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DOROBEK KRAJOZNAWCZY POLSKI POŁNOCNSJ

W XXV ~ LSOIÜ

P.B.L.«

Dorobek krajoznawczy w naszym region!© i eałej Polsce
trzeba oceniać na tle przemian społeczno •» kulturalny on za
chodzących współcześnie. Wzrost stopy życiowej, rozwój trans
portu, rozbudzenie zainteresowania ''szerokim światem" epowodo
wały ogromny wzrost ruchu turystycznego.Odnosi się to równie*
do Polski, z tym Jeszcze zastrzeżeniem* że zmiany społeczneustrojowe, które nastąpiły po II wojnie światowej w naszyta
kraju, były dodatkowym czynnikiem ,’Symulującym rozwój jak
najszerzej rozumianego ruohu turystyozno-wozasow ego*zmiany
ustrojowe spowodowały , że turystyka •» i w Jej ramach
krajoznawstwo - stały się w Polsce Ludowej jednym z ważnych
czynników socjalistycznego wychowania społeozehstwa.
Liczba osób korzystających z różnych form turystyki
i wypoczynku wzrasta bardzo gwałto^ńlżj, np. z turystyki w*'Oie
ozkowej skorzystało w Polsce w 1964 roku 425 tya. osób,w I960
roku - 16,T min., z wypoczynku świątecznego w 1960 roku
12,2 min., w 1966 roku już 28,6 min. osób»17 Te imponujące
liozby stawiają przed polskim krajoznawstwem poważne zadania
w zakresie zabezpieczenia odpowiedniej treści krajoznawczej
ruohu turystyczno«» wczasowego,by dawał on nie tylko wypoczynek
po pracy,,ale także uczył poznawać swój kraj i kochać go.

Liczby turystów 1 wozasowlczów w Polsoe Pół nocnej aą również
1/ Z.KULCZYCKI -Zarys turystyki w PolsoenSport
i TURYSTYKA" ,W-wa 1968, s.60 i 63.

2
imponujące .We dług ostrożny cli szacunków w KXV-leciu powojen
nym w woj. szczecińskim korzystało z różny oh form wypoczynku i turystyki

co najmniej 20 min. osób, można więo przy

jąć, że w całym omawianym tu regionie przebywało kilkadzie
siąt milionów osób.
X

X

X

Początki ruonu turystycznego w Polsce Północnej były
niesłychani© trudne.Przyczyną były:
1. ogromne zniszczenia wojenne majątku trwałego w ogóle,
w tyra również urządzeń turystyoznych,
2. zubożenie społeczeństwa v. wyniku wojny i okupacji,
3» wielkie emigracje ludności,
4. niewielka liczba działaczy turystycznych i krajoznaw czych, którzy pó wojnie znaleźli się na tych terenach.
A zadania ruchu krajoznawczego na Ziemiach Odzyskanych
były wówczas szczególnie wielkie. Wynikały one z dwóoh
powodów;
1/ Tereny Polski Północnej stanowią jeden z najatrakcyjniej
szych regionów turystyoznyoh Polski, jasnym więo było,
iż będą one miejscem szczególnie dużego ruohu turystycz
nego,Aktyw turystyczno - krajoznawozy zajmować się więc
musi w pierwszym powojennym okresie,nie tylko pracą kra
joznawczą sensu stricto- lecz także zagospodarowaniem
przyszłych obiektów

turystyoznyoh/ np.dzisiejszy Dom

Turysty PTTK u Szczecinie/•
Wzrastająoy dynamicznie ruch turystyczny stawia
w dalszym oiągu poważne i stale wzrastająco zadania w zakresie zabezpieczenia go od strony krajoznawozej,
2/ Najważniejszym zadaniem w pierwszym okresie powojennym
było dostarczenie wiadomośoi o tyoh ziemiach nie tylko
przybywająoym turystom lecz także całemu społeczeństwu.Zna
jomość problematyki ziem przyłąozonyoh znowu do Macierzy,»
była bowiem,w szerokich kręgaoh społeczeństwa polskiego
niewielka.Pionierzy krajoznawstwa mają tu niezaprzeczalne
i wielkie osiągnięcia. Oni to bowiem - obok naukowców -
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historyków, geografów i in. przyczynili się do popularyzacji
wiedzy o Ziemiach Północnyoh, pisząc pierwsze przewodniki,
opraoowująo plany miast,mapy ltp., propagując w ten sposób
słowiańskie i polskie tradyoje tych ziemv Ukazywały się okresowo - wydawnictwa krajoznawczo, jak "Warmia" i Mazury",
"Szczecin" i in.
To włączenie się działaczy krajoznawczyoh bezpośrednio
po wojnie w nurt nowego życia, współdziałanie w integraoji
Ziem Północnych z resztą kraju należy uznać za jedno z naj
ważniejszych osiągnięć naszego ruchu.i
Nowy etap pracy krajoznawozej nastąpił po połączeniu
się polskioh organizacji turystyoznyoh w Polskie Towarzystwo
Turystyozno -Krajoznawcze.
Tworzenie się w ramach PTTK komisji problemowyoh
i komisji turystyki kwalifikowanej, a także rozwój ruchu
turystyozno- wczasowego zwiększyło wydatnie zakres pracy kra
joznawczej.
Najważniejsze problemy tej praoy przedstawiamy
poniżej.
Problem przeszłośoi i współczesności
w pracy krajoznawozej
Na ziemiach Polski Fółnoonej znajduje się wiele za bytków, niektóre z nich stanowią unikaty w skali światowej.
Propagowanie wiedzy o przeszłośoi naszego regionu,utrwalonej
w obiektaoh zabytkowy oh, to również jedno z poważnych osią
gnięć ruchu krajoznawczego.Pierwsze informaoje o zabytkaoh
były publikowane zaraz po wojnie.
Piękną akoję dla uozozenia 1000-JLeoia Polski,tzw.
Mil-enium Krajoznawoze, przeprowadził Okręg Gdański. W ramaoh
Miirenium wykonano między innymi 77 tablio na obiektach zabytkowyoh, zwerbowano 79 społecznych opiekunów zabytków.
Przedstawiająo historię tych ziem, może nie zawsze
umiemy odpowiednio wygrywać pewne atuty polityczne, jak np.
taki fakt , że spośród 50 zabytków grupy I znajdujących się
ną terenie wojew. szczecińskiego wszystkie właściwie pochodzą
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sprzed okresu panowania pruskiego
-w zdecydowanej większo
sei z czasów książąt piastowskich ,
Tu jest właśnie ten pomost zbudowany przez naszych
przodków,rzucony” między starymi i nowymi ozasy”.
W propagowaniu zabytków najnowszej historii, zwłaszcza
miej so walk i męczeństwa, ruch krajoznawczy ma także niemałe
osiągnięcia, że wymienimy Westerplatte,Sztutowo,Wał Pomorski,
miejsca forsowania Odry w rejonie Siekierek- Gozdowio i in.
Krajoznawstwo^to również poznawanie współczesnyoh
obiektów gospodarczych, kulturalnych i in.W tym zakresie kra
joznawstwo naszego regionu^ może się także pochwalić znaoz nymi osiągnięolami. Już w pierwszych latach po wojnie pro
pagowano i realizowano zwiedzanie ciekawszych zakładów pracy.
Specyfiką naszego regionu jest goąrodarka morska, która
w Polsce Ludowej rozwinęła się ogromnie.Olbrzymie osiągnięcia
w zakresie rozbudowy gospodarki morskiej warte są szczegól
nego upowszechnienia. Zwiedzanie portów,stoczni,zakładów
przetwórstwa rybnego jest bardzo atrakcyjne dla przybyszów
z głębi lądu- to też stanowi zwykle żelazny punkt każdej ^
wycieczki.

Współpraca z innymi organizaojami
i instytucjami
Kie sposób przeoenić wagę problemu upowszechniania turystyki
1 krajoznawstwa wśród młodzieży. Bealizowane to jest poprzez
współpracę z władzami szkolnymi, jak również bezpośrednio
ze szkolnymi kołami turystyczno - krajoznawczymi lub organi
zacjami młodzieżowymi. Działacze krajoznawczy wygłaszali
prelekcje, młodzież uozestniczyła w imprezach krajoznawczych,
wycieczkaoh itp. W tym zakresie należałoby jeszcze bardziej
tę współpracę poszerzyć, np. poprzez wprowadzanie starszej
młodzieży do działalności w komisjaoh krajoznawczych,jak ma
to miejsce w komisji opieki nad zabytkami lub komisji
1/ Por.Zabytki architektury w Polsce,Vademecum informatora
turystycznego nr 2,COIT,Warszawa s.69 72.
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ochrony przyrody.
Pr or. adzono współpracę z lanymi organizacjami społecz
nymi i instytucjami, jak Związki Zawodowe,Wo jsko Polskie,
WKKFiT,WüIT,THZZ,ZMS,Ż'MW,ZSP,ZHP w zakresie Instruktażu
krajoznawczego, współorganizowania konkursów i runy ca imprez+.91T
turystyczno- krajoznawczych, prelekcji i filmów krajoznaw
czych, akcji wydawniczej, prowadzenia konkursów itp.
Współpraca z innymi komisjami PTTK
Utworzenie komisji problemowyoh i turystyki kwalifikowanej
poszerzyło znacznie zakres działania

komisji krajoznawczych.

Z jednej strony chodziło o nasycenie treścią krajoznawczą
imprez

turystycznych, z drugiej — o nawiązaniu współpracy

z komisjami problemowymi, zajmującymi się poszczególnymi
działami krajoznawstwa, w oelu wzajemnego informowania o za
mierzeniach i osiągnięoiaoh .Ciekawą formę współpracy komi
sji problemowyoh prowadził przez okres kilku lat Okręg Gdański,
gdzie

utworzono Zespół Okręgowyoh Komisji Problemowych,

w skład którego weszły: komisja opieki nad zabytkami,ochro
ny przyrody i krajoznawstwa.
Należałoby się zastanowić', czy taka forma współpracy komisji
problemowych nie byłaby - wobec często szczupłego aktywu,
w poszczególnych komisjach i niewielkich środków finanso
wych - najlepsza*.
Szczególną rolę .odgrywa współpraca z kornieją -przewód- .
nicką.Przewodnicy są bowiem tą grupą członków PTTK • którzy
reprezentują naszą organizację na zewnątrz wobec uczestników
wycieczek} reprezentują oni także osiągnięcia i problemy.,
naszego regionu. Stąd też od wiedzy krajozuuwozej przewodni
ka zależy to , ” jak nas widzą” .Kola komisji, krajoznawczyehrealizowana już -zresztą w pewnym zakresie - polega na udzia
le krajoznawców jako wykładowców na kursaoh, wygłaszanie
wykładów na szkoleniach przewodnickich,zapraszanie przewod
ników na narady i seminaria krajoznawcze itp.
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fydanułotła
Do najpoważniej szych osiągnięć ruchu krajoznawczego
Polski Północnej trzeba zaliczyć działalność na polu wydaw
nictw i to zarówno wydawnictw wewnętrznyoh/szkoieniowyóh/, •
jak również publikacji przewodników, folderów i innych.
Działalność wydawniczą rozpoczęto - w

skromnym wymia

rze już w pierwszych latach po wojnie.
Dużymi osiągnięciami w zakresie wydawnictw pochwalić
się może Okręg Szczeciński. Szacuje się/Cz.Piskorski/,że
łączny nakład wydawnictw turystyoznyoh w woj.Szczecińskim
przekroczył milion egzemplarzy.
Okręg

Gdański wydał np. w ramach Milenium Krajo-

znawozogo 6 skryptów , Okręg Olsztyński w 1967 roku i I pół
roczu 1968 roku opracował 3 skrypty dla szkolenia przewodni
ków, 40 folderów na zleceni© UOIT-u,100 zagadek krajoznawczoturystycznych itp.
Podane przykłady obrazują liczbowo stwierdzenie
0 osiągnięciach wydawniczych,niemniej jednak stwierdzić
można, że problem pełnej informacji poprzez wydawnictwa nie
został jeszcze rozwiązany a wiele ciekawych miejscowości
1 szlaków czeka na nowe opracowania.
Współpraca ze środkami masowego
przekazu
Akcja

odozytowa

Jedną z form upowszedhnienia wiadomości o regionach była
propaganda prowadzona przy pomocy prasy,radia i ostatnio
telewizji.Ogłoszono wiele publikacji w prasie,wygłoszono
wiele pogadanek radiowych o regionie,ciekaw szych jego miej
scowościach itp. Organizowano konkursy krajoznawcze,np,
komisja gdańska wspólnie z redakcją "Głosu Wybrzeża" prze
prowadziły konkurs pt."Czy znasz Gdańsk", który rozwiązało
255' osób.
W okresie XXV-lecia działacze krajoznawczy wygło
sili też wiolo prelekcji w różnych środowiskach:
dla młodzieży szkolnej,wojska,wczasowiczów przebywających

V
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aa naszym terenie.Trudno Jest - nawet w przybliżeniu- podać
liczbę odczytów, wygłoszonych w ciągu XXV-leoia oraz liczbę
słuchaczy: to też posłużę się kilkoma przykładami, które
dają pewne pojęoie o zasięgu tej akojli
W Okręgu Gdańskim w I półroczu 1964 r. wygłoszono
15 prelekoji, których wysłuchało 550 osób, w latach 19661968 wygłoszono 80 odczytów z łączną liczbą ok.3500 słucha
czy .
Okręg Olsztyński zorganizował w 1967 r. w I półroozu 1968 r,90 odczyt ów w Olsztynie 1 szeregu miejscowościach
na terenie województwa.
t
Jedną z form propagandy krajoznawczej były też
pokazy filmów,wyświetlanyoh dla członków PTTK i innyoh
organiząoji społecznych .-

Inne formy pracy krajoznawczej
T a b 1 i o e

informacyjne*

Nie trzeba udowadniać , Jak ważną rzeozą dla turysty przyby
wającego do nieznanej miejscowości jest wstępna informacja
krajoznawoza.Informaoję taką znaleźć można na setkach tablio
informacyjnyoh,umieszczonyoh w licznych punktach naszego
regionu.Większość tych tablio ustalono z inicjatywy komisji
krajoznawczych, a teksty na nich umieszczone napisali dzia
łacze krajoznawczy.
Kartoteki

krajoznawcze .

Najbardziej zaawansowany w tym względzie jest Okręg Gdański,
gdzie w ramaoh tylko wspomnianego Millenium Krajoznawczego
założono kartoteki dla ponad 100 miejscowości.W okręgu szcze
cińskim prowadzono również przez szereg lat kartotekę, w
Okręgu Olsztyńskim rozpoczęto pracę nad jej założeniem.
Seminaria
i
narady aktywu
są stałą formą* praoy komisji krajoznawozych,np. w Szozeci—
nie co roku odbywa się jedna lub dwie narady poświęcone wy
branemu regionowi województwa.Narada taka połączona jest
zwykle z wycieczką.

Oprócz omówionyoh — praca krajoznawcza przejawia się jeszcze
w wielu innych formaoh, jak np. wyoieozki szkoleniowe,pro
wadzenie poradni krajoznawczych, nadzór i opieka nad punkta
mi itp»Działacze krajoznawozy pracują w różnych zespołach
doradozyoh i komisjach, jak np. w komisjach przaprowadzająoyoh egzaminy przewodnickie,egzaminy informatorów turystyoznyoh,radzie społecznej WOIT-u,przedstawiciel OKK w Szcze
cinie wchodzi

stale w skład »ady Naukowej Wolińskiego Parku

Narodowego itp.

Zakończenie.
To co omówiłem stanowi zaledwie wstępną próbę oceny dorobku
ruohu krajoznawczego Polski Północnej w okresie XXV—lecia
P.B.L. Zarówno bowiem ograniczona objętość, jak i dostępne
mi materiały, nie pozwalają na stwierdzenie, iż przedstawio
na ocena niewątpliwie bardzo poważnego dorobku naszego krajo
znawstwa jest wyczerpująca.Wynika stąd wniosek,że pożyteczne
i konieczne jest podjęci© szozegółowyoh badań — w ramach
okręgów PTTK - nad dorobkiem ruohu krajoznawozego w XXVleoiu Polski Ludowej»
Przedstawiłem osiągnięcia,mniej uwagi zwracając
na braki, które w naszej praoy niewątpliwie występują,np•
w zakresie wydawniotw,otablioowania,prow adzenia kartoteki
krajoznawczej i in.Niektóre braki są wynikiem naszej nie
zawsze najlepszej pracy,inne spowodowane są przyczynami od
nas niezależnymi, jak np.niewystarczającą bazą lokalową,
ograniczonymi środkami finansowymip
Niewątpliwą jest rzeozą, że w przyszłości - w
związku z ogromnym rozwojem ruchu turystycznego—zadania
stojące przed krajoznawcami będą stale wzrastały.Mogę więo,
kończąo w imieniu wszystkich działaczy Polski Północnej
stwierdzić, że tale jak dotychczas nie szczędziliśmy wysił
ku, tak i w przyszłości będziemy się starali sami lepiej
poznać i propagować wśród najszerszych rzesz turystów
piękno naszego uroozego regionu.'
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Turystyka podobni© jak i wszystkie inne dziedziny
naszego życia przeszła w ciągu

obeonego 25—lecia ogromną

drogę rozwojową« W ógólnokrajowym nurcie przemian społecz
ny oh i kulturalnych społeczność wojskowa nie została w tyle.
W sferze działalności kulturalnej i oświatowej od
lat* znajduje się również uznana przez kierownictwo MON ranga
turystyki«Turystyka i krajonznawstwo ocenione zostały w śro
dowisku wojskowym jako ważny ozynnik w procesie kształtowania
sylwetki młodego obywatela. Dynamika tego zjawiska i szczegól
nie wielkiego zainteresowania ze strony kadry i służby zasad
niczej ,spowodowały, że ruchowi turyatyoznemu nadane zostały
rany organizacyjne.
Wartości wypływające z uprawiania turystyki przez
wojsko znalazły zagorzałyoh zwolenników i propagatorów.
W tym względzie Marynarka Wojenna zapisała na swoje konto
wiele sukcesów «Marynarze stali się pionierami wojskowej tu
rystyki* jako pierwsi powołali w 1963 r.oddział PTTK,stworzy
li podstawy do dzisiejszej struktury turystyki w wojsku,
wreszcie również jako jedyni rozpoczęli niezmiernie poży toczną praoę wśród marynarzy służby, zasadniozej.
Na przestrzeni blisko 7 lat od chwili założenia
oddziału PTTK Marynarki Wojennej ,od kilku wojskowyoh kół
PTT Id rozrósł się do 25 ogniw w jednostkach i na. okrętach
MW, pięciu kół PTTK w jednostkach niepodlegających Marynarce
Wojennej, dwóch kół zakładowych i trzech szkolnych. W sumie
w kołach PTTK i 4 klubach specjalistycznych skupionych jest
aktualnie ponad 2 tys. członków przy czyta w roku 1972 licz
ba ta wzrośnie do ok,3 tys. w 50 ogniwach.
Z doświadczeń, poświęcenia i wysiłku uwieńczon go sukcesem
w postaci przetrwania oddziału PTTK MW, korzysta dzisiaj
cało wojsko.Wymownym przykładem wysokiej 'pozyoji marynarzy
w ruchu turystycznym WP była pierwsza

lokata \VK PTTK Nr 10

przy GKO Oksywie w OKKT "Przez X wieków Polski" inicjatora
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pamiętnego «ielodysoyplinowego rajdu'’Szlakiem Ewakuacji
Więźniów Stuthofu", ozy drugie miejsce koła PTTK Nr 14 z jed
nostki łąoznośoi w ogłoszonym w 1968 r. konkursie o najlep
sze koło PTTK w wojsku. Funkcje turystyki„zarówno te tyczące
się każdego otywatela jak i w odniesieniu do całego społe ozeństwa zostały więc iii wojsku właściwie ocenione tyra bar —
Iziej,że poprzez nabywanie praktycznych umiejętności samo -•
dzielnego poruszania się w terenie.posługiwanie się różnym
sprzętem specjalistycznym.uprawianie turystyki wiąże się
widoczny sposób z problematyką obronności kraju.
Krajoznawstwo popularyzujące wiedzę o kraju ojozy styra. jego historii i osiągnięciach stanowi ważny czynnik
budzenia miłości do ojczyzny.ścisłe powiązanie krajoznawst
wa z.tradycjami oręża polskiego! osiągnięciami dnia dzisiej
szego, turystyki z problematyką ludowej obronności stwarza
dogodne warunki do pracy polityczno-wychowawczej v. wojsku.
Trwający obecnie jubileusz 25-leoia PUL stwarza
szczególne warunki do wykorzystania atrakcyjnych form pracy
krajoznawczo-turystycznej. dla z popularyzowania w społeczeń
stwie osiągnięć i dorobku minionego okresu.>3ie ma człowieka
który- nie przemierzałby Polski w szerz i wzdłuż, dla jednych
są to trasy wspomnień zwycięskich walk zbrojnych, trudu lat
odbudowy i rozbudowy kraju.Dla innych,młodszych,są to przede
wszystkim szlaki poznania i przekonania się o wielkim postę
pie dokonanym w okresie 25-leoia.Właśnie krajoznawstwo u tu
rystyka będąc atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego od
nauki, praoy i służby rozwijają umiejętność poznania,pozwa
lają odozuwać piękno otaozającego świata .rozbudzają pasję
poznawania.

Działacze turystyoznl w Marynaroe Wojennej od szere
gu lat są organizatorami wielu imprez mająoyoh ugruntowaną
pozycję na Wybrzeżu. Wystarozy tu wymienić takie imprezy jak:
Zlot kół PTTK,Młodzieżowy Rajd Pieszy"Granioami Gdyni”.Ogólno
polski Zlot Motorowy " Do Morza"»rajdy piesze"Szlakieia Obroń
ców Oksywia"ozy trasą ewakuaoji więźniów Stuthoffu, w których

biorą udział setki i tysiące osób»;
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„ Działające aa terenie jednostek koła PTTis organizują różno
rodne formy pracy turyStyoznej: odozyty»prelekcjo,spotkania
a także uczą młodzież wojskową

i cywilną zbliżając ją po

przez konkurencje masowo - obronne do zagadnień związanych
z obronnością i wiedzą wojskową.Przejawem

tego jest m.in.

Okręgowy Wysokokwalifikowany Iiajd Pieszy "Tury sta Sprawny do
Obrony1’.W programie tej imprezy i innych podobnych znajdują
się takie dysoypliny jak: strzelanie z kbks,rzut granatem,
udzielanie pierwszej pomocy, obsługa urządzeń radioteoh f
nieznyoh a także konkursy z zakresu praktyoznyoh znajomośoi
i posługiwania się bronią oraz przejście terenu skażonego.
Jak z tego wynika działalność turystyozno-krajoznawoza
stanowi ważny element w procesie kształtowania i wychowa
nia młodego żołnierza i obywatela i to w głównej mierze
decyduje o obecnej pozyeji turystyki w Wojsku Polskim.

ANDRZ EJ TOKARSKI
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S Y L W E T K I

POMORSKIE

•WSPOMNIENIE O BR ALEKSANDRZE MAJKOWSKIM Trudno dziś »patrząc z perspektywy 25~oio leoia rooznioy zgonu Br Aleksandra Majkowskiego, objąć zasługi tego
męża dla

kaszubszozyzny,można o nioh najwyżej wspomnieć,

poddać przyszłemu biografowi materiały do rozmyślań, do dys
kusji» Życie i działalność Majkowskiego i jego dzieło,zasłu
gują na rozpatrzenie z różnych stron, każdy podkreśla cos
innego»nowego # a wielka całość jego postaci uwidoczni się
tym bardziej«
Trzeba przede wszystkim starać się o umiejscowienie
jego postaoi w ogólnym ruohu kaszubskim, trzeba rozumieć oały
ruch regionalny od poczynań Ceynowy, trzeba zdać sobie sprawę
co' zrobiono do czasów Majkonskieg) w dziedzinie kaszufeozaaw—
stwa, co jest obeonie»Przyznać oczywiście trzeba, że cały
splot zagadnień zostaje rozwiązany staraniem ludzi, jednak
dotychczas wszelkie poczynania kulturalne na terenie kaszub
skim, nie odbyły się bez niego «Nie zastał prawie żadnego
ruohu, żadnego dorobku naukowego i nieomal sam jest wyłącz
nym twórcą wiedzy fachowej w tej dziedzinie, albo przynajmniej
współtwóroą.Miał przed sobą Ceynowa, który postawił przed
światem nowy problem, który dał fundamenty pod gmach,którego
sam sobie nie mógł wyobrażić, miał przed sobą Derdówakie go,
błyskotliwą powagę publicystyczną r która potrafiła prze
mówi ó do uczucia wszystkich Polaków,miał wreszcie koło sie-'
ble garstkę zapaleńców, którzy w tych trudnych czasach
wszystko poświęcili na Ołtarzu idei.
Majkowski był reprezentantem niezależnej myśli kaszub
skiej, symbolem służby i oddania się dla umiłowanej sprawy»
Aleksander Majkowski urodził się w Kościerzynie
dnia 17 lipoa 1876 r. jako syn woźnicy.Uczęszczał najpierw
do niemieckiego -pro gimnazjum \

rodzinnym mieś c i o, następnie

u Chojnicach, gdzie jako członek tajnego kółka filornackiego
pod nazwą^ickiewloz", którego aktywnym członkiem w latach
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poprzednich był Florian Ceynowa, gdzie zetknął się poraź
pierwszy z polską historią i literaturą.Po maturze nie od
razu rozpoczął studia.Na przeszkodzie stały poważne trudno
ści materialne. Przezwyciężył je dzięki pomocy przychylnych
dobrodziejów oraz krewnyoh i na wiosnę 1897 roku, wstąpił
na uniwersytet berliński, by poświęcić się medycynie.
W roku 1900 przeniósł się z Berlina do Gryfil, następnie
do Monachium.
Pobyt na uniwersytetach niemieckioh, pełen wy
tężonej pracy, działalności społeozno-narodowej i organi
zacyjnej oraz bogatyoh przeżyć,ukształtował wrażliwą i chło
nną duszę przyszłego przywódcy Kaszubów i wielkiego pisarza
kaszubskiego.
Były dwa momenty, które wpłynęły na kierunek
życia Majkowskiego*' Pierwszy - to odsłonięcie pomnika
Adama Mickiewicza w Warszawie w roku 1898 - " la ohwilapisze pod konieo życia w wspomnieniach - kiedy spadła zasłona
z postaci wieszoza narodowego , przedstawionego z ręką na ser
cu, jakby ohoiał powiedzieć "kocham z© miliony" - a ja stałem
u jego stóp- nielicznymi reprezentantami społeczeństwa - wy
warła na mnie niezatarte do dzisiaj wrażenie "• Poznał wtedy,
że wśród olśniewająoej potęgi zaborców jest inna wyższa siła,
która porywa naród i czyni go nieśmiertelnym. Wtedy uwierzył
także w jego przyszłą niepodległość.
Drugim decydującym momentem był pobyt na studiaoh
w Gryfii, dokąd udał się nietylko dla sławnego wydziału medy
cyny, ale więcej jeszoze dla pooiągającego charakteru uniwer
sytetu, założonego w r. 1456 przez księoia pomorskiego Warci
sława. ” Wielkie wrażenie - pisze w tychże wspomnieniach?
wywarło na mnie pierwsze odwiedzenie krużganków starego uni
wersytetu: W ścianach wmurowane widniały tam medaliony z por
tretami książąt pomorskich, w kamieniu ciosane»Nie mogę opasać
siły wrażenia , ^akie na mnie wywarły napisy, umieszczone na
tyoh medalionaoh, w których często powtarzał ustęp;
Dux Pomeranorum et Cassuborura -albo - et Cassubiae.Przypusz*
czam, że z tych napisów " Książe Kaszubów" strzeliła piór wszą iskra budząoa mnie do pracy na polu politycznym.
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Pomniki książąt kaszubskich w Gryf11 1 spiżowy pomnik Adama
Mickiewicza stały się zniczami, od których powstał mój zapał
w następnych latach na polu narodowym. Między tymi dwoma
punktami obracała się moja działalność w następnym ozasie".
Za szeroką działalność oświatową i propagandową na
rzecz Polski,, wśród robotników sezonowych z Małopolski izb.
Kongresówki, przebywająoy w tym ozasie na latyfundiaoh nie
mieckich, został Majkowski z uniwersytetu w Gryfii relego v»any / 1901/.Zmuszony do opuszczenia Gryfii, udał się dla
ukończenia studiów w Monachium,
Miasto nauki, kultury i sztuki silnie oddziałało
na młodzieńca żądanego wiedzy i przeżyć artystyoznyoh.
Po uzyskaniu na uniwersytecie w Monachium dyplomu
Doktora Wszeohnauk dekarskich w roku 1904, wrćoił Majkowski
na Kaszuby z bogaotwem wiedzy i przeżyć oraz ogromnym za ~
pałem do pracy narodowej i kulturalnej, aby się poświęcić
swemu zawodowi i upragnionemu celowi służenia ziemi rodzi
nnej .
Z chwilą ukońozenia studiów uniwersyteckich ,
Majkowski miał już wtedy w swym dorobku literaokim,sporo prac
które po ukazaniu się zwiastowały pojawienie się na horyzon
cie kaszubskim nowego talentu 1 które, jak się okazało póź
niej, otwierały równocześnie nowy okres rozwoju regionaliz
mu kaszubskiego.
Były to praca p.t.: Jak w Kosoórznie kosoelnygo
obreló, albo Pięć kawalerów a jedna jedyno brutkń".
Autor tego humorystycznego - aatyrycznego poematu,
obdarzony dużą wnikliwością, spostrzegawczością plastyczne
go obrazowania, znajdował się niewątpliwie pod urokiem
MCzorlińśoiego”, którego wpływ zaznacza się w wyborze tema
tyki humorystycznej, w skłonności do przejaskrawiania i rubaszności na modłę ludową , oraz w podobieństwie języka i
pisowni, oo zresztą było zawsze wynikiem póohodzenia obu
poetów z południowej części Kaszub. Ich humor,obok podobieństw,
posiada i zasadniczą różnioę:Derdówski tworzy sytuacje komiozne i sceny humorystyczne, gdyż lubi się śmiać i dogadza
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to jego wyobraźni jako urodzonego humorysty,Mojkowski
wśród uśmiechu usiłuje piórem satyryka wywołać refleksje
moralne, aa więc w sobie cechy ideologa —wyohowawoa.
Następną pozyoją dorobku llteraokiego podczas studiów
Gajkowskiego to "Spiewe* i Frantówoi", w których wskazuje
na ożywiający wówczas poetę nurt patriotyozno-uozuciowy.

"Spiewfe’ i frantówoi" świadczą , że w mowie kaszub sklej można wyrazić nie tylko rzeczy zabawhe,śmieszne,ale
także treść poważną i dlatego stanowią one nowy cenny wkład
do literatury kaszubskiej,otwierająo w niej drogę późniejszej
bujnie rozwijającej się liryoe.
Jesionią 1904 r. Aleksander Majkowski rozpoczął
staż lekarski, jako asystent w St.Marienkrankenhaus
w Gdańsku,W tym ozasie został powołany na redaktora naozelnego "Gazety Gdańskiej". Funkoję tę pełnił w tajemnicy przed
swą władzą szpitalną.:
Klarowniotwo"Gazety Gdańskiej", był to ważny etap
w żyoiu przyszłego redaktora "Gryfa" i przywódcy"ruohu młodo
kaszubskiego".
Na początku 1905 roku Majkowski przeniósł się
z Gdańska do Kościerzyny, ażeby rozpooząó samodzielną prak
tykę lekarską, Ale nie tyle zawodowe zajęoia stały się tu
taj jego żywiołem. Służyły one raozej po to tylko, aby zaspo
koić potrzeby bytu oodziennego.Natomiast z wielką siłą po
chłonął go wly żyoia politycznego i spółeoznego,oraz praca
literacka.
Ukoronowaniem działalności Majkowskiego w Koście
rzynie było założenie nowego pisma kaszubskiego"Gryf", któ
rego pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1908 roku.
Pojawienie się "Gryfa" było konsekwencją «wzbiera
jącej od dłuższego ozasu fali zainteresowań o Kaszubaoh prac.
Majkowski był jakby stworzony do roli redaktora
"Gryfa".Posiadał zarówno zmysł jak i bogate doświadczenie,
był człowiekiem światłym,o szerokiej kulturze i wiedzy,
z zainteresowaniami głównie ludoznawczymi i historycznymi;
miał zdolności i ambicje literackie i artystyozne; przede
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wszystkim był gorącym miłośnikiem swej ziemi rodzinnej i lu
du, z którego wyszedł 1 któremu obolał wskazywać drogę.
Majkowski opuścił Kościerzynę w końcu roku 1911 i po
krótkim pobyoie na Śląsku,gnany tęsknotą^ wrócił.na Kaszub/,
a z początkiem 1912 roku, osiadł jako lekarz w Sopooie.
Wielkim wydarzeniem w tym,czasie było zorganizowanie
i ukonstytuowanie się " Towarzystwa — Młodo- Kaszubów".
"Gryfa" uznano za organ towarzystwa, a Gdańsk za jego stałą
siedzibę.
Z ohwilą powrotu Pomorza i Kaszub do macierzy, juZ
w roku 1920 powstała Bada Pomorska, która działała prze de
ws zyst kim w kierunku kulturalnym i oświatowym.Duchem i jej
przywódcą był Majkowski. Dzięki jego wysiłkom w ciągu
krótkiego istnienia tej instytucji doprowadzono do stworzenia
"Teatru Polskiego" w Toruniu, zorganizowania i otwarcia
pierwszej wystawy dzieł artystów pomorskich łącznie z prof.
Waoławem Szczeblewskim w Grudziądzu, oraz powołania do
życia "Stowarzyszenia Artystów Pomorskich".
Po odzyskaniu niepodległośoi, Majkowski osiedla się
w Kartuzach. Daje wyraz bólu z powodu wiwisekcji dokonanej
w Wersalu na organizmie kaszubskim, mianowicie odcięcia części
powiatów wejherowskiego i bytówskiego, zamieszkałych przez
ludność kaszubską, odoięoiem naturalnej stolicy Kaszub,
Gdańska, oraz Oliwy, źródła tradycji. Nie dość na tym,
Niemoy rozpoozęli kampanię rewizjonistyczną przeoiwko 1 tej
okaleczonej ozęśoi Pomorza, którą nazywali już nie"Kaszuba
mi" tylko "korytarzem".
Bolało go, że w nowyoh warunkaoh polityoznyoh
nie zrozumiano jego działalnośoi, co więcej, że Kaszubom,
którym poświęcił oałe życie, by ich uratować dla polskości,
działa się krzywda i niesprawiedliwość ze strony współbraoi
z innych dzielnic, którzy nie umieli uszanować ioh długo
letniej walki z germanizacją, ioh odrębnośoiŁ językowej
i kulturalnej »odnosili się zaś do nioh z wyższością, a cza
sami nawet z lekceważeniem. Zamieszkawszy na stałe w Kartu
zach, dzielił odtąd swój czas między zawodową praktykę
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lekarską,będąc lekarzem powiatowym 1 rejonowym lekarzem
kolejowym, oraz ulubione studia 1 prace literackie, które
stanowiły dla niego ukojenie«
Wynik wojny urzeczywistnił najważniejsze z zadań,
które podobnie jak Ceynowa sobie postawił, wyzwolił Kaszu
bów z niebezpieczeństwa germanizaoji.Gdy ten zewnętrzny
czynnik odpadł, a w jego miejsce uwydatnił się nowy, w po staci tarć między dzielnioowyoh oraz rozgrywek partyjnych,
Majkowski, niezwiązany z żadną partią,przeciwnik endecji
i uprzedzony równocześnie do sanacji,zawiedziony i zgorzkniały oraz zniechęcony do walki z własnym społeczeństwem,ogra
niczał coraz bardziej swój udział w żyeiu publicznym,aż
wreszcie zasklepił się w sobie całkowocie.
Ukończył wtedy powieść : M ZboU
zaczętą jeszoze przed

i przdgód& - fiemusa”

wojną. Całość powieści, podobnie

jak opraoowana równocześnie"HiBtorla Kaszubów”, o której
napisaniu marzył od czasów studenckich, ukazały się w druku
dopiero po jego zgonie.
Z poozątkiam roku 1938

zaniemogło seroe tego

wielkiego patrioty, skołatane długą walką, które tak bardzo
kochało kaszubską ziemię 1 lud kaszubski.
W ciężkim stanie chorobowym został przekazany do szpitala
w Gdyni- gdzie - autor tych wspomnień- będąc lekarzem,
pełnił ostatnią

wartę u boku tego wielkiego syna Ziemi Ka

szubskiej .
Aleksander Majkowski umarł w 18-tą rocznicę zaślu
bin Polski z morzem, 10 lutego 1938 r.
Pogrzeb w Kartuzach stał się wielką manifestacją
uznania dla jego zasług.
Za żyoia odznaozony został Krzyżem Oficerskim
Orderu Polonia

Kestltuta, Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrnym

Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury.
Program , który realizował, dojrzewał w nim
samodzielnie .Zachęcony pracą poprzedników Ceynowy i Jerdov. akie
go, nie poszedł bezkrytycznie ich śladem, lecz rozbieżne Ach
drogi złączywszy, wziął z nich to ,oo było cenne i twórcze.
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Poza tym przyswoił sobie wyniki żywyoh ówcześnie badań nad
Kaszubszozyzną, zaohowawszy jednak w stosunku do nich dystan
w słusznym przekonaniu, że nie mogą one byó podstawą do
wniosków o charakterze politycznym.
Źródłem jednak najważniejszym rozpoczętej przez niego
pracy była - miłość."Nie widziałem ozłowleka - pisze o nim
Karnowski - który by, podobnie jak on, związał swe jestestwo
z bytem i przyszłością szczepu kaszubskiego".Ta miłość do
ziemi rodzinnej i ludu, z którego wyszedł,uskrzydlała wszy stkie jego myóli.
W jednym z wierszy wyznał;
Ludu mój pomorski ........................
Ty jesteś moich marzeń uroczystą wiosną,
A mojej troski nieprzespaną nocą,
Tyś jest zwątpieniem moim-mojej wiary mocą!
Największy jego okres twórczy, przypada na lata sprzed pier
wszej wojny światowej, na okres "Gryfa", kiedy w zapale wal
ki krystalizowały się idee i kiedy powstał wokół nioh"ruoh
młodo-kaszubski".W tym ozasie Majkowski był wszeohstronny:
staczał umiejętni© i skutecznie walkę polityozną z hakatystami, działał z dużym pożytkiem społecznie w dziedzinie
oświaty, mobilizował dla wytkniętego celu młodą inteligenoję
kaszubską, podnosił wartość nazwy "Kaszuba" i zjednywał dla
niej serce w społeczeństwie polskim,na polu zaś literackim
kładł fundament pod rozwój liryki, prozy i krytyki.Cała
bogata twórczość tego ohorążego kaszubskiego wskazuje,że
podwójnego seroa nie było. Czuł się Polakiem i dla Polski
pracował.Studiał kaszubologiczne pogłębiał regionalnie Jego
ogólnopolski patriotyzm. Seperatystą nie był i byó nim nigdy
nie mógł jako ten, który pierwszy rzuoił hasło:
"Co kaszubskie,to i polskie".
Ten rys w jego działalności dokładnie pamiętali Niemcy. Kiedy
to wojska hitlerowskie, spod znaku swatystyki i trupiej ozaszki
zaoietrzewieni w pragnieniu zemsty i odwetu w stosunku do lud
ności kaszubskiej, wkroczyli do Kartuz, to skierowali kroki
swoje i na jego grób, który żbeszoześoili i -profanowali
jakby dokumentując bezsilność wobec faktu,że nie mogą i tego
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patrioty uśmiercić w koncentracyjnym piecu krematoryjnym.
Był natomiast Majkowski zapalonym i nieubłaganym,
zawziętym aż do końca życia regionalistą kaszubskim , który
pod względem kulturalno - naukowym dążył do wyświetlenia
przeszłości kaszubskiego regionu i do ożywienia udziału
jego w- życiu ogólno-narodowym, który pod względem artystyozno-narodowym, który pod względem artystyczno—estetycznym
wyzyski*ał zewnętrzne i wewnętrzne właściwośoi ziemi i ludu
kaszubskiego. Jak nikt inny wczuł się psychologicznie w
duszę kaszubską, w jej pragnienia i dążności, który wreszoie doszedł do tego , że świadomie i oelowo umiał w sobie
i u innych wzbudzić i rozwinąć właściwośoi kaszubskie wyróż
niające nasz nadmorski region od innych śródlądówyoh regio
nów Polski .V
W walce tej czuł się osamotniony, czemu dał
wyraz w wierszu p.t. : ”Samotny bojownik”
Samotny ja idę przez puszoze i olszę
I nowyoh gwiazd drogi dla wnuków swych piszę,
Bo onyeh zawiodły,
Gdzie topol i jodły
Bram bronią wolności przybytku.
Nie wnijdę do onych złooonyoh podwoi,
Bo trud mi na drodze do złotych wrót stoi,
Na sercu zawiśnie
I krew tni wyciśnie
I umrę u progu przybytku,
A jam nie z trzęsawisk i błota wziął łuny,
Co świfitlą mi drogę jak białe pioruny,
Lecz z słońoa i nieba
Iz krwi, którą gleba
Upiła się w wiekach minionyoh.
To oo dla Majkowskiego było wizją przyszłości, o oo walozył
przez oałe swoje życie,dziś stało się rzeczywistośoią.Biały
orzeł z powrotem wziął pod swoje skrzydła opiekuńcze i pra
starą stolicę kaszubską Gdańsk,oraz stolioę zachodnich
książąt pomorskich,Szczecin.Cała Pomorania i Kaszuby mają
szeroki do stęp do Bałtyku, do tego "B&*łtu", które go szum

fal tak pięknie i ozęsto opisywał.

Dzieci kaszubskie, w gęstej sieci szkół, przy. lampach
elektrycznego światła,poznają szczytną misję ludu kaszubskie
go, w rozwoju naszej ojozyzny ~ w wyniku powrotu na prastary
szlak piastowski.
Z chwilą rozpoczęcia praktyki lekarskiej przez
dr-Majkowskiego, w Kartuzach znajdował się mały szpitalik
gminny'*, za jego czasów przystosowano budynek większy na
cele szpitala, w którym i on świadczył
ziomków Kaszubów.
Dziś, Kartuzy dysponują

usługi względem

szpitalem, który jest promiennym

zniczem na straży służby zdrowia w samym sercu Kaszub®
Stosunki społeczne,ekonomiczne i gospodarcze więoej
się zmieniły, niż Majkowski przewidywał.Nie mówi się już ani
o seperatyźmie, ani o odrębności ludu kaszubskiego,tylko
cementuje i rozwija się nowa Polska, nowa potęga nadmorska.
Jedno wejrzenie wielkiego przywódcy kaszubskiego
jakim był Majkowski, na obecnie rozwijający się region ka
szubski, w granicach niepodległej Ojczyzny, było by najlep
szą zapłatą, za pracę 1 trud przez niego poniesiony w bu
dowie naszej wspólnej matki Ojczyzny.

Dr.med.HENRYK KOTOWSKI

x

Prawa miejskie uzyskały Kartuzy w roku
1923.Herb miasta zaprojektował sam
A .Majkowski .
Redakcja
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ŹrODŁA:
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dokumenty

i

pakty

wojtowstwo skarszewskie

Historia skarszewskiego wó jtowstwa, rola skarszewskich
wójtów miejskioh, to jeszoze jeden z elementów historii
Skarszew, tak trudny dozrekonstruowania.
Źródła pisane dotyoząoe tego zagadnienia są nader
skąpe.Ninie jszy dokument stanowi ciekawą perełkę lustraoyjną.Zachowała się tylko jedna tego typu lustracja pomiędzy
lustracjami miasta Skarszew w Archiwum Głównym Akt Dawnych
w *varszawie w .Archiwum Skarbu Koronnego/Dz,LVT-inwentarz
starostwa skarszewskiego 1628/.
Dwór i folwark znajdował się przy ul. Czerwonej
Armii pomiędzy nr nr 12-14, a więc na terenie pierwotnej
osady targowej, później zwanej Chojnickim Przedmieściem,
Osadę tę wzmiankował dokument z 1198 r, jako Równino/Reveninow/.Pierwotnie było to centralnie położone osiedle,gdyż
przy rozstajnych drogaoh, obok kościoła św, Jerzego przy
drodze do grodu,
Z dokumentów i przekazów kronikarskich znamy niektó
rych wójtów i. rolę jaką odgrywali np, w Poznaniu i Krakowie,
leoz

czy skarszewscy wójtowi© posiadali taki sam lub podobny

zakres władzy, tego niestety nie można odtworzyć,
W każdym razie wójt skarszewski odgrywał jeszoze
ważną rolę w tym czasie,gdy Przedzamoze uzyskuj© prawa miej
skie w 1320 r., gdyż w obrębie murów miejskich posiadał
plao/dziąłkę/,
Po inkorpora j1 Pomorza w 1454 r. miasto przechodzi
pod urząd królewski stanowiąc tzw.królewazczyznę.
Miasto jako takie posiadało 110 włók ziemi,leoz
odpowiednie umowy i przywileje jak 1 przywilej lokacyjny,
wyodrębniały na terenie miejskim włóki bezpośrednio zawia
dywano przez mieszczan, a tych było 77 , jak i siemię nale
żącą do wójta / włók 8/, próbosz za i kościoła oraz zamku.

Jednakże brak już od połowy XV wieku wzmianek o urzędzie
wójta.Zapewne urząd ten wykupiło miasto.
Natomiast pozostały dobra wójtowskie.
Wójtowatwo skarszewskie posiadało około 60 ha znośnej
ziemi oraz około 80 ha ziemi słabeJ/l*sy,jez .Gruszka,stawy/
/błota/ itp. i należało do majątków średnioh,/biorąc za wzo
rzec dobra okolioznej szlachty zaściankowej/,
W 1746 r. Piotr Y/ybicki i jego małżonka Konstancja
z Lniskieh uzyskali ten folwark w dziedziczną dzierżawę
w dowód łaski królewskiej« Posiadali rodowe toniazdo w Będo
minie i kilka działów w okolicznych wioskaoh,tak więo fol
wark skarszewski był ważnym nabytkiem dla tej średnio—
szlacheckiej rodziny.
Warto zaznaozyó, że Wybiecy jak i Lnisoy należeli
do bardzo wpływowej i, rozlicznie skołigaoonej szlachty
pomorskiej , tak więo dwór u Bramy Chojnickiej należał
niewątpliwie do najczęściej odwiedźanyoh,gdzie ustalono
politykę i taktykę rozgrywek na lokalnych sejmikaoh itp.
tak, że szybko przy poparciu oałej rodziny większość jej
członków objęła co bardziej wpływowe i intratne urzędy
w województwie.
Brak danyoh kiedy Józef Wybicki obejmuje w posia
danie wójtowstwo, jak i do kiedy jest tego wójtowstwa
właścicielem.
Warto wspomnieć , że Lnisoy i Wybicki J. to czo
łowe postacie konfederaoji barskiej na Pomorzu w roku 1768.
Źródła katastralne wykazują pod koniec üIX w.,
że właścioielem wójtowstwa jest Jakub Kozłowski,posiada
jący je obok folwarków w Górze,Junkrowach itp.

Syn tegoż Paweł powoli wyprzedaje swą ziemię, a wojtoWstwo
w 1910 r. sprzedaje swojej siostrze Deręgowsklej, która
zabudowania folwarczne z dworem i ogrodami sprzedaje miastu.
Miasto w miejscu starego dworu buduje budynek poczty, a za
budowania jeszcze przez długie lata pełnią rolę magazynów,
także obecnie już w nowych budynkach mieszczą się na terenie

-
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dawnego folwarku magazyny Gminnej Spółdzielni "Samopomoc
Chłopaka"•
Deręgowska wybudowała nowy dwór przy trakcie ohoj~
niokim, lecz koszt budowy przewyższał cenę sprzedaży sta rych zabudowań i tak trzeba było znów wyprzedawać działki
ziemi. Okrojone wójtowstwo od kilkudziesięciu lat Jest
własnością rodziny Gowinów.
Oryginalną pisownię, styl i Język dokumentu
lustracyjnego postarałem się zachować, w jakim stopniu
mi się to udało ocenią ozytelnioy.

EDWIN KOZŁOWSKI
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LUSTRACYA WOYTÖSTWA SKARSZEWSKIEGO PRZEZ WYZNACZONEGO
*

DWORZANINA UCZINIONA 1767.
Działo się na Gruncie woytostwa
Skarszew sklego w Po Ir. ar ku na
przedmieściu Skarszewskim Dnia
dwunastego miesiąca marca Roku
Tysięcznego Siedemsetnego Sześć*

dziesiątego Siódmego,
s
Urodzony Roofr Płaoheoki Regent Grodzki w/oje/w/ó/-ćztwa
Pomorskiego Instrumentem przeswiętney kommiysyi Rzeezypospolitey Skarbu Koronnego w Warszawie Dnia Szóstego miesiąca
przes/z/łego Lutego Boku teraz biegącego TysięcznegofSiedem
setnego Sześdziesiątego Siódmego wydanym do Lustraoyi woy
tostwa Skarszewskiego naznaczony Dworzanin po wykonanym
przed księgami Grodfciemi Bydgoskiemy w przytomności JMC
Pana Jana Bledzewakiego offieialisty Skarbowego Pisarza
Komory Celney Bydgoskiey Iuramenioe na grunt przerzeczonego
Woytośtwa na Przedmieściu Skarszewskim będącego zieehały
onez na

Dyspozycyą Skarbu Koronnego odebrałsInwentarze y

regestra Importanoyi z trzech lat ostatnyoh po sobie idą
cych ad mentem Prawa Seymu Konwokacyinego Roku 1764 przed
Sobą położyć nakazał y znloh nieoohibney jntraty mityszowey
roozney ponieważ to woytostwo w piaszczystyih y Ohro.£storn
zarosłych y Bagnistych gruntach znayduie się suma złotych
Pieną,dwieście dziesięć,duo nro 210,wynalazł,ztey Summy
płacą/do/Zamku Kanonu zło Prę 20, o któty Kanon jako żadnego
w Prawie Swoim niema Jmć Pan Rybicki Cessionarius protestuie
się.Potrąciwszy więo przerzeozony Kanon zostaie się zło Prę
190. z któryoh przypada kwarty zło Prę 42 gę 15. y ta aoy
«przyzwoitym czasie odawana była do Zamku przezsię ozasie.
Opisanie Budynków woytowskich.
Folwark do którego wszedłszy Drzwi sienne na zawiasach y
hakach żelaznych z sieni na lewą rękę Drzwi do wielkiej
Izby stare na zawiasach żelaznych z kietą w tey jzbie piec

zielony formowany przestawienia potrzebuiący okna dwa o
dwóch Kwateraoh dobre, Posowa ozęsoią spruchniała,podłoga
dobra przy tey Izbie Komora do niey drzwi dobre na zawiasach
selaznyoh po prawey stronie Sieni drzwi do drugiej Izby na
zawiasach żelaznych w tey Izbie okna o dwóch teaterach,
dobre pieca y podłogi niemasz posowa nadruynowana przy tey
jzbie komora drzwi do niey na zawiasach żelaznych Folwark
tu iest w wiązarek gliną lepiony z wystawą,pod dachem sło
mianym dobrym przy nim wybudowana stania do którey drzwi
dwoie podwoy-nyoh na biegunach drewnianych także w wiąza-*
rek gliną lepiony pod dachem całym zostaiąoa.Na więksżey
połowie tey stayni spichlerz wyprowadzony stodoła przy
folwarku o dwóch sąsiekach o iednym klepisku w wiązarek
balami obita z wrotami na biegunach drewnianych pod dachem
słomiannym starym przy tey stodole obzeyt przybudowany.
Owczarnia z ohlewem przegrodzonym w wiązarek gliną lepiona
dach naniey dobry/Drzwi/ Drzwi do niey iedno na biegunach
drewnianych drugie na zawiasach żelaznych Polewey ręce
stodoły chlew pod dachem słomiannym w wiązarek gliną lepio
ny Zwystawą ożyli woziarką.Do tego woytostwa Chałup dwie
z których tylko ludzie ręczną robotę robią nic nie płacą
chałupa trzecia za rzeką do woytostwa należąca ogrody,łąki,y
pola, włoki, tegoż woytostwa własne wykazane y To woytostwo
skarszewskie na Przedmieściu Będące z Lustrowane JMć Panu
Józefowi Wybickiemu Sądowiczowi Ziemię Mirohę oessyą Prawa
maiącemu osobiście przytomnemu z wszystkiemi przyległośoiay przy należytościąmi, poddanemi y Jak robociznami pożyt
kami dochodami polami rolami, łąkami, z wszalkiemi należy—
tościami z placem w mieście Skarszewach lezącym,z wszelkim
pod danych posłuszeństwem nowemu Possessorowi nakazanym
wistotną Possessyą władzą od Przeswiętney Kommissyi lizepłi—
tęy Skarbu Koronnego zupełnie powierzoną oddaie presentibus.
Kooh Płachecki Regent Grodzki Pomorski od Przeswietney Komissyi Skarbowey wyznaczony
______ ___ _ _ _
1767 Twardowski----

Dworzanin /-/

Prezydiująoy
ad mentora Lustracyi 1765 f1.61 gr.6

wedle ninieyszey ------- --_______

Kok 1767

fl.lüO5' 7
"39 —

"

Pieniążków 12.

DOPISKI

z Xęgi Lit.C.

Pieniążków 6

"
Nr 9

Nr 9 Aot od Rathy Iinbr. 1767
W/ojewództ/wo Pomorskie
Contra Designe i et sud Lit S.N. 13 Star.Skarszewskie.
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KRAJOZNAWCZE

BY3TKZEC LUB BIAŁY DWÓR

Niedaleko Kwidzyna,8 km na północ w kierunku
Sztumu »znajduje się przysiółek zwany Biały Dwór. Jego pier-»

wotna nazwa brzmiała Bystrzeo,lub Bystrzoe»ze względu na
bystry nurt przepływający obok rzeki - Liwy. Bystrzee sta
nowił też zapewne we wozesnym średniowieczu lokalne oen truń osadnicze»wraz ze swoim powiślańskim grodem obron
nym» Już sama nazwa wskazuje na polską rdzennośó ludzkie
go siedliska.
Do dziś zaohowały się ślady miejsca obronnego i
jego usytuowania. Kompleks dziedzińoa i budynków gospo
darczych stanowił prostokąt llo x loo metrów»Jest to taras
wysokości 5-6 metrów sztucznej budowy.Ubezpieczają go od
strony zachodniej granitowe głazy, z zaprawą ziemi i gliny.
Podobne ufortyfikowanie mieściło się również z południo
wego boku.

Pierwotnie stok opadał w głębokie fosy.
W XVI wieku przybyła tu z macierzystej Wielkopolski
rodzina Sokołowskich.Niesieoki wymienia w r .1578 właści
ciela tych ziem, którym był Jerzy Sokołowski.Teraz zbudo
wany został piękny, polski dwór z basztami, z alkowami,
który wszystkim się podobał, więo utrwaliła się nazwa:
Biały Dwór.
Obiekt ten zachował się do dzisiaj, a że posiada
niemałą wagę architektoniczną - należy do grupy II Zabyt
ków - warto go bliżej poznać.Polski dwór obronny stoi u
szczytu naturalnego pagórka, na krawędzi niziny nadwiślań
skiej. Z tego punktu łatwy dostęp zarówno na wyżyny more
no- e, jak i na niżiny, a punkt obserwacyjny obejmuje równo
ległą przestrzeń łąk, pastwisk i pól uprawnyoh.Dwór obron
ny, ukształtowany w prostopadłościan, ma kierunek wydłużony
wschód - zachód. Jednopiętrową budowlę pokrywa czterospa
dowy okapowy dach.Ściany posiadają grubość 1 metra.
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Jednopiętrowy dzisiaj dwór posiadał pierwotnie drugie piętro
a dwie wieże wznosiły się ponad skoronowanle dachu «Stojące
dzisiaj z dwu naroży wschodniej, szczytowej strony wejścia,
wieże pochodzą z późniejszego okresu, z XVII i XVIII wieku.
Są one ośmioboozne, pokryte dachem namiotowym. W leża półno*

ona posiada poziome pokrycie z kloców dębowych, podczas
gdy wieżę południową wieńczy kopuła opatrzona w strzelnice.
Dwukondygnaćjowa budowla jest oołkowioie podpiwniczona.Biały
Dwór wraz z dobrami, drogą po kądzieli,przeszły w XVII wieku
w połowie na Konarskich , z któryoh Stanisław był wojewodą
Malborka, w połowie na Kretkowśkioh, któryoh ród zasłynął
tytułami kasztelanów i wojewodów•
Silniejszym od baszt i murów umocnieniem tej powiślań
sklej strażnioy, był przez wszystkie stulecia istotny fun
dament rodzimości, zasiedziały tu chłop polski.Podania
ludowe o polskioh rycerzach, o koniach podkutych złotymi
podkowami, o ukrytych skarbaoh, o ganku podziemnym biegną
cym do Kwidzyna i Gniewu, otoozyły kolorowym wieńoem stoki
starego zamczyska ./Z ob .Władysław Łęga,Ziemia MalWrska,
kultura materialna,społeczna i duchowa.Toruń 1933 Instytut
Bałtycki/.
Stary Bystrzeć, czyli Biały Dwór nie tylko jednak
występuje w polskiej literaturze ludowej ale stanowi silne
ogniwo łączące nasze dalekie kresy kwidzyńskie z samym ser
cem Maoierzy.W ozasie gdy przybyły z Wielkopolski

ród So

kołowskich zamieszkiwał Bystrzec,gościem ich lub nauczycie
lem był w końcu XVI wieku, znany w historii literatury
nt-*'
*
polskiej złotego okresu,Tomasz BIELAWSKI,autor MYŚLIWCA.
Poemat ten, swoją tematyką łowiecką,znamiennie wyodrębniony
w polskiej twórozośoi literackiej, powstał pod wpływem pejzażowyoh impresji ziemi kwidzyńskiej.
A oto fragmentMMyśliwoaM :
.... na sznurek wieczór ciskam wędy,
a rybkę małą pozadziewam w rzędy,
Niż się zapali poświtania zorza
to zbieram z wędy krętego węgorza.
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"MYŚLIWIEC” został wydany w Krakowie w r. 1595,Na odwrocie
strony tytułowej autor umieśoił 8~wierazową dedykację Soko
łowskiemu, jako wspomnienie miłego pobytu na staropolskiej
ziemi kwidzyńskiej,
W Białym Dworze w latach 1920/22 Józefa Biegaozówna™
nauczycielka - rozkładała polskie księgi,uozyła \

zakonspiro

wanej szkółce dzieci polskich wierszy.
Dzisiaj polski dworek obronny w Białym Dworze stoi
.pusty, czaka na użytkownika«Może zaopiekuje się nim lub
wydzierżawi-PTTK ?
ALSTONS LEMAŃSKI •

DZIERZGOŃ

-

MIASTO

Położone w powiecie sztumskim przy granicy z woj.
Olsztyńskim, Ludność 4,100 mieszkańców,Staoja kolejowi
w odległości 2 km na południe od miasta, na linii Malbork-'
Myślice - Małdyty, odległość od Malborka koleją wynosi 28 te.
a drogą kołową /PKS/ - 36 km.
Miasto zajmuje powierzchnię 10,2 kra 2.
Przepływa przez nie rzeka Dzierzgoń, która wypływa na wschód
od Myślic, a wpada do Jez. Druzno w jego południowo-zachodniej
stronie, - rzeka jest spławia nieco poniżej miasta, które
położone jest ’

rożnych poziomach, ulice mają różne kąty

nachylenia względem poziomej linii.
Charakter miasta przemysłowo — rolniczy,
Domy mieszkalne z no: ego budownictwa sytuowane są

' dws

miejscach : przy Górze Zamkowej i przy ul.Traugutt.
i.

Na s,zcżycie góry Zamkowej- przed kilku laty próbo

wano założyć kawiarenkę, a istniejące pomieszczenie wy1-'- ~
rzystaó również jako ośrodek kulturalno-wypoczynko

•

a

mieszkańców miasteczka, - wykonano nawet platform
* dokową,
ustawiono ławki parkowe, z których pozostały,nie sto*y jui
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tylko strzępy, - w jednej ozęśoi pomleszozeń budynku znajduje
się zakład naprawczy radioodbiorników 1 telewizorów,zaś dru
ga część stanowi od dawna nieuprzątane pomieszczenie ustę
powe, - oały Szczyt wzgórza jest zarzucony papierami i po
tłuczonymi butelkami

- czeka na troskliwą, ale twardą

rękę administratora.
Nleoo niżej na Górze Zamkowej stoi stary kośoiół
katolicki, o którym będzie mowa niżej ; - drugi kośoiół
greoko-katolioki, znajduje się nad rzeką Dzierzgoń, a obok
tego kościoła - zabudowania poklasztorne«
W pobliżu Góry Zamkowej jest wzgórze omentarne,aa nim omenł
tarz grzebalny i kaplica cmentarna p.w.Sw, Anny z 15 w,,
przeróbka w r.1737.
Na zaniedbanym i nieuporządkowanym rynku - przysta
nek autobusów PKS,- poniżej rynku niewielki park nad rzeką
jest to najniżej położona część miasta.Zespół najstarszych
istniejąoych zabudowań mieszkalnyoh położony jest przy ul.
Przemysłowej,- na tej ulioy znajduje się jeszcze most be
tonowy, pod którym przepływał do niedawna kanał młynówki,
obeonie już całkowicie zasypany; - w odległości około
350 mtr. na zachód od tego mostu była czynna śluza na rz.
Dzierzgoń, - od tej śluzy płynęła młynówka, która napędza
ła młyn,- budynek ten ooalał i wraz z sąsiednim ryglowym
pełnił funkoję magazynu zbożowego położonego przy ul.Kajki.
Ulioe oświetlone są lampami jarzeniowymi.
W mieście czynne są:
Ośrodek Zdrowia, izba porodowa, Państwowy Dom Dziecka dla
dzieoi w wieku od 3—oh do 15—tu lat— llosc miejsc 45, otwie
szkoły podstawowe, zasadnicza szkoła rolnicza

»przedszkole

i żłobek.
Jest stałe kino, miejski dom kultury,apteka,Ü® ięgarnia,stacja benzynowa,trzy prywatne taksówki,urząd pooztov,o - telegraficzny,targowisko miejskie czynne w soboty oraz
ozynna jest państwowa leoznioa dla zwierząt.
Hotel Miejski dysponuje 35-oiu miejscami,-możliwość
uzyskania kwater w mieszkaniach prywatnych praktyoznie
nie istnieje.
0

^

'

i

32
G«S. prowadzi restaurację 1 kawiarnię w budynku*
w którym jest hotel, - prywatna jadłodajnia znajduje się
w budynku poklasztornym.
Od 1904 r. czynna jest gazownia miejska.
Zakłady przemysłowe:
Gdańskie Zakłady Betoniarskie i Żelbetowe "Trójbet"
- produkują m.in.ciężkie elementy żelbetowe dla foudownietwa przemysł ot. ego , najbliższy teren przyległy "do zakładów
jest bardzo bogaty w grube pokłady żwiru .«Zakłady Elektro
techniczne Aparatury Morskiej pracują na skraju .miasta,
do którego włączono tę część, stanowiącą dawne wybudowania
wsi Nowieo,- zakład ten jest jednym z wielu kooperantów
naszyoh stoczni,- pracuje od 1958 r,
Warsztaty Państwowego Ośrodka Maszynowego

, którego sie

dzibą jest P «G.R. Górki, gdzie dokonywane są bezpośrednie
naprawy sprzętu rolniczego.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, i Przedsiębiorstwo Gospo
darki Zwierzętami Rzeźnymi - tuozarnia trzody chlewnej.

Rys UISTROitYCZNY I ZABYTKI
W roku 1233 we wspólnej wyprawie przeciw Prusom %
Krzyżacy wspomagani przez książąt polskich w tym i Święto
pełka II po zadaniu Prusom ciężkiej klęski nad. rzeką Sirguną - obecna nazwa rzeki - Dzierzgoń / występuje również,
nazwa Dzierzgonka/ - podporządkowują sobie tea teren.
Pierwotnie Krzyżacy usiłowali umocnić się na te rewie
dzisiejszego Starego Dzierzgonia,położonego w odległości
10 km na południowy-wsohód /woj.olsztyńskie, ,jednak nu
skutek silniejszych ataków Prusów - przenieśli
teren

ię a u

dzisiejszego miasta, gdzie na - wyniosłym wzgórzu

z inicjatywy landmistrza Henryka de Wida w rok , 1248

wybu

dowali zamek obronny - dzisiejszą po nim pozostałością są
fragmenty fundamentów z tego zamku. Miasto rozwijał« ntę
u stóp wzgórza, nie miało ono murów obronnych, •
«miano palisady, a w nich dwie bramy.

; t-! = .o dre
„

1288 - osada o nazwie Christburg otrzymuje maę;.n->>.u»
akie prawo miejskie .Około 1.320 r. przystąi łono do. uubmy

kościoła parafialnego na górze zamkowej poniżej zamku.
W Dzierzgoniu ustanowiono komturię, a komturem z reguły
był wielki szatny Zakonu.
Herbem miasta była św . Katarzyna z Aleksandrii z kołem
i toporem./ Około 300 r. była ona skazana na łamanie kołem,
które przed egzekucją pękło,-śoięto ją toporom- stąd te
atrybuty./
Tu była wielka zbrojownia Zakonu,to była ludwisarnia,składy
uprzęży,spichrze zbożowe,składy miodu.
22.7.1410 r* Władysław Jagiełło w drodze spod Grunwaldu
pod Malbork zatrzymał się na zamku,gdzi

słuchał Mszy Sw»

w kaplicy zamkowej.
W dniu 9.9. 1414 r, był on tu ponownie.
1451 r. - w m Ludwik Erllohshausen nadaje miastu prawa
chełmińskie.Po drugim pokoju toruńskim,od 1466 r. miasto
znajduje się w granioaoh Rzplitej,zostaj© tu ustanowione
starostwo, a nazwa miasta w brzmieniu polskim - Kiszpork
/pruska-Dzirgim/.
Od 1611r. wojewodowie malborsoy byli jednooześnle starosta
mi kiszporskimi.
Kościół parafialny - początek budowy około 1320 r.
na górze zamkowej poniżej zamku; w dolnej ozęśol kośoioła
pod prezbiterium - krypty romańskie- wejśoie od zewnątrz,
od strony połudn.prezbiterium, budowla gotyoka»orientowana,
oszkarpowania zewnętrzne.
1730 r* pożar zniszozył wieżę, która została odbudowana w
r.1760, ale nowy kształt wieży zniekształoił bryłę k śoiołajej stosunkowo niska część została otynkowana,ą ozęjó wyż
szą pokryto blachą.
Świątynia Jest pseudo-bazyliką.
Prezbiterium pięoioboozne wyodrębnione,nawa główna jednakowej
wysokości z prezbiterium, wyióżniają się jednak jej trzy
części - część nad chórem ma sklepienie gwiaźdzlste,zaś
pozostałe ozęśol nawy głównej i naw bocznych mają strop
gładkl-płaskl,drewniany,pbliohromov any.Nawy oddzielone są
dwoma parami filarów .Do. nawy północnej dobudowana została
w połowie 18 w.kaplica M.B. przez proboszoza Najelichowskiego,który również odbudował wieżę kośoielną po spaleniu.

-
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w podłodze tej kaplicy duża płyta nagrobna fundatora« a nad
wejściem-do kaplicy jego portret,malowidłoMtt w autor nie znany. Ołtarz główny - bogaty barok dwupoziomowy.
Tęcza nad wejściem do prezbiterium jest podobną do tęozy
poklasztornego kośoioła w Żukowie.
Przed wejśoiem do prezbiterium - wielka płyta grobowa
ze słabo już tylko występującym napisem po zewnętrznych
częściach płyty.Kazalnica barokowa. Na śoianle tęozowej dwa
ołtarze 1 dwa przy filarach,wszystkie barokowe. W nawie połud

niowej zwraca uwagę stary,
również barokowy konfesjonał.
*........ ,
Kaplica omen tama p .w. Sw. Anny na sąsiednim wzgórzu pocho
dzi z 15 w.- renowowana była w 1737 r. przez proboszoza
Najeliohowskiego,- wzgórze to etanowi ozynny cmentarz
grzebalny.
Zrówno ze wzgórza zamkowego jak i ze wzgórza Św.Anny rozta
cza się widok na otaczające miasto wzgórza moreny czołowej,niewielki las liściasty występuje na południowy zaohód w
odległości około 5-oiu km od miasta.
W miej sou,gdzie stolą zabudowania pQklasztorne,stał szpital
a przy nim getyoka kaplica,
wXVŻ w. na miejsou rozebranego szpitala pobudowany został
klasztor O.O.Beformatów,do budowy użyty został materiał
rozbiórkowy po zamku krzyżaoklm, - kościół p.w.Sw.Duoha
dla klasztoru fundował Jan Ignąoy Bąkówskl,wojewoda malborski i starosta dzlerzgohskl w r* 1Ś78,— kośoiół ten jest
jednonawowy,orientowany,szczyt wschodni gotycki z blendami—
całość otynkowana, * poza wsohodnim szczytem pozostałą
bryła jest barokowa i takież wyposażenie wnętrza.
Z prawej strony nawy kośoioła, od strony południowej —
kaplioa, a w jej podłodze płyta nagrobna rodziny Zawadzkioh
herbu Bogala - 1738 r.
Do półnoonej nawy kośoioła przylega budynek dawnego klasz
toru, dwukondygnacyjny.Gdy w roku 1832 nastąpiła kasata
zakonu- budynek poklasztorny przekazany został miastu,
które urządziło w nim dwie szkoły - jedną dla dzieoi
katolickich, a drugą dla dzieoi ewangelickich, zaś przyle
gły kośoiół stał się filią kośoioła parafialnego.Óbecńie
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w budynku poklasztornym znajdują się przedsiębiorątua handlo
we,piekarnia i pomieszozenla Gromadzkiej Rady Narodowej u
remoncie po pożarze /od uderzenia pioruna/.
Kościół ewangelicki z r. 1792 uległ pożarowi w r« 1949ruinę rozebrano.
Kościół p.w. Sw.Guoha w 1949 r. przekazany został gminie
grecko-katolioklej dla ludności przesiedlonej z województwa
rzeszowskiego/większe grupy tej ludnośoi zamieszkują w pobliskioh wsiaoh/.

Opracował w ramaoh inwentaryzaojl krajoznawozej powiatu
sztumskiego w dniaoh
21 i 22 września 1968 r.

MIECZYSŁAW MICHALSKI

-
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BĄNIĘ__-__WIES_Z_HĘKBEM

Na południowy - wschód od Szczecina , w odległośoi
około 40 km znajduje się osada Banie, uznawana za stolicę
historycznej Ziemi Bańskiej, a także za centralny punkt
krainy geografioznej zwanej Wyżyną Bańską.Kto ohoe zwie dzić tę miejsoowość dojedzle tam autobusem, bowiem połącze
nia kolejowe, są mniej dogodne /chociaż przejazd pociągiem
doliną Tywy należy - z krajoznawczego punktu widzenia uznać widokowo za szozególnie atrakoyjny./
Wyżyna Bańska obejmuje ziemie sięgające na zaohodzie aż po dolinę Odry, a na wschodzie po Niżinę Pyrzyoką.
Skandynawski lodowiec, którzy obszary te wyrzeźbił dał wy
żynie bogatsze formy krajobrazowe niż okolioy.Wznoszą się
więo te tereny do 70-80 m npm.Ozdoblone dość licznymi je
ziorami 1 rosnąoym w kierunku południowym zalesieniem są
niewątpliwie jednym z atrakcyjniejszych rejonów turysty
cznych województwa szczecińskiego■*>
Mniej więcej w centrum tej krainy leżą Banie
/uwaga: w/g Bosponda odmienia się : Banie,Bania itp/ ,
obecnie duża osada wiejska, dawniej miasto o znacznym zna
czeniu handlowym, wytwórczym i polityczno-strategicznym.
Hirstoryoy przyjmują* iż grody znaj dująoe się w tych oko
licach należały do potężnego plemienia Pyrzyozan, których
włości sięgały aż po brzegi Odry.Jest to zresztą ■** jak
wskazują badania archeologiczne - stary teren osadniczy,
zamieszkały od kilku tysięcy lat.
Współczesne Banie, to osiedle liczące około 2 tys,
mieszkańców, w którym jeszcze stale widać ślady ostatniej
wojny. Zniszczyła ona miejscowość w około 50 ft i sprawiła*
że Banie utraciły przywileje miejskie,jakie od kilkuset
lat posiadały. Ale herbem mieszkańcy nadal się szozyoą
i przy każdej okazji wyrażają przekonanie, xź dni chwały
jeszcze ostatecznie nie przeminęły.Przecież aktywizacja
osady postępuje z reku na rok; rolnictwo okoliozne ozeka
na usługi, a koncentruje się je właśnie w Baniu.
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Duże nadzieje wiążą również z rozwojem turystyki.

Latem nad okolloznyml jeziorami widać coraz to więcej zmo
toryzowanych rodzin obozujących w oiohyoh ustroniach.
Osiedle leży nad Tywą, niewielkim, ale dość wartkim
strumieniem , który z okolJ,o Trzcińska Zdroju płynie ku
półnooy - mijając po drodze liozne jeziora - iw okolioy
Gryfina wpada do Odry«Bezpośrednio przy Baniu, Tywa - szlak
kajakowy, wiodąoy Odrą aż do Szczeoina i dalej ku półnooy przepływa przez 2 jeziora i na południu znajduje się 2,5 km.
długie jezioro Błużeo , a na półnooy są 2 inne jeziora:
Bańskie i Święte,
Nad niewielkim odolnklem Tywy łąoząoym obydwa jezio
ra, kiedyó powstało Banie/nazwa pochodzi podobno od bagna/.
Punkt był obronny ,ohroniony zbiornikami wodnymi i rozle w i skaml rzeki,; A ponieważ wiodły tędy szlaki handlowe/ i wo
jenne/ więo osiedle rozwijało się, W połowie XIII wieku
Templariusze — którym władcy Pomorza Zachodniego ziemie
te nadali - otrzymali zezwolenie na targi,*! wówczas otoczono
Banie murami obronnymi.
Dzieje Bania była związane z zakonami ryoesskimi,
najpierw Templariuszami, potem Joanltamijjp takiej historii
mówi nam też i herb osiedla, który obok pomorskiego gryfa
zawiera zakonny krzyż i postać N.M.Panny.Templariusze i Joanlol władali tymi ziemiami, ale sere ludności nie pozyskali;
mówi o tym bunt, jaki w końou XIV wieku podnieśli mieszczą nie przeciwko zakonnikom.
Historia Bania była burzliwa,Ważny ośrodek rze mieślniozy, który organizował w XVI wieku 4 targi rooznie,
był miejscowością bogatą,A ponieważ leżał na szlakaoh han —
dlowyoh i wojennych, więc w ciągu dziejów niejednokrotnie
był niszczony.Trudno tutaj opisać te liozne walki, w których
brali udział Pomorzanie i Brandenburozyoy,husyoi,wojska
szwedzkie i oesarskie. Wreszcie 1 ostatnia wojna nie oszozędziła miasteczka nad Tywą.
Mimo tych wszystkioh nieszczęść i kataklizmów które zresztą są typowe dla prawie że wszystkioh miast
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polskloli - krajoznawca interesujący się Pomorzem po« lnie u
poznać i Banie, a także okolice tej miejscowości,gdzie
w prawie że w każdej osadzie znajdując się zabytki archi
tektury często sięgające XIII wieku.
Banie również posiada dokumenty dawnej przeszłości
Co prawda z murów mlejskioh zachowało się niewiele,zburzo
no Je w 1768 roku.Zachówano Basztę Prochową,niewielką,cy
lindryczną o kamiennej podstawie. Natomiast ważnym zabytkiem
jest kościół, wzniesiony około 1250 roku z romańskiej kostki
granitowej, 3-nawowa Bazylika górująca ponad oałą osadą ,
mówiąoa o jej przeszłości .Charakterystyczna jest też siatk«ulio pamiętająca średniowiecze, z trójkątnym rynkiem w cen
fcrum. Takich rynków/ o takim kształoie/jest w Polsoe nie
wiele i znajdują się chyba wyłąoznle na obszarze Pomorza
Szczecińskiego / 2 rynki w Swinoujśoiu w Trzebiatowie i
Sompolnie Kujawskim/,Na rynku w Baniu rośnie dąb Jagiełły
pomnik przyrody, który otrzymał taką nazwę od mieszkańców,
(dla upamiętnienia Grunwaldu.Dookoła doąy - w większości
ryglowe,piętrowe z XIX wieku,czasem ozdobione kolorową kra
tą belek malowanych na ciemniejszy kolor.
deszcze jeden zabytek posiada Banie.W zachodniej
części osiedla, już poza rejonem zabudowy zwartej, tam
gdzie spotykają się szosy gryfińska i swobnioka, aą ruiny
maleńkiego kośoiółka.Giną one wśród zieleni lip i świer
ków. Krajoznawca jednakże powinien tutaj dotrzeć,przyjemną
widokowo drogą wzdłuż jeż.Dłużeo, bowiem ruiny te przypo
minają ważne wydarzenia w dziejaoh Ziemi Bańskiej, a nawet
i oałego Pomorza Przyodrzańskiego.Banie bowiem było ongiś
słynne z wielkioh przedstawień pasyjnych, na które schodził,
się ludzie z odległych miejscowości.Przedstawienia te były
związane

od wieków z poszczególnymi rodami bańskich

mieszozan.Poszozególne rolo przechodziły przez wieki z

>joa

na syna, z matki na ońrkę.Aź przyszedł pamiętny w dziejach
miasta rok 1498.Wówczas to mieszczanin odrywający rolę
Longina postanowił wykorzystać swą pozyoję i żabio zole
nawidzonego przez siebie, innego mieszkańoa miasta, który
grał rolę Chrystusa,Tekst grywanego misterium przewidywał
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Iż aktor grający Longina powinien przeciąć pęcherz czerwoną
farbą wlsząoy pod pachą mieszczanina grającego Chrystusa*
Longin jednakże przebił seroe wroga,Z amordorany aktor zwalił
się ciężarem swego ciała ku ziemi, a spadając- aa dodatekzabił mieszczkę grającą Marię.Widzowie w pierwszej chwili
nie mogli się zorientować, oo się dzieje.Jako pierwszy zdał
sobie sprawę z faktów mieszczanin, pełniąoy rolę św.Jana.
Ponieważ był przyjacielem zamordowanyoh,rzuoił się na zbrod
niarza - Longina i udusił go własnymi rękami«Viöwozas zaczął
reagować również tłum zebranych widzów;uczestnicy misterium
rzucili się w pogoń za mordercą "Janem", który uciekając
złamał nogę.Tłum dopadł nieszczęśliwego i zabił na miejscu.
Były to ostatnie misteria w Baniu.Jako dokument po nich
pozostało przysłowie pomorskie " Ta sprawa się skończy ,
jak misterium w Baniu."
Niedaleko od ruin kapliozki jest dworzec kolejowy,
2 jego okolio rozciąga się ładny widok na dolinę Tywy, je
ziora i miasteozko, które kiedyś było ważnym ośrodkiem
życia polityoznego i gospodarczego Ziemi Bańskiej.Obecnie
jest to powiat gryfiński,aktywizowany gospodarczo,gdzie
w następnej 5—lątoe powstanie jedna z największych naszych
elektrowni zwana umownie"Dolną Odrą". 0 tych zamierzeniach
inwestycyjnych oraz o walorach krajoznawczych terenów,

ia

których powstanie elektrownia napiszę już następnym razem.
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GHOüBISIfcü Jj „SOPOCIE
W ostatnich latach znacznie «zrosło zainteresow anie
archeologią, a grodziska jako relikty dawnego buclov .iiotwa
obronne go,coraz częściej są celem wycieczek turystycznych
Na terenie Trójmiasta istnieje kilka grodzisk, jednak naj
dogodniejsze do zwiedzania i najlepiej zachowane znajduje
się w Sopocie.
Wczesnośredniowieczne,wyżynne grodzisko sopookie znajduje
się na granicy Górnego i Dolnego Sopotu w północnej części
miasta / dawna średniowieczna dzielnica Brodwinowo/,w od ległości kilkuset metrów od jego oentrum, na wzgórzu zwa
nym" Pagórkiem Zamkowym".Reprezentuje on fragment dawnej
trasy nadmorskiej podciętej dziś od strony morza martwym
klifem.
wzgórze grodowe usytuowane niezwykle obronnie ograniczają
od północy i południa dwie dolinki.Są one głęboko wcięte
w poziom tarasowy i mają strome trudne do przebycia stoki
Dnem dolinek dziś jeszcze płyną wartkie potoki.Od wschodu
wzgórze opada stromo ku podmokłemu obszarowi dawnej plat
formy obrazyjpej.Obszar ten zajęty ongiś przez morze , a
później przez bagna bronił dostępu do grodu.
Strona zachodnia posiada najmniej walorów obroimyoh.
Istnieje kilka dojść do grodziska.
Z oentrum Sopotu, z placu na przeciw mola ulicą Powstańców
Warszawy, obok Grand Hotelu i kortów tenisowych,następnie
na lewo wąską uliczką Wosa Budzysza, do ulioy Jana r mleokiego u stóp dawnego klifu, wzdłuż niej na prawo kilkadzie
siąt kroków do strumyka płynąoego w dolince po południowej
stronie grodziska.
Z dworoa kolejowego w Sopocie na Plac Konstytuoji
3 Maja /kośoiół św.Jerzego/,nieco w górę ul.Bohaterów Monte
Casino, następnie odohodząoą w prawo ul. Obrońców Wester
platte .Tuż przy mośoie dla pieszych schodami w dół na dno
jaru.Jarem do jego dolnego wylotu.Stąd na lewo ul.Jana
Wlnieokiego wzdłuż krawędzi klifu do wzgórza grodowego.
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Z Kamiennego Potoku, od wiaduktu, przerzuconego ponad trasą
kolei elektrycznej, poozątkowo skarpą wzdłuż torów w kie
runku Sopotu, następnie w lewo ścieżką biegnącą w dolince
ponad korytem do potoku.
U wylotu dolinki, na krawędzi klifu na lewo znajduj© się
wzgórze grodowe.
Sopockie grodzisko,kształtu prawie kwadratowego,
0 wymiarach ok.50 x 45 metrów posiada dobrze zachowaną kon
strukcję wałów ziemnych. Najwyższy, najlepiej zachowany
wał oraz głęboka fosa od strony zachodniej wskazują na szcze
gólnie silne umocnienie od strony pozbawionej naturalnej
obronnośći.Wały ziemne zachowały się także od północy i po
łudnia t.j. od strony dolinek, są jednak znacznie lniejsze.
Od wschodu brak wału,Brama wjazdowa znajdowała się od po
łudnia,Prawie kwadratowe wnętrze grodziska jest płaskie
1 piaszczyste.Strome stoki wzgórza i wały /35° - 40° nachy
lenia/ po

sta drzewostan bukowy,
W latach 1961 - 63 na grodzisku w Sopocie Muzeum

Archeologiczne w Gdańsku przeprowadziło prace wykopaliskowe
pod kierunkiem mgr Alicji Łuki i mgr Aleksandry Szymańskiej,
Wykop głębokości 2 m. poprowadzono przez środek grodziska,
00 umożliwiło odkrycie rozplanowania zabudowy obiektu,
JDrewniano-ziemny wał konstrukcji przekładkowej o wymiarach:
i» górnej ozęśoi 5,7 m. u podstawy 6,3 m, wzmocniony był
warstwami kamieni tP omie szczenią

mieszkalne przylegały do

wewnętrznego lica wału .Odsłonięto dwie półziemiankl wylepione gliną i wyłożone drewnianymi bierwionami,narożnik chaty
1 dwa paleniska.Środek grodu zajmował pusty plac zwany maj
danem.Wykopaliska dostarczyły bogatego ruobomego materiału
zabytków ego.Odkryto liczne ułamki oeramiki ręcznie lepionej
i górą obtaczanej, z których odtworzono oałe naozynia-nieornamentowane, słabo profilowane /VIII w./ i ornamentowane,
dwustożkowate /VIII - IX w,/, ornament:kratkowy.łukowy,
falisty.
Ornamentyka i kształty naczyń wskazują na wyrób słowiański.
Znaleziono gliniane przęśllkl do wrzecion,kościane igły

-
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i szydła, szklane ł bursztynowe paciorki,fragmenty grzebie
nia rogowego i wędzidła do uprzęży końskiej.
Szczególnie obfity jest materiał bursztynowy»surowiec 1 półsurowiec oraz ozdoby burszytnowe*
wsKazywałoby to na istnienie w grodzie wczesnośredniowieczne—
go warsztatu wyrobów jantarowych»być może pozostającego w
związku z rozwljająoym się handlem
materiałem*

tym oennym ówcześnie

Z sopockim grodziskiem wiąże się urooza legenda
/W.Łęga/ o gorąoej»ohóó tragicznej miłośoi ubogiego rybaka
i pięknej kasztelanki*
Badania aroheologiczne udowodniły niezbicie,iż
sopocki gród,trzykrotnie wznoszony i palony»powstał w VII w.
n.e. i był użytkowany poprzez IX-ty do połowy X w.
W świetle badań naukowych sopookie grodzisko
jest obiektem kultury prapolskiej okresu przedjriastowskieg©.
Był to gród plemienny,pełniący rolę strażnicy nadmorskiej.
£oię tę około połowy X w* przejął korzystniej usytuowany,
silniejszy, rozwijający się Gdańsk, będący wyrazem zmian
polityoznyoh na wybrzeżu w ozasie kształtowania się państwo
wości polskiej*

GRACJAN POSADZKI

\
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i\ oelu zapewnleula prawidłowego przebiegu wycieczki pod
względem przebiegu szlaku jak również walorów turystycznokrajoznawczych , kierownik wycieczki powinien uwzględniać
przy opracowywaniu planu wycieczki następujące elementy tego
planu.
W okresie przygotowawczym należy przygotować ;
- hasło wycieczki lub charakterystyozne Jej okresleni«
- opracowanie trasy wyoieozki uwzględniając;
a/ długość trasy
b/ termin wycieczki
o/ punkt wyjśoia
d/ środek lokomooji na punkt wyjścia
e/ godziny zbiórki i wyjazdu na punkt wyjścia
f/

miejsce postoju tj. odpoczynku na trasie,biwaków
i noclegów

g/ miejsce zakończenia wycieczki
h/ godzinę przyjścia na punkt docelowy
i/ środek lokomooji celem powrotu z wycieczki
J/ przewidziany koszt całej wyoieozki
k/ określić ilość

punktów na odznakę turystyczną

Opracowany szkicowy plan wyoieozki który uwzględnił wyżej
poznane

elementy - należy przedłożyć do akceptacji kierów-

nikowi sekoji,koła »klubu.Po uzyskaniu akceptacji planu na
leży przystąpić do opracowania planu szczegółowego uwzględ
niającego następujące elementy;
-

podanie komunikatu o wycieczce do prasy i innych
iastytueji
opracowanie informacji o szlaku na temat!
a/ krajoznawczy
b/ geograficzny
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o/ historyczny
d/ przyrodniczy
e/ zabytków kultury materialnej
f/ folkloru oraz innyoh związanych z hasłem wyoieezki
g/ ogłoszenie organizowanej wyoieezki na spotkaniu klubowym
celem ustalenia listy uczestników
Zakończenie opracowania planu wyoleozki traktować po rozpra
cowaniu wszystkich wyżej wymienionych elementów,Fo zatwierdzę
niu opracowanych materiałów kierownik wyoieezki przystępuje
do załatwienia spraw związanych z:•
- opracowaniem ostatecznej listy uczestników
- załatwienie zniżek i zakup biletów na przejazdy
- dopilnowanie przygotowania apteczki przez "służbę"
sanitarną
- dopilnowanie zabezpieczenia obsługi fotograiloznej i kro
nikarskiej
- dopilnowanie przygotowania imprez ro zryw kow y oh/pio s enki/,
instrumenty muzyozne; konkursy»ogniska turystyczne itp,
- przygotowanie znaku wyoieozki/proporzeo, flaga klubu,zna
czek pamiątkowy/.
Przedstawione elementy niezbędne do opracowania planu jak
również przygotowania organizacyjne mają na celu zapewnienie
dobrego jej przebiegu jak również do największego wykorzysta
nia wszystkich walorów jakie dają wycieczki piesze.
Dla zabezpieozenia poprawnej realizacji wycieczki w terminie
kierownik powinien uwzględnić i wykonać następujące czynności
- na punkcie zbiórki powitać uczestników oraz poinformować
o tym kto jest organizatorem wycieczki
- w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu już na trasie poinformo
wać o szlaku, programie icelu wyoleozki
- wytypować

jednego uczestnika na tzw."czerwone światełko"

- na trasie i odpoozynkaoh przekazywać uczestnikom zebrane
materiały o terenie w którym w danym momencie się znajdują
- organizować miejsca biwaków i noolegów
- dopilnować aby w trakcie trwania wycieczki uozestnicy nie
powodowali dewastacji i zaśmieoania terenu
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dopilnować właśoiwą obsługę sanitarną
dopilnować realizacji planu rozrywek
dopilnować zebrania materiałów do kroniki jednostki organi
zującej wyoieozkę
po dojściu do punktu docelowego zorganizować powrćt
na zakończenie wyoieczki podziękować jej uczestnikom i za
prosić na dalsze wyoieozki
Orgańizaoję 1 przebieg wyoieozki kończy sprawozdanie na
piśmie,które opraoowuje się zgodnie z wytycznymi Zarządu
Koła,Ślubu, lub Komisji.
Sprawozdanie z odbytej wyoieozki załącza się,do dokumenta
cji koła , klubu.

W przypadku organizowania wyoieczki na zlecenie Oddziałowej
Komisji Turystyki Pieszej, jeden egzemplarz sprawozdania
należy przesłać do odpowiednioh instytucji PTTK.
Termin opracowania poszczególnych etapów,tj.planu iealizaoji wycieczki oraz opracowanie sprawozdania winien być
ustalony przez koła i kluby turystyczne w takich wymiarach
czasowych aby kierownik wycieczki miał odpowiedni czas do
ioh realizacji.?/ przeciwnym wypadku może zaistnieć ewentu
alność nie zachowania wszystkich elementów planu.
Zależnie od potrzeby można dokonać odstępstw od przedsta
wionego regulaminu - uwzględniając je jednak z przewodniczą
cym sekcji pieszej koła lub klubu.
Zachowanie poszczególnych elementów regulaminu spowoduje,
że \?yoieozki organizowane

spełnią swoje zadanie.

ODDZIAŁOWA KOMISJA TUBYSTYKI PIESZEJ
PTTK,
W
GDAŃSKU

A
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GDANSK GOŚCIŁ UCZESTNIKÓW 0GOLNÖPÖLSKIEGO SEJMIKU
KRAJOZNAWCZEGO
W ramaoh przygotowań do pierwszego po wyzwoleniu
KONGRESU KRAJOZNAWSTWA POLSKIEGO, zorganizowanych zostało
kilka ogólnopolskich sejmików kraj o znaw o zy ch „ J e dn z nich
/trzeci z kolei/ odbył się w dni'aoh 25 - 26 października
1969 r, w Gdańsku i poświęcony był roli 1 krajoznawstwa

w

aktywizacji społeczno - kulturalnej regionu. Organizatorami
byli: Komisja Krajoznawcza ZG PTTK w Warszawie oraz okręgowe
komisje krajoznawcze PTTK w Gdańsku,Koszalinie,Olsztynie
i Szczecinie.Sejmik ten miał charakter ogólnopolski,ale
ponieważ najwięcej uozestniozyło w nim działaczy krajoznaw
czych z województw: gdańskiego,olsztyńskiego,koszalińskiego
i szczecińskiego, było to zarazem największe w ciągu XXV-Leoia
PRL spotkanie krajoznawców Polski Północnej.
Spotkanie to , które odbyło się w renesansowym Ratuszu
Staromiejskim zgromadziło ponad 80 uczestników z całego
kraju.Przybyłi tu także przedstawiciele władz, a wśród niob:
wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, a zarazem przewodniczący
Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w ivarszawie- inż.Jacek WĘGRZY
NOWICZ, wiceprzewodniczący WKKFiT w Gdańsku - mgr Roman Rar
oraz przedstawiciele: Kuratorium w Gdańsku -mgr Irena solska,
ZW ZM3 - Andrzej Żurek i Komendy Chorągwi ZUP - Wanda ZAJAC.
W sejmiku brali udział także przedstawiciele niektórych
towarzystw społeczno - kulturalnyoh.Mianowicie były tu repre
zentowane: Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich i Zrzeszenia
Kaszubsko- Pomorskiego w Gdańsku,Towarzystwo Regionalne łirubieszo akie, Towarzystwo Ziemi Kłodzkiej, Towarzystwo Ziemi
Zaorskiej. Na obrady przybył również znany pisarz regionalny
wybrzeża- mgr Leon BOPPEL oraz przedstawiciel Instytutu Badań
im.W.Kętrzyńskiego w Olsztynie - mgr Wł.OGRODŹINSKI.
żebranych powitał prezes Zarządu Okręgu PTTK
w Gdańsku - mgr Władysław WOJEWÓDZKI, który jednocześnie
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pomierzył przewodnictwo obrad - kol« inż«Henryków 1 AUGUSTOW
SKIEMU , Następnie delegaoja młodzieży szkolnej SKKT z Teoh.ßkon»
vi sopoole w imieniu SKKT, Zr ze e zen ia Kaszubsko-Pomorskiego i
ZW TRZE w Gdańsku wręozyła przedstawicielom władz kwiaty ,
oraz życzyła zebranym owocnych obrad* Po tym

przewodniczący

Okręgowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Rzeszowie - Bronisław
CMSIM zaproponował uczczenia minutą ciszy zmarłych krajoznaw
ców: inźoareh.Pelikaa KANCLERZA z Warezwy i dr.Józefa KDSTBZEVSKIEGO z Poznania® żebrani uczcili pamięć tych działaczy.
W dalszej części mgr Reman BAR - wiceprzewodniczący WKKFiT
w Gdańsku, wręczył odznaki"Zasłużonego Działaoza Turysty ki.
Otrzymali je: mgr E.WOJTUSZKIEWICZ/Wioeprezea i kierownik
Biura Zarządu Okręgu PTTK w Gdańsku/ i mgr Cz.Skonka/wioeprezea Zarządu

Okręgu PTTK i przewodnicząoy Okr.Komisji Krajo -

znawczej PTTK w Gdańsku./
Na tym zakończono część oficjalną — w dalszej części obrad,
mgr inż.aroh.Jerzy KOŁODZIEJSKI wygłosił referat pt,"Zadania
ruchu 'krajoznawczego w świetle perspektyw rozwoju województwa
gdańskiego.”
po referaoie uczestnicy udali się na wycieczkę autokarową
"SZLAKIEM REGIONALNECH CZYNÓW SPOŁECZNO-KULTURALNYCH.
Przykładem tych czynów była szkoła podstawowa w Będominle pow.Kościerzyna - miejsce narodzin generała Józefa- WY
BICKIEGO /1747—1822/ twórcy naszego hymnu narodowego.
W-wyniku pomooy miejscowego społeczeństwa,Inspekto

ratu Oświaty»Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego,ZW TBZZ,Klubu
Krajoznawczego PTTK"RA 1XJNIA" i Okręgowej Komisji Krajoznawczej
PTTK w Gdańsku,zorganizowana została wystawa muzealna poświę
cona działalności J.Wybickiego. O Będomlnie i wystawie opo władał jej opiekun, kierownik miejscowej szkoły -Tadeusz
ZIELINSKI.
Kolejnym etapem wycieczki były Wdzydze Kiszewskie,gdzie
uczestnicy sejmiku zwiedzili Muzeum Skansenowskie, po którym
oprowadzał społeczny opiekun tej placówki—'Wiktor uliULKOWSKI.
Miejscowość, ta , też jest przykładem działalności społecznej,
gdyś miejscowy nauczyciel - Izydor GULGOWSKI założył tu w
1906 r. małe muzeum /uważane za pierwszy w Polsce skansen/»

Natomiast jego żona — Izydora»założyła tu szkółkę haftów kaszubskioh i po śmierci męża,przeszkadzała muzeum na skarb
państwa.
Dobrym przykładem inicjatywy społecznej dotycząoej
krajoznawstwa i turystyki była zwiedzana tzw."Droga Kaszubska”
oraz znajdukący się przy niej Pomnik Partyzantów Pomorza.
Ten najpiękniejszy,nadjezierny szlak kołowy Pomorza/22 km/,
wybudowany w latach 1965—67 kosztował 15 milionów zł. Godny
podkreślenia był duży wkład czynów społecznych miejsoowyoh
gospodarzy oraz harcerzy.M.in. harcerze Gdańskiej Chorągwi
ZHP przepracowali przy tej drodze 8.500 roboozogodzin.
U stóp znajdującego się tu pomnika partyzantów Pomorza ucze
stnicy sejmiku, złożyli kciaty oraz uczcili minutą ciszy pa
mięć poległych partyzantów.
Ostatnim etapem »SZLAKU REGIONALNYCH CZYNÓW” było
Chmielno. Tutaj odbyło się miłe spotkanie z działająoym
przy miejscowej szkole- Młodzieżowym Kółkiem Regionalnym.
Członkowie tego kółka opowiedzieli/ w formie ciekawego mon
tażu/ zebranym o dziejach Chmielna,oprowadzali po zorganizo
wanej przez siebie wystawie regionalnej na ten temat/ceramika,
hafty,zdjęcia,wyroby z rogu/, oraz wręczyli każdemu na pamią
tkę pocztówkę przedstawiającą wzory zdobnictwa ceramiki
kaszubskiej.Młodzież Chmielna, z inicjatywy Komisji Opieki
nad Zabytkami przy Zarządzie Okręgu PTTK w Gdańsku,oraz jej
zasłużonego działacza - Franciszka MAMÜSZKI,zebrała wiele
ciekawych eksponatów i przekazała je Muzeum Pomorskiend
w Gdańsku/znajdują się one na Wystawie Etnograficznej

w oliw-

skim Pałacu Opatów/. W ramach prac chmieleńskich opraoowany
został też przez nauczyciela miejsoowej szkoły — Bernarda
GRZEDZICKIEGO , pierwszy przewodnik p.t.'’Chmielno i okolice",
wydany na zlecenie Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego i Zarzą
du Okręgu PTTK w Gdańsku, przy poparciu Prezydium Powiatowej
Rady Narodom ej w kartuzach.Na spotkaniu tym pierwsze egzem
plarze tego przewodnika wręczył znany autor wydawnictw tu
rystycznych Pomorza - kustosz Franciszek MAMUŚ Z KA.•
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Na zakończenie pierwszego dnia sejmiku, odbyło się spotkanie
'>> Klubie Krajoznawczym "Merkator" przy Woj* Domu Kultury
Handlowca w Gdańsku. Miało ono

charakter bardzo uroczysty

1 turystyczny z piosenkami turystycznymi,rozstawionym namio
cie, płonącym ognisku.
^ebfanyoh powitał kierownik Woj.Domu Kultury HandlowcaRyszard SZOSTAK, a działacze "Merkatora"E,KREśAK i L.SKOSOLAS
opowiedzieli o działalności swego klubu, oraz wręczyli kie
rownictwu sejmiku altłumiki o Gdańsku*
Za zorganizowanie tego spotkania serdecznie podziękowali
r> swych wypowiedziach Kol .kol.J .WEGRZ łNOWICZ , J .BRAUN i
E.CMEŁA, którzy wpisali .się też do kroniki "MERKATORA"«
W drugim dniu obrad wygłoszone zostały referaty:
"Dorobek krajoznawczy Polski Półnoonej okresu XXV-Lecia PEL"
/dr Br»DZIEDZIUL- Szozeoin/,"Aktywizaoja regionu w wyniku
współpracy PTTK z towarzystwami społeczno - kulturalnymi"/
mgr Cz.Skonka - Gdańsk/,"Przewodnictwo - czynnikiem aktywi
zacji regionu"/mgr K.CZEBNEH - Koszalin,referat wygłoszono
w zastępstwie/ oraz "Zasady wspólnego programowania działal
ności regionalnej w PTTK"/ mgr Wł.SWIECZKDWSKI-Olsztyn/.
Po referatach odbyła się dyskusja , w której głos
zabrali m. in.doo. dr•J.BRAUN - Częstoohowa,H.Augustowski

i mgr inż.J.KUSMIEREK Gdańsk, mgr Cz.PISKORSKI -Szozeoin,
i
.
\ ’

mgr St. DUBINA - Malbork.W czasie tej dyskusji zgłoszonych

zostało szereg ciekawych wniosków dotyczących w.in.większego
udziału działaozy krajoznawczych w dziedzinie ochrony krajobra
zu naturalnego/ współpraca z pracowniami planowania przestrze
nnego. zapraszania młodzieży szkolnej i studentów na wszyst
kie sejmiki i seminaria krajoznawoze/, rozważanie możliwoś
ci wprowadzenia odznaki"ZASŁUŻONY KRAJOZNAWCA", zaktywizo
wania i rozwoju współpracy PTTK z towarzystwami społecznokulturalnymi itp.Zgłoszone wnioski i postulaty zebrała
Komisja Wnioskowa pod przewodnictwem doc.dr J.BRAUNA, w ce
lu wydania ich w formie broszury wraz z innymi materiałami
o tym sejmiku.
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Podczas drugiego dnia obrad, na wniosek mgr Cz.SKONKI
z Gdańska, zebrani uozoili minutą ciszy następujących
krajoznawoów Pomorza, którzy zmarli w ciągu ostatniego
roku: red «Alfred SWIERKOSZ- Gdańsk/współzałożyoiel pier
wszego nad Bałtykiem- Oddziału PTK w Pucku/,Eugeniusz
MELLER z Lisewa koło Tczew a/dzlałaoz PTK, współpracował
z dr.M.Orłowiozem/, inż.Rudolf DAMEC z Gdyni/były prezes
Zarządu Okręgu PTTK w Gdańsku oraz działaoz Klubu Wysoko
górskiego/,dr Kazimierz SAKOWICZ z Sopotu/działacz PTK,
jeden z pierwszych na Pomorzu posiadaczy "Złotej Odznaki
PTTK"/, red.Henryk WAWRZYNIAK z Gdyni/ współpracował z powo
łanym po wyzwoleniu oddziałem PTK w Gdańsku/ i Józef
CHSZASZCZYNSKI/przewodnioząoy Okręgowej Komisji KrajoznawI
ozej PTTK w Koszalinie./Poza tym przekazany tu został dar
w postaoi portretu wybitnego działacza i autora przewodni
ków o Gdańsku - Jana KILABSKIEGO/1882-1951/,który umieszozony został w Klubie Turysty PTTK w Gdańsku.Portret ten
na prośbę Okręgowej Komisji Krajoznawczej PTTK w Gdańsku,
ofiarował syn tego dzlałaoza - Maciej KILARSKI.
Podsumowania sejmiku 1 omówienia najważniejszych
problemów dotyoząoyoh przygotowań do KONGRESU KRAJOZNAW
STWA POLSKIEGO dokonał inż.Jacek WĘGRZYNOWICZ .Podkreślił
on m,in.,że Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy w Gdańsku
był ciekawy i udany, oraz stanowił ważny etap przygoto
wań do KONGRESU KBAJONAWSTWA POLSKIEGO.

Na zakończenie trzeba podkreślić jeszoze jedno.
Otóż sejmik ten,niezależnie od przedyskutowania ogólno
polskich problemów krajoznawczych,stanowił też niewątpliwie
okazję do nawiązania kontaktów między krajoznawcami,przede
wszystkim Polski Północnej/Gdańsk,Olsztyn,Koszalin,Szcze
cin/ .Należy też sądzić, że raz nawiązana współpraoa
między krajoznawcami tego regionu kraju,będzie kontynuo
wana w przyszłośoi.

CZESŁAW SKONKA
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INTERESUJĄCĄ W YCIECZ KA KRAJOZNAWCZA

Polskie Towarzystwo Ueografiozne Oddział Koszaliński wspól
nie z Okręgową Komisją Przewodnicką PTTK w Koszalinie zor
ganizowali w dniach 27 - 29

września br. naukową wycieczkę

po obszarze woj. Koszalińskiego, celem pogłębienia wiedzy
o regionie i konfrontacji wiadomości teoretycznyoh z rze czywistośoią w terenie.
Kierownikiem naukowym wycieczki był doo.dr Jerzy
özukalski z WSP v. Gdańsku . Objaśnień o treści turystycznej
udzielał mgr Jerzy Zagórski -Przewodniczący Okręgowej Komi
sji Przewodnickiej PTTK w Koszalinie.
W wycieczce tej wzięło udział około 50-clu członków Polskie
go Towarzystwa Geograficznego oraz przewodników PTTK z Oddzia
łu Kołobrzeskiego, Koszalińskiego i Słupskiego -aktywu
Okręgu Koszalińskiego PTTK.
W czasie dwudniowej

wyoieozki uczestnicy zapoz

nali się z ważniejszymi elementami rzeźby terenu wzdłuż trasy
wiodącej od wybrzeża do pradoliny Noteci - Yariy, oraz z hi
storią i rozwojem poszczególnych miejscowości leżąoyoh na
trasie wycieczki. Z Koszalina do

Polanowa podziwiano kraj

obraz wysoczyzny morenowej półnoonopomorskiej o rzeźbie mało
urozmaioonej,lekko falistej. W okolicach Polano.a przekroczo
no fragment rozległej Pradoliny Pomorskiej, którego dno wy
pełnione jest

tutaj iłami zatoiskowymi,Podziwiano znaczne

różnice wysokości dochodzące to do 100 m.
Na zboczach i u krawędzi pradoliny znajdują się ciekawe
obiekty przyrody żywej w postaci sędziwych drzew,
W okolicach Żydowa przecięto strefę moren czołowych.
Rzeźba jest tu pagórkowata, a deniwelacje terenu bardzo
duże. Teren ten wykorzystano do budowy elektrowni wodnej,
którą zwiedzono na trasie do Białego Boru.O lokalizacji
tej hydroelektrowni zadecydowało

położenie w bliski;

są

siedztwie dwóch jezior - Kamień położ. 160 m u.p.m. i Knieeko
80 m n.p.m., gdzie w porze dziennej turbiny będą poruszane

spadającą wodą z jeziora górnego do dolnego, a w porze noc
nej będzie ona przepompowywana za pomocą dostarczonej
energii z zewnątrz, tańszej po godzinaoh szczytu,z powro
tem do jeziora górnego*
Elektrownia osiągnie 150 MW.Dziś jest tu jeszcze wielki
plac budowy. Ż informacji dyrektora tej budowy mgra inż.
Kazimierza Piątka wynika, że obiekt ten zostanie oddany
do użytku końoa 1970 r* , przy czym należy zaznaczyć, że
pierwszy trubozespół ruszy już w maju przyszłego roku.Dla
oiekawości warto dodać, że jezioro Kamień/górne/ jest
typowym jeziorem rynowym o powierzchni 92 ha. Jego długość
wynosi 2.730 m. szer.520 m., a maksymalna głębokość 23 m.
Jezioro Ewieoko /dolne/ ma powierzchnię 87 ha, jest długie
1300 m. a szer.1100 m.Jego głębokość maksymalna wynosi
zaledwie 4 m.Jezioro jest przepływowe, przepływa przez
nie rzeka Baden• Uozestnioy wycieczki dowiedzieli się również
szeregu danych świadoząoyoh o opłaoainośoi budowanego obiektu.
Po uruchomieniu elektrowni w Żydówie rozpooznie się budowa
podobnego obiektu nad jeziorem Żarnowieckim.
W Białym Borze zwiedzono stadninę ogierów jedyną w wojewódz
twie koszalińskim, gdzie szczególnie interesowano się hodow
lą i ujeżdżaniem koni oraz warunkami pobytu w orbisowsklm
pensjonacie, w którym w ramach wczasów można

również korzystać

z jazdy konnej.W Szozeoinku zapoznano się z pracą astronoma
matora Adama Giedrysa, zwiedzająo jego pracownię i obserwa
torium astronomiczne.W godzinaoh wieczornych zorganizowano
przejażdżkę po jeziorze frzeeiecko, a następnie wieozorek
towarzyski. W drugim dniu wyoieozki poza problematyką fizy~
ozno geograficzną zapoznano się również z historią walk
o Wał Pomorski / na trasie:Podgaje,Jastrowie,Mirisławieo,
Złocieniec,Czaplinek/, obserwująo rozległe tereny sandrowe
oraz liczne jeziora Pojezierza Drawskiego i Wałeokiego.
Trasa wyoieozki miała o barakter przekrojowy i obejmowała
wszystkie strefy geomorfologiczne wchodzące w skład wojewödü
^twa:strefę wybrzeża, strefę wysoozyzn morenowych północnopomorskich, strefę moren ozołowyoh stadiału pomorskiego,
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strefę sandrów i strefę wysoozyzn południowo-poraorskich.Na
trasie zapoznano się również z przemianami demograficzno~
osadniczymi, zagospodarowaniem turystycznym,problematyką
przemysłu i rolniotwa oraz z historią walk I Ar.WP na Pom,
Zachodnim.Obejrzano pomnik/odsłonięty u dniu 9.07.br./
i Izbę Pamiątek w Podgajaoh i w Zdbloach, bunkry i forty *tka~
cje z II wojny światowej oraz cmentarz w Bukowinie Wałeckiej,
gdzie spoczywa 4.393 polskich oraz 1.638 żołnierzy radziec
kich poległych w walce z faszyzmem hitlerowskim

o przywró

cenie Polsoe prastarych Ziem Piastowskich,Ostatnio władze
woj. koszalińskiego podjęły wysiłki w kierunku pełnego za
gospodarowania turystycznego szlaku zdobywoów Wału Pomorskie
go v celu udostępnienia go wycieczkom:buduje się tu nowe
uiogi, zakłada tablioe informacyjne, uruchamia parkingi
i sezonowe kawiarnie,rozbudowuje się bazę noclegową itp.
Wycieczka osiągnęła zamierzony cel wysokiemu poziomowi
nadanemu przez doo.Dra J.Szukał skiego, który nie szczędząc
trudnu przez całą trasę przekazywał uozestnikcn cenne wiado
mości naukowe.Duże uznanie należy się również mgr Zdzisławo
wi Zdrojewskiemu - Przewodniczącemu Zarządu Oddziału PTG,
który był jej głównym inicjatorem i organizatorem wyoieczki
a ponadto WKKFiT-owi i Zarządowi Okręgu PTTK w Koszalinie,
zaś głównie przewodniczącemu Okręgowej. Komisji Przewodnickiej
mgr J.Zagórskiemu.

JOZEF KOiłCZAK

XNICJATXWi” KHAJOZNaWCZE

WßJIÜSÜOWA

w ostatnich latach ooraz bardziej rośni© gospodar
cza i kulturalna ranga Wejherowa, co stawia również ważne
zadania przed ruchem turystycznym* Z zadowoleniem trzeba
stwierdzić,że korzystne zmiany następują również i ■

tej

ostatniej dziedzinie.
Mianowicie powstało tu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko “Pomorskiej/które stanowi przecież ważną atrakcję
turystyczną/, a także wydany został pierwszy w ciągu XXVLeoia PRL przewodnik turystyczny /F.Mamuszka;Ziemia Wejhe
rów a ka. Cena - 15 zł*/
Podjęte zostały również inicjatywy dotyczące rozwo
ju działalności krajoznawczej w Wejherowie.
Mianowiciet w grudniu 1969 r, odbyło się tu seminarium dli.
organizatorów prelekcji krajoznawczych,zorganizowant przez
Okręgową komisję Krajoznawczą PTTK w Gdańsku/drugie w 1969;
w woj» gdańskim, a czwarte z kolei w tym województwie/•
Seminarium to zorganizowane zostało przy współudziale Zarządu
Oddziału PTTK w Wejherowie.W ramaota tego szkolenia wygłoszo
nych zostało 6 odczytów/ w tym cztery wzorowe/»zareprezeutowano sprzęt audiowizualny oraz opracowano i przedyskutowano
programy prelekcji krajoznawczyoh na rok 1970»Wykładowcami
byli; W.KLEflfclK,W,SLUBOWSKI,H.GRAJEWSKA i Cz.SKONKA.
W wyniku przeprowadzenia szkolenia,18 osób otrzymało
zaświadczenia o ukońozeniu tego seminarium/ 14 z terenu Wejhe
roi. a, 2 z powiatu puckiego i 2 z Gdyni/ .Prze szkoleni kraj oz»? u
cy zajmują się inicjowaniem i organizo an i om prelekcji kr aj o'znawczych, a szczególnie na temat krajoznawczych zaintereso
wań Lenina/ setna rocznica urodzin/,XXV Lecie Ziem Zachódnich i Północnych,50 Lecie

Plebiscytu na Powiślu,10 Lecie

śmieroi dr M.Orłowicza,100 rocznioy urodzin wybitnego dzia
łacza Pomorza - Antoniego Abrahama, 25 Leoie śmierci Aleksan
dra dano- skiego- oraz innych zagadnień.
Poza tym, z pośród przeszkolonych miłośników-hiajo-
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znawstwa, powołana została pierwsza Komisja Krajoznawczu
przy Zarządzie Oddziału PTTK w Wejherowie/ na terenie po
wiatu wejheroaskiego znajdują się 3 miasta i niewątpliwie
w przyszłości powstaną dalsze komisje krajoznawcze/#
Przewodniczącą Komisji została mgr Brygida BRZOZOWSKA
/liceum Ogólnokształcące/, a sekretarzem - mgr Władysława
NASTAŁA/T eohnikuin Elektryczne/. Poza tym w skład tej ko
misji weszli : R.JĘDRZEJEWSKA /ZPO”Jantar«/, K.MAJEROWSKI
/ZHP/, K.PITKAU/Zas.Szk.Zaw .Samochodowa/i B .IIOBAŁA/Lio .
Ogólnokształące/.
Komisja ta zamierza zająć się m.in. popularyzo
waniem walorów krajoznawo-2syoh powiatu wejheror. skiego,ini
cjowaniem publikaoji krajoznawczyoh,organizowaniem pre lekcji krajoznawczy oh, szkoleń itp.
Życzymy dużo pomyślności w pracy tej komisji.
C.S.
DZIAŁALNOŚĆ KLUBU TURYSTYKI MOTOROWEJ "KLAKSONIK"
W GDYNI . W SEZONIE LETNIM

1969

ROKU

Kilkumiesięczna ożywiona działalność turystyczno
krajoznawcza na terenie województwa gdańskiego w 1939 r.,to
dość bogata karta skromnej historii K.T.M.” KLAKSON IX" przy
Oddziale Morskim P.T.T,£„ u Gdyni.
Okazało -się , że turystyka motorowa swym pięknem
i czarem urzekła zaganianych,codziennymi

trudami zawodowymi

ozy osobistymi, ludzi'pracy, — pozwalając im poprzez turysty
kę i krajoznawstwo - znaleźć dla siebie godziwy relaks po
pracy, poznać ojczysty kraj,przeszłość i wspaniałe współ
czesne osiągnięcia P.R.L. w przeciągu ostatnich 23 lat.
Różne koleje losu przechodziła tutejsze turystyka

motorowa ve Odda .Morskim PTTK w Gdyni, na przestrzeni minio
nych lat. W latach 60-tyoh istniał tu dość żywotny klub mo
torowy , mając około 30 członków.Organizować on liczne wycie
czki auto-motorov.e,biorąc także udział w różnych imprezach.
Na przełomie lat 1962/63 Klub ten zaniechał dalszej swojej
działalności.
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Dopiero w 1966 r. Klub Turystyozuy "WANOGA" powołał
do życia sekcję motorolą, która v. lataoh 1966-1968 wykazała
się bardzo żywotną działalnością motorowo—turystyczną.Na skutek
uchwały Walnego Zjazdu K.T."Wanoga" w grudniu 1968 r. eliminującej Sekcję Motorową ze swego grona, do tyohczasowi. osłon—
Kowle i sympatycy tej sekcji zmuszeni było do zorganizowania
własnego klubu. W ten sposób przy wydatnej, pomocy Żarz.Oddzia
łu Morskiego PTTK w Gdyni, doszło w dniu 16 kwietnia 1969 r.
do powstania Klubu Turystyki Motorowej .
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w dniu 30 kwie
tnia 1969 r. postanowiono powołać do życia Klub Turystyki
Motorowej przy Oddz.Morskim PTTK w Gdyni i przyjąć nazwę
Klubu"KIaksonik",Vv'ybrano wtedy Zarząd Klubu składający się
z 3-cii osób.«Jednak wskutek rozszerzającej się działalności
Klubu, w dniu 10.09.1969 r. dokooptowano, do Zarządu Klubu
dalsze 2 osoby*
W takim składzie Zarząd Klubu praoował v minionym okresie
popularyzując wśród społeczeństwa Wybrzeża, a szczególnie
miasta Gdyni,- turystykę ąuto-motorową i krajoznawstwo.
W tym sezonie KTM"Klaksonik" zorganizował i przeprowadził
22 wycieczki,

których brało udział 142 pojazdy samochodo

we i motocyklowe,251 osób, oraz przebyto łączną trasę dłu
gości 4.703 kra.
Wycieczki te obejmowały różne trasy, nie tylko
pod względem krajoznawozym, lecz także trasy związane z wy
darzeniami historycznymi z czasu ostatniej wojny, aa tere
nach wojew. gdańskiego i bydgoskiego.
Pozą programową działalnością turystyczno-krajo
znawczą Klub prowadził także programową działalność kultu- •
ralno - oświatową w formie spotkań klubowych. Ogółem odbyło
24 zebrań klubowych z udziałem około 400 osób, na których
wyświetlano filmy krajoznawcze»wymieniano doświadczenia
turystyczne, oraz omawiano niektóre, zagadnienia kodeksu
Drogowego na spotlaniaoh z Komendantem Służby orogowej
KM MO w Gdyni.
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W tegorocznym sezonie turystycznym w KTM
"Klaksonik" zweryfikowano:

7 odznak brąz owy oh"Motor owa Odznaka Turystyozna"
2

"

srebrne oraz

1-

"

złotą.

Mad to: 10 odznak brązowyoh "Turysta Motorowy" i 1 srebrną.
W obecnej chwili

KTM"Klaksonik" ma 5 członków

klubu posiadająoyoh uprawnienia organizatora turystyki zakła
dowej , oraz jednego ozłonka-przodownika turystyki motorowej
z uprawnieniami na wojew. gdańskie»koszalińskie i olsztyń
skie.
W roku 1970 Zarząd Klubu nosi się

z zamiarem»oprócz

prowadzenia normalnej działalnośoi klubowej»zorganizowania
dla członków Klubu 2-tygodniowego obozu wędrownego z wyjaz
dem do NBD lub CSH.
Z powyższego krótkiego przedstawienia widaó pewne
uzyskane osiągnięcia Klubu» które były możliwe jedynie dzięki
aktywnej pracy ozłonków Klubu» oraz przyohylnemu ustosunko
waniu się i pomooy Żarz.Oddz.Morskiego PTTK w Gdyni i Okr.
Kom.Tur. Motorowej w Gdańsku.

JAN BXCHTABSKI
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NARADA ORGANIZATORÓW IMPREZ

W dniach 6-7 grudnia 1969 rv » miejs donoś oi Kaczory
k.Piły a Inicjatywy komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, odbył
się ogólnopolska konferencja organizatorów centralnych impre
pieszych.Wzięli w niej udział kierownicy odbytych w 1969 r„
imprez pieszych i organizatorzy imprez pieszych w 1970 r*
takich jak: Centralny Rajd Pieszy/Opole/,Y.ysokoknalifikonany Rajd Pieszy/Poznań/, Krajowy Zlot Przodowników Turystyki
Pieszej/Zielona Góra/,Mistrzostwa Polski Orientacyjne/Kato
wice/,Spotkanie Przedstawicieli Klubów Pieszych/Szczecin/.
Z v.ojw» gdańskiego na konferencji występował przedstawiciel
klubu Turystów PieszychMBąbelki" .
Uczestnicy konferencji w atmosferze spotkania towa
rzyskiego wymienili doświadczenia.
Przypomniano zasadnicze obowiązki organizatorów
imprez„Opracowano wreszcie wzory takie jak: schemat organi
zacyjny imprezy, inwentaryzacyjna karta kwatermistrzowska,
instrukcje dla kierownictwa tras, regulamin ramowy imprez
orientacyjnych.
Niezależnie od tego opracowano wytyczne do harmo
nogramu imprez w zakresie turystyki pieszej.
Naturalnie, wszystkie te wzory zostaną na terenie
gdańskim wykorzystane w. praktyce.
Istnieje pełne uzasadnienie do tego,by narady
tego typu organizować również w latach następnych.

w IKSLAW KARGER
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USPOŁZAWOJUHICTWO KilAJOZNAWCZE PORAŹ DRUGI

Wybrzeżowe środowisko działaczy PTTK poszukuje coraz
to nowyoh form pracy krajoznawczej. Przykładem tego może
byó rn.in. ogłoszone po raz pierwszy w 1968 r. 'współzawod
nictwo komisji i sekcji krajoznawczych PTTK,Inicjatywa
ta zdała egzamin. Okazało się bowiem, że do v.spółzawodniotwa
tego, zorganizowanego przez Okręgową Komisję Krajoznawczą
PTTK w Gdańsku, przystąpiło w 1969 r»- 10 komisji i sekcji
krajoznawczych oraz 1 klub krajoznawczy, a więc o połowę
więcej niż w 1968 r*
W wyniku oceny tego współzawodnictwa za rok 1969,
I miejsce i nagrodę przechodnią /patera metalowa

przed

stawiająca żaglowiec/ zdobył po raz drugi Klub Krajoznawczy
PTTK »»Merkator" przy Woj.Domu Kultury Handlowca w Gdańsku.
Drugie miejsce zajęła Oddziałowa Komisja Krajoznawcza
PTTK w Gdańsku, a trzecie - Sekcja Krajoznawcza Klubu PTTK
»'Bąbelki" w Gdańsku .Poza tym przyznane zostały wyróżnienia
dla komisji krajoznawczych PTTK:Stoczni Gdańskiej,Marynarki
Wojennej w Gdyni i Oddziału PTTK w Kościerzynie.
W ozasie uroczystego podsumowania,wyróżnionym krajo
znawcom komisji i sekcji przyznane zostały dyplomy i nagrody
/kasety inkrustowane i roczniki '»Ziemi»»/.Otrzymali je rn.in,
Emil KRESAK,Ewa STRZAŁKOWSKA i Ludwik SK030LAS Z Klubu
"Merkator"»Władysław ANDRUSZKIEWICZ z Oddziałowej Komisji
Krajoznawczej PTTK w Gdańsku,Wiktor PAWŁOWSKI i Gracjan
POSADZKI z sekcji Krajoznawczej Klubu PTT ^'Bąbelki'», Jan
BOGUCKI z Komisji Krajoznawczej StocznJL Gdańskiej,Halina
GRAJEWSKA z Komisji Krajoznawczej Marynarki Wojennej oraz
Danuta LASKA i Zygmunt STACHOWIAK z Komisji Krajoznawczej
Oddziału PTTK w Kościerzynie.Zwycięskim kolektywom krajo
znawczym należą się gratulacje oraz życzenia pomyślnościw dalszej pracy krajoznawczej /sa.in, w tym współzawodnictwie
które jest chyba jedynym tego typu w naszym kraju/.
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roniev. aż współzawodnictwo to pieszy się coraz miększy ci
zainteresowaniem , będzie ono kontynuowane również w 1970 r.
dla uczczenia XXV Leoia Ziem Zaohodnioh i Północnych.
ńe współzawodnictwie tym , do którego serdeczni© zapra
szamy, mogą, uczestniczyć komisje i sekcje krajoznawcze wszy
stkich oddziałów,klubów i kół PTTK woj. gdańskiego.
Przy okazji warto dodać, że zgłoszenie wyników tego
współzawodnictwa połączone było z podsumowaniem pracy krajo
znawczej PTTK w woj. gdańskim na rok 1969 i omówieniem zadań
na rok 1970.
Poza tym, na spotkaniu tym’ Okręgowa Komisja Krajoznawoza PTTK w Gdańsku przystąpiła do klubu'*Kr aj obrazy" »działają
cego przy redakcji "Głosu Wybrzeża" w Gdańsku. W ramaoh
udziału w tym klubie Komisja,ta

pa przez sv,oich członków

pragnie popularyzować akcję ochrony krajobrazu naturalnego
oraz sygnalizować o wszelkich wypadkach niszczenia przyrody
i krajobrazu naturalnego,włączać się do prac społecznych
w tej dziedzinie»opracowywać materiały krajoznawcze na ten
temat/opisy, dokumentacje fotograficzne/itp.Poza tym Komisja
planuje zorganizować w 1970 r./ przy współudziale"Głosu ’Wy
brzeża" w Gdańsku/ - SEMINARIUM KRAJOZNAWCZE NA TEMAT UCHRO
NI KRAJOBRAZU NATURALNEGO.Jednocześnie Komisja Okręgowa ape
luje do wszystkioh Komisji i Sekcji Krajoznawczych oraz
innych ogniw i placówek PTTK o pełne włączenie się do tej
akoji.

c. S".

,, v*’,h\iu,ih>sc-i ktt » niBUOdMioy" w &■. luzywik

uo raku I960 r. turystyka na terenie Kwidzyna
rozwijała się bardzo powoli, Działała jedynie sekcja motoro
la i 'częściowo wodna. Dopiero w listopadzie 1968 r.Oddział
PTTK rozszerzył stoją działalność przez Koło Turystyki
Dieśżej"Blbliochody", które zostało zorganizowane przy Powia
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Koło to, początkowo nieliczne /8 osób/, składające się z mło
dzieży szkolnej, czytelników Biblioteki Dziecięcej,zaczęło
swoją działalność od organizowania wycieczek niedzielnyoh,
na terenie powiatu Ireidzyxiskiego i powiatów sąsiadujących.
Potem koło rozszerza swoją działalność, zdobywa kilkunastu
nowych członków i zaczyna brać udział w rajdach i słotach
organizowanyoh przez inne koła i kluby PTTK na terenie całe
go województwa i sąsiednich województw.Z każdej wycieczki
i rajdu przynosiliśmy pamiątki w rodzaju,oryginalnych okazów
przyrody, proporczyków,znaczków,plakietek»

Dzięki pomocy Biblioteki uzyskaliśmy pomieszczenie przy
Bibliotece Dziecięcej na klub, dostaliśmy aparat fotogra liczny, kronikę , która, zawiera ilustrowane opisy wszyst
kich wycieczek.
Dzisiaj, kiedy zbliża się pierwsza rocznica istnienia nasze
go Koła, zbiory nasze są już znaczne,przygotowujemy w listo
padzie wystawę tych zbiorów.
W dniach 27 i 28.IX. organizujemy nasz I Turystyczny
Bajd Jesienny po ziemi kwidzyńskiej,sztumskiej i iławskiej,

z zakończeniem w Braohlewie.Chcemy bowiem zachęcić do upra
wiania turystyki

młodzież naszych szkół kwidzyńskich,poka

zać innym klubom piękno naszej ziemi.
Członkowie naszego Koła zdobyli już kilkanaście odz
nak turystyki kwalifikowanej,brali udział w 45 wycieczkaoh
i nawiązali łączność z innymi Kołami. Szkoda tylko,że nie
możemy liczyć na " bogatych" opiekunów,aby zdobyć sprzęt
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turystyczny# lub mieć możność otrzymania bezpłatnych dojaz
dów na dalsze rajdy, tao nasze młodzieżowe kolo nie może
sobie pozwolić na dodatkowe składki,Liczymy jedynie na
pomoc Okręgu PTTK,

HALIKA KLfiM
WYDAWNICTWA KiLAJOZNAVvüZO - TUK YS TYCZ NE

Wydawnictwo Poznańskie wydało cały szereg ciekawych
przewodników po Wielkopolsce.Przewodniki te zavtlerają dość
obszerne opisy regionu, śriat roślin i zwierząt, historię,
zabytki przeszłości a także aktualne informacje gospodarcze.
Oprócz tego przewodniki te podają informacje turystyczne
obejmujące komunikaoję, bazę noclegową, usługi gastronomiczne,
oraz trasy wycieczkowe po opisywanych miejscowośoiaoh i ich
okolioaoh.
Poza przewodnikami podanymi już w spisie wydawnictw
turystycznych w poprzednim numerze " Jantarowych Szlaków”,
Wydawnictwo Poznańskie wydało dalsze przewodniki, a mianowi
cie :
1/ "Ziemia Myśliborska” opraoowany przez Czesława Piskorskie
go,Ilustrowany , z mapką poza tekstem,wydany w 19C8 r.
Cena 10 zł. Przewodnik obejmuje obszar pokrywający się
mniej więcej z terenem powiatu myśllborskiego z wojen,
szczecińskim.Zawiera on wiadomości ogólne,informacje
turystyczne,opis 23 tras wycieczkowyoh po całej krainie,
skorowidz nazw geograficznych i mapkę terenu poza tekstem
/nr 8X9/.

2/

"Ziemia Międzyrzecka i Swiebodzińska"«Autor Jan J.krajniak,Przewodnik wydany w 1968 r, Cena 10 zł. Opisywany
obszar w przewodniku pokrywa się z granicami administra
cyjnymi powiatów międzyrzeckiego i świebodziuskiego w
województwie zielonogórskim, za v,yjąt klata szlaku wodnego.
rz.Odry graniczącego z sąsiednimi powiatami zbąszyńskim

i sMierzyńskim. I w 'tym przewodniku podano ogólnie
wiadomości geograficzne, przyrodnicze i historyczne opi
sywanego terenu, jak również opisy kilkunastu szlaków
pieszych i jednego szlaku wodnego.? Przewodnik dobrze
ilustrowany z mapką opisywanego terenu /nr 996/.
3/

"Nad środkową Notecią", przewodnik opracowany przez
Włodzimierza Łęckiego, ilustrowany, z mapką terenu poza
tekstem, wydany w 1967 r.Cena 16 zł.Teren opisany w pi za
wodniku obejmuje oałkowioie powiaty:chodźleski,czarnkowski i trzcianiecki wraz z miastem Piła, oraz małe skrawki
przyległyoh powiatów wojew.bydgoskiego na wschodzie»poznań
skiego na południu,zielonogórskiego na zachodzie i kosza
lińskiego na północy.Autor podzielił przewodnik aa 3 dzia
ły, przy czym w pierwszym - ogólnej części - podaje wia
domości z geografii, świata roślin i zwierząt,dziej ów
obszaru,, oraz wiadomości aktualne .W drugim dziale znajda—,
ją się informaoje praktyczne dla turysty ,’1 trzecim wreszcie
zostały

opisane trasy turystyczne, w ilości ośmiu tv spo

sób dość obszerny i szczegółowy, poparte dużą ilością
wykresów szlaków i planów miejscowości -/nr 898/„
4/ "Wybrzeże Pomorza Zachodniego" — Mariana Czernera wydana
w 1967 roku,cena 12 zł.Zakres opisywanego wybrzeża dość
rozległy, rozoiąga się bowiem od Łeby w w oj ew.gdaaskim
do Świnoujścia vs wojew.szczecińskim.Przewodnik ilustrowany
także podzielony na 3 części.Pierwszą część autor poświę
cił tematyce morskiej .Druga-zawiera opisy szlako., nad
morskich

wojew • koszalińskiego i szczecińskie go' i wy

mienieniem historii 1. zabytków poszczególnych mi ejsoo.wośoi.W trzeciej wreszcie, w formie skorowidzu-

informa-?, .

tera, - podane zostały wiadomości o zagospouar .-.»aniu
turystycznym .Przewodnik zawiera dużo ilustracji ora:.,
wykresy i mapki objaśniające treść książki/nr Suw
5/' "Koszalin i okolice" opracowanie Józefa Chrząsz-: zy nafcie go.
Przewodnik wydany w 1967 r., oena 1Ü zł.Obejmuje historię
m.Koszalina i jego okolicznych

najważniejszych miejsco

wości, z podaniem tras wycieczkowych zarówno po - m.ko-
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szallnie jak i do podmiejskioh miejscowości.Przewodnik
zawiera także opisy całodziennych, krótkioh wycieczek,
w obrębie powiatu koszalińskiego, jak również wycieczek
autokarowych w granicach wo jewództwa.W przewodniku tym
są także krótkie informacje dotycząoe zagospodarowania
turystycznego /nr 899/,
6/ ‘'Szlak Piastowski”.Autorzy Barbara Wysocka i Miohalina
kwiczała.Przewodnik wydany w 1968 r. w związku ze wzmo
żonym ruchem turystycznym na terenie Wielkopolski, z
okazji obchodzonych uroczystości Tysiąclecia Państwa
Polskiego.Cena 12 zł.Obejmuje on szlak prowadzący z Fozt
nania przez Pobiedziska lub r>strzyń do Gniezna/ 3 od
gałęzieniem. do Giecza/, stąd do Biskupina,żnina,Inwowrocławia,Kruszwicy,Strzelna,Mogilna,Trzemeszna, a więc
na terenach województw poznańskiego i bydgoskiego.Podano
w nim ogólne dane historyczne od 30 wieku p.n.e.do ostat
nich lat, jak również dane o krajobrazie, świeci© roślin
nym i zwierzęcym,tudzież o zasobach naturalnyoh i gospo
darce .W części ssozegółowej znajdują się opisy poszcze
gólnych miejscowości znajdujących się na całej trasie
Szlaku Piastowskiego, wraz z podaniem informacji intere
sujących każdego turystę na szlaku, jak:zakwaterowanie,
wyżywienie,komunikaoja i inne usługi.Przewodnik ilustro
wany zawiera mapki i planiki niektórych miejscowości
/Nr 1071 i 1077/.
Państwowe Wydawnictwo "Wiedza P om sze chna"w * dało
serię przewodników przyrodniczych pod nazwą”Przy.oda
Polska" .Poprzez dokładne i przystępne opisy,orrz liczne
ilustracje w tych przewodnikach, każdy turysta podczas
włóczęgi po danym regionie ma możność poznać interesu
jące zjawiska biologiczne i charakterystyczne dla danego
środowiska.Bardzo to ułatwi turystom-wędrowoom w zwie
dzaniu poszczególnych naszych krain geograficznyoh,nau
czy ich patrzeć, odkrywać, wyciągać wnioski i strzec
przyrody ojczystej.
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Wyszły z druku następujące tomiki 2 tego cyklu;
1/ "Puszcza Białowieska".Autor Jan Jerzy Karpiński.Wydane
w 1965 r., cena 17 zł. Autor podaje w przewodniku wia
domości wstępne o Puszczy, dzieje jej rozwoju ,oraz dane
o zjawiskach geologicznych, o glebach ,klimacie i wo
dach, tudzież zbiorowisku roślinnym i święcie zwierzęcym.
•

W końcu tomiku podano szlaki turystyczne vt Puszczy ,
jak również skorowidz nazw roślin i zwierząt./Nr 983/.

2/ "Jaskinie Polskie"

opracował Kazimierz Kowalski,rok

wyuania 1965,cena 16 zł.Oprócz ogółnyoh danych o* jaski niaoh, zawartych w części pierwszej tomiku,autor podał
w drugiej częśoi opisy poszczególnych polskich jaskiń
w Tatraoh, w Beskidzie i na Podkarpaciu, w Sudetach,
w Jurze Krakowsko- Wieluńskiej, oraz w Górach Świętokrzys
kich .Opisy obejmują razem 20 jaskiń ze szkicami i przekro
jami pionowymi niektórych,co może w dostateczny sposób
usatysfakcjonować średniozaawansowanyoh grotołazów, a przy
sposobności przyrodników.ATr 1033/.
ó/ "Puszcza Kapinoska".Opracowanie Jadwigi Kobendziny»wyda
nie 1968 r. ,oena 17 zł .W książce tej autorka podała
wiadomości wstępne o Puszczy, a następnie opisała teren,
warunki klimatyczne,wodne,roślinność,oraz ś«iat zwierzęcy.
Oprócz samej Puszczy Kampinoskiej»autorka opisała także
Kampinoski Park Narodowy, oraz podała 10 tras turystycz
nych na terenie Puszczy, jak również skorowidz nazw roś
lin i zwierząt. Poza tekstem przewodnika jest mapka opi
sywanego terenu./Nr»995/
4/ "Nasz Bałtyk". Opraocwanie prof.Kazimierza Demela,wydanie
1967 r. ,oena 14 zł.Treść książki zawiera ogólną geogra
fię Bałtyku,geologiozne dzieje morza,florę i faunę denną,
głębinową i powierzchniową,biologię ryb Bałtyku,oraz dane
o gatunkach użytkowych ryb^ieh życiu 1 połowach.Książka
pięknie napisana,bogato ilustrowana,pozostaw i w pamięoi
każdego czytelnika

swój trwały ślad/Nr 975/,

5/ "Sudety".Praca zespołox*a napisana przez Jana Sarosieka,
Kazimierza Sembrata i Andrzeja Wiktora.Wydana w 1967 r.

67

cena 17 zł.Obejmuje ona informacje o roś linach i zwierzę
tach Sudetów,jak również opisy 30 rezerwatów i ciekawszych
obiektów przyrodniczych na obszarze gór«Nadto jeden z roz
działów książki traktuje o zgubnym wpływie działalności
człowieka na przyrodę żywą Sudetów«Książka bogato ilustro
wana, zawiera poza tekstem mapkę orientacyjną Sudetów/Nr 894/.
6/ "Gór ;y Świętokrzyskie" napisany przez Edmunda Massalskiego
rok wydania 1967,cena 16 zł.Oprócz ogólnej charakterystyki
krainy Gór Świętokrzyskich pod względem geologicznej budo
wy, stanowiącej podstawowy czynnik od którego zależy oałokształt zjawisk żyoia,nie wyłączają.- człowieka,przewodnik
ten zawiera szozegółowe opisy poszczególnych obszarów
Gór Świętokrzyskich.Są to obszary Łysogórski,Chęoiński,
Konecko-Iłżeoki,Sandomierski,oraz Nldziański^W każdym
z nich podano położenie geograficzne,opisy krajobraz,dane
o budowie geologicznej, o glebie,klimacie,wodaoh,roślinno
ści i świacie zwierzęcym.Także w każdym z tych obszarów
podano szlaki wędrówek przyrodniczych.Przewodnik dobrze
ilustrowany,zawiera mapki poszczególnych obszarów foór Świę
tokrzyskich i zwraca szczególną uwagę na ochronę przyrody
/Nr 964/.
7/ "Tatry".Doskonały przewodnik w naukowo- śoisłym opisem przy\

rody Tatr, napisany przez prof.Konstantego Steckiego.Bok
wydania 1968, cena 20 zł. Książka podzielona na kilka rozdzia
łów, przy czym w pierwszym podano ogólne dane odnoszące
się do położenia geograficznego, krajobrazu i historii
powstania Tatr.W następnych 7 -miu rozdziałaoh autor opi
suje źyoie zwierząt górskich i roślin w każdej porze roku,
na skałaoh,piargach,halach i na śniegu.Opisuje tam piętro
wy układ roślinności w Tatrach, oraz podaje morfologię
Tatr. W rozdziale dziewiątym przedstawiono problemy związane z gospodarką człowieka w Tatrach, które zaozęły pow
stawać już od od XV wieku.Ostatni rozdział zawiera krótkie
opisy 7 wyoieozek przyrodniczych w Tatrach.
Książka bogato ilustrowana,posiada różne wykresy i zesta
wienia, oraz skorowidz nazw roślin i zwierząt ./Nr 976/.
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8/ "Pojezierze Mazurskie" .Opracowania Jana Panfila,wydanie
1968 r. cena 24 zł.Bardzo interesujący przewodnik przyrodniozy po pełnej uroku krainie, jaką jest Pojezierze Ma zurskie,W poszczególnych rozdziałach na które podzielony
jest przewodnik, przedstawiono ogólny opis Pojezierza
Mazurskiego,genezę roślinnośoi i współczesnej szaty roślin
nej Pojezierza, oraz opis świata zwierzęcego.?/ jednym z roz
działów autor podał charakterystykę rezerwatów i hardziej
interesujących obiektów przyrodniczyoh w trzynastu regio
nach, będąoych na Pojezierzu Mazurskim.
W ostatnim rozdziale książki opisano kilkanaście szlaków
turystycznych pieszych i kajakowyoh z wymienieniem rezerwatów
i osobliwości przyrody.W tekśoie mnóstwo iluśtraoji,mapek
i wykresów, oraz skorowidz nazw roślin i zwierząt.Dlatego
też przewodnik ten w rękach turysty- przyrodnika będzie
cennym doradoą i towarzyszem.-/Nr 1045/.

JAN RYCHTARSKI

69
PRZY

OGNISKU*

Niewątpliwie najistotniejszą i najtrudniejszą częścią
składową każdej imprezy turystycznej jest ognisko.Dobrze
zorganizowane i przeprowadzone dostarcza uozestnikom wrażeń
i wzruszeń.
Organizatorzy imprez dotychczas lepiej lub gorzej ra
dzili sobie z ogniskiem.Zwykle też całkiem niepotrzebnie wy
myślano na nowo gotowe - istniejące już ramowe schematy .Brali
było bowiem podręoznyoh materiałów pomocniczych w tym zakre
sie .Istniejącą lukę wypełnia świetnie Poradnik Organizatora
Ognisk Turystyoznyoh, który na zleoenie ZG PTTK wydało
’^ydawniotwo Związkowe CRZZ.
Ta mała książeczka zawiera szereg informacji pomocnych
w przygotowaniu i przeprowadzeniu ognisk»zarówno na imprezach
masowych,jak i imprezach o charakterze kwalifikowanym i to
w różnego rodzaju dyscyplinaoh turystycznych.1
W pracy kolejno omówiono rodzaje ognisk turystycz
nych »elementy programów. Są tam też podane przykładowo kon
kursy, gry »wspólne zabawy i piosenki.
Ponadto publikacja zamiera szereg wskazówek praktycz
nych i porad teohnioznych przy jednoczesnym wskazaniu na
ważniejsze przedmiotowe przepisy prawne.
Całość podana w bardzo przyjemnej formie- urozmaico
na rysunkami.
Ze względu na

niewielkie rozmiary książeozka nie

wyczerpuje zagadnienia .W poważnym jednak stopniu dopomoże
ona organizatorom ognisk, do właściwego i ciekawego przy
gotowania różnych imprez.W szczególności dotyczy to orga
nizatorów początkującyoh«Znakomicie nadaje się do wykorzysta
nia we wszelkiego rodzaju szkoleniach organizatorów turysty
ki i przewodników wszystkich dyscyplin turystyki kwalifiko
wanej .
WIESŁAW KARGER
xIrena Dynówska.Piotr Maluśkiewicz.Poradnik organizatora
ognisk turystycznych -Warszawa,1069,,WZw. str»64.
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WSZCZEPIŁ W NASZE SERCA UMIŁOWANIE KRAJU OJCZYSTEGO
Otrzymaliśmy miły list z Koła PTTK nr 40 im. Seweryna
Goszczyńskiego w Wojniozu /Oddział PTTK w Tarnowie/, w którym
m.in. informuje nas kol. Jan Królikiewicz ó społecznej iniojatywie mieszkańców tego miasteczka, o dorobku aktywu koła
/m.in. wydano książkę Szymańskiej J. "Wojnicz,dzieje i za bytki"/.
Ti' dalszej ozęści listu czytamy:
"...Widząo duże zaniedbanie w dziedzinie estetyoznego wyglądu
miasta, włączyliśmy się do pracy w czynach społecznyoh.Posta
raliśmy się wpisaó nazwiska poległych Wojniozan w I i II
wojnie światowej .Uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych
odbyło się w Wojniczu 9 maja 1969 r.UmieśćiLiśmy w Rynku
tablicę informacyjną z planem Wojnicza .... zorganizowaliśmy
Izbę Regionalną...Zbieramy materiały o lataoh okupacji, ofaz
legendy z naszego regionu...będziemy wyświetlać film pt.
"Wojnicz - przeszłość i teraźniejszość".Zrealizowaliśmy go
w sekoji fotograficznej... Prosimy o przysłanie nam Waszego
Wydawnictwa....
....Mamy jeszcze jedną prośbę, która winna znaleźć się aa
początku - prosimy podziękować panu profesorowi Franciszkowi
Mamuszoe z Gdańska - Oliwy za to , że wszczepił w nasze serca
umiłowanie kraju ojczystego i piosenki, gdy był r ciężkich
latach okupacji kierownikiem szkoły w Y/ojniczu i naszym
wychowawcą.Często go wspominamy w naszych rozmowach o przesz
łości ..."
Plik ciekawych materiałów niestety nie możemy wykorzystać
z uwagi na profil naszego biuletynu, który tematycznie obej
muje Pomorze, W każdym razie serdecznie dziękujemy za miły
list i tą drogą przesyłamy najserdeczniejsze życzenia dal
szych owocnych sukcesów.
REDAKCJA
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INFORMACJE

Imprezy turystyoznO - krajoznawoze roku 1970
będą miały wybitny charakter i donisłe znaczenie przez swoje
oddziaływanie ideowo - wychowawcze.
Rok 1970 jest bowiem rokiem szeregu rocznio o dużym znaczeniu,
Wymieńmy najważniejsze:
- marzec

- 25 rocznica Wyzwolenia i powrotu Gdańska
do Macierzy
~ kwiecień - 100 rooznica urodzin wybitnego przywódoy rosyj
skiego i międzynarodowego ruchu robotniczegoWłodzimierza Lenina,
- kwiecień - maj - 25 rocznica wyzwolenia Polski Zachodniej
i Północnej i powrót tych ziem do Polski,
- maj
- Dzień Zwycięstwa i 25 rocznica zakończenia II
Wojny Światowej,
- czerwieo - 25 rocznica powstania Wojsk Ochrony Pogranicza
i 25 rocznica Polski Ludowej na morzu,uroczyste
obohody "Dni Gdańska".

Warto również dodać, że w maju 1970 r,w Gdańsku obradować
będzie Kongres Krajoznawstwa Polskiego,
W marcu i kwietniu odbędą się w kołach i klubach
odczyty poświęoone Leninowi i 25 rooznicy Wyzwolenia Wybrzeża.
Także Skarszewy obchodzą w tym roku podniosłą uroczystość 650 rocznicę uzyskania praw miejskich.
Nasz Oddział PTTK od lat na. terenie Ziemi Skarszewskiej orga
nizował wycieczki i imprezy, także w bieżącym ,jubileuszowym
roku specjalnie uroczyście zorganizujemy kilka imprez w Skar
szewach i okolicy.
Liczymy, że nasze imprezy zainteresują wszystkioh
działaczy turystyczno - krajoznawczych jak i sz eroką rzeszę
uczestników.
Wszystkim turystom życzymy miłych wrażeń na szlakach
i przy ógniskuoh turystycznych.
Do miłego zobaczenia na naszyoh imprezach.

72
PORADNIA KRAJOZNAWCZA
Komisja Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Gdańsku informuje
że Poradnia Krajoznawcza jest ozynna w poniedziałki i piątki
każdego tygodnia od godz.ll-tej do godz,17-tej w Klubie
Turysty w siedzibie Okręgu i Oddziału PTTK w Gdańsku przy ul*
Długiej 45 1 piętro.
GOŚCINIEC
Ogólnopolskie Pismo Przewodników i Pilotów Turystyoznyob
"Gościniec" pod redakoją Z«Polakowskiego ukazuje się w na
kładzie 4*000 egz,'
Redakcja "Gościńca" mieśoi się w ZG PTTK w Warszawie ul*
Senatorska 11*
Prenumeratę roczną w wysokości 60 zł. należy przekazać na
konto PKO I OM Warszawa 1-9-121457 Warsz.Koło Przew.Miejskich
Warszawa ul.Świętokrzyska 32*
Redakcja tematyką pisma zamierza zainteresować także szero
kie grono instruktorów, przodowników itp*
Stańcie się rzeoznikami i propagujoie prenumeratę"Gościńca"*
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Dziwy przyrody

Fot W. Karger

Będomin gościł uczestników Sejmiku Krajoznawczego
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Uczestnicy Sejmiku
zwiedzają Wdzydze Kiszewskie

Fot. Cz. Skonka

