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ZBIGNIEW TOKARSKI

WCZASY ŚWIĄTECZNE
A KRAJOZNAWSTWO
Bieżący rok zaznaczył się szeregiem, spe
cjalnie korzystnych dla dalszego rozwoju
masowej turystyki i krajoznawstwa w Pol
sce, posunięć Rządu Polski Ludowej, tak, iż
możnaby go nazwać w tej dziedzinie,
w okresie powojennym, przełomowym.
W roku tym bowiem wydane zostały usta
wy o Funduszu Wczasów Pracowniczych,
nowa Ustawa o Ochronie Przyrody, nowy
statut organizacyjny Min. Komunikacji, na
podstawie którego przekształcono dotychcza
sowy Samodz. Wydział Tur. Min. Kom.
na Biuro Turystyki (zamieniając je tym sa
mym na Departament). W tym roku rów
nież powołana zostanie Rada Turystyczna
przy Ministrze Komunikacji. Najważniej
szym jednak pociągnięciem, — można po
wiedzieć rewolucyjnym, — najkorzystniej
kształtującym klim at dla przyszłego maso
wego uprawiania krajoznawstwa i turysty
k i przez szerokie rzesze robotnicze i chłop
skie, a za tym przez tych, którzy dotychczas
nie korzystali z dobrodziejstw wycieczek,
było podjęcie przez Centralną Radę Związ
ków Zawodowych masowej akcji imprez
wypoczynkowych i kulturalnych w dni
świąteczne.
Warto przytoczyć tu słowa wstępu okól
nika rozesłanego przez Centralną Radę Zw.
Zawodowych (Dział K ultury i Oświaty), by
zrozumieć jak dalece zostało docenione przez
decydujące czynniki Polski Ludowej hasło
głoszone i propagowane już dawno przez
Polskie Tow. Kraj. — hasło upowszechnie
nia kultury i oświaty m. innymi przez po
znanie kraju ojczystego.
„Centralna Rada Związków Zawodowych
w trosce o człowieka pracy i jego rodziny,
w trosce o coraz liczniejsze masy robotni
ków i pracowników umysłowych biorących
udział we współzawodnictwie pracy, w tro 
sce o tych wszystkich, którzy odbudowują
i rozwijają gospodarkę narodową Polski L u 
dowej, zakładając w ten sposób fundamenty
socjalizmu, w trosce o nowy, bardziej kultu
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ralny styl życia klasy robotniczej — podej
muje masową akcję imprez wypoczynko
wych i kulturalnych w dni świąteczne.
Imprezy te mają na celu stworzenie ro
botnikom a pracownikom umysłowym oraz
ich rodzinom warunków odpoczynku po pra
cy, zdrowia i kulturalnej rozrywki“ .
Akcja powyższa w myśl powyższego okól
nika w dużej mierze opiera się na organi
zacji wycieczek, obejmuje bowiem następu
jące formy: 1) Masowe wycieczki wszelki
mi środkami lokomocji i piesze, do pobli
skich miejscowości o charakterze wypoczynkowo-rozrywlkowym. 2) Wycieczki dal
sze z noclegami lub bez o charakterze krąjoznawczo-wypoczynkowym. 3) Imprezy kulturalno-rozrywkowe i sportowe w miastach
i osiedlach.
Dla przeprowadzenia powyższej akcji
Centr. Rada Zw. Zawód, poleciła Okr. Ra
dom Zw. Zawód, i Pow. Radom Zw. Zawód,
wyłonić w porozumieniu z Komitetami Wo
jewódzkimi i Miejskimi Polskiej Zjedn.
Partili Robotn. zespoły kierujące1 akcją w y
poczynkową w dni świąteczne. Fakt ten
świadczy najlepiej, iż przodująca partia kla
sy robotniczej w Polsce doceniła również
znaczenie turystyki i krajoznawstwa w dzie
le szybkiej socjalizacji kraju.
Do współpracy z kierownictwem akcji
C. R. Z. Z. poleciła wciągnąć przedstawicieli
miejscowych Dyrekcji Kolei, Polskiego Ra
dia, Organizacji Turystycznych i Krajo
znawczych, Wojew. Rady K u ltury Fizycznej
!i Sportu, Wojew. Wydz. Kult. i Sztuki, Zw.
Zawód. Kult. i Sztuki oraz przedstawicieli
miejscowych placówek P. C. H i Społem.
Główny ciężar akcji spada na Rady Za
kładowe i Oddziały (Koła) Związków Zawo
dowych, które winny przejawić jak najszer
szą inicjatywę w organizowaniu wycieczek
i innych imprez. Z pomocą w tej działal
ności winny przyjść również Dyrekcje Za
kładów Pracy.

W przeciwieństwie do wczasów organizo
wanych przez Fundusz Wczasów Pracowni
czych, które z natury rzeczy w niewielkim
stopniu obejmują dotychczas rodziny pra
cowników, akcja wczasów świątecznych,
w myśl okólnika, winna objąć w możliwie
najszerszym zakresie rodziny pracownicze.
Środki na pokrycie akcji mają być czer
pane: a) z funduszów własnych uczestników
wycieczek i imprez, b) z funduszów akcji so
cjalnej zakładów pracy, c) z funduszów Wy
działów Kult. i Sztuki Urząd. Woj. i Zarządów
Miejskich, d) z funduszów związkowych.
Okólnik zaleca wykorzystywanie, obok
własnych środków lokomocji, dostarczanych
przez Zakłady Pracy, w jak najszerszym za
kresie, kolei, przez organizowanie pociągów
popularnych.
Nie poprzestając jednakże na powyższym
okólniku Centralna Rada Związków Zawo
dowych spowodowała wydanie odpowiednich
zarządzeń przez związane z organizacją akcji
wczasów świątecznych urzędy i instytucje
dla podległych im komórek.
1) Min. Handlu Wewnętrznego, biorąc na
siebie odpowiedzialność za organizację za* '
opatrzenia wycieczek i imprez, w celu umo
żliwienia wyjeżdżającym osiągnięcia maksi
mum korzyśdi spędzenia dnia wolnego od
pracy na świeżym powietrzu, zleciło Centra
li Spółdzielni Spożywców „Społem“ oraz
Państwowej Centrali Handlowej bezzwło
czne skontaktowanie się ich Oddziałów
z miejscowymi Komitetami P. Z. P. R. oraz
Okręgowymi Komisjami Związków Zawo
dowych i uruchomienie natychmiastowej
akcji zaopatrzenia zarówno wycieczek pra
cowniczych jak i wszystkich imprez maso
wych.
System zaopatrzenia winien być zorgani
zowany w taki sposób, aby nie dopuścić do
uaktywnienia elementów spekulacyjnych
i do nieuczciwego wykorzystania wzmożo
nego ruchu wycieczkowego przez prywatne
przedsiębiorstwa handlowe.
Akcja ta winna być (w myśl okólnika)
przeprowadzona:
a)
przez wzmocnienie ilościowe i asorty
mentowe placówek podległych wyżej w y
mienionym centralom w miejscowościach,
do których kierują się wycieczkowicze z po

bliskiego dużego miasta łub osiedli fabry
cznych;
b) przez wybudowanie w miejscowościach
0 wyjątkowym nasileniu wycieczkowiczów
(a równocześnie odległych od osiedli ludz
kich — prowizorycznego baraku, werandy
lub dużego namiotu, zaopatrzonych ew.
w kuchnię połową, który to punkt winien
spełniać rolę gospody ludowej (o zwężonym
jadłospisie) i dystrybutora artykułów żyw
nościowych przystosowanych do natychmia
stowego użytku;
c) przez zorganizowanie specjalnej ko
mórki (w Centralach i ich Oddziałach) ma
jącej do dyspozycji odpowiedni tabor samo
chodowy. Instytucje i zakłady organizujące
wycieczkę, w tejże komórce będą mogły za
mawiać samochód zaopatrzeniowy, który
uda się do wskazanej miejscowości.
Przy wszystkich wyżej wymienionych ro
dzajach zaopatrzenia przewidziano zorgani
zowanie (celem uniknięcia tłoku) handlu od
nośnego, przy czym nacisk miał być położo
ny na sprzedaż znormalizowanych paczek
żywnościowych (wskazania Polsk. Komit.
Żywn.), a nie poszczególnych artykułów.
Okólnik przewiduje zaopatrzenie wycie
czkowiczów również w kremy, olejki do opa
lania, spodenki sportowe itd.
Równocześnie Min. Handlu Wewn. wyda
ło odpowiednie zarządzenia o uprzywilejo
wanie zapotrzebowań składanych dla po
wyższej akcji przez obie Centrale.
2)
Ministerstwo Komunikacji Biuro Tury
styki wydało do wszystkich Dyr. Okr. Kolei
Państw, zarządzeń.e w sprawie organizacji
pociągów turystycznych (popularnych). Po
ciągi te (o charakterze pociągów nadzwy
czajnych, nieprzewidzianych w rozkładzie
jazdy) mają być urządzane w celu uaktyw
nienia i umasowienia ruchu turystycznego
szerokich rzesz ludzi pracy, dla wypoczynku
w dni świąteczne poza miejscem pracy oraz
dla ułatwienia ludności wzięcia udziału ma
sowego w 'mprezach, manifestacjach i zjaz
dach — bądź to z inicjatywy kolei, bądź to
na wniosek instytucji państwowych, samo
rządowych, spółdzielczych, Związków Za
wodowych albo organizacji i stowarzyszeń
społecznych, politycznych, sportowych, nau
kowych, turystycznych oraz Biur Podróży.
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Pociągi turystyczne winny być urucha
miane w miarę istniejących możliwości ta
borowych w dowolnych relacjach na całej
sieci P. K. P. na odległość conajmniej 40 km
w jedną stronę, a na okres nie dłuższy niż
72 godziny.
Zniżka w cenie przejazdu pociągiem tu ry 
stycznym przy grupach minimum 350 osób
wynosi 50%.
Okólnik powyższy zawiera poza tym sze
reg szczegółowych przepisów dotyczących
uruchomienia pociągów turystycznych.
3)
Ministerstwo K u ltury i Sztuki, Depar
tament Przedsiębiorstw Art. i Rozrywk. po
leca w swym zarządzeniu skierowanym do
Woj. Wydz. Kult. i Sztuki, teatrów, oper,
filharmonii, orkiestr symfonicznych i kwar
tetów oraz do Państwowego Przedsiębior
stwa Rozrywkowego w Łodzi, Związku Zaw.
Prac. Sztuki i K ultury i Spoi. Organizacji
Imprez Artyst. „Artos“ , by wszystkie pla
cówki artystyczne organizowały przedsta
wienia nie tylko popołudniu i wieczorem, ale
i przed południem. W okresie letnim przed
stawienia i koncerty w miarę możności należy organizować na wolnym powietrzu.
Wydziały K ultury i Sztuki wspólnie z miej
scowymi placówkami ,,Artos‘u“ i Związkiem
Prac. Sztuki i K u ltury zobowiązane zostały
do podjęcia systematycznej akcji imprez ar
tystycznych w niedziele i święta powiązanej
z wycieczkami, turystyką i wyjazdami na
wieś.
W planach finansowo - gospodarczych na
rok 1950 należy uwzględnić wydatki zwią
zane z «działem placówek artystycznych
w systematycznej akcji organizowania wcza
sów niedzielnych i świątecznych.
Okólnik podkreśla, iż Min. K u ltury i Sztu
ki docenia wielkie społeczne znaczenie na
leżytej organizacji wypoczynku niedzielnego
i świątecznego.
4)
Główny Urząd K ultury Fizycznej w y
dał okólnik do Związkowej Rady Kult. Fiz.
i Sportu C. R. Z. Z., Głównej Rady Sportu
Wiejskiego, do wszystkich Zrzeszeń Sporto
wych, Związków Sportowych i Wojewódz
kich Urzędów K u ltury Fizycznej, w którym,
w celu wykorzystania dni świątecznych
i wolnych od pracy dla objęcia szerokich
mas pracowniczych ruchem sportowym oraz
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w celu zorganizowania ludziom pracy jak
najwłaściwszych form wypoczynku, ustala
następujące wytyczne: a) w zakresie imprez
sportowych należy zorganizować w dni
świąteczne w godzmach przedpołudniowych
bezpłatne propagandowe imprezy sportowe,
zaś imprezy międzypaństwowe, międzyna
rodowe, międzyokręgowe oraz mistrzostwa
Polski i Okręgów należy rozłożyć w czasie
i udostępnić je dla świata pracy przez wpro
wadzenie biletów ulgowych; b) w zakresie
wycieczek i masowej turystyki Zrzeszenia
i Związki Sportowe winny udzielać syste
matycznej pomocy zakładom pracy przy or
ganizowaniu wycieczek zbiorowych przez
skierowanie do prac organizacyjnych akty
wu działaczy sportowych, zaopatrzenie akcji
wycieczkowej w odpowiednie ilości sprzętu
sportowego, przydzielenie ekipom sportowym
instruktorów Wych. Fiz d organizowanie
w ramach wycieczek, zwłaszcza większych
zakładów pracy, pokazów i rozrywek sporto
wych. Wycieczki i masową turystykę włą
czyć należy do programów pracy Kół Spor
towych przy zakładach pracy; c) w zakresie
wykorzystania urządzeń sportowych winno
się udostępnić korzystanie z wszelkich urzą
dzeń sportowych, a specjalnie wodnych, naj
szerszym masom pracowniczym w miarę
możliwości bezpłatnie lub za niską opłatą,
d) w zakresie sportu wiejskiego należy zorgan-zować pokazy propagandowe sportowe
na terenie wiejskim. Kierownictwo nad akcj<l sportową w dnie wolne od pracy objąć
winni Dyr. Woj. Urzęd. Kult. Fiz. równo
cześnie wchodząc w porozumienie (celem
skoordynowania jej z akcją wycieczkową
i kulturalno-rozrywkową) z powołanymi do
tych spraw Komitetami przy Okr. Radach
Zw. Zawodowych.
Wszystkie
zainteresowane
organizacje
winny wydać odpowiednie instrukcje do
podległych im komórek organizacyjnych.
W praktyce, jak z szeregu doniesień prasy
można się zorientować, realizacją działu w y
cieczek akcji wczasów świątecznych zajęły
się przede wszystkim Wojewódzkie i Powia
towe Komisje Krajoznawcze przy Okręgo
wych i Pow. Radach Zw. Zawód, powołane
okólnikiem Centr. Rady Zw. Zawód, z 13.VI.
1949 r. W powyższych Komisjach przewi-

dziano udział również miejscowych działa
czy krajoznawczych, związkowców interesu
jących się krajoznawstwem oraz przedstawi
cieli referatu turyst. Urz. Woj. i Dyr. Okr.
Kolei Państwowych.
Komisje te w nny opracować trasy w y
cieczek krajoznawczych na swym terenie,
zbierać materiały krajoznawcze tyczące da
nego regionu, koordynować na jego obszarze
ruch turystyczno - krajoznawczy, służyć po
mocą instrukcyjną kier. świetlic i sekcji
krajoznawczych, wysuwać wnioski i propo
zycje z zakresu krajoznawstwa, opracowy
wać materiały krajoznawcze i przesyłać
sprawozdania miesięczne ze swej działalno
ści.
Równocześnie z powyższym okólnikiem
została wydana instrukcja o powiązaniu or
ganizacyjnym O. R. Z. Z. i Pow. Rad. Zw.
Zaw. z P. T. K., na mocy której winny one
delegować do Oddziału lub Okręgu Polsk.
Tow. Kraj. 2-ch członków Związków mają
cych zainteresowania lub praktykę krajo
znawczą na stanowisko jednego wiceprezesa
i jednego członka Zarządu.
Instrukcja ta podkreśla, że Centr. Rada
Zw. Zawód, przywiązuje wielką wagę do
akcji krajoznawczej, która ma za zadanie
m. in. zapoznanie rzesz robotniczych z ży
ciem miast i wsi, zaznajomienie ich z histo
rią Polski, walk wyzwoleńczych itp. Dlatego
też do odpowiednich agend Polsk. Tow.
Krajozn. poleca się wydelegować uświado
mionych i wyrobionych aktywistów związ
kowych.
Jednoczesne wydanie wyżej wspomniane
go okólnika i instrukcji spowodowało, iż
udział działaczy i Oddziałów P. T. K. w rea
lizacji akcji wczasów świątecznych jest
b. poważny. W szeregu miast delegowały
Oddziały P. T. K. swych członków do prac
w Powiatowych i Wojew. Komisjach K ra
joznawczych (w niektórych zajęli oni sta
nowiska ich przewodniczących np. w Kato
wicach). W wielu wypadkach P. T. K. jest
w dużej mierze czynnikiem, któremu powie
rzono techniczną stronę realizacji tej akcji
np. Oddziały P. T. K. w Rzeszowie i Ka
towicach prowadzą kursy dla działaczy kra
joznawczych Zw. Zawód., w szeregu miast
oprowadzają wycieczki Związkowe i Zw.

Samop. Chłopskiej (W-wa, Kraków), lub
przynajmniej biorą udział w tych pracach.
Okólnik przewidywał zorganizowanie w
bieżącym roku 50.000 wycieczek krajoznaw
czych przy udziale 1 miliona uczestników.
Mimo jednak, że i okólnik o organizacji
wczasów świątecznych i okólnik o powoła
niu Wojew. d Pow. Komisji Krajozn. zostały
wydane stosunkowo późno, bo w połowie
czerwca, stworzyły one już tylko ramy or
ganizacyjne dla dawno istniejących ten
dencji zmierzających do masowego uprawia
nia turystyki krajoznawczej. Chociaż brak
jeszcze cyfrowych wyników, doniesienia
płynące ze wszystkich okolic kraju (morze,
góry, pojezierze mazurskie itd.) pozwalają
stwierdzić, że mimo zimnego i niepogodnego lata ruch turystyczny na całym tere
nie Polski w roku bieżącym po raz pierwszy
od chwili zakończenia wojny pod względem
ilościowym znalazł się w punkcie przełomo
wym i przewyższył wszelkie oczekiwania,
a wielokrotnie i możliwości jego techniczne
go obsłużenia, czego najlepszym dowodem
są masowe wycieczki pociągami popularny
mi i samochodami na trasę W — Z w War
szawie.
Należy sądzić, iż planowana cyfra 1 mi
liona uczestników wycieczek związkowych
zostanie znacznie przekroczona, w przyszło
ści jednak, mimo istniejących (dzięki w y
danym okólnikom) ram organizacyjnych,
ujęcie wzrastającej fa li masowej turystyki
(zwłaszcza po przyłączeniu się wsi do tego
ruchu — co sygnalizuje już swymi posunię
ciami Zw. Samopomocy Chłopskiej),f a zwła
szcza dostarczenie im technicznej obsługi
(transport, noclegi, wyżywienie, przewodni
cy, literatura i mapy) będzie wymagało w iel
kich wysiłków ze strony zainteresowanych
czynników.
Polskie Tow. Kraj. ma tu szerokie pole
do działania, winno wziąć w akcji jak naj
większy udział, bo wreszcie w Polsce stwo
rzone zostały dogodne warunki, aby ideje
krajoznawcze zaszczepić w szerokie rzesze
społeczeństwa i zrealizować pragnienia, o któ
rych marzyli pionierzy ruchu krajoznawcze
go w Polsce przed 40 laty.
Zbigniew Tokarski.,
Warszawa.
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W ŁADYSŁAW SŻREMOWICZ

POZNAJEMY ZESPÓŁ PORTOWY „GD“ (Część l i ga)
Mijamy kilka zakotwiczonych okrętów,
rozróżniamy obok czarnych „węglarzy“
większych ,,drobnicowców“ , a jak nam szczę
ście dopisze — to mioże trafim y na dumę na
szej marynarki — MS „Batorego“ .
W przeciwieństwie do Gdańska, który jest
wewnętrznym portem i po większej części
naturalnym, Gdynia posiada nadbrzeża i ba
seny sztuczne i jest zaliczana do portów ze

■

wnętrznych. Chroniony przez półwysep hel
ski, zamarza rzadko, posiada znaczną głębię
i dno nadające się do zakotwiczenia — sło
wem jest portem o dogodnych warunkach
nawigacyjnych. Dodając do tego sprawność
służby portowej, tak taboru pływającego jak
i na nadbrzeżach, to zrozumiemy powód, dla
którego Gdynia cieszy się dobrą opinią w ko.
łach żeglarskich.

Oto kilka cyfr dotyczących zniszczeń dokonanych przez Niemców w porcie gdyńskim:

ok.

3,200
13,000
240,000
750
88
10

Stan w roku:
1939
m falochronów
—
m nadbrzeży
_
mJ magazynów
—
ha obszaru wodnego
—
urządzeń przeład.
—
m przeć, głębokości
—

Stan obecny jako w ynik prac 3-letniego
planu 1947/49 obrazuje najlepiej cyfra z r.
1948— 12, 75 m ilj. ton przeładunku. W świetie tym. jasno' uwidaczniają się osiągnięcia
robotnika i technika portowego!
Chcąc sobie uprzytomnić rozwój organicz
ny portu, będącego całkowicie dziełem rąk
ludzkich, dzielimy go na część wyczerpaną
i część nasypaną. Linia podziału — dawny
brzeg morski biegnie w sposób następujący:

1949
zniszczonych

90%
80%'
80%
zatarasowanego 50%
zniszczonych
85%
zamulone do
60%

Bulwar Szwedzki — Pawilony Targów —
Tasmowce — Dworzec Morski — Port Wo
jenny Oksywie. Portowiec na takie tłum a
czenie spogląda nieco z góry, mówiąc, że port
składa się z części zewnętrznej i wewnętrz
nej, połączonych wspólnym awanportem.
Główne wejście do tego ostatniego jest za
tarasowane wrakiem niemieckiego pancerni
ka „Gneisenau“ , wykorzystanym obecnie ja
ko falochron.
A teraz naszym okręcikiem poznajmy po
czynając od południowego krańca obszar
portowy w Gdyni.
Basen Jachtowy (Z) utworzony przez fa
lochrony Żeglarski i Południowy daje schro
nienie tym małym i zwinnym jednostkom
sportu wodnego. Wokoło przystani rozloko
wały się pomieszczenia braci żeglarskiej
i warsztaty drobnych remontów. Całość mo
la południowego (dł. ok. 700 m) służy z prze
biegającą je Al. Zjednoczenia celom repre
zentacyjnym. Wzniesiono tu gmachy PCWM,
Morskiego Laboratorium Rybackiego, Ośrod
ka Harcerskiego, Żeglugi Przybrzeżnej
„G ry f“ itd.
(I) Basen nr 1 zamknięty jest z trzech stron
przez nast. nadbrzeża: Pomorskie jako baza
przybrzeżnej żeglugi turystycznej, Prezy-
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W porcie węglowym Gdyni.
Fot. B. Kupiec.
denta wzdłuż pawilonów MTG, a w drugiej
linii: Obserwatorium Morskiego P. I. H. M.,
Gmachu Rybołówstwa oraz Wilsonowskie
(na molo Rybackim), jako przystanią dla że
glugi rybackiej. Molo Rybackie (dług. ok.
650 m) z ul. Hryniewieckiego mieści znaczną
ilość różnych budynków przedsiębiorstw ry 
backich, oraz gmachy biurowe i administra
cyjne, chłodnie rybne, magazyny, patroszalnie, solarnie, zamrażalnie, składy beczek
i wytwórnie opakowań, przetwórnie rybne
(fabryka mączki rybnej) itp.
(II) Basen nr 2. Nadbrzeża Angielskie, Ka
szubskie, Rybne i Helskie również służą ce
lom przeładunku połowów morskich. Prócz
kutrów różnego rozmiaru przybijają tu nasze
dalekomorskie trawlery, przywożące, zależnie
od sezonu, rybę białą lub też śledzie. Dalsze
nadbrzeże — Reperacyjne — jak sama nazwa
wskazuje, służy celom stoczniowym (Stocznia
Rybacka). Północne nadbrzeże, położone na
molo im. inż. Wendy, posiada już zupełnie in 
ne przeznaczenie: jako „Śląskie“ tworzy już
część portu przeładunkowego dla węgla itp.
towarów masowych. Jest więc uzbrojone
w odpowiedniego kalibru dźwigi portalowe,
które stalowymi chwytakami wynoszą wę
giel z wagonów i sypią do luków przybyłych
okrętów. Odwrotną drogą potrafią z okrętów
rozładować masowe przesyłki rudy dla ślą
skich hut.

(III) Basen nr 3. Nadbrzeża Szwedzkie
i Duńskie tworzą właściwy port węglowy
w Gdyni. Pierwsze dług. ok. 780 m posia
da kilka dźwigów portalowych. Olbrzymia
wywrotnica wagonów (wywracanie wiszą
cego nad burtą okrętu wagonu) została znisz
czona przez okupanta. Rozległe usypiska wę
gla i koksu uzupełniają obraz tego nadbrzeża.
Następne nadbrzeże zwane Duńskim jest
niezmiernie ciekawe dla „szczura lądowego“
gdy spogląda na pracę tu zmontowanych
wielkich taśmowców. Ten system przeładun
kowy jako najbardziej ekonomiczny przyjął
się dla węgla na całym świecie. Urządzenia
w Gdyni, które należy zwiedzić od strony
lądowej posiadają zdolność przeładunkową
do 500 Pgodz., z istniejących większe (do
2000 t/godz.) będzie można oglądać w por
cie węglowym w Szczecinie. Wywrotnica
z wnętrza wagonu rzuca węgiel na stale
w ruchu będącą taśmę transportera — która
unosi go do góry i przez le j, zanurzony w luk
okrętowy — do wnętrza ładowni, gdzie z ło
patami najcięższą pracę odbywają trymerzy
węglowi. Wreszcie ostatnie nadbrzeże tego
basenu, położone na molo pasażerskim, zwa
ne jest Holenderskim. A rty k u ł przeładunko
wy tutaj: ruda, złom i większe wyroby me
talowe, po części w tranzycie z hut czeskich
na eksport. Odpowiednie dźwigi portalowe
gwarantują sprawny przeładunek.
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Gdynia. Kapitanat Portu
i statek ,,Batory“ .
Fot. E. Falkowski
Wspomniane tu molo pasażerskie, dzielą
ce basen nr 3 od awanportu, w swym zary
sie jest mniejsze znacznie ad poznanych już
wyżej budowli morskich. Istnieją zamierze
nia znacznego powiększenia jego powierz
chni. Poznaliśmy południowe jego nadibrzeże Holenderskie, wschodnią krawędzią jest
(postojowe) nadbrzeże Belgijskie, zaś głów
nym — Nadbrzeże Francuskie. Najważniej
szym ośrodkiem życia portowego jest tutaj
Dworzec Morski —• miejsce postoju transa
tlantyckich liniowców pasażerskich, z któ
rych MS Batory utrzymuje regularne połą
czenie na trasie Gdyniia-Nowy York. Dla
obsługi — dwa dźwigi półportalowe, z któ
rych jeden dzięki krytemu pomostowi słu
ży zarazem jako pomost pasażerski z lądu
na pokład okrętu. Nieco dalej — gmach ma
gazynowy, na jego szczycie wieża obserwa
cyjna Kapitanatu Portu. Dyżurny sygnałem
świetlnym „łapie“ nadchodzące jednostki
morskie i zapytuje się o ich życzenia lub
przekazuje rozkazy Kapitanatu Portu. Na
skutek jego porozumienia, do pracy wyrusza
ją pilloci i holowniki, celem wprowadzenia
okrętu do portu. Przystań ich — tuż obok,
przy nadbrzeżu Portowym.
A teraz kanałem wejściowym pomiędzy
dwiema ostrogami przepływamy do we
wnętrznej części portu. Strona po pra
wej burcie, północna, jest zajmowana
przez Marynarkę Wojenną; nas w tej chwi
li interesuje obszar handlowy portu. Skrę
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camy pół na lewo, wpływając do basenu nu
mer czwarty (IV).
Nadbrzeże Pilotowe (dług. 200 m) — przy
stań dla wycieczek wodnych po porcie. Daw
niej stał tutaj budynek Kapitanatu Portu oraz
magazyn nr 1, pierwszy w ogóle w porcie.
Obecnie w ielki plac składowy lin ii regular
nych, oraz opodal budynek Morskiego Urzę
du Zdrowia. Następuje Nadbrzeże Polskie
(dług. 1100 m) — które jest główną przysta
nią dla lin ii regularnych. Żegluga ta trudni
się przewozem drobnicy w eksporcie oraz
imporcie. Parterowe przeważnie magazyny I
liindi służą jako terminowe przechowalnie
(14 dni), piętrowe zaś II lin ii (już za biegiem
ul. Polskiej) do długotrwałego składowania,
sortowania, przepakowywania itp. W pierw 
szej lin ii mamy magazyny „Cukroport“ ,
„Fetter“ , „Am. Scantic Linę“ , „Pantarei“
oraz nr 3. Dalej Chłodnia Portowa (1930/34),
największa w Europie — W poszczególnych
komorach można stopień temperatury dosto
sować do wymagań towaru. Przeładunek od
bywa się bezpośrednio do i z okrętu. Czasowo
mieści się tu eksportowa zbiornica jaj (do
Wielkiej Brytanii), znane są sezonowe tran
sporty jagód polskich do Anglii. Druga linia
tego nadbrzeża odznacza się olbrzymimi gma
chami tej miary, co Zakład P. Mon. Tytonio
wego, magazyn nr 5, „Bananas“ (dawna dojrzewalnia bananów), „Społem“ itd.

Nadbrzeże Rotterdamskie zamyka basen nr.
4 od strony południowej. Pierwszą linią zaj
muje wyposażony odpowiednimi dźwigami
magazyn nr 2 dla drobnicy mniej szlachetnej
jak chemikalia, ziemniaki itp. W drugiej l i 
nii mieści się gmach Dyrekcji Ceł oraz sta
cja kolejowa Gdynia-Port.
Nadbrzeże Indyjskie stało się ośrodkiem
przemysłu portowego. Na małej stosunkowo
przestrzeni koncentruje się tutaj kilka nie
zwykle ważnych zakładów, począwszy od ka
nału przemysłowego: Elewator Zbożowy
Państwowych Zakładów Zbożowych (1937 ro
ku), z podziałem na pionowe komory (si
losy) i poziome składy. Prócz przeładun
ku i magazynowania elewator posiada
zdolność czyszczenia, sortowania itp. produk
tu. Przed elewacją frontową znajduje się ol
brzymi agregat ssąco-tłoczący, służący syste
mem ruchomych rur do eksportowania prze
ładunku: okręt — elewator i odwrotnie. Dalej
eksportowa składnica zbiornikowa melasy.
Olejarnia Union (1930 r.) jest przetwórnią na
sion oleistych, które tutaj przybywają drogą
morską z krajów egzotycznych. W ramach
gdańskiego zespołu produkcja nastawiona jest
na wyrób krajowej margaryny. Charaktery
styczną sylwetkę — o pasach biało-czerwo
nych posiada sześciopiętrowa Łuszczarnia
Ryżu (1928 r.). Obecnie zakład służy jako
kaszarnia i młyn żbożowy.

Po wycofaniu się z tego, nader ruchliwe
go basenu drobnicowego, zdążamy
opły
wając nadbrzeże norweskie (postojowe) do
basenu nr 5 (V). Jego obszar został wyodrę
bniony ponownie w r. 1948 jako Strefa Wol
nocłowa, ograniczona wokół wysokim parka
nem. Nadbrzeże Stanów Zjednoczonych ja
ko najlepiej wyposażone w dźwigi i maga
zyny — posiada gros przeładunku. Prócz eks.
portu i importu własnego przechodzi tędy
tranzyt basenu naddunajskiego (przeważnie
czechosłowacki). Z towarów zasługujących na
specjalne zaznaczenie wymienimy bawełnę,
główny surowiec naszego przemysłu w łó
kienniczego, który z całego świata przybywa
tutaj w tysiącach bel. Nadbrzeże Czechosło
wackie posiada dwa dźwigi i rampę przeła
dunkową wraz z torami kolejowymi. Nad
brzeże Rumuńskie — przeciwległe Nadbrz.
St. Zjedn. — służy przeważnie jako postojo
we, jak i Nadbrzeże Jugosłowiańskie przy
kanale przemysłowym.
(VI) Zachodnia część datuje się z lat przed
wojennych — gdyż tutaj na pochylni koń
czono w 1939 roku pierwszy polski okręt,
który się dostał jednak w ręce okupan
ta jeszcze w trakcie budowy. Niemcy nie
zdołali wszystkiego zniszczyć — ocalałe oraz
odbudowane urządzenia służą jako warszta
ty reperacyjne dla pełnomorskich jedno-
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Fot. E. Falkowski
stek — podczas gdy stocznia gdańska prze
jęła rolę stoczni 'budującej nowe okręty.
W kierunku ślepo się kończącego kanału
przemysłowego szły przedwojenne plany roz
budowy portu, który okalając Kępę Oksyw
ską miał ostatecznie otrzymać drugie na pół
nocy w kierunku na Puck ujście do morza.
Odzyskanie Gdańska zmieniło zamierzenia
w tym kierunku jako niecelowe.
Port Drzewny — to północno-zachodnia
część kanału przemysłowego w pobliżu dziel
nicy Obłuże. Przed wojną: miejsce eksportu
polskiej tarcicy, tuż po wojnie: przeładunek
bydła UNR.RA i koni importowanych, obec
nie znów powraca do pierwotnej roli jako
port drzewny Paged‘u.
Okręcik nasz zawraca prując pełną parą
kiótką falę portu pośrodku kanału przemy
słowego, podążając na lin ii granicznej admi
nistracji portu handlowego ku awanportowi. Rzucamy wzrokiem to na prawo to na

lewo, by utrwalić w zmysłach uprzednio w y
łapane, co ciekawsze dla nas — fragmenty
życia portowego. Mijamy po drodze olbrzy
mi dźwig pływający, który zostaje z jednego
terenu prac portowych przeholowany do d ru 
giego. Znak to, że praca wre nie tylko przy
przeładunku towarów, lecz, że gospodarz por
tu, Gdański Urząd Morski, przejęty jest tro 
ską o- dalszą rozbudowę i unowocześnienie
posiadanych urządzeń. Każdy rok przynosi
nowe dźwigi, większe magazyny, liczniejszy
sprzęt portowy.
Pełni dumy i zdrowego optymizmu stojąc
u burty naszego stateczku ogarniamy okiem
wspaniałą panoramę wybrzeży i jego leś
nych wzgórz, łączących sylwetki obu obsza
rów portowych. Gdańska i Gdyni.
Wł. Szremowicz
Uwaga: cyfry wstawione (I), (II), (IH) od
noszą się do planu zwiedzania Gdyni.

W ŁADYSŁAW GODLEWSKI

PABIANICE
Pabianice nie leżą na żadnym z utartych
dzisiejszych szlaków turystycznych. Poło
żone w centralnej Polsce nad rzeką Dobrzynką, dopływem Neru, 14 km na południe od
Łodzi, przy szosie Warszawa — Wrocław
i przy lin ii kolejowej Warszawa — Kalisz—
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Wrocław, połączone ponadto z Łodzią tram
wajem elektrycznym, wciągnięte zostały
w ^orbitę interesów „Polskiego Mancheste
ru“ . Jako miasto przemysłowe Pabianice
dotąd nie były uznawane jako atrakcja tury.
styczna. Mniej tu przeto było wycieczek

Herb miasta Pabianic
,Aaron"

Ryc. 82. Herb miasta Pabianic.

krajoznawczych, więcej za to przyjazdów
w celach handlowych. Dziś sytuacja zmieni
ła się, rozszerzył się zakres współczesnego
krajoznawstwa, Pabianice więc zasługują na
poznanie, dlatego warto im poświęcić więcej
n z dotąd uwagi.
Na miejscu, gdzie zbudowało się miasto,
gdzie dziś dymią kominy fabryczne, a tu r
kot maszyn świadczy o wzmożonym współ
zawodnictwie pracy, w zamierzchłych cza
sach wśród borów i bagien ,,chrapami“ zwa
nych, istniały od dawien dawna osady ludz
kie. Świadczą o tym liczne ślady cmenta
rzysk przedhistorycznych skupiających się
wzdłuż brzegów rzeczki Dobrzynki. Już
w końcu ubiegłego stulecia natrafiono na te
renach dawnego folwarku, a późniejszego
przedmieścia zw. „Górka“ na prehistoryczne
cmentarzysko, a w roku 1934 odkryto cmen
tarzysko z okresu lateńskiego (VI — V w.
przed Chr., w centrum miasta przy ul. Bu
gaj Nr. 3. Sama nazwa ulicy Bugaj, biegną
cej nad brzegiem Dobrzynki, świadczy o tym,
że tu znajdował się „święty“ gaj, gdzie skła
dano bóstwom ofiary.
Dwa kilometry na północ od centrum
miiasta, na terenach dawnego młyna Plisz

ka, są ślady grobów jamowych, a dwa kilo
metry na południe, pod laskiem miejskim,
na skraju dawnej puszczy Tuszyńskiej znaj
dować się musiała osada, na co wskazują
znaleziska w postaci narzędzi z rogu. Sie
kierkę z rogu wydobyto również w czasie
robót ziemnych na terenach P. Z. P. B. d.
„K indler“ przy ul. Zamkowej Nr. 31.
Pabianice, w wieku X, wraz z okoliczny
mi wsiami wchodziły w skład Kasztelanii
Chropsklej, którą królowa Judyta, żona Wła
dysława Hermana, w roku 1206 darowała
Kapitule
Krakowskiej jako votum dla
uproszenia potomstwa u Boga. ,,I przyszedł
na świat syn Bolesław zwany Krzywou
stym“ (kronika Galla).
Sama nazwa Pabianice pojawia się w kro
nikach względnie późno, bo dopiero w po
czątkach w. X IV , tj . mniej więcej od czasu,
gdy na mocy przywileju króla Władysława
Łokietka z r. 1297, Pabianice stają się mia
stem i stolicą dóbr kapitulnych, znanych od
tąd jako „kasztelania pab-ańska“ lub „pań
stwo pabiańskie“ . Jako stolica tych dóbr
miasto Pabianice przyjęło herb Kapituły
Krakowskiej, zw. „Aaron“ (w srebrnym po
lu 3 złote korony). Herbem tym miasto pie
czętuje się do dzisiaj.
O tych zam:erzchłych czasach mało jesz
cze kroniki wspominają i dopiero Długosz
w „Liber beneficiorum“ na podstawie in
spekcji dóbr klucza pabianickiego, którą
przeprowadzał z ramienia Kapituły w ro
ku 1466, pozostawia dokładny opis włości.
Wiemy, że bawił tu dwa razy król Wła
dysław Jagiełło w r. 1411 i 1432, przyjmo
wał tu bowiem uroczyście posłów czeskich,
a nawet dopuścił do nabożeństwa w kość ele pabianickim, pomimo, że b yli „heretyka
m i“ , co doprowadziło do znanego zatargu
króla z biskupem Oleśnickim.
Pabianice, w ciągu wieków', pomimo, że
były stolicą kasztelanii, nie dochodziły nigdy
do większego znaczenia. Wielkie pożary
w latach 1532, 1639, 1760, 1767 i 1823, k ędy
to całe miasto budowane z drzewa, raz po
raz szło z dymem, a klęski, jak morowe po
wietrze i przemarsze wojsk w wieku X V II
i X V III, ujemnie wpływały na rozwój mia
sta. Miasto nosiło stale charakter osady ro l
niczej. Jeszcze dziś obywatele staromiejscy,
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tak zwane „z^omki“ , szczycą się tym, że są
rolnikami. Nie osiedlały się tu nigdy zna
czniejsze rody, bo ledwo jakiś zubożały szlachetka zgłaszał się do Pabianic na służbę do
kanoników. Dlatego poza Zamkiem i of cy
ną dworską w Rynku, żadnej kamienicy
w mieście nie było. Rynek podstawa śred
niowiecznych miast, zabudowany był niski
mi budami, których pozostałości jeszcze dziś
szpecą jego wygląd.
Dopiero rok 1823, kiedy rząd Królestwa
Kongr. postanowił niektóre miasta uprze
mysłowić, stał się dla Pabianic rokiem prze
łomowym. Zachęceni dogodnymi warunkam
(przydział obszernych placów, bezpłatny
budulec itp.) ściągają do Pabianic liczni za
graniczni „fabrykanci“ . Są to właściwie rze
mieślnicy, sami wytwarzający początkowo
towar i dopiero z czasem dochodzą do tego,
że zatrudniają po kilku czeladników.
Nie dowodzi to jeszcze, że Polacy przed
tym nie zajmowali się tkactwem. Jak widać

z ówczesnych raportów do roku 1818 egzy
stowało w mieście 5 Polaków — fabrykan
tów sukna i dop ero w r. 1819 przybywa
dwóch pierwszych „obcokrajowców“ .
W roku 1850 zostaje zainstalowana w Pa
bianicach pierwsza maszyna parowa, od te
go czasu rozwój miasta szybkimi krokami
idzie naprzód. Dziś, Pab;an;ce liczą 43.500
mieszkańców wobec 3,911 z r. 1846 (w r. 1939
przekraczały 52.000).
Ciężko dały się we znaki okupacje nie
mieckie tak w latach 1914 — 1918 jak
i 1939 — 1945; zwłaszcza w czasie ostatniej
okupacji, kiedy Pabianice zostały włączone
do Rzeszy. Aresztowania, rozstrzeliwania,
wydziedziczanie, zmuszanie dzieci do pracy
ponad siły, bicie za polską mowę, zabrania
nie Polakom przebywania w parkach, sprze
daży owoców itp. podłości i okrucieństwa,
to tylko słaby obraz piekła, jakie tu Niemcy
stworzyli.
W czasie ostatnich walk o Pabian ce 12 —
19 stycznia 1945 r. Niemcy ustępując pod
palili szereg fabryk, a ostatnim nalotem
19 stycznia 1945 r. dopełnili zniszczenia roz
bijając i paląc wiele domów mieszkalnych.
Dziś ślady wojny zostały prawie zatarte.
Sterczy jeszcze tu i ówdzie szkielet domu
oczekujący na odbudowę lub rozbiórkę, lecz
schrony szpecące skwery i place publiczne
zniknęły z powierzchni, gruzy zostały usu
nięte, niebezpieczne dla mieszkańców zbior
niki na wodę pozasypywano.
Zamek.

Najcenniejszym zabytkiem miasta Pabia
nic jest zamek.
Pierwotną rezydencję stanowił obszerny
dwór drewniany, otoczony mocnymi wała
mi i rowami napełnionymi wodą, posiadający
fortalicję w postaci wieży obronnej, a przy
bramie wjazdowej występ obronny czyli
„samborzę“ i w pobliżu, tuż przy moście nad
Dobrzynką, basztę.

Ryc. 83. Rozmieszczenie stanowisk prehisto
rycznych na terenie miasta Pabianic.
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Wielki pożar w r. 1532, który wybuchł we
dworze pochłonął nie tylko rezydencję, lecz
i całe miasto, wraz z koścołem parafialnym
i plebanią.

Hyc. 84.

Pabianice. Zainek.
Ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Pabianicach.
Zapada wtedy w r. 1550 uchwała Kapitu
ły Krakowskiej, by w Pabianicach stanęła
„przyzwoita kamienica“ . Regens włości ka
nonik Stanisław Dąbrowski, w wykonaniu
tejże uchwały, wystawia w r. 1566 ową
„przyzwoitą kamienicę“ —dzisiejszy Zamek.
„Prawdziwa perła budownictwa, chluba
Pabianic — jalk pisze Al. Janowski w Bie
siadzie Literackiej 1900 r. Nr. 40 •— dawny
zameczek Kapituły, pobudowany w stylu
lekkiego renesansu krakowskiego, bliźniaczo
jest podobny do braci swej z owej epoki
(XVI w.) do Sukiennic Krakowskich, ratu
sza w Sandomierzu i Szydłowcu“ .
W planie ma on prostokąt zbliżony do
kwadratu, przy dwóch ścianach kwadratowe
wyskoki w
rodzaju baszt, zaopatrzone
w strzelnice. Dach ze spadkami wewnętrz
nymi przysłonięty jest piękną attyką, pię
trzącą się na pełnych łuikach, podtrzymy
wanych przez szkarpy gotyckie z silnymi
naciosami, co dodaje budowli lekkości
i wdzięku, nie ujmując powagi. W czas e
ostatniej wojny, Niemcy zeszpecili zamek
mocną zaprawą brudnego koloru, przy czym
wszystkie obramowania okien zostały tym
tynkiem zasmarowane, a herby nad oknami
zamazane. Zamazany został również, widnie
jący nad jednym z okien na piętrze, napis
w yryty w kamieniu: „Sic transit gloria
mundi“ — Tak przemija sława świata...

Pot. A.. Kabaa i S. Kwiatkowski

Komnaty na parterze, o łukowych skle
pieniach z gotyckimi lunetami, posiadają
odrzwia z różowego piaskowca kieleckiego.
W komnatach na piętrze są sufity płaskie
obramowane modrzewiowym gzymsem.
Podczas remontu, przeprowadzonego w
roku 1947, pousuwane zostały prowizoryczne
ścianki dzielące sale zamku na małe pokoje.
W ten sposób doprowadzono do dawnego
wyglądu salę kominkową i północną z „oślim
łękiem“ . W hollu usunięto chropowaty
tynk niemiecki, przy czym odkryto wnękę
i dawne przejście do sali kominkowej. Od
kryte zostało również okno w baszcie po
łudniowej, gdzie na zewnątrz widoczna by
ła kamienna oprawa renesansowa. Przy w ej
ściu na parterze, odkryto dawną strzelnicę.
Przy dalszych poszukiwaniach odkryte zo
stało, w izbie na parterze dawne paleniskokominek. W przyziemiach Zamku odkryta
została nowa komora, znajdująca się pod
wejściem do Zamku, którą podczas przeró
bek wejścia, prawdopodobnie około roku
1833, zasypano ziemią, co powodowało psu
cie się ścian w tym miejscu. Obecnie komo
ra ta została uporządkowana i otrzymała
sklepienie łękowe. Widoczny jest tu ślad
pierwotnego wejścia, prowadzącego wprost
z ulicy położonej wówczas dużo niżej.
Zamek Pabianicki pobudowany dla tenutariuszy i zarządu włości oraz dla wygody
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Fot. A. Kałwa i S. Kwiatkowski

Ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Pabianicach

przyjeżdżających na inspekcję kanoników,
celom tym służył aż do roku 1793, tj. do cza
su „pierwszej“ okupacji pruskiej i przejęcia
dóbr kapitulnych na własność rządu. W
pierwszych latach uprzemysłowienia miasta
(1823 — 1828) w pustym wówczas Zamku
zostają ulokowani pierwsi fabrykanci, jacy
do Pabianic przybyli. Potężny dziś przemysł
Pabianicki stawiał pierwsze kroki w staro
żytnych komnatach Zamku.
Od roku 1833 Zamek był siedzibą Zarzą
dów Miejskich.
Muzeum Miejskie.

,

W roku 1945 na skutek uchwały M. R. N.
powziętej na wniosek radnych Zw. Naucz.
Polskiego, Zamek zostaje przeznaczony na
siedzibę Muzeum Miejskiego. Otwarcie Mu
zeum nastąpiło 20 maja 1948 r. Zbiory roz
mieszczone w 9-ciu salach wystawowych,
podzielone zostały na dwa zasadnicze dzia
ły: I. historyczno-etnograficzny z uwzględ
nieniem tutejszego regionu w oparciu o daw
ne zb’ory P. T. K.. II. przyrodniczy, skła
dający się ze zbiorów po b. Macierzy Szkol
nej, która muzeum w Pabianicach prowadzi
ła od roku 1907.
W dziale historycznym znalazła się naj
starsza pieczęć cechowa z r. 1548. Wróciły
z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
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księgi wójtowskie i burmistrzowskie miasta
Pabianic z lat 1571 — 1721, o których histo
ryk Pabianic Maksymilian Baruch nie wie
dział. Niektóre z tych ksiąg obłożone są
w karty pergaminowe z psałterium z X IV
lub X III w.
Wiele cennych darów napływa za pośred
nictwem tutejszego Oddziału P.T.K. — sztan
dar Pabianickiego Oddziału Powstańców
1863 r., dokumenty, starodruki itp. Rodzina
zmarłego artysty malarza pabianiczanina
Bolesława Nawrockiego ofiarowała 10 cen
nych dzieł artysty. Z Powiatowego Referatu
K ultury i Sztuki m. in. wpłynął obraz Woj
ciecha Kossaka „Napoleon pod Moskwą“ .
Znalazły się również 2 obrazy pędzla Goldberga przedstawiające Pabianice w r. 1863.
Znany entomolog Dr Witold Eichler (Pre
zes tut. Oddziału P.T.K.) po powrocie z dłu
goletniej tułaczki wojennej, poza zbiorami
zoologicznymi ofiarowanymi Państw. M u
zeum Zoologicznemu w Warszawie i dużą
kolekcją zbiorów botanicznych ofiarowaną
Uniw. Łódzkiemu, nie zapomniał i o Pabia
nicach, ofiarowując tut. Muzeum ciekawe
zbiory etnograficzne z A fry k i Środkowej:
bożek, kostiumy czarodziejów, maski tane
czne, broń, instrumenty muzyczne, i wiele
podziwu godnych okazów sztuki ludowej
murzyńskiej — stały się one dla Muzeum
dużą trakcją

Muzeum jest chętnie odwiedzane przez
młodzież i starszych a szkoły wykorzystują
Zbiory muzealne do uzupełnienia nauki
szkolnej.
Kościół Św. Mateusza.

Drugim cennym zabytkiem m asta Pabia
nic poza Zamkiem, jest kościół Sw. Mateu
sza, „zmurowany na kształt y podobieństwa
kościoła Płockiego, na Zamku Tumowe“
podług wizerunku (planu) Ambrożego Wło
cha z Płocka, w roku 1585.
Po wielkim pożarze miasta w roku 1532,
kiedy to najdawniejsza świątynia Pabianicka
spłonęła, kościół coprawda odbudowano, lecz
z drzewa i bez wieży.
Pół wieku musiało upłynąć nim, po przy
gotowaniu odpowiedniej ilości cegieł i wa
pna, przystąpiono do budowy kościoła go
dnego stolicy „państwa pabiańskiego“ . Ko
ściół ma w planie 3 nawy układu bazyliko
wego i prezbiterium wielokątne. Zewnątrz
mury wzmocnione skarpami noszą formę
przejściową od gotyku do renesansu. Dzisiej
szym wyglądem, kościół, który w ciągu wie
ków kilkakrotnie ulegał pożarom, był popra
wiany i przerabiany, odbiega w pewnym
stopniu od pierwowzoru.
Na obrazie Goldberga z r. 1863, znajdu
jącym się w Muzeum Miejskim, widnieje
wieża kościoła z kopułą baniastą. Kopułę tę
wieża otrzymała po pożarze w r 1823, jed
nak podpory kopuły okazały się za słabe,
więc zniesiono ją w r. 1865 i na miejsce jej
stanęła inna piramidalna, w ośmiokąt do
wieży przystosowana (istniejąca obecnie).
Wewnątrz kościoła, na bocznej ścianie pra
wej nawy, znajdujemy tablicę pamiątkową
fundacji kościoła, umieszczoną w roku 1588,
z wizerunkiem Władysława Hermana S na
zwiskami ówczesnego gremium kanoników
Kapituły Krakowskiej, fundatorów kościoła.
Kiedy w roku 1634 Kapituła umieścda
w Katedrze Krakowskiej tablicę pamiątko
wą poświęconą pamięci królowej Judyty,
uznano za właściwe sporządzić takąż tablicę
i dla kościoła w Pabianicach. Znajduje się
ona na bocznej ścianie lewej nawy.
Uporządkowany cmentarz obok kościoła
i stylowe ogrodzenie stwarzają harmonijną
całość przyciągającą oko.

Na skwerku przed kościołem stał pomnik
Niepodległości dłuta Mieczysława Lubelsk ego, odsłonięty w roku 1933, w czasie obcho
du 600-lecia miasta Pabianic. Pomnik ten
Niemcy po wkroczeniu do Pabianic w ro
ku 1939 wysadzili w powietrze. Również
piękny pomnik Matki Boskiej N. M . przed
kościołem Sw. Floriana przy ul. Warszaw
skiej, wzorowany na obrazie M urilla
(Louvre), Niemcy rożbili w r. 1940. Z pom
ników tych tylko ułamki znajdują się w Mu
zeum Miejskim ku wiecznej hańbie barba
rzyńców...
Inne zabytki

Poza Zamkiem i kościołem — zabytkami
z X V I w. jako budynki zabytkowe uznane
zostały ostatnio trzy budynki pochodzące

Fot. A. Kabza i S. Kwiatkowski
Ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Pabianicach
Ryc. 86. Pabianice. Muzeum. Fragment ze
zbiorów etnograficznych z A fryki Środkowej
(z darów dr. W. Eichlera).
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Hyc. 87.

Pabianice. Fragment
Starego Miasta.
Fot. A. Kabza i S. Kwiatkowski

Ze zbiorów Muzeum Miejskiego
w Pabianicach.

z pierwszej połowy X IX w.: budynek drew
niany piętrowy w stylu łużyckim przy ul.
Legionów 20 (Sw. Jana 20) i dwa budynki
murowane w stylu klasycystycznym przy ul.
Zamkowej 21 i 23.
Pabianice dzisiejsze

Dzisiejsze Pabianice to miasto wyb tnie
fabryczne i robotnicze. Aczkolwiek dominuje
tu przemysł włókienniczy, gdzie wielkie za
kłady P. Z. P. B. zatrudn ają ponad 9000 ro
botników, znajdują się także i inne fabryki
i zakłady, mające zasadnicze znaczenie dla
gospodarki ogólnokrajowej, jak: Fabryka
Żarówek L — 1, Fabryka Chemiczna z silnie
rozwiniętym dzałem farmaceutycznym, Fa
bryka Środków Opatrunkowych, Fabryka
Papieru, Przemysł Odzieżowy, zatrudniają
cy około 1500 robotników, Fabryka Matera
cy, dwie Fabryki Mebli Biurowych, Fabry
ka Maszyn i Garbarnia, przystosowana do
potrzeb przemysłu, oraz w dziale spożyw
czym — wielki młyn parowy „Spójnia“ i bekoniarnia pracująca na eksport oraz wiele
innych mniejszych fabryk i zakładów. Prze
mysł Pabianicki po latach wojny nie tylko
się odbudował, ale się również rozbudowuje.
We wszystk-ch fabrykach praca wre ze
zdwojoną energią.
Przy zakładach pracy istnieją świetlice
robotnicze, między którymi czołowe miejsce
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zajmuje świetlica P. Z. P. B. jako centralna
i wzorowa.
W stosunku do przemysłu również silnie
rozwinięte zostało od roku 1945 szkolnictwo
zawodowe. Poza istniejącym już do wojny
Gimnazjum Mechanicznym, które obecnie
po wyrewindykowaniu wywiezionych do
N emiec maszyn, jako Państwowe Liceum
Mechaniczne rozwija się pomyślnie i daje
Państwu pierwszorzędnych fachowców z
działu budowy maszyn i odlewnictwa oraz
szkołą Dokszt. Zawodową, obecnie przemia
nowaną na Średnią Szkołę Zawodową, któ
ra od 1 września rb. przejdzie do własnej
s edziby, w obszernym nowowybudowanym
gmachu przy ul. Gdańskiej, przybyły nastę
pujące
uczelnie zawodowe: Gimnazjum
Włókiennicze, Gimnazjum Papiernicze, Gim
nazjum Chemiczne, oraz Państw. Gimn.
i Liceum Handlowe.
W dziale szkolnictwa artystycznego przy
była Szkoła Umuzykalniająca L. I. M. liczą
ca obecnie 120 uczniów. Szkolnictwo ogól
nokształcące reprezentują w Pabianicach
dwie „jedenastolatki“ ogólnokształcące oraz
10 szkół podstawowych w tym jedna świe
cka T. P. D. jako „jedenastolatka“ rozwojo
wa i Szkoła Specjalna dla dzieci słabo roz
winiętych. Poza tym dla dorosłych prowa
dzone jest Liceum Semestralne i 3 Szkoły
Podstawowe Wieczorowe.

R yc. 88.

Fragment hali fabryki
włókienniczej.
Fot. E. Falkowski

Dla uczniów zamiejscowych jest do dyspo
zycji Bursa (1660 miejsc), a przybyć ma dru
ga przy Liceum Mechanicznym. Przybyć ma
również Bursa dla dziewcząt, której obe
cnie tu brak.
Wiele uroku dodają miastu skwery i par
ki oraz zieleń licznych drzew, którym i są
wysadzone ulice. Obecnie w dzielnicy po
łudniowej przybywa nowy park zakładany
na wolnych terenach dawnej firm y „Krusche
i Ender“ . Ma to być w przyszłości Park

Sportowy ze stadionem i basenem pływa
ckim.
Na zakończenie należało by dodać, że
zwiedzanie fabryk pabianickich jest uzależ
nione od dyrekcji odpowiednich zrzeszeń
branżowych, mających swe siedziby w Ło
dzi, dokąd należy się zwracać po zezwolenie
na zwiedzanie.
Oddział P. T. K. w Pabianicach ma swoją
siedzibę w Zamku przy PI. Dąbrowskiego 1.
Władysław Godlewski, Pabianice.

CZESŁAW PISKORSKI

Z WYCIECZEK W OKOLICE SZCZECINA____________■
I.

Wycieczka do Polic.

W odległości ok. 17 km od centrum Szcze
cina w kierunku północnym leży niewielkie
miasteczko Police.
Początkowy odcinek drogi do niego dłu
gości około 7 km odbywamy tramwajem, do
jeżdżając nim do Golęcina i Gocławia (dziel
nice Wielkiego Szczecina). Jadąc tramwajem
obserwujemy z prawej strony Odrę płynącą
w dolinie, a po lewej wysokie wzgórza, któ
re na północ od ul. Strzałkowskiej stromym
stokiem opadają ku dolinie Odry. Pierwszym

takim wyższym» wzniesieniem jest wzgórze
Kupały.
Golęcino.

Golęcino jest dzielnicą Szczecina o chara
kterze głównie rybackim, w mniejszej mie
rze przemysłowym. Nad wodą widzimy ło
dzie. Golęcino zamieszkują przeważnie bied
niejsi rybacy posiadający łodzie wiosłowe
i motorowe, brak jest zamożniejszych w ła
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ścicieli kutrów. Przy pomocy swych łodzi
rybacy przeprowadzają połowy na wodach
dolnej Odry i pobliskiego jeziora Dąbskiego,
do którego dociera się rzeką Świętą lub ka
nałem przekopanym przez wyspę Dębinę.

Gocław.

Na północ od Golęcina znajduje się przed
mieście Gocław, niegdyś stara wieś klasztor
na, której mieszkańcy przed wiekami zajmo
wali się rybactwem i uprawą winnej latoro
śli, obecnie dzielnica Szczecina o charakterze
wypoczynkowo-turystycznym. W rozległych
basenach przystani klubów wioślarskich w i
dać szereg jachtów i łodzi, przygotowujących
się do wyjazdu na pobliskie wody zalewu
szczecińskiego względnie na bardziej odległy
Bałtyk. Do Gocławia w każdą niedzielę przy
bywa tysiące mieszkańców Szczecina celem
wypoczynku, dlatego też nie brak tu restau
racji i ogrodów.
W Gocławiu jest końcowy przystanek li-

Ryc. 89. Plan okolic Szczecina na zachodnim
brzegu Odry.
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nii tramwajowej, dlatego dalszą drogę do
Polic odbywamy pieszo. Idąc w kierunku pół
nocnym ulicą Lipową między torem kolejo
wym a Odrą po kilkuset metrach drogi na
potykamy na wyniosłe wzgórza pokryte la
sem. Wśród wysokich wzniesień wyłania się
wielka kamienna kopuła wieży widokowej,
będąca pierwszym etapem naszej wycieczki.
Docieramy do niej po przekroczeniu toru
kolejowego, pnącą się ku górze ulicą Nar
ciarską.

Wieża Gocławska.

Wieża Gocławska — taką bowiem nazwę
nosi — wznosi się na zachodniej części płaskowzgórza Warszewskiego. Płaskowzgórze
to pochodzenia lodowcowego o powierzchni
około 50 km2 stanowi północną partię wzgórz
otaczających Szczecin. Pagórkowaty ten re
jon pokryty jest lasami, które niegdyś rosły
wzdłuż całej doliny Odry. Z czasem zostały
wyniszczone przez człowieka pozostawiając
stoki, które przez swą spadzistość uniemożli
wiały wykorzystanie ich pod uprawę roli.
Nadodrzańsikie zibocza poprzecinane są głę
bokimi jarami będącymi wynikami wiekowej
pracy (erozji) potoków. Opady okresowe i po
toki wpadające do Odry wyrzeźbiły jary i do.
liny porywając jednocześnie znaczne ilości
ziemi z wzgórz i tworząc w ten sposób taras
nadodrzański, po którym obecnie przebiega
szosa biegnąca ku północy. Na zboczach
wzgórz zaobserwować można domki, które
jak jaskółcze gniazda przylepione są do w y
niosłych wzniesień.
Gdy już osiągniemy szczyt wieży, stwier
dzimy, że u naszych stóp leży cały Wielki
Szczecin. O ile pogoda jest dobra, to nawet
bez lornetki rozróżnić można ważniejsze
obiekty miasta. Wzrok sięga aż po odległe
Dąbie, leżące na południowym brzegu jeziora
Dąbskiego.
Dalej ku północy widzimy północne par
tie portu szczecińskiego: tu leży nadbrzeże
„H uk“ , na którym po wojnie przeładowane
zostały pierwsze tony polskiego węgla. Jesz
cze dalej widać dzielnice przemysłowe; ko
miny huty w Kraśnicy (Stołczynie) oraz za
budowania przedmieścia Glinki,

Bryc. 90.

Okolice Kraśnicy (Stołczyna) pod Szczeci nem.
Fot. J. Bułhak

Kraśni ca — Skolwin.

Wieża, na której stoimy zbudowana została
po pierwszej wojnie światowej; jest to w ie
ża typowo widokowa.
Lasek otaczający „Leśne Wzgórza“ pozwą,
la również na liczne spacery: wśród jarów
między wzgórzami spływa mały strumyczek
Osienca.

Ulicą Kościelną podążamy znowu nad
Odrę: idziemy wzdłuż w-elkich fabryk przed
mieścia Kraśnicy. Na północ od Kraśnicy le
ży Babin; Szczecin powoli zatraca charakter
miejski. Wchodzimy do dzielmc podmiej
skich, w znacznej mierze rolniczych. Nie
znaczy to jednakże wcale, by nie było tu już
obiektów przemysłowych. W Babinie są licz
ne cegielnie znajdujące tutaj doskonały su
rowiec. W Skołwinie przechodzimy obok za
budowań dawnej papierni.
Skolwin to już ostatnie przedmieście prze
mysłowe Wielkiego Szczecina, ale jeszcze
nie jego kraniec. 3 km dalej na północ nad
kanałem odrzańskim leży Mścięcino, grani
czne przedmieście Szczecina.

Glinki.

Po zejściu z Wieży Gocławskiej idziemy
nadal ku północy drogą nadodrzańską (ulica
nazywa się „Nad Odrą“ ). Jest to droga rów
ninna. Kto w oli góry, temu poleca się prze
chadzkę ulicą Górską i Golęcińską aż do ul.
Władysława Nehringa. Przy tej ostatniej
znajduje się kościół parafialny w Glinkach,
tej najbardziej typowej robotniczej dzielni
cy Szczecina. Świątynia pochodzi z X V III
wieku; w kościele znajduje się godny uwagi
barokowy ołtarz i kazalnica, sięgające swym
pochodzeniem do X V II wieku. Ołtarz skła
da się z 4 obrazów oraz posągów Mojżesza
i św. Jana. Kazalnica oparta jest o rzeźbę
anioła, a zdobią ją postaci 11 apostołów (dla.
czego nie 12 — niewiadomo?).

Mścięcino.

i

Mścięcino składa się z dwóch części: stare
osiedle z ryglówki, skupione dokoła kościoła zbudowanego w tym samym stylu, oraz
dzielnice nowoczesne, zbudowane według
ostatnich zasad urbanistyki. Jest to dzielni-
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Ryc. 91.

Kutry rybackie.
Pot. J, Bułhak

ca wypoczynkowa. W wielkim lesie — a lasy
Mścięcińskie znane są z piękna — giną po
prostu uliczki z małymi willami. Nadodrzańskie zbocza wschodnie mają dobre nasłonecz.
nienie i dlatego chętnie tutaj przybywają na
niedzielę Szczec inianie.
Mścięcino graniczy z Policami. Gdyby
Mścięcino nie należało do Szczecina, można
by twierdzić, że jest ono przedmieściem Po
lic.
Police.

Police są miastem o długiej przeszłości.
Przed wiekami na niskich nadodrzańsikich
łąkach Słowianie założyli tu grodzisko;
mieszkańcy tego osiedla trudnili się głównie
rybołówstwem. W r. 1260 Police otrzymały
prawa miejskie od księcia Barnima I Dobre
go. Miasto było jednakże samodzielne jedy
nie przez krótki czas, bowiem już w 1321 ro.
ku tereny te zagarnął Szczecin. W średnio
wieczu okolice Polic były ważnym ośrodkiem
uprawy i handlu chmielem. Uprawy tej na
uczyła się miejscowa ludność od zakonników
z pobliskiej Jasienicy. Żyzna ziemia sprzy
jała rozwojowi uprawy; jeszcze koło r. 1885
eksportowano z Polic od 1000 — 1500 cen
tnarów chmielu rocznie, a cena jego wynosi
ła 18 — 22 talarów za centnar. Na giełdzie
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londyńskiej chmiel z Polic miał dobrą markę
i cenę.
Rozwinął się tutaj także przemysł garn
carski. Ostatnio przed wojną powstała tu
także fabryka benzyny syntetycznej, która
podczas wojny została zniszczona.
Przed wiekami Police posiadały gotycki
kościół Mariacki; został on rozebrany pod
koniec X IX wieku (w 1895 r.). Na placu
Wolności przetrwała do naszych czasów je
dynie mała gotycka kapliczka. W X X wieku
zbudowany został kościół neogotycki (obec
nie poważnie uszkodzony), którego wysoką
wieżę widać zbliżając się do miasteczka.
Police posiadają port na Odrze: mogą do
niego zawijać statki pasażerskie. Toteż w se
zonie można do Polic jechać koleją lulb stat
kiem. W pobliżu portu, który od miasta od
dalony jest o 2 km (Police leżą bowiem nad
kanałem odrzańskim) ludność pokazuje oko
py, z czasów szwedzkich, z okresu wojny
trzydziestoletniej. Ta zawierucha wojenna
wyrządziła w Policach wielkie szkody.
Po zwiedzeniu miasteczka kończymy w y 
cieczkę i wieczornym pociągiem wracamy do
Szczecina. Wyprawa piesza od ostatniego
przystanku tramwajowego do Polic trwa oko
ło 4 godzin. Kto wyjdzie wcześniej, może
wypocząć w kąpielisku polickim.

II. Wycieczka do Goleniowa.

Obszary położone wokół Szczecina zwłasz
cza w kierunku wschodnim i północnym
tworzą rozległą nizinę w znacznym stopniu
zalesioną. Do obydwóch brzegów Zalewu
Szczecińskiego przylegają puszcze, na zacho
dzie Wkrzańska (w części tylko znajdująca
się w obrębie granic Polski), a na wschodzie
Goleniowska. Poza tym znaczne tereny,
zwłaszcza bezpośrednio nad jez. Dąbsikm le
żące, pokryte są łąkami.
Miasto Goleniów, do którego ze Szczecina
można się dostać zarówno koleją jak i auto
busem (ok. 1V2 godz. jazdy), leży w centrum
puszczy Goleniowskiej. Podróż koleją do Go.
leniów a odby wa się początkowo w kierunku
wschodnim (mija się Odrę i Regalicę); od
Dąbia kierunek jazdy zmienia się na półno
cno-wschodni, by wreszcie od stacji K liniska przejść na zdecydowanie północny.
Już w okolicach Załomu rozpoczyna s;ę
rejon puszczy Goleniowskiej, rozciągającej
się na przestrzeni ok. 40 km w kierunku po
łudniowym i 20 km w k'erunku równoleżni
kowym. Obszar puszczy obejmuje ok. 750
km.2. Część leżąca na południe od Golenio
wa ciągnie się po obydwóch stronach płyną
cej ku północy rzeki Iny. W ubiegłych w ie
kach puszcza Goleniowska była niejednotnie miejscem wielkich polowań książęcych.
Władcy zachodnio-pomorscy wybudowali tu
specjalne zameczki myśliwskie — z nich dwa
są znane: — jeden we wsi Podlesie, leżącej
w południowo-wschodniej części lasów (wy
stawiony przez ks. Jana Fryderyka), drug
(istniejący do chwili obecnej) w Dąbiu.
W dalszej drodze ku północy pociąg mija
stacje Załom, Kliniska i Rurkę i po półtorej
godzinie jazdy i przebyciu ok. 35 km. osiąga
leżące nad Iną miasto Goleniów.
Goleniów położony jest w tym miejscu
nad Iną, w którym zmienia ona kierunek
swego biegu. Do Goleniowa płynie ku pół
nocy, a stąd ku zachodowi, by po przebyciu
ok. 12 km. wpaść do dolnej Odry, mniej wię
cej na przeciwko przedmieścia szczecińskie
go Mścięcina. Z opisu poprzedniej wycieczki
do Polic wiemy, że Mścięc no to najdalej ku
północy
wysunięta dzielnica Wielkiego

W takiej to lesistej okolicy nad rzeką Iną
dawni Słowianie założyli swe grodzisko.
Zajmowali się oni spławem drzewa, zbiera
niem jagód, polowaniem itd. Ina była wów
czas znacznie szersza, co ułatwiało komuni
kację z sąsiednimi ośrodkami miejskimi, np.
ze Stargardem, leżącym również nad Iną. Do
Stargardu płynęły statki z towarami, powoli
i mieszkańcy Goleniowa zaczęli interesować
się handlem.
W r. 1268 Goleniów otrzymał od ks. Barn ma I Dobrego, prawa miejskie, a równo
cześnie zostało miastu nadane prawo swo
bodnej żeglugi po rzece Inie; przybyli osad
nicy niemieccy, którzy ośrodkowi usiłowali
nadać nową nazwę ,,Vredeheide“ , ale stara
słowiańska nazwa zwyciężyła, została tylko
później przekręcona na niby niemiecki te r
min „Gol lnów“ .
Miasto rozwijało się szybko, a na począ
tku X IV w. przystąpiło nawet do związku

Szczecina.
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hanzeatyokiego. Wybudowano 2 porty (je
den przy mieście, a drugi przy ujściu Iny do
jeziora Dąbskiego (zaznaczyć należy, że Ina
wówczas uchodziła do jeziora, a nie do Odry,
jak obecnie). Prawo swobodnej żeglugi na
rzece Inie posiadał również i Stargard, stąd
liczne spory Goleniowa z tym miastem.
Miasta ze sobą konkurowały i pilnie strzeg
ły nabytych praw. Mimo tej konkurencji,
korzystna koniunktura dla m. Goleniowa
trwała aż do wojny trzydziestoletniej. Wów
czas to zarówno działania wojenne jak też
i kontrybucje szwedzkie i brandenburskie
zniszczyły miasto i jego mieszkańców.

W r. 1648 Goleniów został przyznany Szwe
dom, a w roku 1720 zajęli go Prusacy.
Goleniów to ważny węzeł kolejowy, od
chodzą stąd pociągi w kierunku Nowogardu
i Kołobrzegu, Świnoujścia oraz Maszewa,
panuje tu też duży ruch.
Z dworca wychodzimy na główną arterię
miasta, ulicę Stalina. Stwierdzić trzeba, że
zniszczenia wojenne nie są tu zibyt wielkie
i w znacznej mierze zostały już usunięte.
W tej też części Goleniowa, znaleźć możemy
k łka restauracji itp.
Po kilku minutach drogi jesteśmy w cen
trum miasta, w dzielnicy staromiejskiej. Dą
żymy nad brzeg rzeki, by zobaczyć zachowa
ne partie murów obronnych.
Ponieważ w X IV i X V wieku Goleniów
był. ważnym ośrodkiem handlowym, nic
dziwnego, że miasto opasane zostało wyso
kim i imurami. Umocnienia te w pewnej mie
rze zachowały się do naszych czasów i to
właśnie na odcinku najciekawszym, — w re 
jonie dawnego portu. Przechadzka wzdłuż
dawnych nabrzeży portowych, pomiędzy
rzeką i wysokimi murami miejskimi należy
do najciekawszych w Goleniowie.
Oglądamy mury o wysokości 7 — 12 m.
Zachowały się też 2 wieże: więzienna i men
nicza. Więzienna jest okrągła, natomiast
mennicza 8-boczna. Goleniów miał prawo bi
cia własnej monety; bogate miasto nabyło so
bie u księcia wyjątkowe przywileje.
Wieża mennicza miała jeszcze drugie za
danie: siedział w niej strażnik, który pilno
wał porządku na rzece. Patrzył on, czy do
miasta nie zbliża się kupiecka kogga, wiozą
ca żelazo, wełnę lub też korzenie. Baczył też
by miasto nie zostało zaskoczone przez: nie
przyjacielskie jednostki, któreby chciały do.
konać napadu na miasto.

Ze zbiorów P. T. K.
Pot. J. Kołodziejczyk
Ryc. 93. Goleniów. Brania Chrobrego
(Wolińska).
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Po przeciwnej stronie rzeki wznosi się
stary spichrz; zbudowany systemem ryglówki, przetrwał już setki lat i nadal służy
naszemu życiu gospodarczemu, gdyż Ina
w dalszym ciągu jest wykorzystywana dla
celów żeglugowych. Po ostatniej wojnie
władze polskie oczyściły koryto rzeki z w ra
ków i obecnie znowu kursują po niej nie
wielkie, 50-tonowe barki, wywożące płody

rolne Ziemi Goleniowskiej do pobliskiego
Szczecina.
Z urządzeń obronnych zachowała się do
naszych czasów również brama Wolińska,
zwana obecnie bramą Chrobrego. Niewielkie
uszkodzenia zostały już naprawione i pięk
ny ten zabytek będziemy mogli przekazać
przyszłym pokoleniom,; Polskie Towarzy
stwo Krajoznawcze pragnie zorganizować
tutaj schronisko, a później i małe muzeum
regionalne. Brama Wolińska ma podstawę
granitową, natomiast górne części budowl’
są z cegły. Jest to budowla póżnogotycka
o wysokości 26 mitr. Do wnętrza bramy pro
wadzą schody, pozwalające na wejście na
wyższe piętra budowli. Z izb dawnych
strażników rozciąga się szeroki widok na
okolicę; widać rozległe lasy i wijącą się po
między nimi wstęgę rzeki, a bliżej dzielnice
przemysłowe i wreszcie zniszczone śródmie
ście Goleniowa.
Kiedyś, przed 200 laty Goleniów był wa
żnym punktem poczty kursującej na lin ii
Szczecin — Gdańsk. Były to czasy niespo
kojne; po wojnie trzydziestoletniej w pusz
czy Goleniowskiej. nie brakło wszelkiego ro
dzaju band, z którym i władze szwedzkie,
a później pruskie nie umiały sobie dać rady.
Wówczas to właśn:e przy bramie W oliń
skiej, przed opuszczeniem Goleniowa obsłu
ga poczty rozdawała pomiędzy pasażerów
pistolety, by w wypadku napadu bronić się
przed napastnikami.
Od bramy Wolińskiej dążymy w kierunku
rynku staromiejskiego i wznoszących się
przy rynku ruin kościoła św. Katarzyny.
Budowę tej świątyni rozpoczęto w X IV wie.
ku; była ona szereg razy niszczona. Ostatnio
w 1882 roku wystawiono nową 82 mtr. wie
żę. Niestety podczas ubiegłej wojny zarów
no główna nawa, jak i częściowo wieża ule
gły ponownemu zniszczeniu; ponieważ jed
nak jest to obiekt zabytkowy, przeto zosta
nie odbudowany.
Przy kościele w rynku znajdował się też
dawniej X V III-to wieczny ratusz; został on
przez wojnę zupełnie zniszczony.
Poprzez ruiny śródmieścia wracamy do
dzielnic mieszkalnych i przemysłowych
miasta. Goleniów jest bowiem ośrodkiem
przemysłu drzewnego i metalowego. Czyn-

Ze zbiorów P. T. K.

Fot. J. Kołodziejczyk

Ryc. 94. Goleniów. Fragment murów
obronnych.
nyoh jest tutaj kilka tartaków (państwowe
i miejskie) przetwarzających surowiec z oko.
licznych lasów. Z innych przedsiębiorstw
wymienić należy wytwórnię opakowań bla
szanych; rozwijający się nasz przemysł kon
serwowy ma duże zapotrzebowanie na pusz
ki. Dostarcza ich w wielkiej ilości fabryka
w Goleniowie.
W Goleniowie można przyjemnie spędzić
dzień. Komu starczy czasu ma jeszcze ocho
tę i siły, ten może dojechać koleją do pobli
skiego Maszewa (17 km), miasteczka niezniszczonego przez wojnę i szczycącego się
posiadaniem pełnego wieńca murów m iej
skich.
Wieczorem siadamy do pociągu szczeciń
skiego pełni miłych wrażeń z krajoznawczej
wycieczki.
Czesław Piskorski, Szczecin.
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P O R A D N I K

K R A J O Z N A W C Z Y

Ulgi przejazdoire na kolejach państirom^ch w roku 1949 W
Ze wzglądu na liczne zapytania członków
P. T. K. dotyczące ulg przejazdowych na ko
lejach w Polsce, w bieżącym „Poradniku
Krajoznawczym“ umieściła Redakcja „Zie
m i“ zebrane przepisy dotyczące zniżek ko
lejowych obowiązujących w roku bieżącym.
A. Bilety wycieczkowe powrotne.
Jakkolwiek w nr. 1 „Ziem i“ (r. 1949)
w kronice umieszczono notatką dotyczącą
zniżek przy biletach powrotnych w okresie
zimowym, niemniej obecnie raz jeszcze po
dajemy odnośne informacje miejscowości po
siadających zniżki w okresie zimowym jak
letnim oraz dla miejscowości o Zniżkach obo
wiązujących cały rok.
Powrotne bilety wycieczkowe uprawniają
do przejazdu tam i z powrotem zasadniczo
tylko w niedzielę i święta (wyjazd i powrót
winien nastąpić w niedzielę lub święto). W y
jątki od powyższej zasady podane są w spi
sie stacji wyjazdowych i docelowych. Zniżka
wynosi 33% w klasie 2-ej i 3-ej pociągów
osobowych, przy czym bilet wykupuje się odrazu tam i z powrotem. Wykupienie biletu
może nastąpić tylko na stacjach wyjazdo
wych.
Bilety wycieczkowe powrotne wydaje się
z następujących stacji wyjazdowych do na
stępujących stacji docelowych.
I. Przez cały rok (tylko w niedziele i świę
ta):
1) Z Bielska:
do Milówki, Rajczy, Soli, Wę
gierskiej Górki, Ustronia, Wisły, WisłyGłębców i Zwardonia.
2) Z Jeleniej Góry:
do Szklarskiej Poręby, Karpacza i Kowar.
3) Z Katowic, Będzina Miasta, Dąbrowy
Górniczej, Mysłowic, Sosnowca Północnego,
Sosnowca Południowego.
do Ustronia, Wisły i Wisły-Głębców.
4) Z Katowic, Bytomia, Chorzowa, Chorzo
wa miasta, Gliwic, Hajduk, Zabrza.
do Bystrej, Wilkowic i Mikuszowic.
5) Z Krakowa Gł. Osobowego, KrakowaPodgórza.
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do Kalwarii — Lanckorony, Kalwa
rii Zebrzydowskiej, Skawców, Su
chej i Zembrzyc.
6)
Z Wałbrzycha Głównego (Ogorzelca),
Wałbrzycha — Starego Zdroju.
do Janowic, Jedliny-Zdroju, Jugowic, Karpacza, Kowar, Krzeszo
wa, Miroszowa, Szklarskiej Porę
by i Walima.
II. W okresie od 1 maja do 31 październi
ka (w dni zarówno powszednie jak i świą
teczne) oraz od 1 grudnia do 30 kwietnia
(tylko1w niedziele i święta):
Z Poznania do: Kiekrzu, Kobylnicy, K ór
nika, Mosiny, Osowej Góry, Parkowa, Prom
na, Puszczykowa, Puszczykówka i Stęszewa.
III. W okresie od 1 czerwca do 31 sier
pnia (w: dni zarówno powszednie, jak i świą
teczne):
Ze Słupska: do Ustki.
IV. W okresie od 1 maja do 3 września
(tylko w niedziele i święta):
1) Z Będzina Miasta, Dąbrowy Górniczej,
Mysłowic, Sosnowca Północnego, Sosnowca
Południowego.
do Bukowna, Goczałkowic Zdroju,
Kobiora, Murcek, Olkusza, Pszczy
ny i Rąbsztyna.
2) Z Białegostoku Centralnego:
do Białowieży, Ełku, Wasilkowa.
3) Z Bielska:
do Bażanowic, Bystrej - Wilkowic,
Dziechcinki, Goleszowa, Grodźca
Śląskiego, Jaworza-Jasienicy, Je
leśni, Kątów, Łodygowic, M ikuszewic, Mnisztwa, Obłaźca, Pod
górza, Polany, Skoczowa, Sporysza i Wapieniey.
4) Z Bydgoszczy Głównej:
do Bydgoszczy — Brdy Ujścia,
Chmielnik, Rynkowa.
5) Z Bydgoszczy Gł., Torunia Miasta, To
runia Głównego:
do Ciechocinka, Kruszwicy, Łęgnowa, Otłoczyna, Solca Kujawskie
go, Żnina.

6) Z Bytomia, Chorzowa, Chorzowa Mia
sta, Gliwic, Hajduków, Zabrza:

do Goczałkowic-Zdroju, JastrzębiaZdroju, Kobiora, Leśnicy — Murcków, Ozimka, Pszczyny, Dudzieńca, Sławęcic, Taciszowa, Toszka
i Zdzieszowic.
7) Z Częstochowy:
do Blachowni, Herbów Nowych, Korwinowa, Mirowa, Nowego Ka
mińska, Olsztyna koło Częstocho
wy, Złotego Potoku i Żarek.
8) Z Gdańska Głównego, Gdańska Oliwy,
Gdańska - Wrzeszcza, Gdyni:
do Helu, Jastarni, Juraty, Kartuz,
Krokowa, Pucka, Sławoszyna, So
monina, Sopotu, Swarzewa, Wej
herowa, Wielkiej Wsi (na Helu),
Wielkiej Wsi-Hallerowa, Wieżycy,
Żelistrzewa i Żukowa.
9) Z Jeleniej Góry:

do Lwówka, Pilchowic — Zapory,
i Wlenia.
10) Z Katowic:

do Bukowna, Goczałkowic - Zdroju,
Jastrzębia-Zdroju, Kobiora, Le
śnicy, Murcków, Olkusza, Ozimka,
Pszczyny, Rabsztyna, Radzieńca,
Sławęcic,
Taciszowa,
Toszka
i Zdziechowi-c.
11) Z Kielc:

do Chęcin, Łącznej, Małogoszczy,
Słowika i Zagnańska.
12) Z Krakowa Głównego - Osobowego:
do Batowic, Bochni, Grodkowie, Kła.
ja, Krzeszowic, Leńcza, Łuczyc,
Mydlnik, Przytkowic, Radź szowa,
Rudawy, Słomnik, Stronia, S try
szowa, Tunelu, Wieliczki i Zabie
rzowa.
13) Z Lublina:

do Bystrzycy koło Lublina, Nałęczo
wa, Niedrzwicy Kościelnej, Pu
ław i Zemborzyc.
14) Z Łodzi Fabrycznej:

do

Andrzejowa, Gałkówka, Justynowa i Zakowic.

15) Z Łodzi Kaliskiej:

do Głowna, Grotnik, Jelenia, Kolu
mny i Swędowa.

16) Z Olsztyna GL:
do Bartąga, Gągławek, Kętrzyna,
Olsztynka, Ostródy, Pisza i Rucia
nego.
17) Z Radomia:
do Gaiibatki, Jedlni, Łącznej, Suche
dniowa i Zagnańska.
18) Z Rzeszowa:
do Babicy, Czudca i Strzyżowa.
19) Ze Szczecina Gł. Osób.:
do Niedźwiecka i Zaborska.
20) Ze Szczecina Niebuszewa, Szczecina
Tużyna.
do Polic, Podjuchów i Trzebieżą
Szczecińskiego.
21) Z Tarnowa:

do Bogoniowic — Ciężkowic, Bogu
miłowie i Łowczówki-Leśnej.
22) Z Wałbrzycha Głównego (Ogorzelca)
i Wałbrzycha Miasta (Starego Zdroju):
do Bolkowa, Kupna Górnego, Pilcho
wic — Zapory, Rogoźnicy i Wle
nia.
23) Z Warszawy Głównej:
do Brwinowa, Chynowa, Międzyborowa, Milanówka, Piasecznicy,
Radziwiłłowa, Rawki, Szymano
wa, Warki i Zalesia Górnego.
24) Z Warszawy Gdańskiej:
do Choszczówki, Chotomowa, Legio
nowa, Płud, Pomiechówka i Ze
grza.
25) Z Warszawy Wileńskiej:
do Grzęgorzewa, Jastrzębiej Łąki,
Klembowa, Kobyłki, Łochowa,
Mostówki, Rybienka, Szewnicy,
U rli, Wołomina, Zagościńca i Zie.
lonki.
26) Z Warszawy Wschodniej:
do Choszczówki, Chotomowa, Legio
nowa, Miłosny, Płud, Pomiechów
ka, Skrudy, Sulejówka, Wesołej,
Woli Grzybowskiej i Zegrza.
27) Z Włocławka:
do Ciechocinka.
28) Z Wrocławia Głównego i Wrocławia
Nadodrza:
do Bystrzycy Górnej, Obornik Ślą
skich, Ozimka, Rogoźnicy, Sobót
ki, Strzebłowa i Trzebnicy.
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B.

Przejazdy na Warmię i Mazury oraz Po
jezierze Suwalsko-Augustowskie.

Ulgi przejazdowe dla wycieczek na War
mię i Mazury oraz pojezierze Suwalsko-Au
gustowskie omawiane były w kronice
Nr. 10—'11 Ziemi w r, 1948. Wobec pewnych
zmian podajemy ponownie postanowienia do
tyczące tych zniżek.
Ulgi przejazdowe na Mazury i Warmię
oraz Pojezierze Suwalsko- Augustowskie
w wysokości 66% w drodze powrotnej stosu
je się przy wycieczkach zbiorowych poniżej
podanych stowarzyszeń i organizacji: a) Pol
skie Tow. Krajozn., b) Liga Morska, c) Pol
ski Zw. Kajakowy, d) Polski Zw. Zachodni,
e) Zw. Młodzieży Polskiej; ze stacji: Augu
stów, Ełk, Frombork, Giżycko, Kętrzyn, Lidz
bark Warm., Mikołajki, Olsztynek, Orzysz,
Ostróda, Pisz, Ruciane, Suwałki, Węgorzewo
do stacji: Białystok, Bydgoszcz, Bytom, Cho
rzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza,
Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Gru
dziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, K iel
ce, Kraków, Lublin, Łomża, Łódź, Olsztyn,
Piotrków, Poznań, Radom, Siedlce, Sosno
wiec, Toruń, Warszawa, Włocławek, Wro
cław, Zabrze.
Wycieczka musi liczyć minimum 5 osób,
a zniżka 66% przysługuje w okresie od 1 ma.
ja do 30 września w klasie 3-ej pociągów oso
bowych i pośpiesznych.
Celem uzyskania ulgi należy zwrócić się
przynajmniej na 7 dni przed zamierzonym
wyjazdem do Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań
stwowych. w której okręgu leży stacja w y 
jazdu pierwotnego, z pisemnym wnioskiem,
zawierającym: stację wyjazdu i docelową, da
tę wyjazdu i powrotu, ilość osób, imię, nazwi
sko i adres przewodnika wycieczki oraz
szczegóły odnośnie dowodu osobistego, któ
rym kierownik wycieczki będzie się legity
mował. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo
wych może żądać imiennego wykazu uczest
ników wycieczki.
O udzieleniu ulgi DOKP zawiadamia pe
tenta na druku, stanowiącym jednocześnie
zaświadczenie.
Ulgę stosuje się na podstawie zaświadcze
nia, wystawionego przez DOKP na nazwisko
przewodnika grupy.
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Ulgę stosuje się jedynie pod warunkiem
odbycia przejazdu pierwotnego za opłatą
normalną, co musi być stwierdzone przez
kasę biletową stacji wyjazdu pierwotnego
wypełnieniem i ostemplowaniem rubryki
na stronie odwrotnej zaświadczenia.
Na przejazd wycieczki kasa biletowa w y
daje przewodnikowi grupy bilet zbiorowy,
a oprócz tego każda osoba, należąca do w y
cieczki, otrzymuje bilet kontrolny. Bilety
kontrolne ważne są tylko łącznie z biletem
zbiorowym.

C.

Pociągi turystyczne.

W sierpniu bieżącego roku Min. Komuni
kacji wydało zarządzenie o pociągach tu ry
stycznych do wszystkich dyrekcji P.K.P.. Za
rządzenie to w obszernych skrótach cytuje
my.
1)
Przez pociągi turystyczne rozumieć na
leży pociągi nadzwyczajne, nieprzewidziane
w Urzęd. Rozkładzie Jazdy, służące do krze
wienia masowego ruchu turystycznego świa
ta pracy (zwłaszcza dla wypoczynku świą
tecznego poza miejscem pracy), bądź też do
brania masowego udziału ludności w impre
zach, manifestacjach i zjazdach.
3)
Pociągi turystyczne uruchamia Kolej
przede wszystkim z wielkich ośrodków m iej
skich, a także dla ludności wiejskiej do miast:
a) z własnej inicjatywy, b) na wniosek insty
tucji państwowych, samorządowych, spół
dzielczych, Związków Zawodowych albo or
ganizacji i stowarzyszeń społecznych, poli
tycznych, sportowych, naukowych, tu ry 
stycznych oraz Biur Podróży. Celem nale
żytej organizacji obsługi pociągu turystycz
nego w miejscu docelowym winna Kolej przy
organizowaniu takiej wycieczki nawiązać
kontakt ze Związkami Zawodowymi, Orga
nizacjami Turystycznymi oraz P. B. P. Orbis,
a w razie potrzeby z P. K. S. i Żeglugą na
Odrze i Wiśle.
3) Pociągi turystyczne uruchamiane z in i
cjatywy Kolei w zasadzie są ogólnie dostę
pne. W pociągach na zamówienie uczestni
ctwo w pociągu turyst. może być na żądanie
organizatorów ograniczone do członków ści
śle określonych organizacji.

4) Wniosek o uruchomienie pociągu turyst.
(o ile inicjatorem nie jest Kolej) powinien
być złożony na piśmie do Dyr. Okr. Kolei
Państw, właściwej dla stacji wyjazdu naj
później na 10 dni przed zamierzonym uru
chomieniem pociągu.
Wniosek winien zawierać nazwę i odres
instytucji zamawiającej pociąg, cel podróży,
stację wyjazdu i docelową ewentualnie także
i stacje pośrednie, daty i pory dnia zamie
rzonego wyjazdu i przejazdu, ilość uczestni
ków, nazwisko i adres kierownika wycieczki
itp. dane istotne dla organizacji pociągli tu
rystycznego.
Wniosek taki po zaopiniowaniu możliwości
wykonawczych (taborowych i techniczno-ru
chowych, a w razie potrzeby i po uzgodnie
niu z Dyrekcjami Okr. Kolei Państwowych
zainteresowanymi trasą pociągu), właściwa
Dyr. Okr. K. P. przedstawi w drodze telegra
ficznej lub telefonogramu najpóźniej na trze.
ci dzień po otrzymaniu wniosku, do Biura Tu
ryst. Min. Komunikacji w celu uzyskania ze
zwolenia na organizację imprezy turystycz
nej i do Gen. Dyr. Kol. Państw, celem uzy
skania pozwolenia na uruchomienie pociągu.
O decyzji Biura Turyst. Min. Kom. i Gen.
Dyr. Kol. Państw, właściwa dla stacji w y
jazdu Dyr. Okr. K. P. powiadomi bezzwłocz
nie zamawiającego pociąg turystyczny.
5) Poza przypadkami, kiedy pociąg turyst.
uruchamia Kolei z własnej inicjatywy, za
mawiający, po uzyskaniu zezwolenia Min.
Kom. i G. D. K. P. na organizację pociągu
turyst., obowiązany jest wpłacić do kasy sta
cji zamierzonego wyjazdu kaucję w wysoko
ści 15.000 zł (zwolniony jest „Orbis“ ).
6) Pociągi turyst. uruchamia się w miarę
istniejących możliwości taborowych w do
wolnych relacjach na całej sieci P. K. P. za
sadniczo na odległość minimum 40 km w je
dną stronę na okres czasu nie dłuższy niż1
72 godz.
7) Pociągi turystyczne mogą być urucha
miane dopiero po wykupieniu biletów na
przejazd w ilości i na warunkach określo
nych w ust. 8 i 9.
8) Przejazd pociągiem turystycznym uwa
ża się za przejazd w klasie 3 pociągu osobo
wego z zastosowaniem ulgi 50% przy przejeździe przynajmniej 350 osób.

Opłaty za przejazd oblicza się osobno za
przejazd „tam “ i osobno za przejazd „z po
wrotem“ za drogę rzeczywistego przebiegu
pociągu i za rzeczywistą ilość uczestników.
Opłaty za przejazd w oibie strony pobiera
się z góry przy wyjeździe ze stacji początko
wej.
Za przewóz bagażu w pociągu turystycz
nym, poza bagażem dopuszczonym do prze
wozu w wagonie osobowym, pobiera się opła.
ty normalne, przewidziane w taryfie.
Nocowanie uczestników wycieczek w po
ciągu podczas postoju na stacjach jest zabro
nione.
9)
Odprawa uczestników pociągu turystycz
nego odbywa się w ustalonych każdorazowo
przez D. O. K. P. kasach biletowych P. K. P.
lub P. B. P. „Orbis“ :
a) W wypsfiłku, kiedy pociąg uruchamia się
z inicjatywy Kolei — przez wydanie kart
uczestnictwa na pociąg turystyczny i biletu
na przejazd. Bilet służy na przejazd „tam “
i „z powrotem“ . W tym przypadku na za
rządzenie D. O. K. P. przedsprzedaż biletów
może rozpocząć się na pięć dni przed datą
uruchomienia pociągu turystycznego.
b) W przypadku, kiedy pociąg turystyczny
uruchamia się na zamówienie — przez w y
danie biletu blankietowego zbiorowego na
przejazd „tam “ i „z powrotem“ z ulgą 50%'
i biletów kontrolnych, oraz przez wydanie
kart uczestnictwa na pociąg turystyczny
w ilości odpowiadającej liczbie uczestników,
na którą wydano bilet zbiorowy.
Do przejazdu pociągiem turystycznym
uprawnia bilet łącznie z kartą uczestnictwa.
Karta i bilet uprawniają jedynie do prze
jazdu tym pociągiem turystycznym, na któ
ry zostały wydane.
K arty uczestnictwa, na pociąg turystyczny
są drukiem płatnym, sprzedawanym po ce
nie nominalnej wymienionej na karcie dla
pokrycia kosztów druku, kosztów organiza
cyjnych Kolei itp. Cena karty wynosi zł 20.
przy przejazdach do 100 km i 40 zł przy
przejazdach ponad 100 km.
W razie odwołania przez D. O. K. P. po
ciągu turystycznego, na który zostały sprze
dane karty uczestnictwa i bilety na przejazd,
z braku dostatecznego zapełnienia, lub in
nych przyczyn, D. O. K. P. może zezwolić na
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zachowanie ważności kart i biletów na nastę
pny pociąg turystyczny tej samej relacji.
Zarządzenie niniejsze obowiązuje z dniem
1 sierpnia 1949 r. do odwołania.
D.

Ulgi dla uczestników zjazdów turystycz
nych, sportowych (i innych).

Z ulg taryfowych tego rodzaju mogą ko
rzystać uczestnicy zjazdów, wymienionych
w „Postanowieniach szczególnych o ulgach
przejazdowych“ , między innymi również zja
zdów turystycznych i sportowych na podsta
wie każdorazowego zezwolenia Ministerstwa
Komunikacji, udzielanego według swobodne,
go uznania osobno dla każdego poszczególne
go zjazdu. Wysokość zniżki jest również za
leżna od każdorazowej decyzji Ministerstwa
Komunikacji. Ulgę stosuje się w 'klasie 3-ej
pociągów osobowych od stacji miejsca za
mieszkania uczestnika zjazdu do stacji m iej
scowości, w której odbywa się zjazd i z po
wrotem, lub tylko od stacji miejscowości,
w której odbywa się zjazd, do stacji pierwo
tnego wyjazdu na zjazd i tylko przy odległo
ści przejazdu w jedną stronę conaj mniej
30 km, lub przy uiszczeniu opłaty najmniej
za 30 km — z terminem ważności, ustalonym
każdorazowo dla poszczególnego zjazdu.
Celem uzyskania ulgi organizacja, zwołu
jąca zjazd, powinna zwrócić się conajmniej
na 30 dni przed terminem zjazdu z pisemnym
wnioskiem do Ministerstwa Komunikacji za
pośrednictwem swej naczelnej władzy.
Wniosek powinien zawierać: cel i termin
zjazdu, stację wyjazdu i stację miejsca zja
zdu oraz ilość uczestników.
Do wniosku powinien być dołączony pro
gram zjazdu, a także uprawnienia do zwoła
nia zjazdu.
O przyznaniu ulgi Ministerstwo Komuni
kacji zawiadamia w odpowiednim czasie ko
mitet zjazdu, oraz wszystkie zainteresowane
DOKP, które zawiadamiają o przyznanej ul
dze właściwe stacje i kolejowe organa kon
trolne.
Po otrzymaniu zezwolenia Ministerstwa
Komunikacji komitet zjazdu jest uprawnio
ny do nabycia przez upoważnionego przed
stawiciela we wskazanej w zezwoleniu DOKP
odpowiednich kart uczestnictwa w ilości
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ustalonej w odnośnym zezwoleniu Minister
stwa Komunikacji.
Cena karty uczestnictwa podana jest na
karcie.
K arty uczestnictwa wydaje DOKP po
uprzednim wpłaceniu należności za karty i po
wpisaniu w nich daty i numeru zarządzenia
Ministerstwa Komunikacji, przyznającego u l
gę, terminu ważności karty uczestnictwa oraz
procentowej wysokości zniżki. *
Komitet Zjazdu obowiązany jest wypełnić
należycie atramentem lub przy pomocy stem
pla wszystkie pozostałe rubryki w kartach
uczestnictwa przed wydaniem ich uczestni
kom zjazdu.
Rozdział kart uczestnictwa przeprowadza
komitet zjazdu za pośrednictwem zaintereso
wanych organizacji lub bezpośrednio wśród
uczestników zjazdu.
K arty uczestnictwa mogą być wydawane
tylko uczestnikom zjazdu.
Komitet zjazdu nie jest uprawniony do po
bierania za karty uczestnictwa od uczestni
ków zjazdu cen wyższych, niż ustalone przez
Kolej.
Do stwierdzenia tożsamości osoby, korzy
stającej z karty uczestnictwa, służą dowody
osobiste, legitymacje służbowe lub legityma
cje członkowskie, zaopatrzone w fotografię.
Za wystawienie karty uczestnictwa osobie
nieuprawnionej wystawca odpowiada narówni z osobą, korzystającą bezprawnie z tej
karty.
Kolei przysługuje prawo kontroli właści
wego wystawiania i wydawania kart ucze
stnictwa.
Osoba, która odstąpi wypełnioną kartę
uczestnictwa lub korzysta z karty uczestni
ctwa, wystawionej dla innej osoby, ponosi
niezależnie od odpowiedzialności, przewi
dzianej w taryfie, również odpowiedzialność
karną.
Jako uzasadnienie bezpłatnego powrotu dla
posiadacza karty uczestnictwa służy zacho
wany bilet, wykupiony na przejazd pierwo
tny wraz z kartą uczestnictwa wypełnioną,
ostemplowaną w odpowiedniej rubryce przez
kasę biletową stacji wyjazdu pierwotnego,
i zaopatrzoną na stronie odwrotnej w pieczęć
komitetu zjazdu na dowód, że dana osoba
rzeczywiście wzięła udział w zjeździe. Stro-

do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu z po
wrotem. Stwierdzenie udziału w zjeźdz e
przed odbyciem zjazdu jest niedozwolone.
Po zakończeniu podróży posiadacz karty
uczestnictwa obowiązany jest oddać ją wraz
z biletem pracownikowi kolejowemu, wyzna
czonemu do odbioru biletów.

na odwrotna biletu oraz odpowiednia rubry
ka karty uczestnictwa muszą być ostemplo
wane datownikiem stacji wyjazdu powrotne
go przed rozpoczęciem podróży powrotnej.
Komitet zjazdu obowiązany jest stwierdzić
w odpowiedniej rubryce karty uczestnictwa
udział posiadacza karty w zjeździe. Bez tego
stwierdzenia karta uczestnictwa nie uprawnia

W I A D O M O Ś C I
Kronika

K R A J O Z N A W C Z E

turystyczna

WALNY ZJAZD DELEGATÓW
POLSKIEGO TOW. TATRZAŃSKIEGO

Tegoroczny Walny Zjazd Delegatów Pol
skiego Tow. Tatrzańskiego odbył sic W dn.
15 maja br. w Zakopanem. Obradom Walnego
Zjazdu przewodniczył Prezes Żarz. Gl. P.T.T.
ob. Min. Władysław Wolski. Sprawozdanie
z ubiegłego roku złożył ob. wiceprezes Pro I'.
Dr. W. Goetel i Dyr. Centr. Biura P. T. T.
w Krakowie ob. B. Małachowski.
Jak wynika ze sprawozdania Polsk. Tow.
Tatrz. miało w r. 1948 — 23 Oddziały, 17 auto
nomicznych Kół miejscowych i 9 Delegatur
podporządkowanych Oddziałom miejscowym.
Ilość członków wzrosła z 5614 w r. 1947 do 8276
w r. 1948 (wzrost o 43 proc.). Składkę normal
ną płaciło 56 proc. członków, a 44 proc. zniżko
wą. Dla kierownictwa sprawami administra
cyjnymi, wydawnictwami ii agendami budo
wlanymi, które wobec rozbudowy schronisk
wzrastają coraz bardziej, czynne były 3 Biu
ra P. T. T. — Centralne Biuro w Krakowie,
Tatrzańskie w Zakopanem i Sudeckie w je l.
Górze. W ramach akcji inwestycyjnej zbu
dowano nowe schronisko na Hali Ornak w Ta
trach i odremontowano szereg schronisk w Be
skidach Zachodnich i Sudetach.
Odnowiono za 3.500.000 zł. — 1414 km. szla
ków. W ramach działalności wydawniczej wy
dano X V III jubileuszowy tom „Wierchów“
(i 3 odbitki z niego), 1 — 4 Nr. „Taternika“ ,
„Przewodnik po Tatrach“ Zwolińskiego, I I toin
przewodnika po Ziemi Krakowskiej prof. So
snowskiego i kilka drobniejszych przewodni
ków (Oddział w Kłodzku), oraz pocztówki. Pol
skie Tow. Tatrzańskie prowadziło działalność
naukową na terenach Tatrzańskich (jaskinie,
Muzeum Tatrzańskie) oraz w Sudetach. W cią
gu sezonu letniego uruchomiono istniejącą
przed wojną instytucje Górskiej Odznaki Tu
rystycznej (przyznano 52 odznaki I I kat.
w tym 45 odznak brązowych, 5 srebrnych i 2

złote). Przy Biurze Centralnym w Krakowie
powstał zalążek ośrodka badań turystycznych.
Istniejący przy Żarz. Gl. P. T. T. Klub V ysokogórski obchodził 45 lat swego istnienia (li
czy 242 członków). Działalność Klubu szła prze
de wszystkim w kierunku szkolenia przewod
ników po Tatrach oraz kadr instruktorów wy
sokogórskich. Subwencja w wysokości 1.100.009
zł. zapewniła możność działania Tatrzańskiemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratowniczemu.
Rachunek wydatków i dochodów zamyka sk;
za rok 1948 cyfrą 30,154,971 zł., przy czym stra
ty wynoszą 139.270 zł. Po krótkiej dyskusji
sprawozdanie przyjęto do wiadomości, ustępu
jącemu Zarządowi udzielono absolutorium i za
twierdzono program działalności na rok 1949
wraz z preliminarzem budżetu.
Po wyborach uzupełniających w skład Za
rządu Głównego wchodzi 29 osób. Prezydium
stanowią: Prezes — Min. Admin. Publ. Włady
sław Wolski, Wiceprezesi — Prof. Dr. Walery
Goetel, rektor Ak. Górn. w Krakowie, Poseł
Włodzimierz Reczek z Warszawy, Mgr. To
masz Wróbel — Prezes Oddziału P. T. T.
w Bielsku i inżynier Bogdan Laszezka z Kra
kowa. Sekretarzem Generalnym jest Dr. Jan
Dorawski, zast. Mgr. T. Kerc, skarbnikiem D i.
St. Kowernicki, zast. Dr. Wł. Milata (wszyscy
z Krakowa). Poza tym w skład Zarządu wcho
dzi 20 osób z rozmaitych miejscowości. W raz
z Prezydium w Zarządzie zasiada ^ 11 osob
z Krakowa, 7 z Warszawy, 3 z Wrocławia,
3 z Zakopanego i po 1 z Katowic, Bielska, Cie
szyna, N. Sącza i Żywca.
PLAN INWESTYCYJNY SCHRONISK POL.
TOW. KRAJOZNAWCZEGO W R. 1949.

Dzięki przyznaniu przez Ministerstwo Ko
munikacji Pol. Tow. Krajoznawczemu na rok
1949 dalszych kredytów na remont i wyposa
żenie schronisk, zarówno z Funduszu Inwesty
cyjnego jak i budżetu administracyjnego, akcja
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objęła w roku bieżącym szereg obiektów, prze
ważnie na Ziemiach Odzyskanych.
W r. 1948 z kredytów przeznaczonych na re
mont schronisk (w wys. około 30 m ilj. zł), od
budowano 38 schronisk (23 na Ziemiach Odzy
skanych, 13 na Ziemiach Dawnych). Kredyty
na remont budynków przyznane w roku bie
żącym a wynoszące około 60 milj. zł. wzrosły
ok. 200%). pozwalają na remont 44 budynków,
z czego 31 na Ziemiach Odzyskanych i 13 na
Z;emiacih Ilaw ny eh.
Na Ziemiach Odzyskanych znajdują się
w odbudowie w rb. następujące schroniska:
woj. Olsztyńskie — Frombork, Olsztyn — Wy
soka Brama (dokończenie), Kętrzyn, Pluszki
koło Ostródy, Krutynia, Pasłęk — Wysoka
Brama, Orneta — Hotel Turystyczny, Wilkasy
koło Giżycka — (Ilie schronisko); woj. Gdań
skie: Elbląg (dokończenie) i Suchacz; woj.
Szczecińskie: Szczecin (dokończenie), Stargard
(dokończenie), Międzyzdroje — Dom Wypoczyn
kowy (dokończenie), Nad jeziorem Gardno.
Słupsk, Darłowo, Świnoujście, Dziwnów, Mię
dzyzdroje — Kawcza Góra, Połczyn — Dom
Młodzieży, Pięć Jezior, Czaplinek; woj. Wro
cławskie: — na Ślęzie (górne), Szklarska Porę
ba, Na Rubieży, Świeradów, Maria, Śnieżka,
Ziębice, Bardo, Wałbrzych, Odrodzenie.
Na Ziemiach Dawnych remontuje się schro
niska w Warszawie, nad jez. Wigry, w Augu
stowie, Myślenicach, w Kampinosie (ko
ło Warszawy), na Łysinie, w Puławach,
Lublinie,
Kazimierzu,
Włocławku, Toru
niu, Jadwisinie i Zakroczymiu (w obu ostat
nich miejscowościach buduje się nowe ośrodki
weekeudowo- wy poczy nk owe głównie dla miesz
kańców Warszawy).
Poza kredytami na remont schronisk przy
znano również kredyty na wyposażenie schro
nisk (w wys. około 15 m ilj. zł), które zostały
przeznaczone dla następujących obiektów: Zie
mie Odzyskane: woj: Olsztyńskie — Olsztyn —
Wysoka Brama i Bałtycka, Wilkasy I, Miko
łajki, Ruciane, Pluszki, Pisz, Węgorzewo,
Wilkasy II; woj. Szczecińskie — Międzyzdroje,
Szczecin, Stargard, Połczyn; woj. Gdańskie —
Elbląg- i Suchacz; woj. Wrocławskie — Perła
Zachodu koło Jeleniej Góry, Świeradów, ,,Ok
radzenie“ na przełęczy Karkonoskiej i Wał
brzych.
Na Ziemiach Dawnych: Augustów, Myśleni
ce, Warka, Św. Krzyż, Św. Katarzyna, Chęci
ny, Kielce, Puławy, Lublin, Kazimierz, Chełm,
Kraków.
Ogółem wyposażenie (na ogół częściowe
i prowizoryczne) otrzyma w rb. 33 schronisk
z czego 21 na. Ziemiach Odzyskanych, a 12 na
Ziemiach Dawnych.
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BIURO TURYSTYKI MIN. KOMUNIKACJI

W związku z nowym Statutem organizacyj
nym Ministerstwa Kom unii kacj i (uchwała Ra
dy Ministrów z dn. 18.V II. 1949) i całkowitą
zmianą dotychczasowego ustroju tegoż M ini
sterstwa, dotychczasowy Samodzielny W y
dział Turystyki został przekształcony na Biuro
Turystyki (odpowiadające departamentowi).
Kierownictwo Biura Turystyki z dn. l.IV . 49
objął oib. Dyr. Zygmunt Filipowicz, a funkcje
jego zastępcy oh. Wlioedyrektor Józef Szelichowski.
Na podstawie Tymczasowego Regulaminu.
Ministerstwa Komunikacji z dnia 22 lipca 1949,
§ 13. w skład Biura Turystyki wchodzą ze
społy: Planowania Turystycznego i Ogólny
(1), Ruchu Turystycznego i Obsługi (2), Propa
gandy i Krajoznawstwa (3).
1.
Zespół Planowania Turystycznego i Ogól
ny obejmuje:

1) sprawy wymienione w § 1, (od red. dotyczy
spraw ogólno-administracyjnyeh),
2) sprawy wymienione w § 2 z zakresu dzia
łania zespołu (od red. dotyczy spraw ogólno-administracyjnych),
3) sprawy planowania i budżetów w zakresie
turystyki w porozumieniu z Departamen
tem Planowania i z Departamentem Ekono
micznym, a w szczególności spraw budżetu
zwyczajnego, sprawy planowania przewo
zów i-szlaków turystycznych, propagandy
i wydawnictw turystycznych, tudzież w po
rozumieniu z Departamentem Planowa
nia, «prawy planów -inwestycyj turystycz
nych,
4) zbieranie danych sprawozdawczych i staty
stycznych oraz opracowywanie sprawozdań
co do rzeczowości, postępu i osiągniętych
oszczędności w wykonaniu planów (budże
tów);
5) sprawy organizacji turystyki pod względem
strukturalnym i metod pracy i nawiązywa
nie współpracy z władzami i urzędami
zainteresowanymi turystyką, i wczasami
oraz wszelkiego rodzaju instytucjami
i czynnikami przejawiającymi działalność
turystyczną lub zainteresowanymi dzia
łalnością i rozwojem turystyki i wcza
sów;
6) stawianie wniosków pod obrady ciał kole
gialnych z działu turystyki;
7) sprawy kongresów, zjazdów i ankiet tury
stycznych;
8) sprawy współpracy międzynarodowej w dzie
dzinie turystyki;

9) współpracą z resortem o św ia ty w spraw ach
o rg a n izo w a n ia ha dań naukowych i studiów
turyiS tycznyoh w w yższych zakładach nau
ko w y c h ;

9) sprawy budowy i nadzoru nad inwestycjami
turystycznymi (schroniskami, hotelami tu
rystycznymi, domami wypoczynkowymi,
stanicami turystycznymi itp.);

10) sprawy studiów i badań gospodarki tury
stycznej i koniunktur turystycznych;

10) sprawy kolei linowych i wyciągów górskich
o znaczeniu turystycznym z punktu widze
nia potrzeb turystyki;

11) sprawy organizowania specjalnych kursów
turystycznych oraz ustalenie programu
szkolenia instruktorów turystycznych i tu
rystycznych przewodników terenowych;

11) sprawy inwentaryzacji obiektów turystycz
nych, sprawy ścieżek, znaków, szlaków tu
rystycznych, drogowskazów itp.;

12) nadzór nad działał naści a turystyczną biur
podróży i biur obsługi turystycznej oraz
nad instytucjami subwencjonowanymi.

2. Zespół Ruchu Turystycznego i Obsługi
obejmuje:
1) sprawy wszelkiego rodzaju imprez turysty
ki powszechnej, w szczególności ich należy
tej akwizycji, powiązania z przewozem pu
blicznym i właściwą obsługą turystów
w terenie;
2) sprawy udogodnień komunikacyjnych (ru
chowych, taryfowych, technicznych) dla ce
lów turystyki;
i$) współdziałanie z właściwymi czynnikami
w sprawach zapewnienia turystom po
mieszczenia, wyżywienia i obsługi 'tury
stycznej- oraz wykorzystania istniejących
w terenie pomieszczeń;
4) współpracą z miejscowymi instytucjami,
stowarzyszeniami i samorządem w celu
przygotowania terenu do przyjmowania tu
rystów id o potrzeb turystyki powszechnej:
5) sprawy przygotowania potrzebnych świad
czeń turystycznych, rozrywkowych, oraz
atrakcji i lokalnej obsługi turystycznej;
6) sprawy masowej turystyki pracowniczej
i akcji wczasów w porozumieniu z C.R.Z.Z.;
7) współdziałanie w ruchu turystycznym z in
stytucjami społecznymi i wszelkimi innymi
zainteresowanymi władzami i instytucjami;
8) sprawy turystyki drogowej (samochodowej,
motocyklowej, kolarskiej), wodnej (śródlą
dowej, morskiej, kajakowej, żeglarskiej,
wioślarskiej), sprawy turystyki górskiej
(alpinizm), sprawy narciarstwa i komuni
katów śniegowych;

12) ustalenie wytycznych i ogólny nadzó”
w sprawach dekoracji ogrodniczej obiektów
kolejowych i komunikacyjnych, estetyki
wnątrz poczekalni, hollów, ozdobienia foto
grafiami i plakatami.
3. Zespół Propagandy i Krajoznawstwa obej
muje:
1) sprawy wymienione w § 2 z zakresu dzia
łania zespołu;
2) sprawy wydawnictw7 turystycznych o cha
rakterze informacyjnym (przewodniki, in
formatory i skorowidze, mapy, plany, wy
dawnictwa naukowe itp.), sprawy wydawnictw propagandowych, krajowych i za
granicznych (broszur i ulotek propagan
dowych, afiszów, albumów, pocztówek,
biuletynów i czasopism turystycznych, ka
lendarzy imprez itp.);
3) sprawy nie wymieniowej wyżej propagan
dy turystycznej, w szczególności za pośre
dnictwem prasy, radia, filmu, wykładów
i odczytów;
,
4) sprawy kolportażu wydawnictw i sprawy
ksiągi adresowej;
5) sprawy urządzania działów turystycznych
i współpraca w urządzaniu działów komu
nikacyjnych na krajowych i zagranicz
nych wystawach, targach i pokazach;
fi) zbieranie krajoznawczych informaeyj tu
rystycznych, spisu miejscowości turystycz
no ważnych, inwentarza osobliwości tury
stycznych z dziedziny krajobrazu, przyro
dy, zabytków sztuki, historii, martyrolo
gii, osobliwości etnograficznych, technicz
nych, przemysłowych a w związku z tym
nawiązywanie współpracy z instytucjami
kierującymi ochroną przyrody, inwentary
zacją i konserwacją zabytków sztuki, mar
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tyrologii, pobojowisk itp., prowadzenie
biblioteki turystycznej, archiwum wyda
wnictw i bibliografii wydawnictw tury
styczno-krajoznawczych, zbiór fotografii
i osobliwości turystycznych.
ZABUDOWA TURYSTYCZNA BRDY.

Komisja Turystyczna Polskiego Związku
Kajakowego wykończyła przed sezonem zabu
dowe turystyczną Brdy, najpiękniejszej rzeki
w Polsce. Uruchomione zostały stacje tury
styczne w Charzykowyoh, SwornegaciaCh i sta
nice kajakowe w Rytlu, Rudzkim Moście, Soko
le Kuźnicy, Koronowie i Łęgnowie. Dzięki te
mu kajakowcy mają zapewnione noclegi na eta
pach dziennych całej trasy.
(Stanica kajakowa w Sokole Kuźnicy pierw
sza po wojnie wybudowana przez Polski Zwią
zek Kajakowy, położona na leśnym cyplu
i wzorowo urządzona jest ulubionym miejscem
odpoczynku nie tylko kajakowców, ale i wielu
ludzi pracy z Bydgoszczy, którzy często spę
dzają w niej niedziele lub święta.

DZIAŁ TURYSTYCZNY NA I I TARGACH
Ol s z t y ń s k ic h

W ramach tegorocznych regionalnych im
prez wystawowo-targowych odbędą się w Olsz
tynie w dniach od 3 do 14.9.49 r I I-gie Targi
Olsztyńskie.
Walory turystyczne regionu Warmii i Ma
zur są jednym z czterech zasadniczych bogactw
naturalnych tej ziemi i znajdą swój wystawowy
wyraz w pawilonie pn. „Bogactwa Naturalne
Warmii i Mazur“ , oraz w kilku innych pawi
lonach.
Dział turystyki zostanie opracowany wg wy
tycznych i pod nadzorem Biura Turystyki i zo
brazuje piękno ziemi Warmińsko-Mazurskiej,
oraz jej możliwości dla obsługi turystyki maso
wej.
Poza tym w dniu otwarcia targów odbędzie
się w Olsztynie motocyklowy zjazd plakietowy,
organizowany przez Olsztyński Klub Motocy
klowy pod protektoratem i z nagrodami Biura
Turystyki.
Referenci turystyki przy DOKP otrzymali
polecenie zorganizowania, w miarę możliwości
taborowych, pociągów turystycznych do Olszty
na, w okresie trwania Targów.

WCZASY KAJAKOWE

Sprostowanie.

Po raz pierwszy w tym roku Komisja Tu
rystyczna PZK w oparciu o Fundusz Wczasów
ORZZ zorganizowała kajakowe wczasy praco
wnicze. W lipcu dwudziestu kilku pracowników
umysłowych i fizycznych odbyło spływ kaja
kowy pojezierzem Mazurskim i Pisą i wszyscy
powrócili zachwyceni i wypoczęci. Następne
dwa turnusy odbędą się w sierpniu. Uczestnicy
korzystali z tych samych uprawnień, które da
ją wczasy w domach wypoczynkowych.

Krajoznauistujo

obce

Uzdrowiska w Z. S. R. R.
Liczba łóżek w sanatoriach i domach uzdro
wiskowych Z. S. R. R. wzrosła w ciągu 12 lat
przedwojennych z 35,5 tys. w roku 1928 do
250 tys. w roku 1940. W chwili wybuchu wojny
Związek Radziecki posiadał największą sieć
uzdrowisk na całym świecie. Przeciętna liczba
kuracjuszy w sanatoriach 1 domach wypoczyn
kowych wynosiła rocznie 4 milj. osób. Uzdro
wiska pracowały przez cały rok i były zaopa
trzone w dobre kadry lekarskie. Rozwinęła się
również sieć specjalnych uzdrowisk dla dzieci:
sanatoria Eupatorii, przekształcono na specjal
ne uzdrowiska dla dzieci chorych na gruźlicę
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W numerze 12 „Ziemi' z roku 1948 w notatce
pjt'. „Matecznik w Dolinie Kościeliskiej" —
(kronika) podano mylnie, że zimowy ruch tu
rystyczny może się odbywać między halą
Smreczyny i' Pyszną.
Według obowiązujących w mateczniku prze
pisów, narciarski ruch turystyczny może się
odbywać jedynie na szlaku prowadzącym z ha
li Pisanej na Pyszną. Hala Smreczyny w zi
mie od ruchu turystycznego jest wyłączona.

kości, jak również sanatoria dziecięce mieszczą
silę w Anapie, Geledżyku, Kabardynee i Bimluce.

Zniszczone w czasie ostatniej wojny sanato
ria na Krymie, w okolicach Odessy, w Gruzji
i w Zachodnich Obwodach Ukrainy oraz
w R. S. F. R. R. prawie całkowicie zostały od
budowane.
Ilość sanatoriów wynosi 1947 obiektów i li 
czy ogółem 242 tys. łóżek, z których 150 tysięcy
należy do Ministerstwa Zdrowia Z. S. R. R.
Sanatoria dziecięce liczą ok. 80 tysięcy łóżek.
Z sanatoriów korzysta też duża ilość inwali
dów wojennych.
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W dniu 16 czerwca 1949 roku odbył sic
w Olsztynie doroczny Walny Zjazd Delegatów
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Dnia poprzedniego, to jest 15 czerwca, w sa
li Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie od
było sic plenarne posiedzenie Zarządu Głów
nego P. T. K., w którym udział wzięło ok.
40 członków Zarządu Głównego. Na posiedze
niu tym omówiono szczegółowo zagadnienia,
objęte porządkiem dziennym Zjazdu, przepra
cowano zgłoszone na Zjazd wnioski Zarządu
oraz Oddziałów, oraz omówiono sprawę wy
borów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W godzinach wieczorowych członkowie Za
rządu Głównego wzięli udział w odczycie pre
legenta objazdowego P. T. K. oh. Kazimierza
Rapacza, który posiłkując sie starannie dobra
nymi przeźroczami wygłosił dla młodzieży ol
sztyńskich szkół średnich udaną prelekcje na
temat; ,,Piękno Krakowa“ .
Następnego dnia w godzinach rannych od
było sie symboliczne otwarcie 16 schronisk
p T. K. na terenie województwa olsztyńskie
go. Na ukwieconym placyku przed Wysoką
Brauna, siedzibą Olsztyńskiego Oddziału
i Okręgu P. T. K. ustawiono plansze z mapą
województwa olsztyńskiego i fotografiami
schronisk, które w dniu 16 czerwca miały być
otwarte. Przy taibli-cy zebrali sie liczni goście,
członkowie Zarządu Głównego oraz delegaci
Oddziałów.
Uroczystość zagaił w imienin gospodaizy
wicewojewoda olsztyński ob. J. Wilamowski,
Prezes Okręgu Olsztyńskiego P. T. K.; jako
przedstawiciel miejscowych władz samorządo
wych przemawiał Przewodniczący Wojewódz
kiej Rady Narodowej ob. Stanisław Piasków,
ski. Jako ostatni przemówił Prezes P. T. K.
prof. St, Leiszczycki. Stwierdził on, że przewi
dziane było otwarcie 15 schronisk, faktycznie

zaś otwiera sie 16, tym samym plan zagospo
darowania turystycznego Warmii i Mazur
został przekroczony o jedno schronisko. Na
stępnie przedstawiciele poszczególnych Od
działów P. T. K. z terenu woj. olsztyńskiego
składali kolejno meldunki o stanie urucho
mionych schronisk, zaznaczając na tablicy ich
otwarcie chorągiewką przy fotografii danego
schroniska. Uczestnicy uroczystości z uzna
niem powitali pomysłowość okręgu olsztyń
skiego, ujawnioną w rozwiązaniu technicznej
strony jednoczesnego otwarcia 16 schronisk.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się
do Wysokiej Bramy. Przecięcia wstęgi doko
nał Wicemarszałek Sejmu ob. Stanisław
Szwalbe. Goście zwiedzili pokoje biurowe, go
spodę P. T. K., sale odczytową, salę zebrań,
pokoje gościnne i dobrze wyposażone sale
schroniskowe. Delegaci Oddziałów oraz goście

Ryc. 95. Prezes Żarz. Gł. P. T. K. dr. St. Leszczycki dokonuje symbolicznego otwarcia 16-tu
schronisk na terenie woj. olsztyńskiego.
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'/■ radością i uznaniem przyjęli poważny doro
bek Oddziału Olsztyńskiego P. T. K. Wrażenie
to zostało pogłębione po zwiedzeniu drugiego
schroniska P. T. K. w Olsztynie przy ul. Bał
tyckiej. Aczkolwiek schronisko to mieści się
w baraku, dysponuje jednak ono ładnymi po.
kojami, umywalniami, prysznicami itp.
O goidz, 11 Prezes Polskieg-o Towarzystwa
Krajoznawczego prof. dr. St. Leszczycki w sali
Domu Kultury Robotniczej w Olsztynie otwo
rzył doroczny Zjazd Delegatów Oddziałów
P. T, K.
W charakterze gości przybyli na Zjazd:
Wicemarszałek Sejmu ob. Stanisław Szwalbo,
Dyrektor Biura Turystycznego Ministerstwa
Komunikacji ob. dr. Z. Filipowicz, Wicedy
rektor Biura ob. .). Szelichowski, Przewodni
c c y Wojewódzkiej Rady Narodowej w Ol
sztynie ob. S. Piaskowski, poseł M. Arczyński;, przedstawiciele Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych, Związku Samopomocy
Chłopskiej, Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego, Ligi Morskiej, Związku Harcerstwa
Polskiego, Związku Nauczycielstwa Polskiego,
Ligi Kobiet, Polskiego Związku Narciarskiego
Centralnego Urzędu Planowania, Orbisu, To
warzystwa Uniwersytetów Robotniczych i Lu
dowych, prasy oraz inni. W Z.jeździe wzięli
udział członkowie Zarządu Głównego P. T. K.
oraz delegaci następujących Oddziałów P. T.
K.: Augustów, Biała Podlaska, Bydgoszcz,
Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Giżycko, Gnie
zno, .Jelenia Góra, Katowice, Kętrzyn, Kiel
ce, Kołobrzeg, Kraków, Lidzbark Warin., Lu.
bln, Łęczyca, Łódź. Międzyrzecz Wlkp., Myśle
nice, Olkusz, Pabianice, Piotrków, Płock, Poł
czyn Zdrój, Poznań, Puławy, Radom, Rze
szów, Szczecin, Tczew, Tomaszów Maz.,’ Wał
brzych, Warka, Warszawa, Włocławek, Zielo
na Góra. Łącznie na sali obrad zgromadziło się
ok. 200 osób.
Zagajając obrady, Prezes P. T. K. prof. dr.
St. Leszczycki wspomniał o długoletniej twar
dej walce Polaków na tej ziemi o swoje prawa
narodowe, podkreślił decydującą rolę w walce
o jej wyzwolenie Arm ii1Radzieckiej i Polskiej
Zebrani uczcili pamięć poległych w walce
o polskość tych ziem chwilą milczenia. W tej
walce brała również udział obecna na sali ob.
Emilia Sukert-Biedrawina, która w tym ro
ku obchodzi czterdziestolecie swej pracy spo
łecznej na ziemi mazursko-warmijskiej. Pre
zes w imieniu Zjazdu składa ob. Biedrawinie
serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy,
wręcza Jubilatce wiązankę kwiatów i zapra
sza do stołu prezydialnego. Zjazd hucznymi
oklaskami zamanifestował swe uznanie dla za
służonej działaczki społecznej.

Następnie Prezes podkreślił dorobek Pol
skiego Towarzystwa Krajoznawczego w ro
ku 1S148. Dorobek ten ilustrowały barwne plan
sze z wykresami wykonane przez ob. M. Ryczera, stoisko z własnymi wydawnictwami P.
T. K., liczne fotografie schronisk i domów
P. T. K. W rozwoju tego dorobku poważną
rolę odegrał Okręg- i Oddział Olsztyński. Pre
zesowi Okręgu P. T. K. oh. WiJamowskiemu
Prezes w imieniu P. T. K. złożył serdeczne
podziękowania, zaś Prezesowi Oddziału Ol
sztyńskiego jnżynierowli Zuibelewiczowii, któ
ry kierował akcją odbudowy schronisk.’ Pre
zes wręczył Złotą Odznakę P. T. K. Wyraz \
uznania dla działaczy krajoznawczych w Ol
sztynie Zjazd podkreślił długo trwającą owa
cją.
Przechodząc do aktualnych zagadnień kra
joznawczo-turystycznych, Prezes stwierdził,
że dążeniem P. T. K. jest, aby krajoznawstwo
i turystyka stały się realną zdobyczą najszer
szych warstw świata pracy. Obok wybijającej
się na plan pierwszy turystyki masowej, ¡si
nieć winna nadal krajoznawcza turystyka gru
powa i indywidualna. Właściwa realizacja ce
lów i założeń P. T. K. może się dziś odbywać
dzięki nawiązanej przez P. T. K. współpracy
z Centralną Radą Związków Zawodowych,
a w najbliższej przyszłości przez nawiązanie
współpracy ze Związkiem Samopomocy Chłop
skiej. Nową formą naszej pracy jest niedawno
utworzony Wydział Społecznej Opieki nad Za
bytkami Przeszłości powstały z inicjatywy
działaczy przedwojennego Towarzystwa Opie
ki Nad Zabytkami Przeszłości, która to orga
nizacja postanowiła działać jako Wydział Za
rządu Głównego w ramach statutu P. T. K.,
oraz odpowiednie Sekcje w Oddziałach Towa
rzystwa. Sądzić należy, że w podobny sposób
w przyszłości rozwiązana będzie sprawa ochro,
ny zabytków przyrody, co się da uskutecznić
przez nawiązanie ścisłej współpracy z Ligą
Ochrony Przyrody. W dalszym ciągu swego
zagajenia Prezes podkreślił poważny dorobek
Kół Krajoznawczych Młodzieży Szkolnej.
W tej dziedzinie należy dążyć do nawiązania
współpracy ze Zw. Młodzieży Polskiej, Związ
kiem Harcarstwa Polskiego i Służbą Polsce.
W zakończeniu swego zagajenia Prezes odczy
tu! depesze od .ministra Oświaty dr. St. Skrze
szewskiego, oraz między innymi od Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Związ
ku Kolarskiego i innych.
W imieniu gospodarzy Zjazd powitał Pre
zes Okręgu Olsztyńskiego, Wicewojewoda J.
Wilamowski.
W imieniu Biura Turystycznego Minister
stwa Komunikacji przemówił Dyrektor dr. Fi
lipowicz. W swoim przemówieniu mówca

przedstawił zasady polityki turystycznej, we
dług których Biuro Turystyki ma zamiar pro
wadzić swoje prace. Turystyka w Polsce musi
spełniać trzy zadania: społeczne, kulturalne,
gospodarcze. Ażeby osiągnąć wyznaczone cele,
w związku z przełomem jaki sic dokonał
w Polsce we wszyskich dziedzinach życia, tu
rystyka musi przede wszystkim na czoło wy
sunąć zagadnienie masowości, zagadnienie tu
rysty grupowego, a nie indywidualnego. Tu
rystyka grupowa musi objąć zorganizowany
świat pracy. W związku z tym powstaje ko
nieczność innego podejścia do turystyki niż
przed wojną. Na plan pierwszy wysuwa sit;
grupa łudzi, która musi być obsłużona pod
względom turystycznym, krajoznawczym i
technicznym, pod wzglądem odpowiednich
rozrywek kulturalnych; tą grupą trzeba zapo
znać nie tylko z przyrodą, ze zwiedzanym śro
dowiskiem, zabytkami, lecz przede wszystkim
z aktualnymi osiągnięciami gospodarczymi
i kulturalnymi społeczeństwa. Dlatego też
Biuro Turystyczne musi popierać powstawa
nie domów turystycznych, schronisk i ośrod
ków week-endowych. Ta akcja ma sią przy
czynić do podniesienia uczestników na wyższy
poziom kulturalny. Aby jednak turystyka mo
gła być masowa, musi być tania i dostąpna dla
wszystkich. Tania zaś może być tylko w ma
sie, przez uruchomienie pociągów popular
nych, tanią kalkulacją przejazdów, noclegów
i wyżywienia. Gospodarką turystyczną tak
trzeba planować, by nie była ciężarem dla gospodark i państwowej.
Mówca wyjaśnia, że Biuro Turystyki po
wstało z dawnego Samodzielnego Wydziału
Turystycznego, ma szersze kompetencje ani
żeli Wydział, Obecnie, kiedy po zrealizowaniu
planu trzyletniego wchodzimy w okres planu
sześcioletniego, turystyka powszechna w Pol
sce znajdzie w tym planie swoje miejsce. Biu
ro turystyczne stara sią o poważne środki f i
nansowe, ale te środki muszą być zużyte dla
świata praey, w pierwszym zaś rządzie dla
około 4.000.000 osób i ich rodzin, zorganizowa
nych w Związkach Zawodowych. Do tej akcji
wciągnąć należy ludność żyjącą na wsi. Biu
ro Turystyczne nie zamierza jednak podcho
dzić biurokratycznie do tych spraw. Dlatego
też postanowiono w najbliższej przyszłości
utworzyć Radą Turystyczną przy Ministrze
Komunikacji. W skład tej Rady wejdą przed
stawiciele życia społecznego, a wiąc Central
nej Rady Związków Zawodowych, Funduszu
Wczasów, Związku Samopomocy Chłopskiej,
Związku Młodzieży Polskiej i piąciu Związków
Turystyczno - Krajoznawczych: Polskiego To
warzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towa
rzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Związ

ku Narciarskiego, Polskiego Związku Kaja
kowego i Polskiego Związku Kolarskiego.
Rada Turystyczna ma być organem opinio
dawczym dla Ministra Komunikacji, zaś reali
zacja jej uchwal będzie podejmowana przez
Biuro Turystyczne. Poza tym bądzie ona or
ganem koordynowania działalności na polu tu
rystyki i ustalania zadań dla poszczególnych
organizacji. Koordynacja ta ma polegać: 1) na
ustalaniu kierunków ruchu turystycznego,
szlaków i ośrodków turystycznych, 2) rentow
ności tego ruchu — zniżki kolejowe muszą być
dla kolei opłacalne, a okres w którym państwo
dokłada do turystyki musi być okresem przej
ściowym, 3) na koordynacji ruchu wydawnicze
go, propagandy ruchu turystycznego itp.
Założeniem działalności Biura Turystyczne
go jest, aby turystyka ułatwiła poznanie Pol
ski Współczesnej; ma ona pokazać nie tylko
zabytki i przeszłość, ale i dzisiejszego człowie
ka, jego pracą w chwili bieżącej, jego walką
0 wyzwolenie, historią naszych poczynań w tej
walce. Biuro Turystyki ma być za tym nie
tyle czynnikiem administracyjnym, ile raczej
koordynującym. Ponieważ jednak nie da sią
tych zadań wypełnić bez pewnego entuzjazmu
1 zrozumienia ideałów turystyczno-krajoznaw
czych, Biuro Turystyczne w swej działalności
musi sią w dużej mierze opierać na wypróbo
wanych organizacjach społecznych jak P.T.K.,
P. 4'. T. i inne.
Witający Zjazd imieniem Związku Samopo
mocy Chłopskiej obywatel Wyszomirski pod
kreślił, że przez krajoznawstwo, a wiąc przez
poznanie dzisiejszej twórczej rzeczywistości
można rozbudzić na wsi ten sam entuzjasty
czny stosunek do pracy, który ujawnił już ro
botnik. Zarząd Związku Samopomocy Chłop
skiej gotów jest współdziałać z Polskim Towa
rzystwem Krajoznawczym w wypełnieniu te
go zadania, aby mieszkańców wsi wyprowa
dzić poza ich własne, często jeszcze zacofane
opłotki.
Przemawiający w imieniu L igi Morskiej
obywatel J. Wojsznis oświadczył, że Liga
Morska jest gotowa zaopatrzyć schroniska
P. T. K. leżące nad wodą w konieczny sprząt
turystyczno-sportowy. Przemawiając w imie
niu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
mówca podkreśla celowość jak najdalej posu
niętej współpracy P. T. T. z P. T. K.
W imieniu Polskiego Związku Narciarskie
go przemawiał inż. Gołogórski, apelując o po
wołanie przy Oddziałach P. T. K. sekcji nar
ciarskich, którym P. Z. N. dostarczy kadr in
struktorskich, a zwłaszcza na terenach niżo
wych Polski. Wreszcie w imieniu Zarządu
Miejskiego powitał Zjazd wiceprezydent mia
sta Olsztyna ob. Trawiński Józef.
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Po przemówieniach wiceprezes Kazimierz
Staszewski złożył sprawozdanie z działalności
P. T. K. za rok 1948. Uczestnicy Zjazdu żywo
oklaskiwali ten fragment sprawozdania, który
mówił o życzliwym zainteresowaniu się Oby
watela Prezydenta Ii. P. Bolesława Bieruta
sprawami krajoznawczymi (szczegółowe spra
wozdanie z działalności za rok 1948 wydruko
wano w biuletynie P. T. K. Nr. 5). Sprawo
zdanie kasowe złożył skarbnik ob. Władysław
Gruszczyński. Po odczytaniu sprawozdania
Komisji Rewizyjnej wniosek o udzielenie Za
rządowi absolutorium przyjęty został .jedno
głośnie.

Ryc. 96. Fragment sali obrad Walnego Zjazdu
Delegatów P. T. K. w Olsztynie. Prezes Dr St.
Leszczyeki referuje plan pracy na rok 1949.

W dalszym ciągu obrad Prezes dr. St. Leszczycki zreferował szczegółowo plan pracy na
najbliższą kadencję Zarządu Gównego oraz
wynikający z planu preliminarz budżetowy na
rok 1949. Dzieląc plan pracy na 13 grup zagad
nień, Prezes przy każdym dziale pracy doda
wał konieczne wyjaśnienia:
1. Organizacja — obejmuje ona przygoto
wania do zmiany statutu, opracowanie preli
minarza na rok 1950, ustalenie zasad pracy
Oddziałów, Okręgów, Zarządu Głównego, dą
żenie do powołania nowych Oddziałów, sil
niejszy werbunek członków, powołanie refe
ratu prasowego, druk Informatora o P. T. K.,
powołanie sekcji krajoznawczych przy zakła
dach pracy i zrzeszeniach, ujęcie hipoteczne
majątku Towarzystwa, wprowadzenie jednoli
tej rachunkowości w Oddziałach, usprawnienie
sprawozdawczości iitp.
2. Zagospodarowanie turystyczne — obej
muje zagadnienie remontu schronisk i ich
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wyposażenia w ramach planów zatwierdzonych
przez Min. Komunikacji, ułożenie planów na
rok 1950, przygotowanie planów inwestycyj
nych do planu sześcioletniego, przy czym pla
nowanie oprzeć się musi na konkretnych da
nych. Planem objęte winno być znakowanie
szlaków turystycznych, przygotowanie tablic
orientacyjnych, tworzenie biur obsługi tury
stycznej, organizacja wycieczek, ich przyjmo
wanie i obsługa. Akcję wycieczek oprzeć nale
ży na planie 15 punktów krajoznawczo-tury
stycznych, omówionych na łamach „Ziemi“
(patrz „Ziemia“ Nr. 10—11 1948).
3. Akcja szkoleniowa — wymaga opraco
wania ramowego programu kursu dla prze
wodników, z uwzględnieniem wymogów współ
czesnego krajoznawstwa, brania udziału w po
krewnych kursach innych instytucji, organi
zowania kursów szkoleniowych dla Opieku
nów Kół Krajoznawczych Młodzieży, organi
zowania obozów krajoznawczych młodzieży.
4. Akcja odczytowa — obejmuje odczyty
radiowe P. T. K., utworzenie w przyszłości ze.
społu prelegentów objazdowych, którzy pójdą
do świetlic i szkół z odczytami krajoznawczy
mi, tak jak to dotychczas czyni prelegent ob
jazdowy P. T. K. ob. K. Rapacz, który wygtos 1 w rokń sprawozdawczym 178 odczytów. Na
leży tych /prelegentów wyposażyć w przeźro
cza i odpowiedni tekst. W tym dziale pracy
przewidziana jest całkowicie zreorganizowana
wystawa objazdowa P. T. K.
5. Akcja wydawnicza — obejmuje: Biule
tyn P. T. K. (życie Towarzystwa, informacje
organizacyjne i turystyczne), „Ziemię“ (wy
chowance aktywu krajoznawczego, materiał
dla nauczycielstwa i instruktorów oświato
wych), „O rli Lot“ (materiał dla młodzieży
i przez młodzież opracowany), odbitki z „Zie
mi“ w Biblioteczce Krajoznawczej, zastępujące
przewodniki i monografie, względnie zawiera
jące materiały instrukcyjne), samodzielne
wydawnictwa przewodnikowe, Informatory
dla wczasowiczów przystosowane do różnoro
dnych możliwości świata pracy), popularne
przewodniki dla szerokich mas w oparciu
o „Czytelnika“ , kontynuacja cyklu „Piękno
Polski“ w oparciu o Naszą Księgarnię, wy
dawnictwa różne typu „Gdańsk“ (wydanego
w języku angielskim), wydawnictwa Oddzia
łów, uzgodnione z Zarządem Głównym P.T.K.,
pocztówki krajoznawcze, których będziemy
mieli na rynku w roku 1950 przeszło 6 milio
nów w 600 tematach z całej Polski. Uznano za
celowe wydawanie popularnego pisma ilustro
wanego, poświęconego krajoznawstwu i tury
styce o wielkim nakładzie, przy współudziale
P. T. K.

6. Akcja muzealna — poza istniejącym'
4 muzea P. T. K. powstać ma w 1949/50 r.
fi dalszych muzeów.
7. Biblioteka i zbiory fotograficzne P. T. K.
winny być stale uzupełniane zarówno przy Za
rządzie Głównym, jak i w Oddziałach; bibliote
ki te winny ułatwiać prace organizacjom spo
łecznym.
8. Współpraca z C. R. Z. Z. — na podsta
wie porozumienia do Zarządów Oddziałów
ii Okręgów P. T. K. wchodzi 1 wiceprezes
i 1 członek Zarządu z ramienia Związków Za
wodowych. Udział przedstawicieli C. R. Z. Z.
w Zarządzie Głównym oraz w szeregu Oddzia
łach został już zrealizowany. Należy położyć
duży nacisk na współprace P. T. K. ze Związ
kami} Zawodowymi w urządzaniu masowych
wycieczek świątecznych oraz pociągów popu
larnych. Wycieczki te winny hyc przygotowa
ne w świetlicach i należycie obsłużone prze
wodnikami.
9. Współpraca z Funduszem Wczasów Pra
cowniczych — winna dążyć do rozszerzenia
ruchomych wczasów krajoznawczych, do opra
cowania Informatorów dla wczasowiczów, do
udziału P. T. K. w kursach szkoleniowych dla
instruktorów oświatowo-kułturalnych domów
wypoczynkowych.
10. Współpraca ze Związkiem Samopomo
cy Chłopskiej i Związkiem Młodzieży Polskiej
jest konieczna i w tej dziedzinie musimy sią
wykazać realnymi- osiągnięciami w 1949 r.
11. Współpraca z pokrewnymi instytucja
mi — nasz stosunek do P. T. T. ujawniamy
we wniosku Zarządu Głównego, wyrażając go
towość nawiązania najściślejszej współpracy,
aż do zjednoczenia włącznie. Przy Oddziałach
bodziemy tworzyć sekcje narciarskie i kajako
we, w powiązaniu organizacyjnym z P. Z. N.
i P. Z. K.
12. Współpraca z Naczelna Dyrekcją Mu
zeów — jest ścisła i wyraża sie; m. in. w po
wołaniu w P. T. K. Wydziału Społecznej Opie
ki Nad Zabytkami Przeszłości. Podobną w sp ó ł
pracą pragnęlibyśmy osiągnąć również na od
cinku Min. Leśnictwa, wciągając w orbitą na
szych prac również Ligą Ochrony Przyrody.
13.
Koła Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej
pracują dobrze, a Zarząd Główny musi w sto
sunku do nich wykazać sią wydatniejszą po
mocą organizacyjną, niż dotychczas.
„Nasz plan — zakończył Prezes — jest sze
roki, ale oparty jest na konkretnych podsta
wach. Na jego realizacją mamy zapewnione
środki finansowe czterokrotnie wyższe, aniże
li w roku ubiegłym“ .
Wywody Prezesa poparte były liczbami
preliminarza budżetowego P. T. K. na r, 1949,

Referat Prezesa uzupełniony został infor
macjami dr. R. Fleszarowej, Stanisława Le
nartowicza i dr. Herbsta.
Dr. Regina Fleszarowa omówiła sprawą
współpracy P. T. K. z Centralną Radą Związ
ków Zawodowych, która w Wydziale Oświato
wym powołała przy spółudziale P. T. K. spe
cjalną Komisją Krajoznawczą. Uzupełnione
też zostały dane dotyczące Informatorów dla
wczasowiczów.
Oh. Stanisław Lenartowicz omówił zagad
nienia gospodarki turystycznej z punktu w dzenia P. T. K. Mówca zaznaczył, że poza prelimćnowanymi w planie schroniskami dziąki
dodatkowym subwencjom Biura. Turystyczne
go Min. Komunikacji, P. T. K. przystępuje do
stworzenia w rejonie podwarszawskim dwu
ośrodków weekendowych.
Dr. Herbst w imieniu Wydziału Społecznej
Opieki nad Zabytkami podkreślił znaczenie
ochrony zabytków przeszłości w państwie de
mokracji ludowej. Państwo łoży na ochroną
zabytków, lecz ochrona ta nie może sią odby
wać poza społeczeństwem, a jedynie przy jego
współudziale. Naszym hasłem jest, że każdy
zabytek przeszłości winien mieć swego opieku
na społecznego. Oddziały P. T. K. winny po
wołać dla tych spraw specjalne Sekcje, zaś
tam gdzie nie ma Oddziału, winni być powo
łani delegaci P. T. K. Sekretarz Wydziału dr.
Szymański bądzie utrzymywał z Oddziałami
osobisty kontakt, a Wydział służyć bądzie ra
dą i informacjami.
Po przerwie obiadowej Przewodniczący
otworzył dyskusją na temat planu pracy
i wniosków Zarządu Głównego. W dyskusji
zabierali głos: ob. oh. Gruszczyński z Wło
cławka, Zemlbrzuski z Częstochowy, inż. Zubelewicz z Olsztyna, Pagaczewski z Krakowa,
inż. Gołogórski z P. Z. N., Wojsznis z War
szawy, Gajdzik z Katowic, Rządkowski z Ol
kusza, Piątek z Rzeszowa, Wolniekl z Piotr
kowa. W dyskusji podkreślono wielki zakres
programu pracy, co nakłada na Oddziały
P. T. K. specjalne obowiązki, a na Zarząd
Główny obowiązek spieszenia Oddziałom %po
mocą, wysuwano istniejące trudności przy rea
lizowaniu turystyki masowej, oraz przy odbu
dowie schronisk turystycznych. W przemó
wieniach dyskutantów przebijał optymizm
i przekonanie, że szeroki plan, zakreślony
przez Prezesa zostanie zrealizowany. Po udzie
leniu w odpowiedzi wyjaśnień przez Prezesa,
Zjazd przyjął jednogłośnie następujący wnio
sek Zarządu Głównego w sprawie powołania
Wydziału Społecznej Opieki nad Zabytkami
Przeszłości:
„Doceniając znaczenie podjątej przez Pol
skie Towarzystwo Krajoznawcze społecznej
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opieki nad zabytkami kultury i krajobrazu
polskiego oraz pomocy w tym zakresie Wła
dzom Państwa, Zjazd Delegatów Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego odbyty w Ol
sztynie dnia Id czerwca 1949 r. wota z radością
powołanie w ramach statutu Polskiego Towa
rzystwa Krajoznawczego Wydziału Społecznej
Opieki Nad Zabytkami Przeszłości, mającego
kontynuować prace dawnego Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Zjazd Delegatów poleca Zarządowi Główne
mu roztoczenie jak najdalej idącej opieki prac
Wydziału, a w razie potrzeby okazywanie mu
pomocy moralnej i materialnej, w zależności
od aktualnych możliwości Towarzystwa“ .
Również jednogłośnie przyjęty został drugi
wniosek Zarządu Głównego w sprawie współ
pracy z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.
Wniosek ten brzmi:
„Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego wita z radością i przyjmuje
do zatwierdzającej wiadomości uchwałę, Ko
misji Porozumiewawczej Polskiego Towarzy
stwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzy
stwa Tatrzańskiego, proponującą Zarządom
Głównym ohu bratnich stowarzyszeń połącze
nie się w jedną organizację z uwagi na pokre
wieństwo ich celów i ideologii oraz ze wzglę
du na konieczność istnienia w Polsce jednej
silnej organizacji krajoznawczo . turystycznej.
Zjazd wita również z radością uchwałę
Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ta
trzańskiego, odbytego 15 maja ub. w Zakopa
nem;, stwierdzającą konieczność najściślejszej
współpracy ohu ideowo i organizacyjnie bra
tnich stowarzyszeń turystyki czynnej w Pol
sce dla odpowiedniego ujęcia organizacyjnego
najważniejszego w Polsce Ludowej zagadnie
nia upowszechnienia turystyki oraz niezbęd
ność powołania do życia w miejsce dotychcza
sowej Komisji Porozumiewawczej stałego or
ganu współdziałania obu stowarzyszeń.
Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego upoważnia Zarząd Główny
i Prezydium do podjęcia wszelkich kroków
i przygotowania wniosków, zmierzających do
połączenia organizacyjnego obu bratnich sto
warzyszeń w pierwszym zaś rzędzie do powo7
lania w porozumieniu z Zarządem Głównym
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Na
czelnej Rady Porozumiewawczej Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Tow.
Tatrzańskiego, jako stałego organu współdzia
łania ohu stowarzyszeń.
Zadaniem Naczelnej Rady Porozumiewaw
czej P. T. K. i P. T. T. winno być przygoto
wanie podstaw stworzenia warunków do połą
czenia obu stowarzyszeń oraz ustalenia termi
nu zwołania wspólnego zjazdu połączeniowe
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go. W okresie przejściowym, zadaniem Rady
będzie uzgadnianie wspólnych wystąpień na
zewnątrz oraz ustalenie zasad współpracy wewnętrzno-organizacyjnej w terenie.
.;
Współpraca powinna opierać się na zasa
dach zupełnego równouprawnienia członków
obu stowarzyszeń na podstawie całkowitej
wzajemności, a mianowicie:
Członkowie obu stowarzyszeń na podstawie
legitymacji
członkowskiej
korzystają ze
wszystkich uprawnień, ulg, przywilejów, zni
żek w schroniskach, domach wypoczynkowych,
wszelkich urządzeniach, muzeach, bibliotekach,
i czytelniach stanowiących własność ohu sto
warzyszeń, przy wstępach na odczyty, pokazy,
imprezy, przy uczestnictwie w wycieczkach,
kursach, obozach organizowanych przez oba
stowarzyszenia.
Oba stowarzyszenia postawią jako zasadę,
że poszczególne- oddziały P. T. T. i P. T. K.
jeżeli mają siedzibę w tych samych miejsco
wościach, będą dążyły dla oszczędności do po
siadania wspólnych lokali biurowych, wspól
nych: sal odczytowych i. klubowych, oraz do
inicjowania wspólnych imprez, agend, przed
sięwzięć i tp.
Oba Stowarzyszenia zarówno na szczeblu
Zarządów Głównych jak Okręgów i Oddziałów
przyjmą za zasadę uzgadnianie swych wystą
pień na zewnątrz wobec władz państwowych,
samorządowych, prasy, instytucji, organizacji
zawodowych i społecznych.
Oba stowarzyszenia przyjmą za zasadę
wspólne przeprowadzenie starań zmierzających
do uzyskania ulg, przywilejów, ułatwień j zni
żek w dziedzinie komunikacji kolejowej, ko
lejki górskiej,, autobusowej, żeglugowej,
w dziedzińce ruchu granicznego itp., eliminu
jąc całkowicie czynnik konkurencji przy tych
zabiegach i przestrzegając zasady, że uzyska
ne zdobycze powinny przysługiwać w równym
stopniu członkom ohu stowarzyszeń.
Naczelna Rada Porozumiewawcza powinna
zbierać się co najmniej raz na kwartał, w ra
zie potrzeby częściej.
Naczelna Rada Porozumiewawcza tworzy
w swym łonie dla poszczególnych zagadnień
komisje mieszane z członków P. T. T. i P.
T. K., przede wszystkim komisje dla spraw:
1) organizacyjnych,
2) gospodarki terenowej i inwestycji,
3) turystyki powszechnej,
4) ochrony przyrody,
5) wydawnictw,
oraz inne w miarę potrzeby.
Jako odpowiednik Naczelnej Rady Porozu
miewawczej powinny
powstać
okręgowe
i miejscowe Rady Porozumiewawcze P. T. K.
i P. T, T. w tych miejscowościach i okręgach

gdzie istnieją oddziały bądź okręgi o.bu sto
warzyszeń“ .
Po przyjęciu tych wniosków Zjazd jedno
głośnie zaaprobował przedstawiony przez Pre
zesa Plan pracy i Preliminarz budżetowy Za
rządu Głównego P. T. K. na rok 1949.
Następnie Prezes dr. St. Leszczycki zako
munikował, że Zarząd Główny postanowił zło
żyć swe mandaty, aby umożliwić wybór no
wego Zarządu w pełnym komplecie. Listą kan
dydatów, opracowaną przez Zarząd Główny
odczytał Wiceprezes K. Staszewski. Lista prze
widziała równocześnie przydział mandatów
w Prezydium. Zjazd jednogłośnie przyjął li
stą nowego Zarządu w składze następującym:
Prezes — prof. dr. Stanisław Leszczycki,
Wiceprezesi — pos. Marek Arczyński, dr. Ka
zimierz Jasiński, Józef Kołodziejczyk, Stani
sław Lenartowicz, prol'. inż. Jan Witkiewicz,
pos. Wacław Żukowski, Sekretarz Generalny—
Kazimierz Staszewski, zast. Wacław Kowalski,
Skarbnik— Arkadiusz Dobrowolski, zast. Ta
deusz Nawrocki. Członkowie Zarządu: Stefa
nia Cieślikowska, dr. Regina Fleszarowa, dr.
Stanisław Herbst, dr. Ignacy Henner, dr. Ste
fan Jarosz, Jadwiga Jaroszowa, prof. Leopold
Węgrzynowicz (przewodu. Komisji Kół Kra
joznawczych Młodzieży Szkolnej), Zygmunt
Nawrocki, dr. Mieczysław Orłowicz, dr. Sta
nisław Szymański, Justyn Wojsznis, Kazi
mierz Wyszomirski,' pos. Antoni Langer, dr.
Władysław Milata, Wacław Pietraszkiewicz.
Zastąpcy: dr. Wiesława Rychłing-Kondracka.
inż. Jan Reychman, Marian Ryczer, Wiktor
Sarnecki, dr. Franciszek Uhorczak. Komisja
Rewizyjna: Zygmunt Beczkowicz, Konstanty
Czerwiński, Władysław Gruszczyński, Jerzy
Kołodziejski, Stanisław Osiecki, Zofia Wo
łowska.
Zjazd przystąpił do rozpatrzenia wniosków
zgłoszonych przez Oddziały i Zarząd Główny.
W pierwszym rządzie postanowiono utrzymać
w mocy wniosek poprzedniego Zjazdu, ustala
jący wysokość składki z tytułu par. 12 Statu
tu na 30 zł. miesięcznie, z równoczesnym upo
ważnieniem Zarządu Głównego do wprowadze
nia w tej dziedzinie zmiany, o ile zaszłaby
istotna potrzeba. W ten sposób wysokość
składki członkowskiej do następnego Zjazdu
pozostaje niezmieniona.
Wniosek Oddziałów w sprawie zniżek tury
stycznych dla członków P. T. K. oraz wycie
czek zbiorowych postanowiono potraktować
jako materiały do memoriału P. T. K., skie
rowanego do Min. Komunikacji.
Wniosek Oddziału w Zielonej Górze w spra
wie zróżnicowania członków na otrzymujących
,,Ziemią“ i nie otrzymujących tego pisma od

łożono do czasu przepracowania nowego sta
tutu. Wniosku Oddziału w Rzeszowie w spra
wie przekształcenia „Ziemi“ na dwutygod
nik — nie przyjąto.
Wniosek Oddziału w Warszawie w sprawie
upoważnienia Okręgowych Komisji Kół Kra
joznawczych Młodzieży Szkolnej do ściągania
bezpośrednio na swoje cele dziesięciny od
Kół — przyjąto.
Wniosek Oddziału w Gdańsku w sprawie
wcześniejszego zawiadamiania miejsc w schro
niskach dla wycieczek — przyjęto.
Inne wnioski Oddziałów uznano za uwzględ
nione w przyjętym już planie pracy.
Uznając porządek dzienny Zjazdu za wy
czerpany, Prezes dr. St. Leszczycki podzięko
wał Wicemarszałkowi Sejmu oh. Stanisławo
wi Szwałbemu za wytrwałe śledzenie całego
przebiegu obrad, gospodarzom olsztyńskim za
wzorową organizacją strony technicznej Zjaz
du, a uczestnikom obrad za pracowity udział
w Zjeździć.
Na tym obrady zakończono.

Ryc. 97. Uczestnicy Zjazdu na wycieczce sta
tkiem po jeziorze Mamry.

Zjazd Olsztyński wywarł na uczestnikach
duże wrażenie. W rozmowach pozjazdowych
podkreślano konkretność form w podchodzeniu
do zagadnień krajoznawczo - turystycznych,
szerokie rozplanowanie pracy w oparciu o za
sadnicze bazy życia społecznego, czuwanie nad
właściwym kierunkiem prac P. T. K. z uwzglęnieniem potrzeb życia współczesnego, ulegają
cego stałym a koniecznym przeobrażeniom
w duchu demokracji ludowej. Sprawy gospo
darcze Zjazdu, jak i .jego strona techniczna
stały również na wysokim poziomie.
W godzinach wieczornych uczestnicy Zjaz
du wziąli udział w wieczorze regionalnym.
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Występowa! ze śpiewem i tańcem zespól re
gionalny Uniwersytetu Ludowego z Bartąga,
prelekcje wygłosił dr. Gębik, pracownik miej
scowego Oddziału „Czytelnika“ .
W dniu 17 czerwca uczestnicy Zjazdu wzię
li udział w wycieczce do Giżycka i na jezioro
Mamry.
ZLOT W PRZEMYŚLU.
Ruchliwy Okręg Rzeszowski' PTK zorgani
zował w dniach 14 i 15 maja rb. zlot Kół K ra
joznawczych^ członków PTK oraz przedstawi
cieli Związków Zawodowych w Przemyślu.
Udział w tej imprezie wzięło ok. 800 osób,
w tym delegaci Okręgowej Komisji Zw. Zaw.,
Powiatowej Rady Zw. Zaw., członkowie Za
rządu Okr. Rzeszowskiego PTK z prof. Pią
tkiem na czele, przedstawiciel Kuratorium,
członkowie Kół Rzeszowskich i Jarosławskich
w liczbie 190 osób; przyjezdnych z Rzeszowa
i Jarosławia, Przemyśl powitał na dworcu,
wręczając gościom kwiaty.
W sali Powiatowej Rady Zw. Zawodowych
odbyła się wieczornica krajoznawcza przy
udziale orkiestry Zw. Zawodowych, po czym
odbyła się wspólna zabawa.
Następnego dnia zwiedzano Przemyśl i oko
lice, zaś wieczorem uczestnicy zjazdu wzięli
udział w przedstawieniu Związków Zawodo
wych. Odegrano „Zaczarowane Koło“ .
Zjazd spowodował zorganizowanie w Prze
myślu dwu Kół Krajoznawczych, zaś organi
zowanie nowego Oddziału PTK w Przemyślu—
jest w toku.
WSPÓŁPRACA P. T. K. ZE ZW IĄZKAM I
ZAWODOWYMI W KATOWICACH

W drugiej połowie miesiąca czerwca rb.
Oddział Polskiego Tow. Krajoznawczego w Ka
towicach zorganizował w sali Wojew, Szko
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ły Związków
oików krajoznawczymi, rreiegeniami lYursu
byli: dr L. Górnisiewicz, mgr Suboczowa,
mgr. Kaczorowski, mgr. Gajdzik. Udział
w Kursie wzięło 37 uczestników, przewidzia
nych na przewodników krajoznawczych dla
Katowic i Okręgu Śląskiego.
W porozumieniu z kierownikiem Woje
wódzkiej Szkoły Związków Zawodowych po
dobny kurs zorganizowany został przez nasz
Oddział Katowicki dla słuchaczy tej szkoły,
W tym kursie wzięło udział przeszło 100 słu
chaczy. Na zakończenie kursu odbył się wspól
ny wykład dla słuchaczy obu turnusów. Ostat
ni wykład był bogato ilustrowany starannie
dobranymi przeźroczami krajoznawczymi.
Zarząd Oddziału P. T. K. w Katowicach do
współpracy z Radami Związków Zawodowych
delegował swego przedstawiciela w osobie oh.
Franciszka Kiedronia, który objął stanowisko
przewodniczącego wojewódzkiej komisji kra
joznawczej przy Okręgowej Radzie Związków
Zawodowych w Katowicach. Natomiast Okrę
gowa Rada Zw. Zaw. delegowała do Zarządu
Oddziału swoich przestawicdeli w osobach Ja
rosława Mycińskiego, który objął mandat
wiceprezesa Zarządu Oddziału oraz ob. Geno
wefę Zając w charakterze członka Zarządu.
W zakresie swych prac Komisja Krajo
znawcza sporządziła trasy krajoznawcze dla
wycieczek, współpracując ściśle z P. T. T.,
Wydz. Turystyki przy Urzędzie Wojewódzkim,
referatem turystyki przy D. O. K. P.
Obecnie Zarząd Oddziału P. T. K. w Kato
wicach przygotowuje zorganizowanie na szef
szą skalę pomyślanego kursu krajoznawczego
dla działaczy związkowych z terenu całego
Okręgu,
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