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Wstęp
Jest piękny wrześniowy wieczór. Cała nasza czwórka stoi na balkonie i wpatruje się w fale Bałtyku
opatulone światłem zachodzącego Słooca. Każdy z nas postrzega ten widok inaczej. Ścisły umysł Kacpra widzi wiązkę fal elektromagnetycznych, odbijających się od powierzchni wody. Dla Moniki i Andrzeja jest to natchnienie, które wzbudza różne emocje i nakłania do nostalgicznych przemyśleo,
a dla Janka to sposób ukazania tego zjawiska na płótnie.
Ponieważ jesteśmy osobami, które mają różne zainteresowania i tak naprawdę żyją w „innych
światach”, postanowiliśmy wybrad zagadnienie pracy, dzięki któremu będziemy mogli połączyd swoje
fascynacje, i w którym każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Tak więc temat naszego projektu pisanego
pod kierunkiem Pani mgr Władysławy Sikory to „Zjawiska fizyczne obserwowane nad Bałtykiem
w opisie naukowym, literackim i plastycznym”. W naszej pracy chcielibyśmy pokazad, jak różnie mogą
byd odbierane te same zjawiska fizyczne. Pragniemy przedstawid kontrasty w interpretowaniu otaczającego nas świata przez naukowców, poetów i malarzy.
Jeszcze przed wyjazdem na obóz do Międzyzdrojów wybraliśmy trzy pytania badawcze, na które
staraliśmy się znaleźd odpowiedzi. Brzmią one następująco:
1. Opis naukowy zjawisk fizycznych:
a. zachód i wschód Słooca
b. rodzaje chmur
c. deszcz, burza i tęcza
d. fale
e. pływy
f. bryza morska
2. Jakie kontrasty można zauważyd pomiędzy opisem naukowym a literackim?
3. Które zjawiska fizyczne najczęściej przyciągają uwagę artystów?
Ustaliliśmy również, że każdy z nas zajmie się inną częścią projektu. Kacper opisał zjawiska zaobserwowane nad Bałtykiem pod kątem naukowym, Monika i Andrzej wyszukali fragmenty literatury
związane z tym tematem, a Janek poświęcił swoją uwagę obrazom przedstawiającym morze. Zainspirowani pięknem tamtejszego regionu, stworzyliśmy własne dzieła i zrobiliśmy dużo zdjęd, które załączyliśmy do niniejszego projektu. Andrzej napisał wiersz, a Janek namalował kilka obrazów. Wstęp
wraz z zakooczeniem są owocem wspólnej pracy. Mamy nadzieję, że nasz projekt przykuje Paostwa
uwagę i wytłumaczy różnorodnośd sposobów postrzegania świata.
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Słońce
„Wydaje się dziwne to, że
Słońce nagle ni stąd ni z owąd
zwiększa swoje rozmiary
i kolory. Jednak wszystko to
można wytłumaczyć na gruncie fizyki.”
„W Słońcu kryje się wiele
tajemnic, nic więc dziwnego,
że poeci czy prozaicy tak często opisują go w swoich utworach”

Zdj. Monika Dąbek

Zachód Słońca
Niezwykłość zachodu Słońca polega na barwie, jaką przybiera niebo i wielkości tarczy słonecznej. Wydaje się dziwne to, że Słońce nagle ni stąd ni z owąd zwiększa swoje rozmiary i kolory. Jednak wszystko to można wytłumaczyć na gruncie fizyki.

BARWA NIEBA
Kiedy Słooce oświetla powierzchnię Ziemi pod dużym kątem, jego promienie muszą przedostad się
przez grubszą warstwę powietrza. To sprawia, że światło zostaje częściowo rozproszone (głównie
niebieskie). Najdłuższe fale światła słonecznego, czyli czerwony fragment widma, zostaje nienaruszony i jako jedyny oświetla powierzchnię Ziemi.

Rys. Stanisław Sagnowski
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ZIELONY PROMIEŃ
Jeśli jest się nad morzem, lub w innym miejscu, gdzie dobrze widad horyzont, podczas zachodu Słooca można zobaczyd bardzo nietypowe zjawisko: zielony promieo. Pojawia się on, kiedy Słooce
jest już prawie całkowicie schowane za linią horyzontu. Tuż nad tarczą słoneczną widad wtedy zielony
obszar – to właśnie zielony promieo. To zjawisko jest spowodowane zakrzywianiem promieni słonecznych przez atmosferę Ziemi.

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Development_of_Green_Flash.jpg&filetimestamp=20090415134149

Tajemnice w Słońcu zapisane…
Słooce - za każdym razem wydaje się inne. Raz ma barwę żółtą, kiedy indziej pomaraoczową lub
czerwoną. Każdego ranka wschodzi, wieczorami zaś chowa się, by kolejnego dnia znów wyjśd i ujawnid się światu. Ma taką siłę, że za jednym razem może opatulid swymi promykami cały świat. To właśnie od niego bije jasny, ciepły blask. W Słoocu kryje się wiele tajemnic, nic więc dziwnego, że poeci
czy prozaicy tak często opisują go w swoich utworach. W literaturze Słooce symbolizuje wiele różnych
zachowao, uczud czy emocji, jednak niemal zawsze znaczenia te są optymistyczne.
„Słooce ostatnich kresów nieba dochodziło,
Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło,
Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze
Gospodarza, gdy prace skooczywszy rolnicze
Na spoczynek powraca. Już krąg promienisty
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Spuszcza się na wierzch boru i już pomrok mglisty,
Napełniając wierzchołki i gałęzie drzewa,
Cały las wiąże w jedno i jakoby zlewa;
I bór czernił się na kształt ogromnego gmachu,
Słooce nad nim czerwone jak pożar na dachu;
Wtem zapadło do gnębi; jeszcze przez konary
Błysnęło, jak świeca przez Kinic szpary,
I zgasło.”1
Tak Adam Mickiewicz opisuje Słooce w „Panu Tadeuszu”. Motyw ten pojawia się w utworze wiele
razy i zdaje się byd jednym z najważniejszych zjawisk na niebie. Poniżej w piękny sposób przedstawiony został wschód Słooca, który rozpoczyna kolejny dzieo i budzi istoty do życia. Dodaje im energii
i daje nadzieję.

Zdj. Jan Czajka

„Nad Soplicowem Słooce weszło i już padło
Na strzechy i przez szpary w stodołę się wkradło;
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,
Z którego młodzież sobie zrobiła posłanie,
Rozpływały się złote, migające pręgi
Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi;
I Słooce usta sennych promykiem poranka
Draźni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka.”2

1
2

Adam Mickiewicz, fragment poematu „Pan Tadeusz”, str 15
Adam Mickiewicz, fragment poematu „Pan Tadeusz”, str. 44
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Wschód Słooca nad Bałtykiem pogrążonym we mgle jest najpiękniejszym zjawiskiem. Gdy poeta
widzi ten inspirujący obraz rodzącego się dnia, pisze:
„Dziewicze Słooce młode
z perłowych wstało mórz,
rumieniąc srebrną wodę
blaskiem podwodnych róż”3

Rys. Jan Czajka

3

Leopold Staff, „Ranek nad morzem” *w:+ Poeci i morze…, s.73
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Chmury
„Chmury to zbiory małych
kropelek wody lub kryształków lodu unoszące się w powietrzu.”
„W porównaniu z chmurami życie wydaje się ugruntowane, omal że trwałe i prawie że wieczne.”4

Zdj. Monika Dąbek

Chmury
Chmury to zbiory małych kropelek wody lub kryształków lodu unoszące się w powietrzu. Mogą
znajdować się tuż przy ziemi lub nawet na wysokości 20 km. Jedne są cienkie i zwiewne, a grubość
warstwy innych może osiągać 18 km i mieć szaroczarną barwę.

PODZIAŁ CHMUR
Chmury dzieli się na dwa różne sposoby: ze względu na wysokości występowania i kształt.

Podział według wysokości występowania


Chmury piętra wysokiego
o Cirrus: chmura pierzasta, zbudowana z kryształków lodu.
o Cirrocumulus: chmura pierzasto-kłębiasta, zbudowana z kryształków lodu.
o Cirrostratus: chmura pierzasto-warstwowa, zbudowana z kryształków lodu.



Chmury piętra średniego
o Altocumulus: chmura średnia kłębiasta, zbudowana z kropel wody.
o Altostratus: chmura średnia warstwowa, zbudowana z kryształków lodu i kropel
wody.

4

Wisława Szymborska, fragment wiersza „Chmury”, [w:] http://wiersze.bfcior.pl/wislawaszymborska.php?show=chmury
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Chmury piętra niskiego
o Cumulus: chmura kłębiasta, zbudowana z kropel wody.
o Stratus: chmura warstwowa zbudowana z kropel wody.
o Stratocumulus: chmura kłębiasto-warstwowa, zbudowana z kropel wody.



Chmury o budowie pionowej
o Cumulonimbus: chmura kłębiasto-deszczowa, zbudowana w górnej części z kryształków lodu i w dolnej części z kropel wody.
o Nimbostratus: chmura warstwowo-deszczowa, zbudowana w górnej części
z kryształków lodu i w dolnej części z kropel wody.

Podział według kształtów


Chmury pierzaste
o Cirrus

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:CirrusField
-color.jpg&filetimestamp=20071102014359

o
o


Cirrocumulus
Cirrostratus

Chmury kłębiaste
o Cumulus

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Cumulus
_01.jpg&filetimestamp=20050401165400

o
o
o
o

Cirrocumulus
Altocumulus
Stratocumulus
Cumulonimbus

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Big
_Cumulonimbus.JPG&filetimestamp=2005071711
2942
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Chmury warstwowe
o Stratus

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Sun_through
_Stratus.JPG&filetimestamp=20050511135009

o
o
o
o

Cirrostratus
Altostratus
Nimbostratus
Stratocumulus

Wśród obłoków…
„I miał rozum! Zawołał Tadeusz z zapałem:(…)
U nas dośd głowę podnieśd, ileż to widoków!
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,

Zdj. Monika Dąbek
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Szum wielki słychad wkoło; nawet te codzienne,
Patrzcie Paostwo, te białe chmurki, jak odmienne!(…)
Wszystkie białe jak srebro, zmieszały się – nagle
Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie
Cicho, zwolna, po niebios błękitnej równinie!”5
Powyżej przedstawiony jest fragment „Pana Tadeusza”. Tytułowy bohater zachwyca się niebem
i różnorodnością chmur. Autor stosuje wiele porównao np.: chmury płyną jak żółw pełźnie, deszczu
strugi są jak rozwite warkocze.
Niebo w utworach literackich często jest symbolem czystości i świętości, także harmonii i porządku, kojarzy się raczej ze szczęściem i beztroskim życiem. Tak właśnie przedstawione zostało niebo we
fragmencie książki „Przypadki Robinsona Crusoe” napisanej przez Daniela Defoe.
„Znajdowałem się niby na jakiejś nieprzejrzanej równinie tak pięknej zieloności, jakiej nie oglądałem w życiu; błękit nieba roztaczał nade mną swój przecudny namiot; nie było tam ani Słooca,
ani księżyca, ani gwiazd, tylko jakaś dziwnie miła jasnośd, a powietrze tchnęło niby wonią, czy
świeżością, czego opisad nie umiem.
Jasnośd ta rozlewała się sklepieo niebieskich, rosła, potężniała tak, iż oczy spuścid musiałem,
a gdy je znowu wzniosłem na chwilę w górę, ujrzałem krzyż promienisty.”6

Zdj. Jan Czajka

5
6

Adam Mickiewicz, fragment poematu „Pan Tadeusz”, str. 93/93
Daniel Defoe, fragment powieści „Robinson Crusoe”, str. 66
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Burza
„Burza powstaje dzięki
dwóm masom chmur, które
znajdują się na tej samej wysokości i zbliżają się do siebie.”
„Spadł deszcz. Spoglądam
w niebo. To nie deszcz. To płacze anioł”7

http://apod.oa.uj.edu.pl/apod/image/0410/moonlightning_besel_c02.jpg

Deszcz
Deszcz jest jednym z najczęściej występujących zjawisk atmosferycznych. Każdy go widział i wie,
że pochodzi z chmur. W tym rozdziale zostaną również opisane niektóre zjawiska ściśle związane
z deszczem: burza i tęcza.

POWSTAWANIE DESZCZU
Drobniutkie kropelki, tworzące
chmurę, przyciągają się wzajemnie. Jeśli poszczególne kropelki
połączą się w odpowiednio duże
krople, osiągają masę na tyle dużą,
że na skutek przyciągania ziemskiego, zaczynają spadad.

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

Zdj. Kacper Sagnowski

Czasami zdarza się, że podczas opadu deszczu świeci Słooce. Wtedy jego światło rozszczepia się
w kroplach wody, a na niebie pojawia się tęcza – łuk o barwach widma słonecznego. Zdarza się nawet
tak, że światło Słooca załamuje się w kroplach deszczu na dwa sposoby. Tak powstaje tęcza wtórna:
7

Shira, fragment wiersza „Łzy anioła” , [w:]
http://www.fantasy.dmkhost.net/poezja/index.php?kat=shira&nr=13675
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drugi łuk, większy, ale mniej wyraźny. Co ciekawe, barwy tęczy wtórnej występują w odwrotnej kolejności, niż kolory tęczy pierwotnej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Krople tworzące tęczę.
Wewnętrzne odbicie światła.
Tęcza pierwotna.
Rozszczepienie światła.
Tęcza wtórna.
Promienie światła białego.
Schemat powstawania tęczy pierwotnej.
Schemat powstawania tęczy wtórnej.
Obserwator.
Rejon powstawania tęczy pierwotnej.
Rejon powstawania tęczy wtórnej.
Strefa kropel.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Rainbow
_formation.png

BURZA
Kiedy na mapie meteorologicznej widad duży niż, a dookoła niego co najmniej dwa wyże – najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z burzą. Burza powstaje dzięki dwóm masom chmur,
które znajdują się na tej samej wysokości i zbliżają się do siebie. W miejscu, gdzie się zderzają, pocierają o siebie i elektryzują się przez tarcie. W pewnej chwili następuje wyładowanie atmosferyczne –
piorun (może zdarzyd się też, że piorun uderza w np. wysoki budynek, drzewo lub komin, którego
szczyt naładował się przez indukcję ładunkiem przeciwnego znaku, niż chmura). Piorunom najczęściej
towarzyszy deszcz lub grad.

W czasie sztormu
Kołysał nas zachodni wiatr,
Brzeg gdzieś za rufą został.
I nagle ktoś jak papier zbladł:
Sztorm idzie, panie bosman!8
Morze kryje w sobie wiele tajemnic, a wtargnięcie na nie wiąże się często z wielkim niebezpieczeostwem. Żeglarze, którzy niczym Robinson Crusoe wypływają w długie, zagrażające życiu morskie
wyprawy są godni podziwu. Odwaga i ryzyko, jakie ciągnął ze sobą są czymś niesamowitym, czymś,
czego zwykły człowiek nawet nie potrafi sobie wyobrazid.
Jedną z przeszkód napotykających żeglarzy czy penetratorów morskich głębin może byd sztorm,
który nieraz już udowodnił, że nie łatwo jest z nim wygrad.
8

Janusz Kondratowicz, fragment tekstu piosenki „Dziesięd w skali Beauforta” , [w:]
http://www.czartermazury.pl/szanty/13/dziesiec-w-skali-beauforta.html
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„Z czarnych, nisko nawisłych chmur lunął deszcz. Szum ulewy zmieszał się z rykiem szalejącego
tajfunu. To jeszcze bardziej utrudniało orientację. Wicher walił łbem w żagle.”9
Powyższy fragment pochodzi z opowiadania pod tytułem „Pływająca Ojczyzna” napisanego przez
Józefa Nikodema Kłosowskiego. Tekst ten został znaleziony przez nas w 22 numerze „Płomyka” –
tygodnika dla dzieci i młodzieży wydanego w Warszawie 10 lutego 1938 roku.
Poniżej przedstawiamy urywek z książki „Dookoła świata na „Darze Pomorza” napisanej przez Tadeusza Meissnera.
„Wicher, jakby rozwścieczony widokiem oskrzydlającego się statku, natychmiast z nową furią
rzuca się do ataku. Wysokośd fali dochodzi do 8 metrów. Biały jej grzebieo, kipiący jak wrzątek, ma
przynajmniej 1,5 m wysokości. Z przednich szpigatów zaczynamy powoli sączyd oliwę za burtę.
Atak fal na statek nie jest od tego mniej silny i gwałtowny, tylko grzebienie ich załamują się nieco
inaczej i trochę mniej wody spada na pokład.”10

http://static1.money.pl/i/galeria/157/3/1181.jpg

„Jest to prawdziwa książka marynistyczna, obfitująca w cenny materiał geograficzny i przyrodniczy, ale co najważniejsze – zmusza ona czytelnika do zrozumienia i uszanowania znojnej, a nieraz
niebezpiecznej pracy ludzi morza, praktycznej szkoły obowiązku i wyrobienia silnych, niezłomnych
charakterów, tak bardzo potrzebnych ojczyźnie w okresie odbudowy i rozbudowy”11 – Ferdynand
Antoni Ossendowski, 1937 r.
O burzy pisał również nasz wieszcz Adam Mickiewicz w „Sonetach Krymskich”, przestawiając groźny sztorm i tonący statek:
„Zdarto żagle, ster prysnął, ryk wód szum zawiei”12
9

Józef Nikodem Kłosowski, fragment opowiadania „Pływająca Ojczyzna”
Tadeusz Meissner, fragment książki „Dookoła świata na »Darze Pomorza«”
11
Wypowiedź Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego z 1937 r. , [w:]
http://www.multibook.pl/1280,tadeusz-wiktor-meissner-dookola-swiata-na-darze-pomorza-(1934-1935).html
10

12

Adam Mickiewicz, Burza [w:] Adam Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 1: Wiersze, opr. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1983, s.212.
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Dalej poeta ukazuje postępujący chaos, w którym ludzie walczą o życie:
„Wicher z tryumfem zawył, a na mokre góry,
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu,
Wstąpił genijusz i szedł do okrętu,
Jak żołnierz szturmujący w połamane mury”13
Często poeci porównywali burzowe fale do gór. Niemiecki poeta Heinrich Heine, pisał:
„W szeregi żywych gór wodnych
szalone spiętrza się morze,
tu czarna zionie przepaśd
tam białośd bucha w przestworze”14

Rys. Jan Czajka

13

Adam Mickiewicz, Burza [w:] Adam Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 1: Wiersze, opr. Cz. Zgorzelski, Warszawa 1983, s.212.
14
Heinrich Heine, Powrót [w:] http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=19803
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Burze morskie również porównywano do gwałtownych i trudnych do opanowania uczud człowieka. Znakomicie znający żywioł morza angielski poeta lord Alfred Tennyson:
„Grzmij, grzmij , grzmij
Grzmij o morze w szary chłód skał
Gdyby język mój umiał wysłowid w brzegach czaszki szalejący szkwał”15
Natomiast Jan Lechoo, pisał:
„ Czy czujesz , że i w tobie jak w łonie natury
Moc co myśli i wroga wije się i kłębi
I w twoim także sercu śpią ukryte duchy
I wichry i pioruny drzemią w twojej głębi”16

15
16

Alfred Tennyson, Grzmij, grzmij , grzmij, [w:] Znak 1992, nr 2 (441), s. 91.
Jan Lechoo, Burza *w:+ Tegoż, Poezje, Warszawa 1973, s. 106-107.
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Fale

„Fale to ruch wody wywołany najczęściej wiatrem.”
„Nad głębią, gdzie pierścień
ukryty. Co dnia w poranne
świty. Kołysze się fala cudnie
migotliwa”17

Zdj. Monika Dąbek

Fale
Fale to ruch wody wywołany najczęściej wiatrem. Cząsteczki powietrza znajdujące się przy tafli
wody, na skutek tarcia przekazują energię kinetyczną cząsteczkom wody na powierzchni.

POWSTAWANIE FAL
Wszystko zaczyna się od małego wybrzuszenia na powierzchni wody. Powietrze poruszające się
nad tym wybrzuszeniem, przyspiesza, zgodnie z prawem Bernoulliego. W ten sposób powstaje podciśnienie, które powiększa nierównośd. Powietrze nad nią znów przyspiesza. Tak dzieje się, dopóki
wiatr przestanie wiad, bądź osłabnie prawie całkowicie. Wybrzuszenie przesuwa się (następuje transport energii, bez transportu wody – jej cząsteczki nie przemieszczają się wraz z falą).

17

Rys. Stanisław Sagnowski

Stanisława Daszyoska, „Bałtycka Opowieśd”, [w:] (Płomyk)
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WŁAŚCIWOŚCI FAL
Długość
Odległośd między kolejnymi dwoma grzbietami fali.
Wysokość
Odległośd między dnem morskim a powierzchnią wody.
Okres
Czas potrzebny grzbietowi (lub dolinie) fali na przebycie drogi równej długości fali.

PRĘDKOŚĆ FAL
Na morzu głębokim, prędkośd fali jest zależna od jej długości, natomiast na płytkiej wodzie (czyli
w miejscu, gdzie głębokośd jest mniejsza od długości fali), zależy od głębokości i da się ją obliczyd ze
wzoru: v 

gh , gdzie g to przyspieszenie ziemskie, a h to wysokośd fali.

FALE PRZY BRZEGU
Przy brzegu (a więc tam, gdzie woda jest płytka),
grzbiet fali porusza się szybciej, niż jej dolina (wynika to
z wyżej wymienionego wzoru). Powoduje to załamanie
fali i powstanie charakterystycznych bałwanów.

CIEKAWOSTKA: COFKA
Ciekawym zjawiskiem związanym ze Świnoujściem
jest cofka. Polega ona na wpychaniu przez wiatr wody
morskiej w górę rzeki, przy jej ujściu. W takiej sytuacji
woda na głębszych poziomach dalej płynie w stronę
morza, jednak ta przy powierzchni – przeciwnie.
Rys. Stanisław Sagnowski

Morskie bałwany…
Fale to również częsty motyw w poezji. Dla poetów mają dwa oblicza. Adam Mickiewicz widzi
w nich
„(…)Mokre góry,
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu”18

18

Adam Mickiewicz, Burza, s. 212
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Natomiast dla Mariusza Zaruskiego, są symbolem wolności i w imieniu fal pisze:
„My dzieci błyskawic, orkanów i morza Bezpaoskie, swobodne, niczyje
Pędzimy przed siebie w błękitne bezdroża
(...)
Bez pragnieo i celów, pięknością zawodne
Pędzimy w bezkresy zuchwałe, swobodne
Wciąż dalej, a dalej i dalej”19
Spokojne fale mogą łagodzid strach przed morzem. Tak je dostrzegała Maria PawlikowskaJasnorzewska:
„Świecą się jak szkiełka czeskie
i szepcą, by morza się nie bad”20

Zdj. Monika Dąbek

Najczęściej poeci i prozaicy określają fale mianem bałwanów. Juliusz Verne w książce
pt. „W 80 dni dookoła świata” pisze:
„Cały dzieo statek pędził w stronę północy, unoszony przez olbrzymie bałwany, zachowując na
szczęście jednakową prędkośd. Ze dwadzieścia razy góry wodne piętrzyły się za statkiem, ledwo go nie
zalewając, ale za każdym razem sternik zręcznym ruchem unikał niebezpieczeostwa.”21
19

Mariusz Zaruski, Gra fal [w:] Poeci i morze..., s. 69.
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Morze i niebo [w:] Poeci i morze..., s. 85.
21
Juliusz Verne, fragment powieści „W 80 dni dookoła świata”, str. 78/79
20
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Pływy
„Pływy powstają na skutek
przyciągania dużych mas wody przez Księżyc i Słońce.”

"Nocy tej przypływ bił
o wybrzeże zagniewanymi
falami."

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82ywy

Pływy
Pływy to ruchy wody powodowane przyciąganiem Księżyca, a także, w mniejszym stopniu, Słońca. Wody Bałtyku podczas przypływu mogą unieść się na wysokość 5 do 50 centymetrów.

POWSTAWANIE
PŁYWÓW
Pływy powstają na
skutek przyciągania dużych mas wody przez
Księżyc i Słooce. W małym stopniu w powstawaniu pływów uczestniczy również siła odśrodkowa
spowodowana
ruchem
obrotowym
Ziemi.

Zdj. Jan Czajka
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Rys. Stanisław Sagnowski

PRZYPŁYW
Przypływ zachodzi wtedy, kiedy wypadkowa wszystkich sił biorących udział w tworzeniu pływów
jest zwrócona w górę. Wtedy to poziom tafli wody podnosi się i brzeg zostaje częściowo zalany. Najsilniejsze przypływy występują w momencie, gdy Słooce i Księżyc są w jednej linii z Ziemią. Wtedy
wartośd siły wypadkowej działającej na wodę jest największa.

ODPŁYW
Odpływ to zjawisko przeciwne do przypływu. Właśnie wtedy woda osiąga najniższy możliwy poziom. Podczas pływu kwadraturowego, prosta poprowadzona przez miejsca przypływów, przechodzi
również przez Słooce oraz środek geometryczny Ziemi. Natomiast w trakcie pływu syzygijnego, linia
ta jest prostopadła do prostej pomiędzy środkiem Ziemi a Słoocem.

NAJWIĘKSZE RÓŻNICE POZIOMÓW WÓD
Bałtyk jest stosunkowo małym morzem, więc objętośd jego wód równa 21 721 km³ jest niewielka
w porównaniu do oceanów. Największy z nich – ocean Spokojny ma około 169,2 mln km³ wody. Jest
to na tyle dużo, że najwyższa zarejestrowana tam różnica poziomów wody między odpływem i przypływem to aż 19,6 m!
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Przypływy weny…
Słowo „przypływ” ma dwa znaczenia. Z jednej strony jest to podniesienie się poziomu wód morskich i oceanicznych.
W morze spienione, w szumiące morze
gwiazdy spadały i nikły.
Oto ci serce dzisiaj otworzę To przypływ, miła, to przypływ!
(...)
Nocy tej przypływ bił o wybrzeże
zagniewanymi falami.
Byliśmy prości, byliśmy szczerzy,
byliśmy smutni i sami.22
Drugim zaś znaczeniem, tym razem metaforycznym jest napłyniecie czegoś, np. uczud czy emocji.
Poeci bardzo często piszą o tym zjawisku, jednak najczęściej w znaczeniu metaforycznym. W ich
utworach przypływy oznaczają przeżycia i odczucia.
Wieczory jak nigdy dotąd nabrzmiewały ciężarem
którego nie potrafiły podźwignąd poranki
naznaczone lękiem
ciągnęłam ku sobie resztki jego ciepła
rozwiewane w coraz doskonalszej próżni
dryfowanie między zamyśleniem a urwanym filmem
zawsze kooczyło się osadzeniem na mieliźnie
nie potrafię ominąd dna
sama
wiatr zamiast dąd w żagle
ciągle przelatuje między palcami23

22
23

Władysław Broniewski, „Przypływ”, [w:] http://poetry.artlink.pl/2009/broniewski-wladyslaw/przyplyw/
Tomek, „W oczekiwaniu na przypływ”, [w:] http://www.offart.org/obsesja/smf/index.php?topic=5058.0
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Wiatr
„Bryza to wiatr wywołany
różnicą temperatur powietrza
nad lądem i wodą.”

„W naszych żaglach zwiniętych śpi wiatr, oddech świata, wiatr, co morza podnosi
i rzuca na ląd: Wieczny ruch,
który wzgórze z podniebia
wylata, niewidzialny, poczęty
nie wiadomo skąd”

Zdj. Jan Czajka

Bryza
Bryza to wiatr wywołany różnicą temperatur powietrza nad lądem i wodą. Występuje tylko nad
brzegami dużych zbiorników wodnych, w cyklu dobowym.

POWSTAWANIE BRYZY DZIENNEJ
Bryza dzienna, zgodnie z nazwą wieje w dzieo, w kierunku od morza w stronę lądu. Jej geneza leży
w nierównomiernym nagrzewaniu się wody i lądu. Jest to spowodowane dużą różnicą wartości ciepła
właściwego między wodą a np. piaskiem. Rano, woda nagrzewa się wolniej, niż ląd. W związku z tym,
powietrze nad wodą również
jest zimniejsze, niż to nad
lądem. To znaczy, że powietrze nad lądem ma mniejszą
gęstośd, a to nad wodą –
większą. Masy powietrza
przemieszczają się z miejsc,
gdzie jest duża gęstośd,
w stronę miejsc, gdzie gęstośd powietrza jest mniejsza,
czyli w tym przypadku znad
wody w kierunku lądu.
Rys. Stanisław Sagnowski
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POWSTAWANIE BRYZY NOCNEJ
Bryza nocna jest zjawiskiem dokładnie odwrotnym,
niż bryza dzienna. Wieczorem
woda oddaje ciepło dużo
dłużej, niż ląd, więc powietrze nad nią ma wyższą temperaturę, niż nad lądem. Masy powietrza przemieszczają
się z miejsc, gdzie jest duża
gęstośd, w stronę miejsc,
gdzie gęstośd powietrza jest
mniejsza. Wiatr wieje więc
znad lądu w głąb morza.

Rys. Stanisław Sagnowski

Morskie wiatry…
Morze kojarzy nam się zawsze z wiatrem. To jedno z najczęściej opisywanych przez poetów zjawisk fizycznych. Żywioł czasem pokazuje swoją potęgę.

Zdj. Jan Czajka
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„Wiatr! – wiatr!- dąsa się okręt, zrywa się z wędzidła,
Przewala się, nurkuje w pienistej zamieci,
Wznosi kark, zdeptał fale i skroś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła”24
Dla Kazimierza Wierzyoskiego, wiatr jest nieodłącznym elementem morza a nawet oddechem
świata:
„W naszych żaglach zwiniętych śpi wiatr, oddech świata,
Wiatr, co morza podnosi i rzuca na ląd:
Wieczny ruch, który wzgórze z podniebia wylata,
Niewidzialny, poczęty nie wiadomo skąd”25
Jerzy Rychlioski słyszy w wichurze muzykę:
„Morskie wichry są dla nas muzyką”26

Zdj. Jan Czajka

24

Adam Mickiewicz, Żegluga [w:] Adam Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 1
Kazimierz Wierzyoski, Pieśo marynarzy [w:] Poeci i morze. Antologia poezji o morzu, opr. L. Prorok,
Gdaosk, 1969, s. 93.
26
Jerzy B. Rychlioski, Pieśo czerwonej laki [w:] Poeci i morze..., 87.
25
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Morze jako źródło inspiracji dla
artystów malarzy
Morze od początku istnienia naszej cywilizacji stanowiło wyzwanie dla kolejnych pokoleo. Osiedlając się na morskim brzegu a następnie wyruszając na coraz dalsze i dłuższe wyprawy człowiek coraz
lepiej poznawał zjawiska zachodzące na morzu, uczył się je przewidywad i wykorzystywad dla swoich
celów. Morskie żywioły stanowiły i stanowią nadal dla ludzi z jednej strony tajemnicę, są źródłem
fascynacji dla obdarzonych wyobraźnią i talentami artystów, z drugiej strony są codziennością ludzi
morza, którzy w trudzie i mozole muszą z nimi konkurowad. Ludzie morza, rybacy i marynarze, w codziennym trudzie rzadko ulegają oczarowaniu widokiem rozkołysanych fal i ich szumem. Dla nich
sztorm to przede wszystkim niebezpieczeostwo utraty życia, zdrowia lub majątku, a nie wyjątkowo
fascynujące starcie żywiołów wody i powietrza, urzekające nas widokiem, zapachem i dźwiękiem.
Trzeba jednak przyznad, że każde
ze zjawisk z jakimi stykamy się nad
brzegiem morza lub podczas morskich podróży pozostaje w naszej
pamięci. Pragniemy zatrzymad
w sobie ich obraz, ocalid go od
zapomnienia. Wywodzące się od
łacioskiego "mare" (morze) słowo
„marynistyka” to określenie twórczości artystycznej poświęconej
morzu. Pisali o nim między innymi
Jack London, Ernest Hemingway
Stanisław Witkiewicz, Widok Bałtyku pod Połągą
czy nasz rodak Józef Conrad Kohttp://www.pinakoteka.zascianek.pl/Witkiewicz/Images/Baltyk_pod_Polaga.jpg
rzeniowski. Malowali je malarze
tej miary, co Anglik Turner czy Stanisław Witkiewicz – zakochany także w morzu miłośnik Tatr i ojciec
stylu zakopiaoskiego.
W zasadzie każda chwila spędzona nad
brzegiem morza lub wśród morskich fal może zostad utrwalona. Wspomniany wyżej
Stanisław Witkiewicz poza wzburzonym
i wietrznym Bałtykiem pod Połągą namalował także kilka innych znanych obrazów, na
których nasze morze nie jest już tak groźne
i surowe. Dla przykładu pochodzący z roku
1887 roku obraz „Zachód Słooca na morzu”
(Muzeum Narodowe w Krakowie) oddaje
znakomicie nastrój wieczornego powrotu
rybaka do domu po całodziennej pracy na
Stanisław Witkiewicz, Zachód słooca na morzu
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Witkiewicz/Images/
morzu. Każdy z nas pamięta także widok
Zachod_slonca.jpg
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czerwonej tarczy słonecznej tonącej
czorem w spokojnych, szaro niebieskich
wodach Bałtyku.
Jednym z ostatnich dzieł malarskich
Witkiewicza jest „Morze z łódeczką” znajdujące się także w Muzeum Narodowym
w Krakowie. Obraz ten powstał nad brzegiem Adriatyku w Lovranie na półwyspie
Istria, gdzie artysta zmarł w roku 1915
roku. Patrząc na ten obraz wracają do nas
wakacyjne wspomnienia rozgrzanej Słoocem niemal do białości kamienistej plaży
w Chorwacji.

William Turner, Rybacy na morzu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:William_Turner__Fishermen_at_Sea.jpg

Jednym z najbardziej znanych malarzy
marynistów był tworzący w Anglii William
Turner. Żył w latach 1775-1851 i stworzył
282 płótna olejne, a 19 049 jego szkiców
zostało przekazanych do Galerii Narodowej w Londynie. Wśród jego prac najbardziej zainteresował mnie obraz „Burza
śnieżna na morzu”, namalowany
w 1815 roku i znajdujący się obecnie
w Tate Gallery w Londynie. Patrząc na
ten obraz widzimy jak w trudzie i mozole
parowiec wychodzący z portu przedziera
się przez unoszone przez wiatr płatki
śniegu.

William Turner, Burza śnieżna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:William_Turner__Snowstorm.JPG

Stanisław Witkiewicz, Morze z łódeczką
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Witkiewicz/Images/
Morze_z_lodeczka.jpg

Odmienny w nastroju i klimacie jest pierwszy publicznie zaprezentowany w 1796 roku olejny obraz
Turnera przedstawiający walkę z falami gnanej wichrem rybackiej łodzi. Tym razem z morskim żywiołem nie walczy wyposażony w potężny silnik parostatek, lecz krucha łupina zmagająca się z wiatrem
i falą, uciekająca do brzegu w blasku księżyca przed
nadchodzącą burzą, którą zwiastują ciemne chmury
namalowane przez artystę. Obraz ten obecnie znajduje się także w zbiorach Tate Gallery w Londynie.
Te kilka przykładowych obrazów świadczy o tym,
że można utrwalid każdy moment. Każde wspomnienie z nadmorskiego brzegu czy widok z rybackiego kutra zasługuje na zapamiętanie. Morze i otaczające go żywioły, bez względu na porę roku czy
dnia urzekają ludzi od wieków swym pięknem, grozą
i niepowtarzalnością. Morze jest zatem nieustającym źródłem twórczej inspiracji dla artystów malarzy nawet o tak odmiennych rodowodach jak Turner
i Witkiewicz.
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Pobyt nad morzem zainspirował również nas. Oto fragmenty naszej twórczości:
Przyjacielu podróżniku
Wolnośd jest na morzu
Wśród świetlistych fal
Inaczej smakuje tu powietrze
Wędruję po plaży
Moje włosy wypełnione mgłą
I cały czuję rodzący się dzieo
I ciągle szukam swej drogi ...
Andrzej Skowron
20 września 2009, Międzyzdroje

Rys. Jan Czajka
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Zakończenie
Dzięki obozowi w Międzyzdrojach, nie tylko mieliśmy okazję podziwiad piękno morskich tajemnic ale także dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących morza i zjawisk fizycznych z nim związanych.
W naszej pracy staraliśmy się pokazad różnice w opisie naukowym i literackim. Ten pierwszy
bowiem jest bardzo rzeczowy, dokładny, intersubiektywnie komunikowalny. Stawiane tezy oparte są
na badaniach i zawsze można je udowodnid. Drugi natomiast – opis poetów i prozaików opiera się na
ich wyobraźni, przesycają go różne emocje i uczucia. Opis ten jest bardzo plastyczny, zawiera epitety,
porównania i wiele innych środków stylistycznych.
Cieszymy się, że mogliśmy w takiej formie, jaką jest projekt, przedstawid zdobytą na obozie
wiedzę, która zapewne na bardzo długo pozostanie w naszych głowach. Staraliśmy się jak najdokładniej odpowiedzied na zadane sobie wcześniej pytania badawcze. Dobrze się rozumieliśmy, dlatego też
nasza praca przebiegała sprawnie i miło. Pragniemy wyrazid wdzięcznośd dwóm osobom, które bardzo pomogły nam w pisaniu projektu. Gorąco dziękujemy Pani mgr Władysławie Sikorze za pomoc
i wsparcie oraz Panu Stanisławowi Sagnowskiemu, dziadkowi Kacpra, za wykonanie schematów wykorzystanych w naszej pracy.

Zdj. Monika Dąbek
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Summary
The topic of our project is „Physical phenomena observed at Baltic Sea, described by science, literature and art”. We have chosen it, because each of us percepts the world differently. Kacper’s scientific mind sees physics everywhere. For Monika and Andrzej the world is a compound of feelings and
thoughts ready to write down to the paper. Everything what Janek sees is a vision for a painting.
In our project we wanted to show, how differently the same phenomena can be percepted. We
presented contrasts in interpretation of the world around us by scientists, poets and painters. We
enriched the text with many pictures, paintings and schemas, for everyone who would read it, could
fully feel the aura of that region and understand its physical phenomena.
Our objective was the answer to the explorative questions:
1. Scientific description of physical phenomena:
a. sundawn and sunset,
b. the types of clouds,
c. the rain, the storm, the rainbow,
d. waves,
e. tides,
f. breeze.
2. What differences can be seen between the scientific description and literary one?
3. What physical phenomena attract the artist’s attention the most?
The project was lead by Mrs. Władysława Sikora.
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