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Janusz Jasiński

^rineenty P©! 
st Warmia i Ma zupy

WINCENTY Fol jest własnością całej Pol
ski, jego poezja budziła polski patrio
tyzm, miłość do kraju, więcej, kształto

wała charakter narodu. Proste a wzruszające 
jego pieśni przemawiały do serc, do wyobraźni, 
uczyły kochać ziemię rodzinną, lud polski, także 
wzniosłą, choć tragiczną historię ojczystą. Win
centy Pol starał się objąć swoim zainteresowa
niem wszystkie ziemie polskie. Ponieważ jedna! 
w swoim najpopularniejszym zbiorku „Pieśń 
o ziemi naszej” nie wspomniał ani o Mazurach, 
ani o Warmii, rodzić się może przypuszczenie, 
że nie odczuwał z tym regionem żadnych 
związków. Tymczasem bardzo ważny fragment 
jego życia łączy się właśnie z pólnocno-wschod ■ 
nią Polską, jak również w swojej twórczości 
nie zapomniał on o tych terenach. Nie mógł za
pomnieć, wszak ojciec jego pochodził z Warmii.

WINCENTY POI — JAKO INTERNOWANY OFICER 
W PRUSACH WSCHODNICH

lipca j.831 roku wojsko polskie, przyparte ao 
gramcy, wkroczyło na teren Prus Wscnodnieh. 
W 10 pułku ułanów, w korpusie generała Dezy

derego Chłapowskiego znajdował się podporucznik 
Wincenty Pol. Ale w protokóle z 1832 roku Pol na
pisał, że należy do 6 pułku strzelców konnycn kor
pusu generała Franciszka Rolanda1. W dotychczaso
wej literaturze jedynie Józef Kallenbach podał, że 
Wincenty Pol podpisał się 6 września 1831 roku jako 
„podporucznik 6 pułku S.K.”2, jednakże rozbieżność' 
tych nikt nie próbował tłumaczyć. Otóż w momencie 
przekraczania granicy panował duży rozgardiasz. Ge
nerał Roland początkowo zamierzał bić się dalej 
i wówczas przyłączyło się do niego wielu oficerów 
z korpusu gen. Chłapowskiego. Między innymi dooił 
wówczas do Rolanda kapitan Janusz Czetwertyński, 
przyjaciel Pola3. Z nim zapewne podążył i Pol- A póź
niej, gdy internowanych spisywali imiennie Prusacy, 
podał, ze należy do 6 pułku strzelców konnych.

Z korpusem gen. Rolanda przeszedł przeto Pol do 
miejscowości Packmohnen, 15 km od Tyizy. W obo
zie tym znalazł się między innymi podporucznik Fe
licjan Wolski, również oficer 10 pułku ułanów4. Nato
miast Strobel, sądząc, że Wincenty Pol pozostał ra
zem z gen. Chłapowskim, idąc za Dankbahrera, 
umieszcza Pola w obozie Schemen, między Kłajpedą 
a Heydekrug5. W gruncie rzeczy warunk1' w oby
dwóch obozach były podobne, żołnierze polscy prze- 
chudzili tam kwarantannę zarządzoną z obawy przed 
panującą wówczas cholerą. Kwarantanna trwała . i 
dni. Istnieje sporo opisów na temat pobytu żołnie] zy 
polskich w Prusach Wscnodnieh. Przypomnijmy 
wspomnienia Konstantego Gaszyńskiego: „Po w jściu 
na ziemię obcą postępować musieliśmy ciasną droży
ną, otoczeni z obu stron, co pięć kroków rozstawio
na błotnistym polu, gdzie i jednego drzewa nie było 
nemi strażami. Po godzinnym marszu zatrzymano na: 
dla schronienia się przed okropnym upałem, am k opli 
czystej wody, by pragnienie ugasić. Nazajutrz rozdano 
żołnierzom Chleb, mięsu i wódkę i przeprowadzono 
nas milę drogi dalej, pod wioskę zwianą Packmohnen 
— W y znać zono nam na obóz miejsce dość ooszerne, 
ale wilgotne nad małym -jeziorem, mające w swym 
obrębie tylko jedną chatę, którą dwaj generałowie nasi

Braniewo
Fot. Jerzy Płolkowlak

(Roland i Szymanowski) ze swym sztabem zajęli. Dla 
innych oficerów i żołnierzy rozdano słomę i kilka fur 
chrustu, z czego wiarusy dla siebie i dla nas nc- 
prędce wystawili baraki. Wieś Pack^iohnen przytykała 
do naszego obozu, ale ją pi zagradzał], od nas dwa 
szeregi pieszych i konnych straży pruskich; a nawet 
z drugiej strony jeziora co pięć kroków stał żołnierz
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z bronią”6. Dozór nad wojskiem polskim w Piusach 
Wschodnich powierzono gen. Stiilpnaglowi, któremu 
pamiętnikarz Henryk Golejewski wystawił jak najgor
sze świadectwo 7. Sądzę, że do tego okresu odnoszą się 
wspomnienia i samego Pola: posmutniała butna wia
ra, ujrzawszy się po wrzawie wojennej i niejednym 
zwycięstwie oręża polskiego w tak zawisłym i opłaka
nym położeniu u Prusaków, w rygorze wojskowym 
pod dozorem żandarmów trzymana. Każdy z nas tedy 
oczekiwał z upragnieniem tej chwili, w której się 
ujrzy u kresu znienawidzonych i nienawistych sto
sunków” 8

Na początku września 1831 roku Prusacy zaczęli 
rozmieszczać Polaków w miasteczkach i siołach Prus 
Wschodnich, pilnie baczac, aby nie kwaterować ich na 
terenach zamieszkałych przez ludność polską9. Stąd 
najwięcej żołnierzy polskich wysłano do północno- 
-wscnodnich części Prus Wschodnich. Najdalej na po
łudniu widzieliśmy ich w Kętrzynie, Bisztynku i Or
necie. Wincenty Pol skierowany został do małej miej
scowości M... nad brzegiem Zalewu Wiślanego. Wspo
minał, że do Królewca jechało się stamtąd końmi 
około 3 godzin, oraz że znajdował się tam mały za
meczek 10. Przypuszczam, że chodziło tu o miejscowość 
Maulen znajdującą się pomiędzy miastem Branden
burg a ujściem Pregoły. Zameczek należał do pułkow
nika barona v. Schröttera. Pol wspominał o dzier
żawcy. 10 lat wcześniej był nim niejaki Mühlpfordt u. 
W czasie swego pobytu w Maulen Pol wiele jeździł 
po okolicy, m.in. zwiedził kąpieliskową miejscowość 
Warnicken. Po latach w następujący sposób skreślił 
swoje wspomnienia z Maulen: „Kiedyśmy, wróciwszy 
z przejażdżki, zasiedli wieczorem przy kominku u og
niska, to obyczajem marynarzy piliśmy czerwone ko
rzenne grzane wino i paliliśmy knaster z lulek holen
derskich, a jednostajny łoskot fal morza, zwłaszcza, 
gdy było wzburzone, dolatywało nas z górny kominem, 
jak gdyby w same ściany zamku obijały się fale, jak 
gdybyśmy płynęli okrętem”12. Pol czytał wówczas 
m.in. Byrona; zaczął też pracować nad wspomnienia
mi z okresu walk powstańczych na Litwie. Korzystał 
z nich niedługo potem niemiecki historyk, Otto Spa
zier.

MIESZKAJĄC w Maulen, od czasu do czasu 
wpadał do Królewca. Wprawdzie żołnierzom 
polskim wzbroniono przebywać w tym mieście, 

ale Pol, jako ranny miał prawo do opieki lekarskiej1S. 
Nawiązał wówczas przyjazne stosunki z licznymi 

- Niemcami, którzy byli nastrojem do internowanych 
żołnierzy nadzwyczaj życzliwie, nawet entuzjastycz
nie 14. Poznał hrabiego Dohnę, z którym odbył wspa
niałą szlichtadę połączoną z polowaniem na wilki. 
Zapuścili się krajem morza aż pod Kłajpedę. Poznał 
też wysokiego urzędnika pruskiego, kanclerza Karla 
v. Wegnern 15. Z uwagi na świetne opanowanie języka 
niemieckiego przez Wincentego Pola, a także służbę 
w administracji austriackiej jego ojca, a może nawet 
i ze%względu na wschodniopruskie pochodzenie Polów, 
Wegnern zaproponował poi licznikowi Polowi wstąpie
nie do służby pruskiej. Sądzę, że miała to być próba 
pozyskania go nie tylko dla pracy w administracji 
pruskiej, ale również dla niemczyzny. Pol zdecydo
wanie propozycję odrzucił. Zresztą całe życie nie cier
piał Prusaków.

Tymczasem Pol wciągnął się w wir innej działal
ności, działalności politycznej. Dzięki staraniom głów
nie generała Józefa Bema, stała się aktualna sprawa 
wdyjazdu do Francji żołnierzy, którzy z różnych 
względów nie chcieli wracać ao kraju, którzy liczyli, 
że niebawem powrócą do Polski, nie jako niewolnicy, 
lecz jako regularna armia polska. 1 Pol, na rozkaz 
Bema, rozpoczął szeroko zakrojoną agitację na rzecz 
emigracji do Francji. Pisze na ten temat Maurycy 
Mann: „Wincenty w ciągu kilku tygodni objeżdżał 
miejscowości, gdzie znajdowali się wychodźcy, zbie
rał na miejscu dokładniejsze informacje, zwłaszcza co 
do ilości tych, którzy do Francji mieli podążyć oraz 
co do funduszów, jakiemi mogli rozporządzać. Wszyst
ko to w formie raportów składał gen. Bemowi, lub 
jego zastępcom, którzy stale w Elblągu przebywali" 1B.

Wtedy to zapewne ułożył wiersz pt. „Polacy w, Pru
sach”, w którym z pasją pisał:

Czy nie idziem? ale z bronią!
Czy nie idziem ich obronić?
A nas Prusak chce pogonić,
Jüko w Polsce bydło gonią.

Kętrzyn — Zamek

ZRĄŻ.ĄC po wschodniopruskich miasteczkach 
spotkał się zapewne w Gieraawach z Ignacym 
Domeyką. Odyniec pisze: „Domeyko przedstawił 

mi go [tzn. Pola — J.J] jako ucznia wileńskiego uni
wersytetu, a więc przez powinowactwo kolegę, i jako 
swego towarzysza w Rastemourgu [dzisiaj Kętrzyn — 
J.J]”. Odyniec zastrzegł się jednocześnie, „jeżeli się 
nie mylę”17. Otóż wydaje mi się, że Odyniec chyba 
się pomylił, ponieważ Domeyce przeznaczono jako 
miejsce pobytu Gierdawy, a nie Kętrzyn18. Pol, za
pewne jadąc do żołnierzy polskich, stacjonujących w 
Bisztynku, odwiedził swą ciotkę pod Reszlem.

Warto jeszcze przypomnieć, że w czasie swego po
bytu w Prusach Wschodnich Wincenty Pol wraz z to
warzyszami dokonał wypadu do Łukowa pod Pozna
niem, gdzie po raz pierwszy spotkał się z Adamem 
Mickiewiczem, wręczając mu papiery po zmarłym już 
w Prusach Wschodnich Justynie Pohlu, powstańcu 
z Litwy19. Od bezpośrednich świadków wysłuchał za
pewne relacji o słynnej zbrodni pruskiej pod Fischau 
w dniu 27 stycznia 1832 roku. Pisał na ten temat: 
„Dybano na oddalenie oficerów z Prus a ci najmoc
niej się temu opierali, rozmaite do dalszego pozosta
nia wynajdując powody; niektórzy nawet rozdzierali 
i jątrzyli gojące się rany, az w końcu ich wypchnięto 
wtenczas rozsypano żołnierzy, utrudzono komunikację, 
zmieszano bronie, tudzono powtórnie amnestiami, mio
tano strachy i groźby, zmniejszano żołd, morzono gło
dem i oddano poa władzę oficerów i podoficerów 
pruskich. Żołnierze nasi, stali i nieustraszeni, obierając 
z pomiędzy swojego grona przełożonych, zaprowadzają 
porządek i służbę wojskową, uskuteczniają tajemnie 
surowo im wzbronione schadzki nocne i zachęcają się 
wzajemnie do nienawiści 'przeciw wrogom c nieza
chwianej stałości w zamiarach. Rząd pruski bronią 
bezbronnych wolności bohaterów w granicę ujarzmio
nej Polski usiłuje wesprzeć i lasy bagnetów na nich 
jeży — Kusa rada! Raczej zginąć, jak jarzmem się 
usromić — pomyśleli nasi. Ręce ich były gołe, lecz 
miłość Ojczyzny z ócz im patrzyła, a Wolność na 
wzniosłych ciałach polskich była wykarbowana: ude
rzyli, i święta krew znów płynęła, nasamprzod pod 
Fischau, a później 1A, 12 i 13 czerwca 1832 r. pod 
Lessen [Łasin], Reden [Radzyń] i Grudziądzem Na
czelników w głębokie iu~my forteczne rzucono, żoł
nierzy odprowadzono gwałtem do Polski, a tych, któ
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rzy złamać się nie dali, skazano do ciężkich prac po 
twierdzach. — Tak skończyła się ta krwawa ka'astro- 
ja, tak zmazał żołnierz polski plamę złożenia broni, 
którą, ile czuł? niech każdy osądzi” 20.

WYMARSZE na Zachód rozpoczęły się z począt
kiem 1832 r. Wincenty Pol stanął w dniu 18 lute
go na czele kolumny składającej się ze 120 ludzi 

i drogą przez Świętą Siekierkę — Braniewo — From
bork — Elbląg — Malbork — Tczew — Starogard — 
Czersk — Chojnice — Człuchów — Jastrowie — Wałcz 
— Strzelce Krajeńskie — Gorzów Wielkopolski po
dążył w kierunku Saksonii21. Narzekał na różnorakie 
szykany robione przez Prusaków i stwierdzał raczej 
niechętny stosunek ludności niemieckiej do maszeru
jących żołnierzy. Sytuacja ta zmieniła się, gdy wkro
czyli na tereny Pomorza Gdańskiego. Poeta przedsta
wił piękną postawę ludności polskiej do żołnierzy w 
znanym wierszu „Postój w Czersku”. Ale większość 
pamiętnikarzy — inaczej niż Pol — spostrzegła życz
liwość dla Polski i wśród luaności niemieckiej, zwłasz
cza na Warmii np. w Braniewie. Pisał Potrykowski: 
„ubolewali nad nami i nad Polsko i oświadczali szcze
rą chęć powrócenia nazud pud rząd polski'’2i.

SPRAWA IMMATRYKULACJI WINCENTEGO POLA 
NA UNIWERSYTECIE KRÓLEWIECKIM

W Wojewódzkim Archimum Państwowym w Ol
sztynie znajduje s±ę kilka dokumentów zwią
zanych z immatrykulacją Wincentego Pola na 

Uniwersytecie Królewieckim. Jest to rzecz mniej zna
na, dlatego poświęcę jej nieco uwagi.

Wincenty Pol nawiązał żywe kontakty z Albertyną, 
zresztą nie on jeden. Polacy utworzyli kółko nauko
we, wygłaszali tam referaty, współpracowali z Niem
cami. „Na owych sobotnich wieczorkach w Albertynie 
każdy z kolei ziomek musiał odczytać jakąś rozpraw 
kę historycznej treści przez niego spisaną z dokumen
tów znajdujących się w archiwum tajnym Królewca 
lub też w księgozbiorze Wallenroaa” — pisał student 
medycyny, Teodor Tripplin23. Wydaje się jednak, że 
Pol cieszył się w niemieckim środowisku naukowym 
wyjątkową popularnością. Zaprzyjaźnił się zw^szcza 
z profesorem Peterem Bohlenem, orientalistą, wybit
nym znawcą problematyki indyjskiej, autorem dzieła 
„Das alte Indien” ^Königsberg 1830) M. Pod jego wpły
wem przetłumaczył na język niemiecki 30 polskich 
i ruskich pieśni ludowych, które następnie wydał w 
Lipsku w roku l8 3 3 25, W przedmowie, dedykowanej 
Bohlenowi scharakteryzował pieśni i tańce, uważając, 
„że nic tak głęboko nie odzwierciedla duchowego życia 
pewnego ludu, jak jego poezja. Przez poezją ludową 
rozumie on nie tylko samą pieśń, sumę słowa, lecz 
także połączone z niemi muzykę . tańce. Te trzy czyn
niki składaja się na poezję ludu’’iS. W incentego Pola 
poznali ponadto z jak najlepszej strony protesor his
torii Schuoert, późniejszy opiekun naukowy Wojc’“cha 
Kętrzyńskiego oraz profesor anatomii, prorektor Kari 
Ernst v. Baer, światowej sławy uczony, zasłużony w 
badaniach nad embriologią ssaków.

14 lutego 1832 roku, przypuszczalnie z inicjatywy 
prof. Bohlena, ale śladem innych polskich kolegów, 
Wincenty Pol wyraził chęć studiów na Wydziale Fil-- 
zoficznym Uniwersytetu Królewieckiego. Ponieważ był 
on wojskowym, Uniwersytet przesiał następującą in
formację generałowi komenderującemu, v. Kiafftowj.

Podporucznik 6 pułku strzelców konnych z korpusu 
Rolanda, oaron Wincenty Władj sław von Poll nie 
otrzymał amnestii ort caraŁ wobec tego miał «io wybo
ru albo jechać uo Francji, albo do Niemiec. Jednakże 
chciał on zatrzymać się na tutejszym Uniwersytecie, 
gdyż zamierza poświęcić się studiom historycznym 
i filozoficznym. W związku z tym prosił, aby go im
matrykulować. Wyjaśnił, że ma 25 lat i że jest synem 
barona spod Lublina. Zapewnił sobie źródła utrzy
mania w czasie zamierzonych studiów w Królewcu, 
w przyszłości myśli stąd wyjechać.

W drugiej części pisma profesor Bohler oświadczył, 
iż zna von Folia z korzystnej strony, zna go też 
prof, Schubert. Jest mu wiadomo, iż v. Poll chce je

dynie ze względów naukowych zatrzymać się na tu
tejszym Uniwersytecie. Protokół podpisali' „Vinzenz 
Ladislaus Baron v. Poll” i „Peter v. Bohlen”27.

ZASTANAWIA tu imię Władysław, skoro Pol, 
zgodnie z zapisem metrykalnym miał następują
ce imiona Wincenty, Ferariusz, Jakub. Czyżby 

chciał w ten sposób demonstrować przed Niemcami 
swą polskość?

Na pismo Uniwersytetu w sprawie Pola, generał 
komendeiujący odpowiedział natychmiast. Stwierdził 
on, „że król pruski wydał rozkaz, aby ze względów 
wojskowych wszyscy poiscy oficerowie opuścili pań
stwo pruskie do 19 lutego 1832 roku. Dla podporucz
nika v. Poiła nie może w tej sprawie czynić wyjątku. 
Wojskowi mogą się immatrykulować dopiero wtedy, 
gdy zostaną zwolnieni spod dozoiu wojskowego. Do
tychczas ministerstwo nie wydało jeszcze iartnego za
rządzenia o skasowaniu kontroli nad wojskiem pol
skim. Przypomina się przeto Uniwersytetowi, iż uo- 
piero w ówczas ma prawu immatrykulować polskich 
żołnierzy, gdy władze wojskowe udzielą im na to po
zwolenia” 28.

Generał brygady v Stüipnagel, który bezpośrednio 
kontrolował żołnierzy polskich, dorzucił od siebie uwa
gę, iż pobyt Pola w Królewcu „z wielu względów jest 
niedopuszczalny”. Staje się oczywiste, ze Pola usiło
wano się pozbyć z Prus za wszelką cenę ze względu 
na jegu aktywną współpracę z generałem Bemem.

Ale Uniwersytet nie dał za wygraną. Prorektor Baer 
pisał, iż Pol został już immatrykulowany. Pol oświad
czył mu, że chce istotnie poważnie zająć się studiami, 
a inni czcigodni mężowie poręczył, za niego, że nie 
wstąpi do żadnych tajnych związków 29.

Pomimo to władze wojskowe kategorycznie powtó
rzyły swoje żądanie w stosunku do Pola, który też 
niebawem, tj. 18 lutego wyjechał z Królewca 

Sprawa Pola na tym się jednak nie zakończyła, o 
czym zresztą on chyba się nigdy nie dowiedział. 30 
marca prorektor Baer wystosował obszerny list du 
króla Fryderyka Wilhelma III. Pisał: „W imieniu 
Uniwersytetu chcę poruszyć sprawę dotyczącą imma
trykulacji jednej osoby, ale pos.udającą aspekt ogól
ny. Oto w połowie lutego 1832 r. zameldował się na 
Uniwersytecie podporucznik wojsna polskiego v. Poll, 
aby immatrykulować Się i kontynuować studia ling 
wislyczne i historyczne. Podpisanemu prorektorowi 
wiadomo, że pan. v. Poll nie tylko studiował we 
Lwowie i Wilnie, lecz że w ogól ©interesował się 
gruntownie pracami literacko-Iingwistycznymi i dał 
się juz poznać jako człowiek pióra. Tutaj w Królewcu 
v. Poll starał się o wydanie i tłumaczenie wcześniej 
zebranych pieśni. Naieżałoby się Więc starać, aby 
v. Poił zgodnie ze swymi przyrzeczeniami, wykorzy
stał swój pobyt tutaj i kontynuował studia, tym bar
dziej że ze wszystkich niemieckich uniwersytetów 
Królewiec może ofiarować najlepsze warunki do stu
diowania historii Słowian.

PONIEWAŻ zgodnie z dotychczasowymi zarządze
niami — argumentował aalej Baer — nie wy
maga się osobnych legitymacji od osób przeby

wających z Królestwa Polskiego i Rosji, a z drugiej 
strony można było oczekiwać, ze władze wojskowe 
pozwolą na pobyt polskiemu oficerowi, mogącemu wy
kazać się odpowiednimi dokumentami, przeto nie na
myślano się długo przy immatrykulacji v. Poiła, tym 
bardziej że według zarządzenia Ministerstwa z 16 
sierpnia 1829 roku studenci odbywający służbę woj
skową przestają podlegać sędziemu akademick emu. 
A więc strona wojskowa nie powinna stav::ać żadnych 
przeszkód. Jest oczywiste, że v. Poll znajdowałby się 
pod specjalnym naszym nadzorem, zresztą mamy jego 
słowo honoru, że nie będzie brał udziału w żadnych 
zanurzeniach studenckich.

Powiadomione o immatrykulacji władze wojskowe 
— pisał Baer — odpowiedziały, ze me udzielą v. Pol- 
lowi pozwolenia na dłuższy pobyt w Królewcu, gdyż 
zgodnie z rozkazami królewskimi me wcina się tu 
dłużej zatrzymywać polskim oficerom i dlatego nie 
można zrobić wyjątku dla v. Poiła. Major Gregoro- 
vius otrzymał polecenie, by przypilnował wry;azd 
v. Poiła w dniu 18 lutego 1832 r. Nie znając dokładnie
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rozporządzeń królewskich — pisał daiej prorektor 
Baer — Uniwersytet sądził, że w wypadku podwójne
go sądownictwa, wojskowego i uniwersyteckiego, usta
je uniwersyteckie i dlatego polecił v. Foliowi podpo
rządkować się decyzji władz wojskowych. Zgodnie z 
tym v Poił, aby zadośćuczynić nie znanym i bliżej 
me określonym rozkazom króla, wyjechał poza granicę 
państwa pruskiego. Tymczasem okazuje się, że w Kró
lewcu przebywają nadal polscy oficerowie. Członko
wie senatu nie mogą się więc oprzeć wrażeniu, że 
właśnie wobec v. Poiła zastosowano wyjątKowe środ
ki. W związku z tym Uniwersytet prosi o wyjaśnienie 
i szczegółowe zbadanie tej sprawy, chociaż wiadomo, 
że względy polityczne będą wymagały wyjątkowego 
sposoou prowadzenia tego dochodzenia. Uniwersytet 
prosi o wydanie pozwolenia na powrót v. Poiła, o ile 
on sobie jeszcze tego życzy. Przy dobrych nastrojach 
naszych studentów nie należy obawiać się wpływu 
kilku byłych polskich żołnierzy. Odwrotnie, ponieważ 
powstanie upadło, będą oni przykładem ostrzegaw
czym przed wywołaniem rewolucji. Puwrót v. Poiła, 
który należy do najbardziej wykształconych studen
tów — kończył prorektor — stworzy procedens, że 
w dzisiejszych ponurych czasach nasz Uniwersytet bę
dzie służył studentom z Warszawy i z Wilna, starają
cym się u nas o przyjęcie. To są sprawy Ogólne, które 
rączą się z indywidualnym przypadkiem v Poiła”30.

Król pruski Fryderyk Wilhelm III odpowiedział, że 
sprawę tę przekazał Ministerstwu Spraw Wewnętrz- 
nycn, które jednak podtrzymało poprzednią decyzję 
władz wojskowych.

TPADEK Pola potwierdza tezę o odmiennej 
postawie państwa pruskiego i społeczeństwa do Polski 
i Polaków, jednakże aż «oziw Dierze, że Pol zaskarbił 
sobie tak wiele sympatii, iż w jego interesie angażo
wały się najwyższe autorytety Uniwersytetu, nie wa
hając się absorbować jego sprawą samego króla prus
kiego. I me przypuszczał zapewne skromny podpo
rucznik Wincenty Pol, przebywający wówczas w Sak
sonii, że jego osobą zajmowały się najwyższe władze 
paustwa pruskiego.

• r* -

Niebawem Pol wysłał na ręce prof Schuberta do 
Królewca następujący list pisany jakże charaKtery- 
stycznym dla okresu romantyzmu językiem:

„Często żegnałem się z ciężkim sercem i nigdy nie 
spotykałem już tych, z któryiru się pożegnałem. Myśl 
ta jest dla mnie zawsze żywa, gdy staję przed ścianą, 
oddzielającą od życia — nad drogim grobem — lub 
wobec rozłąki z osobami, z którymi dobrze byłoby iść 
przez życie. Zimny przyjechałem do Królewca, z żalem 
musiałem go opuścić, może tylko dlatego, ze stał się 
dla mnie tak mity. Gdy szukałem Ludzi i mogłem jesz
cze wszystko o fiarować, wszystko mi umykało 
i szczęściem było to, że uczucie i czynne życie wyr
wały mnie z nienawiści i zguby. Im bardziej stawa
łem się nieufny i biedny, tym bardziej byłem szczęś
liwy, jednakże przy tym szczęściu cierpię i ubożeję, 
ponieważ nic, luo niewiele mogę odaać”31,

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE POLA 
WARMIĄ I MAZURAMI

POETA pamiętał, iż ojciec jego pochodził z War
mii. Zygmunt Kaczkowski kontaktując się z Po
lem w Galicji wspominał o nim: ,.Opisywał do

kładnie, gdzie leży Kruszwica i Gopłu i katedra gnieź
nieńska. gdzie Warmija, jego ziemia rodzinna”32. Po
nadto w kilku autobiografiach zawsze wspominał o 
swoich warmińskich przodkach

Przebywając w Prusach Wschodnich Pol pojechał 
także na Warmię, zwiedził wówczas słynny barokowy 
klasztor w Świętej Lipce. Jego uwaga, że „Świętą Lip
kę. Warmijacy Lipką nazywali, bo zdrobniałe wyrazy 
cechują miejsco'we narzecza”33 świadczy, iż poznał z 
autopsji polskich Warmiaków. Niemcy bowiem Świę
tej Lipki nie zdrobnili, nazywali ją Heilige Linde. In
nym razem, omawiając dialekty języka polskiego, Pol

wyodrębnił dialekt mazowiecki, który podzielił na kil
ka tzw. odfieni. Jednym z „odcieni” dialektu mazo
wieckiego jest „oocień” warmiński. Oto jak go charak
teryzuje- „Odcień Warmii polskiej położyliśmy tu dla
tego z osobna, że tu jest znowu panujący język czysty 
polski o tyle, o ile nie jest zmieszany z niemczyzną. 
Brzmienia mazowieckie przeważają tu wprawdzie tak
że, bo dialekt mazowiecki idzie po Wiśle i ziemią 
helmińską, kwidzyńską, malborską, michałowską i po
łudniową częścią Księstwa Warmińskiego. Ma dialekt 
ten sam, który jestdialektem wielkiego mazowieckie
go Pomorza, tj. mowy polskiej z cechą mazur owania”3i

Jeśli chodzi o Mazury, to Wincenty Pol zwiedził 
ich północno-wschodnie krańce, o czym pisałem wy
żej. Nie jest jednak wykluczone, że w czasie objazdów 
kwater internowanych powstańców dotarł i do innych 
rejonów mazurskich. Mazury nazywał „Pojezierzem 
Mazowieckim”, „krainą Mazurów Pruskich”, albo też 
„krainą Gbórów”35. Gbóry „nie są to nieokrzesani 
chłopi, które to wyobrażenia przywiązujemy do naz
wy Gbórów, cle ludzie ku borom mieszkający k’ bory, 
bo jak e kreskowanego nie wymawiają na Podlasiu, 
tak też poczyna ginąć to o kreskowane, a więc Gbór 
znaczy to samo, co Podlasiak albo Polisiuk i tu znaj
dujemy tylko nowy dowód na poparcie tego, co Nes
tor o Polanach mówi, że od ziemi, jaka zajęli, przyjęli 
nazwiska”30. Oczywiście dziwi nas, ze Pol, który tak 
świetnie znał niemiecki, w ten sposób wywiódł ety
mologię słowa „gbur” (zamiast łączyć go ze słowem 
„Gebauer”). Jeśli chodzi o termin geograficzny „Po
jezierze”, to weaług Stanisławy Niemcówny właśnie 
Pol zastosował go w nauce po raz pierwszy37. O pol
skości Mazurów miał Pol wyrobione 2danie. Pisał na 
ten temat kilkakrotnie: „Gbó^zy byli najdalej wysu
niętym rodem mazowieckim, który klinem zachodził 
pomiędzy siedzibami Jadźwingow i starych Prusów”. 
„Po ustąpieniu plemion pruskich, wytępionych przez 
Krzyżaków i po ustąpieniu Jadźwingów” ziemie te 
„osiedlili w części Mazurzy”. Innym razem: „Goory 
mazowieckie jest to etnograficzna kępa mazowieckie
go plemienia i mow>y, która prawie nigdy nie zaznała 
rządów polskich”. Leżą tam następujące nrasta (po
daję tu dzisiejsze nazwy): Gołdap, Olecko, Ełk, Eiała, 
Pisz, Mikołajki, Ryn, Kętrzyn, Węgorzewo, Giżycko, 
Orzysz, Mrągowo, Szczytno, Pasym, Wielbark, Dąb
równo, Nidzica, Działdowo i Lidzbark We'lski38. Z wy
jątkiem ostatniego miasta Pol poprawnie zaliczył 
wszystkie wymienione miejscowości do terytorium 
Mazur. Stosował jednak częściowo mylne nazewnic
two, jak Janowo zamiast Jańsbork dla Pisza (Joha- 
nnisburg po niemiecku), czy Raścibórz zamiast Ras- 
ternoork dla Kętrzyna (Rastenburg). Pomyłki te świad
czą, że korzystał z bałamutnej pracy Dominika Szul
ca39. Podobny błąd niedługo po nim, również opierając 
się na Szulcu, popełnił nawet Wojciech Kętrzyński 
Pol nie zauważył natomiast na Mazurach miasteczka 
Ostródy. Osobny wywód poświęcił Pol dialektowi ma
zurskiemu.

n ESLI chodzi o stosunki Mazurów z Kurpiami, to
■ „granica polityczna od Prus jest po dziś dzień
* limą przemytniczą”, na której spotykają się prze

mytnicy z obu stron kordonu. Poza tym Mazurzy 
„wpadają w dzielnice Puszczaków, robią szkody leśne, 
wypasają łąki i kradną siano w kopy zgrabione” a 
Kurpie „kłusują w puszczach pruskich” 40.

Chociaż więc Pol w latach 1331—32 poznał grun
townie głównie północne części Prus, czyli ziemie w 
tym okresie etnicznie niemieckie, to jednak jego wy
pady na Warmię i Mazury, a także oczytanie w lite
raturze, zresztą stosunkowo wówczas niewielkiej, poz
woliły mu właściwie .wyznaczyć zasięg terytorialny 
ludności polskiej w Prusach Wschodnich. Wincenty 
Pol, jak większość mu współczesnych, widział Polskę 
w granicacn sprzed pierwszego rozbioru, a ponadtc 
poszerzył ją o ziemie etnicznie polskie
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ZNAJOMOŚĆ POEZJI WINCENTEGO POLA 
NA WARMII I MAZURACH

POPULARNOŚĆ poezji pola za jego życia jest 
sprawą powszechnie znaną, natomiast biak jest 
opracowań dotyczących znajomości i recepcji je

go twórczości w poszczególnych regionach Polski, m.in. 
na Warmii i Mazurach. Chciałbym przytoczyć tu kil
ka przykładów, nie pretendując oczywiście do wy
czerpania tematu.

Rzecz charakterystyczna, iż poezja Pola urzekła 
wielkiego syna ziemi mazursKiej, Wojciecha Kętrzyń
skiego. Literaturą polska zainteresował się on tuż 
przed powstaniem styczniowym, tłumacząc na język 
niemiecki szereg poetów romantycznych. Za pomoc 
udzielaną powstańcom został skazany na rok twierdzy 
w KłGdzku. I tam właśnie, w roku 13t»6 przełożył na 
język niemiecki „Pieśń o ziemi naszej”41. Przekład 
został wydany w 1870 roku w Poznaniu. Kętrzyński 
zamieścił następującą dedykację: „Niewidomemu
twórcy tej pieśni poświęca niniejszy przekład jako 
wyraz wielkiego szacunku — tłumacz”. Natomiast w 
przedmowie wyjaśniał pobudki, jakie skłoniły go do 
zajęcia się tą pracą. Chciałby niemieckiemu czytelni
kowi dostarczyć śliczne tworzywo polskiej poezji, cho
ciaż nie wie, czy uda mu się oddać piękno oryginału, 
jego muzyczność i rym. Ale ma na uwadze i inny cel. 
Wie on dobrze, jak niewłaściwe wyobrażenia posia
dają Niemcy o Polakacn, o ich wewnętrznych stosun- 
kacn. Wynika to stąd, że czerpią oni wiadomości 
o Polsce z książek, które ze-względów politycznych 
i innych zamieizają oczerniać naród polski i pozba
wiać ich sympatii w całym świecie. Tymczasem w 
pieśniach tych przemawia Polak do swojego narodu 
a to co mówi, wynika z najgłębszego jego przekona
nia, jak również karci surowymi słowami jego złe 
postępki. Jeśli więc przekład ten pozwoli Niemcom 
sprawiedliwiej ocenić naród polski i bliżej go poznać, 
będzie to dla niego, tłumacza stanowiło wystarczająco 
wysoką zapłatę42.

Kętrzyński później i w swoich polskich pracach nie
jednokrotnie cytował wiersze Pola, a jego samego na
zywał „naszym wieszczem” 43.

ALE Kętrzyński był człowiekiem wykształconym, 
nic dziwnego więc, że znał pieśni Pola. Z jakże 
jednak olbrzymim wzruszeniem dzisiejszy histo

ryk niespodziewanie znajduje w niemieckich aktach 
najwyższego sądu pruskiego, Kammergerichtu rękopis 
polskiego wiersza zatytułowany „DuniKa”. Okazuje się, 
że jest to utwór Pola ze zbiorku „Pieśni Janusza” pt. 
„Obóz moskiewski pod Kownem”. Przepisał go prosty 
Warmiak, August Sokołowski z Barczewa od powstań
ców polskich w 1864 roku. Wiersz ten, znaleziony w 
czasie rewizji, miał być jednym z dowodów winy So
kołowskiego, który przychodził powstańcom z pomocą. 
A wiec także poezja Pola docierała i pod strzechy, 
krzewiła tam polskość 44.

Później Wincenty Pol wraz z innymi autorami do
cierał do wiosek mazurskich i warmińskich za pośre
dnictwem Towarzystwa Czytelni Ludowych. Znał Pola 
poeta warmiński, Andrzej Samulowski, a pieśniarz 
mazurski, Michał Kajka rozpowszechniał jego poezje 
wśród bliższych i dalszych sąsiadów. Cytowała jego 
W okresie międzywojennym zajmowała się kolporta- 
wiersze „Gazeta Olsztyńska” i różne jej dodatki, 
żem książek polskich, m.in. Pola — Centralna Biblio
teka Polska w Niemczech. W 1933 roku znany redak
tor „Gazety Olsztyńskiej”, Seweryn Pieniężny, który 
później został zamordowany w Hohenbruch pod Kro- 
„Zawsze oni” z ilustracjami Jul usza Kossaka i ep*- 
lewcem, wznowił powieść Kajetana Suffczyńskiego pt. 
grafami Wincentego Pola. Suffczyński był przyjacie
lem poety.

Jeśli chodzi o czasy powojenne, to warto wspom
nieć, że na zamku reszelskim wmurowano tablicę pa
miątkową ku czci Wincentego Pola.

W roku 1963 Tadeusz Oracki „Słownik biograficzny 
Warmii, Mazur i Powiśla”. Brakuje w nim życiory
sów zarówno Franciszka Ksawerego Poiła, jak i jego 
syna, Wincentego. Wydaje się, iż obie sylwetki po
winny się znaleźć w nowym wydaniu „Słownika” 
Obie postacie należy bowiem trwale związać z prze
szłością Warmii i Mazur.
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Stanisław Balcer

Zniszczenia wydm spowodowane przez działalność 
turystyczną na Pomorzu Środkowym

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny roz
wój turystyki i wypoczynku w północnej części kraju. 
Głównymi obszarami eksploatacji turystycznej są te- 
resy atrakcyjne pod względem krajobrazowo-przyrod- 
niczym. Uo takiego typu obszarów zalicza się m.m. 
pas nadmorski. Znajduje się bowiem tutaj szereg ele
mentów, które przyciągają w tę część kraju turystów 
i wczasowiczów, a mianowicie:
— morze i jeziora przybrzeżne, stwarzające możliwoś

ci pływania i uprawiania sportów wodnych (kaja
karstwo, wioślarstwo, żeglarstwo),

— Piaszczysta plaża i obszary wydmowe,
— specyficzny miKroklimat (zawartość aerozoli w po

wietrzu, lokalne wiatry, tzw. bryzy),
— specyficzna flora i fauna.

Wzrastająca corocznie liczba turystów i wczasowi
czów w pasie nadmorskim stanowi duże zagrożenie 
dla środowiska przyrodniczego, szczególnie na obsza
rach o dużych walorach. Obecnie obserwuje się także 
duży wzrost ruchu turystyczno-wczasowego w pasie 
nadmorskim Pomorza Środkowego (województwo słup
skie i koszalińskie). Ujemny wpływ tego ruchu prze
jawia się w tym, że koncentruje się on na stosunko
wo niewielkich przestrzeniach, co doprowadza do za
chwiania naturalnej równowagi środowiska przyrod
niczego.

Zbliża się kolejny, letni okres. Można spodz ewać 
się, ze nastąpi dalsze zwiększenie liczby turystów 
i wczasowiczów, którzy przybędą na obszar Pomo
rza Środkowego. Z tego względu należy podjąć odpo
wiednie środki zmierzające do ochrony, przede wszy
stkim najcenniejszych walorów przyrodniczych pasa 
nadmorskiego.

W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione 
główne problemy, wiążące się z negatywnym oddzia
ływaniem ruchu turystyczno-wypoczynkowego w pasie 
nadmorskim Pomorza Środkowego, które wiąże się 
przede wszystkim z nieskoordynowanym, masowym 
jego rozwojem.

Charakterystyka obszarów wydmowych 
Pomorza Środkowego

I
Naturalną, północną granicą dwóch województw: 

słupskiego i koszah* skiego — określanych jako Po
morze Środkowe jest Morze Bałtyckie Długość jej 
wynosi ok. 170 km. Na wybrzeżu Pomorza Środko
wego wyróżnia się dwa typy genetyczne brzegu. 
Pierwszy typ brzegu-klifowy, wysoki zbudowany jest 
przeważnie z piaszczysto-gliniastych utworów giacjal- 
nych i fluwioglacjalnych; drugi typ-wydmuwy, niski 
zbudowan;/ jest ze współczesnych utworów piaszczys
tych i torfowych. Brzegi wydmowe stanowią 4/5 dłu
gości polskiego wybrzeża. Na Pomorzu Środkowym 
stanowią one ok 80% ogólnej długości brzegu. Brzegi 
wydmowe są bardzo uiozmaicone, bowiem znajduje 
się na nich szereg zróżnicowanych form morfologicz
nych, zarówno typu akumulacyjnego i abiazyjnegn.

Ogólnie bi zeg wydmowv dzielimy na kilka stref, 
a manowicie: — przedwydmą, czyli plażę, — wydmy 
przednie, — wydmy b^ałe, młode, *— wydmv szare 
oraz wydmv zielone

W/w strefy przedzielone są zagłębieniami między- 
wydmowymi (śródwydmowymi). Poszczególne strefy 
brzegu wydmowego zasiedlają odmienne zbiorowiska 
roślinne, których rola w ustalaniu, utrwalaniu i za
gospodarowaniu wydm jest niezwykle ważna

Plaża osiąga średnie szerokości 50—60 m. Najwięk
sze szerokości osiąga u podnóżą: Wydm Więkięh i Lę-
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aowskich — 170 m1 oraz Wydm Mierzei Łebskiej 
i Gardnieńskiej — 150 m. Na abrazyjnych odcinkach 
brzegu następuje, szczególnie podczas okresów sztor
mowych całkowity zanik plaży. Wówczas fale bez
pośrednio docierają do wałów wydmowych.

Wydmy przednie, to formy inicjalne powstające na 
styku plaży i obszarów wydmowych. Wysokość ich 
wynosi, średnio kilka metrów. Pierwsze, pionierskie 
rośliny, które pojawiają się w tej strefie, to: honkenia 
piaskowa i rukwiel nadmorska. Dzięki ich obecności 
następuje akumulacja piasku, którego masa stopnio
wo narasta.

Dalszvm stadium rozwoju są wydmy białe, narasta
jące stopniowo od strony plaży. W tworzeniu ich 
główną rolę odgrywają trawy: piaskownica zwyczaj
na i wydmuchrzyca piaskowa. Posiadają one bardzo 
dobrze rozwinięty system korzeniowy; odznaczają się 
także dużą odpornością m zasypywanie przez lotne 
piaski. Długie kłącza, przebijające się ku powierzchni 
oraz pędy nadziemne, które po przysypaniu piaskiem 
tworzą korzenie przybyszowe i nowe rozłogi łatwo po
konują akumulowane warstwy2. W ten sposób luźne 
piaski zostają związane i wewnętrznie utrwalone. 
Oprócz wymienionych roślin na wydmach białych 
występują: lepiężnik kutnerowaty, Lnica wonna, gro
szek nadmorski, przelit posDolity, bylica polna itd. 
Nadziemne części roślin stawiają opór wiatrom, speł
niając rolę hamulca aerodynamicznego. Obecność roś
lin ina wydmach sprawia, że wzbogacają one podłoże 
w substancje próchnicze, tworząc związki gleby. W 
wyniku wzrastania zwarcia roślin następuje coraz 
większe wzbogacanie piasków wydmowych w substan
cje organiczne i humusowe. Tworzą się wydmy szare, 
kolejny etap rozwoju obszarów wydmowych. Są one 
bardziej ustalone, znając piaski są bardziej zwięzłe 
i mniej ruchliwe. Głównymi roślinami występującymi 
na wydmach szary-ch, są turzyca piaskowa (podziem
ne łodygi o długości 10 m, kocanka piaskowa, szczot- 
licha siwa, fiołek nadmorski, chrobotki, bażyna czar
na, wierzba piaskowa. W wyniku wzbogacania wydm 
w związki humusowe zaczynają pojawiać się dalsze 
krzewy, porosty ii pojedyncze drzewa (sosna). Nastę
puje ostatnie stadium rozwoju wydm, które dopro
wadzi do powstania nadmorskiego boru sosnowego.

Obszary wydmowe na Pomorzu Środkowym zajmują 
ponad 2100 ha V, w tym ok. 500 ha wydmy szare. 
Największe powierzchnie wydm znajdują się na mie
rzei jeziora Garbno i Łebsko (ok. 500 ha). Maksymalna 
wysokość wydm dochodzi do 56,5 m n.p.m. (Czołpiń- 
ska). Największe wysokości mają wydmy typu bar
chanów5. Przeciętne wysokości wydm wahają się w 
granicach 20—25 m. Lesistość wydm Pomorza Środ
kowego wynosi ok. 43%.

Bardzo urozmaicone formy osiągają wydmy na 
obszarze Słowińskiego Parku Narodowego (mierzeja 
jeziora Gardno i Łebsko). Ulegają one tam ustawicz
nym zmianom, w wyniku ruchu piasków. Na skutek 
wiejących wiatrów z sektora zachodniego i pólnocno- 
-zachodniego wydmy przesuwają się w kierunku 
wschodnim i południowo-wschodnim. Wg badań prze
prowadzonych przez J. Miszalskiego5 prędkość ich 
przesuwania waha się od 0,14 do 9,7 m/sek. Uzależ
niona jest ona, m.m. od: warunków wiatrowych, bu
dowy morfologicznej wydm i ukształtowania terenu.

Zniszczenia i przeobrażenia wydm

W ostatnich latach obserwuje się masowy rozwój 
turystyki w pasie nadmorskim, min. Pomorza Śród-



kowego W pasie nadmorskim Pomorza Środkowego 
w 1970 r. przebywało ok. 1,4 min turystów i wczaso

wiczów (tab. 1). W 1976 r., (w stosunku do 1970 r.) na
stąpił przyrost turystów i wczasowiczów na tym oDSza- 
rze o ok. 1,2 min czyli 54%. Wg obliczeń dokonanych 
przez J. Cieplika7, jednorazowe przejście przez stok 
wydmy 215 tys. turystów i wczasowiczów przebywa
jących na Wybrzeżu może zniszczyć ok. 1 ha wydmy, 
a na koronie wydmy przednie 1,7 ha. Polegały one, 
na zniszczeniu pokrywy roślinnej i glebowej oraz po
wstaniu obsuwów maherialu na wydmach. W efekcie 
dopi owadziłoby to, do powstania procesów erozji 
eolicznej i uruchomienia piasków wydmowych, Które 
stwarzają w takiej postad duże niebezpieczeństwo dla 
pobliskich obszarów. Najbardziej narażone na nega
tywną działalność turystyki są strefy wydm przednich 
oraz białych — najmniej ustalonych i utrwalonych. 
Wydmy szare są natomiast narażone na zniszczenie ze 
wzglądu na szybki rozwój budownictwa turystyczno- 
-wczasowego.

Plażowicze powodują niszczenie przede wszystkim 
wydmy przedniej. Położone są one Dowiem w bez
pośredniej styczności z plażą, na której przebywa co
dziennie ok. kilkuset tysięcy plażowiczów. Głównymi 
skutkami ich negatywnej działalności w tej strefie, są:
— zniszczenia zabezpieczeń wydm (płotki i szachow

nice z chrustu, trzciny)
— zniszczenia zatrawienia
— wykopane w pobliżu wału wydmowego doły, które 

mają osłaniać plażowiczów przed wiatrami
— obsuwy i zsuwy materiału na wydmach.

Wvmienione negatywne skutki działalności turys
tycznej doprowadzają do wywiewania piasków z tej 
części plaży i podnóża wydmy oraz zasypywania in
nych partii wydm, częściowo już ustabilizowanych. 
W ten sposób zabezpieczenia ochronne i roślinność nie 
spełniają swej funkcji. Uruchomione, lotne piaski 
doprowadzają do zachwiania równowagi w tworzeniu 
i ustalaniu przy pomocy roślin powierzchni piasków 
wydmowych.

Na wydmach białych następuje wydeptywanie roś
linności i jej łamanie. Z tego względu rośliny nie 
spełniają całkowicie swojej funkcji. Doprowadza to do 
wzruszenia spoistości ziaren piasku, a w dalszym efek 
cie do wywiewania piasku i powstania niecek defla- 
cyjnych, które powiększają się do wielkość' jarów.

Na wydmach szarych turyści i wczasowicze prze
chodzą na plaże w niedozwolonych miejscach, przez 
co następuje niszczenie pokrywy roślinnej i glebowej. 
W wyniku tego zostaje wywiewane podłoże piasz
czyste i pokrywa glebowa.

Na wydmach zielonych turyści i wczasowicze lamią 
rośliność zielną, krzewiastą oraz drzewa, wydeptują 
runo leśne. Podłoże jest mniej zwięzłe, a roślinność 
nie spełnia całkowicie swe] roli. W efekcie tego uru
chomione zostaje piaszczyste oodłoże, »pod korzeni 
drzew i krzewów wywiewana zostaje gleba. Dopro
wadza to, m.in. do wywracania drzew. Dużym pro
blemem w tej strefie jest także zaśmiecanie (butelki, 
puszki, papier itdj.

We wszystkich strefach wvdm^wych bardzo dużym 
problemem jest niszczenie zabezpieczeń ochronnych 
wydm. Przy ich pomocy, człowiek pomaga roślinności 
w unieruchamianiu piasków wydmowych, utrwalaniu 
i umacnianiu wydm. Zabezpieczenia te (płotki z chru
stu i trzciny, szachownice, wykładziny chrustem i trzci
ną) całkowicie lub częściowo zniszczone nie spełniaią 
swej ochronnej i twórczej roli.

Postępujący wzrost budownictwa turystyczno-wcza- 
sowego i uzdrowiskowego w pasie nadmorskim pozo
stawia także ujemne piętno w krajobrazie, jeżeli nie 
zostają przestrzegane obowiązujące nakazy i przepisy. 
Zdarza się to coraz częściej. W obrębie utrwalonych 
wydm zaczęto budować obiekty wypoczynkowo-wcza- 
sowe Obserwuje się to, zarówno na wydmach sza
rych, jak też białych 8. Na dużą skalę proces zabudo
wy następujące, w Dźwirzynie, Kołobrzegu, Ustro
niach Morskich, Gąskach, Mielnie, Sarbinowie, Dar-

łówku, Ustce, Rowach. W samych tylko lasach Mielna, 
Darłówka, Ustki i Rowów zlokalizowano do 1974 r. 
40 różnych ośrodków na obszarze 83 ha lasów ochron
nych, co stanowi ck. 50% lasów tego obszaru 9. Z tych 
powodów roślinność oraz drzewa są zagrożone — częs
to wbrew obowiązującym przepisom wycinane. Obsza
ry ośrodków pokrywane są siecią betonowych dróg 
i parkingów, co jest przyczyną zachwiania równowagi 
biologicznej, a tym samym naruszeniem biocenoz wid
mowych.

Działalność ta doprowadza do zniszczenia roślinnoś
ci, która przestaje spełniać — efektywnie swe funk
cje. Z tych względów proces zagospodarowania bio
logicznego wydm przedłuża się i wymaga dodatko
wych kosztów, wysiłku i pracy

PODSUMOWANIE

Obszar pasa nadmorskiego Pomorza Spodkowego jest 
bardzo atrakcyjny, ze względu na: — walory środo
wiska przyrodniczego, — stosunkowo czyste plaże, 
w porównaniu du innych regionów kraju oraz — do
bra kultury i cywilizacji. Przyciąga to coraz większa 
liczba turystów i wczasowiczów w ten rejon kraju.

Wydmy odgrywają bardzo dużą rolę w systemie 
ochrony pasa nadmorskiego, dlatego też wymagają 
ochrony przed negatywną działalnością człowteka. 
Szczególnie duże zagrożenie powoduje masowv rozwój 
turystyki i zabudowy turystyczno-wypocznkowej. W 
1974 r. wartość zniszczeń spowodowanych przez dzia
łalność turystyczną (roślinność, zabezpieczania wvdm) 
wyniosła ok. 41 tys. złotych; w porównaniu z 1971 r. 
wysokość jej wzrosła o 22 tys. złotych. W dalszym 
ciągu obserwuje się tendencję wzrastającą.

Stopień zagrożenia turystyczego uzależniony jest od 
podatności danego środowiska na niszczenie (warunki 
litologiczno-glebowe, roślinność) oraz od liczby turys
tów przebywających na danym obszarze. Szczególnie 
na duże zniszczenia narażone są strefy położone naj
bliżej plaży, a mianowicie wydmy przednie i białe. 
Wydmy szare i białe są także w dużym stopniu prze
obrażane przez wzrastającą zabudowę turystyczno-wv- 
poczyokową. Istotnym problemem, dotychczas nie roz
wiązanym jest niszczenie krzewów (łamanie) i wyci
nanie drzew na wvdmach zielonych. Niska odporność 
szaty roślinnej na niszczenie mechaniczne oraz nie
korzystne warunki litologiczno-gleoowe (mało zwięzłe) 
są nieodpowiednie dla dużej frekwencji turystów 
i wczasowcizów w pasie nadmorskim. W niektórych 
przypadkach zostają przekroczone dopuszczalne grani
ce joojemności turystycznej określonych obszarów. 
Doprowadza to, do degradacji środoiwska i wzmożenia 
procesów erozyjnych. Zniszczone wydmy są także 
łatwiejszym obiektem dla fal, które szybciej je roz
mywają.

Według normatywów urbanistycznych10 w pasie 
nadmorskim (plaża, chronione obszarv wydmowe, lasy 
i bory nadmorskie) obowiązuje zakaza wznoszenia o- 
grodzeń i dokonywania prac, które mogą spowodować 
niekorzystne zmiany krajobrazu i elementów przy
rodniczych. Nie we wszystkich rejonach wybrzeża Po
morza Środkowego przepisy te są przestrzegane. Na
leży większą uwagę zwrócić na stosowanie tvch prze
pisów przez użytkowników w pasie nadmorskim

W celu ograniczenia niekorzystnej działalności tu
rystycznej na obszarze wydm Pomorza Środkowego, 
należy:

— właściwie ukierunkować i opanować żywiołowo 
rozwijającą się turystykę,

— stosować pewne środki ochronne (prawidłowo urzą
dzone przejścia na plaże, większa liczba urządzeń 
towarzyszących, m.in. sanitariatów, wygrodzenie 
walów wydmowych),

— ograniczyć budowę ośrodkow turystyczno-wypo
czynkowych, w obrebie umocnionych wydm sza
rych i białych,

— zwiększyć akcję propagandową dotyczącą nieko- 
rzystecj działalności turystycznej w obrębie wydm,
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poprzez: ulotki, foldery, przewodniki i środki ma
sowego przekazu — radio, telewizją, prasę,

— zainstalować większą ilość tablic informacyjnych 
i ostrzegawczych,

— wyłączyć całkowicie z eksploatacji turystycznej, 
niektóre rejony wybrzeża Pomorza Środkowego ze 
względu na ich bardzo atrakcyjne walory krajo- 
znawczo-przyrodnicze; należy je przeznaczyć dla 
celów naukowo-badawczych, dydaktycznych,

— skierować częściowo ruch turystyczny w pas poje
zierny,

— przedłużyć sezon turystyczny nad morzem,
— zwiększyć kontrolę i ilość wizji terenowych przez 

odpowiednie jednostki administracyjne (ogranicze
nie budownictwa na wydmach) i ochrony środo
wiska, instytucje i urzędy zajmujące się ochroną 
wybrzeża, organizacje społeczne,

— przeznaczyć więcej środków finansowych na ochro
nę wybrzeża,

W pasie nadmorskim podejmuje się bardzo ceiowe 
badania dotyczące środowiska przyrodniczego tego 
obszaru, działalności turystyczne] i jej skutków. Nale
żą bowiem stworzyć naukowe podstawy ochrony wa
lorów środoiwska przyrodniczego poprzez określenie 
granicy, której ruch turystyczny me powinien prze
kroczyć. Niestety, została ona już w niektórych rejo
nach przekroczona. Wskazują na to widoczne prze
kształcenia środowiska.
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Bernard Konarski

Początki koszalińskiego Oddziału 
Gromady sięgają listopada 1960 r., 
kiedy to zorganizowano w Koszali
nie filię poznańskiej Gromady. Or
ganizatorem koszalińskiej placówki 
i jej pierwszym kierownikiem był 
Zygmunt Kawecki — ówczesny dzia
łacz związkowy. W kwietniu 1961 r. 
koszalińska Gromada przekształcona 
została w samodzielny Oddział. W 
ciągu 1961 r. zatrudniając zaledwie 
dwóch pracowników, Oddział zwer
bował 29 zbiorowych członków — 
głównie GS-ów, PGR-ów i kółek rol
niczych, zorganizował 34 wycieczki 
krajoznawcze, w których wzięło u- 
dział 1536 uczestników i uzyskał 367 
tys. zł obrotów.

morski i Kołobrzeg. W Zlocie wzię
ło udział 900 osób, w tym wielu 
kombatantów Obszerną relację o 
zlocie umieścił wówczas Głos Kosza
liński.

Na koniec 1963 r. Oddział zrzeszał 
już prawne 100 członków i zatrudniał

tenże rok Oddział uzyskał II miejs
ce w kraju we współzawodnictwie 
między 17 oddziałami wojewódzki
mi. Dostał też II nagrodę w ogólno
polskim konkursie na najleDszy 
punkt informacji turystycznej. Po
wołał do życia swoją pierwszą pla-

Rys historyczny Oddziału 
Okręgowego 0ST

Na ooczątku 1962 r. powołano do 
życia Radę Oddziału składającego 
s,ę z przedstawicieli organizacji 
członkowskich. Zakupiono też pierw
szy autobus Sń.N-II-100, kosztem ca 
250 tys. zł. W tymże roku zorgani
zowano już 170 wycieczek z prawie 
10 tysiącami uczestników. Rozpoczę
to przygotowania do zorganizowania 
„Wczasów pod gruszą”. Wczasy te 
doszły do skutku w następnym roku, 
w oparciu o prywatne kwatery i ja
dłodajnie, a przebywało na nich pra
wie 750 osób. Pod koniec 1963 r. 
Koszalińska Gromada zorganizowała 
„Zlot Spółdzielców i Rolników”, któ
rzy zwiedzili tereny walk o Wał Po-

„Gromada

8 pracowników. W lutym 1964 r. 
Zygmunt Kawecki zrezygnował z 
zajmowanej funkcji, dokooptowany 
został do Rady Oddziału, a nowym 
dyrektorem został Wacław Rozen- 
tal — działacz ZSL. W tym roku 
Oddział obsłużył prawie 3000 wcza
sowiczów i ponad 30 tys. turystów, 
uzyskując 6,3 min zł obrotów, Za

w Koszalinie

cowkę terenową — Ekspozyturę w 
Słupsku.

W roku 1966 — poza wczasami i 
wycieczkami krajowymi, rozpoczął 
Dddział organizowanie turystyki za
granicznej. Łącznie zorganizowano 
16 wycieczek do NRD, Czechosłowa
cji i Węgier, w których wzięło udział 
418 uczestników. Zakupiono w tym
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roku trzy dalsze autoousy kosztem 
ponad 700 tys. zł, oraz uruchomiono 
drugą Ekspozyturę — w Szczecinku. 
Na koniec roku Oddział zrzeszał ok. 
120 członków, zatrudniał 15 pracow
ników. Obsłużył łącznie prawie 40 
tys. klientów i uzyskał ponad 12 
min zł obrotów.

Następne placówki Gromady 
powstały w Kołobrzegu, Człuchowie 
i Wałczu w 1967 r. Rok później po
wołano do życia Ekspozyturę w Poł
czynie Zdroju, która rozpoczęła no
wy rodzaj działalności, a mianowicie 
wczasy lecznicze w oparciu o pry
watne pokoje i jadłodajnie oraz za
biegi w zakładach uzdrowiskowych. 
W ciągu 1968 r. z wczasów leczni
czych prowadzonych przez Gromadę 
skorzystało 364 osób. Byli to głównie 
pracownicy wiejskiej spółdzielczości. 
Wczasy te kontynuowała Gromada 
do roku 1975, a rocznie w Połczynie 
kurowało się ca 2000 osób, głównie 
spółdzielców, a obok nicn rolnicy, 
członkowie kółek rolniczych, inwali
dzi, a ostatnio nawet pracownicy 
służby zdrowia. Od 1976 roku dzia
łalność tę przejęło Wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Turystyczne.

W roku 1970 przejęło zniszczony 
dworek w Kominie koło Słupska, w 
którym kosztem 1,5 min zł urzą
dzono ośrodek kolonijno wycieczko
wy na 160 miejsc. Corocznie w o- 
kresie wakacji wypoczywa tam kil
kaset dzieci, a po sezonie przyjmo
wane są wycieczki, oraz odbywają 
się kursy i szkolenia.

W latach 1968—1970 powołano do 
życia dwie następne Ekspozytury w 
Sławnie i Bytowie. W 1972 r. dy
rektorem Oddziału został Marian 
Karolonek (1922—75) pod kierownic
twem ktdrego Oddział w i9/3 r. o- 
siągnął wielki sukces, zajmując I 
miejsce w kraju, wśród siedemnastu 
Oddziałów. Do uzyskania tego sukce
su wydatnie przyczyniła się ofiarna 
praca całej załogi, a także aktywna 
działalność Rady Oddziału. W po
myślnym 1973 r. Oddział zorganizo
wał wczasy dla 20 530 osób. Wczasy 
lecznicze dla 2071 osób, na wyciecz
kach krajowych obsłużył 77 217 tu
rystów, na własnym terenie przy
jął 29 106 turystów i w turystyce 
zagranicznej obsłużył 9366, czyli 
łącznie miał 138 250 klientów, uzys
kując 66,02 min obrotów.

Koszalińska Gromada ma liczną 
grupę długoletnich, ofiarnych pra
cowników. Należą do nich m. in. 
Marian Fudro szef turystyki, pra
cująca od 1964 r. Zofia Sałdziun — 
szef wczasów z 10-letnim stażem 
pracy w Gromadzie, Leokadia Ros- 
towska z Człuchowa, Bogusław Flor- 
kowski z Kołobrzegu, wzorowy kie
rowca Edward Pietras ze Słupska, 
Stanisław Zabielski ze Słupską i 
wielu innych.

W 1974 r. Gromada w Koszalinie 
również uzyskała dubre wyniki i za
jęła III miejsce w kraju. Wybudo
wała w tym czasie własny lokal w 
Człuchowie kosztem 750 tys. zł. Od 
roku 1975 dyrektorem Oddziału zo
stał mgr Bernard Konarski.

Omawiając ostatni sezon — 1977 
roku ze spraw związanych z Oddzia
łem należy w pierwszej kolejności 
uwypuklić działalność wczasową. 
Wczasy prowadzono w 26 miejsco
wościach na Pojezierzu. Wczasowi
cze mieszkali — głównie w prywat
nych pokojach i stołowali się w pry
watnych jadłodajniach nadzorowa
nych przez Gromadę. Łącznie z 
wszystkich form działalności wcza
sowej skorzystało 28 000 osób.

Liczba skarg na wczasy — przy 
tak wielkiej rzeszy wypoczywają
cych — była znikoma, Wszystkie 
placówki prowadzące wczasy, doło
żyły maksimum wysiłku, aby za
pewnić dobry standard zakwatero
wania i wyżywienia. Prowadzono 
również ożywioną działalność roz
rywkową, kulturalną * krajoznawczą. 
Każda wieś miała do dyspozycji 
nieźle wyposażoną świetlicę, organi
zowane były zabawy, odczyty, gil
dia dzieci, wycieczki — do Kluk, 
Słowińskiego Parku Narodowego. 
Darłowa, Kołobrzegu, Szlakiem Walk 
o Wał Pomorski, na festiwale w Ko
łobrzegu i Połczynie, rejsy statkiem 
w morze. Placówki otrzymały sze
reg podziękowań, bardzo liczne po
chlebne wpisy figurują w książkach 
życzeń i wniosków rejonów wczaso
wych i jadłodajni.

Wielkim sukcesem zakończył się 
sezon 1977 r. dla wsi Przechlewo, w 
której prowadziła wczasy Ekspozy
tura w Człuchowie Przechlewo 
wśród 100 wsi w kraju zdobyło I 
miejsce w konkursie „Jabłońscy za
praszają Matysiaków”, uzyskało 800 
tys. zł nagi oay oraz kilkanaście na
gród indywidualnych, Wieś ta może 
stanowić wzór do naśladowania dla 
innych miejscowości, które chciałyby 
zacząć wczasy.

Rozpoczęto od września br, przy
gotowania do sezonu wczasowego 
19"8 r. W roku tym Oddział Groma
dy w Koszalinie wydatnie rozwinie 
wczasy na wsiach letniskowych na 
Pojezierzu, Są ku temu warunki or
ganizacyjne, finansowe i wszelkie 
inne, nadal jednakże nie ma wielu 
chętnych na ten rodzaj wypoczynku. 
Utarł się wśród klientów spoza na
szych województw pewien szablon 
myślenia, że wypoczynek w Kosza
lińskiem czy Słupskiem, kojarzony 
jest z morzem.. Ale ponieważ nad 
brzegiem Bałtyku jest z każdym ro
kiem ciaśniej — należy sądzić, że 
stopniowe wczasy na Pojezierzu zy
skają na popularności.

W turystyce krajowej w 1977 r. 
zorganizowano 1316 wycieczek, w 
których wzięio udział i02 970 osób. 
Największym powodzeniem cieszyły 
się wycieczki do Krakowa, Warsza
wy, w Bieszczady, w Sudety, a tak
że do Trójmiasta, Torunia i na Ma
zury. Starano się zapewnić uczest
nikom wycieczek dobry standard u- 
sług hotelarskich i gastronomicz
nych, a także maksimum wrażeń 
krajoznawczych i rozrywkowych. 
Organizatorzy odczuwali jednak 
znaczne trudności w uzyskaniu 
miejsc w hotelach, mieli też kłopo
ty z uzyskaniem autobusów. Wyni

ka to glówrne z żywiołowego wprost 
wzrostu zapotrzebowania na usługi 
tego rodzaju, a bardzo wolnego 
przyrostu bazy noclegowej i prze
wozowej. 186 wycieczek miało cha
rakter zawodowy, to jest było połą
czone ze zwiedzaniem wzorowych 
rolniczych, handlowych i przemysło
wych zakładów pracy oraz różnych 
placówek naukowych. W wyciecz
kach tych wzięło udział 10 996 osób. 
Klientami Gromady w turystyce 
krajowej byli głównie pracownicy 
spółdzielczości wiejskiej, członkowie 
kółek rolniczych, pracownicy insty
tucji obsługujących rolnictwo, a tak
że duże grupy młodzieży wiejskiej.

W turystyce zagranicznej odbyło 
się w roku 1977 — 21 wycieczek 
zbiorowych z 719 uczestnikami, oraz 
195 osób wyjechało/za granicę za 
pośrednictwem Gromady indywi
dualnie. Ruch w tym zakresie, sta
nowi ca 190 proc. wielkości rucnu 
w analogicznym okresie ub roku. 
Powodzeniem cieszyły się wycieczki 
do Związku Radzieckiego. Buigani, 
Węgier, Czechosłowacji i Niemiec
kiej Republiki Demokratycznej.

1977 rok zamknięto liczbą ca 150 
tys. obsłużonych osób, obrotami w 
wysokości ca 75 min zł i zyskiem 
w wysokości 5 min zł. Na uwagę za
sługuje fakt, że Oddział w Koszali
nie zatrudnia średnio 70 pracowni
ków, co dowodzi, że wydajność pra
cy na 1 pracownika jest rzeczywiście 
wysoka, a możliwa jest do uzyska
nia poprzez wielkie zaangażowanie 
i wysiłek całego kolektywu pracow
niczego.

♦ ♦♦♦♦♦♦♦

30 lat Gdańskiego 
Muzeum Narodowego

W 1378 r. Gdańskie Muzeum Narodowe 
obchodzi 30-lecie działalności. Flacówka 
specjalizuje się w gromadzeniu zabytków 
gdańskich i pomorskich, stąd też pizez 
wiele lat nosiła nazwę Muzeum Pomor
skiego. Wzbogacające się stale zbiory u- 
możliwiły otwarcie kilku wyspecjalizowa
nych instytucji muzealnych — Muzeum 
Archeologicznego, które zajęło Dom He
weliusza, Centralnego Muzeum Morskiego 
w Żurawiu, filii etnograficznej i Galerii 
Współczesnej w oliwskim Pałacu Opa
tów, Muzeum Historii Miasta Gdańska w 
Ratuszu Głownomiejskim, Muzeum Na
rodowej sprawuje także pieczę nad Mu
zeum Hymnu Narodowego w Hędominie. 
Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, naj
starszym w Polsce Kaszuoskim Parkiem 
Etnogiaficznym we Wdzydzacn Kiszew
skich, kolekcjami zabytków w Wejhero
wie, Pucku i Starogardzie Gdańskim.

Kolekcje własne należą dc szczególnie 
interesujących. Blisko poł miliona osob 
corocznie ogląda zbiorj malarstwa gdań
skiego od średniowiecza po współczesność, 
flamandzkiego, holenderskiego, wśród 
nich słynny „Sąd ostateczny” arcydzie
ło Memlinga, obrazy Jana Stecha, teki 
rycin Cranaehy, Rembrandta, Duereia, 
Chodowieckiego, Picassa, Chagalla, gale
ria XIX- i XX-wieeznego malarstwa pol
skiego, kolekcje mebli gdańskich i ho
lenderskich, rzeźb gotyckich i baroko
wych, kowalstwa artystycznego i złot- 
nictwa.

2. W.

9



jubileuszowe seminarium 
Izby Pamięci Wincentego Pola

Gdańsk Sobieszewo. W budynku tym mieści się Izba pamięci Wincentego
Pola

Węgrzynowicza. Składając życzenia u- 
czestnikom tego spotkania, poinformował 
on w tym liście o udzieleniu jednora
zowej pomocy finansowej na zagospoda
rowanie izby (20.000 zł) oraz o tym, że 
ZG PTTK wystąpi do Ministerstwa Kul
tury i Sztuki w Warszawie o ujęcie tej 
placówki do ogólnopolskiego rejestru 
społecznych izb pamięci.

Aktualny skład Rady Opiekuńczej Izby 
Pamięci Wincentego Pola w Sobieszewie 
jest następujący: przewodniczący inż.
Jan Sidorczak (przewodniczący Komitetu 
Osiedlowego w Sobieszewie), wiceprze
wodnicząca dr Maria Pelczar (Zakład 
Kartografii Uniwersytetu Gdańskiego), 
sekretarz inż. Adam Pol (prawnuk poety, 
Gliwice), gospodarz i jej bezpośredni 
opiekun Ryszard Sykisz (Komitet Osied
lowy Sobieszewo), a czionkami: Jan Bo
gucki (Odaział PTTK Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina), mgr Czesław Skonka (pize- 
wodniczący Komisji Krajoznawczej Za
rządu Wojewódzkiego PTTK Gdańsk), 
doc. dr Janusz Jasiński (redaktor na
czelny „Komunikatów Mazursko-Warmiń
skich", twórca „Pokoju Pamiątek A. 
Samulowskiego”), dr Longin Malicki 
(etnograf, Gdańsk), Jan Biońa (Górki 
Wielkie, woj. Katowice, badacz folkloru 
beskidzkiego), mgr Kazimiera Tukiewicz 
(dyrektor szkoły, Sobieszewo), Antoni

W dniu 27 listopada 1977 r. odbyło się 
w Izbie Pamięci Wincentego Pola do
roczne piąte seminarium, Na program 
jego złożyły się. odczyt doc. Janusza 
Jasińskiego z Olsztyna pt.: „Warmia i 
Mazury a Wincenty Pol”, podsumowa
nie działalności krajoznawczej PTTK 
ziemi gdańskiej za 1977 r. oraz wręcze
nie wyróżnionym działaczom krajoznaw
czym PTTK upominków, dyskusja, zwie
dzenie izby' pamięci i wycieczka piesza 
„Siadami Wincentego Pola" (Sobieszewo 
- Górki Zachodnie — ujście Śmiałej 

Wisły — brzegi Bałtyku — Sobieszewo),
W dyskusji na seminarium głos za

brali m.in. przewodniczący komitetu 
Osiedlowego w Sobieszewie inż. Jan Si- 
d orczyk, dr Maria Pelczar, Ryszard 
Sykisz. doc. dr Janusz Jasiński, inż. 
Adam Pol, mgr Czesław Skonka, Antoni 
Dworski. Zaproponowali oni m.in. przy'- 
gotowanie do druku wydawnictwa — 
informatora o tej placówce, powiększe
nie izby pam.ęci o jeszcze jeden pokój, 
ukierunkowanie tutejszych zbiorów pod 
hasłem: „Wincenty Pol a Pomorze”,
dalsze gromadzenie ciekawych ekspona
tów, większą popularyzację tej izby oraz 
tras wędrówek „Siadami Wincentego 
Poła”. Ustalono również, że następnym 
lematem dorocznego spotkania, które od
będzie się w listopadzie 1978 r. będzie: 
„Pobyty Wincentego Pola w Tatrach” — 
odczyt ten opracuje i wygłosi dr Maria 
Pelczar.

Miłym akcentem spotkania było od 
czytanie listu skierowanego do uczest
ników seminarium przez sekretarza Za
rządu Głównego PTTK i jednocześnie 
przewodniczącego Komisji Krajoznawczej 
ZG PTTK w Warszawie kol. inż. Jacka

< ■.

m li

Tablica informacyjna w Sobieszeyvie
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Dworski (naurzyoel, Gdańsk) oraz mąr 
Wacław Grzanka, mgr I lżbieta Matys- 
-Szotowska, Kyszai d Kawaten i nigi inż. 
Jadwiga Kuśmierek.

Podczas tego seminarium przekazane 
zostały kolejne eksponaty-dary społecz. 
ne dla tej placówki

Zainteresowanych zwiedzaniem tej pla
cówki informujemy, że mieści ; ę ona 
w GdansKU-Sobieszewie, ul. Turystyczna 
3, I piętro. Informacji telefonicznych o 
możliwościach zwiedzania, zasięgnąć 
można pod numerem 380-731 oraz w Od
dziale PTTK Sioczni Gdańskiej im. Le
nina, ul. Jana z Kolna 31, skr. poczt. 
Gdańsk, tel. 37-26-20 Ofiary pieniężne 
na rozwój izby, a zwłaszcza na wydru
kowanie pierwszych wydawnictw o tej 
placówce można przekazywać na konto 
PKO Gdańsk, nr 19-510-9781-132. O .di ał 
PTTK Sioczm Gdańsk ej, z naznaczeniem: 
„Na Izbę Pamięci Wincentego Pola”. 
Wszelkie eksponaty-dary dla tej placów
ki można przekazać pod adresem. Ko
misja Krajoznawcza Zarządu Wojewódz
kiego PTTK, ul. Ogarna 72 „a”, skr
poczt. 147, 80-158 Gdańsk.

Czesław SKONKA

Seminaiium krajoznawcze PTTK w Sobieszewie — 27.11.1977 r.

♦

Nowy zajazd
Gdańskie PKZ przygotowują dla 

wojewódzkiego konserwatora za
bytków w Elblągu opracowanie 
konieczne do przeniesienia i adap
tacji na zajazd żuławskiego aomu 
podcieniowego z Klęcia koło Mal
borka. Dom ten, jeden ze starszych 
i cenniejszych — został zbudowany 
w połowie XVIII w., zarazem je
den z obszerniejszych, o konstruk
cji szchulcowej wypełnionej ceg
łą, posiada wyjątkowo piękne pod
cienie z bogato ozdobionym szczy
tem. Aktualnie pozostając w gestii 
PGR jest bardzo zaniedbany, ale — 
zapewne dzięki konserwatorskiej 
restauiaoji wT 1962 r. — jego stan 
techniczny jest dobry.

Ponieważ w Klęciu zabytek znaj
duje się poza szlakami turystycz
nymi, nowym miejscem jego loka
lizacji ma być skrzyżowanie szos 
malborskiej i do Nowego Stawu. 
Inwentaryzacja zabytkowego do
mu jest już gotowa, w toku stu
dium urbanistyczne, w 1978 roku 
może być ukończona dokumenta
cja Pracownia Konserwacji Zaby- 
ków w Gdańsku sugeruje, aby nie 
poprzestawać tylko na przeniesie
niu obiektu mieszkalnego, ale stwo
rzyć całą żuławską zagrodę, elimi
nując ewentualność dobudowywa- 
rna nowego zaplecza. Sugestia ta 
zasługuje na uwagę.

Przeniesienie domu z Klęcia, 
które będzie realne juz w przy

szłym roku, zapowiada się intere
sująco również z tej przyczyny, że 
stanowi pierwszy przypadek roz
biórki i stawia na nowo, w innym 
miejscu, żuławskiego domu pod
cieniowego

G4. Wyb.

0 dalszym losie 
zamku

w Skarszewach

Zamek w Skarszewach jest obiek
tem tak niepokażnym, że kumuś kto 
nie wie jak wygląda, trudno go roz
poznać. Przyczyny tej niepozornosci 
wyjaśniły zakończone ostatnio bada
nia architektoniczne gdańskich PKZ, 
które wykazały, że obiekt ten pier
wotnie był znacznie większy, ale na 
skutek usuwania się wzgórza częś
ciowo się zawalił. Zostały więc tyl
ko resztki i, niestety, ze względu na 
maią stateczność skarpy nie może 
być mowy o rekonstrukcji całości.

Badania architektoniczne, którymi 
zajmowała się inż. arch. Anna 
Chrzanowicz, przy konsultacji dr 
Jerzego Frycza, nie rozstrzygnęły 
natomiast niejasnego problemu da
towania zamku. Bc choć przyjęło się 
uważać, że został on wzniesiony 
przez zakon rycerski joannitów, 
którym teren Skarszew w 1198 roku 
przekazał książę Grzymisław rezy
dujący na Swieciu, niezbitych dowo

dów na to nie ma. Być może Więc, 
że zamek był budowlą Krzyżaków, 
którym joannici sprzedali Skarsze
wy w 1370 roku. Jak było naprawdę 
— mimo wnikliwych badań przeoro- 
wadzonych w obiekcie, porówny
wania cegieł, z których zamek zo
stał wzniesiony, z aokładme dato
wanymi cegłami skarszewskich mu
rów obronnych — nie udało się u- 
stalić. Odpowiedzi na pytanie: joan
nici czy Krzyżacy nie dali też ar
cheolodzy. Zagłębiając się w obrębie 
zamku do 7 m w warstwy kultu
rowe ustalili natomiast, że w wie
kach IX—X istniało na zamkowym 
wzniesieniu osadnictwo słowiańskie.

Ale nie tylko z przyczyn, o któ
rych mowa powyżej badania w zam
ku skarszewskim były utrudnione. 
Również dlatego, że wnętrza zamku 
za czasów zaboru pruskiego zostały 
zniszczone na skutek magazynowa
nia w nich soli. Ponadto brak dia 
tego obiektu ikonografii — jedyny 
sztych przedstawiający zamek ma 
charakter, jak określają architekci, 
romantyczny. w tej sytuacji zapadła 
decyzja konserwatorska nieco „ro
mantycznej” rekompozycji zabytku, 
który w lormie obecnej jest po pro
stu brzydki. Zamek zostanie więc 
podniesiony o jedną kondygnację 
(którą kiedyś posiadał) i otrzyma 
dwa dachy (w układzie podobnym 
jak na wieży kościoła NMP w 
Gdańsku). Sńecjalne studium archi
tektoniczne ma też dać odpowiedź 
jak, rozsądnie, wzbogacić jego lor- 
mę.

Zarazem określona jest już przy
szła funkcja tego obiektu: w piwni
cach Dędzie piękna kawiarnia, na 
górze — muzeum. Być może poświę
cone Józefowi Wybickiemu, którego 
pamięć związała ze Skarszewami 
praktyka Sądowa w la‘ach 1762— 
1767, kiedy zaczynał pracę w zawo
dzie jurysty.

Gl Wyb.
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Restauracja 
jednego z domków 

mieszczańskich 
w Gdańsku Oliwie

W roku 1978 Pracownie Konser
wacji Zabytków w Gdańsku ropo- 
czną prace przy restauracji Dworu 
przy ul. Bytowskiej 4 w Oliwie, o 
którego zachowanie i ratowanie wie
lokrotnie występował Głos Wy
brzeża. Dwór ten będzie adaptowany 
na dom pracy twórczej PKZ z częś
ciową rekonstrukcją wnętrz: sal
dworskich, hallu, piwnic, gdzie za
chowała się część detali i dla któ
rych jest ikonografia. Dokumentację 
dla tego obiektu przygotowuje inż- 
arch. Konstanty Maciejewski.

Przy ul. Bytowskiej zostanie tak
że przeprowadzona rewaloryzacja 
pięknego ongiś paiku, zajmującego 
obszar ok. 3 tys. m. kw. — projekt 
już przygotowują PKZ, specjalizują
ce się w tej dziedzinie. Będzie rów
nież zrekonstruowany zabytkowy 
spichlerzyk, na podstawie inwenta
ryzacji sporządzonej przed laty, nim. 
się jeszcze zawalił. W spichlerzyku 
ma być recepcja.

Gł. Wyb

Zabytkowa 
kuźnia wodna

Przy ul. Bytowskiej w Gdańsku- 
-Ońwie nad Potokiem Oliwskim 
przystąpiono do odbudowy zabytko
wej kuźni wodnej. Ta stara zabyt
kowa kuźnia, o której wspomina 
pierwszy dokument z roku 1597, po 
drugiej wojnie światowej była jesz
cze czynna do roku 1948. Pomimo 
przejęcia w roku 1957 tej kuźni 
przez Muzeum Techniki NOT w 
Warszawie obiekt nie zabezpieczony 
należycie ulegał stopniowemu znisz
czeniu. Akcja ratunkowa zabytku 
ruszyła na dobi e dopiero w 1977 
roku, kiedjr Przedsiębiorstwo Dos
taw Eksportowych „Metalcoop” re
prezentowane przez dyrektora Józe
fa Karpisza objęła patronat nad tym 
obiektem. Dzięki niemu jak rów
nież innym przedsiębiorstwom w 
dniu 17 stycznia 1978 r. został uru
chomiony mechanizm kuźni w częś

ci zrekonstruowany i doprowadzony 
do pełnej sprawności. Pozostała 
część obieklu zostanie udostępniona 
turystom w tegorocznym sezonie 
letnim. Obiekt ten ma gospodarza 
i przewodnika zarazem w osobie 
Horsta Stephana — syna zatrudnio
nego w tej kuźni w latach 1918— 
1945 kowala Augustyna Stephana- 
Obiekt ten jest drugim w Polsce 
obiektem tego typu — podobny 
znajduje się na Kielecczyźnie w 
miejscowości Stara Kuźnia,

W.A.

I

Średniowieczny port 
odkryto

w Zatoce Puckiej
w Pucku — na płytkim dnie za

toki — odkryte zostały pozostałości 
portu z okresu średniowiecza. Od
krycia dokonała, podczas tegorocz
nego lata, trójka studentów-płetwo- 
nurków z Warszawy działających w 
porozumieniu z istnieiącą w Pucku 
stacją wiedzy o regione. Następnie 
sprawą zainteresowali się naukow
cy z Instytutu Kultury Materialnej 
PAN i Uniwersytetu Gdańskiego, 
których opinia potwierdza wielką 
wartość odkrycia.

Na ślady portowych umocnień 
płetwonurkowie natknęli się w od
ległości 100 metrów od brzegu nieco 
na zachód od obecnego portu w 
Pucku. Celem ich poszukiwań była 
przystań floty kaperskiej, tymcza
sem trafili na obiekt o kilka wie
ków starszy. Pochodzi on prawdopo
dobnie z XIII stulecia.

Portową budowlę hydrotechniczną 
określić można jako pomost czy pirs 
złożony z dwóch prostopadłych do 
siebie części. Dłuższa z nich mierzy 
ok. 100 metrów, krótsza — 68. Bu
dowla ma konstrukcję typowo sło
wiańską, charakterystyczną dla o- 
kresu średniowiecza. Podobne kon
strukcje spotkano już w Gdańsku 
i Gnieźnie.

Ż.W.

Coraz więcej 
uratowanych zabytków 

w woj. słupskim
Coraz więcej zabytków znajdują

cych się w woj. słupskim, jak stare 
dworki, pałace, chaty wiejskie —ra
towanych jest przed ruiną. Duże za
sługi w tym mają zwłaszcza załogi

PGR, które odbudowują obiekty za
bytkowe z przeznaczeniem głównie 
na cele socjalno-kulturalne i szkole
niowe- W ostatnich latach odbudo
wano na takie cele pałace w Malcz- 
kowie, Kusowie, Poganicach, Bo
brownikach, Jasieniu, Załężu, Kwa- 
sowie i Charbrowie. Również w 
miastach województwa ratowaniu 
zabytków poświęca się coraz więcej 
uwagi. w Słupsku dobiega końca 
odbudowa baszty obronnej i zabyt
kowego domku — wchodzących w 
skład dawnego zamkowego zespołu 
młyńskiego. Znajdą się tu po
mieszczenia Pracowni Konserwacji 
Zbiorów Muzeum Pomorza Środko
wego oraz czytelnia naukowa, 
W Bytowie kończy się prace przy 
rekonstrukcji obronnego zamczyska, 
w którego dwóch skrzydłach mieści 
się już Muzeum Zachodniokaszub- 
skie i biblioteka miejska. W trzecim 
skrzydle zamku urządzona zostanie 
sala widowiskowa oraz hotel turys
tyczny, kawiarnia i restauracja.

Dz. B.

Kolorowy archipelag 
na Pomorzu

Geolodzy znaleźli niedawno wiele 
nowych śladów pradawnego morza, 
które w okresie górnego permu tj. 
220—200 min lat temu znajdowało 
się na terenach dzisiejszej Wielko
polski i Pomorza.

Morze to rozciągało się od Atlan
tyku przez Anglię, Holandię, Danię 
do północno-zachodniej Polski. Było 
to morze płytkie — szybko wysy
chające w gorącym khmacie. Na te
renie Polski znajdowała się jego 
najpłytsza część — jedynie w Wiel- 
kopolsce występowało niewielkie 
obniżenie. Siadem tego morza są 
grube warstwy soli w Wielkopolsce 
i na Pomorzu.

Wiercenia geologiczne na Pomorzu 
ujawniły pozostałości dawnych wysp 
i raf koralowych. Niewielki archi
pelag takich wysepek ciągnął się 
wzdłuż limi Kołobrzeg-Koszalin- 
-Chojnice. Łańcuch wysp powstał 
wskutek wypiętrzenia niewielkich 
bloków skalnych. Wyspy otoczone 
były pierścieniami raf. Natrafiono 
też na rafy tworzące podłużne ba
riery.

Ż.W
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W początkach epoki żelaza nastę
puje powolna zmiana klimatu. Sta
je się on coraz bardziej wilgotny, 
co stwarza znacznie dogodniejsze 
warunki dla uprawy roli. Zmianie 
ulega także krajobraz, lasy zajmują 
większe połacie niż w sucnym kli
macie epoki brązu. Następstwem 
wzrostu ludności i rozwoju sił wy
twórczych jest również rozkwit 
kultury łużyckiej. Najstarszym o- 
siedlem obronnym są Sobiejuchy, 
założone w latach 700—650 p.n.e na 
liczącej prawie 6 hektarów wyspie 
piaszczystej wśród wód jezior: So- 
biejuch i Dobrylewa, przez które 
przepływa rzeczka Gąsawka. Wa
rownia ta jest największa wśród 
osiedli tego rodzaju w Wielkopoisce.

Samą wyspę ubezpieczono na 
brzegu khkurzęaowym częstokołem- 
-faiochronem z kołów dębowych. 
Wał drewniano-ziemny został posta
wiony doń równolegle. Wzdłuż wa
łu biegła ulica okrężna, ale już na 
wyższym brzegu. Wewnętrzna za
budowa składała się z rzędów i 
równoległych ulic. Piaszczyste, su
che podłoże umożliwiało zakładanie 
ziemnych jam-piwnic do przecho
wywania zapasów.

Osiedle miało wymiary 350X180 
metrów i było zamieszkane przez 
dużą liczebnie gromadę, złożoną z 
ponad dwunastu rodzin patriachal- 
nych. Było więc kilkanaście rodów, 
które tworzyły zwartą organizację 
plemienną w sile około 2500 ludzi. 
Po pierwszym zniszczeniu osiedle 
zostało odbudowane i pyło przez 
dłuższy czas zamieszkane, po czym 
uległo zagładzie w wyniku zapewne 
walk międzyplemiennych. Znalezio
ne w rozsypisku wału części szkie
letów ludzkich dowodzą zaciętej o- 
brony. — Stało się to w latach o- 
koło 600—550 p.n.e.

Pozostali przy życiu członkowie 
plemienia rozbili się zapewne na 
dwie bratnie grupy, złożone z kil
kunastu rodów i założyli nowe o- 
siedla: na bagiennej wyspie Jezio
ra Biskupińskiego w odległości 13 
km na południe od Sobieiuch oraz 
na wyspie Jeziora Izdebskiego, po
łożonej 8 km na południowy zachód 
od Biskupina.

Płaska wyspa Jeziora Biskupiń
skiego o powierzchni ponad 2 hek
tary i wilgotnym podłożu, została 
zabezpieczona częstokołem-falochro- 
nem z kilkunastu tysięcy kołów u- 
kośnie wbijanych w dno jeziora. 
Częstokół miai wzmocnić brzeg 
wyspy, chronić go przed podmyciem, 
naporem lodów i utrudniać na
pastnikom podejścia do waiu obron
nego. Koły w północno-zachodniej 
części w postaci łamaczy kry zapo-

Janusz K. 
Kaźmier $ ki

Obronne

Osiedla

prehistoryczne

nu

Pałukach

biegały naporowi lodów naciskają
cych ze strony nawietrznej.

Wnętrze osiedla otaczał wał o- 
brcnny. Był on 3 metry szeroki i 
około 6 metrów wysoki, zbudowany 
ze skrzyń — izbic z drągów dębo
wych, wypełniony ziemią i obrzu
cony gliną. Wal od wnętrza osiedla 
był wsparty słupami. Nad bramą 
wzajdową długą 9 metrów znajdu- 
wała się wieża ochronna i obser
wacyjna. W przejściu mieściły się 
mocne dębowe wrota. Dojście ścieś
nione słupami było wąskie, aby na
pastnikom utrudnić napór.

Od bramy biegł długi około 120 
metrów most, ponad wodą, do po
łudniowego brzegu jeziora. Ulica 
okrężna i system ulic poprzecznych 
umożliwiały komunikację, transport, 
ułatwiały obronę. Plac koło bramy 
służył zgromadzeniom wszystkich 
członków rodu, narodom i niektó
rym obrzędom i uroczystościom. 
Równolegle do ulic stały w rzędach 
domy, o wspólnych ścianach szczy
towych

Każdy dom 8X9 metrów był po
dzielony na dwie części: tzw przed
sionek i izbę. W izbie znajdowało 
się łoże, palenisko i inne sprzęty 
Domy stawiane ,,na łatkę”, tzn. 
słupy miały rowki, w które wsuwa
no poziomo bierwiona (sumiki). Do
my kryto dachem z trzciny. Wejścia

były od południa ze względu na 
nasłonecznienie, światło i wiatry. 
Podstrzesze było konieczne ze 
względu na niemożliwość budowa
nia jam ziemnych na zapasy wsku
tek wilgotności podłoża.

Wszystkie domy (było ich około 
102—106) miały jednakową po
wierzchnię użytkową — 90 m2. W 
każdym mieszkała jedna rodzina. 
Do budowy osiedla użyto około 
8000 m3 drewna, nie licząc ziemi, 
gliny i masy kamieni.

Osiedle w Biskupinie po okoio 
40 latach uległo zagładzie w wy
niku walki międzyplenmiennych, 
po czym odbudowano je prawie na 
tym samym planie. Trwało ono 
około 80 lat, po czym znowu je spa
lono. Na jego ruinach w latach o- 
koło 400—350 p.n.e. powstała osada 
otwarta.

Osiedle w Izdebnie zajmuje po
wierzchnię mniej więcej tę samą 
co w Biskupinie. Było ono także 
odoudowywane.

Na południowo-wschodnim wyso
kim brzegu Jeziora Czeszewskiego, 
na północ od wsi Smuszewo istnia
ła duża otwarta osada prasłow ań- 
ska z wczesnej epok: żelaza. Około 
500—400 lat p.n.e. mieszkańcy tej 
osady przenieśli się nieco na północ, 
na podmokły przesmyk między je
ziorami Czeszewskim i Czeszewskim 
Małym i wybudowali obronny gród 
podobny do Biskupina. Na linii 
wschód-zachód ustawione były drew
niane domostwa konstrukcji sumi- 
kowo-łętkowej. Na linii północ-po
łudnie usytuowana była główna uli
ca pięciometrowej szerokości. Ca
łość otoczona była wałem 3,5 m sze
rokim i 5 m wysokim.

Osada ta podobnie jak opisane 
poprzednio została spalona, prawdo
podobnie przez inne rodzinne plemię 
w czasie jakiegoś zatargu i opusz
czona.

LITERATURA: Andrzej Buczyński. O- 
borniki, Wągrowiec i okolice. Woj. Kom. 
Kult. Flz. i Tur., Woj. Ośr. Inf. Tu
rystycznej. Poznań 1972 Dobromir Dur- 
czewski. Prasłowiański gród w Smusze- 
wie. Muzeum Archeologiczne w Poz
naniu. Poznań 1970. Zdzisław .ajewski. 
1000 lat Biskupina i okolic. PziWS War
szawa 1958. Paweł Anders Na l Wełną 
i Małą Wełną. Przewodnik. Wyd. Poz
nańskie. Poznań 1974. Włodzimierz Ko- 
walenko. Grody i osadnictwo grodowe 
Wielkopolski wczesnośredniowiecznej. 
Poznan 1939.
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Józef Michalski

TRASA WĄWOZU MATERNÓW
- Klonówka pod Starogardem Gdanskim

W odległości około 10 km na wschód od Starogar
du Gdańskiego leży niewielka wieś rolnicza Klo
nówka, której historia sięga czasów neolitu. 

O najstarszym osadnictwie w tej miejscowości świad
czą i ównież przypadkowo tu kiedyś odkryte groby 
okrzynkowe z pierwszego tysiąclecia p.n.e., jak i nie
źle zachowane grodziska obronne. Jedno z nich górne 
leży w rejonie dwóch najbardziej na północ wysunię- 
tycn kolan rzeki Wierzycy, podczas gdy drugie — 
dorne również po lewej strome tej rzeKi, u ujścia jej 
doptywu rzeki Węgiermucy. Pierwsze z nich okoliczna 
ludność nazywa Wałami Szwedzkimi a drugie — Za- 
lętą Górą, albo po prostu Zaklęciskiem. Obydwa po

chodzą z okresu wczesnego średniowiecza. Wały 
Szwedzka lezą w kierunku północno-wschodnim od 
wsi Klonówka, a Zaklęcisko — nieco bardziej na po
łudnie, choć odległość do nich wynosi po około 2,5 km 
od centrum tej wsi.

NA przełomie XV i XVI w. opisany teren wchodził 
— w skład Prus Królewskich WT miastach biedota 
nie była zadowolona z rządów sprawowanych 

)i zez bogatych patrycjuszów: kupców i rzemieślników 
Patrycjat miejski toczył spory z okoliczną szlachtą, 
która z kolei nadmiernie uciskała chłopów. Wzmożony 
ucisk feudalny prowadził do zaostrzenia się walki kla
sowej. Najbardziej rozpowszechnioną jej formą było 
zbiegostwo chłopów do miast, gdzie znajdowali oni nie 
t dkc pracę, ale i ochronę przed szlachtą szukającą 
zDiegów, odwrotnie zdarzały się ucieczki z miast na 
wi-eś. Wielu zbiegłych znalazło się w dość licznych w 
Polsce grupach zbójeckich, podpalaczy itp., którym 
przewodzili nie tylko mieszczanie/ aie nawet i feuda- 
łowię.

W jednym z wyżej wspomnianych wąwozow, choć 
w którym trudno już dziś powiedzieć, zagnieździła się 
podówczas grupa zbójnicka braci Maternów.

Dotąd zachowane w piśmiennictwie wzmianki nie 
pozwalaja ustalić bliższych danych o ich życiu. Wie
my iedynie, że bvło ich dwóch. Pochodzili z Gdańska 
i tam się prawdopodobnie urodzili. Wstąpili na wido
wnię żvCia publicznego nie później niż w roku 1489, 
a zeszli z mej, schwytani i ścięci przez władze miej
ska Gdańska w latach 1502 (Grzegorz) i 1516 (Szymon). 
Wspominają o ich działalności również kroniki miast 
Tczewa i Starogardu. W kilka lat po śmierci ostatniego 
w mieście Gdańsku stał się głośnym jeszcze jeden 
Materna irmeniem Jerzy, czeladnik felczerski. który 
też został ściętv w dniu 14 sierpnia 1523 r. na Długim 
Tnr”" do nieudanej próbie poprowadzenia przez niego 
biedoty miejskiej do szturmu na ratusz.

BRACIA Grzegorz i Szymon, zapewne urażeni w 
swej^ ambicji, wypowiedzieli władzom miasta 
Gdańska wojnę i ją ze skutkiem prowadzili przez 

co na i mniej 27 lat. W tym celu zorganizowali oni od
dział zbrojny, składający się również z ludzi na ko
niach którv korzystał z ukrycia w lasach położonych 
-a nćłnoc od Klonówki, a w szczególności z ułatwia
nych ukrfćie wąwozów i napadał stąd na bogatveh 
knDcćmr gdańskich a zapewne także na tczewskich, 
sfc£wnear(i7kich. i innveh, którzy z towarami podróżo
wali pobliskimi drogami. Jak wynika z opracowań za- 
e’ nwanvgk nrzekazów. głównie napadali na kupców 

acvćb się trasami handlowymi przez Tczew- 
-Si’bkowv. a także przez Pelplin-Starogard. Materno- 
w;e nie cszc7edzali nawet klasztoru cystersów w Pel- 
Ornna 7bódecka Maternów korzvstala nie tylko z po- 
nlinie. który został obiętv ich akcjami około r. 1500. 
na^cm członów i drobnego zubożałego rycerstwa 
(s-dachH), ale nawet niektórych możnych, jak na przy
kład księcia szczecińskiego i słupskiego Bogusława X

Najmu sy(
o'] Józefowo

Klonówka1

DIABELSKI KAMIEŃ^

Ropuchy

- ipinRi 
Szlach.
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(1454—1532). Zabielane kupcom towary rozdawano tak 
członkom grupy jak i innym biednym ludziom.

SPRAWA likwidacji grupy braci Maternów stanęła 
po raz pierwszy na zjeździe stanów piuskich w 
Tczewie w dniu 26 kwietnia 1489 r. Zjazd ten po

wziął uchwałę w sprawie zgodnego — szlachty i miesz
czaństwa — działania przeciw Maternom. W tym za
kresie współpracował z Gdańskiem Starogard, co wy
nika z wymiany listów między obydwiema radami 
rmejsKimi w latach 1493—1500. Jak wynika z listu bur
mistrza miasta Tczewa, Wolf/a, skierowanego 2 paź
dziernika 1498 r. do rady miejskiej Gdańska, tenże 
usprawiedliwiał się, ze żaden z jego obywateli nie ma 
jakiejkolwiek łączności z ludźmi Matei nów Powiada
miał też radę w Gdańsku, że jak najostrzej polecił po
stępować ze stronnikami braci Maternów, gdvż nie 
chce popaść w niełaskę gdańszczan. Ostatecznie do
piero po przeszło ćwierćwiecznej działalności w okre
sie Której wiele strat poniósł patrycjat miast Prus 
Królewskich, grupa Maternów została zlikwidowana.

Należy uważać, że działalność Maternów na ziemi 
keciewsko-pomorskiej była wyrazem protestu prze
ciwko istniejącym podówczas w naszym kraju sto
sunkom społeczno-ekonomicznym. Sprawa, o którą tak 
długo walczyli bynajmniej nie umarła wraz z ich 
śmiercią, gdyż niektórzy rozbitkowie oddziału Mater- 
oow, już jako mieszkańcy Klonówki czy pobliskiego 
Brzeźna, zawsze zjawisko buntu przeciw przemocy 
uważali za objaw jak najbardziej Dozytywny i w ta
kim duchu wychowywali swoje dzieci. Działalność 
Maternów nabrała wielkiego rozgłosu w regionie i zna
lazła wielu naśladowców. Do takich należy zaliczyć 
svna osadnika ze wsi Pomyje, który w 1638 r. zdeev- , 
dowal się na podpalenie znienawidzonego dworu szła- * 
checkiego w pobliskim Janiszewie. Wierni swej pięk
nej tradycji mieszkańcy Klonówk:i i najbliższych wsi 
Brzeźna i Rywałdu wzięli udział w lutym 1846 r. w 
ni padzie na garnizon pruski w Starogardzie, a w 
1906 r. — w strajku szkolnym w obronie mowy ojczys
tej.
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Sylwetki

W
ALENTY Maciej Stefań
ski urodził się 12 lute
go 1813 r. jako syn ry
baka imieniem Wawrzy
niec na jednym z przed
mieść Poznania — Sród- 

ce Ojciec Walentego, żyjący w trud
nych warunkach materialnych, nie 
był w stanie dać swemu synowi wy
kształcenia, wykraczającego poza 
naukę czytania i pisania. W tej sy
tuacji już w 13-tym roku życia od
dał go w charakterze terminatora do 
drukarni. Ucząc się zawodu zccera 
samokształcił się. Interesowała go 
szczególnie historia Opanował te* 
obce języki, jak niemiecki i francus
ki, a także początki łaciny.

Osiemnastoletni Walenty porzucił 
drukarski warsztat, by przedrzeć się 
do Królestwa Kongresowego i wziąć 
udział w powstaniu listopadowym. 
Walczył w szeregach szwadronu jaz
dy, wyróżniony krzyżem wojskowym 
i awansem do stopnia wachmistrza. 
Po upadku powstania wrócił w swe 
rodzinne strony, gdzie za udział w 
nim został skazany przez władze 
pruskie na 6 miesięcy więzienia. 
Karę tę zamieniono mu na służbę 
w wojsku pruskim, którą odbył w 
4 pułku dragonów w Nadienii.

Po powrocie z wojska do Pozna
nia Stefański pracował prawdopo
dobnie od 1832 r. w charakterze cze
ladnika w drukarni Dekera, a w 
1839 r. założył w tym miejscu mieś
cie własną drukarnię i księgarnię, a 
z czasem także czytelnię. Placówki 
te stają się ogniskami postopowo- 
-rewolucyjnej mvśli, którą reprezen
tował Stefański. Stał się też on 
głównym dostawcą na teren Wielko
polski i Pomorza zakazanej przez 
władze zaborcze literatury emigra
cyjnej, głównie Towarzystwa Demo
kratycznego z Paryża. Do Stefar - 
skiego przylgnęła nazwa „czerwone
go drukarza”.

W 1811 r. nawiazał on kontakt z 
agentem lelew elowskiogo Zjednocze
nia Emigracji Polskiej na zabór 
pruski, Henrykiem Nakwaskim. 
Zjednoczenie zdążało do odzyskania 
niepodległości Polski drogą zbrojne
go powstania, a Stefański wnet do
szedł do wniosku, że nie emigracja 
we Francji, a lud polski w kraju 
winien zadecydować o wynikach tej 
zbrojnej walki. W tvm celu w la
tach 1842—1843 założył on w Po
znaniu tajną organizację patriotycz- 
no-rew olucyjną pod nazwą Związek 
Plebejuszy. ktorego też został przv- 
wńdc«. Ludzie kierujący organizacją 
bvl« gotowi nie tvlkn bić się o nie
podległość Polski, ale także ^timac 
nnór wrogów- rewolucji. Radykalny 
program społeczny Stefańskiego po
pierał m. in. Edward Dembowski, 
najwybitniejszy przedstawiciel sois- 
kewvch koł rewolucyjno-demok ra
ty cznvch w kraju.

Związek Plebejuszy swą siecią

spiskową, zwróconą przeciwko za
borcy pruskiemu, objął me tylko 
Wiclkopolskę, ale takte część ziemi 
śląskiej i znaczne połacie Pomorza 
Gdańskiego. Wywarł zasadniczy 
wpiyw na chłopów kociewskich, któ
rzy w pamiętną noc lutową 1846 r. 
pod wodzą Floriana Ceynowy ruszyli 
na garnizon husarow- pruskich w 
tSarogardzie. Niestety samego Ste
fańskiego w tych rewolucyjnych wy
darzeniach łat 1846—1817 zabrakło 
wśród spiskowców, gdyż aresztowa
ny 8.XI.1815 r. przesiedział w wię
zieniu pruskim, W momencie aresz
towania znaleziono u niego nielegal
ne wydawnictwa, plany fortu na 
Winiarach w Poznaniu, który za
mierzał zaatakować, oraz broń. A- 
resztowanie nastąpiło na skutek do
nosu obszarnika Seweryna Mielżyń- 
sluego.

Po rozprawie sądowej w Berlinie 
w dniu 2 grudnia 1847 r. Stefański

został zwolniony z więzienia. Po po
wrocie do swego miasta rodzinnego 
został on powołany w skład Komi
tetu Poznańskiego, kierującego wy
padkami Wiosny Ludów na ziemiach 
zaboru pruskiego W drukarni Ste
fańskiego ukazywał się centralny 
organ kół demokratyczno-patriotycz- 
nycli ziem zachodnich „Gazeta Pol
ska”, a także ulotki i odezwy.

W połowie maja 1848 r został po
nownie osadzony wr więzieniu prus
kim, a wypuszczony z mego prze
stawił sie chwilowo na działalność 
legalną. Mianowicie przy kościele 
św. Marcina w Poznaniu zorganizo
wał koło Ligi Polskiej, do którego 
zapisało się kilkuset rzemieślników 
i wyrobników. Z ramienia Ligi or
ganizował akcję charytatywną i od
czyty. Dnia 22 listopada 1851 r. wła
dze pruskie zamknęły mu księgarnię 
i drukarnię. Był zmuszony — by 
żyć — zająć się handlem zbożem, a 
później drzewem W 1852 r. wrylo- 
czono mu proces i skazano na 
grzywnę.

Prześladowany przez pruską poli
cję w 1853 r. opuścił Poznan, prze
prowadzając się na Pomorze. Prze
bywał w Gdańsku i Śmieciu, a od 
1856 r. zamieszkiwał na stałe w 
Bydgoszczy, skąd często podrtzowal 
do Torunia, Gdańska. Elbląga i na 
Pojezierze Starogardzo-L aszubskie. 
W 1862 r. Stefański opublikował na 
łamacn „Nadwiślanina” artykuł pt,

„Z Kaszub w dzień św. Bernarda” 
(14 września — J. M.), wzywając w 
nim do tworzenia funduszu narodo
wego. Władze pruskie uznały arty
kuł jako wezwanie do rozpoczęcia 
nowego powstania i Stefańskiego a- 
resztowały. Okres lat 1862—1864, na 
który przypada powstanie stycznio
we, przesiedział w w ięzieniu w Wi- 
sloujściu, po czym osiadł wr Pelpli
nie, gdzie lianadlował drzewem i na
sionami.

W Pelplinie założył Towarzystwo 
Rolnicze, złożone z drobnych chło
pów, rzemieślników i w yrobników7, 
a przy nim bibliotekę oraz spółkę 
pożyczkową i konsumpcyjna Plano
wał też założenie przędzalni, ktoia 
— rozładowując na wpół ukryte w 
tym osiedlu bezrobocie miała przy
czynić się do wzrostu wyrobow 
tkackich. Korespondował z postępo
wymi pisarzami polskimi i rosyj
skimi, m. in. z Ilercenem — wy

dawcą „Kołokołu ’ („Dzwonu” — J. 
M.).

„Gdym... w Pelplinie — pisze o 
tych czasach z goryczą Stefański — 
Towarzystwo Rolnicze zakładał, sta
wiano ze strony szlachty takie prze
szkody, że chcąc przyjść do celu, 
trzeba było robić wszystkie przygo
towania częścią bezimienne, częścią 
pod obcym nazwiskiem. To samo, 
gdym Spółkę Pożyczkową urządzał. 
Nie mogąc tym pracom przeszkodzić 
inaczej, okoliczna szlachta obejżdża- 
ła sąsiednich włościan i duchowień
stwo, odradzała im wstąpień.e do 
Towarzystwa pelplińskicgo. By zaś 
zwichnąć Spółkę Pożyczkową — dru
gą Spółkę, tzw'. powiatową staro
gardzka, jako kontrbaterię w Pelpli
nie osadzono...”.

Stefański schorowany, choć nie 
złamany do końca życia przeciw
nościami, wycofał się stopniowo i z 
pracy społeczno-gospodarczej, umie
rając w Pelplinie 30 czerwca 1877 r. 
w wieku 64 lat
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10 marca 1637 roku na zamku w 
Szczecinie zmarł książę Bogusław 
XIV, ostatni władca Pomorza Za
chodniego. Wraz z jego śmiercią wy
gasła dynastia Gryfitów, która pa
nowała na Pomorzu od przełomu 
XI i XII w. Wiadomo, że słowiań
ska dynastia książąt pomorskich po
jawiła się na widowni właśnie w 
tym okresie i była podporządkowa
na władztwu polskiemu Pierwszym 
historycznie znanym księciem po
morskim był Warcisław I, wymie
niany przez źródła w 1124 r. Gryf id 
byli spokrewnieni z dynastiami pa
nującymi w Polsce, gdyż kilku ksią
żąt pomorskich było żonatych z Pia- 
stównam i lub Jagiellonkami. Do 
bardziej znanych mariaży, należy 
małżeństwo księcia Bogusława X 
zwanego Wielkim, który 2 lutego 
1491 r. poślubił Annę Jagiellonkę — 
córkę Kazimierza Jagiellończyka.

Księżna
Nazwa dynastii — Gryfici — wy

wodziła się od herbu, którym był 
znak gryfa. Najstarsza zachowana 
pieczęć z tym znakiem, należała do 
księcia Bogusława II. Dokumenty 
m.in. dotyczące Koszalina, a pocho
dzące z 1214 r. mają odcisk tejże 
pieczęci. O herbie Gryfitów wspo
minają też źródła polskie z XIII w. 
Po śmierci Bogusława XIV dla Po
rn,orzą Zachodniego nastał okres 
bardzo ciężki. Głównymi pretenden
tami do sukcesji po Gry filach, była 
Szwecja i Brandenburgia. Oba te 
państwa rościły pretensje do wyłącz
ności panowania na Pomorzu, co 
spowodowało ciągnące się całe dzie
siątki lat wałki, pertraktacje, ukła
dy. Najgorzew wychodziła na tym 
ludność wiejska Pomorza, która mu
siała ponosić skutki zmieniających 
się okupacji, żywić wojska, znosić 
bezlitosne gwałty i okrucieństwa. 
Biła to głównie rodzima ludność 
tych ziem, ludność słowiańska uży
wająca, wówczas jeszcze powszech- 
nie języka słowiańskiego. Pomorska 
szlachta i mieszczaństwo były już w 
znacznym stopniu zniemczone.

W tym to okresie dała się poznać, 
jako opiekunka ludności słowiań
skiej najmłodsza siostra Bogusława 
XIV księżna Anna. Jej ojcem był 
Bogusław XIII, swego czasu książę 
wołogoski, władca dość nietypowy. 
Zrzekł się on bowiem dobrowolnie 
tego księstwa na rzecz swego brata 
księcm Ernesta Ludwika. Sam na
tomiast zachował dla siebie dwa 
niewielkie okręgi Bardo i Nowopol. 
Wraz z rodziną zamieszkiwał w 
Bardo. Tam też urodziła się w 
1590 r. Anna. Była najmłodszą z je
denaściorga rodzeństwa, z którego 
to, wieku dojrzałego dożyło sied
mioro. Gdy Anna ma siedem lat, 
umiera jej matka Maria Klara 
księżna Anhaltu. Owdowiały ojciec 
Anmj bardzo troskliwie zajmował 
się dziećmi. Początkowo nauki mło

dzi pobierali w domu, od sprowa
dzanych nauczycieli i wychowaw
ców. Uczono ich m.in. łaciny i gre
ki. Następnie synowie byli wysyła
ni na dalsze studia najczęściej do 
Niemiec, np. późniejszy Bogusław 
XIV studiował na uniwersytetach w 
Gryfii i Rostoku.

»V roku 1597 Bogusław XIII, po 
śmierci Ernesta Ludwika i okresie 
regencji, ponownie obejmuje władzę 
w księstwie wołogoskim. Następnie 
w 1603 r. po śmierci księcia Barni
ma X, staje się także władcą księ
stwa szczecińskiego. Zjednoczone 
ponownie księstwa pomorskie, prze
zywają swój ostatni okres pomyśl
ności. Będąc już w podeszłym wie
ku, w 1601 r. książę Bogusław XIII, 
żeni się ponownie z Anną księżnicz
ką Szlezwik-Holsztein. Małżeństwo 
to, nie napotkało coprawda na 
sprzeciwy dorosłych dzieci, było

jednak niezbyt pochlebnie komen
towane przez otoczenie i dwór księ
cia. Nowa księżna była znacznie 
młodsza od awego małżonka. Nie
zbyt długo cieszył- się Bogusław 
XIII szczęściem w nowym związku, 
umiera bowiem w 1607 r.

Po jego śmierci, formalne zjedno
czenie księstwa trwa chociaż fak
tycznie bracia i synowie zmarłego, 
dzielą się —względnie zgodnie — 
władzą w poszczególnych księstwach 
i okręgach. Bogusław XIV wraz z 
bratem Jerzym panuje w Darłowie.

Anna przebywa u swych braci i 
krewnych w Wołogoszczy, Szczeci
nie, Bytowie ale najczęściej w Dar
łowie i Słupsku. W 1619 r. wychodzi 
za mąż Ma wówczas lat 29. Jej mę
żem zostaje książę Ernest de Croy- 
-Ardrot, jeden z książąt lotaryń- 
skich. Inni historycy natomiast 
twierdzą, że nazywał się on Croye- 
-Ardroz i był księciem belgijskim. 
Ta pierwsza wersja wydaje się być 
bardziej prawdziwa.

Z małżeństwa tego rodzi się syn 
— Bogusław Ernest. Małżeństwo nie 
trwało zbyt aługo, gdyż źródłowe 
zapisy z roku 1622, zanotowały, że 
Anna w tymże roku w listopadzie 
bierze udział w pogrzebie swego 
najmłodszego brata Urlyka, już jako 
wdowa.

Po owdowieniu Anna najczściej 
przebywa na dworze Bogusława 
XIV który od 1620 r. jest ks. szcze
cińskim, a od 1626 r. także ks. wo
łogoskim. Znów zatem księstwo po
morskie jest zjednoczone, choć jest

Bernard Konarski

to juz okres dla Księstwa wyraźnie 
niepomyślny. Wtcrotce na całym ob
szarze księstwa panoszą się wojska 
cesarskie i szwedzkie. Książę zabie
ga zarówno u cesarza jak i u Szwe
dów o wycofanie wojsk ale nie 
przynosi tu żadnego skutku. Księ
stwo jest słabe, książę nie może po
przeć swych dążeń siłą militarną, 
również książęcy skarbiec jest ubo
gi. Władza księcia z każdym rokiem 
jest coraz bardziej formalna. Głów- 
i.ą siłą na Pomorzu stają się Szwe
dzi.

Księżna Anna z synkiem prawie 
Siale przeoywała w Słupsku. 
W 1622 r. książę Bogusław XIV po
darował Annie Wieś Smołdzino 
30 km od Słupska, a w 1625 r. po
bliską górę Rowokół z kompleksem 
lasów. Od 1623 r. pałacyk w Smoł
dzinie staje sie letnią siedzibą księż
ne! Anny, która z przerwami rezy
dowała tu przez lat 40. Kapelanem 
książęcego dworu pozostaje pastor 
Michał Mostnik, przebywający tu 
już oa kilkunastu lat. Księżna szyb
ko zainteresowała się jego działal
nością wśród rodzimej ludności sło- 
wiańskie-j, która w tym czasie, sta
nowiła zdecydowaną większość 
mieszkańców Pomorza. Słowińcy — 
zachodni Kaszubi, znajdowali się 
pod ogromnym naciskiem germani- 
zacyjnym, a ponieważ stanowili 
głównie ludność wiejską, ich możli

wości. obrony przed zniemczeniem 
były ograniczone.

Toteż uzyskanie możnej protek
torki, było niezwykle korzystne dla 
pastora Mostnika, a przede wszyst
kim dla Słowinców. Księżna Anna 
nie szczędziła czasu i pieniędzy, 
wspomagając wiele spraw na rzecz 
poprawy warunków życia i ochrony 
ludności słowińskiej. Prowadziła 
działalność charytatywną, opiekowa
ła się chorymi, uczyła dzieci, wy
datnie wspierała parafię. Właściwie 
dopiero za jej poparciem, powstała 
parafia w Smołazinie. Poprzednio 
Smołdzino należało do parafii w 
Gardnie.

To właściwie księżna Anna, za 
namową pastora Mostnika podjęła 
się ufundowania nowego kościoła w 
Smołdzinie. Budowę rozpoczęto w 
1632 r. Zachował się akt imatnyku- 
lacji kościoła, pochodzący z tego ro
ku. Nowy koścwł zaplanowany za
siał monumentalnie, miał posiadać 
wielką nawę główną, nawy boczne 
i okazałą wieżę. W czasie budowy 
odstąpiono jednakże od pierwotnego 
planu, wskutek trwania wojny trzy
dziestoletniej i poważnego zubożenia 
majątku księżnej. Postawiona bu
dowla była więc skromniejsza ud 
założeń. Kościół ten, przebudowany

-opiekunka ludności słowińskiej
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w początkach XIX wieku przetrwa
ła do dziś.

Przetrwały tez niektóre ozdoby 
wnętrza kościoła. Kościół zdobił ma
larz Fockirch ze Słupska, artysta 
dość przeciętny. Jego dziełem są 
portrety księżnej Anny i jej dwu
nastoletniego wówczas syna Erne
sta — Bogusława, znajdujące się do
tychczas w bocznych skrzydłach oł
tarza. Ponadto w słupskim muzeum, 
jest portret Michała Mostnika, pier
wotnie wykonany dla smołdzińskie- 
go kościoła.

Należy nadmienić, że w Smołdzi
nie był poprzednio katolicki kościół 
pod wezwaniem św. Stanisława, 
zbudowany w XIII wieku. Obranie 
tego właśnie patrona, świadczy wy
raźnie o związkach Pomorza z Pol
ską. Była też w Smołdzinie na Ro- 
wokole kaplica św. Mikołaja. Obie 
te budowle miały jednak typowy 
charakter kościółków wiejskich, 
podczas gdy nowy kościół przewyż
szał je rozmachem i rozmiarami.

Od początku swego pobytu w 
Smołdzinie Michał Mostnik głosił 
kazania w języku słowiańskim. Za
chęcała go do tego również księżna 
Anna. Ona też zatrudniła skrybów, 
którzy odpisywali niektóre z kazań, 
pieśni, modlitw w jęz. słowiańskim, 
ułożone przez Mostnika. Wiadomym 
jest, że wśród ludności słowiańskiej 
krążyły wówczas i jeszcze znacznie 
później, teksty rękopiśmienne. Z 
czasem Mostnik, który był człowie
kiem wykształconym, a nawet ucho
dził za uczonego, np. znał dobrze 
język hebrajski, zajął się tłumacze
niem na język słowiński modlitew
ników i ksiąg pobożnych. Z pomocą 
księżnej Anny która finansowała 
druk, w 1643 r, w drukarni Jerzego 
Rheta w Gdańsku wydane zostały 
dwie książki Mostnika, a mianowi
cie — „Mały Catechizm, D. Marcina 
Luthera Niemiecko-Wandalski albo 
Słowiński to jest z Niemieckiego 
języka w Słowiński wystawiony na 
jawność wydano...” i „Passya, to 
jest Historia o męce, śmierci y po
grzebie Pana naszego Jezusa Chr - 
stusa Zbawiciela wszego świata”. 
Wydanie tych książek, a także 
wcześniejsze teksty rękopiśmienne 
spowodowały znaczne ożywienie ży
cia narodowego Slowinców, oraz 
przyczyniły się zarówno do zacho
wania, jak i rozwinięcia mowy sło
wińskiej, przez utrwalenie jej w 
druku.

Księżna Anna przebywała też nie
kiedy w Bytowie. Zapisy źródłowe 
wskazują, że w latach 1630—1631 
łożyła znaczne kwoty na konserwa
cję i odbudowę zamku w Bytowie. 
Niektórzy autorzy twierdzą, je jej 
zainteresowania Byiowem, związane 
były również, a może przede wszyst
kim chęcią pomocy dla tamtejszej 
ludności rodzimej. Ale mogło to wy
nikać także z innych względńw- 
Książę Bogusław XIV, nie mając 
potomka, a będąc związany układa
mi z Brandenburgią, że po jego bez
potomnej śmierci Pomorze przecho
dzi pod władztwo Brandenburczy- 
ków, czynił pewne starania, aby 
zmienić te plany, chociażby częścio
wo. Ponieważ ziemie — bytowska 
i lęborska były lennami Polski, 
książę zabiegał w Polsce u króla

Władysława IV o nadanie tych ziem 
po jego śmierci — siostrzeńcowi — 
księciu Ernestowi — Bogusławowi 
de Croy. Polska nie wyraziła na to 
zgody, gdyż obawiała się, że nie za
pobiegnie to zagarnięciu tych ziem 
przez Brandenburgię.

Bogusław XIV chcąc jednak po 
swej śmierci zabezpieczyć dostatni 
byt siostrze i siostrzeńcowi, w 
1632 r. nadał księciu Ernestowi — 
Bogusławowi de Croy, biskupstwo 
kamieńskie. Biskupstwo to, już na 
ówczesne czasy było instytucją co 
najmniej dziwną, bowiem biskupa
mi były osoby świeckie, posiadało 
ono znaczne majątki, których do
chody szły na rzecz tytułowanego 
biskupa.

Po śmierci Bogusława XIV, księż
na Anna w spadku otrzymała szereg 
sreber stułowych, część zbiorow po 
księciu Filipie, w tym m.in. sławny 
„sepet” — olbrzymią, bogato zdo
bioną szafę gdańską, stanouńącą 
bezcenny skarb. Siostrzeniec otrzy
mał zaś m.in. pokaźną bibliotekę 
księcia Bogusława, którą z czasem 
przekazał Słupskowi z warunkiem 
jej publicznego udostępnienia. Nie 
uszanowała tego warunku później 
Brandenburgia i księgozbiór wywie
ziono do Berlina włączając go do 
zbiorów Pruskiej Biblotek Państwo
wej.

Księżna Anna — po śmierci Bo
gusława XIV przebywała głównie 
w Smołdzinie. Nadal patronowała 
Mnstnikowi, aż do jego śmierci w 
1647 r. Następnym pastorem w 
Smołdzinie został staraniem księżna 
Anny syn Mostnika — Tomasz (zm. 
1696)) który kontynuował dzieło oj
ca. Księżna Anna do końca życia 
opiekowała się ludnością słowińską, 
zyskując sobie ogromną wdzięczność 
tej ludności i miano jej opiekunki. 
Zmarła na zamku w Słupsku w 
dniu 7 lipca 1660 roku. Pochowana 
została w kościele św Jacka (podo- 
minikańskim) w Słupsku, gdzie do
tychczas zachował się jej nagrobek 
z obszernym łacińskim epitafium.

Jej spadkobiercą został syn. 
W 1671 r. zamian za namiestnictwo 
Prus Wschodnich, zrzekł się on god
ności i dochodów biskupstwa ka
mieńskiego. Do końca życia pozostał 
kolaborem kościoła św. Piotra w 
Sluvsku. Jeszcze w 1684 r. domagał 
się aby nowy proboszcz tego kościo
ła znał język słowiński i w tym ję
zyku wygłaszał kazania. Smołdzino 
z czasem (w 1673 r.) przypadło na

turalnemu synowi księcia Ernesta — 
Bogusława, Ernestowi de Gray^Grei- 
ferowi, a po jego śmierci stało się 
sukcesją brandenburczyków. Książę 
Ernest-Bogusław de Croy zmarł w 
1684 r. w Królewcu, a pochowany 
jest obok matki w kościele św. Jac
ka w Słupsku.

„Mały Catechizm” Mostnika do
czekał się jeszcze dwóch wydań. 
Drugie miało miejsce w 1758 r w 
Gdańsku, było rozszerzone o 100 
pytań ułożonych ok. 1675 r. przez 
Jana Bartłomieja Raddusa, kościel
nego w Dobieszewie. Można sądzić 
zatem, że „Catechizm” nadal jeszcze 
miał odbiorców. Trzecie wydanie 
nastąpiło w roku 1828 w Szczecinie, 
ale najprawdopodobniej, miało już 
tylok znaczenie naukowe.

Słowińskie kazania w Smołdzinie 
trwały do lat trzydziestych XIX 
wieku. Podobno rękopisy i książki 
w języku słowińskim z XVII i 
XVIII wieku znajdowały się w 
Smołdzinie w kościele do końca II 
wojny światowej. Inne wersje gło
szą, że zniknęły w końcu XIX wie
ku, a w każdym razie przed I woj
ną światową.

Wyzwolenia w 1945 r. doczekały 
nieliczne grupy Słowińców. Jak po
daje Jerzy Sliziński w 1959 r. w 
Smołdzinie żyły dwie Słowmki, w 
Gardnie dwie osoby, w Łebie jedna 
i w Klukach — 87 osób pochodzenia 
słowińskiego.

W Klukach pow. Słupsk od pra
wie dwunastu lat istnieje skansen- 
-filia muzeum słupskiego — w któ
rym pieczołowicie gromadzone są 
zabytki materialnej kultury słowiń
skiej. Od 1967 r. na obszarze prze
szło 18 tys. ha, na pograniczu woje
wództw koszalińskiego i gdańskiego 
istnieje park narodowy o nazwR 
Słowiński, którego kierownictwo 
mieści się w Smołdzinie — książęcej 
wsi Anny Gryfitki.

Bibliografia: 1. Lech Bądkowski —
Słowińscy. Warszawa 1956 r. 2. Tadeusz 
Bolduan — W krainie Słowińców. War
szawa 1953 r. 3. Zygmunt Boras — Sto
sunki polsko-pomorskie w II połowie 
XVI wieku. Poznań 1965 r. 4. Zygmunt 
Boras — Książęta Pomorza Zachodniego. 
Poznań 1968 r. 5. Bogdan Dopierała — 
Polskie losy Pomorza Zachodniego. Poz
nań 1970 r. 6 Leszek Gustowski — Pol
ska a Pomorze Odrzańskie. Warszawa 
194« r. 7. Wojciech Kostus — władztwo 
Polskie na Lęborkiem i Bytowem Wro
cław 1954 r. 8. Franciszek Mamuszka J. 
Stankiewicz — Zabytki powiatu Słup
skiego. Poznań 1962 r. 9. Praca zbiorowa
— Pomorze Nowożytne. Warszawa 1959 r 
10. Praca zbiorowa — Szkice słupskie. 
Poznań 1960 r. U. Michał Szczaniecki
— Kazimieiz Śląski. Dzieje Pomorza 
Słupskiego. Poznań 1961 r. 12. Bożena 
Stelmachowska — Słowińcy i ich kultu
ra. Poznań 1963 r. 13. Zygmunt Swięcho- 
wski. Józef Mertka — Z dziejów Słupska 
i Ustki. Poznań 1958 r.
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Zofia Linowska

Wczoraj i dziś 
największej polskiej świątyni

Zbliżał się dzień poświęcenia kościoła Mariac
kiego w Gdańsku roku pańskiego 1502. Oibrzy- 
m:a świątynia gotycka, klorą przez 150 lat bu
dowało kuka pokoleń, stała już oto gotowa. 
Dawna bazylikowa budowla przerobiona na trzy 
wysokie hallowe nawy prawie 30 metrowej wy
sokości z potężnymi lilarami nakryta już była 
sklepieniem, które lekko i swobodnie nakreślone 
jak geometryczny, liguralny obłok obejmowało 
caiy kościoł.

WCIĄGNIĘTE do wnętrza mury przyporne po
wodują wrażenie, że kościół jest 5-nawowy. Ku
pieckie rody patrycjuszowskie i gdańskie, cechy 

rzemieślnicze ufundowały między tymi przyporami 
szereg kaplic. Było ich w dniu poświęcenia 31, a naj
cenniejsze dzieło sztuki, wspaniały tryptyk przez Me- 
mlinga w latach 1467—1473 malowany w Brugii znaj
dował się wówczas w kaplicy św. Doroty. Pod posadz
ką obok kaplicy św. Jadwigi spoczywały ofiary mordu 
krzyżackiego, burmistrze Gdańska: Konrad z Beczko
wa i Arnold Hecht, którym życie odebrał Krzyżacki 
komtur gdański za hołd złożony Jagielle i za protest 
przeciwno wygórowanym podatkom.

Tłumy ludzi wypełniały w ów piękny lipcowy dzień 
1502 roku tę największą w Polsce świątynię, która 
25 tysięcy osób pomieścić może. Życia nabierała ta 
buaowia wspaniała wtedy dopiero, gdy do jej piękna 
plastycznego dołączyło się piękno muzyki. A gdy uci- 
cnły już organy i z głębi kościoła chór chłopięcy roz
począł swój śpiew, wzruszenie ogarnęło i nie było chy
ba ani jednego serca, któreby w tej chwili pozostało 
obojętne. Siary dziekan mianowany przez biskupa Ku
jawskiego długo się modlił zanim rozpoczął Kazanie. 
A gdy pc skończonym nabożeństwie ludzie wysypali 
się z kościoła i radosnym gwarem wypełnili ulice, w 
całym mieście długo komentowano wielkie wydarzenie 
dnia.

PRZED wieczorem znowu zaludniły się ulice miasta. 
Przygotowania były ukończone, miał właśnie się 
rozpocząć uroczysty pochód mistrzów murarskich 

i czeladników. Wszystkie okna były oblężone przez 
ciekawych, tłumy stały na chodnikach, gdy tryumfalny 
pochód majstrów, rozpoczynający się przy kościele po
suwał się w świetle płonących pochodni przez główne 
ulice miasta. Korowód zatrzymał się przed ratuszem, 
gdzie Rada Miejska przygotowała na cześć duchowień
stwa oraz budowniczych kościoła wspaniałą ucztę. Gdy 
późnym wieczorem goście i gospodarze powstali od 
pięknie udekorowanego stołu, udali się jeszcze o piętro 
niżej do piwnicy ratuszowej, żeby tam na zakończenie 
w}pić jeszcze jeden kielich wina. Przy masywnych 
stołach zasiedli proboszcze i opaci wraz ze starym 
dziekanem, rajcy miejscy z burmistrzem na czele, 
a oboK mch majstrzy murarscy, snycerze, rzeźbiarze 
i malarze. Gdańscy artyści często opuszczali swe ro
dzinne miasto by kształcić się i pracować poza jego 
granicami. Florencja, Bolonia, Rzym, Antwerpia nie 
były im obce. Dumni i szczęśliwi byli, że w rodzinnym 
mieście ukończyli teiaz dzieło nad którym pracowało 
kilka pokoleń. Dzieło to zaszczyt im przynosiło, lecz 
co ważniejsze przyniosło cnwałę ich rodzinnemu mia
stu. Dzieło tych średniowiecznych mistrzów przetrwało 
szczęśliwie sześć wieków, jeśli liczyć będziemy od 
chwili rozpoczęcia buduwy w 1343 roku.

KOSClOŁ Mariacki w Gdańsku stanowił i stanowi 
dziś jeszcze.obok Ratusza Głównomiejskiego i Żu
rawia najbardziej charakterystyczny element w 

panoramie miasta. Jego bogato wyposażone wnętrze 
z 48 ołtarzami było przez te 600 lat nie tylko miejscem

kultu, lecz i bardzo cenną zbiornicą dzieł sztuki sa
kralnej. OLok znajdującego się dziś w Muzeum Naro
dowym „Sądu Ostatecznego” Memiinga, który jest ar
cydziełem malarstwa średniowiecznego w skali świa
towej, obok ogromnej ilości dzieł plastyki z tryptykami 
średniowiecznymi, „Piętą” i „Piękną Madonną Gdań
ską’ na czele posiadał ten kościół unikalny zbiór szat 
liturgicznych, z których najstarsze pochodziły z XIII w. 
Hose szat, wartość zabytkowych tkanin i bogactwo 
haftów pozwala twierdzić, że kolekcja ta przewyższała 
wszystkie zbiory europejskie, nawet watykański. Cała 
kolekcja została w czasie wojny ostatniej wywieziona 
do Niemiec a następnie częściowo nam zwrócona i mo
żemy ją oglądać w Gdańskim Muzeum Narodowym. 
Najstarszych jednak tkanin nie odzyskaliśmy.

JEŚLI tak wiele dzieł sztuk, średniowiecznej prze
trwało w Mariackiej świątyni przez 600 lat, to 
przede wszystkim dlatego, że przez cały okres ten 

kościół nie uległ pożarowi, a rabunki dokonywane w 
kościołach polskich w XVII wieku przez Szwedów 
om,nęły Gdańsk, który Szwedów w obręb swych mu
rów nie wpuścił. Katastrofę spowodowała dvuga wojna 
światowa. Spłonęła drewniana konstrukcja dachów, 
które pokrywając oddzielnie każdą nawę, tworzyły 
łącznie powierzchnię około 1 hektara. Runęło 60% 
sklepień. Siła ognia była tak wielka, że dzwony top
niały w płonącej 76-metrowej wieży.

W początku 1946 ioku kościół został przekazany w ła
dzom kościelnym, a w 1947 roku Rząd Polski Ludowej 
postanowił odbudować tę zabytkową świątynię na 
koszt państwa. Prace konserwatorskie prowadzone 
pod kierunkiem inż. architekta Zdzisława Kwaśnego 
trwały kilka lat i w opmii architektów zachodnio-eu
ropejskich należą do największych przedsięwzięć kon
serwatorskich w Europie. O niezwykłym charakterze 
tej odbudowy świadczy nie tylko jej rozmach, ale wa
runki w jakich zdecydowali się pracować gdańscy ar
chitekci, majstrzy i robotnicy. Pozostała część sklepień 
groziła runięciem. Zarysowane na skutek działań at
mosferycznych filary ratowano pracując niekiedy nie
przerwanie dzień i noc, by nie dopuścić do ich zawa
lenia się. Pracowano z narażeniem życia, sklepienia 
odbudowane zostały bez rusztowań stojących, lecz 
z pomostów zawieszonych między filarami na wyso
kości ok. 30 metrów nad posadzką. Zaoszczędzono w 
ten sposób wiele materiału i czasu. Dzięki ofiarności 
budowniczych przy ratowaniu zabytku tak dalece za
grożonego, że liczyły się już godziny i minuty, dzięki 
ich odważnej postawie, uratowana została jedna z naj
większych świątyń chrześcijańskich świata, lak jak 
przeszły do historii nazwiska średniowiecznych bu
downiczych kościoła, tak i utrwalić się powinna w 
histoiii Gdańska pamięć i nazwiska tych, którzy go 
teraz odbudowali z inż. Zdzisławem Kwaśnym, oraz 
majstrem Józefem Krajewskim na czele.

TAK jak owego lipcowego dnia 1502 roku, nastą- 
p la teraz ponowna konserwacja kościoła, gdy 
rekonstrukcja w znacznej części została ukończo

na. I znowu zebrały się tłumy tak wielkie, że w tym 
dniu, 17 listopada 1955 roku trudno było się wcisnąć 
do wnętrza. Uroczystość to była podwójna. Odbudo
wano jeden z najcenniejszych zabytków i przywrócono 
polskiej ludności i jej kultowi świątynię, która od 
końca XVI wieku była opanowana wbrew licznym 
protestom przez zniemczonych luteranów. Pierwszy raz 
po 300 latach zabrzmiały w jej murach polskie pieśni.

Od redakcji: Trochę danveh dotyczących katedry. Wymiary 
długość 105,2 m, szerokość zewnętrzna w części nawodowej 
41,2 m, długość nawy poprzecznej 60,2 m, wysokość do wzór 
nika sklepień 2S—68 m, wysokość wieży do daszków 7?,6 m, 
powierzchnia wnętrza 5.^90 m2, powierzchnia połaci dachowych 
ok. 10.000 m2 Może pomieścić 25.000 osób. Jest jednym z dzie
sięciu największych kościołów w EuroDie.
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Edwin Rozenkranz

Monety miejskie Torunia

Od czasów pierwszych Piastów 
bicie monety w Polsce stanowiło wy
łączną prerogatywę panującego To
też niezwykłym tylko okolicznościom 
zawdzięczają nieliczne zresztą mia
sta polskie swoje przywileje menni
cze. Taką okoliczność stanowiła woj
na 13-letnia trwająca od r. 1454 do 
1466 zakończona rozgromieniem Za
konu Krzyżackiego. Po okresie

Srebrny szeląg i jednostionny denar

wstępnych walk cały ciężar wojny 
spadł na barki wielkich miast po
morskich. Długotrwałe zmagania 
wymagały onar w ludziach ogrurn- 
nyeh środków pieniężnych. Środków 
tych dostarczały miasta Gdańsk, To
ruń i Elbląg, a w grę wchudziły tu 
miliony grzywien srebra (1 grzyw
na = i 180 g). Miasta pomorskie te
go okresu były nie tylko najludniej
szymi i najbogatszymi ośrodkami 
ośrodkami kraju, ale również całej 
strefy nadbałtyckiej.

Król Kazimierz Jagiellończyk do
cenił decydujący wkład miast po
morskich w dzieło zwycięskiego za

kończenia wojny. Każde z nich uzys
kało już w toku walk szereg przywi- 
lenów. Toi uński przywilej menniczy 
nosi datę 25 sierpnia 1457 i od tego 
czasu miasto emitowało -własną mo
netę. W czasach panowania Kazimie
rza Jagiellończyka w mennicy to
ruńskiej zainstalowanej przy ul. Mo
stowej bito srebrne szelągi i ■ drob
niutkie jednostionne denary. Ponie
waż rozpoznano dotąd ok. 170 od- 
mian stempla menniczego, a każdy 
stempel służj ł do wybicia około 
10.000 egzemplarzy, szacuje się pro
dukcję lat 1457—1492 na sumę prze
kraczającą 1.750.000 szelągów. Mimo 
to, szelągi toruńskie są dziś rzadkie. 
Przepadły w zawierusze wojennej 
zbiory gabinetów numizmatycznych 
Gdańska, Malborka i Elbląga. Szczę
śliwym jednak trafem w roku 1970 
w czasie prac budowlanych na tere
nie Lęborka natrafiono na skarb 
monet z XV w., w którym znajdo
wało się 140 szelągów toruńskich. 
Zbiór ten odzyskała kierowniczka 
lęborskiego Muzeum mgr Skarbek.

Pomyślne lata złotego wieku nie 
slwarzały konieczności bicia włas
nej miejskiej monety, Owszem, men
nica była czynna w czasach Zyg
munta Starego, ale emitowano tu 
monetę królewską przeznaczoną dla 
ziem pomorskich.

Dopiero pierwsza wojna szwedzka 
przyniosła nowe bodźce. Mianowicie 
miasto zwycięsko oparło się cztero
miesięcznemu oblężeniu szwedzkie
mu. Zwycięstwo uczczono jeszcze w

Panowania. Zygmunta III — 1 — połtalar, 2 — talar, 6 — dukat; Bezkró
lewie 1632 r. — 3 — talar; Władysława IV — 4 — póltalai, 5 — talar 
i 7 — dukat.

r. 1629 wybiciem pamiątkowego ta
lara oblężniczego, a nieoawem po
pularność własnej emisji okazała się 
tak wielka, że wypuszczono dalsze 
6 emisji okolicznościowych. Choć in
tencją miasta było wypuszczenie 
modelu — nadanie mu stopy i wagi 
talara przekształciło tę emisję pa
miątkową — w obiegową. Zachęcona 
powodzeniem rada miejska w latach 
1630, 31 i 32 wypuściła nowe obiego
we już serie pieniądza wzorowane 
na gdańskich. Wybijano tylko pie
niądz wysokowartościowy tzn. sre
brne półtalary i talary oraz złote du
katy. Na awersie hero miasta oraz 
napisy. Również w czasie bezkróle
wia z r. 1632 bito tu talary o trady
cyjnym rewersie, za to w miejscu 
portretu znalazły się skrzyżowane 
insygia królewskie" i łaciński napn: 
„Deus providebit” — „Bógf będzie 
się troszczył". Choć identyczny sym
bol i napis umieściła mennica ko
ronna na swoich talarach, to jednak 
sejm uznał, że w czasie bezkrólewia 
nie bije się monety w Polsce i za
kwestionowano przy okazji prawa 
mennicze Torunia Miasto jednakże 
mogło się swoimi przywilejami wy
legitymować. Toteż od schyłku 1632 
roku wznowiono działalność emisyj-

Talar obłęzniczy z roku 1629

ną tym razem pod stemplem Wła
dysława IV i aż do roku 1648, tzn 
do śmierci króla wypuszczano same 
talary i dukaty oraz bardzo rzadkie 
półtalary. Monety toruńskie z cza
sów Władysława IV wzbudzaią po
dziw bardzo wysokim poziomem ar
tystycznego wykonania. Z tego cza
su datuje się również pierwszy to
ruński półportugal, a nazwą tą ob
darzono duże jednostki w złocie o 
wartości 5 dukatów (= 17,6 g).

Konstytucją sejmową z roku 1627 
zakazano wszystkim mennicom w 
kraju emisji drobnej monety, a wy
bijano tylko grube talary w srebrze 
i dukatj w złocie. Zdziwaczała w sa
mym zamyśle uchwała sei mu przy
niosła skutki opłakane Polska, naj
większy z krajów owTczesnej Europy 
potrzebowała dc obsługi rynków 
pieniądza różnorakiej wartości. To
też z braku monety rudzimej napły
wać zaczyna drobny pieniądz obcy 
i to niestety najpośledniejszej ja
kości. Zauważono to po blisko 
ćwierćwieczu i od koronacji Jana 
Kazimierza przywrócono prawo 
emisji wszelkich wartości obiego
wych.

W latach 1649—1655 pod stemplem 
Jana Kazimierza wypuszczono w 
srebrze: dwugroszówki zwane też
dwojakami oraz powszechnie łubiane 
orty czyli ćwierćtalary, a ponadto 
bito talary. W złocie emitowano du
katy pojedyncze, podwójne, potrój
ne, a od 16o9 r. również poczwórne 
i półportugały. Po trwającej 3 lata
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Panowanie Jana Kazimierza: 1 
groszówki
okupacji szwedzkiej (1655—1658) w 
r. 1659 ponownie uruchomiono men
nicę miejską, która nadal emitowała 
orty oraz drobne srebrne szelągi i 
talary. Szczególnie obfita była nadal 
produkcja złotej monety obiegowej 
i pamiątkowej o wartościach 1, 2, 3,. 
4 i 5 dukatów.

W roku 1668 umęczony niepowo
dzeniami politycznymi Jan Kazimierz 
zrezygnował z tronu. Po zaciekłych 
sporach w r. 1669 wybrano Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego. W czasie 
jego czteroletnich rządów Toruń wy
bijał szelągi oraz serię dukatów po
dwójnych z lat 1670 i 1672

XVII stulecie to „złoty wiek” To
runia. Miasto wabiło ludzi żądnych 
znajomości świata. Toruń to pomor
ski wielki świat. Przybywali tu ar
tyści i pisarze, uczeni i studenci, mi
strzowie i terminatorzy. Założone w 
1568 roku Gimnazjum Akademickie 
cieszyło się sławą uniwersytecką, 
choć formalnie były to studia pół- 
wyższe. Jednak nade wszystko To
ruń stanowił eldorado dla kupców 
i utrzymywał stosunki bezpośrednie 
od Amsterdamu po Moskwę i od 
Węgier po Finlandię. Bogactwo 
miasta znalazło wyraz w jego zabu
dowie i zaludnieniu. Około połowy 
XVII wieku Toruń był czwartym 
miastem Rzeczypospolitej. Pod 
względem zaś zabudowy prezento
wał się szczególnie dumnie i okaza
le. Wysoki stopień zurbanizowania z 
kilkoma manumentalnymi bryłami 
świątyń stanowiących dominanty w 
otoczeniu dziesiątek wieżyczek i wież 
wzniesionych na potężnych bramach 
i basztach tworzyły przewspaniałą 
sylwetkę miasta. Jak na owe czasy 
był to widok tchnący bogactwem i 
wręcz niecodzienny w tej części Eu
ropy. Stopień zainwestowania oraz 
wielka dbałość o piękno architekto
niczne obiektów, od XVII wieku już 
tylko murowanych to obraz dorobku 
materialnego, ale i odczucia potrzeb 
estetycznych mieszkańców ówczesne
go Torunia. Własny pieniądz to u- 
koronowanie ambicji władz miej
skich i mieszczan toruńskich XVII 
wieku. Wojny potopu były w skut
kach dotkliwe, ale zamożne miasto 
potrafiło jeszcze z tej sytuacji wy
brnąć, dopiero długotrwały udział 
Polski (1700—1717) w wojnie północ
nej okazał się w skutkach katastro
falny. Następstwa niefortunnych wo~

talar, 2 — tynf, 3 — szeląg, 4 i 5 — dwu -

jen dostrzec można właśnie na polu 
emisji monetarnych 

W czasach Jana III Sobieskiego 
mennica miejska była nieczynna. 
Dopiero w czasach Augusta II Sasa 
poczyniono pizygotowania do jej po
nownego uruchomienia. W związku 
z dłuższym pobytem króla w mieście 
w jesieni 1702 r. wypuszczono serię 
dwudukatówek. Niefortunny dla 
miasta przebieg toczącej się wojny 
osłabił pozycję gospodarczą Torunia

Zaradzić potrzebom miały odnowio
ne mennice miejskie Torunia, Elblą
ga i Gdańska. Mennicę toruńską o- 
twarto w r. 1760 i wybijano w mej 
obficie szelągi oraz trojaki i szósta- 
ki. Śmierć króla w r. 1763 przerwała 
tę działalność, ale już w roku na
stępnym tuż po elekcji Stanisława 
Augusta Poniatowskiego ponownie 
przystąpiono do pracy emitując po
dobnie jak za Augusta III Sasa — 
srebrne szóstaki, trojaki i szelągi. 
Zawartość srebra w szelągach była 
wprawdzie nikła, ale ponieważ inne 
mennice wybijały ten pieniądz w 
czystej miedzi, moneta toruńska cie
szyła się powodzeniem na rynku pie
niężnym. Po objęciu tronu przez 
Stanisława Augusta wysunięto pro
jekt, aby ze względu na dobre i no
woczesne wyposażenie przekształcić 
mennicę toruńską, w mennicę kró
lewską dla wszystkich ziem Rzeczy
pospolitej. Mimo sporządzenia odpo
wiednich kontraktów w r. 1766 od 
projektu tego orstąpiono, a miasto 
zaniechało w ogóle emisji pieniądza.

Przez trzysta lat Toruń z przer
wami wprawdzie, korzystał z przy- 
wieleju menniczego z roku 1157. Pro
dukcja monety służąca również mię
dzynarodowym powiązaniom handlo
wym miasta musiała odpowiadać 
najwyzszjrm wymogom jakościowym.
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Panowania: Jana Kazimierza: 1 — dukat, 2 — dukat 
Korybuta Wiśniowieckiego: 3 — szeląg; Augusta III 
5 — szóstak, 6 — szeląg, 7 — trojak i 8 — szóstak

potrójny; Michała 
Sasa: 4 — trojak,

i dopiero po upływie nastęnych 60 lat 
zaistniała i możliwość i konieczność 
uruchomienia mennicy. Konieczność 
wypływała stąd, że od elekcji Augu
sta II w r. 1697 produkcję monet pol
skich przeniesiono do Drezna, gdzie 
król uruchomił wspólną dla Sakso
nii i Rzeczypospolitej mennicę wy
posażoną w nowoczesne i wydajne 
urządzenia techniczne. Mennice Sa
skie zaspokajały więc i nasze zapo
trzebowanie na pieniądz. Ale w cza
sie wojny siedmioletniej (1756—1763) 
Drezno zostało zajęte przez wrogich 
Prusaków i na wiele lat zamknięto 
tamtejszą mennicę.

Ponieważ w kraju nie było urzą
dzeń technicznych — brak środków 
obrotowych stawał się dokuczliwy.

Ale jakość monety toruńskiej znaj
dowała również uznanie w obrotach 
wewnętrznych. I przez trzy wieki 
pieniądz ze znakiem Torunia cieszył 
się zaufaniem i służył gospodarce 
Rzeczypospolitej.

Wraz z rozbiorami utracił Toruń 
swoje bogate przywileje w tym rów
nież przywilej menniczy. Raz jeszcze 
w dziejacn posiadało miasto własny 
pieniądz choć tylko zdawkowy. Mia
nowicie w obliczu załamnia Niemiec 
w r. 1918 — magistrat Torunia po
lecił wybić dwie serie monet w cyn
ku o wartościach 10 i 50 fen. Dziś 
monety toruńskie stanowią poszuki
wany przez kolekcjonerów i history
ków rodzaj zabytków ruchomych 
ilustrujących dawne dzieje miasta.
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Władysław Stanisławski

Cmentarz I Armii Wojska Polskiego
w Siekierkach

Nad Odrą miała miejsce jedna z krwawych 
bitew, jaką żołnierz polski stoczył w drugiej 
wojnie światowej. Walki rozpoczęły się 16 kwie
tnia 1945 r. i pociągnęły za sobą dotkliwe stra
ty, tym bardziej dotkliwe, że wojna miała się 
niedługo skończyć Była to cena, którą naród 
musiał zapłacić, by ugruntować oczywiste ju* 
zwycięstwo. Żołnierz stanął na lewym brzegu

Odry i dalej gromił hitlerowców az do Łaby 
oraz walczył w Berlinie. Żołnieize, którzy pole
gli w tych walkach spoczywają na cmentarzu 
w Siekierkach. Położony w Rejonie Pamięci Na
rodowej, jest najbardziej znanym obiektem tego 
rouzaju w woj. szczecińskim, celem i miejscem 
licznych imprez o charakterze patriotycznym, 
do którego dążą co roku setki tysięcy turystów.
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DZIAŁANIA 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO W PIERWSZYCH DNiACH OPERACJI BERLIŃSKIEJ
ORAZ ILOŚCI EKSHUMOWANYCH ŻOŁNIERZY /szkic sporządzono na podsiawie wojskowego przeglą
du HISTORYCZNEGO NR 4 / 1968 STR. 32 /

Organizacja cmentarza

CMENTARZ w Siekierkach powstał na podstawie 
rozkazu Naczelnego Dowódcy Wejska Polskiego 
z dnia 16 czerwca 1945 r. Rozkaz ten zobowiązał 

dowódcę I Armii Wojska Polskiego do przeprowadze
nia ekshumacji zwłok żołnierzy polskich, poległych w 
operacji berlińskiej i utworzenia cmentarza w terminie 
do dnia 1 października 1945 r. Wybór miejsca na 
cmentarz rozkaz pozostawiał do decyzji I Armii WP, 
zastrzegając jednak, by cmentarz znajdował się w 
miejscu, guzie będzie można w przyszłości wystawić 
pomnik.

Sytuacja gospodarcza w tym czasie, szczególnie tu
taj nad Odrą była niezwykle trudna z uwagi na wiel
kie zniszczenia wojenne i wyludnienie. Grupa opera
cyjna pełnomocnika rządu przybyła do Chojny w dnie 
2 maja 1945 r. Planowana akcja osiedleńcza rozpoczęła 
się dopiero od marca 1946 r Nie działały żadne za 
kłady przemysłowe i rzemieślnicze. W połowie paź
dziernika 1945 r. oddano do użytku pierwszą linię tele
foniczną a połączenia z sąsiednimi powiatami nastąpił) 
w styczniu następnego roku. Pierwsza linia autobu
sowa uruchomiona została dopiero w 1950 r.

W takiej sytuacji jedynie wmjsko mogło zajać się 
tutaj akcja ekshumacji. Dla przeprowadzenia jej
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z I Armii WP został wyznaczony pododdział w sile 
batalionu dysponujący ponad 40 samochodami, który 
działał od czerwca do listopada 1945 r. Stanowisko te
go pododdziału mieściło się w budynku, w którym 
obecnie jest muzeum, na południe od Siekierek. Obok 
budynku, w lesie, znajdował się cmentarz żołnierzy 
2 Dywizji Piechoty poległych w walkaeh nad Odrą. 
Tam właśnie wybrano miejsce na obecny cmentarz dla 
żołnierzy poległych w operacji berlińskiej. W tym celu 
częściowo wycięto las i przystosowano plac pod cmen
tarz. W pobliskim tartaku w Starych Łysogórkach uru
chomiono wytwórnię trumien. Grzebanie zwłok odby
wało się w formie uroczystego pogrzebu z udziałem 
kapelana. Jednostka grzebała poległych w zbiorowych 
mogiłach, których rozmieszczenie wymagało uporząd
kowania w późniejszym czasie.

Lata ekshumacji

MIEJSCOWE władze adminislracyjne przez dłuż
szy oures nie posiadały żaanych informacji 
o ilości pochowanych żołnierzy na cmentarzu w 

Siekierkach. Dopiero w dniu 18 marca 1954 r Prezy
dium WRN w Szczecinie zwróciło się do Centralnego 
Archiwum Wojskowego w Warszawie pisząc, że „nie 
posiada żadnych danych dotyczących zwłok żołnierzy 
pochowanych w Siekierkach ponieważ akcję ekshuma
cyjną prowadziły zainteresowane jednostki w ojskowe” 
CAW przesłało wykaz z nazwiskami ekshumowanych 
/.ołnierzy na 61 stronach maszynopisu, którv obecnie 
przechow ywany jest w Zjednoczeniu Gospodarki Ko
muna Inej i Mieszkaniowej w Szczecinie. Wykaz ten 
wraz z późniejszymi protokółami ekshumacji był cen- 
nvm dokumentem do sporządzenia spisu poehovvanych 
żołnierzy w Siekierkach, który zawiera 1984 żołnierzy, 
w tym 326 bezimiennych.

W operacji berlińskiej zginęło, zmarło z ran i chorób 
1110 żołnierzy Wojska Polskiego, więcej niż jesl w spi
sach cmentarzy Szczecina i Siekierek (na które prochy 
zostały sprowadzone). Są juz informacje, ze na terenach 
NRD istnieją jeszcze groby żołnierzy I Armii WP.

W pierw szym roku ekshumacji — 1945, zwłoki przy
wożono z terenów NRD i to nie tylko na cmentarz do 
Siekierek, ale również na cmentarz wrojskowy do Szcze
cina. Do Siekierek przywieziono 885 zwłok żołnierzy 
z 70 miejscowości po zachodniej stronie Odry, w tym 
89 z Berlina oraz 713 żołnierzy z nieustalonych miejsc 
ekshumacji. Razem przywieziono 1598 zwłok, tj. 80°!o 
leżących na cmentarzu, w tym 107 jako nieznanych.

Dalsza ekshumacja na cmentarz w Siekierkach trwa
ła w lalach 1919 (24 żołnierzy) i 1953 (318 żołnierzy). 
W późniejszym okresie zdarzały się jeszcze sporadyczne 
przvoadki znalezienia prochów żołnierzy nad Odrą. 
Każde takie szczątki chowano uroczyście na tymże 
cmentarzu. W 1962 r. pochowano ich 12, a w 1966 r 
dwrócb bezimiennych żołnierzy, których szczątki zna
leziono po 21 latach na odrzańskich bagnach. Łącznic 
po 1945 r. ekshumowano 386 żołnierzy, w większości 
bezimiennych (219 zwłok).

Miejsca walk i ekshumacji po zachodniej stronie Odry

Worzeciagu 21 dni (od 16 kwietnia do 6 maja 
1915 r.), na wąskim odcinku natarcia I Armii 
WP, w pasie szerokości 15—20 km i 160 km dłu- 

emści — od Odrv do Łab" — jak rówmież w Berlinie, 
poległo 2310 żołnierzy (w tym 225 oficerów'), zaginęło — 
9R7 rannych zostało 6992 osób. Na obszarze tym wal
czyło 5 dywizji piechoty wraz z innymi jednostkami 
I Armii WP

14 i 15 kwietnia 1915 r. 3 batalion 2 pułku piechoty 
prowadził rozpoznanie walką tzw\ zwiad bojem mając 
za zadanie sforsowanie Odry. Batalion osiągnął wyspę 
przed właściwym korytem Odry, w pobliżu mostu ko
lejowego w Siekierkach, ale dalsza przeprawa została 
uniemożliwiona silnym ogniem nieprzyjaciela. Dokład
nych strat do nastania zmroku ustalić nie było można, 
gdyż batalion znajdował się pod stałą obserwacją 
i ostrzałem wroga. W meldunku o godz. 20.00 (15.IV.) 
według niepełnych danych podano jedynie 37 rannych. 
Wszystkich kilkudziesięciu poległych żołnierzy 2 pp 
przed zasadniczą operacją berlińską pochowano na 
specjalnym cmentarzu niedaleko stacji kolejowej w 
Siekierkach, koło leśniczówki „Stary Rudnik” po 
wschodniej stronie Odry.

Krwawe walki rozpoczęły się od 16 kwietnia od mo
mentu fosowania Odry. W pierwszych czterech dniach 
głębokość włamania sięgała zaledwie do Starej Odry — 
12 km. Na tej pizestrzeni poległo 644 żołnierzy, zagi
nęło — 301, zostało rannych — 2163 i 10 zmarło w szpi
talach. Tutaj było najwięcej pochowanych żołnierzy 
polskich w przeliczeniu na 1 km2 w operacji berlińskiej.

Na płaskim terenie południowego skrzydła, w czasie 
walk 16 kwietnia o Karlshow, gdzie atakowała 3 Dy
wizja Piechoty, zabici leżeli jak snopy po skoszonym 
zbożu. W miejscowości tej spoczywało 61 poległych.

Podobnie na prawym skrzydle, gdzie przyczółek u- 
chwycili żołnierze 1 pp Dywizji im. T. Kościuszki, bro
niący się nieprzyjaciel siłą batalionu piechoty, przy 
wsparciu siedmiu czołgów i siedmiu dział samochodo
wych przedsięwziął z trzech stron kontrataki. Niemcy 
wykonali tam dziesięć kontrataków mniejszymi siłami. 
Wszystkie one zostały odparte nrzy dużych stratach

Siekierki. Czołg—pomnik przy cmentarzu I Armii WP 
i muzeum Fot. J. Płotkowiak

własnych. Nieustannie trwające walki nie pozwoliły na 
podsumowanie w dywizji tych strat. Wykazano je do
piero w meldunku dnia następnego, o godz. 18. Wyno
siły one 41 zabitych i 190 rannych oraz 10 przepadłych 
bez w ieści.

W drugim dniu walk (17 kwietnia) trwały w tym 
miejscu nadal ciężkie boje. Szczególnie o wies Neu 
Rudnrz, gdzie każdy dom zamieniony był w punkt 
oporu i trzeba było go oddzielnie zdobywać. Kościusz
kowcy rozpoczęli boj o godz. 8, a o godz. 11 podeszli do 
wsi i atakowali jej wschodnie zabudowania. Do akcji 
przystąpił też 2 i 3 pp. Całą wieś zdobyto dopiero 
o godz. 22. W Neu Rüdnitz ekshumowano 48 poległych, 
a w' niedalekim Neu Ktstrinschen — 69.

Jednostki 3 DP 17 kwietnia toczyły ciężkie walki w 
rejonie Mädewitz. O godz. 11 z północnego skraju Neu 
Mś dewitz nieprzyjaciel prow adził ogień z czterech czoł
gów do nacierających pododdziałów 7 pp. O godz. 18 
pułk ten opanował wieś Neu Kietz i prowadził walkę 
o Neu Mädewitz. Polegli tam żołnierze zostali pocho
wani w Alt Mädewitz (ekshumowano 44 zwłok). W Alt 
Wiiezen spoczywały prochy 71 żołnierzy. Są to niepeł
ne dane, gdyż w Alt Mädewitz wg książki „Jednostka 
08205” Alojzego Srogi (Warszawa 1960) zostało tam po
chowanych 300 żołnierzy 3 DP, którzy zginęli w wal
kach o Wriezen i pobliskie okolice.
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W rejonie walk 2 DP, rano 17 kwietnia, po kiotkim 
przygotowaniu artyleryjskim natarcie rozpoczęły 6 i 5 
pp w wyniku którego 6 pp wszedł na planowane ru
bieże. On też poniósł największe straty. Meldunek bo
jowy nr 108 informuje o 20 zabitych i 78 rannych, na 
cgolną ilość 44 zabitych i 163 rannych w dywizji. Bacn 
ważnie w Zäckericke Lose, skąd ekshumowano 36 żoł- 
szkolny miał 16 zabitych. Poległych pochowano przc- 
nicrzy

W dalszych miejscowościach w NRD, juz za rzeką 
Ilawcłą, w Schwante ekshumowano 44 żołnierzy, a w 
Linum tl. Z Linum oprócz tego ekshumowano tak że 
24 żołnierzy na cmentarz wojskowy do Szczecina. W 
rejonie tym na silny ogień wroga napotkały wojska 
3 DP. Tam 26 kwietnia już w nocy i w ciągu dnia, 
oddziały 3 pd kilkakrotnie odpierały kontrataki nie
przyjaciela. Podobnie silny opór stawiał tam nieprzy
jaciel przez cały dzień następny. Niedaleko Łaby we 
wsi Klietz pochowanych było 40 żołnierzy. Wszystkich 
ekshumowano na cmentarz wojskowy do Szczecina po
dobnie jak po 30 poległych w Lanke i Brädikow7. Łącz
nie do Szczecina ekshumowano 225 żołnierzy.

SZKIC CMŁNTARZA IAtfMII W.P. W SIEKIERKACH
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Do Siekierek przywieziono prochy 24 żołnieizy 
z Dcchtowi 23 z Torgelow oraz po 21 z Wandlitz i Gi- 
stebetze Lose Tam w pobliżu Wandlitz żołn.erzc 1 DP 
prowadzili w dniu 22 kwietnia ciężkie wałki na połud
niowym brzegu jeziora.

Z terenów za Odrą ekshumowano jeszcze z innych 
miejscowości w ilościach od 10 do 20 żołnierzy. M.in. 12 
z Trampe, tam gdzie nieprzyjaciel szczególnie stawiał 
silny opór 1 DP 21 kwietnia. Pułki tej dywizji nie
ustannie musiały odpierać kontrataki z kompleksów 
leśnych od północy Podobną ilosc ekshumowano w Alt 
Wustrow7. Po 17 żołnierzy ekshumowano w Kruge
i Zellclang, 18 w Alt Rampf, 14 w Oranienburgu i 13
w Katsdoif. W Bisenthal ekshumowano 15 żołnierzy
3 DP, która przed południem w dniu 21 kwietnia od
pierała dwa kontrataki nieprzyjaciela w rejonie Tu
chen i dopiero Dotem wieczorem nawiązała w7alkę 
o Bisenthal. Z Tuchen ekshumowano 10 c>ał podobnie 
jak z Birkenwerder i WendsJorf.

Ponadto do Siekierek przywieziono prochy 117 żoł
nierzy z 21 miejscowości, w których pochowanych było 
od 3 do 9 żołnierzy oraz po dwóch z 9 innych miejsco
wości, jak również z 16 miejsc, w których spoczywało 
po jednym żołnierzu.

Miejsca ekshumacji po wschodniej stronie Odry

W roku 1949 na cmentarz do Siekierek ekshumowa
no tylko 24 żołnierzy, wszystkich z Mieszkowic. 
Byli to saperzy, którzy zgiilęli przy budowie 

mostu w Czclinie oraz żołnierze zmarli w punkcie sa- 
nif arnym, zorganizowanym wówczas w budynku obec
nego Urzędu Miasta i Gminy w Mieszkowicach. Dzi
siejsze pomieszczenie bibliotek było przedzielone na 
połowę i spełniało rolę sali pizyjęć i zabiegowej. Ope
racje odbywały się na piętrze, tam gdz.e ma gabinet 
naczelnik. Ciężko chorych z tegu punktu kierowano 
do szpitala armijnego w Gorzowie.

Ekshumację dokończono w 1953 r., ale już przez w la
dze cywilne. W tym roku do Siekierek przywieziono 
348 żołnierzy z 14 różnych miejscowości ziemi chojen- 
skicj Zwłuki zostały ekshumowane z następujących 
miejscowości: Moryń — 89 i Moryń „Dwói --- 18, Sie
kierki — 49, Gądno — 42, Klępicz — 40, Gozdow ice — 
39. Stare Łysogórki — 33, Chełm Dolny — 11 craz pa 
kilku w pięciu innych miejscowościach.

W Moryniu byli to przeważnie żołnierze zmarli z ran 
w7 szpitalu chirurgicznym nr 2 i nr 616 od 20 #o 36 
kwietnia 1915 r. Z Morynia na cmentarz do Siekierek 
przywieziono też zwłoki milicjanta, plutonów ego Ed
warda Nowickiego, członka PPR poległego w tym 
mieście 11 kwietnia 1946 r., w walce o utrwalenie wła
dzy ludowej. Na budynku, w którym został zastrzelony 
(ul. Kościuszki 6) umieszczono pamiątkową tablicę. Na 
cmentarzu w Klępiczu spoczywral> zmarli z ran, prze 
ważnie w dniach od 17 do 19 kwietnia. Przywiezieni 
zostali tutaj z frontu do szpitala nr 11. W dokumentach 
Centralnego Archiwum Wojskowego większość figuruje 
jako zmarli z ran w NRD w miejscowości Klemenzow7. 
Informacja ta jest mescisla, gdyż jest io dawna nazw. 
Klępicza. W Gądnie byli pochowani żołnierze zmarli 
w dniach od 14 do 18 kwietnia, również w szpitalu.

W 1966 r. ekshumowano jeszcze prochy 12 żołnierzy, 
które odnalezione zostały przez Henryka Walewskiego 
z Warszawy, nieustannie poszukującego grobu swego 
brata Ryszarda. Do znalezienia grobu przyczyniło sie 
w7 dużej mierze pismo Rejonowej Komendy Uzupełnień 
Wojska Polskiego w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 
września 1945 r . w którym komendant kpt. Zygarlicki 
informował: „Walewski Ryszard wierny przysiędze
ż łnierza, wykazując męstwro i odwagę w walce z wro
giem o niezależność Ojczyzny, zginał śmiercią bohatera 
na Polu Chwały dnia 16 kwietnia 1945 r. Pochowany 
został z oddaniem honorów wojskowych na cmentarzu 
pułkowym obok leśniczówki na wzgórzu na poinocny 
zachód od toru kolejowego i młyna w7 m. Alt Rudnik, 
mog. Nr 1—7 od lewej”.

Poszukiwanie zakończyło się sukcesem w 1962 r. 
Prochy Ryszarda pochowano na cmentarzu Powązko
wskim w Warszawie Warto tutaj przedstawię pismo 
II. Walewskiego z dnia 12 lioca 1962 r. skierow ant- w 
tej snrawie do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej:

„W zw iązku z odnalezieniem przez nas w7 dnm 11 lip- 
ca 1962 r. grobu mojego braia plutonowego Ryszarda 
Walewskiego syna Romualda (Wykaz poległych w 
książce historia 2 pp I Armii WP, pt.: „Azymu '1 ar- 
szawa”) ochotnika-żolnierza 2 pp I Armii WP poległego 
w walce z hitlerowskim najeźdźcą w dniu 16 kwietnia 
1945 r. przy forsowaniu rzeki Odrv w miejscowości 
Stara Rudnica pow7. Chojna, woj. szczecińskie, uprzej
mie i gorąco prosimy wraz z ojcem o dokonanie w na
szej obecności ekshumacji poległego Ryszarda V alew- 
skiego z grobu wspólnego kilkuosobowego (ca 10 żoł
nierzy) znajdującego się na byłym cmentarzu pułko
wym z 1945 r. (prawie całkowicie przeniesiony już na 
obecny cmentarz w7ojskow y w Siekierkach n Odra) w 
miejscowości Stary Rudnik obok leśniczówki na pół
nocny zachód od toru kolejowego i młyna na zboczu 
wzgórza. Grób ten został odnaleziony przez nas przy 
wydatnej pomocy kilkunastoletniego svna strażnika — 
inspektora dróg wodnych na Odrze; rodziny pracow7- 
nika leśnego zamieszkującą obecnie leśniczówkę oraz 
kilkakrotnych w ciągu 18 lat, poszukiwań w okolicaeh 
nadedrzańskich. Grób został przez nas częściowo zi- 
dfHi t y f i k 0 w a ny przez częściowe odkopanie i natrafienie 
na trzy dolne kończyny, zasypany i oznaczony krzy
żem z okorowanego drzewa debow ego w obecności 
wyżej wspomnianego chłopca i rodziny z leśniczówki
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bardzo prosimy, ażeby ekshumowany został przewie
ziony i pochowany na cmentarzu wojskowym na Po- 
wązkacn w Warszawie, gdyż obaj z ojcem, rencistą w 
wieku &4 lat, zamieszkujemy w YVarszawie i moglibyś
my odwiedzać i opiekować się grobem, który obecnie 
znajduje się 500 km od Warszawy.

O terminie ekshumacji prosimy usilnie powiadomić 
nas na wskazany adres, w odpowiednim czasie, abyśmy 
mogli być obecni przy indent yfikacji szczątków pole
głego.

Jeszcze raz ze łzami w oczach prosimy serdecznie
0 przychylne załatwienie naszej prośby”.

W hołdzie bohaterom

Na początku lat pięćdziesiątych cmentarz w Siekier
kach wyglądał bardzo skromnie. Zbiorowe mogiły sta
nowiły długie płaskie pryzmy ziemi, z drewnianymi 
kizyżami. Teren cmentarza otoczony był prowizorycz
nym ogrodzeniem z nicoitorowanych poziomych drą
gów sosnowych. Z takich samych drągów wzniesiony 
został pomnik przedstawiający pomost. Dopiero w roku 
1954, w czasie odnawiania cmentarza, na jego miejscu 
postawiono pomnik-obelisk z płytą marmurową, który 
przetrwał aż do roku 1961.

Panujące wT tym czasie rygorystyczne przepisy strefy 
nadgranicznej znacznie utrudniały dotarcie do tego 
maio znanego jeszcze miejsca pamięci narodowej.

Od roku 195t» — w Dzień Wojska Polskiego — PTTK, 
TPPR i ówczesną Ligę Przyjaciół Żołnierza zainicjo- 
w ały organizowanie do Siekierek rajdów muturowych. 
W pierwszym uczestniczyło około 40 osób. Imprezę po
przedził ODjazd granicy północnej i zachodniej Ziemi 
Szczecińskiej, od Mrzeżyna do Kostrzyna, zwrganizo- 
wany przez Zarząd Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza. 
Jego celem było obejrzenie miejsc historycznych zwią
zanych z walkami Wojska Polskiego i wykorzystania 
ich wt celach pairiolyczno-szkoleniowych dla potrzeb 
LPŻ. W objeździć tym uczestniczył wiceprezes Zarządu 
Głównego Józef Skwarek i sekretarz Zarządu Woje
wódzkiego mjr Jan Malewicz. W wyniku tego rozpo
znania wystąpiono do miejscowych władz o upamięt
nienie zaniedbanego cmentarza w Siekierkach. Wydział 
Propagandy KW PZPR powołał w 1957 r. specjalny 
komitet organizacyjny do zagospodarowania obiektu
1 budowy pomnika. Na czele komitetu stanęła Zofia 
Bączyk, zastępca kierownika Wydziału Propagandy KW 
PZPR

Szczególne zainteresowanie cmentarzem było władz 
powiatu chojeńskiego oraz jego mieszkańców, w więk
szości zamieszkałych przez osadników' wojskowych, tych 
którzy tutaj forsowali Odrę. Społeczny ich udział nrzy 
wszelkich pracach porządkowych . imprezach bvł ol
brzymi. Oni też zwozili głazy z pól przyodrzańskicli 
pod budowę przyszłego pomnika

Cmentarz zaczęły odw iedzać, aczkolwiek jeszcze nie
licznie, wycieczki PTTK. Obiekt stawał się coraz bar
dziej przedmiotem zainteresowania czynników politycz
nych i społecznych, chociaż na szczeblu centralnym 
dyskusję nad sposobem uczczenia pamięci żołnierzy 
I Armii WP poległych w operacji berlińskiej rozpo
częto dopiero w 1%'0 r. Wiąże się to z ożywieniem dzia
łalności Rady Ochrony Pomników7 Walki i Męczeństwra, 
która w7 tym roku reaktywowała swą działalność pod 
kierownictwem Janusza Wieczorka. Tymczasem na 
cmentarzu w Siekierkach już od 13 października 1957 r. 
wprowadzono na stałe wT Dzień Wojska Polskiego ape
le poległych. W pierwszym uczestniczyło około 4 tys. 
osób. Brali w nim również udział turyści II rajdu mo
torowego oraz harcerze pierwszego złazu Chorągwi 
Zachodnio-Pomorskiej, specjalnie tam zorganizowanego.

W czasie trzeciego apelu (4 październik 1959 r.) od
były się w Siekierkach pierwsze wojewódzkie zawody 
kościuszkow skie W tym roku zapoczątkowano też wio
senne uroczystości upamiętnienia forsowania Odry.

W 15 rocznicę wralk pod Siekierkami (1960 r.) sztafeta 
garnizonu gdańskiego /łożyła na cmentarzu w Siekier
kach urnę z ziemią pobrana na Westerplatte, a w po
bliskich Gozdowicach odbvł się wiec ludności ziemi 
thojeńskiej. Natomiast jesienią, w 17 rocznicę bitwy 
pod Lenino odbyła się na cmentarzu wielka manife
stacja mieszkańców7 Ziemi Szczecińskiej.

W 1961 r. powołano Wojewódzki Komitet Ochrony

Pomników Walki i Męczeństwa w Szczecinie, któremu 
przez ostatnie laia przewodniczył wicewojewoda Ta
deusz Barczyk, a obecnie wojewoda Jerzy Kuczyński.

Nastąpiły znaczne zmiany w zagospodarowaniu prze
strzennym cmentarza. Zbiorowe mogiły otoczono ce
mentowymi krawężnikami i ozdobiono symbolicznymi 
krzyżami z tarczami grunwaldzkimi a pod nimi umie
szczono tabliczki z nazwiskami poległych.

Przy placu apelowym wzniesiono jeden z piękniej
szych pomników w kraju. Jego osiernnastometrowy ka
mienny obelisk zdobią metalowe miecze grunwaldzkie. 
Rzeźba kobiety — matki z dzieckiem na ręku symbo
lizuje nowe życie i powrót ziem nadodrzańskich do 
macierzy. W pierwszej wersji przy matce stał z kara
binem żołnierz, który przed odsłonięciem pomnika zo
stał usunięty i przeniesiony do centrum Węgorzyna. 
Rozpięty żagiel o powierzchni 39 m- i wysokości 8 m 
przypomina przeprawę przez Gtirę. Projekt i rzeźbę 
wykonał znany artysta, rzeźbiarz szczeciński — Sła
womir Lew iński, dokumentację techniczną — Politech
nika Szczecińska a prace budowlane szczeciński od
dział P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków.

Budowę pomnika rozpoczęto w lutym 1961 r., a od
słonięcia dokonał 15 października wicepremier Zenon 
Now'ak. W tym dniu odbyła się na cmentarzu wielka 
manifestacja patriotyczna przy udziale około 20 tys. 
osób. Znicz pod pomnikiem zapłonął od pochodni przy
niesionej przez sztafetę z pola walki w Gozdowńcach. 
W uroczystościach wzięli także udział: przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Wiktor Zic- 
miński, ctowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego 
gen. bryg. Aleksander Jankowski. Obecni też byli: były 
dowódca I Armii WP gen. Stanisław Popławski, przed
stawiciele Armii Radzieckiej attache wojskowi szeregu 
państw' socjalistycznych, przedstawiciele władz woje
wódzkich oraz posłowie Ziemi Szczecińskiej, władze 
połityezne i administracyjne z przewodniczącym Pre
zydium WRN Włodzimierzem Migoniem. Równocześnie 
W pobliżu cmentarza otwarto Muzeum Pamiątek I Ar
mii WP, a przy nim postawiono czołg, klórv przebył 
szlak bojowy I Armii WP — 1.200 km, od Siedlec aż 
do Łaby.

Od tej pory cmentarz odwiedza wiele delegacji kra- 
jmvych i zagranicznych przebywających na Ziemi 
Szczecińskiej.

W roku następnym Pomorski Okręg Wojskowy w 
Bydgoszczy zainaugurował 1 Ogólnopolski Rajd Moto
rowy przez pola walk I Armii WP z zakończeniem w 
Siekierkach, a w roku 19b3 zapoczątkował Sztafetę 
Przyjaźni z okazji Dnia Zwycięstwa, której trasa prze
biegała m in. przez Siekierki.

Na dalsze zagospodarowanie cmentarza w roku 1964 
ze Sjiołeczncgo Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy 
przeznaczono 400 tys. zł. W dwudziestą rocznicę for
sowania Odry (16.04.1965 r.) odbyła się na cmentarzu 
w Siekierkach z udziałem ministra spraw wewnętrz
nych gen. dyw'. Mieczysława Moczara i wiceministra 
obrony narodowej gen. broni Jerzego Bordzilow'skiego 
manifestacja patriotyczna. Otwarto też Muzeum Pa
miątek Wojsk Inżynieryjnych I Armii WP w Gozdo
wicach. W tym roku held bohaterom na cmentarzu 
również oddali m.in.: Arvo Pentti — minister obrony 
narodowej Finlandii, francuscy kombatanci i więźnio
wie stalagów7 drugiej wojny światowej, Georg Tra
der — minister obrony Republiki Austrii oraz delega
cja Radziecka z gen. płk. Pawłem Batow'em, zasłużo
nym dow'ódca 65 Armii, która forsowała Odrę pod 
Szczecinom.

W 1966 r. na cmentarzu w Siekierkach wykonano 
betonową alejkę apelową oraz ustawiono płytę z pias
kowca z w'ykutvm rozkazem nr 88 Naczelnego Do
wództwa na dzień zakończenia wojny — 9.V.1915 r. 
W tym też roku delegacja Ziemi Wielkopolskiej po
brała z cmentarza ziemię do urny pod pomnik Miesz
ka I i Bolcslaw'a Chrobrego w Gnieźnie, a delegacja 
Śląska do urnv, którą umieszczono w' cokole pomnika 
Powstańców Śląskich w Katowicach.

Wieńce na cmentarzu w Siekierkach w następnych 
latach m.in. złożyli: Ilmarii Keinonen — naczelny do
wódca sil zbrojnych Finlandii, dziennikarze radzieccy 
z Berlina i Warszawy w czasie podróży reporterskiej 
wzdłuż granicy na Odrze i Nysie, łonem Ionite — ru
muński minister obrony narodowej wraz z delegacją
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rumuńską sił zbrojnych, J. Rosincr — konsul general
ny Republiki Czechosłowackiej, delegacja armii szwaj
carskiej z szefem sztabu generalnego sił zbrojnych 
płk. Paulem Gyli i inni.

Studenci szczecińscy od kwietnia 1968 r. zapoczątko
wali stały *-ajd o charakterze ogólnopolskim pod naz
wą „Odra — 45” z metą na polach walk w Siekierkach.

Opiekę nad cmentarzem w Siekierkach spiawuje 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i MieszKaniowej w Chojnie, a społecznie — Technikum 
Rolnicze w Mieszkowicach i Szkoła Podstawowa 
im. kpr. Stanisława Jakołcewicza w Starych Łysogór- 
kach, która za wzorową opiekę nad cmentarzem odzna
czona została Medalem Braterstwa Broni oraz Odznaką 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 1975 r. cmen
tarz zdobył I miejsce w skali ogólnopolskiej w kon

nych ugrupowań, którzy zjednoczyli się w walce o no
wą Polskę, jej sprawiedliwe granice. Spoczywają na 
cmentarzu w Siekierkach prochy żołnierzy radzieckich, 
pełniących wówczas służbę w naszym wojsku”.

Lista poległych w ostatnich tygodniach wojny jest 
długa. Figuruje na niej 88 oficerów, w tym: 2 pułkow
ników, 2 majorów, 3 kapitanów, 13 poruczników i 68 
podporuczników pochowanych na cmentarzu w Sie
kierkach.

Poniższe informacje o żołnierzach są uzupełnieniem 
danych zawartych w artykule autora „Cmentarze 
i groby wojenne na Ziemi Szczecińskiej” opublikowa
nym w nr 6—7 (108--109) Jantarowych Szlaków z 1972 
(zeszyt specjalny o byłym pow. chojeńskim).

Na cmentarzu leżą m.in..
— podporucznik Ryszard Kulesza, 22-letni zwiadow-

kursie na najlepiej przygotowane miejsce pamięci na 
30 rocznicę zwycięstwa. Nagrodę w wysokości 500 tys. 
zł. otrzymało RPGKrM w Chojnie.

W roku 1973 Rada Ochrony Pomników Walki i Mę
czeństwa przekazała 6 min zł na upamiętnienie szlaku 
I Armii WP w województwie szczecińskim. Prezydium 
WRN w Szczecinie, uchwałą z dnia 16 maja 1973 r. 
ustaliło specjalny program zagospodarowania Rejonu 
Pamięci Narodowej z uwzględnieniem walorów turys
tycznych w pasie 30 km — od Cedyni do Czelina. Koszt 
robót i zagospodarowania pierwszego etapu (1973—1975) 
przewidywał 113 min zł.

Na bramie cmentarnej w 1973 r. umieszczono cztery 
płyty informacyjne w języku polskim, rosyjskim, an
gielskim i niemieckim. Od 1975 r. cmentarz posiada 
instalację oświetleniową oraz radiofoniczną. Szczeciń
ski dyrygent Walerian Pawłowski skomponował spe
cjalny utwór muzyczny, który nagi any przez orkiestrę 
Filharmonii Szczecińskiej na taśmę magnetofonową 
jest odtwarzany na cmentarzu.

Polegli na polu chwały
Cmentarz wojskowy w Siekierkach jest szczególnie 

godnym wyraju czci i hołdu pamięci poległych boha
terów. W wydanym folderze w XX rocznicę walk nad 
Odrą przez Oddział Propagandy Zarządu Politycznego 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego o nich czytamy:

„Leżą tu obok siebie młodzi żołnierze, dla których 
pierwszy buj za Ojczyznę stał się bojem ostatnim i sta
rzy weterani spod Lenino i Warszawy, z Wału Pomor
skiego i Kołobrzegu. Leżą uczestnicy kampanii wrześ
niowej i ci, którzy wcześniej jeszcze w Hiszpanii za
grodzili drogę faszyzmowi. Leżą byli partyzanci róż-

ca 5 Kołobrzeskiego pp. który pod morderczym ogniem 
wroga kierował drogę innym pododdziałom. Został on 
śmiertelnie ranny na wale Starej Odry, spoczywa w 
drugiej kwaterze w rzędzie pierwszym. Za swe bojowe 
czyny odznaczony został Krzyżem Walecznych, a po
śmiertnie Rada Państwa przyznała mu Krzyż Grun
waldzki III klasy. Dzisiaj młodzież Chojny uczęszcza 
do Szkoły Budowlanych nazwanej imieniem tego boha
tera. W hollu szkoły, wśród pamiątek po bohaterze, 
jest zegarek oraz wypisane jego ostatnie słowa z któ
rymi zwrócił się do kolegi: „Mietek, wyciąg mi z kie
szeni zegarek... Zobacz która godzina. Powiedz wszyst
kim o której umarłem”. Była godz. 17.05 w dniu 18 
kwietnia 1945 r.

— por. Stanisław' Przybylak — zastępca dowódcy do 
spraw politycznych 2 kompanii moździerzy 6 pp. Leży 
z praw7ej strony główmej osi cmentarza, w drugiej kwa
terze. W czasie forsowania Odry, pierwszy w kompa
nii, na czele małej grupy opanował przeciwległy brzeg. 
Po śmierci dowódcy przejął dowodzenie kompanią. 
Podczas kolejnej brawurowej akcji został ranny w no
gę. Kiedy zauważył, że żołnierzom kompanii grozi nie
bezpieczeństwo, pospieszył im na pomoc. Poległ 17 
kwietnia 1945 r. w wieku 22 lat. Został odznaczony 
Krzyżem Walecznych oraz pośmiertnie Krzyżem Virtuti 
Militari V klasy.

Nie wszyscy polegli w operacji berlińskiej spoczy
wają na cmentarzu w Siekierkach, wielu z nich zgi
nęło w nurtach Odry. Najdotkliwszą stratą była prze
prawa przez Odrę 2 batalionu 6 pp, który płynął 70 ło
dziami. Ogień broni maszynowej nieprzyjaciela ze 
schronów bojowych wbudowanych w wał przeciwpo
wodziowy zatopił prawie połowę ludzi.
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TEZIORO Miedwie znane jest jako rejon wypo- I czynku świątecznego, wczasowy i sportów wod- 
J nych. Wody akwenu wykorzystane są nierówno

miernie; ruch turystyczny koncentruje się w Morzy- 
czynie, głównie od czerwca do sierpnia W najbliż
szym otoczeniu jeziora leży Kołbacz, atrakcyjna miej
scowość krajoznawcza, bogata w zabytki architektury, 
ośrodek przodującej gospodarki rolnej, zarówno daw
niej, jak i współcześnie. Inne miejscowości położone 
nad jeziorem są raczej mało znane, mimo znacznych 
walorów wypoczynkowych i krajoznawczych; nad wo
dę przyjeżdżają ludzie wypoczywać głównie w dni 
świąteczne także do Wierzchlądu, Koszewa, Wierzbna 
i Żeiewa.

Artykuł zapoznaje z walorami okolic Jez. Miedwie, 
a szczególnie z miejscowościami leżącymi przy brzegu 
jeziora lub w jego najbliższym otoczeniu oraz zachęca 
do ich odwiedzenia, a tym samym do częściowego zer
wania z tradycją leżenia na zatłoczonej plaży w Mo- 
rzyczynie. W opracowaniu pominięto opis Morzyczyna 
i Kołbacza, miejscowości znanych, z bogatą literaturą 
krajoznawczą (por. spis literatury, w tym artykuły za
mieszczane w Jantarowych Szlakach — pozycje nr 2 
i 14).

Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części: 
trasowej i hasłowej w układzie alfabetycznym. Części 
krajoznawcze wraz z mapami uzupełniają informacje 
praktyczne i literatura.

* * *

Z walorami najbliższego otoczenia Jez. Miedwie 
można się zapoznać podczas okiężnej wycieczki 
wzdłuż brzegów jeziora. Jest to atrakcyjna trasa 

długości ponad 50 km, w tym niecałe 10 km po drogach 
gruntowych (między Koszewem a Wierzbnem i Giży- 
nem a K omorówkiem). Odcinek drogi o nawierzchni 
nieutwardzonej z Koszewa do Wierzbna po deszczach 
jest trudno przejezdny. Wycieczkę poleca się przede 
wszystkim posiadaczom pojazdów., szczególnie jedno
śladowych. Trasę można podzielić na kilka etapów, 
ponieważ do wszystkich opisanych miejscowości ist
nieje dogodny dojazd.

Opis wycieczki rozpoczyna się od Morzyczyna, głów
nego ośrodka turystycznego regionu, gdzie znajduje 
się baza żywieniowa i noclegowa ogólniedostępna. W 
tekście podkreślano nazwy miejscowości przedstawio
ne w odrębnych hasłach

Wyruszamy z Morzyczyna w kierunku wschodnim 
drogą prowadzącą do Stargardu. W Zieleniewie (1 km) 
na prawo odchodzą dwie drogi, najpierw gruntowa 
a trochę dalej w kierunku Stargardu — asfaltowa. 
Obie po kilkuset metrach łączą się i prowadzą do Ku
nowa. Od strony jeziora rozciągają się płaskie, pod
mokłe łąki pocięte rowami melioracyjnym Droga 
biegnie wzdłuż dawnego brzegu jeziora. Na prawo 
widać wśród zieleni Morzyczyn, a prosto wieżę koś
cioła w Kunowie (3,5 km). Wieś leży na trasie szkol
nych wycieczek „Szlak Woldenberczyków” (długość 
90 km), prowadzącego z Choszczna przez Barlinek, Py
rzyce, wzdłuż wschodniego brzegu jez. Miedwie do 
Stargardu. Szlak upamiętnia marsz ewakuacyjny ofi
cerów polskich — jeńców z Oflagu II C Woldenberg 
(Dobiegniew na południe od Choszczna) w styczniu 
1945 r.

Droga prowadzi podłużną osią wsi w kształcie owal- 
nicy. Za Kunowem droga się rozdziela: na lewo pro
wadzi do Skalina, a prosto — ku południowi, w kie
runku Wierzchlądu (6,0 km), leżącego wśród zieleni 
nad brzegiem Jez. Miedwie. Za zabudowaniami, drogą 
lub aleją parkową, równoległą do brzegu jeziora, po
suwamy się w kierunku południowym, w stronę Ko- 
szewka. Mijamy rzeczkę Gowienicę (6,5 km) płynącą 
w wyraźnym obniżeniu i odwadniającą płaski, bezleśny 
obszar czarnych ziem pyrzyckich. Brzeg jeziora nie
widoczny; położony jest niżej od drogi i przysłonięty 
zielenią.

Po zwiedzeniu Koszewka (8,0 km), trasa prowadzi do 
Koszewa drogą nieopodal zadrzewionego i położonego 
niżej brzegu jeziora. Z daleka widoczne są dwie wieże: 
wyższa pałacowa i niższa kościoła w Koszewie 
(10,5 km). Wieś znajduje się przy krawędzi rynny je
ziornej. Na rozwidleniu dróg w środku wsi stoi duży 
głaz narzutowy. Droga gruntowa na południe prowadzi 
do Wierzbna, następnej miejscowości lezącej na trasie 
naszej wycieczki. Po deszczach droga ta jest nieprze
jezdna. Wtedy z Koszewa do Wierzbna trzeba jechać 
trasą okrężną o długości 18 km przez Dębicę, Warnicę, 
Barnim i Obrytę.

Przed Wierzbnem (14,5 km) droga opada niżej. Widać 
z niej dobrze wieś położoną przy brzegu jeziora wśród 
bezleśnej równiny. Droga prowadzi podłużną osią wsi 
i na południowymi skraju zabudowań się rozwidla: na 
lewo idzie do Obryty, a na wprost w kierunku wsi
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Grędziec. Wybieramy tą drugą trasę; droga biegnie 
dolną krawędzią wysoczyzny, między zboczem po stro
nie lewej i łąkami po prawej, ciągnącymi się w stronę 
oddalającego się Jez. Miedwie. Stąd widoczne są przed 
nami „z profilu” stiome zbocza wzniesień zwanych 
Brodogorami Grędziec (17,5 km) leży u stóp zachod
niej części wzgórz. Za wioską osiągamy szosę Star
gard — Pyrzyce (18,0 km) Tutaj warto zboczyć od 
głównej trasy wycieczki; po przekroczeniu drogi posu
wamy się w dalszym ciągu u podnóży zboczy, aby po 
400 m zobaczyć grodzisko (wysoko nad drogą, po lewej 
strome). Stąd rozległy widok na dolinę Płoni.

Wracamy do drugi głównej, prowadzącej na zachód 
do Pyrzyc. Schodzi ona w szeroką i płaską, pokrytą 
łąkami i polami uprawnymi, dolinę Płoni. Przed obni
żeniem lustra wudy, dolina była zalana; drogę wybu
dowano w miejscu dawnej przeprawy przez rozlewis
ka. Rzeka Płonią, uregulowana na tym odcinku, wpada 
do Jez. Miedwie 3 km na północ od opisywanej trasy. 
Płonią ma 76 km długości, źródła w okolicach jezior: 
Płoń (8,3 km2), Miedwie i Źelewo.

Za mostem na Kanale Płoni (20,0 km), ciągnie się 
wzdłuż drogi wieś Okunica (20,5 km), z kościołem neo
gotyckim w środku zabudowań. Za wsią droga opusz
cza dolinę Płoni i biegnie w górę. Do Ryszewka, na
stępnej miejscowości prowadzą dwie drogi; na prawo 
droga gruntowa między wysoczyzną a łąkami w ryn- 
me Jez. Miedwie. Samochodem lepiej jechać prosto 
jeszcze trochę dalej w kierunku Pyrzyc, do skrzyżo
wania z drogą Ryszewo — Stróżewo, gdzie trzeba skrę
cić na prawo. Ryszewo (22,5 km) leży w obniżeniu, na 
lewym brzegu Kanału Młyńskiego, uchodzącego na 
północy do Kanału Płoni.

Dalej rzeźba terenu iest bai dziej urozmaicona, a 
droga prowadzi pod górę. Na wprost widoczne są Leś
ne Góry (52 m npm. — najwyższe wzniesienie w naj

bliższym otoczeniu Jez. Miedwie), które opadają stro
mym stokiem wysokości 15—20 m w kierunku północ
nym do łąk w rynnie jeziornej. Droga biegnie wzdłuż 
górnej krawędzi stoku. Zwiedzamy wioskę Turze 
(25,0 km).

Między Wioskami Turze i Młyny znajdują się naj
wyższe wzniesienia Leśnych Gór. Stąd rozległy widok 
na okolice. Na północy poiężna rynna jeziora, której 
kraniec odległy o 17 km dostrzec można w pogodny 
dzień. Na południe ciągnie się płaska, lub lekko sfalo
wana, bezleśna Nizina Pyrzycka — kraina pszenicy 
i buraków cukrowych. Te dwie uprawy zajmują po
łowę powierzchni zasiewów. Nazwy okolicznych wio
sen: — Brzezin, Turze, Lipki, Nieborowo i wzniesień — 
Leśne Góry, Lipia Góra, mówią, że niegdyś znaczne 
połacie tych żyznych ziem porastały lasy, z których 
pozostała dziś jedynie kępa lasu w najwyższej partii 
Leśnych Gór

Na początku zabudowań wioski Młyny (27,0 km), 
trasa naszej wycieczki skręca na prawo do Giżyna. 
Opuszczamy krawędź wysoczyzny; prostą drogą wśród 
rozległych łąk po dawnym dnie jeziora, idziemy w 
kierunku północnym, do Ostrowicy i Giżyna. Wioski 
te, o rozplanowaniu typowym dla terenów podmo
kłych (rzędówki), powstały po obniżeniu poziomu wód 
Jez. Miedwie pod koniec XVIII wieku. Teren jest tu 
równy jak stół, wzniesiony zaledw.e 1—2 m nad po
ziomem wód jeziora. Osie podłużne wiosek są prosto
padłe do siebie a nasza trasa biegnie równolegle do 
zabudowań Ostrowicy, ciągnących się po prawej stro
nie na odległość 2 km. Przekraczamy most na Ostra- 
wicy (31,0 km), która łączy kanałem długości 3 km 
jeziora Miedwie i Będgoszcz. Pomiędzy nimi leżą obie 
osady, przy czym Giżyn ciągnie się po północnej stro
me kanału, w Kierunku Jez. Miedwie.

Po opuszczeniu Giżyna droga gruntowa początkowo 
zbliża się do zarośniętego sitowiem i trzciną Jez. Będ
goszcz (tereny lęgowe ptactwa wudnego). Dalej prze
kraczamy Kanał Bagiennica (32,0 km) łączący jeziora 
Będgoszcz i Żelewo; droga skręca na prawo i docho
dzi do Komorówka (34,0 km), niewielkiej wioski poło
żonej wśród łąk. Stąd trasa prowadzi na wschód do 
mostu na Bagienmcy (34,5 km). Następnie ponownie 
ku połnocy, drogą wyłożoną oetonowymi płytami, po 
zachodniej stronie Bagiennicy, do mostu na Płoni, łą
czącej tutaj jeziora Miedwie i 2eiewo odległe od siebie 
niecały kilometr. W tym rejonie wj dobywa się kredę 
do celów gospodarczych i do przerobu na kredę szkol
ną.

Wędrując przez rozległe łąki dostrzec możemy w 
dali, po stronie zacnooniej, zabudowania przemysło
wej fermy hodowlanej w Dębinie i sygnaturkę kościoła 
pocysterskiego w Kołbaczu; na wprost, ku północy, 
zarastające Jez. Zelewo, Między nim a Jez. Miedwie 
wznoszą się strome wzgórza Katarzynki porośnięte 
lasem (46 m npm.). Na wschodzie, za Jez. Miedwie, 
widać pałac w Koszewie.

Po przejściu mostu na Płoni (37,5 km), blisko jej 
wypływu z Jez. Miedwie, zbliżamy się do Zelewa 
(39,5 km), położonego między Katarzynkami a brze
giem jeziora. Za wioską ujęcie wody pitnej i początek 
rurociągu do Szczecina. Oddalamy się od brzegu je
ziora drogą prowadzącą na zachód, stromo pod górę, 
skąd rozległy widok na Jez. Miedwie. Następnie po 
lewej stronie mijamy stację pompującą wodę z poło
żonego o kilkadziesiąt metrów niżej jeziora i osiąga
my trasę (42,5 km) łączącą Kobylankę (położoną na 
oółnocy przy drodze Szczecin — Stargard) z szosą E-14 
na południu.

Na krzyżówce można zboczyć z trasy wycieczki; 
skręcamy w lewo na południe — droga schcdzi długim 
stokiem w dół. Po 300 m piękny widok na wprost, na 
położony w dolinie Płoni Kołbacz, Na lewu opadające 
ku Jez. Żelewo zbocza Katarzynek. Szeroka dolina Pło
ni zwęża się tutaj i ciągnie na prawo, w stronę Wzgórz 
Bukowych, zamykających horyzont Na wzgórzach 
rosną lasy Kniei Bukowej.

Wracamy drogą w kierunku Kobylanki, pod górę do 
krzyżówki. Na odcinku od Kołoacza do Bielkowa pro
wadzi znakowany szlak pieszy koloru zielonego. Jest 
to „Szlak Bolesława Czwójdzińskiego przez Puszczę 
Goleniowską” długości 118 km, wiodący ze Wzgórz 
Bukowych przez Goleniów do Wonna. (B. Czwójdziń-
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ski, 1901—1972, by działaczem turystyczno-krajoznaw
czym w woj. szczecińskim). Na lewo, w dół, prowadzi 
droga do Rekowa, wsi o kształcie okolmcy. Szosą 
prosto, mijamy po lewej stronie gospodarstwo Nie- 
znań (43,0 km) należące do ZZD w Koibaczu.

Po kilkuset metrach droga schodzi długim stokiem 
w dół do BielKowa (45,0 km). Charakterystyczny jest 
wjazd i wyjazd z wioski; di'Ogi wylotowe są prosto
padłe do podłużnej osi owainicy. Do następnej wioski 
trasa prowadzi po terenie falistym, częściowo wzdłuż 
lasów. Droga opada nieco w dół, do Kobylanki 
(47,5 km), położonej przy trasie ze Szczecina do Star
gardu. Skręcamy w prawo, na wschód w kierunku 
Stargardu. Szosą wśród równinnych pól i łąk powra
camy do ukrytego wśród drzew Morzyczyna (öl,5 km).

Zelewo nad jez. Miedwie. Kościół z XVII w.
Fot. J. PłotkowiaK

Bielkowo
Wieś (300 mieszkańców) położona 2,5 km na południe 
od Kobylanki (droga Szczecin — Stargard). Owalnica. 
Na środku kościół p.w. św. Anny, gotycki z XV w., 
murowany. Otacza go zabytkowy mur z bramkami.
Brodogory
Wzniesienia po obu stronach drogi Stargard — Pyrzy
ce, w pobliżu wsi Grędziec, 19 km na południe od Star
gardu. Jest to odosobniona morena czołowa spiętrzona
0 wysokości 48 m npm. Ze wzniesień roztacza się wi
dok na Jez. Miedwie i ciągnącą się od południa, płaską 
dolinę Płoni, zajętą przez łąki i torfowiska. Zbocza 
Brodogór C’ągną się 2,5 km wzdłuż drogi Wierzbno — 
Grędziec — Stary Przylep po jej wschodniej stronie
1 opadają 20—25-metrowym stromym stokiem w kie
runku duliny Płoni. Ze względu na ekspozycję połud- 
n.owo-zachodnią są dobrze nasłoniecznione; jest to re
zerwat przyrody o powierzchni 9 ha, w którym znaj
dują się reliktowe stanowiska roślinności ciepłolub
nej — murawy stepowej.

Biegnąca w głębokim wykopie droga ze Stargardu 
do Pyrzyc dzieli wzniesienia i rezerwat na dwie części.

Tędy przechodził także stary szlak pszeniczny. Około 
400 m na południe od drugi, na wzgórzu (przed wsią 
Czernice) znajduje się grodzisko o wymiarach 85X95 m. 
Bvł to słowiański gród strażniczy, broniący przepra
wy przez rozlewiska w dolinie Płoni. U stóp Brodo
gór, wznoszących się w średniowieczu nad samym je
ziorem, w miejscu dawnej przeprawy, leżała osada 
Erody.
Kobylanka
Wieś gminna (400 mieszkańców) położona przy drodze 
Szczecin — Stargard, w odległości 12 km na zachód 
od Stargardu. Częściowo zdeformowana owalnica, któ
rej oś podłużna biegnie prostopadle do szosy głównej, 
a wzdłuż trasy do Reptowa. Przy tej trasie rośnie wie
kowa lipa (ponad 6 m obwodu) „Wieniec Zgody”, we
dług podania zasadzona przez burmistrzów Stargardu 
i Szczecina z okazji zawarcia w roku 1460, po wielo
letniej wojnie handlowej, układu pokojowego między 
tymi miastami. Rocznica ta była czczona co 100 lat 
przez sadzenie nowych lip rosnących przy drodze pro
wadzącej do Reptowa. OboK kościółek p.w. św. Anto
niego z XVI w., przebudowany w XIX w. Na zacnód 
lasy Puszczy Goleniowskiej.
Koszewko
Wieś (200 mieszkańców) przy wschodnim brzegu Jez. 
Miedwie, 8 km na południe od Zieleniewa (droga 
Szczecin — Stargard) i 8 km na zachód od Warnic 
(droga Stargard — Pyrzyce). Zabudowania znajdują 
się na zachód od drogi głównej, na wysoczyźnie i jej 
zboczu, nieco wysuniętym w kierunku rynny jeziora. 
Dwór z XVII w., przed nim okaz podwójnego cisu 
drzewiastego i gruba lipa. Za dworem, w kierunku 
Jez. Miedwie, ciągnie się duży park na pagórkowatym 
terenie Park urządzony był w stylu francuskim. Za
chowała się aleja kasztanowców, stare dęby, lipy, je
siony, buki i świerki. W parku na wzgórzu stoi koś
ciółek p.w. św Teresy, wzniesiony pod koniec XV w., 
przebudowany w stylu barokowym na początku 
XVIII w. Z tego też okresu we wnętrzu sztukaterie, 
tablice rodowe i ołtarz. Obok kościółka duże grodzisko
0 wyrmarach 135X170 m z fosą, wałami i bastionami.

Koszewo
Wieś (300 mieszkańców) przy wschodmm brzegu Jez. 
Miedw;e, 7 km na zachód od Warnic (droga Stargard — 
Pyrzyce). W środku wsi na rozwidleniu dróg duży 
głaz narzutowy. Niedaleko kościół p.w. Niepokalanego 
Poczęcia NP Marii, gotycki z XVI w. zbudowany z ka
mienia. Wieża o charaKterze obronnym z krenelażem
1 smukłym, ośmiobocznym hełmem. Na wysokiej skar
pie rynny jeziornej wznosi się z daleka widoczny od 
strony jeziora pałac z wieżą, zbudowany na początku 
XX w. (użytkowany przez PGR). Od strony jeziora 
przy pałacu znajduje się taras z pawilonem. Stąd roz
legły widok na Jez. Miedwie, Wzg. Katarzynki (przy 
zachodnim brzegu), położony w dolinie Kołbacz i — 
zamykające horyzont — Wzgórza Bukowe. Niżej, przy 
płaskim brzegu jeziora, park i zakładowy ośrodek wy
poczynkowy.
Kunowo
Wieś (400 mieszkańców) położona 3 km na południe 
od Zieleniewa (droga Szczecin — Stargard) i 1 km od 
wschodniego brzegu Jez. Miedwie. Owalnica o długości 
1,5 km. W środku kościół p.w. NP Marii Królowej 
Polski, gotycki z XV w., z kamienia narzutowego, prze
budowany w XVIII w. Wyposażenie pochodzi z okresu 
przebudowy (barokowy ołtarz, kazalnica, empora, strop 
zdobiony sztukateriami,) Smukły hełm wieży kościel
nej jest widoczny z dadeka. Na przykościelnym cmen
tarzu rośnie stara lipa. W szkole schronisko sezonowe 
(„Szlak Woldenberczykbw”).
Turze
Wieś (400 mieszkańców) położona między drogami: 
E-14 na zachodzie (3,5 km) i Stargard — Pyrzyce 
(Okunica — 5 km) na wschodzie, na zboczach Leśnych 
Gór (52 m npm.) w odległości 1,5 km od południowego 
nocy broniła skaipa (widak na jezioro) opadająca sto
kiem wysokości 15 m ao Sbagien otaczających dawniej 
Miedwie. Kościół p.w. Zbawiciela, gotycki z XV— 
XVI w., kamienny, otynkowany.
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Wierzbno
Wieś (500 mieszkańców) przy wschodnim brzegu Jez. 
Miedwie, na zachód 3 km od stacji kolejowej i 5 km 
od wioski Obryta (trasa Stargard — Pyrzyce). W 
XIII w. ważny punkt wymiany płodów rolnych oraz 
handlu rybami. Zmiana przebiegu szlaku handlowego 
spowodowała upadek Wierzbna i utratę praw miej
skich. Z okresu świetności pozostały ślady układu ur
banistycznego. Po zachodniej stronie drogi głównej 
kościół p.w. św. Józefa, gotycki z XV w., przebudo
wany w XVIII w., kamienny i otynkowany. Wieża bez 
hełmu, z narożnymi wieżyczkami. Wyposażenie z po
czątku XVIII w.: strop drewniany z malowidłami, em- 
pora, żyranool. W szkole schronisko szkolne („Szlak 
Wondenberczyków”). W pobliżu wsi z płytkiej wody 
jeziora wystają duże głazy narzutowe.
Wierzchląd
Wieś (100 mieszkańców) przy wschodnim brzegu Jez. 
Miedwie, 5 km na południe od Zieleniewa (droga 
Szczecin — Stargard). Mieści się tutaj Państwowe Gos
podarstwo Rybackie. Niski brzeg jeziora pokrywa las 
mieszany. Wśród drzew przystań rybacka i obiekty 
wypoczynkowe, w tym duży ośrodek żeglarski oraz 
molo. Na południe rozciąga się duży, ładnie rozplano
wany park, w którym rośnie wiele starych drzew ro
dzimych: aleje lip (największa ma 4,9 m obwodu), gra
bów (obwód do 2 m), i kasztanowców oraz buki, dęby, 
jesiony, brzozy, wiązy (obwód jednego z nich ma 5 m). 
Wśród ładnej kolekcji drzew egzotycznych jest dużo 
di zew iglastych.
Żciewo
Wieś (200 mieszkańców) przy zachodnim brzegu Jez. 
Miedwie, 2 km na pomoc od wypływu Płoni z jeziora, 
u stóp porosłych lasem Katarzynek (46 m npm.), 3 km 
na wschód ort drogi Kołbacz — Kobylanka. Po zachod
niej stronie drogi głównej kościół z XVII w. p.w Mat
ki Boskiej Nieustającej Pomocy, z wolnostojącą drew
nianą wieżą, Nad jeziorem ośrodek wypoczynkowy. Na 
północ od zabudowań znajduje się ujęcie wody pitnej, 
która od 1976 r. rurociągiem długości blisko 30 km pły
nie do Szczecina. * * *
Informacje praktyczne 

Komunikacja
Dojazd nad Jez. Miedwie jest bardzo dogodny. Przy

jeżdżający koleją z głębi kraju powinni wysiąść na 
stacji w Stargardzie i autobusami miejskimi dojechać 
do Morzyczyna (8 km od miasta w kierunku Szczecina), 
głównego ośrodka turystycznego nad jeziorem. Można 
także wysiąść na stacji w Miedwiecku (trasa Stargard 
— Szczecin), skąd pieszo 1 5 km drogą na południe do 
Morzyczyna. Do niektórych miejscowości położonych 
na trasie wycieczki można dotrzeć wysiadając na sta
cjach położonych przv trasach: Szczecin — Staigard w 
Reptowie (3 km od Kobylanki) oraz Stargard — Py
rzyce w Obrycie (3 km od Wierzbna), Okunicy (przy
stanek na miejscu) i Ryszewie (przystanek 2 km od 
wsi).

Połączeń autobusami PKS nie ma tylko Komorówko. 
Z ważniejszych miejscowości: Morzvczvn i Kobylanka 
leżą na trasie ze Stargardu do Szczecina i Gryfina, 
Wierzchląd, Koszewko i Koszewo mają bezpośrednie 
połączenia ze Stargardem, a Wierzbno ze Stargardem 
i Pyrzycami. Do Żelewa autobusy PKS jeżdżą tylko w 
dni robocze (połączenie z Gryfinem). W dni świątecz
ne trzeba iść 3 km z przystanku na trasie ze Stargardu 
do Gryfina lub do Szczecina przez Kołbacz. Do 
Wierzchladu można także dotrzeć przy pomocy auto
busu miejskiego, który dojeżdża ze Stargardu do Ku
nowa, skąd pieszo 2 km drogą. W sezonie letnim — 
w pogodne niedziele i święta, ze Szczecina do Morzy
czyna kursują autobusy „zielonej linii”.
Żywienie

Restauracje znajdują się tylko w Morzyczynie Są to: 
restauracja „Tramp” (kat. II, miejsc 174, tel. Stargard 
31-29), położona przy drodze prowadzącej w kierunku 
Stargardu oraz restauracja „Miedwianka” (kat. III, 
miejsc 199, tel. Stargard 31-26) znajdująca się w cen
trum miejscowości. Oba zakłady w okresie letnim 
prowadzą działalność rozrywkową. W obiekcie wypo

czynkowym Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz ośrodku 
turystycznym PTTK czynne są bufety-bary. Ponadto 
w Morzyczynie i w innych miejscowościach są sklepy 
względnie kioski spożywcze.
Noclegi

Baza noclegowa ogólnie dostępna znajduje się jedy
nie w Morzyczynie. Obiekt wypoczynkowy Ośrodka 
Sportu i Rekreacji (tel. Stargard 31-23) ma domki tu
rystyczne (186 miejsc) oraz camping nr 104 kat. I i pole 
biwakowe (łącznie 750 miejsc). Ośrodek turystyczny 
PTTK (tel. Stargard 31-24) ma domki turystyczne (150 
miejsc) i camping nr 118 kat. I (200 miejsc). W obu 
obiektach miejsca w domkach turystycznych w szczy
cie sezonu są w większości kilka miesięcy wcześniej 
rezerwowane. Szkolne schroniska sezonowe znajdują 
się w Kunowie i Wierzbnie.
Inne usługi

Pełny wachlarz obiektów usługowych znajduje się 
w pobliskim Stargardzie. Jest tam m.in. oddział PTTK 
oraz przewodnicy oprowadzający po mieście i okoli
cach. W Morzyczynie, głównym ośrodku turystycznym 
Jez. Miedwie, znajdują się następujące obiekty (oprócz 
wymienionych): stacja CPN (tel. Staigard 31-13), par
king strzeżony przy głównym wejściu do obiektu wy
poczynkowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sklep prze
mysłowy, kioski „Ruchu”, poczta, wypożyczalnie sprzę
tu turystycznego i wodnego (w obiektach OSiR 
i PTTK), posterunek MO (tel. Stargard 31-97). v \- ~
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Bogna Lipińska

Studium i waloryzacja architektoniczno 
-krajobrazowe przeprowadzone na po

trzeby delimitacji strefy ochronnej 
Słowińskiego karku Narodowego

JEDNYM z elementów potrzebnych do określenia 
zasięga strefy ochronnej obszaru o tak. wysokich 
walorach jakim jest park narodowy, jest element 

zasobów architektoniczno-kraj obrazowych, rozpatry
wanych w szerokim zakresie — począwszy oa analizy 
krajobrazu naturalnego do analizy krajobrazu kultu
rowego z wszelkimi przejawami kulturotwórczej dzia
łalności człowieka.

Zagadnienia dotyczące krajobrazu i jego „architek
tury” są ściśle związane z problemem estetyki i har
monii w otoczeniu. Nabiera to szczególnego znaczenia 
na terenach bezpośrednio przylegających ao więk
szych kompleksów chronionej przyrody — parków na
rodowych, rezerwatów przyrody lub terenów o wyso
kich walorach turystyczno-rekreacyjnych.

Miejsce, w którym następuje bezpośrednie zetknię
cie działalności człowieka z istniejącymi zasobami 
przyrodniczymi, którymi on gospodaruje, jest miejscem 
gdzie zawsze może nastąpić pewnego rodzaju dewa
stacja estetyki naturalnej środowiska. Trzeba podkre
ślić, że bliskość zdewastowanego krajobrazu powoduje 
pośrednią degradację samych chronionych terenów.

Zależności krajobrazowe, widokowe i ekspozycyjne 
sięgają na wiele kilometrów wokół chronionego praw
nie obszaru i dlatego tereny przylegające doń winny 
być również chronione w pewien sposób i, co za tym 
idzie, użytkowane zgodnie z ograniczeniami wynikają
cymi z analizy architektoniczno-krajobrazowej.

Strefa obrzeżna Słowińskiego Parku Narodowego 
jest jednym z takich przykładów, gdzie należy określić 
walory krajobrazowe. Słowiński Park Narodowy jest 
położony na terenach wysoce wartościowych przyrod
niczo, które nie kończą się jednoznacznie wraz z gra
nicą Parku, ale obejmują także jego otoczenie.

Wiadomo, że jedną z największych atrakcji Parku są 
wędrujące wydmy, widoczne z wielu punktów położo
nych na terenach otaczających Park. Park posiada 
także, obok walorów przyrodniczych (jeziora, ptactwo 
wodne, loślinność), cenny walor jakim jest jego ma- 
lowniczość, a tereny otaczające Park posiadają jeszcze 
w dużej mierze charakter krajobrazu naturalnego, co 
czyni cały ten kompleks zespołem o najwyższych wa
lorach estetycznych.

Metoda i cel opracowania:

W opracowaniu krajobrazowym poprzez analizę za
sobów architektoniczno-kraj obrazowych i ich 

wartościowanie — wyznaczono strefy o 
różnym charakterze ograniczeń i gospodarowania. 
Wzięto przy tym pod uwagę potrzeby ruchu turystycz
nego i konieczność odciążenia samego Parku od zbyt 
intensywnej penetracji turystycznej. Np. określając za
soby krajobrazu kulturowego (zabytki architektury, 
ciekawsze zespoły zabudowy), wskazano strefy, które 
ze względu na swoje wysokie walory poznawcze i este

tyczne mogą stać się dostatecznie atrakcyjnymi tere
nami „zastępczymi” dla użytkowania turystycznego.

W pracy posłużono się wytycznymi dla studiów ar- 
chitektoniczno-krajobrazowych, opracowanymi jako 
pewna metoda postępowania, przez doc. dr inż. arch. 
Janusza Bogdanowskiego z Zakładu Architektury Kra- 
joorazu Wydziału Architektury Politechniki Krakow- 
sKiej. Metoda ta polega na podziale opracowywanego 
terenu na poszczególne jednostki architektoniczno- 
-krajobrazowe (JARK) wynikłe z analiz ukształtowa
nia i pokrycia terenu, następnie ich waloryzowanie 
i w wyniku waloryzacji utworzenie stref przestrzen
nych o różnej charakterystyce

Bliższe określenie etapów postępowania w opracowaniu 
przedstawia się następująco:

Inwentaryzacja terenu opracowania

• ukształtowanie terenu
oznaczono m.in. wyraźne zgrupowania bogatszej rzeźby 
terenu, koty wysokościowe, wody powierzchniowe, rzeki 
i inne cieki wodne,

• pokiycie terenu (naturalne i kulturowe):
lasy, zabudowa, tereny zainwestowania, zabytki architek
tury (m.in. chałupy szkieletowe, dwory i pałace, kościoły), 
zabytkowe układy przestrzenne (czworoboczne zagrody, za
chowane układy wsi, grodziska parki dworskie),

• punkty i ciągi widokowe wzdłuż dostępnych ścieżek i dróg, 
bądź też tam, gdzie piękno widoku i ukształtowanie terenu 
pozwala na wprowadzenie nowej trasy pieszej lub innej 
turystycznej (np. konnej).

Analiza pokrycia i ukształtowania terenu.

W analizie wyznaczono jednostki ukształtowania i pokrycia 
z odpowiednią dla nich charakterystyką:
• ukształtowanie- krajobraz wzgórz, kra.iobraz sfalowany, 

krajobraz płaski, lub prawie płaski, większe wody po
wierzchniowe, płaskie dna dolin (pradoliny), wcięte doliny 
oraz wydmy (cecha charakterystyczna tego terenu),

• pokrycie: krajobraz miejski, krajobraz wsi tradycyjnej, 
krajobraz wsi produkcyjnej, krajobraz leśny oraz krajo
braz uprawowy,

• a także w charakterystyce szczegółowej tereny zabudowy 
zróżnicowano na tereny o zabudowie zwartej, rozproszonej 
i liniowej

Jako elementy dodatkowe potraktowano:
• obiekty i urządzenia o dewastującym oddziaływaniu (su

szarnie zielonek, brak utylizacji ścieków w dużych far
mach, nową zabudowę PGR rażąco wybijającą się z oto
czenia),

• oraz tereny rezerwatów przyrodniczych, zabytki architek
tury i kompozycji urbanistyczno-przestrzennej (m.in. parki 
dworskie).

Wyznaczenie jednostek architektoniczno-krajobrazowych 
(JARK).

Jednostki wyznaczono na podstawie nałożenia się obu po
przednich podziałów (pokrycia i ukształtowania). W wyniku 
powstało 157 jednostek architektoniczno-krajobrazowych. Zo
stały one na zasadzie podobieństwa lub podporządkowania 
ulęte w zespoły. Dla zespołów podano przy tym bogactw > 
ukształtowania (stopień różnorodności ukształtowania), stopień 
naturalności pokrycia (istniejące zasoby naturalne) oraz za- 
bytkowość i unikalność.
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Waloryzacja jednostek aichitektoniczno-krajobrazowych.

Waloryzacja została przeprowadzona pod kątem określo
nych kryteriów, jakimi są — estetyka, charakterystyczne 
i niepowtarzalne cechy krajobrazu naturalnego, wartości po
znawcze i potencjalne możliwości uzyskania dodatkowych 
wrażeń estetycznych. Uwzględniono także ocenę dodatkową, 
w której rozpatrywano występowanie zagrożenia krajobrazu 
w wyniku ujemnego charakteru zagospodarowania (dewasta
cja i degradacja walorów estetycznych i przyrodniczych).

W wyniku zsumowania poszczególnych ocen, każda jednost
ka otrzymała swoje charakterystykę wartości: wybitne war
tości, duże wartości, bez wyraźnych wartości, posiadająca 
wartości dewastowane oraz zdewastowana.

Strefowanie krajobrazu.

Strefowanie przeprowadzone na podstawie poprzedniej wa
loryzacji. Z wyznaczenia stref o jednakowej ocenie wartości 
powstały kompleksy krajobrazowe (strefy krajobrazowe). 
Zamknęły one w określonych granicach obszary wskazujące 
podobne lub takie same właściwości. Na podstawie tych właś
ciwości można ukazać optymalny kierunek kształtowania kra- 
joDrazu.

W opracowaniu dla Słowińskiego Parku Narodowego wy
znaczono następujące streiy strefa rezerwatowa, strefa par- 
kowo-krajobrażowa, streia krajobrazu chronionego oraz strefa 
rekultywacji (R). Każdy rodzaj serety został opisany i podano 
jego krotką charakterystykę a także ograniczenia i wskazania 
dotyczące użytkowania.

Strefa rezerwatowa. Obejmuje teren, gdzie zakłada się 
utrzymanie bez zmian obecnej fizjonomii krajobrazu, jako 
użyteczne dia celów naukowycn, poznawczych, ew. turystycz
nych. Strefa ta jest jednoznaczna z obszarem zajmowanym 
przez Słowiński Park Naroaowy, a także występuje na tere
nach rezerwatów przyrodniczych jeziora Sarbsko i rezerwatu 
torfowiskowego w jkolicach Wicka. W strefie tej obowiązuje 
zakaz wprowadzania przemysłu, eksploatacji powierzchniowej 
i wprowadzania zabudowy stałej.

Strefa parkowo-krajobrazowa (park krajobrazowy). W tej 
strefie zakłada się zachowanie Istniejących walorów krajo
brazowych, jednocześnie uwzględniając możliwość udostęp
nienia jej dla rekreacji, głównie w postaci turystyki krajo
znawczej Obowiązywać tu winien zakaz lokalizacji przemy
słu oraz eksploatacji powierzchniowej. Zaoudowa i inne u- 
rządzenia winny być powiązane pod względem estetycznym

z otaczającym krajobrazem. Gospodarka uprawowa bez ogra
niczeń.

Strefa ochronna krajobrazu. Zakłada się tu utrzymanie ist
niejących walorów krajobrazowych związanych z gospodarką 
uprawową i mieszkalnictwem. Strefa chroni obecny pozy
tywny stan zagospodarowania i jego formy. Pełni przy tym 
funkcję „otulinową” dla poprzednich stref. Obowiązuje tutaj 
zakaz lokalizacji nowego przemysłu oraz nakaz likwidacji 
uciążliwości pizemysłu istniejącego. Ponadto eksploatacja po
wierzchniowi winna być w zasadzie zlikwidowana, bądź też 
występować w niewielkim rozmiarze (torfowiska), a nowa 
zabudowa powinna być projektowana w zgodzie z estetycz
nymi walorami krajobrazowymi i w nawiązaniu dc charak
teru zabytkowej zabudowy i regionalnej architektury wiej
skiej
Strefa rekultywacji (R). Strefa ta winna ulec przemianom w 
kierunku charakteru jedrej z wyżej wymienionych stref. 
Charakter ten można określić analizując położenie jednostek 
architektoniczno-krajobrazowych, które podlegają dewastacji 
w większym kompleksie posiadającym pewne wartości (są
siedztwo), lub biorąc pod uwagę wartości jakie podlegają de
wastacji na terenie tych jednostek (odtworzenie).

W pełnej systematyce istnieje także „strefa prze
kształceń”, która może być wykorzystywana do celów 
lokalizacji przemysłu, zabudowy lub eksploatacji. Na 
opracowywanym terenie, pomimo, że wystąpiły grupy 
jednostek architektoniczno-krajobrazowych bez wyraź
nych wartości, nie wprowadzono jednak takiej strefy.

Cały teren opracowania ma przewagę najwyższych 
walorów krajobrazowych, a ponadto znajduje się obok 
ogromnej wartości rezerwatu jakim jest Słowiński 
Park Narodowy i ma stworzyć dla niego strefę otuli- 
nowo-ochronną. Dlatego wydaje się, że błędnym byłoby 
pozostawienie terenów o niekontrolowanym użytkowa
niu. Zostały one w wytycznych potraktowane podobnie 
jak strefa rekultywacji tzn. zaproponowano ich ua
trakcyjnienie, pozwalające na zmianę klasyfikacji 
strefy. Obszary te winny otrzymać taki walor, który 
pozwoliłby na uzyskanie większych praw w dziedzinie 
krajobrazu.

Jadwiga Panka u

Problemy delimitacji ochronnej 
Słowińskiego Parku Narodowego

DEGH ńDACJA środowiska przy
rodniczego polskich parków na
rodowych wywołana jest w du

żej mierze rozwojem gospodarczym 
sąsiadujących z nimi terenów C3). W 
związku z tym działania nodejmo- 
wane dla zachowania i ochrony śio- 
dowiska parków powinny dotyczyć 
również obszarów położonych w ich 
otoczeniu, czyli w obrębie tzw. stref 
ochronnych.

Sprawa stref ochronnych parków 
narodowych nie jest w Polsce do
tychczas prawnie ui egulowana (2). 
Istnieje jednak możliwość tworzenia 
takich stref i ich zagospodarowania 
w oparciu o metody jakimi dyspo
nuje planowanie przestrzenne. W

kontekście tym słowo „ochrona” na
leży rozumieć jako ochronę czynną 
ponrzez racjonalne planowanie i za- 
gospoda rowanie przestrzeni w spo
sób nie) lonfliktowy w stosunku do 
środowiska przyrodniczego. Taką 
interpretację ochrony przyjęli auto
rzy „Studium planu zagospodarowa
nia przestrzennego strefy ochronnej 
Słowiańskiego Parku Narodowego” 
(1).

Aby odpowiedzieć na pytanie w 
jaki sposób zagospodarować prze
strzeń otaczającą park w celu ochro
ny wartości jego środowiska przy
rodniczego, trzeba określić czynniki 
wywołujące niekorzystne zmiany w 
tym środowisku, sposób ich prze

mieszczania i neutralizacji, zasięg 
ich oddziaływania a także formy u- 
żytkowania terenu, które stają się 
źródłem powstawania czynników za
grażających.

Analiza wyżej wymienionych pro
blemów na terenie Słowiańskiego 
Parku Narodowego (SPN) i tere
nach otaczających pozwoliła na wy
znaczenie obszaru występowania ta
kich powiązań ekologicznych Parku 
z jego otoczeniem, które mają istot
ny wpływ na zachowanie jego śro
dowiska przyrodniczego oraz na 
przeprowadzenie delimitacji strefy 
ochronnej Słowiańskiego Parku Na
rodowego.
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ZAGROŻEŃ

Potencjalne zagrożenia dla śro
dowiska przyrodniczego SPN stano
wią:

O intensywna penetracja turystycz
na,

O zanieczyszczenie wód morskich, 
Ü zanieczyszczenie wód powierzch

niowych,
9 zmiana bilansu wodnego,
0 zmiana stosunków wodnych.

Na obszarze SPN można wyróżnić 
trzy typy krajobrazu: mierzejowy,

jezior przybrzeżnych i nizin aluwial- 
nych. Środowisko przyrodnicze każ
dego z wymienionych krajobrazów 
posiada nieco inną wrażliwość na 
degradację, toteż skutki potencjal
nych zagrożeń powodujących degra
dację będą zróżnicowane w zależ
ności od typu krajobrazu.

Intensywna penetracja turystycz
na i związane z nią czynniki degra
dujące (pożar, zaśmiecanie, zanie
czyszczanie, zdeptywanie i wgniata- 
nie pokrywy roślinnej oraz wierzch
niej warstwy gleby), stanowią nie
bezpieczeństwo dla krajobrazu mie- 
rzejowego, którego środowisko wy
kazuje największą podatność na de
gradację pod wpływem tych właśnie 
czynników. Należy więc na tym ob
szarze dążyć do rozsądnego ograni
czenia ilości turystów. Fragmenty 
strefy ochronnej poióżone na mierzei 
powinny izolować obszar Parku od

nadmiernej i niepożądanej petnetra- 
cji turystycznej.

Zanieczyszczenie wód morskich
stanowi zagrożenie zarówno dla 
krajobrazu mierzej owego (skażenie 
plaży) jak i dla jezior przybrzeż
nych. Wpływa ono na stan czystości 
wód w jeziorach Gardno i Łebsko 
poprzez tzw. wlewy następujące pod
czas wysokiego stanu wód morskich. 
Naruszenn: stanu czystości wód w 
obu jeziorach grozi zmianami ich 
fauny : flory oraz skażeniem obsza
rów przybrzeżnych tych jezior. Istot
ny wpłvw na stan czystości wód 
morskich w sąsiedztwie SPN — poza 
gospodarką morską — mają także 
wody rzeki Słupi. Zanieczyszczone, 
przede wszystkim przez gospodarkę 
Słupska i Ustki oraz nawożenie rol
nicze w jej zlewni, przemieszczają 
się wzdłuż brzegu morskiego z zdr 
chodu w kierunku SPN
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Zanieczyszczenie wód powierzch
niowych, zmiana stosunków' wod- 
nych i zmiana bilansu wodnego sta
nowią zagrożenie dla jezior przy- 
bizeżnych oraz dla krajobrazu nizin 
aluwialnych (Nizina Gardnieńsko- 
-Łebska).

Zanieczyszczenie wód jezior Gard
no i Łebsko (bezpośrednie lub po
przez rzeki odprowadzające wody do 
tych jezior) prowadzi do eutrofizacji, 
skutkiem czego następować może 
szybkie zarastanie tych zbiorników 
i poważne zmiany w składzie ich 
fauny. Ponieważ głównym czynni
kiem zanieczyszczeń powodujących 
eutrofizację jest nawożenie chemicz
ne, należy rozważyć możliwość 
zmniejszenia tego typu nawożenia 
w bezpośrednim zlewisku jezior 
Gardno i Łebsko. Środowisko przy
rodnicze Miziny Gardnieńsko-Łeb- 
gkiej kształtowane jest pod wpły

wem procesów hydrograficznych. 
Jakakolwiek działalność wywołująca 
zanieczyszczenie wód powierzchnio
wych i zmianę stosunków wodnych 
na terenie tej niziny, stanowiącej 
całość pod względem genetycznym 
i funkcjonalno-fizjonomicznym, pro
wadzi do degradacji środowiska 
przyrodniczego o bardzo dużym za
sięgu oddziaływania. Dlatego też 
mając na uwadze zachowanie w sta
nie nienaruszonym tych fragmentów 
Niziny Gardnieńsko-Łebskiej, które 
leżą w granicach SPN, należy włą
czyć do strefy ochronnej cały ob
szar niziny.

Potencjalne zagrożenie dla środo
wiska przyrodniczego SPhj stanowi 
także naruszenie równowagi bilansu 
wodnego w zlewniach Łeby i Łu- 
pawy. Może ono nastąpić w wyniku 
nadmiernego poboru wody z tych 
rzek, przewidywanych możliwości

przerzutów woay z Łeby do Reay, 
zmian w strukturze użytkowania 
gruntów i niewłaściwych zabiegów 
melioracyjnych w zlewniach tych 
rzek.

Wynika z tego, że strefa ochronna 
SPN, aby spełniać swą rolę, powinna 
obejmować taki obszar przyległy do 
Parku, na którym mogą wystąpić 
omówione zagrożenia Dlatego też 
jako potencjalna strefe ochronną na
leży rozpatrywać cały obszar zlew
ni Łeby i Łupawy, jako że stanowi 
on potencjalny obszar dostawy za
nieczyszczeń wód powierzchniowych, 
a gospodarka wodna na tym obsza
rze wpływa w poważny sposób na 
bilanse wodne jezior przybrzeżnych 
i Niziny Gardniensko-Łebskiej. Do 
strefy tej winna być włączona także 
zlewnia Słupi, gdyż wody jej wpły
wają na stan czystości wód mor
skich w otoczeniu Parku,
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ŹRÓDŁA
POTENCJALNYCH 

MOŻLIWOŚCI 
ZAGROŻEŃ NA TLE 

ROZWOJOWYCH 
TERENÓW

OTACZAJĄCYCH SPN

ANALIZA przydatności środo
wiska dla różnych celów użyt
kowania na obszarze potencjal

nej strefy ochronnej oraz planowa
nego rozwoju społeczno-gospodarcze- 
gu i pi zestrzelonego tego obszaru, 
przeprowadzone w ramach omawia
nego studium (1) pozwoliły na okre
ślenie źródeł potencjainycn zagrożeń 
środowiska przyrodniczego SPN.

Cały obszar zlewni Łeby, Łupa- 
wy i Słupi charakteryzuje się dogod
nymi warunkami dla rozwoju 10I- 
nictwa. Szczególnie dobre warunki 
agroekologiczne występują w jego 
części północnej (Nizina Gardnień- 
sko-Łebska, dolina Łeby). Stwarzają 
one przesłanki dla rozwoju inten
sywnej gospodarki rolnej, zarówno 
roślinnej jak i zwierzęcej. Jednakie 
jej przemysłowe formy związane z 
melioracjami, chemizacją, wprowa
dzeniem ferm z wielką ilością po
bieranej wody i odprowadzanych 
ścieków oraz zmiany w użytkowa
niu gruntów stanowią potencjalne 
źródło zagrożeń dla środowiska 
Paiku. Prowadzą bowiem one do 
zmiany bilansu wodnego, naruszenia 
stosunków wodnych i stanu czystości 
wód. Dlatego też intensywne użyt
kowanie rolnicze północnych obsza
rów strefy musi być poważnie ogra
niczone, jeżeli ma się odbywać bez 
szkody dla SPN.

Duże obszary leśne, które w więk
szości posiadają znaczenie gospodar
cze, stanowią podstawowe bogactwo 
surowcowe rozpatrywanego obszaru. 
Prowadzenie nieracjonalnej gospo
darki leśnej, mającej na celu przede 
wszystkim realizację zadań gospo
darczych (pozyskanie surowca) po
wodować może daleko idące zmiany 
stosunków wodnvch. Zatem gospo
darka leśna prowadzona w strefie 
ochronnej powinna uwzględniać to 
zagrożenie.

Przemysł rozwijający się w opar
ciu o lokalną bazę surowcową 
(drzewny, spożywczy, przetwórstwo 
rybne), stanowi wprawdzie poten
cjalne źródło zagrożeń, ale może i 
powinien się rozwijać w strefie o- 
chronnej pod warunkiem respekto
wania zasad ochrony środowiska o- 
kreślonych w obowiązujących prze
pisach oraz zaleceń zawartych w 
omawianym studium (1).

Znaczną powierzchnię obszaru po
tencjalnej strefy ochi onnej SPN 
zajmują tereny o korzystnych wa
runkach rozwoju rekreacji Jednym 
z takich kompleksów koncentrują
cych walory rekreacyjne jest część 
Pojezierza Pomorskiego położona w 
górnej części zlewni Łeby, Łupawy 
i Słupi. Podstawowym walorem są 
tutaj zespoły leśno-jeziorne Szcze
gólnie atrakcyjne są jeziora rynno
we położone w terenie bogato u- 
rzeźbionym i o urozmaiconej szacie

roślinnej. Stwarza to dogodne wa
runki rozwoju specjalistycznych 
form turystyki, w tym wodnej, a 
także pobytów urlopowych i świą
tecznych. Intensywne jednak zagos
podarowanie terenów rekreacyjnych 
może powodować niekorzystne zja
wiska w postaci zanieczyszczenia 
wód Łeby, Łupawy i Słupi ścieka
mi z ośrodków wypoczynkowych i 
w wyniku użytkowania rekreacyj
nego. Wyeliminowanie tego niebez
pieczeństwa może nastąpić przez 
prowadzenie prawidłowej polityki 
przestrzennej uwzględniającej w sze
rokim stopniu sprawy gospodarki 
wodnej.

Największą jednak atrakcyjność 
dla rekreacji, w tym głównie dla 
pobytów ui lopowych o znaczeniu 
krajowym, przedstawiają walory pa
sa nadmorskiego. Wzrastająca in
tensywność zagospodarowania tego 
pasa stwarza niebezpieczeństwo dla 
SPN w postaci nadmiernej pene
tracji osoD poszukujących nieprze- 
gęszczonvch terenów rekreacyjnych, 
a nie zainteresowanych szczególnie 
walorami środowiska przyrodnicze
go Parku.

W związku z tym rozwój rekrea- 
cii w pasie nadmorskim powinien 
być dokonywany w sposób selek
tywna. Terenv otaczające bezpośred
nio Park powinny służyć turystyce 
krajoznawczej (głównie pieszej i 
konnej), której uczestnicy są zain
teresowani wartościami środowiska 
SPN. Sposób zagospodarowania po
winien być przeprowadzony tak, aby 
nie wpływał na to środowisko. Wy
poczynek pobytowy natomiast, jako 
zainteresowany przede wszystkim 
walorami wypoczynkowymi środo
wiska powinien być odsunięty od 
granic Parku.

Wyraźnym zagrożeniem, o rosną
cej sile, jest masowy rozwó;, wy
jazdów świąteczm ch, szczególnie 
mieszkańców Słupska, w kierunku 
SPN W celu ukierunkowania tych 
wyjazdów niezbędne jest zagospoda
rowanie rekreacyjne terenów poło
żonych na południe od Słupska. Ko
rzystne może być również rozwinię
cie atrakcyjnego zagospodarowania 
w bezpośrednim otoczeniu miasta, w 
celu przechwycenia potencjalnych 
kandydatów zmierzających w kie
runku SPN.

Lokalizacja funkcji gospodarczych, 
które mogą rozwijać się w potencjal
nej strefie ochronnej SPN wiąże się 
z zagospodarowaniem przestrzeni dla 
ich potrzeb, jak również wymaga 
rozwoju zagospodarowania komple
mentarnego w zakresie infrastruktu
ry. Grozi to naruszeniem natural
nego i kulturowego krajobrazu przez 
nowo wnrnwadzone urządzenia in
frastruktury technicznej (drogi, li
nie energetyczne) oraz niedostoso
wana oo wymogów środowiska dzia
łalność budowlaną.

FRVTERTAI SPOSÓB 
DET.1MTTAC.TT STREFY 

OCHRONNEJ SPN
p ODSTAWOWY cel delimitacji
■*- strefy ochronnej, to wyznacze

nie takiego obszaru, w obrębie któ

rego zamykają się wszystkie istotne 
dla środowiska SPN współzależności 
ekologiczne. Obszar taki powinien 
być w całości objęty systemem o- 
chrony w zakresie niezbędnym dla 
zachowania równowagi ekologicznej 
i uniknięcia niepożądanych zmian 
w środowisku przyrodniczym SPN.

Analiza środowiska SPN z punktu 
widzenia potencjalnych zagrożeń 
wykazała, że charakteryzuje się ono 
różną odpornością (w zależności od 
typów fizjocenoz) na działanie czyn
ników degradujących, a tym samym 
różną podatnością na dewaloryzację 
i zniszczenie. Czynniki degradujące 
różnią się ponadto zasięgiem i siłą 
oddziaływania. Relacje zachodzące 
między środowiskiem przyrodniczym 
SPN i działaniem czynników degra
dujących wskazują na celowość u- 
tworzenia współzależnego układu 
stref ochronnych o zróżnicowanych 
wymaganiach w zakresie zasad o- 
chrony.

W wyniku analizy źródeł poten
cjalnych zagrożeń środowiska Par
ku i pogrupowania czynników de
gradujących na zasadzie współzależ
nego często ich oddziaływania usta
lono kryteria delimitacji stref o- 
chronnvch, dc których należą:

13 kryterium stosunków wodnych, 
obejmujące zagadnienia bilansu 
wodnego i czystości wód,

@ kryterium krajobrazu, uwzględ
niające krajobraz natura'ny i kul
turowy jako integralną część 
składową środowiska Parku,

€ kryterium zagospodarowania 
przestrzennego, uwzględniające 
istniejące i potencjalne zagospo
darowanie i związane z nimi 
struktury funkcjonalno-prze
strzenne,

9 kryterium organizacyjno-admini
stracyjne, umożliwiające powią
zanie stref ochronnych z układem 
administracyjnym — co ma zna
czenie praktyczne, ponieważ ba
dany obszar jest nie tylko okreś
loną przestrzenią geograficzną, 
ale zarazem przestrzenią społecz
no-ekonomiczną.

W oparciu o przyjęte kryteria wy
znaczono współzależny układ stref 
ochronnych Słowińskiego Parku Na
rodowego, na który składają się:

6 pośrednia strefa ochronna zawie
rająca dwie podstrefy: — pod
strefę Łeby i Łupawy oraz — 
podstrefę Słupi,

Q bezpośrednia strefa ochronna.
Wvznaczajac pośrednią strefę o- 

chronna SPN polraktowano kryte
rium stosunków wodnych jako nad
rzędne w stosunku do kryteriów po
zostałych. Złożyło się na to kilka 
powodów. Zmiana stosunków wod
nych należy do czynników degradu
jących o największej sile i zasieeu 
oddziaływania na środowisko a inne 
czynniki deeradujące występują za
zwyczaj w związku z naruszeniem 
równowagi stosunków wodnych. Poza 
tym stosunki wodne są najwłaściw
szą podstawą wyodrębniania względ
nie jednorodnych kompleksów eko
logicznych związanych ze zlewnia
mi rzek rozpatrywanego obszaru.
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Kryteria zagospodarowania prze
strzennego i krajobrazu nie wpłynę
ły w zasadniczy sposób na korektę 
granic opartych na zlewniach rzek, 
ponieważ granice strefy z nich wy
nikające nie wykraczają poza obszar 
objęty zlewniami rzek Łeby, Łupa- 
wy i Słupi. Granica określona na 
podstawie zlewni rzek byłaby jed
nak wyłącznie granicą teoretyczną, 
ponieważ jest trudno uchwytna lub 
wręcz mewyznaczalna w terenie.

Jako podstawę skonkretyzowania 
jej przebiegu przyjęto podział ad
ministracyjny. Ostateczny przebieg 
granic pośredniej strefy ochionnej 
SPN wyznaczono w oparciu o grani
ce gmin (według stanu na 31.12 1975) 
położone peryferyjnie w stosunku do 
teoretycznego przebiegu granic stre
fy. Tak wyznaczona granica nie
wiele odbiega od jej teoretycznego 
przeDiegu, a powinna sprzyjać wdra
żaniu na całym obszarze gmin — 
stanowiących podstawowy układ za
rządzania i gospodarowania — zasad 
gospodarki zasonami środowiska o- 
bowiązującymi dla Dośredniej stre
fy ochronnej.

W oparciu o wnioski z analizy 
środowiska przyrodniczego SPN do
konano podziału pośredmej strefy 
ochronnej na dwie podstrefy I — 
Łeby i Łupawy oraz II — Słupi Po
dział ten wynika z różnego stopnia 
ograniczeń w zakresie, gospodarowa
nia zasobami wodnymi, jakie winny 
obowiązywać na obszarze tych pod
stref.

Delimitację bezpośredniej strefy 
ochronnej SPN przeprowadzono rów
nież w oparciu o wyżej wymienione 
kryteria, przy czym kryterium sto
sunków wodnvch, kryterium kraj
obrazu oraz kryterium zagospoda
rowania traktowano jako równo
rzędne Uzasadnia to fakt, że w ob
rębie najbliższego otoczenia Parku 
sposób użytkowania terenu, jego za
inwestowanie, rozmieszczenie osad
nictwa, ośrodków produkcji rolnej, 
obsługi rolnictwa i przemysłu wy
wierają bezoośredni wpływ na śro
dowisko SPN.

Na obszarze, w granicach którego 
— w oparciu o wstępne rozeznanie 
terenu — powinna zawierać się o- 
mawiana strefa przeprowadzono 
szczegółową analizę jej zasięgu na 
podstawie przesłanek tych 3 kryte
riów delimitacji.

W przypadku kryterium stosun
ków wodnych uwzględniono szereg 
problemów szczegółowych, nie tra
cąc z Dola widzenia całokstzałtu gos
podarki wodnej w zlewniach Łeby 
i Łupawy. Z przesłanek tego kry
terium wynika, że do bezpośredniej 
strefy ochronnej włączyć należy, 
poza Nizina Gardnieńsko-Łebską, 
również przvlegle partie wysoczyz
ny z ktorvch wodv powierzchniowe 
>;oływa,ją w stronę Parku. Wskazuje 
to na celowość oparcia przebiegu 
granicy tej strefy na przebiegu dzia
łów wodnych różnych stopni.

Kryterium krajobrazu wskazuje 
na celowość włączenia do strefy o- 
chronnej tvch jednostek krajobra
zowych, które wiążą się z Park’em 
pod względem geograficzno-przyrod- 
niczvm i komnozvcyjnym.

Ocierając się na kryterium za
gospodarowania przestrzennego i u-

wzgiędniając te jego elementy, które 
mogą stać się źródłem zagrożeń, w 
granicacn bezpośredniej strefy o- 
chronnej SPN powinny się znaleźć:

* cały rejon wypoczynku nadmor
skiego Łeby oraz Dębma-Rowy,

$ główne kompleksy zagospodaro
wania dolnych biegów rzek Łeby 
i Łupawy (ze względu na ko
nieczność kontroli gospodarki 
wodnej),

6 projektowana w sąsiedztwie Par
ku nadmorska droga turystyczna 
wraz z jej zagospodarowaniem 
(istotne z powodów kompozycyj- 
no-krajobrazowych).

Reasumując — w obrębie bezpo
średniej strefy ochronnej SPN win
ny się znaleźć te jednostki osadni
cze i elementy zagospodarowania, 
które wiążą się funkcjonalnie, prze
strzennie i krajobrazowo ze środo
wiskiem Parku. Uzasadnione jest to 
potrzebą racjonalnej gospodarki, o- 
chrony istniejących wartości kraj
obrazowych i objęcia kontrolą dzia
łalności inwestycyjnej.

W wyniku tak przeprowadzonej 
delimitacji uzyskano kilka różnych 
przebiegów granic strefy, które czę
sto nakładały się na siebie. W 
miejscu występowania rozbieżności 
decydujące znaczenie miała ta gra
nica, którą wyznaczało najistotniej
sze kryterium na danymi fragmencie 
terenu.

Określając ostateczny przebieg 
bezpośredniej strefy ochroiinej SPN 
oparto się na istniejących w rzeczy
wistości i uchwvtnych w terenie e- 
lementach przestrzeni, np. liniowe 
elementy zagospodarowania, granice 
użytkowania terenu lub też istnie
jące granice administracyjne (kry
terium organizacyjno-administracyj
ne pełniło w tvm wypadku rolę po
mocniczą). Niemal cała bezpośrednia 
strefa ochronna SPN położona jest 
w granicach gmin Objazda, Smoł
dzino, Główczyce, Pobłocie. Wicko 
(według stanu na 31.12.1975). Wyją
tek stanowi południowozachodni jej 
fragment, obejmujący tereny poło
żone w granicach obecnej gminy 
Słupsk. Wskazane jest, aby tereny 
te zostały włączone do gminy Ob - 
jazda. Umożliwiłoby to sprawniejszą 
realizację zasad gospodarki w gra-

Nowy Klub PTTK Morena 
w Gdańsku.

Do działających w Gdańsku klu
bów PTTK- Przymorze, Krokusy, 
Bąbelki, Wanoga, Dreptusie, Warta, 
Noga za nogą, Gościniec. Koliba, 
Leśni przybył nowy klub Morena 
nrzv Lokatorsko-Własnościowe:] 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” 
w Gdańsku. Osiedle Morena wzno
szone na wyżynnych terenach Gdań
ska liczy juz obecnie ok. 5 tys. miesz
kańców. a docelowo będzie ich ok. 
25 tys.

Zarząd Klubu PTTK Morena na
kreślił sobie ciekawy i bogaty pro
gram działania. Planuje on organi
zować dla mieszkańców tego osiedla 
i innych dzielnic Gdańska m.in. wy
cieczki piesze i narciarskie, odczyty

nicach bezpośiodniej strefy ochron
nej SPN. Z podobnych względów 
proponuje się korektę granicy wo
jewództw Słupskiego i Gdańskiego, 
przecinającą w swym obecnym prze
biegu obszar projektowanego rezer
watu na Mierzei Sarbskiej. Obszar 
ten powinien w całości znaleźć się 
w granicach bezpośredniej strefy o- 
chronnej SPN, jak również (ze 
względów praktycznych) na terenie 
jednego województwa. W granicach 
strefy ochronnej SPN powinien zna
leźć się także pas wód terytorial
nych — o szerokości 6 mil mor
skich od linii brzegowej — stano
wiący zabezpieczenie Parku od stro
ny morza.

Wyznaczony za pomocą przedsta
wionej metody układ stref ochron
nych Słowińskiego Parku Narodo
wego zawierający:

£ bezpośrednią strefę ochronną, 
raz

O pośrednią strefę ochronną z pod
strefami Łeby, Łupawy i Słupi, 
charakteryzuje się koniecznością 
wprowadzenia różnych zasad gos
podarowania zasobami środowis
ka w poszczególnych strefach, 
wynikających z siły i zasięgu 
oddziaływania czynników degra
dujących.

Wynik tak przeprowadzonej deli
mitacji potwierdza metodę strefowa- 
nia według M. Łuczyńskiej-Bruzdy 
(3), polegającą na gradacji ograni
czeń w miarę zbliżania się do obsza
rów chronionych.

Literatura: 1. K. Baranowska, A. 
Baranowski (Kier. zespołu), A. Ho
łub, J. Karsznia, B. Lipińska, M. 
Marsz, F Pankau, Z. Schmidt: Stu
dium planu zagospodarowania prze
strzennego strefy ochronnej Słowiń
skiego Parku Narodowego. (Wyko
nane na zlecenie Dyrekcji SPN), 
maszynopis, opracowania kartogra
ficzne, Tnst.ytut Architektury i Ur
banistyki Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 1976 r. 2. W. Brzeziński: 
Problematyka prawna zagospodaro
wania stref ochronnych parków na
rodowych. Studia prawnicze, z. 12, 
1966. 3. M. Łuczyńska-Bruzda: Wy
brane metody planowania prze
strzennego parków narodowych. Te
ka Komisji Urbanistyki i Architek
tury T II, Kraków 1968.

krajoznawcze, przeglądy przeźroczy, 
wieczory piosenek turystycznych. 
Prezesem klubu została inż. Teresa 
Danisiewicz, wiceprezesem Jerzy 
Nelson, a sekretarzem — inż. Teresa 
Milanowska. Klub ma swoją siedzi
bę w budynku dyrekcji Moreny, 
Gdańsk, ul. Migowska 77

Na jego pierwsze zebranie organi
zacyjne przybyli m.in. Edward Idzi
kowski z Urzędu Miejskiego w 
Gdańsku, dyrektor WSM Morena — 
inż. Florian Dąbrowski oraz wice
prezes ZO PTTK w Gdańsku — Sta
nisław Rospond.

Pierwsza wycieczka piesza Moreny 
odbyła się 22.1.1978 r. przy 13 stop
niach mrozu na trasie: Osiedle Mo
rena — Brętowo — Matęblewo — 
Wrzeszcz (prowadził mgr Henryk 
Babicz z Klubu PTTK Gościniec).
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Janusz Kafda

NOWY DWÓR 
GDAŃSKI

OWY Dwór Gdański jest naj
większym miastem Zulaw Wi
ślanych położonym w środku 

delty Wisły. Pierwsze informacje o 
tym mieście pochodzą z XV w., kie
dy to na mocy pokoju zawartego 19 
października 1463 r. w Toruniu zie
mia malborska wraz z ziemią elblą
ską i warmińską zostały włączone 
do Polski jako tak zwane Prusy 
Królewskie. Z ziemi malborskiej 
(na której leżał obecny Nowy Dwór 
Gdański) utworzono palatynat. Naj
wyższą władzę administracyjną 
sprawował Wojewoda Malborski. 
By] on zarazem namiestnikiem kró
lewskim.

Na początku XVI w. cześć palaty- 
natu stanowiąca starosi wo zwane 
wówczas Tiegenhofia oddano pod 
władanie bankierskiej rodzinie Loi- 
tzów.

drugiej połowie XVI w. na te
renie starostwa wybudowano 
zamek. W tym czasie spora 

połać starostwa pokryta była lasami 
i niedostępnym bagnem, dlatego też 
zamek zwniesiono na lewym brzegu 
rzeki Tui, położonym nieco wyżej 
niż sąsiednie tereny depresyjne. Na 
położenie zamku w tym miejscu nie
wątpliwy wpływ miała odległość 3 
km od Zalewu Wiślanego. Jeszcze 
do 1951 r. w miejscu gdzie znajdo
wał się zamek istniały ruiny kościo
ła ewangelickiego z XVI w. W tym 
też roku zburzono kościół, a tym sa
mym zawalono gotyckie podziemie 
o powierzchni około 450 m kw. o 
sklepieniu podtrzymywanym dwie
ma kolumnami gotyckimi. Po zbu
rzonej budowli pozostał tylko nie
wielki murek.

W celu zaludnienia starostwa dwaj 
bracia Jan i Szymon Liotzowie spro
wadzili w 1568 r. grupę meonitów 
z Holandii Punktem wyjścia ich ko
lonizacji był zamek w Tiegenhofie. 
Po wygaśnięciu rodziny Loitzów sta
rostwo przechodzi w 1582 r. w ręce 
kasztelana elbląskiego Ernesta Wej
hera. Stąd często spotyka się nazwę 
tych ziem — Wejhershof (Wejhe- 
rowski Dwór).

Dzięki sprzyjającym warunkom 
geograficznym i ekonomicznym ob
szar ten zaczyna się szybko zalud
niać. W sąsiedztwie zamku powsta
je osada o charakterze rzemieślni- 
czo-targowym i rolniczym.

W 1642 r. Władysław IV a w 1678 
r. Jan Sobieski potwierdzają przy
wileje ludności starostwa. Mieszkań
cy starostwa byli ludźmi wolnymi 
podległymi jedynie urzędnikom kró
lewskim. Ludność starostwa posłu
giwała się językiem niemieckim. Ze 
względu na duży procent ludności 
polskiej i liczne stosunki z Polską 
kładziono również duży nacisk na 
naukę polskiego.

OLEJNYM etapem ważkim dla 
tych ziem jest włączenie Żuław 
w 1772 r do Prus. Osiedle liczy

ło wtedy 960 mieszkańców. Od tego 
momentu datuje się drugi okres roz
woju miasta. Rozwija się przede

wszystkim przemysł spożywczy. No
wy Dwór otrzymał początkowo pra
wa gminne a później miejskie. W 
1776 r. Stobbe zakłada fabrykę wó
dek gatunkowych. W osiem lat póź
niej uruchamia obok fabryki bro- 
v)ar. Produkcję opiera na surowcu 
miejscowym.

Początki XIX w. to okres dalszego 
rozwoju gospodarczego osiedla Dzię
ki swemu centralnemu położeniu w 
stosunku do Wielkich Żuław, nad 
brzegiem spławnej rzeki Tui, na 
trasie kołowej Gdańsk — Eibląą, 
staje się ono konkurentem poblis
kiego Nytychu (obecnie Nowego Sta
wu) Osiedle w tym czasie składa się 
z budynków drewnianych, jednopię-
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Nowy Dw ór Gdański. Dom podcieniowy Fot. Jacek Opitz

trowych z wysokim dwuokapowym 
dachem. Jeden z nich zachował się 
przy ulicy Generała Sikorskiego.

Wzrost dobrooytu wśród miesz
kańców osiedla powoduje stałe 
zwiększanie ich liczby. W 1817 r. 
osiedle liczy 1696, a w 1846 r. 2027 
osób. W tym czasie istniał już sąd 
okręgowy, towarzystwo pożyczkowe 
i prywatny bank kredytowy. Po
wstały kolejno dwa browary, dwie 
jabryki octu, garbarnia parowa, fa
bryka mydła i świec oraz cztery 
słodownie. Kilka lat później została 
zbudowana cukrownia, która np. w 
czasie kampanii cukrowniczej w la
tach 1883/1884 przerobiła 480 tys. 
cetnarów buraków. Wszystkie zakła
dy przemysłowe swoją produkcje 
oparły na bogatym zapleczu surow
cowym Żuław.

W osiedlu rozwija się również 
szkolnictwo. W 1868 r. istniały na 
terenie miasta dwie szkoły podsta
wowe, do których uczęszczało 477 
dzieci. W trzy lata później otwarto 
szkołę średnią

6 listopada 1880 r. Regenhof otrzy
mało od Wilhelma II prawa miej
skie. W momencie uzyskania tych 
praw miasto zamieszkiwało 2780 
mieszkańców

celu udoskonalenia połączeń 
komunikacyjnych, w latach 
1871—1874 zbudowano szosę 

łączącą Nowy Dwór z Nowym Sta
wem, a 11 października 1886 r. 
otwarto linię kolejową do Szyman
kowa. W ten sposób Nowy Dwór 
uzyskał połączenie kolejowe z Gdań
skiem, Elblągiem, Tczewem i Mal
borkiem. W latach 1891—1894 wybu
dowano szosę do Rychnów. Na 
przełomie XIX i XXw. została zbu
dowana gęsta sieć kolejek wąskoto
rowych pasażerskich i towarowych 
ze stacją końcową w Nowym Dwo
rze Gdańskim.

Przełom XIX i XX w. był okre
sem chwilowego załamania gospo
darczego. P rawdovodobnie z powo
du sporej konkurencji uległy likwi
dacji dwie fabryki octu, browar, fa
bryka mydła i świec oraz słodownia. 
Spada również liczba mieszkańców 
z 2780 w 1985 r. do 26080 w 1900 r. 
Po tym okresie nie wznowiły pro
dukcji zlikwidowane zakłady, lecz 
powstały nowe m.in. młyn parowy, 
mleczarnia, serownia oraz wytwór
nia trzcinowych mat. W latach 
1904—1905 założono w mieście wo
dociąg. W skład wodociągu weszła 
wysoka na 30 m wieża ciśnień. Jest 
to najprawdopodobniej jedna z 
pierwszych budowli żelbetowych w 
Europie. Budowla ta zachowała się 
do dziś.

OD 1920 r. Nowy Dwór został 
włączony w obręb Wolnego 
Miasta Gdańska. W 1926 r. 

nastąpiła modernizacja mleczarni 
i serowni, zakład zosta. wyposażo
ny w nowoczesne urządzenia. W po
mieszczeniach zlikwidowanego bro
waru uruchomiono olejarnię. Oży
wieniu uległ ruch barek na Tui, 
zwłaszcza w sierpniu i wrześniu po 
zakończeniu żniw.

Po I wojnie światowej w przecią
gu kilku lat liczba mieszkonców o- 
siąga liczbę przedwojenną. W 1924 r. 
Nowy Dwór liczy 3087 a w 1938 r. 
3639 mieszkańców.

W 1935 r. z fundacji Hitlera zbu
dowano w Nowym Dworze gmach, 
w którym jedno skrzydło zajmuje 
teraz Dom Kultury, drugie zaś wła
dze gminy i miasta. Wówczas mieś
cił się tam Dom Partii, Dom Mło
dzieży, luksusowa restauracja i ho
tel. Budowniczymi drugiego skrzy
dła byli więźniowie obozu koncen
tracyjnego Stoutoff. Dowodem tego 
jest znajdujący się na jednej ze 
ścian napis wyryty przez więźnia 
nazwiskiem Wosztal, pochodzącego 
z Gdańska.

mrA mocy traktatu wersalskie
go obszar Wolnego Miasta 
Gdańsk włączono do polskie

go obszaru celnego. Spore tarcia 
i konflikty pomiędzy polskim nadzo
rem celnym a administracją celną 
tego obszaru oraz duży przemyt to
warów do Polski spowodował pow
stanie w większych miejscowościach 
placówek Ekspozytury Inspektoratu 
Ceł w Gdańsku. Jedna z nich pow
stała w Nowym Dworze. Do dzieś 
przy ulicy Kolejowej, naprzeciwko 
dworca stoi jednopiętrowy budynek, 
w którym mieściła się placówka 
celna.

W czasie II wojny światowej przy 
ulicy Morskiej 23 mieścił się obóz 
jeńców wojennych — angielskich i 
francuskich. Przebywało w nim o- 
koło 300 jeńców zatrudnionych w 
olejarni i rolnictwie.

Nowy Dwór wyzwolony został 10 
marca 1945 r. przez 48 armię III 
froniu białoruskiego. Miasto w cza
sie działań wojennych zostało silnie 
zniszczone• Między innymi całkowi
temu zniszczeniu ulegta fabryka 
wódek Stobbego, oba tartaki, młyn 
i mleczarnia. Uszkodzeniu uległo o- 
koło 300 domów mieszkalnych. Na 
skutek przerwania tam na Wiśle 
i Tui depresyjna część miasta zala
na została przez wodę. Niemcy ucie
kając zatarasowali rzekę Tuję ba
lami drzew i zatopili kilka barek, 
aby uniemożliwić żeglugę na rzece. 
Pierwsi osadnicy zastali miasto bez 
wody, światła, żywności, prawie cał
kowicie odcięte od reszty wojewódz
twa. Osadnicy odczuwali brak żyw
ności jeszcze pod koniec 1946 r. Ist
niał niedostatek ziemniaków, jarzyn 
i innych produktów W październiku 
1945 r. wybudowano prowizoryczny, 
drewniany most, łączący dwie częś
ci miasta Most ten istnieje do dziś. 
Rok później nastąpiło uruchomienie 
linii wysokiego napięcia biegnącez 
z Elbląga do Gdańska. Dzięki niej 
Nowy Dwór otrzymał światło.

MIASTO liczy obecnie ponad 
7000 mieszkańców. Jest to 
ośrodek miejski charaktery

zujący się dynamicznym rozwojem. 
Powstało kilka nowych przedsię
biorstw m.in. nowoczesny kombinat 
mleczarski, wytwórnia sprzętu rol
niczego i ośrodek maszynowy. Pow
stające nowe budownictwo w du
żym stovniu wnłynęło na polepsze
nie oblicza architektonicznego mia
sta. Przebudowano sieć kanalizacyj
ną i odwadniającą, zbudowano przy
chodnię zdrowia i stację pogotowia 
ratunkowego. Nowy Dwór jest węz
łem komunikacji kolejowej i drogo
wej- Do lat pięćdziesiątych miasto 
posiadało połączenie rzeczne z 
Gdańskiem. Kolej w sporym procen
cie spełnia rolę środka transportu 
dowożącego mieszkańców Nowego 
Dworu do pracy. Szosy biegnące 
z Gdańska do Elbląga z Malborka 
i Tczewa do Stegny nie przebiegają 
ulicami Nowego Dworu, lecz okalają 
dzielnice znajdujące się na wschód 
od rzeki. Eliminuje to ulicami mia
sta.

Nowy Dwór stał się nownezenym 
centrum zaplecza rolniczego Żuław.
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PŁOTY
700-letnie miasto nad Regą

ł rrlipcu 1977 r. miasteczko Pio- 
\\ ty (woj. szczecińskie), usytuo

wane nad rzeką Regą przy 
linii kolejowej Szczecin—Kołobrzeg, 
obchodziło rocznicę 700-lecia nada
nia mu praw miejskich.

Początkowo był to gród słowiań
ski (castrum), umieszczony na 
wzniesieniu wśród łąk i mokradeł, 
otoczony zakolem rzeki Regi.

8 lipca 1277 r, rycerz Dobiesław 
Wotuch (Wntik), któreao ród w 
X.VIII wieku przyjął pisownię nie
miecką Wódtke, założył miasto na 
prawie lubeckim, wyposażając je w 
160 łanów ziemi, obiecując otoczyć 
miasto murami na własny koszt. 
Nowe miasto powstało w bliskim 
sąsiedztwie słowiańskiego grodu. 
Dwaj osadnicy, mieszkający już tam 
wcześniej, z których jeden należał 
prawdopodobnie do rodu von Wedel, 
sprowadzili tutaj kolonistów nie
mieckich. Powstała w średniowieczu 
osada miejska (suburbium), rozwĄ 
jała się dzięki swemu położeniu nad 
rzeką oraz krzyżującymi się tuta i 
szlakom komunikacyjnym Nowe 
miasto wchłonęło w wyniku rozwo
ju urbanistycznego dawną osadę 
słowiańską, po której pozostała tyl
ko nazwa starego miasta.

TT T najstarszych dokumentach 
\\ pojawiają się kolejno nazwy 

Plotę, Platów, Plate, wywo
dzące się od słowiańskiego określe
nia „płot”.

Pieczęć zawieszona przy doku
mencie łacińsKim z 1277 r- zawiera 
trójkąt, w środku którego widnieje 
gwiazda oraz biegnący wilk. Pocho
dzenie tych wyobrażeń nie jest nam 
znane. Znana obecnie pieczęć mias- 
sta z wyobrażeniem gryfa pomor
skiego jest późniejsza i pochodzi z 
XIV wieku.

Po zawartym w 1284 r. pokoju 
pomiędzy Brandenburgią a Pomo
rzem, książę Bogusław IV musiał 
oddać miasto Płoty Ludwikowi von 
Wedel. Rządzący tutaj rycerz Do
biesław Wotuch wybudował w po
łudniowej części miasta zamek na 
wzniesieniu, odgrodzonym fosą, na 
rozwidleniu dróg do Gryfic i Ko
szalina. Zamek ten posiadał charak
ter obronny i był usytuowany 
200 m od brodu na Redze oraz 6 m 
nad poziomem rzeki. Posiadał

kształt zbliżony do kwadratu. Gay 
ród Wedlów, popierany przez marg
rabiów brandenbuskich rozpoczął 
podbój ziemi gryfickiej zamek już 
istniał, co potwierdza dokument wy
dany w r. 1284. Był on zbudowany 
w formie warowni z głazów w czę
ści dolnei, a z cegły w partiach gór
nych.
I

1295 r. po podziale Pomorza 
Zachodniego pomiędzy ksią
żąt zachodnio-pomorskich, 
miasto Ploty przypaało linii 

książęce] z Wołogoszczy. Jednakże 
miastem rządzili najczęściej miejs
cowi rycerze i szlacha. W wyniku 
sporów Kołobrzegu z kapitułą, po 
stronie której stała tutejsza szlach
ta, w 1465 r napadli kołobrzeżanie 
na Ploty niszcząc miasto i paląc za
mek. Na skutek zniszczeń panujący 
wówczas Donnis von der Osten po
stanowił zbudować nowy zamek, 
który w późniejszych okresach był 
przebudowywany. W roku 1577 
Ostenowie sprzedali zamek i poło

wę praw miejskich za 40 tys. ta
larów rodzinie von Bliichler. W 
1731 r- zamek znowu przechodził u 
ręce Mateusza von der Osten. Dc 
tego czasu zamek otrzymał już pod
wyższone mury obronne z cegły.

W dawnych wiekach ludność mia
sta zajmowała się głównie rolnic
twem oraz rzemiosłem. Miasto prze
chodziło różne koieje wydarzeń. V 
1612 roku wielki pożaf zniszczy, 
miasto oraz najcenniejsze budowle 
Ponownie w okresie wojny 30-let- 
nej a następnie w latach 1756 -1761 
wojska rosyjskie pod wodzą gen 
Tnttlebena dotarły aż do Płotów, 
gdzie w r. 1761 założyły swoją kwa
terę. W czasie walk uległ zniszcze
niu most na rzece Redze.

PŁOTY nigdy nie posiadały żad
nych murów ani też bram 
miejskich, lecz 3 szlabany, bro

niące swobodnego wjazdu do mia
sta, za który pobierano opłaty. Znaj
dowały się one na szosie wiodoące; 
do Nowogrodu, Gryfic i Reska. W
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mieście były trzy ważne ulice: naj
dłuższa — pocztowa, przecinało, całe 
miasto od szlabanu nowogrodkiego 
do szosy gryfickiej, oraz dwie ulice 
poprzeczne. Miasto posiadało wów
czas ponad 100 domostw. W roku 
1737 rozebrano starą szkołą, a przy
legający do kościoła cmentarz za
mieniono na rynek. Przy tym nowo
powstałym placu zbudowano już in
ną szkołą.

Miasto czerpało dochody z opłat za 
przejazd przez Regą. Przez Ploty 
kursowały także dwa razy w tygod
niu ayliżans pocztowy z Berlina w 
kierunku Prus. Władze miejskie nie 
posiadały zbytniej samodzielności, 
ponieważ wybierani radni musieli 
każdorazowo uzyskać zatwierdzenie 
przez panujący tutaj ród szlachecki. 
Kolejne ciążary wojenne musiało 
miasto ponosić w Wach okupacji 
francuskiej 1806—1807. Kwaterowa
nie wojsk oraz poprzednie epidemie, 
zdziesiątkowały mieszkońców, czego 
dowodem była niska liczba miesz
kańców 600 osób po 1807 roku• Po 
wojnach miasto długo nie mogło 
wrócić do dawnego stanu, osiąga
jąc dopiero w 1831 r. liczbą 1420 
mieszkańców. Ożywienie nastąpiło 
w okresie budowy linii komunika
cyjnych; zaludnienie wzrosło w 
1861 t. do 2227 osób w 1924 r. było 
3400 mieszkańców, a w 1939 r — 
3600 osób.

ROZWÓJ ZALUDNIENIA PEOT W LATACH 1740*1975
/ NA MOSIA*« WIKU Ź»ótXt ł

W dokumencie o nadaniu praw 
miejskich w 1277 r. jesi wymienio
ny najstarszy kościół pod wezwa
niem P Marii, który został w 1612 r. 
całkowicie zniszczony przez pożar. 
Stwierdzono iż średniowieczny koś
ciół był budowlą w stylu gotyckim. 
Po wielu latach wybudowano na 
tym samym miejscu nowy kościół, 
który w latach 1730 i 1736 był prze
budowany, a w roku 1904 został ro
zebrany. Z dawnych form architek
tonicznych zachowały sią dwie pły
ty nagrobkowe z XV i XVII wieku, 
które przeniesiono do starego zam
ku. W 1902 roku przystąpiono do 
budowy w innym miejscu nowego 
kościoła w stylu neogotyckim. Jego 
fundatorem był ostatni z rodu Oste- 
nów — Karol, przeznaczając naten 
cel kwotę 120 tys. marek. Do no
wego kościoła przeniesiono tylko 
część wyposażenia ze starej budowli.

KOLEJNYM ciekawym obiektem 
są pozostałości po dawnym 
grodzisku słowiańskim, wznie

sienie na lewym brzegu Regi — o 
którym wspomina dokument loka
cyjny. Po stronie południowej mias
ta, na wzniesieniu otoczonym wi
doczną jeszcze fosą, oraz pozosta
łymi do dziś fragmentami starych 
murów obronnych, wznosi się daw
ny renesansowy zamek• Stary zamek

Gosciradz. Dworek Wyczółkowskiego

został zniszczony w 1860 r. przez 
pożar, pozostając do roku 1962 ja
ko trwała ruina. Do starego zamku 
przylegały jeszcze inne budowle, 
które uległy w ciągu wieków cał
kowitemu zniszczeniu. Dawniej wio
dło do zamku dojście przez most 
zwodzony. Po odbudowie renesan
sowego zamku przeznaczonego na 
siedzibę Oddziału Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego oraz Bib
lioteki Miejskiej. Do najciekawszych 
pomieszczeń należy dzisiaj wielka 
sala na parterze z kominkiem 
i środkową kolumną, zdobioną ka
pitelem z czterema głowami lwów.

Innym zabytkiem jest nowy za
mek, zbudowany w latach 1606— 
1618 w północnej części miasta, wraz 
z budowlami towarzyszącymi, w 
których mieści się obecnie Techni
kum i Szkoła Rolnicza. Początkowo 
zamek ten był otoczony wałem 
ziemnym wraz z fosą. W później
szych wiekach obszar ten powięk
szył się o tereny ogrodowe (obecnie 
park z bogatą kolekcją drzew ob
cego pochodzenia), a pierwotna bu
dowla została rozbudowana w latach 
1909—1911. W jednej ze ścian bu
dowli jest wmurowana płyta na
grobkową rodu Ostenów, odnalezio
na w ruinach rozebranego w 1904 r.
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kościoła. Nowy zamek był wyposa
żony w zabytkowe meble, gobeliny, 
a ściany zewnętrzne posiadały orna
mentykę i figury wykonane metodą 
sgraffito. Poza wspaniałym wypo
sażeniem wnętrz nowy zamek po
siadał jeszcze cenne zbiory biblio
teczne i unmizmatyczne, oraz galerię 
portretów, gromadzone przez dtugie 
lata, począwszy od 1721 r. przez ro
dziną von Ostenów. W okresie mią- 
dzywojennym biblioteko rodzinna 
Ostenów liczyła ponad 12 tys. to
mów starodruków i rękopisów, do
tyczących Pomorza Zachodniego. W 
wyniku działań wojennych oraz czę
ściowej ewakuacji cenne zbiory 
biblioteczne zostały rozproszone.

ODOBNIE jak wiele miast Po
morza Zach. wczesną wiosną 
1945 r. władze hitlerowskie na

kazały ewakuację Płotów przepeł
nionych już wcześniej uciekiniera
mi niemieckimi ze wschodu• Działa
nia loojenne 1945 r. nie oszczędziły 
małego miasteczka, które doznało 
zniszczeń niemal w 40°/o głównie w 
śródmieściu.

Płoty zostały wyzwolone przez 
wojska radzieckie i polskie w dniu 
5 marea 1945 r W mieście zastano 
około 1400 Niemców i kilku Pola
ków przywiezionych na prace przy
musowe Pierwotnie władzę sprawo
wały komendatury wojenne: ra
dziecka i polska. Ta ostatnia mia
nowała w dniu 20 marca pierwszym 
burmistrzem polskim Szredera. Już 
w dniu 4 kwietnia 1945 r. władze 
miejskie zorganizowały pierwsze 
zebranie wójtów i sołtysów polskich 
okolicznych wsi z komendantami 
wojennymi. Ze strony Wojska Pol
skiego obecny był ppor. Tykociński 
i ppor. Trienczer. W końcu kwiet
nia czaczęli już przebywać pierwsi 
osadnicy polscy, powracający z prac 
nich znalazł się jedyny drukarz, 
przymusowych w Niemczech. Wśród 
który uruchomił drukarnię miejską 
w Płotach, obsługujących potem ca
ły powiat greficki.

(Dokończenie na str. 49J
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Antoni Gutowski 
Jerzy Kuligowski

Nowe koncepcje
wykorzystania
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tras turystycznych 
w rejonie Bydgoszczy
ammmmm^maaaamaaamammamatBmma FORDON

WŚRÓD wielu istniejących pro
pozycji uprawiania turystyki 
w województwie bydgoskim, 

większość z nich dotyczyła regionów 
i miejscowości o ogólnie znanych 
walorach atrakcyjności przyrodni
czej i poznawczej. Zasada ta znaj
dowała potwierdzenie w kierunkach 
wyjazdów turystycznych z Bydgosz
czy, realizowanych zwłaszcza przez 
PTTK. Zaliczane do tradycyjnych 
wj/jazdów z Bydgoszczy to kierun
ki: Pałuki, rejon Chojnic, Pojezie
rza Brodnickie, Toruń, Golub-Do- 
brzyń, oraz Inowrocław, Kruszwica, 
Strzelno, a także niektóre małe 
miejscowości leżące na Szlaku Pias
towskim. Nie negując wysokich wa
lorów poznawczych tych tras wyjaz
dowych jakby w cieniu zaintereso
wań pozostawał bezpośrednio zwią
zany z miastem rejon miejscowości 
przyległych do miasta, lub oddalo
ny w promieniu około 30 kilome
trów o znacznych walorach, zwłasz
cza dla małych form wycieczkowa
nia i dydaktj'cznej funkcji turys
tyki.

Mimo licznych propozycji wypo
czynku w bezpośredniej bliskości 
miasta oferowanych przez PTTK i 
publikowanych w różnej formie w 
wydawnictwa (l, 2, 3), nie wypra
cowano jeszcze odpowiedniego mo
delu malej turystyki wokółmiejskiej, 
który zaspakajał by potrzeby miesz
kańców rozwijającego się dynamicz
nie miasta i ciążących ku niemu 
miejscowości. Występował także nie
dobór w zagospodarowaniu tych te- 2 
renów i dostosowaniu infrastruktu- * 
ry gospodarczej do obsługi małych ^ 
form turystyki wokółmiejskiej. Zbyt 
mało było ofert biur podróży, któ
re by dostrzegały możliwości wy
poczynkowe w rejonie wokóhniej- 
skim. Nie oceniano też komplekso
wo skutków zmian ilościowych w 
liczbie mieszkańców miasta, które 
wpłynęły na zmianę jakościową za
potrzebowania na wypoczynek przez 
turystykę w omawianym rejonie. 
Fakt rozwoju Bydgoszczy ilustruje 
wymownie wzrost liczby mieszkań
ców miasta z ok. 140 tysięcy w 
1939 r. do 325 tysięcy w roku 1977.

Zmiany w układzie przestrzennym 
miasta, komunikacji i kierunkach 
zabudowy tras wylotowych z miasta

spowodowały także zanik atrakcyj
ności wypoczynku w lesie i nad wo
dą w byłych samodzielnych miejs
cowościach jak Opławiec, Fordon, 
Łęgnowo, Brdyujście, które weszły 
w skład miasta i obecnie są jego

dzielnicami. Uległy więc zmianie ich 
funkcje w znacznej mierze na nie
korzyść wypoczynku podmiejskiego. 
Stracił też atrakcyjność dla wypo
czynku szlak Brdy, na odcinku 
miasto-Brdyujście, na skutek zanie-

TUCHOLA

SEROCK

NW. JASI NIEĆ
KORONOM

sienno;

OOŚCIERADZ

WTELNO

BOROW

WQJNOWO
STPZELCE

ŚLESIN

BYDGOSZCZ

BRZOZA

INOWROCŁAW TORUŃ

——•* PRZEBIEG TRASY WYCIECZKOWEJ
SZLAK PIESZY,MARTYROLOGII BYDGOSZCZAN" 

▼ MOTELE

11



wydaje się dotąd zbyt mało spo
pularyzowana, ze stratą dla krajo
znawczej edukacji uczestników ru
chu turystycznego.

Koronowo jako miasteczko lezące 
w bezpośredniej bliskości Bydgosz
czy (23 km), od 1963 r. tj. obcho
dów 600-lecia uzyskania praw miej
skich i związanych z tym imprez 
kulturalnych i turystycznych pozo
stało jakby w cieniu zapomnienia, 
jeśli idzie o walory krajoznawcze, 
nie licząc zainteresowania o cha
rakterze jakby zamykającym etap 
turystycznej świetności miasta, kie
dy to ze szkodą dla podmiejskiej 
turystyki zlikwidowano kolejkę 
wąskotorową łączącą Bydgoszcz z 
Koronowcm. Uległy zapomnieniu 
propagowane w lalach 1936—1939, 
spływy tzw. U at w o-łodziami z Ko
ronowa Brdą do Bydgoszczy pro
pagowane przez ówczesne PTK i go
rącego tej sprawy orędownika red. 
Wojciecha Rzezniackiego. Do dzisiaj 
nie podjął tego zadania miejscowy, 
ani też byagoski Oddział PTTK, mi
mo wielu na ten temat dyskusji.

Szopa z podcieniem szczytowym

czyszczenia rzeki, a więc zanikła 
forma rekreacyjnego kajakarstwa na 
trasie od śródmieścia do Brdyujścia.

DZIAŁANIA właaz gospodar
czych województwa zapocząt
kowane w łatach sześćdziesią

tych w odniesieniu do turystyki w 
znacznej mierze obejmowały tereny 
i trasy turystyczne o istniejącej juz 
strukturze przydatnej dla turystyki 
kołowej, głównie autokarowej zwią
zanej istotnymi dla państwowości 
polskiej wydarzeniami historyczny
mi (Szlak Piastowski, Szlak Łokiet
ka, Szlak Powstania Styczniowego 
na Kujawach, Szlak Kopernikówsk ), 
a także miejscowości o dużych wa
lorach poznawczych, dla kultury i 
historii, jak np. Toruń, Znaczne na
kłady poniesiono także na zagospo
darowanie tzw. byłych powiatów 
turystycznych: chojnickiego, żłiiń-
skiego, brodnickiego. Dziaiania te w 
znacznym stopniu zwróciły uwagę 
turystów z całego kraju na atrak
cyjność turystyczną terenów woje
wództwa bydgoskiego w jego ów
czesnym administracyjnym kształcie.

Zmiany w zakresie tworzenia wa
runków dla turystyki małej i form 
wypoczynku opartych o rekreację 
fizyczną w mieście i bezpośrednim 
jego otoczeniu zarysowały się po ro
ku 1970. Realny kształt tych dzia
łań wyraża się obecnie w stałej 
modernizacji dróg w mieście i tras 
wylotowych z miasta, tworzeniu 
podmiejskiej bazy żywieniowej i 
noclegowej, a także zwracaniu uwa
gi wszystkim uczestnikom oosługi 
ruchu turystycznego na aspekty 
atrakcyjności miejscowości i tras 
turystycznych w bezpośrednim po
bliżu miasta.

JAKO pierwszą z takich atrak
cyjnych miejscowości, preten
dujących do zwiększenia nią 

zainteresowania z punktu widzenia 
atrakcyjności turystycznej i to w 
okresie nie tylko letnim — można

Fot. R. Puchli

by wymienić Koronowo. Mimo sze
rokiego propagowania walorów wy
poczynkowych rejonu Zalewu Ko
ronowskiego i lokalizacji tam wielu 
siedlisk turystycznych, miasto o 
szeregu cennych i interesujących za
bytków architektury nie zdołało u- 
czynić z nich atrakcji turystycznej. 
Nie wykorzystano także dotąd ele
mentów historii tego miasta i jego 
okolic. Budzi dotąd podziw działanie 
wielu przewodników turystycznych, 
którzy stając obok pustego pola opo
dal Koronowa koło wsi Wilcze, pró
bują wskrzesić w wyobraźni tu
rystów fragmenty zwycięskiej bitwy 
pod Koronowcm z Zakonem Krzy
żackim (10.X.1410 r.) której poza 
sesją naukową Bydgoskiego Towa
rzystwa Naukowego w 1960 r. nie 
poświęcono żadnego popularnego 
informatora przydatnego dla turys
tyki. W rejonie tej bitwy brak do
tąd wizualnego elementu, wzmacnia
jącego znaczenie tego historyczne
go toydarzema.

PIĘKNA i znacząca dla pod- 
bydguskiej ziemi w jej historii, 
monumentalna architektura go

tycka pocysterskiego kościoła w 
Korunuwie i obiektu klasztornego, 
stoi jakby zapomniana przez publi
katory i tylko od czasu do czasu 
nieliczne wycieczki grupowe trafia
ją do tego obiektu z przewodnikiem. 
Nie można zaliczyć do czynników 
wzmacniających popularyzację tego 
obiektu, organizowanych tu od 
1976 r. koncertów w ramach wrześ
niowych Bydgoskich Festiwali Mu
zycznych.

Filharmonia Pomorska im. Igna
cego Paderewskiego podejmując or
ganizację takich koncertów w roku 
1975 i 1976 wykorzystuje raczej 
akustyczne walory obiektu i nie 
można jej sporadycznego działania 
traktować jako popularyzacji innych 
walorów poza muzycznymi, co jest 
zrozumiale. Artystyczna, historyczna 
i naukowa wartość tego obiektu

PODOBNIE ma się sprawa z 
wieloletnią już dyskusją na te
mat urządzenia w położonym 

obok Gcścieradza dworku Leona Wy
czółkowskiego, znakomitego polskie
go malarza i grafika (1852—1936), 
muzeum biograficznego, mimo że 
Okręgowe Muzeum w Bydgoszczy 
nosi jego imię i szczyci się najwięk
szymi zbiorami dzieł tego artysty i 
posiada liczne po nim pamiątki. To 
samo jeśli chodzi i o grób tegoż ma
larza położonego w pooliskiej wsi 
Wtelno. Na niewielkiej trasie Byd
goszcz — Koronowo, można by wy
mienić więcej tego rodzaju obiektów 
atrakcyjności turystycznej, których 
wartości artystycznej, historycznej, 
dydaktycznej nie można kwestiono
wać, jako elementów współczesnego 
wychowania obywatelskiego, ele
mentów wiedzy o kraju i regionie.

Inna trasa i inny roazaj elemen
tów atrakcyjności turystycznej to

Stara kuźnia z podcieniami w No
wym Jasieńcu. Fot. R. Puciul
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ę) opracowanie odpowiednich infor
matorów, lub folderów', ukierun
kowanych w' treści na elementy 
wypoczynkowe i poznawcze,

© odpow iedniego oznakow ania i w i- 
zualnego wzmocnienia miejsc o 
znacznej atrakcyjności (wystawki 
połowę, gabloty, opisy),

9 organizowanie wycieczek o właś
ciwym programie poznawczym 
przez PTTK i VVPT „Brda” do 
podmiejskich miejscowości,

C nawiązania współdziałania orga
nizacji turystycznych i kultural
nych z organizacjami gospodar
czymi użytkującymi atrakcyjic 
obiekty i tereny wydarzeń histo
rycznych i wzajemna konsultacja 
zamierzeń i programów wykorzy
stania turystycznego.

POSTULATY te są jakby wstęp
nym określeniem działań nie
zbędnych dla uatrakcyjnienia 

rejonOw podmiejskich z punktu wi
dzenia walorów krajoznawczych. Je
żeli do tego dołączyć elementy kra
jobrazowe i przyrodnicze, a także 
przejawy współczesnej gospodarki, 
techniki i rozwoju społecznego miej
scowości podmiejskich oraz zagospo
darowanie turystyczne, bazę nocle
gową i żywieniową, jasnym się staje, 
że istnieje potrzeba kompleksowego 
opracowania programu wykorzysta
nia dla turystyki miejscowości wokół 
Bydgoszczy przyjmującego za punkt 
wyjścia potrzeby wszechstronnego 
wypoczynku mieszkańców miasta w 
niedalekiej odległości od miejsca za- 
mieszKania.

Lubostroń. Pałac

południowo-zachodni rejon okolic 
miasta z docelowym lub pośrednim 
etapem na Pałuki — to Lubostroń. 
I znowu od czasu do czasu organi
zuje tam Filharmonia Pomorska 
koncerty, przyjeżdża trochę wycie
czek z przewodnikiem i na tym ko
niec. Ten klasycystyczny pałac uni
kalny, z salą rotundową, płaskorzeź
bami o tematyce bezpośrednio doty
czącej historii województwa bydgos
kiego (Bitwa pod Koronowem, Bit
wa pod Plowcami, Królowa Jadwiga 
przyjmująca delegację posłów krzy
żackich, Otwarcie Kanału Bydgos
kiego), a także założenie parkowe 
wokół pałacu, zasługują na większą 
ponularyzację chociażby jako obiekt 
docelowych i wypoczynkowych co- 
nied7ielnych wycieczek mieszkańców 
miasta Bydgoszczy.

Jest tych elementów atrakcyjności 
turystycznej wokół miasta Bydgosz
czy więcej. Pozostawienie ich tylko

Fot. J. Giełba

koneserom, miłośnikom wędrówek i 
członkom PTTK, którzy częściej je 
odwiedzają, jest jak dotąd zabuże- 
niem możliwości wypoczynkowych 
mieszkańców miasta. Jeżeii do tras 
w rejon Koronowa i Lubostronia do
dać liczne osobliwości i zabytki przy
rody, a także miejsca Pamięci Na
rodowej atrakcyjność Bydgoszczy, o 
której w kraju mówi się niewiele, 
jawi się całkiem w nnym świetle 
i to pozytywnym.

Możliwości poznawania okolic 
miasta, zwiększania stopnia atrak
cyjności turystycznej, a tym samym 
działań na rzecz szeroko pojętego 
wypoczynku wymagają jednak usta
lonego i nawet administracyjnie o- 
kreślonego współdziałania władz te
renowych, organizacji gospodarczych 
i organizacji społecznych.

Rodzą się tu określone postulaty 
w tym zakresie

Przedstawione wvżci przesłanki 
przyczyniły się do Dodjęcia przez 
władze polityczne i administracyjne 
województwa bydgoskiego projektu 
nowej trasy turystycznej obeimują- 
cej w części istniejące już trasy tu
rystyczne i szlaki piesze propagowa
ne od lat przez PTTK, a w części 
całkowicie nowe wynikające z po
wstałego zagospodarowania i powsta
nia obiektów stanowiących nowy e- 
lement atrakcyjności współczesnej 
turystyki. Szczególnie uwypuklono 
w tej koncepcji znaczenie obiektów 
gospodarki rolnej, nowych zakładów 
produkcji rolniczej, a także miejsc 
rekreacji fizycznej połączonej z ele
mentami przyrodniczymi wykorzy
stywany^ przez ruch turystvezny. 
Koncepcje te pizewidują także więk
sze wyeksponowanie malvch obiek
tów architektury, znalezisk archeo
logicznych, miejsc pamięci narodo
wej i nadanie im określonej szaty 
mformacyjnej wykorzystywanej dla 
celów dydaktycznych przez uczestni
ków ruchu turystycznego w rejonie 
wokółmieiskim. Proponowana kon
cepcja obejmuje miejscowości za
kreślające obwód wokół Bydgoszczy 
o długości ok. 120 km trasy przejaz
dowej i promień około 30 km w kie
runkach północno-wschodnim i pół
nocno-zachodnim od centrum miasta. 
Poszerzając koncepcję tej trasy, ja
ko pokazującej w znacznym zakre
sie osiągnięcia rolnictwa wojewódz
twa bydgoskiego w bezpośrednim

48



otoczeniu miasta i dostępnej dla 
różnych form turystyki w tym tury
styki szkolnej, pragniemy poniżej 
przedstawić koncepcję trasy z punktu 
widzenia działaczy PTTK.

PROPONOWANA TRASA

BYDGOSZCZ centrum Rondo 30- 
lecia — ul. Jagiellońska — ul. For
dońska — dzielnica BYDGOSZCZ 
FORDON — STRZELCE DOLNE — 
TRZESACZ — WŁOKI — SIENNO 
— KOTOMiERZ — KAROLEWO —

szereg znaczących dla województwa 
i kraju zakładów przemysłowych, w 
tym Sabryka Kabli, Port Rzeczny na 
Brdzie, Zakłady Roweiowe, Zakła
dy Telkom-Telfa, kompleks budowy 
obiektów Akademii Techniczno-Rol
niczej. Dalej na północ widoczne 
wzgórza dawnej skarpy pradoliny 
Wisły, pomnik ofiar faszyzmu. W 
dzielnicy Fordon, Bydgoskie Zakła
dy Ceramiki Budowlanej, w rejonie 
których znajduje się grodzisKo Wy
szogród, Pomorskie Zakłady Prze
twórstwa Owocowo-Warzywnego i

stor.yczne, archeologiczne i kultury 
materialnej okolic. Projektowana 
stała zorganizowana ekspozycja. W 
tym rejonie także tereny walk z 
Niemcami we wrześniu 1939 r. Dalej 
Serock i Nowy Jasiniec. Tu istnie
jące zabytki architektury i pomniki 
przyrody oraz projektowany cam
ping. Dalej trasa do Koronowa — 
przez Stopkę (wzorcowy Ośrodek 
Maszynowy), Gościeradz, Wtelno, 
Tryszczyn i BYDGOSZCZ. Elemen
ty atrakcyjności trasy od Włók przez 
Koronowo do Bydgoszczy oraz Nowy

Płoty. Fragment nowego zamku (XVII, XIX w.) Fot. J. Płotkowiak

WUDZYN — SEROCK — NOWY 
JASINIEC — KORONOWO — STOP
KA — GORCIERADZ — WTELNO 
— TRYSZCZYN — BYDGOSZCZ — 
OPŁAWIEC — BYDGOSZCZ ul Ko
ronowska — ul. Grunwaldzka — ul. 
Bronikowskiego — ul. Nakielska — 
ul. Czerwonej Armii — BYDGOSZCZ 
Centrum Rondo 30-lecia.

ELEMENTY WYZNACZAJĄCE 
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ 
TRASY

f"J Bydgoszczy od centrum, do 
dzielnicy Fordon, istniejąca i 
nowa zabudowa miasta z 

dzielnicami mieszkaniowymi i in
stytucjami użyteczności publicznej. 
Z trasy wzdłuż ulicy Fordońskiej 
widoczne osiedle mieszkaniowe Ka
puściska i Wyżyny zlokalizowane na 
wysokiej skarpie nad Brdą, stano
wiące ongiś bizegi pradoliny Wisły.

Wzdłuż trasy do dzielnicy Fordon, 
dzielnica Bydgoszczy-Fordon.

Tu nawiązanie trasy (T81) z To
runia, a także szlaku pieszego „Mar
tyrologii Bydgoszczan” (12 km przez 
Cza mówko — pomnik ofiar faszyz
mu — Grochol — Myślęcinek do 
Leśnego Parku Kultury i Wypo
czynku).

Dalej szosą z Fordonu w kierunku 
Strzelc Dolnych, gdzie znajauie się 
grodzisko wczesno średniowieczne, 
atrakcyjne widoki na dolinę Wisły, 
wieś Trzęsacz z interesującym drze
wostanem w parku i gospodarstwo 
rolne Instytutu Zootechniki. Stąd do 
wsi Włóki pomnik żołnierza polskie
go na skrzyżowaniu szos (z trasą 
K83), dalej przecięcie trasy. W Sien
nie możliwość zwiedzania nowoczes
nej tuczami trzody chlewnej, Koto- 
mierz — projektowana stała ekspo
zycja maszyn i urządzeń rolniczych 
i historii kultury materialnej okolic. 
Karolewo — Ośrodek Szkolenia Kur

sowego PGR — istniejące zbiory hi- 
Jasiniec, omówione zostały już w 
Jantarowych Szlakacn w roku 1976 
i dlatego możemy je pominąć w ni
niejszym artykule (5, 6g

Łączny przebieg proponowanej 
trasy z uwzględnieniem przejazdów 
i dujazdów do miejsc zwiedzenia o- 
bejmuje w obwodzie z punktem wyj
ściowym i docelowym w Bydgosz
czy 120 km. Propozycja utworzenia 
ogólno dostępnego campingu w No
wym Jasińcu umożliwi turystom 
rozłożenie jej zwiedzania na dwa 
dni, względnie sobotnie popołudnie 
i niedzielę.

Opis proponowanej trasy pomija 
tu walory przyrodnicze. Pominęliś
my je celowo, jako wymagające fa
chowego naświetlenia z punktu wi
dzenia dostępności jak i ochrony śro
dowiskowej szczególnie istotnej na 
trasach o znacznym ruchu turystycz
nym, Sadzimv, że zagadnienie to 
wymaga specjalistycznego opraco-
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Fragment pomnika
Fot. J. Kuligowski

wania. Charakterystyczna cecha 
proponowanej trasy jest jej dostęp
ność komunikacyjna. Na całej tra
sie działa komunikacja PKS, a 
mieszkańcy miasta mają możliwość 
zwiedzania etapami mając połącze
nia komunikacji miejskiej, PKS i 
PKP do Fordonu (stacje kolejowe 
Bydgoszcz-Bielawki, Bydgoszcz- 
-Wschód, Bydgoszcz-Brdyujście, 
Fordon), komunikację PKS no 
Strzelc Dolnych, Włok, a także ko
munikację kolejową i PKS do Ko- 
tomierza, Serocka oraz PKS do Ko
ronowa i miejscowości na odcinku 
trasy Bydgoszcz — Koronowo.

Proponowana trasa umożliwia tak
że poznanie co jest istotne z punktu 
widzenia dydaktyki: centrum mias
ta — dziemic podmiejskich — wsi — 
teienów atrakcyjnych przyrodniczo

— terenów i użytków ważnych dla 
gospodarki rolnej — małych miaste
czek (Koronowo) — dzielnic przed
miejskich — centrum miasta.

Istnieje także możliwość podziału 
trasy na etapy z punktu widzenia 
czasu jaki wypoczywający mogą 
przeznaczyć na jej przebycie. Uwa
żamy, za możliwe podziały trasy na 
rastępująee etapy:

I etap — Bydgoszcz centrum — 
Bydgoszcz Fordon,

II etap — Bydgoszcz Fordon — 
Strzelce Dolne — Włóki, z mo
żliwością pokonywania tej trasy 
także w kierunku odwrotnym, 
wyjeżdżając z Bydgoszczy przez 
Myślęcinek, szosą E83 do Włók 
i dalej do Fordonu,

III etap — Włóki — Sienno — Ko- 
tomierz, lub od stacji PKP Ko- 
tomierz w kierunku odwrotnym,

IV etap — Serock (stacja kolejo
wa) — Nowy Jasiniec — Koro-

, nowo,

Drogowskaz do Doliny Śmierci — 
Bydgoszcz Fordon.

Fot. J. Kuligowski

V etap — Koronowo — Stopka — 
Gościeradz — Wtelno — Byd
goszcz centi um.

Przedstawione wyżej etapy propo
nowanej trasy okólnej wokół Byd
goszczy, są także propozycjami wy
cieczek krótszych własnymi środka-

Dolina Śmierci — Bydgoszcz Fordon. Obelisk istniejący do r. 1975
Fot. I. Kuligowski

Pomnik dla uczczenia oliar laszy- 
zmu w7 Dolinie Śmierci — Bydgoszcz 
Fordon Fol. J. Kuligowski

mi lokomocji programowanych jako 
jednodniowe.

Zagospodarowanie turystyczne i 
elementy atrakcyjności turystycznej 
tras i szklaków wokół Bydgoszczy.

BAZA GASTRONOMICZNA 
I NOCLEGOWA

BYDGOSZCZ-FORDON — Restauracja 
„Nadwiślanka” i Bar ,,Mostowy”,

KOTOMIEPZ — sklepy spożywcze, 
Kiosk Barowy,

SEROCK — Bar Gastronomiczny, Klub- 
-Kawiarnia, Dom Kultury,

NOWY JASINIEC — Sklep Spożywczy 
GS (czynny tylko w dni powszednie),

TUSZYNY (Wilcze Gardło) przy kana
le lateralnym — sezonowo czynny baro
bus),
KORONOWO — Restauracja i kawiarnia 
w rynku,

GOŚCIERACZ — Kiosk Spożywczy i 
sklep,

JANOWO — Camping OST „Gromada”
— Kawiarnia i bufet,

TRYSZCZYN — motel, restauracja,
kawiarnia,

WOJ NOWO — (trasa lokalna Bydgoszcz
— Mruczą) — „Chata Myśliwska” — res
tauracja i kawiarnia,

BRZOZA — (trasa Nr 162) — motel, 
restauracja, kawiarnia,

ŚLESIN — (trasa nr T 81) — motel, 
restauracja, kawiarnia.

MIFJSCA
REKREACJI FIZYCZNEJ 

NAD WODĄ

BYDGOSZCZ-FORDON — wybrzeże 
Wisły przy moście drogowym (zakaz 
kąpieli),

NOWY JASIENIEC — Wybrzeże przy 
ruinach zamku (niezorganizowane — za
kaz kąpieli).

Rejon Zalewu Koronowskiego — PIE
CZ YSKA, ROMANOWO, WILCZE GARD 
ŁO, SAMOCIAŻEK (miejsca kąpieli 
wyznaczone),

JANOWO — kąpielisko, plaża strzeżo
na na Brdzie,

CHMIELNIKI — jezioro, zorganizowany 
ośrodek wypoczynku (szosa nr 162),

BOROWNO — na 14 km trasy E 83 od 
Bydgoszczy 1 km od szosy — zorganizo
wany ośrodek wypoczynku nad jezio
rem.

INNE ELEMENTY 
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

OKOI1C BYDGOSZCZY

ARCHI IOEOGICZNE

BYDGOSZCZ-FORDON — tzw. Wyszo
gród — grodzisko wczesnośredniowiecz
ne, z XI—XIV w. położone nad urwis-
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Diabelski Młyn — stary młyn wodny w Koronowie Fot. R. Puciul

tym brzegiem Wisły między Zakładami 
Zbożowymi i Zakładami Ceramicznymi 
przy wjeździe do dzielnicy Fordon 

STRZELCE DOLNE — grodzisko wszes- 
nośredniowieczne z XI—XIV w., położo
ne na krawędzi płaskowyżu w odl. 500 m 
na wschód od drogi Fordon — Strzelce 
Górne.

BYDGOSZCZ-MYSLECINEK — tzw. 
„Zamczysko” — grodzisko wczesnośred
niowieczne z końca VI-poł. X w., poło
żone na skraju pradoliny Wisły (przy 
szosie E 83) ok. 200 m od szosy przy 
skrzyżowaniu drogi do wsi Grochol.

ZABYTKI ARCHITEKTURY

KORONOWO — Kościół i klasztor po- 
cysterski XIII—XVII w, Kościół para
fialny — XIV w. Budynki w mieście z 
przełomu XVIII i XIX w 

SLESIN — Kościół parafialny z XVII w 
WTELNO — Kościół parafialny baro

kowy z XVIII w., rozbudowany w 
XIX w„ przy kościele grobowiec znane
go polskiego malarza Leona Wyczółkow
skiego (1852—193«),

SEROCK — Kościół o skromnych ce
chach klasycystycznych z końca XVIII w.> 

NOWY JASINIEC — ruiny zamku na 
półwyspie, w pd.-zach. części jeziora 
zamKowego. Wzmiankowany jako gród 
graniczny w 1201 r„ siedziba kasztelana 
serockiego. Kilkakrotnie przebudowywa
ny i niszczony po 1846 r. popadł w ruinę. 
Obecnie punkt etapowy wycieczek pie
szych. Przewidziany do konserwacji jako 
tzw. trwała ruina. We wsi budynek by
łej kuźni podcieniowy, z podcieniem 
szczytowym.

INNE OBIEKTY ARCHITEKTURY

KORONOWO — skrzyżowanie szosy w 
rejonie Nowego Dworu — punkt wi
dokowy na miasto położone w dolime 
Brdy.

KORONOWO — Zalew Koronowski — 
rama elektrowni — widok na Zalew 
Koronowski.

BYDGOSZCZ — MYSLECINEK — góra 
„Zamczysko” — widok na pradolinę 
Wisły w której położona jest Bydgoszcz. 
Panorama miasta

KORALEWO — zbiory zabytków his
torycznych i kultury materialnej okolic 
w Ośrodku Szkolenia Kursowego PGR. 
Zabytki archeologiczne zrekonstruowa
ne dla celów dydaktycznych. Zbiory udo
stępnione do zwiedzania po uprzednim 
zgłoszeniu. Przewidziana ekspozycja sta
ła.

STOPKA (k. Koronowa) — wzorcowy 
Ośrodek Maszynowy.

MIEJSCA
PAMIĘCI NARODOWEJ

BOROWNC — mogiły pomordowanych 
w 1940 r. mieszkańców Bydgoszczy i 
pacjentów szpitala psychiatrycznego ze 
Swiecia na południowym krańcu jeziora 
Hurówno (Augustowo).

BYDGOSZCZ — FORDON — pomnik 
na Placu Wolności dla uczczenia po
mordowanych Polaków w październiku 
193S r. „Dolina Śmierci” — na wzgórzu 
obelisk wzniesiony w 1975 r (projekt 
Józef Makowski) w miejsce uprzedniego 
kamienia dla uczczenia pamięci ok. 3000 
pomordowanych Polaków w wyniku 
egzekucji przeprowadzanych na wzgó
rzach obok dawnego lotniska aeroklubu 
w latach 1939—1945.

KORONOWO — cmentarz przy ul. Pol
nej — groby żołnierzy poległych we 
wrześniu 1939 r. Pojedyncze mogiły mie
szkańców miasta zamordowanych przez 
hitlerowców. Groby 281 żołnierzy ra
dzieckich poległych w walkach o Koro
nowo i okolice w 1945 r. Przy drodze 
do Srebrnicy symboliczna mogiła i pły
ta pamiątkowa dla uczczenia pomordo
wanych 12 mieszkańców Koronowa przez. 
Selbstschutz w październiku 1939 r.

TRYSZCZYN — symboliczne miejsce 
pamięci 1500 osób zamordowanych w paź
dzierniku 1939 r„ mieszkańców Byd
goszczy i okolic. W wyniku ekshumacji 
w 1945 r. zwłoki 693 osób przeniesiono 
na cmentarz na wzgórzu Wolności w 
Bydgoszczy.

WTELNO — pojedyńcze mogiły roz
strzelanych mieszkańców Wtelna i Gos- 
cieradza we wrześniu 1939 r.
E 83 z szosą w kierunku Fordonu pom- 
uk dla uczczenia żołnierzy polskich po

ległych we wrześniu 193y i. w walce 
z hilterowskim najeźdźcą w tym rejo
nie. Pomnik przedstawia żołnierza pol
skiego w polowym mundurze oficerskim.

SEROCK — na cmentarzu parafialnym 
mogiła 145 żołnierzy polskich poległych 
w walkach o tę okolicę we wrześniu 
1939 r. oraz 69 osób rozstrzelanych z 
grupy jeńców zgromadzonych w tym 
rejonie we wrześniu 1939 r.

Przedstawione wyżej miejsca pamięci 
to tylko niewielka część upamiętnio
nych miejsc walki i kaźni Polaków z 
okresu IX Wojny Światowej. Turystów 
udających się na wycieczki w okolice 
— Bydgoszcz i OKolice — Przewodnik, 
literatury podanej na końcu niniejszego 
opracowania.

LITERATURA

1. Bydgoszcz i Okolice — Przewodnik
— Informator — oprać, zbiorowe Wyd. 
PTTK Oddz. w Bydgoszczy — 1956 r. 2. 
Województwo Bydgoskie — Przewodnik
— oprać, zbiorowe. Wyd. Sport i Turys 
tyka Warszawa 1967 r. 3. Janusz Umiński
— Bydogszcz i Okolice — Przewodnik, 
Wyd. I SiT, Warszawa 1976 r., 4. Olaf 
Rogalewski — Zagospodarowanie Turys
tyczne, wyd. Wyd. SzKoine i Pedago
giczne, Warszawa 1974 r., 5 Jerzy Kuli- 
gowski — Bydgoszcz — Koronowo — 
Bydgoszcz — Propozycja Nowej Trasy 
Turystycznej — Jantarowe Szlaki — 
Biuletyn Turystyczno-Krajoznawczy Po
morza, Gdańsk, rok XIX. nr 9(159) wrze
sień 1976 r, 6. Jerzy Kuligowski — Za
mek Kasztelański w Nowym dasińcu — 
Jantarowe Szlaki — Gdansk, rok XIX, 
nr 13(162), grudzień 1976 r. 7. Bydgoszcz
— Plan Miasta, wyd. PPWK, Warszawa 
1975 r., 8. Okolice Bydgoszczy — Mapa 
Turystyczna — wyd. PPWK 1966 r., 9. 
Województwa Bydgoskie, Toruńskie, 
Włocławskie „Mapa Krajoznawczo-samo 
chodowa 1:500 000, wyd. PPWK 1976 r. 
Warszawa, 10. Zabytki Architektury Wo
jewództwa Bydgoskiego — oprać, zbio
rowe, wyd. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków — Kujawsko-Pomorskie Towa
rzystwo Kulturalne, Bydgoszcz 1974 r. 
11. Zygmunt Drwęcki — Miejsca Walk 
i Męczeństwa w Województwie Byd
goskim 1939—1945, wyd. Wojewódzki Ko
mitet Obywatelski Ocnrony Pomników 
Walki i Męczeństwa, Kujawsko-Pomor
skie Towarzystwo Kulturalne, Byd
goszcz, 1969 r.

Spotkanie działaczy PTTK

GOSCIERADZ — dworek w którym 
w okresie międzywojennym mieszkał 
sławny polski malarz i grafik Leon 
Wyczółkowski (1852—1936) — tablica pa
miątkowa. Obiekt przewidziany na małe 
muzeum biograficzne.

KOTOMIERZ — pałac — projektowana 
ekspozycja kultury materialnej 1 narzę
dzi rolniczych.

KORONOWO — stary młyn wodny 
przewidziany do rekonstrukcji na cele 
turystyczne.

OBIEKTY DO ZWIEDZANI \
NA TRASIE,

PUNKTY WIDOWISKOWE.

BYDGOSZCZ-FORDON — Bydgoskie 
Zakłady Ceramiki Budowlanej i Pomor
skie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- 
-Warzywnego (po uprzednim porozumie
niu z dyrekcją zakładów).

SZOSA BYDGOSZCZ — FORDON — 
WŁOKI — widok na dolinę Wisły z 
wysokiej skarpy nadwiślańskiej w rejo
nie wsi Trzęsacz.

W siedzibie Zarządu Wojewódz
kiego Polskiego Towarzystwa Tu
rystyczno-Krajoznawczego odbyło 
się w dniu 28 grudnia 1977 ioku 
sootkanie działaczy ZW PTTK. Na 
podsumowanie corocznej działalności 
towarzystwa przybyli, zastępca kie
rownika Wydziału Pracy ideowo- 
-Wychowawczej KW PZPR Wiesław 
Zieniewski, wicedyrektor WKFiT 
Urzędu Wojewódzkiego Rady Kul
tury Fizycznej i Turystyki WRZZ 
Stanisław Łukowski.

Poczynania w minionym roku 
omówił prezes ZW PTTK doc. dr hab. 
Włodzimierz Gaworecki, który po
dziękował działaczom za dotychcza
sową pracę, a sympatykom — za 
udział w popularyzowaniu turystyki 
i krajoznawstwa. Srebrną odznakę 
„Zasłużony Działacz Turystyki” wrę
czono Andrzejowi Michalczykowi

Wiecz. Wybrzeża
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Jerzy Kuligowski
Z dziejów turystyki polskiej

Rozwój turystyki wChojnicach w latach 1920-193 9

ROZWÓJ regionu chojnickiego w okresie trzydzie
stolecia Polski Ludowej w wydatny sposób zwrócił 
uwagę turystów i krajoznawców na walory przy

rodnicze i atrakcyjność turystyczną Chojnic i okolicy. 
W rejonie Chojnic, a szczególnie w Charzykowych, 
rozwinęła się baza wczasowa zakładów pracy, a w 
ostatnich latach również biur podróży. Po roku 1945 
zaczęły rysować się warunki rozwoju tego regionu dla

D.W. PTTK nad jeziorem Charzykowskim — dawny 
pensjonat ’Villa Bellevue Ottona Weilandta

Fot. J. Kuligowski

turystyki pobytowej. Warto jednak przypomnieć, że 
na atrakcyjność turystyczną okolic Chojnic zwracano 
już uwagę po 1920 r., a w szerszym zakresie w latach 
1930—1939. Na lata te przypada również znaczny roz
wój Charzykowych, związany z żeglarstwem.

Początków kształtowania się okolic Chojnic jako re
gionu turystycznego należy upatrywać w zainteresowa
niach żeglarzy, którzy już w lipcu 1920 r. organizują 
na Jeziorze Charzykowskim zawody, przy znacznym 
udziale pozostałej w Polsce mniejszości niemieckiej. 
Jak donosił „Dziennik Chojnicki” z dnia 28 lipca 1920 r. 
w wydaniu przeznaczonym dla niemieckiej mniejszości 
narodowej w „święcie sportu” zorganizowanym przez 
przyjaciół sportów wodnych brali udział bracia Wei
land. Jeden z braci Otto Weiland trwale związał się 
z rozwojem polskiego ruchu sportowego i żeglarskiego 
w Chojnicach, pozostając obywatelem polskim z wy
boru, od lat dwudziestych, aż do zgonu w dniu 22 gru
dnia 1966 r.

NAZWISKO Otto Weilanda weszło nie tylko do his
torii żeglarstwa jako wielkiego propagatora tej 
pięknej dyscypliny sportowej i twórcy bojera 

„Monotyp 8” przeznaczonego dla młodzieży. Weilando- 
wi, a także gronu zapaleńców i miłośników żeglarstwa 
z Chojnic, zawdzięczają również początek Charzykowy, 
niegdyś osada, w której w końcu XIX w. działała mała 
wytwórnia, a raczej manufaktura wytwarzająca pu
dełka do cygar dla jednej z berlińskich fabryk tyto
niowych. Kiedy w dniu 17 marca 1922 r., w chojnickim 
hotelu „Engel” odbyło się zebranie organizacyjne Klu
bu Żeglarskiego „Chojnice”, pierwszego polskiego klu
bu żeglarskiego w tym regionie, me przypuszczano, że 
mała wieś Charzykowy zmieni się w znane letnisko. 
Zanim jeszcze przystąpiono do budowy siedziby klubu

nad Jeziorem Charzykowskim, już w niedzielę 8 czer
wca 1922 r. klub zorganizował imprezę nazwaną „Wio
senna Przejażdżka'” w czasie której łodzie bezpłatnie 
udostępniano publiczności. Impreza zgromadziła za
ledwie 12 łodzi, jednak dopisała publiczność, od której 
pobierano wstęp w kwocie 1 miliona marek, co wyni
kało z panującej wówczas inflacji

POWOLI żeglarstwo na Jeziorze Charzykowskim 
zaczęło budzić zainteresowanie nie tylko wśród 
mieszkańców Chojnic, lecz także gości z głębi kra

ju. Pieiwsza restauracja nad Jeziorem Charzykowskim, 
własność Jana Gierszewskiego, stała się ośrodkiem 
grupującym żeglarzy i gości, proponując im posiłek 
i schronienie w razie niepogody. W 1928 r nastąpiła 
parcelacja gruntów nad jeziorem i normowanie stanu 
prawnego. Teren rozparcelowano na 25 działek o 600- 
-metrowej powierzchni, z czego Otto Weiland nabył 
4 działki położone tuż nad wodą. Pizy nich postawił 
drewniany pomost dla łodzi oraz drewniany szałas 
zwany bosmanką. Ta prowizoryczna inwestycja stała 
się początkiem zainteresowań już nie tylko żeglarzy, 
lecz wielu letników i turystów. W 1929 r. Otto Weiland 
zbudował niewielki budynek na wzgórzu obok przy
stani, któremu nadano nazwę Villa Belleveu. Zacho
wane z otwarcia pensjonatu, bo taki charakter nadano 
budynkowi, archiwalne fotografie przedstawiają człon
ków Klubu Żeglarskiego „Chojnice” w klubowych 
strojach, a wśród nich Otto Weilanda, obok którego 
dostrzec można postać ówczesnego wojewody pomor
skiego Lamota. Obiekt ten później nieco obudowany 
przybudówkami, o nazwie dzisiaj brzmiącej nieco 
dziwnie, trafił dc kronik ruchu turystycznego w rejo
nie Chojnic, tworząc z hotelami w Chojnicach i pen
sjonatami w Wielu oraz kwaterami prywatnymi za
plecze umożliwiające rozwój turystyki w okresie mię
dzywojennym.

W latach trzydziestych pensjonaty Lido Pomorskie 
i Rogałła w Wielu, hotele Urban, Dworcowy, Poloiiia 
i Engel w Chojnicach oraz Villa Bellevue w Charzy
kowych umożliwiały turystom wj'poczynek i były 
oparciem dla ruchu turystycznego, o którego rozwój 
zabiegały Chojnice, leżące na tzw. „kresach zachod
nich”. Mimo, że w owych latach inaczej pojmowano 
turystykę, wielu jeszcze turystów zawdzięcza pensjo
natowi Villa Bellevue pierwszy krok w turystyce że
glarskiej

D.W. PTTK — fragment przystani wodnej
Fof. J. Kuligowski
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Piamo „Turysta w Chojnicach” — fragment wydania 
z 1937 r. Fot. J. Kuligowski

W Sprawozdaniu Chojnickiego Wydziału Powiaio- 
wego za czas 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 
1933 r. znajdujemy dowód nie tylko ambicji lo

kalnych miasta i okolic w zainteresowaniu turystyką. 
Sprawozdanie zawierało następujące stwierdzenie: 
„sprawy turystyczne i letniskowe są dzisiaj nie tylko 
sprawami ściśle lokalnymi, ale nabierają ogólnego pań
stwowego znaczenia. Coraz częściej poi usza się na ła
mach prasy sprawę powiększenia dochodu społecznego 
pi zez rozwój ruchu letniskowego i turystycznego...”. 
Stwieidzenie to wskazuje na inspiracje już pozalokal- 
ne, związane z liczeniem na wyniki aktywizacji terenu 
przez turystykę, co dzisiaj wydaje się zrozumiałe wo
bec rysujących się wówczas symptomów kryzysu gos
podarczego. Wynikało to nawet z dalszej części spra
wozdania, w którym wyraźnie przebija nuta trudności: 
„wiemy wszyscy, że o podnoszeniu zwykłych podatków 
i danin dziś absolutnie nie można myśleć — należy 
więc szukać nowej, innej drogi...”. Autorzy sprawozda
nia wskazywali wyraźnie na dobra przyrody pisząc: 
„... trzeba zastanowić się nad nowymi odmiennymi 
źródłami dochodów, innymi przedmiotam. sprzedaży, 
zwłaszcza takimi, jakimi są dobra przyrody: powietrze, 
odpowiednie warunki klimatyczne, letniskowe, turys
tyczne itp.”. Brak jednak danych, jaka była chłonność 
bazy turystycznej w Chojnicach i rejonie. W cytowa
nym sprawozdaniu, znajdujemy dane, że ówczesny po
wiat chojnicki zwiedziło 8437 turystów, a z letnisk 
korzystało około 2000 osób, przy czym dane te należy 
odnieść do sezonów letnich.

Pojęcie atrakcyjności przyrodniczej terenu łączono 
również z atrakcyjnością samego pobytu w pensjona
tach i hotelach. Oto jak polecał swoje usługi hotel 
pensjonat Bellevue: „. . letnicy znajdą tam utrzymanie 
po przystępnych cenach, kuchnię pod fachowym kie
rownictwem. Jolki żaglowe i wioślarskie stoją do bez
płatnej dyspozycji letników. Na miejscu garaże samo
chodowe, telefon, radio, bilardy. Ma życzenie wysyła 
się prospekty. Połączona z pensjonatem restauracja 
klubowa poleca dobrze pielęgnowane napoje po przy
stępnych cenach”.

W okresie powojennym przymusowym gościem 
pensjonatu Bellevue, już nie pełniących pensjo
natowych funkcji, była do 1973 r. restauracja 

GS Charzykowianka, która tradycji dobrej kuchni ra
czej już nie podtrzymywała. Kiedy w 1970 r. obiekt 
zakupiło PTTK organizując w nim Dom Wycieczkowy, 
niewiele pozostało z dawnej urody pensjonatu Villa 
Bellevue. Dawny pensjonat utracił i urodę i pozycję 
jedynaka nad pięknym charzykowskim jeziorem. Pę
kające mury i z tiudem utrzymywana uroda budynku 
nie wytrzymały próby czasu wobec rozbudowy wsi 
i ośrodków zakładowych. Starą bosmankę zbudowaną 
pizez Otto Weilanda, zastąpiła nowa drewniana budo

wa w stylu mieszanym między zakopiańską chatą a ka
szubską checzą. Myśli się obecnie o wybudowaniu w 
Charzykowych nowego Domu Wycieczkowego PTTK 
w tym samym miejscu, gdzie Otto Weiland przed 46 
laty stawiał Villę Bellevue i gdzie do dzisiaj przyjmuje 
ona gości jako DW PTTK.

Od 1930 r., kiedy to 30 marca z inicjatywy burmi
strza miasta Chojnic dr. Alojzego Sobierajczyka po
wstał oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 
poczynania urzędowe władz miasta i powiatu zaczęły 
przeplatać się z inicjatywami społecznymi. Pierwszy 
prezes Oddziału to Jan Karnowski, prawnik, literat 
i poeta, a przede wszystkim regionalista, któremu były 
bliskie sprawy nie tylko krajoznawczego charakteru 
działania Towarzystwa, lecz taKże krzewienia ducha 
kaszubszczyzny w kraju.

y
 RZĘDOWE poczynania turystyczne prezentowane 
były przez ChojmcKie Towarzystwo Popierania 
Turystyki, utrzymujące specjalne Biuro Turys

tyczne, kierowane w 1931 r. przez Jana Kaletę, a póź
niej przez Juliana Rydzkowskiego. Działalność Biura 
wyrażała się w odpowiedniej propagandzie Chojnic 
i okolicy, a także w organizowaniu bazy prywatnych 
kwater w okolicznych wsiach. Staraniem Biura powo
łano, w niektórych wsiach, odpowiednich do przyjęcia 
letników i turystów — zarządy letniskowe, składające 
się z sołtysa i dwóch gospodarzy zainteresowanych 
wynajmowaniem mieszkań. Zarządy te zgłaszały wol
ne miejsca do Biura w Chojnicach, które oferowało je 
letnikom.

Dbano w owym okresie o odpowiednią reklamę w 
kraju. Ukazał się plakat reklamujący walory Charzy
kowych. Plakat ten rozlepiano na dworcach kolejo
wych i w oddziałach Orbisu. Organizatorzy turystyki 
chojnickiej mieli również dobre poparcie lokalnej pra-

Pismo „Turysta w Chojnicach” — fragment wydania 
z 1936 r. Fot. J. Kuligowski

sy, która nie szczędziła wysiłku, by odpowiednio zare
klamować miasto i region. Przykładowo można wy
mienić niektóre opracowania. Dziennik Pomorski z dnia 
3 marca 1934 r. zamieścił duży artykuł Stanisławy 
Zajchowskiej, wówczas nauczycielki w miejscowym 
Gimnazjum Żeńskim i opiekunki szkolnego koła kra
joznawczego pt. „Położenie Chojnic, a możliwości roz
woju miasta”. Autorka poddając analizie czynniki, 
które zadecydowały o rozwoju miasta od XII w. oce
niała ich wpływ na ruch podróżnych aż do okresu 
współczesnego. Znalazły się również w tym artykule



uwagi krytyczne pod adresem miejscowych władz, do
tyczące braku pianu zaoudowy wsi Charzykowy. Po 
raz pierwszy pojawia się wizja zagospodarowania po- 
brzeży jeziora, utworzenia promenady wzdłuż jeziora, 
lepszego wyposażenia miejscowości w sprzęt pływają
cy oraz budowy domków letniskowych. Uwagi zawarte 
w artykule wnoszone były w kontekście potencjalnych 
możhwości, jakie widziała autorka w odpowiednim po
kierowaniu rozwojem Charzykowych.

W 1936 r. ukazała się staraniem i nakładem Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chojnicach 
monograiia powiatu i miasta „Powiat chojnicki — 
Ziemia — Ludzie — Przeszłość, życie gospodarcze 
i społeczne” pióra Czesława Wycecha, członka zarządu 
Oddziału PTK. Monografia ta wzbudziła szerokie za
interesowanie Chojnicami i okolicą. Pracę tę omawiały 
różne czasopisma krajowe, a do 1972 r. monografia 
była jedynym większym kompendium wiedzy o mieś
cie i regionie.

Wiatach 1936—1937 prasa nie ustawała w omawia
niu tematów „chojnickich”. Propaguje się 
wszechstronnie walory regionu, jego przyrod

nicze wartości i przygotowanie gospodarcze. W spe
cjalnym dodatku do Słowa Polskiego, zatytułowanym 
„Chojnice zapraszają”, wydanym z okazji Tygodnia 
Chojnic w dniu 27 czerwca 1937 r. zaczynają się poja
wiać pojęcia i określenia już z zakresu nowego poj
mowania turystyki, propozycje nowych szlaków tu
rystycznych, a nawet propozycja szlaku wodnego Cha
rzykowy — Bydgoszcz — Gdynia, rzekami Brdą i od 
Bydgoszczy Wisłą.

Zwracanie uwagi na Chojnice miało również patrio
tyczne akcenty. W odległości półtora kilometra od 
Chojnic przebiegała wówczas linia granicy polsko-nie
mieckiej. Było to już w okresie, kiedy Hitler lansował 
hasło Drand nach Osten, a najbliższy wschód to były 
również Chojnice. Z faktu tego zdawali sobie spiawę 
działacze turystyczni, a jednocześnie obywatele zajmu
jący poważne stanowiska w życiu publicznym. W ma
jowym numerze Turysty w Gnojnicach z 1937 r., reda
gowanym przez Juliana Rydzkowskiego, niestrudzone
go w społecznym działaniu, ukazał się artykuł „Ka
szubi”, w którym znalazło się takie sformułowanie: 
„Niemcy usiłowali zawsze dowieść, że Kaszubi stano

wili oddzielną grupę narodowościową, posługując się 
w celach polityki zaborczej argumentami i twierdze
niami pseudonaukowymi. Dziś zagadnienie przynależ
ności Kaszub do ludu polskiego wobec poważnych do- 
wouów naukowych i jednogłośnej opinii uczonych nie 
ulega najmniejszej wątpliwości”. Dalej znajduje się w 
artykule stwierdzenie, że: „kaszubszczyzna jest bar
dziej polska niż sama polszczyzna”, a kończy artykuł 
fragment znanej pieśni kaszubskiej „Wróg nam Polsci 
nie odbije ciej kaszubsci naród żyje”. Artykuł podpi
sany Iris K- był jakby odpowiedzią, którą miłośnicy 
regionu, nawet w tak skromnym pisemku jakim był 
Turysta w Chojnicach, chcieli zadokumentować swoją 
patriotyczną postawę.

MIMO zbliżającego się zagrożenia dla zachodniej 
granicy Polski, Chojnice propagowały urodę re
gionu i miasta do 1939 r. Powiat chojnicki był 
bogato reprezentowany w informatorze letniskowo- 

-krajoznawczym — Letniska i Uzdrowiska Pomorza, 
opracowanym przez inż. Teofila Hornickiego i wyda
nym nakładem Toruńskiej Delegatury Ligi Popierania 
Turystyki w 1937 r. Wymieniano w tym wydawnictwie 
jako miejscowości o szczególnych walorach: Borsk, 
Charzykowy, Leśno, Męcikał, Zawory (Mylof), Kiedro- 
wice, Czernicę i Giełdoń. Instytucją stymulującą ruch 
w tych miejscowościach było Biuro Popierania Turys
tyki w Chojnicach. Niestety, nie zawarto w informato
rze liczb pozwalających na ocenę ruchu turystycznego 
w Chojnicach i okolicy. Zaprezentowano również bazę 
Szkolnych Schronisk Wycieczkowych. Działały one w 
Chojnicach (20 miejsc), Czersku (10 miejsc) i Wielu 
(20 miejsc), co wynika z wydawanych przez Minister
stwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
„Informatorów wycieczkowych dla szkół i młodzieży 
szkolnej” na rok 1936 i 1937.

W historii rozwoju turystyki w Chojnicach i okolicy 
zapisały się trwale nazwiska wielu obywateli miasta. 
Można by jednak dokonać pewnego podziału wśród 
nich na wspierających ruch turystyczny z racji czysto 
ekonomicznych, działających z urzędu, i tych których 
było najwięcej — oddanych ideałom umiłowania i po
znawania kraju. Wspólną cechą jednak tych działaczy 
w latach 1920—1939 było przede wszystkim zaangażo
wanie w sprawy miasta.

Dokończenie ze sir. 40
początkowym okresie Zarządu 
Miejski obejmował swoją ad
ministracją 33 osady wiejskie 

i majątki o powierzchni 52 ha. We 
wsiach zastano niezniszczone nie
które gorzelnie i tartaki oraz młyny, 
co pozwoliło na ich natychmiastowe 
uruchomienie. Dnia 15 kwietnia 
1945 r. przybyła do Płotów delegacja 
Komitetu Centralnego PPR, a w 
czerwcu przybyli pierwsi kolejarze. 
Polscy osadnicy pracowali w trud
nych warunkach, korzystając po
czątkowo z pomocy Zarządu Miejs
kiego, który uruchomił pierwszy 
sklep spożywczy oraz stołówkę. 
W sierpniu 1946 r. czynnych było w 
mieście 28 sklepów oraz 26 warszta
tów rzemieślniczych. Powstała wte
dy pierwsza Spółdzielnia Rulmczo- 
-Handlowa.

Ludność polska wzrastała szybko: 
w sierpniu 1945 r. było w mieście 
336 osób, w grudniu już 1204. 
W 1950 r. miasto liczyło 1,8 tys. 
osób, w 1960 r. 3,1 tys., 1970 r. — 
3,8 tys., 1975 r. 4,0 tys. osób.

Z istniejących przed wojną zakła
dów produkcyjnych uruchomiono 
mleczarnię, wytwórnię makaronu, 
tartak i młyn z elektrownią na Re
dze, która początkowo zaopatrywała 
miasto w energię elektryczną. Od
budowano szkołę, szpital w którym.

działali lekarze Taube i Szławicki, 
stację kolejową. Niezniszczony pozo
stał nowy zamek, w którym mieści 
się obecnie Technikum Rolnicze.

W latach 1945—50 prace Zarządu 
Miejskiego były skierowane na usu
nięcie zniszczeń wojennych oraz od
budowę budynków. Powołane ko
misje problemowe ówczesnej Miej
skiej Rady Narodowej rozwinęły 
żywą działalność. Od lipca 1947 r. 
kolejnym burmistrzem został Józef 
Szajner, a wiceburmistrzem Jan 
Kłaszyński. W sierpniu 1945 r. po
wołano Tymczasową Radę Doradczą, 
która w dniu 5 listopada 1946 r. zo
stała zastąpiona przez MRN.

następnych latach nastąpiło 
uroczyste otwarcie Biblioteki 
Miejskiej oraz uruchamianie 

kolejnych zakładów: Gminnej Spół
dzielni „Samopomoc Chłopska” i 
Spółdzielczego Ośrodka Maszynowe
go oraz kilku sklepów spożywczych. 
W okresie 1945—50 wyremontowano 
88 budynków. Dalsze ożywienie mia
sta następowało po 1951 r. gdy po
wołano tutaj Państwowe Gospodar
stwo Rolne, a istniejące załady jak 
tartak, cegielnia, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka
niowej i Rolnicza Spółdzielnia Pro
dukcyjna rozwinęły pełną produkcję. 
W 1958 r. miasteczko było już całko
wicie ndgruzouwnę i uporządkowa

ne w ciągu XV-lecia odbudowano 
1300 izb mieszkalnych. W 1961 r. 
przystąpiono do odbudowy ruiny 
starego zamku, prowadząc nadal 
dalsze prace remontowo-budowlane. 
Wybudowano także nowe obiekty: 
siedzibę dla Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, aptekę, miejski 
dom kultury, kino i ośrodek zdro
wia. W 1960 r. doprowadzono do 
miasta gaz z Gryfic, odbudowano 
także fabrykę hydrolizy białkowej 
W wyniku aktywizacji miasta, wzra
stała także ilość mieszkańców, a sa
mo miasto zostało włączone do tra
sy turystycznej.

Płoty stanowią obecnie atrakcyjny 
ośrodek turystyczny wraz z cieko.- 
wymi okolicami nad rzeką Regą, 
oraz zabytkowymi zamkami.

Bibliografia: i. Miasta Polskie w Ty
siącleciu t. I, Ossolineum, Wrocław, ha
sło: Płoty, s 433—434. Ziemia Giyficka
I (1969). Insrtytut Zachodniopomorski.
Szczecin 1971. 2. Bogdan Frankiewicz. 
Kronika powiatu gryfickiego 1945—1962 
(maszynonis w Woj. Archiwum Państwo
wym w Szczecinie. 3. Grawitz, Stadt 
Plathe in alter und neuer Zeit. Kreis- 
Kalender Regenwaide 1924, s. 28—30. 4. 
Karl Bismark-Osten. Die Bücherei zu 
Schloss Plathe. Kreiskalender Regenwal- 
d( 1932 s. 29—32. 5. Ziemia Gryficka
II (1970 -71). Instytut Zachodniopomorski,
Szczecin 1973. 6. Zbigniew Radecki, Za
mek w Płotach, w: Ziemia Graficka
II (1970—71). Instytut Zachodniopomorski. 
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decki. Średniowieczne zamki Pomorza 
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Tybiircjusz
Tijblewski O fuze modni knelt i przeioo dnieif o sobie

Słowa: przewodnik, turysta i pochodne, choć po
wszechnie stosowane, przybierają odcienie znaczenio
we zależne od kontekstów. Celowe więc wydaje się 
prześledzenie niektórych znaczeń i ustalenie wniosków, 
jakie z porównawczego ich potraktowania mogą się 
nasuwać.

W języku angielskim: „guide — kierownik, prze
wodnik; kierowań przewodzić1”; „guidance — kie
rownictwo1. W czeskim: „p r o v u d c e — 1. przewod
nik (osoba i kniha). 2. współtowarzysz, towarzysz, od
prowadzający (nekoho)”; „pruvod — 1. pochód, 2. 
orszak, świta, eskorta, 3. towarzyszenie, wtórowanie, 
akompaniament ...”2. W esperanckim: „cicerono — 
cicerone, przewodnik”; „g v i d i — kierować, przewo-

Z terminologii turystycznej
dzić, prowadzić; a d o — prowadzenie, przewodnic
two; anto — kierownik, przewodnik, przywódca, 
lider ...”*. We francuskim: „guide — przewodnik 
(także książka); g u i d e r — prowadzić, kierować” 4. 
W hiszpańskim: „g u i a — przewodnik, przewodnik 
(książka); rozkład jazdy; kierownica (roweru); drogo
wskaz; lejce”; „g u i a r — prowadzić (samochód); prze
wodzić ...” 5. W węgierskim: „v e z e 1 ö” (ferfi(nö) — 
przewodnik, przewodniczka; pilot, pilotka; kierowca...”; 
vezetes — pi owadzenie (mag.yarazat) oprowadze
nie ...” 6. We włoskim: „g u i d a — przewodnik; pro
wadzenie; ...la guida di Roma — przewodnik po Rzy
mie ...”; „g u i d a r e — 1. prowadzić, kierować, 2. kie
rować się czymś”; cicerone — przewodnik; Cice
rone — Cycero”7. W „Międzynarodowym słowniku 
turystycznym” podaje się niemieckie znaczenie prze
wodnika: Fremdenführer; Reiseführer;
Muzeumführer8. W łacinie klasycznej me istnia
ło słowo określające przewodnika, a dopiero we wczes
nym średniowieczu łacińskie „g u i d o n e s” zaczęło 
oznaczać oprowadzającego. W podanych przykładach 
pochodzących z języków grupy romańskiej występuje 
niezmiennie temat „g u i”, identyczny również w ję
zyku angielskim. Temat ten puwtarza się w bezoko
licznikach oznaczających „prowadzić, kierować”. 
Utrwalone w „Księdze Śnieżki” słowo „prowadek” 
jest męskoosobową postacią „piowadzie” i wskazuje na 
etymologiczne związki z innymi językami, zanim w 
polszczyźnie przyjęła się forma „przewodnik” od 
„wodzie, przewodzić”.

Użyte przez Chateaubrianda „tours” (1822), a po
tem urobione przez Stendhala „t o u r i s t e” (1838) 
utrwaliło się jako uznane określenie dla podróżnika 
zaspakajającego ciekawość doniero w 1878 r., gdy 
wprowadzone zostało do słownika Akademii Francus
kiej 9.

Kazimierz Libera w rozdz'ale „Definicje turysty w 
obrocie międzynarodowym” 10 podaje wyczerpujący 
przegląd zmienności definicji z ekonomicznego punktu 
widzenia oraz niejednolitości kryteriów i zawodności 
metod badania ruchów turystycznych stosowanych w 
różnych krajach. Przytacza też definicję zaproponowa
ną przez ONZ ówczesnemu Międzynarodowemu Związ
kowi Oficjalnych Organizacji Turystycznych dla uje
dnolicenia danych statystycznych. Brzmiała ona: „Dla 
celów statystycznych określenie odwiedzający 
(visjteur — visitor) obejmuje wszystkie osoby przy
bywające do kraju, nie będącego krajem ich stałego 
miejsca zamieszkania, w jakimkolwiek celu, z wyjąt
kiem wykonywania w tym kraju odnłatnie zawodu. 
Definicja ta obejmuje: — turystów, to znaczy odwie
dzających, którzy przebywają w odwiedzanym kraiu 
co najmniej dwadzieścia cztery godziny i, których cele 
podróży mogą być ujęte w następujące grupy: a) wy
korzystanie wolnego czasu, rozrywka, wakacje, zdro
wie, studi i, religia i sporty; b) interesy, sprawy ro

dzinne, misje, zjazdy; — wycieczkowiczów, to znaczy 
odwiedzających czasowo, którzy przebywają w odwie
dzanym kraju krócej, niż 24 godziny (łącznie z uczest
nikami rejsów morskich). Statystyka nie powinna obej- 
pować podróżnych, którzy z punktu widzenia prawa 
nie przekraczają granicy państwowej (podróżujący 
drogą lotniczą, którzy nie opuszczają strefy tranzyto
wej w porcie lotniczym lub inne analogiczne przy
padki)” n.

Szczególnie przydatną dla niniejszych rozważań defi
nicję turystyki sformułował Lucjan Turos. Napisał on: 
„Turystyka jest to świadome, dobrowolne, indywidu
alne lub grupowe, pozaprofesjonalne, dokonywane w 
ramach wolnego czasu, organizowane lub spontanicz
ne — podróżowanie — mające na celu zaspokajanie 
zainteresowań poznawczych i uzyskiwanie doświadczeń 
oraz przeżyć (estetycznych, rekreacyjnych, intelektu
alnych), których źródłem są zwiedzane regiony, obiek
ty i środowiska ludzkie. Turystyka to społecznie zor
ganizowany ruch, oparty — w warunkach ustroju so
cjalistycznego — na zasadach polityki społecznej. Two
rzy ona ludziom pracy możliwość wypoczynku, roz
rywki i pogłębienia wiedzy o świecie. Takie określenie 
turystvki ma kilka cech ułatwiających posługiwanie 
się nimi w badaniu problemów turystycznych związa
nych z wychowawczym aspektem tej formy spędza
nia wolnego czasu. Definicja ta pozwala widzieć w 
podróży turystycznej czynnik świadomej decyzji, ele
ment refleksji i wyboru wartości ...” 12.

Powołując się na cytowane juz źródło13 ustalamy 
jeszcze, że: „Przewodnik — 1. Osoba należycie 
przygotowana i powołana do udzielania wyjaśnień do
tyczących zabytków, eksponatów muzealnych i osobli
wości turystycznych. 2. Osoba, której bądź bezpośred
nio sam podróżny, bądź biuro podróży lub instytucja 
zajmująca się obsługą turystów powierzyła sprawę 
informowania danego turysty”. Natomiast „cicerone, 
wym. cziczerone (wł.) przewodnik (zwł. we Włoszech) 
udzielający objaśnień turystom zwiedzającym zabytki, 
muzea itp.” w.

W definicjach tych istotne są czynności wyjaśniania, 
objaśniania oraz informowania, do jakich zobowiązany 
jest przewodnik. Potoczne rozumienie informacji spro
wadza się do podawania wiadomości, komunikowania 
czegoś, a nawet pouczania o czymś U W psychologii 
społecznej pojęcia informacji używa się m.in. „... przy 
szukaniu odpowiedzi na takie pytania, jak: dlaczego 
dana osoba przekazuie określoną wńadomość innej oso
bie w danym czasie?”, definiując informację następu
jąco: „Informacją jest coś, co osiągamy przez czytanie, 
słuchanie lub bezpośrednie obserwowanie otaczającego 
nas świata; ... informacja może być definiowana jako 
coś, co usuwa lub zmniejsza niepewność ...”16.

Wypada na koniec stwierdzić, że poza drukami 
z dziedziny turystyki w wydawnictwach encyklope
dycznych słowo „przewodnik” w interesującym nas 
znaczeniu nie występuje, co skłania do refleksji, o nie
określonym statusie przewodnika.
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Jerzy huligowski

Od kilku lat rozpatrujemy pracę 
przewodnika turystycznego w róż
nych aspektach. Przewodnik jak wy
chowawca, przewodnik i jego rola 
społeczna, zadania przewodnika tu
rystycznego w pracy biur podróży. 
To tylko kilka z nielicznych aspek
tów naszej pracy omawianych na ła
mach „Jantarowych Szlaków”.

Nie zwracano natomiast uwagi na 
fakt, że olisko 14-tysięczna społecz
ność przewodników turystycznych w 
Polsce me była dotąd oceniana z 
punktu widzenia kryteriów zdrowot
nych, jakim powinna odpowiada» 
pized podjęciem pracy, jak i zmian 
w stanie zdrowia występujących 
podczas pracy przewodnickiej. Za
nim temat ten podejmie lekarz i so
cjolog, chciałbym przedstawić kilka 
uwag które nasuwa praktyka pracy 
przewodnickiej.

Podejmując ten temat należy zda
wać sobie sprawę, że półzawodowy 
charakter funkcji przewodnika u- 
trudnia jednoznacznie określenie 
kryteriów kwalifikujących kandyda
ta na przewodnika z punktu widze
nia wymogów zdrowotnych. Funk
cja przewodnika jest pracą podejmo
waną dodatkowo i jako taka już w 
samym założeniu zakłada, że kan
dydat posiada dobry stan zdrowia. 
Jest to jednak określenie mało pre
cyzyjne i dla praktyki badawczej w 
t.yrn zakresie może najwyżej stano
wić punkt wyjścia do badań.

Dotychczasowe przepisy prawne 
regulują sprawę wymogów zdrowot
nych kandydatów na przewodników 
w sposób oardzo ogólny. Uprawnie
nia przewodnika turystycznego mogą 
po spełnieniu innych wymogów kwa
lifikacyjnych otrzymać osooy posia
dające dobry stan zdiowia udoku
mentowany świadectwem lekarskim 
i nie przekroczone 55 lat. Jest to 
stwierdzenie zbyt ogólne i mało pre
cyzyjne dla praktyki.

Jeżeli wziąć pod uwagę pracę nie
kiedy 10 i więcej gudzin w niedzielę, 
całodzienną pracę przewodników 
pełnodyspozycyjnych i bardzo zmien

ny rytm pracy z różnymi grupami 
wycieczkowymi, należy przypuszczać, 
że praca ta w określony sposób 
wpływa na stan zdrowia osób zaj
mujących się przewodnictwem w 
sposób intensywny.

Zauważa się, że w grupach kan
dydatów na przewodników pojawia 
się coraz więcej osób w starszym 
wieku. Jest to wynik szukania no
wych form aktywności zawodowej 
przed zbliżającym się okresem eme
rytury, lub renty. Wchodzą więc do 
grup przewodnickich osoby, które 
iuż pewien okres aktywności zawo
dowej w innych zawodach mają za 
sobą. Można oczywiście powiedzieć, 
że sprawa tempa pracy, przyjmo
wania większej lub mniejszej liczby 
wycieczek jest sprawą prywatną 
przewodnika, idzie jednak o efek
tywność pracy i o optymalną dyspo- 
zycyjność, gdyż takie zadania stawia 
przed przewodnictwem jako organi
zacją rosnący ruch turystyczny i 
potrzeby jego obsługi,

W dokumentach dla kandydatów 
na przewodników załącza się odpo
wiednie zaświadczenie lekarskie, że 
stan zdrowia kandydata na prze
wodnika jest dobry i, niestety, tros
ka o te sprawy ze strony organu ad
ministracji państwowej (Wydziałów 
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę
dów Wojewódzkich) jak i specyficz
nej organizacji zawodowej, jaką dla 
przewodników jest Koło Przewodni
ków PTTK, na tym się kończy.

Aspekty
zdrowotne
pracy
przewodnika
turystycznego

Okresy między ubieganiem się o 
podwyższenie klas przewodnickich 
od III do I są różne. Można określić 
na około 5 lat. Jest to minimalny 
oki es jaki upływa do czasu uzyska
nia uprawnień klasy pierwszej i w 
praktyce w wielu przypadkacn jest 
on dłuższy. W kontekście powyższe
go określenie prawne „dobry stan 
zdrowia”, wydaje się być niewystar
czające i niepi ecyzyjne.

Jakie kryteria mają ten „dobry” 
stan zdrowia wymagany od kandy
data na przewodnika, a później 
przewodnika wyznaczać. Ogólnie tyl
ko określając, nie wiadomo, co pra
codawca miał tu na myśli. Czy idzie 
tu o normy sprawnościowe, a więc 
sprawność fizyczną, czy też o cały 
zespół czynników warunkujących 
psychofizyczną sprawność człowieka 
w czasie pracy i zmieniający się 
podczas pracy.

Tvburcjusz Tyblowski omawiając 
rolę przewodnika jako wychowawcy 
skłania się ku poglądowi, że rola 
przewodnika turystycznego jest blis
ka, a nawet jednoznaczna z rolą, a 
więc i funkcją zawodową nauczy
ciela. Gdyby przyjąć w pełni taki 
pogląd, to kryteria zdrowotności 
przewodników powinny być takie, 
jak dla nauczycieli, więc, stosunko
wo obszerna i wszechstronna ocena 
zdrowia fizycznego i psychicznego 
powinna być warunkiem podstawo- 
wvm omawianej funkcji Jeżeli na
tomiast przyjąć pełnodyspozycyjną 
pracę przewodnika jako stale wyko
nywany zawód należałoby przyjąć 
ocenę stanu zdrowia określoną przez 
wymogi medycyny pracy, lub też 
co najmniej badania dla osób upra
wiających czynnie rekreację fizycz
ną, czy też lżejsze formy sportu.

Można przyjąć bardzo uproszczo
ny sposób rozumowania, że prakty
ka eliminuje osoby nieprzystosowa
ne, bądź niesprawne, co jednak nie 
będzie zgodne z zasadami zapewnie
nia systematycznej opieKi zdrowot
nej tej specyficznej grupie zawodo
wej.

Fakt pomijania przez przepisy 
prawne kryteriów jakimi w tym 
względzie należałoby się kierować, 
zwania Koła przewodników od tros
ki o stan zdrowia swoich członków 
Do zagadnień związanych ze stanem 
zdrowia przewodników turystycz
nych nie można także odnosić ist
niejących przepisów dotyczących tu
rystyki kwalifikowanej Ma tu na 
uwadze Zarządzenie Przewodniczą
cego GKKFiT z dnia 30 lipca 1969 r. 
w sprawie kontroli stanu zdrowia 
osób upi awiających w sposób zorga
nizowany ćwiczenia ruchowe (MP 
nr 36 z 1969 r.), gdyż dotyczą one 
innej grupy osób.

Nie sprecyzowane są także w od
niesieniu do przewodników postano
wienia prawa pracy o obowiązku o- 
kresowych badań lekarskich.

Sygnalizując sprawę wymogów 
zdrowotnycn przewodników turys
tycznych jako otwartą, trzeoa wy
różnić kilka przyczyn wpływających 
na zmiany w stanie zdrowia prze
wodników wynikających z charak
teru wykonywanej pracy.

Są to liczne i częste zmiany 
mikroklimatu pracy (autobus, sala, 
wolna przestrzeń), znaczny wysiłek 
organu głosu .w często zmienianych 
warunkach klimatycznych, natęże
nie głosu i liczne stressy wywoły
wane zmiennymi sytuacjami w cza
sie obsługi wycieczek terenowych, 
wreszcie zmiany jakie towarzyszą 
podróży autokarami. Lista tych czyn
ników mających wpływ na stan 
zdrowia przewodników jest oczy
wiście niepełna.

Sygnalizując ten problem czynni
kom odpowiedzialnym za organiza
cję i obsługę przewodnicką, a także 
sprawność i dyspozycyjność prze
wodnickiej społeczności wypada 
stwierdzić, że sprawy zdrowia prze
wodników nie można zostawiać 
przypadkowi i wyborowi samych 
przewodników. Sprawy te należy 
prawnie uregulować jeżeli chcemy 
by ruch turystyczny obsługiwany 
był coraz lepiej i to nie tylko w 
miernikach ilościowych, lecz także 
jakościowych.

Jest to sprawa dnia dzisiejszego 
jak i perspektyw fachowej służby 
pi zewodnickiej, do której na zasa
dach pełnej dyspozycyjności powin
ni wchod2ić absolwenci szkół śred
nich i uczelni turystycznych. Spra
wy zdrowia są istotną sprawą efek
tów piacy tej specyficznej grupy 
zawodowej.

Literatura: p Tyburcjusz Tyblewski
Przewodnik Wychowawca, „Jamarowe 
Szlaki”. Rocznik XVII nr 12(138) z 1974 r. 
2) Jerzy Kuligowski. Problemy współ
czesności i życia społecznego w pracy 
przewodnika turystycznego „Jantarowe 
Sz'aki”, rocznik XVI, nr 11—17 (125—126) 
z 1973 r. 3) Jerzy Kuiigowski. Rola spo
łeczna przewodnika turystycznego w 
realizacji usług turystycznych. „Jantaro
we Szlaki” Rocznik XIX nr 8 (158) z 
191ö r.
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Nazewnictwo ♦ Nazewnictwo ♦ Nazewnictwo ♦ Nazewnictwo

IMazw/y wsi 
z przyrostkiem no 
w Bytowskiem

Chodzić tu będzie o wsie; Ciemno, 
Kłączno, Piaszno, Polczno i Sierzno.

1. Ciemno. Po raz pierwszy 
wieś wymieniono w r. 1345, kiedy 
to rycerz Kazimierz z Tuchomia da
rował swemu giermkowi Wisławowi 
44 włóki ziemi we wsi. Przy tej 
okazji wieś zapisano w formie Zerri
nn, co bez trudu odczytamy Ciemno 
(Cramer II 173). Następny zapis wsi 
pochodzi z r. 1385 w postaci zniem
czonej Czemmen (Cramer II 27). 
Omawianą tu nazwę wsi wywiedzie
my od staropolskiego rzeczownika 
ćma oznaczajcego wówczas 1. ’ciem
ność’, 2. ’cień’ i 3. ’wielką ilość cze
goś’. Do tego wyrazu dodano przy
rostek -no i tak powstała nazwa 
wsi. Trudno dziś powiedzieć, które 
ze znaczeń rzeczownika ćma legło 
u podstawy nazwy. Dodać tylko 
trzeba , że nazwa Ciemno, Ciemna 
i Ciemne jest dość częsta w Polsce 
i oznacza obiekty wodne (rzeki i je
ziora) jak i miejscowości. Tę polską 
nazwę oddali Niemcy przez swoje 
Zemmen, a więc dostosowali ją do 
swego systemu tylko fonetycznie.

Z r. 1559 zachowała się lista 
mieszkańców Ciemna (KB 235). 
Mieszkali tu: Grzegorz, Marcin i Pa
weł Byk (Bick Greger, Bick Mar
ten, Bick Paul), Jan, Wawrzyniec, 
Paweł i Stefan Chamir (Chamir 
Hans. Chamir Lorentz, Chamir Paul, 
Chamir Steffan), Jerzy Dorzyk 
(Dorsich Jürgen) i Jerzy Zmuda 
(Schmudde Jürgen). Wszystko to 
nazwiska słowiańskie, dobrze znane 
na Kaszubach. Wyjaśnień etymolo
gicznych wymagają: Chamir, pocho
dzący od staropolskiego imienia Ka- 
nimir, Dorzyk od prasłowiańskiego 
przymiotnika dar-z ’odważny, moż
ny, dziarski’ z formantem -ik i 
Zmuda zniemczone Schmudde od 
staropolskiego i dziś kaszubskiego 
rzeczownika żmuda, znaczącego też 
’gaduła, nudziarz’, por. ogólnopolskie 
żmuda. WszystKie te nazwiska stały 
się potem przydomkami szlacheckimi 
rodziny Cieminskich. wywodzących 
swe nazwisko od Ciemna, przy czym 
Byk został skaszubiony i pojawił 
się też wariant Bula-Ciemiński, por. 
kaszubskie hula ’byk’. Później we 
wsi notowani są także Biegacz 
i Wnuk; i te nazwiska stały się z 
czasem przvdomkarni Ciemińskich 
i innych rodzin z Bytowskiego i 
Chojnickiego. (Szczegółowe informa
cje o przydomkach szlacheckich za
wiera moja praca „Pochodzenie 
przydomków szlachty Pomorza 
Gdańskiego”, Gdańsk 1978).

2. Kiączno. Najwcześniejsza 
wzmianka pochodzi z r. 1433 z re
jestru czynszów, wieś zapisana zo
stała w formie Klonicz i nczvla 
wted> 10 włok, w tvm 5 pustych. 
Była tez we wsi karczma bez właś

ciciela. Drugi przekaz nazwy wsi 
pochodzi z r. 1560 w postaci zniem
czonej Clontzen. Mieszkało wówczas 
we wsi 7 chłopów i sołtys, a już pod 
koniec w. XVI dwóch sołtysów, 9 
chłopów i dvvóch chałupników (KB 
224—225).

Nazwa wsi pochodzi od nazwy je
ziora Kiączno, nad którym wieś le
ży. Nazwa jeziora utworzona została 
od prasłowiańskiego rzeczownika 
kloniec, znaczącego m.in. ’parów, 
wąwóz’ i ’bagno' z przyrostkiem -no. 
Brzmiała zatem pierwotnie Kło- 
nieczno lub Kłoniecno. Tak wyma
wiała ją też kaszubska ludność na 
początku XX w. Zasłużony badacz 
kaszubszczyzny, Niemiec F. Lorentz 
zapisał bowiem formę gwarową 
Kłończno, w której -e- zanikło 
wskutek inicjalnego (padającego na 
pierwszą sylabę) akcentu południo- 
wokaszubskiego. Z gwarowej wymo
wy Kłończno łatwo poszła urzędowa 
forma nazwy Kiączno, czemu 
sprzyjać mogło nawiązanie do rze
czownika kłącze. Podobny rozwój 
fonetyczny obserwujemy w nazwis
ku Gącz, będącym m.in. przydom
kiem rodzin szlacheckich z Bytow
skiego: Dąbrowskich z Czarnej Dą
brówki i Rekowskich z Rekowa. 
Nazwisko to, pisane dziś także 
Gończ i Gańcza, wywiedziemy od 
rzeczownika goniec. Por. zatem Kło- 
nieczno — Kłończno — Kiączno jak 
Goniec = Gońc lub Goncz = Gącz. 
Niemiecka forma nazwy Klonschen 
jest tylko fonetyczną przeróbką naz
wy polskiej Kłaczno.

Nazwiska chłopów z r. 1559 (KB 
286) to: Jerzy Byk (Bieke Jurg), 
Bartosz, Jerzy i Wawrzyniec Łako
my (Laccumi Bartuś, Laccumi Jürge, 
Laccumi Lorentz), Tomek Pasik 
(Passick Tomeke), Mikołaj Scherer 
(Scherer Claus), Szymon Szpot 
(Spotte Simon) i sołtys Reda. Naz
wiska są polskie: znany nam już z 
Ciemna Byk, poza tym Pasik od 
spieszczonego imienia Paweł, Szpot 
od przymiotnika szpetny, dawniej 
też szpat ny i szpotny oraz Reda od 
nazwy miejscowej Reda w Wejhero- 
wskiem lub kaszubskiego rzeczowni
ka reda znaczącego m.in. ’krew’ i 
’krewni’. Niemieckim jest nazwisko 
Scherer od czasownika scheren 
’strzyc’. Mogło to być niemieckie 
przezwisko na człowieka, który się 
trudnił strzyżeniem owiec. Nieko
niecznie to musiał być Niemiec. Do
dam, że nazwisko Szpot stało się 
przydomkiem Studzińskich ze Stu- 
dzieniec w Bytowskiem i innych ro
dzin kaszubskich.

3. Piaszno. Jest to wieś now
sza, w której r. 1628 zamieszkiwali 
tylko dwaj chałupnicy. W tymże ro
ku zapisano ją jako Piaschen oder 
Frantzwaide (KB 243—244). Nazwa 
wsi pochodzi od nazwy jeziora 
Piaszno, które znajduje się obok 
wsi. Nazwa jeziora pochdzi od rze
czownika piach i utworzona została 
za pomocą przyrostka -no. Jest to 
topowa nazwa wielu jezior, które 
jednak częściej zawierają -wyraz 
piasek w swojej podstawie i brzmią

Piaseczno. Nazwa niemiecka wsi 
Frantzwaide pochodzi od imienia 
księcia Franciszka, który założył tu 
wieś i folwark.

4. P ó ł c z n o. R. 1330 zostało po 
raz pierwszy utrwalone w źró
dłach. Tego roku bowiem występuje 
jako świadek Suiisław z Bolezin. 
Zapis jest zniemczony wskutek od
dania nagłosowego P- przez B-. 
Później mamy zapis jeziora Pholt- 
zen z r. 1354, a potem w r. 14j8 po
świadczona została wieś w postaci 
Poehczen i w r. 1596 Poitzen (KB 
242). Są to wszystko zapisy zniem
czone. Wieś zawdzięcza więc nazwę 
jezioru Półczno, nad którym leży. 
Nazwa jeziora zaś pochodzi od rze
czownika półka w przenośnym zna
czeniu ’występ skalny’ Jest to naz
wa topograficzna utworzona za po
mocą formantu -no. W czasach 
krzyżackich wieś miała też niemiec
ką nazwę Sonnenwalde od niemiec
kiego Sunnę ’słońce’ i Wald ’las’. 
Potem nazwa Sonnenwalde ozna
czała Czarną Dąbrówkę w Bytow
skiem.

Ludność zamieszkująca wieś nosi
ła nazwiska polskie. R. 1559 zapisa
ni zostali (KB 28-1): Grzegorz Bach 
(Bach Greger), Jan Babka (Bapke 
Jan), Jerzy Pałubicki (Bolbitzki Jür
gen), Maciej Kukow(ski) (Kuków 
Mathias) Marcin i Szymon Pioch 
(rioch Marten, Pioch Simon) i Bar
tłomiej Tec(a) (Tetze Bartbelemeus). 
Nazwisko Bach wywiedzemy od 
.mienia Sebastian, był to przydomek 
kilku rodzin kaszubskich, podobnie 
jak Babka. Ta ostatnia nazwa była 
też przydomkiem Półczyńskich. Naz
wisko Pałubicki pochodzi od nazwy 
wsi Pałubice w Kartuskiem, Kuko- 
wski od rzeczownika kukułka, ka
szubskie kukówka, Pioch jest spiesz
czeniem imienia Piotr, a Tec(a) 
spieszczeniem imienia Dietrich. Ta
kie spieszczenia nosić mogli zarów
no Niemcy jak i Polacy. W XVII w. 
mieszkali we wsi nadto Mądrzy (też 
przydomek Dąbrowskich z Czarnej 
Dąbrówki w Bytowskiem) i Janto- 
wie, potem był to przydomek Pół
czyńskich. Ta ostatnia nazwa bierze 
swój rodowód od imiesłowu jęty (od 
jać) w kaszubskiej wymowie janti. 
Tę formę zapisali Niemcy Jante, a 
Polacy z kolei oddali ten niemiecki 
wariant przez końcowe -a i stąd 
Junta. Poza tym spotykamy tam 
jeszcze Pierzchów w zniemczonej 
formie Pirch — nazwisko to pocho
dzi od czasownika pierzchać i było 
przydomkiem Półczyńskich, i Kręc- 
kich — od wsi Krąg w Starogardz- 
kiem. Zapisane zostało też nazwisko 
Pallisch; chodzi tu najprawdopodob
niej o etymologiczną postać Pawlisz 
od Paweł.

5. Sierzno. Pierwszy źródłowy 
zapis tej wsi to Syreno z r. 1303; 
w r. 1387 utrwalona została w źró
dłach forma zniemczona Schirsyn, 
w r. 1438 Seryn, a w r. 1560 Serin, 
niemieckie Zerrin (KB 274—275). 
Zapisy te dają się bez trudu odczy
tać Sarzyno, a potem Sierzyn(o), ja
ko że staropolska grupa głosek
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-irz- przeszła w -erz-. Sama zaś 
nazwa pochodzi od imienia Sirz, po
tem Sierz i utworzona została dzier
żawczym przyrostkiem -in(o). Imię 
Sierz jest skrótem dwuczłonowego 
imienia staropolskiego Sirosław, po
tem Sierosław. Można przytoczyć 
analogiczny skrót imienia Mirosław 
w postaci Mirz, poświadczonej przez 
źródła imiennicze staropolszczyzny 
Dzisiejsza więc postać nazwy Sierz- 
no jest wariantem wtórnym, po
wstałym wskutek zaniku -y- (Sie- 
rzyno — Sierzno), spowodowanym 
inicjalnym aKcentem południowo- 
kaszubskim lub też mamy tu przej
ście do nazw z formantem -no. Ze 
nazwa ta brzmiała pierwotnie Sie- 
rzyn(o), nie Sierzno zdaje się wska
zywać też forma niemiecka Zerrin, 
która jest tylko graficzno-fonetycz- 
nym odpowiednikiem polskiego Sie- 
rzyn(o). Gdyby pierwotne było Sie
rzno, w postaci niemieckiej spodzie
walibyśmy się zakończenia -en, jak 
w nazwach omówionych wyżej.

R 1559 (KB 287) mieszkali chłopi 
o nazwiskach etymologicznie pol
skich: Krępy (Krampe Simon,
Krampe Tonniges), Piotr Nosal (No- 
ssal Peter), Grzegorz Protek (Protke 
Greger), Rudnik (Rudenick Tonni
ges), Marcin Zielontka lub Cielątka 
(Seiontki Marten) i Jerzy Cyra 
(Zurre Jürge). Wyjaśnienia etymolo
gicznego wymaga nazwisko Protek 
od imienia Prot, które pochodzi z 
greckiego protos ’pierwszy’ (por. do 
tego łacińskie imię Primus), w któ
rym Niemcy odwrócili przyrostek 
-ek na dolnoniemieckie -ke i Cyra 
kaszubskiego rzeczownika cyra 
'brudna, zaniedbana dziewczyna’. 
Nazwisko polskie Grodze}c kryje 
na pewno zapis Grotzke Peter, wy
wiedziemy je od staropolskiego 
imienia Grodzislaw. Niemieckimi 
nazwami są Weler (tak nazywają 
się dwaj sołtysi) i Limberch od 
niemieckiej nazwy na Lębork. Po
lonistycznie lub germanistycznie 
objaśnić się dadzą: Fromme Crison, 
Fronne Jacob, Make Thomas, Ma- 
kende Kersten, Quent Orban (!) i 
Schepke Jacob.

Przedstawiłem 5 nazw wsi byto- 
wskich, utworzonych za pomocą 
przyrostka -no W jednej, tj. w 
nazwie Sierzno jest to sufiks wtór
ny, pierwotny był tu przyrostek 
-ino. Jest to też nazwa dzierżaw
cza, wskazująca na pierwotnego 
właściciela czy założyciela, którym 
był Sierz. Inne 4 nazwy są topo
graficzne, w tym 3 pochodzą od 
nazw jezior, nad którymi leżą- 
Kłączno, Piaszno i Półczno. Wsie 
Ciemno i Półczno były szlacheckie, 
dlatego nazwiska ich mieszkańców 
po wykształtowaniu się w XVII w. 
na Pomorzu instytucji przydomków 
przeszły do roli przydomków szla
checkich nazwisk odmiejscowych 
Ciemiński, Półczyński, a potem i 
innych rodzin, zwłaszcza z Bytow- 
skiego i Chojnickiego. Kłączno i 
Sierzno były wsiami książęcj^mi, 
dlatego wśród nazwisk pojawiają 
się też formy niemieckie, zwłaszcza 
wśród sołtysów.

Ogólny wniosek, jaki wynika z 
przedstawionej analizy językowej 
tych pięciu wsi. iest ten. że nazwy

ich są całkowicie słowiańskie, pol
skie i kaszubskie. Polakami też byli 
w głównej mierze ich mieszkańcy.

(Używane w nawiasach skróty 
oznaczają prace Cramer: R. Cra
mer, „Geschichte der Lande Lauen
burg und Bütow”. Königsberg 
1858; KB: G. Bronisch, W. Ohle,
H. Teichmüller, „Kreis Bütow”, 
Stettin 1939.)

EDWARD BREZA

0 niektórych 
nazwach na mapie 
turystycznej 
„Okolice Elbląga”

Państwowe Przedsiębiorstwo Wy
dawnictw Kartograficznych w koń
cu r. 1977 dostarczyło turystom ma
pę w skali 1:125 000 pt. „Okolice El
bląga”, przedstawiającą teren na 
zachodzie obejmujący najbliższą o- 
kolicę Nowego Stawu, na wschodzie 
zaś okolice Braniewa, a na południu 
zamknięty linią biegnącą ok. 5 km 
na południe od Pasłęka. Zachodnia 
część terenu objętego mapą to da
wne pogranicze pomorsko-pruskie, a 
więc obszar, na którym oprócz nazw 
pochodzenia polskiego są też nazwy 
genetycznie pruskie (na temat ten 
zob. pracę prof. H. Górnowicza „Na
zewnictwo żuławskie” w książce 
zbiorowej „Żuławy Wiślane” pod 
red. B. Augustowskiego, Gdańsk 
1976). Niektóre z tych nazw mapa 
„Okolice Elbląga” podaje w postaci 
niewłaściwej.

Tak więc na jednej z rzek ucho
dzących do Szkarpawy jest napis: 
Tuga. Postać Tuga częściowo konty
nuuje niemiecką postać nazwy tej 
rzeki: niem. Tiege, tymczasem po
winniśmy używać postaci Tuja, w 
dopełniaczu Tui, kontynuującą bez
pośrednio pierwotną, pruską nazwę 
tego obiektu wodnego, po raz pier
wszy zapisaną w r. 1247 w postaci 
Tvia (w dawnej pisowni v — u). Na
tomiast nazwy miejscowe pochodzą
ce od tej nazwy rzecznej mapa 
PPWK podaje poprawnie: Tuja
(dawn. niem. Tiege), Tujsk (dawn, 
niem. Tiegenort), Tujce (dawn, niem 
Tiegenhagen), a więc z jotą, a nie 
z -g- (jest też tutaj, nie wykazana 
na mapie, nazwa Tujskie Pole, dawn. 
niem.Tżeperfelde). Tuja jako nazwa 
rzeczna jest nazwą lokalną, nie 
urzędową

Górny bieg tej rzeki na mapie ma 
nazwę Święta. Zwróćmy uwagę na 
to, że Święta jest urzędową nazwą 
całej tej rzeki (a więc obejmuje też 
Tuję). W dokumencie z r. 1276 za
pisano: fluvium Suentam Jest to 
też nazwa pruska, której podstawa 
zestawiana jest z litewskim wyra
zem śuentas o hydrograficznym zna
czeniu ’błyszczący, o jasnej, czystej 
wodzie’ (por. etymologicznie z tym 
wyrazem związany wyraz poi. świę
ty), por. też nazwę rzeczną na Li
twie Sventoji.

Jedna z rzek w dorzeczu Elbląga 
na mapie „Okolice Elbląga” ma awie 
nazwy: Tina i, w nawiasie, Tejna. 
Tymczasem poprawną i urzędową 
nazwą jest właśnie Tejna (o czym 
informuje nawet „Informator tury
styczny” zamieszczony na odwrocie 
omawianej mapy), która kontynuuje 
nazwę pruską, porównywaną z li
tewskim wyrazem tene, który zna
czy ’miejsce na rzece zwłaszcza przy 
brzegu, nie poruszane przez prąd 
wody’ (zapis z r. 1350: Teyne). Na
tomiast Tina to postać gwarowa, 
kontynuująca niemiecką postać na
zwy tej rzeki: niem. Thiene.

Warto tu dodać, iż rzeka ta obok 
nazwy genetycznie pruskiej dawnie; 
miała też nazwę genetycznie polską, 
mianowicie Swierzepa (zapis z r. 
1355: Swerepa), od staropolskiego
wyrazu swierzepa (później wyraz 
ten miał postaś świerzopa), który 
znaczył ’klacz’. Znaczeniowo taką 
samą nazwą, jak poi Swierzepa, jest 
pruska nazwa jednej z rzek ucho
dzących do jeziora Druzno: Sirguv 
(w zapisie z r. 1290: in flumine Sir- 
gun): pocnodzi ona od wyrazu prus
kiego sirgis oznaczającego ’ogiera’, 
Nazwę tę Niemcy zaadaptowali w 
postaci Sorge (wymawiane zorge), 
a Polacy ostatecznie w postaci 
Dzierzgoń. W dialekcie malborskim 
rzeka ta na nazwy Zyrguna i Zor- 
ga — pierwsza z nich oparta na na
zwie pruskiej ZR guns, a druga na 
niemieckiej Sorge.

Pruską nazwą jest też nazwa je
ziora Druzno (zapis z r. 1243: sta- 
gnum Drusnie, z r. 1246: in lacu 
Drusa), od tego samego rdzenia, któ
ry tkwi w litewskim wyraziedrusas. 
znaczącym ’silny, mocny’. Druzno 
jest polską nazwą bezpośrednio po
chodzącą od nazwy pruskiej, pruska 
spółgłoska s przejęta jest tu jako 
sycząca z, stąd Druzno, tak samo, 
jak pruską nazwę Żuław Sulava 
dialekt malborski przejął w postaci 
Z uuava, z wyraźną spółgłoską z. 
Postać Druzno dzisiaj jest postacią 
urzędową. I taka też jest na mapie 
„Okolice Elbląga”. Natomiast często 
się w różnych poDlikacjach widzi 
postać Druzno, która jest adaptacją 
niemieckiej postaci nazwy tego je
ziora: Drausen; Polacy przejmując 
w średniowieczu nazwy od ISiiem- 
ców systemowo zastępowali spół
głoski syczące swoimi szumiącymi, 
stąd niem. Drausen, wymawiane o- 
czywiście ze spółgłoską z, przejęli 
jako Drużno, niem. Saalau (z prus. 
Sulava) literacki język polski prze
jął jako Żuławy, niem. Rathaus ja
ko ratusz itd.

Tak samo poprawna jest na ma
pie „Okolice Elbląga” nazwa prawe
go dopływu Elbląga: Kumiela, rów
nież o rodowodzie pruskim, i po
chodzącą od tej nazwy nazwa do- 
pływu Kumieli — Kumielka (obie 
te rzeczki przepływają przez mia
sto Elbląg). Są i tacy elblązanie, co 
Kumielę nazywają Dzikuską, a Ku- 
mielkę kalką niemiecką Srebrny 
Potok (= niem. Silberbach). JaK wi
dać, mapa „Okolice Elbląga” słusz
nie tych nazw nie respektuje.

Lewobrzeżny dopływ Elbląga o 
urzędowej nazwie Wiska ma na
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mapie „Okolice Elbląga” dwie na
zwy: Fiszewka i, w nawiasie, Wis- 
ka. Nazwa Fiszewka to fonetyczno- 
-słowotwórcza adaptacja niemieckiej 
nazwy tej rzeki. niem. Fischau, któ
ra znów jest adaptacją pierwotnej 
nazwy pruskiej, natomiast Wiska 
nawiązuje wprost du nazwy prus
kiej. Na mapie oczywiście powinna 
być nazwa oficjalna: Wiska, nie w 
nawiasie.

Z nazw miejscowych: Na mapie 
umieszczona jest nazwa Stągnity 
(Stagniewn). Tymczasem miejsco
wość , o którą tu idzie nie nazywa 
się ani Stągnity, ani Stagniewo, ale 
Stągnity.

Także przy nazwie Kamiennik 
Mały dodano w nawiasie: Stoboje. 
Urzędową nazwą jest ta pierwsza 
i tylko ta powinna być na mapie 
(dziwaczne Stoboje to adaptacja nie
mieckiej nazwy Stoboy).

Zamiast nazwy Kąty Rybackie 
powinno być: Kąty, bo tak się urzę
dowo nazywa miejscowość. Po co 
zresztą wydłużać nazwę przez do
dawanie drugiego członu? Byłby on 
potrzebny wówczas, gdyby w oko
licy była drugia miejscowość o na
zwie Kąty.

Ok. 8 km na zachód od Kątów 
leży wieś o nazwie Stegna. Według 
onomasty poznańskiego, K. Zier- 
hoffera (1959 r.), pochodzi ona od 
północnopolskiego wyrazu Stegna 

znaczącego ’ścieżka’, natomiast we
dług H Górnowicza (zob. jego pracę 
wymienioną na początku) — od 
pruskiego wyrazu steege znaczącego 
’stoaoia’ i porównywana jest nrzez 
niego z nazwą wsi pod Pasłękiem 
Stegny (zapis z r. 1411 Stegin), co 
bardziej przekonuje. W nazewnic
twie niemieckim zarówno nadmor
ska Stegna, jak i podpasłęckie Ste
gny miały nazwę Steegen.

Zwróćmy na koniec uwagę na 
Jantar, nazwę wsi położonej ok. 5 
km na zachód od Stegny. W dia
lektach języka Litewskiego, a więc 
języka bliskiego językowi pruskie
mu, jest wyraz jentaras znaczący 
’bursztyn’ (dziś w literackim języku 
litewskim giniaras). Nazwa miejsco
wa Jantar me pochodzi jednak od 
jakiejś podobnej pruskiej nazwy 
miejscowości. Jantar jest nazwą zu
pełnie nową, ukutą po II wojnie 
światowej przez Komisję Ustalania 
Nazw Miejscowych (w nazewnic
twie niemieckim wieś ta miała na
zwę Pasewark; jest to wieś stosun
kowo młoda) od wyrazu poi. jantar 
’bursztyn’ (pochodzący od tego wy
razu przymiotnik jantarowy tkwi — 
jak wiadomo — w nazwie naszego 
kwartalnika. „Jantarowe Szlaki”). 
Ten zaś wyraz jest pożyczką z ję
zyka rosyjskiego (zapożyczyliśmy go 
na przełomie XVIII i XIX w.): ros. 
jantar’, który pochodzi od wymie
nionego już wyżej wyrazu litew
skiego jantaras. (Słowiańską nazwą 
’bursztynu’ był wyraz giez. W pol- 
szczyźnie już w średniowieczu ta 
słowiańska nazwa .bursztynu’ zosta
ła zastąpiona pożyczką niemiecka 
bursztyn, w r. 1323 zapisano ją w 
postaci burnsteyn).

Z. BROCKI

Monografia 
nazcwnicza Puckiego

Pod koniec r 1977 ukazała się 
„Topommia byłego powiatu puckie
go” Jerzego Tredera, adiunkta Uni
wersytetu Gdańskiego, członka dzia
łającego w tej uczelni Zespołu Ono- 
mastycznego, zorganizowanego i kie
rowanego przez prof, dra hab. H. 
Górnowicza. On też jest redakto
rem naukowym nowej serii wydaw
niczej Wydziału I Gdańskiego To
warzystwa Naukowego i Ossoline
um. tj. Pomorskich Monografn To- 
ponomastycznych. Praca Tredera 
stanowi nr 3 tej serii.

Autor wyzyskał do pracy źródła 
rękopiśmiennicze i drukowane, ma
teriały kartograficzne, przewodniki 
krajoznawcze, nawet powieści A. Ne- 
cla zostały tu wiączone. W sumie 
cytuje się w monografii 153 źródła, 
literaturę historyczną i geograficz
ną dotyczącą nadmorskich ziem pol
skich. Autor okazał się też dosko
nałym znawcą ziemi pucko-wejne- 
rowskiej, gdzie się też urodził i wy
chował. Znajomość terenu ułatwTa 
mu dotarcie do znających dobrze 
rodzinną wieś i okolicę informato
rów. Wszystko więc, co znajdujemy 
w pracy dra J. Tredera, budzi za
ufanie i niekiedy podziw. Niektóre 
hasła są małymi monografiami na- 
zewniczymi, por. np. Jastarnia, Ro
zewie i inne. Wartość publikacji 
podnoszą mapki (5) i tabele zbior
cze (8).

W sumie przebadał autor 3275 
nazw, dużo miejsca poświęcił proce
sowi ich germanizacji. Zaakcento

wać trzeba, że w nazewnictwie Puc
kiego znalazły się tylko 94 nazwy 
niemieckie, co stanowi 2,6%. Zwa
żywszy na okoliczność, że w każdym 
języku są wyrazy zapożyczone, a w 
polszczyńźnie ogólnej mamy 3% po
życzek niemieckich, w kaszubszczy- 
źnie 5%, w nazewnictwie np. Koś- 
cierskiego 6,5%, widzimy, że Puckie 
jest bardzo polskie. (Konstatacja ta 
zadaje kłam dającym się słyszeć o- 
piniom o silnym zgermanizowaniu 
tego regionu Kaszub.) Autor związał 
silnie wnioski ogólnon&zewnicze z 
historią osadnictwa i z fizjografią 
terenu.

Książka „ToDonimia byłego po
wiatu puckiego” zainteresuje więc 
oprócz specjalistów językoznawców, 
historyków, i geografów, także kra
joznawców i turystów.

Szkoda jednak, że w pracy nie 
znalazły się nazwy terenowe lądo
we. Nie jest to jednak wina autora, 
lecz naszej polityki wydawniczej. 
Zażądano od autora rygorystycznie 
skrótów w celach oszczędnościo
wych. Autor nie mając innego wyj
ścia zdecydował się okaleczyć pracę 
przez wyłączenie tego materiału do 
osobnej publikacji. Nazwy terenowe 
wyjdą więc jako nr 5 Prac Języko- 
znowczych w Zeszytach Naukowych 
Uniwersytetu Gdańskiego w innym 
nakładzie z osobnym wstępem, wy
kazem źródeł itd., taK że rzekoma 
oszczędność okazała się wielką ilu
zją. Czytelnikowi zaś został utrud
niony dostęp do ciekawego mate
riału i jego wnikliwej oraz wszech
stronnej interpretacji, jaką odzna
cza się omawiana publikacja.

E. BREZA

Roman Klim

Muzeum Rybołówstwa w Helu
— warsztat

„Na południowym, słowiańskim 
wybrzeżu Bałtyku szkutnictwo ma 
bardzo stare tradycje, sięgające cza
sów prehistorycznych. Źródła arche
ologiczne pochodzące z wczesnego 
średniowiecza poświadczają że już 
wówczas istniała tutaj rodz:ma kul
tura szkutnicza produkującą łodzie 
przystosowane do miejscowych wa
runków wodnych i potrzeb eksplo
atacyjnych. W okresie średniowie
cza zaczął się rysować podział na 
warsztaty budujące tradycyjnym 
systemem łodzie i mniejsze jed
nostki oraz stocznie, produkujące 
większe statki żeglugi dalekiego 
zasięgu. Od tych czasów, zwłaszcza 
od XV—XVT wieku budowa stat
ków żeglugi wielkiej rozwijała się 
odrębnym torem w oparciu o stop
niowo coraz bardziej postępowe 
koncepcje, przy zastosowaniu coraz 
lepszych metod, materiałów i narzę
dzi, aby ostatecznie przekształcić 
się w nowoczesny przemysł okręto
wy Natomiast ludowe warsztaty 
szkutnicze produkowały nadal łodzie

szkutniczy
rybackie i mniejsze jednostki we
dług tradycyjnych wzorów przeka
zywanych z pokolenia na pokole
nie. Dzięki temu aż do współczes
nych czasów przetrwały typy łodzi 
ilustrujące prastare sylwety i roz
wiązania konstrukcyjne. W ostatnim 
wszakże okresie, w związku z postę
pującą industrializacją, szkutnictwo 
ludowe zamiera. Dawne drewniane 
łodzie regionalnych typów ustępują 
miejsca produkowanym seryjnie 
jednostkom z tworzyw sztucznych”.

W roku 1972 Centralne Muzeum 
Morskie w Gdańsku zakupiło cały 
warsztat Szmitów oraz ciekawe ma
teriały archiwalne. W następstwie 
szeregu przedsięwzięć organizacyj
nych warsztat ten jako wystawa 
stała zostat wyeksponowany w sdo- 
sób maksymalnie naturalny w Mu
zeum Rybołówstwa w Helu.

Rodzina Szmitów, do której nale
żał warsztat, od kilku pokoleń zaj-

Dokończenie na sir. 56
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Województwa szczecińskie i koszaliń
skie, mapa krajoznawczo-samochodowa 
1:500 000, wydanie II, PPWK, Warszawa, 
1977, nakład 50 isio egz., cena 12,— zl.

W rok po ukazaniu się mapy kra- 
joznawczo-samochodowej w nowym 
układzie administracyjnym, wyszło 
II wydanie tego opracowania. Tak 
szybki’ wznowienie doorze świad
czy o pracy PPWK, jak i dużym 
zapotrzebowaniu na tego typu wy
dawnictwo.

Obecna edycja wywodzi się z map 
opracowywanych osobno dla każde
go województwa; nowe wydania 
obejmują regiony szczeciński i ko
szalińskie z szerokim marginesem 
zawierającym część sąsiednich woje
wództw: gorzowskiego, słupskiego,
a zwłaszcza całe terytorium pilskie
go. Należy podkreślić dalszy postęp 
w dziedzinie wzbogacenia treści 
map, jatc i ich lepszej czytelności 
To drugie zagadnienie — w ślad za 
trudno osiągalnym „Atlasem samo
chodowym Polski”, na którym się 
wzorowano — sprowadza się przede 
wszystkim do nowego rozwiązania 
graficznego, a zwłaszcza zróżnico
wania kolorystyki poszczególnych 
klas dróg. W zakresie treści krajo
znawczej znamienna jest modyfi
kacja podtytułu mapy i wysunięcie 
tej problematyki na plan pierwszy. 
Konsekwencją takiego zabiegu było 
pewne wzbogacenie legendy o nowe 
elementy krajoznawcze; tak charak
terystyczne dla wybrzeża latarnie 
morskie oraz miejsca (miejscowości) 
godne zwiedzenia. To drugie hasło 
jest zarazem syntetyczną oceną 
atrakcyjności walorów krajoznaw
czych skoncentrowanych w wyróż
nionych miejscowościach, na które 
w ten sposób zwraca się uwagę ja
ko na najciekawsze w regionie. O ile 
zamieszczenie hasła było zamierze
niem bardzo słusznym to już dobór 
miejscowości jest kontrowersyjny. 
Nie wnikając w tym miejscu w 
szczegóły, wydaje się jednak, że 
zmiana podtytułu mapy powinna 
pociągnąć za sobą zdecydowane 
wprowadzenie do legendy dalszych 
znaków krajoznawczych obrazują
cych poszczególne rodzaje atrakcyj
nych obiektów.

Proponuję teraz bliżej przyjrzeć 
się krytycznie poszczególnym ele
mentem składowym mapy: zagadnie
niom komunikacyjnym, treści krajo
znawczej i pozostałym informacjom. 
Uwagi skoncentruję przede wszyst
kim na terenie woj. szczecińskiego.

W zakresie sieci drogowej trzeba 
odnotować dwie sprawy. Pominięto 
na mapie szereg odcinków dróg o 
nawierzchni utwardzonej (conaj- 
mniej od kilku lat) prowadzących do 
atrakcyjnych miejscowości i rejo
nów turystycznych. Wymienić trze
ba przykładowo trasy: Baniewice— 
—Swobmca (zamek), dojazd z drogi 
Stargard—Chociwel do Pęzina (za
mek), Barzkowice—Marianowo (kla
sztor, dojazd od strony szosy byd
goskiej), Kluczewo—Kunowa i Ko-

szewko—Koszewo (rejon jez. Mied
wie). Na Poj. Ińskim są to drogi 
Biała— Lmówko—IńsKo <- Krze
mień—Bytowo — droga Ręcz—Iń
sko. Zaznaczono również drogi o 
nawierzchni nieutwardzonej, często 
trudno przejezdne dla samochodów 
osobowych.

Uwagi na temat treści krajoznaw
czej jest dużo. Zacząć trzeba ocl 
miejsc godnych zwiedzenia. W tym 
zakresie tekst i mapa ze sobą nie 
korespondują; opisano 29 miejsco
wości, a na mapie wyróżniono ich 
20. Jak już wspomniano, dobór tych 
miejsc jest dyskusyjny. Np. poleca 
się zwiedzenie Podgrodzia czy też 
Międzywodzia. Tymczasem Podgro
dzie od kilku lat jest niedostępną 
częścią Nowego Warpna (znajduje 
się tam zakład wychowawczy), a w 
Międzywodziu nie ma istotniejszych 
atrakcji krajoznawczych. Pominięto 
zupełnie (w tekście i na mapie) tak 
ciekawe miejscowości jak Kołbacz, 
Pęzino, Płoty, Przelewice, Trzcińsko 
Zdrój, uwzględniono natomiast, zde
cydowanie mniej od nich atrakcyjny 
Dziwnów, Stepnicę, Trzebież, Węgo
rzyno, Wisełkę.

Legenda uwzgłędnia znak okre
ślający miejscowości o funkcjach 
wczasowych. I tu też występuje po
dobna sytuacja jak w zakresie te
matyki krajoznawczej: są miejsco
wości o nieznacznej randze w za
kresie wypoczynku (jaskrawym 
przypadkiem jest Trzcińsko Zdrój, 
które oprócz nazwy przypummającej
0 lepszej przeszłości obecnie nie ma 
ośrodków wczasowych jak Lubczy
na, Łukęcin, Moryń, Nowe Warpno).

Nie zaznaczono kilku ciekawych 
zamków (w większości ruin) w Do
brej Nowogarazkiej, Golczewie, 
Krępcewie i Szadzku, jak też dob
rze czytelnych grodzisk (Gardzka 
Kępa, Ulikowo, Golenice — woj. go
rzowskie).

W zakresie problematyki wujen- 
no-martyrologicznej prawie zupełnie 
pominięto cmentarze wojskowe. Na 
mapie nie ma dla nich osobnego oz
naczenia. Wymieniony w tekście 
cmentarz w Siekierkach jest naj
bardziej znanym tego typu obiektem 
w woj. szczecińskim, pozostałe 
cmentarze w Chojnie, Gryfinie, Ka
mieniu, Stargardzie — dwa obiekty
1 Szczecinie, są także licznie odwie
dzane, wszystkie posiad,ają znaczne 
walory estetyczne a pod względem 
iluści pochowanych poległych często 
kilkakrotnie przewyższają cmentarz 
w Siekierkach. Dlatego też sprawą 
pilną jest wprowadzenie do następ
nych wydań mapy symboli cmenta
rzy wojennych. W poważnym stop
niu należałoby ograniczyć na ma
pach (pozostawiając w opisach) zna
ki pól bitewnych do tych, które upa
miętniono akcentami architektonicz
no-pląs tyczny mi.

W postulowanym rozszerzeniu 
części krajoznawczej legendy należy 
— oprócz cmentarzy — w pierwszej 
kolejności uwzględnić problematykę

przyrodniczą, o parki, stare drzewa 
i głazy narzutowe. Oczywiście, że ze 
względu na ich znaczną ilość ko
nieczna jest daleko posunięta se
lekcja. Brak tych znaków sprawia, 
że ominięto obiekty, które wyróż
nione są jako czołowe w skali kraju, 
zarówno w literaturze turystycznej, 
jak i opracowaniach naukowych. 
Przede wszystkim są to parki w 
Glinnej i Przelewicach, lipa Anna 
w Kliniskach, platan Olbrzym w 
Chojnie, głaz Trzygława w Tycho
wie (woj. koszalińskie) Królewski 
Głaz przy brzegu wyspy Chrząsz- 
czewskiej czy też głazy Bliźniaki 
koło Krzymowa.

Część tekstu poświęcono rezerwa
tom przyrody, zaznaczając, że są to 
obiekty „większe powierzchniowo”.

Zapoznając się z opisami miejsco
wości zwracają uwagę pewne dys
proporcje. Np. tekst dotyczący Ka
mienia liczy 7 wierszy, natomiast 
Kołobrzegu — 52 wiersze (dla po
równania Szczecin, dominujący nad 
innymi miastami Pomorza Zachod
niego, przedstawiono w 45 wier
szach). Bogatą historię Wolina, jed
nego z najstarszych miast Polski, 
skwitowano w 3 wierszach, a opis 
dziejów Kołobrzegu jest objętościo
wo 10-krotnie większy.

Na zakończenie kilka uwag szcze
gółowych.
— W czasie wojny zniszczono kilka 

miejscowości, które w dalszym 
ciągu zaznacza się na mapach. 
Np. Rzęśnicę na trasie Szczecin— 
—Goleniów, czy też Brody przy 
d^oaze Pyrzyce—Stargard;

— Urządzenia portowe w Swino- 
ujścciu znajdują się na wyspie 
Wolin a nie na Uznamiu. Brak 
jest informacji o latarni mor
skiej:

— Elektrownia Dolna Odra znajduje 
się poza Gryfinem kilka km na 
południe od miasta.

— W Międzywodziu nie ma przy
stani żeglugi pasażerskiej.

— Szczecin od 1973 r. ma 300 kms 
powierzchni a nie 282 km2. Pod 
tym względem znajduje się nie 
na drugim ale na czwartym 
miejscu w kraju po Warszawie, 
Krakowie i Świnoujściu.

— Już kilka lat temu zlikwidowano 
motel „Relax” w Szczecinie-Stru
dze. Natomiast informacja o no- 
wotelu „Reda” powinna być za
mieszczona przy motelach a nie 
w części hotelowej. Brak jest 
wzmianki o domie wycieczkowym 
w Trzebiatowie.

Pomimo sporej ilości uwag kry
tycznych, trzeba pozytywnie ocenić 
omuwione wydaumictwo kartogra
ficzne. Postulały i wnioski zmierza
ją do podniesienia merytorycznego 
poziomu opracowania, a w szczegól
ności wzbogacenia jego treści krajo
znawczej, szerszego uwzględnienia 
specyjika regionu oraz aktualizacji 
informacji.

LECH SAROSIEK
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Julian Zinkow PODKRAK.OVVSK.Ik WY
CIECZKI. Wyd. Krakowski Ośrodek In
formacji i Reklamy Turystycznej Wawel 
— Tourist Kraków 1977. D^-uk Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krako
wie. Nakład 10000+150 egz. Cena zł 45,—

W przedmowie do tego przewod- 
niaka autor stwierdza, że „Przewod
nik niniejszy pod wieloma względa
mi różni się od utartych schematów 
stosowanych w tego typu opracowa
niach” Na czym polega różnica? 
W pierwszym rzędzie przewodnik 
nie posiada części ogólnej, w której 
zwykle podaje się informacje doty
czące historii, środowiska geogra
ficznego i przyrodniczego, geologii, 
klimatu i tym podobnych zagadnień. 
Natomiast zastosowano taką kons
trukcję opisu krajoznawczego, aby 
poszczególne elementy tych wiado
mości znalazły się przy omawianiu 
trasy lub okolicy, dla których są 
najbardziej charakterystyczne

Opis każdego szlaku składa się z 
dwóch części — opisowej (przewod
nikowej) i szczegółowej (monogra
ficznej). W części pierwszej (prze
wodnikowej) podano kolor znaków, 
długość i cnarakterystykę szlaku. 
Znajduje się w niej szczegółowy o- 
pis topograficzny szlaku. Gwiazdka
mi w tekście oznaczono, że dokładne 
wiadomości o danej miejscowości 
lub obiekcie znajdują się w części 
monograficznej. W części monogra
ficznej zamieszczono szczegółowe 
wiadomości o terenie, opisano krót
ko i wszechstronnie wszelkie zjawis
ka, które mogą być interesującą dla 
turysty — krajoznawcy. Przewod
nik zawiera opis dwudziestu jeden 
głównych szlaków wokoło Krakowa 
oraz kilkanaście tras bocznych i 
praktycznie obejmuje cały teren 
zamknięty linią szlaku okrężnego 
wokół Krakowa (Biskupice- -Skawi
na— Murownia—Kocmyrzów — Bis
kupice).

Kazay szlak posiada bardzo przej
rzystą i czytelną mapę (opracował 
mapy i przerywniki Mariusz Szele- 
rewicz). Jeżeli chodzi o mapy, to na
leży z uznaniem podkreślić dosko
nałość rysunku, dokładność i przej
rzystość. Szkoda że nie obeszło się 
bez pewnych przeoczeń przy korek
cie tego przewodnika, a najbardziej 
przykrym błędem jest zamiana 
dwóch drugich części map przy 
szlaku okrężnym odcinku południo
wego i odcinka północnego (sir. 261 
i str. 295). Pomimo tych błędów na
leży na zakończenie uznać ten prze
wodnik jako jeden z najbardziej 
udanych publikacji tego rodzaju w 
ostatnim czasie. — (4632)

W.A.

Marcin Kromer — POLSKA CZYI I O 
POŁOŻENIU LUDNOŚCI, OBYCZAJACH, 
URZĘDACH I SPRAWACH PT ULICZ
NY! II KRÓLESTWA POLSKIEGO, 
KSIĘGI DWIE. Przekład Stefana Kazi- 
kowskiego. Wstęp i opracowanie Roma
na Marchińskiego ».Pojezierze”, Olsztyn 
1977, ntr. 221, nakł. 6 tys., cena GO zł. 
Ser .a: Literatura Warmii i Mazur w
dawnych wiekach

„...Bardzo wielu jest takich — co 

nie zważając na nakłady pieniężne, 
wyżeczenia i wszelkie przykrości to
warzyszące ludziom na obczyźnie 
chętnie podejmują dalekie podróże, 
wytrzymali na brak wygód, bo wię
cej znajdują upodobania w tym, co

za granicą aniżeli we wszystkim co 
krajowe”. Tak napisał Marcin Kro
mer w swoim dziełku „Polska czyli 
o położeniu ludności, obyczajach, 
urzędach i sprawach publicznych 
Królestwa Polskiego, księgi dwie”.

To dziełko Kromera (1512—1539), 
dziejopisa następnego po Janie Dłu
goszu, sekretarza królewskiego, po
sła i kanonika piastującego wysokie 
urzędy, a potem biskupa warmiń
skiego — uprzystępniło ostatnio czy
telnikom znane z cennych wydaw
nictw regionalnych, wydawnictwo 
olsztyńskie „Pojezierze”.

Otrzymali więc miłośnicy dawnej 
historii pracę która do wielkiej his
toriografii nie trafiła, a azisiaj jest 
tylko jednym z przyczynków do ba
dań nad spojrzeniem na sprawy 
XVI wiecznej Polski.

Jak wskazują kolejne wydania tej 
pracy Kromera, zyskała sobie ona 
raczej popularność za granicą, jako 
podręcznikowe opisanie naszego 
kraju, jego położenia, spraw i ludzi.
0 władzy i ludności, gospodarce i 
odkryciach, sądach o naszej przesz
łości. pisał Marcin Kromer, tak, jak 
to wówczas było w modzie i stylu. 
Ze trafiały do tej pracy informacje 
nie zawsze ścisłe, nie umniejsza w 
niczym intencji autora, a przecież
1 dzisiaj wiele spraw które aczkol
wiek opisywane bywają, to jednak 
nie oprą się weryfikacji historii... 
wytykano niskie pochodzenie i osią
ganie zaszczytów dzięki łasce króla,

Autor, któremu prawie całe życie 
dostrzegał także wady i przywary 
naszych rodaków, chociaż może nie 
zawsze chciał otwarcie wyrażać 
swoje poglądy. Jasno wyrażona 
myśl, o tycn co upodobanie znajdu
ją w tym co za granicą aniżeli we 
wszystkim, co krajowe, nie stracił.a 
do dziś aktualności. Sądzić należy, 
że chociażby ten cytat jest już do
stateczną zachętą by Sięgnąć do tej 
lektury, która dawne czasy przybli
ża i pozwala snuć porównania.

Marcin Kromer, syn mieszczanina 
z Bicza po studiach w Akademii 
Krakowskiej otrzymał pracę w kan
celarii króla, a potem wiedzę uzu
pełniał na studiach we Włoszehc, by 
następnie do pracy w kancelarii 
królewskiej powrócić, niecodzienny 
miał życiorys. Wiedza i sumienność 
jaką wykazywał w służbie Zygmun
ta Augusta, a także stan duchowny 
pozwoliły mu dojść do znacznych 
zaszczytów, których jakby ukorono
waniem była Kapituła Fromborska.

Jeżeli dzisiaj praca Kromera wy
daje się jakby ukierunkowana, na 
proste i oczywiste prawdy, warto 
pamiętać, że złoty wiek Polski au
gustowskiej sprzyjał takiemu ukie
runkowaniu, przynosząc zaszczyty 
i sławę tym którzy pamiętali, że 
wszelkie profity zawdzięczają uzy
skanie przez mieszczańskiego syna 
nobilitacji na szlachcica, co w cza
sach ówczesnyhc wymagało nie lada 
zdolności, a wręcz niemożliwe było 
bez znaczniejszych zasług.

Pomijając już te historyczne i 
społeczne rozważania dobrze się sta
ło, że wydawnictwo „Pojezierze” u- 
przystępniło pracę Kromera w tłu
maczeniu Stefana Kazikowskiego i 
opracowaniu Romana Marchwińskie- 
go. J.K.

dokończenie ze str. 54
mowała się szkutnictwem produku
jąc tradycyjne typy łodzi rybackich 
eksploatowane na Zaiewie Wiśla
nym, częściowo w pasie przybrzeż
nym na morzu. Ostatnim mistrzem 
tej starej rodziny byl Henryk Szmit 
zmarły w roku I960. W ostatnich 
latach swego życia Henryk Szmit 
budował głównie barkasy, żakówki 
i lom>, remontując jednocześnie 
stare łodzie.

Dom Szmitów, w którym znajdo
wał się warsztat — położony był 
w miejscowości Łaszka, w miejscu 
niezwykle dogodnym tego zawodu. 
Wisła Królewiecka tuż przed ujściem 
do Zalewu Wiślanego tworzy w tym 
miejscu rozszerzone zakole, od 
którego z prawej strony odchodź 
kanał. Dom usytuowany był właś
nie u wylotu kanału do rzeki. Tu
taj pracowało kilka generacji tej 
rodziny, co znajduje swoje odbicie 
w charakterze narzędzi. Pochodzą 
one z różnych okresów czasu od 
drugiej połowy XIX wieku do po
łowy wieku XX. Znaczną część tych 
narzędzi wykonał samodzielnie Hen
ryk Szmit względnie jego przodko
wie.

Liczny zbiór muzealiów składają
cy się na ekspozycję warsztatu 
szkutniczego w Muzeum można po
dzielić na następujące grupy:
+ narzędzia ogólnego przeznaczenia 

jak piły, lewary, i inne szt. 21
♦ narzędzia typu szablony i miary: 

przymiar tzw. „gęba”, „śmigi” i 
inne szt. 22

+ narzędzia do obróbki wstępnej: 
ciosła płaskie, dusze szkutnicze i 
inne szt. 5

+ narzędzia do wstępnego formo
wania kształtu jednostek: kozioł 
drewniany, kliny drewniane i 
inne szt. 46

+ narzędzia do trwałego formowa
nia jednostek: świdry szkutnicze 
i inne szt. 6

♦ narzędzia do prac wykończenio
wych: strugi, gładziki, strug
krzywik i inne szt. 2

+ narzędzia do wytwarzania ele
mentów wyposażenia jednostek 
noże do produkcji czerpaków 
szt. 5

♦ narzędzia żeglownicze: kolce
drewniane i metalowe, rękawice 
bosmańskie, szydło i pojemnik na 
igły wykonany z kopyta bydlę
cego z datą 1888 i inne szt. 13

♦ wyroby gotowe i półfabrykaty 
wytworzone w warsztacie: oku
cie, jarzmo masztowe, miecz że
lazny i inne szt. 31.

Przypisy: 1. Onis warsztatu szkut
niczego znajduje się w Muzeum 
Rybołówstwa opracowany przez dr. 
doc. hab. Przemysława Smolarka.

Centralne Muzeum Morskie w 
Gdańsku Oddział Rybołówstwa w 
Helu. Wystawa stała: Skansen ludo
wych typów łodzi rybackich Po
morza Gdańskiego, oraz wystawy 
czasowe.

Godziny otwarcia: codziennie
oprócz poniedziałków i dni poświą- 
tecznych w godz. od 10.00 do 17.00 
Ceny biletów: normalny 4 zł, ulgo
wy 2 zł, wycieczki 1 zł.
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|£g tym roku, jak w dwóch la
ta tach poprzednich konkurs 
®" krasomówczy przewodników 

turystycznych PTTK poprzedzał 
konkurs ki asomówczy młodzieży 
szkolnej. Na część młodzieżową 
konkursu, która odbyła się w dniach 
21—23 listopada 1977 r. przybyli re
prezentanci 46 województw, a więc 
przeważająca liczba ośrodków zain
teresowanych prezentacją swoich 
regionów potrafiła przygotować od
powiednio swoich przedstawicieli. 
Zabrakło, niestety, reprezentantów 
województw: ciechanowskiego, łom
żyńskiego i bydgoskiego.

W części młodzieżowej przesłu
chano 58 uczestników, którzy pre
zentowali tematy regionalne, obję
te wspólnym hasłem wywoławczym 
„Polska Naszych Dni” uzupełniają
cych tematycznie kampanię zaini
cjowaną pod tym tytułem przez 
PTTK.

W czasie konkursu panowała 
wspaniała atmosfera, jaką po 
raz trzeci młodzież szkolna 

wprowadziła w zamkowe mury 
golubskiego zamku. Konkurs został 
potraktowany bardzo poważnie przez 
pedagogów przygotowujących mło
dzież do eliminacji i towarzyszących 
swoim reprezentacjom. Mimo wy
równanego na ogół poziomu elimi
nacji, nie pojawiła się na konkursie

„gwiazda” młodzieżowego kraso- 
mówstwa, chociaż przewodnicy tu
rystyczni mogą już teraz obawiać 
się konkurencji. Dwa poprzednie 
konkursy wykazały wysokie zainte
resowanie wśród młodzieży temata
mi regionalnymi, a młodzież która 
raz przybyła na konkurs na pewno 
w przyszłości trafi w szeregi prze
wodników obsługujących ruch tu
rystyczny.

W skład Jury Konkursu wcho
dzili: Henryk Moroz — Wicedyrek
tor Departamentu Kultury Fizycz
nej i Turystyki Ministerstwa Oświa
ty i Wychowania, jako przewodni
czący oraz członkowie: Maria Grząd- 
kowska — Wicekurator Oświaty i 
Wychowania w Toruniu, Jadwiga 
Kłysińska-Szczubałka — Naczelny 
Redaktor miesięcznika „Poznań Swój 
Kraj”, Krzysztof Jaros — TV War
szawa — „Telewizja Młodych”, 
Krystyna Karbownik — Komisja 
Przewodników Turystycznych ZG 
PTTK i Zygmunt Kwiatkowski — 
Dyrektor Zamku Golubskiego, Prze
wodniczący Wojewódzkiej Komisji 
Przewodnickiej ZW PTTK w Toru
niu.

Jury po burzliwych obradach po
stanowiło: me przyznawać I nagro
dy, II nagrodę przyznać Magdale
nie Kubiak uczennicy Liceum Ogól
nokształcącego w Łowiczu, repre
zentującej województwo skiernie
wickie. Dwie równoległe trzecie 
nagrody przyznano: Januszowi Gzi- 
kowi, uczniowie Zespołu Szkół Za
wodowych Przemysłu Spożywczego 
w Jarosławiu, reprezentującemu wo
jewództwo przemyskie oraz Urszuli 
Dąbrowskiej — uczennicy 29 Liceum 
Ogólnokształcącemu w Łodzi, re
prezentującej województwo łódzkie 
miejskie.

Nagrodę Dyrektora Zamku Go
lubskiego, ufundowaną na VI kon
kurs po raz pierwszy zdobyła Jani
na Łapisz — uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego w Giżycku, re
prezentantka województwa suwal
skiego. Nagrodę Publiczności zdobył 
Jerzy Sosnowski, uczeń 33 Liceum 
Ogólnokształcącego w Warszawie.

Konkursom od 1976 roku, towa
rzyszy szereg społecznych inicjatyw. 
Jedną z nich jest zbiórka na „Fun
dusz Renowacji Golubskiego Zam
ku”, zainicjowana w 1976 r. przez 
dr St. Maciaszczyka z Łodzi. W cza
sie konkursu młodzieżowego na ten 
cel zebrano ponad 6 tysięcy zło
tych

0
 części młodzieżowych elimina

cji krasomówczych, po raz 
drugi w dziejach konkursu 

trzeba mówić w kategoriach pozy
tywnych. Organizatorzy, doceniając 
krajooznawcze i turystyczne zainte
resowania młodzieży wnro wadzi li 
ten rodzaj konkursu w roku 1975 
obok konkursu dla przewodników 
turystycznych PTTK. Pierwszy kon
kurs młodzieży szkolnej z braku 
doświadczeń organizacyjnych nie 
dał właściwego efektu. Jednak już 
rok później, w 1976 r. konkurs mło
dzieżowy wykazał wysoki poziom 
wystąpień młodzieży, a sprawozdaw
cy zastanawiali się, czy przypad
kiem nie był on wyższy od niektó
rych wystąpień krasomówczych prze- 
wodników turystycznych. Celowość

eliminacji młodzieżowych potwier
dził także obecny VI konkurs, mi
mo, że nie przyznano I nagrody.

PTTK w pełni docenia wprowa
dzania młodych kadr przewodni
ckich, wyprzedzając jakby możli
wości uzyskania przez młodzież 
profesjonalnych uprawnień prze
wodnickich, już po uzyskaniu peł- 
noletności. Eliminacje młodzieżowe 
zawierają także element wychowaw
czy i poznawczy, co nie jest bez 
znaczenia dła samego procesu wy
chowawczego v/ szkole.

VI Krajowy Konkurs Krasomów
czy dla przewodników przebiegał 
w innej atmosferze i organizacyjnie 
odbiegał od tradycji jaka zaznaczała 
się począwszy od II Konkursu w 
1973 roku. Konkursowi towarzyszy
ło mniejsze zaangażowanie dzienni
karzy i tełewizji, a także odczuwal
ne przez wszystkich uczestników 
skromniejsze ramy towarzyszących 
imprez konkursowi. Organizatorzy 
idąc chyba za głosami opinii pu
blicznej starali się przywrócić im
prezie rangę odpowiedzialnej kon
frontacji przewodnickich umieięt- 
nosci. Wydaje się, że ta skromniej
sza w oprawie formuła lepiej 
odpowiadała tym uczestnikom, któ
rzy przyjechali tu na konfrontację 
swoich przewodnickich fimiejętności, 
natomiast przyjęta została z deza
probatą przez zaproszonych gości i 
widzów. Dla uczestników i gości za
proszonych nie zorganizowano żad
nej imprez^' rozrywkowej, nie licząc 
skromnego pokazu przeźroczy i wy
stawy obrazów „Pejzaże Ojczyste” 
Urszuli Krzemkowskiej, zorganizo
wanej przy współpracy Bronisława 
Zembko z Torunia. Nie nadano 
także odpowiedniej rangi publika
cyjnej wystąpieniom fmałowym kon
kursu, ograniczając utrwalenie kon
kursu do sfilmowania fragmentów 
eliminacji w przeddzień zakończenia, 
a więc wtedy, kiedy nie znane były 
jeszcze nazwiska finalistów.

iMO wyjaśnień organizazato- 
rów uzasadniających przyczy- 
ny nieobecności na konkur

sie niektórych jurorów (na 14 osób 
figurujących w spisie jury było o-

VI KRAJOWY KONKURS 
KRASOMÓWCZY
Pl&WCW.ttójW PTTK i MfcOOZIEZY____ * IB______
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Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzy- 
niu, Przewodniczący Komisji Prze- 
niczego, teoretyk i krytyk literatu
ry i Kr\styia Karbownik — czło
nek Komisji Przewodników Turys
tycznych ZG PTTK”.

W wyniku eliminacji finałowych: 
I nagrodę (wycieczka zagraniczna 
wartości' do 15 tys. złotych) i Złoty 
Laur Przewodnicki zdobył AN
DRZEJ KONARSKI z Wrocławia.

II nagrodę (wycieczka zagranicz
na wartości do 10 tys. złotych) i 
Srebrny Laur Przewodnicki zdobył 
KAZIMIERZ STASIŃSKI z Tar- 
nowsKich Gór, reprezeniant woje
wództwa katowickiego,

JII nagrodę (wycieczka zagranicz
na wartości do ,5 tys. złotych) i 
Brązowy Laur Przewodnicki zdoby
ła HALINA GRAJEWSKA z Gdy
ni, reprezentantka województwa 
gdańskiego.

Wyróżnienia (upominki wartości 
3 tys. złotych) za zajęcie IV i V 
miejsca lury przyznało: Władysła
wie Nowickiej z Zakopanego, re
prezentującej województwo nowo
sądeckie i Grażynie Mirskiej ze 
Starachowic reprezentującej woje
wództwo kieleckie, która także u- 
zyskała nagrodę publiczności (upo
minek wartości do 5 tys. złotych).

Eliminacje finałowe zgromadziły 
na golubskim zamku liczne wyciecz
ki i obserwatorów, a także mło
dzież, gości i obserwatorów z Go- 
lubia-Dobrzynia i licznycn woje
wództw. W roli obserwatorów i 
gość, przybyli także laureaci nie
których konkursów z lat ubiegłych

W tegorocznym konkursie organi
zatorzy realizując wnioski uczestni
ków poprzednich konkursów, stwo
rzyli warunki do wystąpień na do
wolny temat dodatkowy dla fina
listów. Wszyscy uczestnicy finału, 
okazali się doskonale przygotowani 
do tego nowego zadania, jednak 
największe brawa publiczności ze
brał za wystąpienie dodatkowe

1. Aleksandra Besżczyńska — El
bląg, 2. Barbara Bukowska — Kra
ków, 3. Henryk Czernicki — Bia
łystok, 4. Marek Daszkowski — 
Warszawa, 5. Jan Denko — Lublin,
6. Tadeusz Dykta — Nowy Sącz,
7. Halina Grajewska — Gdańsk, 8. 
Grażyna Hagel — Andersz — Szcze
cin, 9. Hanna Jankiewicz — Byd
goszcz, 10. Andrzej Konarski — 
Wrocław, 11 Tadeusz Kosiorski — 
Zamość, 12. Barbara Krawczyk — 
Kraków, 13. Ewa Leśniak — Kra
ków, 14. Grażyna Mirska — Kielce, 
15. Władysława Nowicka — Nowy 
Sącz, 16. Maria Ossowska — Toruń, 
17 Zygmunt Raba — Toruń, 18. 
A nna Stabrowska — Gdańsk, 19. 
Kazimierz Stasiński — Katowice, 
20. Janina Szczerbal — Poznań, 21. 
Wacław Woźmak — Nowy Sącz, 
22. Maria Woźnicka — Kraków, 23. 
Stanisław Wyroślak — Szczecin.

Eliminacje finałowe oceniało Ju
ry w następującym składzie: Prze-

Laui eaei konkursu. Od lewej: Andrzej Konrski (Wrocław) — I miejsce, 
Halina Grajewska (Gdansk) — II miejsce i Grażyna Mirska (Kielce) — 
V miejsce Fot. J. Kuligowski
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Jury VI Krajowego Konkursu Krasomówczego. Od lewej: Krystyna Dob
kowska, Krystyna, Karbownik, prof, dr Jerzy Maciejewski — przewodniczą
cy jury i Jerzy Skórnieki Fot. J Kuligowski

becnych 8 osób), uczestnicy elimi
nacji przyjmowali ze zdziwieniem 
zmiany w juiy, które następowały 
w toku eliminacji. Pod nieobecność 
Przewodniczącego Jury Piof. dr. 
Wiktora Zma, 25 i 26 listopada prze
wodniczył Jury Tadeusz Rycerski 
wiceprezes ZG PTTK, a w elimina
cjach finałowych przewodnictwo Ju
ry od jął Prof, dr Jerzy Maciejew
ski Dyrektor Instytutu Filologii Pol
skiej Uniwersytetu im. Mikołaja Ko
pernika w Toruniu.

Do konkursowych eliminacji sta
nęło 23 przewodników z 14 woje
wództw, co w pewnym stopniu zbli
żyło eliminacje do I konkursu, 
kiedy także niespełna 20 przewod
ników reprezentowało swoje środo
wiska na konkursie. Sądzić należy, 
że mała frekwencja, mimo liczniej
szych zgłoszeń (43 zgłoszonych), 
bęazie przedmiotem oceny nie tyl
ko organizatorów, lecz także Komi
sji Przewodników ZG FTTK A oto 
lista uczestników:

wodniczący: Prof, dr Jerzy Macie
jewski Dyrektor Instytutu Filologii 
Połskiej Uniwersytetu im. Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, członkowie: 
Teresa Bojarska — publicysta, lite
rat, Tadeusz Filipkowski — Wice
przewodniczący Komisji Przewodni
ków Turystycznych ZG PTTK, Za
stępca ■ Naczelnego Redaktora 1MT 
„Światowid”, Krystyna Dąbkowska 
laureatka V Krajowego Konkursu 
Krasomówczego Przewodników
PTTK w 1976 r., przewodnik ta
trzański z Zakopanego, Zygmunt 
Kwiatkowski — Prezes Zarządu 
wodników ZW PTTK w Toruniu, 
Jerzy Skórnieki — Naczelny Redak
tor Państwowego Instytutu Wydaw-
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Laureaci konkursu. Od lewej: Grażyna Mirska (Kielce) — V miejsce, Wła
dysława Nowicka (Zakopane) — TV miejsce i Kazimierz Stasiński (Kato
wice) — II miejsce Fot. J. Kuligowski

przedstawiciel województwa kato
wickiego Kazimierz Stasiński.

W niedzielą 27 listopada odbyło 
się na zamku golubskim spotkanie 
literackie Teresy Bojarskiej z ucze
stnikami konkursun a temat jej no
we i książki „Byłam Królewną” po

święconej sylwetce siostry Zyg
munta III Wazy — Annie Wazów- 
nej, władczyni golubskiego zamku 
na początku XVII wieku.

Organizatorzy konkursu przedsta
wili także już w toku konkursu 
obecnego, projekt plakatu na VII

Konkurs w 1978 roku, a także za
mierzenia związane z jego organi
zacją. VII Krajowy Konkurs Kra
somówczy Przewodników PTTK i 
Młodzieży Szkolnej — w 1978 roku 
poprzedzony zostanie sesją naukową 
na temat kultury języka, polskiego. 
Przewiduje się także zorganizowanie 
w 1978 roku eliminacji międzyna
rodowych dla przewodników ze 
wszystkich krajów Europy oprowa
dzających wycieczki w języku pol
skim.

Tradycyjna zbiórka na „Fundusz 
Renowacji Goiubskiego Zamku’’, 
prowadzona pod przewodnictwem 
Laureata IV Konkursu w 1357 r. 
Bohdana Grzymały — Siedleckiego, 
spotkała się z szeroka aprobatą. W 
wyniku zbiórki zebrano 2300 zł. VI 
Krajowy Konkurs Przewodmków 
PTTK i Młodzieży Szkolnej zakoń
czył się wręczeniem nagród laure
atom konkursu oraz pamiątkowych 
plakietek uczestnikom i gościom.

Główny plon tegorocznego Kon
kursu, to zainteresowanie nowvch 
miłośników piękna kraiu możliwoś
ciami konfrontacji swoich umiejęt
ności krasomówczych na krajowym 
forum, sprawdzenie umiejętności 
przewodnickiego przekazu, popula
ryzacja ideii krajoznawczych i właś
ciwych umiejętności ich przekazy
wania przez młodzież. Oceniając 
tylko te aspekty konkursu, należy 
je ocenić wysoko i życzyć organi
zatorom nowych pomysłów w u- 
powszechnianiu pięknego słowa.

JERZY KULIGOWSKI

Zamek w Kwidzynie. Fot, K. Sperski 59



Tomasz Wójcik

OD kilku lat dochodzą wiado
mości o uzraniu pt. któregoś 
z jezior za strefę ciszy. Akcja 

ta jest jak najbardziej słuszna i 
winna być możliwie szeroko stoso
wana i propagowana. Chodzi tutaj 
o stworzenie warunków właściwego 
wypoczynku, którego niezmiernie 
ważnym elementem jest oderwanie 
ludzi od hałasów dużych miast i za
kładów przemysłowych, gdzie żyją 
i pracują.

W artykule tym przedstawiono 
kilka uwag na temat, jakie jeziora 
czy też zbiorniki zaporowe lub rze
ki winny być objęte strefami ciszy, 
a które wniny być udostępnione np. 
mo^orowodmakom. Należy zdawać 
sobie sprawę, że w tej dziedzinie 
także musi obowiązywać kompro
mis między potrzebą ciszy, a jedno
cześnie udostępniania wód użytkow
nikom łodzi motorowych i to za
równo turystom, jak też wyczynow
com.

W RO W RDZENIE stref ciszy 
tworzy też paradoksy i np. 
duże jeziora leżące na tra

sach żeglowych, a więc dostępnych 
dla żeglugi śródlądowej zamyka się 
przed turystyką motorowodną, a za 
to można spotkać potężne łodzie 
motorowe na jeziorach, których 
upłynięcie kajakiem, czy łodzią wło
sową wokół nie zajmuje nawet 1 
godziny, na nich nie obowiązuje 
strefa ciszy. Celem wprowadzenia 
tych stref jest niedopuszczenie do 
powstawania źródeł hałasu szkodzą
cego środowisku naturalnemu i po
garszającemu warunki wypoczynku 
nad wodą. Oczywiście ograniczenia 
poziomu głośności w strefie ciszy 
winno dotyczyć też źródeł hałasu 
pochodzącego z brzegów tj. przykła
dowo zbyt głośnych odbiorników tu
rystycznych czy też megafonów 
często instalowanych na koloniach 
letnich, obozach harcerskich czy w 
ośrodkach wypoczynkowych.

A ZWŁASZCZA megafony roz
mieszczone na zewnątrz bu
dynków słychać np. w spokoj

ny wieczór nad jeziorem na odleg
łość 2—3 kro' woda dobrze przeno
si fale głosowe.

Wracając do zbiorników wodnych 
naturalnych czy sztucznych, winna 
być przyjęta zasada, że wszystkie 
małe jeziora nie leżące na szlakach 
żeglugowych, zwłaszcza pohiżone w 
lasach, rezerwatach przyrody winny 
być strefami ciszy dostępnymi tyl
ko dla cichej turystyki, tj. dla ka
jakowców i żeglarzy. Łodzie moto
rowe mogą być tam używane tylko 
przez Milicję Obywatelską ew. pmez 
rybaków śródlądowych i Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

PRAKTYKA obecna wskazuje, 
że mimo ogłoszenia szeregu ie- 
zio~ strefami ciszy nadal roz

jeżdżają sic po nich szybkie i ha
łaśliwe kodzie motorowe. Często też 
można być świadkiem, jak np. tzw. 
turyści, którzy przyjechali nad ma
łe jezioro samochodem, przywieźli 
na przyczepie dużą łódź motorową

wyposażoną w silnik pozwalający 
na osiągnięcie przez tę łódź pręd
kości 30—40 km/godz. zwodowali ją 
i uganiają się na niej po jeziorze 
lub używają jej do wypłynięcia na 
ryby. Tymczasem jezioro ma za
ledwie 1 km długości, a ci co po nim 
pływają są młodymi zdrowymi ludź
mi.

To że łódź tej klasy nie ma się 
nawet gdzie rozpędzić, to nieważne, 
liczy się tylko pokaz wielkości ło
dzi i osiąganych prędkości.

-¥■ Sztuczne zbiornik na rzekach 
górskich tj. w Solinie, Rożnowie. 
Tresnej i w Porębce. 
jeziora: Drawskie, Dąbskie, Mie
dwie.

Jak widać, wód tych jest dosyć, 
jest się też gdzie rozpędzić. Mimo 
to ograniczony winien być tam po
ziom głośności silników, a świa
dectwo rejestracji łodzi winno za
wierać klauzulę o dopuszczalnym 
poziomie głośności silnika. Oczywiś
cie wymagałoby to wprowadzenia

Strefy ciszy
— uwagi i spostrzeżenia

PRAKTYKI te trudno jest zwal
czać, właściciele łodzi są prze
ważnie ludźmi pływowym1: 

także filmy, telewizja b. często re
klamuje używanie iodzi motoro
wych, a dla b. liclznej grupy ludzi 
łódź motorowa staje cię celem ży
cia nr 2 po samochodzie, który 
miał nr 1.

Wracając do stref ciszy w rejonie 
Pomorza proponuję, aby były obję
te strefami ciszy następujące akwe
ny
-¥- Jeziora Racluńskie i zbiorniki 

zaporowe na Raduni.
■¥■ Przyległe wody do jeziora Wdzy

dze.
■¥■ Jeziora wzdłuż górnej Brdy. 

Jeziora na szlaku Zbrzycy i Klo- 
niecznicy.

¥- Jeziora Brodnwkie. 
oraz szereg innych, o podobnych 
walorach środowiskowych, a także 
wszystkie małe jeziora o długościach 
poniżej 2—3 km.

Dla turystyki motorowodnej wód 
w Polsce jest i tak b. wiele i to 
b. ciekawycn pod względem kraj
obrazowym i krajoznawczym. Można 
«tutaj wymienić najważniejsze, które 
winny być celem wypraw turysty
ki motorowodnej:
•¥• Wisła od ujścia rzeki Przemszy 

do ujścia wraz z odnogami w re
jonie Żuław.
Odra na całej długości.

-¥• Warta na odcinku żeglugowym, 
tj. od Sieradza do ujścia 
Bug od wsi Niemirów do ujścia. 

-¥• San od ujścia rzeki Wistok do 
ujścia.

-¥• Noteć na całej długości łącznie 
z szlakiem kanału Morzystaw- 
skiego.

-¥• Kanał Elbląski wraz z jeziorami 
na szlaku do Iławy, Ostródy i 
Starych Jabłonek.

Y Wielkie Jeziora Mazurskie wraz 
z rzeką Pisą lecz bez południo
wej części jeziora Nódzkiego.

-¥• Szlak Kanału Augustowskiego, 
wraz z rzeką Biebną lecz bez je
ziora Serwy.
Jezioro Wigry — lecz bez jezior 
przyległych.

-¥• Jeziora szMku Brdy od J. Cha
rzykowskiego do zapory w Kloni 
(Mylofie).
Sztuczne zbiorniki na Brdzie: tj.
J. Koronowskie i J. Smukala.

pewnych ulg np. dla wyczynowców, 
ale dla nich można wydzielić pew
ne okresy na dużych zbiornikach 
wodnych, gdzie nie będą zbyt do
kuczliwi dla pozostałych wodników, 
jak też dla wypoczywających na 
brzegach.

OGÓLNIE biorąc, używanie zbyt 
hałaśliwych silników winno być 
zabranione i odpowiednio ka

rane.
Pozostałe wody — poza wymie

nionymi powyżej — winny być 
przeznaczone wyłącznie dla turysty
ki kajakowej i żeglarskiej. Wędka
rzom, zwłaszcza leniwym czy wy
bitnie słabowitym nie chcącym uży
wać wioseł (co może wyjść tylko na 
zarowie) polecić można zaopatrzenie 
się w przyczepne silniki elektryczne 
pobierające energię elektryczną z 
baterii akumulatorów.

NALEŻY pamiętać, że silniki 
spalinowe na łodziach to nie 
tylko hałas zakłóca lący spokój 

środowiska naturalnego, lecz także 
wycieki paliwa i olejów — zanie
czyszczenie b. szkodliwe dla środo
wiska naturalnego.

Akcja w sprawie stref ciszy win
na być ogólnokrajowa. Wymagało by 
wraz z wprowadzeniem zarządzeń 
odpowiedniej informacji, oznakowa
nia na brzegach i szerokiej akcji 
uświadamiającej.

W PROW ÓDZENIE stref ciszy 
wymaga też zabezpieczenia 
sposobu przestrzegania przepi

sów; w tej dziedzinie często można 
spotkać się, że zarządzenia te nie 
są przestrzegane. Liczyć się należy 
z oporami dużej części społeczeń
stwa nie mogącego zrozumieć po
trzeby ciszy; są to ci, którzy wszę
dzie ciągną z sobą głośno grające 
odbiorniki radiowe, ci co rozjeżdżają 
się z hałasem po jeziorach. Ambi
cją wielu zwłaszcza młodych i do
brze sytuowanych ludzi jest posia
danie łodzi motorowej i popisywa
nie się osiąganiem prędkości, oczy
wiście przy potężnym hałasie. Nale
ży dodać, że ten styl życia propa
gują filmy i telewizja. O ile strefy 
ciszy nie będą pozostawać możliwie 
w szerokim zakresie, iutro może 
być na nie za późno.

m



PRZEGLĄD WYDAWNICTW • PRZEGLĄD WYDAWNICTW

Państwowe Przedsiębiorstwo Wydaw
nictw Kartograficznych w Warszawie 
wydało znów cały szereg nowych map 
i planów miast, a między innj mi:

Mapa turystyczna BIESZCZADY, w 
skali 1:75 00U. Warszawa 1977 r. Cena 15,— 
zł. Na idwrocie mapy opis ważniej
szych miejscowości. Ze względu na du
żą skalę mapa wydaje się być bardziej 
pomocną od poprzednio wydanych w 
wędrówkach po Bieszczadach. (4«24).

Plany miast: WROCŁAWIA. Warszawa 
1976 r. Cena 15,— zł (4625). GORZOWA 
WIELKOPOLSKIEGO. Warszawa 1977 r 
Cena 12,— zł (4626). ZaMOSCIA. War
szawa 1976 r. Cena 12,— zł (4627) i WŁOC
ŁAWKA. Warszawa 1977 r. Cena 12,— zł 
(4628).

Na odwrocie wszystkich czterech wy
mienionych wyżej planów miast umiesz
czono spisy ulic miejskich, oraz waż
niejsze informacje turystyczne

J.R.

\ndrzej Moniak i Urszula Witczak. 
KIJI ,'J'UKA LUDOWA W TURYSTYCE 
POMORZA ŚRODKOWEGO. Wyd. Ko
szaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy. 
Koszalin 1976 r Cena 15,— zł. Wydaw
nictwo to zawiera fragment wieazy o 
kulturze ludowej Pomorza Środkowego. 
W książce opisana została kultura lu
dowa Kzajniaków złotowskich, dawnych 
Gochów na Ziemi Człuchowskiej, Ka
szubów Bytowskich oraz ludności ziem 
pasa nadmorskiego (4437).

J.R.

Ireneusz Sławiński. ZAMEK. W GO- 
1, UBIU. Wyd. Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Oddział w Poznaniu. Poznań 
1976 r. Wydanie I. Cena 10,— zł. Jest to 
jedna z prac pupiarno-naukowych To
warzystwa Naukowego w Toruniu, z 
cyklu wydawniczego „ZaDytki Poiski 
Północnej", Zeszyt Nr 2. W interesują
cej nie dużej pracy autor przedstawił 
dzieje zamku Krzyżackiego z XIV wie
ku w Golubiu, w nawiązaniu do przed- 
krzyżackich tradycji osadniczych na tym 
terenie. Zamek ten jako siedziba kom- 
tura, odgrywał w tym czasie pewną 
rolę administracyjną, a także był twier
dzą na pograniczu z Polską. Pc 'wojnach 
polsko-krzyżackich był także siedzibą 
starostów polskich jak również rezy
dencją Królewny Anny Wazówny, dla 
której przebudowano zamek ze średnio
wiecznej warown’ gotyckiej na rene
sansową rezydencję. Od początku XV1I1 
wieku wskutek zmienionych dziejów 
losowych, wojen i nieodpowiedniego 
użytkowania, zamek stopniowo chylił 
się do upadku osiągając po ostatniej 
wojnie stan prawie ruiny. Dopiero w 
pięćdziesiątych latach XX wieku przy
stąpiono do odbudowy j prac konser
watorskich na zamku (4553).

J.R.

Jadwiga Chudziakowa i Antoni Cza- 
cnorowski. OPACTWO BENEDYKTY
NÓW W MOGILNIE. Wyd. Państwowe 
Naukowe, Oddział w Poznaniu. Poznań 
1977 r. Wydanie I. Cena 12,— zł. Kolejny 
zeszył Nr 3 z ^yklu wydawniczego 
,,Zabytki Polski Północnej” z prac po
pularno-naukowych Towarzystwa Nau
kowego w Toi uniu. W pracy tej auto
rzy przedstawili czytelnikom interesu
jącą nroblematykę kościoła i klasztoru 
Benedyktynów w Mogilnie, sięgających 
swoim powstaniem XI wieku. Praca ta 
informuje o wynikach najnowszych ba
dań archeologicznych, które pozwalają 
na odtworzenie pierwotnego wyglądu 
romańskiego kościoła, jednego z nie
licznych, a największego w Polsce. Dla 
uuosujpmenia wyników ostatnich badań 
szerokiemu ogółowi ma powstać tu re
zerwat archeologiczny, a w salach 
klasztoru benedyktyńskiego powstanie 
regionalne muzeum z ekspozycją ekspo- 
r atć w znalezionych na terenie klaszto
ru i kościoła (-4570).

J.R.

Tadeusz Strumff. LEGNIC KO-GŁO
GOWSKI OKRĘG iHIEDZIOW ST. wy-L 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczn 
Warszawa 1970 r Wydanie II Ona 13 — 
zł (5529;.

J.R.

Adam Izydorczyk. ORGANIZACJA 
TURYSTYKI W POLSCE. Wydawnictwo 
Instytutu Turystyki, Pracownia Wy
dawnicza w Vv arszawie. 1975 r. Cena 
37,— zł. Praca niniejsza jest pomyślana 
jako oomoc szkoleniowa dla szerokiego 
i zróżmcowanego grona odbiorców zwią
zanych na ogół zawodowo z ruryst''ką 
i pragnącycn podnieść swe kwalifika
cje. (4569).

Bogumił Artur Węgielek. KURPIE 
ZIELONE. Krajowa -Agencja Wydawni
cza. Warszawa 1976 r. Cena 15,— zł. 
Przewodnik obejmuje tereny północnej 
części województwa ostrołęckiego i nie
wielkie obszary województwa łomżyń
skiego, sąsiadującego z poprzednim (4583).

J.R.

Przemysław Pilich. NAD WKRĄ, ŁY- 
DYNĄ i SONĄ Wyd. Krajowa Agencja 
Wydawnicza RSW „Prasa — Książka 
— Ruch”, Warszawa 1976 r. Cena 15,— zł 
Jest to nieduży przewodnik — informa
tor obejmujący ^ały obsza^ wojewódz
twa ciechanowskiego i niektórych po
bliskich miejscowości z sąsiednich wo
jewództw (4558).

J.R.

Eugeniusz Kaczorowski. BITWA POD 
OLIWĄ. Wydawnictwo Morskie. Gdańsk 
1976 r. Wydanie II. Cena 50,— zł. Jest 
to wydanie albumowe z dużą ilością fo
tografii i rysunków czarno-białych. 
Autor na wstępie zapoznaje czytelników 
z okresem poprzedzającym to wydarze
nie, a w szczególności ze źródłami 
ekspansji Szwecji w pocz. XVI w., oraz 
formowania sie w tym czasie flot mor
skich polskiej i szwedzkiej. Pomocą w 
opisaniu obu flot walczących pod Oliwą 
stanowiły wydobyte w naszych czasach 
wraki szwedzkiego okrętu wojennego 
„VASA” w porcie sztokholmskim, oraz 
innego okrętu „SOLEN” w zatoce gdań
skiej (4630)

J.R.

POLSKA NA MORZU — 2000. Nr 2/1970. 
Praca zbiorowa. Redaguje komitet pod 
przewodnictwem Antoniego Kajkiewicza. 
Wydawnictwo P A.N. Komitet Badań i 
Prognoz „Polska 2000” i „Ossolineum”. 
Wrocław 1976 r. Cena % — zł. Tom za
wiera 24 prace — referaty wygłoszone 
na sesji naukowej w dniach 12—14 grud- 
dnia 1974 r. W związku z materiałami 
zawartymi w tych referatacn, Komitet 
PAN. „Polska 2000”J, i Gdańskie Tow. 
Naukowe powołały grupę roboczą, która 
na posiedzeniu Prezydium Komitetu, a 
następnie Komitetu Planowania 1 przy 
Radzie Ministiów przedstawi podstawo
we zagadnienia -wiązane z progn jzą 
rozwoju makroregionu nadmorskiego do 
roku 2000, jak również wnioski meryto
ryczne, organizacyjne, czy inne, a do
tyczące przyszłych prac prognostycz
nych. W dalszy m ciągu całokształt pro
wadzonych studiów będzie mógł być 
wykorzystany najwcześniej do prac nad 
planem perspektywicznym do roku 1S90 
i dalej do 2000-go. (4633).

J.R

Irena Krupirnka i Krystyna Kondy- 
jowska. BIBLIOGRAFIA TURYSTTKl 
POLSKIEJ 1960- 1970 r Cz. II Wydał 
instytut Turystyki — Pracownia Wy
dawnicza. Warszawa 1976 r. Wydanie I 
Cena 40,— zł. Publikacja ta stanowi u- 
zupe.menre tomu I-go „Bibliografii Tu
rystyki Polskiej” za lata i960- 1970, a 
omówionego już w „Jantarowych Szla
kach ' W Nl 2 (164/] „4/77 r (por 4344) 
Materiał bibliograficzny w części II-giej 
został usystematyzowany wg tego same
go układu rzeczowego, jak w części
I- s ej „Bibliografii”. Niniejsza część
II- ga zawiera opisy bibliograficzne 1024 
pozycji opublikowanych przez autorów 
] loiskich w czasopismach lub wydawni
ctwach zwartych. Ogółem obie części 
„Bibliografii” obejmują łącznie 4.139 po- 
zycji> czyli o 25 proc. więcej niż w po- 
przednim tomie, obejmującym leta 1961— 
—1905. (1568).

J.R.

Marian Biskup, Maria Bogucka, Antoni 
Mączak, Bogdan Wachowiak, msTOlUA 
POMORZA. Tom II do roku iclo, część 
1-sza: 1464/66 do 1648/57 r. Praca pod red. 
Gerarda Labudy. Wydawnictwo Poznaii- 
skie. Poznań 1976 r Wya. I Cena 220,— zł. 
Tom ten podejmuje próbę pełniejszego 
i wszechstronniejszego, niż w dotych
czasowej historiografii, przedstawienia 
przeszłości Pomorza w dobie nowożyt
nej. Tym bardziej, że chodzi tu o okres 
znany w historii jako schyłek feuda- 
lizmu, równocześnie wchodzącego na 
arenę dziejową kapitalizmu. Temat ten 
autorzy opracowali na podstawie no
wych badań i dociekań, albowiem do
tychczasowe prace innych autorów nie 
były zadawalające i nie ujmowały do
kładnie całego problemu. W ten sposób 
uzyskaliśmy nowe opracowanie historii 
Pomorza możliwie dokładne i odpowia
dające naszym obecnym potrzebom. 
(4548).

J.R.

Zeszyty Gorzowskie, Gorzowskie Towa
rzystwo Naukowe, Gorzów 1977, s. 199, 
nakład 200C+100 egz. Cena 30,— zł.

Jest to pierwszy tom nowego pisma 
poświęconego problematyce naukowej 
województwa gorzowskiego Zawierür on 
materiały z sesji naukowej, która od
była się w listopadzie 1976 r Ses.ia mia
ła na celu zaprezentowanie i przedysku
towanie głównych linii • rozwojowych 
tego regionu i jest pierwszą na szerszą 
skalę manifestacją działalności powoła
nego do życia Gorzowskiego Towarzy
stwa Naukowego.

Książka zawiera m.in. następujące po
zycje: Jan 2ak — Najstarsze dzieje spo
łeczeństw zamieszkujących dorzecze dol
nej Warty; Bogdan Wachowiak — 
Główne linie rozwoju Ziemi Gorzow
skiej od końca XV w do połowy 
XVII w.; Hieronim Szczegóła — Roz
wój Ziemi Gorzowskiej w 30-leciu PRL; 
Zygmun Boras — Ziemia Gorzowska 
w polskiej historiografii 30-lecia; Lech 
Zimowski — Rozwój urbanistyczny i per
spektywy zagospodarowania Gorzowa i 
województwa gorzowskiego; Maksymi
lian Matuszak — Zasiedlanie miast 
Barlinka, Myśliborza i Pomzyc w latach 
1945—1960; Barbara Szambelan — Cha
rakterystyka spo eczno-gospodarcza woj. 
c orzowskiogo; Henryk Szczepański — 
Turystyna jedną z dziedzin gospodarki 
woj. gorzowskiego.

L.S.

Turj styka a odnowa biologiczna. O- 
pracowanie zespołowe. Instytut Turysty
ki, s. 244, nakład 600 egz., cena 55,— zł. 
Książka składa się z następującycn 
głównych części; Warunki współczesnego 
życia u potrzeba odnowy sil; Higiena 
turystyki i jej znaczenie w systemie 
wypoczynku, odnowy sił i ochrony zdio- 
>via; Zasady żywienia w turystyce; 
Uzdrowiska i ich rola w odnowie sił 
człowieka.

L.S

Miasto ni 2 — ly77 r Na uwagę za
sługuje artykuł Zbigniewa M. Wolaka pt. 
Kształtowanie i przekształcanie małych 
miast.

L.S.

Poznaj swój kraj nr 5(207). Zeszyt w 
poważnej miecze poświęcony problema
tyk szczecińskiej, a zwłaszcza rejono
wi ujścia Odry. w zakresie tej tema
tyki są to następujące artykuły: Czesław 
Piskorski — Gdzie Odra wpada do Bał
tyku; Lech Sarosiek — Ze Szczecina 
Jo Świno liścia wodą; Wojciech Lip 
macki — Wineta-Wolin; Stefan Krajew
ski — Wędrując przez wvspę ftrasy: 
Międzyzdroje — WzłDnica — Lublin — 
Dargooąaż — Wolin i Międzyzdroje — 
Warnowo — Kołczewo — K mień); Bog
dan Jauuczun — Woliński Park Naro
dowy; Legenda o białym koniu z Wi- 
nety; Rezeiwoty WolińsKiego Parku Na
rodowego. Tekst jest bogato ilustrowa
ny mapkami or; z kolorowymi zdjęcia
mi ^ wyspy Wolin i Kamienia Pomor
skiego wykonanymi przede wszystkim 
przez Adama Czarnowskiego i Bogdana 
Jakuczuna.

L.S.
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KOMUNIKATY INFORMACYJNE — 
PRZEGLĄJP BRANŻOWY Nr 2/1977 kw 
Biuletyn Komisji Ogólm Branżowej przy 
Zjednoczeniu Gospodarki Turystyczne; 
w Warszawie Wyd. Centralny Ośrodek 
Informacji i Reklamy Turystycznej ZGT 
na zlecenie Sekretariatu Kormsji Ogólno- 
braniowej.

Kolejny numer biuletynu Komisji 
Ogblnobranżowej przy Zjednoczeniu Gos
podarki Turystycznej w Warszawie za
wiera artykułj :

— Wicedyrektora Departamentu Pro
gramowania i Koordynacji GKKFiT 
Mariana Kubickiego o niektórych aspek
tach obsługi ruchu turystycznego w
1976 r. i zadaniach jednostek branży na
1977 rok,

— Sekretarza Komisji Ogólnobranżowej 
przy ZGT Jana Błachowicza o odbytym 
posiedzeniu Komisji. Tematem w: odącym 
były sprawy dotyczące obsługi ruchu 
turystycznego w 1977 roku. Omawiał je 
m.in. Dyrektor WPT TURNUS w Sopo
cie — Antoni Mrug. Wskazał on na rolę 
odgrywaną przez to przedsiębiorstwo w 
koordynacji wykorzystania kwater i sto
łówek prywatnych w województwie 
gdańskim. Zabierający głos w dyskusji 
Wiceprzewodniczący GKKFiT — Andrzej 
Trojnar zapowiedział wprowadzenie 
zmian do obowiązującej nomenklatury 
i kategoryzacji obiektów bazy hotelar
skiej w taki sposób aby stały się one 
porównywalne w ruchu międzynarodo
wym. (Zmiany te wprowadzone zostały 
Zarządzeniem Nr 18 Przewodniczącego 
GKKFiT z dnia 7 czerwca 1977 roku w 
sprawie zasad oraz trybu zaliczania za
kładów hotelarskich, domków turystycz
nych i obozowisk turystycznych do po
szczególnych kategorii). Uczestnicy po
siedzenia podjęli łakż.e decyzje o centra
lizacji zaopatrzenia w niektóre rodzaje 
artykułów,

— Dyrektora WPGT w Nowym Sączu 
Józefa Wojnarowskiego i Sekretarza 
Komisji Terenowobranźowej przy WPGT 
Jerzego Kalarusa o koordynacji hranżo- 
wej w województwie nowosądeckim,

— Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i 
Administracji ZGT Stefana Zatorskiego 
pt. „Zaopatrzenie centralne czy rynko
we”, Autor tego potraktowanego przez 
redakcję jako dyskusyjny, artykułu, 
omawiając obowiązujące zasady zaopa
trzenia noteli ORBIS i terenowych 
przedsiębiorstw turystycznych w artyku
ły przemysłowe, przedstawia niektóre 
możliwości centralnego bilansowania i 
rozdzielnictwa szczególnie deficytowych 
artykułów,

— Dyrektora Biura Turystyki WPT 
SYRENA w Warszawie Lecha Piątkow
skiego pt. „Turystyka indywidualna — 
potrzeba naszych czasów czy... zło ko
nieczne?”. Autor, zajmując stanowisko 
wyrażone w pierwszej części pytania 
stwierdza, iż „przy istniejącym systemie 
obsługi i obowiązującym cenniku po 
prostu nie opiaca się organizować tu
rystyki indywidualnej”. 1 dalej „Są z. 
pewnością w kraju przedsięoiorstwa i 
biura, które prooowały lub próbują zaj
mować się turystą indywidualnym. Do 
nich naieży także WPT SYRENA, która 
w roku 1975 obsłużyła około 1000, a w 
roku 1976 — przeszło 2500 turystów indy
widualnych. Jednakże o kosztach tej 
działalności, poniesionych przez SYRE
NĘ wolałbym nie wspominać”. Dla po
prawy istniejącego stanu rzeczy nie
zbędne jest zdaniem autora „po pierw
sze — trzeba wdrożyć w całym kraju 
jednolity system obsługi turystyki indy
widualnej, oparty na systemie kredyto
wych zleceń obsługi (voucherow), jedno
litych terminach i zasadach rezerwacji 
i anulacji świadczeń, a być może nawet 
na stałych kontygentach miejsc w ba
zie noclegowej, przeznaczonych dla tu
rystyki indywidualnej; po drugie — trze
ba w przygotowywanej wersji cennika 
maksymalnego za usługi turystyczne 
stworzyć mechanizmy, dzięki którym 
obsługa turystyki indywidualnej stałaby 
się rentowna dla jej organizatora”,

— Kierownika Działu Handlowego 
Oddziału Okręgowego PBP ORBIS w 
Krakowie Jerzego Dollara i Dyrektora

Oddziału Turystyki WPT WAWEL- 
-TOURIS'T' w Krakowie Tomasza Wę- 
drychowskiego pt. „Organizacja sprze
daży usług lokalnych w Krakowie”,

— Alfredy Pietrow z Centralnego 
Związku Spółdzielni Rolniczych SAMO
POMOC CHŁOPSKA przedstawiający u- 
dział Związku w obsłudze ruchu turys
tycznego,

— Zastępcy Dyrektora BPiT SZSP 
ALMATUR Waldemara Błaszczuka pt. 
„Kadry ala turystyki w środowisku stu
denckim”, poświęcony sesji naukowej nt. 
roli i zadań studenckiego ruchu turys
tycznego w rozwoju turystyki i wypo
czynku w Polsce, która odbyła się w 
dniach 18—19.12.1976 r. w Poznaniu. O- 
kazją dc zorganizowania tej czwartej 
Już konferencji naukowej poświęconej 
turystyce studenckiej była siedemdzie
siąta rocznica powstania lwowskiego 
Akademickiego Klubu Turystycznego 
oraz dwudziestolecie ALMATURU. Re
feraty wygłosili i w dyskusji uczestni
czyli m.in. Dyrektor ALMATURU Jan 
Cisowski, doc. Roman Peretiatkowicz, 
doc. Jerzy Bogucki, doc. Jerzy Kruczała, 
doc. Krzystzof Przecławski,

— Dyrektora Ośrodka Informacyjnego 
ORBIS w Budapeszcie Kornela Argasiń- 
skiego pt. „Organizacja turystyki na 
Węgrzech”,

— 7astępcy Naczelnika Wydziału Hote
li i Gastronomii ZGT Janusza Dutlinge- 
ra, omawiający obowiązujący od 1 
kwietnia br. system cen na usługi ho
telarskie.

Jak zwykle „Komunikaty*” zamieszcza
ją także WIADOMOŚCI — AKTUALNOŚ
CI, przynoszące tym razem m.in. infor
macje o utworzeniu ośrodków branżo
wych w woj. piotrkowskim, uruchomie
niu nowych hoteli, piętnastoleciu Zrze
szenia Polskich Hoteli i poświęconej 
ruchowi turystycznemu między PRL i 
nrd sesji FIJET — Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy i Pisai zy Tu
rystycznych

J.T.

KRONIKA * KRONIKA ♦ KRONIKA 4 KRONIKA

BYDGOSZCZ
Dla uczczenia 60 rocznicy Wielkiej Re

wolucji Październikowej Zarząd Woje
wódzki PTTK zorganizował konkurs na 
wspomnienia pt „Moje spotkanie z przy
jaciółmi”, dostępny dla przewodników 
turystycznych z uprawnieniami na woje
wództwo bydgoskie oraz uczniów klas 
III i IV szkól ogólnokształcących. W 
grupie przewodników, wyróżnienie uzy
skał Henryk Skrzypiński, przewodnik I 
klasy z Bydgoszczy. W grupie młodzie
ży — Iwona Kuligowska, uczennica III 
klasy I Liceum Ogólnokształcącego im 
Ludwika Waryńskiego w Bydgoszczy. 
Wyróżnienia wręczono uroczyście w dniu 
23 listopada w siedzibie ZW PTT.

J. K

* * *

20 lat działalności organizacyjnej Koia 
Przewodników PTTK w Bydgoszczy ucz
czono wycieczką szkoleniową w Bory 
Tucholskie. Uczestnicy w trakcie wy
cieczki spotkali się z władzami miasta 
Tucholi zapoznając się z bieżącymi ini
cjatywami społecznymi i gospodarczymi 
władz miejskich i gminnych, a także 
zadaniami w zakresie zagospodarowania 
turystycznego regionu wokół Tucholi. W 
trakcie wycieczki wysłuchano prelekcji 
w miejscach pamięci narodowej w re
jonie Tucholi i Chojnic, przewodnicy 
uczcili także pamięć poległych skradając 
na mogiłach i pod pomnikami wiązanki 
kwiatów. J. K

GDAŃSK
Sesja historyczno-literacka 

w 350-tą rocznicę Bitwy pod Oliwą

Staraniem Stowarzyszenia Marynistów 
Polskich, Dowództwa Marynarki Wojen
nej oraz Wydziału Kultury i Sztuki Urzę
du Wojewódzkiego w Gdańsku zorgani
zowano w dniach 27—28 listopada 1977 r. 
sesję historyczno-literacką w 350-tą rocz
nicę Bitwy pod Oliwą.

Po przywitaniu uczestników sesji w 
Pałacu Opatów w Oliwie przez prezyden
ta miasta Gdańska doc. dr Jerzego Mły
narczyka, sesję otworzył prezes Stowa
rzyszenia Marynistów Polskich dr Józef 
Wójcicki witając na sesji przybyłych 
gości z wiceadmirałem Ludwikiem Jan- 
ezyszynem na czele Następnie zostały 
wygłoszone referaty. Referat na temat 
znaczenia zwycięstwa polskiej floty pod 
Oliwą wygłosił kmdr por. mgr Eugeniusz 
Koczorowski, a prof, dr Jan Wimmer na 
temat rozwoju polskiej floty wojennej na 
tle zmagań ze Szwecja w XVII w., prof 
dr Wacław Odyniec zaś naświetlił w 
swoim referacie politykę morską w daw
nej Rzeczypospolitej. Część referatową 
pierwszego dnia sesji zamknęło wystą
pienie dr. Józefa Wójcickiego na temat 
tradycji morskich w literaturze.

W drugim dniu sesji jei uczestnicy 
spotkali się w Klubie Garnizonowym z 
kierownictwem Marynarki Wojennej, na
stępnie zwiedzili Wyższą Szkołę Mary
narki Wojennej im. Bohaterów Wester
platte. po czym na OKręcie szkcunyin 
„Wodnik” odbyli rejs do miejsca bitwy 
oliwskiej.

Z okazji naukowej sesji w Pa'acu Opa
tów otwarta została wystawa oor.azująca 
wydarzenia związane z bitwą oliwską 
wybito też pamiątkowy medal i wydano 
okolicznościowy folder.

W A.

50 lat Instytutu Bałtyckiego

INSTYTUT Bałtycki, pla
cówka naukowo-badawcza 
w dziedzinie badań stosun
ków gospodarczych, poli
tycznych, kulturalnych i 
narodowościowych strefy 
Morza Bałtyckiego, został 
założony w 1925 r., a dzia- * i

-> łclność swą rozpoczął w 
1927 r. Początkowo miał 

swoją siedzibę w Toruniu, a od roku 1937 
w Gdyni. Przed drugą wojną światową 
Instytut zajmował się problematyką Po
morza Gdańskiego, Prus Wschodnich, 
częściowo Pomorza Zachodniego a wresz
cie samego Bałtyku, poza tym działal
nością swoją starał się przeciwdziałać 
atakom rnwizjonizmu niemieckiego na 
nasze zachodnie granice. Instyfu* w tym 
czasie był pionierem w dziedzinie myśli 
morskiej w Polsce. Nie mniej część prac 
swoich poświęcał również stosunkom 
Polski z krajami nadbałtyckimi.

Po drugiej wojnie światowej wobec 
zaszłych zmian Instytut postawił na 
pierwszy plan sprawy stosunków między
narodowych w rejonie Bałtyku, w szcze
gólności stosunków z krajami skandy
nawskimi. W związku z tym Instytut 
wyaai szereg publikacji dotyczących 
Szwecji, Norwegii, ruchu oporu w Danii
i inne

Zamierzenia Instytutu idą w kierunki 
rozszerzenia badań dotyczących powiązań 
Polski z krajami skandynawskimi. Jed
nocześnie naieży nadmienić, że Instytut 
pełni rolę banku informacji o badaniach 
skandynawistycznych w skali krajowej.

W. A.
* * *

W m-cu listopadzie 1977 r. został od
słonięty pomnik Marii Konopnickiej na 
placu 1 W aja w Gdańsku Aurorem pom-
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nika jest Franciszek Duszenko. Koszt 
brązowego pomnika został pokryty ze 
składek społecznych zgromadzonych przez 
Spółdzielnię Pracy Rękodzieła Artystycz
nego Arles w Oliwie i innych spółdzielni 
zrzeszonych w Cepelii w całym kraju. 
Odsłonięcia pomnika dokonał prezydent 
miasta Gdańska Jerzy Młynarczyk.

W. A.

GORZÓW
Sesja naukowa' „Turystyka i rekreacja 

w województwie gorzowskim”

W dniu 18 kwietnia 1977 r. Akademia 
Wychowania Fizycznego w Gorzowie 
(filia AWF Poznań) zwołała I sesję nau
kową na temat: „Turystyka i rekreacja 
w województwie gorzowskim”. W sesji 
wzięło udział około KM osób, które pod
czas obrad plenarnych i narad w 3 zespo
łach wysłuchały łącznie blisko 30 refera
tów i komunikatów (w tym również re
ferat niżej podpisanego na temat „Formy 
ruchu turystycznego w województwie 
gorzowskim i perspektywy ich rozwoju’ ). 
Po powitaniu przez wojewodę gorzow
skiego podczas obrad plenarnych referat 
wiodący wygłosił (i przewodniczył sesji) 
prof. Uniwersytetu im. Adama Mickie
wicza w Poznaniu Tadeusz Bartkowski, 
który mówił o „Podstawowych kierun
kach rozwoju rekreacji w województwie 
gorzowskim”.

Reteraty były poświęcone nie tylko 
problemom "turystycznym i ^rekreacyj
nym, ale również sportowym. %V tym za
kresie podstawowe znaczenie miała wy
powiedź dyrektora Wydziału Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódz
kiego w Gorzowie mgr. Franciszka Ur
bana.

Materiał, jaki dały obrady był olbrzymi 
i z tej przyczyny trudno go tutaj szcze
gółowo referować Organizatorzy zapo

wiedzieli, iż ukaże się on w jednym 
z numerów „Zeszytów Gorzowskich” wy
dawanych przez Gorzowskie Towarzy
stwo Naukowe (pierwszy numer ukazał 
się w styczniu 1977 r), Tutaj jest więc 
tylko miejsce na sygnalizację sesji i za
powiedzianego wydawnictwa oraz na 
krotką syntezę.

Sesja gorzowska nie ograniczyła się 
tylko do problemów regionu; jej znacze
nie — można powiedzieć — było w pew- 

% nej mierze ogólnopolskie. Referenci oma
wiali sprawy regionu na tle kraju i oce
niali stan .polskiej turystyki i rekreacji” 
w chwili obecnej, a także stawiali pro
gnozy rozwoju.

O ile chodzi o stan lat 1975—1977 to 
stwierdzono:

O w kraju rozwijają się niezmiernie 
szybko wszystkie formy ruchu turystycz
nego, ze szczegółowym uwzględnieniem 
wypoczynku (pobytów). Społeczeństwo 
docenia znaczenie wypoczynku jako zdro
wej formy odzysku sił fizycznych i psy
chicznych;

• na tle tej sytuacji stwierdzić wypa
da wielkie przeciążenie napływem tu
rystów najbardziej popularnych obsza
rów kraju, a więc przecie wszystkim 
gór (praktycznie przez cały rok) i wy
brzeża (głównie w sezonie letnim);

• na obszara"h wyżej wymienionych 
w wyniku wielkiego napoi u ruchu po
wstaje chaos inwestycyjny; powstają 
wielkie, ciągnące się kilometrami „aglo
meracje wczasowe”, w których już prak
tycznie nie ma warunków dla odzysku 
sił. W aglomeracjach tych — w wyniku

żywiołowości rozbuaowy — brak jest ko
niecznych urządzeń komunalnych, kul
turalnych i innych;

• w efekcie występuje zjawisko de
wastacji przez turystykę nie tylko śro
dowiska przyrodniczego, ale często także 
innych walorów kraju (np. zabytki — za
miast ich ekspozycji i odpowiedniego za
gospodarowania — są zasłaniane; wycina 
się stare drzewa itp.,'.

Taka sytuacja istnieje w kraju, w 
którym równocześnie są olbrzymie tere
ny z walorami nie wykorzystane dla re
cepcji różnych form ruchu turystycznego. 
Przykładem takiego właśnie obszaru są 
rejony gorzowskie. Analiza wykazuje, iż 
ziemie nad Dolną Wartą pod wzgięuem 
wielkości obszarów wypoczynkowych 
(badania B. A. Węgielka) znajdują się 
na 4—5 miejscu w kraju, podczas gdy 
pod względem istniejącej bazy noclego
wej i ruchu zajmują obecnie zaledwie 
18-20 miejsce.

Gorzowskie jest rejonem rezerwo
wym dla polskiej turystyki Podczas 
sesji zastanawiano Się więc, jak te obsza
ry zagospodarować, by nie popełniać 
błędów, jakie można zaobserwować w 
innych częściach kraju. Gorzowskie jest 
bowiem terenem niezniszczonym, boga
tym w walory. Lasy zajmują około 
44 proc. powierzchni województwa. Za
ludnienie jest niskie i wynosi zaieawie 
około 50 osób na 1 Km2 (a takie obszary 
„lubi” turysta), co stwarza warunki dla 
spokojnego wypoczynku. Są tutaj duże 
zespoły jezior z czystą wodą, bowiem 
przemysł skoncentrowany jest głównie 
w samym Gorzowie. Istotnym walorem 
jest także czyste powietrze.

Chodzi o to, by przy zagospodarowy
waniu tego obszaru postępować roztrop
nie, nie akceptować niezgodnych z rze
czywistymi potrzebami wypoczynku 
„zachcianek’ różnych potentatów finan
sowych, którzy bezwzględnie chcą oku
pować brzegi jeziora „tylko dla swych 
pracowników” uniemożliwiając organizo
wanie przyjeziornych ogólnie dostępnych 
promenad spacerowych, którzy nudują 
plaże tylko dla siebie itp.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono 
dwom problemom, a mianowicie rozwo
jowi turystyki kwalifikowanej i specja
listycznej oraz kwestiom recepcji gości 
zagranicznych.

O le chodzi o sprawę pierwszą to pod
kreślono znaczenie rozwoju żeglarstwa 
na jeziorach, turystyki kajakowej na 
uroczych trasaen wodnych (w gorzow
skim znajduje się obecnie poważna część 
Drawy), także wędkarstwa; wojewódz- 
t vo posiada warunki dla stworzenia 
wędkarzom ośrodków, w których będą 
uiii mogli łowić rzadkie gatunki ryb, a 
równocześnie ich rodziny bęaą mogły 
wypoczywać wśrud lasów, na plażach itp. 
Nieco uwag poświęcono też turystyce 
myśliwskiej.

Drugim problemem była kwestia recep
cji gości zagranicznych, a przede wszyst
kim sąsiadów z NRD. W Gorzowskiem 
znajduje się kilka przejść granicznych, 
przez które goście niemieccy przyjeżdża
ją odwiedzać miasta i wioski. Obecnie 
jest to je -zcze w dużej mierze turystyka 
„wspominkowa”; odwiedzają swe miejsca 
urodzenia, pracy ito Ten nurt — 2 bie
giem lat — będzie zanikał, bowiem dla 
młod ;zych poko’eń będzie on obcy da
leki. Aie to nie znaczy, by sąsiedzi z NRD 
me przybywali w Gorzowskie. Wydaje 
się, iz aaąływ będzie miał inny charak
ter; obecnie są to z zajady pobyty bar
dzo krótkie, w większości kilkugodzinne

(chociażby z tej przyczyny iż nie posia
damy bazy noclegowej, która można by 
przeznaczyć na te cele). W przyszłości 
trzeba się nastawić na recepcję turystów 
zagranicznych chcących cu spędzić 
wczasy świąteczne, a także zorganizować 
dłuższe pobyty rodzinne.

* * *

Sesja dała materiały potwierdzające 
ważną pozycję województwa gorzowskie* 
go w polskiej turystyce. Stwierdzono, iż 
jest to obszar rezerwowy — przyszłościo
wy dla kraju i dla innych gości. Roz
tropne poczynania planistyczne, a przede 
wszystkim ochrona istniejących walo
rów — a nawet ich pomnażanie — po
winni w peispektywie pozwolić na lep
sza wykorzystanie tych obszarów z po
żytkiem dla zdrowia fizycznego i psy
chicznego na ;zego narodu.

Organizatorzy stwierdzili, iż jest to 
„pierwsza” sesja dotycząca tego zakresu. 
Równocześnie zapowiedzieli zwołanie — 
w niezbyt odległej przyszłości — kolej
nego sympozjum poświęconego tym waż
nym problemom. Z powyższego wynika, 
że praca w tej dziedzinie ma być kon
tynuowana, ma być zjawiskiem ciągłym 
To dobize, bowiem tylko taki system mo
że zapewnić właściwe rozwiązanie trud
nych problemów,_ jakie stoją przed wo
jewództwem gorzowskim, w tym rów
nież i kwestii odpowiedniego zorganizo
wania recepcji różnych grup turystycz
nych, jakie tutaj przybywają, a w jesz
cze Większej mierze będą przybywać w 
najbliższych latach.

Gorzowskie ma warunki, by stać się 
jednym z ważniejszych obszarów turys 
tycznych naszego kraju.

Czesław Piskorski

I Zlot Turystyczny —
Złota Jesień Zbnwiduwska

Dębno, Zarząd Oddziału PTTK w Dęb
nie i Klub PTTK „Senior” przy ZBoWiD 
Dębno wespół z ZW PTTK Gorzów' ZW 
ZBoWiD Gorzów, WKFiT przy UW w 
Gorzowie i WRZZ Gorzów oraz przy po
mocy ZWCh , .Chemitex-Stilon” i Z pj 
„Silwana” w Gorzowie zorganizowały w 
dniu 15.X 977 r. „I Zlot Turystyczny — 
ZŁOTA JESIEŃ ZBOWIDOWSKA”. ‘im
preza przebiegała na bazie zlotu dla 
Kombatantów i rajdu pieszego na trasie: 
Boleszkowice — Dębno 18 km dla mło
dzieży. W imprezie przewidzianej dla 
kombatantów i młodzieży wzięło łącznie 
udział 312 uczestników, z czego: 265 kom 
batantów w tym — 40 członków Klubu 
PTTK „Semor” przy ZBoWiD Dębno, u- 
czestnikami Rajdu pieszego by10 47 osob. 
Reprezentowane były następujące dru
żyny: Koła ZBoWiD ZWCh „Chemitex- 
-Stilon” z Goizowa, Koła M-G ZBoWiD 
z Pełczyc, Witnicy Gorz., Koła M-G 
ZBoWJD Dębno, Zespołu Szkół im. J. 
Słowackiego w Dębnie, Liceum Ogólno
kształcące im. L. Kruczkowskiego w 
Skwierzynie. Szkoły Podst. Ni 3 w Dęb
nie, Kół PTTK — Zakładowego „BAR
TEK” z ZUO „BOMET” z Więcławia, 
ZaKł. przy Lub. F-ki Mebli Oddz. 6 w 
Dębnie oraz środowiskowego Koła PTTK 
przy OHP 10-9 w Debnie.

Program zlotu przebiegał następuląco: 
najpierw rozpoczął się od odczviów te
matycznych wygłoszonych przez: płk. Ba
ronia „Historia Ludowego Wojska Pol
skiego”, Od. Lipczyński°go p -zedstaWi- 
ci sla ZW ZBoWiD „Rola i zadania 
ZBoWiD we współczesnym społeczeń
stwie oraz kol. Kubiszyna „Doświadcze
nie Klubu PTTK Senior przy ZBoWiD w 
Dębnie z zakresu organizacji wypoczyn
ku”. Następnie uczestnicy Zlotu na czele 
z pocztem sztandarowym i orki-strą udali 
się pod pomnik Mauzoleum Żołnierzy 
Radzieckie* g-’zie uroczyście złożonr 
wieńce. Po posiłku odbyły sie 2 konkur
sy ze znajoności wiedzy o Ludowym 
Wojsku Polskim i turystyki

Trzeba przyznać, że Klub PTTK „Se
nior” przy BoWiD Dęnno jako główny 
organizator Zlotu wywiązał się dobrze ze 
swojego zauania, które było b. poważne 
i nowatorskie z uwagi na związanie tra
dycji pokoleń. Cel, jakim było uczczenie 
34 rocznicy powstania LWP, popularyza
cji Miesiąca Seniota, integracji pokoleń 
oraz niwiazania silnych więzi z organi
zacją PTTK-owską zostały w zupełności 
osiągnięte.

L. W.



KOSZALIN
Inauguracja roku akademickiego 

w Kołobrzegu

W dniu 8 października 1977 r. w sali 
konferencyjnej zabytkowego ratusza w 
Kołobrzegu, odbyła się inauguracja II ro 
ku Studiów Eksternistycznych Grupy 
Kołobrzesmej Wydziału Turystyki VWF 
w Poznaniu. Uroczystość otworzył dy
rektor KPT „Bałtywia” mgr Jerzy Ryma
szewski, witając przedstawicieli senatu 
AWF, władz politycznych i administra
cyjnych, gości, studentów i ich rodzin. 
Inauguracji dokonał rektor AWF prol. 
Zbigniew Drozdowski. Immartykulacji 
prawie 50 studentów nowego rocznika 
dokonał dziekan Wydziału Turystyki 
dr hab. Jerzy Bogucki. Okolicznościowe 
przemówienia wygłosili — I seKieiarz KM 
w Kołobrzegu Kazimierz Walewski i 
przedstawiciel GKKFiT dyi. Crzegorzew- 
s±>i. Wykiad inauguracyjny pt. „Tery
torialny system lekreacji, jako przedmiot 
badań” — wygmsila dr hab. Walentyna 
Bejowa.

W uroczystości uczestniczyli także stu
denci II rocznika, dyrektorzy przedsię- 
oiorstw turystycznych woj. koszałińsKie- 
go, oiaz liczna grupa cz’onköw rodzin 
sl udentów. Część oricjainą inauguracji 
zakończono odśpiewaniem „Gaudeamus 
*guur Po części oficjalnej studenci i 
goście spotkali się na baiu zorganizowa
nym w notelu „Skanpoi”.

Warto nadmienić, ze Grupa Kołobrzes
ka AWF zorganizowana została staraniem 
dyrektora „Bałtywii” w ub.r. Studiuje 
na niej obecnie ok. 100 osob, głównie 
pracowników przedsiębiorstw turystycz
nych. 1 rocznik osiągnął znakomite wy
miń nauczania w roku akademickim 
1970/i977, uzyskują średnią ocen — 4,1 
W czasie inauguracji podkreślono wyso
ką sprawność nauczania i przydatność 
tego kierunku studiów dla potrzeb woj. 
koszalińskiego.

Bernard Konarski

XXI Zjazd Społecznych Opiekano ,v 
Zabytków Województwa Koszalińskiego

W miesiącu październiku br. odbył się 
w Kołobrzegu XXI Zjazd społecznych 
opiekunów zabytków województwa ko
szalińskiego.

W obradach wzięli udział przedstawi
ciele: Ministerstwa Kultury i Sztuki
Ob. Anna Krzyżanowska, Wydziału Kul
tury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w 
Koszalinie dyr. Zbigniew Ciechanowski, 

: ekretarz Zarządu Wojewódzkiego PTTK 
Janusz Zieniewicz i Wojewódzki Konser
wator Zabytków Jerzy Szwej.

Po zagajeniu zjazdu przez Przewodni
czącego Komisji Opieki nad zabytkami 
Zarządu Wojewódzkiego PTTK Ob. Ma
riana Sikory, dyrektor Muzeum Oręża 
Polskiego w Kołobrzegu Ob. Hieronim 
Kroczynski wygłosił referat pt. „Cele i 
zadania muzeum na tle polskiego muze
alnictwa historyozno-wojskowego”. Oma
wiając poszczególne zoiory i formy na
bywania ich podkreślił w tym zasługę 
m in. licznych społecznych opiekunów 
zabytków, kombatantów i przyjaciół mu
zeum z terenu całej Polski Po wystąpie
niu mgr. Jacka Kiimażyńskiego na temat 
zadań wychuwawczo-oświatowych muze
um dyskutanci omówili problemy regio
nalnego muzealnictwa i działania opie
kunów zabytków na najbliższy okres.

Miłym akcentem było wręczenie na
gród oraz odznaczeń działaczom. Złote 
odznaki „Za opiekę nad zabytkami!’ 
otrzymali A. Dworzaczek z Białogardu, 
A. MU: zyński ze Świdwina, H. Kroczyń- 
ski z Kołobrzegu i M. Pucek z Darłowa. 
Srebrne odznaki „Za opiekę nao zabyt
kami” otrzymali: Barbara Zabel, Witold 
Bierńak, Andrzej Cńocinski, Marian Prus 
(wszyscy z Kołobrzegu) Wręczono rów
nież medale za współpracę z PTTK (pizy- 
PTTK „Zasłużony wśród pracy z mło- 
znawane przez ZG PTTK), złote odznaki 
dzieżą”, odznaki „Zasłużony działacz Tu
rystyki” oraz medale wydane przez Mu
zeum Okręgowe w Koszalinie

Podczas zjazdu przyjęto grupę młodzie
ży (W liczDie 25 osób) z Państwowego Li
ceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, 
Zespołu Szkół Medycznych i Liceum 
Ogólnokształcącego w Kołobrzegu w sze
regi społecznych opiekunów zabytków. 
Młodzież ta złożyła ślubowanie, decydu
jąc się czynnie uczestniczyć w ochronie 
dóbr narodowych. Warto tu dodać, że w 
woj. koszalińskim coraz liczniejsze grono

miodzieży pod kierownictwem pedago
gów bierze udział w ochronie zabytków 

Z dużym zainteresowaniem zwiedzono 
wystawę plenerową sprzętu wojskowego 
przy ui. Emilii Gieiczak, zabytki miasta 
Koiobrzegu, a ponadto w Kinie Garni
zonowym „Piasta” obejrzano filmy z to
czonych walk w roku 1945. Na cmentarzu 
na globach gdzie spoczywają polegli w 
walce o Koiobrzeg ziożono wiązanki 
kwiatów.

Józef Korczak

Zebrama koia przewodników PTTK 
w Koszalinie

W dniu 20 października 1977 r. odbyło 
się zebranie sprawozdawcze koia prze
wodników PTTK w Koszalinie. Sprawo
zdanie z GZiaia.iiosci zarząau koła ziozył 
prezes Lyszard Świercz. Następnie koL 
Świercz omówił sprawy organizacyjne, a 
m.in. program sznoiema na okres jesien
no-zimowy, sprawę dyscypliny i aktyw
ności, sprawy ubioru i odznaki regional
nej, maieiiaiów poglądowych Kp.

W ożywionej dyskusji zabrali głos kol. 
koi. Brzeziński, bicrocinski, Osuchowska, 
Budzyńska, rvonarsiti, is-orczak, Harmaia 
i mm. Poruszono szereg spiaw wynika
jących ze sprawozdania, bądź z codzien
nej pracy przewodników, Zaproponowano 
opracowanie nowjch tras wycieczkowych 
m.in do Bytowa i Wolińskiego Parku 
Narodowego.

Na zakończenie koi. Brzeziński z upo
ważnienia ZW PTTK w Koszalinie wrę
czył dyplom i upominki koi. kol. Helenie 
Marcinkiewicz i Kyszardowi &wierczowi, 
przyznanymi im za aktywną pracę prze
wodnicką i działalność organizacyjną.

Bernard Konarski

Podsumowanie sezonu 
informacji turystycznej 

w woj. koszalińskim

W dniu 21 października 1977 r. w Szcze- 
cinku odbyło się podsumowanie sezonu 
informacji turystycznej w woj. koszaliń
skim, zorganizowane przez Wojewódzki 
usrodek Informacji Turystycznej w Ko
szalinie.

W obradach udział wzięli m.in. — Woj
ciech Cisek — Z-ca dyrektora Wydziału 
Kultury Fizycznej i Turystyki UW, Jerzy 
Fcderowicz — st. inspektor Wydz. Organ. 
KW PZPR, Wanda Bem — Z-ca Dyrek
tora Centralnego Ośrodka Informacji Tu
rystycznej w Warszawie, Aleksander 
Stizelecki — Z-ca Dyrektora WPT w Ko
szalinie, Bernard Konarski — Dyrektor 
Odaziału Okręgowego Gromady w Kosza
linie i ok. 60 etatowych j społecznych in
formatorów reprezentujących 20 przed
siębiorstw i instytucji oraz 150 punktów 
intormacji turystycznej woj. koszaliń
skiego.

Referat przedstawiający pracę informa
cji turystycznej w sezonie 1977 r. wygło
siła Danuta Budzyńska kierownik WOIT. 
W dyskusji zabrało głos kilka osób przed
stawiając problemy informacji turystycz
nej w swoich przedsiębiorstwach i za
kładach, sprawy wymagające ulepszenia 
iub zmian oraz wysuwając różne wnioski 
i postulaty.

Następnie ogłoszono wyniki konkursu 
na najlepszego gestora i punzt informa
cji turystycznej w roku 1977. I miejsce 
zajęło Centrum IT w Drawsku Pomor
skim. II — KPT „Bałtywia”, HI — Cer. 
trum Informacji w Mielnie, IV — Oddział 
WPT w Szczecinku, V — Oddział Okrę
gowy Gromady w Koszalinie i VI — ZW 
PTTK. Zwycięzcom wręczono dyplomy i 
puchary. Ponadto kilkudziesięciu infor
matorów otrzymało nagrody rzeczowe i 
pieniężne.

W następnym dniu J5-osobowa grupa 
informatorów udała się na :rzydniową 
wycieczkę cło Szczecina i Neubranden- 
burga. Po drodze zwiedzono loka' Cen
trum IT w Drawsku — zdobywcy I miej
sca w Konkursie. W Szczecinie uczestni
cy wycieczki zwiedzili Muzeum Narodo
we, Cmentarz Komunalny i Wojenny, 
Zamek i giobowce Ks. Pomorskich oraz 
byli na spektaklu „Dożywocie” Fredry 
w Teatrze Współczesnym. W trzecim dniu 
wycieczki udano się na teren NRD, gdzie 
w Neubrandenburgu zwiedzono zabytki 
tego mlastai tamtejsze Centrum Infor
macji Turystycznej.

Bernard Konarski

10-lecij działalności Koszalińskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego

17 grudnia 1967 r. powstał w Koszalinie 
Oddział Polskiego Towarzystwa Geogra
ficznego. Powołame Oddziału było po
przedzone m.in. Ogólnopolskim Zjazdem 
PTG w dniach 10—12 czerwca 1967 r. w 
całości poświęconego problematyce woje
wództwa koszalińskiego. W tym samym 
roku odbyła się 10-dniowa kursokonfe- 
rencja dla nauczycieli geografów zorga
nizowana w Osiekach. Zapoznała ona na ■ 
uczycieli ze szczegółowymi problemami 
województwa koszalińskiego.

W 10-lecie zorganizowania Oddziału, 22 
października 1977 r. w siedzibie Zarządu 
Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Koszalinie, odbyło się uro
czyste, jubileuszowe posiedzenie, w któ
rym udział wzięli: Wiceprzewodniczący
Zarządu Głównego PTG — prof, dr hab. 
Jerzy Kondracki przedstawiciele poli
tycznych i administracyjnych władz wo
jewództwa m czele z wicewojewodą mgr. 
Ewerystem Szymanowskim i wiceprezy
dentem miasta Koszalina mgr. Januszem 
Wojtychem.

W okolicznościowym referacie wygło
szonym przez przewodniczącego Zarządu 
Oddziału PTG — mgr. Tadeusza Kacz
marka, wystąpieniu doc. dr. Zdzisława 
Zdrojewskiego i dyskutantów, przedsta
wiono działalność Koszalińskiego środo
wiska geografów, ich uuział w życiu spo
łeczno-gospodarczym regionu. Oceniając 
działalność minionego okresu, wiele miej
sca poświęconego dorobkowi koła PTG, 
wchodzącego do roku 1967 w skład Od
działu gdańskiego, a także i pionierom 
pierwszego okresu działalności.

Działalność koszalińskich geografów 
obecnie rozwinęła się i wzbogaciła się o 
nowe formy. Dzisiaj Oddział PTG prowa
dzi szerokie działania popularyzujące 
wiedzę geograficzną wśród młodzieży 
szkól średnich, organizuje i popiera ba
dania naukowe. Popularyzacji służą m.in. 
odczyty, spotkania, prelekcje, wycieczki 
terenowe. Obecnie Oddział Towarzystwa 
liczy ok. 50 członków. Są oni zgrupowani 
w 3 sekcjach: naukowo-badawczej, geo
grafii szkolnej i turystyki. Wielu człon
ków ma znaczny dorobek w pracy nau
kowo-badawczej, czy popularyzatorskiej. 
Koszalińscy geografowie koncentrują się 
na badaniach dotyczących regionu, zwła 
szcza na problematyce ochrony środo
wiska naturalnego człowieka i zagadnie
niach demograficznych. Przy Koszaliń
skim Ośrodku Naukowo-Badawczym po
wołano seminaryjną grupę doktorancką 
z zaKresu nauK geograficznych. Z pra
cownią geograficzne-ekonomiczną Kosza
lińskiego Ośrodka Naukowo-Badawczego 
ściśle wspo’pracuje sekcja naukowo-oa- 
dawcza. Sekcja geografii szkolnej na 
czoło .wysuwa pomoc metodyczną i me
rytoryczną dla nauczycieli geografii 
Członkowie sekcji turystyki utrzymują 
ścisły kontakt z PTTK, angażują się w 
turystyce kwalifikowanej, sa wykładow
cami na kursach przewodników i pilotów 
wycieczek, a także wygłaszają prelekcje 
dla młodzieży i wojska. WTarto też wspo
mnieć, że Koszaliński Oddział PTG od 
roku 1974/75 przystąpił do organizowania 
Olimpiady Wiedzy Geograficznej dla 
młodzieży szkół średnich. Impreza ta z 
każdym rokiem zyskuje na popularności. 
Ostatnio uczestniczyła w niej młodzież 
z poza województwa koszalińskiego, a 
mianowicie ze słupskiego, pilskiego, 
szczecińskiego i gorzowskiego

W uznaniu zasług za wieloletnia dzia
łalność w PTG i za osiągnięcia zawodo
we, uchwalą WRN w Koszalinie z dnia 
20 października br. odznaki honorowe 
„Zasłużony dla województwa koszaliń
skiego” otrzymali: Róża Ostrowska, Bar
bara Pławczyk i Danuta Kowalczyk. 
Miejska Rada Narodowa odznaką „Zasłu
żony dla miasta Koszalina” wyróżniła: 
Halinę Główczewską, Zenona Jońcę, Ta
deusza Kaczmarka, Aleksandra Szwich- 
tenberga i Halinę Świnicką. Nagrodę ku
ratora otrzymała Maria Stawicka. W cza
sie uroczystości prof, dr hab. J. Kondrac
ki wygłosił prelekcję na temat Wietnamu 
roku 1977 (ilustrując ją przezroczami) 
Imprezę zakończono wieczorkiem towa
rzyskim.

Józef Korczak

*
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Biblioteka, z tradycją TURYSTO!

Biblioteka publiczna w Lubawie (woj. 
olsztyńskie) ma blisko 100-letnią trady
cją. Po pierwszej wojnie światowej bi
blioteka w Lubawie liczyia 2000 tomów. 
W roku 1936 hitlerowcy zukwiaowali bi
bliotekę, jednak większość księgozbioru 
udaio się ukryć. Obecnie placówka ta, 
wzbogacona o dziai literatury dziecięcej 
liczy 18.000 tomów. Korzysta z niej 1,9 tys. 
czytelników z pośród 0 tys. mieszkańców 
Lubawy. Bibliotece w Lubawie podlega 
cztery filie i 16 punktów bibliotecznych 
na terenie gminy.

W. A.

Ośrodek kultury 
w Swidwińskim Zamku

Od kilku lat prężnym centrum kultury 
i oświaty w Świdwinie jest miejscowy 
zamek, mieszczący kilkanaście instytucji. 
W zamku odbudowanym w 1965 r. mieści 
się m.in. Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Śpiewaka. Staramlem jej pra
cowników Swiawin tradycyjnie w listo
padzie staje się miejscem finału Ogólno
polskiego Konkursu Poetyckiego imienia 
patrona biblioteki.

Działa też w zamku młodzieżowy teatr 
„Kontrasty”, kabaret „Ostryga” i tea
trzyk lalek, Jest również orkiestra dęta, 
amatorski klub Umowy, klub plastyk, 
fotograficzny oraz zespół wokalny

W. A.

Budowa morskiego akwarium 
w Szczecinie

W Szczecinie w niezagospodarowanych 
dotąd pomieszczeniach pod Wałami Chro
brego trwa budowa wielkiego akwarium 
morskiego. Większość prac jest wykony
wana w czynie społecznym.

Akwarium w okresie początkowym bę
dzie gromadzić ryby żyjące w Morzu Bał
tyckim, a później również ryby z innych 
akwenów. Pomoc przy gromadzeniu 
atrakcyjnych okazów obiecali szczecińscy 
rybacy oraz marynarze Polskiej żeglugi 
Morskiej.

W. A.

SłowinsKi Park Narodowy — 
rezerwatem biosfery

Słowiński Park Narodowy jako jeden 
z trzech w Polsce, a zaledwie 118 na 
świecie został uznany przez międzynaro
dową Radę Koordynacyjną UNESCO — 
światowym rezerwatem biosfery.

Rezerwaty biosfery tworzone przez 
UNESCO w ramach programu „Człowiek 
i biosfera” mają stanowić teren do nau
kowych badań przeobrażeń zachodzących 
w przyrodzie.

W, A.

Niecodzienna kolekcja w Kruszwicy

W ciężącym roku miejscowy mistrz ze
garmistrzowski Zdzisław Plewa w Krusz
wicy udostępnił do zwiedzania w swoim 
warsztacie niecodzienną kolekcję zabyt
kowych zegarów. Społeczna postawa ko
lekcjonera, a jednocześnie mistrza zawo
du zegarmistrzowskiego czynnie wykonu
jącego usługi, zasługuje na zainteresowa
nie wszystkich, którym są bliskie spra
wy zachowania niecodziennych zabytków 
sztuki zegarmistrzowskiej.

Miłośnicy kolekcjonerstwa rnają wlec 
możność obejrzenia różnego rodzaju ze
garów wszelkich typów, mechanizmów 
luż dzisiaj unikalnych, a jednocześnie 
ozdób mieszkań z ostatnich 100 lat.

Właściciel kolekcji, zegarmistrz już w 
trzecim pokoleniu, Zdzisław Plewa z ra
cji wykonywanego zawodu 1 umiłowania 
sztuk* zegarmistrzowskiej, służy nie tyl
ko radą, lecz także pomocą wszystkim, 
którzy także gromadzą tego rodzaju 
zbiory.

Na turystycznych szlakach w rejonie 
Kruszwicy warto więc obejrzeć tan nie
codzienni zbiór zlokalizowany w warsz
tacie mistrza przy centralnej ulicy miasta.

J. K.

Muzeum Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego

Od czterech lat istnieje na terenie Byd
goszczy Muzeum Pomorskiego Okięgu 
Wojskowego. Placówka ta została zało
żona w czynie społecznym przez żołnie
rzy dla uczczenia 30 rocznicy powstania 
Ludowego Wojska Polskiego.

Muzeum posiaaa trzy stałe działy gru
pujące pamiątki obrazujące historię Po
morskiego Okręgu Wojskowego, zbiory 
ilustrujące kontakty wojska ze społe
czeństwem oraz eksponaty mówiące o 
dniu dzisiejszym Ludowego Wojska Pol
skiego. Poza tym Muzeum organizuje wy 
stawy okolicznościowe jak ekspozycje 
obrazujące walki o Berlin w maju 1945 r., 
walki o wyzwolenie Bydgoszczy itp. W 
Muzeum odbywają się także pogadanki, 
prelekcje ilustrowane filmami, w których 
uczestniczą uczniowie szkół średnich, stu
denci i inni.

Muzeum mieści się w Bydgoszczy przy 
ul. Czerkaskiej 2 i jest czynne; w nie
dziele w gods 10—14, we wtorki w godz. 
10—15, w śiouy w godz. 12—18, w czwartki 
w gwdz. 12—15. Dla wycieczek także i w 
inne dni, pc uprzednim zgłoszctnu pod 
nr telefonu 467 wewnętrziiy 20-26 lub 20-27.

W. A.

TORUŃ
Walne zebranie koła przewodników 

PTTK w Toruniu.

Nie tak dawno, bo w połowie paździer
nika 1977 r. toruńscy przewodnicy ob
chodzili uroczystości jubileuszowe 25-le- 
cia założenia koła przewodników i 50-le- 
cia działalności przewodnickiej w Toru
niu. W początku grudnia natomiast, ci 
sami przewodnicy, w pięknej sali konfe
rencyjnej KW PZPR, podsumowali dwu
letnią działalność zarządu kola i doko
nali wyboru nowych władz. W skład 
nowego zarządu weszło 14 osób. Ścisłe 
zaś prezydium zarządu tworzą: koi.
Czesław Krzyżykowski — prezes, Stani
sław Olechnowicz i Antoni Ziołklewicz 
— wiceprezesi, Stefan Wesołowski — 
skarbnik, Halina Mazurkiewicz — sekre
tarz.

W czasie prawie dwugodzinnej dysku
sji, padło wiele propozycji 1 uchwał, 
które zdaniem zebranych powinny w 
dużym stopniu jeszcze bardziej udosko
nalić pracę tak zarząau, jak i całego 
koła. Na tym samym zebraniu kurator 
okręgu szkolnego mgr Ducjan Walusiak 
wręczył kołu na ręce ustępującego pre
zesa zarządu kol. Benona Frąckiewicza 
„Medal Edukacji Narodowej”. Warto 
nadmienić, że w województwie toruń- 
sKim, zaledwie kilka organizacji społecz
nych, w tym i szkoły posiadają tak wy
sokie odznaczenie, a wśród kół przewod
nickich w Polsce, jedynie przewodnicy 
PTTK w Poznaniu.

Obok tego odznaczenia, kol. Benon 
Frąckowski w imieniu ustępującego za
rządu, wręczył wyróżniającym się prze
wodnikom dyplomy i nagrody książko
we. W wysłąpieniach swych podsumo
wali pozytywnie dwuletnią działalność 
koła oraz życzyli nowemu zarządowi, 
dalszej 1 owocnej pracy przewodnickiej 
przedstawiciele władz miejskich i woje- 
jewódzkich w osobach: mgr. inż. Cze
sława Płońskiego — prezesa Zarządu Wo
jewódzkiego PTTK, mgr. Janusza Ste
fańskiego — kierownika Wydziału Kul
tury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miej
skiego i mgr Jerzego Kukowicza — pre
zesa Zarządu Oddz. Miejskiego PTTK.

Antoni Ziółkiewicz

Przed udaniem się na wycieczkę pie
szą, kolarską, kajakową, żeglarską, mo
torową czy krajoznawczą skorzystaj z 
materiałóv’ najbliższej regionalnej pra
cowni krajoznawczej PTTK Pracownie 
posiadają bogaty zbiór: książek, map,
folderów, przeźroczy oraz czasopism do 
tyczących swego regionu. Udzielają wszel
kich porad i informacji turystyczno-kra
joznawczych turystom i Krajoznawcom 
iak zrzeszonym w PTTK jak i nie zrze
szonym.

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJO
ZNAWCZA PTTK W GDAŃSKU jest 
czynna w poniedziałki od goiz. 11 do 17, 
wtorki i środy od gudz. 9 do godz. 17 
czwartki i piątki od godz. 9 do godz. 15, 
soboty od godz. 9 do godz. 13. Adies: 
u!. Ogarna 72 A 80-826 Gdańsk, tel. 31-77-11. 
Pracownia mieści się w siedzibie Zarzą
du Wojewódzkiego PTTK, parter, II wej
ście. Kierownikiem Pracowni jest kol. 
Edwin Kozłowski.

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJO
ZNAWCZA PTTK W KOSZALINIE. 
Adres: ul. Bolesława Bieruta 5, Zarząd 
Wojewódzki PTTK, 75-802 Koszalin. Pra
cownia czynna jest codziennie od godz. 
8 do 15. Kierownikiem Pracowni jest kol. 
Ewa Gierszewska.

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJO
ZNAWCZA oddziału warminłko- 
-MAZURSKIEGG PTTK W OLSZT/NIE 
(pawilon przy Wysokiej Bramie, tel. 31-06, 
w. 8). Pracownia jest czynna w godz. 
od 13.30 do 20.30 we wtorki i środy, oraz 
w pozostałe dni tygodni» w godz od 8 
ao 15 opiócz nieaziel i świąt. Kierowni
kiem pracowni jesi kol. Barbara Tyman.

REGIONALNA PRACOWNIA KRAJO
ZNAWCZA FTTK W TORUNIU jest czyn
na codziennie od godz, 10 do 14 oprócz 
niedziel i świąt. Adres: ul Moniuszki
16/20 w Domu Studenta Nr 2, 87-100 Toruń, 
tel. 252-01 Kierownikiem Pracowni jest 
kol. Zbigniew Morzy.

♦
Redakcja infomuje, że w lokalu re

dakcji przy ul. Ogarnel 72 w Gdańsku, 
można kupić lub zamówić listownie z 
przesyłką pod wskazany przez zamawia
jącego adres. Nr Nr biuletynu z lat 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975 i 1970 (z wy
jątkiem Nr Ni 3—4(93—94)71, 8—9(58—99)71, 
Nr 8 -9(110- -111)72, 5—6(114—120)^3, 11— 
-12(125—126)73, Nr E —6 (131—132)74, Nr 1— 

-2(139- -140)75, 5—6(143—144)75, 9 —10(1 ’7—
—148)75, 4 _5(154—15o)76, 10—11(160—101)70 i 
12(162)76.

WYDAWNICTWA REGIONALNEJ PRA 
COWNI KRAJOZNAWCZEJ PTTK W 
GDAŃSKU.

Regionalna Pracownia Krajoznawcza 
PTTK w Gdańsku (ul. Ogarna 72 A 
80—826 Gdańsk rozprowadza kwartalnik 
Krajoznawczo-Turystyczny województw 
Północnych „Jantarowe Szlak) oraz wy
dawnictwa własne: W. Kledzik — „O- 
pactwo cystersów w Oliwie”, cena 20,— 
zł, R. Kozłowski — „Inwentarz sta
rostwa skarszewsKiego z 1628 r.”, cena 
15,— zł; M. Sperski — „Szlaki kaja 
kowe na Kooiewiu”, cena 4,— zł; C. 
Skunka — „Nadmorski szlak koperni
kowski”, cena 2,— zł. W, Slubowski — 
„.ló/.ef Wybicki”, cena 2,— zł; — J. Bo
gucki — „Informator tematyczny prelek
cji krajoznawczych”, bezpłatne; J. Bo
gucki — „^Szlaki turys /czne na Kocle- 
wiu”, cena 5,— zł i C. Skonka „Lite
ratura krajoznawczo-turystyczna woje
wództwa gdańskiego (1945—1969), cena 
15,— zł.

Przypominamy o odnowieniu prenume
raty na rok 197P Prenumerata roczna 
kwartalnika wynosi 80 zł Należność na 
leży wpłacać na konto: Oddział PTTK 
w 'Gdańsku ul Długa 45 NBP II O/M 
Nr 19028-1069-132 z zaznaczeniem „Janta
rowe Szlaki”. Prenumerata za rok 1978”.
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