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Znaczenie gór i turystyki górskiej jest tematem, który stale będzie
nie tylko z okazji jubileuszu stu lat - upływających w

1973

powracał

roku - od czasu założenia

Towarzystwa Tatrzańskiego, Turystyka górska jest bowiem nie tylko najstarszą w naszym kra
ju dziedziną zorganizowanej turystyki, lecz opiera się na tak specyficznych zasadach i tak
głęboko sięga w życie człowieka, że każdego interesują jej zjawiska i drogi rozwojowe. Lu
dzi zaś bezpośrednio zaangażowanych w jej prawidłowy rozwój cieszy wszystko, co sprzyja jej
rozumnemu upowszechnianiu - smuci natomiast to#co wypacza ten rozwój.
Podstawową ideą, na której opiera się

sens turystyki górskiej» jest czynne i

samodzielne poznawanie gór zgodnie z racjonalnymi zasadami pieszej wędrówki, odbywanej

. w

szczególnych warunkach górskiej i wysokogórskiej przyrody, nastręczającej wielu niebezpie
czeństw , a zatem wymagającej przygotowania kondycyjnego, doświadczenia i fachowych kwali
fikacji.
Tak pojmowana turystyka górska ma nie tylko cele poznawcze, zbliżone do

celów

krajoznawczych, choć w górach nieco odmienne. Właśnie w górach , w warunkach trudnej orien
tacji, narażania się na niebezpieczeństwa obiektywne, w zwalczaniu swej depresji, pokony waniu trudności i przeszkód mogą rozwinąć się i wykształcić swoiste cechy psychiczne

woli

i charakteru.
Tak pojęta turystyka górska uczy zaradności i znoszenia wszelkiego trudu, zmu
sza do samodzielności, gdyż warunki środowiska górskiego, pełnego niespodzianek i przygody
zmuszają do sprostania

surowym jego prawom, gdy stajemy oko w oko z żywiołem puszczy,ska

ły, lodu , mgły i nocy. Doświadczenie i to długoletnie, okupione trudami wielu wypraw uda
nych i nieudanych, zdobyte w różnych warunkach pogody, pór roku, w dziesiątkach

sytuacji

niby podobnych a przecież zawsze różnych, pozwala sprawdzić na własnej skórze nasze kwali
fikacje, wyposażenie i kondycję w praktyce bytowania w górach.
Jeżeli przypomnieniu tych istotnych cech turystyki górskiej poświęciliśmy tyle
miejsca na gościnnych łamach " Jantarowych Szlaków ", to dlatego, że przy ogromnym rozwoju
i szerokim upowszechnieniu jej w naszym kraju, zapomina się p niej często, określając mia
nem turysty górskiego każdego, kto zjawił się w górach. I właśnie tu znajduje się

węzeł

nieporozumienia, który w interesie dobrej turystyki górskiej powinien być rozwikłany.
0 cóż więc chodzi ?

Chodzi o to , by po górach chodzili ludzie przygotowani do tego ro

-

dzaju wysiłku, świadomi niebezpieczeństw związanych z turystyką górską, odczuwający piękno
gór i żądni wrażeń estetyj^nych,jakie one przynoszą. Ogromnym błędem byłoby pozwolenie
prowadzenie szybowca komuś, kto nie jest pilotem. Analogicznym jest fakt uczestniczenia
wycieczkach górskich ludzi nieprzygotowanych do tego, mało odpornych

na
w

na trud i wysiłek, li

powe z echnienie turystyki górskiej łączyć się musi z upowszechnieniem umiejętności i kwali
fikacji w najszerszych kręgach i powinno łączyć się z upowszechnianiem znajomości wszyst kich regionów górskich i podgórskich, których w łańcuchu gór ód Świeradowa Zdroju po źród
ła Sanu jest jeszcze niemało. Ale to jeszcze nie wszystko. Przedstawione tu poglądy

muszą
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znaleźć zrozumienie u wszystkich, również u czynników, które kierują turystyką
kraju*. Turystyka górska nie może zrezygnować ze swych aspiracji,
jątkowe walory wychowawcze i wartości psychofizyczne.

w

naszym

gdyż wierzy w swoje wy*-

Nie może daó się zepchnąć tylko do

roli zagadnienia ” plecakowego turysty ,ł, którego się toleruje, a który podobno nie odgry
wa zbyt dużej roli w gospodarce

w porównaniu

z

turystą zmotoryzowanym i biernie wypoczy -

wającym. Wierzymy, że sprawa rozwoju racjonalnej turystyki górskiej

to również

odcinkowe

zagadnienie kultury, do którego warto dopłacać, aby nie stracić niewymiernych wartości hu ttanistyoznych w przyszłości. Trzeba dobrze zważyć na sprawiedliwej wadze

z jednej

strony

postulaty turystyki i krajoznawstwa, a z drugiej sportu, a wśród przeróżnych form turysty
ki, od majówek i wczasów niedzielnych począwszy

po wszelkiego rodzaju typy wędrówek,trze

ba znaleźć właściwe propordje w zrozumieniu potrzeb turystyki górskiej. Obecnie proporcje
te są zachwiane na niekorzyść turystyki górskiej.
Dlatego to od wielu lat głosimy s hotele budujmy na dole, w górach

wznośmy

schroniska ! Budujmy je niewielkie, proste, bez udawanego luksusu, z dobrymi gospodarzamiiurystami i bez przesadnej biurokracji« Budujmy je nie przy szosach i nie tylko tam, gdzie
się to opłaci, lecz tam gdzie staną się dachem nad głową dla zawiązującego się ruchu tury
stycznego. Niechaj świadczą one turystom niewyszukane posiłki i proste usługi i niech swo
ją atmosferą przychylną^przyczyniają się do kształtowania dobrego typu i stylu wędrówki.

Niechaj w obliczu zlotu przodowników
cych w

GOT

z

okręgów nizinnych» obchodzą

1 9 7 Q r. wraz z wszystkimi turystami górskimi trzydziestopięciolecie

G 0 T, którzy z takim poświęceniem oddają swe siły, aby

-

istnienia

Górskiej Odznaki Turystycznej - znajdzie pełne podkreślenie i wyróżnienie społeczna
wszystkich przodowników

.

rola
krzewić

wśród młodzieży i ludzi pracujących dobrą, dla naszego kraju tak pożyteczną turystykę gór
ską.
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UWAG KRYTYCZNYCH O STANIE

-

I

PERSPEKTYWACH

TURYSTYKI GÓRSKIEJ

Szybki rozwój turystyki górskiej pociąga za sobą niewątpliwą konieczność bacz
nej obserwacji zjawisk towarzyszących temu rozwojowi oraz stałego usprawniania jej

form

organizacyjnych, jej - o ile jest to właściwe określenie - bazy formalno - prawnej

oraz

szeroko pojętej bazy instytucjonalnej i usługowej* Autor niniejszego artykułu - nie

rosz

cząc sobie pretensji do wyczerpania tak zarysowanego tematu - ma nadzieję, że parę życzli
wych uwag poczynionych z pozycji mieszkańca nizin będącego jednocześnie miłośnikiem

gór

przyczyni się, choćby w drobnym stopniu, do wyrównania coraz większych dysproporcji między
coraz to silniejszym rozwojem turystyki górskiej a jej zapleczem organizacyjno - usługowym*
Istotą każdego problemu - niezależnie od tego, czego by on nie dotyczył -

są

trudności , przeszkody czy kłopoty towarzyszące jego właściwemu rozwiązaniu* W grunoie rze
czy, przynajmniej w języku potooznym , termin " problem ** stał się synonimem słowa ” trud
ność ,ł

lub " kłopot "* Otóż, wracając do podjętego tematu, rzecz w tym, że dla przecięt -

nie zaradnego i przeciętnie wykwalifikowanego turysty górskiego - a tacy stanowią

chyba

gros osób uprawiających turystykę górską - staje się ona w coraz to większym stopniu prob
lemem w potocznym tego słowa znaczeniu* Składa się na to wiele przyczyn, wśród których

na

pierwszy plan zdają się wysuwać przede wszystkim ujemne zjawiska występujące w rozwoju,or
ganizacji i stylu pracy bazy turystycznej. 2eby krótko i jednocześnie trafnie scharaktery
zować wynikającą stąd sytuację, należałoby zacząć od pytania* czego oprócz walorów krajo znawczych oczekuje turysta , decydując się na wyjazd w góry ?
Oczekuje on chyba przede wszystkim tego , by zasadniczy cel jego wyprawy, ja kim przeciętnie rzecz biorąc jest uzyskanie maksimum zadowolenia i korzyści z odpoczynku w
wybranym przez niego środowisku geograficznym, nie został przekreślony przez wcale niegeograficzne i bardzo przyziemne, ujemne cechy tegoż środowiska. Inymi słowy chodzi o to
przykład na razie abstrakcyjny - by idąc, powiedzmy, z

-

śnieżki na Halę Szrenicką, podzi -

wiać widoki i piękno przyrody, a nie myśleć intensywnie i z trwogą w sercu o tym ,czy

na

rzeczonej hali -

dostanie się nocleg ,

-

będzie można zjęśó obiad czy kolację, a jeżeli takfto czy za godziwą i rze

czywiście wartości posiłku odpowiadającą cenę ,
-

będzie można wysuszyć się po ewentualnym deszczu,

-

otrzyma się minimum informacji, co do tych samych możliwości w sohronisku

będącym punktem docelowym naszej następnej wędrówki.
Każdy przyzna, że intensywne myślenie o wszystkich tych elementarnych bądź

co

bądź sprawach może przekreślić najpiękniejsze nawet walory natury, zacierając jednocześnie
różnicę między codziennym dreptaniem po ulicach Wrzeszcza a przemierzaniem szlaków
kich. Niestety, trzeba z żalem stwierdzić, że te cztery kardynalne pytania , a
cztery zmory, stają się coraz częstszym towarzyszem wędrówek górskich*

górs -

właściwie
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Gdzie zatem

szukać należy przyczyn tej delikatniej mówiąc przykrej sytuacji ?

Przyczyną pierwszą jest niewątpliwie stale wzrastająca dysproporcja między szybkim rozwo ~
jem ruohu turystycznego i jego form a rozwojem bazy turystyczno - noclegowej,
sobie z tego sprawę wystarczy wziąć

żeby zdać

przykład zachodnio - karkonoskiej bazy turystycznej ♦

Gdzie te czasy, gdy turysta wyruszający z Przełęczy Odrodzenie do Szklarskiej Poręby
przed sobą perspektywę wyboru między siedmioma schroniskami

miał

/ śnieżne Kotły, Szrenica,Ha

la Szrenicka, Łabski Szczyt, Łomniczka, Szklarska Poręba, Wysoki Kamień / Wprawdzie schro
nisko nad śnieżnymi Kotłami nigdy na dobrą sprawę nie było czynne w całym tego słowa zna ozeniu, ale od biedy i tam można było znaleźć schronienie, nie mówiąć o wypiciu

gorącej

herbaty. Teraz takiego wyboru nie ma. Może być jedynie mowa o niezwykłym szczęściu znale zienia przytułku w jednym z trzech ocalałych schronisk. Nazywając rzeczy po imieniu,

mamy

do czynienia z klasycznym przykładem zastraszającej dekapitalizacji bazy turystycznej.

To

już nie jest zjawisko dysproporcji, polegające na nierównym rozwoju dwu ściśle uzależnić nych od siebie wielkości , ale zjawisko dysproporcji, polegające na silnym rozwoju

jednej

i gwałtownym kurczeniu się drugiej. Jeżeli i pozostałe trzy schroniska również po

prostu

rozpadną się, wówczas turystyka górska w Sudetach przekształci się - ku zadowoleniu spec jalistów -

socjologów, nie mogących już od dawna obserwować pewnych zjawisk w '

warunkach

autopsji - w koczowanie.
Tymczasem przykład zachodniej partii Sudetów nie jest przykładem odosobnionym.
Go prawda wschodnia część Karkonoszy miała więcej szczęścia, gdyż schronisko 11 Bronka Cze
cha ,f spaliło się, a nie rozpadło - a więc będzie chyba odbudowane. 0 takim samym szczęś oiu można mówić w wypadku schroniska " Pod Muflonem ” w Górach Orlickich - ale tu od
nasuwa się desperackie pytanie, które sformułował jeden z moich przyjaciół -

razu

przodowników

GOT - ozy żeby doprowadzić schroniska do należytego stanu, należy życzyć im najpierw poża
ru ?
Powolnej , ale stałej dewastacji ulegają również schroniska na Śnieżniku

i na

Szczelińcu - a są to przecież schroniska o kluczowym położeniu dla ruchu turystycznego.
Zjawisko postępującej dewastacji schronisk staje się bardziej rażące

na tle

ogólnego i widocznego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu sudeckiego.
Poza niezaprzeczalnym problemem dewastacji i niszczenia schronisk problemem staje się rów
nież właściwe zagospodarowanie i prowadzenie istniejących obiektów. W tym wypadku zaakcen
tować należy następujące zagadnienia?
-

po

pierwsze

- utrzymanie właściwej proporcji w stosunku kierów nictwa schronisk do różnych form turystyki ,

-po

drugie

- podniesienie estetyki i stopnia funkcjonalności obiektów,

~

po

trzecie

- ukrócenie anarchii, jaka panuje w zakresie cen po
siłków stosowanych w schroniskach,

-

po

czwarte'

- przywrócenie schroniskom roli informatora w zakre
sie udzielania informacji niezbędnych turyście.

-

5

-

Wszystkie wymienione momenty sprowadzają się do konieczności stworzenia jakie
goś przeciętnego standartu, pozbawionego niespodzianek i gwarantującego ściśle

określone

minimum niezbędnych usług i świadczeń. Tymczasem takiego " bezniespodziankowego " standar
du u nas brak. Obok schronisk świetnie prowadzonych, gdzie troska o turystę przyprawia nie
mal o zawrót głowy, są schroniska prowadzone zdecydowanie źle albo zgoła dziwnie.

Można

stąd oczywiście wyprowadzić jakąś przeciętną statystyczną wg słynnej formuły, w myśl któ rej o ile pan X bije żonę 4 razy do roku, a pan X ani razu, to obaj biją przeciętnie

swo

2 razy do roku, Ale od rzeczywistości będzie to odległe.

je żony

Rozpatrując poszczególne elementy składające się na pojęcie przeciętnego standartu bazy turystycznej, zacznijmy od sprawy stosunku kierownictwa schronisk do

różnych

form turystyki, Itak to , że turystyka zbiorowa, wycieczkowa rozwija się, jest rzeczą nie
wątpliwie dobrą, Ale jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną, by jej rozwój zamykał

drzwi

przed nosem turysty indywidualnego,.Muszą być utrzymane jakieś przyzwoite proporcje i

nie

może być sytuacji, w której okazuje się, że nocleg w schronisku jest nieosiągalny

wskutek

wynajęcia wszystkich miejsc takiej czy innej wycieczce."Wedle stawu grobla ” mówi

stare

dobre przysłowie. Są statystyki mówiące

o nasileniu różnych form organizacyjnych turysty

ki górskiej i na podstawie tych statystyk należy wg godziwego klucza zabezpieczyć
schronienie - używam celowo tego właśnie terminu, gdyż chodzi właśnie
nie

a

o

z góry

schronie

nie o miejsce w hotelu - tym, którzy go najbardziej potrzebują, A są nimi nie -

wątpliwie w pierwszym rzędzie turyści indywidualni* Jeżeli są — a na pewno są —

trudności

z kurczącą się bazą noclegową, należy wyznaczyć pola namiotowe wokół schronisk oraz wypoży
czać oczywiście odpłatnie - niezbędny sprzęt / namioty, materace, śpiwory, koce itp./.
Wówczas hasło 11 Żaden turysta nie odejdzie od drzwi schroniska nie uzyskawszy noclegu ,f

-

przestanie być pustym frazesem. Wówczas też zasada, w myśl której PTTK jest organizacją
o wyższej użyteczności społecznej, znajdzie pełne odbicie w rzeczywistości.
Również i w estetyce poszczególnych schronisk brak

jakiegoś przeciętnego stan

dard. Wystarczy porównać stale podnoszący się poziom estetyki i funkcjonalności turystycz
nej schroniska " Pod Muflonem " czy schroniska " Orlica »V w Szczawnicy ze stałym pogarsza
niem się stanu schludności pięknego skądinąd

schroniska na Przecbybie czy schroniska

Iglicznej. Estetyka jest wprawdzie pojęciem trudno wymiernym, ale można chyba

na

egzekwować

przestrzeganie zasady, że o ile obiekt jest wyposażony w parkiet, to należy go smarować pa
stą, a nie zmywać wodą i że ubikacje należy utrzymywać w należytej czystości, a

zasłony

winny bye prane z określoną częstotliwością i nie przypominać szmat do podłóg.
W żadnej jednak dziedzinie stylu pracy schronisk
dziedzinie cen za posiłki

nie ma tyle anarchii, ile w

informacji turystycznej. Nie trzeba być wcale ekspertem z zakre

su ekonomii politycznej i prawa wartości, by stwierdzić zupełną dowolność i brak działania
jakichkolwiek zasad- poza zasadą maksymalizacji zysku. Nie wiem czy schroniska

Podlegają

pod tym względem jakiejś kontroli lub jakimś przepisom. Jeżeli tak - to przepisy te są niepizestrzegane a kontrola nieskuteczna. Gzy da się to pogodzić ze społeczno —

wychowawczą

rolą, jaką spełnić ma turystyka? Należy tu energicznie wkroczyć, wprowadzając jednolity sy-
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stem cen, uwzględniający takie momenty, jak stopień trudności dowozu i godziwą marżę zwięk
szoną ze względu na specyfikę pracy obsługi schroniska, przy czym zasady te powinny być po
dane do publicznej wiadomości*
0 ile z usługami w zakresie posiłków nie jest może najlepiej,ale w ostetecz
nym rozrachunku przecież jakoś działają i mimo całego szeregu usterek zabezpieczają

-

ele -

mentarne potrzeby turysty, o tyle zupełnie źle jest z usługami w zakresie informecji.

Na

dobrą sprawę usługi te właściwie nie istnieją, bo jeżeli - co jest faktem, z którym turyś
ci spotykali się nagminnie w sezonie 1968 - schroniska w Polanicy i na Iglicznej informowa
ły wbrew rzeczywistemu stanowi rzeczy, że schronisko na śnieżniku jest czynne, a schronis
ko na Szczelincu nie mogło z kolei udzielić informacji, czy czynne jest schronisko,fRogacz”
koło Wambierzyć, to trudno tu mówić o działaniu informacji turystycznej w schroniskach. Są
to przecież podstawowe informacje. Jeżeli dodamy do tego szybką dezaktualizację danych

co

do stacji turystycznych,zawartych w przewodnikach, wówczas stanie się rzeczą oczywistą, że
turysta porusza się w górach często " na ślepo ”, Serwis informacyjny należy więc gruntow
nie zreformować, kierując się następującymi zasadami:
-

po

pierwsze

-

wszystkie górskie okręgi PTTK

należy

zobo

-

wiązać, by każdego roku dokonywały w terminie do 30 marca weryfikacji posiadanej bazy noc
legowej na sezon letni, a do 3o października bazy noclegowej na sezon zimowy: wyniki
weryfikacji należałoby następnie przesłać do Głównej Komisji Górskiej przy
kowie celem dalszego przekazania wszystkim okręgom
-podrugie

ZG

tej

PTTK w Kra

PTTK,

-we wszystkich schroniskach i stacjach turystycz -

nych winny znajdować się aktualne spisy schronisk i stacji turystycznych macierzystego o kręgu,
-po
gór tzw. it-y

trzecie

-

winny nie tylko posiadać

wszelkie punkty informacyjne położone w

rejonie

aktualne opisy echronisk i stacji turystycznych,

ale winny również udzielać informacji o wolnych miejscach noclegowych w stacjach i schro niskach położonych na obszarze wyznaczonym jako obszar ich kompetencji terytorialnej.
Problemem pierwszorzędnej wagi, problemem który zadecyduje o prawidłowym roz woju turystyki górskiej, będzie jednak w najbliższej przyszłości utrzymanie w

należytym

stanie schronisk i rozbudowa ich sieci. Wielkie i ważne sprawy wymagają śmiałych rozwiązań
i szczerego przedstawienia sytuacji. Wówczas wszyscy, którym leży na sercu dobro turysty ki, na pewno pomogą. Pomogą nawet wówcząsy jeżeli wymagać to będzie ofiar czy

wyrzeczeń

materialnych - pod warunkiem jednak, że świadczącym tą pomoc przedstawiony zostanie

kon

struktywny i jasny program uzdrowienia sytuacji. Jako jeden z tych, których sprawy te głę
boko obchodzą i niepokoją, pozwolę sobie przedstawić parę dyskusyjnych oczywiście propozy
cji zaradzenia złu. W moim przekonaniu jest ono po prostu wynikiem braku środków finanso wych. Jeżeli tak, to należy ich szukać - oczywiście po uprzednim możliwie dokładnym okreś
leniu ich wielkości. I tu powstaje pytanie, w jakich kierunkach poszukiwania te winny

być

prowadzone. Być może, że odpowiedź na to pytanie nie będzie przyjęta z entuzjazmem.

Ale

-
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trudnych zagadnień nie rozwiązuje się łatwymi i.wygodnymi sposobami.
A oto propozycje, które należałoby poddać ogólnej dyskusji ze strony

wszyst

kich członków PTTK*
1/

Podniesienie składek

PTTK

na ściśle

oznaozony okres czasu w stopniu

wynikającym w sposób ścisły z podanej do publicznej wiadomości

wielkości potrzeb finan

sowych.
2/

Piozpisanie czegoś w rodzaju oprocentowanej pożyczki

PTTK -owskiej opar

tej na zasadach pożyczek publicznych, zwrotnej w postaci świadczeń turystycznych,

sprzętu

turystycznego, atrakcyjnych imprez turystycznych lub po prostu w formie pieniężnej.
3/

Podniesienie opłat z tytułu wycieczek zbiorowych organizowanych przez

kłady pracy, korzystających z obiektów
4/

za

PTTK.

Biorąc pod uwagę walory wychowawcze turystyki, przeforsowanie zaangażowa -

nia funduszów organizacji Społecznych.
5/

Utworzenie z uzyskanych w ten sposób środków specjalnego funduszu na prze

budowę i rozbudowę schronisk.

Można by również rozważyć, czy nie wprowadzić czegoś w rodzaju patronatów
poszczególnymi schroniskami górskimi sprawowanymi
koła zakładowe

PTTK

przez okręgi, oddziały a nawet

z okręgów nizinnych. Zakres, obowiązki i prace takich

nad

większe

patronatów

określiłoby się w drodze wspólnych uzgodnień zainteresowanych.
Należy poza tym spodziewać się, że zwiększenie zaangażowania własnego
przychylną atmosferę dla zwiększenia dotacji państwowych*

JERZY

GODLEWSKI

stworzy
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ZADANIA

PRZODOWNIKÓW

TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Rozwijający się coraz bardziej ruch turystyczny wymaga coraz to większej iloś
ci ludzi do jego obsługi*
W obecnej chwili mamy pewną ilość ludzi, którzy zawodowo są zatrudnieni w tej gałęzi gos podarki narodowej* Na pograniczu grupy^pracowników zawodowo zatrudnionych w ruchu turysty«
cznym a grupy pracowników społecznych uplasowała się stosunkowo liczna i aktywna grupa łu
dź i^ jakimi są przewodnicy turystyczni* Wśród nich większa ilość nie trudni się
przewodnictwem, a tylko obok innych swoich zawodowych prac świadczy usługi

zawodowo

przewodnickie

odpłatnie. Zadanie przewodników zostało określone w Zarządzeniu Przewodniczącego

Głównego

1/
Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w sprawie wykonywania funkcji przewodnika

w spo -

sób następujący: M Zadaniem przewodnika turystycznego jest metodyczne oprowadzanie wycie czek krajowych i zagranicznych, a nadto krzewienie wśród turystów rzetelnej wiedzy o Pols
ce, w szczególności przez zaznajomienie ich

* dorobkiem kulturalnym i gospodarczym kraju»

z historią Polski i osiągnięciami budownictwa socjalistycznego oraz pięknem krajobrazu

i

przyrody ”.
Takie określenie zadań wobec pojęcia " przewodnik " używanego dawniej w
turystycznym stanowi znaczne

zawyżenie jego pierwotnego znaczenia. Trudno jest w

ruchu
obecnej

chwili wymagać od przewodnika, pracy polegającej na przygotowaniu całej wycieczki łącznie z
wybraniem trasy i ilości uczestników. Przeważnie przewodnik dostaje gotowy zespół

ludzi

często zupełnie obcy, zebrany przypadkowo z różnych rejonów kraju.
Ten krótki nieraz wspólny przemarsz przez miasto bądź przez zakład pracy

lub przez więk -

szy teren nie doprowadza do nawiązania silniejszej więzi między uczestnikami, nie

daje

też uczestnikom niezbędnych wiadomości z zakresu organizacji i kultury turystycznej.
Przy obecnym masowym organizowaniu wycieczek minęły bezpowrotnie czasy Orłów skiego i Janowskiego, którzy jako przewodnicy opracowywali całe trasy wycieczek,a następ nie często omawiali je z ich przyszłymi uczestnikami.
Mając na uwadze aktualny

Zjazd Przodowników Turystyki Górskiej z Okręgów Ni -

zinnych , poświęcę im parę skromnych uwag na temat ich roli i zadań, przy czym uwagi te do
tyczą także wszystkich przodowników innych dyscyplin turystyki kwalifikowanej.
Każdy przodownik uzyskując tę godność w pewnej mierze już przez samą chęć zo stania przodownikiem, angażuje się tym samym do odpowiedzialnej pracy o wysokiej

randze

społecznej. Można powiedzieć krótko - staje się czynnym działaczem społecznym w dziedzinie
turystyki.
Stąd też jego działalność w okresach

poza

czynną wędrówką w górach winna byó

skierowana przede wszystkim na szkolenie i doskonalenie przyszłych turystów na swoim naj bliższym terenie.

1/

Zarządzenie Przew. GKKFiT

Nr 26 2 dnia 3o.IV.1969 r.

-
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To właśni© przodownicy wespół z organizatorami turystyki w zakładach pracy lub
z nauczycielami w szkołach winni wychowywać przyszłych uczestników masowych wycieczek

ob

sługiwanych przez przewodników lub też przez nich samych.
W Jaki sposób winna być ta praca wykonywana ?
W pierwszym rzędzie poprzez iciałą współpracę z istniejąoymi na terenie okręgów, oddziałów
pracowniami i poradniami krajoznawczymi oraz biurami obsługi ruchu turystycznego
PT T’K , jak i innych organizacji turystycznych

/ " GROMADA " -

zarówno

TURYSTA " /.

Współpraca ta winna skupiać się wokół opracowywania i propagowania tras rozma
itych wycieczek
Pod słowem

z uwzględnieniem odpowiednich ich walorów turystyczno - krajoznawczych

" walory turystyczno - krajoznawcze "

należy rozumieć Jak najpełniejsze zna

czenie tego wyrazu, a więc zarówno pamiątki historyczne i kulturalne, Jak i

osiągnięcie

Polski Ludowej, najnowszą historię, piękno krajobrazu, pomniki przyrody,a więc całokształt
czynników odpowiednio dobranych do rodzaju wycieczki i poziomu umysłowego jej uczestników.
Druga forma niemniej ważna to ścisła współpraca ż zakładami pracy poprzez ko misję kół zakładowych i organizatorów turystyki .
Współpraca ta obejmuje s inicjowanie pogadanek na temat projektowanych wycieczek, opraco wywanie wspólnie z chętnymi tras i sporządzanie opisu turystyczno - krajoznawczego, zain teresowanie uczestników odpowiednimi opracowaniami źródłowymi.
Wszystko to zmierza do wywołania wśród przyszłych uczestników czynnego zainte
resowania planowaną wycieczką. Należy dążyć do tego, by przyszły uczestnik nie był biernym
odbiorcą wrażeń, lecz by uzupełniał swą wiedzę nabytą ze źródeł i prelekcji, opierając się.
na wrażeniach wyniesionych z bezpośredniego zetknięcia się z danym terenem.
Jednym z najważniejszych odcinków pracy przodownickiej jest współpraca z ko

-

misjami młodzieżowymi.
Skrócenie w przyszłości czasu pracy, zanikający podział pracowników na fizycz
nych i umysłowych, wyrównanie poziomu kulturalnego całego naszego społeczeństwa

wymaga

właściwego przygotowania i wychowania młodzieży.
W jednym z referatów na ostatnio zwołanej ogólnopolskiej naradzie krajoznawcz
ej w Gdańsku prelegent konkluduje swoje wywody

w referacie pcd tytułem "Turystyka i

krajoznawstwo w czasie wolnym młodzieży " ^ następująco *
" W przyszłości treść i formy turystyki zależeć będą

t

-

od umiejętności i nawyków, jakie wpoimy dzisiejszej młodzieży,

-

od tego, kto i jak będzie przekazywać wypracowany przez kilka pokoleń do

-

robek w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki ,

2/

Mgr Czesław Skrudlik,"Turystyka i krajoznawstwo w czasie wolnym młodzieży ", PTTK ZK Ko
misja Krajoznawstwa, Zeszyt 2, Pedagogika Krajoznawstwa, Materiały Ogólnopolskiej Nara
dy Krajoznawczej, Gdańsk-Gdynia, 17-18 maja 1972 r#

~

-
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od tego, czy dorobek ten będzie na bieżąco przetwarzany i ubierany w formy
dopasowane do aktualnych potrzeb

młodzieży

**•

Sądzę, że to jest najbardziej trafne sformułowanie, które nakłada na przodo wników poważne obowiązki daleko idącej współpracy z nauczycielstwem w przygotowaniu mło dzieży do właściwego i umiejętnego wykorzystania wolnego czasu poza innymi formami - tak
że w formie wycieczek turystyczno-krajoznawczych*
Tu również, tak samo jak i w zakładach pracy, należy dążyć do czynnego zaan gażowania młodzieży w przygotowaniach do projektowanej wycieczki. Można to osiągnąć

po -

przez organizowanie odpowiednich prelekcji, podanie wyczerpujących źródeł dotyczących pla
nowanej wycieczki, zainteresowanie młodzieży przygotowaniem odpowiedniego materiału infor
macyjnego, a także przez przygotowanie pod względem organizacyjnym przyszłej wycieczki
podział funkcji, ustalenie wśród młodzieży przewodników na poszczególne » odcinki

,

trasy

itp. /
Tą współpracą należy objąć szczególnie szkoły

przyzakładowe,

gdzie w

obecnej chwili w

minimalnym stopniu rozwija się turystyka.
Okres intensywnych przygotowań przypada na miesiące zimowe,aczkolwiek nie wy
klucza to w tym czasie wycieczek narciarskich.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie można w akoji przygotowawczej

oddzielić

poszczególnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej, stąd też przewodnicy górscy, chcąc od
powiednio wychować przyszłych turystów górskich, winni organizować i włączać się
w organizowanie imprez turystyki pieszej, kajakowej, motorowej

również

lub innej na swoim tere

nie.
Podczas każdej takiej wycieczki można uczestników nauczyć form

organizacyj -

nych, kultury i zachowania turystycznego oraz umiejętności współżycia podczas

wspólnych

marszów, obozowisk, biwaków •
Jak widać to uzupełnienie prac przewodników przez przodowników turystyki kwa
lifikowanej obejmuje dość duży zasięg działania, ale niestety jest to konieczne i naglące
przy wymaganiach i wzroście turystyki w obecnej chwili.
Stąd też winno się na poszczególnych terenaoh nawiązać daleko idącą i aktywną współpracę
pomiędzy komisjami przewodnickimi a

innymi

komisjami

turystyki

kwalifikowanej, a koła

przewodnickie winny nawiązać ścisły kontakt z przodownikami z danego terenu. Ten

kontakt

polegałby na wspólnym omawianiu problematyki pracy społeczno - politycznej wśród

tury -

stów, wymianie swoich uwag i wniosków w sprawie prowadzenia

i

przygotowanie wycieczek,

analizie sposobu, podaniu wzorów jak najefektywniejszego działania na podstawie doświad
czeń praktycznych wysnutych z obsługi rozmaitych wycieczek itp.
Dlatego też, moim zdaniem, należałoby się również zastanowić ,
możliwienia właściwej pracy przodownikom turystyki kwalifikowanej nie byłoby

Czy celem ukonieczne

ich organizacyjne zgrupowanie w jedną organizację na wzór przewodników. Nie musiałyby
być koła - mogłyby to być kluby przodowników przy okręgach
gólne sekcje turystyki kwalifikowanej.

PTTK

to

z podziałem na poszcze
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W każdym bądź razie jakaś bardziej realna więź organizacyjna wśród przodowni
ków powinna powstać.
Pozostaje jeszoze do omówienia pewne realne zadanie« które samo przez się kwa
lifikuje się do częściowego wykonania go przez przodowników»
Jesteśmy obecnie w przededniu 100 - letniej rocznicy turystyki polskiej / rok
1 9 73 /, dlatego też wszysoy przodownicy winni się włączyć czynnie do przygotowania ob
chodu tej rocznicy.
Na czym polegałoby to czynne włączenie w obecnej chwili ? Przede wszystkim na
udzieleniu pomocy oddziałom« okręgom

t

a szczególnie komisjom historycznym w zebraniu i

opracowaniu materiałów związanych z historią PTTK na danym terenie.
Na uaktywnieniu starszych działaczy turystyczno - krajoznawczych« którzy mog
liby podzielić się swoimi wspomnieniami z okresu działalności w
lat funkcjonowania

PTT, PTK i

PTTK, a także na zebraniu życiorysów zmarłych działaczy

pierwszych
turysty

czno - krajoznawczych z danego terenu.
Wymieniłem tylko niektóre zadania, ale sądzę, że znajdzie się ich

znacznie

więcej w dość żmudnej, odpowiedzialnej pracy, należy tylko stworzyć odpowiednią atmosfe rę.
Na tym kończę te swoje skromne uwagi, które jak sądzę, mogą stać się podstawą
d© opracowania przez poszczególne terenowe ogniwa

wyjściową

PTTK odpowiednich metod pracy wśród

przodowników, jak również i metod pracy samych przodowników.

WŁADYSŁAW

ANDRUSZKIEWICZ

-

GÓRSKA
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ODZNAKA TURYSTYCZNA

Jednym z ważniejszych elementów upowszechnienia turystyki górskiej jest akcja
zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej

GOT.

Stawiając sobie za cel zachęcenie i przygotowanie do systematycznego poznawa
nia obszarów górskich, pozwala ona młodzieży i szerokim masom pracującym nie tylko na za
znajomienie się z pięknem i bogactwem naszego kraju, ale także na rozwinięcie swych kwa —
lifikacji turystycznych. Turystyka górska bowiem, w odróżnieniu od nizinnej, wymaga szcze
gólnych kwalifikacji, sił fizycznych i moralnych, zdobywanie zaś kolejnych odznak
uczy wytrzymałości i

odporności, uozy racjonalnego poruszania się w górach

G O T

i

ochrony

Okręgowa Komisja Turystyki Górskiej w Gdańsku, doceniając znaczenie

uprawia

przyrody górskiej.

nia turystyki tego rodzaju, duży wysiłek
laryzację i upowszechnienie

GOT

w planach swojej pracy kieruje właśnie na popu

na swoim terenie.

Działający w Gdańsku Terenowy Referat Weryfikacyjny zweryfikował w
swoich uprawnień następujące ilości brązowych odznak

1954

-

I960

271

odznak

1961

-

-

GOT

w poszczególnych lataohs
1966

-

582

odznak

181

•t

1967

-

417

•»

II

1968

-

483

1969

-

354

odznak

1955

-

512

n

4956

-

321

»

1962

-

121

1957

-

246

w

1963

-

263

*»

1958

-

265

łf

1964

-

154

•*

1959

-

341

I»

1965

-

174

prowadzona równolegle akcja szkolenia i uzyskania

tt

u

515

II

Duży wpływ na systematyczny coroczny wzrost ilości zdobywanych

większą ilość członków

ramach

uprawnień

przodowników

odznak

miała

GOT

przez

PTTK.

Szczególnie cennym wydaje się pozyskanie nowych przodowników z oddziałów poza
terenem Trójmiasta oraz przodowników działających w środowiskach młodzieżowych«
Uzyskane dotychczas wyniki pozwalają przypuszczać, że prowadzona na naszym terenie
na akcja

GOT

ma wszelkie dane do dalszego rozwoju, dystansując już teraz wiele

większych ośrodków turystycznych w kraju.

X

X

X

KAZIMIERZ

CZOPEK

pięk
dużo

-
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Jako uzupełnieni© poprzedniej części artykułu warto przytoczyć małą
zdobytych

odznak

GOT

w okręgach nizinnych

PTTK

tabelkę

w ostatnich trzech latach 1966 -•

- 1969 . Tabelka oparta jest na informacjach podawanych co roku przez Komisję
Górskiej Zarządu Głównego

Lp.

Turystyki

PTTK.

WYDAWNICTWO

1969

1968

1967

1966

1.

Warszawa

2.046

1.811

1.696

1.787

2.

Poznań

1.052

935

1.029

1.026

3.

Gdańsk

721

643

546

1.375

4.

Łódź

659

697

595

745

5.

Szczecin

484

525

491

531

6.

Bydgoszcz

389

303

272

259

7.

Lublin

581

586

201

242

8.

Kielce

363

449

424

235

9.

Zielona Góra

254

228

451

112

10.

Olsztyn

228

38

78

9

11.

Białystok

49

60

52

10

12.

Koszalin

32

9

6

1

6.658

6.074

5.821

5.312

24.878

24.595

21.481

19.588

RAZEM*
Ogólna ilość odznak
zdobytych w całym
kraju
Procent

24%

275

27%

27%

Tabela ta nie daje pełnego obrazu, bo wiele małych brązowych odznak
zatwierdzają mieszkańcy poszczególnych województw w referatach weryfikacyjnych w
wództwach górskich, ale, jak świadczy tabelka, wzrost zdobytych odznak jest

GOT
woje -

stosunkowo

mały i nie przekracza 27 % ogólnej ilości zdobytych odznak w całym kraju.
Pomijając szereg innych przyczyn, należałoby szczególnie w tym jubileuszowym
roku /mija 35 lat od chwili ustanowienia odznaki

GOT/ wprowadzić pewne zmiany do regu

laminu.
Za istotną zmianę w regulaminie
§

GOT uważałbym wprowadzenie

?. Mianowicie warunek zdobywania punktów na małą odznakę

do

G 0 T w stopniu srebrnym iut>

złotym ” w ciągu kilku bezpośrednio następujących sezonów " zmieniłbym
jak przy zdobywaniu dużej odznaki

poprawki

GOT. Wobec tego pierwsze zdanie

na warunek taki»
§

7 winno brzmieć*

-

'* §

7*

Q OT
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małą w stopnia erHirnysi

lub złotym można zdobywać także w cią

ga kilku sezonów, a to stopień srebrny w ciągu najwyżej trzech, a stopień złoty

w

ciągu

najwyżej pięciu sezonów, licząc od pierwszego sezonu włącznie* ......*./dalsze zdania

bez

zmiany/ *....... **
Warunek zdobywania w ciągu ” bezpośrednio
uciążliwy szczególnie dla

następujących sezonów" Jest bardzo

mieszkańców terenów oddalonych od gór, np. Polski północnej czy

środkowej.
Trudno nieraz ułożyć plan urlopów tak, żeby dwa po sobie następujące

sezony

spędzać w górach* Warunek ten poza tym zmusza ubiegających się mieszkańców wyżej

podanych

terenów do odbywania raczej 99 maratonów ”, a nie wycieczek krajoznawczo - turystycznych po
znakowanych szlakach* Wprowadzenie tej zmiany wpłynie dodatnio na tempo i na charakter wy
cieczek górskich, które staną się bardziej krajoznawcze niż sportowo ~ turystyczne.
Wprowadziłbym również większą ilość punktów pośrednich ńa i

odcinku

sudecki»*

szlaku głównego, gdyż jeżeli chodzi o punkty pośrednie, to odcinek sudecki w porównaniu
odcinkami zachodnio - beskidzkim

i wschodnio - beskidzkim posiada znacznie

i

z

mniej tych

punktów * 15 w porównaniu z innymi, które mają 23, 22 punkty pośrednie.
Przemierzając ten odcinek, przeważnie turyści idą tymi samymi szlakami, jakimi
szli podczas zdobywania odznak niższego stopnia.
Trzecią innowacją byłoby upoważnienie terenowych referatów weryfikacyjnych
w siedzibie

okręgów

srebrnej i złotej*

PTTK

do weryfikowania wszystkich małych odznak

Sądzę, że dotychczasowe prace tych referatów daje

GOT

GOT -

brązowej,

pełną

gwarancję

właściwego weryfikowania odznak, przy tym przekazanie1 tego uprawnienia zbliży turystę

u ~

biegającego się o zweryfikowanie do aktywu turystyczno - krajoznawczego swego terenu.
Na zakończenie wyeunąłbym propozycję, by w związku z powołaniem
Gdańskiego utworzyć w Gdańsku międzyuczelniany terenowy referat weryfikacyjny

Uniwersytetu
GOT

na

wzór referatów powstałych w Warszawie, Krakowie i Katowicach. Ponieważ na terenie Trójmia
sta działa obecnie sześć wyższych uczelni, Gdańsk stał się jednym z większych ośrodków aka
demickich w Polsce*

-

WSPOMNIENIE
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-

RAJDÓW

SUDECKICH

Jedną spośród licznych górskich imprez turystycznych , w których brali udział
turyści Trójmiasta, były Rajdy Sudeckie zorganizowane przed dziesięciu laty przez Okręgo
wą Komisję Turystyki Górskiej w Łodzi* Warto o nich wspomnieć nie tylko dlatego, że
ny na Wybrzeżu turysta kajakowy zdobywał w nich pierwsze

zna

bąble turysty pieszego, a jeden

ze znanych na Wybrzeżu luminarzy turystyki dał przed zakończeniem trasy ” dyla ** z druży
ny, ponieważ wyjątkowa gadatliwość idącej w drużynie turystki, / gdzie tam do niej tran zystorowi ? / była grubo większa niż odporność luminarza na decybele i niewieścią logikę,,
Załamał się nad Jeziorem Bystrzyckim, gdy go zapytała, czy sztuczne jezioro jest sztucz ne* Odpowiedział, raczej głośno, że sztuczne jezioro przeważnie bywa sztuczne i wykorzy stując przewagę swojego chodu nad chodem reszty uczestników przyspieszył tempo aż do peł
nego oderwania się od grupy.
Trójrajd Sudecki był zorganizowany w trzech po sobie następujących latach , w
^959 t 1900 i 1961 . Poza doskonałym przygotowaniem i organizacją rajdów szczególnie podkreślić
niezbyt górzystego

,

co

trzeba

jako że organizatorem była Komisja Turystyki Górskiej z okręgu

oddalonego o 400 kilometrów od terenów rajdowych - na uwagę zasłu -

guje bardzo trafne dobranie regionu do momentu historycznego i hasła, pod którym organi ~
zowano rajdy© Trafnie dostosowana do regionu była również forma imprezy*
Rajdy Sudeckie organizowano dla uczczenia Tysiąclecia Państwa Polskiego.Xdczne, pamiętając©

czasy Piastów ruiny i budowle na trasach rajdowych przypominały o wiol -

kim jubileuszu ; były elementem łączącym podniosły nastrój z posmakiem sentymentu i przy
gody.
Stare kamienie- jak bliskich, którzy przez wieki pozostawali

poza gronem ro

dziny - oglądało się z mieszanym uczuciem radości spotkania i resztką cienia smutku roz łąki. Trasy przebiegały przez Sudety Zachodnie, okolice Slęży, Góry Sowie ,Góry Wałbrzys
kie, Góry krucze, Rudawy Janowickie, Góry Ołowiane, Góry Złote, Góry Bielskie, Góry Bar dzkie i

Grupę Śnieżniks. W ciągu trzech kolejnych rajdów uczestnicy poznali najciekawsze

zakątki całego naturalnie wyodrębnionego regionu geograficznego, co nadało imprezie

cha

rakter uporządkowanej zwartości.
Forma trójrajdu rozłożonego na trzy kolejne lata ma już uroki i zalety

cyklu

rajdowego, a nie jest jeszcze obarczona jego wadami. Warto by zatem korzystając z doświad
czeń opisanych Rajdów Sudeckich powtórzyć formę i sukces trójrajdu. Czeka , na

to

kilka

grup górskich i nie tylko ...
. Wdzięcznym przedsięwzięciem byłoby niewątpliwie zorganizowanie takiej impre zy na pojezierzach.
Odważnym i przedsiębiorczym wypada życzyć sukcesu.
A

może

Tego

ktoś

z

jeszcze

gór

?

chyba

nie

było.

R. G

-
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TOWARZYSTWO

-

SCHRONISK

’

.

-

Jego historia, cele

MŁODZIEŻOWYCH
il

i zadania.

Współczesne, polskie założenia krajoznawstwa i turystyki,

szczególnie w od

niesieniu do młodego pokolenia, uwzględniają przede wszystkim walory poznawcze, wychowaw
cze i zdrowotne, tzn. te, których celem Jest krzewienie wiedzy o rodzinnym kraju i tą dro
gą rozwijanie uczuć patriotycznych oraz kształtowanie postawy aktywnego obywatela

Polski

Ludowej.
Sprawy właściwie pojętego krajoznawstwa i turystyki nie są obojętne
władzom państowym i partyjnym, czego dowodem jest VII Plenum

naszym

KC PZPR, na którym

mówiło

się: " należy rozszerzać poznawanie kraju przez młodzież szkolną, rozwijać zainteresowa nia krajoznawcze, a przez to budzić dumę z osiągnięć naszego kraju w zakresie

rozwoju

gospodarczego, rozwoju oświaty, nauki i kultury
Problemy te znalazły również swoje odbicie w dyskusji i uchwałach V
PZPR

- Zjazdu

gdzie stwierdzono : ” należy zapewnić organizacjom młodzieżowym większy wpływ na

takie dziedziny życia, jak : sport, kultura fizyczna i turystyka^" i dalej : ,ł dużą

wagę

należy przywiązywać do masowego, kwalifikowanego sportu, kultury fizycznej i turystyki.Ta
ważna dziedzina działalności społeczno - wychowawczej, obejmującej coraz

szersze

rzesze

młodzieży w miastach i na wsi, podnosi jej zdrowotność i morale, tężyznę i sprawność fi zyczną, coraz lepiej zaspokaja wzrastające potrzeby społeczeństwa w dziedzinie rekreacji,
wypoczynku i poznania ojczystego kraju ”.
Wśród instytucji państowych i organizacji społecznych mających na celu orga
nizację młodzieżowego ruchu krajoznawczo - turystycznego znajduje się również Polskie To
warzystwo Schronisk Młodzieżowych powołane w

1 9 5 9 r .

Naczelnym zadaniem Towarzystwa jest rozwój i modernizacja turystycznej
noclegowej, tzn. stworzenie młodzieży podstawowych warunków umożliwiających

bazy

poznawanie

kraju. Troska PTSM o rozwój schronisk nie ogranicza się tylko do przygotowania ’<

taniego

noclegu czy posiłku. Podstawowym celem są starania o stworzenie w schroniskach właściwych
warunków

dydaktyczno - wychowawczych, przejawiających się w odpowiedniej opiece,przyj»®"

nej atmosferze oraz zapewnieniu właściwej informacji krajoznawczo - turystycznej.
W związku z tym Towarzystwo realizuje szereg poważnych innych zadań, jak :
-

organizowanie i współudział w organizowaniu krajowego ruchu turystycznego

głównie przez prowadzenie wzdłuż atrakcyjnych szlaków ” tras typowych ”, urządzanie

im -

prez krajoznawczo- turystycznych i wycieczek sobotnio - niedzielnych $
-

rozwijanie kontaktów zagranicznych z krajami należącymi do Międzynarodowej

Federacji Schronisk Młodzieżowych ;
-

podnoszenie roli wychowawczej i poznawczej schronisk ;

-
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-

-

prowadzenie działalności doświadczalnej w określonych schroniskach i

-

organizowanie komitetów opiekuńczych schronisk ;

-

szkolenie i doskonalenie kadry ;

-

szerzenie działalności informacyjno - propagandowej i

-

współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi i społecznymi
Z H P,

Z S Pf

PTTK,

LZS

i

Z M S f Z M W,

innymi w celu krzewienia idei FTSM.

Instytucja schronisk młodzieżowych ma już swoją czterdziestoletnią tradycję •
Zrodziła ją dla swych potrzeb szkolna akcja turystyczno - krajoznawcza podjęta przez wła
dze oświatowe po pierwszej wojnie światowej.
Myśl budowy pierwszego w Polsce młodzieżowego schroniska zainicjowało w 1922r
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie. Inicjatywa ta, mimo swej słuszności, nie

została

podjęta z uwagi na ówczesne niepomyślne stosunki ekonomiczne. Akcję tę łącznie z przezna
czeniem na ten cel specjalnych funduszów / ” Fundusz Szkolnych Domów Wycieczkowych5/ pod
jęło ponownie w 1926 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Do organizowania, popierania i rozwijania ruchu turystyczno -

krajoznawczego

młodzieży szkolnej powołana została Międzydepartamentowa Komisja do Spraw Turystyczno-Kra
joznawczych. Zadaniem jej było ujęcie w pewien system organizacyjny i wychowawczy

ruchu

turystycznego i krajoznawczego, opracowywanie programów , instrukcji i regulaminów dla wy
cieczek młodzieży szkolnej oraz organizowanie szkolnych schronisk noclegowych. W począt kowym okresie działalności tej Komisji zbudowany został w latach 19350 - 31

Młodzieżowy

Dom Wycieczkowy w Krakowie przy ul. Oleandry, ponadto powstało szereg innych
samodzielnych obiektów w różnyoh regionach kraju oraz rozpoczęto organizowanie

mniejszych
schronisk

sezonowych w szkołach na okres ferii letnich.
Poza Polską rozwojem schronisk
inne państwa europejskie. Po

I

młodzieżowych zainteresowane były również i

wojnie światowej akcją tą zajęła się : Anglia

Bułgaria, Czechosłowacja, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy

, Belgia,
/ już od

1907 r./, Norwegia i Szwajcaria.
W 1932 r. w Holandii odbyła się konferencja, na której powołana została Mię dzynarodowa Federacja Schronisk Młodzieżowych. Polska jako współzałożyciel Federacji była
organizatorem IV Konferencji

M F S M , którą przeprowadzono we wrześniu 1935 r. w Krako

wie. Do chwili rozpoczęcia II wojny światowej, tzn. do września 1939 r. baza noclegowa

w

Polsce liczyła 212 schronisk z ponad 5000 łóżkami«Wojna zniweczyła całkowicie ówczesny do
robek. Bezpośrednio po wyzwoleniu ogromne zniszczenia ograniczały rozwój schronisk.Odbudo
wę ich oraz organizowanie turystycznej bazy noclegowej dla młodzieży podjęło w 1957 r. na
większą skalę Ministerstwo Oświaty. Władzom szkolnym z pomocą przyszło
8

VI

powstałe w dniu

1959 r. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych.

Działalność Towarzystwa oparta o szeroki ruch społeczny skierowana została nai

-

1/
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-

współdziałanie z Ministerstwem Oświaty w sprawie powiększania bazy nocle

gowej, jej modernizacji oraz podnoszenia poziomu usług w istniejących szkolnych sćhronis kach wycieczkowych,
2/

przywrócenie Poisce członkostwa w Międzynarodowej Federacji

Schronisk

Młodzieżowych*
Głównym celem i zadaniem P 5? S M

jest stwarzanie młodzieży coraz to

warunków uprawiania krajoznawstwa i turystyki w kraju i za granicą* Działanie

lepszych

towarzystwa

w tym zakresie oparte zostało o i nowy statut, zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Przewod
niczącego

G K K F i T z dnia 30 IX 1963 r. /Dz.Urz.Min.Ośw. Nr 15» poz. 166 z 1965 r.

Dz.Urz. GKKPiT

Nr 1

poz. 1 z 1966 r./ w sprawie współdziałania

PTSM z organami ad

ministracji szkolnej w zakresie szkolnych schronisk wycieczkowych, zarządzenia
5

VIII

1966 r. / Dz. Urz. Min. Ośw.

nisk wycieczkowych zarejestrowanych w

i

z

dnia

5

Nr 12 poz. 137 / w sprawie działalności szk.schro PTSM oraz o pomoc finansową Głównego Komitetu

tury Fizycznej i Turystyki, tj. o dotacje Centralnego Funduszu Turystyki

i

Kul

Wypoczynku.

Dzięki temu współdziałaniu możliwe było uzupełnienie sprzętu w wielu schronis
kach, przeprowadzenie koniecznych remontów, jak również uruchomienie szeregu nowych schro
nisk sezonowych i stałych.
Znaczny rozwój bazy noclegowej w Polsce i w woj. gdańskim w latach 60 - tych

przedstawia

następujące zestawienie :

w
Rok

w

Pol see

Idczba
schronisk

Liczba
miejsc nocl.

woj.

g <3l a ń s k i m

Liczba
schronisk

Liczba
miejsc nocl.

I960

400

12.631

15

631

1969

755

28.891

50

1.430

Szczegółowy wykaz schronisk z całej Polski zawiera corocznie wydawany
Zarząd Główny M Informator

PTSM”.

Z wymienionych w tabeli 30 schronisk w woj. gdańskim 3 są obiektami
czynnymi cały rok, natomiast

przez

stałymi ,

27 - schroniskami sezonowymi. 0 wielkiej popularności i wy -

korzystaniu naszych schronisk świadczy średnia frekwencja, która w roku 1969 wynosiła 5^ %
/średnia krajowa ok. 40 % /. Zaznaczyć jednak należy, że wiele schronisk położonych na naj
atrakcyjniejszych szlakach turystycznych Pojezierza Kaszubskiego , wzdłuż Wybrzeża

łącz

nie z Trójmiastem posiada wykorzystanie znacznie wyższe : tu frekwencja sięga od 70 -100%.
W ogólnych liczbach wykorzystanie schronisk przez turystów krajowych i zagranicznych w woj.
gdańskim w roku 1969 przedstawiało się następująco $

-

Wykaz

miejsc nool.

1.450

3°

-

L i c z b a
przyjętych turystów

Liczba
schronisk

19

ogółem

42.308

w tym s
zagrań.

589

Liczba
udzielonych noclegów
ogółem

w tym*
zagrań.

86.016

1.858

Bchrohisk woj. gdańskiego wraz z adresami zamieszcza się w załączenia do

ewentualnego wykorzystania przez organizatorów młodzieżowych wycieczek i obozów oraz indy
widualnych turystów.
W ostatnich latach Towarzystwo przystąpiło do tworzenia własnych schronisk.
Pierwsze dwa obiekty otwarte zostały w 1969 r., tj. w roku obchodów X

rocznicy

powstania

PISM . Jedno - to rewindykowane schronisko młodzieżowe w Krakowie przy ul. Oleandry 4 generalnie wyremontowane, posiada 55O. miejsc noclegowych ; drugie o 15o miejscach w Żako —
panem przy ul. Nowotarskiej 45 , uzyskane po przebudowie byłego technikum hotelarskiego.
Wzrastające potrzeby młodzieżowego ruchu krajoznawczo - turystycznego zwłasz cza w dużych ośrodkach miejskich spowodowały podjęcie szeregu poczynań na rzecz budowy sa
modzielnych, stałych schronisk

PT S M »organizowania schronisk w nowo powstających szko

łach, adaptowania zwalnianych budynków szkolnych na schroniska, otwierania schronisk sezo
nowych w szkołach leżących na atrakcyjnych szlakach.
Drugi kierunek działalności
członkostwa

P T S M, a mianowicie odzyskanie ,

przez

Polskę

w Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych zostało zrealizowane

sierpniu 1960 r. na

w

XXI Konferencji MFSM we Francji.

W pięć lat po tym doniosłym fakcie Polsce powierzona została organizacja jubi
leuszowej XXV Konferencji MFSM połączonej z Międzynarodowym Zlotem Młodzieży. Impreza
odbyła się w sierpniu 1965 r w

Krakowie. Na szczególne podkreślenie zasługuje to,

Zlocie wzięły również udział delegacje młodzieży krajów obozu socjalistycznego z
C S R S

i

ta
że w

ZSRR,

N R D.
Dzięki odzyskaniu

członkostwa w Federacji osoby należące do Polskiego Towa

-

rzystwa Schronisk Młodzieżowych moją prawo korzystać ze schronisk krajowych / za opłatą ul
gową / i zagranicznych, a z kolei turystom zagranicznym - obywatelom państw

członkowskich

udostępnione zostały schroniska polskie. W celu nabycia tych uprawnień należy dokonać wpi
su do

P T S M.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na * zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkowstwo zwyczajne uzyskać może każda pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, która zło
ży podpisaną deklarację, uiści obowiązującą składkę i zostanie przyjęta przez właściwy te
renowo zarząd koła, a gdy go brak - przez zarząd oddziału wojewódzkiego.

-

20

-

Członkowie zwyczajni dzielą aię na
lat 25 i

seniorów

powyżej

lat

20

-juniorów
i studenci

powyżej

do lat 20 i studenci do
lat

25. Wpisowe /jedno

razowe /i .składka roozna członka zwyczajnego i indywidualnego wynoszą s
-

juniora

-

wpisowe

5t-zł

-

seniora

-

wpisowe

10,-zł

# składka roczna 10,-zł
, składka roczna 20,-zł .

Młodzież niepełnoletnia może brać udział w działalności Towarzystwa lindywidualn i e - na prawach uczestnika

ale za pisemną zgodą rodziców

odniesieniu do młodzieży szkolnej , jak i
zespołowo
kowe

-

lub prawnych opiekunów /w

nie uczącej się/ %

poprzez Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne lub zespoły wyciecz

/ od 5 do 2o osób / za

zgodą kierownictwa lub dyrekcji szkoły / w odniesieniu

do

młodzieży uczącej się /•
Młodzież szkolna w wieku do lat

18 - jako członkowie zbiorowi zespoiowi/wx>ła -

ca tylko składkę roczną w wysokości 2,00 zł od osoby / bez wpisowego /. Kierownik
wycieczkowego lub opiekun

S K K T - członka zbiorowego

zespołu

PISM -zwolniony jest od opłaty

wpisowego, a swoją roczną składkę indywidualną uiszcza w wysokości 10,00 zł*
W ramach rocznej składki każdy członek indywidualny i zespół otrzymują: statut,
legitymację i " Informator

PTSM"

stw należących do

zawiera

M P S M

który poza wykazami schronisk w Polsce i wykazem pań przepisy i zarządzenia regulujące szkolny ruch krajo

znawczo-turystyczny»
0 celach i zadaniach

P T S M , o prawach i obowiązkach członków oraz o władzach Towarzy -

stwa mówi statut Towarzystwa*
Wszelkich informacji udziela, jak również przyjmuje członków Zarząd Oddziału Wo
jewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Gdańsku, ul. Okopowa 25/27,p ,
548 / gmach PWRN /, tel. 4 7 7

-521.

-

WYKAZ

SZKOLNYCH
W

Lp .
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-

SCHRONISK

WOJEWÓDZTWIE

WYCIECZKOWYCH

GDAŃSKIM .

IDO §5
MIEJSC

ADRES SCHRONISKA -POCZTA- POWIAT

ł

CZYNNE

TELEFON

OD-DO

IJWAGI

Białogóra, pow. Pack
p-ta Wierzchucino

44

VII - VIII

2.

Chmielno, pow. Kartuzy

60

I

3.

Ciekocino,pow. Lębork p-ta Sasino

34

VII - VIII

Sasino

4.

Elbląg - SP.7 -"Truao "
ul. Dzierżyńskiego 1

60

VII - VIII

56

-70

5.

Elbląg - SP 25
ul. Koperąika 27
Gdańsk SP 1 x/ ul. Wałowa Nr 21

45

VII - VIII

63

- 00

65

I

7.

Gdańsk

70

VII - VIII

32 - Ó8 - 51

8.

Gdańsk-Wrzeszcz - SP 15
ul. Smoluchowskiego 13 ,
Gdańsk-Wrzesżcz SP 17
ul.Czarnieckiego 2

4*

IV

31 ~ 63 - 72

50

VII - VIII

41 - 09 - 20

Gdańsk-Wrzeszoz SP 28
ul. K. Marksa 14a
Gdańsk-Wrzeszoz SP 49x^
ul. Dzierżyńskiego 11

44

IV

- X

41 - 04 - 94

84

I

- XII

41 - 41 - 08

12.

Gdynia
SP 1
ul. 10 Lutego 26

55

IV

- X

21 - 24 - 61

13.

Gnieźdżewo , pow. Puck
p-ta Swarzewo

25

VII - VIII

-

14.

Gołubie Kaszubskie
p-ta Szymbark

44

VII - VIII

Stężyca

15.

Jazowa , pow. Nowy Dwór Gd.

50

VII - VIII

Jazowa 24

25

VII - VIII

Suchaoz 14

44

VI

851

25

VII - VIII

-

1.

6»

9.
10*
11.

SP 21 ul. Na Stoku

,

4?

pow. Kartuzy

- XII

- X

Chmielno 11
19

31-37-91

191

16.

Kadyny, pow. Elbląg

17.

Kartuzy

18.

Karwieńskie Błota II
p-ta Karwia

19.

Kościerzyna - Lic. Ped. ul. Wybic
kiego Nr 1

46

VII - VIII

636

20.

Kościerzyna

70

VII - VIII

506

21.

Kwidzyn - Int. Techn. Ek.
ul. Braterstwa Nar. 56

70

VII - VIII

676

22.

Lębork - SP 4

40

VI

- VIII

640

23.

Łaszka II, pow. Nowy Dwór Gdański,
p-ta Sztutowo

22

VII - VIII

24.

Malbork - SP 2 x/Al.WoJ.Pol. 492

80

I

23.

Nowęcin , pow. Lębork p-ta Łeba

46

VII - VIII

niema teł.

261

Ostrzyce, pow. Kartuzy p-ta Goręczyrio 44

VII - VIII

Goręczyno

27«

Połchowo, pow. Puck

25

VII - VIII

Połchowo 24

28,

Przegalina, pow. Pruszcz Gd.
p-ta Swibno

22

VII - VIII

Swibno 4

- SP 1

p-ta Tolkmicko

- XII

Wierzchucino 1C)

ul. 1 Maja 14

SP 2

pow. Puck,

ul. 22 Lipca 1

Al. Wolności 31

- VIII

- XII

Sztutowo 367
284

61

-

ADRES SCHRONISKA-POCZTA -POWIAT

Lp.

22

-

iłoS5

CZYNNE

OD-DO

---- ------------- 1—
TELEPON
UWAGI

MIEJSC
IX

51 _ 45 _ 28

VII-

VIII

Łebcz 84

VII-

VIII

Rybina 95

50

V

Strzelno, pow. Puck p-ta Łebcz

44

31.

Tujsk, pow. Nowy Dwór Gd.
p-ta Rybina

22

32.

Wdzydze Kiszewskie pow. Kościerzyna
pow. Kościerzyna p-ta -Wąglikowicc>
47

V

Żarnowiec , pow. Puck

VII-

29.

Sopot

30.

33.

SP 3 ul*Wejherowska 1

28

-

-

2
VIII

Wąglikowice 11
Żarnowiec

3

x/
schroniska stałe* czynne cały rok .

MATERIAŁY

KRAJOZNAWCZE

MIRACHOWSKIE

I

N

F

ORM

ACJE

LASY

OGÓLNE.

Nadleśnictwo Mirachowo / pow. Kartuzy woj. gdańskie / zajmuje obszar ok* 7 tys.
ha. Nadleśnictwo znajduje się na terenie Pojezierza Kaszubskiego między Kartuzami i Lębor
kiem. Ukształtowanie terenu urozmaicone - wzgórza* jary* doliny - będące wynikiem działal
ności lodowca skandynawskiego. Pozostałościami po lodowcu są również liczne głazy narzuto
we, m.in. olbrzymi głaz zw. Diabelskim nad Jez* Kamiennym. W głębi lasu kryją się liczne *
małe zarastające oczka jeziorne. Większe rozlewiska występują na skraju lasów* głównie

na

północy, gdzie ciągną się pasem długości ok. 10 km : jezioro Lubygość* Kłączyno Małe, Kłączyno Duże, Odnoga* Potęgowskie, jego odgałęzienie - Jezioro Białe, wreszcie jez.

Junno

oraz ogromne Jez* Kamienieckie . Na północ od Lasów w odległości ok. 1 km - Jez*Kamienne ,
zw. *• Świtezią Kaszubską ” .
Wschodnią granicę Lasów tworzy malownicza dolina rzeki Łeby, wypływającej s bag
nistej łąki k. Borzestowa i przepływającej przez jeziora : Długie* Wielkie * Reskowskie

i

Sianówakie.
Z wnętrza Lasów wypływa rzeka Bukowina, biorącą swój początek w Jez*Bukowskim .
Drzewostan Lasów składa się z sosny, buku, brzozy, rzadziej dębu i na podmokłych
olchy. Drzewostan

terenach

różnowiekowy, starodrzew stanowi ok. 30 %. W Lasach znajduje się

rezerwatów o interesującej roślinności.

kilka

-

23

-

Zwierzostan Lasów to jelenie i łanie, rogacze i sarny, dziki, zające , lisy,ku
ny, borsuki , jeże, myszy, żmije, padalce, krogulce, jastrzębie, myszołowy, dzikie gołębie,
kukułki, sójki , w rezerwatach - głuszce i żurawie.

Z

WĘDRÓWEK

R E M U S A

/ książki Aleksandra Majkowskiego - ,ł Życie i przygody Remusa n /.

Dużą część ziemi kaszubskiej pokrywają lasy, ale żaden nie jest tak wielki i pe
łen tajemnicy, jak Las Mirachowski. Od Mojusza i Kamienicy Królewskiej na zachodzie do Sytnej Góry i Czarcich Błot na wschodzie, od Miechucina i Dziewiczej Góry na południu do Wiel
kiego Kamienia przy Nowej Hucie i do Kałęczna na północy s tak szeroko i daleko rozsiadł się
on z wojskiem swych olbrzymich buków, dębów, chojn, jarzębin. Całymi dniami możesz po

nim

błądzić nie spotkawszy żywej duszy. Tylko duże jeziora otwierają dukty dla wiatru i słońca,
a wysokim pniom i koronom drzew dają możność przeglądania się w zwierciadle wód. W ukrytych
dołach znajdziesz błotka i łąki, gdzie się pasie jeleń i sarna. Możesz zabłądzić na strasz
nym trzęsawisku , gdzie rankiem i po zachodzie słońca górą lekko wędruje Duch

Lasu, który

prowadzi cię na pewną śmierć, zły, że ludzkie oko zagląda do jego państwa ... W głębokich do
linach tryskają tam z ziemi zdroje i wąskimi rowami płyną ku północy* są to źródła Łeby,któ
ra skręca na zachód i na niemieckim Pomorzu przez Jezioro Łebskie wpływa do morza.
W tych dolinach ujrzysz mogiły Stołemów, którzy leżą głęboko pod górami kamie ni ! Wśród wysokich drzew na wzgórzach znajdziesz duże kamienie o ludzkich kształtach, po stawione w kole jak do tańca. Ludzie powiadają o nich, że to zaklęci weselnicy. Tam
się opowieści i bajki, które starzy ludzie wieczorami przy kominku powiadają,

rodzą

tam dziki

zwierz i ptactwo leśne mają swój raj, swoje państwo, swą wolność.
W głębi tego lasu nad zdrojami Łeby siedzi kilka małych wsi $ Bór, Bącz, Szopy.
A na skraju usiadła duża wieś Sianowo, która w swym kościele ma cudami sławiony obraz Mat ki Boskiej Sianowskiej. Niedaleko leży Mirachowo, które za czasów krzyżackich wyjęło

berło

z rąk Chmielna jako stolica ziemi ”.

OSADY
Kamienica

Królewska

- wieś na południowym krańcu Jez* Kamienieckiego/ na

północy łączy się z jez. Święte /.Osadnictwo na tym terenie istniało już w okresie

kultury

nomorskiej*
We wsi - stacja

PKP, przystanek

P K S / w odl. ok. 2

km/, sklep , szkoła,

poczta, Klub Rolnika, nowe zakłady przemysłowe / w budowie /.
Punkt wypadowy aa

atrakcyjne

wycieczki*

piesza

trasą wzdłuż jezior: Junno, Białe, Potę-

gowskie, Lubygość ; do rezerwatów przyrodniczych w głąb Lasów Mirachows kich oraz

K i j akowaf

-

24

-

jez# Kamienieckie, rz. Bukowina, rz. Łupawa, jez. Gardno. Ośrodki campingowe zakładów pra
cy.
Mieć hue ino

-

wieś na linii kolejowej Kartuzy - Lębork. Przystanek

PKP, PKS,

gospoda. Na południe od wsi rynnowe jeziora : Wielkie i Długie, przepływa przez nie
Ł e b a * Na zachodnim brzegu Jez. Długiego grodzisko wczesnośredniowieczne z
wałem i fosą. Doskonały punkt wypadowy, w

Mirachowo

-

głąb

zachowanym

Mirachowskich.

wieś na północno - wschodnim skraju Lasów Mirachowskich. W odle

głości ok. 1,5 km przepływa rz. Łeba.

W wiosce przystanek

poda, sklep, nadleśnictwo, stacja turystyczna.
X I I I

Lasów

rzeka

PKS, kiosk "Ruchu",gos

Pierwsza wzmianka o wsi z pierwszej

poł.-

w.
Krzyżacy zlokalizowali tu ośrodek władzy administracyjnej po zlikwidowaniu ka

sztelanii w odległym o ok* 10 km

Chmielnie. W okresie panowania polskiego urzędują w Mi -

rachowie starostwie niegrodowi. Na wzgórzu koło nadleśnictwa / "Wzgórze Świętopełka "/ od
bywały się pomorskie roki sądowe.
Z dwóch pierwotnych jezior s Mirachowskiego i Bąckiego pierwsze zanikło zupeł
nie/ osuszanie terenu, zarastanie roślinnością /, a drugie znalazło się w odległości ok. 1
km. Podobno jeszcze w XVT w. w rejonie jezior znajdowały się zabudowania karczmy i młyna .
W wiosce

»zabytkowy dwór

zabytki grupy

z XVIII w, częściowo przebudowany i kapliczka z roku 1740 /

oba

III /.

Sianowo

-

wioska na północnym krańcu Jez* Sianowskiegc / przepływa przez nie

rz. Łeba/. PaWilon GS, przystanek

PKS.

Pierwsza wzmianka z 1595 r. / nadanie prawa chełmińskiego /. W odległości ok. 2 km na wschód
od Sianowa wioska Diable Kopyto. Nieopodal południowego krańca Jez. Sianowskiego zabudowa
nie o egzotycznej nazwie Rzym / podobno miejsce, w którym miała się znajdować karczma za łożona przez żołnierzy włoskich, którzy tu dotarli w czasie wojen napoleońskich /.
We wsi ukrywał się w roku 1846

Florian Ceynowa - przywódca powstania staro

-

gardzkiego 1846 r. Aresztowany i skazany na śmierć. Uratował go wybuoh rewolucji 1848 r .W
wiosce zabytkowy kościoł / grupa 111/ p.w. N.M.P. z 1816 r. orientowany, o konstrukcji ryg
lowej. W wyposażeniu wnętrza ołtarz główny i dwa boczne z przełomu XVII / XVIII w , ambo na i chrzcielnica z XIX w. Dwie rzeźby gotyckie * jedna z XV w. - drewniana , polichromo wana, druga z XVI w. - drewniana, złocona. Obraz uważany za święty - "Matki Boskiej Sianowskiej
Sierakowice

-

teczka. Przystanek PKP,

duża wieś na trasie Kartuzy

- Lębork. Charakter małego mias

-

P KS, gospoda, apteka, ośrodek zdrowia, sklepy , poczta ,kilka

zakładów przemysłowych. Wieś położona nad nieistniejącymi obecnie jeziorami t świniewo

i

Księży Staw.
Pierwsza wzmianka o wio&; \ z 1582 r./ nadanie prawa chełmińskiego /.W Sierako
wicach mieszkał w wozie przez 2 lata przed I wojną światową " Kaszubski Drzymała "-

Augu-

-

25

styn Pawelczyk. Ostatecznie wyrokiem sądu krajowego w Lipsku otrzymał pozwolenie na budowę
domu.
W wiosce zabytkowy kościół / grupa III / p.w. św. Marcina z 1830 r., rozbudo warty w 1903 -n / z

1903 r

przełomu XVIII/XIX

w*,Wykopaliska

/%

XIX w* pochodzi drewniana część wschodnia/* Wystrój wnętrza z

CIEKAWOSTKI

Kamienne

Jezioro

archeologiczne*

PRZYRODNICZE

- rezerwat wodno - florystyczny o powierzchni

14,4

ha

/ nadleśnictwo i leśnictwo Mirachowo, oddział 61 c /, zwane " Switezią Kaszubską n.Z cie «
kawych roślin występują tu t lobelia jeziorka i poryblin jeziorny.
Na północnym krańcu jeziora głaz narzutowy - " Diabelski Kamień «zwany również
«Pęknięty Kamień " o obwodzie 17 m / pomnik przyrody /.

*. Kurze. Grzędy

**

- rezerwat torfowiskowo - faunistyczny o powierzchni 83 ha ,

/nadleśnictwo i leśnictwo Mirachowo, oddziały : 119 Rf 133

13^ R* 136 R* 136 R /*

W skład rezerwatu wchodzi Jezioro Wielkie / 8f1 ha/ oraz otaczający je bór sos
nowy rosnący na torfowisku. W rezerwacie takie rośliny, jak * grążel, turzyca,

wełnianka

pochwową, żurawina bagienna, bagno zwyczajne, rosiczka, bażyna, modrzewnica zwyczajna.Re zerwat stanowi ostoję głuszców oraz żurawi / ochrona gatunkowa /. Nazwa rezerwatu

pocho

dsi od głuszców / rząd kuraków, rodzina kurakowatych /.

"Lechicka

Szczelina"

— rezerwat krajobrazowy / projektowany / o

20 ha / nadleśnictwo i leśnictwo Mirachowo, oddziałys 27, 56-60 , 89 /. Punkt

pow «

widokowy

na północnym brzegu jez. Kocienko - kierunek wyznaczają jeziora t Kooienko i Potęgowski© ,
otoczone pięknymi lasami« W pogodne dni można dojrzeć Lębork, leżący w odległości ©k.30 km.

«Lubygośó"

- rezerwat leśno - krajobrazowy o powierzchni 7o*85 ha / nadleśnictwo

i leśnictwo Mirachowo, oddziały * 65 - 66 ,

78 - 79,

81 - 82 /.

W skład rezerwatu wchodzi jezioro Lubygość oraz otaczający je las porastający strome stoki
wzniesień morenowych. Drzewostan dębowo - bukowy w wieku do 180 lat / część północna / lub
sosnowo - bukowo - dębowo - brzozowy w wieku ok. 140 lat / część południowa /,

w

części

południowo - zachodniej rezerwatu olchy w wieku ok. 120 lat.
"Mira chows ka

lipa«

- pomnik przyrody *

300 - letnia lipa

w

ogrodzie

nadleśnictwa Mirachowo / obwód 4 m, wysokość 24 m/.

Niepoczołowickl

Las

- rezerwat leśny o powierzchni 17,6 ha / nadleśnic

two Mirachowo , leśnictwo Niepoczołowice, oddział 88 / $ projektowany.
Bór mieszany o cechach pierwotnych - sosna, dąb, brzoza i buk w wieku ok. 180

lat.

— 26 —

Staniszewskie

Błoto

- rezerwat torfowiskowy o powierzchni 44 , 6 ha /nad

leśnictwo Mirachowo, leśnictwo Cieszenie, oddziały t 2o8 - 211, 228 ~ 229 /. Typ torfowis
ka wysokiego przechodzącego w bór bagienny« Grubość warstwy torfu dochodzi do 1o m. Z roś
lin torfowych występują tu i torfowce, wełnianka pochwowa, sit, wrzos bagienny, modrzewnica zwyczajna, żurawina błotna, bażyna, rosiczka. Teren rezerwatu porasta las sosnowy w wie
ku 80 - 100 lat. Dawniej gnieździły się w rezerwacie głuszce.

- rezerwat florystyczny o powierzchni 0,3 ha / nadleś M
nictwo i leśnictwo Mirachowo, oddział 173 /% w odległości ok. 200 m od rez. ” Kurze Grzędy.
Turzycowe

Jezioro

Rośnie tu bardzo rzadko spotykana turzyca skąpokwiatowa.

SZLAKIEM

Kamienica

WALK

I

MARTYROLOGII

Królewska

Kamień pamiątkowy w miejscu bunkra partyzanckiego na terenie zabudowań
nika Kwidzyńskiego / w odległości około 1

km

od wioski /. Dnia

rol

10 stycznia 1944 r. dwóch

partyzantów ” Gryfa Pomorskiego ” /Albin i Bernard Michał ko / stoczyli bohaterską
obronną ze 120 - osobowym oddziałem SS, policji^i żandarmerii. Zginęli

obaj

walkę

partyzanci

oraz niektórzy członkowie rodziny Kwidzyńskich. Walka trwała do rana następnego dnia. Hi
tlerowcom udało się w końci wykopać z góry otwór do bunkra i wrzucić do środka pęk grana
tów , które rozerwały broniących się . W 1945 r. zwłoki partyzantów ekshumowane na omen tarz w Sierakowicach.
L.

Kamienna

Góra

/

na wsch.

od

Sianowa /♦

Na początku października 194-3 r. kilku partyzantów ” Gryfa Pomorskiego ” wsku
tek obławy stoczyło walkę z kilkudziesięcioosobowym

oddziałem niemieckim. Wszystkim u -

dało się wyrwać z oblężenia.
Mrozy

k.

Sierakowic.

Dnia 1 kwietnia 1944 r. gestapo zamordowało 2 członków organizacji

podziemnej

” Gryf Pomorski
Ptasia

Wola

-k. leśnictwa

Mirachowo

Na pn. brzegu jez. Lubygośó . W dniu 13 'IX

194-3 r. hitlerowcy zorganizowali

obławę na partyzantów ” Gryfa Pomorskiego ”, którzy przebywali w bunkrze. Wywiązała

się

walka - zginęło 4 partyzantów, 8 wycofało się w głąb lasów. Ze strony hitlerowców poleg ło 6 , wielu było rannych.

-
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-

Sianowo
W dniu 16

VII

1943 r,

gestapowcy powiesili na oczach miejscowej ludności

3

partyzantów 11 Gryfa Pomorskiego ".
Ciechomie

k.

Sierakowic

Zbiorowa mogiła ok. 40 więźniarek obozu koncentracyjnego Stutthof ,zsmordowa nych przez SS - manów w czasie forsownego marszu ewakuacyjnego*

PODANIA
Dwoje

kochanków

znad

I

LEGENDY
jeziora

Lubygość.

Na brzegu jeziora spotykała się wieczorami potajemnie para młodych

kochanków^

ona córka bogatego rodu, on - syn biednej wdowy* Młodzi , głęboko nieszczęśliwi,bo nie mog
li uzyskać zgody rodziców na ślub i bardzo zakochani, postanowili na zawsze pozostać razem
na brzegu jeziora. Pomogła im w tym wróżka zamieniając dziewczynę w olchę ,a chłopca w buk;
który oplata ramionami olchę* A nazwa jeziora wzięła się stąd, że dziewczyna zwracała

się

zawsze do chłopca * " ty mój luby gościu
Niektórzy opowiadają inną wersję, a może to była inna para kochanków ?
Nad brzeg jeziora przywędrował młody wędrowiec, tam poznał córkę rybaka - piękną i dobrą *
Młodzi zakochali się w sobie* Postanowili się pobrać , uzyskawszy zgodę rybaka , młody po
spieszył z tą radosną nowiną do swych rodziców, a dziewczyna stojąc na ścieżce nad jezi^ rem żegnała go słowami s

" Eywaj , luby

gościu ! **.

Echo odbite od ściany lasu powtarzało " Luby gość , luby gość **. I tak nazwa no jezioro, nad którym spotkało się dwoje młodych*
A inni jeszcze twierdzą, że to jezioro, widząc zachwyt urzeczonych jego pięk • ’
.
.
'
.
'
j
nem turystów, zwraca się do nich s " Luby gościu "•

Jezioro

Kamienne*

Nad Jeziorem Kamiennym mieszkał przed wielu laty z żoną stary Kaszuba /

który

część swoich gruntów miał po drugiej stronie jeziora* Było to dość niewygodne i Kaszuba za
stanawiał się często nad sposobem skrócenia drogi* Oboje z żoną nie potrafili jednak

nic

wymyśleć.
Pewnego dnia stanął przed nimi " kusy *• i zaproponował wybudowanie

kamiennej

grobli przez jezioro w ciągu jednej nocy w zamian za duszę gospodarza*Ten po długim namyś
le za namową żony zgodził się.
Diabeł wziął się dzielnie do roboty. Zaczął budować groblę kamienną z dwu. stron
jeziora. Pozostała jeszcze przerwa, którą postanowił wypełnić ogromnym głazem

aż

spod

Chmielna. Leciał już z nim nad jezioro. Żona Kaszuby,widząc , że mężowi przyjdzie

oddać

duszę diabłu, wpadła na pewien pomysł. Poszła z płonącym kagankiem do kurnika, a

kogut

obudzony światłem zapiał myśląć, że to już ranek. Diabeł w tym momencie lądował z

głazem

~ 28 -

na brzegu jeziora. I tutaj go porzucił, bo według umowy nie mógł prowadzić

dłużej

prac.

Chłop zachował duszę, a od tego czasu jezioro nazwano Kamiennym • Głaz porzucony przez dia
bła na brzegu jeziora leży do dzisiejszego dnia, a okoliczni mieszkańcy nazywają go "Dia
bełskim Kamieniem " / stanowi pomnik przyrody /. Perypetie diabła na tym

się

jednak

nie

skończyły.
Diabeł zmęczony całonocną pracą w drodze do piekła zatrzymał się w lesie
Mirachowa i siadł na głazie, aby chwilę wypocząć. Ale i tu nie znalazł spokoju. Na
leśnej zjawiła się staruszka ze swoimi krowami, a że był ranek^zaczęła odmawiać
Wściekły " kusy "odbił się ze złością kopytem od głazu i poleciał do piekła.

koło
polanie

pacierze .
Na głazie

pozostał odcisk diablego kopyta, co można jeszcze dzisiaj zobaczyć.

PROPOZYCJE

WYCIECZEK

PIESZYCH

Baza noclegowa w postaci stacji turystycznych P T T K w Kamienicy Królewskiej i
Mirachowie pozwala na zorganizowanie atrakcyjnych wycieczek pieszych

1 1/2 - dniowych

możliwością urozmaicenia przebiegu imprezy wieczornym ogniskiem turystycznym.
piesze, które chcę zaproponować, można odbyć również jako wycieczki
Trasa

1

Obie

z
trasy

1 - dniowe.

pozwala na poznanie pięknych jezior mirachowskich. Przebiega

następująco i Kamienica Królewska - jezioro Junno -jezioro Odnoga - Jezioro Potęgowskie

ona
-

jezioro Kłączyno - ” Szczelina Lechicka M - Jezioro Kamienne - jezioro Lubygość - Mirachowo.
Trasa liczy ok. 20 km.
Trasa

2

pozwala poznać ciekawe rezerwaty torfowiskowe leżące w sercu La

sów Mirachowskich. Przebieg trasy jest następujący t

Mirachowo - rez. Kurze Grzędy - rez .

Jezioro Turzycowe - Jezioro Bąckie - rez. Staniszewskie Błoto - Miechucino. Trasa liczy ok.
18

km.

JADWIGA

KUŚMIEREK
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BUK

-

SŁOWIAŃSKA

Lasy bukowe w

WIEŚ
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Z

TRZEMA

ZAMKAMI

dawnej Polsce nie należały do rzadkości. Mówi nam o tym zachowa-

wane nazewnictwo. Od buczyny i buków pochodzi w naszym kraju kilkaset nazw osiedli ,

rzek,

wzniesień itp.
Również i na Pomorzu Zachodnim nazwy tego typu były i są powszechne,
spotyka się osady o nazwie Buk, Bukowie i podobne. Jedna wieś Buk leży
Szczecinom / przy granicy z

Wszędzie

bezpośrednio

NED- jest ona również godna poznania i opisania/,, a

pod Golczewem w powiecie kamieńskim / woj. szczecińskie /« Pasmo położonych na

pod
druga

wschód

od

Szczecina Gór Bukowych pokrywa Knieja Bukowa, a jej najwyższy punkt to Bukowiec. W powiecie
choszczeńskim są osiedla Bukowie i Bukówko. Nad jeziorem Bukowo / koło Darłowa w woj. kosza
lińskim / jest osiedle Bukowo M0rskie . Lewy dopływ Parsęty to rzeka Bukowa,

a

do

Łupawy

wpada Bukowina.
Były więc lasy bukowe zjawiskiem ongi powszechnym i na Pomorzu Zachodnim i w ca
łej Polsce. We wsi

Buk

koło Golczewa - bo o niej ma być tutaj powiedziane kilka

słów -

nadal rosną potężne buki, jakby potwierdzając powyższe wywody językowe o zależności

nazw

osad od drzewostanu lasów.
Buk kamieński to jedna z ciekawszych krajoznawczo osad woj. szczecińskiego,cho
ciaż jeszcze bardzo mało znana. Znajduje się ona w północnej części powiatu goleniowskiego,
na południe od Golczewa , 2,5 km na wschód od Czernogłowów / patrz szkic /.Najwygodniejszy
dojazd ze Szczecina wiedzie śródleśną szosą świnoujską do Przybiernowa, a następnie drogą w
kierunku Golczewa. Na miejscu w Buku jest również stacja kolei wąskotorowej / linia Stepni
ca - Gryfice /.

Stępnica

Nowogon

Stargard

szosy, drogi
kolej
kolej wąskotor.

1# Trasa Szczecin - Buk
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Romęa
eszczyno

Trzewtea

2« Okolice Buku

Osada znajduje się przy północno - wschodnim krańcu Puszczy Goleniowskiej wśród
równinnej niziny w pobliżu źródeł rzeki Niemloy,

która przez Golczewo płynie ku północy

pod Kamieniem wpada do Swińca. W okolicy są niewielki© wzniesienia pokryte .

kępami

i

lasów

przeważnie liściastych*
Buk i okolica to tereny dawno zamieszkałe, o czym świadczą przedhistoryczne zna
leziska# Pierwszy chyba gród óbronny zbudowało tutaj państwo Wolinian 5 był on położony
" wyspie ,f wśród rozległych bagien. Należy zaznaczyć, iż

Buk

w dawnych wiekach

na

nie był

osiedlem rolniczym, a spełniał tylko funkcje obronne. Rolnicy mieli swoje zagrody w poblis
kim Lęgnie. Natomiast w Buku był gród obronny strzegący wschodniej granicy państwa wolińs kiego, a później siedziba rycerska.
Najstarsza wzmianka historyczna o Buku pochodzi z

12 2 5 roku ; wspomina

ona

o mieszkającym tam rycerzu Mikołaju. Od XIV wieku tu znajdowała się siedziba pomorskiego ro
du Plemmingów#
x

x
X

Przebywającego do
bardzo właściwie wykorzystany -

Buku

krajoznawcę wita dobrze zachowany - ale niestety nie-

renesansowy zameczek, który fachowcy zaliczyli do

zabyt -

ków I kategorii w naszym kraju. W pobliżu ruiny dwu innych wcześniejszych zamków obronnych^
wśród pięknego i rozległego parku wznosi się dwukondygnaojowy renesansowy budynek

pokryty

dachem mansardowym o kubaturze około 5 tys. nr*. Zameczek wzniesiono z cegły i otynkowano
ozdabiając na narożach boniami. Boniowany jest również główny portal. Ponad
dawny właściciel umieścił tablicę z dwoma herbami i napisem / niemieckim / o

,

portalem jego
następującej

treści :WW roku

1683

dom ten został wybudowany przez Ernesta Fryderyka Flemmlnga, dzie

dzica na Bukui Mierzęcinie i Benicach dla swej ukochanej małżonki Elżbiety Katarzyny Mellin*
Tablica informuje więc nas dokładnie o dacie budowy zameczku 5 powstał on w latach,gdy wład
cy Pomorza Zachodniego nie rządzili już tymi ziemiami / ostatni z książąt szczecińskich Bo
gusław XIV zmarł w 1637 roku w czasach szwedzkiej okupacji ujścia Odry /.

Zespól zamków
A óoropnych

,/v'

.

-

,

■
0

■
■>'$?

JkźiĄg zamku A
«zachodniego

te

<$;

*

•

Ą £ A

3# Rozmieszczenie obiektów zabytkowych we wsi Buk k* Golczewa
/woj* szczecińskie/
Budynek jest zachowany stosunkowo dobrze, a ponieważ uniknął na przestrzeni wie
ków miększych zmian, reprezentuje dzisiaj budownictwo renesansowe woj* szczecińskiego •

Na

parterze zameczku, w jego środku, znajduje się duży hall z kominkiem ; tutaj też jest cha rakterystyczna , osłonięta renesansowymi oknami klatka schodowa* Na prawo od hallu
się duża sala / dawniej kaplica domowa/* Wszystkie pomieszczenia parterowe mają

mieści

sklepienia

lustrzane lub beczkowe, a piwnice sklepione są kolebami*
Na południu od zameczku, wśród bagien i błot, znajdują się ruiny , jednego
starych zamków. Bo ruin dochodzi się groblą wzniesioną przed wieluset laty. Zespół
składa się z czterech wzniesień otoczonych dokoła jeszcze obecnie czytelną fosą*

ze

zamkowy
Każde

z

wzniesień jest jednakże również odgrodzone rowem od całości. Wzgórze zamkowe ma wysokość około 1o m i można tam znaleźć jeszcze resztki kamiennooeglanych fundamentów* Przekazy his toryczne mówią, iż tutaj w XV wieku mieściła się główna siedziba obronna • Obecnie wzniesie
nie jest porosłe drzewami, spośród których wyróżniają się potężne buki.
Ruiny drugiego zamku odszukamy przy drodze do Ozarnogłowów / na zachód

od wsi/•
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Zamek zachodni stanowił kwadrat o długości i Szerokości około 4o kroków i był obronny wała
mi i fosami o głębokości do 6 nu

I tutaj można znaleźć resztki murów ceglano-kamiennych.

Na wałach rośnie młody las ; spośród drzewostanu wyróżnia się jeden stary buk.
Zwiedzając

B u k

należy obejrzeć jeszcze i inne znajdujące się tutaj obiekty,

w znacznej mierze wzniesione systemem ryglowym. Ciekawy jest również potężny park angielski
/ krajobrazowy/, w którym można spotkać stare świerki i buki o osobliwych kształtach , pa miętające być może średniowiecze.
Obecnie w

Buku

mieści się

PGR, który prowadzi gospodarstwo

rolniczo -

hodowlane. Zamieszkać można u miejscowej ludności i przyjemnie spędzić wczasy, chodząc
spacery do lasów, zbierając jagody i grzyby, wędkując w okolicznych strugach i jeziorach

na
.

Rolnicy również chętnie podejmują się przygotowywania posiłków dla letników.
Dla turystów motorowych

Buk

może być jednym z ciekawszych celów

wycieczek

krajoznawczych, ponieważ dojazd do wsi jest wygodny. Po obejrzeniu zabytków przeszłości moż
na odpoczywać w okolicznych lasaoh, gdzie panuje

idealny, przez nikogo nie zmącony spo

kój.

OZ

PISKORSKI
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HISTORIA

I

KRAJNY

KULTURA

LUDOWA

ZŁOTOWSKIEJ

średniowieczne źródła historyczne nazywają obszar , na którym leży ziemia zło
towska ,

K r a j n ą •
W początkach państwa polskiego cała Kra j n a

należała do książąt pomors -

kich* Ważnym ośrodkiem Krajny był od wieku XIV Złotów i ziemia złotowska* W dawnyoh doku mentach miasto Złotów nazywane jest

Vulchovum, Volutovum lub Weletowo«

ne są od słowiańskiego plemienia Weletów, które zamieszkiwało te ziemie*

Nazwy te wywodzo
Nie wiadomo do

kładnie, w którym roku Złotów otrzymał prawa miejskie, lecz w XIV wieku był już

miastem •

Pierwsza wzmianka o Złotowie jako mieście pochodzi z roku 1370 i ten rok przyjmuje się
datę nadania praw miejskich miastu Złotów* Wzmianki te znajdujemy

w

kronikaoh

za

Janka

a Czarnkowa«
Przez ziemie Krajny prowadziły w początkach państwa polskiego główne

szlaki

handlowe do Bałtyku, tędy również przebiegał znany w czasach rzymskich szlak bursztynowy •
Przez długie wieki o region krajeński Polska toczyła walki z separatystycznie nastrojonymi
Pomorzanami / przykładem mogą być liczne wyprawy na Pomorze Bolesława Chrobrego, Władysła
wa Hermana, Bolesława Krzywoustego / oraz z Brandenburczykami i Zakonem Krzyżackim* Ziemie
Krajny szczególnie mocno nękane były przez Krzyżaków, a zwłaszcza komturów z Człuchowa

i

Tucholi*
Nieco spokoju zaznała Krajna w czasach panowania Kazimierza Wielkiego* Król ten,
aby zjednoczyć Pomorze z Polską , usynowił księcia Kaśka Słupskiego i w swoim

testamencie

zapisał mu ziemie s dobrzyńską i kujawską z grodami Kruszwicą, Bydgoszczą, Wałczem i Złoto
wem.
Z końcem XV wieku kończy się dla Krajny okres pokojowy. Tereny Krajny są
widownią walk z Krzyżakami* Po bitwie grunwaldzkiej ludność Krajny jeszcze nieraz

znów

musiała

chwytać za broń w walce przeciw Krzyżakom* I tak np. w roku 1431 chłopi krajeńscy, pod wo
dzą rycerzy Jana Jarogniewskiego, Bartosza z Wissenburga i Dobrogosta Kolińskiego stoczy li zwycięską bitwę z Krzyżakami pod wsią Dąbki koło Nakła. Dopiero po złamaniu potęgi Za konu w czasie wojny trzynastoletniej / 1454 - 1466 / i objęciu przez starostów

polskich

władzy na zamkach w Człuchowie i Starym Drawsku / Drahimiu / dla ziem Krajny rozpoczął się
okres pomyślnego rozwoju gospodarczego w ścisłym powiązaniu politycznym i ekonomicznym

z

Polską.
W dwieście lat później Krajna stała się znów terenem działań wojennych, a była
to wojna szwedzko - polska .Starosta złotowski i równocześnie wojewoda Andrzej Karol Grzy
mała - Grudziński podpisał akt kapitulacji wobec Szwedów* Wkrótce jednak pożałował swoje go czynu i chcąc się zrehabilitować wystąpił zbrojnie przeciw Szwedom* Pobił oddział gen •
Douglasa pod Dębicą i stoczył bitwę z oddziałem szwedzkich wojsk pod Toruniem *

Szwedzi ,

mszcząo się za zdradę Grudzińskiego doszczętnie zniszczyli jego zamek w Złotowie.Grudziń ski odbudował zamek w 1664 roku, a na miejscu spalonego przez Szwedów drewnianego kościo ła ufundował nowy w stylu barokowym.
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Ziemia złotowska szczególnie mocno ucierpiała w czasie wojny północnej /1700
1721 /. Ludność ziemi złotowskiej żyła wówczas w skrajnej nędzy* Z tego okresu znane są wy
padki niszczenia całych wsi# np, Zakrzewo i Wąsosz.
Od 1400 roku Złotów był w posiadaniu polskich rodów. Właścicielami byli : Donaborscy herbu Topór /14Q0 - 1490 /, Kościeleccy herbu Ogończyk / 1490 - 1491 /, Łabyscy her
bu Topór / 1491 /, Potuliccy herbu Grzymała / 1491 -1619 /, Grudzińscy herbu Grzymała/1619
- 1688 / i Działyńscy herbu Ogończyk / 1688 - 1788 /.
W wyniku I rozbioru Polaki w roku 1772 ziemia złotowska popadła w okres niewo
li pruskiej, która trwała nieprzerwanie 173 łata. Bozpoczyna się systematyczna germaniza cje

tych ziem. W przeważającej większości ziemię złotowską zamieszkiwała ludność polska 9

która bardzo silnie przeciwstawiała się procesom germanizacyjnym. Zaborcy walczyli
skością przy pomocy wszelkich metod w myśl

z pol

bismarckowskiego hasła " siła przed prawem " «

Na poczekaniu stwarzano tezy o rzekomym niebezpieczeństwie ze strony polskości, która za graża Niemcom. Akcja germanizacyjna przeprowadzana wielkim nakładem sił i środków ni© dała
spodziewanych rezultatów, lecz przeciwnie - ożywiła ruch narodowy wśród Polaków.
Pierwsza wojna światowa obudziła nadzieje Złotowian na połączenie ich ziemi
Polską. Wielu patriotów tej ziemi brało czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim.

z

Nadzieje

Złotowian pozostały jednak niespełnione. Wprawdzie na konferencji pokojowej w Wersalu zie
mię złotowską przyznano początkowo Polsce, lecz pruski książę Fryderyk Leopold Hohenzollern
właściciel wielkich posiadłości na tym terenie, zdołał przez swe stosunki rodzinne z dworem
angielskim spowodować przesunięcie granicy na wschód. Polski ruch narodowy na Krajnie oży
wił się na nowo ze zdwojoną siłą. W tym narodowym zrywie poważną rolę odgrywała

ludność

polska powiatu złotowskiego, co w dużej mierze było zasługą aktywnych działaczy i patrio bów tej ziemi, a m. in. ks. dra Bolesława Domańskiego. Domański był organizatorem

ruchu

polskiego nie tylko w Złotowskiem, lecz również wśród ludności polskiej w całej Bzeszy.
Dzięki niemu oraz innym żyjącym i nieżyjącym już działaczom Polacy ziemi złotowskiej

wy

walczyli polskie szkoły, związki i stowarzyszenia, w których rozwijała się polska myśl pa
triotyczna. Bozwinął się też polski ruch spółdzielczy, który znalazł silne oparcie w Ban ksch Ludowych w Zakrzewie i Złotowie.
0 sil© i oddziaływaniu ruchu narodowego polskiego na ziemi złotowskiej
świadczyć m. in. fakt, że właśnie w Złotowie znajdowała się siedziba V Dzielnicy

może
Związku

Polaków w Niemczech , a wieloletnim prezesem był Bolesław Domański.
Prócz wymienionych już związków i stowarzyszeń na uwagę zasługują

organizacje

młodzieżowe. Ożywioną działalność wśród młodzieży polskiej prowadziło Towarzystwo Młodzie
ży Polskiej na Pograniezu.Towarzystwo to krzewiło wśród młodzieży kulturę polską i tradyc
je narodowe. Duże zasługi na polu krzewienia ojczystego języka położyli nauczyciele

szkół

polskich. Aktywna była również działalność harcerstwa polskiego i klubów sportowych. 0 tym
jak silny był ruch narodowy Polaków zamieszkujących Złotowskie, świadczy ilość głosów,ja ką zdobywało ugrupowanie polskie w wyborach do sejmu powiatowego w latach

1925 - 1933.

roku 1925 Polska Katolicka Partia Ludowa zdobyła 2662 głosy, zajmując drugie miejsce
ogólnej liście partii i ugrupowań biorących udział w wyborach. Bównież w roku 1929

W
na

Polacy

-
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powiatu złotowskiego zajmują w wyborach drugie miejsce ilością głosów 3019 . Ciekawą
rzeczą, że nawet w roku 1933 * a więc już w okresie hitleryzmu, Polacy zdobyli w

jest

wyborach

do sejmu powiatowego również drugie miejsce ilością głosów 2974,
Widok gromadzących się nad granicą wojsk niemieckich nie wpłynął na zmianę na
stroju Polaków w powiecie złotowskim* Były Kreisleiter Prus stwierdza* ” Oni wierzyli moc
no w zwycięstwo spełnionych nadziei, które żywili od dwudziestu lat. 0 ich sile

narodowej

mówiło im 20 polskich-szkół, prawie tyle ochronek, Polski Bank Ludowy, polskie stowarzyszę**
nie ,r Rolnik H i inne stowarzyszenia gospodarcze, młodzieżowe i kluby sportowe .*• a prze
de wszystkim o ich sile narodowej mówili im polscy proboszczowie..."
Wielu wybitnych działaczy i nauczycieli polskich z ziemi złotowskiej

zesłano

do obozów koncentracyjnych, wielu spośród nich zginęło*
Zbliżał się już jednak kres niewoli* Z dziada pradziada rodzima ludność polska
doczekała wolności i powrotu ziemi złotowskiej do Macierzy*
Stolica powiatu

-Zło t ów-, jak i większość miejscowości powiatu zostało wyzwolonych

y\ stycznia 19^5 roku przez IV Dywizję I Armii WP, dowodzonej przez Gen. Kieniewicza.
Ekspozycja Muzeum Ziemi Złotowskiej uwzględnia wszystkie najważniejsze

wyda*

rżenia z bogatej historii miasta i powiatu Złotów* W roku obchodów 600 - lecia miasta udo
stępniona jest zwiedzającym wystawa archeologiczna , która obrazuje pradzieje powiatu zło
towskiego. Wystawa historyczna obrazuje dokumenty związane z rozwojem Miasta Złotowa kolej
ne etapy walk o polskość ziemi złotowskiej.
Na osobne podkreślenie zasługuje dział etnograficzny, który obrazuje bogatą

i

przepiękną kulturę ludową Krajniaków złotowskich*

KULTURA

LUDOWA

Pomimo długoletnich obcych wpływów i naleciałości kulturowych

kultura

ludowa

ludności rdzennej powiatu złotowskiego do chwili obecnej zachowała dużo cech rodzimych. Na
terenie powiatu napotyka się tragiczne ślady walki o przynależność do Polski i o zachowa nie własnej kultury i języka.
Krajna Złotowska

w zakresie kultury ludowej związana była z Krajną Nakielską,

Kaszubami , Borami Tucholskimi i częściowo z Wielkopolską. Niektóre zwyczaje i obrzędy

są

dla tych terenów bądź to wspólne, bądź też bardzo do siebie zbliżone.
Ludność rodzima polska od dawna stanowiła ogromną większość mieszkańców Krajny
Złotowskiej.Krajniacy stanowią z punktu widzenia etnograficznego odrębną grupę kulturową i
gwarową - odrębną grupę etniczną. Krajna Złotowska posiada bogate tradycje historyczne

i

kulturowe. Rozwój i upowszechnianie kultury ludowej utrudnił fakt przyłączenia tej ziemi do
Prus. W celu germanizacji ludności wiejskiej rozwija się tu na szeroką skalę niemiecka pe
netracja osadnicza. Osiedla niemieckie określano nazwą ” fryderycjanki
Ludność rodzima niezbyt chętnie przejmowała wzory kulturowe obce

i dzięki te

mu przetrwały do chwili obecnej, chociaż już w formie szczątkowej, rodzime wzory kulturo we. Na przeszkodzie całkowitej gemaanizac ji mieszkańców Krajny Złotowskiej stanął fakt ich

-

niezwykle wysokiego wyrobienia społeczno
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politycznego i głębokiego uświadomienia naro

dowego*
Do najmniej przeobrażonych pod względem etnicznym należą obecnie takie wsie
Skic9

t

Kleazezyna , Sławianowo, Podróżna, Głubczyn , Stara święta 9 Wersk, Stawnica ,Głomsk

Zakrzewo9 Stara Wiśniówka i Budna*
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż teren Krajny Złotowskiej spośród

wszystkich

ziem woj* koszalińskiego posiada największe skupiska ludności rodzimej, ułatwiającej w du żej mierze dokonywania się procesów adaptacji kulturowej różnych grup ludności przesiedleń
czej.
Do niedawna na Krajnie Złotowskiej pomyślnie prosperowało rzemiosło ludowe.Obecnle rzemiosło prawie już zupełnie zanikło* W formie szczątkowej występuje jeszcze koszykarstwo. Do bardziej znanych , a już obecnie nie występujących zajęć i technik pracy

na Kraj

nie Złotowskiej należy zaliczyć tkactwo, kołodziej stwo i bednarstwo oraz mniej znane gam carstwo*
W Muzeum udostępniony jest zwiedzającym wystrój wnętrza izby krajeńskiej, wy sta
wa narzędzi i urządzeń

związanych z obróbką lnu, a także narzędzia pracy w rolnictwie*

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie - ekspozycja etnograf«

Muzeum Ziemi Złotowskiej - ekspozycja
etnograf* - obróbka drewna» łowiectwo

Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie - ekspozycja etnograf*
narzędzia rolnicze

Fot* Edmund Jarząb

-
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Na osobne podkreślenie zasługuje sztuka ludowe, a szczególnie rzeźba, W Muzeum
znajdują się cenne rzeźby nieznanych artystów ludowych z XVTII wieku, a przedstawiające po
stacie kultu religijnego. Rzeźby te pochodzą z nastawy ołtarzowej kościoła parafialnego

w

Radawnicy, Ponadto w zbiorach Muzeum znajdują się świątki pochodzące z końca XIX wieku » a
wykonane przez artystę ludowego Piotra Kuioha z Czernic. Obecnie na terenie powiatu złotow
skiego znanych jest oztereoh rześbiarzy.Najstarszy z nich,

a jednocześnie najbardziej do

świadczony - Alfons Senska pochodzący z Głomska rzeźbi postacie kultu religijnego i

sceny

z życia wiejskiego. Stale współpracuje z 0 P L i A. Drugi rzeźbiarz - Brunon Bzówka z Za krzewa rzeźbi przede wszystkim postacie kultu religijnego oraz szopki i sceny
obrazujące zwyczaje ludowe Krajny Złotowskiej, Pozostali dwaj rzeźbiarze

zbiorowe

- to

Bronisław

Suchy ze Starej Wiśniewki i Henryk Winiarski ze Złotowa,
Na ekspozycji Muzeum z zakresu sztuki ludowej znajduje się dawna rzeźba ludowa/
wybrane prace współczesnej rzeźby ludowej, haft ludowy, fragmenty stroju świątecznego, wy
twory garncarskie.
Muzeum Ziemi Złotowskiej powstało w I960 roku. Początkowo mieściło się w

dwu

małych

pomieszczeniach przy Placu Zamkowym nr 5 / Pałac Działyńskich /. Do założenia

cennej

i bardzo potrzebnej placówki na tym terenie przyczynili się m.in. Jan Kocik,

Kopeć,

Edmund Split , Mieczysław Nowacki i dyr. Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie dr

Władysław Filipowiak. Pierwszym kierownikiem i równocześnie - jedynym pracownikiem

tak
Józef

meryto

rycznym była p. mgr Bogumiła Traczyk - Rozlachowska / archeolog/. Od roku 1955 kierownikiem
Muzeum był mgr Brunon Richert / historyk /. W roku 1966 dla celów muzealnych, dzięki pomo
cy wojewódzkiego konserwatora zabytków w Koszalinie mgr inż. arch. Feliksa

Ptaszyńskiego

pozyskano i odrestaurowano zabytkową kamieniczkę mieszczańską z poł. XVIII wieku. Od

roku

1967 kierownikiem placówki jeat mgr Jan Niedźwiecki - etnograf.
Ekspozycja muzealna dostępna jest zwiedzającym w Złotowie, ul. Wojska Polskie
go 2a, codziennie w godz. 10°°- 16“, z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych , w nie
dziele 10*- 15"% wtorki 12*"- 18."°
Muzeum Ziemi Złotowskiej prowadzi ożywioną działalność merytoryczną i oświato
wą. Prowadzone są systematyczne badania etnograficzne samodzielne i wspólnie z Działem Et
nograficznym Muzeum Pomorza Środkowego w Koszalinie oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt
ków.
Z działalności oświatowej należy podkreślić organizowanie w Muzeum lekcji

dla

młodzieży szkolnej oraz stały cykl odczytów i prelekcji pracowników dydaktycznych ośrodków
uniwersyteckich i muzealnych.

JAN

NIEDŹWIECKI
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TURISTl-OZNIM

SZLAKIEM

STAROGARDZIE

FOLKLORU

GD,

I

KOCIEWSKIEGO

PO

OKOLICACH

Wzrastające w ostatnich latach zainteresowania folklorem Pomorza
skłaniają nas do szczególniejszego zajęcia się sprawą folkloru jednego z

Gdańskiego

jego regionów, a

mianowicie Kociewia. Wskazanie turystycznego szlaku folkloru tego regionu na

przykładzie

Starogardu Gd. i okolic, stanowiących teren najbogatszych i najlepiej chyba

zachowanych

form tego folkloru, ułatwi naszym turystom i krajoznawcom pogłębienie wiedzy o

Kociewiu,

jak i spopularyzowanie wartości jego materialnej i duchowej kultury ludów ej.Pokazu jemy po
niżej kilka marszrut tego szlaku,, których wybór pozostawiamy zainteresowanym w zależności
od upodobań, czasu czy nawet środków lokomocji.
Naszą wycieczkę po

Kociewiu

chcielibyśmy rozpocząć trasą niejako his

torycznej więzi regionów Pomorza Gdańskiego - marszrutą Gryfa Pomorskiego, który występuje
w herbie miasta Tczewa, na sufioie kościółka gotyckiego z XIV w. w
napisem " Pomorze .w ,2o km /, na ścianie frontalnej ratusza w
/33 km /, w heraldyce rodowej Jackowskich z
rcze

Jabłowa

Pelplinie/

Starogardzie

Nowego

nad

Gd.

/ 38 km/, w herbie miasta Skó

/ 33 km/f Okazało się, że Gryf ze skrzydłem i rybim ogonem był herbem

wojewody pomorskiego, Piotra Święcy z

z

Wisłą

wał w 1305 r. Gryf jest herbem nie tylko Kaszub, ale - jak widzimy

prywatnym

/ 73 km/, którego uży
- również Kociewia,

a

więc całej Ziemi Gdańskiej.
Trasa budownictwa ludowego i wystroju wnętrz prowadzi przez następujące miejs
cowości * Szczodrowo - Szpęgawsk / 2o km/ - Klonówka / 25 km/ - Starogard Gd. / 35 km/
Steklin / 46 km/ - Lubichowo / 51 km/ - Borzechowo / 56 km/ - Zdrój no / 77 km / /84 km/' - Wda - Wdecki Młyn / 9o km / - Osiek / 1o1 km/ - Jeżewnica / I06 km/ -

-

Długie
Rynkówka

/112 W.
Szczodrowo s

Unikalny na Kociewiu kościółek drewniany z XVII - XVIII w. / w wi

trynie data 16o3 r»/, jeden z najstarszych w Polsce. Przy kościółku grób ks.J. Olszewskie
go, organizatora strajków szkolnych w latach 1906 - 1907 aa Pomorzu Gdańskim.

Szpęgawsk

t

Były pałac ż około 1800 r. na planie wydłużonego prostokąta, muro

wany i otynkowany / dziś Państwowy Dom Specjalny dla Dorosłych A Dom z podcieniem frontal
nym z połowy XIX w. / dziś szkoła podstawowa/. Dom na planie prostokąta, parterowy, muro wany, otynkowany, podcień od południa, wsparty na 2 słupach. Cztery typowe domy poezarwarkowe /XIX w./.
Klonówka

*

Chata podcieniowa z początku XIX

/ nr 21/, murowana, o dachu

pod

strzechą i podcieniu szczytowym, wspartym na 3 słupach, związana z tradycją powstańczą Flo
riana Ceynowy / 1846 r./

- 4Q

Starogard

-^Gd,

t

Miasto liczy ponad 50 tys. mieszkańców, leży na dawnym,his -

torycznym szlaku bursztynowym / I - V w./, później na

*• drodze kupców ”

/ XII - XIV w./,

a w latach zaboru pruskiego - na ważnym strategicznie trakcie napoleońskim na Moskwę. Żyje
bogatymi tradycjami walk o wyzwoleńczych przeciwko Krzyżakom, Prusakom / pod wodzą Floria
na Ceynowy, 1846 r. pomnik / i hitlerowcom / Związek Jaszczurczy, AK, Gryf Pomorski /• W la
tach przynależności do Polski szlacheckiej, a nawet w XIX w. " stolica "nie tylko Kociewia,*i
ale i terenów przyległych. Zabytki ludowego budownictwa jeszcze w pierwszych latach po wy
zwoleniu w 1945 r. reprezentowały:

chata drewniana z podcieniem szczytowym XIX w./Staro -

gard Szlachecki / i zajazd podmiejski / karczma / XVII - XVIII w. przy ul. Harasa 7a /roze
brana w 1957 r./.
Chrystus

Ukrzyżowany

z obiektu sakralnego ze Starogardu Gd.

stanowi najwcześniejsze dzieło snycerki ludowej na Pomorzu Gdańskim z połowy XIV w. Na ko
minie b. plebanii kościoła św. Mateusza oryginalna późnogotycka sygnaturka z napisem" 1645
J H S ", dzieło rąk miejscowego kowala. Prawie unikatem w skali europejskiej jest karo
ca

6-konna , typu Calle - Barouge

z końca XVIII w., stanowiąca dumę powozowni stada

0-

gierów.
Steklin

:

Dworek modrzewiowy z końca XVIII w., parterowy, na podmurowaniu kamien

nym, o szczytach bocznych, ryglowych, oknach i drzwiach z obudową drewnianą. W bibliotecz
ce podworskiej - kilka " białych kruków " z przełomu XIX i XX w. oraz srebrny medal,wybity
w 1910 r. z okazji 500 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem.
Lubichowo:

Skrzynia ludowa z XIX w. do bielizny, ornamentowana w malowidła ko -

ciewskie / prywatna własność J.Suwalskiego - wybudowanie pod lasem /, piekarniki połowę

z

XIX w. itp*
Borzechowo:

Drewniana chata ludowa z pełnym podcieniem szczytowym z

1625 r.f

najstarsza na Koeiewiu, własność J. Osowskiego, w 1958 r. wyremontowana na koszt

państwa«

Zdrójno:

własność

Chata drewniana z podcieniem narożnikowym z końca XVIII w.,

Osowskiego, o pięknej ornamentacji w szczycie wschodnim. Część wystroju wnętrza /meble lu
dowe / " wypożyczona " przez
Długie

PD K

w Starogardzie Gd.

: Dwie ohaty drewniane z podcieniem frontalnym - XIX-wieczne. W domach

stare

skrzynie ludowe itp.
Wda

:

XIX - wieczna chata drewniana z podcieniem frontalnym w centrum wsi.

Według

podania pamięta lata bitwy pod Kircholmem / 1605 / oraz " potopu " szwedzkiego.Dworek drew
niany w charakterystycznym stylu ludowym we Wdeckim Młynie / z końca XIX w./.
Osiek

:

Drewniane chaty ludowe z 1864 r* z podcieniem frontalnym, opartym na dwóch

drewnianych filarach / własność J. Szutowej , na wybudowaniu / oraz

trzy dalsze, też z XIX

w., we wsi, z podcieniami narożnikowymi t F. Torłopa / nr 73 /» Józefa Wykrzyka / nr 59/ i
Jana Wedła. W chatach tradycyjny sprzęt ludowy s skrzynie, szlabany itp. Największy zespół
chat drewnianych XIX w. na Koeiewiu.

- 41

Jeżewnica

:

Wiatrak - kożlak z połowy XIX w. z sygnaturką 1676 r., własność Grac

jana Ziółkowskiego, zniszczony, choć jeszcze ze sprzętem wewnątrz*

Rynkówka i

XIX - wieczna chata podcieniowa z drewna

/ kiedyś były dwie /•

Trasa zwyczajów, obrzędów, pieśni i tańców, strojów, podań i legend itp,prowa dzi przez miejscowości * Szpęgawsk - Brzeżno Wielkie / 3 km/ - Starogard Gd. / 11 km - Pincżyn / 23 km/ - Zblewo / 26 km/ - Ocypel / 42 km/ - Skórcz / 58 km/ - Kościelna Jania /
km / - Prąca

65

/ 7o km/i

Szpęgawsk:

Najstarsza legenda patriotyczna Kociewia /XIV w ./ mówi o wyzyskiwa -

nych przez Krzyżaków chłopach - wozakach pomorskich, którzy pewnego dnia zbuntowali

się

przeciw ciemiężycielom. dorzuciwszy wozy, załadowane materiałami budowlanymi potrzebnymi d©
budowy twierdzy krzyżackiej, uciekli oni głęboko w Las Szpęgawski. Przyparci przez ścigają
cych ich Krzyżaków do brzegów jeziora woleli wybrać dpbrowolną śmierć w jego odmętach
straszliwą zemstę wroga* Potonęii w nim, a ich jęki i płacz słychać po dzień

dzisiejszy*

Stąd jezioro to nazwano jeziorem płaczu : Płaczewskie. W latach pięćdziesiątych
ono 1.Fordowi jako tło do sfilmowania niektórych fragmentów

niż

posłużył©

,ł Krzyżaków **. Odtworzono

tu

sceny ze Spychowa, Bogdańca itp*
Brzeżno

Wielkie:

Pobliski wąwóz lud nazywa Doliną Maternów i wiąże z nim le^

gendę, że dwaj bracia Maternowie trudnili się tu kiedyś zbójectwem, a ludność Brzeźna wywo
dzi się.właśnie z rozbitków oddziałów zbójeckich, których powstanie wiązało się

z

buntem

przeciwko ówczesnej klasie wyzyskiwaczy.
!

Starogard

Gd. t

Począwszy od 1961 r.

P D K

organizuj© corocznie w maju względ

nie w czerwcu M Dni Kociewia "f w czasie których ożywa folklor tego regionu,Również folklor
ten eksponowany jest w M Dniach Folkloru Pomorza Gdańskiego " , organizowanych każdego wrze-»
śnią od 1965 r* Fieśń ludowa i dawny strój kociewski odżyły w Zespole Pieśni i Tańca ”Ko

-

elewie ”, zorganizowanym na początku 1969 r. przez Zakładowy Dom Kultury Starogardzkich Za
kładów Farmaceutycznych / zdobył I miejsc© na Festiwalu Zespołów Folklorystycznych
Gdańskiej w Starogardzie Gd. we wrześniu 1969 rA Zwyczaj© rf Nocy Świętojańskiej
ją harcerze starogardzcy. W dniu 21 ,71
pt.

" Noc Kupały

1969

F D I

w Starogardzie

Ziemi
kultywu

Gd. urządził

imprezę

Na staw w Parku Miejskim wypłynął łodzią gęślarz i przy dźwiękach fletu

odprawił modły do Kupały

- boga ognia, wzywając młodzież do krzesania ogniowidu. Potem

śpiewem wybiegli na wysepkę dziewczęta i chłopcy, rozpalili ognisJco i pochodnie i przy
blasku rozpoczęła się ofiara z ohleba i wina, spalanie ziół, odżegnywanie czarów, tańce

»©
ich
i

skoki przez ogień.
Wśród książek Biblioteki Miejskiej
zentują taki©; jak:,łZapiski kociewskie " /1957 A

/ pl. 1 Maja nr 7/ folklor kocieweki repre
"Wesel© kociewski©"' / 1959

czy np.lDzie*

je wsi powiatu starogardzkiego-/ 1968 A
P i n o. z y n

:

Zachowały się tu pieśni ludowe,w tym jedna patriotyczna z lat zaboru prus

kiego, uznawana powszechnie za hymn kpeiewski A*, za przykładem warszawiana

,

wypańdzim e

-

kraju tyrana ,../.

Znane
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-

jest tu również podanie ludowe o dolinie - piekiełku,

położonej

w gaju, w której kupcy - rabusie ukrywali niegdyś swe łupy.
Zblewo
nicy pól

*

Opowiada się tu legendę o skamieniałej owczarce - głazie

M. Krajewskiego i

0 c y p e 1

:

stojącym ńa gra

M. Piszer.

Żywo przetrwała tu do dziś obrzędowość ludowa *chodzące w grudniu

P°

wsi

gwizdy, smagus wielkanocny. Powszechnie praktykowany jest zwyczaj pogrzebowy, tzw. pusta noc
Legenda o zamku średniowiecznym na wyspie, podanie ludowe o Jeziorze świętym / nazwa

od

świętego gaju, tam położonego /.
Skórcz:

W

okolicy Skórcza zachował się tu i ówdzie oryginalny taniec kociewski, tzw.

czapnik / trójkowy/. Zachowały się też tu takie tańce ludowe, jak : owczarz, szewc,

komi

niarz, kowal, miotlarz. Znane jest tu również podanie ludowe o diable - Smętku, który przed
każdym nieszczęściem z hukiem i świstem przewala się nocą przez drogę.
Kościelna

Jania

:

dochodzi stąd podanie ludowe o zamku na wzgórzu, na którymi

dziś jeszcze nocami diabeł kuje złoto. Zachowały się też przekazy o obrzędach nocy święto jańskiej oraz legendy o rycerzu Janie z Jani, od imienia którego pochodzi nazwa wsi ” Jania”
oraz o sposobach jego walki z Krzyżakami.
Prąca

:

Znane są tu podania ludowe o zajazdach szlacheckich, podanie o walkach prze*

ciwko Szwedom, Sobótki - szczególnie żywe na Wzgórzu Trzech Panów / nawet w latach okupacji
hitlerowskiej /.
Wszystkim, którzy tą trasą dotarli aż do Prący, proponujemy powrót szlakiem naj
starszego podania ludowego, przekazującego nam tradycję pobytu

pod koniec X w.

św.Wójcie-*

cha na Kociewiu. Podanie to utrzymuje, że św. Wojciech opuszczając Swiecie podróżował przez
Jeżewo, Lipinki świeckie, Przewodnik.
Osiek

/

z Prący

10 km, tu św. Wojciech miał nocować /, Skórcz , Grabowo Bobowskie ,

gdzie miał nocować i wygłosić kazanie / kamień, z którego mówił, został potem użyty do bu dowy kapliczki przydrożnej /, Starogard, Szpęgawsk, Swarożyn / miejsce kultu pogańskiego /i
dalej do Gdańska. Trasa ta - jak widzimy - biegnie znacznym odcinkiem b. szlaku

bursztyno

wego, późniejszej via mercatorum / drogą kupców/.
Pozostaje nam w końcu do omówienia
wych

:

marszruta

twórców

ludo

Szpęgawsk - Starogard Gd, / 7 km/ - Czarna ^oda / 28 km/ - Zdrojno / 52 km/

-

Bietowo / 69 km/ - Lubichowo / 71 km/ - Pączewo / 81 km /.
Szpęgawsk:

Przy Państwowym Domu Specjalnym dla Dorosłych istnieje warsztat -deko

racyjny o charakterze regionalnym : metaloplastyka, rzeźba w drzewie / korale, miniaturowe
statki morskie, obrazy, talerze itp*/, , wyroby artystyczne ze słomy itp. Czynny od 1962 r.
Starogard

Gd.:

Od 1961 r. znajduje się tu stała wystawa sprzętu domowego tra -

dycyjnego i ludowej twórczości w Baszcie Gdańskiej . Ponadto godne uwagi są i zbiory pry

—

watne i pracownia plastyczna artysty - malarza-Jana Wałaszewskiego, meble koszykowe wykony-

*5 -

wane przez Dominika Broszkę, praoe fotografa

- amatora Leona Brzozowskiego oraz zbiory pry

watne Antoniego Górskiego. Przy ul. Bieruta znajduje się eklep
Czarna

Woda

:

'* Ptasznik kociewski " -

0 P L i A.

Jan Giełdon , rzeźbiarz w drewnie.Rzeź -

by wielokrotnie eksponował on na wystawach Polski Północnej.
Z d r ó j n o :

Tadeusz Kałuski, rzeźbiarz w drewnie i malarz. Posiada bogate zbiory ekspo

natów.
B 1 e t o w o

t

Alojzy Stawowy, rzeźbiarz w drewnie, malarz , poeta ludowy .Praoe wielokrot

nie eksponowane w Gdańsku, Olsztynie itd.
Lubichowo:

U

Heleny Mtlllęrowej znajdują się dobrze zachowane

okazy ceramiki ko-

ciewskiej, twórcy przełomu XIX i XX w., Antoniego Eiszlera.
P ą o z e w o

:

Ludwik Garnisz, rzeźbiarz w drewnie i malarz, jego prace eksponowane

były

na wystawach w Starogardzie Gd., Gdańsku itp.
Do najbardziej atrakcyjnych pod względem folkloru należą na Kociewiu : Starogard
Gd., Szpęgawsk, Lubichowo , Zdrójno,

Skórcz.
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KRONIKA
LENINOWSKIE

SEMINARIUM.

KRAJOZNAWCZE

Jedną z głównych oeoh charakteryzujących wybitnych ludzi jest to, że mają oni
przeważnie liczne i różnorodne zainteresowania. Dotyczy to również twórcy pierwszego

na

świecie państwa socjalistycznego, najwybitniejszego teoretyka marksizmu i przywódcy mię
dzynarodowego ruchu robotniczego - Włodzimierza LENINA/ 1870 - 1970 /.
Okazuje się bowiem, że Lenin był z wykształcenia, prawnikiem, a stał się wybit
nym politykiem, autorem szeregu książek polityczno-społecznych,
torem kilku czasopism/1* Iskra ”, ,ł Prawda ”/ i

organizatorem oraz redak

autorem setek artykułów. Szczególnie dużo

czasu poświęcał takim dyscyplinom naukowym,jak ekonomia polityczna, filozofia, socjologia
historia oraz teoria państwa i prawa.
Jednocześnie LENIN

lubił muzykę i grę w szachy,

świetnie pływał i jeź

dził na łyżwach. Uwielbiał też piękno przyrody oraz był zapalonym krajoznawcą i turystą .
Uprawiał turystykę kolarską oraz górską - pieszą i narciarską. Przy czym okazuje się,

że

** Jego zainteresowania krajoznawcze wyraźnie dominowały nad pozostałymi, były - obok za gadnień politycznych - najsilniejsze, towarzyszyły mu przez całe życie ** "V.
W celu spopularyzowania tych turystyczno - krajoznawczych zainteresowań wiel
kiego rewolucjonisty oraz dla uczczenia setnej rocznicy jego urodzin, odbyło się w Gdań sku seminarium pt. " KRAJOZNAWCZE ZAINTERESOWANIA W.I. LENINA ".Uczestnicy tego spot
kania wysłuchali J prelekcji : " Krajoznawcze zainteresowania W.I. Lenina"/ mgr Cz.Skonka^
" Szlak i muzea W.I. Lenina w Polsce"/ Maria Dombek / oraz " Zakłady im.W.I. Lenina w Pol
sce ” / Jan Adamczyk /. Poza tym odbyła się tu dyskusja na te tematy, wyświetlone zostały
filmy o Stoczni Gdańskiej im.Lenina oraz nastąpiło zwiedzenie niektórych wydziałów
zakładu. Uczestnicy seminarium

otrzymali też ciekawy informator pt. ” Stocznia

tego

Gdańska

im. Lenina ” .
Seminarium. to zorganizowane zostało wspólnie przez Okręgową Komisję Krajoznaw*'
czą

PTTK

w Gdańsku oraz Komisję. Krajoznawczą Stoczni Oddziału PTTK Stoczni Gdań

skiej im. Lenina. W imprezie tej wzięło udział ponad 100 osób z terenu woj. gdańskiego

,

a także przedstawiciele Poznania , Warszawy i Katowic • Na szczególne wyróżnienie zasłu guje grupa młodzieży liceum ze Starogardu Gdm licząca Jo osób i przybyła z inicjatywy Od
działu PTTK w tym mieście / jest to zasługa prezesa oddziału

PTTK - Czesława Dawickiego./

Na spotkanie to przybyli także przedstawiciele władz, wśród któryoh byli m.in. konsul Kon
sulatu Generalnego

ZSRR w Gdańsku- Wasilij FI0D0R0W, przedstawiciel Komitetu Wo

jewódzkiego PZPR w Gdańsku
Gdańsku - mgr Roman

- Henryk H 0 D I A K

oraz

wiceprzewodniczący WKKFiT w

BAR.

Jeżeli chodzi o zainteresowania krajoznawcze Lenina, to narodziły się one

i

nawarstwiały już podczas jego młodości, gdy mieszkał w Symbirsku nad Wołgą / obecnie mia
sto Uljanowsk/, w cżasie studiów na uniwersytecie w Kazaniu, a następnie podczas zesłania
1/

Zb. Tamkowski 5 ” Ziemia 196?

*

", Wyd. ZG PTTK w Warszawie.

-
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na Syberię / Szuszenskoje /. Poza tym, ponieważ 15 lat musiał przebywać na emigracji,więc
zwiedził wiele obcych państw. Mieszkał m.in. w Londynie,

Monachium,

Genewie,

Krakowie,

Paryżu, Bernie i Zurychu. Zwiedzał Wiedeń; Berlin, Neapol, Pragę, Kolonię , Lozannę.

Bfł

także w Sztokholmie, Antwerpii, Lipsku , Brukseli i Helsinkach.
Podczas pobytów w Polsce / łącznie 4 lata / Lenin mieszkał w Krakowie i Poro
ninie , zwiedzał Podhale i Tatry. W czasie licznych wycieczek górskich Włodzimierz Lenin
zwiedził niemal całe Tatry - był w Morskim Oku, na polskich Rysach, w Kościelcu, Sakopa nem

itd. Na wycieczkach tych Lenin poznał wielu wybitnych Polaków , m.in. Władysława Rey

monta, Stefana Żeromskiego, kustosza Biblioteki Jagiellońskiej - Józefa

J

Korzeniowskiego

itd. Najbliżej zaprzyjaźnił się Lenin z kierownikiem stacji meteorologicznej Polskiego To
es i/
warzystwa Tatrzańskiego - Borysem Wigilewęm ...
.
Niektórzy z Polaków opisali i opublikowali swoje górskie spotkania z Leninem.
0 spotkaniu takim na Hali Gąsienicowej w Tatrach wspomina m.in. dr
Lypacewiczowa :

Jadwiga : Kowalewska-

Byliśmy wówczas młodzi i towarzyscy, więc mimo że mieliśmy już

tylko

resztki naszych wycieczkowych zapasów, zaprosiliśmy panów /Lenina i Wigilewa - przyp» red./
idących ścieżką ku schronisku* Przyjęli oni zaproszenie z gotowością

w prażącym, połud -

niowym słońcu przebyli bowiem Boozań i nudny Upłaz Kalacki,więc odpoczynek i posiłek przy
szły w samą porę. Potoczyła się rozmowa, posypały się anegdoty.

Kociołek z herbatą , nie

dość pewnie ustawiony na kamieniu , przypomniał Leninowi dykteryjkę o Kozaku,, który
chcący

nie

potrąciwszy kociołek z kaszą i rozlawszy jego zawartość, wyrzekał na ciasnotę

w

stepie. T{
Odbicie krajoznawczych zainteresowań Lenina

znajduje się w jego licznej kores

pondencji * Zdobytą wiedzę.krajoznawczą, poznanie ojczystego kraju oraz podpatrzenie sto
sunków panujących w wielu obcych państwach, wykorzystywał do swoich opracowań publicystycz
nych i prac naukowych. Mianowicie 8
” ... Niezwykle plastycznie przedstsivia wieś rosyjską i podhalańską; pisze

o

fińskich lasach i francuskich równinach; zachwyca się ośnieżonymi szczytami Alp i niepow
tarzalnym pięknem tatrzańskiego krajobrazu ”. " Szczególnie wiele materiału krajoznawcze
go zawiera opublikowana w 1899 roku obszerna monografia ” Rozwój kapitalizmu w Rosji "

,

owoc wieloletnich badań naukowych Włodzimierza Lenina» W oparciu o skrupulatnie zebrany
materiał, w tym pochodzący również z własnych obserwacji zebranych podczas krajoznawczych
wędrówek, Lenin przedstawił w tej pracy rzeczywisty obraz ekonomicznego rozwoju i stosun
ków w carskim imperium " . ?/
Włodzimierz Lenin interesował się także przyrodą i doceniał jej olbrzymie zna
czenie. dowodem tego jest m.in. fakt, ź© z jego inicjatywy powołano służbę ochrony lasów
1 parków.

samo dotyczy zabytków kultury. Świadczy o tym np. podpisanie przez

Lenina

19 stycznia 1918 r. dekretu n 0 ochronie zabytków przeszłości i kultury będących własnoś
cią narodu polskiego *». Dekret ten mówi także o przychylnym stosunku

Lenina

^ Z> "Gromadą ” Szlakiem Lenina. Wyd. STl¥. "Gromada-9, Białystok 1961 r.
2/
' Jak wyżej
5/ Zb. Tomko.ski; "Ziemia 1967
Wyd; ZG PTTK « Warszawie,

do

naszego
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narodu.
Szlak Lenina w Polsce w wielkim skrócie ma następujący przebieg :Kuźnioe - Boczań - Hala Gąsienicowa - Zawrót - Dolina

Pięciu

Stawów

Bukowina - Poronin. Jest to znakowany górski szlak pieszy,

Polskioh - Morskie Oko - Rysy ~
którym wędrują m.in. co roku

uczestnicy Ogólnopolskiego Rajdu Przyjaźni Szlakiem Lenina do Poronina*
nie '"Szlak Lenina1*

Poprzez określe

mamy też na myśli trasę autokarową przebiegającą m.in. przez

Kraków

do Poronina# którą przebywają masowo wycieczki z całego kraju ,przyjeżdzający na wymienio
ny rajd. Można też mówić o ,ł Lubelskim Szlaku Lenina ” , gdyż w czasie kilkuletniego

po

bytu Lenina w Polsce przez województwo lubelskie wędrowała dla niego korespondencja z Ros
ji carskiej i odwrotnie. Tak więc chyba słuszniej jest używać określenia *• Szlaki Lenina w
Polsce *' niż *Szlak Lenina w Polsce **. Jeżeli chodzi o muzea Lenina w naszym kraju, to ist
nieją dwie takie placówki# Mianowicie, w Warszawie / ul# Świerczewskiego

/ orsz w Kra -

kowie /ul# Topolowa 5/ posiadające swoje filie w Poroninie i Białym Dunajcu / miejsca po
bytów Lenina /.
Omawiając problematykę krajoznawczą i turystyczną związaną z postacią

twórcy

pierwszego na świecie państwa socjalistycznego, warto jeszcze wspomnieć o zakładach im.Le
nina w Polsce. Są to : Huta im. Lenina w Nowej Hucie, kopalnia im# Lenina w Wesołej
Stocznia Gdańska im. Lenina#

oraz

Zakłady te wiążą się bowiem ze współczesnym krajoznawstwem,

udostępnione zostały do zwiedzania i popularyzowany jest ich rozwój, produkcja, znaczenie#
Celem niniejszego artykułu nie było omówienie kompleksowe krajoznawczych zain
teresowań Lenina. Chodziło tu raczej o relację z przebiegu gdańskiego
minarium krajoznawczego ”

"Leninowskiego se

oraz odnotowanie przy tej okazji,kilku ciekawostek na ten te -

mat, które zachęciłyby do zainteresowania się tą problematyką i sięgnięcia do różnych

pu

blikacji mówiących 0 tych sprawach#Dlatego też na zakończenie jeszcze kilka wniosków {Mia
nowicie :
- Bogaty i różnorodny program gdańskiego " Leninowskiego seminarium krajoznaw
czego ** / prelekcja, dyskusja, filmy, zwiedzanie Stoczni Gdańskiej i wydawnictwa o tym za
kładzie / wykazał, że tego typu imprezy są bardzo ciekawe i pożyteczne, są przykładem nowo
czesności w krajoznawstwie / ciekawe wplatanie tematyki współczesnej do krajoznawstwa /

i

należy je kontynuować.
- Dla uczczenia setnej rocznicy urodzin W.I« Lenina każdy oddział , klub i ko
ło P T T K powinno» zorganizować wieczornicę na temat krajoznawczych zainteresowań tego wy
bitnego rewolucjonisty.
- Podczas imprez na temat krajoznawczych zainteresowań Lenina należy / choć w
skrócie / przypominać także o jego innych najważniejszych zasługach.
- W 1970 r. oddziały, kluby i koła

PTTK winny nasilić organizowanie wycie

czek do muzeów oraz na szlaki Lenina w Polsce.
- Przy organizowaniu imprez popularyzujących krajoznawcze zainteresowania Le
nina należy zwracać się o pomóc do placówek dyplomatycznych

ZSRR w Polsce oraz do ZW TPPR

-4?r

w Gdańsku, które chętnie bezpłatnie udostępniają wydawnictwa, filmy czy inne materiały pro»
pagandowe.
Wymienione wnioski wypłynęły z wygłoszonych prelekcji oraz z dyskusji, w której
wystąpili : E. Kresak - klub PTTK " MĘSKATOR " Gdańsk, St. Paul - Stocznia Gdańska, M.A.Mi
chalski - Zarząd Portu Gdańsk, B.Stąporek - Stocznia Gdańska i W. Fiodorow - konsul Konsu latu Generalnego ZSRR

w

Gdańsku.

Jeżeli chodzi o wydawnictwa dotyczące omawianego tematu, to można tu m.in.

za

proponować następujące pozycje*
1/

Zb. Tomkowski ; Włodzimierza Lenina zainteresowania krajoznawcze. Rocznik
PTTK "Ziemia"

. Warszawa 1967*

2/

Zb.. Tomkowski { Włodzimierza Lenina zainteresowania krajoznawcze. Broszur -

3/

Z. " Gromadą

4/

Turystyczna Agencja Prasowa , Warszawa; 15-12.1969 *

5/

J# Sobczak

ka w druku • Wyd. ZG PTTK , Warszawa 1970 r.
" Szlakiem Lenina. Wyd. STW "Gromada ", Białystok 1961 ♦

{ Lenin bliski Polakom. Wyd. TPPR , Warszawa 1970 •

Zachęcając do przeczytania jednej czy kilku

z wymienionych publikacji, życzymy ,

Czytelnikom dużo słońca i miłych wrażeń podczas wędrówek "Szlakami

CZESŁAW

wszystkim

Lenina".

SKONKA

-

DZIESIĄTA

BOCZNICA
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UTWORZENIA

WOLIŃSKIEGO

PARKU

NARODOvVEGO

Bezpośrednia po II wojnie światowej, gdy powróciły do Polski ziemie

nad Odrą i

Bałtykiem , poznański przyrodnik prof• dr Adam Wodziczko wystąpił z koncepcją

wydzielenia

na naszym Wybrzeżu określonych terenów o szczególnie

cennej przyrodzie i charakterystycz

nym krajobrazie i utworzenia nadmorskich parków narodowych.
Prof. A. Wodziczko wkrótce Zmarł, ale jego myśl podtrzymało społeczeństwo Pomo
rza Zachodniego, które przez wiele lat czyniło wysiłki i starania w kierunku

realizacji

tych planów. Miejscowi regionaliści zachętę w swych staraniach znajdywali zawsze w środowi
sku poznańskim»

które stale wysyłało na Wybrzeże młodych naukowców i przygotowywało mate

riały dla naukowego uzasadnienia i udokumentowania istniejących potrzeb w dziedzinie ochron
ny przyrody pasa nadmorskiego.

*

Dążenia na odcinku wolińskim zostały zrealizowane dzięki akcji na polu
profesora szczecińskiej Akademii Medycznej dra

sejmowym

Stanisława Zajączka. Jego wytrwała

praca

jako posła Ziemi Szczecińskiej sprawiła, że wreszcie w I960 roku ukazało się rozporządzę nie tworzące z centralnej partii wyspy Wolin - Woliński Park Narodowy.
W dniach 15 - 17 maja br. odbyła się w Międzyzdrojach z okazji dziesiątej rocz nicy utworzenia parku, uroczysta sesja naukowa zwołana przez Towarzystwo Naukowe Organiza
cji i Kierownictwa w Szczecinie i dyrekcję Wolińskiego Parku Narodowego ; zgromadziła

ona

około 200 osób z całego kraju i przeanalizowała osiągnięcia nauki polskiej w zakresie '
ochrony*przyrody, a w szczególności te dziedziny, które są związane z Wolinem

-

i jego oko

licą. Wiele uwag poświęcono również sprawom turystyki i krajoznawstwa na tym obszarze.
Na sesji wygłoszonych zostało 17 referatów zgłoszonych przez

środowiska naukowe

całego kraju, głównie Szczecina, ale i Warszawy, Krakowa i Poznania. Gdańsk reprezentowa ła doc. dr

Hanna Piotrowska prelekcją pt. ” Stanowisko geobotaniozne Wolina na tle Porno -

rza”. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchano również referatów historycznych sędziwego prof,
dra Mikołaja Rudnickiego z Poznania, który

- mimo swoich 87 lat - z olbrzymią swadą przed

stawiał dzieje wyspy od czasów etruskich / kupcy etruscy przybywali bowiem na te tereny po
bursztyn / aż po okres piastowski, dokumentując słówiańskośó tych terenów przede wszystkim
przy pomocy zachowanych nazw. Inne referaty omawiały nie tylko sprawy przyrody, ale i geo
logii, klimatu , zagospodarowania przestrzennego

itp. Większość tych materiałów

została

uczestnikom sesji doręczona przed zjazdem w formie potężnego ponad 250 - stronnicowego to
mu / reszta referatów i dyskusja zostanie umieszczona w II tomie pokonferencyjnyn,

który

ma się ukazać pod koniec roku/.
Referenci przedstawiali bogaty dorobek nauki polskiej związany

z Wolinem, par

kiem narodowym i ruchem turystycznym na obszarach połażonych u ujścia Odry do Bałtyku.Znaj
duje się tutaj ponad 4o wysp morskich, w tym 2 większe to W o 1 i n

i

U z n a & .Do Pol

ski należy cały Wolin i 1/1o część wyspy Uznam oraz wiele drobnych wysepek tzw. wstecznej
delty Świny. Wszystkie te wyspy tworzą powiat woliński, którego powierzchnia wynosi 538 km,
w tym 217

2

km

2

wód. Tereny lądowe mają więc łączną powierzchnię tylko około 32o km ,a więc

- 49 -

są mniejsze od Warszawy

p
/ 427 tan /. Na teren powiatu wolińskiego przybywa rocznie

około

miliona turystów,'a do ich dyspozycji stoi baza noclegowa sięgająca 60 tysięcy miejsc/ po
łowa obiekty uspołecznione, połow3 kwatery prywatne /.
Dyskusja nad zagadnieniami turystycznymi na Wolinie

dotyczyła

przede

wszystkim

stosuhku turystów do parku* Wstępne badania wykazały, iż spośród miliona przybyszów 300

-

350 tysięcy stanowią letnicy, 350 - 400 tysięcy wycieczkowicze, a 250 tys. uczestnicy wy poczynku świątecznego. Podstawowe pytanie brzmiało : ile osób z tego miliona zwiedza

park

i nim się interesuje, a następnej jaki ma wpływ na park masowe zwiedzanie przez turystów *
Analizy wykazały, iż zainteresowanie parkiem nie jest zbyt wielkie 5

może

około

100.000

osób rocznie poznaje ,ł skarby wolińskiej przyrody "«Reszta raczej tylko przypadkowo dowia
duje się , iż na Wolinie jest park narodowy i to głównie dzięki istniejącemu przy dyrekcji
parku muzeum.
Sprawy ochrony przyrody były omawiane w dużej mierze na tle znanego apelu sekre
tarza

ONZ

U

Thanta

żwracającego uwagę na konieczność iwiększenia opieki nad śro

dowiskiem, w jakim żyje człowiek. Memoriał sekretarza generalnego ONZ wywarł też niewąt
pliwie duży wpływ na całość dyskusji. Jej wyniki to wnioski, które uczestnicy sesji uchwa
lili jako wytyczne nie tylko w zakresie opraw ” wolińskich ■* , ale i problemów przyrodni ozych całego kraju. Ważniejsze z tych wniosków były następujące :
- park woliński / i wszystkie polskie parki narodowe / są obiektami niewielkimi
i z tej przyczyny muszą być przeznaczone głównie na cele badawcze,
-w parkach nie ma miejsca n.a turystykę pobytową.Natomiast chętnie są widziani tu
ryści - krajoznawcy, których trzeba zapoznawać z najistotniejszymi walorami parków.

Punk

ty takie powinny być odpowiednio zagospodarowane, by turyści nie niszczyli ich walorów*
- konieczne jest zwiększenie ilości parków narodowych/ uchwalono konkretne wnio
ski w sprawie parków : bieszczadzkiego i zamojskiego obejmującego

fragment

Roztocza /

i

stworzenie dokoła nich odpowiedniej otuliny.
Wnioski

podkreślają również znaczenie muzeów przyrodniczych

istniejących

przy parkach , omawiając problemy koordynowania prac naukowych i wiele innych zagadnień, a
w szczególności sprawy

zachowania czystości wód i powietrza, rozwoju kąpielisk i uzdro

-

wisk na obszarach pobliskich parkom.
0 ile chodzi o park woliński, który znajduje się w bezpośredniej bliskości potę
żnie rozbudowywanego portu w Świnoujściu, dyskutanci wskazywali na konieczność prowadzenia
badań naukowych wpływu tego typu obiektu na florę i faunę Wolina.’ Zagadnienia ochrony cen
tralnej części wyspy / czyli obszaru parku narodowego / wymagają szczególnej uwagi, ponie
waż plany przewidują rozwój przemysłu stoczniowego w Świnoujściu ii

wielu

innych działów

50 -

to miasto około 100

gospodarki narodowej, Świnoujście w nie tak znowu, odległej przyszłości

tysięczne; chodzi o to f że tego rodzaju aglomeracja miejska ma zapotrzebowanie na

znaczne

tereny rekreacyjne. Trzeba je znaleźć poza parkiem. Oto jedno z ważniejszych zadań dla nau
kowców interesujących się problemami Wolina. Strefa rekreacyjna musi być tak zagospodarowa
na, by koncentrowała wypoczynek świąteczny i nie dopuściła tej fali na obszary parkowe /już
i obecnie zdaniem wielu naukowców nadmiernie odwiedzane w stosunku do niewielkiej powierz chni/.
Konferencja w Międzyzdrojach dała wiele materiałów-, jak wykazuje powyższe omówie
nie- związanych nie tylko ściśle ze sprawami przyrody, ale z całością wiedzy o konieczności
ochrony środowiska przyrodniczego, które przecież zawsze będzie służyło człowiekowi.

CZBSŁAW

PISKORSKI

Bałtyk

Warn owo .

Zasięg penetracji turysty
cznej z większych skupisk
wczasowych - ośrodków
ruchu masowego położo
nych w okolicy iNRN

Lubin

■'///z rejon zakreskowany
to obszar penetracji
sięgający na teren WRN
---------

Bałtyk

granica WRN

Zalew Szczeciński
Opr Cr. Piskorski

fWapntca
.

.££.

Dargoóądz

-UL

Zalew Szczeciński
Uspołeczniona turystyczna baza noclegowa wczasowisk
powiatu wolińskiego (stan 1065r)
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PTTK

Turystów

MARYNARKI

WOJENNEJ

Wojskowych.

czerwca br. w Gdyni - Orłowie odbywał

się

I

Turystów Wojskowych. Impreza odbywała się pod protektoratem viceministra
generała Józefa Urbanowicza oraz dowódcy Marynarki Wojennej kontradmirała

Centralny

obrony

Zlot

narodowej

Ludwika

Janczy-

szyna . W imprezie uczestniczyło 400 turystów z całej Polski, reprezentujących wszystkie okręgi i rodzaje wojsk oraz wyższe uczelnie i akademie wojskowe.
Na program Zlotu złożyło się m.in. wiele konkursów, gier i ąuizów, ognisko, spot
kanie z przedstawicielami Marynarki Wojennej i władzami turystycznymi województwa gdańskie
go. W drugim dniu imprezy jej uczestnicy przebyli obowiązkową trasę

prowadzącą

z

Orłowa

przez Redłowo,bulwar nadmorski, zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej i O/M "Burza", by

przez

Witomino powrócić do punktu wyjściowego. Zlotowlezom zaprezentował swój program również a matorski zespół artystyczny i Zespół Estradowy Marynarki Wojennej

"Flotylla”«

W

ogólnej

punktacji zwycięstwo w Zlocie odniósł Pomorski Okręg Wojskowy, który otrzymał puchar. Pozo
stałe okręgi wojskowe opuszczały Wybrzeże z nagrodami ufundowanymi przez ojców miasta Gdy ni a także przez organizatorów, którymi byli: Komisja Kół Wojskowych
tyczny Marynarki Wojennej i Oddział PTTK

VIII

Ogó In o polski

ZG PTTK, Zarząd Poli

MW.

Tury styczny

Zlot

Motorowy.

W dniach 20 - 21 czerwca 1970 roku w Rewie pow. Puck odbył się VIII
Zlot Motorowy "Do morza",

na który przybyło blisko 300 pojazdów. Na 23 startujące zespo -

ły zwycięzcą został Klub Motorowy

LZS

Rusocin, który zdobył puchar przechodni za

stępcy dowódcy Marynarki Wojennej d/s politycznych. Imprezę zgodnie
zorganizowali działacze Morskiego Klubu Motorowego przy Oddziale
Młodzieżowy

Ogólnopolski

Rajd

"

Granicami

z

tradycją

P T T K

M W.

Gdyni".

W maju zakończona została największa impreza młodzieżowa organizowana
przez Komisję Młodzieżową Oddziału

PTTK

starannie

Marynarki Wojennej. W IV Okręgowym

rokrocznie

Rajdzie

Mło

dzieżowym " Granicami Gdyni " brało udział 1000 uczestników, pieszych i kolarzy. Rajd roze
grany został w dwóch etapach na 4 trasach prowadzących wokół Gdyni»podczas których przepro
wadzonych zostało wiele konkursów m.in. przyrodniczy, ze znajomości kodeksu drogowego,krajo
znawczy,

historyczny czy sprawnościowy. Wśród jednostek wojskowych zwyciężyło WK

19 już po raz czwarty, wśród szkół i SKKT zwyciężyła młodzież

PTTK - owska

PTTK

nx

z Zasadniczej

Szkoły Zawodowej Stoczni Marynarki Wojennej, podobnie zresztą jak i w kategorii kolarzy.

Z

drużyn harcerskich od początku do końca przewodziła drużyna "Czerwone berety" z II Liceum 0gólnokształoąoego w Gdyni*
porce przechodnie,

Zwycięzcy w poszczególnych grupach środowiskowych otrzymali pro

puchary i nagrody ufundowane przez zakłady pracy, instytucje

i organize

torów rajdu. Wśród fundatorów znalazł się WKKFiT 1 Zarząd Okręgu PTT w Gdańsku a także Kura
torium Okręgu Gdańskiegoo

-

Z

Obrad

Ligi

Ochrony

W czerwcu w sali P M R N

52

-

Przyrody

Gdyni

w

w Gdyni odbył się zjazd Miejskiego Oddziału Ligi Ochro

ny Przyrody. Uczestniczył w nim* m.in. przewodniczący

WK

FJN # poseł na

rian Wichłacz, który jest przewodniczącym Zarządu Okręgu
podsumowano

3-letni

Sejm PRL

L 0 P.

W

trakcie

dorobek ligi i jej działalność na terenie Gdyni < oraz

władze, na których czele stanął kierownik Szkoły Podstawowej nr 34
ski.

w Gdyni

Flo
obrad

wybrano nowe
Jan Ratuszyń -

.
Warto wspomnieć, że

L O P

w Gdyni skupia 19 tys. członków , a

jego

członkowie

rozwijają działalność, którą trudno wyrazić w złotówkach lub innych wielkościach
czych. We władzach ligi znaleźli się przedstawiciele oddziałów

PIH

porównaw

w Gdyni $ Morskie

go i Marynarki Wojennej.

10

lat

Okrętu

-Muzeum”

Burza”

Historia popularnego dzisiaj okrętu - muzeum

•»Burza”

sięs®

roku I960 ,

kiedy

to okręt ten stał się częścią składową Muzeum Marynarki Wojennej i udostępniony został spo
łeczeństwu i turystom przybywającym do Trójmiasta z całej Polski. Przez te dziesięć lat o fcręt stał się atrakcyjną placówką muzealną, odgrywającą dużą rolę w krzewieniu tradycji wo
jenno - morskich, popularyzującą historię oręża polskiego na morzu i dzień dzisiejszy.Śred
nia roczna zwiedzających przez te 10 lat kształtowała się w granicach

220

tys. osób.Nato

miast do dnie dzisiejszego, tj. 1 czerwca okręt obejrzało 2 miliony 242 tys* osób , co
stawiło ” Burzę ” wśród najliczniej
częściej

zwiedzanych

kontrtorpedowca z

zwiedzanych placówek muzealnych w kraju.

są młodzi obywatele i turyści z kraju i z zagranicy.

PTTK-

Losy

naj

sławnego

okresu II wojny światowej ściągają na jego pokład i do pomieszczeń w okre

sie szczytu ok. 2- tys. zwiedzających dziennie. Z okazji
działu

Wśród

po

10-leoia

"Burzy”

Zarząd Od

Marynarki Wojennej objął nad okrętem patronat, dzięki czemu wycieczkowicze

mogą zaopatrzyć się ńa okręcie w pamiątkowy stempel oraz pamiątki z imprez turystycznych Ma
rynarki Wojennej . Na cały kraj rozesłana została także ulotka o aktualnych ekspozycjach na
o/m zawierająca informację ó warunkach i czasie zwiedzania,jak
zorganizowanych z okazji 25-lecia Marynarki Wojennej

również

PRL.

A.

TOKARSKI

o

tematach wystaw

-

IMPREZY

ORGANIZOWANE

Pierwiosnki

PRZEZ

53

-

STUDENCKI

ODDZIAŁ

PTTK

W

GDAŃSKU

70

Rajd «• Pierwiosnki " ma już bogatą tradycję wśród studentów środowiska gdańskie
go. Początki były skromne. W roku 1966
wiosnki

66w

skupiły tylko 200

zorganizowano pierwszy rajd pod tą nazwą.

*Pier~

uczestników , ale już rok później wszystkimi trasami

rajdu.tf Pierwiosnki 67 v przemierzało Ziemię Gdańską 800 studentów reprezentujących wszyst
kie uczelnie Trójmiasta. Jednak dopiero ” Pierwiosnki
biły wszelkie rekordy frekwencji. Chciałbym od razu

69 " ze swymi 1200 uczestnikami po zastrzec się, że

przytoczone

przeze

mnie dane dotyczące liczby uczestników nie uwzględniają osób nie zapisanych, tzw. waletów •
Trudno jest organizować zakończenie rajdu, w którym bierze udział tak duża liczba turystów,
dlatego już " Pierwiosnki 68 *' miały zakończenie w trzech miejscach. Specjalny pociąg zbie
rał uczestników z wszystkich zakończeń. Można było się wtedy podzielić wrażeniami z turysta
mi z innych tras i ewentualnie umówić się na następne rajdy.
W tym roku w " Pierwiosnkach 70 ” uczestniczyło 800 osób. Wraz ze studentami szli
pracownicy naukowi. Mieliśmy także gości, wśród których najliczniejszą grupę stanowili tu ryści ze Stoczni Gdańskiej. Zakończenia odbyły się nad jeziorami; Garczyn,Kosobudno i Kniewo. Do wyboru było 17 tras, a między innymi kilka tras sprawnościowych. Ich uczestnicy roz
grywali między sobą mecze piłki nożnej i maszerowali na azymut.
Atrakcji zresztą nie brakowało na żadnej z tras. Trasa XVTI miała być trasą semi
naryjną, ale chyba coś zawiodło, bo taką nie była. Jednak i tak było to trasa inna niż pozo
stałe, nie tylko dlatego, że byłem jej uczestnikiem.
Mimo kropiącego od czasu do czasu deszczu i marszu po błotnistych

drogach

dobre

humory dopisywały wszystkim. Krajobraz stanowił prawdziwą rozkosz dla oka. Szczególnie przy
ciągały wzrok malowniczo położone wśród wzgórz i lasów jeziora*Do celu,

czyli nad jezioro

Khiewo należało dojść na godzinę 15*00 Tam już jak zwykle; ognisko, gorąca parówka z

bułką

i herbata. Wesołe śpiewy były przerywane licznymi konkursami. Najciekawszym był chyba kon kurs polegający na odśpiewaniu na dowolną melodię wycinka z prasy codziennej.Pierwsze miej
sce zajął kol. Andrzej Porębski, który na bis odśpiewał jeszcze repertuar kin i teatrów.
Ognisko zaszczycił też swoją obecnością J. M. Rektor Politechniki Gdańskiej
Janusz Staliński. Dostał on w prezencie od rajdowiczów z XVII trasy, którzy
szość konkursów ,Jajo

Prezesa. Był t3 pokaźnych

wygrali

rozmiarów kamień

w

prof.
więk

kształcie

jaja. Nie pamiętam już^ kto pierwszy go tak nazwał, ale nazwa ta natychmiast się przyjęła.Ja
jo Prezesa po zajęciu pierwszego miejsca w konkursie na najbardziej niecodzienną
rajdzie powędrowało, mam nadzieję, do Gdańska wraz z
ba było zakończyć ognisko. Pociąg odjeżdżał o godz. 2o

rzecz

na

J.M. Rektorem. Czas naglił więc trze
z Krzesznej i czekał nas

jeszcze

do pokonania odcinek znad jeziora Kniewo na stację kolejową.
Trzeba stwierdzić, że raj "Pierwiosnki
zą, za co należą się organizatorom

S K T

PG

"Fifyw

70

,f był bardzo udaną impre

słowa uznania,

i Czeka

nas wkrótce

Jeszcze Jedna wielka impreza turystyczna organizowana przez Oddział Studencki
Gdańsku* Będzie nią XVI

A

więc

Ogólnopolski

do

zobaczenia

x

Rajd

PTTK

w

Kaszubski®

!

x
X

Dorocznym zwyczajem w dniach 12-17 maja odbywał się XVT Ogólnopolski Studencki
Rajd Kaszubski organizowany wspólnie przez Oddział Studencki

PT T K i Radę Okręgową

ZSP

w Gdańsku* Już po raz szesnasty najciekawszymi szlakami Kaszub szli Jego uczestnicy.Ra

22

trasach kończących się w Starogardzie Gdańskim maszerowało ponad 1500 uczestników. O roz miarach tej imprezy świadczyć może chociażby tof że przy organizacji było zatrudnionych po
nad 100 osób. Początki były skromne* I Studencki Rajd Kaszubski przed 16 laty liczył około
200 uczestników i nie był Jeszcze rajdem ogólnopolskim* Dopiero w latach późniejszych wa lory turystyczne kaszubskich tras spowodowały, że rajdy te na stałe weszły

do

kalendarze

ogólnopolskich imprez turystycznych. Cieszą się one ogromnym powodzeniem wśród

studentów

innych środowisk, którzy licznie uczestniczą w najdłuższych i najciekawszych trasach.

XVI

Ogólnopolski Studencki Rajd Kaszubski miał charakter niezwykle uroczysty, gdyż odbywał się
25 -lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy.Kaszubi za«^

on w roku obchodów

wsze walczyli o polskość tych ziem, nie dawali się zgermanizowaó; o czym wymownie

świadczy

ten' dwuwiersz :
Niema
a

bez

Kaszub
Kaszub

bez

Polonii

Polski**.

Wielu z nich oddało życie za Ojczyznę, którą była dla nich zawsze Polska.Niemcy,
szczególnie w okresie II wojny światowej, usiłowali zmienić por^ .wę Kaszubów poprzez masowe
mordowanie ludności. Jednym z licznych miejsc, w którym hitlerowcy

^konali zbrodni

położony kilka kilometrów od Starogardu lasek wSzpęgaw sku. Znajduje się

Jest

tam wie

le zbiorowych mogił ofiar niemieckiego okupanta. W tym właśnie miejscu delegacja uczestni
ków Rajdu
kończenia w

złożyła wieniec, oddając hołd pamięci pomordowanych. Już

w przeddzień

za

P S 0 w Starogardzie Gd. było wiele osób organizujących zakończenie Rajdu.

Prowadzenie takiej imprezy jest rzeczą trudną, lecz kierownik XVI Ogólnopolskie
go Studenckiego Rajdu Kaszubskiego Michał Kasztelan wywiązał się doskonale ze swoich obo wiązków. W niedzielę 17 maja już w godzinach przedpołudniowych na miejsce zakończenia przy
bywali uczestnicy rajdu. Uroczyste zakończenie uświetnił występ regionalnego zespołu pieś
ni i tańca. Wieczorem uczestnicy pojechali specjalnym pociągiem do Gdańska, a

na

miejscu

zakończenia zostały tylko ekipy porządkowe. Jak wynika z wypowiedzi uczestników, rajd

był

imprezą udaną, a organizatorzy zrobili wszystko, aby jeszcze uatrakcyjnić jego przebieg.

JANUSZ

PIECHOCKI
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NOTATKI

WYDAWNICZE

WYDAWNICTWA TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE

POMORZE
« INFORMATOR

TURYSTYCZNY

WOJEWÓDZTWA

KOSZALIŃSKIEGO "

Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Koszalin 1969 * Autorem tekstu i
treści map w informatorze jest

Czesław Orłowski#

Książka zawiera wiele adresów i wykazów

placówek interesujących turystę#
" GDAŃSKI

INFORMATOR

TURYSTYCZNY . ROK

1970 "

Nakładem Wojewódzkiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Gdańsk 1970 • W porównaniu z zeszło
rocznym informatorem ma znacznie bogatszą graficznie kolorową okładkę oraz tekst

drukowany,

Układ informatora pozostał ten sam, a podane informacje zawierają podobne błędy jak w wyda
niu z poprzedniego roku* Na str. 42 i 43 nie wiadomo dlaczego placówki obsługi wycieczek-biu
ra turystyczne podzielono na dwie grupy ; osobno podano tak zwane BORT - y PTTK * owskie pod
nagłówkiem n VII« Ośrodki tfuchu turystycznego na terenie woj# gdańskiego, " przy tym nie za
znaczono wcale, że są to placówki

PTTK. Sądzę również* że należało wymienić

je łącznie

w pkt# V n Obsługa wycieczek - Biura Turystyczne " . Należało przy tym specjalnie podkręć lió usługi przewodnicki© świadczone przez placówki

B O R T -u# Na str, 55 nie zostały wymię-*

nione wszystkie działające aktualnie kluby turystyczne

P T T K, pominięto takie kluby, jak

79 Bąbelki % " Krokusy *®, 99 Przymorze ’* oraz szereg innych-ną terenie województwa#

Pewien

nieporządek daje się zauważyć ną str. 58* Tytuł 99 Ośrodki wodne -przystanie kajakowe i żeg
larskie 97 nie odpowiada treści, gdyż umieszczono tu lodowiska naturalne otwarte, tory sa

-

neczkowe, stadiony woj. gdańskiego # Na str, 62 brak w pkt# ” j. Wypożyczalnie sprzętu tury
stycznego " takich wypożyczalni

P T T K, jak w Gdańsku przy Żabim Kruku, w Sopocie,w Gdyni

we Wdzydzach Kiszewskich / kajaki/, Chmielno / kajaki/# Nie podano też informacji o działa
jących przy placówkach PTTK

Poradniach Krajoznawczych#

Sam układ informatora jest raczej bardzo niewygodny dla korzystającego#Sądzę, że
by łby bardziej korzystny, gdyby informacje poza ogólnymi w części wstępnej informatora zo stały podane z rozbiciem na Trójmiasto, powiaty ,a imięjscowości w powiecie podane w porząd
ku alfabetycznym ze wszystkimi niezbędnymi turyście danymi. ^Również

poważnym brakiem jest

bezimienność wydanego informatora. Naszym zdaniem każde, wydawnictwo o charakterze poważnie jszym

winno zawierać wykaz osób, które opracowały tekst, układ

graficzny

okładki itp*

Do

informatora załączono mapę, na mapie nie zostały zaznaczone wszystkie punkty ł,it,ł# Cena 10,zł. / Nr 1351 /.
Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej wydał również szereg folderów,a mia «
nowicie $

’
" OSIĄGNIĘCIA GOSPODARCZE W0J(J GDAŃSKIEGO

Tekst : I * Kołodziejski # Zdjęcia :

Z. Kosycara#

w XXV - LECIU- PRL ”

- 56 -

" SZLAKIEM

WYZWOLENIA TRÓJMIASTA

1945 - 19?0 M .

Tekst *

Rudolf Lauer * Zdjęoia archiwalne.

Tekst *

Józef Milewski . Zdjęcia * Leon Brzozowski

" KOCIEWIE « .

" LATO
Tekst *

NA

KASZUBACH ”

Izabella Trojanowska, Zdjęcia» K. Janowski . Wydane wspólnie z Powiatowym Komitetem

Kultury Fizycznej i Turystyki w Kartuzach*
" ZIEMIA
Tekst * K

PUCKA " .

Janowski . Zdjęcia t foto - color* K. Janowski# Wydane wspólnie z Powiatowym

Ko

mitetem Kultury Fizycznej i Turystyki w Pucku.
" WYPOCZYNEK

ŚWIĄTECZNY

DLA

MIESZKAŃCÓW

TRÓJMIASTA ,ł

Tekst : K. Janowski. Zdjęcia t foto - color. K. Janowski, wydany wspólnie z Miejskim
kiem Sportu , Turystyki i Wypoczynku
" JEZIORA

w

Ośrod

Gdańsku.

RADUŃSKIE ,f.

Tekst * Izabella Trojanowska« Zdjęcia» K. Janowski.
”

NADMORSKI

ŚZIAK

-

I^BQRK f ŁEBA , GDAŃSK ".

Tekst * W. Madey , St. Hankowski. Zdjęcia* foto - color. K. Janowski, wydany wspólnie z Kura
torium Okręgu Szkolnego w Gdańsku i Zarządem Oddz. Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Schro
nisk Młodzieżowych w Gdańsku.
” WĘDRÓWKI PO SZLAKACH TURYSTYCZNYCH POWIATÓW WEJHEROWSKIEGO I PUCKIEGO ,ł
Tekst i zdjęcia* K. Janowski • Mapka* I. Danielak • Wydany wspólnie z Zarządem

Okręgu

PTTK

w Gdańsku.
" KASZUBY . FOLKLOR - SZTUKA

LUDOWA ”

Tekst * I. Trojanowska. Zdjęcia* Z. Kosyoarz ., St. Kraszewski.
” SŁOWIŃSKI

PARK

NARODOWY "

Informator turystyczny. Przebieg szlaków. Informacje praktyczne. Brak podanych autorów teks
tu i zdjęć.
” INFORMATOR TURYSTYCZNY . CAMPING W WOJEWÓDZTWIE GDAŃSKIM fr
Nie podano

autorów zdjęć, rysunków i tekstu*
W sumie otrzymaliśmy pokaźną ilość estetycznie wydanych barwnych folderów.

Szko

da, że foldery te dotyczą zasadniczo bardziej znanych miejscowości naszego województwa, nie
stety brak w dalszym ciągu folderów, dotyczących niemniej atrakcyjnych miejscowości i terenów
jak Kwldzyń, Wysoczyzna Elbląska i innych,
INNE

REGIONY
" ZIELONA

GÓRA

I OKOLICE ”

Przewodnik napisany przez Władysławą Korcza. Wydawnictwo Poznańskie, " 1970 •

Cena t 10,- zł

Przewodnik zawiera opisy miasta oraz niektórych okolicznych miejscowości godnych
/Nr

i

1283 /.

zwiedzania

-

" BESKIDY , BIESZCZADY

I

57

-

POGÓRZE "

Przewodnik po części wschodniej Beskidów. Autor Władysław Krygowski, opisując dokładnie■
lony teren, podał w nim 32 trasy kolejowe, autobusowe, 303 szlaki piesze, 84

szczyty

i 191 miejscowości. Nadto przewodnik zawiera 3Ö rysowanych panoram górskioh *

7

i kolorową mapę całego terenu. Cena: 50»-3* /
" PRZEWODNIK GEOLOGICZNY
Praca.zbiorowa pod

PO

okreś
górskie

planów

miast

1285 /•

SUDETACH "

redakcją naukową Wojciecha Grocholskiego.

Wydawnictwa

Geologiczne,

War

szawa 1969 • Cena: 60,-zł.
Obszerna praca, która oprócz części wprowadzającej w zagadnienia i wiadomości o

rozwoju

logicznym Sudetów zawiera także opisy 44 wycieczek geologicznych po całym obszerze

geo

Sudetów

w

obrębie granic Polski. Wydawnictwo dobrze ilustrowane, posiada liczne wykresy i mapki .
/Nr

1286 /.
" PRZEWODNIK GEOLOGICZNY PO ZACHODNICH KARPATACH

FLISZOWYCH ”

Praca zbiorowa. Wyd. Geologiczne, Warszaw© 1969* Wyd. I. Jest to popularny opis skomplikowanej
budowy geologicznej Karpat fliszowych • Poza opracowaniem ogólnym zawiera przewodnik
łowe opracowanie geologiozne obszaru przez podanie.26 wycieczek

po

terenie.

szczegó

Przewodnik Jest

przeznaczony dla szerokiego kręgu czytelników zainteresowanych geologią, przede wszystkim
turystów zwiedzających Karpaty oraz osób organizujących wycieczki krajoznawcze po tym

dla

terenie.

Liczny zestaw mapek topograficzno - geologicznych umieszczonych na końcu przewodnika umożliwia
dobrą orientację w terenie i samodzielne odszukanie odsłonięć. / Nr

323 /•

" ATLAS WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO w
Wyd. Geologiczne, 1970 . Wydane nakładem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach. Za
wiera 40 stron.barwnych map, wykresów obejmujących całość zagadnień najbardziej

właśoiwych

i

charakterystycznych dla gospodarki tego regionu. Między innymi atlas ten zawiera mapy dotyczą
ce walorów krajoznawczych i bazy turystycznej woJewództwa.Oałośó atlasu podzielono na odpowie
dnie działy. / Nr
R

Ó

Ż

N

1322 /.

.

E
" MODEL

ORGANIZACYJNY

Autor dr W. Reczek, przewodniczący

TURYSTYKI
G K K F

W
i

POLSCE ” .
T. Książka wydana przez
częściach : 1/

w 1969 r. Cena 2o,~zł . Autor podaje w poszczególnych 4

"Sport i Turystykę"
Pierwsze próby nauko -

wych badań w dziedzinie turystyki, 2/ Ruch turystyczny na ziemiach polskich od początku do
wojny światowej, 3/ Ruch turystyczny i kształtowanie

eię modelu

organizacyjnego

PRL , 4/ Funkcjonalność aktualnego modelu polskiej turystyki . /Nr
INN

E

II

turystyki w

1271 /.

WYDAWNICTWA
" BIBLIOGRAFIA

POMORZA

GDAŃSKIEGO

ZA

ROK

Autorzy: W. Andrusiak , B. Ramatowska, A. świderska.
Wydany obecnie tom III Jest kontynuacją tomów

I

i

1966 M

PWN , G^ańsk-Poznan 1969

.Cena: 54,

II wydanych w ubiegłyoh latach./Nr 135o/.

-

"

BISKUPIEC , Z

DZIEJÓW

58

-

MIASTA

I

POWIATU "

Opracowani© zbiorowe. Wydawnictwo " Pojezierze ", Olsztyn 1969 • Cena : 36,-zł* Monografia

raise—

ta Biskupiec oraz powiatu.
. " BARTOSZYCE . Z

DZIEJÓW

MIASTA . I POWIATU "

Opracowali: R. Hryciuk i M. Petraszko. Wydawnictwo ,r Pojezierze ł* , Olsztyn 1969 - Cena 39#- zł
Monografia miasta i powiatu.
Gdańskie

Towarzystwo

Naukowe

cały swój zeszyt Nr 6 z 1969

r. poświęciło Kocie w iu. Zawiera on dane o dialekcie, nazwach miejscowości, architektu rze i budownictwie, życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Kociewia. Wydawnictwo ” Osso łineum ”, Wrocław 1970 • Cena : 15#-2ł# / Nr 1284/.
UNIWERSYTET

MIKOŁAJA

KOPERNIKA

W

TORUNIU

w zeszycie 35

nauk humanistyczno-spo-

łeoznych przytacza szereg materiałów historycznych różnych autorów, a między nimi pracę Krystyn
ny Zielińskiej o ” Przywileju Mszczuja II z 1277 n. dla kasztelana puckiego Czcibora ".PWN,
Poznań 1969 . Cena:11,-zł . / Nr 1277 /.
" TORUir

W CZASACH

KOPERNIKA "Toruń

1969 .

PWN, Oddział w Poznaniu.Cena *

10,-zł. Autor Bohdan Rymaszewski opisuje pod względem architektonicznym i urbanistycznym m.Toruń

z czasów Kopernika. / Nr 1278 /.
" DOM

I

ŚRODOWISKO RODZINNE MIKOŁAJA

KOPERNIKA”

Dziełko napisane przez prof. Karola Górskiego, a wydane przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Od
dział w Poznaniu w 1968 r. Cena : 6,-zł . Wyd. I. Opisano w nim pochodzenie astronoma,

dom

ro

dzinny w Toruniu, ówczesne miasto i środowisko miejskie Torunia. / Nr 1279 /.
" SŁOWIANIE ZACHODNI

NA BAŁTYKU ”

Prof. Kazimierz Śląski. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1969 . Cena:18,-zł. Publikacja ukazuje związ
ki

Słowian nadbałtyckich z ludami skandynawskimi w pomrokach dziejów, skąd wyłania się panora

ma ich życia gospodarczego i handlowego ./ Nr 128o /.
" ŻOŁNIERZE W POCZTOWYCH
Autorzy: A.

Bartoszewski

MUNDURACH " .

i W. Gomulski. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1969 .Cena* 10,-zŁ Opowieść

o przygotowywaniu przez Niemoów zbrojnego napadu na Pocztę Polską w Gdańsku oraz o walkach, i oferonie Poczty, Interesująco napisana i zilustrowana. / Ur 1273 /•
" W.

WOJSKOWYM

PRZEGLĄDZIE

HISTORYCZNYM ”, Nr 3 - 4 / 51 /

Nr 3 - 4 / 31 / z 1969 r. zamieszozono pracę płk. rez. Jana Ptasińskiego pt. ” Zarys działalnoś
ci tajnej organizacji wojskowej " Gryf Pomorski ", w której autor opisuje na podstawie materia
łów archiwalnych rozwój i działalność tej organizacji z podaniem dat, nazwisk i innych intere sujących szczegółów. / Nr 1276 /.
W numerze 3/4/31 z 1969 r. " Biuletynu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego-podano ciekawy artykuł historyczny Klemensa Szczepańskiego pt. "Przyczynek
ności Straży Ludowej
Krejć ’•O łacińskiej

i

0 W P

w powieoie chojnickim ". W tymże

artykuły

Bogusława

nazwie Pomorza - Pomorania ” oraz Jerzego Tredera w Nazwy miejsoowości po

wiatu wejherowskiego w spisie miejscowości

1

numerze

do działał -

PRL", Oba artykuły ze względu na poruszoną tema-

-

59

-

tykę są interesujące, w szczególności zaś drugi artykuł wnoszący sporo zastrzeżeń dc "Spisu
miejscowości " wydanego przez Wydawnictwo Komunikacji i Łączności w 1967 r* /Kr 12o3/.
INFORMATOR KULTURALNO-OŚ MATOWY "

ZIEMIA GDAŃSKA " ,

Nr 77 z września - października 1969 r. zawiera artykuł Czesława

Skonki

pt. tł

Turystyczny

szlak folkloru gdańskiego ". Autor podał w tym artykule program zwiedzania miejscowości

na

szlaku folkloru gdańskiego, utworzonym i spopularyzowanym w 1966 . /Nr 1191 A
”

ONOMASTICA 99

Rocznik XIV, zeszyt nr 1 - 2, Wyd. Zakład Naukowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa-Kraków 1969 . Cena: 50,-zł. Wśród wielu artykułów może zainteresować nas

artykuł

Zygmunta

Brockiego i Huberta Gołnowicza” Q nazwie granicznego potoku między Sopotem a Kolibkami"oraz
w dziale 99 Stan badań nasewnlcsych"

artykuł Zygmunta Brockiego 99 Onomastyka w czasopismach

Gdańskiego Ośrodka Naukowego 1958 - 1967 ” omawiający opublikowane artykuły w pismach poda
nych wyżej, a dotyczących nazewnictwa z terenu Pomorza Gdańskiego • /

1281 A

"LI TER X "
Miesięcznik , Gdańsk, kwiecień 1970 • Nr 4 / 100/ zawiera między innymi następujące interesu
jące artykuły : Edgarda Milewskiego 99 Nasze myślenie o renesansie " poświęcony odbudowie

i

udostępnieniu Gdańskiego Ratusza Głównego Miasta i Tadeusza Bolduana *» Droga do Odry i Bał
tyku " omawiający wydaną przez śląski Instytut Naukowy w

Katowicach

interesującą

książkę

Mariana Orzechowskiego ” Odra, Nysa Łużycka, Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu

II

wojny światowej "f Donalda Steyera " Wizyty zagranicznych okrętów wojennych w Gdyni w latach
1920 - 1959 "9 Mikołaja Rudnickiego 99 W sprawie nazwy Veneti ,ł*
Nr 5/1o1/, maj 1970 . W numerze tym mogą zainteresować naszych czytelników następujące ar tykułys 99 Sugestie niejednej wiosny 99 Edgara Milewskiego, artykuł

poruszający

zagadnienie

propagandy wizualnej w miastach, szczególnie w Trójmieście, artykuł Mirosława. Komendeokie go o ceramice ośrodka gdańskiego pt. 99 Sztuka zbyt mało znana ", Lech Mokrzecki w
99 Tradycje uniwersyteckie Prus Królewskich 99 wspomina dawne próby

powołania

artykule

Uniwersytetu,

artykuł Władysława Zajewskiego 91 Pruska dywersja w polskim wolnym mieście Gdańsku " porusza
sprawy pruskich intryg w czasie oblężenia i kapitulacji Gdańska przed wojskami rosyjskimi w
1813 r.
Nr 6/1o2/ , czerwiec 1970 .0 dawnych muzykach Polski Północnej pisze Wacław Kmicic Miele rzyński w artykule

99 Piotr Elert ,ł. Elert prowadził drukarnię w Warszawie,2 której wyszedł

jeden z pierwszych przewodników pt. " Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy " Adama la rzębskiego. Ryszard Kukier

w artykule 99 W rejonie etnograficznym Gochów " pisze o południo

wo- zachodnich ziemiach kaszubezozyzny i ich przemianach ©tnioznych#Iuteresujący szczególnie
dla przewodników jest artykuł

Tadeusza Domagały pt. " Stare nazwy gdańskich spichlerzy".

-

60

-

" PO BH ZI.Ż E "
Miesięcznik , Koszalin

kwiecień 1970 , nr 14 . O żołnierzach poległych w boju o Kołobrzeg

piszę w artykule ” Kołobrzeski brzeg '• Alojzy Sroga . Jan Pertek w.” Odwecie ze Westerplat
te " pisze o wyzwoleniu Gdyni i Gdańska*
Nr 16, czerwiec 1970 . Artykuł Henryka Prawdy pod tytułem " Pomorze walczące '• mówi o dzia łalności Polaków na Pomorzu w okresie II wojny światowej. Edgar Milewski w artykule ”Dar mo
rza w pisze o Bibliotece Gdańskiej

P A N . W artykule ” Odłogi M Stanisław

Górny

sprawę organizowania wiejskich wczasowisk na przykładzie pow. wałeckiego .

J.

RXOHTARSKI

porusza

- 61 -

INF

OR

MACJE

w

Kolegium Redakcyjne "Jantarowych Szlaków”

Gdańsku informuje,że w Klubie Turysty przy ul.

ze względu na konieczność uzupełnienia zbio

Długiej 45 prowadzi Poradnię Krajoznawczą,któ

rów Biblioteki Narodowej w Warszawie,Uniwer

ra udziela wszelkich informacji na miejscu

sytetu Jagiellońskiego w Krakowie i biblio -

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

PTTK

i

listownie w zakresie turystyczno-krajoznawczy^

teki Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK

a także można zasięgnąć porad fachowych doty

w Gdańsku !dotychczas

czących organizowania wycieczek.

zwraca się z prośbą do Czytelników.którzy nie

wydawanym

biuletynem

księgo

kompletują biuletynu,a posiadają stare nume

zbioru turystyczno-krajoznawczego stale uzu 

ry o przekazanie ich do biblioteki Regional

pełnianego wychodzącymi nowościami .Poza wydaw

nej Pracowni Krajoznawczej.

Tamże można korzystać z bogatego

nictwami można korzystać na miejscu z periody

Chodzi nam przede wszystkim o numery 2 lat

fców, jak "Światowid","Gościniec", "Pobrzeże",

1956, 1959» I960, 1961,1962, 1963, 1964,1965.

"Poznaj swój kraj" i inne.

Ewentualna odpłatność za przekazywane numery

Poradnia jest czynna w poniedziałki i pią
tki od godz.1400 do godz*1700.

biuletynu do omówienią z kierownictwem

Pra

cowni.W powyższej sprawie należy zwracać się
do Regionalnej Pracowni Krajoznawczej W

X

po

niedziałki i piątki od godz.1400 do godz.17°°

X

do pracownika urzędującego w

X

Regionalna Pracownia Krajoznawcza

PTTK

w

Poradni

Krajo

znawczej, ul .Długa 45, Klub Turysty.

Gdańsku zwraca się z apelem do aktywu turysty
x

x

czno-krajoznawczego o przekazywanie do biblio
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