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Jan Dymitr Solikowski
Zaduma w czterechsetlecie mierci
( 1539  27 czerwca 1603)
Minione dni, aktywne dzi, bram¹ si³ na jutro jutra
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an Dymitr Solikowski, przedstawiciel
epoki renesansu, jest znany jako pisarz
(poeta ³aciñski, publicysta), sekretarz, senator i dyplomata króla Zygmunta Augusta oraz Stefana Batorego, jako rzecznik
Polski morskiej, a tak¿e jako gorliwy kap³an i arcybiskup Lwowa.
Z up³ywem wieków idee Polski morskiej stawiane przez Solikowskiego podj¹³
i realizowa³ in¿ynier chemik, prof. Eugeniusz Kwiatkowski (budowniczy Gdyni,
Centralnego Okrêgu Przemys³owego oraz
inicjator opracowanego w latach 19361938 planu budowy autostrad d³ugoci
3600 km). Bêd¹cy w okresie 1945/46 delegatem rz¹du do spraw morskich w Gdañsku, Eugeniusz Kwiatkowski swoim autorytetem przyczyni³ siê do tego, ¿e Hamburger Strasse przemianowano w³anie na
ulicê imienia Jana Solikowskiego.
Urodzony w Sieradzu by³ synem burmistrza dziedzicznego Jana Solikowskiego oraz matki Zuzanny Fischer (rodzina katolicka o sympatiach reformatorskich). Z
domu rodzinnego wyniós³ staranne wychowanie oraz podstawow¹ edukacjê. Studiowa³ w Akademii Krakowskiej oraz w Wittenbergii (inne ród³a, pomijaj¹c Wittenbergiê, wskazuj¹ na Rzym). Wracaj¹c w
1560 r. do kraju, zosta³ zatrudniony w kancelarii abp. Uchañskiego w Gnienie, gdzie
w 1562 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie
(tu zaprzyjani³ siê z Piotrem Skarg¹; do
grona przyjació³ Solikowskiego nale¿a³
równie¿ Jan Kochanowski, Jan Zamoyski).
Od 1564 r. a¿ do powo³ania na stolicê
arcybiskupi¹ Lwowa (1583) ks. Jan Dymitr
Solikowski by³ zatrudniony w kancelarii
króla Zygmunta Augusta, a nastêpnie Stefana Batorego. Jako sekretarz rozumia³
g³ówne problemy królestwa. Dotyczy³y
one Inflant i wojny pó³nocnej (1563-1570),
przywrócenia królestwu dóbr przejêtych
przez magnateriê, by uczyniæ je ród³em
dochodu na wydatki pañstwa, no i sprawy
rozbicia kocio³a przez rodowiska innowiercze (do rozwi¹zania kryzysu przyczyni³y siê idee soboru trydenckiego oraz postawa nuncjusza Commendone i kard. Hozjusza  wspó³wychowawcy Solikowskie-

go, który z Szaw³a uczyni³ Paw³a).
Zwierzchnikiem (mecenasem i promotorem) Solikowskiego by³ sekretarz koronny Walenty Dembiñski; pod jego kierunkiem uczestniczy³ w imieniu króla w licznych i szczególnie wa¿nych poselstwach
do miast i stolic europejskich. Poselstwo
w sprawach pertraktacji pokojowych miêdzy Dani¹ a Szwecj¹ J. D. Solikowski oraz
bp Marcin Kromer prowadzili ju¿ samodzielnie. (Kongres szczeciñski od 1 lipca
do 15 grudnia 1571 zakoñczy³ siê traktatem pokojowym. Pos³owie Zygmunta Augusta zabezpieczyli formalnie interesy Polski na Ba³tyku i utwierdzili przekonanie,
¿e polegaæ mo¿na tylko na w³asnej sile).
Solikowski by³ praw¹ rêk¹ króla Zygmunta
Augusta w jego programie dominium
maris Baltici, który dotyczy³ spraw prawno-politycznych Prus Królewskich i Gdañska wobec Polski, lenna pruskiego oraz Inflant. Wraz z kasztelanem gdañskim Janem
Kostk¹ przywróci³ koció³ w. Miko³aja (z
maj¹tkiem i prawami) z r¹k protestanckich
na rzecz biskupstwa warmiñskiego. Echo
sukcesu dotar³o a¿ do Rzymu. By³ tak¿e
powiernikiem króla Zygmunta Augusta w
sprawach Prus Ksi¹¿êcych, broni¹c skutecznie zwierzchnictwa Polski w tej prowincji. W czasie panowania króla Stefana
Batorego Solikowski pozosta³ nadal czo³owym dyplomat¹ i rzecznikiem spraw
morskich. Jednak w pertraktacjach po walkach Polski z Gdañskiem o Ba³tyk, król a
conto ugody pope³ni³ b³¹d, godz¹c siê na
zwierzchnictwo ksiêcia Jerzego Fryderyka w Prusach Ksi¹¿êcych. Prowincja przesz³a we w³adanie Hohenzollernów brandenburskich; Polska utraci³a prowincje oraz
oddali³a panowanie nad Ba³tykiem. Sta³o
siê tak wbrew Solikowskiemu; Batory, w
swojej polityce zapatrzony bardziej na
Wschód ni¿ na Ba³tyk, poszed³ za namow¹ Jana Zamoyskiego.
Solikowski w licie do przyjaciela M.
Kromera (27 lipca 1577), skar¿¹c siê na
uk³ad Batorego z Jerzym Fryderykiem,
pisa³ Polska za swe grzechy dozna ciê¿kich kar, które jej dopiero otworz¹ oczy....
(To nie by³o proroctwo; przewidzia³ skutki, bowiem natura nie zna nagród ani kar
 zna tylko konsekwencje).
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Jan Dymitr Solikowski by³ cz³owiekiem powszechnie szanowanym. Zachowa³y siê niektóre jego powiedzenia: Biskupem jestem, a przeto szafarzem maj¹tku ubogich, Ja³mu¿na nikogo nie zubo¿y, msza zatrudnienia nie opóni, post
zdrowia nie uszkodzi.
Pozostawi³ bogat¹ spuciznê pimiennicz¹: poezje ³aciñskie o wartoci historycznej, dzie³a polityczne i historyczne, jak Apocalipsis (1580, wydanie polskie 1767), Ziemianin (1565), Rozmowy Kruszwickie, gdzie
podsumowa³ swoje stanowisko wobec polityki morskiej (st¹d pochodzi znakomita
sentencja  por. dalej). W okresie bezkrólewia (1572-1575) pisa³ liczne rozprawy polemiczne (publicystyczne), gdzie kandydatom na króla stawia³ kryterium podejcia do
spraw morskich. Jest sygnatariuszem, autorem b¹d wspó³autorem licznych umów lub
traktatów miêdzynarodowych.
Wychowany wprawdzie z dala od morza, podczas licznych podró¿y dyplomatycznych do pañstw b¹d miast morskich,
jak Gdañsk, Elbl¹g, Królewiec, Ryga,
Szczecin, Kopenhaga, Rostock, Lubeka,
Pary¿, Solikowski (maj¹c wrodzony dar
estetyki) wyczu³ smak morza oraz zrozumia³ sens i potrzebê gospodarowania jego
przestrzeni¹. Obok Solikowskiego cykl
problemów morskich (ju¿ na miarê prawie wspó³czesn¹) rozumieli równie¿ Jan
Ossoliñski i ks. Karnkowski (póniejszy
metropolita gnienieñski); rozumieli potrzebê portów, floty handlowej i obronnej
oraz parametry ekonomiczne zwi¹zane z
handlem morskim.
Zaprzepaszczenie tych idei morskich
przynios³o Polsce dwustuletni¹ stagnacjê,
a potem niewolê  unicestwienie pañstwa
przez s¹siadów oraz akceptacjê tego aktu
przez stolice europejskie.
wiat³y cz³owiek renesansu, Andrzej
Frycz Modrzewski w dziele O naprawie
Rzeczypospolitej (1554) nie wykaza³ ¿adnej wiadomoci na temat morza jako ród³a bogactwa i k o n t a k t u z e  w i at e m. Co wiêcej, Encyklopedia Powszechna  Warszawa 1986, czy Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, 1996, mówi¹c
o Solikowskim, nie zauwa¿a jego idei
morskich. Dziwne milczenie.
Historia Polski nie ma ci¹g³oci. Jednak dwaj wybitni intelektualici, abp Jan
Dymitr Solikowski oraz prof. Eugeniusz
Kwiatkowski z³¹czeni byli t¹ sam¹ ide¹:
s³u¿yæ Ojczynie m¹drym gospodarowaniem.
Nr 6/2004
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Swoim zainteresowaniom Solikowski
da³ wyraz w znakomitej sentencji:
Ka¿demu panu i narodowi wiêcej na morskim pañstwie zale¿y
nili na ziemskim. Kto ma pañstwo morskie, a nie u¿ywa go,
albo da sobie wydzieraæ, wszystkie po¿ytki od siebie oddala,
a wszystkie szkody na siebie przywdziewa,
z wolnego niewolnikiem siê staje, a z bogatego ubogim.
Senator Jan Dymitr Solikowski, 1573,
metropolita Lwowa

A oto genialna nauka, jak¹ w swoim
dziedzictwie pozostawi³ ku rozwadze Eugeniusz Kwiatkowski  nauka, której wartoæ przybiera na znaczeniu z up³ywem
czasu:
Zadania obecnego pokolenia Polaków, a mo¿e i nastêpnego, choæ s¹ niezwykle ciê¿kie, trudne i powik³ane, nie s¹
godne szczególnej zazdroci. Dzie³em
naszym mo¿e byæ tylko g³êbokie przeoranie gleby pañstwowej we wszystkich kierunkach, scalenie jej rozdartych czêci,

wydobycie na wierzch najurodzajniejszych warstw, usuniêcie wszystkich kamieni i grud, osuszenie wszystkich bagien
i za³o¿enie skutecznych dren, zniszczenie
wszystkich chwastów i paso¿ytów, a
wreszcie posiew najlepszego i najzdrowszego ziarna w uprawion¹ i znawo¿on¹
ziemiê. Bujny wzrost uprawy w promiennym i jasnym s³oñcu i byæ mo¿e obfite
¿niwo w pogodne lato bêdzie ju¿ udzia³em innych ludzi i innych pokoleñ.
Choæ wiêc ¿ycia cz³owieka nie starczy
na doczekanie plonu tej ewolucji, to niew¹tpliwie starczy go Narodowi i Pañstwu.
Prze¿yje on i przetrwa niejedn¹ orkê, niejeden siew, niejeden plon. ¯ycie narodu
mo¿e bowiem byæ wieczne i wieczn¹ mo¿e
byæ jego m³odoæ. Jest on dzi i za sto lat
choæ nie taki sam, to przecie¿ ten sam.
Ci, którzy z pokolenia na pokolenie
ginêli w imiê ca³oci i niepodleg³oci Polski, nie doczekawszy siê ani zap³aty najwy¿szej, to jest wiadomoci zwyciêstwa,
ani zap³aty ma³ej, to jest wdziêcznoci i
chwa³y, kryj¹c siê symbolicznie pod p³yt¹ nieznanego ¿o³nierza, sk³adali swe ¿ycie, swój trud, swój wysi³ek, swe boha-

Tajemnice ludzkiej inteligencji (cz. VII i ostatnia)
Inteligencja interpersonalna
Powinnimy staraæ siê rozwijaæ swoj¹ inteligencjê,
pog³êbiaæ znajomoæ prawdy i doskonaliæ charakter.
Sokrates w Obronie Sokratesa Platona
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e¿eli pragniemy odnieæ choæby najmniejszy sukces w jakiejkolwiek dziedzinie naszego ¿ycia, musimy uwiadomiæ sobie, co nam w tym najskuteczniej
pomo¿e. Jestemy szczêliwymi posiadaczami inteligencji logicznej, werbalnej,
wizualnej, twórczej oraz fizycznej. Jednak zaledwie 40 procent sukcesu od nich
zale¿y. Pozosta³e 60 procent to efekt rozwiniêtej inteligencji emocjonalnej, czyli
intra- i interpersonalnej. wiadomoæ w³asnych s³abych i mocnych stron oraz 
przede wszystkim  relacje z innymi ludmi s¹ g³ównym ród³em powodzenia w
¿yciu. Pog³êbiona wra¿liwoæ na drugiego cz³owieka, umiejêtnoæ wczucia siê w
po³o¿enie, motywy i emocje bliniego
oraz dialog, uwzglêdniaj¹cy jego potrzeby i oczekiwania, mo¿e przynieæ nam
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nieprawdopodobne korzyci. Z tego powodu niektórzy z psychologów nazywaj¹
ten rodzaj inteligencji ukoronowaniem
wszelkich ludzkich umiejêtnoci.
Nikt z badaczy ludzkiej psychiki nie ma
w¹tpliwoci, ¿e inteligencja interpersonalna, nazywana równie¿ inteligencj¹ spo³eczn¹, jest szczególnie wa¿na i powinna
byæ rozwijana, poniewa¿ to w³anie dziêki niej zdobywamy umiejêtnoæ rozumienia ludzi i m¹drego postêpowania z nimi.
Jako przyk³ad wszystkie podrêczniki psychologii podaj¹ karko³omne zadanie, którego podjê³a siê Anne Sullivan. Sama bêd¹c prawie niewidom¹, nauczy³a mówiæ
g³uch¹ i niewidom¹ Helen Keller. Pierwszym krokiem, który zrobi³a Anne, by³o
pozyskanie mi³oci dziewczynki. Reszta
 dziêki zrozumieniu trudnoci, z który-

terskie wyrzeczenia siê dla nas ¿yj¹cych.
Eugeniusz Kwiatkowski
Z przedmowy do ksi¹¿ki Dysproporcje, Rzecz
o Polsce przysz³ej i obecnej,
Kraków, padziernik 1931

Te g³êbokie s³owa sk³aniaj¹ do zadumy. Dzi w dobie zachwianej moralnoci
i wszechogarniaj¹cego populizmu winny
byæ g³oszone wszerz i wzd³u¿ przez ca³¹
Polskê. Trzeba je przekazywaæ do szkó³ i
u c z e l n i, do urzêdów samorz¹dowych i
centralnych  sal parlamentu, gabinetów
ministrów, premiera i prezydenta, do serc,
g³ów i dusz obywateli naszych, by nawo³ywa³y do ³adu i skromnoci.
Henryk Samp³awski
Wydzia³ Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
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mi boryka³a siê Helen w procesie poznawania otaczaj¹cego wiata i egzystowania w nim, oraz dziêki cierpliwoci w d¹¿eniu do okrelonego celu  by³a prost¹
konsekwencj¹ inteligencji interpersonalnej, któr¹ posiada³a Anne Sullivan. Nie
³ami¹c ducha kalekiego dziecka, potrafi³a pobudziæ je do wysi³ku, który da³ tak
wspania³e owoce.
Ilustracj¹ idealnie oddaj¹c¹ sens inteligencji interpersonalnej jest indiañskie
przys³owie: Je¿eli chcesz kogo zrozumieæ, zacznij chodziæ w jego mokasynach. Przytacza je Jean Marie Stine, psycholog zajmuj¹ca siê optymalizacj¹ mo¿liwoci ludzkiego umys³u, gdy mówi o
potrzebie patrzenia na wiat oczami osoby, z któr¹ przebywamy na co dzieñ lub z
któr¹ wspó³pracujemy. Tak czêsto w naszym ¿yciu maj¹ miejsce sytuacje, gdy od
naszej umiejêtnoci wczucia siê w psychikê drugiej osoby wiele zale¿y. Do tych
trudnych, z którymi spotykamy siê najczêciej, nale¿¹: wizyta u lekarza, randka
(zw³aszcza ta pierwsza), rozmowa z ha³aliwym s¹siadem, rozmowa kwalifikacyjna, pogrzeb bliskiej osoby, pocieszenie
zgnêbionego przyjaciela prosz¹cego o
radê, rola gospodarza podczas du¿ego
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przyjêcia (np. osiemnaste urodziny, lub),
wyg³oszenie krótkiej oficjalnej mowy do
kilkudziesiêciu nieznanych osób, zwrócenie do sklepu artyku³u, który nie spe³ni³
naszych oczekiwañ, radzenie sobie z trudnym i niepos³usznym dzieckiem, goszczenie na weselu, na którym prawie nikogo
nie znamy, usprawiedliwienie siê przed
zwierzchnikiem z powodu niewykonania
wa¿nego polecenia.
¯ycie czêsto stawia nas w nowych sytuacjach, przed ró¿nymi ludmi, z którymi musimy sobie poradziæ. Uratowaæ nas
wówczas mo¿e nasza inteligencja interpersonalna, na któr¹ sk³adaj¹ siê równie¿
pozosta³e rodzaje inteligencji. Uaktywnia
siê ona zawsze w relacjach z innymi ludmi  w trakcie spotkañ w cztery oczy, w
niewielkich grupach oraz podczas wielkich zgromadzeñ. Stykamy siê wówczas
z ró¿nymi typami osobowoci, którymi
kieruje ogromna ró¿norodnoæ motywów
oraz indywidualne potrzeby, jakie odczuwaj¹. Od potencja³u naszej inteligencji
zale¿y wielkoæ satysfakcji, jak¹ im sprawimy. Bardzo wa¿ne bêdzie równie¿, czy
w naszym towarzystwie bêd¹ czuli siê
dobrze.
Howard Gardner, twórca teorii wielorakich inteligencji, uwa¿a, ¿e najwa¿niejszym typem inteligencji jest inteligencja
spo³eczna, poniewa¿ to od komunikowania siê z innymi zale¿y nasze przetrwanie
oraz osi¹gniêcie ¿yciowego sukcesu.
Musimy jasno sobie uwiadomiæ, ¿e rozwiniêta inteligencja interpersonalna u³a-

twi nam kontakty z ludmi o ró¿nych osobowociach, temperamentach i charakterach. I nie ma znaczenia, czy komunikowaæ siê bêdziemy tylko z jedn¹ osob¹ czy
z wiêksz¹ grup¹. Zasady bowiem zawsze
s¹ takie same: otwartoæ i wra¿liwoæ na
drugiego cz³owieka, zrozumienie jego niepowtarzalnego charakteru, szukanie zalet
a nie wad, pozytywne, ¿yczliwe nastawienie, bez arogancji, agresji czy atmosfery
zagro¿enia buduj¹ mocne wiêzi interpersonalne.
Z trylionów bitów informacji, które
gromadzi i przetwarza nasz mózg, wybieramy zawsze te, które s¹ dla nas dobre.
Wszyscy potrzebujemy przyjani, mi³oci i czu³oci, dlatego zawsze w kontaktach miêdzyludzkich wybierzemy doznania wyra¿aj¹ce braterstwo, platoniczn¹
wiê duchow¹ czy kontakt fizyczny. Postawy ¿alu, boleci i rozpaczy s¹ przejawem braków w tym zakresie. Twardoæ
w zachowaniu, nieczu³oæ i agresja wiadcz¹ o braku mi³oci i ogromnej potrzebie
jej zaspokojenia. Gardner twierdzi, ¿e niski poziom inteligencji interpersonalnej
ma swoje ród³o w rodzinie. Poniewa¿
najwa¿niejsze wiêzi tego rodzaju kszta³towane s¹ miêdzy rodzicami i dzieæmi, i
one w³anie decyduj¹ o naszym póniejszym stosunku do blinich, dlatego gdy
zostan¹ naruszone (we wczesnym dzieciñstwie  zw³aszcza wiê z matk¹, m. in.
przez jej odejcie do wiecznoci lub z
domu), ma to ogromny negatywny wp³yw
na rozwój umiejêtnoci spo³ecznych.
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Poniewa¿ nie w sercu, ale w mózgu
rodz¹ siê uczucia, dlatego dobrze jest wiedzieæ, ¿e zadowolenie z poziomu i intensywnoci ¿ycia uczuciowego ma ogromny wp³yw na pozosta³e sfery i obszary
¿yciowej aktywnoci. Konsekwencj¹ pozytywnego wp³ywu jest równowaga i harmonia w naszym ¿yciu. Je¿eli bêdziemy
wiedzieli jak pracuje nasz mózg, unikniemy trudnych sytuacji. Czêsto bywa tak,
¿e mê¿czyzna (lub kobieta), wykorzystuj¹cy w pracy lew¹ pó³kulê mózgow¹ (czytanie, pisanie, mylenie abstrakcyjne,
mówienie), po powrocie do domu chce
odpocz¹æ, odcinaj¹c siê od prac, które
wykonywa³ wczeniej. Natomiast kobieta, która u¿ywa³a w domu prawej pó³kuli,
gotuj¹c, sprz¹taj¹c i robi¹c zakupy, marzy o rozmowie, podzieleniu siê przemyleniami. Rodzi siê konflikt, którego powodem nie jest lekcewa¿enie potrzeb drugiej osoby, ale brak wiedzy. Zrozumienie
pracy mózgu partnera mo¿e zredukowaæ
lub ca³kowicie wyeliminowaæ rozk³ad
wiêzi miêdzyludzkich.
Pozytywny stosunek do siebie i do innych jest podstaw¹ prawid³owych stosunków partnerskich. Nastawienie do samego siebie ma ogromny wp³yw na reakcjê
otoczenia, któremu komunikujemy prawdê o sobie wyrazem naszej twarzy, postaw¹ cia³a, tonem g³osu oraz gestykulacj¹.
Rozmówca odbiera wysy³ane przez nas
sygna³y niewerbalne, stanowi¹ce dwie
trzecie komunikacji. Podobnie jak my, tak
i inni dziêki inteligencji emocjonalnej
odbieraj¹ i oceniaj¹ nasz¹ postawê, wyczuwaj¹ przes³ania dotycz¹ce nastroju w
konkretnej chwili, stosunku do rozmówcy, obrazu w³asnej osoby. Dobrze jest wiedzieæ, ¿e sygna³y pozawerbalne s¹ wyraniej postrzegane i bardziej cenione ni¿
s³owne.
Nale¿y zwracaæ uwagê na reakcje innych, poniewa¿ oni robi¹ to równie¿ w
stosunku do nas. Zawsze trzeba uwa¿nie
s³uchaæ drugiego cz³owieka, zauwa¿aæ
jego nastrój i wczuæ siê w niego, traktowaæ powa¿nie problem, który jest rozwa¿any, nie mówiæ o sobie, nie wpadaæ w
s³owo i darowaæ sobie uwagi nieadekwatne do sytuacji, nie zajmowaæ siê jednoczenie czym innym. Nie zawsze wspó³rozmówca jest w stanie zrozumieæ przekazywane przez nas zakamuflowane przes³ania. Dlatego wa¿ne jest, by przekaz by³
jednoznaczny  wyra¿ony bezporednio i
otwarcie. ¯yczenia, potrzeby, cele i oczekiwania musz¹ byæ wypowiadane wyranie, bez niedomówieñ.
Nr 6/2004

52

PISMO PG

Je¿eli chcemy, by nas traktowano powa¿nie, z szacunkiem i zainteresowaniem,
nie lekcewa¿ono i nie obra¿ano, tak samo
musimy traktowaæ innych. Musimy szanowaæ cudz¹ godnoæ, poniewa¿ nasze
¿ycie nie bêdzie udane i nie osi¹gniemy
trwa³ych sukcesów bez przyjacielskich,
ciep³ych relacji z innymi ludmi, bez
umiejêtnoci wczucia siê w sytuacjê drugiego cz³owieka, co ma szczególne znaczenie zarówno w stosunkach rodzinnych,
wród przyjació³ i wspó³pracowników, jak
i wród przeciwników, osób nie zawsze
nam ¿yczliwych czy wrêcz wrogo nastawionych. Jest nam przyjemnie, gdy kto
dzieli z nami nasz¹ radoæ czy smutek. To
samo powinnimy dawaæ innym. Je¿eli
rozwiniemy w sobie ten rodzaj inteligencji, wówczas bêdziemy umieli dostrajaæ
siê do uczuæ innych, bêdziemy rozumieli
cudzy punkt widzenia, co ma szczególne
znaczenie w stosunkach zawodowych.
Szczególnie cenne stan¹ siê nasze pe³ne
zrozumienia stosunki z najbli¿szymi 
rodzin¹, przyjació³mi, bliskimi znajomymi.
Rozwiniêta inteligencja interpersonalna pomo¿e nam szybko zorientowaæ siê,
czy wspó³dzia³anie z innymi zmierza w
dobrym kierunku, czy jest absolutnie bezproduktywne. Dostrojenie siê do uczuæ
drugiego cz³owieka pozwoli lepiej go zrozumieæ lub zbli¿yæ do niego. Szef, który
pozostaje w dobrych stosunkach z pracownikami, mo¿e zawsze liczyæ na wiêksz¹ wydajnoæ pracy.
Wszyscy pragniemy wspania³ych wiêzi
z innymi, pragniemy przyjani d³ugotrwa³ych i prawdziwych, szukamy mi³oci i
¿yczliwoci. Co zatem zrobiæ, by pragnienia te siê spe³ni³y? Gdy nie uk³ada siê nam
z kim wspó³praca, nale¿y przeanalizowaæ
problem budz¹cy negatywne emocje, skupiæ siê na nich i spróbowaæ wczuæ w motywy, którymi kieruje siê drugi cz³owiek,
rozwa¿yæ czy przypadkiem moje zachowanie nie by³o powodem powstania konfliktu. A je¿eli trudno ustrzec siê przed
z³ym humorem tego kogo, to trzeba po
prostu przestaæ siê nim przejmowaæ.
Nikt z nas nie istnieje w pró¿ni. Ka¿dy
cz³owiek ma swoje w³asne potrzeby i aspiracje. Dzisiejszy wiat pozwala nam osi¹gn¹æ sukces, ale tylko wówczas, gdy w³asne zamiary po³¹czymy z planami innych.
W pojedynkê niczego nie osi¹gniemy.
Wspólne cele osobiste i zawodowe, czyli
sukces, do którego d¹¿ymy ró¿nymi drogami, generuj¹ pozytywne uczucia oraz
wiêzi, które tworz¹ podstawê trwa³ych
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zwi¹zków. Nikt z nas nie mo¿e funkcjonowaæ bez wsparcia i pomocy innych.
Tworzenie w³aciwych relacji pozwoli
przetrwaæ ka¿dy kryzys, ale potrzebna jest
do tego inteligencja interpersonalna, która da nam moc do utworzenia zwi¹zków i
pog³êbienia przyjani. Pozytywne kontakty z ludmi pobudzaj¹ dobr¹ wolê, pomagaj¹ osi¹gn¹æ oczekiwany cel, ³agodz¹
napiêcia i konflikty, sk³aniaj¹ do udzielania pomocy w realizacji celów, tworz¹
podwaliny d³ugotrwa³ych zwi¹zków, tworz¹ bliskoæ i pog³êbiaj¹ przyjanie, zapewniaj¹ wsparcie w sytuacjach trudnych
i kryzysowych. Ich przeciwieñstwem s¹
negatywne kontakty z drugimi, tworz¹ce
wrog¹ atmosferê i generuj¹ce z³¹ wolê,
utrudniaj¹ce osi¹gniêcie celów, wywo³uj¹ce napiêcia i konflikty, sk³aniaj¹ce innych do przeciwstawiania siê planom,
hamuj¹ce nawi¹zywanie relacji, tworz¹ce dystans i szkodz¹ce przyjaniom oraz
izoluj¹ce od otoczenia, co powoduje, ¿e
w czasach kryzysu nie ma do kogo zwróciæ siê o pomoc.
Budowanie pozytywnych zwi¹zków
wzbogaca moc naszego umys³u o moc
umys³u tych, którzy widz¹ nas w pozytywnym wietle. Nie tylko podwaja to
nasz geniusz, ale mno¿y go kilkaset razy.
Pozytywne nastawienie i wiara we w³asne si³y nie tylko zwiêkszaj¹ szansê na
sukces, ale przyci¹gaj¹ równie¿ ludzi. Jest
to zawsze op³acalne.
Je¿eli chcemy rozwin¹æ to wszystko,
czym zostalimy hojnie obdarzeni przez
Stwórcê, musimy wykazaæ siê odrobin¹
dobrej woli, pragnieniem wzlotu powy¿ej horyzontu, marzeniami, które nie maj¹
granic, oraz pragnieniem podzielenia siê
tym, co mamy, z innymi. Pomog¹ nam w
tym inteligencje wielorakie, ale tylko
wówczas, gdy u¿yjemy ich we wspó³pracy z innymi i dla dobra innych. Uwiadomienie sobie w³asnego potencja³u intelektualnego to pierwszy krok na drodze do
wewnêtrznego rozwoju.
Psychologia jest nauk¹ ¿yw¹, ci¹gle
rozwijaj¹c¹ siê. Tak niedawno inteligencje wielorakie by³y nowoci¹. Po nich
przeysz³a kolej na inteligencjê emocjonaln¹, póniej kreatywn¹. Dzisiaj mówi
siê o inteligencji duchowej, która jest 
zdaniem psychologów z Oxfordu  ród³em i koron¹ wszystkich pozosta³ych inteligencji.
Bezmylnym ¿yciem ¿yæ cz³owiekowi nie warto mówi Sokrates w dziele Platona Obrona Sokratesa. Mówi te¿: Nieraz, gdy grupa przyjació³ cieszy siê uda-

n¹ rozmow¹, nagle dzieje siê co szczególnego. Jakby iskra da³a pocz¹tek p³omieniowi, który ronie od jednego mówcy do drugiego, a¿ stanie siê ciep³ym i jasnym ogniem wzajemnego zrozumienia.
¯aden z rozmówców nie osi¹gn¹³by tego
samotnie, bez udzia³u innych.
¯yjmy zatem w sposób wiadomy, rozwijaj¹c swój potencja³ w gronie i dziêki
wsparciu naszych przyjació³.
Ewa Dyk-Majewska
Biblioteka G³ówna
rys. Kuba Gornowicz
Bibliografia:
1. Tony Buzan, G³owa przede wszystkim. Dziesiêæ
metod rozwijania w³asnego geniuszu. Muza 1001
2. Howard Gardner, Inteligencje wielorakie. Teoria
w praktyce. Media Rodzina 2002
3. Ronald Gross, Myleæ jak Sokrates, czyli sztuka
zadawania pytañ. KDC 2003
4. Edward Nêcka, Inteligencja. Geneza. Struktura.
Funkcje. Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003
5. Marion M. Sehr, Inteligencja emocjonalna. Testy
EQ. Diogenes 1999
6. Jean Maria Stine, Rozwiñ swoj¹ inteligencjê. Proste sposoby poszerzenia w³asnych zdolnoci.
Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media 2002

Z t A k i po ezj i
Do samotnoci...
Do samotnoci jeszcze ci daleko,
Choæ nie raz pragniesz ciszy i spokoju,
Chcesz byæ za gór¹ i za wielk¹ rzek¹
I pragniesz nag³ej zmiany nastroju.
Lecz takie czasy. Dzieñ wartko pomyka.
A z dnia, dla ciebie zostaj¹ okruchy.
Dzieñ witem otwierasz, zachód go zamyka.
A wieczorem ju¿ g³owa pragnie poduchy.
Do samotnoci daleko ci jeszcze!
Popatrz na ¿ycie od s³onecznej strony,
Rozkoszy przecie¿ czekaj¹ ciê dreszcze
Dla optymistów tylko wiat stworzony!
Nie raz pod górkê czas bêdzie podchodziæ,
Nie raz trudnoci bêd¹ jak ska³y,
Nie ka¿dy umie ¿ycie sobie s³odziæ,
Nie ka¿dy w tym ¿yciu do koñca wytrwa³y.
Jest kar¹ przecie¿ ¿yæ w samotnoci,
Gdy tylu ludzi pragnie cz³owieka,
Pragnie jego ciep³a , pogody, czu³oci.
Porzuæ myl smutn¹! Kto na ciebie czeka!
Marek Biedrzycki
Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹
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Dbajmy o jêzyk !
Magnificencja

S

ta³a Czytelniczka tych felietonów zwróci³a uwagê, ¿e
szerzy siê u nas zwyczaj u¿ywania w odniesieniu do prorektorów tytu³u magnificencja. Jej zdaniem jest to nieuprawnione, gdy¿ tytu³ ten przys³uguje jedynie rektorowi.
Czytelniczka ma racjê. Nowy s³ownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 2002) podaje: magnificencja  tytu³ rektora wy¿szej uczelni. S³ownik wyrazów obcych PWN
informuje ponadto, ¿e s³owo magnificencja jest spolszczeniem ³aciñskiego magnificentia (wspania³oæ). Magnificencja mo¿e te¿ oznaczaæ osobê, której przys³uguje ten tytu³.
Jêzykoznawcy  nazwijmy ich libera³ami  którzy s¹
sk³onni akceptowaæ uzus, czyli zwyczaj jêzykowy, dopuszczaj¹ jednak stosowanie tego tytu³u w odniesieniu do prorektorów. Do internetowej poradni jêzykowej PWN (http://slowniki.pwn.pl/poradnia/) wp³ynê³o kiedy pytanie: Czy do prorektora te¿ zwracamy siê Jego Magnificencjo?. Dr Miros³aw Bañko, czo³owy libera³ wród polskich jêzykoznawców  odpowiedzia³ wtedy: Nadmiar uprzejmoci na pewno nie zawadzi, tym bardziej, ¿e polski zwyczaj ka¿e ignorowaæ wszelkie pod- i wice- w tytu³ach. Do wicepremiera mówi
siê wiêc kurtuazyjnie Panie premierze..., a do podporucznika
 Panie poruczniku... Z drugiej strony w codziennych kontaktach z rektorem wystarcz¹ zwroty: Panie rektorze..., Czy
pan rektor pozwoli... itp. S³owo magnificencja jest zarezerwowane dla sytuacji szczególnie uroczystych, np. publicznych wyst¹pieñ, w których dziêkujemy rektorowi za przybycie, za pomoc itp.
Zauwa¿my, ¿e zadaj¹cy pytanie internauta pope³ni³ b³¹d.
W zwrocie bezporednim powinnimy u¿yæ zaimka Wasza, a
nie Jego. Tego ostatniego u¿yjemy natomiast wtedy, gdy
mówimy o rektorze w trzeciej osobie: Jego Magnificencja
(jeli rektorem jest mê¿czyzna) lub Jej Magnificencja (jeli
rektorem jest kobieta). Nierzadko spotykanym b³êdem jest tu
te¿ nieprzestrzeganie zwi¹zku zgody, czyli zgodnoci rodzaju gramatycznego podmiotu i orzeczenia. Poniewa¿ rzeczownik magnificencja odmienia siê jak rzeczownik rodzaju ¿eñskiego I grupy deklinacyjnej, orzeczenie mo¿e przybraæ w
czasie przesz³ym formê czasownika koniugacji ¿eñskiej. Takie jest ród³o b³êdów w rodzaju: Jego Magnificencja wyg³osi³a przemówienie czy  jeli rektorem jest mê¿czyzna 
Wasza Magnificencja zaszczyci³a swoj¹ obecnoci¹ nasze
spotkanie. Witold Doroszewski (1899-1976), wybitny polski jêzykoznawca, przytoczy³ w swych pogadankach jêzykowych odpowied pewnego wonego uniwersyteckiego, który zapytany, czy jest pan rektor  odrzek³: Nie, pan magnificent ju¿ wyszed³. Tê modyfikacjê jêzykow¹ owego wonego prof. Doroszewski skomentowa³ nastêpuj¹co: Upodobni³ bardzo abstrakcyjny wyraz magnificencja do takich wyrazów jak konsument, konkurent, producent, bêd¹cych nazwami wykonawców okrelonych czynnoci. Ale tego rozstrzygniêcia  któremu nie mo¿na odmówiæ pewnej dozy

zdrowego sensu  nie mo¿na podnieæ do godnoci regu³y
[W. Doroszewski, O kulturê s³owa. Poradnik jêzykowy, wyd.
II, PIW 1964, s. 53].
Podajmy zatem kilka przyk³adów poprawnych zdañ, w
których wystêpuje s³owo magnificencja: Uroczystoæ uwietni³ swym udzia³em Jego Magnificencja rektor Politechniki
Gdañskiej, Jego Magnificencja rektor jest przekonany o
s³usznoci tej decyzji, Uroczystoæ uwietni³a swym udzia³em Jej Magnificencja, rektor Uniwersytetu £ódzkiego, Jej
Magnificencja jest przekonana o s³usznoci tej decyzji. W
pierwszych dwóch przyk³adach rektorem jest mê¿czyzna, w
dwóch ostatnich  kobieta. Gdy mowa jest o wiêcej ni¿ jednym rektorze, nale¿y u¿yæ wyra¿enia Ich Magnificencje, na
przyk³ad: W spotkaniu wziêli udzia³ Ich Magnificencje, rektorzy Uniwersytetu Gdañskiego i Politechniki Gdañskiej (jeli rektorzy s¹ mê¿czyznami lub mê¿czyzn¹ i kobiet¹) lub:
W spotkaniu wziê³y udzia³ Ich Magnificencje, pani rektor
Uniwersytetu Gdañskiego i pani rektor Politechniki Gdañskiej (gdyby rektorami obu uczelni by³y kobiety). Zwracaj¹c siê do rektora, mówimy Wasza Magnificencjo... lub po
prostu Magnificencjo....W liczbie mnogiej, odpowiednio,
Wasze Magnificencje oraz Ich Magnificencje (np. Mam zaszczyt powitaæ Ich Magnificencje, Rektorów Uniwersytetu
Jagielloñskiego i Uniwersytetu Warszawskiego...).
Co siê tyczy s³owa rektor, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e poprawnymi formami s¹: Powo³aæ, wybraæ rektora. Wybraæ kogo
na rektora (nie: rektorem). W wypadku kobiet rzeczownik
rektor jest nieodmienny: Nowa rektor rozmawia³a ze studentami. Wywiad z now¹ rektor politechniki, (pani¹) Ann¹ Kowalsk¹. Ale: Wywiad z nowym rektorem politechniki, pani¹
Ann¹ Kowalsk¹.
Przy okazji warto wspomnieæ, ¿e zasygnalizowane wy¿ej
k³opoty dotycz¹ce s³owa magnificencja mog¹ wyst¹piæ tak¿e w wypadku takich tytu³ów, jak ekscelencja czy eminencja. Pierwszy z nich u¿ywany jest przy oficjalnym zwracaniu
siê do wysokich urzêdników pañstwowych (ambasadorów i
ministrów) oraz do biskupów; drugi  do wysokich dostojników kocielnych, g³ównie kardyna³ów.
Stefan Zabieglik
Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii
PS. Niektórzy pracownicy naszej Uczelni u¿ywaj¹ niepoprawnej formy doktór, któr¹ jêzykoznawcy traktuj¹ jako regionalizm. W zwi¹zku z tym pragnê przypomnieæ, ¿e w RP mamy
dwa stopnie naukowe: doktor i doktor habilitowany (nie
ma w nich ¿adnego ó!). Forma doktór dopuszczana jest
przez s³owniki poprawnociowe tylko w odniesieniu do lekarza medycyny  i to tylko w jêzyku potocznym. Ze zdziwieniem wiêc us³ysza³em niedawno formê doktór podczas
jednej z oficjalnych uroczystoci w Sali Senatu PG.
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Inny Gdañsk  inny wiat

W

iele polskich miasto posiada tak
charakterystyczn¹ zabytkow¹ architekturê, ¿e nawet po jej fragmentach
mo¿na bezb³êdnie zidentyfikowaæ ka¿de
z nich. Owo spostrze¿enie dotyczy tak¿e
i grodu nad Mot³aw¹. Kto nie zna Królewskiego Traktu ze Z³ot¹ i Zielon¹ Bram¹, Ratusza G³ównomiejskiego, Z³otej
Kamieniczki czy fontanny Neptuna? Jest
to przecie¿ wizytówka Gdañska. Jednak
nasze wspania³e miasto ma i inne oblicze,
o czym przekona³em siê w ostatni¹ sobotê marca.
Otó¿ przypadek sprawi³, ¿e znalaz³em
siê w pobli¿u dworca autobusowego przy
ul. 3 Maja, maj¹c do dyspozycji kilka godzin wolnego czasu. Mój wzrok pad³ na
zespó³ pobliskich fortyfikacji (fot.1). W
zesz³ym roku zosta³em zaproszony do siedziby Rady Miasta na seminarium, którego tematem by³o przekszta³cenie ich w
orodek promocji nauki i techniki (Projekt Hewelianum 2011). Poniewa¿ nigdy
wczeniej nie mia³em okazji zwiedzenia
wspomnianego zabytku, z zainteresowaniem ledzi³em wypowiedzi prelegentów
i zaproszonych goci. W ow¹ marcow¹
sobotê mog³em skonfrontowaæ swoj¹ wiedzê, zdobyt¹ w trakcie zesz³orocznego
spotkania, z zastan¹ rzeczywistoci¹.
Pierwszym wa¿nym przystankiem na
wyznaczonej trasie wycieczki by³a Góra
Gradowa z potê¿nym krzy¿em, bêd¹cym
dowodem 1000-letniego trwania chrzecijañstwa na Pomorzu (tak g³osi³ napis). Patrz¹c na stalowego kolosa, stara³em siê

Fot. 1
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odczytaæ intencje jego twórców (fot. 2).
Czy powyginany obiekt ma symbolizowaæ
nasz¹ pokrêcon¹ historiê? Umieszczona
obok tablica, wymieniaj¹ca fundatorów,
wykonana zosta³a w wersji super luksusowej, st¹d podwiadomie skojarzy³a mi siê
z najzwyklejsz¹ ludzk¹ pych¹. Inna przykra refleksja dotyczy³a licznych wulgarnych napisów na owym krzy¿u. Czy¿by
g³ównie margines spo³eczny, ludzie o niskiej kulturze odwiedzali to miejsce? Potwierdzeniem takiego przypuszczenia
mog¹ byæ porzucone jednorazowe strzykawki, nale¿¹ce niew¹tpliwie do domoros³ych narkomanów  goszcz¹cych, jak widaæ, na terenie fortów. Od znajomych dowiedzia³em siê, ¿e na tym terenie mia³y
miejsce brutalne napady na turystów.
Góra Gradowa, na szczycie której w
latach 50. by³ umieszczony maszt antenowy Radia Gdañsk, to wspania³e miejsce,
sk¹d mo¿na podziwiaæ panoramê Gdañska (fot.3). Na plan pierwszy wybijaj¹ siê
Koció³ Mariacki i ratusz, dominuj¹c na
tle piêknie zrekonstruowanej zabudowa
miasta. Niestety, powojenna, a zw³aszcza
powsta³a w koñcu XX wieku, nowoczesna zabudowa psuje ogólny wystrój miasta  tworzy swoisty architektoniczny dysonans. W trakcie wspomnianego spotkania w siedzibie Rady Miasta, wskazywano na unikatow¹ szatê rolinn¹ fortów.
Jednak na postawionych tu tablicach informacyjnych zaprezentowano gatunki
raczej pospolite, zaliczane do synantropów. Jak zwykle podczas badañ terenowych pominiêto grzyby, choæ dwa pospo-

Fot. 2

lite gatunki stwierdzi³em na murszej¹cym
drewnie: wroniak szorstki Trametes hirsuta i próchnilec maczugowaty Xylaria
polymorpha (ostatni gatunek ronie tak¿e
w politechnicznym parku). Na pewno
s³usznym posuniêciem by³o uznanie jednego z bastionów za u¿ytek ekologiczny.
Bowiem jest to tradycyjne ju¿ miejsce zimowania nietoperzy, które w Polsce podlegaj¹ ochronie prawnej.
Przechodz¹c star¹ drog¹ utworzon¹ z
tzw. kocich ³bów, mimowolnie porówna³em j¹ do XIX-wiecznego (?) traktu prowadz¹cego w Starej Oliwie do Doliny
Czystej Wody (rejon Dworu Oliwskiego).
Pomiêdzy styczniem a kwietniem br. oliwski trakt by³ sukcesywnie niszczony poprzez zamianê zabytkowej nawierzchni na
nowoczesn¹ kostkê brukow¹. Przedstawiciel Przedsiêbiorstwa Dróg i Zieleni zapewnia³ czytelników Gazety Wyborczej, ¿e zrujnowany obiekt zastanie odtworzony w pierwotnej postaci (tam gdzie
chodzi o interesy lokalnego biznesu, czytelnicy  nie pierwszy to raz  byli wprowadzani w b³¹d przez ró¿nych gdañskich
decydentów  staje siê to niemal standardem).
Opuszczaj¹c system fortyfikacji, mia³em nadziejê, ¿e wkroczê w inny, pogodniejszy wiat, opanowany przez nadchodz¹c¹ wiosnê, a przykre myli znikn¹ jak
tegoroczny nieg. Wkrótce okaza³o siê,
¿e pomyli³em siê  i to bardzo.
Postanowi³em przemierzyæ fragment
trasy turystycznej oznaczonej ¿ó³tym kolorem. Odbijaj¹c nieco od szlaku, trafi³em
na ul. Kolonia Ochota (fot. 4). Przyznajê,
¿e nie wiedzia³em o jej istnieniu. To, co
zobaczy³em, przypomina istny skansen.
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Zamiast normalnych domów stoj¹ tu
obiekty mieszkalne przypominaj¹ce psie
budy. Jest to ten inny Gdañsk, zasygnalizowany w tytule. To Gdañsk realny,
ujawniaj¹cy dysproporcje w standardzie
¿yciowym jego mieszkañców. Opisane
miejsce oddalone jest nieca³y kilometr od
siedziby lokalnych w³adz.
Kieruj¹c siê w stronê Akademii Medycznej, min¹³em nasadzenia introdukowanej sosny czarnej Pinus nigra i natrafi³em na jeszcze jedno miejsce zapomniane przez ludzi i Boga. By³a to posesja z
drewnian¹ chat¹-bud¹ i równie obskurn¹
obor¹, sk¹d dochodzi³ rozpaczliwy ryk
krowy. Pospiesznie opuci³em ten rejon i
wkrótce, posuwaj¹c siê okolicznymi polami, dotar³em do ul. Smoluchowskiego.
Mi³ym wiosennym akcentem by³ zauwa¿ony w rejonie ul. Dêbowej wapieniolubny podbia³ Tussilago farfara, kwitn¹cy
na ha³dach ziemi przemieszanej ze mieciami. Interesuj¹co wygl¹da³y ródpolne
zakrzewienia z udzia³em chronionego cile rokitnika zwyczajnego Hippophaë
rhamnoides; okazy ¿eñskie obsypane by³y
wyblak³ymi jadalnymi owocami, które
zawieraj¹ spor¹ dawkê witaminy C.
Dalsza trasa doprowadzi³a mnie w rejon Politechniki Gdañskiej  na szczyt
Hyclowej Góry, zwanej te¿ Gór¹ Szubieniczn¹; w rzeczywistoci jest to grzbiet
oddzielaj¹cy dwie s¹siednie polodowcowe doliny w strefie krawêdziowej Wysoczyzny Gdañskiej. Znajduje siê tam zdewastowany stary cmentarz  kraina zapomnienia, bluszczu Hedera helix i powojnika pn¹cego Clematis vitalba; bujnie rozroniête i wspinaj¹ce siê na drzewa pn¹cza nada³y wymienionemu obszarowi
wygl¹d egzotycznej d¿ungli. Na poprzewracanych nagrobnych p³ytach widniej¹
nazwiska ludzi, którzy ¿yli w Gdañsku w
pierwszej po³owie XX wieku (cmentarz

Fot. 5
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Fot. 3

Fot. 4

funkcjonowa³ do pocz¹tku lat 40., na co
wskazuj¹ wykute w kamieniu daty ich
mierci, fot. 5). Wiele nazwisk ma niemieckie pochodzenie; s¹ i polskie, okropnie pokolawione przez pruskiego zaborcê i jego nastêpców. Czy w Gdañsku
nie ma ¿adnych stowarzyszeñ, które zajê³yby siê tym zdewastowanym miejscem?
Podziwiaj¹c kwitn¹cy dereñ jadalny
Cornus mas i piêkny zimotrwa³y okaz laurowini wschodniej Laurocerassus officinalis, pokona³em pochy³oæ b³otnistego
zbocza. Wêdruj¹c nastêpnie obok kocio³a
pod wezwaniem w. Miko³aja, po³o¿onego w rejonie ul. Traugutta, niespodziewanie wróci³em do cywilizacji  przywita³
mnie uliczny ha³as i smród samochodowych spalin. To gdañska codziennoæ, niewyró¿niaj¹ca pod tym wzglêdem naszego
miasta od innych polskich metropolii.

*
Opisana w du¿ym skrócie sobotnia wycieczka niew¹tpliwie poszerzy³a moj¹ wiedzê o wspó³czesnym Gdañsku  to nie tylko
dumny gród z bogat¹ histori¹, to tak¿e miasto szalonych kontrastów, miasto slumsów,
biedy i beznadziei. Rekompensat¹ dla wspomnianego ubóstwa na pewno nie s¹ miejskie
supermarkety i nowoczesne budynki banków,
pojawiaj¹ce siê jak grzyby po deszczu w
gdañskim krajobrazie. Na stronach lokalnych
gazet s¹ one czêsto prezentowane obok wielu reklam, wprowadzaj¹cych czytelnika we
wspania³y, dostatni i beztroski wiat. Tyle ¿e
jest to obraz na wskro wirtualny, jak¿e ró¿ny od smutnej rzeczywistoci.
Marcin S. Wilga
Wydzia³ Mechaniczny
Fot. autor
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Taka chwila
rodê. Spektakl zachwyca
zmiennoci¹ obrazów, wiate³, zapachów i dwiêków.
Pragnê z wysoka ogarn¹æ ca³¹
tê sceneriê, wszystkie jej plany i ruchome dekoracje...
Otrz¹sam sp³ywaj¹ce krople i
prawie biegiem pokonuj¹c
ostatni meander dró¿ki, ju¿,
ju¿ jestem u celu, gdy jak
wryty stajê. Przede mn¹ na
ziemi siedzi ch³opczyk; jego
niada twarz niby maska z
nieruchomymi renicami w
skonookich szparkach sprawia, i¿ czujê siê nieswojo, jak
intruz. Patrzê w ty³ ku grobowym wyspom i ju¿ wiem, ¿e
dzieciak by³ obserwowa³ ca³¹
tê moj¹ wspinaczkê... Umiecha siê nagle, nie wstaj¹c oddaje mi pok³on i wymawia,
jak przypuszczam, powitanie.
Japonia, Tenri, prowincja Nara, kofun  wyspa grobowa
Dostrzegam blok papieru spocesarza Sujin (97-30 p.n.e.) z IV wieku; Primitive Art,
rego formatu i pude³ko z utenShogakkan, 1970
syliami do kaligrafii. Kilka
kart pokrytych ideogramami
Upa³ i wilgoæ  sierpieñ w Japonii. schnie na trawie. Wci¹¿ umiechniêty,
Klimatyzacja zak³óca mój sen; umêczo- trzymaj¹c w lewej d³oni pêdzelek, a prany wyczekujê witu, by uciec od zapa- w¹ wskazuj¹c dal, szepcze niby po angielchu tatami i wyjæ na zewn¹trz...O brza- sku bju te fu  piêknie  cedz¹c nieomal
sku wyruszam ku wzgórzom. Pragnê ze ka¿d¹ sylabê. Tu jest piêknie  powtarza.
wzniesienia spojrzeæ na tajemnicze wy-  Ja Joszi, ty kto?  Ja Waldemar.  Balespy w kszta³cie dziurki od klucza, kryj¹- ma?  powtarza.  Nie, Waldemar.  Ba
ce groby prehistorycznych w³adców. Te- le ma  ponownie wymawia starannie. 
reny te przynale¿¹ cesarzowi i nie pod- Waldek.  Ba de?  mówi niepewnie.
legaj¹ archeologicznej penetracji. W³a- Mylê sobie, o.k., niech bêdê Bade, a on
nie budz¹ siê, a mo¿e szykuj¹ do snu ci¹gnie dalej:  Ja Joszi, tu piêknie, ty
ptaki, pojêkuj¹c, podpiewuj¹c, powrza- Bade, ja robiê haiku. Tu to ty  wskazuje
skuj¹c, by nagle zamilkn¹æ... ¯urawie jak na znak zamaszycie nakrelony.
Patrzy³em na mój znak tkwi¹cy pozjawy bezszelestnie unosz¹ siê w krótki
lot, by wnet znikn¹æ za parawanem mgli- ród innych domków i zapytywa³em
stej gêstwiny. Chlupot niewidzialnych w mylach, jakim s³owem mnie oznastworów, perkusje cykad, jakie pluski... czy³. Czy Obcy, Przybysz, albo Bia³y,
Flamingobarwne tumany to gêstniej¹, to Blady, Rumiany, mo¿e Du¿y albo Zdyrzedn¹, ukazuj¹c na okamgnienie to tu, szany, albo Ten Co Siê Poci, a mo¿e po
to tam bajkowy pejza¿ znikaj¹cych co prostu On... Dzieciak pochyli³ siê nad
rusz szmaragdowych widoków. Wij¹ca arkuszem.  Baaa...deee...  wyszepta³,
siê poród bambusowego gaju cie¿ka stawiaj¹c znak u góry. Tak to owego poprowadzi mnie w górê. Mijam wonne gê- ranka ma³y Joszi stworzy³ haiku pod tystwiny trawy, trzcin, krzewów, pe³ne tu³em Bade. S³oñce sta³o wysoko,
brzêczeñ, turkotów, pogwizdów... Powy- przejcie nocy w dzieñ ju¿ siê dokona³o;
¿ej nieustaj¹co dr¿¹ drobnolistne pióro- nieuchronnie nadchodzi³ obezw³adniaj¹pusze. Przystajê, chwytaj¹c oddech i cy skwar. Póniej, po latach, gdy nadpoprzez przewity podgl¹daj¹c to wido- chodzi³a taka chwila, chwyta³em cokolwisko odgrywane przez egzotyczn¹ przy- wiek do pisania i...
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Wielbiê
Las w barwach jesieni
Nim przemin¹
Nagoæ
Drzew struchla³ych
Studzi ¿¹dze
Czekam
Z wiar¹ wiecznie tl¹c¹
Na cud wiosny
Zaczyn
Ponownego zrywu
Czyha w g³êbi
P¹ki
Wnet wychyn¹ z kory
Ku wiat³oci
¯¹dny
Czczego ulistnienia
Chcê zieleni
Wkrótce
Strwoniê nowe lato
Rozpalony
¯arem
S³oñca upojony
Choæ po czasie
Wchodzê
G³êbiej nieuchronnie
W jesieñ ¿ycia
Wrzosem
Znacz¹ koniec lata
Traw szelesty
W kolor
Lasu siê ustrojê
I opadnê

Japonia, Nara, dom dworzanina  w¹tek ciosów kamiennych w murze ogrodzenia
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Smutne ¯uczki
Ha, znam was ¯uczki
i te wasze sztuczki!
Za me dole i niedole
wszystkie was zapraszam
na wieczór wspomnieñ.
odrzecznoæ
to
punkt
a z wielu znak
i linie i figury i cyfry i litery
z nich s³owa
i liczby i obrazy
co znacz¹
wie niektóry
lecz sens zna
zaprawiony
w zmaganiach
z jak trel
niewidzialnym
niedotykalnym
jak wiew
g³uchym
jak sen
jak smak
niespo¿ytym
bezwonnym
jak zew
tym, co jest
w pamiêci
jak punkt
lub mniej
prawie nic
jak b³ysk
lub myl
po prostu
mem

Ty idol, ty Brazer,
a czasem Gud Fazer.
Lejesz, jaki praktyk z ciebie,
wiêc ciebie tu ka¿dy
s³ucha uwa¿nie.
Ha, siema ciury,
wycigowe szczury!
Martens, najki, adidasy
nosz¹ ci panowie;
te¿ i giwery.
Pece i lapy,
semesy i czaty.
Ka¿dy gocio wci¹¿ serfuje!
Bazy nie kumaj¹,
jaraj¹ jak nic!
Mam dredy w paski,
lec¹ na to laski.
Robiê pabing, klabing, mobbing;
mogê te¿ kontroling,
doping i d¿oging.
We mnie pa³er i luz!
Nic nie robiê na mus!
ciema, manifa, zadyma
s¹ git, a frajerom
- sie wie - w oko kit!
Fajnie to nie jest
trafiæ w taki rejestr,
gdzie jedwabiste smutasy
kapralskie nawyki
na nas trenuj¹.
Znaki przydro¿ne,
szeregowe lenie!
Anio³y wy moje stró¿e!
wiadczycie milczenie
jak cieñ oddani.
Ach, znam was smutki
i te wasze skutki!
Za me dole i niedole
wszystkie was proszê na
poranek bajek.
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Oblubienica cienia
pijcie ptaszkowie
nie w czas
mi snuæ wam baje
gdy lat zaprzesz³ych niegi
biel¹ ogrody
a bryzg roztopów
tapla myl w b³ocie
by³o nie by³o
znój
krotnych prac
potem
wilgotna gleba
tuli
ziaren na plon
niepewny siew
co wyda?
czy chytry chwast
- ostoja hydr wychynie?
czy Padó³ Gehenny
zielny rozkwieci paradyz?
ruszmy
w Pardesu plantacje
krzewiæ tu flance
i frukta chroniæ!
walczyæ na ból!
ha, bestio ohydy precz!
z ran p³atków op³atków
porannych zórz
rosa
jak balsam
jak miód
sen s¹czy
wnet
pomkn¹ ptacy w gwiazd bezlik
i w tan, i w trel, i w pl¹s, i dr¿¹c
we wzlot, i w szus,
w rój s³oñc
chwilo pomroczna
Onirio têczowa
Mnemono bezwolna
wiecznie trwaj!
jak p¹s przelotna
wschodzi powoli
trwa okamgnienie
rych³o odchodzi
zanika w czas
zostawia lad
ryt  znak
mem
cieñ

Waldemar Affelt
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej
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Z kalendarza JM Rektora
Maj 2004
" 13 maja. Auditorium Novum Politechniki Gdañskiej. Otwarcie Miêdzynarodowego Seminarium GAMBIT 2004,
dotycz¹cego bezpieczeñstwa w ruchu
drogowym.
" 13 maja. W gabinecie Rektora mia³o
miejsce podpisanie porozumienia w
sprawie zasad wspó³pracy przy tworzeniu Powiatowej Biblioteki Publicznej w
Starogardzie Gdañskim. Porozumienie
zosta³o podpisane przez nastêpuj¹ce
osoby:
l
prof. Janusz Rachoñ  Rektor Politechniki Gdañskiej
l
prof. Romuald Szymkiewicz  Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdañskiej
l
S³awomir Neumann  Starosta Powiatu Starogardzkiego
l
Kazimierz Chy³a  Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego
l
Wies³aw Warcho³  Prezes Stowarzyszenia Instytut Kociewski w Starogardzie Gdañskim
l
Stanis³aw Karbowski  Wiceprezes Stowarzyszenia Instytut Kociewski w
Starogardzie Gdañskim.
" 14 maja. Rektor przyj¹³ w gabinecie
Pana Jerzego Paw³a Nowackiego 
Rektora Polsko-Japoñskiej Wy¿szej
Szko³y Technik Komputerowych w Warszawie. Tematem spotkania by³o omówienie mo¿liwoci wspó³pracy miêdzy
uczelniami.
" 14 maja. Pañstwowa Opera Ba³tycka
w Gdañsku. Rektor wzi¹³ udzia³ w oficjalnych Obchodach Rocznicowych
Portu Lotniczego w Gdañsku.
" 15 maja. Audytorium Chemiczne na
Politechnice Gdañskiej. Zjazd absolwentów Wydzia³u Chemicznego Politechniki Gdañskiej rocznika 1969.
" 15 maja. Koncert w Kociele Bo¿ego
Cia³a na gdañskiej Morenie. W programie Msza Koronacyjna Wolfganga
Amadeusza Mozarta oraz Stabat Mater Karola Szymanowskiego.
" 16 maja. Dwór Artusa w Gdañsku. Uroczystoæ wrêczenia statuetek Czerwonej Ró¿y najlepszym studentom województwa pomorskiego.
" 17 maja. Audytorium I na Wydziale
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdañskiej. Otwarcie
Konferencji Technologie Informacyjne.
" 17 maja. Ratusz G³ównomiejski w
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Gdañsku. Rozdanie nagród Laur dla
Pracodawcy.
18 maja. Grand Hotel w Sopocie. Sympozjum pt.:Wybrane problemy projektowania procesów technologicznych
powiêcone 80. rocznicy urodzin prof.
zw. dr. in¿. Mieczys³awa Felda.
19 maja. Ratusz Miejski w Sopocie.
Spotkanie w Salonie Polityki. Gociem spotkania by³ Christopher R. Hill,
Ambasador Stanów Zjednoczonych w
Polsce.
20 maja. Siedziba GTN w Gdañsku.
Walne Zebranie Gdañskiego Towarzystwa Naukowego w Gdañsku.
21 maja. Dwór Artusa w Gdañsku. Na
zaproszenie Marsza³ka Województwa
Pomorskiego Jana Koz³owskiego Rektor wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z Ministrem
Pracy i Polityki Spo³ecznej Jerzym Hausnerem.
21 maja. Ratusz G³ównomiejski w
Gdañsku. Uroczyste wrêczenie nagród
konkursu KAROLE 2004.
22 maja. Audytorium Chemiczne na
Politechnice Gdañskiej. Zjazd absolwentów Politechniki Gdañskiej z rocznika rozpoczynaj¹cego studia w 1946
roku.
23 maja. Hotel Mercure Hevelius. Kolacja z przedstawicielami Universität
Karlsruhe. W sk³ad delegacji z Karlsruhe weszli:
prof. Horst Hippler  Rektor Politechniki w Karlsruhe
prof. Dieter Mlynski
prof. Gerd Gudehus
prof. Kristian Kroschel
prof. Andreas Wagner
prof. Ulrich Lemmer
Pan Achim Niessen
24 maja. Wizyta delegacji z Universität
Karlsruhe.
25 maja. Zielona Brama w Gdañsku.
Ekspozycja machin z kolekcji w³oskiej
wg rysunków wielkiego wynalazcy Leonarda da Vinci pt.: Idea. Leonarda
da Vinci. Geniusz i Jego Machiny.
26 maja. Sala Kolegialna Politechniki
Gdañskiej. Spotkanie Klubu Rzymskiego
26 maja. Uroczyste otwarcie Sali Multimedialnej Studium Jêzyków Obcych w
ramach obchodów Dnia Jêzyków Obcych w Politechnice Gdañskiej.
Czerwiec 2004

" 29 maja  2 czerwca. Rektor wzi¹³
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l
l
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udzia³ w wizycie przedstawicieli województwa pomorskiego w Parlamencie
Europejskim w Brukseli.
1 czerwca. Bruksela. Uroczyste otwarcie Biura Województwa Pomorskiego w
Brukseli.
3-5 czerwca. Akademia TechnicznoRolnicza im. J. J. niadeckich w Bydgoszczy. Konferencja Rektorów Polskich
Uczelni Technicznych.
5 czerwca. Audytorium Novum Politechniki Gdañskiej. Uroczysta Sesja
Uczelnianego Parlamentu Studentów
zatytu³owana Samorz¹d Studencki w
Polsce i w Europie
5 czerwca. Auditorium Novum. Otwarte posiedzenie Zarz¹du Stowarzyszenia
Absolwentów PG powiêcone przygotowaniom absolwentów do obchodów
Jubileuszu Politechniki Gdañskiej
5 czerwca. Klub Kwadratowa. Tradycyjne VIII spotkanie miêdzypokoleniowe Ko³a Parlamentarzystów przy Stowarzyszeniu Absolwentów PG z przedstawicielami Samorz¹du Studentów PG.
7 czerwca. Redakcja Dziennika Ba³tyckiego. Spotkanie z Markiem Siembied¹ Redaktorem Naczelnym Dziennika Ba³tyckiego, Krzysztofem Krupp¹  Prezesem Polskapresse Oddzia³
Prasa Ba³tycka oraz Grzegorzem Furgo  Szefem Agencji Artystycznej Kontakt.
8 czerwca. Uroczyste otwarcie Orodka Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Gdañskiego i Restauracji
Pa³ac w Lenie.
9 czerwca. Wydzia³ Farmaceutyczny
AMG. Na zaproszenie Prezesa PTCH
profesora Jacka Namienika Rektor
wzi¹³ udzia³ w uroczystym wrêczeniu
nagród za najlepsze rozprawy doktorskie.
9 czerwca. I Akademickie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gdyni im. Zas³u¿onych Ludzi Morza. wiêto Patronów Szko³y.
9 czerwca. Teatr Atelier w Sopocie.
Rektor poprowadzi³ debatê dotycz¹c¹
wyborów do Parlamentu Europejskiego, w której udzia³ wziêli:
Donald Tusk
Lech Kaczyñski
Janusz Lewandowski
Anna Fotyga.
Piotr Markowski
Rektorat

