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13 maja 2020 - Sprawozdanie – Konrad Buzak

Ważny wstęp 

Bliska mi tematyka niepodległościowa naprowadziła mnie na odznaki PTTK „Śladami Żołnierzy Wyklętych”, „Na 
Szlakach Niepodległości” oraz „Szlakami Walk o Niepodległość”. Jako wieloletni turysta, ale także nauczyciel, 
postanowiłem zainteresować tym tematem młodzież.

Oczywiście w sposób aktywny, samodzielnie zdobywając ww. odznaki oraz umieszczając zdjęcia, opisy i mapy tras 
na stronie domowej http://buz.info.pl, która pełni także funkcje dydaktyczne.

Uczniowie już na etapie planowania szlaków aktywnie włączyli się w projekt minn. tworząc mapy z naniesionymi 
punktami, umieszczonymi w regulaminach lub z nimi zgodnymi np:

https://www.alltrails.com/explore/map/map-c5b270a--2 – mapa punktów na terenie Gdyni, związanej z odzyskaniem 
niepodległości – nasze miasto było wszak jednym z jej gospodarczych zalążków, a także doskonale strategicznie 
umiejscowione .

https://www.alltrails.com/explore/map/map--105520 – mapa punktów ze spisu „Śladami Żołnierzy Wyklętych”.

Nie ukrywam, że i ja zmieniłem swoje podejście do miejsc pamięci. Wcześniej poszukiwałem piękna przyrody, 
szczytów, widoków, a nade wszystko lasów. Teraz zacząłem dostrzegać pomniki, które powstały z bardzo konkretnej 
przyczyny i za sprawą zdecydowania i/lub odwagi konkretnych ludzi.

(Fotografie własne – zamieszczone pod spisem odwiedzonych punktów.

Do spisu dołączyłem także skrócone przeze mnie informacje, które wyszukałem w internecie)

Warunek 100pkt turystyki kwalifikowanej

„Za wytrwałość w turystyce pieszej” nr 1294 / 2019,

„Za wytrwałość w turystyce górskiej” nr 4201 / 2017

i obecnie coroczne, kolejne normy w obu tych kategoriach.

Obiekty imprezy, wycieczki

Ślady GPS wycieczek na http://buz.info.pl/trasy

I.   21.03.2020 Krótka wycieczka rowerowa   -
- Gdynia Redłowo - na bulwar Królowej Marysieńki i powrót.

(1) Pomnik gen. Orlicz-Dreszera – skrót  wiki : Żołnierz Legionów Polskich, członek Polskiej Organizacji 
Wojskowej, kawalerzysta, generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik I wojny światowej i walk o niepodległość
Polski w wojnie z bolszewikami. Wielokrotnie odznaczany, w tym najwyższym polskim odznaczeniem 
wojennym - Virtuti Militari.

II.   24.03.2020 Wycieczka OTP /    „Na Szlakach Niepodległości”  /   „Śladami Żołnierzy Wyklętych” / „Szlakami Walk  
o Niepodległość” - 
- Gdynia Chylonia – Leszczynki – Port – Polanka Redłowska – Redłowo:
płyta gen. Heda Szary, Pomnik Ofiar IWŚ, wystawa „Grudzień 70 – Sierpień 80” na kładce w Gdyni Stoczni, płyta 
upamiętniająca powstanie Urzędu Morskiego w Gdyni, pomnik Antoniego Abrahama, dom wójta Radtkego, pomnik 
Kwiatkowskiego, pomnik marynarzy polskich, pomnik żołnierzy AK, pomnik wiceadm. Porębskiego, pomnik gen. 
Zaruskiego, tabliczka przy domku informacji marynarki wojennej – miejsca przetrzymywania i tortur w okresie 
stalinizmu.

(2) Pomnik Ofiar I Wojny Światowej z parafii Chylonia poległym w latach 1914-20 – wymienionych z nazwiska.
(3 ?) Płyta upamiętniająca powstanie/przeniesienie Urzędu Morskiego w Gdyni na samym obiekcie – skrót z BiP
UM: Rok powstania Urzędu Morskiego to, co prawda, dopiero 1928, ale uwzględniając fakt, że w 1927 został 
przeniesiony z Wejherowa, jako Urząd Marynarki Handlowej, który powstał jeszcze wcześniej, bo 2 kwietnia 1920 
oraz jego znaczenie gospodarcze dla rodzącego się państwa polskiego, myślę, że można go także uwzględnić w opisie.
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(4) Pomnik Antoniego Abrahama - skrót z wiki: kaszubski działacz społeczny - „król Kaszubów”, pisarz ludowy, 
propagator polskości Pomorza. Podczas konferencji wersalskiej żądał przyłączenia Kaszub do Polski. „Nie ma 
Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski." Orędownik budowy portu Gdynia. Odznaczony Orderem 
Odrodzenia Polski PR.

(5) Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego - skrót z wiki: Po przewrocie majowym r. 1926 wicepremier i minister 
przemysłu i handlu. Inspirator uprzemysłowienia kraju w tym budowy portu Gdynia. Wcześniej jednak także 
żołnierz Legionów Polskich oraz działacz konspiracyjny w Polskiej Organizacji Wojskowej, o czym 
mało kto pamięta. Wielokrotnie odznaczany, w tym Orderem Orła Białego.
Na trasie mijałem także Estakadę Kwiatkowskiego. Była ona budowana w latach 1972-2008. Można ją jednak także 
potraktować jako monument poświęcony temu człowiekowi.

(6) Dom Jana Radtkego – skrót z wiki: sołtys, a następnie pierwszy wójt Gdyni. Orędownik budowy portu Gdynia.
Jego dom był miejscem spotkań wielu wybitnych postaci: Antoniego Abrahama, Stefana Żeromskiego, 
Tadeusza Wendy, Adolfa Nowaczyńskiego, Feliksa Nowowiejskiego.

(7) Pomnik wiceadm. Kazimierza Porębskiego – skrót z wiki: Dowódca Marynarki Wojennej w latach 1919-1925, 
twórca Marynarki Wojennej i Szkoły Marskiej. Wielokrotnie odznaczany, w tym Orderem Odrodzenia Polski.

(8) Pomnik Generała Mariusza Zaruskiego – skrót z wiki: już w 1894 zesłany za działalność patriotyczną, 
propagator zimowego taternictwa, dowódca 1 Pułku Ułanów w czasie I WŚ. Wielokrotnie odznaczany, w tym 
orderem Virtuti Militari.

III.   07.05.2020 Wycieczka OTP /    „Na Szlakach Niepodległości”  /   „Śladami Żołnierzy Wyklętych” / „Szlakami   
Walk o Niepodległość” - 
-  Gdańsk Zaspa – IPN – Strzyża, Pomnik gen. Maczka - Samborowo - Zielona Dolina - Zajęcza Dolina - Oliwa - 
Pachołek - Rezerwat Zajęcze Wzgórze - Park Sanitariuszki Inki - aleja Monte Cassino - PKP Sopot

(9) pomnik gen. Maczka – skrót z wiki: okres I WŚ - wcielony do armii Astro-Węgier, już randze porucznika w1918 
zdezerterował i wstąpił do Wojska Polskiego; walczył w wojnie polsko-ukraińskiej 18/19 a następnie polsko-
bolszewickiej 19/20. Kawaler Orderu Orła Białego, Virtuti Militari i wielu innych.
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