
Przez Darżlubie przebiega jeden z ciekawszych
i dŁuższych szlaków pieszych z Pucka do Krokowej. Tir
odchodzi on z szosy Puck - Piaśnica Wielka i kieruje się
do pobliskiego Mechowa,

Powrót do Wejherowa tą samą trasą lub - jeśli ktoś
ma mapę co najmniej w skali 1:50 000 - moze wracać
przez Brudzewo, Sławutowo i drogą przez puszczę do
Nanic. Wtedy wycieczka wydłuży się do 31 km.

Wycieczka umozliwia bliższe poznanie Plszczy
Darżlubskiej, największego kompleksu leśnego połozo-
nego na Pobrzeżu Kaszubskim, którego drzewostany
porastają wysoczyznę morenową zbudowaną z glinzwa-
łowych oraz jej zabagnione obnizenia.

Fotografie i rysunki autora
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łem kwestię niewłaściwego stosowania nazw geograficz-
nych w łójmieście i jego okolicy. Potem opracowałem
słownik wybranych terminów fizycznogeograficznych
clo stosowania w krajoznawstwie pomorskim i opubli-
kowałem go w odcinkach równiez na łamach ,,Jantaro-
wych Szlaków" w nadziei, ze publikacje tc przvczynią
się do poprawy sytuacji i do prawidłowego ich uzywania
oraz właściwego ich stosowania w mediach. Okazało się
jednak, ze się pomyliłem, ze po ich opublikowaniu nie
tylko nie nastąpiła poprawa w tym względzic, alc do-
tychczasclwe błędy są nadal beztrosko stosowane. i przy-
było jeszcze wiele dalszych, częściowo gorszych. Szko-
da, bo w zakresie nazcwnictwa geograficznego dopro-
wadzono nie tylko do okaleczenia języka polskiego, ale
do powstania licznych dziwolągów gcograficznych na
intcrcsującym nas obszarze. Są one widoczne zarówno
w pub|ikacjach turystyczno-krajoznawczych, jak rów-
niez w treści artykułów prasowych, a szczcgólnic w rek-
lamach zachęcających do kupna micszkania w nowym
budownictwie świczo powstających dzielnic Tiójmiasta.
Wiele tu irytujących neologizmów geograficznych, czę-
sto zaczerpniętych z jęrryka angielskiego. Nie wymie-
nię tu wszystkich, bo nie wszystkie udaje mi się zauwa-
żyć, ale wymienię te, które na co dzień widzę w tekstach
publikacji, zwłaszcza gazet i w tclcwizji, albo sĘszę
w radio. Będzie to więc z konieczności tylko wvbór, na
podstawie którego czytelnik dosttzęże zapewne jcszcze
inne, nie mniej drażniące oko i ucho odbiorcy.

A oto mój wybór z ostatnio zauważonych błędów.
Najpicrw zzakresll geografii fizyczne1. Szczególne umi-
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Jerry Szukalski (Gdańsk)

łowanie wśród mieszkańców Tiójmiasta zyskało okre-
ślenie moren a i ccl za tym idzie wzgórza morenowe, bo
jest ono proste i z obca brzmiące, a to ostatnie szczegóI-
nie lubimy. Niewazne, że jest ono niezgodne z prawdą.
Zresztą nawiasem mówiąc większość mieszkańców nie
wie w ogóle co to jest ta morena. I co dziwnc przylgnęło
owe okreśIcnic jcdynie do obszaru Gdańska, na którym
znajdowały się nicgdyś dwie podgdańskie wioski: Piccki
i Migowo. Juz dalej na południe i na północ stąd nic ma
moreny w scnsie dzielnicy mieszkaniowej. Tam wszę-
dzie są za to wzgórza morenowe, które nię są ani wzgó-
rzami, ani morcnowymi, bo jest to po prostu wysoko
wzniesiona, szczególnie w sttlsunku do niziny Zuław
Wiślanych, wysoczyzna polodowctlwa. Otacza ona tę
jednostkę terytorialną w sposób niezwy,kle wyraźny - od



wschodu Wysoczyzna Elbląska, od zachodu Wysoczyz-
na Gdańska, reprezentująca wschodnie peryferie Poje-
zięrza Kaszubskiego, a od strony południowej wyso-
czyznaPojezierza Iławskiego. Wszystkie one są u swych

krawędzi obficie rozcięte licznymi różnej wielkości doli-
nami, w większości których pĘną bystre strumienie.
W rzęźbię terenu tworzą charakterys§czne streĘ kra-
wędziowe, na które składają się owe doliny i międzydo-
linne grzbiety. Natomiast w publikacjach.turystyczno-
krajoznawczych czytamy: Płaskie tereny Zuław Wiśla-
nych ze wschodu obramowane są piękną Wysoczyzną
Elbląską, z zachodu zaś Wzgórzami Kaszub. Dlaczę,
go z zachodu inaczej? Mało tego, mówimy i piszemy
o Wzgórzach Trójmiasta, dodając jeszcze przymiotnik
morenowe. Zamiast na Pieckach czy w Migowie mówi-
my na Morenie, gdzie ma swoją siedzibę Spółdziel-
nia Mieszkaniowa ,,Morena", a jak podano ostatnio
w prasie jest tam morenowa obsesja zakazów parkowa,
nia i zakaz parkowania dla Zarządu Moreny. A to wła-
śnie sprawca tego morenowego nieporozumienia! W
,,Dzienniku BałĘckim" pisze się o lokatorach Moreny,
a wśród gdańskich dzielnic oficjalnie wymienia się Mo-
reng. Jest tamteż Centrum Handlowe MORENA|Za-
kład Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Morena", a tak-
żę Dom Kultury ,,Motena", w Gdyni natomiast jest na-
wet Przychodnia Lekarska Pogórze. Powstające nowe
osiedla na tejże Morenie są też rzecz ocz}rvista more-
nowe, na przykład Osiedle KlimaĘ na Gdańskiej More-
nie t Osiedle Słoneczna Morena, a inne, jeśli nie more-
nowe to co najmniej wzgórzowe: Morenowe Wzgórza,
Pięciu Wzgórz, Kró]ewskie Wzgórze, Lawendowe
Wzgórze, jest tez Wzgórze Magellana, Osiedle Olimp
i O]chowa Skarpa oraz wiele innych nazw, które nawią-
zują do wzgórz morenowych, przęz które, jak czytamy -

wdziera się pofudniowa obwodnica Gdańska. W tejże
gazecie pisze się też o wzgórzach otaczających Trójmia-
sto, o wzgórzach Kępy Oksywskiej, o wzniesieniach nad
Radunią - w domyśle zapewne morenowych, wreszcie,
ze owe wzgórza morenowe zostaĘ zbudowane przez lo-
dowiec. Bez końca mozna przytaczać te bzdurne przy-
kłady zastosowania terminu moIena w stosunku do
strefy krawędziowej Wysoczyzny Gdańskiej. Geneza tej

wysoczyzny, jak i pozostaĘch wysoczyzn otaczających
Zuławy Wiślane, wiąże się oczylviście z okresem zlodo-
wacenia, to jednak jej erozyjne porozcinanie nie jest

efektem budowania przez lodowieą bo wtedy jako
wzgórza musiaĘby reprezentować wzgórza moreny
czołowej, a tak przeciez nie jest. Jak prąłvrócić praw-
dę? Teraz to będzie bardzo trudne, bo nazwy morena
i wzgórza morenowejuż się mocno utrwaliĘ w świado-

mości mieszkańców Tiójmiasta, z;łvłaszcza, że jaksię za-
pewne wielu z nich wydaje, brzmią one mądrze i nauko-
wo, Mniejsza o to, że niezgodnie z prawdą. Utwierdza
mnie w tym stwierdzeniu następujacy drobny, ale jakżeż
dobitny szczegół. Kiedym ostatnio wsiadał do taksówki
i prosił aby mnie zawieść na Piecki, to taksówkarz nie
wiedział gdzie to jest. Powiedziałem wtedy na Morenę,
Odpowiedział - No to mów pan od razu!

I jeszcze jedno udziwnione określenie, niejako za-
stępcze na Wysoczyznę Gdańską, które od dłuzszego
już czasl lansują gdańscy urbaniści - Tarus Górny,
w odróznieniu od Tarasu Dolnego, na którym połozone
są dzielnice Wrzeszcz i Oliwa. Jeśli ma to być ich nowa-
torski wkład w regionalizację ftzycznogeograficzną
Gdańska, to jest on nie do przyjęcia, bo nasze miasto
nie rozprzestrzenia się na tarasach. Brzmi to moze tro-
chę lepiej od Moreny, ale jest to nazwa sztuczna i nie-
zgodna z prawdą w tutejszych warunkach geomorfolo-
gicznych, które sąjuz dawno rozpoznanę ijednoznacz-
nie określone. A to, że jakieś tarasy wprowadzają
w błąd mieszkańców Gdańska, dowodzi załączona ma-
pa, która ukazała się w ,,Dzienniku Bałtyckim" (doda-
tek ,,Tiójmiasto") 1 X 2010 roku, gdzie nawiązując do
powodzi w Gdańsku źle ukazano tereny zagrożone za-
]aniem. Miejsce zaznaczone to właśnie strefa krawę-
dziowa Wysoczyzny Gdańskiej, skąd spŁywają strumie-
nie na ten tzw. taras dolny. Stamtąd powódź może na-
dejść, a więc nie są to tereny zagrozone zalaniem,
awręcz odwrotnie, stanowią one potencjalne zagroze-
nie dla dzielnic nisko połozonych, jak Wrzeszcz, Oliwa
czy Orunia. Pomylone z poplątaniem.

Z innych, ze się tak wyrażę, nie morenowych niepra-
widłowości wymienić warto kilka przykładów. Klif Red-
łowski coraz częściej jest naą,wany Klifem Orłowskim,
a to jest ewidentny błąd, bo jest to przecież klif Kępy
Redłowskiej i nie stanowi on odsłony wzgórza,lecz tej-
ze nadmorskiej kępy - fragmentu Wysoczyzny Gdań-
skiej. Poza Ęm prawdą jest, ze mozna na nim nie tyle
zobaczyć, co odczytać dzieje Ziemi z okresu ostatniego
zlodowacenia, ale nie tylko, poniewaz w dolnych jego

częściach występują równiez znacznie starsze, bardzo
interesujące osady trzeciorzędowego miocenu w posta-
ci drobnoziarnistych piasków kwarcowych z miką i muł-
ków z wkładkami węgla brunatnego sprzed ok. 20 mln
lat. Zbyt katastroficznie brzmi pogląd jakoby sĘk Sopo-
tu z Bałtykiem to miejsce bardzo narażone na ataki mo-
rza, a znalazłem go w którejś notatce prasowej. Muszę
tez sprostować stwierdzenie, że rzeczki i strumienie
w okolicach Sopotu nie wpadają, lecz uchodzą do
Zatoki Gdańskiej i dziś już nie bardzo pozostają w nie-
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zmiennym układzie: same decydują, jak wpadać do
Bałtyku. Alez to skomplikowane. Thkie objaśnienie
znalazłęm na łamach ,,Dziennika Bałtyckiego". Dodaj-
my, że wszystkie cieki małe czy duże uchodzą, a nie
wpadają do większego cieku, do jeziora, czy do morza,
bo mają ujście a nie wpad. W tejze gazecie autor tekstu
podpisany jako Kazimierz Netka piszeteż m.in., iż we
Wrzeszcztl, znajdują się wodne tarasy, a na zboczu Kró-
hewskiej Doliny doskonale widać stawy ułożone jeden
nad drugim. To iakieś nieporozumienie, albo nieudolny
zapis, bo chodzi tu o sztuczne założenie parkowe zanie-
dbane zręsztą i to należało dodać, poniewaz wodnych
tarasów jako takich nie ma, są jedynie kaskady, albo se-
ria kaskad, czyli blisko siebie połozonych nieduzych wo-
dospadów lub progów w kolycie rzeki. Mozna też m6-
wić o stawach założonych na sztucznie starasowanych
zboczach doliny lub stokach wzniesienia. Jeśli już o wo-
dzie mowa, to dodajmy jeszcze dziwacznę nazwywodne
nowych osiedli w Gdańsku: Błękitna Kaskada (bez wcl-
dy|), Dolina Dwóch Jezior, Osied]e Jeziora Jasień,
Osiedle Wrób]a Staw, Cztery Oceany (skąd się wziął
ten czwarĘ?) ftp. Z klimatem wiąże się dziwna nazwa
osiedla Cztery Pory Roku, a z roślinnością nie inacze|
jak Osiedle Wiszące Ogrody, Zielone Tarasy i Patio
RóĘ,natomiast w artykule opisującym piękno ul. Świę-
tojańskiej w Gdyni stwięrdza się, ze jest ona najbardziej
klimatyczną ulicą w Po]sce. Co to znaczy? To przecież
oczyrvisĘ nonsens.

W ramach poszukiwania wysp na gdańskim wybrze-
żu, wyróżnia się w naszych publikacjach turystyczno-
krajoznawczych i w mediach, z upor czywą wytrwałością
nie tylko Wyspę Sobieszewską, ale również Wyspę Sto-
ginazywanąteż Wyspą Stogowską, choć nie są to w peł-
nym tego słowa znaczeniu wyspy. Podobnie tez określa

się często Westerplatte mianem Półwysep Westerplat-
te, aMierzeję Helską lub Półvysep Helski, coraz częś-
ciej niesfusznie uproszczoną nazwą He].Przęciężto na-
zwa miasta połozonego na skraju mierzei, a nie całości
półwyspu, na którym znajdują się przeciez jeszcze inne
miejscowości..Błędem jest tez upraszczanie nazw
geograficznej Zuławy Wiślane na po plostu Zuławy.To
jest podobnie jak z Helem. Zuławy Wiślane to konkret-
ny region fizycznogeograficzny, który dzieli się.na
mniejsze jednostki regiclnalne, a poza tym mianem Zu-
ław określa się jeszcze inne miejsca w dolinie WisĘ np.
Zułav,ry Kwidzyńskie i inne. Mówi się i pisze o gdańskiej
Starówce, mając na myśli Główne, a właściwie Prawe
Miasto, ale my mamy przecież tez Stare Miasto. Gdzie
jest więc ta gdańska Starówka? To też jest błąd, który
naleĄ naprawić. Ciągle jeszcze sĘszy się naTwę Letnie,
wo zamiast Letnica. Najwyższy już czas propagować
właściwą nazwę tej dzielnicy Gdańska, bo staie się ona
corazbardziej popularna ze względu na budowany sta-
dion. Dla potwierdzenia wymienionych faktów zacytuję
na zakończenie jeszcze kilka przykładów z lokalnej pra-
sy: Tramwaj wodny. Najtańsza droga na Hel; Stogi. Za-
pomniana Wyspa; Kaszuby z Półwyspem Helskim; Ro-
werowy plan Cdańska i inne. Telewizja Gdańska z upo-
rem maniaka w codziennych prognozach pogody posłu-
guje się określeniem na Helu, zamiast na Mierzei HeI-
skiej lub Póhłyspie Helskim, albo w Helu, jeśli progno-
za pogody dotyczy tego miasta.

A więc błąd na błędzie. Warto się nad nimi zastano-
wić. Spóbujmy z nimi walczyć, bo chyba warto dla dobra
naszego regionu. Szczególne pole do popisu w tym
względzie mają przewodnicy miejscy i terenowi, którym
poczynione uwagi polecam.

Gdańsk, mapa, przewodnĘ najcie-
kawsze miejsca. Wydawca: Przemy-
sław Księżopolski. Tekst: Andrzej
Januszajtis, zdjęcia: Waldemar Księ-
żopolski, rysunki: Jakub Brzuchań-
ski, Sopot 2008.

Prezentowany obraz kartograficzny, wyko-
nany w skali 1:25 000, to nie jest mapa, mi-
mo takiej skali, lecz plan Gdańska i to
w dodatku nie całego jego obszaru. Brak
na nim wielu dzielnic położonych na za-
chodzie, na południu i północy olaz na
wschodzie, gdzie granice miasta sięgają do
Przekopu Wisły. Część zachodnią Gdań-
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ska, gdzie rozprzestrzcniają sig nowe dziel-
nice mieszkanic,lwe, w znacznym stopniu
zasłania tak zwany karton, obejmujący
Główne (Prawe) i Stare Miasto w skali
l:10 000. Nawiasem mówiąc w obu przy-
padkach znów źle okreśłono skalę qjaś-
niając dodatkowo, że 1 cm : 250 m i lcm
= 100 m, bo tcl nieprawda. Poprawnic po-
daje się -l cm - 250 m itd. Mapa nie ma
podkładu poziomicowego, ale podano na
niej kilka punktów wysokościowych,
umieszczając je wyłącznie na Wysoczyźnie
Gdańskiej, w granicach łójmiejskiegcl
Parku Krajobrazowego. Dlaczego? Nie po-
nvala to na zapoznanie się z ukształtowa-
nięm lcrcnu. nu którym rrtzprzcstrzcnia sig

miasto, a jest ono przecież bardzo charak-
telystyczne. Ze strumicni spĘwaiących
z wysoczyzny zaznaczono tyiko Potoł
O|iwski (powinno być O1iwski Potok) i kil-
ka stawów na nim istniejących oraz Strzyżę
uchodzącą do Marrwej WisĘ, przy czym
górne odcinki obydwu wymienionych cic-
ków znajdują się poza zachcldnią ramką
mapy. Więcej rrwagi poświęcono hydrogra-
1icznym elementom w jej wschodniej częś-
ci. Zaznaczono tu Martwą Wisłę z jcj daw-
nym ujścicm. kana\ porttlwe Gclańska,
Starą i Nclwą Motławę. tak zwany OpĘw
Motławy i Kanał Raduni (powinien nazy-
wać się Kanał Raduński). Poza tym na ma-
pie tej zaznaczone są obszary leśne z naj-


