
XI Rajd Pomorski PTTK Stolemy 
W dniach 5 – 7 lutego uczniowie naszej szkoły z klubu turystycznego „Pełzające 

Durszlaki” wzięli udział w XI Rajdzie Pomorskim PTTK 

STOLEMY 2016. Nazwa rajdu Stolemy nawiązuje do 
kaszubskich legend, według których 
Stolemy to olbrzymy, które przed wiekami 
zamieszkiwały tereny Kaszub. Pozostałością po ich 
obecności są jakoby liczne wielkie głazy, które 
Stolemowie porozrzucali podczas walk lub zawodów 
siłowych, specyficzny, nieregularny kształt jezior i wiele 
innych śladów, które znajdziemy na Kaszubach.  

Uczestnicy Rajdu muszą wykazać się umiejętnościami poruszania się i orientacji w 
terenie, wytrzymałością na trudy długich marszów, spania w niewygodzie, samodzielnym 
przygotowaniem posiłku, uczestniczeniem w grach zespołowych, połączone ze zdobywaniem 
wiedzy i poznawaniem regionu Pomorza. 

Pierwszego dnia Stolemów odbyła się wycieczka 
autokarowa. Przewodnikiem, pilotem podczas wycieczki był 
prezes gdańskiego oddziału PTTK, przewodnik turystyczny 
Stanisław Sikora, który z niesamowitą swadą, erudycją 
oprowadzał po mijanych za oknem autokaru 
miejscowościach, ludziach tam mieszkających dawniej i 
obecnie oraz architekturze, wyjaśniając specyficzną 
rzeźbę Kaszub, na który wpływ miała działalność człowieka 
a przede wszystkim ostatnie zlodowacenie i wycofujący 
się lodowiec. 

Ale od początku. Spotkaliśmy się przed szkołą, 
zapakowani i zaopatrzeni w potrzebne rzeczy. Po 
zapoznaniu z nowymi koleżankami i kolegami zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie. Od początku dopisywał nam 
humor.  

Po zapakowaniu do autokaru jazda do Żukowa po 
następną grupę uczestników rajdu. W trakcie jazdy 
słuchaliśmy uważnie opowieści prezesa, który 
opowiadał wiele ciekawostek i zadawał zagadki.  

Pierwszym punktem zatrzymania była Kościerzyna. 
Zwiedziliśmy w miasteczku Muzeum kolejnictwa. Oprowadził 
nas po nim przewodnik. Zajrzeliśmy do wnętrza lokomotywy 
parowej, można było wejść do środka i poczuć się jak 
maszynista, usiąść na ławeczce w wagoniku kolejki 
wąskotorowej. Dodatkowo w muzeum zapoznaliśmy się z 
historią Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz 
obejrzeliśmy wystawę dotyczącą „czarnego sportu” - żużla.  
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Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzenie w Lubianie zakładu porcelany stołowej. Pani 
przewodnik opowiedziała o procesie produkcji porcelany, pochwaliła się, kto jest klientem, 
odbiorcą wyrobów, a następnie obejrzeliśmy zakład, w 
którym nie można było robić zdjęć. Mimo, że dużą część 
pracy wykonywały roboty sterowane komputerowo to 
również człowiek był w nim niezbędny z uwagi na specyfikę 
produkcji. Niektórzy z nas w przyzakładowym sklepie 
dokonali pamiątkowych zakupów. 

Z Lubiany pojechaliśmy na Wieżycę. Ku zaskoczeniu 
wszystkich … było na niej bardzo dużo śniegu. Ulepiliśmy, 
więc bałwana i urządziliśmy śnieżną bitwę. Następnie 

wspięliśmy się na wieżę 
widokową, z której 
podziwialiśmy kaszubskie krajobrazy.  

Z wieżycy pojechaliśmy do Szymbarku do Centrum Edukacji 
i Promocji Regionu. Tu były kolejne atrakcje. Obejrzeliśmy 
najdłuższą deskę świata. Zaśpiewaliśmy także piosenkę 
„Kaszȇbszczȇ notȇ”. Kolejnym etapem zwiedzania centrum było 
cofnięcie się w czasie i przeniesienie do skansenu, w którym 
poznaliśmy życie zesłańców na Syberię od momentu wywózki aż 

po pobyt w łagrze. Weszliśmy również do repliki bunkra Gryfa 
Pomorskiego, wyobrażając sobie życie podczas okupacji oddziału partyzanckiego. Ciekawym 
przeżyciem jest spacer po domku postawionym na dachu i z pokrzywionymi podłogami. Może 
zakręcić się w głowie. W centrum obejrzeliśmy również największy na świecie grający 
fortepian. Na koniec obowiązkowe zakupy w sklepie z pamiątkami.  

W końcu przyjechaliśmy do Bazy w szkole w Lipuszu, gdzie zostaliśmy zakwaterowani z 
jednej z sal lekcyjnych. Tu na miejscu miała miejsce prezentacja dotycząca funkcji lasu 
przygotowana przez Nadleśnictwo w Lipuszu i odbył się 
konkurs przyrodniczy „koło fortuny”. Po wspólnej 
kolacji, obowiązkowe mycie, prysznic i spanie w 
„spartańskich” warunkach. 

Następnego dnia czekała nas piesza wędrówka po 
okolicy Lipusza. Celem było odszukanie pomnika 
przyrody, sosny liczącej ponad 230 lat o wdzięcznym 
imieniu Tuszkowska Matka. Po drodze mijaliśmy tablice 
edukacyjne wyjaśniające funkcje lasu. Znaleźliśmy 

również punkt 
geocachingu, w którym ukryte były przedmioty, 
poznaliśmy tajniki tej coraz popularniejszej zabawy.  

Kiedy dotarliśmy do Lipusza mieliśmy czas na 
zjedzenie w restauracji pizzy. Następnie zwiedziliśmy 
miejscowe Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego 
mieszczące się w dawnym kościele ewangelickim oraz 
młyn jeszcze nie tak dawno czynny, którego maszyny 
poruszane były siłą koła młyńskiego napędzanego 
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spiętrzoną tamą wodą. Pachniało jeszcze mąką.   
Po przyjściu do bazy w sali lekcyjnej bawiliśmy się 

w zabawy towarzyskie. Na kolacje organizatorzy 
przygotowali pieczonego prosiaka. Nie każdy jednak 
skorzystał z tego posiłku. Wieczorem miało miejsce 
ognisko można było upiec własną kiełbaskę, 
podsmażyć bułkę. Na koniec niektórzy z nas wyszli na 
nocna spacer, podczas którego odbywały się gry 
terenowe. Kiedy wróciliśmy do bazy postanowiliśmy 
przygotować dla wszystkich a przede wszystkim dla 
organizatorów niespodziankę. Ułożyliśmy tekst do 
piosenki. Zamierzaliśmy zaśpiewać ją na zakończenie 
Stolemów. 

W niedzielę odbyły się zawody na orientację. Czyli 
poszukiwanie specjalnych lampionów umieszczonych w 
Lipuszu i okolicach. Nie było łatwo. Trzeba było dopasować 
fragmenty map, a były one przekształcone poprzez odbicia 
lustrzane. Na szczęście nikt się nie zgubił i w komplecie 
wróciliśmy do bazy. Nie obyło się jednak bez ofiar. Nie 

były to zresztą 
jedyne ofiary. Dwójka z nas rozchorowała się i musiała 
wrócić wcześniej do domu. Wielka szkoda.  

Po południu miało miejsce zakończenie rajdu. 
Odbyło się one w obecności władz Lipusza, dyrektor 
szkoły, przedstawicieli Nadleśnictwa i uczestników. 
Wiele osób dostało nagrody i pamiątki. Zaśpiewaliśmy 
naszą piosenkę. Zebrani nagrodzili ją gromkimi 
brawami. Po spakowaniu plecaków pełni wrażeń, 

wróciliśmy do Gdańska.  
 

W maju kolejny rajd tym razem „Kluka 2016”. Obiecaliśmy sobie, że weźmiemy w nim udział. 
Opracował: Adam Popek 
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