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ZBIG NIEW TOKARSKI

KRAJOZNAWSTWO
Jednym z najdogodniejszych okresów na
uprawianie krajoznawstwa jest okres urlopu,
okres wczasów, spędzonych zdała od m iej
sca zamieszkania, wśród m niej lub więcej
nieznanej dla wczasowicza okolicy.
Uprawianie krajoznawstwa może się bo
wiem, odbywać albo w miejscu stałego za
mieszkania albo w miejscu czasowego pobytu
(wtozasy, obóz wędrowny, dłuższa i dalsza
wycieczka).
A rty k u ł niniejszy ma za zadanie omówie
nie możliwości uprawiania krajoznawstwa
w okresie poibytu na wczasach. Jakkolwiek
bowiem pobyt na wczasach nadaje się spe
cjalnie do tego celu, zarówno ze względu na
pobyt wczasowicza w nowej nieznanej mu
miejscowości (często co roku innej), ja k rów 
nież ,ze względu na nastawienie psychiczne
człowieka, k tó ry pragnie odpocząć w yjeż
dżając na urlop, pragnie zmiany otoczenia
i nowych wrażeń, a zatem łatwo chłonie te
wiadomości, których mu dostarczy książka,
czasopismo, ,pogadanka, odczyt lub wyciecz^
ka krajoznawcza, zorganizowana przez zarząd
domu wypoczynkowego, to jednak możliwo
ści te dotąd nie b yły należycie wykorzysta
ne. Krajoznawstwo nie zdołało sobie pozy
skać nowych rzesz wyjeżdżających, pozytyw
nie nastawionych do imprez krajoznawczych,
a wczasowicze często nie wyciągali należytej
korzyści ze swego wyjazdu. Wszelkie im pre
zy organizowane były albo samorzutnie
przez wczasowiczów (z inicjatyw y jednej
lu b k ilk u osób), rzadziej przez kierow nictw o
domów wczasowych, które wówczas były
jeszcze w zarządzie poszczególnych in sty
tu c ji lub Związków Zawodowych.
Sytuacja zaczęła się poprawiać od momen
tu, gdy Fundusz Wczasów Prac. Kom. Centr.
•Zw:. Zaw. zaczął przejmować domy wcza
sowe pod swój zarząd. Wówczas równocze
śnie poczęto myśleć o rozrywkach i im pre
zach kult.-ośw. Już w r. 1947 zaangażowano
qk. 30 instruktorów kult.-ośw., którzy, wśród
innych imprez m. in. sportowych organizo
w ali dla wczasowiczów wycieczki. W tym
samym czasie przystąpiło Polskie Tow. K raj.
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W C Z A S Y ___________»
do współpracy nad realizacją krajozr "
stwa wśród wczasowiczów. Na mocy
mów przeprowadzonych z Funduszem W;
sów pod koniec lata i w jesieni ub. roku
warto porozumienie, na podstawie którego
P. T. K. podljlęło się współdziałania 1
uprawianiu krajoznawstwia na wczasach.
Ze względu na konieczność zorientowa
nia wczasowicza,', dokąd się udaje, gdzi<
znajduje, jakie ma możliwości wycieczel i
spacerów w czasie swego pobytu, Polsaa
Tow. Kraij. podjęło się opracowania sze-- gu
inform atorów dla poszczególnych miejsco
wości wczasowiskowych '). Inform ato P.
T. K. ma otrzymać każdy wczasowicz, wy
jeżdżający do danej miejscowości.
Ponieważ Fundusz. Wczasów rozbudowu
jąc swój aparat organizacyjny, rozsz " ,
również sieć i powiększa ilość swych ims. torów ośw.-kult., P. T. K. przez siwych ■ ■
lcgenitów zapoznało, uczestników kursu p
instruktorów oświat.-łkuit. w Spalę z ziaj. '
nieniami teoretycznymi i praktyczną realiza
cją krajoznawstwa w domu wczasowym w-i
wycieczkach. Ptodlobna współpraca p r 7
dziana jest również i przy następnych wtu
sach centralnych oraz regionalnych.
Fundusz Wczasów zgodził-się na zap nu
merowanie organu Polśk. Tow. K ra j. nur
sięcznika „Ziem ia“ dla wszystkich s ,vv<. ii
domów wczasowych w Polsce. Czasu u u
to ma, być dostępne dla wczasowiczów, ro\
nocześnie jednak może być pewnego rodzą
ju pomocą dla instruktora kult.-ośw.
Polskie Tow. Krajoznawcze przyszło : p r
rnocą Funduszowi Wczasów w dziale kia ja 'amawazypń przez zalecenie wszystkim: Od
działom terenowym; P. T. K. współpracy
z odpowiednimi komórkami Funduszu Wei
sów. Współpraca ta ma polegać na dos-to v
niu przewodników dla wycieczek z dumou,

!) Dotychczas wydamy został ‘aifo ;
o Spalę, w ęprkcowamłu są dalsze, jak Z ko ■■
ne, Wisła, Krynica, Szczawnica,, KarpaoBierutowice, Szklarska Poręba, Między/bro
Jastarnia Ud.
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wczasowych, prelegentów i organizatorów
odczytów, pogadanek i wieczornic krajo
znawczych it|p. P. T. K. również zgłosiło go
towość fachowej parady przy ustalaniu skła
du bibliotek i czytelni (dział tu rystyki i kra
joznawstwa) w domach wypoczynkowych.
Najbardziej interesującą formą współpra
cy P. T. K. z Funduszem Wczasów jest (eks
perymentalna narazie) akcja wczasów w ę
drownych, pr-zy czym po jeziorach Mazur
i W arm ii wczaisy wędrowne mają się odby
wać przy pomocy statków, z noclegami i w y 
żywieniem w schroniskach P. T. K. Organi
zacja techniczna wczasów wędrownych spo
czywa w rękach Okręgu Olsztyńskiego P. T.
K., natomiast Fundusz Wczasów ma dostar
czyć
odpowiednio
dobranych
klientów.
W Sudetach uczestnicy wczasów wędrow
nych pieszych (organizowanych we własnym
zakresie przez Fundusz Wczasów) mają się
zatrzymać -również (obok domów wczaso
wych) w schroniskach P. T. T. i P. T. K.
W pierwszych miesiącach 1949 r. Fundusz
Wczasów zakończył akcję centralizacyjną
domów wczasowych (przejął wszystkie do
my będące dotąd w rękach różnych Zw.
Zaw., Zakładów pracy i-in stytucji) i uzyskał
prawną podstawę dla swego samodzielnego
istnienia w form ie ustawy uchwalonej przez
Sejm R. P. z dn. 4.II. 1949 r.

ganizacyjnych wczasów, f) współpracę z urzędami [i instytucjami krajowymi, współ
działającymi w organizowaniu wczasów, g)
współpracę z instytucjam i zagranicznymi
0 pokrewnym zakresie działania, łącznie
z przeprowadzaniem wym iany osób, korzysta
jących z wczasów. Wśród wyżej wspomnia
nych zadań prawo wyłączności posiada Fun
dusz Wczasów w zakresie prowadzenia doto
wanych ze środków publicznych wczasów
Urlopowych dla członków Zw. Za-w. na
obszarze całego Państwa (art. 12).

Znaczenie ustawy jest w ielkie i to zarówno
dla samej akcji wczasów i urlopów, a tym
samym dla krajoznawstwa i turystyki, jak
i dla całego problemu wykorzystania tzw.
wolnego czasu. Jest ona pomyślana niewąt
p liw ie pod kątem widzenia przyszłości i za
kreśla b. ambitne plany dla Fund. Wczasów.
Na mtocy postanowień wyżej cytowanej
ustawy (art. 2 i 3) Fundusz Wczasów Prac.
Kom. Cemłr. Zw. Zaw. jest odrębną osobą
prawną, mającą za zadanie: a) organizowa'rme wypoczynków dla pracowników w okre
sie urlopów wypoczynkowych orkiz w czasie
wolnym od pracy, b) organizowanie i pro
wadzenie domów wypoczynkowych, obozów
wędrownych,
sportowo - wycieczkowych
i wycieczek, c) prowadzenie i popieranie ba
dań naukowych w zakresie organizacji wcza
sów, d) tworzenie instytucji pomocniczych,
’związanych z organizowaniem wczasów, e)
prowadzenie akcji kult.-ośw. w ramach or

Rada Funduszu składać się ma z a) 2 dele
gatów K. C. Z. Z., b) po jednym delagace
Mlin. Zdrowia, Piracy i Oip. Społ., P-rzem.
1 Handlu, Skarbu, Admin. Pubil. oraz Rady
Państwa, c) po jednym delegacie sposród sied
m iu związków zawodowych, wskazany cii
uchwałą K. C. Z. Z., d) delegata Zarządu Gł.
Zw. Mlłoidz. Polskiej. Na czele Rady będą
cej organem uchwalającym, nadzorującym
i kontrolującym stoi jeden spośród delegatów
wyznaczonych przez K.C.Z.Z. (art. 5).

Władze Funduszu składają się z Rady
Funduszu, Naczelnej D yrekcji i terenowych
organów, przy czyim szczegółowy, zakres
działania i organizację wszystkich władz
Funduszu określi statut, któ ry uchwali Kom.
Cemtr. Zw. Zaw., a zatwierdzi M inister
Pracy i Opieki Społ. (art. 4 i 8).
Dotychczasowa organizacja Funduszu
Wczasów Prac. przedstawia sfę w ten spo-sófo, iż Naczelną Dyrekcję posiada on
w W-wiie, 4 zaś podległe mu Dyrekcje tere
nowe znajdują siłę w Warszawie (Polska cen
tralna i Mazury), Mdfcuszowieach k. Bielska
(śląsfcio-fcnalkowska), Jeleniej Górze (sude
cka) i Koszalinie (natdmorłska). Dyrekcjom
podlegają Ośrodki, które skupiają k ilk a lub
kilkanaście- domów wczasowych.

Środki finansowe Funduszu składają się
z a) własnych dochodów Funduszu, b) do
chodów z mienia przekazanego Funduszowi
w zarząd i użytkowanie, c) dotacji i sub
wencji, d) opłat pracodawców, e) opłat pra
cowników za korzystanie z usług i urządzeń
Funduszu, f) dopłat Skarbu Państwa (art.
10). Majątek stanowiący własność Skarbu
Państwa i przedsiębiorstw państwowych
może być przekazywany Funduszowi na je
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go potrzeby w zarząd i użytkowanie (art. 9).
Wysokość
opłat
pracowników
określa
uchwała K. C. Z. Z. zatwierdzona przez Ra
dę Min. Opłaty pracodawców reguluje roz
porządzenie Rady Min. na wniosek K. C.
Z. Z. Dopłaty Skarbu Państwa ustalane są
corocznie w budżecie państwowym (art. 11).
Fundusz jest wolny od podatku dochodowe
go i obrotowego, a domy wypoczynkowe
Funduszu od postanowień dekretu o najmie
lokali z dn. 28.VII. 48 r. (art. 13).
Wszelkie władze, urzędy, instytucje oraz
przedsiębiorstwa państwowe i samorządo
we, jak również spółdzielnie, instytucje spo
łeczne, organizacje gospodarcze i związki
zawodowe, mające w swojej adm inistracji
domy wypoczynkowe i wszelkie urządzenia
wczasowe, objęte ogólną akcją wczasów
pracowniczych i korzystające z dotacji Fund.
Wczas. Prac. lub z innej dotacji ze środków
publicznych, przekażą Funduszowi nieod
płatnie w zarząd i użytkowanie administro
wane przez siebie domy Si inne urządzenia
wraz z ich całym inwentarzem (art. 14).
Jakkolw iek zatem dziś Fund. Wczas, może
jeszcze nie posiada odpowiedniego aparatu
organizacyjnego,
środków
technicznych
względnie dostatecznego doświadczenia, nie
m niej jednak na mocy powyżej cytowanej
ustawy w przyszłości może stać się decydu
jącym dyspozytorem obok wczasów również
w dziedzinie tu rystyki i krajoznawstwa.
Niew ątpliw ie bowiem krajoznawstwo mo
że się przyczynić do zwiększenia atra kcyj
ności pobytu na wczasach, jest to bowiem
najodpowiedniejszy sposób i najlepiej do
psychiki ludzkiej i nastawienia wczasowicza
dostosowane zajęcie ośw.-kult. Równocześnie
może przyczynić się do praktycznego pozna
nia Polski Współczesnej, do upowszechnie
nia i pogłębienia wiedzy i k u ltu ry wczaso
wiczów, którzy dziś powinni w większości
reprezentować element robotniczo-chłopski.
Niezależnie od. znaczenia społeczno-oświatowo - kulturalnego turystyka krajoznawcza
może się przyczynić przez swą atrakcyjność
do rozszerzenia akcji wczasów na okresy roku
dotychczas m niej atrakcyjne, ja k jesień lub
wiosna, zwiększając tym samym ilość osób
korzystających z wczasów.
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Szczególne pod tym względem może mieć
znaczenie akcja wczasów wędrownych. Akcja
ta zapoczątkowana eksperymentem wcza
sów pływających po Wiśle (statkiem z W -wy
do Gdańska i z powrotem) w roku ubiegłym,
będzie poszerzona, jak wspomniano, w r. b.
(choć nadial eksperymentalnie traktowana)
przez urządzenie wczasów pieszych w Sude
tach i wczasów pływających statkiem po Ma
zurach i W arm ii. Być może, że do tego d o j
dą wczasy po morzu statkiem, spływ kaja
kami, w ędrów ki rowerami, przejazdy spe
cjalnym i pociągami itp.
O ile zatem w r. 1945 było w Polsce do
mów wczasowych różnych in stytu cji około
54 a z wczasów skorzystało 12.663 wczasowiczów( tj. 1°/» zrzeszonych prac.), to w ro
ku 1946 zanotowano 451 domów oraz 177.122
wczasowicziów (7%), w r. 1947 — 636 domów
i 236.397 wczasowiczów (11%), w r. 1948 —
668 domów i ok. 350.000 wczasowiczów
(14%). Na rok 1949 projektowany jest w y 
jazd ok. 500.000 wczasowiczów, a pod koniec
planu sześcioletniego ok. 1 m ilion, tj. ok.
25% zrzeszonych pracowników. Liczba ta
może być zwiększona przez wczasy wędrow
ne o ok. 10%.
Ustawa o Funduszu Wczasów daje mo
żność realizacji tych zadań. Do czasu osiąg
nięcia całkowitej samowystarczalności umo
żliw ią ją na odcinku wczasów wędrownych
współpraca i pomoc organizacji tu rysty
cznych P. T. K. i P. T. T. One też mogą
w dużej mierze przyczynić się do realizacji
zadań krajoznawczo - turystycznych przez
służenie fachową radą i pomocą techniczną
przy dostarczaniu lite ra tu ry turyst.-kraj.
(czasopisma, przewodniki, inform atory) jak
również przez oddawanie do dyspozycji w y 
szkolonych fachowców: instruktorów , prze
wodników i prelegentów oraz sieci schronisk,
szlaków i urządzeń turystycznych. Ponieważ
ustawa o Funduszu Wczasów Prac. K. C.
Z. Z. obejmuje również wycieczkowanie, życzyćb-y sobie należało, aby ustawa została
uzupełniona w tym sensie, aby w Radzie
Funduszu wśród przedstawicieli M inisterstw
znalazł się również przedstawiciel M in. K o
m unikacji (Wydział Turyst.), oraz Gł. Urzę
du K u ltu ry Fizycznej. Z przedstawicieli m a
sowych organizacji społecznych w skład Ra

dy wchodzi ty lk o przedstawiciel Żw. Ml.
Polskiej, a brak jest przedstawiciela Z w. Sa
mopomocy Chłopskiej, L ig i Kobiet, Służby
Polsce, względnie organizacji współpracują
cych w dziedzinie tu rystyki jak P. T. K.
i P. T. T.
Wobec tak szerokich zadań Funduszu Wcza
sów Prac. w dziedzinie tu rystyki krajoznaw
czej i tak w ielkich możliwości realizacji za
dań ośw.-kult. nałożonych na Fundusz Wcza
sów przez Komisję Centr. Zw. Zawodowych,
w dążeniu do upowszechnienia k u ltu ry socja
listycznej, należałoby wyrazić pod adresem
Funduszu Wczasów życzenie, by w przysz
łych kursach dla instruktorów kult.-oświat,
(ma wypadać 1 in struktor na 100 wczasowi
czów) położono wśród innych przedmiotów

kursu należyty nacisk na turystykę i krajo
znawstwo wśród zajęć świetlicowych.
Z ram zakreślonych przez ustawę wnosić
należy, że chodzi również o objęcie w przy
szłości ramami organizacyjnymi wolnego od
pracy czasu, zapewne za tym obejmą one
kiedyś także organizację wycieczek świąte
cznych i niedzielnych (weekendy). W tej
dziedzinie może za tym przed organizacjami
turystycznym i w yłonić się również wdzięcz
ne pole do współpracy.
Ostatecznym celem winno być za tym
przejęcie przez Fundusz Wczasów techni
cznej strony organizacji każdej form y w y 
poczynku pracowników, przy czym pomoc
towarzystw turystyczno - krajoznawczych
może być stale wielce użyteczną.
Z. Tokarski, Warszawa.

JÓZEF STAŚKO
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Słupsk jest największym miastem wśród
miast leżących między Szczecinom a Gdy
nią, równocześnie stanowi najważniejszy
ośrodek przemysłowy i handlowy w tej czę
ści Pomorza. Obecnie liczy 41,000 miesz
kańców. Zarówno A l. Wojska Polskiego pro
wadząca z dworca kolejowego do śródmieś
cia ja k i sąsiednie ulice (Marsz Stalina, Marsz.
Roi i - Żymie rski ego i A. Mickiewicza) mają
charakter nowoczesny, wielkom iejski. Dziel
nica ta powstała pod1koniec X IX w. w zwią
zku z rozwojem Słupska jako wielkiego
ośrodka fabrycznego i handlowego.
Na końcu Al. Wojska Polskiego skręca się
w prawo w ul. Frez. Starzyńskiego, wycho
dząc nią na odcinek plant założonych na
miejscu zburzonych obwarowań średnio
wiecznych. Można odróżnić dwa poziońiy wa
łów, otaczających niegdyś miury i fosy Stare
go Miasta. Na niedaleko stąd położonym Pla
cu Zwycięstwa stoi Ratusz (zbud. w r. 1900),
w którego przedsionku i sali Rady Mieskiej
wiszą 2 ciekawe obrazy z życia miasta: „Targ
R ybi“ i „P o rt w Ustce“ .
Naprzeciw Ratusza góruje nad otoczeniem
dobrze zachowana „Nowa Brama“ , pocho
dzącą z ok. 1500 r. Gzaisy te, to okres rozkw itu

księstwa słupskiego (graniczącego wówczas
z Polską) pod rządami książąt pomorskich.
Na szeregu budowlach dużego ośrodka k u l
turalnego, ja kim b y ł podówczas Słupsk, w y
cisnęły w p ły w prądy Odrodzenia płynące
z Polski. Na pierwszym piętrze „Nowej Bra
m y“ znajduje się Muzeum należące do Za
rządu Miejskiego (klucze i przewodnik
w Ratuszu, pak. 82). Muzeum posiada
szereg eksponatów związanych z historią
Ziem i Słupskiej, świadczących o słowiańskiej
przeszłości Pomorza Zachodniego. W pobliżu
„Nowej Bram y“ znajduje się duży Dom To
warowy (otw arty w 1948 r.), dalej biuro „O r
bisu“ (wewnątrz w ie lki plan Słupska i oko
licy). Tu można otrzymać aktualne inform a
cje turystyczne. Przystanek autobusów P. K.
S. z rozkładem jazdy znajduje się przed
dworcem kolejowym.
Do śródmieścia prowadzi ulica Łukasiewicza. Śródmieście leżące w gruzach, obecnie
pow oli odbudowuj e się. Nielicznie zachowane
kamienice oraz ru in y w ielu domów o rene
sansowych fasadach i attykach, świadczą
o dobrobycie mieszkańców w dawniejszych
wiekach. Wśród m in śródmieścia przy ul.
Łukasiewicza leży bazylika N. M. Panny, je
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den z największych zabytków architektonicz
nych Słupska, k tó ry ja kkolw iek dotkliw ie
uszkodzony w r. 1945, został szybko odbudo
wany w latach 1947/48. Bazylika zbudowa
na została w roku 1477 (okres rozkw itu go
tyku), posiada piękne gwiaździste sklepienie
i prezbiterium, ciągnące się wzdłuż jednej l i 
nii. Ten styl budowy, stosowany na Pomorzu
Gdańskim względnie W arm ii (gdzie już
w X IV w. b ył powszechnie używany), wzo
ruje się na architekturze angielskiej. Od zni
szczenia wojennego uratowała się również
erapora Chóru i ambona. Nawy boczne są niż
sze i o wiele późniejsze. Nad północną nawą
umieszczone strzeliste wieżyczki szczytowe
najlepiej widoczne są z Rynku (podobnie jak
i cała bazylika). Specjalne znaczenie tej ba
z y lik i polega na tym , iż stała się wzorem dla
innych kościołów w tej części Pomorza Za
chodniego.
Z Rynku, na którym wszystkie zabytkowe
budowle biegły zniszczeniu, ul. Staromiejską,
m ijając po drodze zniszczone kamienice (o za
chowanych renesansowych fasadach i atty-
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kach) dochodzi się do Zamku. Starożytna
brama, (obok młyna), dziś w ruinie, wiedzie
na dziedziniec. Zamek reprezentuje okazałą
budowlę średniowieczną, o murach docho
dzących do 2 m grubości, postawianą na
miejscu dawnego zamku kasztelańskiego
przez księcia Bogusława X Wielkiego w r.
1507. Zaimek wymaga odrestaurowania. Możnaby tu umieścić Muzeum Ziemi Słupskiej.
Front Zamku jesit jednolity, w środku posia
da ośmioboczną wieżę z klatką schodową
wewnątrz, o późnogotyckieh sklepieniach.
Zamek rozbudowany w latach 1583 — 88
(specjalnie upiększono wnętrze w stylu re
nesansowym) zamieszkiwany b y l do połowy
X V II w. przez wdowy książęce. Po śmierci
ostatniego G ry fity (1637 r.) przechowywano
tu skarbiec książęcy i urządzenie z zamku
szczecińskiego. W r. 1684 przeważającą część
urządzeń wywieziono do- Berlina. W r. 1731
po przeznaczeniu go nia koszary dla wojska,
Fryderyk W ilhelm I przeniósł do Berlina po
zostałe rzeczy (między innym i portret Bogu
sława X i jego żony Anny Jagiellonki oraz

cenne gobeliny), część zaś mebli sprzedał
w r. 1739 na licytacji.
W pobliżu Zamku stoi zabytkowy kościół
oraz dawny klasztor Dominikanów, któ ry
wspólnie z Zamkiem stanowił kompleks fo r
ty fik a c ji południowej części miasta. Kościół
i klasztor ufundowano w r. 1278, obecny bu
dynek kościoła zbudowano po r. 1400; two
rzy on specjalny typ kościoła klasztornego
bardzo wydłużonego i wąskiego. Nawa głów
na o 7 przęsłach, przedzielona jest po 4 przę
śle ścianą poprzeczną, tak, iż kościół dzieli
się na 2 części. M ury kościoła wsparte są
szkarpami, od strony zachodniej znajduje
się ośmioboczna wieża w stylu barokowym.
Wieże takie, do połowy wsunięte w fasadę
kościoła, znane są wszędzie na Pomorzu
Gdańskim, i Ziemi! 'Chełmińskiej. Wnętrze
w stylu barokowym. Z zabytków należy
wspomnieć o ołtarzu głównym w stylu re
nesansowym z r. 1602, z obrazem Jezusa
Ukrzyżowanego (pędzla Jakuba Funkego
z Kołobrzegu). Na obrazie tym u stóp krzyża
klęczą postacie 'księcia1 Jana Fryderyka pro
testanckiego, biskupa Kamieńskiego i jego
małżonki. Nawet Niemcy tw ierdzili, iż twarz
księcia jest w yb itnie słowiańska. Obraz ten
obecnie jest zasłonięty. Z innych zabytków
interesujący jest nagrobek księżnej Croy

(pomnik zmarłej z białego i czarnego m arm u
ru wykonany ¡po r. 1681), oraz je j syna Erne
sta Bogusława.
Z Zamku kierujem y się na północ obok
m łyna zamkowego przez most na Młynówce,
m ijając zniszczoną częściowo przez wojnę
Bramę Młyńską, podobną do Nowej Bramy
(z blankami szczytowymi) i przez most na
rzece Słupii, zdążamy na pobliskie wzgórze
z kościołem św. Ottona na szczycie. Tutaj
znajdowała się najstarsza część miasta Słup
ska na miejscu dawnego osiedla słowiańskie
go, gdzie niegdyś św. Otton chrzcili i wygła
szał kazania. W połowie X I I I w. stał tu drew
niany kościół św. Piotra rozebrany w X IX w.,
na jego zaś miejscu zbudowano obecny koś
ciół św. Ottona w stylu neogotyckim (halo
wy) z freskami na ścianach.
Ze wzgórza wracamy przez most na cią
gnącą się wzdłuż rzeki Słupii ul. Graniczną,
gdzie zachowały się resztki murów i zaby
tkow y dom ze stromym dachem i zębatymi
blankami u szczytu. Okrążywszy m łyn, ul.
Zamkową (najkorzystniejszy widok na za
mek), obok m urów obronnych i kw ietników
oraz skwerów leżących na miejscu zasypa
nych fos, przez Płac G runwaldzki i ulicę
Spółdzielców dochodzimy do Al. Popławskie
go. Duży ten skwer leży na miejscu dawnych
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Ryc. 28.

Słupek. Rynek z widokiem
na bazylikę N. M. Panny.
Ze zbiorów P. T. K .

wałów i fos. Przy A lei tej stoi Szkoła M u
zyczna i Biblioteka Miejska.
Ulica Grodzka prowadzi nas stąd do ruin
klasztoru Norbertanek, założonego w r. 1280
przez Mesitwina I I Gdańskiego. W roku 1569
po' reform acji (klasztor zamknięto, przera
biając kościół na magazyn a potem na szko
łę.
W różnych odległościach od śródmieścia
powstały nowożytne dzielnice w illow e Słup
ska, złożone z pojedynczych domfców jednoi dwurodzinnych, leżących wśród zieleni
i kwiatów. Wzdłuż rzeki Słupii na dnie doli
ny założono skwery i parki (miejsca zabawy
dzieci), a na zboozaah doliny wzdłuż alei
pobudowano otoczone ogrodami w ille. Dziel
nice te połączone b yły ze śródmieściem lin ia 
m i tram wajow ym i, z których dotychczas u ru 
chomiono jedną, wiodącą do lasu (parku)
i Stadionu Sportowego na 10,000 widzów,
położonego w lesie wśród wzgórz wydmo
wych. W tym, naturalnym parku, ściągają
cym codziennie popołudniu i przez całą nie
dzielę rzesze ludzi spragnionych odpoczynku,
znajduje się również wylęgarnia ryb. Nale
żąc do ważnych ośrodków kulturalnych Po
morza Zachodniego Słupsk posiada własny
teatr, wspomnianą wyżej Bibliotekę M ie j
ską, Szkołę Muzyczną, Tow. Naukowe oraz
szereg organizacji kulturalnych. Zanotować
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Fot. J. Bułhak
należy pomyślny rozwój Słupska pod wzglę
dem gospodarczym. W ramach istniejącego
przemysłu drzewnego, metalowego, budo'wlanego i spożywczego należy wymienić:
3 fa b ryki mebli, 3 fabryki maszyn ro ln i
czych, cegielnię na 6 pieców, fabrykę papy,
browar, krochmalnię, fabrykę cukierków
„Społem“ , wędzarnię ryib (o produkcji 26
ton rocznie). Poza tym, istnieje 29 mniejszych
spółdzielczych i prywatnych w ytw ó rn i fa
brycznych (w tym 6 stolam i mechanicznych).
Izba Przem.-Handl. w Szczecinie utrzym u
je w Słupsku ekspozyturę obejmującą swym
zasięgiem 9 okolicznych powiatów. W lecie
istnieje duży ruch turystyczny kierujący się
do Ustki, Jackowa i innych kąpielisk nad
morskich
Wycieczki i pojedynczy turyści mogą się
zatrzymać w sezonie letnim w schronisku tu ryst. Pol. Tow. K raj. przy ul. Marszałka Sta
lina, a w ciągu całego roku w hotelach „Po,lonia“ , „C entralnym “ i „Franciszkanów“ oraz
w „Barze-gospodzie“ Polak. Czer. Krzyża
przy Al. Wojska Polskiego (pokoje noclego
we).
Wycieczki ze Słupska.
Okolice Słupska, zwłaszcza część południo
wa powiatu, o b fitują w liczne atrakcyjne
obiekty turystyczne, do których można urzą-

Ryc. 29.

Słupsk. Zamek,
Ze zbiorów P. T. K

dlzać w ycieczki półdniowe i całodniowe, w y
korzystując komunikację kolejową i autoibusową P. K. S. N iew ątpliw ie jednak najbar
dziej pociągające są wycieczki nad morze.
Ustka ])
Duże kąpielisko morskie o pierwszorzędnyoh walorach turystycznych i leczniczych.
Istnieje tu Zakład ieezniczo-kąpaelowy w y 
dający kąpiele: z gorąoej wody morskiej, so
lankowe, borowinowe, kwaso-węglo we, su
che i elektryczne. W sezonie letnim ze
Słupska (19 km) kursuje 6 pociągów dzien
nie, oraz autobus 2 razy dziennie. Bezpo
średnie połączenie kolejowe z Warszawą
i Poznaniem.
Plaża rozległa, drobno ziarnista, silne ude
rzenie fal, łagodnie pochyłe dno morskie,
wszystko to stwarza znakomite w arunki ką
pielowe. Łazienki kąpielowe (z restauracją)
na plaży, kosze do wynajęcia, koncerty, roz
ry w k i ¡sportowe, wycieczki ku tra ih i na peł
ne morze urozmaicają pobyt wczasowiczom.
Ulstka posiada dziś 4000 stałych miesżkańców. Do dyspozycji schronisko turyst. P. T.
K., liczne pensjonaty, w ille i prywatne po
koje do wynajęcia. Samo miasto' było nne!) O Ustce ukazał się artykuł Prof. T PrusWiśniowtskiego („Ziemia“ N r 8 — 1948 r.).

Fot. J. B ułhak

gdyś małą wioską rybacką, z której zacho
w ały się jeszcze stare chaty.
P ort uruchomiony w 1947 r. jest bardzo
ruchliw y, przybywa tu po kilka statków
dziennie, głównie ze Szwecji po polski wę
giel. Eksport oblicza się na 300,000 ton rocz
nie. Rozwinięte- jest tu też rybołówstwo m or
skie. W porcie czynna jest mała stocznia r y 
backa. Dzielnica w illow a przytyka do roz
ległego lasu sosnowego, gdzie urządzać mo
żna wzdłuż stromego brzegu morskiego pię
kne spacery.
Jackowo.
Wioska nad Bałtykiem , leżąca na stromym
przylądku Jarosławiec, 16 km. od U stki na
zachód (pieszo), względnie autobusem ze
Słupska 25 km. Jackowo położone jest wśród
sadów w polbliżu jeziora Wiecko. Korzystne
w arunki kąpieli morskich oraz spokój przy
ciągają tu w ielu letników z różnych stron
Polski.
Domy, urządzone z komfortem posiadają
liczne pokoje do wynajęcia. Elektryczność,
wodociąg, 20 pensjonatów, sklepy i restau
racje. Zarząd kąpieliska przy ul. Morskiej.
Sołtys prowadzi hotel-pensjonat „Łodzian
ka“ . Apteka, straż pożarna, stacja ratunko
wa dla rozbitków. Można zwiedzić urządzę-
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nia la tam i morskiej i radiostacji. We wsi są
3 domy zajęte na „Dom Dziecka“ .
Wielka Gardna.
Duża wieś położona na wysokim brzegu
rozległego jeziora Gardno u stóp wzgórz morenowych, przekraczających tu wysokość
100 m. Połączenie autobusowe (20 km.) ze
Słupskiem (kierunek płn.-wschodni, autobu
sy chodzą 2 razy dziennie).
We wsi w sezonie kdllfca restauracji i ka
wiarnia, około 100 pokoi do wynajęcia na la
to. Wprawdzie do morza stąd daleko (jodzie
się do Rowów łódką około 2 godzin, albo pie
szo dokoła jeziora 3 godziny), aile także i tu
mieszkają letnicy. W iełka Gardna ma 240 do
mów, około 600 mieszkań. Jezioro Gardno,
12 km. długie i 8 ‘k m szerokie, rozpościera
się na dnie dawnej pradoliny lodowcowej.
Przepływa przez nie rzeka Łupawa. Rozwi
nięte jest rybołówstwo (leszcz, szczupak, wę
gorz, płotka, czasem zjawia się dorsz z morza).
Sztuczne kanały łączą Gardno z innym i
jezioram i m. in. z jez. Łebskim. Jezioro Gar
dno wygląda efektownie ze swymi nad
brzeżnymi wydm am i bielejącymi wśród la
sów sosnowych. Z dala widoczna jest wieś
Rowy. Na środku jeziora znajduje się w y 
spa Kamienna, gdzie gnieździ się mnóstwo
dzikiego ptactwa.
Wielka Gardna jest ciekawa ze względu
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na swe budownictwo. Przy ul. Bałtyckiej
stoją stare domy podwójne, tj. o 2 mieszka
niach i wspólnej kuchni. Za czasów niemie
ckich ściągali do tut. kościoła Kaszubi z ca
łej- okolicy na nabożeństwa polskie. W r.
1845 rząd pruski zakazał polskich nabo
żeństw i odtąd zam ilkła mowa polska w tych
okolicach.
Smołdzino.
Z W ielkiej Gardny na wschód idziemy
5 km. brzegiem jeziora u stóp zalesionych
wzgórzy morenowych. Wieś Smołdzino po
łożona nad rz. Łupawą posiada 1000 mieszk.,
kościół, aptekę, kilka sklepów. We wsi k il
ka starych chat kaszubskich. W kościele
w Smołdzinie odnaleziono portret pastora
Machała Fontanusa Mostnika (+ 1683), któ
ry trzym a rękę na katechizmie z m odlitwą
pisaną po polsku. Dzięki temu, że w ydał ten
polski katechizm, mowa polska długie lata
tu się utrzymała. W późniejszych czasach je
go katechizm b y ł kilkakrotnie przedrukowy
wany (jeden egzemplarz z r. 1758 zachował
się w Muzeum Państwowym w Szczecinie).
Portret ten. obecnie znajduje się w Muzeum
Miejiskim w Słupsku. Nabożeństwa polskie
w Smołdzinie przetrw ały aż do r. 1880 1). Po
1) O słowiańskości. tych okolic mówi arty
kuł E. Romanówny, pt, „Z nad jezior Gardzieńskiego i Łebskiego“ („Ziemia“ N r 12 —
1948 r.).

Ryc, 31.

Mapka okolic Słupska.
drugiej stronie Łupawy w opuszczonym par
ku wznosi się okazalły nliegdys, a dziś opusz
czony zaimek, dawna siedziba księżniczki
Anny Cray. Ze wsi wiedzie do niego aleja
brzozowa.
Smołdzino znajduje się u stóp stożkowe
go wzgórza Rewekol — 115 m wysokości.
Nazwa pochodzi od łacińskiego „reverendus
collis“ , tzn. czcigodne wzgórze. Kiedyś góra
ta była czczona jako święta przez pogań
skich Słowińców. Potem na szczycie zbudo
wano tu kaplicę, do której udawały się liczczne pielgrzym ki. Przy kaplicy nocą paliły
się ognie dla pielgrzymów. W r. 1932 przy
kopaniu wieży triangulacyjnej odkryto fun
damenty tej kaplicy. Zza wzgórza roztacza

się w idok na całą okolicę, aż po wydm y i mo
rze oraz jeziora Łebskie, Gardno i Długie.
Turysta chcący udać się stąd nad morze
do la tarni morskiej w Czołpinie (7 km.), m u
si przenocować w Smołdzinie. Aleja brzozowa wiedzie przez wioskę Chałupy do lasu
sosnowego i wydm. Na najwyższej wydmie
56 m. wysokości, wznosi się wielka latarnia
morska, 35 m wysokości, ze szczytu której
roztacza się interesujący w idok na morze,
jeziora i całą okolicę pokrytą wydmami i la
sami. Okoliczne pustkowia, ciągnące się aż
po wieś Rowy na zachodzie i po Łebę na
wschodzie, należą do największych na ca
łym. wybrzeżu.
Józef Staśko, Kraków.

WACŁAW KOW ALSKI

ZAMEK

CHOJNASTY
('Szkic historyczny)

Zamek Chojmasty leży na Dolnym Śląsku
(pow. jeleniogórski), w miejscowości Sobie
szów. Miejscowość ta położona jest u stóp
góry, na której stoi zamek. Dojazd do So
bieszowa, k tó ry zwykle stanowi punkt w y j
ścia dla licznych, zwłaszcza w okresie le t
nim , wycieczek zwiedzających zamek, z Jel.
Góry (12 km, ok. 50 min. tramwajem), Cie
p le i Przesieki 'tramwajem, ze Szklarskiej.
Poręby autobusem P. K. S. lub koleją, z K a r
pacza koleją przez Jel. Górę lub autobusem
P. K. S. przez Podgórzyn.

Zamek położony jest na wyniosłym wzgó
rzu (657 m n. p. m. i około 300 m nad okoli
cą), wieńcząc jego szczyt swymi efektowny
m i ruinam i, które już z dala są widoczne ze
wszystkich ' stron. Dojście od Sobieszowa
trw a ok. 1 godziny i jest wyznakowane przez
P. T. T. (punkt w yjścia przy końcowej stacji
tram w aju Jel. Góra — Cieplice — Sobie
szów) biało-czerwonym szlakiem, któ ry po
kilkunastu m.inutaah po wyjściu z Sobieszo
wa rozgałęzia się: droga prosto jest stromsiza
i cięższa (nadaje się bardziej na drogę po-
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Foit. St. Niedźwiecki.
Ryc. 32. Zamek Chojmasty w Sobieszowie
wrotną), choć hardziej urozmaicona wido
kowo (Piekielna Dolina), droga w lewo jest
łatwiejsza. Prócz dojścia do zamku z Sobie
szowa istnieją również pielsze dojścia z A g
nieszko w a i Przesieki, szlakami znakowany
m i przez P. T. T., jednakże drogi te są o w ie
le m niej uczęszczanie.
Nazwa żarniku Chojnasty — oznacza obfi
tujący w sosny-choimy (chojn-asty, podobnie
ja k igl-asty, posiadający wiele igieł, liś-eiasty, obfitujący w liście), jest starą, polską
nazwą tego zamku, powstałą w X I I I wieku.
Dzieje zamku sięgają pierwszej połowy
X I I I stulecia. Drewniany, m yśliw ski dworzec
wzniósł tu Bolesław Łysy, zwany Rogatką
(1241 — 1278) książę legnicki, którego życie
odznaczało się w ielką burzliwością. Już w ów 
czas (w r. 1241) opierał się zamek skutecznie
zagonowi Tatarów, którzy pomimo licznych,
krw aw ych ataków, nie zdołali go opanować,
dzięki jego w yjątkow o obronnemu położeniu.
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Po śmierci Bolesława Rogatki, zamek Choj
nasty, wówczas nazywany Nowym Dworem
(Nowa Dorna Dicta), dziedziczy wraz z Le
gnicą, Strzegowem, Jaworem, starszy jego
syn Henryk Tłusty (1278 — 1296). W roku
1290 powołali go W rocławianie do objęcia
ich księstwa. Wobec tego, żę doi tronu w ro
cławskiego rościli sobie również pretensje
książęta głogowscy, Henryk dla zapewnienia
sobie pomocy brata Bolka Surowego — na
wypadek ewentualnego k o n fliktu — ofiaro
wał m u Świdnicę, Jawor, Strzegom i Chojinasty. Bolko Surowy, książę bardzo gospodar
ny, wzniósł tu w roku 1292, na-miejscu drew
nianego dworca myśliwskiego, zamek muro
wany. Dalszą rozbudowę zawdzięczają Ohojnasty Bolkow i Trzeciemu (1326 — 1368)
w nukow i Bolesława Surowego. Książę ten
w swej polityce, ja k większość książąt lin ii
Świdnickiej, ściśle współpracował z Polską,
z Kazimierzem W ielkim , czym naraził się
królom czeskim, którzy dążyli wówczas do
opanowania tych ziem, starając się je sho-łdować. W roiku 1344 k ró l Jan Czeski najechał
księstwo Świdnickie i choć Świdnica oblęże
nie wytrzym ała, to jednak kraj cały uległ
w
ciągu
dziesięciotygodniowych
walk,
ogromnemu spustoszeniu. Nauczony smut
nym doświadczeniem Bolko III, nie zadowo
l i ł się odwetową wyprawą na Opawę, doko
naną razem z wojlskaimi polskimi, ale oba
wiając się dalszych najazdów, zw rócił bacz
ną uwagę na wzmocnienie żarników granicz
nych. W w yn iku tej p o lityki, uległ też roz
budowie zaimek Ghojnasty, któ ry stoi na
straży na drodze, prowadzącej z Czech przez
Przełęcz Karkonoską, Przesiekę, do Jeleniej
Góry i dalej wgłąb księstwa. Rozbudowa je
go na silną fortecę, trw ała la t 11 (1353 —
1364).
Bolko I I I b ył bezdzietnym i, przewidując
swą bezpotomną śmierć, ząpisał zamek Choj
nasty wraz z kopalnią w Kowarach, dwora
kow i Sehaffgotschowi, którego w akcie na
zywa „arm iger noster“ , zastrzegając jedynie
dożywocie żonie Agnieszce. Po je j śmierci,
w roku 1392 zamek przeszedł ostatecznie na
własność rodu Sehaffgotsohów. W X V stule
ciu, już jako ich własność, zamek w y trz y 
m uje dwa oblężenia w czasie wojen Husyokich (w roku 1426 i 1428).

W r, 1634 bawiła na< zamku Ghojnasty ce
sarska komisja śledcza, wysłana przeciwko
jęgo właścicielowi, Janowi UlrykowiL Schaffgotsohowi, gdyż 'związał się on z W alłensteineim, którem u zarzucano, że zmierzał do
ogłoszenia się niezależnym władcą Śląska.
Wallenstein został otruty. Zaimek uległ splą
drowaniu, a jego właściciela w rok później
ścięto w Regensburgu.
Spadkobiercom udało się jednak uchronić
przed' konfiskatą część dóbr, w tym. i zamek
Cbojnasty.
W roku 1675 zamek uległ pożarowi, który
powstał od pioruna. Ogień stra w ił całe za
budowania. Prace restauracyjne postępowa
ły powoli i trw a ły do roku 1724, ale wkrótce
zamek znowu popadł w ruinę i w tym stanie
możemy go oglądać obecnie.
Do ro ku 1945 Ghojnasty należały do
Schaffgotsehów. Syn ostatniego z nich zginął
w roku 1939 na' Ziemiach polskich, biorąc
udział w najeździe hitlerowskim na Polskę.
Olbrzymie m ajątki Schaffgotsehów, sięgają
ce 750.000 ha, ¡stanowią obecnie własność
społeczeństwa polskiego.
Ruiny zamku świadczą, że mamy tu do
czynienia z typową wczesnośredniowieczną
warownią. Wskazuje na to podział zamku na
,,dolny“ oraz ,,górny“ . W arownie we wczes
nym średniowieczu przew idyw ały w swym
założeniu możliwość wtargnięcia nieprzyja
ciela do zamku — wówczas załoga przenosi
ła się do. jego części, bardziej obronnej, tzw.
„zamku górnego“ . Na wypadek, gdyby zało
ga i tu całości obronić nie mogła przed prze
ważającą potęgą nieprzyjaciela, pozostawała
niedobitkom jeszcze jedna możliwość, zam
knięcia się w wieży-twierdzy, górującej nad
całym, otoczeniem i tu oczekiwania odsieczy.
Ghojnasty posiadają wszystkie te cechy.Na dziedziniec zewnętrzny zamku (po obu
bokach 2 bastiony dobudowane w czasie
w o jny 30-łetniej), wchodzimy przez bramę
dawnej w artow ni (na niej data 1724 r. — rok
odnowienia zamku). Za dziedzińcem .plac
turniejow y. Przez następną bramę udajemy
się do żarniku dolnego, w którym (po stronie
prawej) pozostały do dnia dzisiejszego resztki
zabudowań kuchennych (z. cysternami na
wodę, która była tu dowożona), ślady stajni
i piwnic, oraz mieszkań dla służby i załogi.

Ryc. 33. Zamek Ghojnasty przed r. 1675.

Po lewej stronie było mieszkanie komen
danta straży zamkowej i pokoje dla pośled
niejszych gości. Na środku dziedzińca zam
ku dolnego stoi pręgierz w form ie słupa, na
którym na wysokości głowy ludzkiej w idnie
je wgłębienie. Za dziedzińcem ciągnie się
zamek górny wzmocniony dodatkowym i fo r
tyfikacjam i. Zamek ten możemy obejść doo
koła wąskim korytarzem (po drodze wieża,
w której głodzono więźniów), mając po je 
dnej stronie m ury zamku, a po drugiej rnury
zewnętrzne us|iane strzelnicami. Nad cało
ścią panuje wieża-twierdza, stanowiąca do
skonały punkt widokowy. Fachowi miejsco
w i przewodnicy oprowadzają wycieczki po
zamku i wieży, udzielając wyczerpujących
objaśniłem Wejście do zamku i wieży płatne.
W zabudowaniach przyzamkowych znajddje się schronisko Pólsk. Tow:. Tatrz. ze
skromną restauracją. Schronisko (teł. So
bieszów 4-35) czynne jest cały rok. W lecie
posiada ok. 40 noclegów, w zim ie ok. 10.
Wacław Kowalski, W-wa.
Sprostowanie: W nr. 2 „Ziem i“ z lutego br.
mylnie podano podpis pod rye. 24 w artykule
Prof. T. Prus-Wiiśniowskiego. W inien on
brzmieć: Uczestnicy obozu wędrownego w kruż
gankach zamku biskupów warmińskich w Lidz
barku. Warni.
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Pierwsza
Ogólnokrajowa
Konferencja
Świetlicowa zwołana w październiku 1948
roku do Wrocławia przez Centralną K om i
sję
Związków
Zawodowych,
uchwaliła
w swoich wytycznych, również punkt doty
czący krajoznawstwa.
U ję ty on został w następującej formie:
— „Krajoznawstwo posiada wartości w y 
chowawcze i (kształcące, które ułatw iają roz
szerzenie wiedzy zarówno o przeszłości, jak
i teraźniejszości. Krajoznawstwo uczy pa
trzeć, widzieć i rozumieć to, na co się patrzy.
Daje zrozumienie przyrody i sztuki, kształci
poczucie piękna. Jest ono w znacznej mierze
praktycznym zdobywaniem wiedzy o Polsce
współczesnej. Wobec tego jest ze wszechm iar wskazane wprowadzenie krajoznaw
stwa do prac Działu Kulturalno-O światowe
go, jako równoznaczne z innym i dziedzinami
akcji kulturalno - oświatowej. Świetlicowa
działalność krajoznawcza, powinna objąć
również poznanie innych krajów “ .
Sformułowanie powyższe wykazuje jasno,
że zagadnienia krajoznawcze w inny znaleźć
zastosowanie W' programach prac świetlic na
równi z innym i zagadnieniami oświatowokulturalinym i.
Powstaje pytanie, w ja ki sposób realizo
wać zagadnienia- krajoznawcze w świetlicach,
aby spełniły one swoje poznawcze i wycho
wawcze zadania? Aby na to pytanie odpo
wiedzieć, należy na wstępie rozróżnić dwa
najczęściej spotykane rodzaje świetlic dla
dorosłych.
Pierwszy typ to świetlica o m niej więcej
stałym zespole uczestników. Zaliczym y tu
świetlice fabryczne, związkowe, gminne.
Świetlica taka działa przez cały rok, dyspo
nując m niej więcej stałym zespołem m iej
scowych świetliczan. Pewne dni świetlicy
wypełniają referaty, dyskusje, śpiew chóral
ny, gawędy, inne dni przeznaczone są na do
wolne zajęcia świetliczan, jak gry, słuchanie
radia, korzystanie z czytelni, pism, zajęcia
improwizowane itp.
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i e 11 i c ________________ ■
Drugi typ to świetlice domów wypoczyn
kowych Funduszu Wczasów. Uczestnicy tych
świetlic stanowią element przepływowy, dość
różnorodny. Zasadniczo uczestnik wczasów
korzysta ze świetlicy domu wypoczynkowe
go' w okresie dwutygodniowym. Spotyka tu
ludzi sobie nieznanych, przybyłych z róż
nych okolic kraju, odznaczających się dość
różnorodnymi zainteresowaniami.
Wspólną cechą świetliczan jednego i dru
giego typu świetlic są zainteresowania k ra 
joznawcze. Chęć poznania k ra ju tk w i nie
m al we k rw i każdego człowieka, co ujawnia
się w zamiłowaniu do podróżowania, w yjaz
dów, wycieczek. Dlatego krajoznawstwo na
potyka w świetlicach na podatny grunt i mo
że być realizowane przy żywym zaintereso
waniu świetliczan. Byleby było uprawiane
w sposób właściwy.
Omówimy naprzód sprawę krajoznaw
stwa w świetlicy o stałym zespole św ie tli
czan, to jest świetlicy pierwszego typu.
Na wstępie pragnę podkreślić, że już sa
ma zewnętrzna strona świetlicy winna no
sić charakter regionalny. Wszystkie św ietli
ce w Polsce są zdobione emblematami pań
stwowym i i portretam i Dostojników Pań
stwa. Jeżeli kopalnia czy fabryka nosi imię
wybitnego' przodownika pracy, np. Wincen
tego Pstrowskiego, czy Karola Wójcika, ja 
sną jest rzeczą, że świetlica tych zakładów
pracy obok portretów oficjalnych winna
umieścić p o rtre t patrona zakładu, umiesz
czając poniżej portretu jego k ró tk i życiorys.
Życiorys ten w inien być znany wszystkim
świetliczanam. P ortrety w ybitnych pisa
rzy, uczonych, działaczy, związanych z da
ną miejscowością, wraz z krótką inform acją
biograficzną, powinny nadawać świetlicy
charakter regionalny. Uzupełnią tę dekora
cję dzieła sztuki o miejscowej tematyce, ar
tystycznie wykonane fotografie, m otyw y lu 
dowego zdobnictwa itp. Dzięki tym akceso
riom inny charakter nosić będzie świetlica
w okolicach nadmorskich, podgórskich, prze

mysłowych, rolniczych, pogłębiając przyw ią
zanie do stron rodzinnych, szacunek dla w y 
bitnych osobistości ze świata pracy, nauki
i sztuki. Tak urządzona świetlica w ytw orzy
odpowiednie regionalne tło dla realizacji za
dań krajoznawczych.
Realizować je będziemy w pierwszym rzę
dzie przez odczyty i gawędy krajoznawcze.
Przez odczyt rozumiem starannie przygoto
waną prelekcję, opartą na źródłach nauko
wych lulb własnym dorobku naukowym pre
legenta. Prelegenta dla zagadnień kra jo 
znawczych znajdziemy w Oddziale Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, w miejsco
w ym zespole profesorskim lub nauczyciel
skim, wreszcie między miejscowymi działa
czami społecznymi.
Gawęda będzie swobodnie ujętą relacją ze
swoich doświadczeń, spostrzeżeń, przeżyć.
Gawędę może wygłosić zaproszony gość,
a nawet członek świetlicy, np. po powrocie
z wczasów. Przywozi on zwykle ze sobą w i
dokówki, albumy, przewodniki krajoznaw
cze, mapkę. Poznaną w czasie wczasów m iej
scowość, przeżycia w domu wczasowym opi
suje w sposób prosty, ilustrując niektóre
fragmenty
opowiadania
przywiezionymi
z wczasów materiałami. Jeżeli dany temat
jest znany k ilk u świetiiczanom, można zor
ganizować gawędę zbiorową i każdy z w y ty 
powanych świetliczan w kró tkie j gawędzie
dzieli się swym i spostrzeżeniami z innym i.
Tematem odczytów krajoznawczych w in 
ny być takie zagadnienia, jak piękno gór, ży
cie nad morzem ,bogactwa Śląska, opisy por
tów i miast, opis ciekawych krain polskich,
bogactwa mineralne, rolnictwo, zabytki sztu
ki, dzieje kra in i miast, postępy realizacji
gospodarczych i kulturalnych planów pań
stwowych.
W tej tematyce nie należy zapominać
o własnej miejscowości. Historia naszego
miasta, a nieraz nawet historia naszej fabry
ki, analityczny opis miejscowych zabytków
sztuki, miejscowe atrakcje krajoznawcze
tkwiące w walorach przyrody — oto dalsze
lematy zagadnień krajoznawczych świetlicy.
Uzupełnieniem tych prelekcji będzie w y 
cieczka do poznanych w odczycie obiektów.
Każdy człowiek ku ltu ra ln y winien znać prze
szłość i teraźniejszość swojej miejscowości,

je j zabytków, rozumieć pietyzm, z jakim
znawcy odnoszą się do zabytków naszej k u l
tury. Swietliczanin zrozumie, że interesują
ce zagadnienia krajoznawcze można znaleźć
na terenie własnej miejscowości, a nie tylko
w takich popularnych miestach, ja k Kraków,
Warszawa, Poznań, Gdańsk. Współczesna
struktura społeczno-gospodarcza naszej m ie j
scowości może być również tematem pre
lekcji krajoznawczej. Wygłosić ją może b u r
mistrz, w ó jt, działacz miejscowej Rady Na
rodowej. Na przykładzie własnej miejsco
wości swietliczanin łatw iej pojmie strukturę
Państwa, jako całości.
Dla uzyskania pewnej skali porównawczej
należy w tematyce tych odczytów uwzględ
nić
również poznanie
innych krajów,
w szczególności Związku Radzieckiego, mo
gącego służyć przykładem skutecznie prze
prowadzanych reform w zakresie życia go
spodarczego i kulturalno - społecznego. Du
że zainteresowanie budzą również tematy
zaczerpnięte z życia Czechosłowacji oraz in 
nych krajów dem okracji ludowych. Prelekcje
świetlicowe w inny być ożywione wyśw ietla
niem przeźroczy lub pocztówek przy pomo
cy epidiaskopu. Centrale świetlic w inny d y 
sponować ty m i aparatami i wypożyczać je
zgłaszającym się świetlicom.
Jeżeli w św ietlicy czynny jest chór, w pro
gramie swoim w inien uwzględniać również
i pieśni miejscowe. Będą to pieśni ludowe,
bądź zawodowe (jak np. górnicze). Na kon
kursach zespołów śpiewaczych ze szczegól
nym zainteresowaniem śledzi się pieśni
o charakterze regionalnym, nadającym dane
mu zespołowi odrębne oblicze. Mamy w tej
dziedzinie poważne jeszcze braki repertuaro
we, ale potrzeba jest matką wynalazków —
mówi przysłowie. Niech tylko istnieje zapo
trzebowanie, a znajdą się muzycy, którzy
uczynią zadość potrzebie. Podobne tematy
o charakterze regionalnym uwzględniać na
leży również w pracy, dobierając utw ory
odpowiednich autorów. Inscenizować można
również i miejscowe zwyczaje ludowe. Je
żeli działające na miejscu Koła Krajoznaw 
cze Młodzieży Szkolnej P. Tl K. m ają już
w tej dziedzinie pewien dorobek, np. na te
renie okręgu rzeszowskiego, krakowskiego,
należy zaprosić takie Koło do świetlicy, zor
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ganizować przy jego pomocy wieczornicę
krajoznawczą. Będzie to skromny przykład
zrealizowany przez młodzież, k tó ry może za
chęcić dorosłych do pracy doskonalszej, na
wyższym poziomie, w odrębnym ujęciu.
Świetlica winna organizować spotkania
świetliczan z miejscowymi działaczami spo
łecznymi, pisarzami, twórcami współczesnej
ku ltu ry. Ich prelekcje, wieczory autorskie,
gawędy, wieczory dyskusyjne, ułatw ią świetliczanom zrozumienie współczesności, zbli
żą do źródeł ku ltu ry , zachęcą do bliższego
poznania twórczości poznanych osobiście
autorów, zwiążą z rodzimą kulturą, rozsze
rzą horyzonty myślowe i aspiracje k u ltu ra l
ne świetliczan.
W bibliotece świetlicy nie może braknąć
dizieł tych autorów, książek na tematy re
gionalne, zaś w czytelni- znaleźć się winna
„Ziem ia“ jako czasopismo pobudzające w ży
w y sposób zainteresowania krajoznawcze.
W podobny nieco1sposób należy realizować
krajoznawstwo w świetlicach domów wypo
czynkowych. Uczestnicy wczasów usilnie za
biegają o to, by wczasy spędzić w miejsco
wości atrakcyjnej pod względem krajoznaw
czym. Wczasy można spędzić w górach, nad
morzem, lub w innych interesujących okoli
cach. Każdy przy okazji wczasów pragnie
poznać nowe okolice, nasycić się wrażeniami
odrębnego1 krajobrazu; każdego bowiem in
teresuje własny kraj.
Przybywszy do domu wypoczynkowego,
każdy z zainteresowaniem ogląda się po oko
licy, pragnie ją poznać, zrozumieć to co w i
dzi. W inna mu to ułatw ić świetlica, organi
zując dla każdego turnusu gawędę wstępną
pod tytułem : „Gdzie jesteśmy?“ . Gawęda ta,
wygłoszona przez kierow nika domu wypo
czynkowego, bądź kierow nika świetlicy, in
struktora kulturalno - oświatowego, winna
zorientować przybyłych gości w położeniu
danej miejscowości wypoczynkowej na tle
szerokiego krajobrazu, dać obraz dawny
i dzisiejszy omawianej miejscowości, wska
zać, co i j alk można zwiedzić w danej m iej
scowości w krótkich spacerach i kilkugodzin
nych wycieczkach, dać wreszcie szereg
uwag praktycznych dotyczących wycieczko
wania.
Jeżeli więc miejscowość wypoczynkowa

64

znajduje się w Karkonoszach, należy dać
obraz tych gór na tle Sudetów jako całości,
podkreślić znaczenie Jeleniej Góry jako wę
zła ruchu turystycznego całej tej kotliny,
uwydatnić w alory turystyczne tej miejsco
wości, Dobrze byłoby, aby każdy wczasowicz
zorientował się na mapie Polski, jaką drogą
i przez jakie miasta oraz. krainy dostał się
do danego miejsca wypoczynkowego, gdyż
najczęściej jadąc nocą, wczasowicz nie umie
się zorientować w położeniu nowej dla niego
miejscowości. Następnie należy podać te
obiekty i punkty, które wczasowicz winien
poznać w czasie swego pobytu w domu w y 
poczynkowym. Dać konieczne inform acje co
do' trasy spacerów i wycieczek. Omówić
ewentualnie dalsze wycieczki pod opieką
wyznaczonego przewodnika. Poinformować,
że w bibliotece domu wypoczynkowego jest
do dyspozycji gości odpowiednia lektura.
Stałą pomocą w pracy krajoznawczej w i
nien być Kącik Krajoznawczy w świetlicy.
Jest to odpowiednia tablica na której umiesz
czamy:
1. mapę Polski z wyraźnym zaznaczeniem
miejscowości wypoczynkowej;
2. plan
miejscowości
wypoczynkowej
z wyraźnym zaznaczeniem obiektów,
godnych poznania;
3. krótki: inform ator krajoznawczy (jedna
lub dw ie stronice tekstu maszynowego)
z podaniem opisu danej miejscowości,
wykazem i opisem wycieczek;
4. Przewodnik Krajoznawczy po danej
miejscowości i okolicach z obszerniej
szymi wiadomościami o interesujących
nas miejscowościach;
5. kilka fotografii danej miejscowości;
6. wykaz książek w bibliotece, ułatw iają
cych poznanie krainy (naukowe i bele
trystyczne);
7. inform acje dotyczące rozkładu jazdy po
ciągów, autobusów, statków, tram wa
jów.
Inform acje diofyczące sklepów
z pamiątkami krajoznawczymi', muze
ów, teatru, kina, lokali rozrywkowych.
Na tej tablicy można też umieszczać
wspomnienia gości z wycieczek, foto
grafie okolicznościowe grup wycieczko
wych itp. Stałym elementem kącika foę-

dą przykazania ochrony przyrody i za
bytków.
Tablica ta zawsze doorze oświetlona, stale
aktualizowana, znacznie ułatw ia kierow ni
ctw u domu wypoczynkowego realizowanie
krajoznawstwa. Jak wykazuje nabyte już
doświadczenie, „K ącik Krajoznawczy“ w y 
korzystywany jest przez wczasowiczów w 100
procentach.
Świetlica domu wczasowego ze specjalną
starannością winna być udekorowana ele
mentami o charakterze regionalnym tak
więc nip. w Zakopanem znaleźć się winna po
dobizna Sabały, Witkiewicza, Chałubińskie
go, Tetmajera, Kasprowicza z k ró tk im i in 
formacjami biograficznym i, obrazy o tema
tyce górskiej, rzeźba ludowa.
W bibliotece nie może braknąć dzieł, doty
czących tem atyki tatrzańskiej. W Rabce znów
uwzględnimy Orkana z jego twórczością,
Jalu Kurka. Przeczytanie ich dzieł na m ie j
scu pozwoli zrozumieć genezę i tło utworu,,
poznać głębiej krainę, której gośćmi będzie
my może jedyny raz w życiu.
Można też zorganizować wieczory m ie j
scowych autorów, występy artystów ludo
wych, zapraszać miejscowych działaczy dla
zreferowania dzisiejszego stanu danej m ie j
scowości. Inne wiadomości o miejscu wypo
czynkowym zdobędziemy w czasie wycie
czek, kiedy to zetkniemy się z miejscową
ludnością i bezpośrednio od niej dowiemy się
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o warunkach pracy i życia czy to w górach,
czy nad morzem, czy w krainie przemysłu,
jezior lub lasów.
O wycieczkach zespołów świetlicowych
nie piszę, gdyż zagadnienie to Wymaga roz
winięcia w odrębnym artykule.
Marny więc w świetlicach wiele okazji po
temu, by uprawiać krajoznawstwo i zaspa
kajać naturalne zainteresowania krajoznaw 
cze świetliczan. Jeżeli ta praca prowadzona
będzie umiejętnie, jeżeli oparta będzie na
um iłowaniu zagadnienia, wtedy lepsze przy
niesie w y n ik i zarówno w dziedzinie poznaw
czej ja k i wychowawczej. Pozwoli ona na
praktyczne poznanie Polski współczesnej na
tle minionej przeszłości.
Kazimierz Staszewski.*1
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2
*) Oto przykazania ochrony przyrody i za
bytków:
P a m ię ta j:

1. Uszamij zwiedzane zabytki, nie zaśmiecaj
ich, nie podpisuj się na ścianach.
2. Kie niszcz piękna przyrody, nie rozpalaj
ognia w miejscach niedozwolonych. Nie zo
stawiaj po sobie ani śladu w miejscu,
w którym wypoczywałeś.
3. Zakop w ziemi zbędne papiery, szkło, pusz
ki itp.
4. Nie zakłócaj ciszy przyrody hałasem i krzy
kiem.
5. Dbaj o czystość i porządek w schroniskach,
pensjonatach, w górach, w polu.
6. Pouczaj nieświadomych o tych obowiązkach
człowieka kulturalnego.

K RA J O Z N A W C Z E

K r a j o z n a w s t w o w Z w i ą z k a c h Z a w o d o w y c h _____ H
20-LECIE SEKCJI KRAJOZN. ZW. ZAW.
KOL. W RYBNIKU
W dn. 23.1. br. odbyła się w Rybniku uro
czystość 20-lecia Sekcji Krajozn. przy Zw.
Zawód. Kolej, w świetlicy Rybnickiego Zje
dnoczenia Przemysłu Węglowego z udziałem
około 200 członków i gości. Zebra/nie prowadził
Dyr. Gimnazjum Szymański, prezes honorowy
Kolejowego Koła Krajoznawczego. Reprezen
towane było grono profesorskie miejscowych
Zakładów Naukowych, przedstawiciele m iej
scowych władz, związków zawodowych oraz
członkowie Kola Krajoznaczego Młodzieży ima.
W, Pola przy Państwowym Gimnazjum w Ry

bniku ze swą opiekunką, prof. Mazurkiew czówną.
Uroczystość zaszczycił swą obecnością Rad
ca Wydz. Turystyki przy Min. Kom. ob. Dr
Mieczysław Orłowicz, znany turysta i długo
letni działacz na polu krajoznawstwa, który
wygłosi! aktualny referat.
Sprawozdanie z działalności 20-to lecia zdał
prezes Koła ob. Czech, który piastuje ten urząd
od założenia Koła.
Ze sprawozdania tego wynika, że Sekcja
Krajoznawcza Zw. Zaw. Kolej. Kolo w Rybni
ku powstała w r. 1928 na skutek inicjatywy
uczestników wyższego kolejowego kursu do-
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Ryc. 34. Uczestnicy uroczystości 20-lecia
z dr Orłowiczem na czele.
kształcającego, którzy po udanej wycieczce (ma
zakończenie kursu) do Poznania i Gniezna postanowilli ¡podobne wycieczki urządzać częściej
w oparciu o pewne trwałe formy organizacyj
ne.
Na zebraniu konstytucyjnym wybrano
pierwszy Zarząd Kolejowego Kota Krajoznaw
czego w Rybniku w oparciu o Polskie Tow.
Przyrodników im. Kopernika, Oddział śl.
w Katowicach. Odtąd w ciągu całego roku
urządzano wycieczki po kraju (zwykle osob
nym wagonem), starając się nawiązać kontakt
z miejscową Ludnością i poznać je j warunki,
życia i obyczaj«. jSękoja turystyczna Koła
K raj. urządzała wycieczki w góry. W miarę
rozwoju postarano się o usamodzielnienie Ko
ła, zakładając w 1931 r. Kolejowe Tow. Krajom ,
z siedzibą w Katowicach i oddziałami w Ry
bniku, Katowicach i Tarnowskich Górach. N aj
ruchliwszym byt Oddział w Rybniku, który
rocznie urządzał 10 — 15 wycieczek po kraju,
oraz wycieczki zagraniczne dla członków

Kronika

turystyczna

STUDIUM TURYZMU
W dn. 12.11. b. r. odbyło się w Krakowie
w Akademii Handlowej posiedzenie w sprawie
utworzenia Studium Turyzmu. W konferen
c ji wzdęli udział przedstawiciele Wydz. Tur.
Mim. Kom. rektoratu Akademii, P. T, T.,
D. O. K. P. w Krakowie (Referat Turystyki).
Z ramienia P. T. K. wziął udział w posiedzeniu
Z. Tokarski, kier. biura Żarz. Gł.
W wyniku dyskusji postanowiono, iż po
winno powstać przy Ak. Handl. Studium Tu
ryzmu o zmienianym jednak charakterze
w stosunku do przedwojennego Studium Tu
ryzmu przy Uiniiw. Jag. Obecne Studium Tu
ryzmu zwłaszcza w początkach swego istnienia
ma za zadanie organizację Kursów Turyst. dla
osób już dziś zatrudnionych w tuiystyce (.np.
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wszystkich Oddziałów, np. w r. 1930 do Włoch,
w 1937 do Francji, w 1938 do Rumunii.
Początkowa ilość członków Koła Krajozn.
wynosiła 20 osób, w r. 1938—350. Koło posiadało
3 aparaty fotogr., aparat do wyświetl, przeźro
czy, których było ok. 500 sztuk. Urządzano pro
pagandowe odczyty z przeźroczami w różnych
miejscowościach, na większych stacjach umiesz
czono 12 gablotek z propagandowymi zdjęcia
mi. Wydano album składający się z 10 wido
kówek dla Śląska. Biblioteka miała ok. 60 to
mów, a zbiór fotogr. wynosił ok. 2000 zdjęć.
Prócz tego Koło posiadało pewną ilość sprzętu
wycieczkowego. W roku. 1938 zlikwidowały
ówczesne władze Kolej. T-wo Krajozn. zamie
niając je na Sekcję Krajozn. Kolejowego
Przysposób. Wojsk.
Po przerwie okupacyjnej (zniszczony został
przez Niemców prawie cały majątek Koła jak
również dokumenty i kronika, na skutek czego
brak w sprawozdaniu obszerniejszych danych
cyfrowych) podjęto działalność w r. 1945 ((kil
ka krótszych wycieczek), a od r. 1946 znowu
urządzano 12 — 15 wycieczek rocznie. Na rok
1949 zaplanowano 14 wycieczek. Sekcja Kra
jozn. cieszy się obecnie wszechstronnym po
parciem Zw. Zawód. Kolej, zdobywając coraz
więcej członków (obecnie 194). Z ubiegłych lał.
pozostał jedynie zbiór fotografii z wycieczek
lat 1928 — 1934.
Na zakończenie swego sprawozdania, prze
wodniczący podziękował wszystkim, którzy swą
pracą i poparciem przyczynili się do osiągnię
cia tych wyników i wyraził nadzieję, iż przy
współpracy członków i bratnich organizacji
oraz poparciu władz Sekcja osiągnie w przysz
łości jeszcze lepsze wyniki w pracy.
Po sprawozdam im odbyło się zebranie towa
rzyskie połączone z występami artystycznymi.
Z. T.

referenci turyst. Urz. Woj., Dyrekcji Kolej.,
pracownicy „Orbisu“ , instruktorzy „Funduszu’
Wczasów“ , Zw. Zawód., Towarzystw Turyst. itd.
Pierwszy kurs ma się odbyć w jesieni b. r Poza
tym placówka ta powstała dzięki poparciu f i 
nansowemu Wydz. Tur. Min. Kom., ma się za
jąć opracowaniem koncepcji organizacji tu ry
styki w Polsce dostosowanej do zmienionych
warunków polityczno-społecznych. Nie wyklu
czając; badań naukowych nad gospodarczym
znaczeniem turystyki duży nacisk postanówiono położyć na oświatowo-społeczne oblicze ru 
chu krajozn.-turyst..
W y bramo 5-osobową komisję, która ma opra
cować preliminarz budżetu, program kursu te
gorocznego i zarys programu prac Studium Tu
ryzmu na przyszłość.
Z. T,

OTWARCIE SCHRONISKA POLSKIEGO
TOW. TATRZAŃSKIEGO W ZWARDONIU
W dniu 23.T. 1949 r. zostało w Zwardoniu
(pow. Żywiec), uruchomione schronisko Polsk.
To w.. Tatrzańskiego. Schronisko odremontowa

no kosztem
przewiduje
nych, które
w pokojach
wych.

4 milionów zł. W bieżącym roku
się dokończenie prac wewnętrz
umożliwią przyjęcie 70 turystów
kilkuosobowych i salach zbioro

K r o n i k a k o n s e r w a t o r Sk
ODKRYCIA W KOLEGIACIE W TUMIE
POD ŁĘCZYCA
Kolegiata w Tumie pod Łęczycą położona
niemal, idealnie w centrum Polski Piastow
skiej, .została niegdyś wybrana na miejsce ze
brań synodalnych duchowieństwa polskiego
i odgrywała przodującą role w życiu kościel
nym ówczesnej Polski.
W lipcu ub. r. w kolegiacie odkryto grób
wyższego dostojnika kościelnego. Stało ale to
w czasie robót architektonicznych w północnej
absydzie kościoła. Na głębokości’ 70 cm pod
posadzką znaleziono szczątki trumny (gwoź
dzie kute), kielich na patenie, pierścień, kru
cyfiks, szczątki» tkaniny brokatowej (złote n i
tki), fragmenty kości (kończyn dolnych, czasz
ki i kilka zębów). Grobowiec zbudowany z cio
sanych bloków piaskowca o wymiarach 2,60 X

Ryc. 36. Krucyfiks.

Fot. Z. Ciekliński.
Ryc. 35. Absyda północna z odnalezionym
grobowcem (w posadzce na 1-ym planie).

Fot. Z Ciekliński.

0,75, wysokość 0,70 m, grubość ścian 0,35 m.
został już prawdopodobnie w ciągu minionych
wieków obrabowany, tak, iż pozostawiono ty l
ko kielich i patenę o małej wartości material
nej. Należy tu zwrócić uwagą na analogią ni
niejszego grobowca z grobowcem biskupa Ma
ura (odkrycie prof. Szyszko-Bohusza w kryp
cie św. Leonarda na Wawelu), gdzie również
znaleziono kielich, pateną i pierścień biskupi.
Grobowiec na Wawelu jest starszy o około
lim lal i posiadał (czego brak w opisywanym
wypadku) wyjaśniającą imię i datą śmierci
zmarłego, tablicą ołowianą.
Krucyfiks srebrny w sarkofagu tumskim
ma wymiary 10,2 om X 7,1 om z przytwierdzo
ną figurą Chrystusa Ukrzyżowanego. Postać
Chrystusa, choć potraktowana ze zwykłą
w sztuce romańskiej dążnością do schematyzacji, posiada jednak ekspresją bólu na twa
rzy. W górnej części krzyża przyczepiona jest
blaszka srebrna z wytłoczoną sceną przedsta
wiającą błogosławiącą prawicą Boga Ojca. Mo
tyw błogosławiącej ręki cząsty jest w naszej
sztuce X I i X I I w. Spotkać go można na mo
netach z epoki wczesno-piastowskiej. Pocho
dzenie krucyfiksu jest raczej zachodnio-euro
pejskie (może Leodiumł).
Pateną ze srebra o dość lichym stopie, śre-
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Fot. Z. Ciekliński.
Ryc. 37. Kielich, pierścień i patena.
dinicy 10,2 om znaleziono w kiepskim stanie,
częściowo jest ona wykruszona.
Kielich z kutego srebra wysoki na 9,4 cm,
wewnątrz pozłocony, ina charakter kielicha
podróżnego, używanego przez przejezdnych du
chownych przy nabożeństwach, w miejscowo
ściach, w których nie było kościoła.
Pięknym natomiast okazem średniowieczne
go zło tnie twa jest pierścień biskupi, kuty ze

złota z przewierconym w środku ametystem.
Prawie wszystkie przedmioty zostały znalezio
ne w górnej części sarkofagu. Pod względem
wykonania technicznego znaleziska tumskie
górują nad krakowskimi i są prawdopodobnie
obcego pochodzenia.
Brali jakichkolwiek napisów nie pozwala na
stwierdzenie, ezy zmarły był stale związany
z kolegiatą w Turnie, ezy też zmarł przypad
kowo w czasie jednego z synodów i został po
chowany w kolegiacie. O ile nie był przejezd
nym, to na podstawie krucyfiksu należy stwier
dzić, iż pełnił obowiązki opata, albowiem kru
cyfiks .jest prawdopodobnie uwieńczeniem laski
opackiej. Gdybyśmy przyjęli te hipotezę, to
moźnaby przypuścić, że jeszcze około r. 1200
(przypuszczalny czas pochodzenia grobowca),
kolegiata była kościołem klasztornym.
Kończąc należy stwierdzić, że grobowiec od
kryty w kolegiacie tumskiej może rzucić no
we światło na początki istnienia kościoła kolegiackiego jak i w ogóle na sztukę i kulturę
polską we wczesnym średniowieczu.
Zbigniew Ciekliński, Łódź

Z p i śm ięnnictina
CZESŁAW PISKORSKI - SZCZE
CIN I DOLNE PRZYODRZE. Przewo
dnik. Wyd. Spółdzielnia Wyd. Oświato
wa — Czytelnik, — Wiedza Powszechna.
Wyd. Populamo-Na/ukowe. Biblioteczka
Krajoznawcza. Tomik pierwszy. 1948.
Stron 134. 37 ilustracji, 5 planóiW i mapek.
W ramach popularnego wydawnictwa „W ie
dza PiOWiSzechma“ , Spółdzielnia wydawniczooświatowa „Czytelnik“ , współpracując z Pol
skim Towarzystwem Krajoznawczym przystą
piła do realizowania cyklu popularnych prze
wodników krajoznawczych, które złożą sie na
„Biblioteko Krajoznawczą“ . Pierwszym prze
wodnikiem tego cyklu, redagowanego przez Jó
zefa Kołodziejczyka, jest przewodnik Czesława
Piskorskiego po Szczecinie i Dolnym Przyodrzu.
Po krótkim wstępie ogólnym, obejmującym
powstanie krajobrazu, opis klimatu, wód, czło
wieka i historii, autor daje w krótkim zarysie
dzieje Szczecina, po czym oprowadza czytelni
ka po starym mieście, dzielnicach nowoczes
nych, wreszcie zapoznaje z portem i jego urzą
dzeniami. Turysta, mając przewodnik w reku,
bez trudu znajdzie w terenie opisywane obie
kty i ich szczegóły.
Interesująco wypadł opis popularnej wod
nej trasy wycieczkowej ze Szczecina do Świno
ujścia. Tysiące osób co roku przepływa sta
tkiem te trasę, rozglądając sie na wszystkie
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strony z żywą ciekawością. Brak dostępnego
przewodnika uniemożliwiał turystom oriento
wanie sie w tej niezwykle interesującej okoli
cy. Dziś, mając przewodnik Piskorskiego w re
ku, każdy bez trudu rozpoznawać bodzie frag
menty okolic, przez które przepływa sie sta
tkiem.
Wyznaczywszy sizereg tras wycieczkowych
na wycieczki jedno, dwu i wielodniowe, autor
daje w porządku alfabetycznym opis miejsco
wości regionu szczecińskiego, bogatych w oso
bliwości krajoznawcze. Przejrzyste plany
i mapki ułatwiają orientacje w terenie.
Fragmenty historyczne przewodnika w na
leżytej mierze uwzględniają polskie tradycje
opisywanych ziem, gromadząc z tej dziedziny
wiele szczegółów mało dotąd znanych. Polski
wysiłek iwwojenmy włożony w zaludnienie, od
budowe i zagospodarowanie tych ziem uwyda
tniony jest dobrze.
Piskorskiego Przewodnik po Szczecinie nie
jest przeróbką podobnych wydawnictw przed
wojennych, lecz zupełnie oryginalnym ujęciem,
przystosowanym do potrzeb współczesnego kra
joznawstwa. Książka jest interesującą lekturą
nie tylko dla tych, którzy zwiedzają Szczecin,
lecz i dla tych, którzy „w zaciszu domowym“
pragną poznać ważny odcinek Polski współ
czesnej.
Wygodny kieszonkowy format książeczki
umożliwia turystom posługiwanie sie przewo
dnikiem w każdej chwili.
K. S.

