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Marek Sperski

Łazienki Południowe w Sopocie
Budowle zwane łazienkami zaczęto wznosie 

w nadmorskich uzdrowiskach Europy w pierwszej 
połowie XlX wieku. Miały one umożliwić kuracju
szom morskie kąpiele stosownie do potrzeb uzdro
wiskowych gości oraz wymogów ówczesnego pra
wa. Do lat dwudziestych naszego wieku kąpiel 
w morzu w miejscach publicznych, poza łazienka
mi, była ze względów obyczajowych zakazana.

Przewodnik turystyczny Die Seebadenanstalt zu 
Zoppot bei Danzig, wydany w 1823 roku przez 
J. E. Alberti ego w Gdańsku, informuje na stronie 
li o możliwościach kąpieli w Sopocie: ,jMiejsca 
kąpielowe dla pań i panów na plaży są całkowicie 
oddzielone. Leżą w odległości 700 stóp jedno od 
drugiego, a odstęp ten jest bezwzględnie przestrze
gany. Dwaj umundurowani policyjni obserwatorzy 
pilnie strzegą, aby ustalona odległość nie była sa
mowolnie zmniejszana, a także, aby do tych miejsc 
żaden niepożądany widz nie śmiał się zbliżyć”.

Jak się dowiadujemy z cytowanego przewodni
ka, w 1823 roku założyciel sopockiego kąpieliska 
doktor Jan Jerzy Haffner z Colmaru wzniósł na 
miejscu dzisiejszego Zakładu Balneologicznego 
murowany budynek z kotłami i wannami do 
ciepłych kąpieli, a jednocześnie z nim ponad 30 
drewnianych budek przebieralni nad brzegiem 
morza, w miejscu dzisiejszych Łazienek Północ
nych i Południowych. Przebieralnie dla pań, 
położone u ujścia Potoku Środkowego do Zatok’ 
Gdańskiej, w odległości 180 m na południe od 
zakładu kąpielowego, stanowiły pierwowzór Ła
zienek Południowych. Każda z kabin wyposażona 
była w ławeczkę, miskę do mycia nóg, wieszaki, 
lustro, nocnik i ręczniki.

Na szczegółowej mapie Sopotu sporządzonej 
w 1825 roku przez Schapera oznaczono na miej
scu późniejszych Łazienek Południowych skupisko 
kilkunastu budyneczków opisanych jako budynki 
kąpielowe (Bade Buden) dla kobiet. Podobny ze
spół przebieralni dla panów figuruje na miejscu

Łazienki Południowe na planie Striebera (1844 r.)

Łazienki Południowe (1904 r.)
Ze zbiorow Biblioteki Gdańskiej PaTs

dzisiejszych Łazienek Północnych. Najstarszy wi
zerunek tych ostatnich przedstawi* warszawski 
aktor Alojzy Ziółkowski na skromnej akwareli na
malowanej w 1839 roku podczas pobytu w Sopo
cie. Obrazek do dziś przecnowywany w Muzeum 
Teatralnym w Warszawie przedstawia drewniane 
domkj z czterospadowym1 dachami oraz niewielki 
pomost prowadzący od domków w7 morze. Wspo
mniana akwarela ukazuje również najstarszy 
z zachowanych do dziś wizerunków sopockiego 
mola.

Wygląd pierwszych sopockich łazienek opisuje 
szczegółowo J. E. Boettcher w przewodniku Der 
Seebade-Ort Zoppot bei Danzig z 1842 roku. Dom- 
ki-przebieralnie na planie kwadratu o boku 
2,2 m, wysokości 2,7 m, ustawione były w kształ
cie podkowy osłan.ającej od strony lądu fragment 
plaży i sięgającej ramionami morskiego brzegu. 
Od skrajnych domków, na przedłużeniu ramion 
podkowy, wybiegały w morze dwie ostrogi obite 
od zewnętrznej strony osłonami z desek. Ze 
środka placu otoczonego dornkami prowadzd 
w morze pomost o długości 31,5 m i szerokości 
1 m, Pomost ten wyposażony był w poręcz zjednaj 
strony oraz schodki na końcu, po których scho
dziło się do wody. Łazienki te widnieją na planie 
Striebera wydanym w 1844 roku w Berlinie.

Plany miasta z drugiej połowy XIX w. przedsta
wiają podobny układ damsk-ch łazienek. F. A. 
Brandstäter w przewodniku Der See-Bade-Ort 
Zoppot bei Danzig z 1859 roku opisał dokładnie 
wygląd łazienek męskich z dornkami ustawionymi 
w połkole, wspominając przy tym o łazienkach 
damskich, że są bardziej elegancko od męskich 
urządzone. Przewodnik doktora Benzlera Das 
Ostseebad Zoppot bei Danzig wydany w 1882 roku 
informuje, ze na terenie łazienek damskich znaj-
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Prujekt Łazienek Południowych z 1907 r.
Archiwum Państwowo w Gdańsku

duje się 75 kabin-przebieralni oraz przenośny 
natrysk do obmycia się po słonej kąpieli Duży, 
widoczny z morza zegar ułatwiał paniom prze
strzeganie czasu kąpieli zaleconego im przez le
karza.

Przewodniki turystyczne z przełomu wieków in
formują, że w łazienkach damskich położonych na 
skraju Parku Południowego, otwartych między 6 
rano a 8 wieczorem, znajduje się 80 kabin-prze
bieralni. Za niewielką opłatą (od 5 do 15 fer.igówj 
można tam było wypożyczyć kostium, płaszcz 
kąpielowy, ręczniki i koce plażowe. Wstęp do ła
zienek kosztował 30 fenigów, bilet uprawniający 
do 10-krotnego wejścia na teren obiektu ■ 2,5 mar
ki, a bilet uprawniający do korzystania z kąpieli 
w łazienkach przez cały sezon ■ 9 marek. Dzieciom 
przysługiwały 30-procentowe zniżki.

Masowy napływ kuracjuszy w pierwszych latach 
naszego wieku skłonił gospodarzy sopockiego uz
drowiska do budowy nowych, znacznie wuększych 
urządzeń rekreacyjnych. W 1903 roku na miejscu 
starych łazienek wzniesiono Łazienki Północne, a 
w 1907 - Południowe. Projektantem obu budowli 
był ówczesny architekt miejski Paul Puchmullen 
W skład każdego z kompleksów wchodziły trzy 
części kąpielowo-plażowe oddzielone od siebie 
ściankami z desek wybiegającymi na kilkadziesiąt 
metrów w morze oraz efektowny, drewniany bu
dynek mieszczący salę restauracyjną, zakład fry
zjerski i sklepiki z pamiątkami

Główny budynek Łazienek Południowych o ory
ginalnej, złożonej bryle, wykonano ze szczególną 
finezją. Misternie zdobione drewnem wykusze, 
rzeźby głównego portalu oparte na norweskich 
motywach ludowych, ceramiczne dachy, ozdobne 
wieżyczki zwieńczone iglicami, okna w snycerskiej 
oprawie, do dziś budzą podziw przechodniów. Ob
szerną salę restauracyjną usytuowano w środko
wej części budynku. Poprzez drewniane baszty 
rozmieszczone po obu stronach jadalnej sali wcho
dziło się do części plażowo-kąpielowych komple
ksu. Część południowa przeznaczona była dla pań, 
część północna - dla panów, natomiast w części 
środkowej kąpały się już wspólnie całe rodziny. 
Ustawiono tutaj zjeżdżalnię oraz inne urządzenia 
do zabaw dla dzieci.

Lata dwudzieste przynoszą kolejne rozluźnienie 
obyczajów na europejskich plażach, a wraz z nimi 
pewną korektę funkcji sopockich łazienek Ilu
stracją zachodzących wówczas przemian może być

list kuracjuszek skierowany w 1925 roku do władz 
sąsiedniej Gdyni, eksponowany dziś w jednej 
z gablotek Muzeum Historii Gdym:

„Do Pana Wójta w Gdyni. My, niżej podpisami 
ojcowie, matki i opiekunowie młodzieży przeby
wającej na letnisku w Gdyni, zwracamy się, 
w imię zdrowia moralnego tej młodzieży, do Sołec
twa Gdyńskiego, z zażaleniem na wyuzdanie 
i ohydę, jakie mają stale miejsce na tutejszym wy
brzeżu. Przepis, wywieszony na brzegu, głosi, że 
kąpać się wolno, oprócz w łazienkach, tylko 
w miejscu do tego przeznaczonym, tj. poza bara 
kami kolonu letnich; przepis ten ma zapewne nc 
celu nie co innego, tylko przyzwoitość publiczną, 
Tymczasem wzdłuż całej plaży rozkładają są 
i chodzą półnadzy mężczyźni, a nawet, niestety 
i niewiasty, zdejmowanie i nakładanie publiczna 
bielizny jest na porządku dziennym, a do miejsca 
przeznaczonego na kąpiel dla pań podchodzą 
i pudpływają panowie, piocz tego fotograf bezkar
nie grasuje w łazienkach damskich z aparatem. 
Domagamy się w imię moralności publicznej:
1. Ścisłego przestrzegania istniejących przepisów.
2. Postawienia w tym celu na wybrzeżu posterun
ku policyjnego. 3. Naznaczenia kary bezwzględne
go aresztu na przekraczających te przepisy. 4. Do
dania do nich wyjaśnienia, że nie tylko kąpać się, 
ale i przebywać w kostiumach kąpielowych i nie- 
przyzwoitem ubraniu nie wolno na ogólnej plaży, 
ale jedynie w miejscu do tego przeznaczonym 
Mając nadzieję, ze Sołectwo tak dbałe o rozwój 
Gdyni, okaże dobrą wolę w sprawie naprawy złych 
obyczajów, jakie spotyka się w zażydzonych 
miejscowościach kąpiełowych Wolnego Miasta 
Gdańska, pozostajemy z poważaniem”.

Wśród 32 podpisów złożonych pod pow37ższą 
skargą, w większości rieczytelnych, na pierwszym 
miejscu figuruje podpis Marii Sikorskiej, członka 
Rady Katolickiego Związku Polek w Warszawde.

Parę lat później przebywały na publicznych 
plażach całego gdańskiego wybrzeża tłumy ludzi 
w kostiumach kąpielowych, a w reklamach opisy
wanych łazienek pojawd się napis: Łazienki 
Południowe wspólne. Z biegiem czasu zniknęły

Łazienki Południowe, restauracja U907 r.)
Pot. arch. aut. artykułu
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obite deskami, wchodzące w morze ostrogi. Prze
bieralnie, budynek główny i malownicze budy
neczki w narożach obiektu przetrwały do naszych 
czasów.

Pod koniec lat trzydziestych umieszczono w Ła
zienkach Południowych schronisko wycieczkowe 
dla hitlerowskiej młodzieży. Pu wojnie służyły one 
kąpiącym się w morzu za przebieralnie, a także 
jako wypożyczalnie sprzętu plażowego. Przez 
dłuższy czas w sali restauracyjnej funkcjonowała 
jadłodajnia. W 1994 roku obiekt objęto ochroną 
konserwatorską, jako jeden z najcenniejszych so
pockich zabytków.

W związku z kryzysem gospodarki turystycznej 
Sopotu, połączonym z ogólną sytuacją ekonomicz
ną kraju oraz zanieczyszczeniem wód w Zatoce 
Gdańskiej, uwieńczonym zakazem morskich ką

piel., niekonserwowana od lat drewniana budowla 
zaczęta chylić się ku upadkowi. Wobec braku in
nych amatorów na odpowiednie zagospodarowa
nie obiektu, władze miasta zdecydowały się 
w 1992 roku na sprzedanie Łazienek chińskiej 
spółce M ng Hoong z przeznaczeniem na nadmor
ski hotel. Projekt hotelu, zakładający zachowanie 
i renowację istniejącego budynku z restauracją 
oraz dobudowanie do niego części hotelowej o po
dobnym wystroju, wykonała warszawska spółka 
BAH Corporation pod kierunkiem architekta Je
rzego Semeniuka

W maju 1995 roku oddano do użytku część re
stauracyjną odremontowanych i rozbudowanych 
Łazienek Budowa części hotelowej zbliża się ku 
końcowi.

Jan Bogucki

Opera Leśna
Aczkolwiek Opera Leśna w Sopocie 

datuje swoje istnienie od 1909 roku, 
to jej początków należy szukać w mu
zycznych tradycjach Gdańska. Z po
czątkiem obecnego stulecia kapelmi
strzem Teatru Miejskiego w Gdańsku 
by] Paui-Walther Schaffer, który no
sił się z pomysłem utworzenia sceny 
na wolnym powietrzu. Po wielu po
szukiwaniach znalazł wreszcie od
powiednie dla realizacja swojego po
mysłu miejsce. Przemierzając lasy 
opodal Sopotu, odkrył rozległą 
polanę otoczoną stromymi zboczami 
w strefie krawędziowej wysoczyzny. 
Urok miejsca i wspaniała akustyka 
nie pozostawiały wątpliwości. Tu 
powinien powstać teatr leśny. Po 
kilku dniach Schaffer przekonał do 
swojego pomysłu burmistrza Sopotu 
Maxa Woldmanna. Rada Miasta nie 
chciała jednak słyszeć o nowej inwes
tycji. Miasto bowiem przystępowało 
do realizacji największego dotych
czas zamierzenia - budowy wielkie
go Domu Zdrojowego. Burmistrz nie 
ugiął się jednak pod naporem Rady 
Miejskiej, uzyskując w końcu jej 
zgodę na budowę teatru. Jedno
cześnie Rada postanowiła jednak 
przeznaczyć na nieplanowaną inwes
tycję tylko niewielką kwotę z nad
wyżki budżetowej. Mimo obojętności 
Rady, Woldmann - ryzykując karierę 
- postanowił w kwietniu 1909 roku 
rozpocząć budowę Nie przeczuwał za
pewne rozkwitu tego niezwykłego 
dzieła.

W rozległym obniżeniu terenu, w są
siedztwie mieszanego lasu, wzniesio
no scenę szerokości okuło 30 m, którą 
w kilka lat później powiększono do 
około 50 m. Scenę zaprojektował Paul- 
-Walther Schaffer, a wyKonał - Paul 
Puchmüller, który zasłynął wyKona- 
niem w 1907 roku Łazienek Połud
niowych. Równocześnie urządzono 
widownię, zabudowano dojścia i do
jazdy, założono oświetlenie i ogro
dzono teren, Na początku sierpnia 
1909 roku teatr był gotowy do 
rozpoczęcia prób. W dnm 11 sierpnia 
o godz. 19 rozpoczęło się pierwsze 
przedstawienie. Opera romantyczna 
„Obnz nocny w Grenadzie’' Conradina 
Kreutzera zgromadziła - ku zdumie
niu organizatorów - ogromne tłumy. 
Dyrygował Emil Schwarz z Gdańska. 
Sukces przerósł wszelkie oczekiwa
nia, a dochód uzyskany z trzech 
przedstawień pokrył w całości hono
raria artystów i koszt urządzenia te
atru. Postanowiono przeto wystawiać 
każdego roku latem opery na leśnej 
scenie w Sopocie. Przed pierwszą 
wojną światowa wystawiono w Ope
rze Leśnej kilka przedstawień, w tym 
również operetki i dramaty.

Jeszcze nie przebrzmiały echa woj
ny, kiedy nad tym obiektem zawisły 
czarne chmury. W dniu 26 lutego 
1919 roku zmarł Paul Walther 
Scnä.ffer, a niedługo po nim bur
mistrz Max ’Woldmann. Wytworzyła 
się organizacyjna pustka, grożąca 
zamknięciem Opery Leśnej. Tak jed

nak się nie stało. Uruchomione 
w 1920 roku kasyno gry szybko zdo
było międzynarodową sławę, przy
ciągając bogatych kuracjuszy żąd
nych również subtelnej, wykwintnej 
rozrywki. Ponadto w następnym ro
ku przypadły dwie rocznice: 150. uro
dzin Ludwiga van Bethovena i 10. 
poświęcenia obiektu. Z tej okazj' wy
stawiono bardzo udame operę 
JPidelio”.

Przełomowym stał się dla Opery 
Leśnej rok 1922. Tak zwana Komisja 
Gier Leśnych postanowiła urzeczy
wistnić dawny pomysł Schaffera i wy
stawi ć operę Ryszarda Wagnera 
„Zygfryd”. O poziomie artystycznym 
spektaklu niech świadczy fakt udzia
łu w nim solistów z czołowych te
atrów operowych Niemiec oraz ponad 
stu osobowa orkiestra, której muzycy 
rekrutowa11 się z naileDszych or
kiestr operowych i filharmomcznych, 
a także chór złozony z kilkuset 
śpiewaków amatorów z Gdańska 
i Sopotu, który przygotowywał się 
przez cały rok do następnego przed
stawienia. O przedstawieniu tym na
pisano nadzwyczaj pozytywne recen
zje. W kunsekwencji podjęto decyzję 
o organizowaniu corocznych festi
wali wagnerowskich. W 1924 roku 
odbyła się bardzo wysokc ceniona pre
miera kolejnej opery Wagnera 
„Walkiria”.

Znaczenie a’tystyczne Opery Leśnej 
przekroczyło granice Wolnego Miasta 
Gdańska Poddano ją modernizacji
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i stała się słynną w Europie, Sopot 
zaś zaczęto nazywać „Bayreuthem 
Połnocy”, Wraz z dojściem do władzy 
Hitlera, sopockie festiwale wagnero
wskie podporządkowano celom polity
cznym. Wysokie dotacje ministerstwa 
propagandy i oświecenia publicznego 
Rzeszy pozwalały me tylko na dalszą 
modernizację, ale także na bogatą 
scenografię i rozmach inscenizacyjny. 
Opera Leśna przeżywała rozkwit. Wi
downia mieściła 8 tysięcy widzów, 
w tym 4 tysiące miejsc siedzących. 
Scenę oddzielała od widowni kurtyna 
z żelaznej siatki, szeroka na 38 m 
i wysoka na 12 m. Na scenie istniały 
fontanny, kture uruchomione i oświe
tlone wieczorami mogły same tworzyć 
bajeczne widowisko. Operę Leśną 
uznano za barazo ważną placówkę 
kulturalną i podtrzymywano jej dzia
łalność. Poziom i ranga festiwali wag 
nerowskicn szybko jednak upadły. 
Ostatnim okazał się sezon 1943 roku. 
Opuszczona i zaniedbana doczekała 
się końca wojny w 1945 roku.

Dopiero z okazji Dni Morza w lipcu 
1945 roku na scenie Opery Leśnej od
był się okolicznościowy koncert, na 
którego program ztozyły się pieśni 
kompozytorów polskich. Potem przez 
wiele kolejnych lat obiekt ten wyko
rzystywano tylko okazjonalnie, na 
przykład przy obchodach świąt pań
stwowych. Nic zatem dziwnego, że 
zaczął on ulegać nie tylko niszczącym 
wpływom atmosfery.

Zamysł organizowania w Sopocie 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki 
uratował w ostatniej chwili istnienie 
tak niegdyś znanego, ale już mocno 
zagrożonego amfiteatru leśnego. Wraz 
z decyzją o jego organizacji, pojawiły 
się śmiałe plany modernizacji i prze
budowy obiektu, przede wszystkim jego 
zabezpieczenie przed niespodziewa
nymi zmianami pogody. Pierwszy 
MFP odbył się w 1961 roku, ale dwa

kolejne festiwale - z uwagi na nie
sprzyjające warunki pogodowe - od
były się w hali sportowo-widowisko
wej Stoczni Gdańskiej. Tymczasem 
trwały prace projektowe i wykonaw
cze. W 1964 roku MFP powrócił do 
Opery Leśnej, która zaprezentowała 
się wykonawcom i publiczności w no
wej szacie.

Całą widownię o ponad 4200 miej
scach siedzących i scenę pokrył ol
brzymi nylonowy dach o powierzchni 
przekraczającej 4000 nr i wadze 2,5 t, 
a zawieszony w centralnym punkcie 
na wysokości blisko 30 m. Obecnie ten 
dach - zawieszony tylko w okresie let
nim - waży 8 t. Konstrukcja nośna 
dachu - wsparta na kilkunastu pod
porach - składa się z całego systemu 
stalowych lin nośnych, napinających 
powłokę i odciągowych. Rozwiązanie 
to zostało zaprojektowane przez dr. 
inż. Janusza Kowalskiego - znanego 
gdańskiego architekta, a zrealizowa
ne przez konstruktora prof. Mie
czysława Wiz mima. Akustyka Opery 
Leśnej została zbadana i opracowana

przez Biuro Studiów i Projektów Radia 
i Telewizji w Warszawie. Ważniejsze 
dane dotyczące Opery Leśnej są nas
tępujące: ogrodzony teren - 4 ha, po
wierzchnia widowni - 4150 ro2, po
wierzchnia sceny - 400 m2. Scena jest 
wyposażona w kanał orkiestrowy dla 
60 muzyków i zaplecze, w tym garde
roby. Ze sceny i zaplecza mogą ko
rzystać największe zespoły estradowe 
i operowe. W ich gronie znalazły się 
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, Zespół 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Centralny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskie
go, Teatr Muzyczny z Gdyni i inni. 
Udający się na spektakle i imprezy 
korzystają ze znakomitego systemu 
dojść i dojazdu oraz z dużego parkin
gu w pobliskiej Dolinie Prątki.

Rok 1964 przyniósł jeszcze jedną 
zmianę. Państwowa Opera i Filhar
monia Bałtycka nie mogąc podołać 
obowiązkom gospodarza, przekazała 
obiekt wraz z wyposażeniem Przed
siębiorstwu Usług Turystycznych 
„Kąpielisku Morskie Sopot”. Sześć lat 
później podjęto dalsze zamierzenia 
inwestycyjne, które tylko w małej 
części doczekały się realizacji. 
Główną imprezą stał się na wiele lat 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki. 
Sierpniowa impreza szybko znalazia 
trwałe miejsce w kalendarzu imprez 
kulturalnych. Po początkowych su
kcesach i wy lansowaniu wielu prze
bojów i piosenkarzy - zarówno krajo
wych, jak i zagranicznych - przyszły 
łata obniżenia lotów.

Dopiero, gdy w 1974 roku gospoda
rzem Opery Leśnej stała się Bałtycka 
Agencja Artystyczna w Sopocie, sy
stematycznie zaczęła rosnąć oferta 
programowa. „Pagart” oraz Zrzesze
nie Autorów i Kompozytorów w roli 
organizatorów zastąpił przemysł fo
nograficzny. Na estradzie festiwalo
wej stanęli znani wykonawcy zagra
niczni. W roku 1977 festiwal zyskał

Spektakl operuwy ua scenie Opery Leśnej w Sopocie przed 1930 r.
Fot. arch. aut. artykułu
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możnego mecenasa - Polskie Radio 
i Telewizję. Uległa gruntownej zmia
nie formuła mprezy, znana od tego 
roku jako Międzynarodowy Festiwal 
Interwizji. I wtedy nastąpiło załama
nie. Znane wydarzenia zapoczątko
wał sierpień 1980 roku. Kolejny raz 
ustała działalność leśnej sceny w So
pocie.

Na dobre powróciła ona do życia 
dopiero w 1984 roku. Najważniejszy
mi wydarzeniami tego sezonu były: 
I Bałtyckie Spotkania Operowe 
i Międzynarodowy Festiwal Piosenki, 
któremu patronował BART. Jeszcze 
dwakroć, w latach 1985 ; 1986 odbyły 
się Bałtyckie Spotkania Operowe. 
Trwał - mimo różnych trudności - 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki. 
Do grona festiwalowych imprez do
łączył Festiwal Piosenki Dziecięcej. 
Nowością okazał się coroczny galowy 
koncert związany z wyborem „Miss 
Polonia”.

Rok 1993 - to kolejny przełom 
w dziejach amfiteatru leśnego w So
pocie. Aktem notarialnym m.asto 
przekazało na stałe Operę Leśną 
Bałtyckiej Agencji Artystycznej, co 
pozwoliło podjąć dalsze zamierzenia 
inwestycyjne. Najpierw przebudowa
no dotychczasowy bar pod sceną na 
estetyczną, ogólnie dostępną ka
wiarnię. Rozbudowano dawny bufet, 
z którego korzystali widzowie, urzą
dzając znaczną liczbę miejsc konsum
pcyjnych - z ładnym widokiem na las 
- oraz wznosząc w centralnej części 
wielki kominek. Usytuowana z boku 
niewielka estrada stwarza możli
wości urządzania na wolnym powie
trzu imprez kameralnych, festynów 
itp. Niebawem zostanie oddany do 
użytku budynek, który pomieści salę 
prób, a zarazem salę koncertową dla 
Państwowej Filharmonii Kameralnej

pod batutą Wojciecha Rajsk iego. Sala 
ta będzie służyć także do innych im
prez kulturalnych. Natomiast główna 
scena - podobnie jak dotychczas - słu
żyć będzie koncertom i festiwalom 
piosenki.

Powołana fundacja „Sopockie Spot
kania Operowe” stawia sobie za na
czelne zadanie wykorzystanie Opery 
Leśnej dla prezentowania spektakli 
operowych. Rozważa również możli
wość wznowienia w Sopocie festiwali 
wagnerowskich. To drugie przedsię
wzięcie jest uzależnione jednak od 
zgromadzenia poważnych środków fi
nansowych, to jest od pozyskania 
sponsorów, którzy chcieboy wspierać 
ten pomysł.

Warto jeszcze w tym miejscu 
podkreślić, ze w kompleksie obiektów 
Opery Leśnej znajdzie również sie
dzibę „Radio Sopot”, które uzyskało 
już koncesję KRRiTV i zamierza

i-i *. - -

emitować głównie programy muzycz
ne. Tak więc podjęte dotąd starania 
stwarzają warunki, aby Opera Leśna 
mogła tętnić życiem kulturalnym nie 
tylko w miesiącach letnich. Trwają 
również przygotowania do udostęp
nienia obiektu do zwiedzania. 
W związku z tym przewiduje się wy
konanie plansz obrazujących dzieje 
Opery Leśnej, aby przebywający tu 
turyści mogli uzyskać syntetyczną 
porcję informacji o tym unikatowym 
w Polsce obiekcie kulturalnym.

Literatura: 1. F. Mamuszka: Sopot 
i okolice, Przewodnik; 2. Tenże: Bede- 
ker Sopocki, Gdańsk 1982; 3. K. 
Małkowski, S. Podgórczyk: Przewod
nik po Trójmieście, Gdańsk 1979; 
4. A. Januszajtis, Z. Jujka: Z uśmie
chem przez Gdańsk, Gdańsk 1968 
oraz materiały BART i programy 
Opery Leśnej z lat trzydziestych.

\ G

Opera Leśna w Sopocie Fot. arch. aut. artykułu

CAŁE SZCZĘŚCIE, ŻE WIEDZA NIE MA NIC WSPÓLNEGO 
Z PIENIĘDZMI, BO INACZEJ Cl, CO MAJĄ PIENIĄDZE,
ZA DUŻO BY WIEDZIELI

/Ks. prof. JÓZEF VSCHNER/
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Marek Sperski

Dworek Sierakowskich w Sopocie

Klasycystyczny piec
Fot. Arch. Tow. Przyj. Sopotu

Przy ulicy Józefa Czyżewskiego 
w Sopocie, na skraju porośniętego 
starodrzewem urwiska zwanego 
Skarpą Sopocką, stoi klasycystyczny, 
szlachecki dworek wzniesiony pod ko
niec XVIII w. przez wybitnego Polaka, 
Kajetana Sierakowskiego. Do końca 
roku 1814 budowla ta stanowiła let
nią rezydencję rodziny Sierako
wskich. W latach 1815-1905 służyła 
za letnisko gdańskiej rodzinie Fran- 
ziusów, a w roku 1905 nabył ją z prze
znaczeniem na letnią posiadłość - Otto 
Friedrichs. Na początku 1923 roku 
dworek przeszedł na własność berliń
skiego raacy Fryderyka Kriesa i jego 
żony Gertrudy. Od tego czasu przez 
ponad 50 lat dworek służył celom mie
szkalnym. W roku 1974 parterową 
część zabytku przeznaczono na 
siedzibę Towarzystwa Przyjaciół So
potu. Od tego czasu w Dworku Siera
kowskich urządzane są regularnie 
wystawy miejscowych i zamiejsco
wych plastyków, odbywają się koncer
ty kameralne pod nazwą Czwartkowe 
Wieczory Muzyczne (w ubiegłym roku 
świętowano tysięczny koncert z tego 
cyklu), odczyty popularyzujące walo
ry Sopotu, spotkania autorskie p’sa- 
rzy i poetnw, a także rozmaite zebra
nia miłośników miasta. Towarzystwo 
Przyjaciół Sopotu zajmuje się m. in. 
gromadzeniem wydawnictw, doku
mentów, fotografii, pamiątek i opraco
wań niepublikowanych, zvi lązanych

> z dziejami oraz współczesnymi prob
lemami miasta. Prowadzi także dzia
łalność wydawniczą mającą na celu 
popularyzowanie wiedzy o mieście, 
ochronę jego przyrodniczych i kultu
rowych walorow, oraz upowszechnia
nie wyników najnowszych badań nad 
dziejami, życiem społeczno-kultural
nym i perspektywami rozwoju Sopo
tu. Podstawowym wydawnictwem To
warzystwa jest „Rocznik Sopocki”.

Dworek Sierakowskich jest budowlą 
parterową, częściowo podpiwniczoną, 
przykrytą stromym, ceramicznym da- 
cnen z wystawkami i lukarnami. 
Poddasze ma przystosowane do celów 
mieszkalnych. Do głównego trzonu 
budynku, wzniesionego na planie pro
stokąta, przylegają po obu stronach 
dwa prostokątne alkierze ze ściętymi 
narożnikami i drzwiami prowadzący
mi do ogrodu. We wnętrzu zachowały 
się oryginalne detale w postaci 
rzeźbionej stolarki okiennej i drzwio
wej z metalowymi okuciami oraz stiu- 
kowych ozdób. Podczas remontu 
w 1975 roku rozebrano klasycystycz- 
ne piece kaflowe pamiętające czasy 
Sierakowskich, a w roku ubiegłym 
wymieniono na nowy, całkowicie zu
żyty, ozdobny parkiet. Kafle z pieców, 
złożone w skrzyniach w piwnicy bu
dynku, czekają na rekonstrukcję.

W czterech dawnych pokojach mie
szkalnych o łącznej powierzchni 102 
m2, urządzane są wystawy, spotkania 
i koncc rty. W piątym, o powierzchni 
26 m2, otwarto w ubiegłym roku 
kawiarnię, w której podaje się naj
smaczniejszą kawę w Sopocie. Dawną 
kuchnię Dołożoną na lewo od główne
go wejścia, adaptowano przed 20. laty 
na biuro Towarzystwa, łazienkę zaś 
na szatnię i WC. W lecie planuje się 
otwarcie kawiarenki ogrodowej.

We wrześniu ubiegłego roku, jaku 
rezultat uporczywych zabiegów Ireny 
Horeckiej z Towarzystwa Przyjaciół 
Sopotu, umieszczono na frontowej 
ścianie budynku mosiężną tablicę pa
miątkową z napisem-Kajetan Onufry 
Hrabia Sierakowski Herbu Ogończyk 
1758-1841. Poseł na Sejm Czteroletni 
Obrońca Konstytucji 3 Maja. Kawaler 
Orderu Orła Białego. Właściciel pose
sji 1785-1814. Kilkuletnim staraniom 
o tę tablicę towarzyszyły sprzeciwy 
niektórych przedstawicieli ówczesnej 
Rady Miasta, wspierane poglądami, 
ze zasługi Sierakowskiego dla Sopotu
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są co najmniej wątpliwe. Gazeta Mia
sta Sopot nr 1 z 1995 roku wręcz po
informowała swych czytelników, że 
„hrabia nie miał wiele wspólnego 
z Sopotem i jego historią, a nazwa 
Dworek Sierakowskich powstała na 
fali obowiązkowej i wciskanej na siłę 
polskości miasta”.

Sądzę, że cytowane poglądy są re
zultatem wadliwego nauczania historii 
w polskich szkołach, przekazywanej 
zazwyczaj w formie prawdy objawio
nej. Aby rzecz wyjaśnić trzeba sięgnąć 
do oryginalnych źródeł świadczących
0 historii dworku.

W Archiwum Państwowym w Gdań
sku, pod sygnaturą 8/2480 przecho
wywany jest zbiór dokumentów Acta 
der Kontrakt des Schulzen Hoffs in 
Zoppot(...) 1793-1799. Wynika z nich, 
że 18 lutego 1793 roku Kajetan Sie
rakowski nabył Dwór Sołecki (XIV) 
w Sopocie od spadkobierców Piotra 
Killera. Pełnomocnikiem kupującego 
był Jan Zamojski, kuratorami - Jan 
Falek i Erdman Kurowski. 14 paź
dziernika 1797 uzyskał Sierakowski 
drogą zamiany z wdową po radcy 
dworskim nazwiskiem Ficht, parcelę 
na skraju Skarpy Sopockiej, należącą 
dawniej do Dwuru XI. Parcela miała 
powierzchnię 1,3 morgi magdebur
skiej i stał na niej murowany dworek. 
Granitowe słupki przedprożowe 
z datą 1757 (ustawione prawdopo
dobnie przez kapitana Mateusza Sza- 
wełskiego, ówczesnego wójta z Oliwy
1 właściciela posesji) zachowane do 
dziś przed wejściem do budynku przy 
ul. Czyżewskiego 10 wskazują, że do- 
mek ten stał w odległości kilkunastu 
metrów na południe od wzniesionego 
później Dwoi ku Sierakowskich.

Wśród dokumentów znajduje się 
oświadczenie Kajetana Sierako
wskiego datowane 16 sierpnia 1811, 
w którym hrabia stwierdza, że 
w dniu 19 września 1805 roku puda- 
rował sopocki dworek swej żonie He
lenie z Dzieduszyckich. Darowizna 
miała zapewne charakter formalny, 
bowiem akt kupna - sprzedaży, prze
chowywany w gdańskim archiwum 
pod sygnaturą 66/314, spisany 
pomiędzy Kajetanem Sierakowskim

Dwurek Sierakowskich, rozkład pomieszczeń K-kawiarenka, B-biuro. S-salka koncer
towa, W-sale wystawowe

a Danielem Gottliebem Franziusem 
17 w październiku 1814 roku, podpi
sał osobiście „Caietan Sierakowski” 
bez udziału żony.

O roli Sierakowsk ich w historii So
potu, polegającej na zbudowaniu dwo
ru, urządzeniu wokół ogólnie dostęp
nego parku, postawieniu ozdobnego 
pawilonu kąpielowego nad morzem 
oraz ożywieniu życia kulturalnego 
miejscowości, informują następujące 
źródła niemieckojęzyczne:
• monografia J. E. Boettchera Der 

Seebade-Ort Zoppot bei, Danzig, 
wyd. Fr. Gerhard, Danzig 1842, 
str. 76;

• przewodnik doktora F. A. Brand- 
stätera Der See-Bade-Ort Zoppot 
bei Danzig, wyd. Th. Bertling, 
Danzig 1859, str. 22-23;

• przewodnik doktora Benzlera Das 
Ostseebad Zoppot bei Danzig, wyd. 
Ad. Scheiner, Danzig 1882, str. 15;

• monografia doktora Fr. Schultza 
Chronik der Stadt Seebad Zoppot, 
wyd. A. W. Kafemann, Danzig 
1905, str. 73, 87, 90, 95.

Rys. I. Jaroszewska-Bartoszewicz

O tym jak głęboko pamięć o rodzinie 
Sierakowskich tkwiła w świadomości 
późniejszych mieszkańców Sopotu, 
świadczy anegdota o kąpielowych 
przygodach hrabianek, przekazana 
przez niemieckojęzyczną pisarkę 
Elisę Püttner w przewodniku Ostsee
bad Zoppot, wyd. A. W. Kafemann, 
Danzig 1887 na str. 27. Powtórzył tę 
anegdotę, a wraz z nią przytoczył kil
ka historycznych faktów związanych 
z pobytem Sierakowskich w' Sopocie, 
Wiktor Kulerski w Przewodniku po 
Copotach i okolicy wyaanym w 1892 
roku przez Bernarda Milskiego 
w Gdańsku.

Jak widać o zasługach Sierako
wskich dla Sopotu wiemy przede 
wszystkim z literatury niemieckoję
zycznej. Polityka żelaznego kancle
rza, osławionej Hakaty, a wreszcie 
nazizmu, doprowadziła do wymaza
nia ich nazwiska z późniejszych 
opracowań niemieckich dotyczących 
historii Sopotu. Czy wypada jednak, 
abyśmy i my nazwisko to wymazywa
li?
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Władysław Kazimierz Wojewódzki

Pensjonat „Eden”
W Sopocie przy ul. Księdza Kordeckiego 4/6 na

przeciw Łazienek Południowych znajduje się. pen
sjonat „Eden”. Obecme przy duż>m rozwoju sieci 
hoteli istnienie tego typu pensjonatu jest unika
tem i warto się przy nim zatrzymać dłużej, bo
wiem jest to naprawdę piękny secesyjny budynek, 
liczący sobie już 87 lat i zaliczający się obecnie 
do zabytku w Sopotu.

Za pensjonat uważa się powszechnie dom mie
szkalny, najczęściej w miejscowościach wypoczyn
kowych, uzdrowiskach, w którym okresowo wy
najmuje się pokoje z całodziennym utrzymaniem. 
„Eden” w sezonie letnim jest właśnie tego typu 
pensjonatem. W miesiącach posezonowych staje 
się małym zacisznym hotelikiem.

Pensjonat „Eden”

Pensjonat prowadzą jego właścicielki, siostry 
Barbara Ginter i Maria Manczarska, obie z domu 
Draheim Zanim jednak przejdę do opisu samego 
pensjonatu, warto zapoznać się z bardzo ciekawą 
historią tego budynku.

Otóż został on zbudowany w 1908 roku według 
projektu arcłutekta Adolfa Bielefelda dla sopoc
kiej firmy Warmuth i Arndt, zajmującej się hand
lem nieruchomościami Po zakończeniu budowy 
firma ta sprzedała budynek Wilhelminie Putzler, 
która chciała tu urządzić elegancki pensjonat. 
W roku 1912 zgodnie z projektem architekta Wil
helma Lippke budynek został przebudowany. 
Wygląd zewnętrzny pensjonatu, jaki powstał po 
przebudowie, dotrwał do obecnych lat. Pensjonat 
otrzymał nazwę „Eden” (Raj) i nazwa ta również 
przez lata nie zmieniana, dotrwała do dziś. Bu
dynek oensjonatu ma duże piwnice, parter, dwa 
piętra i strych. Dach jest wielospadowy pokryty 
dachówką. Budynek ma kdka balkonów, parte
rową dobudówkę z werandą i na parterze taras.

Po pierwszej wojnie światowej w roku 1919 pa
ni Putzler sprzedała ten budynek polskiemu oby
watelowi Józefowi Draheimowi W t}Tm czasie 
pensjonat prowadziła siostra Draheima Jadwiga 
wraz z mężem Władysławem Kaiwaszem. Pensjo
nat posiadał wtedy 50 miejsc noclegowych. Pokoje 
miały umywalki z ciepłą i zimną wodą. Ceny za 
noclegi . wyżywienie były oczywiście dużo niższe 
niż w szeroko reklamowanych sopockich hotelach. 
W czasie wojny władze hitlerowskie w roku 1942 
odebrały Józefowi Draheimowi pensjonat.

Po wojnie w 1945 roku Draheim odzyskał prawo 
własności przez dokonanie wpisu do księgi wie
czystej. Pensjonatu jednak mu me zwrócono, bo
wiem zajął go Urząd Bezpieczeństwa, urządzając

Eden-Hotel
' ZOPPOT / TELFON 108

Siidbadstr. 4-6
Haus 1. Ranges,

direkt an der See und am Park gelegen
Internat. Küche / Das ganze Jah, geöffnet
Usługa polska / Inh, KARWASZ

-
Reklama z 1925 rokn

w nim dom wczasowy dla swoich pracowników. 
Józef Draheim zmarł w 1947 roku. Po październiku 
1956 roku i likwidacji Urzędu Bezpieczeństwa, jego 
córki rozpoczęły starania o odzyskanie obiektu. Mi
nisterstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie uznało 
ich roszczenia, ale budynku nie zwracano. Sprawa 
ta ostatecznie zakończyła się w listopadzie 1991 
roku wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjne
go, a następny użytkownik pensjonatu Komenda 
Głowna Policj1 w Warszawie została zobowiązana 
do zwrotu obiektu prawowitym właścicielom. Stało 
się to w czerwcu 1992 roku. Pomogła w tej sprawie 
Olga Krzyżanowska, ówczesny wicemarszałek Sej
mu, do której również zwróciły się o pomoc obie 
właścicielki. Budynek wrócił po pięćdziesięciu la
tach do swej dawnej roli otwartego dla wszystkich 
pensjonatu.

Obecnie pensjonat dysponuje 25 pokojami do 
wynajęcia. Pokoje są dwoi-, trzy- i czteroosobowe. 
Jednocześnie może w nich nocować 68 osób. 
Wszystkie pokoje wyposażone są w umywalki 
z ciepłą x zimną wodą. Na każdym piętrze są sa
nitariaty. Na parterze znajdują się prysznice 
i łazienki. Wszystkie pokoje wyposażone są w ra
dia i czarno-białe telewizory. Całodzienne wyży
wienie w pensjonacie, to znaczy śniadanie, obiad
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i kolacja, kosztuje obecnie 180 000 starych zło
tych. Noclegi, w zależności od liczby łóżek w po
koju od 140 000 do 220 000 starych złotych. W se
zonie więc noclegi wraz z pełnym wyżywieniem 
kosztują w pensjonacie „Eden” w granicach od 
320 000 do 400 000 starych złotych za dobę, 
a więc są dużo niższe od cen w markowych dro
gich hotelach.

W pensjonacie znajduje się sala na posiłki dla 
72 osób. Nie ma karty dań do wyboru, na każdy 
dzień jest ustalony z góry jeden zestaw żywienio
wy. Ze stołówk, mogą korzystać goście nie miesz
kający w pensjonacie. Dodatkowo jest jeszcze 
mała kawiarnia z barkiem. W sali stołuwki znaj
duje się fortepian, a na parterze pensjonatu jest 
biblioteka i trzy kolorowe telewizory, z których 
można stale korzystać.

W sezonie w pensjonacie „Eden” pracują łącznie 
z właścicielkami 22 osoby, po sezonie zatrudnie
nie zmniejsza się o ponad 50%.

Pensjonat reklamuje się w prasie i biurach tu
rystycznych. Oferuje również organizację bankie
tów, wesel i konferencji. Dużym powodzeniem 
cieszą się organizowane co roku bale sylwestrowe.

W sezonie letnim frekwencja w pensjonacie jest 
stuprocentowa, nie ma wolnych miejsc. Po sezo
nie, szczególnie w miesiącach zimowych, spada 
poniżej 40%.

Nie można porównywać „Edenu” z „Grand Ho
telem” czy „Mariną”, bo nie o to tu chudzi, nie 
taką rolę ma spełniać pensjonat i nie dla takich 
musi być klientów. Na pewno pensjonatowi przy
dała by się gruntowna modernizacja, ale to są 
ogromne pieniądze, których na razie właścicielki 
nie posiadają. Poza tym obiekt ten jest objęty 
ochroną konserwatora zabytków miasta i nie 
wszystko można w mm zmieniać. Bieżące napra
wy i małe remonty przeprowadzane są stale przez 
cały rok. Właścicielki mają w planie pewne prace,

które poprawiłyby ogólny stan obiektu. Pensjonat 
wyposażony jest obecnie w archaiczną koksową 
kotłownię, która ogrzewa obiekt i zapewnia 
gorącą wodę Kotłownia ta dodatkowo jeszcze jest 
fatalnie zlokalizowana w środkowej części piwni
cy. Likwidacja tej kotłowni i przejście na ogrze
wanie gazowe powinne nastąpić jak najszybciej.

Czym obecnie „Eden” przyciąga do siebie gości? 
Na pewno cenami, które są konkurencyjne w sto
sunku do innych hoteli. Na pewno dobrą kuchnią, 
gdzie przygotowuje się stosunkowo proste, dosko
nałe jakościowo wyżywienie. Również ważną rolę 
spełnia tu specyficzna atmosfera obiektu, gdzie 
dominuje rodzinne ciepło i gościnność. Archite
ktura wnętrza też jest przyciągająca. Na piętrach 
są drewniane galeryjki, z których wchodzi się do 
pokoi. Wygląda to bardzo ciekawie i przyciąga- 
jąco. W pensjonacie prowadź’ się księgę pamiąt
kową, w której jest ogromna liczba wpisów gości 
„Edenu”. Wszystkie wpisy są pozytywne, chwa
lące działalność pensjonatu. Wiele z nich porów
nuje pobyt tutaj do „ziemskiego raju”. Pensjonat 
ma już stałych gości, którzy tradycyjnie co roku 
spędzają tu urlopy. Do takich gości należy rów
nież między innymi znana aktorka Barbara 
Wrzesińska, której wpis tez figuruje w pamiąt
kowej księdze pensjonatu.

Warto jeszcze nadmienić, że właścicielki 
„Edenu” Barbara Ginter ■ Maria Manczarska 
w okresie ostatniej wojny mieszkały w Warsza
wie, należały do Arm u Krajowej i brały czynny 
udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku 
w baonie „Kiliński”.

Wiadomości o pensjonacie udzieliły jego właści
cielki.

Literatura: Marek Sperskr Osobliwości sopockiej 
architektury. Gazeta miasta Sopot, nr 35 z 1994 
roku.

Mirosław Gliński: Ludzie dzie
więtnasto w i ecznego Gdańska 
Muzeum Historii Miasta Gdań
ska. Wydawnictwo Gdańskie, 
Gdańsk 1994.

Autor ma niewątpliwą rację pisząc 
w przedmowie, że dzieje Gdańska 
w XIX wieku należą do najmniej zna
nych w całej długiej historii miasta. 
Tym większa wiec wartość prezento
wanej książki, chociaż zgodnie z pod
tytułem jest to zaledwie (?) 
informator biograficzny. Cezurą cza
sową są lata 1814-1918 - daty stano
wiące istotne przełomy w dziejach 
miasta. Zasadniczą częścią pubhkacji 
jest zbiór 250 biogramów dziewięt
nastowiecznych gdańszczan, część

drugą stanowią wykazy członków 
władz, dyrektorów szkół irp., a część 
trzecia to 153 fotografie przedstawio
nych wcześniej osób. Książka - uzu
pełniona o kalendarium i spis 
literatury - jest bardzo starannie wy
dana.

Kajot

Stanisław Gierszewski łred.): 
Słownik biograficzny Pomorza 
Nadwiślańskiego. Tom II pod re
dakcją Zbigniewa N owaka. Gdań
skie Towarzystwo Naukowe, 
Uni wersytet Gdański, Wydawnic
two Gdański«, Gdańsk 1994.

Dobrze się stało, że fundamentalne 
dzieło zapoczątkowane w 1992 roku 
wydaniem tomu I jest sprawnie i sto
sunkowo szybko kontynuowane. 
Książka jest - co oczywiste - edjtor- 
skmn naśladownictwem tomu I, za
wiera jednak więcej biogramów (636, 
a w tomie pierwszym - 442; opraco
wanych przez 164 autorów. W oma
wianym tomie znalazł się także 
życiorys pierwszego redaktora słow
nika - profesora Stanisława Giersze
wskiego, który zmarł 2 czerwca 1993 
roku. Książka jest starannie wydana 
i - co w tym wypadku ważne - zaona- 
trzona w twardą okładkę.

Kajot
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Marek SpersKi

Historia sopockiego komina
Fizy ulicy Armii Krajowej 137-139 w Sopocie, 

na terenie uruchomionej niedawno wytworni za
bawek TREFL, znajduje się oryginalny, fabiyczny 
komin misternie zdobiony ceglanymi gzymsami 
Prof. Jerzy Stankiewicz, zmarły niedawno histo
ryk architektury z Politechniki Gdańskiej, pisał 
przed 20 laty o tym kominie: „Pierwszym, praw
dziwie uciążliwym zakładem zlokalizowanym 
w Sopocie okazał się browai Karpińskiego, zbudo
wany w latach sześćdziesiątych XIX w. u stop 
Wzgórza Królewskiego. Zostały unicestwione nie 
tylko spacerowe, wypoczynkowe zalety tego miej
sca, lecz także przekreślone wzniesieniem wielkiego 
komina jego walory krajobrazowe. Dziś jednak ten 
nieczynny już komin (stoi na terenie Sopotplastu) 
traktujemy jako zabytek dokumentujący pewien 
etap historii miasta”.1'*

Opis Stankiewicza wart jest uzupełnienia. Prze
de wszystkim w czasach Karpińskiego dymiły nad 
Soputem od dziesiątków lat dwa inne, większe ko
miny, dziś już nie istniejące: komin głównej ce
gielni usytuowany u stop Wzniesienia Strzelec
kiego na miejscu dzisiejszego schroniska dla 
zwierząt przy ul. 1 Maja, oraz komin cegielń, nad

Komin dawnego sopockiego browaru
Kot. M Spersfc i

brzegiem Potoku Kuźniczego wzniesiony w poło
wie XIX wieku na skraju Parku Freudenberga 
(przy dzisiejszej ulicy Goyki) na miejscu dawnej 
kuźni Koralewskiego. Samo zaś Królewskie 
Wzgórze, skąd roztaczał się wj'jątkowo malowni
czy widok na Sopot i Zatokę Gdańską, a także 
prowadząca spod tego wzniesienia w głąb lasu 
Dolina Gołębiewska, jeszcze przez co najmniej 
trzy ćwierci wieku stanowiły cel atrakcyjnych wy
cieczek sopockich kuracjuszy. Ponadto związane 
z kominem zakłady przemysłowe u stóp Króle
wskiego Wzgórza, wielokrotnie zmieniające swe 
funkcje i rodzaj produkcji, odegrały niemałą rolę 
w późniejszym rozwoju miasta.

Najstarszym z zachowanych dokumentów infor
mujących o pochodzeniu korni na jest plan sytu- 
acyjny posesji z przyległościami, sporządzony 
w marcu 1872 roku, w skali 1:2 500, przez mier
niczego Droza, przechowywany dziś w Archiwum 
Państwowym w Gdańsku Z planu tego wynika, 
że przed 1872 rokiem stał na omawianym terenie 
jedynie piec kręgowy służący do wypalania cegieł, 
wyposażony w komin o wysokości 18,8 m. Piec 
z kominem usytuowano w południowo-zachodnim 
narożu dużego, prostokątnego placu połączonego 
od wschodu drogą dojazdową z główną szosą pro
wadzącą z Gdańska do Wejherowa. Obok miejsca, 
w którym zbiega się dziś ulica Armii Krajowej 
(wówczas jeszcze nieistniejąca) z aleją Niepo
dległości, zaznaczono na planie dwa zbiorniki wo
dociągowe zbudowane u obfitych źródeł Potoku 
Kuźniczego.

Plan jest załącznikiem do podania właściciela 
posesji z cegielnią i ujęciem wody, kupca J. M 
Kutschke, o pozwolenie na budowę dwóch dal
szych pieców oraz dwóch podłużnych, parterowych 
szop do składowania cegieł. Umieszczona na po
daniu adnotacja urzędowa urzędu powiatowego 
w Wejherowie, wymienia datę 21 czerwca 1869 
roku jako dzień wydania pozwolenia na urucho
mienie cegielni. Kumin cegielni Kutschkego wi
doczny jest na znanej litografii Ludwiga Sy, 
przedstawiającej panoramę Sopotu spod Królew
skiego Wzgórza z roku 1870.

W czerwcu 1875 roku, po śmierci właściciela, 
posiadłość nabył od Luizy Kutschke za kwotę 
54 000 marek sopocki przedsiębiorca budowlany 
August Karpiński Świadczą o tym wpisy w daw
nej księdze gruntowej3' przechuwywanej w archi
wach sopockiego sądu. Z monografii gdańskiego 
historyka F-ótza Schultza4) dowiaduiemy się, że 
nowy posesor był przedstawicielem znanej rodziny 
sopockich przedsiębiorców, osiadłej w uzdrowisku 
od 1826 roku na dawnj'ch grantach Dawida Ku-
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rowskiego. W latach 1874-1886 był członkiem 
gminnej rady. W 1886 roku zrzekł się na rzecz 
gminy ujęcia wodociągowego u źródeł Potoku 
Kuźniczego, a parę lat później uruchomił konny 
tramwaj dowożący kuracjuszy spod Góry Króle
wskiej do boru, w pobl że modnej wówczas restau
racji Wielka Gwiazda.

August Karpiński przebudował dawną cegielnię 
na browar o romantycznej nazwie Górski Zame
czek (Brauerei Bergschlösschen). O istnieniu tego 
browaru wspomina m. m Słownik geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 
w tomie XI wydanym w 1890 r., a także przewod
nik po Sopocie doktora Benzlera5) z roku 1882. 
W aktach sopockiej policji budowlanej z lat 1874- 
1945, przeniesionych niedawno do Ekspozytury 
Archiwum Państwowego w GayniG), znajduje się 
kilka odręcznych szkiców sytuacyjnych browaru 
z lat 1886-1889, wraz z podaniami właściciela
0 pozwolenie na wznoszenie kolejnych budowli na 
terenie obiektu, a także certyfikaty na użytkowa
nie uruchamianych tam kotłow parowych.

Księgi adresowe Sopotu z lat 1898-1919, zacho
wane w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN \ po
dają nazwiska osób zatrudnionych w browarze, 
jak również mieszkających na jego terenie. Figu
rują tam m. in.: księgowy D. Karpiński, mistrzo- 
wńe piwowarscy R Kästner, D. Krispin, R. Bi- 
schoff, Th. Adler, M. Wojciechowski, A. Rzeppa, 
dyrektor E. Brochnow, ochmistrz A. Schornack, 
oraz księgowe M. Ohl i A. Jurek. Wśród woźniców 
(Bierfahrer) wymieniany jest w latach 1902
1 1903 Antoni Abraham, wybitny bojownik 
o polskość Kaszub, dziś patron jednej z sopockich 
ulic.

W październiku 1902 roku browar przeszedł na 
własność Michała Wanningcra. Odnotowano ten 
fakt we wspomnianej księdze gruntowej, aktach 
policji budowlanej, jak i księgach adresowych So
potu. Na jednym z dokumentów wystawionym 
w 1906 roku figuruje pieczęć o treści: „Browar 
Górski Zameczek w Sopocie, założony przez 
A. Karpińskiego, wł. M. Wanninger”. Z cytowa
nych źródeł wynika, że Wanninger prowadził 
przedsiębiorstwo wraz z synami Piotrem i Walte
rem, którzy po jego śmierci w 1908 roku przejęli 
zakład. Pośród zatrudnionych w browarze wymie
niam są nadal: Agnieszka Jurek, A. Schornack, 
Theodor Adler i Roman Dąbrowski (ochmistrz) 
z czasów Augusta Karpińskiego, a ponadto: Au
gust Hofmann (mistrz browarski), Wihy Stettin, 
Marian Lubiewski, E. Magdaliński, Andreas Beer 
(piwowarzy) oraz Carl Pätsch (.mistrz obsługi ma
szyn).

Wśrud robotników przeważają nazwiska polskie: 
Józef Miotke, J. Grablewski, Jan Jabłoński, Jan 
Juński, Hermann Kosiński, Julianna Piechowska, 
Jan Kwiatkowski, Jan Gruntowski, Leon, Franci
szek i Jan Skrzypkowscy, August Kerśnikiewicz, 
Albert Glonke, Zaworski. Orzeszke, Cisłowski, 
Styn. W latach 1909-1915 pracował w sopockim 
browarze w charakterze ślusarza Józef Elwa~d -

ojciec bohaterskiego obrońcy Poczty Polskiej 
w Gdańska, a od 1915 do 19l8 roku, jako woźnica 
- Józef Uller, późniejszy prezes Gminy Polskiej 
i Gminy Związku Polaków w Sopocie w okresie 
międzywojennym

W Przewodniku po Gdańsku, Sopocie, Oliwie 
i Malborku wyaanym w 1911 roku nakładem Lu
dwika Kapeli w Poznaniu, ukazała się polsko
języczna reklama sopockiego browaru zachwa
lająca wywar Wanningera. Nie zamieszczono 
natomiast podobnej reklamy w żadnym z licznych 
informatorów i przewodników turystycznych po 
Sopocie, drukuwanych w języku niemieckim. 
W ubiegłym roku, podczas przebudowy połączenia 
ulicy Jacka Malczewskiego z aleją Niepodległości 
w Supocie, udkopano stertę tłuczonego szkła, 
a wraz z nią kilkadziesiąt porcelanowych korków 
od butelek z nazwą sopockiego browaru. Znalezi
sko przekazano do zabawy zamieszkałym w oko
licy dzieciom. Arch tekt Brano Wandtke, znany 
skądinąd kolekcjoner pamiątek po dawnym Sopo
cie, odkupił za porcję lodów od naDotkanego 
małolata, jeden z odkopanych eksponatów.

W gdyńskiej ekspozyturze Archiwum Państwo
wego8' przechowuje się kilka oryginalnych proje
któw budynków przemysłowych i gospodarczych, 
wzniesionych na terenie sopockiego browam w la
tach 1904-1943. Wśród projektów tych budowli

/O-4? A 
&A <e/V

Znaczek ochronny

No. 134153

Skład głcwny:

Sopoty „Bersschlossclien“
Filie:

S3 1. Gdańsk — Wrzeszcz —■ B«-renweg 3 
§ 2. Puck
tri 3. Pruszcz — ul. Gdańska 1 
N 4. Kartuzy — ul. Jeziorna 6

„Wanninger-Brau“ marcowe, jasne 
i ciemne, w butelkach i sądkach.

„Wanninger-Bräu“ ciemne (bezalkoho
lowe, w butelkach i sądkach.

„Angielski Porter“ w butelkach, firmy 
Barclay, Perkins & Co. Ltd. Londyn, 
filtrowany i musujący-

H Browar „Bergsthlösschen“ Sopoty, 
s Michał Wanninger i Synowie

Reklama 7 roku 1911
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występują nazwiska zasłużonych sopockich archi
tektów: Carl Kupperscbmitt, Josef Moschall, Felix 
Dost * Piotr Reków ski. Rozwój zakładu można też 
prześledzić na przechowywanych w tym archi
wum mapach.

Odręczne wpisy w księdze gruntowej'^, a także 
dokumenty przechowywane w akiach sopockiej 
policji budowlanej6) informują, że w dniu 22 sier
pnia 1918 roku Warmingerowie przekazali browar 
gdańskiej spółce akcyjne) o trudnej do odczytania 
nazwie. Pisma kierowane do budowlanej policji 
świadczą ponadto, że w latach 1923-1924 funkcjo
nowała w dawnym browarze gorzelnia i wytwór
nia win (Sprit- und Weinbrennerei) prowadzona 
przez spółkę z ugraniczoną odpowiedzialnością 
o nazwie SOESIL

W czerwcu 1924 roku na mocy umowy spisanej 
8 grudnia 1922, dokonano wpisu w księdze grun
towej stwierdzającego, że zakład wraz z ziemią 
stanowi własność Spółki Akcyjnej dla Obróbki 
Drewna w Gdańsku, funkcjonującej pod nazwą

Porcelanowy korek od butełk z browaru Wanningera odkopany 
w 1994 r.

Pot. M. Sperski

UGNUM. Udziałowcami tej spółki byli: dr Władi
mir Popow mieszkający w Paryżu, rolnik Stefan 
Agarkow z Mensil sur 1’Estree we Francji, Mi
kołaj Agarkow z miejscowości Kolumbia w woje
wództwie warszawskim, Nina Kotlarewska za
mieszkała w Warszawie przy ul Lwowskiej 15 
oraz Nina Popow z Paryża. Zakładem sopockim, 
specjalizującym się w produkcji mebli, kierował 
dyrektor Moritz Friede mieszkający przy Cecihen- 
strasse 11 (dziś ulica Józefa Czyżewskiego).

Od 1925 roku, równolegle z fabryką mebli, fun
kcjonowały na terenie dawnego browaru Sopockie 
Zakłady Mleczarskie Eduarda Völzinga. Do 
zakładów tych należały mleczarnie w Sopocie, 
Kieżmarku na Żuławach Wiślanych, Żelistrzewie 
pod Puckiem i gdyńskim Kosakowie. Na firmo
wych drukach przechowywanych w aktach policji 
budowlanej, wyszczególniono specjalności wyro
bów Völzinga: Sopocki Fromage de Bne, Sopocki

Cammembert, Przetłuszczony Sopocki Ser Śmie
tankowy, Zoppotmer, Rornadour, Limburger, Ser 
Śniadaniowy, Delikatesowy Ser Śmietankowy Ri
wiery Północy. W roku 1934 sopockie zakłady 
Völzinga przejęła Gdańska Centrala Mleczna, 
działająca tutaj do 1945 roku.

W okresie międzywojennym część swych sopoc
kich posiadłości spółka LIGNUM odstępowała na 
prawach dzierżawy :‘nnym przedsiębiorstwom: 
Fabryce Bekonów Bodtkego (1925-1931), firmie 
C. Waldemanna z Koszalina na wędzarnię łososi 
(1931-1933), Fabryce Konserw Mięsnych Günster- 
spregera (1934-1935), Gdańskiej Rozlewni Piwa 
(1934-1939). Świadczą o tym księgi adresowe 
Wolnego Miasta Gdańska9) oraz cytowane wcześ
niej akta policji budowlanej.

W kwietniu 1940 roku majątek spółki LIGNUM 
został skonfiskowany jako obce mienie, na rzecz 
III Rzeszy i przekazany sopockiej gminie 29 maja 
1941 r. dokonano wpisu w księdze gruntowej, 
stwierdzającego, że na podstawie przewłaszczenia 
z 29 stycznia 1941 roku sopocki zaidad przechodzi 
w całości na własność Gdańskich Mleczarni z sie
dzibą we Wrzeszczu.

Po wojnie, jak wspomina Zygmunt Poćwiar- 
towski w Gazecie Miasta Sopot nr 19/1995, uru
chomiono w opisywanym zakładzie przeasiębior- 
stwo zaopatrywania statków, zaczątek późniejszej 
BALTONY. W sierpniu 1948 roku na wniosek 
mec. Adama Strzembosza, właściciela kancelarii 
adwokackiej w Warszawie, występującego w roli 
likwidatora spółki LIGNTJM z siedzibą w Gdań
sku, ponownie wpisano spółkę LIGNUM jako 
właściciela dawnego browaru w Sopocie. W tym 
samym czasie przekazano zakład w użytkowanie 
Przedsiębiorstwu Państwowemu Centrala Rvbna. 
Rok później uruchomiono tutaj pod patronatem 
Centrah, Wyodvębmone Zakłady Rybne nr 1 
w Sopocie, współpracujące z Przedsiębiorstwem 
Połowów i Usług Rybackich ARKA w Gdyni

Pod koniec 1966 roku, na wniosek Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie, wykreślono 
z księgi wieczystej nieistniejącą już spółkę LIG
NUM i dokonano nowego wuisu stwierdzającego, 
ze prawowitym właścicielem zabudowanej parcel" 
jest Skarb Państwa Polskiego. P^zez ponad ćwierć 
wieku pracowały w pomieszczeniach starego bro
waru Sopockie Zakłady Przemysłu Galanteryj
nego SOPOTPLAST Firma, zatrudniająca ponad 
100 osób, specjalizowała się w produkcji tanich 
wyrobów osobistego użytku wykonywanych z two
rzyw sztucznych. Dysponowała przy tym własnym 
sklepem przy głównym, miejskim deptaku.

W kwietniu 1991 roku Wojewoda Gdański prze
kazał chylące się ku bankructwu, nierentowne 
przedsiębiorstwo pod zarząd Gminy Sopot. Kilka 
miesięcy później Zarząd Miasta podjął decyzję 
o likwidacji Zakładów. Działalność operacyjną fir
my zakończono 31 grudnia 1991 roku, natomiast 
formalności związane z przejęciem majątku na 
własność gminy trwały jeszcze dwa lata. 
Zakończono je w listopadzie 1993 roku. Pod ko-
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nieć maja 1994 roku sporządzono w Sądzie Rejo
nowym w Sopocie akt notarialny, na mocy którego 
Gmina Miasta Sopotu reprezentowana przez pre
zydentów Jana Kozłowskiego i Jacka Karno
wskiego, sprzedała parcelę wraz z zabudowania
mi Kazimierzowi Wierzbickiemu oraz jego żonie 
Marli Wierzbickiej, właścicielom przedsiębiorstwa 
TREFL zajmującego się wytwarzaniem pomocy 
dydaktycznych i zabawek.

W dziejach starego zakładu przemysłowego roz
począł się nowy okres. Ponownie zadymił zabyt
kowy komin, rozsiewając w ciągu roku (według 
Mapy ekologicznej Sopotu) ponad 100 ton zanie
czyszczeń na kilometr kwadratowy. W związku 
z tą informacją przedsiębiorstwo przystąpiło do 
przebudowy systemu ogrzewania, z węglowego na 
gazowy. Firma ma imponujące obroty. Jej przedsię
biorczy właściciele, dotychczas mieszkańcy Oliwy, 
przeprowadzają się do Sopotu. Być może, czego im 
serdecznie życzę, odegrają w dziejach miasta po
dobną rolę, jak Karpińscy lub Wanningerowie.

Przypisy: 1) Jerzy Stankiewicz: Rozwój prze
strzenny Sopotu do końca XIX w., Rocznik Sopocki 
1976, s. 64; 2) Baupolizei-Bauten in Zoppot 1871- 
1874, Akta Królewskiego Urzędu Domenalnego 
w Mostach, Archiwum Państwowe w Gdańsku, 
sygn. 66/404; 3) Grundbuch von Zoppot, Band 63 
VIII, Blatt 290, Archiwum Sądu Rejonowego w So
pocie; 4) Fritz Schultz: Chronik der Stadt Seebad 
Zoppot, wyd. A. W, Kafemann, Danzig 1905; 6) Dr. 
Benzler: Das Ostseebad Zoppot bei Danzig, wyd. 
A. Scheinert, Danzig 1882; 6) Akta sopockiej policji 
budowlanej z lat 1875-1946. Ekspozytura Archi
wum Państwowego w Gdyni, sygn. 525/735; 7) Ad
ressbuch für Zoppot z lat 1898-1919, Biblioteka 
Gdańska PAN, sygn. Oc4640-80; 8) Dokumentacja 
architektoniczno-projektowa budowli wznoszonych 
w Sopocie w latach 1874-1955, Ekspozytura Archi
wum Państwowego w Gdym, sygn. 48/121; 9) Neues 
Adressbuch für Danzig und Vororte z lat 1927- 
1943. Biblioteka Gdańska PAN, sygn Od714-80.

■■Illttll

Prawna ochrona przyrody 
w Polsce

Ochrona przyrody w Polsce jest 
prawnie regulowana ustawą o ochro
nie przyrody z dnia 16 października 
1991 roku (Dz. U. nr 114 poz. 492) 
wraz z późniejszymi zmianami. Od 
1 kwietma 1995 roku obowiązuje kil
ka związanych z ochroną przyrody 
akio w wykonawczych. Sądzę, że 
znajumość niektórych z nich może być 
dla naszych czytelników interesująca.

I tak Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Natu
ralnych i Leśnictwa z dnia 30 stycz
nia 1995 roku precyzuje, że dzikimi 
zwierzętami łownymi są:
- kuny domowe, norki amerykań

skie i tchórze zwyczajne;
- piżmaki (z wyłączeniem stawów 

rybnych);
- wilki, ale tylko na terenie woje

wództw: krośnieńskiego, przemy
skiego i suwalskiego.

Ze spisu zwierząt łownych wyłączo
no między innymi rysie, wydry, wie
wiórki, cietrzewie, przepiórki, prawie 
wszystkie gatunki dzikich gęsi

(wyjątki: gęś gęgawa, zbożowa i bia- 
łoczelna) i prawie wszystkie gatunki 
kaczek (wyjątki: krzyżówka, cyrane
czka, głowienka i czernica).

W Rozporządzeniu z unia 20 lutego 
1995 roku Minister dokładnie ok reśla 
na co i kiedy wolno polować, na 
przykład łosie-byki można ustrzelić 
od 1 stycznia do 30 listopada, ale 
klempy od 1 października do 30 grud- 
nia, natomiast łoszaki od 1 paździer
nika do końca lutego. Rzeczone wilki 
stać się mogą ofiarą myśliwego jedy
nie od 1 listopada do końca lutego, 
zające . króliki zaś od 15 października 
do 15 stycznia,

Z pewnością nie wszyscy wiedzą, że 
ochronie podlegają me tylko ptaki czy 
ssaki, lecz także... pijawki (pijawka 
lekarska), pająki (m. in. poskocz kras
ny i tygrzyk paskowany) i owady (m. 
in. paź królowej, modliszka zwyczaj
na i wszystkie gatunki trzmieli). 
Chronione mięczaki reprezentuje 
między innymi ślimak winniczek, 
a ryby - jesiotr zachodni, piskorz 
i dennik. Ochronie podlega również 
siedem gatunku w płazów im. in. sa
lamandra plamista, wszystkie gatun

ki traszek i ropuch) oraz trzy gatunki 
gadów: zołw błotny oraz wszystkie ga
tunki węży i jaszczurek. Do chronio
nych ptaków należą między innymi 
wszystkie gatunki z rzędu jastrzę- 
biowych i sokołów, a także kukułki, 
dzięcioły i sowy. Chronione ssaki to 
między innymi jeże, nietoperze, 
niedźwiedź brunatny, żbik, ryś i oczy
wiście żubr.

Rozpurządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z arna 6 stycznia 1995 
roku wymienia w sumie 125 gatun
ków zwierząt podlegających ochronie, 
co polega m. in. na zakazie umyślnego 
zabijam a, okaleczania, płoszenia, 
chwytania i przetrzymywania. Zwie
rzęta chronione ne mogą być prze
mieszczane, a także zbywane i naby
wane

Ustawa zabrania także niszczenia 
drzew, krzewów, skarp, urwisk, ba
gien, torfowisk, oczek wodnych 
i wydm, które są miejscam: rozrodu 
i regularnego przebywania gatunków 
chronionych.

Kazimierz Jaśkiewicz
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Jan Bogucki

Patroni sopockich ulic
(część czwarta)

Władysław Cieszyński
Urodził się 28 października 1881 roku w Kolo

nii Bryńskiej powiat działdowski. Jego ojciec 
Karol był rzemieślnikiem. Po śmierci rodziców, 
jego wychowaniem zajął się znany na Pomorzu 
i Mazurach działacz społeczny - ks. dr Gustaw 
Działowski

W roku 1908 Władysław zaczął naukę w gim
nazjum chełmińskim. Tam też wstąpił do tajnej 
organizacji uczniów klas starszych - Towarzystwa 
Tomasza Zana. W latach 1910-1913 prezesował 
Towarzystwu. W roku 1912 Cieszyński wraz 
z kilkoma kolegami z tejże organizacji uczestni
czył w tajnym zjeździe na Podkarpacia, który 
zgromadził przedstawicieli organizacji niepodleg
łościowych z trzech zabornw. Program zjazdu 
obejmował też ćwiczenia skautowe i wojskowe. Po 
powrocie, Cieszyński zorganizował w Chełmnie 
tajny skauting i został jego komendantem 
W roku 1914, w związku z przygotowaniem się 
do zdania egzaminu maturalnego, zrezygnował 
z funkcji prezesa Towarzystwa.

Niestety, wybuch pierwszej wojny światowej 
stał się przeszkodą w jego dalszej edukacji. Zgła
szając się dobrowolnie do służby w Czerwonym 
Krzyżu, uniknął wcielenia do niemieckiego woj
ska. W czasie wojny przebywał na terenie Prus 
Wschodnich i w Królewcu rozpoczął studia ekono- 
miczno-polityczne.

Po wojnie, w 1919 roku ożenił się z Małgorzatą 
Szerman, Litwinką z pochodzenia. W lipcu tegoż 
samego roku osiadł w Sopocie, już - jak się puźmej 
okazało - na stałe, do końca aktywnego życia.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Cie
szyński związał się - jako dziennikarz - początko
wo z redakcją pelpłińskiego „Pielgrzyma”, a nie
bawem „Dziennika Gdańskiego” (od 1923 r. 
„Kuriera Gdańskiego”). Po upadku tej gazety 
(1925), nawiązał ścisły kontakt z wychodzącą od 
1891 roku „Gazetą Gdańską”, b> od połowy 1926 
roku zostać jej redaktorem.

Pracę dziennikarską łączył Cieszyński z dzi ałal
nością w licznych polskich organizacjach: 
w latach 1921-1922 prezesował Towarzystwu 
Śpiewaczemu „Lutnia” w Sopocie, był aktywnym 
członkiem Towarzystwa Ludowego oraz Gminy 
Polskiej w tym mieście, ponadto był współzałoży
cielem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki 
w Gdańsku, a w roku 1923 wybrano go sekreta
rzem Towarzystwa, w łatach 1926-1930 pełnił 
funkcję wiceprezesa Gminy Polskiej.

Działalność jego nie usztä uwadze władz gdań
skich. Za opublikowanie artykułu, w którym bro
nił praw Polski w Gdańsku, skazane go w 1932 
roku na 6 miesięcy więzienia. Po zwolnieniu, nie 
powrócił już do „Gazety Gdańskiej”, lecz rozpoczął 
pracę w „Straży Gdańskiej” - organie Związku 
Polaków w latach 1933-1937, a po połączeniu tej 
organizacji z Gminą Gdańską - organie Gminy 
Polskiej Związku Polaków. Cieszyński współpra
cował również z wieloma pismami polskimi 
w kraju. Za działalność publicystyczną i społecz
ną został odznaczony w 1938 roku Złotym Krzy
żem Zasług“..

Po napaści hitlerowskiej na Polskę, Cieszyński 
został aresztowany w Gdańsku. Osadzono go 
w miejscowym więzieniu, skąd 17 września 1939 
roku trafił do Piaśnicy, gdzie podzielił los wielu 
polskich patriotów. Natomiast jego najbliższą 
rodzinę wywieziono na przymusowe roboty do 
Prus Wschodnich.

Sopot upamiętnił zasłużonego mieszkańca. Po
święcono mu ulicę w pięknej, śródleśnej dobnie, 
w której po 1974 roku wyrosło osiedle Brodwino, 
biorące nazwę po wczesnośredniowiecznej wsi 
przekazanej przez księcia Mściwoja II w 1283 
roku opactwu cysterskiemu w Oliwie i włączonej 
przed 1550 rokiem do Sopotu.

J&n Winieck1

W dniu 5 grudnia 1881 roku w Janucewie 
w powiecie żnińskim przyszedł na świat Jan, syn 
powstańca z 1863 roku Józefa i Michaliny Wime- 
ckich.

Patriotyczne tradycje rodzinne uwidoczniły się 
u niego juz w latach młodości, kiedy to uczestni
czył w strajkach szkolnych, jakie wybuchły 
w zaborze pruskim. Następnie pracował społecz
nie w Stowarzyszeniu Gimnastycznym „Sokół” 
i w towarzystwach śpiewaczych.

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, 
podjął pracę w Dyrekcji Polskich Kolei Państwo
wych w Wolnym Mieście Gdańsku. Zyskawszy 
w środowisku zawodowym duże uznanie, przez 
kilkanaście lat (z wyboru) prezesował Związko
wi Urzędników Kolejowych w tym mieście.

Z wykształcenia technik budowlany położył 
duze i istotne zasługi dla rozwoju mmiscowego 
szkolnictwa polskiego. Prowadzd bowiem bezpłat
nie budowę, a następnie przebudowę Gimnazjum 
Polskiego w Gdańsku oraz ochronek i świethc.
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Wi niecki był członkiem pierwszego zarządu 
Macierzy Szkołnej w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Aktywnie uczestniczył też w pracach innych orga
nizacji: był członkiem Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków od chwili jego założenia, Związku Pola
ków w Sopocie, a po zjednoczeniu ruchu polskiego 
był działaczem Gminy Polskiej Związku Polaków 
aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Za zasługi 
został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi

Patriotyzm i aktywność spowodowały, że ran
kiem 1 września 1939 roku go aresztowano i osa
dzono w KL „Stutthof”. Wkrótce stał się więźniem 
Oranienburga, gdzie zginął męczeńską śmiercią 
3 czerwca 1940 roku.

Imię jego nosi sopocka ulica biegnąca podnóżem 
malowniczej skarpy, porośniętej starodrzewem 
i jednostronnie zabudowana willami. U jej pół
nocnego krańca wznosi się wczesnośredniowieczne 
grodzisko.

* * *
Wśród osób zasłużonych dla miasta i regionu, 

które patronują sopockim ulicom zabrakło - jak 
mi się wydaje - Michała Władysława Urbanka, po
staci szczególnej, wiążącej dzieje okresu między
wojennego z latami powojennymi Sopotu - na
uczyciela, harcerza i działacza polonijnego 
w Wolnym Mieście Gdańsku. Jego krótki biogram 
potwierdza celowość takiego wyróżnienia.

Michał Władysław Urbanek
Urodził się 18 września 1886 roku w Kawęczy

nie, dziś dzielnicy Dębicy, w rodzinie Jana i Marii 
z domu Mieleckiej. Tam tez w 1908 roku złożył 
egzamin maturalny, a następnie podjął studia na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie. Jako absolwent z początkiem 
1914 roku uzyskał stanowisko nauczyciela gimna
zjum w Sanoku. Pracował tam sześć lat, an
gażując się jednocześnie w działalność Towarzy
stwa Szkoły Ludowej oraz harcerstwa.

W wyniku usilnych zabiegów kuratora szkolne
go w Toruniu (województwo pomorskie), Urbanek 
podjął się obowiązków nauczyciela w gimnazjum 
klasycznym w Wejherowie. Wezwany w imię na
rodowego obowiązku do służby na przywróconym 
spod pruskiego jarzma terenie, potrzebującym 
pilnie nauczycieli historii i polonistów, znakomicie 
wrywiązał się z przyjętych zadań. Minęło kolejne 
szesć lat trudnej, ale owocnej pracy uwieńczone 
uznaniem władz, wyróżnieniami honorowymi, 
a przede wszystkim społeczeństwa.

Kolejnym miejscem nauczycielskiego wysiłku 
stało się od 1 września 1926 roku Gimnazjum Pol
skie w Wolnym Mieście Gdańsku, natomiast miej
scem zamieszkania Sopot.

Działalności dydaktycznej towarzyszyło oddanie 
się harcerstwu. To on przyczynił &ię między innymi 
do powstania pierwszej w Polsce drużyny mor
skiej. Uczestnicząca w roku 1929 w zlocie harcer

skim w Anglii grupa jego wychowanków wyroż 
nita się postawą i wyczynami. Rozpowszechniła 
tam wśród harcerzy dziesiątków państw broszurę 
pt. „Poland and Danzig” napisaną przez Urbanka, 
a wydaną nakładem Koła Przyjaciół Harcerstwa 
przy Gimnazjum Polskim w Gdańsku.

W roku 1933 Urbanek podjął działalność 
w Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, 
przyjmując obowiązki referenta kulturalno-oświa
towego w świetlicach założonych przez tę orga 
nizację. Działało ich wówczas 19, w tjun znakomi
cie zorganizowana świetlica w Sopocie na parterze 
domu przy dzisiejszej ulicy Jana Jerzego Haffnera 
52, w którym mieszkał Urbanek Obraz jego pracy 
w ówczesnych, trudnych warunkach znajdujemy 
w sprawozdaniu za 1934 rok: 15565 osób na 
zajęciach i imprezach, 9 obchodów narodowych, 12 
wieczornic literackich i rozrywkowych. Świetlicę 
tę odwiedzali w sezonie letnim liczni goście z kra
ju, między innym, znakomity aktor Ludwik Sol
ski. Z działalnością sopockiej świetlicy Związku 
Polaków wiąże się powstanie miejscowych drużyn 
harcerskich. Zorganizowano je w 1934 roku W 
początkowym okresie czuwał nad nimi doświad
czony działacz harcerski jakim był Michał 
Władysław Urbanek. Rozkaz Mam Ostrowskiej, 
pełniącej obowiązki komendantki Gdańskiej Cho
rągwi Harcerek, wydany w marcu 1935 roku in
formuje o istnieniu w Sopocie XI Drużyny Harce
rek im. Jabłonowskiej z drużynową Marią 
Urbankowną oraz Drużjmy Zuchów. Rozkaz Ko
mendanta Gdańskiej Chorągwi Harcerzy z 20 lu
tego 1935 roku wymienia VII Drużynę im Lisa- 
Kuli z drużynowym Karolem Poznańskim oraz 
Gromadę Zuchów z wodzem Bolesławem Hrecho- 
rowiczem. Opieka nad miejscowyum harcerzami 
należała do zadań świetlicy. Jedną z je; najczyn- 
niejszych działaczek była prowadząca bibliotekę 
i współpracująca przy organizacji imprez Janina 
z Hawła-Irzykowslrich Urbankowa.

Z sopocką świetlicą związana była też działal
ność filii Towarzystwa byłych Powstańców i Wo
jaków (w Sopocie od 1928 r.). Z jej działalnością 
wiążą się prelekcje - głownie o treści historycznej 
- głoszone przez takich działaczy Polonii gdań
skiej, jak Władysław Cieszyński. Marian Pelczar, 
Michał Władysław Urbanek i innych.

Po wybuchu drugiej wojny światowej udało się 
Urbankowi wyjechać do Krakowa, gdzie uczestni
czył w tajnym nauczaniu. Zaraz po wyzwoleniu 
powrócił do Sopotu i do chwili przejścia na 
emeryturę w 1967 roku był nauczycielem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego 
w Sopocie. Pracę w zawodzie ukończył zatem 
w wieku 81 lat. Nie zaprzestał działalności spo
łecznej w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz 
w M.ejskiej Radzie Narodowej, gdzie od 1945 ro
ku działał w Komisji Oświaty i zajmował się spra
wami kultury. Mandat radnego sprawował do 
1973 roku.

Michał Władysław Urbanek był autorem szere
gu prac popularyzatorskich oraz wspomnień,
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przedrukowywanych również za granicą. Cieszył 
się niezmiennie szacunkiem społeczeństwa i uz
naniem władz. Postać tego pedagoga i działacza 
otaczał głęboki szacunek ludzi, którzy się z nim 
zetknęli.

Uroczyście obchodzono 1 lutego 1964 roku 50-lecie 
jego pracy zawodowej, natomiast we wrześniu 
1976 roku 90-lecie urodzin. Michał Władysław 
Urbanek, człowiek niezwykle skromny, z zażeno
waniem przyjmował wówczas składających mu ży
czenia przedstawicieli władz, społeczeństwa 
i młodzieży.

Dłagiego i pracowitego życia dokonał 18 łutego 
1982 roku, pozostając na zawsze w Sopocie, bo

wiem spoczął na miejscowym Cmentarzu Katolic
kim.

Powracając do stwierdzenia celowości upamięt
nienia tej szczególnej postaci warto, aby Rada 
Miasta Sopotu rozważyła nazwanie imieniem Mi
chała Władysława Urbanka ciągu pieszego łą
czącego ul. Kościuszki z kościołem pw. Gwiazdy 
Morza, bądź ulicy w nowo powstającym komple
ksie osiedlowym opodal ulic Władysława Łokietka 
i Pogodnej.

Literatura: Pomorscy patroni ulic Trójmiasta, pod 
redakcją Stanisława Gierszewskiego.

Józef Cieplik

O polskim wybrzeżu Bałtyku 
przed siedemdziesięciu laty

Interesujący artykuł Jerzego Szukalskiego pt. 
„Nasze wybrzeże przed sześćdziesięciu Jaty” opub
likowany w numerze 4/1994 „Jantarowych Szla
ków” pobudził chęć dalszych poszukiwań. I oto we 
własnych zbiorach bibliotecznych znalazła się 
pozycja opracowana w 1925 roku, a więc przed 
siedemdziesięciu laty, opublikowana w 1926 roku 
w Wydawnictwie Gebethnera i Wolffa, wydruko
wana przez W. L. Anczyca i Spółkę w Krakowie.

Jest to publikacja Stanisława Karczewskiego 
pt „Brzegiem Bałtyku - Przewodnik geologiczny 
po polskich brzegach Bałtyku” z 97 ilustracjami, 
o objętości 142 stron.

Obok krótkiej przedmowy autora, całość opraco
wania dzieli się na dwie części Część ogólna (stro
ny 7 60) składa się z następujących działów: Wia
domości ogólne o erach geologicznych, Rzut oka 
na nasze brzegi, Odczytanie karty z histom ziemi 
pod Kamienną Górą i Oksywiem, Ślady epoki 
poprzedzającej nadejście lodów na Polskę, Oznaki 
obniżenia się lądu nad Bałtykiem - torfowiska 
zatopione przez morze, Rzeźba powierzchni 
naszych wybrzeży, Jezioro Żarnowieckie - jego 
pochodzenie, prądy morskie koło brzegów, ławice 
piasków wędrownych, Półwysep Hel - pochodze
nie, prądy koło Helu, „mewia rafa”, otwory wier
tnicze na Helu, wydmy, przezywanie Helu przez 
morze, historyczne dane o kształcie półwyspu.

Część szczegółowa (strony 61-135), obejmująca 
obserwacje na poszczególnych odcinkach brzegu, 
zawiera następujące działy: 1. Gdynia - Orłowo: 
margiel lodowcowy, piramidy z-emne, warstwy 
trzeciorzędowe, zniszczenie brzegów, różnorod
ność otoczaków na plaży; 2. Gdynia ■ Mechel inki.

obsuwy, tamy, margle lodowcowe, warstwy trze
ciorzędowe: 3. Mechelinki - Osłomno: dolina Redy; 
4, Osłonino - Puck; 5. Puck - południowa krawędź 
Kępy Swarzewskiej; 6. Kępa Swarzewska od stro
ny Zatoki Puckiej; 7. Wielka Wieś - Rozewie - Jas
trzębia Góra zachodnia: wody gruntowe, stożki 
napływowe, różnorodność otoczakow, tworzenie 
się fal, prąd denny, wały brzegowe, mielizny 
i rowy przy brzegach, obsuwy, tarasy, węgiel bru
natny, zniszczenie i umacnianie brzegów; 8. Jas
trzębia Góra zachodnia - Karwia - ujście Piaśnicy: 
wydmy, błota, umacnianie brzegu, rzeki i kanały, 
wydmy języczkowe, zmarszczki na piasku, chrzęst 
piasków; 9. Hel: skład piasku, piaski magnetycz
ne, tamy, tworzenie się wydm przed przeszkoda
mi, utrwalanie wydm za pomocą roślinności, 
obraz roślinności wydm i plaży.

Na stronach 137-140 zamieszczono wykaz piś
miennictwa pt. „Spis ważniejszych źródeł pomoc
niczych” w liczbie 67 pozycji W wykazie tym 
znajduje się między innymi publikacja Bernarda 
Chrzanowskiego pt. „Na kaszubskim brzegu” 
(wyd. II, Lwuw-Warszawa 1920).

„Program” książki Stanisława Karczewskie
go zawiera się w przedmowie autorskiej w nastę
pującym stwierdzeniu:

„...Posiadanie brzegu morskiego nakłada na nas 
obowiązki: trzeba poznać ten jego skrawek, który 
odzyskaliśmy; im lepiej go poznamy, tern więcej 
będziemy go cenili, tem lepiej na nim gospodaro
wali. tern wyżej szanować będziemy wysiłki czło
wieka w walce z żywiołem”.

Mimo upływu siedemdziesięciu lat, a w tym 
kataklizmu drugiej wojny światowej i długiego
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okresu okupacji, słowa i myśli autora pozostają 
nadal aktualne i przemawiają do nas przekonu
jąco.

Dalej pisze autor: „Chcąc książkę uczynić dos
tępną dla szerszego ogołu, byłem zmuszony trak
tować niektóre zagadnienia w zarysach, dla jas
ności obrazu pominąć wiele szczegółów, wyrzec się 
nieraz terminologii naukowej”. Jest to więc 
wymowny przykład praktycznej służby publicznej 
poprzez zrozumiałe przedstawienie, nowych wów
czas dla społeczeństwa polskiego, zagadnień 
w imię szerokiej popularyzacji wiedzy o morzu 
i wybrzeżu.

Autor omawianej publikacji wykazuje jednak 
szeroki zasięg wiedzy w tym przedmiocie, według 
stanu dla tego okresu, co wynika zarowno z treści 
książki, jak i zamieszczonych w niej rysunków 
i fotografii. Stanisław Karczewski szczegółowo 
opisuje wydmy nadmorskie i procesy tam zacho
dzące, nie używa nazwy „klif’ lub „faleza”, posłu
gując się bardziej popularnymi określeniami" 
„brzeg urwisty”, „wysoki brzeg”, „brzeg z margla 
lodowcowego nad Rozewiem”.

Publikacja Stanisława Karczewskiego miała

kapitalne znaczenie dla krajoznawstwa w szeroko 
pojętym zakresie poznania nadmorskiego środowis
ka naturalnego, bowiem autor ułożył treść książki 
jak gdyby w formie opowiadań-objaśnień podczas 
wycieczek turystycznych do poszczególnych miej
scowości obiektów na wybrzeżu, czy też całych 
odcinków wybrzeża.

Treść książki obejmuje problematykę przyrodni- 
czo-geograficzną ze szczegółowymi objaśnieniami 
przyczyn występujących zjawisk i opisem czyn
ności zabezpieczających wybrzeże przed abrazją 
i akumulacją eoliczną. Mamy tu więc do czynienia 
z analizą nadmorskiego środowiska naturalnego 
i krajobrazu polskiego wybrzeża przed siedem
dziesięciu laty.
W okresie obchodów 75. rocznicy powrotu Polski 
nad Bałtyk (1920-1995) i 50-lecia odzyskania sze
rokiego dostępu do Morza Bałtyckiego (1945-1995) 
- warto sięgnąć do omawianych pozycji wydawni
czych sprzed sześćdziesięciu i siedemdz.esięciu lat, 
aby się przekonać o fachowych umiejętnościach, 
trafności spostrzeżeń oraz patriotycznym trakto
waniu ważnych narodowych spra w tamtego, wielce 
zasłużonego pokolenia naszych Ojców i Dziadków.

Roman Klim

100-lecie Przekopu Wisły
W dniu 31 marca 1995 roku minęła 

100. rocznica wykonania Przekopu 
Wisły - sztucznego ujścia tej rzeki do 
Zatoki Gdańskiej, które spowodowało 
znaczne uproszczenie drogi przepły
wu wód wiślanych w ich ujściowym 
odcinku i zwiększenie bezpieczeń
stwa Żuław Wiślanych przed powo- 
dz ią.

Wykonanie przekopu dla odprowa
dzania wód Wisły najkrótszą drogą, 
bezpośrednio do morza, było zasadni
czym fragmentem planu regulacji del
towego odcinka rzeki na wysoką 
wodę. Projekt opracowali Alsen i Fahl 
w 1877 roku. Jego wykonanie ze 
względów technicznych i finanso
wych podzielono na trzy etapy, które 
zostały zatwierdzone trzema odręb
nymi ustawami Parlamentu Pruskie
go.

Pierwszy etap, objęty ustawą nr 
9303 z 20 czerwca 1888 roku, dotyczył 
wykonania przekopu od Błotnika (km
932.6) do Zatoki Gdańskiej (km
939.7) . W ten sposób miało nastąpić 
utworzenie nowego ujścia Wisły za
bezpieczonego odpowiednimi wałami 
i molami, następnie za pomocą odpo
wiednich budowli regulacyjnych za
bezpieczenie stałego otwarcia po

przedniego ujścia Wisły Gdańskiej 
w Górkach Wschodnich, przegrodze
nie dotychczasowego koryta Wisły 
Gdańskiej i Elbląskiej (Szkarpawy), 
a dla połączenia żeglugowego z Prze
kopem Wisły zbudowanie odpowied
nich śluz oraz przesunięcia lewego 
wału Wisły na odcinku ud Giern lic 
(km 922,5) do Błotnika (km 932,6). 
Drugi etap, objęty ustawą nr 10206 
z 25 czerwca 1900 roku, dotyczył re
gulacji profilu Wisły Podzielonej na 
wysoką wodę na odcinku od Piekła 
(km 889) do Giemlic (km 922,5). 
W tym etapie przewidywano przeło
żenie wybranych fragmentów ciągu 
wałów i wzmocnienie pozostałych od
cinków. Trzeci etap tego projektu, 
objęty ustawą nr 11057 z 20 lipca 
1910 roku, dotyczył przegrodzenia ka
nału Wisła - Nogat, połączenia Noga- 
tu z Wisłą za pomocą śluzy komoro- 
wej na Cyplu Mątowskim koło Białej 
Góry (km 886,4) i odpowiedniego ska
nalizowania Nogatu z trzema sto
pniami Diętrzeria.

Realizację pierwszego etapu pruje- 
ktu, która nas szczególnie interesuje, 
rozpoczęto z początkiem 1889 roku. 
Wówczas podjęto prace przygotowaw
cze, a więc wytyczenie trasy przebie

gu Przekopu Wisły i ciągu wałów oraz 
gromadzono niezbędne materiały 
i sprzęt. Natomiast do robót ziem
nych przystąpiono dopiero w połowie 
1891 roku. Z rozważanych trzech tras 
przebiegu Przekopu (odcinek prosty 
lub kołowy o różnej krzywlżnie), 
wybrano trasę o łagodnym łuku 
z prawej strony starego wału Wisły 
Gdańskiej.

Przekop o długości 7,1 km, na od
cmku od starego wału do Mierzei 
Wislanei, wykonano w pełnej szero
kości od 250 m na początku Przekopu 
do 400 m na jego końcu, na głębokuści 
od 1,30 do 1,93 m poniżej średniego 
poziomu morza. Dla wykonania 
wzmocnień lewego brzegu przyszłego 
kanału, szczególnie narażonego na 
podmycie, wykonano rów o głębo
kości od 4,65 m na początku Przekopu 
do 4,93 m p.p.m. w pobliżu Mierzei 
Wiślanej, a więc poniżej przewidywa
nego poziomu dna PrzeKopu. Prawy 
brzeg, z uwagi na szerokie rriedzy- 
wale, wzmocniono tylko do pier
wotnej głębokości wjkopu (tj. 2,0 m 
p.p.m.). Poprzez Mierzeję Wiślaną 
wykonano tylko kinetę o długości 
1400 m, o rzędnej dna 0.0 m n.p.m. 
i szerokości dna 50 m z dwiema ławe-
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czkarm na poziomie 3 i 6 m n.p.m. 
Kmetę zamknięto przegrodą o wyso
kości 6 m. Resztę pracy pozostawiono 
samei Wiśle na dzień otwarcia, zabez
pieczając jedynie brzegi w rozstawie 
liczonym przy końcu Przekopu 450 rn. 
Kmetę przeprowadzono w miejscu, 
w którym wysokość Mierzei Wiślanej 
w przekroju wynosiła 9 m, podczas 
gdy w sąsiednich miejscach docho
dziła do 21 m. O rozmiarach wykona
nych robót ziemnych może świadczyć

dzielonej w ciągu godziny rozszerzyły 
kmetę do 100 m, a po 16 godzinach 
jej szerokość osiągnęła już 300 m. 
W tym samym czasie wody Wisty 
wypłukały z Mierzei Wiślanej około 2 
min m,{ piasku. Nastęnnego dnia, tj. 
1 kwietnia 1895 roku Wisła, jeszcze 
na razie podzielona z Nogalem, miała 
już nowe i jedyne ujście do morza. Do 
końca wiosennego wezbrania Wisła 
ukształtowała sobie łożysko w obrę
bie Przekopu do projektowanych

Pamiątkowy głaz odsłoniętymi marca 109,

objętość masy wynosząca 7,2 min m , 
którą trzeba było wybrać i odłożyć 
w pobliżu Przekopu formując ją i za
bezpieczając w postać, wałów prze
ciwpowodziowych. Średnia miesięczna 
wydajność urobku masy ziemnej 
wynosiła 288 tys. ar, natomiast za
trudnienie przy wszystkich równole
gle prowadzonych pracach wynosiło 
około 1090 ludzi.

W dniu 6 listopada 1894 roku wpro
wadzono wody Wisły do Przekopu, ale 
z otwarciem przegrody przez kinetę 
zwlekano jednak do wiosny 1895 ro
ku. Chciano bowiem, aby spływ lodów 
nastąpił jeszcze starym korytem 
Wisły Gdańskiej. Sytuację skompli
kowało jednak powstanie w tym cza
sie zwartego i rozległego zatoru od 
Trzcinowa (km 939,0) az po Tczew 
(km 909,0), który spowodował znacz
ne spiętrzenie wody w starym korycie 
Wisły i Przekopie. Wobec zagrożenia 
powodziowego Żuław Gdańskich po
stanowiono przyspieszyć otwarcie 
w chwili, gdy przynajmniej częsc 
spiętrzonej wody spłynie starym ko
rytem. Moment ten nastąpił 31 marca 
1895 roku o godz. 15.45 przy stanie 
wody 4,46 m n.p.m. Wody Wisły Po-

r.
Fot,. B. Lipniew.ska

rozmiarów, co do szerokości i głę
bokości. Do jesieni 1895 roku wody 
Wisty przemieściły tą drogą łącznie 
około 9,06 min m gruntu.

To przemieszczenie spowodowało 
utworzenie od początku otwarcia 
Przekopu deltowej formy akumula
cyjnej przy ujściu, zwanej ujściowym 
stożkiem napływowym. Deponowane 
przez Wisłę rumowisko, następnie 
rozpraszane przez przybrzeżne fale 
morskie, doprowadziło do tworzenia 
się zmieniających się w czasie wyse
pek i mielizn, jak również powstanie 
stałych form lądowych w postaci 
półwyspów i mierzei. Charakterysty
czne tu kosy odchodzące od koncow 
mol - prowadnic, przekształcają sie 
stopniowo w mierzeje, tworząc zastoi- 
skowe jeziorka między limą brzegową 
a molami.

Od jesieni 1895 roku do momentu 
odcięcia Nogatu od Wisły w listopa
dzie 1914 roku, a więc w ciągu zale
dwie 19 lat, na przedpolu ujścia 
Przekopu nagromadzało się około 11,1 
min m' osadów, czyli średnio 584 tys. 
m w ciągu roku, natomiast w latach 
1915-1923 ilość zdeponowanego ru
mowiska wzrusła do 37.8 min .m*ł,

w latach zaś 1924-1929 wyniosła 57,1 
min mJ Oblicza się, że do 1953 roku 
Wisła naniosła około 83,58 min mf* 
osadów. Powoduje to stałe przesuwa
nie się linii brzegowej Zatoki 
Gdańskiej, od 1929 roku po stronie 
zachodniej ujścia o 1100 m, a po stro
nie wschodniej o 800 m, natomiast 
w 1989 roku odpowiednio o 2450 
i 2050 m.

W momencie otwarcia Przekopu 
naturalny nurt w ujściu Wisty był 
skierowany w kierunku północno- 
wschodnim, w tym też kierunku na
chylała się os tworzącego się stożka. 
Zbudowanie w 1897 roku od strony 
wschodniej mola - prowadnicy o dłu
gość 180 m, wydłużonego w 1903 ro
ku do 360 m spowodowało odchylenie 
nurtu w kierunku północno-zachod
nim. Natomiast zbudowanie w 1907 
roku mola od długość- 300 m po stro
nie zachodniej, wydłużonego w 1912 
roku do 520 m, spowodowało powrót 
nurtu i osi stożka w kierunku północ
no-wschodnim. Od 1916 roku stożek 
rozbudowuje się coraz bardziej w kie
runku północnym. W 1929 roku A. 
Rużankowski opracował projekt 
wturnej regulacji ujścia Wisty. Propo
nował on wydłużenie mola zachodnie
go dc 2320 m, a mola wschodniego do 
2545 m z lekką krzywizna w kierun
ku wschodnim. Co prawda jego pro
jekt zaczęto realizować jeszcze 
w okresie międzywojennym, ale pro
jektowanej długości mol nigdy nie 
osiągnięto: zachodnie molo ma od 
1933 roku długość 1700 m, natomiast 
molo wschodnie od 1938 roku 1600 m 
długości.

Zabezpieczeń1 a brzegowe
Przewidując ogromny wzrost prze

pływu wód, szczególnie przy stanacłi 
katastrofalnych, zaprojektowano sil 
ne zabezpieczenia me tylko brzegów 
Przekopu Wisły, ale równ.eż jego dna 
w pasach przybrzeżnych. W związku 
z tym, gdy koryto nie było jeszcze za
lane, wykonano opaskę skamową od 
dolnej granicy spodziewanych ni
skich stanów wody z kamienia łama
nego o grubości 40 cm na podsypce ze 
żwiru i tłucznia. Poniżej tej opaski 
ułożono materace faszynowe, przy
kryte grubą warstwą narzutu ka
miennego jako zabezpieczenie dna 
rzeki w pasie przybrzeżnym. Sze
rokość ubezpieczonego w ten sposób 
dna wyniosła 10 m w miejscach, gdzie 
w Przekopie zalegały grunty zw.ęzłe, 
ilaste lub gliniaste oraz 25 m w grun
tach piaszczystych. Warto w tym miej
scu podkreślić, że mimo upływu 100 
lat opaski skarpowe uległy tylko nie
znacznemu zdeformowaniu i nadal 
stanowią pełnowartościowe i trwałe
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zabezpieczenie brzegów Przekopu. To 
samo można powiedzieć o zabezpie
czeniu dna, które jest narażone na 
wypłukiwanie podłoża przy dużych 
prędkościach wody w czasie wezbrań.

Kamienna oprawa brzegów Przeko
pu stanowi autentyczny i oryginalny 
przykład me stosowanych )uz obecnie 
rozwiązań hydrotechnicznych. Staran
nie wypracowane opaski brzegowe, 
a szczególnie pięknie wyprofilowane 
w kamieniu przeprawy promowe, na
brzeża, wejścia do śluz i portów, są 
widokiem mepowtarzalnym, świad
czącym nie tylko o niezwykłym kunsz
cie ówczesnych fachowców, ale także o 
ich szczególnym wyczuciu estetycznym. 
To między innymi powoduje, że Prze
kop, doskonale wtopiony w żuławski 
krajubraz, można uznać za wyjątkowej 
rangi „eksponat muzealny”.

Wydaje się jednak, że najatrakcyj
niejsze z całego zespołu hydrotech
nicznego Przekopu Wisły są wyko
nane z takiego samego kamienia 
mola - prowadn ice o szerokości 4-5 m, 
które me tylko pełnią ważną funkcję 
użytkową ("kształtowanie stożka 
napływowego), ale również mogą 
pełnić rolę ścieżek dydaktyczno-przy
rodniczych. Można bowiem z nich do
skonałe obserwować z jednej strony 
bezpośrednio wody Przekopu, z dru
giej strony zaś biotopy stożka 
napływowego.

Molo zachodnie, w przeciwieństwie 
do mola wschodniego, które zostało 
przemieszane z fragmentami betono
wych płyt zachowało w dużym sto
pniu swój pierwotny jednolity, 
kamienny charakter. Za wyjątkiem 
krótkiego odcinka (km 941), na któ
rym zostało pokiyte betonem, zresztą 
w sposób estetyczny, wszędzie wystę
puje rodzaj kamienia charakterysty
czny dla całego Przekopu. Niewielkie 
partie w końcowej części mola napra
wione kostką granitową i granitowy
mi płytami chodnikowymi nie 
zmieniają tego obrazu.

Ciekawym akcentem świadczącym 
o uprawianiu tu dawniej żeglugi są 
dwa autentyczne granitowe polery. 
Jeden z nich - niewielki - znajduje się 
na końcu mola zachodniego. Pięknie 
wyrobiony z granitu, stopniowo roz
szerza sie ku górze i jest zakończony 
półokrągło. Swym kształtem nawią
zuje do wyglądu polerow nad Motławą 
przy ul. Szafarnia w Gdańsku. Nato
miast znacznie większy drugi poler, 
usytuowany jest centralnie na rozsze
rzeniu mola wschodniego w Mikosze- 
wie, zaraz na jego początku. Jest to 
właściwie granitowy słup o przekroju 
koła, minimalnie zwężający się ku gó
rze. Osadzony jest na nieco szerszym 
postumencie i zakończony niskim 
stożkiem.

Wiele słów krytyki należy się już 
powojennym gospodarzom za wyko
nanie kolejnych zabezpieczeń w po
staci luźno rzuconych kamień, 
i odłamów betonowych, które nie pa
sują do dawnej sztuk: kamiemarsko- 
hydrotechnicznej, Całość - i na molu 
zachodnim, i na molu wschodnim - 
wygląda jak kupa gruzu i jest odbi
ciem panującego wówczas ducha: 
bylejakości, powierzchowności i nieli
czenia się z przyrodą oraz wymogarrr 
estetyki, a także po prostu z zasa
dami sohdnej i dobrej roboty dopro
wadzonej jednolicie do końca.

hydrotechniczne obejmuje właściwy 
wał przeciwpowodziowy o szerokości 
15 m w koronie, niżej położoną szosą 
asfaltową z poboczem o szerokości 
8 m i trzykilometrowy pas o szero
kości 60 m (ul. Swibniańska), na któ
rym na wydzielonych parcelach stoi 
siedemdziesiąt domów o tradycyjnej 
architekturze, poczynając od Przega- 
liny az do lasu Mierzei Wiślanej. 
Większość to niewielkie domki parte
rowe, drewniane lub murowane, wol
nostojące i ustawione kalenicowo do 
Przekopu. Obecnie widać na nich śla
dy powojennej tandetnej moderniza-

Zaóytkowy dom żuławski na wale przeciwpowodziowym Przekopu Wisły
Fot. B. Lipniewska

Przeciwpowodziowe wały
Osobliwością w skali kraju, nigdzie 

nie występującą w tak dużym skupie
niu, są wały przeciwuowodziowe 
Przekopu Wisły, które - jak już wspo
mniano wyżej - uformowano z wybra
nej ziemi w ilości 7,2 min m . Na 
prawym brzegu Przekopu nowy wał 
zaczyna się w Drewmcy za śluzą 
Gdańska Głowa, w miejscu gdzie do
chodzi do niego stary wał. Jest to 
ogromna budowla hydrotechniczna, 
złożona z właściwego wału prze
ciwpowodziowego o szerokości koro
ny 19 m oraz z przylegającego doń 
drugiego wału, nieco niższego (mniej 
więcej o 1 ni) i szerokiego w koronie 
21 m. Ten podwójny wał występuje na 
całej długości prawego brzegu Prze
kopu Wisły, od Drewnicy aż do Mie
rzei Wiślanej

Inaczej to wygląda na lewym brzegu 
Przekopu. Pogrubienie wołu wystę
puje tu tylko na odcinku od Przegali- 
ny do Swibna, przy czym jest ono zna
cznie szersze. To gigantyczne dzieło

cji zniekształcającej ich pierwotny 
kształt. Regularny rytm szeregowej 
zabudowy podkreślają też wysokie 
drzewa, stojące w jednakowych od 
ległościach. Ta symetna, stanowiąca 
urozmaicenie żuławskiego krajobra
zu, jest świetnie widoczna z drugiego 
brzegu Przekopu. Wyjątkowość ze
społu domów w Swbnie, o interesu
jących walorach hestoryczno-zabytko- 
wych i estetycznych, jest godna 
zastosowania najbardziej ścisłych 
form ochrony konserwatorskiej, aby 
ocalić go dla potomności - jako jedyny 
w swoim rodzaju - w możliwie nie
zmienionej formie. I jeszcze jeana 
uwaga dotycząca konieczność' objęcia 
ochroną tego ogromnego działa hydro
technicznego. Pełń. ono nie tylko 
funkcję wału przeciwpowodziowego 
i szlaku komunikacyjnego 'do nie
dawna na koronie wału jeździła ko
lejka wąskotorowa), ale również 
funkcję osadniczą. Ponadto co tutaj 
wykonano i istnieje, to można z całą 
odpowiedzialnością, stwierdź.ć
uwzględniając jeszcze zabudowania
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Przegaliny - że mamy tu do czynienia 
z największym terpem w Polsce. 
Już tylko z tego powodu można 
powiedzieć, że jest to osobliwość hy
drotechniczna, zawierająca walory 
historyczne, kulturowe i krajoznaw
czo-turystyczne w skali kraju. Ale 
nikt tego zapewne dotychczas w pełni 
sobie me uświadomił.

Być może, iż podwójny prawy wał 
przeciwpowodziowy Przekopu Wisły 
miał stać się również terpem. Nie 
stało się tak tylko dlatego, że przez 
wał przechodzi stara droga z Drewm- 
cy do XVT-wiecznej przeprawy promo
wej do Błotnika, a na koronie drugie
go wału, nieco niższego od właściwego 
wału przeciwpowodziowego, usytuo
wano w otoczeniu wyniosłych jesionów 
strażnicę wałową, którą rozebrano je
szcze przed 1953 rokiem. Niestety, co 
z wielkim zażenowaniem należy 
stwierdzić, w naszej dobie, nastąpiły 
okoliczności przyczyniające się do de
gradacji krajobrazu żuławskiego, 
z którym związane są nierozerwalnie 
wały przeciwpowodziowe Przekopu. 
Na przykład w Drewnicy na fragmen
cie starego wału - świadka dawnego 
biegu Wisły - który łączył się od 
wschodu z nowym podwójnym wałem 
przeciwpowodziowym Przekopu, za
miast pamiątkowego obelisku, który 
powimen stać w miejscu historyczne
go połączenia wałów, mamy księżyco
wy krajobraz. Jeszcze większe zmia
ny można zaobserwować na lewym 
brzegu Przekopu. Idąc z Kiezmarka 
wiślanym wałem przeciwpowodzio
wym stwierdzamy, że nagle krajobra
zową monotonię przerywa odcinek 
starego wału, który dochodził z kie
runku zachodniego do nowego wału. 
Wał ten - świadek starego koryta 
Wisły odciętego podczas budowy 
Przekopu - zabezpieczał niegdyś lewy 
brzeg 'Wisły. Obecnie przestrzeń od 
tego miejsca aż po horyzont, zazna
czony linią drogi i wału do Błotnika, 
została wykorzystana przez Zespół 
Elektrociepłowni „Gdańsk” S.A. jako 
składowisko odpadów paleniskowych.

Dochodzi ono od zachodu do wału 
przeciwpowodziowego Przekopu i jest 
juz na tyle wysokie, że jego górny 
poziom zrównał się z górną powierz
chnią ławki wału. Podlega on teraz 
rekultywacji, między mnymi za po
mocą piasku wiślanego przesyłanego 
z miejsca, gdzie dochodziła do Błotni
ka brukowana szosa prowadząca do 
XVI-wiecznej przeprawy promowej do 
Drewnicy. Ten historyczny układ 
komunikacyjny, z uwag. na pobiera
nie piasku, został już bezpowrotnie 
zniszczony. W tym miejscu warto 
podkreślić, że do rekultywacji tego 
składowiska użyto również ziemię po
chodzącą ze starego wału lewego brze
gu Martwej Wisły, niszcząc jego bez
pośrednie połączenie z nowym wałem 
Przekopu i długi odcinek wzdłuż 
składowiska; pozostał jedynie 200- 
metrowy fragment. Oprócz starego, 
historycznego wału zniknął także 
końcowy akwen Martwej Wisły, jakże 
ważny - pod różnymi względami - na 
Żuławach Wiślanych. Przetrwał tylko 
jej niewielki fragment widoczny 
z prawej strony wału, to jest w mię- 
dzywale, gdzie założono plantacje 
trzciny.

* * *
W tym nnejscu nasuwa się reflek

sja natury bardziej ogolnej, a nawet 
filozoficznej. Jak to jest w ogóle możb- 
we, aby Żuławy Wiślane, zagospoda
rowywane od stuleci niezmiernym 
wysiłkiem wielu pokoleń, miast żywić, 
których niemal każda grudka ziemi 
powinna rodzic chłeb i inne produkty 
spożywcze, nagle stały się składowis
kiem odpadów i terenem wielkich bu
dów. Przecież składowisko odpadów 
w Szewcach nie jest odosobnionym 
przypadkiem. Wystarczy wspomnieć 
tylko o białej górze fosfogipsów 
w Wiślince, o Rafinerii Gdańskiej 
i innych tego rodzaju przypadkach.

Takie postępowanie w odniesieniu 
do Żuław Wiślanych jest sprzeczne 
z naturą i zdrowym rozsądkiem. Nie 
wdając się w szczegóły procesów de

cyzyjnych, które do końca nie są zro
zumiałe (dlaczego?), można tylkc
0 nich powiedzieć, że tkwią w mch 
jakieś elementy szaleństwa i irracjo
nalizmu.

Nie ulega wątpliwości, że Przekop 
Wisły w powiązaniu z imrymi inwes
tycjami towarzyszącymi jest dziełem 
genialnym, które w sposób ewiden
tny usunęło groźbę powodz. na 
Żuławach Wiślanych, nękających tę 
krainę od wieków. Podobnie jak na 
Kanale Elbląskim zastosowano tu 
proste rozwiązania hydrotechniczne, 
doskonale funkcjonujące po dzisiej
szy dzień. Istnieje określona za
leżność między inż. Steenkem - bu
downiczym Kanału Elbląskiego 
a Alsenem i Fahlem • projektantami
1 budowniczymi Przekopu Wisły, któ
rej imionami są: fachowość połączona 
z niezwykłą intuicją, wyczucie piękna 
i estetyki, zelazna konsekwencja, 
upór oraz poświęcenie całego siebie 
dla realizacji idei. Obelisk upamięt
niający Inż. Steenkego powrócił na 
swoje miejsce na pochylni w Bu- 
czyńcu. Nadszedł już najwyższy czas, 
aby stosownym pomnikiem uczcić 
Alsena i Faula. Ich twórcze osobo
wości powinny być przybliżone nasze
mu społeczeństwu, choc-ażby dlatego, 
że ich wyjątkowe dokonania służą 
nam w dalszym ciągu, nie mówdąc już
0 tym, że takie osiągnięcia mają cha
rakter ponadnarodowy i powinny być 
oceniane z punktu widzenia icń 
niezawodności i zawartego w nich 
pierwiastka wielkości...

Dla upamiętnienia 100-lecia Prze
kopu Wisły w dniu 31 marca 1995 
roku odbyła się jubileuszowa kunfe- 
rencja naukowo-techniczna w Domu 
Technika w Gdańsku, zorganizowa
na przez Stowarzyszenie Inżynierów
1 Techników Wodnych i Meliorac3'j- 
nych, Zarząd Oddziału w Gdańsku 
oraz Radę Miasta Gdańska. Z tej tez 
okazji w dniu 31 marca 1995 roku, na 
wale przy wjeździe na prom wiślany 
w Gdansk u-Swibnie odsłonięto pa
miątkowy pomnik

UWAGA AUTORZY!
Redakcja Jantarowych Szlaków zwraca się do wszystkich autorów piszących dla naszego 

kwartalnika z prośbą o podanie przy swoich artykułach następujących danych:
Nazwisko i imiona, dokładna data i miejsce urodzenia, imię ojca i matki, dokładny adres 

z wy szczególnieniem numeru domu, mieszkania i kodu pocztowego oraz numer ewidencyjny 
tzw. PESEL.
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Elżbieta Walczak

Rewa - wieś rybacka nad Zatoką Pucką
Nadmorska wieś Rewa położona jest nad Zatoką 

Pucką u wylotu Pradoliny Kaszubskiej pomiędzy 
kępami: Pucką i Oksywską. Od południa i zacho
du otaczają Rewę Moście Błota przecięte Redą, 
Zagórską Strugą i licznymi kanałami. Osobli
wością wioski jest „Cypel Rewski” - piaszczysta 
mierzeja wchodząca w Zatokę, po kaszubsku zwa
na „Szpyrkiem”.

Rys historyeznj7
Histona wsi Rewa ma wielowiekową tradycję. 

Po raz pierwszy nazwa jej pojawiła się w doku
mentach w 1589 roku, kiedy to Opat cystersów 
oliwskich Dawid Konarski udzielił zezwolenia na 
zbudowanie szop rybackich w pobliżu morza. 
Przypuszczać jednak należy, że dzieje wsi są zna
cznie starsze. Badania archeologiczne odkryły 
osadę kultury rzucewskiej, której ludność zajmo
wała się myślistwem i rybołówstwem.

"W XVII wieku opat klasztoru oławskiego Alek
sander Kęsowski nadał przywilej osadniczy ośn.iu 
rybakom z Rewy. Dokument z 1648 roku nadał 
im prawa wieczystej dzierżawy i zobowiązał do 
uiszczania określonego czynszu w naturze w po
staci garnca krewetek z każdego złowionego wo
zu. Krewetki odsyłano do szopy klasztornej na 
brzegu morza w Sopocie. Formę daniny stanowiły 
tez śledzie, dorsze, jesiotry i co dziesiąty złowiony 
łosoś. Ponadto obowiązkiem rybaków było oczysz
czanie ze szlamu rzeki przepływającej przez Mo
sty i poruszającej znajdujący się tam młyn kla
sztorny. Powinność ta została zniesiona dopiero 
w 1819 roku.

Mieszkańcy
Według powojennych danych demograficznych 

w Rewie przeważa ludność zasiedziała i etnicznie 
jednolita. Element napływowy stanowił niewielki 
procent. Na urodzonych tu 318 osób, jedynie trzy 
osoby przybyły z innych terenów, jedna z okolic 
Lublina, druga z Łodzi, trzecia zas z Wileń- 
szczyzny. Zawierając związki małżeńskie z re- 
wiankami rychło się zasymilowały.

Położenie Rewy na uboczu, niewielki odsetek 
gruntów ornych i naturalne przeszkody zmuszały 
mieszkańcu w wsi do eksploatacji morza. Jak przy
stało na typową wioskę rybacką, ponad 60% jej 
ludności żyło z rybołówstwa morskiego. Morze da
wało utrzymanie w postaci ryb, umożliwiało kon- 
taKty z innymi wsiami nad Zatoką Pucką

1 Gdańską, a także otwierało drogę w daleki świat.
2 drugiej strony morze przez swe „kaprysy”, 
grożąc niejednokrotnie śmiercią, wywierało wpływ 
na psychikę rybaków, wyrabiając w nich jedno
cześnie przywiązanie do tego surowego żywiołu. 
Świadczą o tym mieszkające tu rody Marków, 
Długich i innych. Jeszcze dzisiaj starzy rybacy 
łodziowi wychodzą w morze na połowy nie z ko
nieczności warunków życiowych, lecz - jak twier
dzą - z przywiązania. Ten charakter Rewy - jako 
wioski rybackiej - nie uległ zmianie. Dziś synowie 
i wnukowie starych rewian pływają po Bałtyku 
na kutrach helskich i po oceanach na trawlerach 
gdyńskiego „Dalmoru” oraz na statkach Polskich 
Linii Oceanicznych. Ponadto pracują w stoczniach 
i przemyśle morskim.

Na przestrzeni wielu dziesiątków przed - i po
wojennych lat zmieniał się powoli wygląd Rewy. 
Szczególną uwagę zwraca tutaj znaczne zagęsz
czenie domów mieszkalnych. Wiele domów styka 
się ścianami szczytowymi, co przy jednakowym 
pokryciu dachów stwarza wrażenie jednego 
wydłużonego budynku. Większość z mch stoi tuż 
przy drodze i rna do niej zwrócone ściany fronto
we. Dużą liczbę domów zbudowano przed 
pierwsza wojną światową. Kilkanaście wzniesiono 
w latach 1920-1939, zwłaszcza po pożarze w 1933 
roku, kiedy to spłonęło pięć budynków. Charak
terystyczne w Rewie są parterowe domki o ni
skich wnętrzach. Wysokość tych wnętrz wynosi 
zaledwie około 220 cm, a w niektórych zaledwie 
180 cm nad podłogą. Układ izb mieszkalnych jest 
rożny w zależności od kształtu i wielkości budyn
ku. Na oguł są to mieszkania dwupokojowe z nie
wielką kuchnią wychodzącą wprost na dwór. Tyl
ko nieliczne z ruch mają przedsionki. Wieś została 
zelektryfikowana w 1936 roku. Wówczas to do 
wszystkich domów doprowadzono prąd elektrycz
ny.

W okresie międzywojennym przystąpiono do bu
dowy drogi kołowej łączącej Rewę poprzez Mosty 
z Pierwoszynem, a dalej z szosą Puck - Kosakowo
- Gdynia. Zapoczątkowaną w 1927 roku budowę 
ukończono w 1933 roku. Stworzyło to dogodne 
warunki do rozwoju komunikacji samochodowej 
na linii Gdyria - Rewa. Po zakoj «czemu drugiej 
wojny światowej brak było połączenia autobuso
wego. Dopiero w 1952 roku uruchomiono stałą 
linię Gdynia - Kosakowo - Rewa. Najbliższa stacja 
kolejowa znajduje się w Mrzezinie na linii Gdynia
- Reda - Puck, jednak z uwagi na niedogodne 
położenie i trudny dojazd (ok. 8 km) rewianie ze 
stacji tej nie korzystają. W wypadku konieczności 
podróżowania udają się oni autobusem do stacji
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kolei elektrycznej w Chyłom (ok. 10 km) lub 
wprost do Gdyni. Otwarcie połączenia z Trójmia
stem zmieniło ublicze Rewy, Między parterowe 
domki rybackie ze spadzistymi dachami rozloko
wały się pudełkowe miejskie wille. Powoli z wio
ski rybackiej obecnie przekształca się Rewa 
w osiedle z ponad 50% ludnością napływową.

Ruch turystyczny
Przed rokiem 1939, k.edy Polska miała niewiel

ki dostęp do morza, do Rewy przyjeżdżało co roku 
dużo osób z głębi kraju na wypoczynek letni Obe
cnie w latach powojennych ruch turystyczny jest 
szczątkowy. Nie ma tu już ośrodkow wypoczynko
wych, a i prywatni turyści coraz rzadziej przy
jeżdżają do Rewy. Zjawisko to jest oczywiste, wo
bec znacznie większego w porównaniu z latami 
1920-1939 dostępu do morza. Rzesze letników 
przyciągają teraz -nne atrakcyjne miejscowości, 
jakie znalazły się w granicach obecnej Polski.

Nie bez wpływu na zmniejszenie się ruchu tury
stycznego mają też lokalne warunki klimatyczne. 
Panujące tu wiatry - zwane nordami - są dla miesz
kańców Rewy szczególnie niekorzystne, a fale bu
rzowe są katastrofalne na morzu i na wybrzeżu. 
Celem zabezpieczenia brzegu przed niszczącym 
działaniem morza zbudowano w miejscach szcze
gólnie zagrożonych kamienne opaski. Niekorzystne 
warunki klimatyczne, jak i brak zaplecza gastro
nomicznego i atrakcji morskich ujemnie wpły wają 
na rozwój ruchu turystycznego.

Rybacy
Rewa od dawna cieszyła się oninią typowej wsi 

rybackiej. Liczby ilustrujące stan ilościowy ryba
ków morskich od nadania wsi przywileiu osadni
czego do lat poprzedzających pierwszą wojnę 
światową kształtują się następująco: 1643 - 8, 
1772 - 14, 1872 - 32, 1887 - 80 i 1911 - 65 ryba
ków. Dane z 1887 roku, kiedy liczba ich była 
największa, obejmują także rybaków sezonowych. 
Przypuszczalnie liczba z 1911 roku odnosiła się 
do kategorii rybaków stałych, czyli tych, którzy 
co najmniej przez 6 miesięcy rocznie trudnili się 
połowem ryb lub z zajęcia tego czerpali przynaj
mniej połowę środków utrzymania. Ponadto ist
nieli jeszcze pomocnicy rybaków.

Spis dokonany w 1935 roku wykazał, iż w Re
wie rybołówstwo morskie uprawiały 103 osoby. 
Pojęcie rybaków niestałych me jest precyzyjnie 
określone. Według rożnych źródeł są to rybacy, 
którzy ponadto uprawiają rolnictwo, drobny han
del, wędzenie ryb, czy też trudnią się jakimkol
wiek rzemiosłem. W latach 1920-1933 rybacy re- 
wscy pracowali niemal wyłącznie na jednostkach 
bazujących w samej Rewie. Były to przeważnie 
łodzie wiosłowo-żaglowe i motorowe, a także dwa 
małe kutry. Tylko trzech rybaków z Rewy praco

wało na statkach dalekomorskich. Dla okresu 
drugiej wojny światowej brak danych źródłowych 
uniemożliwia określenie liczby rybaków upra
wiających rybołówstwo w tej wsi.

Na przestrzeni lat 1946-1948 liczba rybaków 
znacznie się obniżyła. Przypuszczalnie zjawisko to 
było wynikiem przechodzenia rybaków do poło
wów pełnomorskich na kutrach łowiących w opar
ciu o pobliskie porty. Począwszy od końca 1951 
roku liczba rybaków łowiących na łodziach sukce
sywnie wzrastała.

Zatrudnionych na statkach rybackich rewian 
podzielić można na dwie grupy. Pierwsza z nich, 
licząca 15 osób, to rybacy łuwiący wyłącznie na 
łodziach. Druga - znacznie liczniejsza - obejmuje 
ludzi pracujących na statkach pełnomorskich 
i dalekomorskich, głównie na kutrach bazujących 
w pobliskich portach. Rybacy pełnomorscy w od
różnieniu od łodziowych przechodzili przeszkole
nie zawodowe. Obejmowali stanowiska: szyDrow, 
bosmanów, starszych rybaków, motorzystów, 
a nawet poruczników żeglugi małej rybackiej.

Niektórzy rybacy posiadali niewielkie obszary 
gruntów rolnych, jednak praca na morzu ludności 
newskiej stanowiła główne źródło utrzymania. 
Istnieje nawet powiedzenie: „Rewion se spotka 
w każdym porce na całym świece”.

Żegluga rewska
W dniu 10 lutego 1920 roku wstąpiliśmy w no

wy kolejny etap istnienia Polski na morzu. W por
cie puckim me było ani jednego statku. W basenie 
stacjonowały kutry i łodzie rybackie oraz przeka
zany przez władze niemieckie niewielki jacht do- 
zorczy „Zorza”. Największą rolę odegrało jeanak 
10 przybrzeżnych żaglowców towarowych stano
wiących własność mieszkańców Rewy. Żaglowce 
te stały się de facto pierwszymi statkami handlo
wymi w polskiej żegludze lat międzywojennych.

Żegluga kaszubska na Zatoce Gdańskiej ma 
wielowiekową tradycję, sięgającą czasów Zygmun
ta IJI Wazy. Tak jak uprawiano ją kiedyś, tak 
i później w zaborze pruskim. Miała ona zawsze 
ten sam lokalny charakter. Fakt, że zajmowali się 
nią rybacy rewscy z dziada pradziada świadczy 
o historycznej ciągłości. Jej kolejnym ogmwem 
było wspomnianych dziesięć żaglowców.

Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego właśnie 
w Rewie skupiła się taka flotylla? Jednym z po
wodów jest korzystne położenie geograficzne wsi, 
z naturalną i osłoniętą od wiatrów i fal przysta
nią Statk^ kotwiczono opodal brzegu i dojeżdżano 
do mch łodziami. Sezon nawigacyjny trwał tu od 
wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zimą statk ko
twiczono w ujściu Redy w pobliżu wsi Beka. Wo
bec tego rybacy i armatorzy żeglugi handlowej 
w Rewie zabiegali u władz pruskich o budowę 
portu z prawdziwego zdarzenia. W latach 1893- 
1894 rozważano możliwość budowy małego pnrtu 
między Rewą, a położoną opodal wsią Mechelinki.
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Sprawa rychło jednak upadła, rzekomo na skutek 
zbyt wysokich kosztów. Przypuszczalnie zadecy
dowały względy polityczne, gdyż pieniądze prze
znaczono na rozbudowę portu w Helu, gdzie była 
silna i liczna kolonia rybaków niemieckich. 
Wszelkie poczynania mogące wzmocnić pozycję 
gospodarczą ludności polskiej były sprzeczne z 
dążeniami landarta puckiego, jak i władz prowin
cjonalnych w Gdańsku. Tego rodzaju działalność 
władze pruskie rezerwowały dla Niemców.

Typy statków
Pierwszymi statkami handlowymi były szkuty. 

Stanowiły one zalążek polskiej marynarki handlo
wej. Szkuta - jest to wyraz pochodzenia staroskan- 
dynawskiego, a według nowszych badaii - niderlan
dzkiego. Dawna holenderska „scuta” w źródłach 
polskich notowana jest od 1214 roku. W żegludze 
hanzeatyckiej terminem tym określano między in
nymi rodzaje statków towarowych żeglugi bliskiego 
zasięgu. W niektórych publikacjach przyjęła się na
zwa szkuner, przypuszczalnie dlatego, że w owym 
czasie większość żaglowców była już dwumasztowa. 
Jeszcze dzisiaj mówi się zarowno o rewskich szku
tach, jak i rewskich szkunerach.

W spisie dziesięciu żaglowców rewskich z 1920 
roku oprócz szkut wymieniane są także łomy. Na 
Zatokę Gdańską i do Rewy przywędrowały one 
z Zalewu Wiślanego. Budową ich zajmowała się 
słynna stocznia Moderżyckiego w Tolkmicku. Ja
ko jedyne żaglowce towaruwe używane były często 
w przybrzeżnej żegludze do wydobywania z dna 
kamieni i piasku, które następnie dostarczano 
wraz z innymi materiałami budowlanymi ao fa
bryk. Szkuty7 natomiast pełniły ważną rolę 
w handlu domokrążnym, przewożąc od ws. do wsi 
towary kolonialne, narzędzia, naczynia, a także 
przygodnych pasażerów

Oprócz szkut i lom w literaturze marynistycz
nej spotykamy się z nazwą baty dla określenia 
bezpokładowych łodzi żaglowych. Baty były mię
dzy inny mi jeszcze jednym łącznikiem w lokalnej 
żegludze towarowej.

Na pudstawie zachowanych danych źródłowych 
trudno ustalić nazwiska szkutników, którzy budo
wali w Rewie statki, bądź je remontowali. Głów
nym materiałem budowlanym była dębina. Deski 
sosnowe częściowo używano jedynie na pokłady 
dla zmniejszenia kosztów.

Statek „Helena” zbudowany w 1872 roku był 
dziełem niemieckiego szkutnika Koscha, nato
miast „Friedrich Wilhelm” (późniejsza „Anna”) 
z około 1880 roku - szkutnika Kasperskiego. Po 
prawie półwiekowej eksploatacji przebudowano go 
na dwu masztowiec. Zbudowany w 1869 roku 
„Henryk” doczekał się w 1904 roku przebudowy 
na dwumasztowiec na rachunek właściciela Józe
fa Dorsza. W trzy lata później „Henriete” grun
townie wyremontował właściciel szyper Augustyn 
Markowe.

Jak wynika z Rejestru gdańskiego, w latach 
1904-1920 wszystkie niemal żaglowce wyremon
towano i przebudowano w Rewie, zgodnie z naby
tymi lokalnymi doświadczeniami i powstałą tra
dycją. Wykonawcą był w głównej miecze szkutnik 
Lade ze Stogow.

Armatorzy i eksploatacja ich floty
Żegluga rewska miała charakter rodowy. Rodem 

najbardziej z nią związanym była rodzina 
Długich. W 1920 roku należały do niej cztery 
statki, a w 1922 roku doszedł jeszcze piąty. Na
zwy ich to: „Helena”, „Teresa”, „Erwin”, „Henryk” 
i „Marta”. Rodzina Markowców użytkowała trzy 
statki „Leopolda”, „Ekonomie” i „Henrieta”.

Szyprami byli na ogół ich właściciele, a mary
narzami ich synowie. I tak na przykład Antoni 
Markowe jako marynarz pływał na statku swego 
ojca „Henrieta” w wieku 16-17 lat. Jeszcze 
wcześniej, bo jako czternastolatek, pracował na oj
cowskiej „Eugenii” Augustyn Bigot. Praca załogi 
mieszkającej w ciasnym kubryku na dziobie nie 
składała się tylko z obowiązków marynarskich. 
Wykonywań oni ciężką pracę robotnika przy 
wyładowywaniu i załadowywaniu przewożonych 
ładunków

Żaglowce rewskie służyły do przewozu piasku 
i żwiru, który najpierw musiano własnoręcznie 
wydobyć z dna Zatoki Puckiej z podwodnej ławicy 
zwanej Ryfem Mew, ciągnącej się od Rewy po 
Kuźnicę. Żwir brano także z lądu, najpierw ze 
żwirowa w Osłoninie, a następnie z tzw. „Żwiro
wej Góry”, stanowiącej północno-zachodnią kra
wędź Kępy Oksywskiej.

Za pomocą ilości piasku lub żwiru armatorzy 
określali wielkość swoich szkut biorąc pod uwagę 
maksymalną liczbę wozów, którą można było 
załadować na statek. Posługując się takim mier
nikiem stw iei'dzono, że „Helena” zabierała 22 wo
zy piasku lub żwiru, a tym samym iej maksymal
na nośność wynosiła 53 tony, nośność zaś 
„Henriety” określono na 70 ton. Tak mierzony to
naż żaglowców wahał się w granicach od 30 do 
70 ton. Z Kępy Puckiej na statkach rewskich 
przewożono również kamienie, które przed zała
dunkiem ułożone były w pryzmy dla pomiaru.

Na szkuty - choć już rzadziej - zabiegano zboże 
dostarczane do portu puckiego furmankami z ma
jątków w Rzucewie i Osłoninie oraz drewno z Pu
szczy Darżlubskiej. Zboże wożono do Gdańska, 
drewno zaś do Struzy nad Wisłą. Z cegielni 
w Rzucewie zabierano cegłę, do załadunku której 
służył specjalny pomost. Wożono ją do Reny, pob
liskich Mechehnek, Gdym i innych miejscowości 
położonych nad Zatoką Pucką. Dia cegielni 
w Rzucewie drogą morską, brano z Gdańska 
węgiel. Stosunkowo często wożono z Gdańska do 
małych miejscowości nad Zatoką deski, które 
można było kupić tamo w Nowym Porcie. Obok 
piasku, żwiru i kamieni, specjalny rodzaj ładunku
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Muzeum w Rewie. Portret, szkutnika Klemensa Długiego 
i dzwon ze szkuty „Helena”

Fot. arch, aut, artykułu

stanowił torf, Duże jego zasoby znajdowały się na 
Mościch Błotach pod Rewą. Odbiorcami byli głow
nie rolnicy na Żuławach Wiślanych i nad Wisłą. 
Po pierwszej wojnie światowej - z braku węgla - 
wożono torf dla mieszkańców Gdańska. Przed tym 
należało go wykopać . wysuszyć, spławić kana
łami do brzegu morza, załadować na prom i na 
koniec załadować na statek. Były to prace bardzo 
uciążliwe i jak wiele innych związanych z prze
wozem ładunków wymagały wysiłku całej rzeszy 
robotników.

Zyski osiągane przez właścicieli szkut za prze
wóz towarow były na ogoł wysokie. W ciągu tygo
dnia odbywano od jednego do dwóch rejsów. 
W końcu XIX wieku statki okresowo służyły do 
połowu ryb, głównie za pomocą narzędzi ciągnio
nych, przypominających tuki. Wkrótce władze nie
mieckie zabroniły uprawiania tego rodzaju połowu 
na wodach Zatoki Puckiej

Raz w roku szkuty stawały się statkam. pa
sażerskimi. Wiązało się to z corocznym odpustem 
w Swarzewie oraz z pielgrzymką w niedzielę po 
16 lipca do czczonego na Kaszubach cudownego 
obrazu Matki Boskiej Swarzewskiej, czyi. Matki 
Boskiej Szkaplerznej. Wtedy do Redy przybywali 
tłumnie pątnicy, skąd łodziami dowożono .eh do 
szkut, pięKnie na ten czas odmalowanych i ude
korowanych flagami i banderami. Cała ta barwna 
flotylla płynąca do Swarzewa stanowiła dodat
kową atrakcję odpustu.

Lata 1920-1945
Powrót Polski na wybrzeże morskie w 1920 ro

ku, aczkolwiek bez odcinka gdańskiego, przyczy
nił się do zmierzchu żeglugi rewskiej. Dla lokal
nej, kaszubskiej żeglugi Gdańsk z dogodnymi 
drogami wodnym1 i przemysłem oraz Żuławy 
Wiślane były atrakcyjniejszym i bogatszym ryn
kiem pracy dla szkut i rewian, niż niewiele 
znaczący skrawek wybrzeża od ujścia Swelini do 
ujścia Piaśnicy.

Powoli żaglowce rewskie przechodziły na za
służony odpoczynek, a jako pierwsza siedemdzie

sięcioletnia „Henrieta” Augustyna Markowca. Sy
nowie właściciela zamustrowali się na statki 
pełnomorskie. W latach dwudziestych pływało już 
tylko pięć szkut. Renesans żeglugi lokalnej 
nastąpił dopiero po 1926 roku wraz z budową por
tu rybackiego w Jasrarni. Radość trwała jednak 
krótko, bowiem pod koniec lat dwudziestych 
w katastrofie morskiej zatonęła „Leopolda” 
i następnie „Henryk”.

W połowie lat trzydziestych nastąpif okres pro
sperity. Liczba statków zwiększyła się do czterech. 
Jednym z nich był zakupiony w Danii przez Emila 
Marka dębowy kecz o nazwie „Qmen" przemiano
wany na „Marię”. Statek ten służył - jak pozostałe 
żaglowce - do przewozu piasku i żwiru, a także ka
mieni pod budowę portu w Jastarm i Helu.

W czasie ciężkiej zimy na przełomie 1939/1940 
roku w lodowych okowach zginęły szkuty „Erwin” 
i „Eugenia”. Na początku drugiej wojny światowej 
z dziesięciu żaglowców - jakie liczyła flota rewska 
w 1920 roku - przetrwała tylko „Helena”, me 
licząc obcej rodem „Marii”, którą w tymże roku 
poddano przebudowie. Emil Marek w łatach 
czterdziestych zakupił w Tolkrnicku jeden żaglo
wiec o nazwie „Catharina”. Osiemdziesięcioletnia 
„staruszka” zbudowana była w 1861 roku w Ha- 
seldorfie. Statki te służyły do przewozu żwiru na 
Zatoce. Ich żywot trwał do 1945 roku. W czasie 
działań wojennych znajdowały się one na zimo
wym kotwicowisku w pobliżu Osłonina, gdzie tra
fione pociskami artyleryjsKimi głęboko osiadły na 
płytkiej wodzie. Następna zima przesądziła ich 
los. Tak przestała istnieć flota rewska, a wraz 
z nią towarowa żegluga kaszubska na Zatoce 
Gdańskiej Ocalała jedynie „Mana”, ale właściciel 
jej związał dalsze losy z rybołówstwem.

Obok wspomnianych wyżej szkutników, rewia- 
nie byli znam na całym Wybrzeżu jako biegli bu
downiczowie łodzi motorowych i wiosłowo-żaglo- 
wych.

Rybacy z Rewy byli zorganizowani w różnych 
okresach w Związek Rybacki, o ktorego działal
ności brak bl.ższych danych. Poło w ryb odbywał 
się za pomocą różnego rodzaju narzędzi i sprzętu 
pomocniczego, do kturych należały cezy, sieci 
stawne, haczyki, żak. węgorzowe i inne. Rybacy 
oprócz wyżywienia dostawali deputaty, których 
wielkość w skali rocznej na jednego rybaka wyno
siła około 240 kg ryb, co wystarczało na zaopa
trzenie w ryby czteroosobowej rodziny. Wyna
grodzenie rybaków kutrowych przewyższało 
znacznie dochody rybaków łodziowych, motoro
wych i wiosłowo-żaglowych. Najwyższe było upo
sażenie załogi pogłębiarek i nurków.

Powstanie nowego ośrodka miejskiego i portu 
rybackiego w Gdyni przyczyniło się do upadku ry
bołówstwa łodziowego. Począwszy od 1947 roku 
żaden z rybaków w Rewie nie zbudował nowej 
łodzi i żaden z tam pracujących nie nosił się z za
miarem budowania nowej. Na przestrzeni kilku
nastu lat Rewa ze wsi marynarskiej zaczęła prze
kształcać się w wiejski ośrodek robotniczy.
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Muzeum w Rewie
Niski, murowany domek rybacki z przybudów

kami przy ul. Morskiej 92 jest dobrze znany 
mieszkańcom wioski i okolic. Zbudowano go 135 
lat temu i należał do rodziny Długich. Jego użyt
kownikiem był do lat siedemdziesiątych Klemens 
Długi, armator szkut „Henryk” i „Helena”, zato
pionych w czasie wojny. Po latach z inicjatywy 
Muzeum Morskiego w Gdańsku dokonano pene- 
tiacji dna morskiego pod Osłoninem, ale Klemens 
Długi, od lat niewidomy, nie mogl juz obejrzeć wy
dobytych z wraka przedmiotów.

Sentyment Klemensa Długiego do odnalezio
nych szczątków szkut i związanych z nimi przed
miotów podzielił następny właściciel wspomniane
go wyżej domku Tadeusz Krzysztof. Jedną z izb 
przeznaczył na „minimuzeum”, w którym zgroma
dził eksponaty wydobyte po 25 latach z dna Za
toki Puckiej. Wzruszenie wywołuje uszkodzona 
lornetka kapitana „Heleny”. Na ścianach izby 
znajdują się obrazy żaglowców i świętych. Na ho
norowym miejscu wisi duża fotografia „Heleny”, 
obok zgromadzono inne liczne pamiątki: zegar 
okrętowy, zapasowe lampy pozycyjne, koło stero
we, skrzynię rybacką, a tuż nad nią dzwon 
okrętowy. Po drugiej stronie izby umieszczono 
kołowrotek do wyrobu nici rybackich, igły do na- 
piawy żagli, naparstki żeglarskie, a także 
przyrządy ciesielskie i inne przedmioty. W sta
rych szafach i na półkach zgromadzono między 
innymi certyfikat nr 5 z 1923 roku wydany 
w Wejherowie dla szkuty „Helena”, „Przewodnik 
Kaszubski” z 1909 roku autorstwa Zofii Hartmgh,

Muzeum w Rewie. N-i obrazie szkuty w czasie odpustu M. B. 
Szkaplerznej

Fot. arch. aut. artykułu

stare mapy i obrazy dotyczące historii Rewy. 
Pośrodku na małym biurku, wśród licznych pa
miątek wykonanych z drewna, znajduje się 
rzeźba Matki Boskiej Swarzewskiej - patronki pol
skich żeglarzy.

Literatura: 1. E. Kosiarz: Wyzwolenie Polski 
Ptknocnej 1945, Gdańsk 1967; 2. J. Krauze: 
Zaślubiny Polski z morzem w Pucku 10 lutego 1920 
roku, „Pomerania”, nr 6, 1980; 3. A. Necel: 
Okrętnicy spod nurdowej gwiazdy, Gdynia 1955; 4.
J. Mi ci liski- Żaglowce handlowe z Rewy, Gdańsk 
1974:5. A. Kopelewski: Wieś rybacka Rewa, Gdańsk 
1962; 6. T. Krzy sztof: Gmina Kosakowo, zarys geo- 
graficzno-historyczny, Rewa 1993 oraz 7. Relacja 
Tadeusza Krzysztofa z 9 kwietnia 1995 roku.

Marian R. Kusmala, Dariusz Podbereski, Piotr Połoński

Wdzydzki Park Krajobrazowy
Park pod tą nazwą, równocześnie z Kaszubskim 

Parkiem Krajobrazowym, został utworzony na 
podstawie Uchwały Nr XIX/83/83 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Gdańsku. Pomimo niedosko
nałości ówczesnego prawa, omawiany Park stał 
się od początku formą ochrony środowiska przy
rodniczego. Przypomnieć jednak należy, że celem 
powołania Parku była potrzeba ochrony komplek
su Jezior Wdzydzkich - otaczających te jeziora la
sów. Do podstawowych walorów tworzonego wów
czas Parku zaliczono:
• liczne jeziora, z największym jeziorem Wdzydze 

(pow. ok. 1456 ha), oraz bogatą sieć rzeczną;
• dużą lesistość oraz występowanie licznych frag

mentów dobrze zachowanych bagiennych i tor- 
fowiskowj'ch zespołów roślinnych;

• atrakcyjność turystyczną wynikającą z czynni
ków opisanych wyżej oraz ze stosunkowe gęstej 
sieci dróg.

Z końcem 1994 roku weszło w życie Rozporzą
dzenie Nr 5/94 Wojewody Gdańskiego określające 
szczegółowo zasady gospodarowania w tym Parku 
i korzystania ze środowiska przyrodniczego na jego 
terenie. Park obejmuje obecnie 17832 ha (poprze
dnio, do końca 1994 r - 17650 ha), otulina zas liczy 
15208 ha. W granicach Parku znalazły się grunty 
administrowane przez pięć gmin- Kościerzyna, 
Dziemiany, Karsin, Lipusz i Stara Kiszewa, oraz 
Lasy Państwowe, na których terenie gospodarują 
nadleśnictwa w Kościerzynie i Lipuszu.

Obszar Parku zalicza się do najsłabiej zaludnio
nych w województwie, bowiem w jego granicach
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brak miast i większych obiektów przemysłowych, 
z reguły zaś niewielkie, zlokalizowane w pobliżu 
jezior wsie połączone są lokalnymi, często grun
towymi drogami. Struktura użytkowania gruntów 
w granicach Parku przedstawia się jak niżej (od
powiednio w ha i %): lasy i zadrzewienia - 11370 
i 64, torfowiska i bagna - 60 i 0, łąki i pastwiska
- 275 i 2, grunty orne - 1845 i 10, wody otwarte
- 1915 i 11 oraz inne 2367 i 13. Z powyższych da
nych wynika, że w Parku przeważa użytkowanie 
leśne, bardzo znaczący jest też udział wód otwar
tych, natomiast stosunkowo niewiele jest gruntów 
ornych.

Wdzydzki Park Krajobrazowy leży w całości 
w granicach Równiny Charzykowskiej stanowią
cej część Pojezierza Południowopomorskiego. Pod
stawową formą rzeźby terenu jest tu więc płaska, 
nieznacznie nachylona ku południowi równina 
sandrowa, którą urozmaicają iiczne rynny polo- 
dowcowe oraz zagłębienia wytopiskowe. Fragmen
ty moreny czołowej wystę.puią jedynie w zachod
niej i południowej części Parku, w okolicach 
miejscowości Dziemiany i Wiele.

Gleby w granicach Parku są stosunkowo mało 
zróżnicowane. Przeważają gleby bielicowe wytwo
rzone z piasków luźnych i słabogliniastych. Jedy
nie fragmenty dolin i dna zagłębień wytopi sko- 
wych zajmują gleby torfowe i bagienne. Niewielka 
przydatność gleb dla celów rolnictwa jest jedną 
z przyczyn bardzo wysokiej lesistości terenów 
Parku

Klimat Parku charakteryzuje się niewielką

roczną amplitudą temperatury, stosunkowo chłod
nym latem i niezbyt surową zimą, przy dużej liczbie 
dm pochmurnych i opadach wynoszących prze
ciętnie 580 mm rocznie. Średnia wieloletnia tem
peratura lipca wynosi 3 7,1, stycznia zaś -2,5UC. 
W granicach Parku przeważają wiatry z kie
runku zachodniego. Tu warto podkreślić, że to 
właśnie uciążliwe susze i rosnąca z roku na rok 
siła wiatrów dały się najpoważniej odczuć przyro
dzie Parku, jak zresztą całych Borow Tucholskich, 
których północną część on stanowi. Już od wielu 
lat obserwuje się przesuszenie torfowisk, obniżanie 
się poziomu wód gruntowych . powierzchniowych. 
Leśnicy natomiast zwracają uwagę na - wynika
jące między innymi z susz - osłabienie drzewosta
nów na najuboższych siedliskach. W niektórych 
drzewostanach Parku, zwłaszcza na siedlisku bo
ru suchego i świeżego, w pierwszej i drugiej kla
sie wieKu, zaobserwowano żółknięcie i zrzucanie 
liści przez brzozę oraz opadanie przedostatniego 
rocznika igli wia sosny i zasychanie domieszkowe
go modrzewia w uprawach.

Już wyżej podkreślono, że główny walor Par ku 
stanowią lasy, kt ire tworzą zwarte kompleksy 
otaczające zespół Jezior Wdzydzkich na obszarze 
11370 ha, co stanowi 64% jego powierzchni Zde
cydowanie przeważają tu (odpowiednio w ha i %): 
bór świeży (7730 i 68), bór mieszany świeży (2840 
i 25), las mieszany świeży (570 i 5) i bór suchy 
(115 i 1). Tylko 115 ha, co stanowi 1% powierz
chni leśnej, zajmują siedliska dotąd dokładnie 
nierozpoznane. Natomiast na siedliskach boro-

Jeziuro Wdzydze Fot. Cz. Skonka
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wych domieszkowo występuje brzoza, dąb i kilka 
innych gatunków leśnych. Charakterystycznym 
elementem podszytów jest zaś jałowiec, wystę
pujący także poza lasem, na przydrożach i tra
wiastych nieużytkach. Niestety, charakter lasów 
otaczających Jeziora \Vdzyd2kie czym je mało od
pornymi zarówno na gradację szkodników owa
dzich, infekcje grzybowe oraz szkody wiążące się 
z penetracją turystyczną. Szkody te zaznaczają 
się głównie w otoczeniu jeziora oraz wzdłuż 
dostępnych dla ruchu kołowego dróg leśnych. Na
silenie szkód jest zwykle umiarkowane, choć miej
scowa (np. w otoczeniu biwakowisk) są one dużo 
poważniejsze. W lasach Parku występuje duże za
grożenie pożarowe. Ulega ono wydatnemu 
zwiększeniu w rejonach nasilonej penetracji tury- 
stycznej i w pobliżu dróg publicznych.

Rzeki i jeziora Parku stały się głuwną przy
czyną jego utworzenia 1 do dziś stanowy podsta
wowy cel ochrony tego terenu. Wdzydzki Park 
Krajobrazowy leży prawie w całości w zlewni 
Way, stanowiącej jego o.-, hydrograficzną. W gra
nice Parku Wda wpływa poniżej miejscowości Li- 
pusz, opuszcza zaś go na wysokości Borska, Wda, 
Trzebiocha oraz połączone przez rzekę jeziora sta
nowią znany od lat szlak spływów kajakowych. 
Bezsprzecznym walorem Parku są jeziora. Naj
większy, centralnie położony kompleks rynnowych 
Jezior Wdzydzkich zajmuje łącznie 1455 ha, ma
ksymalna zaś głębokość w jeziorze Wdzydze 
Południowe sięga 68 m. Duża powierzchnia jeziora, 
rozwinięta linia brzegowa oraz porośnięte lasem 
wyspy są szczególnie atrakcyjne dla turystów. 
Znaczna jest też liczba niewielkich, często bez
odpływowych jezior 1 oczek wodnych, zajmujących 
zagłębienia wytopiskowe oraz fragmenty rynien 
polodowcowych. Niestety, pomimo podejmowa
nych zabiegów ochronnych, stan czystości wod 
Parku ulega systematycznemu pogorszeniu. Już 
w 1991 roku wudy górnej Wdy były zaliczone do 
trzeciej klasy czystości, poniżej zaś Borska prowa
dziła ona nawet wody puzaklasowe.

Przyroda Parku, mimo przekształceń spowodo
wanych działalnością człowieka (rolnictwo, gospo
darka rybacka, leśna), jest nadal stosunkowo 
mało zniekształcona. Na początku lat dziewięć
dziesiątych pojawił się nawet postulat włączenia 
zachodniej części Wdzydzkiego Parku Krajobrazo
wego w granice projektowanego Parku Narodowego 
Borów Tucholskich. We florze Parku stwierdzono 
ponad 600 gatunków roślin naczyniowych, w tym 
liczne objęte ochroną prawną. Szczególnie ciekawe 
są zbiorowiska roślinne torfowisk i niewielkich, 
zarastających oczek wodnych. Faunę Parku obok 
gatunków pospolitych reprezentują również liczne 
gatunki rzadkie i chronione (ponad 100), zwłasz
cza ptaków. Na wodach Jezior Wdzydzkich spoty
ka się między innymi tracza długodziobego (przy
puszczalnie ok. 70% rodzimej populacji lęgowej 
tego gatunku). Liczna jest na terenie Parku - w je
go południowo-zachodniej części - populacja bobra, 
coraz częstsze są doniesienia o występowaniu

wydry. Spośród ciekawszych ryb w Jeziorach 
Wdzydzkich występuje, nie objęta wprawdzie 
ochroną gatunkową, endemiczna odmiana troci je
ziorowej, zwana trocią wdzyazką. Ta - ginąca już
- ryba wędruje na tarło w górę Wdy i Trzebiochy, 
w związku z tym planuje się tu utworzenie rezer
watu przyrody. Ponadto na terenie Parku wystę
pują liczne gatunki flory i fauny wpisane do tak 
zwanej „Czerwonej Księgi roślin i zwierząt 
ginących, jak: noryblin jeziorny (Isoetes lacustris), 
brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora), lo
belia jeziorna (Lobelia dortmanna), elisma wodna 
(Elisma natans), fiołek torfowy (Viola epipsila), 
paź królowej (Papiho machaon), puchacz (Bubo 
bubo), bocian czarny (Ciconia mgraj, błotmak po
pielaty (Circus pygargus), bielik (Heliaeetus albi- 
cilla), mewa b ała (Larus minutus), tracz długo- 
dzioby (Mergus serrator), kania rdzawa (Milvus 
milvus), rybołow (Pandion haliaetus), kormoran 
czarny (JPhalacrocorax carbo), bóbr europejski (Ca
stor fiber) i wydra (Lutra lutra).

Rezerwatów w granicach Parku niestety - jak 
dotąd - brak. Obiektów godnych objęcia ochroną 
wyróżniono jednak przynajmnięi dziesięć, a dla 
siedmiu z nich jui kilka lat temu sporządzono 
dokumentację i zgłoszono je do objęcia ochroną. 
Projektowane rezerwaty to-
• Jeziora Linno i Lipionko - około 100 ha (ptac

two wodno-błotne, torfowiska, jeziora),
• Krwawe Doły - około 12 ha (bór sosnowy suchy 

i świeży, flora),
• Motoweze - 118,48 ha (śródleśne jeziora i tor

fowiska, flora, ptactwo),
• Wda - Trzebiocha - 101,3 ha (tarliska endemi

cznej troci wdzydzkiej),
• Mały Ostrów - 27,6 ha (wyspa z fragmentem 

grądu, flora, ptactwo),
• Polgoszcz - 12,01 ha gezioro i torfowisko 

z rzadkimi gatunkami roślin),
• Buczyna w Głuchym Borze - 0,97 ha (fragment 

buczyny wśród borow sosnowych).
Ponadto przewiduje się objąć ochroną lub wyty

pować do objęcia w innej formie ochrony następu- 
]ące obiekty
• Jezioro Głęboczko - około 10 ha (oligotroficzne 

śródleśne jezioro, flora),
• Wielki Ostrów - około 90 ha (ostoja ptactwa 

wodno-błotnego),
• Brzeg jeziora Cheb - powierzchnia nieokreślona 

(wilgotne łąki z rzadkimi gatunkami roślin). 
Pomników przyrody jest w Parku - jak na razie

- niewiele, choć tych kilka dotąd uznanych, to 
z pewnością tylko częśc obiektów godnych tej na
zwy

Turystyka w Parku rozwijała się dotąd 
w znacznej mierze żywiołowo. W latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych powstało sporo 
ośrodków wypoczynkowych nad brzegami Jezior 
Wdzydzkich, rozwijało się też indywidualne bu
downictwo letniskowe, stając się - podobnie, jak 
w Kaszubskim Parku Krajobrazowym - poważnym 
zagrożeniem z uwagi na nie rozwiązaną często
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gospodarkę ściekową, gospodarkę odpadami i ze
szpecenie krajobrazu. Zdecydowanie niekorzyst
nym, choć charakterystycznym w latach 
dziewięćdziesiątych zjawiskiem jest też rozwój tu
rystyki zmotoryzowanej. Niekontrolowany wjazd 
na podatne na rozjeżdżanie drogi, parkowanie 
na poboczach, wjazd do lasu, a także inwestycje 
typu parkingów i miejsc postojowych w przy
padkowo wybranych miejscach powodują między 
innymi wzrost zaśmiecenia i zagrożenia pożaro
wego. Na terenie Parku znajdują się obecnie 
dwie stamce wodne, dziesięć campingów i pól 
namiotowych oraz 11 parkingów, Długość szla
ków turystyki pieszej wynosi około 65 km.

Są to:
• szlak „Wdzydzki”, biegnący od Gołunia do Wiela,
• szlak „Kaszubski”, biegnący północną częścią 

Parku oraz
• szlak „Kręgów Kamiennych” („Partyzancki”) bieg

nący z Czarnej Wudy do Kamienicy Królewskiej. 
Jedną z istotnych atrakcji turystycznych jest 
na terenie Pa rku, Muzeum - Park Etnograficz
ny we Wdzydzach Kiszewskich, gdzie zgroma
dzono liczne, pochodzące głównie z XVIII-XIX 
wieku obiekty architektury regionalnej wraz z 
oryginalnym wyposażeniem.

Pomimo objęcia Parku ochroną, na jego obsza
rze obserwuje się przejawy degradacji i zagruże-
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nia środowiska przyrodniczego. Należą do nich:
• zanieczyszczenia wód powierzchniowych ■ grun

towych, będące efektem zarówno braku upo
rządkowania gospodarki ściekowej w gospo
darstwach indywidualnych, fermach, hodowlach 
ryb i zespołach domkow letniskowych, jak też 
braku planowego odprowadzania ścieków do 
zlewni Wdy (oczyszczalnia komunalna we 
Wdzydzach Kiszewskich, odprowadzająca ścieki 
z gminy Kościerzyna do jeziora Gołun);

• zakłócenia stosunków wodnych, w tym zwłasz
cza przesuszanie siedlisk wynikające z przy
czyn naturalnych, a potęgowane przez niewłaś
ciwie przeprowadzone melioracje;

• zwiększająca się, nie uporządkowana penetra
cja turystyczna, szczególnie w otoczeniu jezior 
oraz rosnący ruch samochodowy;

• rosnące zainwestowanie trwałe, w tym zwłasz
cza powstała w latach ubiegłych niezorgariizo- 
wana indywidualna zabudowa letniskowa.

Na szczęście, nie ma we Wdzydzkim Parku
Krajobrazowym większych zakładów przemysło

wych, natomiast oddziaływanie zanieczyszczeń 
powietrza jest w pewnym stopniu osłabione odleg
łością od większych ośrodków miejskich.

„Zielone szkoły” są specyficzną, w województwie 
gdańskim zapoczątkowaną przez Zarząd Parków 
Krajobrazowych w Gdańsku, formą realizacji edu
kacji przyrodniczej. Z założenia obiekty te, będące 
adaptowanymi budynkami dawnych szkół wiej
skich, mają umożliwiać dzieciom i młodzieży 
z miast harmonijne połączenie wypoczynku - gier, 
zabaw i wędrówek na łonie przyrody - z poszerze
niem wiedzy o jej piekme i walorach. Na 
pięciodniowych turnusach, w małych, zorganizowa
nych grupach, dzieci zdobywają wiadomości z za
kresu ochrony przyrody, botaniki, ornitologii i eko
logii. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów, 
a proces zdobywania wiedzy wolny jest od szkolne
go drylu i w najmniejszym stopniu nie przypomina 
typowych (acz staromodnych) lekcji. Pierwsza taka 
placówka działa już w Hukowej Hucie, drugą jest 
powstała we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym 
„Zielona Szkoła” w Schodnie, gmina Dziemiany.

Jerzy Szukalski

W dorzeczu Kłodawy
Szkic tizjograficzno-krajoznawczy

Na temat Kłodawy i krajobrazowych walorow 
jej dorzecza dotychczas prawie mc nie napisano. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewątpliwie 
przejściowe położenie tego obszaru, trochę, na ubo
czu, pomiędzy Pojezierzem Kaszubskim i Pojezie
rzem Starogardzkim oraz w cieniu rozprzestrze
niających się na północy i na zachodzie krain 
pojeziernych o wyjątkowo wysokich walorach 
przyrodniczych. Obecnie jednak, kiedy zaczyna się 
propagować tzw. agroturystykę, region ten jak 
i pozostała część Pojezierza Starogardzkiego ma 
duże szanse rozwoju i warto się lego warunkami 
fizjograficznymi zainteresować. Spróbujmy więc 
nieco bliżej scharakteryzować rzekę. Kłodawę i jej 
dorzecze jako jednostkę przestrzenną zawartą 
w granicach działu wodnego. Są one najbardziej 
zbliżone do granic naturalnych, a mieszczący się 
w ich obrębie obszar jest najbliższy miana natu
ralnego regionu fizycznogeograficznego.

Kłodawa jest niewielką rzeką Pojezierza Wscho- 
dniopomorskiego odprowadzającą swe wudy, po
dobnie jak Radunia, do Motławy na Żuławach 
Wiślanych. Jej długość wynosi 33,2 km, a powie
rzchnia dorzecza - 222,7 km-’. Dorzecze Kłodawy 
obejmuje obszar położony w całości we wschodniej 
części województwa gdańskiego, głownie w obrę

bie dwóch mezoregionow tizycznogeograficznych. 
Pojezierza Kaszubskiego (część północna) i Poje
zierza Starogardzkiego (część południowa). Cho
ciaż ujście Kłodawy znajduje się na Żuławach 
Wiślanych, to jednak jej dorzecze ogranicza się 
właściwie tylko do obszaru wysoczyznowego wy
mienionych mezoregionow, bo na równinie 
żuławskiej obejmuje ono jedynie sztucznie ob
wałowane i skanalizowane koryto rzeki Jest to 
cecha charakterystyczna wszystkich cieków od
wadniających wysoczyznę, a mających swe ujście 
na Żuławach, gdzie sieć wód powierzchniowych 
ujęta jest w system melioracyjny stworzony przez 
człowieka.

W granicach wysoczyznowej części dorzecza Kło
dawy, zwanej w tym wypadku zamkniętą zlewnią 
rzeki, reprezentowanych jest kilka rodzajów 
młodolodowcowego krajobrazu: równin i wznie
sień morenowych, pagórkowaty pojezierny, san
drowy pojezierny oraz krajobraz den dolinnych 
założunycb najczęściej na polodowcowych ryn
nach. Jest to więc obszar wbrew pozorom bardzo 
urozmaicony pod względem krajobrazowym, gdzie 
podstawową formą użytkowania terenu jest rol
nictwo. Lasy występują jedynie wyspowo, głównie 
w piJnocnej części zlewni i zajmują łącznie 50,8
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km2. W związku z tym lesistość wynosi tu 22,8%. 
Sieć rzeczna zlewni jest natomiast dobrze rozwi
nięta, ale mało jest jezior, zwłaszcza większych. 
Nie ma na rozpatrywanym obszarze żadnych 
miast. Znajdują się one na jego pobliskim obrzeżu: 
na wschodzie Tczew i Pruszcz Gdański, a na za
chodzie - Skarszewy. W nieco większym oddaleniu 
położona jest aglomeracja trójmiejska. Zlewnię 
Kłodawy, w jej części wysoczyznowej, przecina 
kilka ważniejszych szlaków drogowych. W kierun
ku południkowym. Gdańsk - Starogard i Gdańsk
- Rusocin - Kłodawa - Trąbki Wielkie, a w kie
runku równoleżnikowym. Miłobądz - Sobowidz - 
Gołębie wo Wielk-e - Elganowo Godziszewo - 
Skarszewy, Tczew - Turze - Godziszewo - Demlin
- Skarszewy oraz Gdańsk - Warcz - Mmrzeszyn. 
Zlewnię przecina też hma kolejowa na trasie: 
Pszczółki - Sobowidz - Skarszewy.

Powierzchniowe utwory geologiczne
Powierzchniowe utwory geologiczne zalegające 

na obszarze zlewni Kłodawy to prawie wyłącznie 
osady akumulacji ludowcowej i woclnolodowcowej 
złozone tu w okresie zlodowacenia pćłnocnopol- 
skiego. Są to głownie gliny zwałowe zajmujące 
rozległe powierzchnie na całym obszarze zlewni. 
Piaski i żwiry z głazami akumulacji lodowcowej 
budujące moreny czołowe rozmieszczone są 
w większych płatach na wschodzie, na skrajnym 
południu i fragmentarycznie w części środkowej. 
I tu zalegają również gliny zwałowe. Piaski i żwi
ry pochodzenia wodnolodowcowego zajmują wy
dłużonego kształtu powierzchnie w trójkącie 
pomiędzy Mierzeszjmem, Kleszczewem i Elgano- 
wem oraz mniejsze płaty w okolicach Sobowidza, 
na południe od Trzcińska i na wschód ud wsi Ka- 
mirowo. Są to osady nazywane sandram Na za
pleczu moren tczewskich, na południe od Kłodawy 
i na wschód od Trąbek Wielkich, występują mułki 
i drobnoziarniste piaski budujące kemy, a na wy- 
soczyźriie, na zachód od Godziszewa i na północ 
od Mierzeszyna - piaski i żwiry ozów. Z okresem 
zlodowacenia wiąże się też zaleganie piasków 
i żwirów rzecznych w okolicach na północ od 
Łęgowa w strefie krawędziowej wysoczyzny. Są to 
akumulacyjne utwory terasowe złożone u wylotu 
doliny Kłodawy ku Żuławom Wiślanym.

Osady okresu polodowcowcgo zwanego holoce- 
nem to torfy, torfiaste namuły oraz rzadziej dy 
i mułki jeziorne, miejscami również kreda jezior
na. Wypełniają one fragmenty den dolinnych 
Kłodawy i Styny oraz ich dupływów, dna rynien 
polodowcowych i zanikłych jezior, a także lokalne 
zagłębienia terenu na wysoczyźnie. Prawie na 
całej długości doliny Kłodawy i w dolnych odcin
kach jej prawobrzeżnych dopływuw u podnoża 
zboczy dolinnych występują utwory deluwialne 
w postaci mułkow, piasków i żwirów. Są to osady 
materiału zmytego ze zboczy.

Warto jeszcze dodać, ze we wschodniej części

zlewni Kłodawy, zwłaszcza w strefie krawędzio
wej wysoczyzny, spotyka się wśród glin zwało
wych tak zwane kry utworów trzeciorzędowych. 
Są to drobnoziarniste piaski, mułki i iły ora2 

węgle brunatne wyrwane przez lądolód ze star
szego podłoża.

Rzeźba terenu
W rzezbie terenu zlewni Kłodawy w ogromnej 

przewadze występuje wysoczyzna moreny dennej. 
Jest ona płaska lub falista i zalega na wysokości 
50-95 m n p.m. w części północnej zlewni, 80-125 
m n.p.m w części centralnej, do ponad 200 m 
n.p.m. w części północno-zachodniej. Największy 
jej pfat zajmuje centralna część zlewni, a mniej
sze jej powierzchnie rozciągają się na południu 
(na zachód od Jeziora Godziszewskiego) i na 
poinocy (na północ od Kleszczewa). Duży płat wy
soczyzny położony w północno-zachodniej częśió 
zlewni pomiędzy Elganowem i Mierzeszynem, jest 
mniej zwarty, porozcinany polodowcowymi rynna
mi.

Pagórki moren czołowych występują na obsza
rze zlewni w kilku strefach. Na skrajnym połud
niu tworzą one najstarszy ciąg rozprzestrze
niający się od Tczewa przez okolice Swarożyna 
i Skarszew, biegnący dalej ku połnocy i północne- 
mu-zacliodowi w kieranku Przywidza. W północ
no-wschodniej części zlewni Kłodawy ciągiem tym 
biegnie dział wodny. W okolicach Trzcińska wyso
kości moren czołowych w stosunku do przedpola 
sięgają do 40 m, a w stosunku do zaplecza - za
ledwie 10-15 m, Druga strefa moren czołowych 
przebiega wyraźnym ciągiem na wschodniej gra
nicy zlewni. Są to dobrze widoczne w terenie pa
górki będące południkowym odgałęzieniem moren 
tczewskich. Na całej długości tego ciągu pagórków 
biegnie dział wodny - wschodnia granica zlewni 
Kłodawy. W okolicach na północny-zachód ud Kle
szczewa i na północny-wschud od Mierzeszyna 
występuje strefa odosobnionych pagórków czoło- 
womorenowycń.

Z form rzezby terenu genetycznie związanych 
za akumulacyjną działalnością wód lodowcowych 
wymienić należy ozy. Są one pułożone na wyso
czyźnie moreny dennej na północ od Mierzeszyna, 
na zachód od Kleszczewa i na zachód od Godzi
szewa. Ten ostatni osiąga 5 m wysokości względ
nej.

Na wschód od Trąbek Wielkich, w strefie działu 
wodnego, na zapleczu moren tczewskich wystę
pują kemy. Furmy tego rodzaju znajdują się tez 
w okolicach miejscowości Warcz.

Sandry, wyłącznie jako sandry rynnowe, tworzą 
trzy wyraźne szlaki rozcinające wysoczyznę w pół
nocno-zachodniej części zlewni Kłodawy. Ponadto 
tego typu sandry znajdują się tez wzdłuż zachod
niego odcinka działu wodnego w okolicach Kamiro- 
wskich Pieców, a także na wschód od Trąbek Wiel 
kich, na przedpolu ciągu moren czołowych. Do form
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tego typu należy również terasa akumulacyjna 
położona w końcowej części doliiry Kłodawy.

Z form rzeźby terenu powstałych w efekcie ero
zyjnej działalności wód lodowcowych, a właściwie 
podlodowcowych, wymienić trzeba rynny. Najle
piej wykształcona jest rynna Jeziora Godziszew- 
skiego, w części pozajeziornej wykorzystywana 
przez rzekę Stynę, oraz łącząca się z mą rynna 
jeziora Duży Mergiel. Pozostałe rynny występują 
licznie w części północno-zachodniej zlewni. Wy
znaczają je wydłużonego kształtu sandry rynno
we. W rynnie położone jest też Jezioro Małe i gór
ne odcinki Kłodawy

Liczne są bezodpływowe zagłębienia terenu. Są 
to najczęściej formy związane z nierównomierną 
akumulacją lodowcową lub z wytapianiem się 
brył martwego lodu.

Wymienić wreszcie trzeba doliny rzeczne jako 
formy ukształtowane po zaniku lądolodu. Są one 
tu jednak w w iększosci założone na rynnach po- 
lodowcowych.

Warunki klimatyczne
Warunki klimatyczne zlewni Kłodawy nie odbie

gają w sposób znaczący od cech charakteiyzujących 
klimat pozostałych regionów Pojezierzy Południo- 
wobałtyckich. Specyficzna zmienność stanów po
gody jaką tu obserwujemy jest uwarunkowana 
wzajemnym ścieraniem się mas powietrza polar- 
no-morskiego i polamo-kontynentalnego. Znacz
nie rzadszy jest na tym obszarze wpływ7 innych 
mas powietrza.

Dorzecze Kłodawy 1-pola uprawne. 2-lasy, 8-cieki, 4-jezif>rń, ń-kanały i rowy odwadniające, 6-gtowne drogi, 7-linia kolejowa, 8-ob- 
wałowama cieków, 9-dział wodny
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Warunki lokalne, a przede wszystkim położe
nie, ukształtowanie terenu oraz wielkość powie
rzchni zajętej przez wody i lasy, różnicują ten 
ogólnie przyjęty schemat. Stąd regionalizacja kli
matyczna. Rozpatrywany obszar położony jest 
w regionie zwanym pomorskim, w obrębie krainy 
określanej mianem przejściowej Pojezierza Po
morskiego.

Analizując temperatury zanotowane w dziesię
cioleciu 1982-1991 na najbliższym zlewni Kłoda
wy posterunku meteorologicznym w Radostowie 
stwierdzono, że:
• średnia roczna temperatura powietrza w dzie

sięcioleciu wyniosła 7,5°, a średnia stycznia 
-5,1° i lipca 17,6°;

• w roku 1991 (ostatni rok serii dziesięcioletnich 
obserwacji) średnia roczna wyniosła również 
7,5° ale średnią stycznia charakteryzowała 
temperatura plusowa (0,4°), a średnia lipca 
osiągnęła wartość 17,1°;

• styczeń był najzimniejszy w 1987 roku kiedy 
temperatura średnia wyniosła -13,2°, a najcie
plejszy w dwa lata później - +3°;

• lipiec był najcieplejszy w 1988 roku kiedy tem
peratura średnia wyniosła 18,2°, a najmniejszy 
w 1991 roku (13,4°);

• najniższa średnia roczna wystąpiła w roku 
1987 i wyniosła 5,6°;

• najwyższa średnia roczna wystąpiła w latach 
1989 i 1990 i wyniosła 8.9°

Przytoczone dane potwierdzają charakterysty
czną zmienność klimatyczną rozpatrywanego ob
szaru

Dane dotyczące opadow atmosferycznych w zle
wni Kłodawy zaczerpnięte zostały ze stacji opado
wej w Trąbkach Wielkich Wartości pochodzące 
z Radostowa posłużyły więc tylko dla celów po
równawczych (umieszczono je w nawiasach). Tak 
wiec średni opad w dziesięcioleciu 1982-1991 wy
niósł 580 mm (488,7 mm). W 1991 roku średni 
opad osiągnął wartość 522 mm (520 mm). Naj
niższe opady zanotowano w 1982 roku - 500 mm 
(367 mm), a najwyższe w 1985 roku - 744 mm 
(549 mm). Jak z powyższego wynika opady 
w zlewni Kłodawy nie są zbyt wysokie, ale ich 
średnie sumy zarowno roczne, jak i wieloletnie 
wyraźnie maleją w kierunku południowo-wschod
nim, o czym świadczą dane ze stacji w Radosto
wie. Jest to typowe zjawisko dla obszaiow Poje
zierza Pomorskiego, gdzie niżej leżące i położone 
w tak zwanym cieniu opadowym wschodnie pery
ferie tego regionu otrzymują mniej opadow. 
Największe opady notuje się w miesiącach let
nich, natomiast liczba dni ze śniegiem wynosi 
38,6, a liczba dni z pokrywą śnieżną - 66,4.

Zlewnia Kłodawy charakteryzuje się średnią 
aktywnością wiatrów. Zdecydowaną przewagę wy
kazują tu wiatry z sektora zachodniego.

Drobne różnice klimatyczne o cechach lokal
nych uwarunkowane są ukształtowaniem terenu, 
zwłaszcza występowaniem większych rynien polo- 
dowcowych wypełnionych wodą, sandrowych

i tych przekształconych przez rzeki, które nadają 
kierunek przemieszczającym się strumieniom po
wietrza Rynny i lokalne zagłębienia terenu, to 
także miejsca powstawania inwersji termicznych 
i zastoisk chłodnego powietrza.

Warunki klimatyczne zlewni Kłodawy są korzy
stne dla gospodarki rolnej, mimo iż wszystkie po
ry roku zaczynają się tu nieco później niż w głębi 
kraju.

Wody powierzclmiowe
Obok rzeźby terenu wody powierzchniowe sta

nowią podstawowy składnik środowiska przyrod
niczego zlewni Kłodawy Jej sieć rzeczna jest do
brze rozwinięta, a co za tym idzie obszary 
bezdopływowe są nieliczne i koncentrują się na 
niewielkich przestrzeniach jedynie wr centralnej 
części zlewni. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
położenie obszaru zlewni w pobhżu strefy kra
wędziowej wysoczyzny, którą Kłodawa wraz ze 
swymi dopływami rozcina i odwadnia. Zlewnia 
Kłodawy jest wyraźnie asymetryczna. To znaczy, 
że ogromną przewagę wykazuje część południowa 
zlewni, z której odprowadzane są wody przez 
wszystkie znaczące w zlewni prawe dopływy 
Kłodawy. Część północną odwadnia zaledwie kil
ka krótkich cieków. Stosunek lewego dorzecza do 
prawego wynosi 13:87.

Prawie wszystkie cieki zlewni Kłodawy wyko
rzystują do swego biegu dawne szlak’- udpływu 
wód lodowcowych, to znaczy obniżenia terenu 
w postaci rynien bądź sandrów rynnowych. 
W części połnocno-zachodmej zlewni płyną one 
zgodnie z dawnym odpływem, czyli z połnocy na 
południe, natomiast w części wschodniej płyną 
niezgodnie z odpływem wód lodowcowych, bo kie
rują swe wody z południa na północ. Mamy tu 
więc do czynienia z typowym przykładem inwersji 
odpływu. Jedynie dolny odcinek wysoczyznowy 
Kłodawy wyznacza kierunek całkowicie odmien
ny, kiedy po uwolnieniu się od lodu lodowcowego 
obniżenia Żuław Wiślanych, a właściwie połud
niowej części dawnej Zatoki Gdańskiej, wody tej 
rzeki, podoDnie jak sąsiedniej Raduri, skierowały 
się na wschód ku bliżej położonej bazie erozyjnej. 
Dawną tendencję odpływu w kierunku południo
wym potwierdzają do dziś istniejące w południo
wej części działu wodnego bifurkacje punktowe 
i wyraźnie zaznaczające się bramy wodne. Odnosi 
się to zwłaszcza do Styny - największego prawego 
dopływu Kłodawy.

Źródła Kłodawy znajdują się na wysokości 185 
m n.p m w nieznacznej odległości na zachód od 
Jeziora Małego, zwanego też Małym Przywidz- 
kim, położonego w północno-zachodniej części 
zlewni Średni spadek rzeki w części wysoczyzno- 
wej zlewni wynosi około 1,5%p. Kłodawa płynie 
w wąskiej dolinie, częściowo zatorhonej i prawie 
wzdłuż całej jej dhigości wypełnionej mułkami, 
piaskami i żw-rami deluwialnyrr.i. Przepływa
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głównie przez obszar)7 moreny dennej i częściowo 
sandrowe, a w części wschodniej przecina ciąg 
moren czołowych Jedynie w okolicach na połud
nie od miejscowości Buszkowy Górne po obu stro
nach rzeki oraz w pobliżu wsi Kleszczewo i Kłoda
wa u jej prawych brzegów, rozciągają się większe 
płaty lasów. Na pozostałym obszarze brzegi doliny 
Kłodawy objęte są pod uprawy rolne.

Największym prawobocznym dopływem Kłoda
wy jest Styna. Wraz ze swyrni dopływami, głównie 
lewobocznymi, bo również ona charakteryzuje się 
wyraźną asymetrią dorzecza, ciek ten odwadnia 
skrajnie południową : wschodnią część zlewni 
Kłodawy kierując swe wody ku północy, gdzie 
w miejscowości Kłodawa uchodzi do rzeki o tej sa
mej nazwie. Ze względu na istniejącą bifurkację 
trudno określić położenie źródeł Styny. W kon
kretnej sytuacji za miejsce to należy przyjąć 
bramę w dziale wodnym położoną na wysokości 
92,6 m n.p.m i od niej, wraz z przepływem przez 
Jezioro Godziszewskie, liczyć długość Styny. Wy
nosi ona 22,3 km. a spadek rzeki osiąga 2,3%«. 
W Sobowidzu Styna przepływa przez Jezioro Sobo- 
widzkie. Z jej dopływów na uwagę zasługują cieki 
uchodzące do Jeziora Godziszewskiego. Drugim pra
wobocznym dopływem Kłodawy jest Czerwona Stru
ga. Jej źródła znajdują się w zachodniej części zlew
ni Kłodawły w okolicach osady Lwówek zwanej tez 
Glinną Górą, a ujście w miejscowości Kleszczewo. 
Ciek ten ma 11 km długości, zas średni spadek 
wynosi 4,9%«. Czerwona Struga charakteryzuje 
się również asymetrią dorzecza. Zdecydowaną 
przewagę mają jej dopłyv/y lewe płynące obniżenia
mi rynnowymi sandrów, typowych dla połnocno-za- 
chodniej zlewni Kłudawy, i zgodnie z kierunkiem 
odwodnienia w okresie lodowcowym.

Zlewnia Kłodawy jest uboga w jeziora. Naj
większe jest Jezioro Godziszewskie (169,4 ha)
0 maksymalnej głębokości 17,2 m. Jest to typowe 
jezioro rynnowe Z pozostałych jezior na uwagę 
zasługuje jeszcze Duży Mergiel o powierzchni 
35,4 ha i głębokości do 12,1 m. Inne są znacznie 
mniejsze. Małe jeziorka o powierzchni poniżej
1 ha występują dość licznie na wysoczyźnie 
pomiędzy Demlinem i Małym Gołębiewkiem. We 
wschodniej części zlewni Kłodawy, wzdłuż biegu 
Styny i w jej sąsiedztwie, a także wzdłuż biegu 
Czerwonej Strugi na południe od wsi Czerniewo, 
występują mokradła wr lokalnych zagłębieniach 
terenu. Są one odwadniane licznymi rowami. Na 
południe od Siwiałki. w Małym Gołębiewku i w 
okolicach Gołębiewa Wielkiego znajdują się wy
pełnione wodą wyrobiska poeksploatacyjne two
rząc sztuczne zbiornik wodne.

Gleby
Na obszarze zlewni Kłodawy występują głównie 

trzy typy genetyczne gleb różniące się między 
sobą własnościami fizyczno-chemicznymi i bio
logicznymi oraz wiekiem i wartością użytkową. Są

to gleby brunatne właściwe i wyługowane, bieli
co we oraz mady. Pierwsze z nich pokrywają prze
ważającą część zlewni. Powstały one na rozległych 
płatach wysoczyzny morenowej i reprezentują 
głownie gleby wytworzone z glin zwałowych 
średnich i ciężkich, a w części zachodniej i pół
nocno-zachodniej - z piasków gliniastych naglino- 
wych i glin zwałowych lekkich. Są one objęte pod 
użytki rolne. W obrębie stref czołowomorenowych 
reprezentują ten typ genetyczny również gleby 
wytworzone z piasków zwałowych i wodnolodow- 
cowych, piasków gliniastych i słabogliniastych, 
a na skrajnej północy - gleby wytworzone ze żwi
rów różnego pochodzenia. Te z kolei objęte są 
głownie przez odosobnione płaty lasów. Gleby bie- 
licowe wytworzone z piasków j żwirów zajmują 
na obszarze zlewni wydłużonego kształtu powie
rzchnie rynnowych sandrów. W związku z tym 
wykształciły się one głownie w północno-zachod
niej części rozpatrywanego terenu. Są one 
w większości objęte pod zalesienie, na obszarach 
położonych na południe od Mierzeszyna. Trzecim 
typem genetycznym gleb wytworzonym w zlewni 
Kłodawy są mady Są to piaszczyste mady rzeczne 
występujące głownie na dnie doliny Kłodawy 
i fragmentycznie w dnach dolin prawobocznych 
dopływów Kłodawy: Styny . Czerwonej Strugi Są 
one objęte pod użytki zielone, Poza tym w obrębie 
bezdopływowych zagłębień terenu wytworzyły się 
glehy bagienne. Są to gleby błotne, mułowo-ba-
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gsenne, tortowe i murszowe charakteryzujące się 
dużym zakwaszeniem. Występują one również 
w dnach niektoiych rynien polodowcowych, gdzie 
częściowo objęte są pod użytki zielone.

Roślinność
Zbiorowiska roślinne zlewni Kłodawy pokrywają 

się w zasadzie z jednostkami geomorfologicznymi 
i rodzajem gleb Wynika to z warunków siedlisko
wych charakteryzujących te jednostki. Na obsza
rach sandrowych i w strefie moren czołowych, 
gdzie siedlisko jest ubogie na słabych glebach, 
a zwierciadło wody gruntowej zalega przeważnie 
poniżej pozioma glebowego, występują bory sos
nowe. Wysoczyzny morenowe o gliniastym pod
łożu porastają lasy mieszane, a nawet lasy 
liściaste z dużą domieszką buka. W zatorfowio- 
nych zagłębieniach terenu, gdzie gleba jest 
organicznego pochodzenia, rośnie bór bagienny. 
Lokalne obniżenie poziomu wody gruntowej powo
duje, że w wielu miejscach bór bagienny przeo
braża się w bagienną brzezinę. Wzdłuż dolin rze
cznych i nad brzegami nielicznych w zlewni 
Kłodawy jezior ciągną się olszyny reprezentujące 
formację łęgową. Liczne są też torfowiska.

Wysoczyzna morenowa jest w większości objęta 
pod uprawy rolne, w związku z czym lasy ogra
niczają się tu do niewielkich płatów. Odnosi się 
to szczególnie do centralnej i południowej części 
zlewni. Wszędzie tam jednak gdzie lasy wystę
pują, ich siedlisko jest znacznie bogatsze w po
równaniu z obszarami sandrowymi. Stąd spotyKa 
się tu lasy bukowo-mieszane. Podszycie jest rów
nież o wiele bogatsze.

Zlewnia Kłodawy reprezentuje typowy obszar 
rolniczy, gdzie lasy zajmują rożnej wielkości płaty 
o łącznej pow.erzchni 50,8 kmś Lesistość wynosi 
tu zatem 22,8%, wobec średniej dla województwa 
gdańskiego 30% i średniej krajowej 27,8%. Wśród 
lasów zdecydowaną przewagę mają lasy sosnowe. 
Występują one w środkowym biegu Kłodawy 
pomiędzy miejscowościami Kleszczewo i Kłodawa, 
w dwóch płatach rozciągających się na południe 
od prawego brzegu doliny rzecznej. Ten typ lasu 
porasta również największy w zlewm obszar 
pułożony na południe od Mierzeszvna. Sosnowe 
bory rosną nad Styną, na południe od Sobowidza, 
pomiędzy Elganowem i Gołębiewem Średnim, na 
południe od jeziora Rokitki i w kilku innych miej
scach rozrzuconych nieregularnie na analizowa
nym terenie Lasy mieszane znajdują się na 
północ od Mierzeszyna i wokoł Jeziora Małego, 
a ponadto w dwóch płatach położonych na połnoc 
od Warcza nad Kłodawą oraz wokół leśniczówki 
Wojanowo. Na wschód od Czerniewa, wzdłuż pra
wego brzegu Czerwonej Strugi oraz na połnoc od 
źródeł tego cieku, wśród lasów przeważa pomor
ska buczyna. I wreszcie w okolicach Jeziora Zygo- 
wickiego, niewielką powierzchnię zajmują lasy, 
wśród których dominuje buk i brzoza

Na uwagę zasługuje jeszcze roślinność wodna 
i przybrzeżna jezior, jednak ze względu na ich 
niewielką liczbę w zlewni Kłodawy, nie odgrywa 
ona większej roli w szacie roślinnej rozpatrywane
go obszaru.

Ochrona przyrody
Ze względu na przeważający udział pól upraw

nych, małą jeziorność i brak dużych, zwartych ob
szarów leśnych, nie wyodrębniono dotychczas 
w zlewni Kłodawy terenów zasługujących pod 
względem przyrodniczym na ochronę prawna. Nie 
ma tu żadnych rezerwatów przyrody. Nie znaczy 
to jednak, że brak jest na obszarze zlewni intere
sujących pod względem przyrodniczym enklaw 
zasługujących na ochronę prawną. Znajdują się 
one na niektórych odcinkach górnego i środ
kowego biegu Kłodawy, Styny i Czerwonej Strugi 
oraz nad Jeziorem Małym, w leśnych uroczyskach 
wokół leśniczówki Wojanowu, czy w okolicach So
bowidza. Godne ochrony są też zalesione obrzeża 
Jeziora Godziszewskiego, a zwłaszcza miejsce, 
gdzie znajduje się grodzisko Dodajmy, że okolice 
tego największego w zlewni jeziora objęte zostały 
najniższą formą ochrony jakim jest obszar chro
nionego krajobrazu i włączone do obszaru nazwa
nego „Dolina Wieżycy”(?). Jest to bardzo dziwne, 
bo przecież jezioro to nie leży nawet w dorzeczu 
Wierzycy. Jezioro Godziszewskie objęte jest strefą 
ciszy. Czy jednak status ten jest respektowany?

Są natomiast na obszarze zlewni Kłodawy za
bytkowe aleje oraz parki dworskie i pałacowe 
znajdujące się pod opieką Wujewódzkiego Konser
watora Zabytków. Do pierwszej grupy obiektów 
o niewątpliwej wartości przyrodniczej należą: li
powy szpaler w miejscowości Pawłowo i dwurzę
dowa klonowo-lipowa aleja wzdłuż szosy pro
wadzącej z Godziszewa do Demlina. Do drugiej 
grupy należą parki dworskie w Mirowie, 
Gołębiewku, Gołębiewie Średnim, Gołębiewie 
W.elkim, Rościszewie. Trąbkach Wielkich i Za- 
skoczynie oraz park pałacowy w Bolesławowie. 
Stan tych paikow jest niestety bardzo zły, a ich 
odtworzenie praktycznie niemożliwe.

Jest ponadto na obszarze zlewni Kłodawy kilka 
obiektów przyrodniczych uznanych za pomniki 
przyrody, a wśród nich zabytkowe drzewa i głazy 
narzutowe. Na uwagę zasługuje między innymi 
głaz o nazwie „Kamień Skarbów” lub „Skarbo- 
niec” znajdujący się w pobliżu jeziora Rokitki.

* * *
Przedstawione komponenty środowiska przy

rodniczego zlewni Kłodawy są jak wszędzie wza
jemnie powiązane i ściśle od siebie uzależnione. 
One też decydują o obliczu krajobrazowym zlewni, 
choć ostatnio na jego aktualny stan coraz częściej 
wywiera swój wpływ gospodarujący w środowisku 
człowiek. Jego wpływ jest niestety negatywny. 
Odnosi się to głowr-ie do zanieczyszczenia wód
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powierzchniowych, degradacji gleby i zniszczeń 
w lasach. Brak przemysłu stwarza jednak na ob
szarze zlewni sytuację korzystną dla stanu 
czystości powietrza atmosferycznego i ogranicza 
zanieczyszczenie wod, których zasobność nie jest 
tu zbyt duża. Jest to też obszar ubogi w surowce 
mineralne. Największą wartość w zlewni Kłodawy 
przedstawiają grunty rolne i fragmenty krajobra
zu wymagające ochrony pomimo, iż z pierwotnej 
przyrody zachowało się tu niezwykle mało.

Prócz walorow przyrodniczych charakteryzują
cych zlewnię Kłodawy, na obszarze tym poło
żonych jest kilka interesujących pod względem 
krajoznawczym wsi kociewskich ze znajdującymi 
się w ich obrębie lub w ich najbliższej okolicy god
nymi obejrzenia obiektami kultury materialnej. 
Wymieńmy choćby kilka z nich:

Godziszewo - wieś położona nad Styrią, na 
skrzyżowaniu dróg wiodących z Gdańska do Sta
rogardu Gd. i z Tczewa do Skarszew, w pobliżu 
Jeziora Godziszewskiego zwanego też Stenko lub 
Stężyk. U jego połnocno-wschodmch brzegów 
znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko na
zywane przez lud Szwedzkim. Okopami lub 
Szwedzką Czubatką, a na południe od wsi - 
Święta Góra, gdzie według podania w latach 
1454-1457 poległo wielu Krzyżaków. We wsi war
to obejrzeć kościół z 1748 roku z rokokowym wy
strojem wnętrza.

Sobowidz - malowniczo położona wieś nad 
Jeziorem Sobowidzkim, przez które przepływna 
Styna, i w pobliżu lasu. Na jeziornym pół wyspie 
zachowały się siady krzyżackiego zamczyska zbu
dowanego w XIV w. na miejscu wczesno
średniowiecznego grodziska. We wsi znajduje się 
poewangel icki kościoł z końca XVIII w.

Bolesławo wo - wieś będąca dawną rezydencją 
wojewodow pomorskich, znana z okazałego pała
cu, w którym mieści się obecnie szkoła rolnicza. 
Na południe od wsi znajduje się jezioro Rokitki 
i duży głaz narzutowy „Kamień Skarbów”.

Obozin - ładnie położona wieś pomiędzy jezio
rami. Godziszewskim i Dużym Mergielem. Warto 
tu obejrzeć zabytkowy, późnogotycki kościółek 
z XVI w. i dworek Narzymskich, który był zna
nym na Pomorzu miejscem organizowania pomocy 
dla powstańców 1863 roku.

Trzcińsk - stara wieś położona w sąsiedztwie 
lasów i jezior W krajobrazie wyróżnia się wieża 
telewizyjnej stacji przekaźnikowej.

Trąbki Wielkie - wies gminna znana przed 
wojną jako ośrodek polskości na Terytorium Wol
nego Miasta Gdańska We wsi warto zwiedzić 
kościół z pierwszej połowy XVII w. z bogatym wy
posażeniem barokowym i rokokowym oraz 
przykościelną drogę krzyżową.

Łęgowe - wieś z gotyckim kościołem o bogato

wyposażonym wnętrzu głównie z XVIII w. Znaj
duje się tu też kilka domow z pierwszej połowy 
XIX w.

Dłuższe szlaki turystyczne, zaruwno kolarskie 
jak i motorowe, w większości omijają obszar zlew
ni Kłodawy lub co najwyżej o niego zanaczają. 
Biegną tędy jednak dwa godne polecenia szlak’ 
piesze:
• Z Godziszewa do Skarszew wzdłuż zachodniego 

brzegu Jeziora Godziszewskiego, nad jeziorem 
Mały Mergiel do wsi Obozin i dalej w kierunku 
zachodnim wzdłu2 ciągu czterech jezior: Duży 
Mergiel, Rokitki, Małe Borówno i Wielkie B> 
równo, aż do małego śródleśnego jeziorka o na
zwie Gruszka, a stąd do doliny Wietcisy i dalej 
do Skarszew.

• Ze Skarszew przez Bolesławowc do Demiina 
i dalej wokół Jeziora Godziszewskiego do Go
dziszewa, Siwiałki i Obozina do Skarszew 
przez Bolesławowo.

Obydwa szlaki liczą po 20 km długości i wyty
czone są wzdłuż urokliwych fragmentów kocie- 
wskiego krajobrazu. Dla miłośników przyrody 
warto poza tym polecić piesze wędrówki dolinami 
Kłodawy, Styny i Czerwonej Strugi. Wiodą nimi 
szlaki nieco trudniejsze, ale za to dostarczające 
wielu niepowtarzalnych przeżyć w krainie geogra
ficznej nieco zapomnianej wśród turystów pie
szych wędrujących chętniej po utartych szlakach 
Kociewia.

Literatura: I. B. Augustowska Pomorze, PWN, 
Warszawa 1977; 2. R. Galon, Czwartorzęd Polski 
Północnej, w: Czwartorzęd Polsk., Warszawa 1967;
3. J. Kondracki: Geografia fizyczna Polski, wyd. VI, 
PWN, Warszawa 1988; 4. J. Kondracki: Geografia 
Polski, Mezoregwny fizycznogeograficzne, Wydaw
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; 5. E 
Kozłowski: Godziszewo-Skarszewy, Krajoznawczo 
-przyrodniczy szlak pieszy, wyd. II, Wydawnictwo 
Pomorskie RPK PTTK, Gdansk 1991; 6 Mapa geo
logiczna Polski 1:200 000, ark. Gdańsk, Instytut 
Geologiczny, Warszawa 1979; 7. Mapa hydrogra
ficzna Polski 1:200 000, ark Gdańsk, IMGW War
szawa; 8. Mapa topograficzna 1:50 000, ark. 
Pruszcz Gd. i Starogard Gd., Państw. Przeds. Geo
dezyjno-Kartograficzne, W'arszawa 1977; 9. E. J. 
Mojski: Objaśnienia do mapy geologicznej Polski 
1:200 000 ark., Gdańsk, Wydawnictwa Geolo
giczne, Warszawa 1979; 10. H. Piotrowska, S. Ka- 
dulski: Pojezierze Kaszubskie, Przyroda polska, 
Wiedza Powszechna, Warszawa 1985; 11. Poje
zierze Kaszubskie, praca zbiór, pod red. B Augu
stowskiego, GTN-Ossolineum, Gdańsk 1979; 12. 
Polska, Mapa gleb 1:500 000; 18. Wyniki obserwacji 
meteorologicznych za lata 1982-1991 dia Radosto
wa i Trąbek Wielkich. IMGW.
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Tadeusz Wójcik

Krajobraz kaszubski 
z okien wagonu kolejowego

Od kilku lat Polskie Koleje Państwowe zaska
kują społeczeństwo likwidowaniem ruchu pa
sażerskiego lub całkowitym wstrzymaniem ruchu 
kolejowego na wielu liniach. Dotknęło to również 
Pomorza. Chcę tutaj przypomnieć, co się oglądało 
z okien pociągu na dwu zlikwidowanych liniach 
kolejowych, a mianowicie Pruszcz Gdański - Kar
tuzy i Wejherowo - Choczewo - Garczegórze - 
Lębork. Według mojej oceny były to linie, skąd 
widziało się najpiękniejsze krajobrazy na Pomo
rzu oglądane z okien pociągu.

* * *
Linia Pruszcz Gdański - Kartuzy została popro

wadzona doliną Raduni. Niegdyś był na niej duży 
ruch pociągów, które bezpośrednio jezdzily tą 
trasą z Gdańska do Kartuz i Lęborka, a nawet do 
Łeby Korzystali z niej oprócz mieszkańców' tam
tejszych okolic, mieszkańcy Gdańska wybierający 
się na niedzielne wycieczki, na grzyby czy ryby. 
Potem, po elektryfikacji Unii magistralnej Gdańsk 
- Katowice, pociągi jeździły już tylko z Pruszcza 
Gdańskiego. Stopniowo ich ubywało, a składy 
były coraz mniejsze. Od przeszło roku w ogóle ich 
nie ma. Zastępuje je autobus na trasie Pruszcz 
Gdansks - Kartuzy. Ze swoich wspomnień 
pamiętam, że jeździłem tym pociągiem do Kolbud 
■ Goszyna lub do Garcza i Kartuz. Zawsze lubiłem 
oglądać dolinę Raduni. W ciągu wielu lat widać 
było jak rozrastały się położone wzdłuż tej linii 
osiedla i wsie.

Teraz chcę przypomnieć oglądany niegdyś z ok
na wagonu kolejowego krajobraz. Pociąg rusza! 
z Pruszcza Gdańskiego, mijało się zabudowania 
miasta i zakłady „Fermstal”. Następnie jechał 
w górę doliny Raduni. Po 5 km zatrzymywał się 
w Juszkowie. Widać było ostatnie najniżej poło
żone jezioro zaporowe przy elektrowni Juszknwo. 
Pociąg jechał dalej, widać było kolejne jezioro za
porowe i elektrownie wodne: Starą Kuźnicę, 
Prędzieszyn i wreszcie Jezioro Goszyńskie. Za
trzymywał się z kolei w Straszynie. Istniejące tu 
osiedle rozrosło się znacznie w ostatnich latach. 
Nad szeroko rozlanym Jeziorem Goszyńskim było 
wiele ośrodkow wypoczynkowych. Po uznaniu te
go jeziora za zbiornik wody pitnej, ośrodki zostały 
zlikwidowane, a tereny po nich zarosły trawą 
i krzakami. Za przystankiem Goszyn linia kolejo
wa nadal wznosiła się ponad poziom wód w jezio
rze, a ono samo było zasłonięte drzewami i wyso
kim brzegiem. Przed przystankiem Bielkowo 
znikała z pola widzenia Radunia, ale już przed

Pręgowem można było oglądać na granicy lasu po
rastającego lewe zbocze doliny jej starorzecze. Tu
taj przypominam, że w okresie budowy elektrow
ni wodnej w Bielkowie, największej na Raduni, 
poprowadzono wody rzeki od zapory przed Kolbu
dami kanałem do sztucznego jeziora, które po
wstało na zboczu doliny. Z tego jeziora woda 
spływa przy 45-metrowym spadku na turbiny ele
ktrowni. W starorzeczu płynie niewielka ilość wody 
z przecieków w zaporze i uchodzącej w Kolbu
dach Reknicy. Po minięciu stacji Kolbudy, ponow
nie ukazywała się Radunia. Pociąg dojeżdżał do 
przystanku Łapino. Tutaj widać było kolejną 
elektrownię wodną i jezioro zaporowe. Dalej je
chało się przez las, przez ktoiy czasem wida. było 
koryto Raduni. Za Łapinem linia kolejowa odsuwa 
się dość znacznie od rzeki, co oznacza, że Radunia 
mus być wr głębszej części doliny. Mijało się przy
stanki Niestępowo i Stara Pila. Z pociągu widać 
było szerokie obniżenie zwane Basenem Żuko
wskim, ktorego dnem płynie Radunia. Po dużym 
tuku pod gorę na wysoczyznę, pociąg dojeżdżał do 
stacji Żukowo Zachodnie. Za tą stacją znowu był 
piękny widok na jezior o zaporowe przy elektrowni 
wodnej w Rutkach, pierwszej w kaskadzie Raau- 
ni. Potem po kilku kilometrach jazdy przez lasy, 
znowu - pod Dzierżąznem - widać było dwa jeziora 
po obu stronach toru kolejowego - Mężowskie 
i Dzierząskie. Znowu pociąg wjeżdżał w lasy i do
jeżdżał do Kartuz. Dla mnie była to najbardziej 
malownicza lima kolejowa na Pomorzu.

Uroki pięknego krajobrazu towarzyszą tej linii 
dalej na odcinku Kartuzy - Lębork, który jest je
szcze nadal utrzymywany przez PKP. Po opusz
czeniu stacji w Kartuzach, widać z pociągu Jezio
ro Klasztorne, małe jezioro w Prokowie . duze 
Jezioro Łapalickle pod Garczem. Koło Reskowa 
mija się górny bieg Łeby, która tutaj przecina się 
z linią kolejową. Patrząc, z lewej strony widać Je
zioro Reskowskie i dalej górny bieg Łeby w ryn
nie polodowcowej. Potem jedzie się przez zmie
niający się, ale również urokliwy krajobraz. Są 
wsie, trochę lasu 1 poi. W dużej wsi Sierakowice 
lir.ia kolejowa skręca na połnoc. Jedzie się przez 
lasy aż do Kamienicy Królewskiej. Za wsią, za
równo po lewej, jak również po prawej stronie - 
widać jeziora. Jest to zespół Jezior Potęgowskich 
odwadnianych przez wypływającą z Jeziora 
Świętego Bukowinę. Dalsza, duża częśi: trasy wie
dzie przez lasy. M‘ja się wsie, w ktcryeh są przy
stanki kolejowe, jak Niepoczołowice, Lima-Za- 
krzewo, Kętrzyno, Nawcz i Rozłazino. Od doliny
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Łeby oddziela ie 2-kilometrowy pas lasów. Pociąg 
wjeżdża wreszcie do Lęborka.

Uroki krajobrazu wzdłuż trasy Pruszcz Gdański
- Lębork mogłyby być eksponowane przez urucho
mienie na mej ponągow turystycznych, które za
trzymywałyby się na przykład na obiad, czy dla 
rozrywki na świeżym powietrzu. Oczywiście wi
nien to być pociąg „retro”, z lokomotywa parową 
i wagonami z dawniejszych lat, wyposażony 
w instalację głośnikową, przez którą przewodnik 
opowiadałby o mijanej okoiicy.

* * *
Tutaj, gdy wspomniałem o stacji Stara Piła 

trzeba dodać, ze była to niegdyś stacja węzłowa. 
Jeździły tamtędy, do czasu zbudowania lotniska 
w Rębiechowie, pociągi z Gdyni przez Osowę, Ko
koszki i Starą Piłę do Kartuz. Po zbudowaniu lot
niska i przecięciu toru kolejowego przez pas star
towy między Osową a Kokoszkami, pociągi 
z Gdyni do Kartuz jeździły przez Żukowo i w Bor
kowie skręcały na tor linii Pruszcz Gdański - Kar
tuzy. Było też kiedyś połączenie kolejowe Gdańsk
- Wrzeszcz - Kokoszki. Tory biegły doliną rozci
nającą strefę krawędziową Wysoczyzny Gdańskiej 
przez Bretowo i Kiełpino. Okolice też są tu bardzo 
malownicze Jak wiem z opowiadań starszych ko
legów z Politechniki Gdańskiej, kt..rzy studiowali 
przed 1939 rokiem, były te okolice celem wycie
czek niedzielnych. Ludzie jeździli do Kiełpina 
i dalej. Ówcześni polscy studenci z PG nazywali 
tę linię „Ksiutenbana”, bo jeździli z dziewczętami 
do lasu i na łąki. Niestety, ta linia została znisz
czona w 1945 roku przez Niemców, którzy wysa
dzili w powietrze cztery wiadukty stalowe i kilka 
murowanych. Po wojnie nie podjęto odbudowy, po
mimo wielu starań społecznych. Tutaj też przy
pomnę, że jeszcze dziś możemy oglądać zniszczony 
wiadukt nad ulicą Słowackiego. Po wysadzeniu 
mostu kratownica mostu opadła na jezdnię, a na 
niej stał nie przewrócony parnwoz. Saper niemie
cki musiał być specjalistą wysokiej klasy i z dużą 
praktyką.

* * *
Drugą, również prowadzącą przez malownicze 

okolice, była linia kolejowa Wejherowo - Choczewo
- Garczegorze - Lębork Linia ta jeszcze była przed 
dwoma laty czynna; jeździło tam kilka pociągów, 
które obsługiwały całą północno-wschodnią część

byłego powiatu lęborskiego. Po wyjeździe z Wej
herowa przez okna wagonu widziało się początko
wą rozległe dno Pradoliny Łeby-Redy pokryte po
lane i łąkami. Linia poprowadzona była wzdłuż 
rzeki Redy. Widać było po prawej stronie jezioro 
Orle. Za stacją Zamostne pociąg zaczynał wjeż
dżać na wysoczyzną, mijał przystanek w Rybnie 
Kaszubskim i stację w Kostkowie. Pociąg piął się 
w górę. Wreszcie z wysoczyzny zwanej tu Kępą 
Gniewińską, wzniesionej ponad 100 m n.p.m., 
widać było Jezioro Żarnowieckie, a w oddali - 
zwłaszcza, gdy minęło się przystanek Lubiewo - 
morze. Juz przed Lubiewem widać było bystro 
płynącą Bychowską Strugę, która w Lubiewie 
przepływała pod torem kolejowym. Na trasie było 
też dużo lasów. Dalej linia prowadzi przez nisko 
położony teren. Mijało się Choczewo, które jest 
dużą wsią. Stąd było blisko do Jeziora Chocze- 
wskiego, ale ono z pociągu było niewidoczne. Dalej 
linia biegła przez rolnicze tereny ziemi lęborskiej 
do Garczegorza. Odcinek Wejherowo - Choczewo 
jest bardzo malowniczy, widoki zwłaszcza w oko
licy Kostkowa i Lubiewa - były piękne. Ta trasa 
też zasługuje na to, aby jeździły nią pociągi wy
cieczkowe.

* * *
Niestety, jak przeżywają się ludzie, tak samo 

i icb dzieła. Wiem, że lokalne koleje tracą sens 
w konkurencji z motoryzacją mdywidualną ł pań
stwową jaką jest PKS. Ale dla turystów, którzy 
wybierali się na wędrówki obciążeni bagażami, 
jak plecaki, worki, kajaki składane, to upadek 
tych linii oznacza również niesłychane utrudnie
nia w organizowaniu turystyki Jak dostać się na 
przykład do autobusu wioząc składak, czy nawet 
duży plecak? Zostały niestety tylko piękne wspo
mnienia z dawnych lat.

Gdzie teraz można sobie wyobrazić stosunki, ja
kie istniały na linii kolejowej Człuchów - Miastko 
(też zlikwidowanej). Maszynista wagonu motoro
wego zatrzymywał się za mostem pod Nową Brdą 
w dogodnym miejscu dla wyładunku kajaków 
składanych bezpośrednio przy polu namiotowym. 
W latach siedemdziesiątych dostawał od kajaka 
po „dysze”. A jak ludzie byli zadowoleni! Musieli 
by targać wszystkie swe rnanele około 2 km od 
stacji Nowa Brda. A tamta linia też biegła przez 
malownicze tereny
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Józef Milewski

Słów kilka o starogardzkich elżbietankach
Elżbietanki - zakon oparty na regule św. Augus

tyna, został założony w 1421 roku przez Anielę 
z Corbora, z zadaniem pielęgnowania chorych. 
W Polsce zakon pojawił się w Nysie w 1842 roku. 
W XIX wieku zakon rozpowszechnił się silnie na 
Pomorzu Gdańskim, choć na przykład w 1884 
roku ks. proboszcz Robert Sawicki, nie zgodził się 
na sprowadzenie elżbietanek do Tczewa.

Do Starogardu Gdańskiego przybyły trzy siostry 
z Wrocławia 28 listopada 1891 roku, otwierając - 
po uroczystym nabożeństwie nazajutrz w farze - 
placówkę pod nazwą Zakład św. Elżbiety. Zamie
szkały wówczas w otrzymanym od parafii przy ul. 
Hallera 27 parterowym, murowanym, częściowo 
otynkowanym i krytym dwuspadowo dachówką 
dworku. Aczkolwiek ów dworek już dziś nie ist
nieje, to jednak został on utrwalony na starych 
futograhach jako Stary Klasztorek. Tu elżbietanki 
urządziły pierwsze przytulisko dla ubogich, bez
domnych, chorych, niezależnie od ich pielęgnowa
nia w domach

Prawie 10 lat później, 24 października 1900 
roku na zapleczu tego obiektu poświęcono kamień 
węgielny pod budowę zaprojektowanego w stylu 
neogotyckim dwupiętrowego, z czerwonej cegły 
murowanego szpitala klasztornego. Na czele 
komitetu budowy stanął ks. proboszcz Jozef 
Block, który wyłożył 600 marek na zakup placu 
budowlanego i związanego z nim zaplecza (ogrodu). 
Nowo wzniesiony obiekt poświęcono uroczyście 
i oddano do użytku 15 grudnia 1903 roku, jako 
drugi z kolei w Starogardzie, ale jakże od pierw
szego się wyróżniający.

W szpitalu - klasztorku było 12 sal dla pacjen
tów z 63 łóżkami, gabinet lekarsko-zabiegowy, 
kaplica, kuchnia itp. W podwórzu powstał maga
zyn gospodarczy. Po odzyskaniu niepodległość1 
dyrektorem szpitala został ówczesny lekarz po
wiatowy dr Alfons Gaszkowski. W nim przyjmo
wano 1 maja 1925 roku rannych w katastrofie 
tranzytowego pociągu pośpiesznego pod Starogar
dem. Szpital wzbogacono o nowy sprzęt medyczny 
i inne urządzenia; otrzymał między innymi apa
rat rentgenowski, aparat do diatermy, aparat do 
kąpieli elektrycznych i lampę, kwarcową. W 1928 
roku leczyło się w nim 994 chorych, z których do 
zdrowia wróciło 945 chorych (49 osób zmarło).

Siostry utrzymywały się przeważnie z opłat 
świadczonych przez Kasę Chorych na podstawie 
skierowań na leczenie, a ponadto z innej działal
ności dobroczynnej. Na przykład trzy siostry 
w tymże samym roku pracowały w dwuoddziało- 
wej ochronce miejskiej, nie mówiąc już o ich 
zatrudnieniu w drugim szpitalu miejskim przy

ul. Kanałowej. W 1939 roku w Starogardzie było 
prawie 30 elżbietanek.

Ze względu na ich rodowód „narodowościowy”, 
odpowiednie kwalifikacje oraz długoletnią prakty
kę, nie zostały one zwolnione z pracy przez hitle
rowskiego okupanta, który zlikwidował jedynie 
kaplicę klasztorną. Okresowo przełożoną lecznicy, 
której pomagało 12 innych sióstr, była elżbietanka 
Leokadia Isentrud Pernak („Iza”), konspiracyjna 
działaczka komendy powiatowej „Gryfa Pomors
kiego” w Starogai dzie. Organizowała ona lekars
twa dla partyzantów leśnych oraz umożliwiła 
ucieczkę jednemu z nich - Aleksandrowi Marche- 
wiczowi. Aresztowano ją 23 listopada 1943 roku 
i wywieziono do obozu „Stutthof’. W ostatnich 
dniach okupacji siostry, mimo nakazu, nie wyKO- 
nały polecenia władz o odesłaniu w głąb Rzeszy 
sprzętu medycznego, jak na przykład aparatury 
rentgenowskiej czy materiałów opatrunkowych. Bez 
przerwy przyjmowały do szpitala rannych, chorych 
i innych, w tym Żydówkę pochodzenia węgierskiego 
z rozkładającymi się z odmrożenia palcami nóg. 
W trupiarni w stos układano zmarłych.

Wyzwolenie Starogardu nastąpiło 6 marca 1945 
roku W najbliższą niedzielę (11 marca) ks. Jan 
Wieck? odprawił w kaplicy klasztornej pierwsze 
nabożeństwo dziękczynne z udziałem między 
innymi przedstawiciela Rządu Tymczasowego RP 
Franciszka Donaja i rosyjskiego komendanta 
wojennego miasta Kpt. Nierasowa. Po mszy sios
try poprosiły gości na śniadanie.

Po wyzwoleniu przyjmowano do szpitaia prawie 
wszystkich potrzebujących. Ukryto też kilku sta- 
rogardzian, których chcieli zabrać Sowieci. Praco
wało wtedy w szpitalu 3 lekarzy, 14 sióstr i 3 pie
lęgniarki. Liczbę łóżek zwiększono do 150. W 1950 
roku obiekt przejęło Państwo, a w 1964 roku usu
nięto z mego elżbietanki. W 1974 roku zamienio
no go na Dom Pumocy Społecznej. W 1975 roku 
domy elżbietanek istniały w Starogardzie Gd. 
(1+4), Skórczu (1+4), Nowem (1+1) i Osiu (li-l). 
W dniu 15 lipca 1991 roku starogardzki szpital 
zwrocono elżbietankom, a cztery z nich znalazły 
w nim zatrudnienie. Dnia 20 listopada 1992 roku 
zostały odpowiednio uhonorowane na sesp Rady 
Miejskiej. Na cmentarzu starokatolickim jest 
kwatera zmarłych starogardzkich elżbietanek.

Literatura: 1. J. Buchholz, A. Szklarski: Królew
skie miasto Starogard, Starogard 1929; 2. W. Gaj- 
dusz: Numer 20998 opowiada, Kraków 1962; 3. A. 
Kupczynski: Fara sw. Krzyża w Tczewie, Tczew 
1939; 4. J. Milewski: Mały słownik duchownych 
Kociewia - ufiar represji 1939-1956, Starogard Gd.
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1994; 5. W. Odyniec, A. Sobociński - Ziemia staro
gardzka, Gdańsk 1974; 6. Rocznik Diecezji Pelpliń
skiej 1992, Pelplin 1992; 7. J Sokołowska-Czerska:

Z dziejów zakonów na Pomorzu Gdańskim, „Słowo 
Powszechne” 18 XI 1987 r.; 8. (ski): 100 lat w Sta
rogardzie, „Tygodnik Starogardzki’’ 27 XI 1992 r.

Władysław Kazimierz Wojewódzki

Hotel „Gołębiewski” w Mikołajkach
W numerze 2/95 Jantarowych Szlaków rozpo

częliśmy cykl artykułów o hotelach, ośrodkach 
wczasowych i pensjonatach, jako bazie zapewnia
jącej podstawy rozwoju turystyki. Obecnie bez 
odpowiedniej bazy noclegowej nie ma turystyki 
Dawne czasy prymitywizmu w tej dziedzinie mi
nęły bezpowrotnie.

Na pierwszy ogień poszedł hotel „Grand” w So
pocie. Hotel ten liczy sobie już 70 lat, ma swoją 
bogatą histoiię i tradycję, i tylko dziwić się na
leży, że do tej pory nikt nie opisał dokładnie jego 
dziejów, a we wszystkich przewodnikach o hotelu 
tym jest zawsze tylko kilka zdań „Jantarowe 
Szlaki” były pierwsze, które na swych łamach sze
rzej omówiły dzieje tego naprawdę niecodziennego 
obiektu

Teraz w numerze 3/95 przedstawiamy naszym 
czytelnikom hotel, który prawie we wszystkim 
jest przeciwstawieniem Grand-Hotelu z Sopotu. 
Hotel „Gołębiewski” w Mikołajkach jest bowiem 
hotelem nowo zbudowanym. Właściciel tego obiektu 
Tadeusz Gołębiewski z wykształcenia ekonomista, 
pochodzący z Wołomina pod Warszawą, wykupił 
od miasta Mikołajki 12 hektarów gruntu leżącego 
na granicy miasta nad jeziorem Talty. Na tym 
terenie w maju 1989 roku rozpoczęto budowę ho
telu, który otrzymał nazwę „Gołębiewski”. Juz 
w sierpniu 1991 roku całość była zbudowana 
w stanie surowym, a całkowicie było gotowych 
100 pokoi i można już było przyjąć pierwszych 
gości. Trzeba przyznać, że tempo budowy było ra
czej u nas niespotykane. Zakończenie wszystkich 
prac budowlanych nastąpiło w grudniu 1994 ro
ku, tak, że obecny rok 1995 jest właściwie dla ho
telu pierwszym rokiem jego pełnej eksploatacji.

Hotel „Gołębiewski” składa się z czterech 
połączonych ze sobą trzypiętrowych pawilonów 
tworzących jedną całość. Projekt hotelu jest 
dziełem firm francuskich. Nad całością budowy 
pełnił nadzór i kierowanctwo architekt z Suwałk 
Urbanowicz.

Hotel ma klasę luksusowego hotelu pięcio
gwiazdkowego. Posiada 420 pokoi dwuosobowych, 
12 pokoi jednoosobowych i 28 apartamentów. 
Może w nim jednocześnie nocować ponad 850 
os-ib. Jest to więc bardzo duży hotel. Me wszy
stkich pokujach są telewizory, telefony, węzły sa

nitarne, prysznice. Hotel jest skomputeryzowany. 
Komputeryzację przeprowadziła fiima Telesis. W 
sezonie roku 1995 cena za wynajęcie pokoju dwu
osobowego wynosiła 2 miliony starych złotych, 
przed i po sezonie 1,4 miliona.

Hotel ma trzy restauracje, a każda z nieb 
własną kuchnię. W restauracjach tych można 
jednocześnie przyjąć tysiąc osób. W jednej z re
stauracji jest dancing i występy artystyczne. Ho
tel ma również własny zespół folklorystyczny 
pieśni i tańca, który tutaj stale występuje. Dodat
kowo w hotelu są dwie kawiarnie posiadające po 
40 miejsc konsumenckich, duża piękna dyskoteka 
i pięć sal konferencyjnych.

Organizuje się tu stale różne imprezy, jak kon
ferencje, narady, sympozja naukowe, specjalne 
bankiety. Na przykład w czerwcu br odbył się tu
taj dwudniowy ogólnopolski zjazd lekarzy okuli
stów. Takich zjazdów w ciągu roku jest wiele.

Ogółem w hotelu pracuje w sezonie 330 osób. 
W tym administracja zatrudnia 10, część hotelo
wa 200 i gastronomia 120 osób. Po sezonie załoga 
zmniejsza się o 80 osób. Zespół pracowników ho
telu i gastronomu, składający się głównie z miej
scowej ludności, został przed otwarciem obiektu 
specjalnie przeszkolony.

Doskonale przedstawia się dodatkowe wypo
sażenie hotelu, zapewniające gościom wiele rozry
wek. Jest tutaj 25-metrowy wyczynowy basen 
pływacki, z którego oprócz hotelowych gości ko
rzystają również mieszkańcy miasta. Basen ten 
jest połączony z małym basenem położonym na 
zewnątrz hotelu o wymiarach 14 x 14 metrów, 
który również ma podgrzewaną wodę. Można tu
taj, podobnie jak na Wyspie Sw. Małgorzaty 
w Budapeszcie kąpać się w zimie w krytym base
nie i wypłynąć do basenu na zewnątrz hotelu. 
Oprócz tego jest basen pełnowymiarowy na otwar
tym powietrzu. Są również kryte małe baseny do 
zabaw dla dzieci, ze specjalnymi zjeżdżalniami. 
Ponadto w hotelu między innymi znajdują się: 
sklep pamiątkarski z wyrobami ze srebra i bur
sztynu, drogeria i sklep ogolnotowarowy, zakład 
fryzjerską gabinet odnowy biologicznej, siłownia, 
sala bilardowa, kręgielnia, gabinety masażu, sau
na, solaria, gabinet chirurgii plastycznej. Hotel 
posiada 10 koni i prowadzi dla gości jazdę konną,
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ma cztery bryczki którymi można jeździć po te
renie, własny mikrobus. Do dyspozycji gości są ro
wery, w terenie obok hotelu są ścieżki zdrowia 
Na jeziorze Tałty przy hotelu znajduje się plaża 
hotelowa i przystań wodna z małym molem. Do 
dyspozycji gości jest tu szesć jachtów oraz łodzie, 
kajaki i rowery wodne. Przed hotelem znajduje 
się postój taksówek Oprócz tego przy hotelu ma 
swoje lądowisko helikopter, będący własnością 
„Lotu”. Helikopter ten zabiera siedem osób i jest 
dużą atrakcją dla hotelowych gości, którzy mogą 
go wynająć i nim latać. W okresie zimowym orga
nizuje się kuligi, bojery, można wypożyczyć narty 
biegowe, saneczki i łyżwy. W ogolę cały wysiłek 
kierownicLwa hotelu idzie w kierunku wyprowa
dzenia turystów z pokoi i zapewnienia im jak naj
bardziej urozmaiconej rozrywki. Często organizu
je się wycieczki statkiem lub autobusami w celu 
pokazania gościom piękna mazurskiej przyrody. 
W sezonie letnim frekwencja gości hotelu jest bar
dzo duża i pokoje zajęte są stale w ponad 90%. 
Po sezonie letnim od listopada do marca, frekwen
cja waha się w granicach 40%.

Hotel „Gołębiewski” ma własną kotłownię na 
miał węglowy z piecami taśmowymi Kotłownia ta 
nie dymi i nie zanieczyszcza środowiska, posiada 
bowiem specjalne oczyszczacze, a na kominach 
umieszczone są filtry i cyklony eliminujące sadze 
i wszelkie zanieczyszczenia. W przyszłości hotel 
ma otrzymać ogrzewanie gazowe,

Hotel posiada własną biologiczno-mechamczną 
oczyszczalnię ścieków. Cały obiekt ma własną 
kanalizację, a ścieki po oczyszczeniu są kierowane 
do odległych od hotelu o 5 kilometrów stawów 
noszących nazwę Prawdowskich Bagien.

Właściciel hotelu Tadeusz Gołębiewski ma plany 
na przyszłość odnośnie do powiększenia terenu, 
na którym znajduje się hotel i dalszego uatrakcyj

nienia pobytu gości w tym obiekcie Obok hotelu 
znajduje się teren wielkości 120 hektarów na
leżący do Polskiej Akademii Nauk i obecnie 
w ogóle nie wykorzystany. Gołębiewski chce kupić 
od PAN te ziemie i zbudować tam z prawdziwego 
zdarzenia pola golfowe. Budowę prowadziłaby 
specjalistyczna firma szwedzka. Można by wtedy 
rozgrywać tu zawody golfowe z klubami zachod
niej Europy. Oprócz tego, dla uatrakcyjn.enia po
bytu planuje się zbudowanie czterotorowej spe
cjalnej zjeżdżalni bezpośrednio z hotelu do 
jeziora. Odległość hotelu od jeziora wynosi 150 
metrów, a zjeżdżalnia mając wiele zakiętów 
miałaby długość 400 metrów. Wtedy przeprowa- 
dzanob} tu atrakcyjne zawody w zjeżdżaniu.

W hotelu prowadzone są stale prace ogrodnicze, 
mające na celu z jednej strony upiększenie tere
nu, a z drugiej powstanie w przyszłości pięknego 
parku hotelowego i parku zabaw dla dzieci

Widok hotelu z zewnątrz od strony lądu, jak 
i od strony jeziora Tałty jest wspaniały i impo
nujący. Ogromna, piękna architektoniczna bryła 
budynku robi niezapomniane wrażenie. Każdy, 
kto tu pierwszy raz przyjeżdża, jest przytłoczony 
wielkością obiektu i terenem przed hotelem. Rów
nież wielkie wrażenie robi wnętrze hotelu, wspa
niały hol z recepcją, barkiem i szeregiem skle
pów. Wszędzie pełno z.elem, małych baseników, 
wśród których szemrze spływająca stimm leniami 
woda. Trudno wprost uwierzyć, że Mikołajki mają 
aż taki duży i piękny obiekt hotelowy.

To, że ta inwestycja była na Mazurach potrzebna, 
świadczy powodzenie |akim stale cieszy się ten 
hotel. Pomimo dużej reklamy, bardziej jest znany 
na Zachodzie Europy niż w Polsce. Zawsze pełno 
tu obcokrajowców.

Informacji o hotelu udzielał autorowi artykułu 
właściciel obiektu Tadeusz Gołębiewski.

P.T. CZYTELNICY
Ze względu na znaczne podwyżki cen papieru, druku i opłat pocztowych 

jakie nastąpiły w 1995 roku, jesteśmy zmuszeni do ustalenia nowej ceny 
naszego kwartalnika w 1996 roku, która będzie wynosiła 3 zł za jeden 
egzemplarz i 12 zł za prenumeratę roczną.

Prosimy o dokonanie opłat za prenumeratę w roku 1996 na konto 
Oddziału Gdańskiego PTTK w Gdańsku - Bank Gdański IV Oddział nr 
301817-96351-132 z zaznaczeniem Jantarowe Szlaki.

4Ü



Andrzej Bartkiewicz, Zbigniew Bielewicz

Szlak kajakowy górnej Wierzycy 
od Będomina do Wierzyska

Wierzyca, inaczej zwana tez Wierzyszą lub We- 
lysą, jest lewym dopływem Wisły, w całości poło
żonym w województwie gdańskim. Płynie przez 
dwa mezoregiony Pojezierza Wschodmopomor- 
skiego: Pojezierze Kaszubskie i Pojezierze Staro
gardzkie do Doliny Kwidzyńskiej, najbardziej na 
północ wysuniętego odcinka Doliny Dolnej Wisły.

Jej źródła leżą w pobliżu wsi Kłobuczyno i Pio
trowo, 13 km na północny wschód od Kościerzyny 
1 4,5 km na południe od Wieżycy, najwyższego 
wzniesienia Wzgórz Szymbarskich, na wysokości 
około 225 m n.p.m. Wierzyca uchodzi do Wisły 
pod Gniewem na wysokości około 10 m n.p.m. 
Długość rzek- wynosi 160 km, powierzchnia do
rzecza - 1659 km2, średni spadek 1,34 promila, 
średni przepływ przy ujściu - 8,8 m /sek., maksy
malna rozpiętość wahań stanów wody przy ujściu 
- 2,5 m, stopień rozwinięcia - 2,67. Ważniejsze 
dopływy lewe to Mała Wierzyca (Kacinka) i Wiet- 
cisa, prawe zaś to Piesienica, Węgiermuca i Jan
ka. Nad Wierzycą leżą trzy miasta: w środkowym 
biegu Starogard Gdański, w dolnym - Pelplin 
i przy ujściu - Gniew.

Górna Wierzyca płynie w niewielkiej odległości 
od Kościerzyny - niecałe 2 km na południowy 
wschód od miasta. W górnym biegu rzeki prze
pływa przez dwa jeziora. Pierwszym z nich jest 
Jezioro Grabowskie, położone na wysokości 179,7 
m n.p.m., o powierzchni 140 ha, długości 2,8 km, 
szerokości 650 m i maksymalnej głębokości 28 m,
0 dość wysokich i zadrzewionych brzegach. Dru
gim zaś jest jezioro Wierzysko, położone na 
wysokości 146,4 m n.p.m., o powierzchni 63 ha, 
długości 2.25 km, szerokuści 250 m, maksymalnej 
głębokości 6 m7 o zalesionym południowym brze
gu. Wierzysko, choć „na oko” jest całkiem ładne
1 maluwnicze, to jednak „na nos” wrażenie jest zu
pełnie odmienne. Jezioro jest mocno zanieczysz
czone ściekami, a więc pobyt na nim należałoby 
skrócie do niezbędnego minimum - szybko prze
płynąć dalej w doł rzeki do jeziora Zagnanie lub 
wylądować i zakończyć spływ. Od źródeł w okoli
cach Piotrowa i Kłobuczyna, Wierzyca przepływa 
przez Grabowo Kościerskie położone 1 km na pół
noc od Jeziora Grabowskiego, przy bocznej drodze 
z Kościerzyny do Grabowskiej Huty, gdzie lest 
ona niespełna metrowej szerokuści ciekiem nie 
nadającym się zupełnie do spływu. Niewiele lepiej 
przedstawia się sytuacja w Rekownicy, nieco po
niżej Jeziora Grabowskiego, gdzie znajduje się 
staw młyński. Poniżej spiętrzenia rzeka jest nadal 
wąska i płytka, o kamienistym dnie i na całej

swej, wciąż jeszcze znikomej szerokuści, zarośnię
ta gęstymi krzakami. W daiszym ciągu więc nie 
jest dostępna dla kajaka, podobnie jat w samym 
Będoimnie. Spiyw moina rozpucząć, choć nie bez 
trudności, od mostu drogowego na szosie Gdańsk
- Kościerzyna, nieopodal Będomina.

Opis szlaku
Miejsce lądowania (0,0 km): tuż poniżej mostu 

drogowego na trasie Gdańsk - Kolbudy - Przywidz
- Nowa Karczma - Kuścierzyna koło Będomina. 
W dolinie, wciętej tu na głębokość 10 m 
i o szerokości około 50 m, znajduje się gospodar
stwo. Schodzimy stromym, trawiastym zboczem 
na lewy, porośnięty olchami brzeg. Wierzyca jest 
tu jeszcze niewielka - w trzymetrowej szerokości 
kamienistym korycie wyodrębnia się zaledwie 
półtorametrowy, choć wartki nurt, o głębokości 
dochodzącej jedynie 15 cm. Trzeba więc kajak 
holować. Są jednak Jady na kamieniach i na 
brzegu świadczące o tym, że można tu trafić na 
wyższy poziom wody o około 15 20 cm. na 
przykład podczas wiosennych roztopów. Płyniemy, 
a ściślej mówiąc, przy tym stanie wody holujemy 
wśród nadbrzeżnych krzaków, które często zara
stają znaczną część nurtu. Gdzieniegdzie dodat
kowe trudności stwarzają lezące w poprzek kory
ta pnie zwalonych drzew. Po kilkuset metrach 
osiągamy niski mostek, za którym na lewym brze
gu znajduje się tablica z napisem „Gazociąg wy
sokiego ciśnienia - nie odmulać mechanicznie”. 
Kończy się zadrzewiony odcinek rzeki i rozpoczy
nają się łąki. a w oddali na prawym brzegu, 
widać zabudowania. Miejscami rzeka się rieco 
pogłębia i jednocześnie zwęża. Przesuwając się dalej 
wśród nadbrzeżnych łąk osiągamy kolejny niski 
mostek przed już wcześniej widocznymi budynka
mi, które mijamy z lewej strony, napotykając je
szcze kładkę i już za gospodarstwem betonowy 
mostek na drodze prowadzącej do niego. Wciąż 
płytko, nadal konieczne holowanie, lecz kończą się 
kamienie i dno staje się piaszczyste,

Z lewej strony Wierzyca (1,0 km) przyjmuje 
mocno zarośnięty dopływ, płynący z okoiic Luba
nia. Na mapie topograficznej Kościerzyna (324.4) 
w skali 1:50 000 wydanej przez Główny Urząd 
Geodezji i Kartografu ^Warszawa 1980) iest on 
również opisany jaku Wierzyca. Według tej mapy 
oraz mapy Kościerzyna Pn. (324.2) dokonano 
pomiarów odległości. Wierzyca poszerza się do 
2,5 - 3 m i jednocześnie się pogłębia. Można więc
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wreszcie wsiąść do kajaka, choć płynięcie utrud
nia roślinność wodna, zarastająca całe koryto. 
Kilkaset metrów dalej znajduje się niska kładka 
z dwóch żerdzi. Pojawiają się kępy trzcin, niekie
dy zarastające całe koryto. Gdy przedzieranie się 
przez nie staje się zbyt uciążliwe lub wręcz nie
możliwe, można przeciągnąć kajak nadbrzeżnymi 
łąkami, pokonując co pewien czas rowy meliora
cyjne. Następnie dolina znacznie się rozszerza do 
około 200 m. Ograniczona jest wyraźnymi zbocza
mi porośniętymi lasem z przewagą sosny. Rzeka 
podpływa pod lewe zbocze doliny, po czym znowu 
wypływa na środek i rozszerza się do 3-4 m, nadal 
jest zarośnięta moczarką kanadyjską i „trawą 
wodną”. Prędkość nurtu słabnie, koryto się po
głębia, szerokość wzrasta do 5-6 rn. Płynąc wśród 
łąk mijamy jeszcze jedną niską kładkę z żerdzi 
i dopływamy do stawu młyńskiego we wsi Wielki 
Klincz, leżącej na lewym brzegi rzeki, gdzie znaj
duje się przystanek kolejowy o tej samej nazwie 
na linii Kościerzyna - Skarszewy - Pszczółki.

Młyn w Wielkim Klinczu (4,0 km; - lądujemy 
na końcu stawu po prawej stronie i przenosimy 
kajak 20 m. Wodujemy na kamienistej płyciźnie 
poniżej spiętrzenia. Na lewym brzegu znajduje się 
nieczynny młyn wodny, gdzie można jeszcze 
obejrzeć stare, drewniane przekładnie młyńskie. 
Nieco niżej kamienny most drogowy z łukowym 
przęsłem, pod którym liczne są kamienie w nurcie 
i jest płytko - holowanie i przepychanie kajaka. 
Zaraz za mostem napotykamy rurociąg biegnący 
bardzo nisko nad wodą. Prawy brzeg jest poroś
nięty lasem sosnowo-brzozowym, a na lewym 
brzegu jeszcze przez pewien czas są widoczne za
budowania Wielkiego Klincza. Wkrótce również 
1 tutaj pojawia się las. Płyniemy wśród nad
brzeżnych łąk, w stu - dwustumetrowej szerokości 
dolinie o łagodnych, zalesionych zboczach. W wie
lu miejscach zarastające krzaki przegradzają całą 
szerokość rzeki. Po pokonaniu kilku zwalonych 
drzew osiągamy most kolejowy.

Most kolejowy (5,6 km) na linii Kościerzyna - 
Skarszewy - Pszczółki, a pod mm kamienie. Od 
tego miejsca dolina Wierzycy traci na jakiś czas 
swój typowy charakter i płyniemy wśród zalesio
nych, malowniczych wzgórz. Na tym odcinku 
szerokość rzeki wynosi od trzech do czterech me
trów, jednak czasami nurt jest bardzo zwężony 
i biegnie przez trzciny i krzaki, co łącznie z kil
koma niskimi kładkami łączącymi nadbrzeżne 
łąki i zwalonymi drzewami mocno zmniejsza tem

po spływu. Napotykamy na bardzo niski, żelbeto
wy mostek drogowy, pod którym można spró
bować ostrożnie się przecisnąć, uważając na ster
czące pod nim końcówki prętów zbrojeniowych. 
Poniżej mostu dolina ponownie się zwęża i przez 
kilkaset metrów ma szerokość około 50 m. Zbocza 
są zalesione, dno doliny - łąkowe. W korycie po
jawiają się głazy, rzeka meandruje, od czasu do 
czasu pokonujemy niskie kładki. Taki charakter 
doliny i rzeki tuwarzyszy nam już do samego je
ziora Wierzysko.

Most kolejowy (8,5 km) na linii Gdynia - 
Koscier2yna - Bydgoszcz. Nieco poniżej most dro
gowy (droga polna). Przed jeziorem Wierzyca po
szerza się do 4-5 m, tym razem pojawiające się 
tu i <>wdzie trzciny nie utrudniają spływu, głębo
kość jest dostateczna.

Ujście Wierzycy do wschodniego krańca jeziora 
Wierzysko (9,7 km) - na jeziorze, przy samym 
ujściu znajduje się rozległa, piaszczysta mielizna, 
prze którą, uważnie wybierając drogę, miejscami 
trzeba się przepychać. Kierujemy się w lewo, do 
wsi Wierz3'sko, położonej na zachodnim brzegu je
ziora. To drodze, w połowie jeziora, na jego połud
niowym brzegu, znajduje się wypływ Wierzycy. 
Można więc kontynuować spływ aż do ujścia do 
Wisły pod Gmewem. Opis tego szlaku znajduje 
się w przewodniku kajakowym Z. Wrześniow- 
skiego i M. Sperskiego „Kajakiem po wodach Po
morza Zachodniego - część północna i wschodnia” 
(Sport i Turystyka, Warszawa 1971).

Wierzysko (11,7 km) - tutaj mnżna wylądować 
i zakończyć spływ. Szosą do Kościerzyny jest 
około 2 km, skąd komunikacja autobusowa i ko
lejowa. W Wierzysku przystanek PKS.

* * *
Na pokonanie opisanego szlaku trzeba przezna

czyć jeden dzień, lecz czas potrzebny na jego prze
bycie bardzo zależy od stanu wody i od rodzaju 
kajaka, Najbardziej godne polecenia na tę trasę 
są plastikowe jedynki, ewentualnie lekkie dwójki. 
Ze względu na bardzo dużą uciążliwość należałoby 
stanowczo odradzić użycie składaków, zwłaszcza 
dwójek.

Szlak opisano na podstawie dokonanego spływu 
15 października 1994 roku, po gorącym i suchym 
lecie, przez autorów niniejszego artykułu, człon
ków Studenckiego Klubu Kajakowego „Morzkulc” 
w Gdańsku.

IPpolil Maurycy Glazer: Dzienni! 
z podróży po Prusach Wschod
nich Zachodnich w 1848 roku. 
Biblioteka Olsztyńska Nr 25, Ol
sztyn 1994.

Jest to edycja wspólna Towarzy
stwa Naukowego i Ośrodka Badań

Naukowych im. Wojciecha Kętrzyń
skiego w Olsztynie. Ze względu na 
regionalny charakter wydawnictwa, 
opublikowano tylko tę część, która do
tyczy okresu podróży po Prusach 
Wschodnich i Zachodnich. Pominięto 
wspomnienia, kt óre odnuszą s*ę do 
przejazdu przez Niemcy i Belgię oraz

pobytu we Francji. Ten fragment 
rękopisu dziennika, znajdującego się 
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, 
odczytał Norbert Kasparek, natomiast 
opracowanie tekstu, wstęp i przypisy 
przygotował Janusz Jasiński.

R. W, Pawlicki
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Andrzej Michalczyk

Trzydzieści lat Międzynarodowego Spływu
Kajakowego na Wdzie

Z inicjatywy członków Koła Kajako
wego PTTK „Wodniak” przy Gdań
skiej Stoczni Remontowej w maju 
1966 roku zorganizowano pierwszy 
Okręgowy Spływ Kajakowy na 
Brdzie, z Czernicy do Rudzkiego Mo
stu. Na tej rzece odbył się jeszcze 
następny spływ w 1967 roku, ale już 
od trzeciego odbywa się on niezmien
nie na najpiękniejszym odcinku Wdy: 
z Czarnej Wody do Tlenia.

Pierwsze trzy spływy były raczej 
imprezami małymi, liczba uczestni
ków zamykała się w granicach 60-90 
osób. Od czwartego popularność tej 
imprezy stale rosła, uczestników 
przybywało i to z różnych części kraju. 
Toteż od szóstego spływ otrzymał 
nazwę ogólnopolskiego. A. że tak rze
czywiście było, świadczą liczby ucze
stniczących w nim kajakarzy; na pier
wszym ogólnopolskim było ich 146, na 
dziewiątym 203, na dwunastym zaś 
już 315. Należy zaznaczyć, iż już od 
ósmego spływu zaczęli w nim stale 
uczestniczyć kajakarze z byłej NRD, 
a od dziewiątego także koledzy z byłej 
Czechosłowacji. Godzi się podkreślić, 
iż na dwunastym spływie płynęli ka
jakarze z województw: bydgoskiego, 
łódzkiego, katowickiego, pilskiego, 
poznańskiego, radomskiego i wro
cławskiego

Powodzenie tej majowej imprezy, 
coraz liczniej odwiedzanej przez tury
stów zagranicznych, spowodowało, iz 
piętnasty spływ otrzymał miano 
międzynarodowego, pod którym jest 
znany do dzisiaj w kraju i poza jego 
granicami. Do jej współorganizacji 
włączył się wówczas Polski Związek 
Kajakowy, dzięki czemu spływ znaj 
duje już stałe miejsce w kalendarzach 
impiez PZK i ICF (= International 
Canoe Federation), tj. Międzynarodo
wej Federacji Kajakowej. Zaowoco
wało to oczywiście przyjazdami na tę 
•mprezę kajakarzy z państw zachod
nich, zwłaszcza z RFN.

Piękno szlaku Wdy, jej niepowta

rzalne uroki i stojąca na wysokim 
poziomie organizacja imprezy, przy
czyniły się do dużego jej rozgłosu, 
w wyniku czego na spływ zaczęły 
przybywać coraz liczniejsze grupy au
tokarami z najodleglejszych zakąt
ków Polsku Dość powiedzieć, ze od 
osiemnastego spływu liczby uczest ni- 
ków zaczynają się od 400 do 525 osob! 
Wszelkie rekordy frekwencji pobito w 
1990 roku, kiedy to - po opublikowa
niu w radzieckim miesięczniku 
„Turist” a rtykułu i zdjęć wykonanych 
przez autora niniejszego artykułu - na 
piętnasty spływ przybyło ogółem 615 
osób, w tym aż 222 z byłego ZSRR! 
Nie tylko ta liczba jest imponująca. 
Podkreślenia godny jest fakt, że na tę 
czterodniową imprezę przybyli kaja
karze z Nowosybirska, Kajerkanu w 
Krasnojarskim Kraju, Półwyspu Taj
my r, Niżnego Tagil u na Uralu, Staw- 
ropola na Kaukazie, Symferopola, 
Permu, Kowdoru koło Murmańska,
0 republikach sąsiadujących z nami 
już nie wspomnę.

* * *

Impreza do dzisiaj cieszy się powo
dzeniem, choć z uwagi na dające się 
zauważyć zubożenie społeczeństwa, 
nie jest już tak licznie odwiedzana, 
a z odległych regionów Polski przyby
wają nojedynczy kajakarze lub co naj
wyżej w kilkuosobowym składzie. Na 
uroczystym otwarciu jubileuszowego, 
trzydziestegu spływu w Czarnej Wo
dzie zgromadziło się jednak ponad 
200 uczestników i organizatorów. Jak 
co roku był też obecny nasz przyjaciel
1 zarazem dobrodziej, burmistrz Czar
nej Wody - Andrzej Grzyb. Otrzyma
liśmy od niego do dyspozycji pięknie 
zagospodarowany biwak, poczęstu
nek w postaci smacznej grochówki 
z kiełbaską i bułeczką, a komitet 
organizacyjny imprezy - piękny kry
ształowy puchar. Gdański browar 
„Hevelius” częstował nas wspaniałym 
piwem.

Program tego spływu był bardzo 
bogaty. Obejmował on tzw. „małpi 
most”, tj. przechodzenie przez rzekę 
na rozpiętych nad nią linach, chrzest 
nowych kajakarzy, slalom kajakowy, 
turniej wiedzy przyrodniczej i histo
rycznej, maraton kajakowy, konkurs 
firmy „Hevelius” polegający na prze
ciąganiu liny z beczką piwa oraz 
atrakcyjne widowisko pt. „Piracka bi
twa”. Przy takim programie, wielu 
cennych pucharach i nagrodach rze
czowych, nawet niesprzyjająca, de
szczowa pogoda nie zdołała popsuć 
wspaniałej atmosfery spływu

Pierwsze miejsce w punktacji zes
połowej, puchar dyrektora Gdańskiej 
Stoczni Remontowej ; ufunduwany 
przez Komisję Turystyki Kajakowej 
ZG PTTK piękny plastikowy kajak 
zdobył K. K. „Wodniak”, drugim był
K. K. „Bałtyk” z Gdyni, trzecie miejsce 
zajął K. K. „Wir>” z Elbląga.

Z kronikarskiego obowiązku do
dam, że od pierwszego do dwudzieste
go piątego spływu ich komandorem 
był nieprzerwanie Eugeniusz Gut- 
frański, a od pięciu lat z dużym po
wodzeniem i pomysłowością prowadzi 
go dalej Jacek Zawiej sk z K. K 
„Wodniak” Dla ciekawości podam, że 
w tych trzydziestu spływach uczest
niczyło 8817 osób, w tym 509 z zagra
nicy.

Impreza ta nie mogła by wypaść tak 
okazale, gdyby nie wspaniałomyśl
ność, hojność i okazane serce naszych 
sponsorów, a wśród nich Państwo
wego Zakładu Ubezpieczeń z Gdańska, 
Hevelius Brewing Company Ltd., Wy
działu Kultury, Nauki i Sportu 
Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska, 
Firmy Ha-Be z Gdańska, Polskiego 
Związku Kajakowego z Krakowa 
i Komisji Turystyki Kajakowej ZG 
FTTK z Warszawy.

Do zobaczenia na XXXI Między
narodowym Spływie Kajakowym na 
Wdzie.

Stefan Maciejewski: Szlakami Pół
nocnej Suwalszczyzny. Wydawnictwo 
„Jaćwież”, Suwałki 1995.

Tuz przed rozpoczęciem sezonu turystycznego 
’95 ukazał się nowy przewodnik turystyczny po 
Suwalszczvźnie. Jego treść jest typowa dla tego

rodzaju wydawnictw Przewodnik zawiera boga
ty i interesujący opis 11 znakuwanych szlaków 
turystycznych po Suwalszczyżnie Północnej wy
znaczonych przez PTTK, Zarząd Suwalskiego 
Parku Krajobrazowego oraz Dyrekcję Wigier
skiego Parku Narodowego. Suwalszczyzna 
Północna, to region umowny, który obejmuje 
Ziemię Suwalską i północną część Ziemi

Sejneńskiej. Na użytek praktyczny przewodnika 
południowa granica omawianego obszaru wyzna 
czona została na równoleżniku Bakalarze wo-Su- 
wałki-Sejny Publikacja zawiera fotografie oraz 
mapę regionu.

R.W. Pawlicki
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Edward Breza

NAZEWNICTWO

Nazwy niektórych miejscowości kociewskich

Gniew
Tylko dociekliwy mieszkaniec tego grodu nad 

Wierzycą u jej ujścia do Wisły oraz każdy zain
teresowany pochodzeniem nazw własnych może 
widzieć problem w objaśnieniu nazwy Gniew. Ko
jarzy się ona przecież każdemu z wyrazem pospo
litym gniew. Normy poprawności zalecają tylko, 
by mówić jadę do Gniewa, ale nie mogę opanować 
gniewu, choć na Pomorzu wszyscy jadą do Gniewu 
i regionalizm ten należy moim zdaniem uznać za 
formę poprawną.

Wracając jednak do objaśnienia nazwy, trzeba 
powiedzieć, że w zasobie polskich (lównież ob
cych) nazw geogiaficznyeh mamy bardzo rzadko 
rzeczowniki abstrakcyjne. Jeśli takie się pojawia
ją, to są one najczęściej wiome, powstałe przez 
nawiązanie do jakiegoś wyrazu pospolitego lub 
pochodzą od odpowiednich nazw osobowych. Tak 
na przykład nazwa wsi Przyjaźń pod Żukowem 
w Kartuskiem brzmiała pierwotnie Przyjazno od 
wyrażenia przyimkowego przy jazach, to jest ’ta
mach , jako że jaz w dawnej polszczyźnie oznaczał 
tamę’. Wieś Zdrada w Puckiem zawdzięcza swoją 
nazwę przezwisku czy nazwisku Zdrada. Niekie
dy tylko świadomie tworzy się je od nazw abstrak
cyjnych, jak Filadelfia z greckiego philadelphija 
’braterstwo’. Tak zatem - wydawałoby się - prosta 
nazwa, a jednak wywołuje problemy.

W objaśnianiu nazw własnych sięgamy po 
najwcześniejsze ich zaświadczenia. Zapisy te jed
nak wskazują na spółgłoskę m po początkowym 
G-, jak na przykład Gimen (r. 1245), Gymew 
(r. 1281), Gtmewe (r. 1291), od XV w. dopiero po 
G- pojawia się n, na przykład Gnyew (r. 1453), 
ale jeszcze w roku 1624 spotykamy zapis tama 
pod Gmewem.

Onomaści, czyli znawcy nazw własnych, 
objaśniają podwójnie tę nazwę. Według prof. 
S. Ropsonda i prof. M. Rudnickiego w na
zw ie odczytanej jako Grniew mamy rdzeń gm- 
o znaczeniu ’wzgórze, w zniesienie’, na co mogłoby 
wskazywać położenie miasta na wzniesieniu. 
Wskutek kociewskiej wymowy Gmmew doszło do 
uproszczenia wymowy i zapisu do postaci Gniew, 
w czym ułatwieniem na pewno było odniesienie 
(adideacja) do wyrazu pospolitego gniew. Podobny 
proces zaszedł w nazwie wsi Bytonia w Staro- 
gardzkiem od pierwotnej postaci Bytom (z mięk
kim m na końcu), poprzez wymowę do Bytomnia

t wreszcie postać mianownika Bytonia.
Prof. H. Górnowicz, twórca gdańskiej szkoły 

onomastycznej, widzi w nazwie Gniew wyraz 
gnić, gnicie, czyli byłaby to miejscowość położona 
na gnilnym podłożu. Tak czy inaczej Gniew jest 
polską nazwą geograficzną, mówiącą o terenie: 
czy to o jego wzniesieniu, czy jakości (wilgotny, 
zatęchły, gnilny).

Niemcy przyjęli tę nazwę bez początkowego G- 
w postaci Mewe. Jest to proces dość typowy dla 
Niemców: z nazwy Gdańsk oDuścili też nagłosowe 
G-, tworząc formę Danzig. Nazwa Mewe brzmiała 
identycznie jak nazwa ptaka nadmorskiego, który 
we współczesnej niemczyźnie pisze się Möwe, ale 
dawniej Mewe (stąd i polskie zapożyczenie mewa) 
i dlatego do herbu Gniewu weszła właśnie mewa.

Kulice Tczew sk-e
Ta wieś, stanowiąca własność cystersów z Pel

plina, weszła do źródeł pisanych w czasach 
krzyżackich. Pierwszy zapis z roku 1323 w pos
taci Kulendorff jest zniemczony. Formę zniem
czoną Keilendorff oddają też polskie zapisy podat
kowe z roku 1570. Poza tym zapisy z czasów 
polskich dają się jednoznacznie odczytać Kulice, 
choć literalnie mamy postać Kulicze bądź Kalicze 
z iat 1583-1599 z wizjlacji kuscielnych bpa H. 
Rozrażewskiego, od wieku XVII zawsze także li
teralnie Kulice, Niemcy też pisali Kuhlitz, a więc 
tylko graficznie przekształcali nazwę.

Jest to nazwa patronimiczna, jakich na Pomo
rzu, w tym i na Kociewiu, mało. Wspomnieć tu 
można Miryce od imienia Mir w Starogardzkiem, 
Sierakowice od imienia Sierak i Mściszewice od 
imien.a Mscisz, a to od pełnego dwuczłonowego 
Mścislaw, w Kartuskiem, Piechowice od im.enia 
Piech, czyli Piotr w Kościerskiem.

Podstawą nazwy jest pierwotne przezwisko, po
tem nazwisko Kula, zaświadczone od XIII w. 
w Polsce, znane także na Pomorzu. Pochodzi ono 
od wyrazu pospolitego kula o znaczeniu ’człowiek 
chodzący o kuli* Wyraz kula ma bowiem różne 
znaczenie: 1) bryła, 2) rodzaj kija do podpiekania 
się ■ człowiek chodzący o kuli, 3) gwarowe pomor
skie ’dół’, stąd pomorskie wyrazy torfnula ’dół, 
z którego dobywa się torf, kiskula ’dół, z którego 
dubywa się żwiP, margielkula ’dół, z którego do
bywa się margiel’. Wszystkie one zostały zapoży
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czone z języka niemieckiego
Potoinkuwie Kuli to Kulicy, jak Mirzycy, Siera- 

kowicy, Msciszewicy, Piechowicy to potomkowie 
Mira, Sieraka, Mscisza, Piecha. Z czasem 
określenia potumkow rodziny stały się nazwami 
wsi i wtedy przybrały formy Kulice, Miryce, Sie
rakowice, Mściszewice, Piechowice itd. Przyrostek 
-ice jest tą samą cząstką, którą mamy w formach 
patronimieznych (odojcowskich) kasztelanie ’syn 
kasztelana’, wojewodzie ’syn wojewody’, panie, po
tem panicz ’syn pana7, szlachcic ’syn szlachty’ i in
ne.

Człon przydawkowy o nazwie (Kulice) Tczew
skie maje od różnić od nazwy wsi Kulice w byłym 
powiecie nowogardzkim, w województwie szcze
cińskim. Pojawił się po ostatniej wojnie, kiedy 
wieś Kulice z Nowogardzkiego znalazła się w gra
nicach państwa polskiego, w okresie między
wojennym wystarczała administracji i kolei poje
dyncza nazwa Kulice.

Kulice jako wieś kościelna nie stały się pod
stawą żadnego nazwiska, choć niekiedy od nazw 
wsi kościelnych tworzono nazw.ska na -ski, jak 
na przykład od nazwy Wysin pod Skarszewami 
powstało nazwisko Wysiński,

Niemiecka forma nazwy Kulendorff z czasów 
krzyżackich pokazuje, że Niemcy oddali w nazwie 
tylko przezwisko Kula (z odmianą słabą, tj. 
z końcówką -en), natomiast polski przyrostek pa- 
ti onimiczny -ice zastąpili wyrazem gumoniemiec- 
kirri Dorf o znaczeniu ’wieś’. Podobn.e Czyżykowo 
zapisane zostało Cziskendorff. Zapis Keilendorf 
wygląda na zdefektowany przez odczytanie litery 
u jako -ei-. Jest co prawda niemiecki rzeczownik 
Keil ’klin’, ale nie ma on związku z nazwą Kulice.

Morzeszczyn
Wieś Morzeszczyn weszła do źródeł pisanych za 

czasów krzyżackich na początku XTV w. Pierwszy 
zapis w postać’ Morroschin pochodzi z roku 1313, 
następny to Morzenczin z roku 1423, od wieku 
XVI mamy zapisy, które każą czytać nazwę 
współcześnie Morzeszczyn lub Morzeszczyno. (Wa
hania rodzaju męskiego Morzeszczyn czy nijakiego 
Morzeszczyno są typowe dla nazw pomorskich). 
Niemcy pisali albo Morreschin albo Morroschin.

Przechodząc do objaśnienia nazwy, trzeba 
powiedzieć, że badacze godzą się do tego, iz jest 
to nazwa dzierżawcza od imienia Morzy sław. Imię 
takie odnotowały i dobrze zaświadczyły źródła 
staropolskie. Poświadczone bowiem zostało imię 
Morzęta od Morzyslaw, jak Sulęta od Sulislaw, 
Goręta od Górzysta w, Borzęta od Borzysław. Wte
dy pierwotną formą nazwy byłaby postać 
Morzęcin, na którą wskazywałby podany wyżej za
pis z roku 1423. Tą formą skróconego imienia 
mógłby być Morzesta (w źródłach nie poświad
czony, ale regularny), utworzony od Morzyslaw za 
pomocą przyrostka -esta jak Bolesta od Bolesław, 
Dalesta od Dalemir, Uniest od Uniegost, wtedy

nazwa dzierżawcza od tego imienia brzmiałaby 
Morześcin, wtórnie Morzeszczyn, jak Szczepan 
z genetycznie greckiego imienia Stefan czy nazwa 
miejscowa Pierszczewo z dawnego Piersciewo od 
staropolskiego rzeczownika pierść o znaczeniu 
’procb, pył, popiół.

Przy pierwszej ewentualności, że podstawą na
zwy jest imię Morzęta, trzeba by w regularnej na
zwie Morzęcin dostrzec pewne procesy fonetyczne: 
odnosowieme ę, co występuje w gwarach Kociewia 
i przeKsztalceme pod wpływem niemieckim 
spółgłoski < w grupę spółgłoskową -szcz. Przy dru
giej ewentualności rozwój nazwy jest systemowy 
i regularnjo

Dodać trzeba, że od imienia Morzyslaw źródła 
odnotowały kilka zdrobnień, mianowicie Morzysz, 
Morzek, Morzko, Morzęta, znane dziś nazwisko 
Morzyk, pochodzące od takiegoż imiema zdrobnio
nego.

Dla ścisłości podać jeszcze trzeba, że prof. 
S. Rospond objaśnił interesującą nas nazwę od 
rdzenia morzyć (wprost od formy Morzyca) jako 
topograficzną. Mało prawdopodobne. Ta różność 
objaśnief nie puwinna nas dziwić na obszarze, 
gdzie nazwy poddawane były wpływom niemiec
kim, niekiedy tez pruskim, kaszubskim i kociew- 
skim.

Morzeszczyn był własnością cystersów z Pelpli
na, nie powstało od tej nazwy wsi żadne naz
wisko.

Pelplin
Jest dużo prób objaśnienia tej nazwy. Kilka 

z nich to tzw. etymologie luaowe, mające niek.edy 
wyraźnie żartobliwy charakter. Jedna z nich, po
dana przez F. Ceynowę w jego Skarbie kaszub
sko-słowińskiej mowy i przez ks. S. Kujota mó
wi, że dwóch było książąt budujących klasztory 
na Pomorzu, to jest Sambor II, który pobudował 
dom cystersów w Pelplinie i Sambor I, który 
ufundował klasztor cystersom w Oliwie. Gdy od
była się inspekcja budowlana now^ych fundacji, to 
o klasztorze nad Wierzycą powiedział Sam
bor I do bratanka Sambora II: „Ty masz to tak 
upeplane", a o klasztorze w Oliwie wyraził się 
z dumą: „To jest iak ulane (jakby uiał)”. Mnisi 
słuchający tej oceny zaraz nazwali klasztor nad 
Wierzycą Pelplinem, a pod gdańskiem Oliwą. Jak 
to zwykle w folklorze bywa, odpowiednie (późnie
jsze) ks. Kujota różm się nieco od wcześniej
szego F. Ceynowy (podałem wersję Ceynowy).

Inna próba, pozbawiona podstaw naukowych, 
ale traktowana poważnie, to w iązanie nazwy Pel
plin z gwarowym wyrazem papla ’topola’, za
pożyczonym z niemieckiego Pappel. Propozycję tę 
również przedstawił ks. Ku’ot.

Nigdzie nie zapisana, ale ustnie wypowiadana 
etymologia nazwy Pelplin sprowadzają do wyrazu 
popiół. Byłaby to zatem pierwotna forma Popiel- 
no, zmemczuna przez wymianę końcowego przy
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rostka -no na -in. Moim zdaniem jest to hipoteza 
bardzo prawdopodobna. Trudność jej polega głów
nie na tym, że okolice Pelplina to ziemie żyzne. 
Nie było tu wypalania lasów, z których po
chodzący popiół mógł być podstawą tej nazwy.

I ostatnia naukowa pruba objaśnienia tej nazwy 
wysunięta została też przez ks. S. Kujota. Do
patrywał się on w drugim członie nazwy (-pl-) 
słowiańskiego term inu hydrograficznego pło, ple- 
so, ploso oznaczającego: 1) ’stawek, ieziorko’, 2) 
’głębokie miejsce w wodzie’, 3) ’kępa na jeziorze 
lub stawie’. Co do tego onomaści, czyli specjaliści 
od nazw własnych są zgodni. Omawiany rdzeń 
występuje w nazwie osady Plesy nad jeziorem 
Wdzydze w Kościerskiem, w nazwie stawu Płęsno 
pod Sulęczynem w Kartusk*em, osadzie Płęsno 
pod Chełmami Wielkimi w Chojnickiem. Tak 
twierdzi - obok ks. S. Kujota - prof. S.Ro- 
spond i prof. H. Górnowicz. Różnią się jed
nak w objaśnieniu początkowego pel-. Zdaniem 
Górnowicza jest to powtórzenie (reduplikacja) 
-pl- z części drugiej nazwy. Zdaniem prof. Ro- 
sponda nazwy geograficzne nie powstają przez 
powtarzanie (reduplikację) głosek, jak na 
przykład w wyrazach pospolitych: ma-ma, ta-ta, 
ba-ba, cio-cia, dzia-dzio, włoskie non-na ’babcia’. 
Dlatego widzi on w początkowej sylabie przedro
stek (pochodzenia przyimkowego) po-, który pod 
wpływem niemieckim przeszed1 w pe-. Moim zda
niem przejście owego po- w pe- można by objaśnić 
gwarową wymową po- jako płe- (typ piele ’pole’). 
Na taką etymulogię wskazuje według prof. Ro- 
s p o n d a gwarowa, potoczna forma nazwy Pe- 
plin. Widać z tych poglądów, że bezdyskusyjnym 
w tej nazwie jest człon -pl-, odnoszony jedno
myślnie przez badaczy do wyrazu pło, dyskusji 
podlega część nagłosowa pel-. Tak czy inaczej Pel
plin jest nazwą topograficzną, nawiązującą do 
właściwości terenu, na którym miejscowość po
wstała.

Dodać trzeba, że jest osada Peplin pod Leśnem 
w Chojnickiem, notowana w źródłach od XVIII w. 
Nazwa jej pochodzi od nazwiska Pepliński, bardzo 
częstego na Pomorzu. Nazwisko Pepliński pocho
dzi od nazwy omawianego miasta Pelplin, potocz
nie Peplin. Nazwiska od dóbr kościelnych trafiają 
się, na przykład Wysinski od nazwy wsi Wy sin 
w Kościerskiem, Chwaszczynski od Chwaszczyna 
pod Gdynią (obie wsie stanowiły własność bpa ku
jawskiego).

Pelplin imał tez historyczne przejrzyste określe
nie, łatwo się tłumaczące. Były to więc Mons 
Sanctae Mariae, czyli Wzgórze NMPanny, nadane 
przez zakonników cystersów, czcicieli NMPanny 
na cześć Bożej Rodzicielki, porównaj Rai NMPan
ny (Paradisus Beatae Mariae Virginis) na Kartu
zy, Malbork z niemieckiego Marienburg ’Gród 
Maryi’ nadane przez Rycerzy NMPanny, czyli 
Krzyżaków, Frombork z niem. Fraueriburg ’Gród 
Pani’, również nadany przez Krzyżaków, Marien
werder, po łacinie Insuia Beatae Mariae Virginia 
Wyspa NMPanny na Kw.dzyn, nadane przez

Krzyżaków i nazwa wsi Junkrowy pod Skarsze
wami, po niemiecku Jungfernberg, podawane 
w XVII w. jako Mons Virginis Wzgórze Panny 
(Maryi)’, nadane przez cystersów.

Efemeryczną nazwą była też Samborza, odtwo
rzona z łacińskiego określenia Samburia lub 
Samboria na cześć fundatora klasztoru Sambora 
II (nazwa pa miątkowa) i wreszcie Nowy Doberan, 
po łacinie Novum Doberanum dla upamiętnienia 
macierzystego klasztoru Doberan, po połabsku 
Dobrzany w Meklemburgii (dziś nazywa się ta 
miejscowość Althof, niejako Stary Dwór), skąd 
sprowadził Sambor cystersów do Pogódek pod 
Skarszewami, lecz wkrótce przenieśli się oni do 
Pelplina. Wszystkie te nazwy poszły w zapomnie
nie, utrzymała się tylko trudna pod względem ety
mologicznym nazwa Pelplin.

Subkowy
Wieś gminna i parafialna, jedna z najstarszych 

na Pomorzu, własność biskupów włocławskich aż 
do roku 1821, do bulli papieża Piusa VII „De sa
lute animarum”, mocą której dotychczasowy ar
chidiakonat pomorski diecezji włocławskiej prze
szedł do diecezji chełmińskej. Jak podaje 
„Diecezja chełmińska” z roku 1928 (s. 633) bisku
pi włocławscy mieli tu od XIV w. wspaniały pałac, 
który stanowił niejako drugą rezydencję biskupią. 
Odbywały się też w Subkowach synody biskupie, 
a w roku 1626 gościł u biskupa w Subkowach 
król Zygmunt III Waza.

Do źródeł pisanych weszły Subkowy pod koniec 
XIII w Pierwsze poświadczenie w postaci Sobcouo 
z roku 1282 .i takież następne ujawniają nazwę 
Subkowo, postać liczby mnogiej Sobkowy ujaw
niają zapisy z wizytacji bpa H. Rozrażewskiego: 
Sobkowy z reku 1583 i Szoökowy z roku 1598. 
Niektóre zapisy z czasów krzyżackich pokazują, 
że początkowa sylaba nazwy mogła brzmieć Sub-, 
tak jak dziś, na przykład Czuppekow z roku 1407. 
Jednak postać Sobkowo poświadczona została je
szcze w pierwszej połowie XVIII w. Niemcy pisali 
Subkau lub Subckau.

Przechodząc do objaśnienia nazwy, trzeba po
wiedzieć, że reprezentuje ona typ nazwy dzier
żawczej, to jest wskazuje na swego założyciela lub 
właściciela. Był mm (fachowo osobę, która daje 
nazwę osadzie, nazywa się z grecka eponimem) 
niejaki Sobek, o którym poza interpretacją imie
nia mczego powiedzieć nie możemy. Imię spiesz
czone (tzw. z greckiego bipokorystyk) Sobek jest 
bogato poświadczone od XIV w. Pochodzi ono jako 
zdrobnienie od jednego ze staropolskich imion 
dwuczłonowych Sobiegor, Sobierad, Sobiesąd, So
biesław, Sobieżyr, z których do dziś używane jest 
imię Sobiesław i forma żeńska Sobiesława, tamte 
poszły w niepamięć, jak wiele imion staropol
skich. Znany współcześnie rzeczownik sobek na 
samuluba ma inną genezę: bierze się od zaimka 
osobowego sobie. ("Staropolski Sobek też pochodzi
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ostatecznie od tego zaimka, ale z imion dwuczło
nowych typu Sobiesław).

Jak pokazały wyżej przytoczone zapisy, nazwa 
wykazywała w ciągu dziejów wahania co do liczby: 
pierwotnie pojedynczej rodź. nijakiego Sobkowo, 
jak większość pomorskich nazw dzierżawczych, 
i mnogiej Subkowy, potem Subkowy, jak kończy 
się również wiele pomorskich wsi typu Rajkowy, 
Charzykowy, Ciecholewy, Jaroszewy, Lignowy, 
Walichnowy i inne. Dodać można, że na początku 
XVII w. pojawił się też zapis Sobki jak Kokoszki, 
Tuszki, Czerniki. Forma taka powstaje z odmiany 
nazw, mianowicie z formy dopełniacza: do Sub- 
ków, Rajków, Wahchnow można odtworzyć postać 
mianownika Subkowy lub Subki, Rajkowy lub 
Rajki. Mocno bowiem zaakcentować trzeba, że 
obowiązuje tu odmiana rzeczownikowa: do Sub- 
ków, w Subkowach. Dająca o sobie znać odmiana 
przymiotnikowa typu do Subkowych, w Subko-

wyeh jest nalotem rosyjskim, sugerowanym w mi
nionym okresie przez władze i ludzi przybyłych 
ze wschodnich terenów Polski, którym bLski był 
wzorzec odmiany w języku rosyjskim. Należy tej 
odmiany zdecydowanie unikać jako ewidentnego 
rusycyzmu i mówić do Subków, w Subkowach.

Przejście do etymologicznej początkowej sylaby 
Sob-: Sobkowo i Sobkowy do Sub-: Subkowo, Sub
kowy można objaśnić zwyczajami artykulacyjnymi 
do przejścia o w u w sąsiedztwie spółgłosek war
gowych, do jakich należy b. Nie bez znaczenia 
było chyba także dla pisarzy znających język 
łaciński (a kto z ludzi piszących jej nie znał 
w dawnych wiekach?!) kojarzenie owego nagłosu 
z łacińskim przyimkiem sub ’pod’.

Nazwisko Sobkowski wywodzą heraldycy ze wsi 
Sobkowizna w powiecie wieluńskim, kociewska 
wieś nie dała więc początku temu nazwisku

SYLWETKI
Wiesław Karger

Rycerz golubskiego Zaniku
Mówi się o nim: „Kasztelan na Zamku Golub- 

skim”. Mieści się w tym określeniu uznanie za dzia
łalność na rzecz odbudowy Zamku, a także za orga
nizowanie rożnych atrakcyjnych form usługowych 
i rozrywkowych. Faktycznie pełni on obowiązki pre
zesa Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu 
i dyrektora Zamku. Jest niezwykle barwną posta
cią. Nie ustaje w poszukiwaniu nowych, atrakcyj
nych furm działania, Zyskał niebywałą popularność, 
a jego pozycja rośnie i utrwala się.

Zygmunt Kwiatkowski, bo o nim tu mowa, 
urodził się 22 września 1933 roku w Sędzinie. 
Szkołę podstawową, a następnie średnią, ukoń
czył w Strzelnie. W 1953 roku skazany został na 
10 lat więzienia z artykułu 86 Kodeksu Karnego 
Wojska Polskiego za przynależność do organizacji 
niepodległościowej. W więzieniu przebywał w la
tach 1952-1956. W tym roku rozpoczyna pracę 
jako nauczyciel w szkole podstawowej. Wkiótce 
podejmuje studia na Wydziale Historii Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kończy je 
w 1962 roku, uzyskując tytuł magistra historii. 
W 1964 ruku podejmuje pracę nauczyciela w Li
ceum Ogólnokształcącym w Golubiu-Dobrzyniu, 
gdzie pracuje do końca 1966 roku.

Jego największa życiowa przygoda zaczyna się 
lednak z chwilą, gdy w następnym roku podejmu
je pvacę w Oddziale PTTK w Golubiu-Dobrzyniu
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Zamek był wtedy w całkowitej ruinie. Jednak 
wkrótce pod jego kierownictwem zaczął stopniowo 
podnosić się z ruin i z dnia na dzień stawał się 
coraz piękniejszy. Również Oddział PTTK zaczął 
rozwijać się organizacyjnie. Odbudowa Zamku 
szła w parze z coraz nowymi inicjatywami Preze
sa. W 1967 roku powstaje Biuro Obsługi Ruchu 
Turystycznego, jako wydzielona komórka Od
działu. Powołano do życia oddziałowe komisje: ko
larską, młodzieżową i pieszą Przyjęto założenie, 
że działalność w zakresie tu^styki kwalifikowa
nej ma służyć przede wszystkim młodzieży. Dla
tego Z. Kwiatkowski organizuje kolejne kursy dla 
nauczycieli. Stopniowo wzrasta też liczba tury
stów zwiedzających Zamek, osiągając poziom 200 
tysięcy osob rocznie. Pozwala to na realizację 
zadań inwestycyjnych. Zakupiono więc autokar 
i duże gospodarstwo rolne. Siłę napędową wszel
kich inicjatyw stanowi niezmiennie prezes 
Zarządu Oddziału. Zamek, a przy okazji miasto 
Golub Dobrzyń stają się coraz bardziej znane 
w Polsce, a nawet w Europie. Zamek stał się 
tętniącym życiem ośrodkiem kultury narodowej, 
dumą miasta i jego wizytówką. Ten sran rzeczy 
jest niewątpliwie osobistą zasługą prezesa Kwiat
kowskiego. Jest to człowiek, który cieszy się ogro
mnym autorytetem u działaczy społecznych To
warzystwa i zespołu pracowników oraz 
ogromnym uznaniem u władz miasta i wojewódz
twa. Miał też w swoim czasie przeciwników. Tego 
typu przeszkody pojawiły się na początku 
działalności Prezesa. Ma szczęście mocny chara
kter nie przeszkodził mu w „eksplodowaniu” no
wymi pomysłami i zamierzeniami Zamek 
dźwignął z ruin i zaprowadził w nim ład 
i porządek. Jednak ludzie, którzy zazdrościli mu 
dokonań, rozsiewali kłamliwe zarzuty. A był to 
czas na to podatny, tuż po stanie wojennym. Fun
kcjonowała sławetna ustawa o wychowaniu 
w trzeźwości. Zarzucano mu na przykład, że wy
chodzi na powitanie gości przybywających do Za
mku z tak zwaną „księgą”, w której ukryta była 
butelka z koniakiem. Zarzucano mu też podawa
nie alkoholu w salach Zamku, które pełniły fun
kcje sal balowych, Obecnie wiemy, że były to za
rzuty śmieszne, wyssane z palca, ale pamiętajmy, 
że okres stanu wojennego i bezpośrednio po nim, 
był najgorszym okresem państwa totalitarnego.

Różnorodne zabiegi i podchody przeciwników 
oraz osób nieżyczliwych doprowadziły ponownie 
de zamknięcia Zygmunta Kwiatkowskiego w odo
sobnieniu. Przebywał w nim w latach 1985-1986. 
O dziwo, realizacja jego zamierzeń na tym zbyt
nio nie ucierpiała. Więzienie zahartowało go. Stał 
się jeszcze bardziej twardy. Za pośrednictwem 
pracowników faktycznie kierował dalej z wię
zienia działalnością Zaniku. Po uwolnieniu, a sta
ło się to bezpośrednio po ukończeniu śledztwa, 
z właściwą sobie energią zaczął odrabiać zaleg
łości, obmyślać nowe koncepcje Wkrótce podjęto 
budowę krytej ujeżdżaln1’ Mimo wielu przeszkód, 
przejęto w wyłączne użytkowanie Zamek. Podjęto

kontynuację dużej specjalności kasztelana - kon
kursów krasomówczych dla przewodników tury
stycznych. Ostatnio wprowadzono międzynarodowe 
konkursy krasomówcze i konkursy dla młodzieży. 
Od lat organizowane są wspaniałe bale sylwestro
we i karnawałowe. Jako wielką atrakcję wykorzy
stuje się legendę o Białej Damie - Annie Wozow
nie, dawnej mieszkance Zamku. W jej rolę 
wcielano kolejne Miss Polonia: Joannę Michalską, 
Monikę Nowosadko i Magdalenę Jaworską.

Zresztą przez Zamek przewinęło się niezwykle 
wielu interesujących ludzi, znanych aktorów, pi
sarzy, przedstawicieli świata nauki. Nie sposób wy
mienić wszystkich' Wiktor Zin, Daniel Olbrychski, 
Wanda Rutkiewicz, Jerzy Kukuczka. Karol Strass- 
burger, Wanda Głębocka, Irena Jarocka, Izabela 
Trojanowska.

Oprawę balów stanowią powitalne salwy 
z średniowiecznych dział. Jedną z armat wyko
rzystano jako słynną kolubrynę przy realizacji fil
mu „Potop”. Imprezom tym towaizyszą też tur
nieje kuszników, różne konkursy, ogniska na 
zamkowym dziedzińcu, pieczenie na rożnie bara- 
na i prosięcia. Najnowsza inicjatywa prezesa, to 
organizacja szkoły rycerskiej. Jego prawdziwą 
miłością są konie. Zorganizował więc klub jeździe
cki, posiadający obecnie kilkanaście koni niezłej 
klasy. Przysposabiane są one do turniejów rycer
skich i przejażdżek konnych przez uczestników 
różnych imprez. Istnieje też zamiar organizacji 
powozowni.

Do realizacji ambitnych zadań inwestycyjnych 
z wielkim powodzeniem zatrudniani są bezro
botni w ramach robót interwencyjnych i publicz
nych, wobec wielkiego zrozumienia tych spraw ze 
strony Rejonowego Biura Pracy i Burmistrza 
Miasta.

W hotelu zamkowym wkrótce zostanie podnie
siony standard, wobec coraz częstszych kontaktów 
międzynarodowych Wykorzystując sugestię pre
zesa - Zarząd Oddzmłu podjął decyzję o zakupie 
ziemi u podnóża Zamku. Wcześniej przejęto Za
mek w wieczyste użytkowanie. Przesądzono już 
zamiar kolejnego zakupu gruntów rolnych w celu 
stwoizenia własnego zaplecza paszowego dla 
zwiększającej się stadniny koni. W frakcie orga
nizacji znajduje się drużyna łucznicza. W najbliż
szym czasie powstanie drużyna rycerzy pieszych 
obok już istniejącej drużyny konnej i kuszniczej.

Pod ciężarem spraw związanych z tak szeroką 
działalnością inny człowiek mógłby się załamać, 
ale nie Zygmunt Kwiatkowski. Realizując jedne 
plany, obmyśla wciąż nowe i bardziej ambitne. 
Dyrektor Zamku nie lubi stagnacji i bezczynności. 
A przecież rozszerzenie działalności obejmuje 
także turystykę kwalifikowaną. Dla aktywu Od
działu i członków organizowane są liczne imprezy 
i wycieczki. Trudno je tutaj wszystkie wymienić. 
Chyba najważniejszą z nich jest Wiosenny Zlot 
„Topienie Marzanny” połączony z Jarmarkiem 
Folklorystycznym i wystawą ludowego rękodzieła.

Zygmunt Kwiatkowski już od 26 lat jest nie
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przerwanie członkiem Zarządu Głównego PTTK, 
gdzie był inicjatorem przyznania oddziałom PTTK 
osobowości prawnej. Poddał pomysł oddania od
działom PTTK w 1980 roku ich majątku Jego 
upór doprowadził do podjęcia odpowiedniej 
uchwały w tej sprawie. Jest prezydentem Między
narodowego Porozumienia Rycerskiego oraz prze
wodniczącym Polskiej Federacji Rycerskiej Posia
da godność Honorowego Obywatela Miasta Arezzo 
(Włochy). Otrzymał bardzo wiele różnych odzna
czeń ■ wyróżnień, w tym PTTK. Największym wy
różnieniem w Zamku jest godność „rycerza”, 
połączona z uroczystym wręczeniem miecza rycer
skiego. Godność tę przyznaje kapituła Zamku. 
Niewiele osób to wyraźnienie posiada 

Z okazji jubileuszu XXX lecia Oddziału w Golu- 
biu-Dobrzyniu w dniu 18 grudnia 1994 roku

w reprezentacyjnym wielkim kapitularzu Zamku 
Golubskiego podsumowano osiągnięcia Oddziału 
PTTK i jego dobrego ducha - Zygmunta Kwiatko
wskiego. Dukonania jego są wręcz niebywałe, to
też nie szczędzono mu słów uznania. W zebraniu 
uczestniczyli radni z przewodniczącym Rady Mia
sta i Burmistrzem na czele. Koncertował Zamko
wy Zespół Muzyki Dawnej, prezentując bogaty 
program muzyki barokowej oraz kolędjr i pasto
rałki. Zespół ten otrzyma wkrótce stroje History
czne.

W krótkim omówieniu nie sposób podać wszy
stkich inicjatyw i osiągnięć „Rycerza Zamku”. Je
go upór doprowadził do nazwania jednej z ulic 
miasta imieniem PTTK, jako jedynej dotychczas 
w Polsce.

RECENZJE

Mapa ekologiczna Sopotu 1:10 
000, Wydawnictwo Kartograficz
ne Polskiej Agencji Ekologicznej 
SA., Warszawa 1994

Pod koniec ubiegłego roku ukazała 
się w sprzedaży wielobarwna „Mapa 
ekologiczna Sopotu” autorstwa Mam 
Magdaleny Karger. Edytor, Wydaw
nictwo Kartograficzne Polskiej Agen
cji Ekologicznej w Warszawie, 
informuje o sobie w częśc opisowej, 
że Jest wydawnictwem o najwyż
szych kwalifikacjach, nie ustępują
cym geologiczno - kartograficznym 
wydawnictwom zagranicznym”. 
Mapę akceptował do druku prof, dr 
hab.. inz. Stefan Kozłowski, a opinio
wała dr Joanna Zachow icz. Wydano tę 
mapę w 1000 egzemplarzy na arku
szu „nieszkodliwego ekologicznie, bez- 
drzewnego . bezchlorowego papieru” 
o wymiarach 78 x 60 cm.

Opracowanie składa się z dwóch 
części: kartograficznej, umieszczonej 
wraz z legendąna jednej stronie arku
sza, oraz opisowej, wydr ukowanej na 
stronie odwrotnej. Głównym elemen
tem opracowania jest szczegółowa 
mapa topograficzna w skali 1:10 000, 
utrzymana w szarym kolorze, na któ
rą rozmaitymi barwami naniesiono 
szereg informacji związanych z och 
roną naturalnego śiodowiska oraz 
spuścizny kulturowej Sopotu. Cztere
ma odcieniami zieleni zaznaczono 
leżące na granicach miasta lasy, par
ki, zieleńce i pomniki przyrody. Wy
raźną, niebieską barwą uwidoczniono 
przebieg sopockich potoków ze spięt
rzonymi na nich stawam* i odcinkami

prowadzonymi w podziemnych kana
łach, a także strefy ochronne ujęć 
wody pitnej. Umowne znaki o barwie 
czerwonej wskazują nielegalne wysy
piska śmieci, dymiące nad miarę 
kominy, większe parkingi i stacje 
benzynowe.

Tereny przyległe do przelotowych 
ciągów komunikacyjnych oznaczono 
jako strefy podlegające stałej degra
dacji. W formi« czterobarwnych diag
ramów przedstawiono wyniki badań 
czystości wód w morzu, przeprowa
dzonych w 1992 roku. Pomarańczowe 
znaki opatrzone numerami ukazują 
rozmieszczenie ważniejszych (zda
niem wydawcy) zabytków, niektóre 
miejsca widokowe, oraz granice za
bytkowego zespołu architektoniczne
go. Zaznaczono tez przebieg czterech 
znakowanych szlaków turystycznych 
wionących przez sopockie lasy.

Obok głównej mapy nmUszczonc 
mapę w skali 1:25 000, zatytułowaną 
„Mapa geologiczna utworów powierz
chniowych do głębokości 50 m” oraz 
mapkę schematyczną w skali 1:500 
000 pt. „Obszary głównych zbiorni
ków wód podziemnych i gbwne źród
ła zanieczyszczeń Zatoki Gdańskiej 
w rejonie Trójmiasta”. Na mapie geo
logicznej uwidoczniono wyraźnie 
przebieg martwego klifu zwanego 
Skarpą Sopocką oddzielającą dziś 
górny Sopot od dolnego, krawędź poje
ziernej wysoczyzny pociętej erozyjny
mi dolinami, stożki napływowe u 
wylotu dolin, tereny ujęć wod czwar
torzędowych oraz obszary występo
wania czterech rodzajów utworów 
pow;arzchmowych: piasków, glin, tor

fów i mułków trzeciorzędowych spo
tykanych na terenie Sopotu. Mapa 
wód podziemnych ukazuje m. in. roz
mieszczenie ujęć tych wód, kierunki 
i prędkość ich przepływu, stomeń 
zanieczyszczenia, granice obszarów 
chronionych, oraz rozmieszczenie 
oczyszczalni ściekuw

Uzupełnienie informacji podanych 
na mapach stanowi część opisowa zło
żona z 9 rozdziałów: Charakterysty
ka miasta, Geomorfologia i geologia, 
Hydrogeologia i zagrożenie wód pod
ziemnych, Zanieczyszczenie morza 
i wód powierzchniowych, Zanieczysz
czenie powietrza i gleb, hałas, Roślin
ność i zwierzęta, Wartości 
rekreacjąne Sopotu, Opisy pieszych 
szlaków turystycznych, Ważniejsze 
zabytkowe obiekty chronione, Spis 
literatury.

Mapa zwiera szereg błędów natury 
topograficznej. Źródła Swelim, poto
ku stanowiącego granicę z Gdynią, 
położone są znacznie bliżej Bernardo- 
wa niż pokazano na mapie. Nie uwi
doczniono też sporego stawu 
spiętrzonego na Swehn w jej środko
wym biegu. Nie zaznaczono w ogóle 
górnej części Kamiennego Potoku pły
nącego skrajem lasu w otwartym 
korycie pomiędzy ujęciem wody, 
a dużym budynkiem mieszkalnym 
przy ul Kolberga 18. Na zapleczu jed
norodzinnych parceli przy ul. Obod- 
rzyców 51-43 potok ten piynie 
otwartym korytem, a nie jak błędnie 
pokazano na mapie - podziemnym 
kanałem. Oacinka w otwartym kory
cie na terenie przedszkola przy ul. 
Obodrzyców 18 w ogóle nie pokazano
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na mapie. Z kolei na terenie niewiel
kiego ryneczku pomiędzy ul. Wejhe- 
rowską a torami kolejowymi potok 
płynie w podziemnym kanale, nie 
powinien więc być w tym miejscu 
oznaczony linią ciągłą, lecz kropko
watą.

Zamiast jednego, dużego stawu spię
trzonego na Kamiennym Potoku na 
wschód od linii kolejowej, pokazano 
na mapie, niezgodnie z rzeczywistoś
cią, dwa mniejsze stawy. Ze stawu 
tego wody Kamiennego Potoku odpro
wadzane są równolegle dwoma odręb
nymi korytami łączącymi się 
w bezpośredmm sąsiedztwie ulicy 
Haffnera. Na mapie uwidoczniono 
tylko jedno koryto, skądinąd błędnie, 
bowiem wschodnia jego część jest 
ukryta pod ziemią i powinna być 
oznaczona limą kropkowaną.

Po przejściu przepustem pod ulicą 
Haffnera potok ponownie pojawia się 
na powierzchni po południowej stro
nie ulicy Powstańców Warszawy i po 
przepłynięciu pod tą ostatnią, nadał 
wiedzie w otwartym korycie przez 
teren Parku Północnego. Błędem jest 
zatem pokazanie przebiegu dolnej 
części Kamiennego Potoku po północ
nej (zamiast południowej' stronie uli
cy, w podziemnym (zamiast otwar
tym; korycie, a także oznaczenie linią 
kropkowaną (zamiast ciągłą.) przebie
gu potoku przez część parku,

Nie uwidoczniono na mapie dwóch 
znacznych dopływów Kamiennego 
Potoku, płynących w otwartych kory
tach i niosących czyste wody: dopły
wu prawobocznego wiodącego spod 
grodziska, oraz dopływu lewobocznego 
biegnącego wzdłuz Skarpy Sopockiej 
w północnej części Parku Północnego. 
Niezgodnie z prawdą pokazano dwa 
krótkie potoczki przecinające w otwar
tych korytach sopocką plażę w są
siedztwie Zamkowej Góry. Jest tam 
tylko jeden potok ujęty w podziemny 
kanał.

Górna część Potoku Babidoiskiego, 
płynąca w podziemnym kanale burzo
wym, sięga znaczn ie dalej w głąb doli
ny Babi Dół niż pokazano na marne. 
Dolną część tego potoku, pomiędzy 
ulicami Haffnera i Powstańców War
szawy, wydobyto w ubiegłym roku na 
powierzchnię, toteż oznaczenie go linią 
kroDkowaną na omawianym odcinku 
jest już nieaktualne. Nazwa Wiejski 
Potok powinna zostać umieszczona 
przy ujściu potoku uchodzącego do 
morza w sąsiedztwie mola. Błędnie 
wpisano ją przy ujściu Potoku Środko
wego. Nie oznaczono na mapie górnej, 
podziemnej części Potoku Wiejskiego 
wypływającego z Jeziorka Nowowiejs
kiego niepoprawnie nazwanego Mors
kim Okiem.

W górnej części Potoku Haffnera

znajdują się trzy stawy, a nie jeden 
jak pokazano na mapie. Przebieg gór
nej częśc- Potoku Karlikowsłnego 
i jego dopływów na terenie ogmdków 
działkowych w Dolinie Świemirows- 
kiej, różni się w wielu szczegółach od 
przebiegu narysowanego w opraco
waniu. Znacznie odbiegają od rzeczy
wistości uwidocznione na mapie 
kształty, rozmieszczenie oraz liczba 
stawów na Stawowiu. Podziemne 
i nadziemne odcinki potoku oddziela
jącego Sopot od Gdańska, ruwnież 
przebiegają inaczej niż pokazano na 
mapie. Bezimienny potoczek wzdłuż 
Lasku Karlikowskiegc płynie w pod
ziemnym, a nie otwartym kanale, 
należało go więc oznaczyć linią krop
kowaną.

Wiele zastrzeżeń budzi przedsta
wienie na mapie pomnik iw przyrody. 
W rejestrze Wojewódzkiego Konser
watora Przyrody figuruje na terenie 
Sopotu 48 drzew i 1 głaz narzutowy, 
a wnioski o uznanie za pomniki przy
rody 20 dalszych drzew są opracowy
wane. Na „Ekologicznej mapie 
Sopotu” uwidoczniono 23 pomnikowe 
drzewa i 1 głaz narzutowy, nie 
zawsze umieszczając je na właści
wych miejscach. Oznaczony na mapie 
jako pomnik przyrody Dąb Esperan- 
tystów nie figu-uje w konserwators
kim rejestrze liczy bowiem mniej niż 
70 lat i nie stanowi przyrodniczej 
osobliwości. Jest to po prostu drzewo 
pamiątkowe. Błędnie naniesiono „po
mnik przyrody żywej” u zbiegu ul. 
Wybickiego i al. Niepodległości, gdyż 
nie ma w tym miejscu ładnego 
pomnika. Niesłusznie pominięto 
w ogóle oznaczenia dwóch pumniko- 
wych wiązów przy ul. Wybickiego 
przed parcelami nr 9 i 20, oraz buka 
odmiany czerwonolistnej na posesji 
nr 21. Niezgodnie z prawdą umiesz
czono informacje o pomnikach przy
rody przy ul. Armii Krajowej (u 
wylotu Krasickiego) oraz ul, Marii 
Konopnickiej, bowiem nie ma tam 
pomnikowych drzewc

Dąb Stanisława Leszczyńskiego 
obok pleban.i Kościoła Garnizonowe
go przy ul. Kościuszki 1, rośnie w rze
czywistości na skraju Skarpy 
Sopockiej, a nie obok ulicy jak niew
łaściwie pokazano na mapie. Źle roz
mieszczono oznaczenia pomników 
przyrody na Cmentarzu Komuna
lnym: dwa z nich znajdują się 
w odległości 100 m na wschód od koś- 
ciuła, jeden - 80 m na północ. Nie ma 
wreszcie pomnika przyrody w Parku 
Północnym uwidocznionego przez 
autorów mapy w sąsiedztwie parceli 
przy ul. Powstańców Warszawy 80. 
Pomnik przyrody nieożywionej rgiaz 
narzutowy) należało umieścić na 
mapie u zbiegu ulic Obudrzycćw

i Wejherowskiej, a nie na posesji 
przedszkola odległej o 200 m od 
pomnika.

Pominięcie takich pomników przy
rody jak 15 daglezji zielonych na 
przedłużeniu ul. Żeromskiego, okazu 
niezwykle rzadko spotykanej choiny 
kanadyjskiej odmiany zwisającej 
przy al. Sępiej, trzech starych buków 
na północ oc grodziska oraz modrzewi 
na zachód od Wielkiej Gwiazdy, nale
ży uznać za dalszy mankament mapy.

Sześć pokazanych na mapie sku
pisk (nielegalnych wysypisk) śmieci 
nie wyczerpuje rzeczywistego obrazu 
degradacji miasta. Skupiska takie, 
choć nie oznaczono ich na mapie, 
znajdują się również . po południowej 
stronie Doliny Świemirowskiej, w 
lesie porastającym zbocze Doliny 
Gołębiewskiej na zachód od Lisiego 
Wzgórza, w sąsiedztwie osiedli mie
szkaniowych Brodwino i Przylesie, 
w wąwozie Potoku Babidoiskiego, na 
zboczach dwóch dopływów Kamien
nego Potoku, w głębi lasu na północ 
od Wielkiej Gwiazdy, w sąsiedztwie 
Leśne; Polany, przy drodze prowa
dzącej z Doliny Świemirowskiej do 
Gołębiewa oraz obok ogródków dział
kowych przy ul. Łok.etka.

Wybór 38 „ważniejszych zanytko- 
wych obiektów chronionych”, ponume
rowanych na mapie i zwięźle 
scharakteryzowanych w części opiso
wej, oparty na dawnych opracowa
niach Franciszka Mamuszk, me 
uwzględnia nowszych rezultatów 
prac Wojewódzkiego Ośrodka Doku
mentacji Zabytków. Obecnie w rejes
trze konserwatorskim znajduje się 65 
sopockich zabytków podlegających 
ścisłej ochmnie i ok. 650 chronionych 
w ograniczonym zakresie. Pominię
cie w wykazie zabytków zespołu par
kowo - pensjonatowego przy ul. 
Kilińskiego 12, secesyjnej kamienicy 
przy ul. Grunwaldzkiej 70, zespołów 
willowo - ogrodowych przy ulicach 
Wybickiego, Struga, Mickiewicza 36, 
Abrahama, Żeromskiego i 23 Marca, 
kapliczki Stella Maris u zbiegu ul. 
Malczewskiego i al. Niepodległości, 
Kościoła Zbawiciela w Parku Połud
niowym, cmentarza żydowskiego, 
zespołów parkowo - pensjonatowych 
przy al. Sępiej i ul. rlaPnera, spra
wia, że problem ochrony spuścizny 
kulturowej mapa oddaje niewiernie.

Można zauważyć na mapie kilka 
błędów nazewniczych. Foprawna 
nazwa „Doliny Babidolskiej” powmna 
brzmieć: dolina Babi Dół, a „Morskie
go Oka” - Jeziorko Nowowiejskiego 
(por. „Rocznik sopocki” 1977, s. 123). 
Napis „Orle Wzgórze” należało umie
ścić w prostej linii pomiędzy Łysą 
Górą a Operą Leśną, natomiast 
nazwę „Wzgórze Trzech Gracji” dok
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ładnie tam, gdde napisano „Orle 
Wzgórze”. Przedstawione na mapie 
wyniki badań czystości wód w Zatoce 
Gdańskiej, całkowicie odstręczające 
od kąpieli w morzu, pochodzą z 1992 
r. Fakt, ze mapę wydano pod koniec 
roku 1994 wskazuje na bardzo długi 
proces obróbki u wydawcy.

Również część opisowa nie jest wol
na od potknięć. Stwierdzenie na str. 
1, że „Sopot z małej wioski rybackiej 
przekształcił się w miasto” (tępił ten 
pogląd Franciszek Mamuszka), nie 
odpowiada historycznym przekazom 
świadczącym o ubocznej roli sopockie
go rybołówstwa. W polskojęzycznych 
podręcznikach dendrologii nie ma 
takich drzew jak „dąb czarny” lub 
„buk pomorski”, a poprawne nazwy 
gatunków wymienionych w formie: 
„wiąz szypułkowaty, biały kasztano
wiec, dąb szypułkowaty^, powinny 
brzmieć: wiąz szypułkowy, kaszta
nowiec biały i dąD szypułkowy. 
Nieprawdziwa jest informacja, że „w 
lasach przeważa buk pomorski”, 
bowiem dominującym gatunkiem 
sopockiego lasu, pomimo dużej różno
rodności. jest sosna pospolita.

Opisy znakowanych szlaków turys
tycznych, poza wiadomościami jak 
daleko poza Sopot prowadzą, są zbęd
nym powtórzeniem informacji poka
zanych na mapie. W objaśnieniach do 
głównej mapy użyto niepoprawnego 
terminu „ciek wodny”.

Pomimo wykazanych uchybień 
„Mapa ekologiczna Sopotu” jest 
wydawnictwem potrzebnym, zawie
rającym Wiele użytecznych informacji 
zarówno dla osób zajmujących się 
kształtowaniem i ochroną środowis
ka, jak i wiadomości o charakterze 
oświatowym. Pożądane jest zatem 
wznawianie kolejnych wydań tej 
mapy w niedużych nakładach, stale 
poprawianych i aktualizowanych. 
Informacje, o których mowa w recen
zji, można uzyskać w Wydziale Inży
nierii i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Sopocie, w biurze Woje
wódzkiego Konserwatora Przyrody 
oraz w Wojewódzkim Ośrodku Doku
mentacji Zabytków w Gdańsku.

Marek Sperski

Lasy Sopock ie. Mapa turystyczna 
1:15 OOO, Wydawnictwo Via Mer- 
catorum, Gdańsk 1995.

Wkrótce po ukazaniu się „Mapy 
ekologicznej Sopotu” gdańskie wy
dawnictwo Via Mercatorum opubliko
wało interesującą mapę turystyczną 
sopockich lasów z zapowiedzią wyda
nia podobnej mapy zatytułowanej 
„Lasy Oliwskie”. Kartograficzny ob

raz obszarów leśnych położonych na 
zapleczu Sopotu w strefie krawę
dziowej wysoczyzny Pojezierza Ka
szubskiego opracowali Grzegorz 
Grzelakowski i Przemysław Juj ka, 
a drugostronne objaśnienia i komen
tarze - Grzegorz Grzelakowski

Mapa jest barwna i wykonana na 
podkładzie poziomicowym (cięcie co 
5 m), co umożliwia zapoznanie się 
z bogactwem erozyjnej rzezby terenu. 
Pozostała treść mapy obejmuje mię
dzy mnymi zabudowę, drogi, mektore 
cieKi, jeziora i bagna, szlaki turysty
czne oraz nazwy miejscowości i obie
któw terenowych, głównie dolin. 
Wśród wielu szczegółów na uwagę 
zasługują umieszczone na mapie pun
kty wysokościowe, rezerwat i pomniki 
przyrody, zabytki oraz znak; konwen
cjonalne prezentujące warunki komu- 
nikacyjne. Jest też na mapie granica 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe
go i granica jedynego na tym obszarze 
rezerwatu przyrody „Zajęcze Wzgó
rze” nazwanego tu „Starodrzew na 
Zajęczym Wzgórzu”. Nie ma nato
miast granicy administracyjnej Sopo
tu.

Tekst objaśniający umieszczony na 
odwrocie mapy obejmuje materiał na- 
zewniczy, w skład którego wchodzą 
nazw7 miejscowości, miejscowe, dróg, 
wzgórz, dolin i wód oraz rezerwaty 
przyrody, pomniki przyrody i obiekty 
zabytkowe. Tekst ten jest krótki 
i ogranicza się do zwięzłego komenta
rza z uwzględnieniem dawnych nazw 
niemieckich.

W sumie jest to dobra i bardzo po
trzebna mapa szczególnie dla tych 
mieszkańców Sopotu, którzy lubią 
wędrówki piesze w urozmaiconym 
pod względem rzeźby i obficie zalesio
nym krajobrazie. Zaznaczone szlaki 
turystyczne pozwolą im poruszać się 
w terenie najbardziej atrakcyjnym, 
przecinać doliny i zachowane między 
nim. grzbiety. Z mapy tej łatwo też 
można zorientować się jak zabudowa 
Sopotu i ogródki działkowe wkroczyły 
w doliny rozcinające obficie strefę 
krawędziową wysoczyzny, niszcząc 
ich naturalne cechy. W pierwszym 
przypadku widać to na przykładzie 
Doliny Kamiennego Potoku i Doliny 
Gołębiewskiej, w drugim zas - Doliny 
Swiemirowskiej.

Zarówno na mapie, jak i w jej części 
objaśniające, znajduje się tez kilka 
niedociągnięć i błędów. I tak, jeśli cho
dzi o granice Sopotu to nie tylko, że 
ich w ogóle nie zaznaczono, ale na 
zachodzie i południu je przekroczono, 
obejmując część lasów oliwskich (np. 
Wzgórze Pachołek), a na północy nie 
doprowadzono ich do końca. W znacz
nej mierze zadecydował o tym format 
mapy, ale mógł on być przecież nieco

większy. Wśród nazw dolinnych za
brakło nazwy Dolina Kamiennego Po
toku, a ^ Dolinę Świemirowską 
nazwano „Świemiruwską Doliną”. Po
dobne nazewnictwo zastosowano w 
stosunku do Doliny Zawrotnej. Po
nadto wprowadzono dziwaczną, nie
spotykaną w języku polskim nazwę 
„Wąngorzelisko”. Na mapie zabrakło 
barw do oznaczenia szlaków turysty
cznych, a w tekście - określenia ich 
nazw lub podania chociażby skąd 
i dokąd prowadzą. Miejsca do tego ce
lu było wystarczająco dużo. Wreszcie 
zaznaczenie szlaku czerwonego w Ka
miennym Potoku na krętym odcinku 
długości około 2 cm nie miało sensu. 
Nie wiadomo też po co umieszczono 
na mapie nieb^skie linie pionowe. 
Jeśli to mają byc południki, to na
leżało je opisać, ale nie o to pewnie 
autorom chodziło. Szczególnie dotkli
wie odczuwa się brak na mapie poto- 
kow odwadniających sopocką część 
strefy krawędziowej wysoczyzny. Je
dyny wyiątek stanów’ Świemirowski 
Potok, który w dolnej części miasta 
nosi nazwę Karhkowskiego Potoku 
Jeśli w zabudowanych częściach mia
sta płyną one w podziemnych ka
nałach, to należało je zaznaczyć 
przerywaną linią Brak też nazwy cie
ku odwadniającego podmokłości w za
chodniej części lasów sopockich, a 
zastosowana nazwa „Morskie Oko” 
dla sztucznego stawu położonego prz;y 
trasie prowadzącej do Opery Leśnej 
jest błędna, bo nazywa się on oficjal
nie Jeziorkiem Nowowiejskiego.

Zaruwno na mapie jak i w tekście 
są też braki dotyczące pomników 
przyrody. Nie zaznaczono, ani nie 
wspomniano w ogóle o pomnikowych 
drzewach znajdujących się na cmen
tarzu komunalnym, ani o uznanych 
za pomniki przyrody modrzewiach 
rosnących w lesie na zachód od Wiel
kiej Gwiazdy. Na mapie oznaczono 
głaz narzutowy „Diabelski Kamień”, 
ale nie ma go w spisie pomników przy
rody Pominięto też, i to zarowno na 
mapie, jak i w spisie, pomnikowy głaz 
położony u zbiegu ulic Obodrzycow 
i Wejherowskiej. Niewystarczająca 
jest też liczba zlokalizowanych na 
mapie chronionych prawem zabyt
ków architektury. Wiele z nich 
położonych jest co prawda na skraju 
lasów sopockich i tam tez należało je 
zaznaczyć odpowiednim znakiem 
umownym.

Ponadto popełniono też kilka błę
dów w zastosowanym w tekście na
zewnictwie niemieckim Jeżel. już 
stosujemy nazwy niemieckie, to jed
nak koniecznie musimy przestrzegać 
prawidłowej pisowni i przeprowadzić 
wnikliwą korektę przed oddaniem te
kstu do druku. Po co bowiem się
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ośmieszać różnego rodzaju potknię
ciami wynikającymi z nieznajomości 
języka niemieckiego. Ostatnio w wie
lu wydawnictwach zdarza się to bar
dzo często. A oto kilka przykładów 
z recenzowanej mapy: Opera Leśna to 
„Waldoper”, albo „Freilichtbühne”, 
a nie „Waldtheater”; Wielka Gw.azda 
to „Großer Stern”, a nie „Gross Stern”; 
Mała Gwiazda to „Kleiner Stern”, 
a nie „Klein Stern”; Drogę Widokową 
można nazwać „Panoramaweg” a nie 
„Bilderweg”, a Drogę Nadleśniczych 
trzeba było przetłumaczyć na „Ober- 
forstmeisterweg”. a nie „Oberfórst- 
meisterweg”. Zrodło Marii nazywało 
się po niemiecku „Königsquelle”, a nie 
„Konigsquelle”, natomiast Długi 
Grunt to „Langer Grund”, a nie 
„Lange Grund” i wreszcie myśliwy to 
„Jäger”, a nie Jager”. A w ogóle pol
skich naz w miejscowych jest na mapie 
lasów sopockich trochę mało w porów
naniu do dawnych nazw niemieckich. 
Może warto pomyśleć o ich uzupełnie
niu, chociaż powstało na tym obszarze 
też kilka nowych nazw polskich, na 
przykład Łysa Polana 1 inne.

I wreszcie ostatnia uwaga doty
cząca nazwisk informatorów. Bardzo 
dobrze, że je umieszczono tylko dla
czego najpierw nazwisko* a potem 
imię? To przecież nie po polsku.

Wymienione błędy i zastrzeżenia 
nie przekreślają rzecz jasna oczywi
stej wartości recenzowanej mapy. 
Z niewątpliwym zadowoleniem bę
dzie ona przyjęta przez miłośników 
pieszych wędrówek skrajem wysoczy
zny Pojezierza Kaszubskiego zwanej 
tu lokalnie Wysoczyzną Gdańską. 
Trzeba będzie jednak w następnym 
wydaniu wnieść poprawki i uzu
pełnienia. Oby na zapowiadanej ma
pie pt. „Lasy Oliwskie” nie było tyle 
błędów, a co za tym idzie i uwag kry
tycznych.

Jerzy Szukalski

Mapa Dolnej Wisły i Żuław. Regio
nalny Ośrodek Studiów i Ochrony 
Środowiska Kulturowego w Gdań
sku, brak roku wydania.

Niedługo po ukazaniu się na rynku 
wydawniczym mapy turystyczno- 
krajoznawczej w skali 1:100 000 pt. 
„Żuławy Wiślane” w opracowaniu P. 
Jujki. Regionalny Ośrodek Studiów i 
Ochrony Środowiska Kulturowego w 
Gdańsku wydał również mapę Żuław 
Wiślanych poszerzoną o dolinę Wisły 
poczynając od Torunia. Jest to mapa 
bardzo interesująca pod względem 
edytorskim, ale równocześnie nieco 
dziwna, bo wykonana w stylu „retro”. 
To znaczy, że zarówno obraz karto

graficzny wraz ze staromodną winietą 
i uzupełniającymi rysunkami, między 
innymi statków żaglowych na Zatoce 
Gdańskiej, jak i zastosowane znaki 
konwencjonalne i liternictwo jako 
żywo przypominają osiemnastowiecz
ne, a może i wcześniejsze mapy topo
graficzne. Odpowiedni papier i jego 
bladożółta barwa oraz krótkie opisy 
historyczne nadwiślańskich miast w 
języku staropolskim podkreślają do
datkowo imitację starej mapy. W 
dawną atmosferę Gdańska wprowa
dzają też barwne kartonowe okładki 
mapy przedstawiające fragmenty 
„Apoteozy łączności Gdańska z Pol
ską” z plafonu Ratusza Głównego 
Miasta namalowanej w latacń 1608- 
1609 przez Izaaka van den Blocke.

Mapa jest dwustronna z objaśnie
niami, listą ciekawszych miejsc oraz 
zestawem karczem wiślanych i żu
ławskich. Uzupełniają tekst w języku 
polskim i angielskim piorą Romana 
Klima poświęcony głównie Wiśle i jej 
dolinie. Rysunek mapy wykonała 
Bogna Lipońska przy współpracy 
Marka Najmajera.

Całość prezentuje się okazale i jak 
należy sądzić wzbudzi zainteresowa
nie nie tylko turystów. Jest to bowiem 
wydanie bibliofilskie, jeśli tego okreś
lenia można użyć w stosunku do mapy, 
którego celem jest ukazanie w archa- 
izowanej formie dziedzictwa kulturo
wego w dolinie dolnej Wisły i na 
Żuławach Wiślanych.

Bliższe zapoznanie się z treścią ma
py i tekstem objaśniającym pozwala 
stwierdzić, że ta pięknie wydana ma
pa zawiera sporo błędów geograficz
nych. Błędny jest sam tytuł mapy. Nie 
jest to bowiem „Mapa dolnej Wisły” 
ani też „Mapa Żuław”, lecz mapa do
liny dolnej Wisły i Żuław Wiślanych 
i tak powinien brzmieć prawidłowo jej 
tytuł. Nie jest to przecież mapa rzeki, 
lecz mapa doimy rzecznej której treść 
ograniczona jest (poza małymi 
wyjątkami) do krawędzi doliny Wisły 
i krawędzi wysoczyzn obramujących 
Żuławy Wiślane. I to jest oczywiste, 
bo mapa obejmuje i prezentuje zawsze 
jakiś określony obszar. Zastosowany 
w tytule angielskim wyraz „Żuławy” 
też brzmi dziwnie, bo ani to po polsku, 
an, po angielsku.

Liczne są błędy w nazewnictwie 
geograficznym. Na przykład, na ma
pie nie ma w ogóle nazwy Martwa 
Wisła, a jej odcinek od Płoni do ujścia 
narysowany jest nieproporcjonalnie 
cienką kreską. Przełom Wisły w Gór
kach nazywa sio Śmiała Wisła, a nie 
„Wisła Śmiała”. Szkarpawie niepo
trzebnie dodano drugą nazwę „Wisła 
Elbląska”, bo 1 po co nawiązywać do 
niemieckiego miana tej rzeki. Zalew 
Wiślany zaopatrzono w drugą nazwę

podrzędną „Zatoka Fryska”. Też nie
potrzebnie, bo jeśli już chciano 
stosować określenie dawne to trzeba 
było napisać „Zalew Świeży”. Taka 
nazwa była niegdyś w użyciu. Za
stanawiać też musi fakt bardzo dziw
nego podziału Żuław Wiślanych, 
ponieważ Żuławy Gdańskie nazwane 
zostały „Steblewskie”, Żuławy Wiel
kie - „Wlk. Żuławy Malborskie”, a ich 
północna część „Śzkarpawa” (?), na
tomiast Żuławy Elbląskie określono 
jako „Mi. Żuławy Malborskie”, Dziwnie 
też skrajnie południową część Żuław 
Wiślanych nazwano „Doliną Walich- 
nowską” W tym miejscu Wisła nie ma 
juz własnej doliny. Są to nazwy aktu
alnie w geografii fizycznej Polski nie 
stosowane, a więc mylące użytkownika 
mapy. Dużym błędem jest brak na ma
pie Kanału Raduni, a właściwie Kanału 
Raduńskiego. Przecież istnieje on tu 
już od połowy XIV wieku.

Karczmy wiślane i żuławskie za
znaczone na mapie prezentują obie
kty zarówno istniejące jak i dawne, 
takie których juz dawno nie ma. To 
wprowadza w błąd, a puza tym pisze 
się po polsku karczem, a nie 
„karczm”.

Na „liście najciekawszych miejsc” 
znalazło się również kilka nieścisłości 
i nonsensów Dlaczego panoramy 
miast: Chehnna, Świecia, Grudziądza, 
Gniewa i Tczewa nazwano „pa
noramami wiślanymi”, a nie panora
mami tych miast od strony Wisły 
i dlaczego pominięto malowniczą 
panoramę Torunia? Dlaczego wresz
cie w objaśnieniach i odpowiednim 
numerem na mapie zaznaczono z dala 
od Wisły położony Radzyń Chełmiński, 
a pominięto Kwidzyn? Część doliny 
Wisły określona jako „Nizina Sarta- 
wicko-Nowska” poprawnie powinna 
nazywać się Niziną Sartowicko No- 
wieńską, „Spica Montowska” - Cy
plem Mątowskim, a Kanał Elbląski 
wyłącznie Elbląskim, nie zaś „Ober- 
landzkim”. Trzeba też sprostować 
błędne stwierdzenie jakoby kra 
przerwała Mierzeję Wiślaną we wsi 
Górki w 1840 roku, bo mierzeję tę 
przerwały wody Wisły spiętrzone w 
wyniku zatoru lodowego, który w tym 
miejscu powstał blokując odpływ wód 
wiślanych.

Są też błędy w tekście napisanym 
przez Romana Kuma. Przede wszy
stkim tekst ten jest wielce niepropor
cjonalny, bo odnosi się głównie do 
Wisły, a na temat Żuław Wiślanych 
jest w nim tyle co nic. Dolina Dolnej 
Wisły jako mezoregion fizycznogeo- 
graficzny sięga od Fordonu do Gnie
wa, a więc nie od Torunia jak chce 
autor tekstu Mlasto to me leży przeto 
w „Dolinie Dolnej Wisły” (dwa razy), 
lecz w Kotlinie Toruńskiej. Okreś
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lenie „panoramy mniejszych miast na 
wysokich brzegach rzeki” to błąd. 
Wszystkie one leżą przecież u kra
wędzi doliny Wisły. Nie ma też „klifów 
wiślanych”, bo klif jest pojęciem od
noszącym się do brzegu morza lub je
ziora. Nad rzeką są jedynie strome 
zbocza ukształtowane przez boczną 
erozje płynącej wody To prawda, że 
w dolinie dolnej Wisły są „liczne re
zerwaty”, ale licznych parków krajo
brazowych to tu nie ma, bo jest tylko 
jeden i to nie tak dawno temu utwo
rzony o nazwie Zespół Nadwiślań
skich Parków Krajobrazowych. Jest 
on położony u zachodniej krawędzi 
doliny dolnej Wisły.

Szkoda, że ta wyjątkowej urody ma
pa ukazująca krajobraz historyczno- 
kulturowy jednego z najciekawszych 
regionów geograficznych Polski za
wiera aż tyle błędów. Jeśli jej wydawca 
zechce ją wznowić, to trzeba będzie 
zarówno na obrazie kartograficznym 
jak i w tekście poczynić wiele istotnych 
poprawek.

Jerzy Szukalski

Elbląska Bażantarnia, praca 
zbiorowa pod red. Jerzego Za
ckiewicza. Wydawca: Zarząd Od
działu PTTK Ziemi Elbląskiej 
przy wsparciu Ui zędu Miejskiego 
w Elblągu, Elbląg 1995, ss. 48 + 
schematyczna mapka

Miłośnicy krajobrazu Wysoczyzny 
Elbląskiej z radością powitali ukaza
nie się przewodniKa po znakowanych 
szlakach pieszych elbląskiej Bażan
tarni. Był un bardzo putrzebny. Prze
wodnik ma kolorowe okładki ze 
zdjęciami i mapką, a jego for mat poz
wala na piaktyczne posługiwanie się 
nim w terenie.

Opracowanie obejmuje rys history
czny Bażantarni, prezentację flory 
i fauny obiektu oraz szczegółowe 
omówienie szlakuw pieszych pro
wadzących przez ten leśny park. 
W części informacyjnej przedstawio
no skrótowo zasady zdobywania od

znak turystyki kwalifikowanej.
Bardzo ciekawa treść przewodnika 

nie idzie w parze z jego poziomem 
poligraficznym. Czcionka druku jest 
zbyt drobna i niezbyt wyraźna. Mało 
czytelne są też czarno-białe fotografie 
zanreszczone w tekście. Dużym nie
dociągnięciem jest brak analizy krajo
brazu Bażantarni. Dodanie do rysu 
historycznego krótkiego opisu flory 
i fauny jest niewystarczające. W kraj
obrazie Wysoczyzny Elbląskiej, której 
część stanowi park leśny zwany 
Bażantarnią, najważniejszym skład
nikiem jest rzeźba terenu i trzeba 
było na ten temat coś napisać Wy
mienić tylko „wzniesienia i jary” 
w opisie historycznym to zdecydowa
nie za mało. A w ogóle autoika histo- 
rycznego tekstu (Maria Gawryluk; 
nie zna geografii ani języka niemiec
kiego. Potwierdza to w pierwszym 
wypadku brak znajomości takich 
określeń jak wysoczyzna i dolina rze
czna, bo w tekście wymienia ,wzgórza” 
i „szczyty wzniesień” zamiast kra
wędź wysoczyzny i obficie rozcina
jących ją dolin. Zastosowano ponadto 
nazwę „płaskowyż” całkowicie nie pa
sującą do rzeźby niżowej. Nieudolne 
są też określenia typu: „wzniesienie z 
otwarciami widokowymi”, „uroczyska 
spoczynkowe nad strumieniami”. Co 
zaś się tyczy języka niemieckiego, to 
obok drobnych błędów popełnionych 
przy tłumaczeniu nazw z niermeck.e- 
go na polski jeden jest dużego kalibru. 
Odnosi się on do pochodzenia nie
mieckiej nazwy Vogelsang - dzisiejsza 
Bażantarnia. Autorka tłumaczy ją ja
ko „Skowronki ’ lub „Śpiew skowron
ków” zamiast po prostu Ptasi śpiew. 
Skowronek to ptak, który zamieszku
je tereny otwarte (pola, łąki), a nie 
w lesie i po niemiecku nazywa się 
Lerche. Vogel zaś znaczy tyle co ptak. 
Tak więc skowronek jest co prawda 
ptakiem ale nie ma go ani w niemiec
kiej nazwie elbląskiego parku ani też 
w jego leśnych ostępach. Tłumacze
nie nazwy Vogelsang jest więc bardzo 
proste, a autorka pisze, że „nastręcza 
trudności” (str. 8). Poza tym niemie
cka nazwa Heide n.e oznacza boru

lecz puszczę, step, las. Bór to siedlisko 
lasów iglastych.

Wiele uwag można też odnieść do 
języka używanego w tekście przy opi
sach szlaków. Stosowany jest styl po
toczny. A oto kilka przykładów 
„szlak kończy swój międzynarodowy 
charakter i zarazem swój bieg” (str. 
20), „wchodzimy do płytkiego malow
niczego żłobu” (str. 29), „szlak pnie 
się stromym zboczem okazałego 
wzniesienia”, „droga biegnąca zako
lami żlebu jaru pod górę”, „błądząc 
meandrami drogi wychodzimy na pła
ski teren” (str. 39), metalowa forma 
przestrzenna „wprawdzie jest iuż 
dość poważnie skorodowana ale trzy
ma się dzielnie” (str. 4Ü). Autor tej 
części przewodnika (Marian Toma
szewski i nie odróżnia ponadto zbo
cza doimy od stoku wzniesienia, nie 
uznaje nazwy ujście potoku czy stru
mienia stosując określenie „wpada” 
(.powszechny zresztą błąd) i posługuje 
się tak skomplikowanymi określenia
mi jak; „dochodzimy do urwistej skar
py wzniesienia” (str. 29) lub „ścieżka 
biegnąca bokiem stoku wzniesienia” 
(str. 31). Na stronie 41 przy opisie 
szczątków pomnika podaje, że „leży 
tam od ponad 30 lat kupa gruzów”, 
a na stronie 42 przy wskazaniu 
możliwości zobaczenia murów zamku 
w Malborku pisze, iż „Aby nam się to 
udało musimy znaleźć się w tym miej
scu przy dobrych warunkach pogodo
wych tzn. w Malborku nie powinno 
padać”.

Szkoda, że na końcu przewodnika nie 
umieszczono spisu podstawowej litera
tury. Trochę już jej się uzbierało.

Nakład w liczbie 3000 egzemplarzy 
rozchodzi się błyskawiczna, co po
twierdza potrzebę takiego przewodni
ka. W nowym wydaniu będzie więc 
okazja do usunięcia błędów i wygła
dzenia tekstu. Warto też chyba 
w następnym wydaniu nieco skrócić 
opis historyczny Bażantarni, a więcej 
miejsca poświęcić opisowi intere
sującego krajobrazu tego wspa
niałego parku leśnego Elbląga.

Wiesław Karger

• Stowarzyszenie Miłośników Tra
dycji „Mazurka Dąbrowskiego” 
z Gdańska oraz Centralne Muze
um Morskie w Gdańsku na pro
mocję^ książki Czesława Sknnki 
pt. „Siadam, Generała Hallera 
w Polsce” w dniu 7 czerwca 
1995 r. w Centralnym Muzeum 
Morskim w Gdańsku.

• Szczecińska Agencja Edukacyjna

Zaprosili nas
na Konferencję Poligraficzną Ko
łobrzeg '95 w dniach 8-10 czerwca 
1995 r. w hotelu Orbis-Solny 
w Kołobrzegu.

• Rada Krajowa Regionalnych To
warzystw Kultury i Wojewoda 
Słupski na X Spotkanie Regional
ne w dniach 9-10 czerwca 1995 r. 
w Słupsku.

• Prezes Zarządu Oddziału Gdań

skiego PTTK na uroczyste spotka
nie członków Zarządu Oddziału 
w dniu 21 czerwca 1995 r. w sie
dzibie Oddziału w Gdańsku.

• Regionalny Ośrodek Programowy 
PTTK w Gdańsku na XLIV Cen
tralny Zlot Turystów Kolarzy 
PTTK w czasie 14-20 sierpnia 
1995 r. w Nadolu nad Jeziorem 
Żarnowieckim.

Za zaproszenia dziękujemy
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Nowa odznaka turystyczno-
krajoznawcza w Gdańsku
W celu szerszej popularyzacr dzie

jów, kultury i walorów turystyczno- 
krajoznawczych Gdańska, jak rów
nież w celu zachęcenia turystów do 
poznawania nadmotławskiego grodu, 
Zarzad Oddziału Gdańskiego PTTK 
ustanowił 5 kwietnia 1995 roku nową 
odznakę turystyczno-k rajoznawczą 
o nazwie „Miłośnik Gdańska”. Od
znaka ma charakter popularny i ad
resowana jest przede wszystkim do 
młodzieży szkolnej, która ukończyła 
dziesiec lat.

Warunkiem zdobycia odznaki jest 
zwiedzenie najważniejszych obiektów 
zabytkowych znajdujących się na ob
szarze administracyjnym Gdańska - 
indywidualnie lub grupowo, podczas 
wycieczek lub imprez turystycznych 
organizowanych przez Oddział 
Gdański PTTK

Odznaka jest dwustopniowa. Od
znakę w stopniu pierwszym (kolor 
niebieski) zdobywać można w ciągu 
12 miesięcy, a w stopniu drugim (ko
lor złoty) w ciągu 36 miesięcy. Znacz
nie uproszczona jest forma udoku
mentowania zwiedzanych obiektów. 
Przewidziano możliwość nadania Od
znaki w stopniu złotym honorowo 
osobom bądź instytucjom za szczegól
ne zasługi dla PTTK i miasta.

Zaobserwowano znaczne zaintere
sowanie Odznaką.

Zgodnie z Dostanowieniami regula
minu Odznakę można zdobyć 
• w stopniu niebieskim (pierwszym): 

- zwiedzając w czasie wycieczki 
pieszej lub rowerowej dziesięć 
dowolnie wybranych zabytków ar
chitektury, w tym obowiązkowo 
Ratusz Staromiejski, Bramę Wy
żynną i kościół NMP;

- zwiedzając Park Oliwski, zabyt
kową kuźnię w Ohwie, klasztor 
pofranciszkański wraz z Muzeum 
Narodowym oraz Muzeum Historii 
Miasta Gdańska;
- odbywając wycieczkę pieszą lub 
rowerową na trasie Brzeźno (park)
- Nowy Port - Tw ierdza Wisłoujście
- Westerplatte;

• w stopniu złotym (drugim):
- zwiedzając 15 zabytków archite
ktury, w tym pięć obowiązkowo, to 
jest Dom Opatów Pelplińskich, 
Wielki Młyn, Basztę Jacek, Pocztę 
Polską i Wielką Zbrojownię;
- zwiedzając Żuraw Gdański wraz 
z Centralnym Muzeum Morskim, 
Muzeum Archeologiczne i Muze
um Archidiecezjalne w Oliwie;
- zwiedzając Ogród Zoologiczny 
w Oliwie;
- uczestnicząc w jednym spektaklu 
teatralnym;
- odbywając rejs statkiem Żeglugi 
Gdańskiej SA na trasie Gdańsk 
(Zjplona Brama) - Port Gdański - 
Westerplatte;
- odbywając wycieczkę pieszą po 
Trójmiejskim Parku Krajobrazo
wym „Żółtym Szlakiem” na trasie: 
GdariskłDworzec PKS) - Góra Gra
dowa (punkt widokowy) - Jaśkowa 
Dolina - Matęblewo - Złota Karcz
ma;
- odwiedzając Pomnik Poległych 
Stoczniowców.

Regulamin Odznaki postanawia je
szcze, że:
• złoty „stopień” można uzyskać po- 

siadaiąc najpierw niebieski „sto
pień”;

• w jednym roku można zdobyć tyl
ko jeden stopień Odznaki;

• zwiedzane tereny obiekty nie 
mogą powtarzać się przy zdoby
waniu wyższego stopnia Odznaki;

• punkty zdobyte na Odznakę „Mi
łośnik Gdańska” można zaliczać 
również przy zdobywaniu innych 
odznak turystycznych i krajo
znawczych PTTK;

• należy uzyskiwać potwierdzenie 
z odbywanych wycieczek . imprez 
u kierowników wycieczek, prze
wodników, przodowników turysty
ki kwalifikowanej, instruktorów 
krajoznawstwa, a także bezpo
średnio w obieKtach zwiedzanych 
lub w ich sąsiedztwie;

• dokumentacja z odbywanych wy
cieczek może być dowolna, ale 
musi zawierać dane persunalne, 
adres i zestawienie odbytych i po

twierdzonych wycieczek w celu 
umożliwienia weryfikacji;

• Odznakę można nabyć w biurze 
Oddziału Gdańskiego PTTK 
w Gdańsku przy ul. Długiej, pod 
warunkiem uprzedniego uzyska
nia zapisu weryfikacyjnego Komi
sji Turystyki Pieszej.

Wiesław Karger

Waldemar Bzura
mazurski artysta fotografik

Na Mazurach, we wsi Krutyń mie
szka Waldemar Bzura. Zawodowo pra
cuje jako starszy strażnik ochrony 
przyrody w Mazurskim Parku Krajo
brazowym. Dodatkowo zajmuje się fo
tografią, która była jego pasją już od 
dziecka. Jako uczeń pierwszych klas 
szkoły podstawowej w Krutyni wypo
życzał z miejscowego Klubu Książki 
i Prasy aparat produkcji radzieckiej 
Smiena i starał się fotografować, to 
co tutaj najpiękniejsze - przyrodę.

Waldemar Bzura urodził się w Mrą
gowie przed trzydziestu dziewięciu 
laty Od pięciu lat zajmuje się foto
grafiką zawodowo. Obecnie posiada 
profesjonalny sprzęt fotograficzny, 
należy do Związku Polskich Fotogra
fików Przyrodniczych. Bardzo często, 
o różnych porach spotkać go można 
przemierzającego na górskim rowerze 
leśne bezdroża w poszukiwaniu te
matów przyrodniczych do fotografo
wania. Fotografuje głównie przyrodę 
Mazur - krajobrazy, faunęi florę. Jego 
zdjęcia ukazywały się już w takich 
czasopismach, jak „Las Polski”, 
„Przyroda Polska”, „Jantarowe Szla
ki”, „Poznaj swój kraj”. Ma za sobą 
kilka wystaw, publikowano również 
jego fotografie w ściennych kalenda
rzach.

Waldemar Bzura w zawodzie foto
graficznym jest samoukiem, ale moż
na go już uważać za artystę fotogra
fika o wielkim talencie i rzadko 
spotykanym wyczuciu tego co na
prawdę jest piękne i co należałoby 
utrwalić na filmie. Posiada kapitalne 
spojrzenie na otaczający nas świat. 
Jego fotografie są urzekające, mają 
swoistą miękkość i doskonale oddają 
wspaniałą urodę cudownej mazur
skiej przyrody.

WKW
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Hołd Sejmu RP
Na 42 posiedzenia w lutym 1995 

roka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
przyjął następujące oświadczenie:

„Przed 75 laty Pomorze Nadwiś
lańskie po ponad stuletniej pruskiej 
niewoli wróciło do Polski.

18 stycznia 1920 roku wojska Fron
tu Pomorskiego dowodzone przez ge
nerała Józefa Hallera wkroczyły do 
Torunia, by następnie dojść do Bałty
ku i 10 lutego 1920 r. dokonać sym
bolicznego aktu zaślubin Polski 
z morzem.

Sejm Rzeczypospolitej, uznając do
niosłość tego wydarzenia w historii 
naszego kraju, oddaje hołd pokole
niom Pomorzan i Kaszubów, którzy 
poprzez pracę organiczną prowadzo
ną na niwie gospodarczej, kulturalnej 
i oświatowej skutecznie przeciwsta
wiali się polityce germanizacyjnej 
i wytrwali przy polskości.”

Inicjatorem przyjęcia oświadczenia 
był poseł Jan Wyrowiński - prezes 
Zarządu Głównego Zrzeszenia Ka- 
szubsko-Pomorskiego.

Kajot

Turystyczny raport
W 1994 roku na zlecenie Urzędu 

Kultury Fizycznej i Turystyk mię
dzynarodowa firma konsultingowa 
Arthur D. Little opracowała raport 
pod nazwą „Plan rozwoju produktu 
turystycznego Polski”, Firma specja
lizuje się w badaniach turystycznych, 
zasięgiem swej działalności obejmuje 
właściwie cały świat poprzez sieć 36 
biur. Polski raport powstał w ramach 
realizacji programu o nazwie TOU- 
RIN1 i finansowanego przez Unię Eu
ropejską z funduszu PHARE.

Autorzy raportu odwiedzili w na
szym kraju około tysiąc obiektów tu
rystycznych, aby wybrać prawie 200 
lokalizacji, gdzie - w ich opinii - ist
nieją szanse uruchomienia lub zakty
wizowania ośrodków turystycznych 
w trakcie projektowanych .nwestycji.

Raport potwierdza wspaniałe moż
liwości rozwoju turystyki i wypuczyn- 
ku w Polsce: wydatki, które na ten cel 
wyniosły w 1993 roku 1,5 mld dola
rów, mogłyby być w 10. letn lej perspe
ktywie nawet podwojone. Zagraniczni 
eksperci nie są zbyt oryginalni defi
niując pięć najbardziej atrakcyjnych 
krajowych stref turystycznych. Są to 
Warszawa i okolice, góry, pogranicze 
zachodnie, pojezierza i oczywiście wy
brzeże. Wśród proponowanych do ua
ktywnienia miejscowości tak zwa
nych centrów turystycznych znalazły 
się między innymi Jastrzębia Góra

(centrum wypoczynkowe), Gdańsk 
(centrum krajoznawcze) oraz Czapli
nek, Kartuzy i Iława (tzw. wiejskie 
obszary wycieczkowe).

Warunkiem realizacji prognozy jest 
spójność działań wszystkich zaintere
sowanych władz, a także likwidacja 
źródeł zanieczyszczenia środowiska, 
tam gdzie jeszcze one występują. 
Raport sugeruje także utworzenie 
w Polsce specjalnego funduszu inwes
tycyjnego, który na zasadach komer
cyjnych finansowałby rozwój turystyki. 
Wskazany byłby też udział wyspecja
lizowanych inwestorów zagranicz
nych.

Kazimierz Jaśkiewicz

XII Konkurs imienia dr. Ale
ksandra Majkowskiego

Jury XII Konkursu innenia dr. Ale
ksandra Majkowskiego przyznało na
grody i wyróżnienia w dziedzinie lite
ratury i publicystyki turystycznej za 
rok 1994. Inicjatorem był Gdański 
Klub Autorów Literatury Turystycz
nej Stowarzyszenia Autorów Pol
skich, który wystąpił z wnioskami do 
zainteresowanych instytucji o ufun
dowanie nagród i wyróżnień.

Przyznane nagrody wręczono pod
czas specjalnej sesji w dniu 27 maja 
1995 roku zorganizowanej pod patro
natem Wydziału Kultury, Nauki 
i Sportu Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku oraz Zarządu Miasta Pu
cka, Z przyjemnością trzeba stwier
dzić, że wśród wyróżnionych znaleźli 
się działacze PTTK.

W kategorii za publikacje zwarte 
nagrodę Urzędu Miasta Kartuzy 
otrzymał redaktor naczelny Kwartal
nika Turystyczno-Krajuznawezegu 
Województw Północnych „Jantarowe 
Szlaki” Jerzy Szukalski za prace pt. 
„Krajobrazy Kaszubskie” i „Wzdłuż 
Drogi Kaszubskiej”, nagrodę zaś 
Urzędu Miasta Tczewa otrzymał Ro
man Klim przewodniczący Komisji 
Krajoznawczej przy Oddziale Ziemi 
Elbląskiej" PTTK za opracowanie 
o meiinonitach. Za całokształt twór- 
czości w zakresie publikacji zwartych, 
publicystykę i redagowanie czaso
pism nagrodę Urzędu Wojewódzkiego 
w Gdańsku otrzymał Czesław Skon- 
ka - przewodniczący Komisj' Krajo
znawczej przy Regionalnym Ośrodku 
Programowym P5TK w Gdańsku.

W dziale nagród dla redaktorów 
czasopism i oficyn wydawniczych na
grodę Urzędu Wojewódzkiego - Wy
działu Kultury, Nauki i Sportu 
w Gdańsku otrzymał Władysław 
Kazimierz Wojewódzki - wieloletni 
naczelny redaktor „Jantarowych

Szlaków” Ponadto w tym dz.ale na
grody otrzymafi: ufundowaną przez 
PPDiUR „Dalmor” w Gdyni - kierow
nik Pracowni Krajoznawczej przy 
ROP PTTK w Gdańsku Edwin Fran
ciszek Kozłowski oraz Edward 
Klamann - zastępca naczelnego re
daktora „Jantarowych Szlaków”.

W dziale wyróżnień nagrodę Wy
działu Ochrony Środowiska Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku otrzy
mała Jadwiga Kusmierek - prze
wodnicząca Komisji Ochrony Przyro
dy ROP PTTK w Gdańsku, Andrzej 
Michalczyk - wiceprzewodniczący 
Komisji Turystyki Kajakowej ZG 
PTTK oraz Wiesław Karger - 
członek ZG PTTK, a nagrodę Polskiej 
Agencji Promocji Turystyki otrzymał 
Jan Bogucki - wiceprzewodniczący 
GKR ZG PTTK.

Nagrodę specjalną Urzędu Miasta 
Wejherowo otrzymał znany na Wy
brzeżu autor licznych przewodników 
turystycznych Franciszek Mamu- 
sika z okazji jubileuszu 50. lat 
twórczości.

Podczas sesji Burmistrzowi Miasta 
Pucka wręczono dar - eksponaty 
związane z osobą gen. Józefa Hallera 
i Błękitną Armią. Wygłoszono także 
referaty: „Dawna i współczesna lite
ratura turystyczna Ziemi Puckiej” 
i „Spotkania z gen. J. Hallerem”. 
W dalszej części spotkania odbyła się 
promocja najnowszej książki Czesła
wa Skonki pt. „Śladami Generała 
Hallera w Polsce”. Odbył się także 
kiermasz różnych wydawnictw tury
stycznych i wystawa nagrodzonych 
prac. Na zakończenie zwiedzono Mu
zeum Ziemi Puckiej i miejsca związa
ne z zaślubinami Polski z morzem.

Było to niezwykle interesujące spot
kanie.

Wiesław Karger

Komunikat Komisji 
Turystyki Kajakowej PTTK 

Ziemi Gdańskiej
Dla uczczenia 1000-lecia Gdańska 

Komisja Turystyki Kajakowej 
PTTK Ziemi Gdańskiej wespół 
z Komitetem Obchodów lOOO-le- 
cia Miasta Gdańska organizują 
w 1997 roku Ogólnopolski Gwiaździ
sty Spiyw Kajakowy Wisłą i jej 
dopływami. Chcąc umożliwić wszy
stkim zainteresowanym udział w tej 
wyjątkowej imprezie, podajemy garść 
podstawowych informacji o jej orga- 
mzacji.

Udział w powyższym spływie mogą 
wziąć kiuby, sekcje kajakowe i osoby 
indywidualne powyżej osiemnastego 
roku życia, posiada jąee ważną kartę
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pływacką. Młodzież poniżej osiemna
stu lat może uczestniczyć tylko w zor
ganizowanych grupach, na przykład 
przez ZHP i pod nadzorem przodow
ników turystyki kajakowej PTTK lub 
instruktorów Polskiego Związku Ka
jakowego.

Spływ można zaczynać z dowolnych 
akwenów i dopływów Wisły i nią 
samą do Tczewa - według własnych 
założeń i na własną odpowie
dzialność. Tych, którzy zechcą prze
płynąć całą Wisłę lub z Sanoka do 
Gdańska, informujemy, że tę trasę 
można dzielić na dogodne odcinki 
i spływ zacząć już w 1996 roku.
0 tym jednak należy wcześniej po
wiadomić Komitet Organizacyjny. 
Szczegółowe informacje będą wy
syłane na adresy podane przez ewen
tualnych uczestników spływu w pier
wszym kwartale 1996 roku.

Oficjalne powitanie uczestników 
spływu nastąpi przy uroczystym og
nisku na biwakov’isku u podnóża 
Tczewa. Tam też nastąpi weryfikacja
1 podział na grupy. Następnego dnia 
odbędzie się zwiedzanie miasta i Mu
zeum Wisły, a w nim stałej ekspozycji 
pt. Dzieje Kajakarstwa Polskiego. 
Następnego dnia popłyniemy na bi
wak do Przegaliny, a kolejnego dnia 
na biwakowisko do Gdańska, gdzie 
pozostaniemy trzy dni. Wówczas 
nastąpi parada udekorowanych kaja
ków na Mntławie przed władzami

miasta, z udziałem Radia i Telewizji. 
Dla uczestników spływu przewiduje 
się ponadto zwiedzenie miasta, a na 
biwakach interesujący program roz
rywkowy.

Zgłoszenia do udziału w spły wie, na 
specjalnych kartach, które dostarczy
my w późniejszym terminie, można 
będzie składać na adres: Komitet 
Organizacyjny Ogólnopolskiego 
Gwiaździstego Spływu Kajako
wego na lOOO-lecie Gdańska, 
ul. Ograna 72, 80-826 Gdańsk:
• do 15 maja 1996 roku, dla tych, 

co rozpoczynają spływ w 1996 ro
ku,

• do końca grudnia 1996 roku, dla 
płynących w 1997 toku.

Za Komitet Organizacyjny 
Andrzej Michalczyk

Zawody Orienteering 
i Lampion w Polanowie

W dniach 30 kwietnia - 2 maja 1995 
roku na terenie gminy Polanów w wo
jewództwie koszalińskim odbyły się 
dwie wielkie imprezy na orientację - 
Orienteering^ i Lampion’95. Wzięło 
w nich udział 221 osób dorosłych 
i dzieci z różnych regionów Polski.

Seniorzy i juniorzy startowali 
w trzech etapach nocnych, a dzieci - 
w dwóch etapach dziennych. Ponadto

odbył się bieg rekreacyjny ulicami Po
lanowa, konkurs krajoznawczy wie
dzy o regionie, ognisko turystyczne 
i dwie wycieczki - na Świętą Górę oraz 
do elektrowni szczytowo-pompowej 
w Zydowie.

Pierwsze miejsce w poszczególnych 
konkurencjach zajęli w Orienieerin- 
gu seniorów - Waldemar Fijor i Da
riusz Lipiński z Torunia, w Orien- 
teeringu juniorów - Łukasz Giera 
i Paweł Wincenciak z Międzycho
du; w konkursie krajoznawczym - 
Zbigniew Tarnowski z Częstocho
wy i Iza Dropko z Polanowa; w bie
gu rekreacyjnym • Zbigmew Tarno
wski z Częstochowy i Łukasz 
Tkacz z Polanowa. W Lampionie 
zwyciężyli: Łukasz Tkacz i Ale
ksander Pencarski z Polanowa 
oraz Andrzej Nowicki i Maciej 
Derkacz z Koszalina.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, pu
chary i nagrody rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy imprez pamiątkowe pla
kietki oraz punkty na odznaki tury
styki pieszej na orientację.

Imprezę zorganizował Zarząd Od
działu PTTK w Koszalinie, a w jej or
ganizacji wyróżnili się: Tadeusz 
Brzeziński, J anusz Mazurek, Mi - 
rosław Barczuk, Andrzej Szy
mański, Waldemar Szulc i Wac
ław Nowicki

Bernard Konarski

PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Czesław Skonka (red.): Z dziejów 
browarów Gdańska i Pomorza. 
Hevehus Brewing Company Ltd. 
Gdańsk 1994.

Wymienione wydawnictwo zawiera - 
uzupełnione i Doszerzone - opracowa
nia zaprezentowane w listopadzie 1993 
r. na sesji popularnonaukowej w bro
warze Heveiius Brewing Company Ltd. 
Publikacja jest ciekawym przykładem 
działania współczesnego marketingu 
uciekającego się do tak wysublimowa
nych metod, jak sesja popularnonau
kowa. Pisemnym rezultatem jest zbiór 
artykułów rużnych autorów dający 
w miarę pełny obraz przeszłości 
i współczesności gdańskiego i pomor
skiego browarnictwa. Rzecz z całą 
pewnością interesująca nie tylko dla 
smakoszy gdańskiego piwa.

Kajot

Andizej Przystalski i in: Gosty- 
nińsko Włocławski Park Kra] ob
razowy. Informator przyrodni- 
czo-tury styczny. Zarząd Parków 
Krąj obrazowych Bruzdę ński ego i 
Gostym usko-Włocławskiego. 
Kowal 1994.

Informator zawiera m. in. charak
terystykę środowiska przyrodniczego 
Parku, zarys kultury ludowej terenu 
oraz informacje turystyczne. Rozdział 
poświęcony ochronie przyrody, opra
cowany przez Annę Klimowską, 
zawiera wykaz rezerwatów przyrody. 
Ciekawą częścią publikacji ^est cha
rakterystyka wszystkich jeziur wys
tępujących na terenie Parku. Wkładka 
z kolorowymi zdjęciami i mapkami 
znacznie wpływa na atrakcyjność 
wydawnictwa.

Tomasz Drozdowsk’

Tomasz Załuski i in: Gorzniensko- 
Lidzbarski Park Krajobrazowy. 
Szlaki przyrodniczo-tury styczne. 
Wojewódzki Zarząd Parków Kra
jobrazowych i Obszarów Chro
nionego Krajobrazu w Toruniu. 
Stowarzyszenie Edukacji Ekolo
gicznej „Ekoświt”. Toruń 1994.

Wydawnictwo zawiera opisy czte
rech szlaków turystyczno-przyrodni- 
czych biegnących interesującymi 
fragmentami Parku. Autorzy, dobrzy 
fachowcy, szeroko rozwinęli zakres 
opracowania; oprócz charakterystyki 
wartości turystycznych terenu zagłę
bili się w problemy ochrony środowis
ka, historię, rzeźbę terenu, klimat itd. 
Przewodnik ma bardzo bogatą i cie
kawą szatę graficzną.

Tomasz Drozdowski
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Wigry i okolice. Folder. Tekst: 
Włodzimierz Jankowski. Wydaw
ca: Agencja Wydawniczo-Rekla
mowa „WEA” w Suwałkach.

Folder poświęcony jest największe
mu akwenowi na Suwalszczyźnie, Wi
grom, które wraz z przyległym doń 
obszarem od 1989 r. chronione są jako 
Wigierski Park Narodowy. Uwagę 
zwraca przede wszystkim wysoki po
ziom edytorski publikacji oraz duża 
liczba barwnych fotografii.

R. W. Pawlicki

Jerzy Serczyk: Albertyna, Uni
wersytet w Królewcu (1544-1945). 
Biblioteka Olsztyńska Nr 27, 
Ośrodek Badań Naukowych im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 
1994.

Albertyna, to potoczne określenie 
Uniwersytetu Królewieckiego, od 
imienia jego fundatora, księcia Albre
chta von Hohenzollerna. Książka zo
stała napisana w 1994 r., a więc pre
tekstem była 450. rocznica założenia 
tej uczelni. Zamiarem autora i wy
dawcy jest dostarczenie czytelnikom 
podstawowych informacji o Uniwer
sytecie Królewieckim z dzisiejszej, 
polskiej, perspektywy historyczne].

R. W. Pawlicki

Turystyka, Mazury - Suwalszi zy- 
zna - Ziemia Augustowska. Folder, 
tekst: Jerzy Gałązka, tłumaczenie: 
Grzegorz Ignatik. Wydawca: Agen
cja Rozwoju Regionalnego „Ares” 
SA. w Suwałkach.

Interesujący i dobrze opracowany 
folder turystyczny, wydany przy 
wsp iłpracy Urzędu Wojewódzkiego 
w Suwałkach. Tekst w języku pol
skim i angielskim zakończony jest 
wykazem jednostek i organizacji 
związanych z turystyką województwa 
suwalskiego. Folder wydano z myślą 
o promocji turystycznej tego regionu 
w Polsce i poza nią. '

R. W. Pawlicki

Janusz Kopcia!: Szkice suwalsko- 
mazurskie. Wydawnictwo Hań
cza, Suwałki 1995.

Książka jest efektem fascynacji au
tora historią, kulturą, przyrodą oraz 
krajobrazem Mazur i Suwalszczyzny. 
Stanowi ona autorski wybór tekstów 
jakie ukazały się na łamach suwa!

skiego tygodnika „Krajobrazy”. Książ
ką została podzielona na dwie części. 
Pierwsza z nich zawiera szkice poś
więcone przeszłości Mazur i Suwal
szczyzny. Druga zaś to wybór recenzji 
publikacji związanych ze wspomnia
nym regionem.

R. W. Pawlicki

Rocznik Koszaliński, Wojewódz
ka Biblioteka Publiczna w Kosza
linie, Koszali n 1994.

Staraniem Wojewódzkiej Bibliotek1 
Publicznej w Koszalinie ukazał się na 
półkach księgarskich Roczmk Koszu
li] iski 1994. Jest to już 24. zeszyt tego 
periodyku.

W Roczniku znalazły się między in
nymi następujące artykuły i mate
riały: Bogusława Polaka o konce
pcji zbrojnej powstania na Pomorzu 
w ujęciu poznańskiego środowiska 
państwoworwórczego, Marka Żuko
wskiego o ośrodkach odosobn ienia 
w latach 1981-1983, Andrzeja Jara
cza o deportacj' ludności polskiej 
z kresów wschodnich w głąb ZSRR, 
Antoniego G i z y o związkach polsko- 
litewsk ich na przełomie XIX i XX wie
ku oraz Teresy Rzepy o typowej hi 
storii życia „zasłużonego działacza 
ruchu robotniczego”. W Roczniku jest 
jeszcze wiele innych artykułów i ma
teriałów, a ponadto informacje 
o działalności Towarzystwa Przyja
ciół Ziemi Darłowskiej, Sławieńskie- 
go Domu Kultury i recenzje kilku 
książek.

Bernard Konarski

Mapa krajobrazowa Polski, skala 
1:300 000, Polskie Przedsiębior
stwo Wydawnictw Kartograficz
nych im. E. Romera SA, Warsza- 
wa-Wrocław 1994.

Zaplanowano wydanie łącznie 8 ar
kuszy mapy, pokrywający obszar całej 
Polski Do tej pory ukazały się m.in. 
następujące mapy: ark. 2. Kaszuby, 
Kujawy, Wielkopolska pn.-wsch.; 
ark. 3. Warmia, Mazury Zachodnie, 
Mazowsze Zachodnie; ark. 4. Mazury 
Wschodnie, Podlasie, Mazowsze 
Wschodnie. Każdy arkusz zawiera 
szczegółowy informator krajoznaw
czy w języku polskim, niemieckim 
i angielskim.

R.W. Pawlicki

Ziemia Chojnicka i Zaborska. 
Folder. Kazimierz Ostrowski -

tekst, Kazimierz Lemańczyk - 
opracowanie graficzne. Agencja 
Rozwoju Turystyki Wiejskiej 
,,Kaszub” w Chojnicach.

Ziemia Chojnicka i Zaborska stano
wią północno-zachodnią część woje
wództwa bydgoskiego. Urodą może 
chyba konkurować z niewątpliwie 
bardziej znanym Pojezierzem Ka
szubskim, o czym dość skutecznie 
przekonuje omawiany folder. Tekst 
zawiera najważniejsze informacje 
o charakterze ogolnym i szczegóło
wym (charakterystyk, ważniejszych 
miejscowości). Doskonałym iego uzu
pełnieniem jest 60 barwnych, rzeczy
wiście pięknych fotografii. Całość 
uzupełniona mapą regionu i planem 
Chojnic, wydana została niezwykle 
starannie.

Kajot

Jan Bacewicz: Sam na sam z Su- 
walszczyzną. Oddział „Jacwież” 
i Regionalna Pracownia Krajo
znawcza PTTK w Suwałkach, Su
wałki 1993.

Przewodnik poświęcony tak zwanej 
Suwalszczyźnie właściwej, czyli ob
szarom dawnego powiatu suwalskie
go, a przeznaczony dla turysty piesze
go. Publikacja nie jest typowym 
przewodnikiem turystycznym, bowiem 
czytelnik znajdzie w niej wiele osobis
tych refleksji autora, zafascynowane
go pięknem suwalskiej przyrody.

R, W. Pawlicki

Na pierwszej stronie okładki: Ła
zienki południowe z 1907 r. w So
pocie wg proj. Paula Puchmüllera. 
Na czwartej stronie okładki: Zakład 
Leczniczo-Kąpielowy w Sopocie 
zbudowany w latach 1903-1904 
wg proj. Paula Puchmüllera.

Autor ilustracji,
Leonard Rożen kra nz

Numery bieżące i archi walne można 
nabywać w Gdańsku: Regionalna 
Pracownia Krajoznawcza, ulica Ogar
ną 72. Ponadto numery bieżące 
można nabyć: w Gdańsku - Oddział 
PTTK, ul. Długa 45, parter, w Od
dziale PTTK w Sopocie, ul. Pod
jazd 1 oraz w księgarniach: Domu 
Książki nr 5 (ul. Długa) i nr 17 
(ul. Miszewskiego) oraz w księgarni 
„Walter” (ul. Piwna) w Gdańsku, 
w Koszalinie ul. Dworcowa 4, oraz 
w „Książnicy Polskiej” w Olsztynie, 
Plac Wolności 2/3.
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