzglêdem wielkoci i liczby, a czasami zamiast nich do brzucha kandydata
wk³adane s¹ magiczne wê¿e. Czasami
usuwane s¹ wszystkie organy, a czasami
ich czêæ (G. Grant).

Zdobienie cia³a ornamentami z pierza (F. Rose)

Wzór stosowany do dekoracji cia³a (F. Rose)
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Historia pierwszych trojga ludzi, rysunek na
korze w : F. Rose Pierwotni mieszkañcy Australii

Warto te¿ wspomnieæ o innych magicznych obrzêdach. Corroborree, to wielka
uroczystoæ, pe³ne mocy obrzêdy i tañce,
przekazuj¹ce relacje z odleg³ej Epoki snu,
gdy Wielki Duch zst¹pi³ na ziemiê i stworzy³ wiat. Innym ciekawym obrzêdem
by³o Kunapipi, bêd¹ce niegdy prawdziw¹ zmor¹ misjonarzy. By³o wiêtem urodzaju, podczas którego oddawano czeæ
matce ziemi, bêd¹cej ród³em wszelkiego ¿ycia. Inny charakter mia³y natomiast
obrzêdy Pukamuni, ceremonie pogrzebowe ludu Tiwi. Aborygeni wierzyli w wêdrówkê duszy po kole ¿ycia i mierci, oraz
w ponowne jej o¿ywanie.
Bardzo wa¿ne by³y równie¿ rytua³y
rozmna¿ania, które pomaga³y utrzymaæ
p³odnoæ natury i kobiety. Szamanom
pomaga³y w tych ceremoniach wond¿in.
Wed³ug Elkina posiada³y one moc stworzenia deszczu. Elkin prowadzi³ swoje
badania w latach 1927-1928. Najciekawsz¹ figurkê wond¿ina odkryto w Kimberley. Wystarczy³o pomalowaæ g³owê wond¿ina na nowo, by spad³ deszcz. Mit wond¿ina ³¹czy³ siê z ungudem, têczowym
wê¿em Epoki Snu. Przemalowanie g³owy wond¿ina pomaga te¿ mieæ wiele dzieci, bo ungud stwarza zarodki, dzieciêce
duszki i dostarcza je z deszczem do zbiorników wodnych (F. Rose). Wond¿in sprowadzaj¹ wiêc ponownie porê deszczow¹,
oraz pomagaj¹ rozmna¿aæ roliny i zwierzêta. Prawdopodobnie wszystkie lokalne grupy mia³y w³asne galerie wond¿in.
Wiele dzie³ sztuki, przedstawiaj¹cych obrzêdy wtajemniczenia i rozmna¿ania jest
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bardzo podobnych, gdy¿ sztuka ta przedstawia³a p³odnoæ cz³owieka i natury.
Jednak to rysunki ryte i malowid³a naskalne by³y pierwszymi dzie³ami, z którymi zetknêli siê biali. Datowanie tych
galerii jest bardzo trudne  istotnym ród³em informacji mog¹ byæ tu same przedstawione zwierzêta  wiele z nich okaza³o siê wymar³ymi dawno temu gatunkami. Najczêciej przedstawiano figury torbaczy (kangury i wallaby), czy emu. Na
wybrze¿ach pojawia³y siê rysunki ryb,
¿ó³wi i ssaków morskich. Przedstawiano
te¿ broñ, potrzebn¹ do zdobycia po¿ywienia, lady zwierz¹t, sceny polowañ, rytua³ów, walk, mitycznych przodków, natomiast najrzadziej przedstawiano ludzi,
duchy, czy roliny. Rysunki te i ryty naskalne powsta³y  wed³ug F. D. McCarthyego  nawet przed tysi¹cami lat, a
mimo to wspó³czeni aborygeni potrafi¹
odnaleæ w nich mity herosów Epoki Snu.
Ryty odnaleæ mo¿na nie tylko na ska³ach,
ale równie¿ na kamiennych i drewnianych
tjuringach, tarczach obronnych i muszlach
per³owych. Najciekawsze dzie³a sztuki
odkryto na pó³nocy kontynentu  ich styl,
kolorystyka i motywy s¹ urzekaj¹ce. Stosowana powszechnie w nich ochra pozwala³a dobraæ przepiêkne odcienie ¿ó³ci i
czerwieni  paletê podstawowych kolorów uzupe³nia³y biel i czerñ, przygotowane równie¿ na bazie naturalnych barwników. Farby nak³adano na sucho, jak kredê, lub na mokro. Barwniki te okaza³y siê
niezwykle trwa³e.
Bardzo interesuj¹ce by³y malowid³a
mimi i rentgenowe. Mimi by³y malutkimi
delikatnymi i dobrymi duszkami, które
mog³y polowaæ tylko w bezwietrzne dni.
Ludzie s³yszeli je nocami, w dzieñ jednak duszki chowa³y siê przed nimi  wystarczy³o, by dmuchnê³y w ska³ê, która
natychmiast otwiera³a siê przed nimi,
umo¿liwiaj¹c ucieczkê. Mimi malowano
technik¹ kreskow¹. Malarstwo rentgenowe natomiast przedstawia³o ryby i zwierzêta krêgowe z wyranie zaznaczonym
krêgos³upem i organami wewnêtrznymi.
Podobn¹ technikê stosowali Eskimosi,
mieszkañcy Nowej Zelandii i Indianie
Ameryki Pó³nocnej.
Kora by³a kolejnym surowcem, na którym powstawa³y ciekawe dzie³a sztuki.
Du¿e kawa³ki kory wycinano i ci¹gano z
drzew, nastêpnie poddawano specjalnej
obróbce i malowano wewn¹trz.
Sztuka rytualna Epoki Snu zwi¹zana
by³a z magicznymi obrzêdami i inicjacja-

mi. Nie by³a znana, poniewa¿ obrzêdy
by³y tajne, a udzia³ w nich osób niewtajemniczonych karano nawet mierci¹.
Sztuka obejmowa³a malowid³a na ciele
uczestników rytua³ów wtajemniczenia i
rozmna¿ania, zwierz¹t totemicznych, inicjacji. W ten sposób zdobiono równie¿
przedmioty u¿ytkowe, potrzebne podczas
obrzêdów i ceremonii. Wykonywano te¿
mistyczne rysunki na ziemi w miejscu
ceremonii. Informacje dotycz¹ce tej sztuki w Australii Centralnej zachowa³y siê
dziêki przekazom F. J. Gillena, B. Spencera i T. G. H. Strehlowa. Musimy jednak
pamiêtaæ, ¿e podobne obrzêdy (tradycyjne tañce, recytacje i piewy) odbywa³y siê
w ca³ej Australii, w tysi¹cach totemicznych miejsc zwi¹zanych z Epok¹ Snu.
Wznoszono te¿ specjalne s³upy totemowe w miejscach, gdzie mityczni herosi
wrócili spaæ do ziemi. Przedmiotami zwi¹zanymi z obrzêdami by³y te¿ waningga
(krzy¿e z w³ókien), tjuringi, kulpingi i
warkotki. Na szczególna uwagê zas³uguj¹ tjuringi  wiête tablice. Dla ka¿dego aborygena to wiêtoæ nad wiêtociami [...] jego dusza. Tjuringa to zazwyczaj
owalna tabliczka wyciosana z kamienia,
albo z pnia mulgi, pokryta wzorem, przedstawiaj¹cym wêdrówki totemicznego
przodka jej w³aciciela. Wed³ug aborygeñskiego prawa tjuringi mog¹ ogl¹daæ jedynie w pe³ni wtajemniczeni (B. Chatwin).
By³y one przechowywane w specjalnych
sk³adach, w jaskiniach, albo w wydr¹¿onych drzewach, a wokó³ nich, na powierzchni oko³o jednego kilometra rozci¹ga³a siê wiêta ziemia. U¿ywano ich
podczas ró¿nych ceremonii i magicznych
rytua³ów  zw³aszcza podczas inicjacji.
Cieszy³y siê one ogromn¹ czci¹, by³y odwiedzane w sk³adach i nacierane t³uszczem i czerwona ochr¹. Aborygeni wierz¹, ¿e ci przodkowie, którzy nie zasnêli,
przemienili siê w³anie w tjuringi. Ka¿dy
noworodek dostawa³ swoj¹ w³asn¹ tjuringê odpowiedniego totemu  czêsto nale¿a³y one przedtem do osób zmar³ych 
umacniano w ten sposób wiarê w reinkarnacjê, w continuum.
Pieni australijskie nie tylko opowiada³y o przygodach przodków  herosów.
By³y te¿ pieni zwi¹zane z ceremoni¹ inicjacji, z magi¹ szamanów, chorob¹, mierci¹ i pieni opowiadaj¹ce o polowaniach i
o zbieraniu po¿ywienia. Dzieciom piewano ko³ysanki. Instrumenty, które towarzyszy³y tym pieniom by³y bardzo pry-
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Malowid³o wond¿ina na korze ( F. Rose)

mitywne. Rytm wybijano za pomoc¹ 2 bumerangów. By³y te¿ diamalah (drewienka, którymi uderzano o siebie), bêbny
obci¹gane skór¹, drewniane gongi, sznury muszelek i grzechotki z orzechów baobabu. Jednym z najwa¿niejszych instrumentów aborygenów by³ didjeridoo, podobny do dudy, d³ugi na pó³tora metra, o
rednicy 8 centymetrów, pieñ drzewa,
wyczyszczony dok³adnie przez termity.
Ustnik wykonywano z twardniej¹cego
soku orzecha.
Bardzo ciekawe obyczaje ludu Tiwi
wymusza³y stawianie rzebionych s³upów
nagrobnych nartanga. Przypomina³y one
indiañskie totemy. Stawiano zawsze po
dwa s³upy przed domem zmar³ego.
Powszechna te¿ by³a wiara, ¿e przedmioty kultu osi¹gaj¹ wiêksz¹ moc, gdy
pomaluje siê je ponownie.
Aborygeni, wiod¹cy przez tysi¹clecia
¿ycie nomadów, cile wytyczone przez
tradycjê i kult przodków Epoki Snu ur¹gaj¹ wiêtemu prawu ciu³actwa. Nie s¹
ciekawi wielkiego nieznanego wiata. [...]
Najstarsi mieszkañcy kontynentu nie pojmuj¹, dlaczego biali buduj¹ miasta, domy,
asfaltowe drogi, dlaczego siê spiesz¹,
zbieraj¹ kolorowe papierki i zanosz¹ je do
banku (Dworczyk). Ich wiedza jest statyczna, ¿yj¹ zgodnie z prawami natury,
czuj¹ siê jej cz¹stk¹. Taka te¿ jest ich sztuka. Interesuje ich tylko wiedza praktyczna, która pomo¿e im prze¿yæ i przestrzegaæ tradycji. Nie potrafi¹ zrozumieæ abstrakcyjnej wiedzy ksi¹¿kowej. Ciekawym
przyk³adem mo¿e byæ tu ich stosunek do
matematyki. Nie by³a im ona w ogóle potrzebna. Mieli w swoim jêzyku okrele
Nr 7/2003
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nie tylko na liczbê 2. Aby podaæ wy¿sz¹ cyfrê, musieli u¿ywaæ palców. Znali
okrelenie ma³y t³um i wielki t³um
(powy¿ej dziesiêciu). Wszystko, co zak³óca³o ich spokój, m¹ci³o duszê  by³o im
wrogie. Têpieni jak robactwo, przepêdzani z w³asnej ziemi i niezrozumiani, przez
wiele lat ¿yli we w³asnym wiecie, który

im siê przera¿aj¹co kurczy³. Wiele miejsc
kultu bezmylnie niszczono, najpierw dlatego, ¿e by³y takie prymitywne, potem
przy budowie strategicznych autostrad w
latach 1942-1943. Spó³ki górnicze, które
te¿ wkroczy³y do akcji, dokona³y wielu
zniszczeñ. Na szczêcie zaczyna siê to
zmieniaæ. Coraz wiêcej ludzi uwiadamia

Tajemnice ludzkiej inteligencji (Cz. III)
Inteligencja matematyczno-logiczna
Gnothi seauton. Poznaj samego siebie.

Napis w wi¹tyni Apollina w Delfach

P

owy¿sze s³owa, spopularyzowane
przez Sokratesa, a przytoczone przez
Platona w Protagorasie, powinny zainspirowaæ do pracy nad sob¹ ka¿dego,
kto nie wierzy, ¿e jest posiadaczem
wszystkich rodzajów inteligencji. Najtrudniej jest uwierzyæ ludziom, którzy
maj¹ problemy z przedmiotami cis³ymi,
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¿e równie¿ inteligencja matematyczno-logiczna jest darem, który posiadaj¹.
Przez ostatnie sto lat, od czasów opublikowania przez Alfreda Bineta, francuskiego psychologa z Sorbony, testów
IQ, przeznaczonych dla uczniów szkó³
podstawowych w celu zdopingowania
ich do poprawy wyników w nauce, panowa³o przekonanie, ¿e jedyn¹ i najwa¿niejsz¹ cech¹ inteligencji jest jej powi¹zanie z logik¹ i matematyk¹. Kandydaci
na uczelnie techniczne, obdarzeni inteligencj¹ matematyczno-logiczn¹, nigdy
nie prze¿ywali takich stresów jak humanici, którym strach przed staniêciem
oko w oko z matematyk¹, fizyk¹, chemi¹ czy ekonomi¹ zatruwa³ ¿ycie.
Howard Gardner, proponuj¹c nowy
podzia³ inteligencji, z którym nie wszyscy psycholodzy siê zgadzaj¹, umo¿liwi³ nauczycielom takie pokierowanie
edukacj¹ uczniów, by ka¿dy z nich przy
indywidualnym prowadzeniu móg³ osi¹gn¹æ wspania³e wyniki w dziedzinach do
tej pory obcych. Nie wszyscy bowiem
s¹ tak wybitnymi matematykami, jak np.
Andrew Willes z uniwersytetu w Cambridge, który poradzi³ sobie z nierozwi¹zanym od XVII wieku równaniem Pierrea de Fermata, francuskiego prawnika
i matematyka, twórcy geometrii analitycznej i wspó³twórcy nowoczesnej teorii liczb. Trzydzieci lat powiêci³ na
rozgryzanie tego problemu i dziêki matematycznemu talentowi, uporowi i wytrwa³oci, a tak¿e determinacji i kreatywnemu fantazjowaniu uda³o mu siê wreszcie w 1994 roku osi¹gn¹æ sukces i to
sukces na miarê wiatow¹.
Strach przed liczbami zakorzeni³ siê
bezpodstawnie w umyle wielu ludzi.

sobie, ¿e dziedzictwo herosów Epoki Snu
jest dziedzictwem wiatowej kultury i jako
takie powinno byæ chronione.
Iwona Alaaie
Biblioteka G³ówna

Praktyka wykazuje bowiem, ¿e przyczyn¹ jest zazwyczaj nie brak zdolnoci, ale
niew³aciwe metody stosowane przez
nauczycieli ucz¹cych matematyki. Wystarczy drobna luka w wiedzy, by zak³óci³a ona rozumienie kolejnych problemów matematycznych. Zg³êbianie królowej nauk odbywa siê na zasadzie postêpu linearnego, w przeciwieñstwie do
innych nauk, np. geografii czy historii,
które stanowi¹ jakby ogromn¹ uk³adankê, któr¹ mo¿na uzupe³niaæ w dowolnym
miejscu i czasie.
Wszyscy rodzimy siê z podstawowym wyczuciem liczb. Z liczbami spotykamy siê na ka¿dym kroku: czujemy
siê lub chcemy byæ tymi jedynymi,
marzymy o wygraniu miliona w Totolotka, ledzimy piosenki, które znajduj¹
siê w pierwszej dziesi¹tce na listach
przebojów, kibicujemy sportowcom zajmuj¹cym pierwsze, drugie lub trzecie
miejsce podczas rozgrywek olimpijskich, liczymy swój wiek, wagê,
wzrost, kalorie planuj¹c posi³ki. Liczymy pieni¹dze, godziny, dni urlopu, planujemy bud¿et domowy, regulujemy
podatki, sprawdzamy godziny odjazdu
poci¹gów i programów telewizyjnych.
¯yjemy w wiecie liczb, nie zdaj¹c sobie sprawy, jak du¿o jest ich wokó³ nas.
Liczby kojarz¹ siê nam z logicznym
myleniem i z egzaminami  do redniej szko³y czy na studia. Tymczasem
logiczne mylenie jest w naszym ¿yciu
czym tak podstawowym jak oddychanie, widzenie wiata, chodzenie, emocje. Jest czym tak naturalnym, ¿e nawet tego nie zauwa¿amy. Logicznego
mylenia u¿ywamy bowiem zawsze wtedy, gdy podejmujemy jak¹kolwiek decyzjê, rozwi¹zujemy problem czy dokonujemy wyboru. S¹ to dzia³ania, które
wykonujemy nieustannie w ka¿dej chwili naszego ¿ycia. O g³êboko zakorzenionym logicznym myleniu, które mo¿emy inaczej okreliæ jako zdrowy rozs¹dek, wiadcz¹ u¿ywane przez nas stwierdzenia, gdy co nam nie gra: to nie
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ma sensu lub to nie trzyma siê kupy.
Zdrowym rozs¹dkiem kierujemy siê,
gdy podejmujemy pracê, wybieramy
kandydata na wspó³ma³¿onka, planujemy wydatki, kupujemy sprzêt domowy,
ubranie na poszczególne pory roku, planujemy przysz³oæ dziecka, robimy
oszczêdnoci. Gdy w grê wchodzi nasze osobiste dobro lub osobisty interes,
zawsze podejmiemy decyzjê, która bêdzie najlepsza, podyktowana racjonalnymi przes³ankami.
Aby ograniczyæ do minimum iloæ
pope³nionych b³êdów, nale¿y trenowaæ
logiczne mylenie. Je¿eli nauczê siê wykorzystywaæ moje wrodzone, ale nieuruchomione dotychczas  przez niewiadomoæ, lenistwo lub zaniedbanie
 zdolnoci logicznego mylenia, wówczas uruchomiê procesy mylowe w
tempie procesora o mocy tysi¹ca megaherców, bêdê potrafi³a znaleæ rozwi¹zanie (i to w³aciwe) ka¿dego problemu,
bêdê umia³a korygowaæ mój sposób
mylenia tak d³ugo, a¿ uwolniê siê od
b³êdu, posi¹dê zdolnoæ wychwytywania wszystkiego, co nie ma sensu i dostrzegania b³êdów logicznych oraz mylnych danych, zauwa¿ê ka¿d¹ próbê fa³szywej interpretacji danych w sprawozdaniach, przemówieniach, statystykach,
wyjanieniach i dyskusjach. Gdy posi¹dê sztukê logicznego mylenia, mogê
staæ siê nawet czarodziejk¹ matematyki: bêdê umia³a wówczas przeprowadzaæ
w pamiêci najbardziej skomplikowane
dzia³ania.
Realizacja tych celów nie jest wbrew
pozorom (dla tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e
nie s¹ najlepszymi matematykami czy
logikami) trudna. Wystarczy tylko, gdy
zaistnieje problem, zgromadziæ wszystkie mo¿liwe dane i informacje, dok³adnie je przeanalizowaæ, spokojnie je rozwa¿yæ i powa¿nie zastanowiæ przed podjêciem decyzji  nie ¿a³uj¹c czasu na rozwi¹zanie problemu. Nale¿y równie¿ szukaæ alternatywnych rozwi¹zañ, poniewa¿ wiele problemów mo¿na za³atwiæ
na ró¿ne sposoby. Uchroni nas to byæ
mo¿e przed podjêciem niew³aciwej decyzji i kompromitacj¹, gdy zaproponu-

jemy nieprawid³owe rozwi¹zanie.
W rozwijaniu zdolnoci logicznego
mylenia bardzo pomaga ogl¹danie programów telewizyjnych poruszaj¹cych tematy naukowe, prawnicze, zwi¹zane z
biznesem. Niebagatelny wp³yw ma równie¿ odwiedzanie muzeów, ukoñczenie
kursów nauk cis³ych, a tak¿e zwiedzanie zak³adów, które stosuj¹ nowe zaawansowane technologie.
Je¿eli chcemy, by sprawy, które stanowi¹ problem, nie by³y dla nas zbyt
skomplikowane, musimy nauczyæ siê
rozpoznawaæ jego istotê, ustaliæ, co zostanie osi¹gniête poprzez rozwi¹zanie
problemu, przeanalizowaæ wszystkie
fakty i dowody, postawiæ sobie pytanie,
jaki wybraæ sposób postêpowania, znaleæ najrozs¹dniejsze rozwi¹zanie i
sprawdziæ czy znajduje ono zastosowanie.
Rozwijanie zdolnoci intelektualnych
podnosi wartoæ rynkow¹ cz³owieka. W
dobie rywalizacji silnie rozwiniêta inteligencja logiczno-matematyczna
umo¿liwia odniesienie sukcesu. O karierze i wszelkim rozwoju decyduje przede
wszystkim inteligencja. Wykszta³cenie
wi¹¿e siê jedynie z konkretn¹ wiedz¹ i
nie ma nic wspólnego z inteligencj¹, której istot¹ jest pojêtnoæ i szybkoæ przetwarzania informacji. Poniewa¿ w dzisiejszej dobie wiedza podwaja siê co 2
do 3,5 roku, dlatego wa¿ne jest, by dziêki
trenowaniu swojego potencja³u intelektualnego podwoiæ mo¿liwoæ wch³oniêcia informacji. Ka¿da komórka nerwowa naszego cia³a zawiera w sobie kompletn¹ pamiêæ wszystkiego, z czym siê
w ¿yciu zetknêlimy. Trzeba powiêkszyæ
ten wykorzystywany w niewielkim stopniu potencja³.
Na wielkoæ naszego potencja³u intelektualnego sk³ada siê nie tylko nasze
dowiadczenie, ale równie¿ dziedzicznoæ oraz wp³yw rodowiska, w którym
siê wychowalimy, oraz rodowiska, w
którym aktualnie przebywamy. Baga¿
genetyczny jest tym czynnikiem, który
wyznacza nam nasze osobiste dolne i
górne granice mo¿liwoci intelektualnych. Na co dzieñ pos³ugujemy siê inteligencj¹ p³ynn¹, która pozwala nam odbieraæ na bie¿¹co rzeczywistoæ, oraz
inteligencj¹ krystaliczn¹, któr¹ daje nam
zdobyta wiedza oraz dowiadczenie.
Oprócz wrodzonych talentów, rodowiska i wykszta³cenia istotn¹ rolê odgrywa systematyczny trening umys³u oraz
trening fizyczny, powoduj¹cy lepsze
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ukrwienie mózgu, a przez to lepsz¹ pracê mózgu. Badania wykaza³y, ¿e niezmiernie wa¿n¹ rolê w naszym intelektualnym rozwoju odgrywa równie¿ harmonijne ¿ycie rodzinne, rozwijanie zainteresowañ oraz przyjmowanie nowej
wiedzy. Wa¿ne jest jednak, by magazynowaæ w naszej pamiêci tylko pozytywy, a wyrzucaæ wszystko, co jest negatywne, bowiem negatyw, który jest zawsze balastem destrukcyjnym, wyrz¹dza
nam jedynie szkody. Nie nale¿y równie¿
przyjmowaæ bezrefleksyjnie i bezkrytycznie wszystkiego, co nas otacza, a
zw³aszcza programów telewizyjnych.
Byæ mo¿e, gdy rozwiniemy swoje
zdolnoci logiczno-matematyczne, wyniki testów IQ wypadn¹ dla nas bardzo
pomylnie. Wiedza i logiczne mylenie
pomog¹ w rozwi¹zaniu zadañ, pomog¹
odnieæ sukces zawodowy, nigdy jednak
nie pomog¹ w rozwi¹zywaniu problemów natury psychicznej. Temat ten rozwinê szerzej, omawiaj¹c kolejne rodzaje inteligencji.
Swoje rozwa¿ania o d¹¿eniu cz³owieka do doskona³oci, m¹droci, zg³êbienia tajemnic w³asnego ja oraz tajemnic
wiata zakoñczê filozoficzn¹ myl¹ Alberta Einsteina: Prawdopodobieñstwo
zmierzenia tego, na ile cz³owiek dziêki
usilnym próbom zbli¿y³ siê do Prawdy,
jest nieskoñczenie ma³e. Mylê, ¿e mimo
ma³ego prawdopodobieñstwa, warto d¹¿yæ do poznania choæby odrobiny prawdy o sobie i innych.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna
rys. Kuba Gornowicz
(Na podstawie : Inteligencje wielorakie. Teoria w
praktyce. Media Rodzina 2002, Nêcka E.: Inteligencja. Geneza. Struktura. Funkcje. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003, Stine J.M. : Rozwiñ swoj¹ inteligencjê. Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002, Thorpe S. : Myleæ jak Einstein. Kilka prostych sposobów na ³amanie regu³ i
odkrywanie w sobie geniuszu. Rebis 2001)
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Z kalendarza JM Rektora
Maj 2003
" 29 maja. Budynek Collegium Bio-

"

"

"

"

"

medicum Akademii Medycznej w
Gdañsku. Uroczystoæ nadania tytu³u doktora honoris causa profesorowi Tadeuszowi Maliñskiemu przez
Akademiê Medyczn¹ w Gdañsku.
30 maja. Sala Okr¹g³a Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa
Pomorskiego w Gdañsku. Podczas
spotkania omówione zosta³y m.in.
rola funduszy strukturalnych w strategii spo³eczno-gospodarczej rz¹du
RP, stan przygotowania do realizacji programu ZPORR oraz rola polityki regionalnej w rozszerzonej
Unii Europejskiej.
30 maja. Sala Auditorium Maximum
Wydzia³u Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdañsku. Jubileusz 50-lecia ukoñczenia studiów
po³¹czony z odnowieniem dyplomów
magistra farmacji studentów roczników 1948-1952 i 1949-1953.
30 maja. Teren Elektrowni Wodnej
¯arnowiec. 20-lecie eksploatacji
elektrowni.
30 maja. Siedziba Radia Gdañsk w
Gdañsku. Uroczystoæ otwarcia I
Ba³tyckiego Festiwalu Nauki po³¹czona z debat¹ radiow¹ transmitowan¹ na ¿ywo.
31 maja. Uniwersytet WarmiñskoMazurski. Spotkanie, na którym zosta³o podpisane porozumienie w
sprawach przygotowania programu
rozwoju i ochrony regionu ¯u³aw i
Zalewu Wilanego oraz utworzenia
miêdzyregionalnego zespo³u roboczego do spraw rozwoju infrastruktury informatycznej z wykorzystaniem programu PIONIER. W spotkaniu udzia³ wziêli rektorzy PG,
UG, PWSZ  Elbl¹g, UWM oraz
marsza³kowie województw: pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego.
Czerwiec 2003

" 1 czerwca. Teren SPSK Nr 1 Aka-

demickiego Centrum Klinicznego
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"

"

"

"

"

"

"

Akademii Medycznej w Gdañsku.
Uroczystoæ powiêcenia i wmurowania kamienia wêgielnego pod
Klinikê Hematologii i Onkologii
Dzieciêcej.
5-7 czerwca. Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Posiedzenie Konferencji
Rektorów Akademickich Szkó³ Polskich.
7 czerwca. Hotel Gdynia. Wiosenny Bal D¿entelmena oraz fina³
XI edycji plebiscytu D¿entelmen
Roku pod honorowym patronatem
wojewody pomorskiego.
10 czerwca. Instytut Oceanologii
PAN w Sopocie. Posiedzenie plenarne Wydzia³u Nauk o Ziemi i
Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk, którego przedmiotem
by³o wyst¹pienie Prezesa PAN profesora Andrzeja B. Legockiego,
cz³onka rzecz. PAN.
12-15 czerwca. Politechnika Koszaliñska. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych po³¹czona z Jubileuszem 35-lecia Politechniki Koszaliñskiej.
16 czerwca: Orodek Konferencyjno-Szkoleniowy Uniwersytetu
Gdañskiego w Lenie. Spotkanie
podsumowuj¹ce I Ba³tycki Festiwal Nauki.
16 czerwca. Dwór Artusa w Gdañsku. Oficjalne otwarcie konferencji
EAEEIE 2003 (14 th International
Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering).
23 czerwca. Aula im. Zygmunta Augusta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Uroczyste posiedzenie
Senatu z okazji nadania godnoci
doktora honoris causa Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni prof. dr. hab.
Longinowi Hieronimowi Pastusiakowi, Marsza³kowi Senatu RP.
26 czerwca. Urz¹d Wojewódzki w
Gdañsku. Posiedzenie Komitetu
Steruj¹cego Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

" 27 czerwca. Rejs katamaranem po

Zatoce Gdañskiej w ramach uroczystego otwarcia IV Festiwalu Dobrego Humoru.
" 28 czerwca. Okrêt ORP B³yskawica przy Nabrze¿u Pomorskim.
Promocja absolwentów Akademii
Marynarki Wojennej.
" 30 czerwca: Sala Senatu Politechniki Gdañskiej. Uroczyste otwarcie
Akademickiego Roku Jubileuszowego.
Lipiec 2003
" 1 lipca. Zielona Brama w Gdañsku.

"

"

"

"

"

Spotkanie z Radc¹ Handlowym Ambasady Stanów Zjednoczonych
Ameryki Pó³nocnej w Polsce  Panem Edgarem Fultonem.
2 lipca. Dwór Artusa w Gdañsku.
Na zaproszenie Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Christofera Hilla Rektor wzi¹³ udzia³ w
uroczystoci zwi¹zanej z 227. rocznic¹ uzyskania niepodleg³oci przez
Stany Zjednoczone Ameryki.
8 lipca. Sala Senatu Akademii Medycznej w Gdañsku. Spotkanie informacyjne z Panem dr. Andrzejem
Siemaszko, dyrektorem Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów
Badawczych Unii Europejskiej
IPPT w Warszawie, w sprawie warunków ubiegania siê o fundusze
strukturalne Unii Europejskiej.
12-20 lipca. Rzym. Europejskie
Sympozjum na temat: Uniwersytet
i Koció³ w Europie.
19 lipca. Castel Gandolfo. Rektor
zosta³ przyjêty na audiencji przez
Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
27 lipca. Zielona Brama w Gdañsku. Premiera opery komicznej Giovanniego Battisty Pergolesiego La
serva padrona czyli vademecum
m³odej sekretarki.

Piotr Markowski
Rektorat
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Konsiliencja

albo dziedzictwo techniki jako zwierciad³o kultury

K

onsiliencja jest ide¹ systematycznego poszukiwania wiêzi i
wzajemnych zale¿noci miêdzy zjawiskami badanymi przez ró¿ne dyscypliny naukowe. Dziêki tej koncepcji mo¿liwa staje siê wspó³praca wielodyscyplinarna oraz tworzenie interdyscyplinarnych programów badawczych. Najnowsze teorie wiedzy i osi¹gniêcia aplikacyjne powstaj¹ w³anie w rodowisku uczonych wykorzystuj¹cych ³¹cznie zdobycze humanistyki, nauk spo³ecznych i przyrodniczych oraz techniki. Produktami tego procesu s¹ np.: bionika, biotechnologia, ekologia, in¿ynieria genetyczna, memetyka, socjobiologia, sozologia, sztuczna inteligencja.
Wyzwaniu przysz³oci odpowiadaj¹
otwarte na kilka kierunków studia
wed³ug formu³y STS (Science, Technology and Society), oferowane m. in. w
Massachusetts Institute of Technology,
Stanford University, State University of
North Carolina, Dublin City University, University of Manchester, Imperial
College London, University of Amsterdam, University of Wollongong. Tutaj
powstaj¹ zasoby wiedzy na potrzeby
XXI wieku. Ideê konsiliencji pieczo³owicie kultywuje Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, gdzie Wydzia³
Nauk Spo³ecznych Stosowanych organizuje cykliczn¹ konferencjê powiêcon¹ problemom spo³eczeñstwa informacyjnego.

Fot. T. Chmielowiec

Memetyka to metoda badania kultury i spo³eczeñstwa wykorzystuj¹ca
teoriê memów  podstawowych jednostek kultury. Memetyka uznaje dobór
memetyczny analogiczny do Darwinowskiego doboru naturalnego za podstawowy czynnik transmisji kulturowej.
Neurobiolodzy uto¿samiaj¹ memy z
wêz³ami pamiêci semantycznej i ich
korelatami na danym poziomie aktywnoci mózgowej. Poziom ten wyznacza
stopieñ z³o¿onoci idei, zachowañ albo
artefaktów istniej¹cych dziêki memom
w szeroko pojêtej kulturze. Zatem pamiêæ cz³owieka przechowuje memy , a
zawieraj¹ je wszelkie przekazy, bez
wzglêdu na nonik informacji. Mem to
dwiêkowa lub/i obrazowa forma informacji, któr¹ mo¿na wiadomie lub mimowolnie przekazaæ komu innemu.
Memy mog¹ byæ d³ugotrwa³e i krótkotrwa³e, silne i s³abe, m³ode i stare, behawioralne i psychologiczne, narracyjne i poznawcze itd. Memami s¹ np.:
ikony, innowacje, melodie, porzekad³a,
powiedzenia, przys³owia, savoir vivre,
slogany, twierdzenia, zasady, itd.; za
w wyniku ich aktywnoci powstaj¹ bajki, hobby, mity, mody, muzyka, pimiennictwo, postêp techniczny, rozwój cywilizacyjny, rytua³y, seks, sport, sztuka,
tañce, uroczystoci, wyznania, zabawy
itd. Memetyka tworzy s³ownictwo i system pojêæ, korzystaj¹c z analogii biologicznych: gen  mem, genotyp  memotyp, fenotyp  socjotyp, za pomoc¹ których analizuje i interpretuje zjawiska
bêd¹ce domen¹ antropologii, psychologii, socjologii, informatyki i in. Najbardziej innowacyjne, ale i kontrowersyjne
stwierdzenia memetyki pozbawiaj¹ cz³owieka podmiotowoci kulturotwórczej i
historycznej, przypisuj¹c mu jedynie
rolê ¿ywiciela i przenonika memów w
procesie ewolucji memetycznej.
Rozwój zrównowa¿ony (sustainable development) jest ide¹, która wyewoluowa³a z ekologii oraz spo³ecznych ruchów na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Klasyczna formu³a
z 1987 r. zawarta w raporcie pt. Our
Common Future autorstwa pani Gro
Harlem Brundtland, ówczesnego pre-

Fot. autor

miera Norwegii, mówi o dzia³aniu dla
zaspokojenia swoich potrzeb w taki
sposób, aby nie ograniczaæ mo¿liwoci
przysz³ych pokoleñ do zaspokojenia ich
potrzeb. Owo zrównowa¿enie (sustainability) albo, jak preferuj¹ niektórzy,
harmonizowanie to takie porz¹dkowanie od nowa potencja³u techniki, nauki,
rodowiska, gospodarki i spo³eczeñstwa, aby w wyniku powsta³ heterogeniczny system nadaj¹cy siê do utrzymywania w stanie czasowej i przestrzennej równowagi. Podczas wiatowego szczytu w Rio de Janeiro w 1992
r. przyjêto piêæ dokumentów, w tym ponad 900-stronicow¹ Agendê 21, uznan¹ za najbardziej ca³ociowy i skomplikowany dokument miêdzynarodowy,
jaki kiedykolwiek uchwalono. Zawarto w nim prze³o¿enie idei zrównowa¿onego rozwoju na cele i dzia³ania praktyczne w skali miêdzynarodowej, krajowej, regionalnej oraz lokalnej. Mo¿na przyj¹æ, i¿ strategia rozwoju zrównowa¿onego opiera siê na trzech filarach, którymi s¹: rodowisko (environment), a szczególnie jakoæ i iloæ jego
nieodnawialnych zasobów; wzrost gospodarczy (economical growth), ale
tak¿e zmniejszanie dysproporcji regionalnych; oraz cz³owiek (human factor),
zarówno jako jednostka, jak i spo³ecznoæ, a wiêc zapewnienie równych
praw, warunków egzystencji i jakoci
¿ycia. Tak szerokie ujêcie spraw, powoduje, i¿ praktycznie wszelkie przedsiêwziêcia mog¹ podlegaæ analizie w kontekcie zrównowa¿onego rozwoju, czemu s³u¿¹ wskaniki zrównowa¿enia
(indictators of sustainability).
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Konwencja Europejskiego Krajobrazu (European Landscape Convention) ustanowiona w 2000 r. ju¿ w preambule deklaruje osi¹ganie zrównowa¿onego rozwoju poprzez równomierne
i harmonijne relacje pomiêdzy potrzebami spo³ecznymi, dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ i rodowiskiem. Wytwory natury i cz³owieka tworz¹ krajobraz kulturowy, w którym zapisane s¹ wszelkie zmiany w osadnictwie i aktywnoci ludzi, zachodz¹ce w czasie zgodnie
z ograniczeniami rodowiska naturalnego oraz technicznymi, spo³ecznymi,
gospodarczymi i kulturalnymi mo¿liwociami cz³owieka. Zatem istnieje
wiele rozmaitych krajobrazów obrazuj¹cych specyficzny sposób wykorzystywania zasobów naturalnych w przesz³oci, a tak¿e emocjonalny i duchowy stosunek cz³owieka do przyrody. To historyczne rodowisko jest dziedzictwem
ludzkoci (heritage), za dziedzictwo
kulturowe (cultural heritage) obejmuje
wszelkie obiekty materialne, którym
spo³eczeñstwo przypisuje szczególne
wartoci, np. estetyczne, artystyczne,
dokumentacyjne, rodowiskowe, historyczne, naukowe, spo³eczne lub duchowe, stanowi¹ce spuciznê kulturaln¹,
któr¹ nale¿y przekazaæ przysz³ym pokoleniom. Ale we wspó³czesnym wiecie konsumpcji istnieje kontrpropozycja wobec historycznego krajobrazu
kulturowego w postaci wielkoprzestrzennych ikon kultury masowej,
wród których wczesn¹ jest pierwszy
hiperkulturowy krajobraz  Disneyland, otwarty w lipcu 1955 r. w kalifornijskim miasteczku Anaheim. Dzisiaj i on móg³by byæ uznany za zabytek
wobec obfitoci nowych parków tema-

fot. autor
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tycznych, jak np. Cadbury World (Birmingham), The World of Coca-Cola
(Atlanta), VW Autostadt (Wolfsburg),
The Guinness Storehouse (Dublin), Dewars World of Whisky (Aberfeldy),
Casa Bacardi (Puerto Rico), Heineken
Experience (Amsterdam). Epoka postindustrialna stworzy³a eko-muzeum,
czyli poddany rewitalizacji teren poprzemys³owy z rehabilitowanymi
obiektami; ma to na celu przekazanie
przysz³ym pokoleniom reliktów niegdysiejszego przemys³u, a tak¿e osi¹gniêcie zysków z dalszej eksploatacji
zabytkowej substancji. Przemys³ turystyczny wci¹¿ kreuje sztuczne krajobrazy, jak np. parki rozrywki, zoo i pozaafrykañskie safari, aquaparki itp. W
Polsce na obecnym etapie rozwoju
funkcje takie zdaj¹ siê pe³niæ super- i
hipermarkety.
Misja humanizacji podjêta na Politechnice Gdañskiej w 1992 r. obejmowa³a dwa przedsiêwziêcia: wydawanie
uczelnianego czasopisma oraz popularyzacjê wartoci kulturowych dziedzictwa techniki, przemys³u i in¿ynierii. W
marcu 1993 r. JM Rektor powo³a³ Zespó³ Redakcyjny Pisma PG, który
nadal, chocia¿ w zmienionym sk³adzie,
troskliwie zabiega o zachowanie spo³eczno-kulturalnego profilu tego literackiego forum studentów i pracowników
naszej Uczelni, na którego ³amach 608
autorów opublikowa³o dot¹d 2053
tekstów. W maju 1993 r. odby³o siê
pierwsze w Polsce miêdzynarodowe
seminarium Preservation of the Industrial Heritage  Gdañsk Outlook,
a w roku 1995  jego druga edycja zwi¹zana z rocznic¹ powstania portu i miasta Gdyni. Podczas obchodów Milenium Gdañska we wspó³pracy z Landesmuseum für Technik und Arbeit in
Mannheim zrealizowano miêdzynarodowy projekt Technology & Heritage. Zaprezentowano w Gdañsku trzy
gocinne wystawy z kolekcji tego muzeum: Zabytkowe panele reklamowe,
Modele zabytkowych jednostek p³ywaj¹cych po rzekach Neckar i Ren
oraz Bionika, którym towarzyszy³y
tematyczne seminaria. W 1999 roku odby³a siê miêdzynarodowa konferencja
powiêcona dziedzictwu in¿ynierii
Preservation of the Engineering Heritage  Gdañsk Outlook 2000. Towarzyszy³a jej wystawa zagraniczna
Opus Caementitium, obrazuj¹ca

Fot. autor

dzieje betonu rzymskiego, oraz wystawa Historyczne mosty w Tczewie 
dar od uniwersytetu w Kaiserslautern.
Dorobek tych dzia³añ zawiera dwanacie tomów publikacji pokonferencyjnych w jêzyku polskim i angielskim.
Zaprezentowano w nich metodykê archeologii przemys³u, eko-muzea oraz
stan badañ nad dziedzictwem techniki
za granic¹, z drugiej za strony wprowadzono do miêdzynarodowego obiegu informacje o zabytkach techniki na
terenie Polski. Te pionierskie przedsiêwziêcia wyrastaj¹ce z idei zrównowa¿onego rozwoju, wówczas nowatorskie,
rozpowszechni³y poród politechnicznej spo³ecznoci memy wartoci dziedzictwa kulturowego oraz upowszechni³y pojêcia rewitalizacji i rehabilitacji, co owocuje dot¹d szeregiem inicjatyw. Zatem intelektualna refleksja
nad dziejami techniki okaza³a siê p³odna. Kulminacj¹ projektu humanizacyjnego rozpoczêtego przed dziesiêcioma
laty pod auspicjami prof. Edmunda
Wittbrodta, ówczesnego rektora PG,
oraz prof. Zbigniewa Cywiñskiego,
ówczesnego dziekana Wydzia³u Budownictwa L¹dowego, bêdzie miêdzynarodowa konferencja powiêcona
dziedzictwu techniki Heritage of
Technology  Gdañsk Outlook 4, May
4-7, 2005. Zmierzymy siê z kolejnym
wyzwaniem, podejmuj¹c próbê konsiliencyjnej interpretacji dziedzictwa
techniki jako zwierciad³a kultury. Zapraszamy do odwiedzenia strony domowej: http://hotgo4.mech.pg.gda.pl.
Waldemar J. Affelt
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
Ilustracje przedstawiaj¹ zachowane detale architektoniczne
Gmachu G³ównego Politechniki Gdañskiej z 1904 r.

