
liNFORM T R URZĘDOWY 
powiatu gnieźnieńskiego 

Wychodzi w środy i w soboty. Abonament wy nos i II 
kwart~lnie 3 zL, mi es. 1 zł. z odnosz. do dOJllu. 

o g ł o s z e n i a przyjmuje się za oplatą 8 groszy od 
w iers za mm. (5 cm.) Ogt petyt. lub tabel 12 gr. 

oM 54. GNIEZNO, dnia S-go sierpnia 1934 r. IIRok 83. 

Podaj ę do wiadomuści, iż z dni em 1. Vlli. b ,·. roz-
, poczyml Dr. Musie!, iekarz powiatowy urlop wy po

czy nkowy. Zastępstwo pełnić będzie Dl' . Cbrarnie c, le· 
karz po ..... ia towy z Wrześni i to w dniach: 9. V 111.,18. 
Vlll., 25. VJJI. i 1. IX. od godz iny li-tej do 12·tej . 

Gniezno, dnin 1. sierpnia 193~ r . 
Starosta Powia to wy : 

(-) S u s ki. 

Pokwitowanie. 
Składki członkowsk i e w mie~iqCll lipcu j·b. wpla

ciły następujące Koła LOPP: 
Szkoła Obora 1,70 zł, 87.k . Wę:,rorzewo 7,- zł, 

Gimnazjulll Żeńakie 38,65 zł, szle KIecko 10,30 zł, 
szk. Kob y lica 6,65 zl, szk. SkrZ<ł tUSZ€IVO 2, - - zł, Sta-

, rO Rtwo 6, - zł, szle Michalcza 8,90 zl, 17 p. a . I. łO , 7!) 
"ł, I;lank Polski 11,- zl, szk . Szydlówiec 5,16 zl, Ko
lo Obywatelskie Witkowo 13,- zl, Kolo Obywate lskie 
GnieLno 70,- zl, Komenda P. P. łO,50 zł, szk. Os tro
wite Prym. 0,50 zł, szk. Woźlliki 3,GO zl, E le kl!'owni a 
11,70 zł, Kolej Pow 13,50 zł, K. K. O. pow. 14,50 zt, 
{Jbezpiec7.a lni ~ Spał. 28,·- zt, Urzędy Sia nu Cywi lne· 
iO : Gniezno w i eś 7,- 1,1, Gniezno miasto 2! ,- zł, 
Czerniejewo 3,- zl, Kiecko 16,- zt, Kiszkowo 3,-

, zł Sokolniki 2 - zł, Na 'l'ydziEHi LOPP : Fa Skata w
ski 2,- zł, szkoła Żydowo 8,20 zl, gm. Fjj.łko'.~' o 1,
zl, gm. Wola Łag. 1,- zl, gm. Strychowo 1, -- zł, Fa 
Granecki 1,10 z ł, Fu ,Józ@f Walter ul. Chrob rego 2,
zl, Dr. Taberski 1,00 z ł, dom. NiechanolV o 1,- z:', 
gm. Gaj 1,50 zl, Dr. Anders 7,- zl, gm. Mnichowo 
3,75 zł. 

Zarząd Obwodu Powiatowego LOPP. 

,-----------------~ 
Polska pl'aca pudróżnicza. 

Osie m miljo nów rodaków przebywa poza grani
Ca mi Rzeczypospo li te j, bądź w zwartej mas ie, ~,\dź 
rzadko rozproszonyc h w obazarnych prz9s trze lllR ch 
Amery ki , Azji i t. d. Naogó l znaczen ie i wpły w, jl\l{i 
POMiadaj q w przybranej ojczy ź nie, n ie odpowiada ani 
ich sil" li cl.cbnej, ani wartościowej, które ",noszl!. A 
prze c i eż WH l'tości te Mą niemałe, a jeżeli cofniemy się 
IVsteczą zauważymy, że zas ł u g i Polaków w różnych 
zaką tkach świata sq ni epomierne. Oświadomienie so 
bie tego ni e może podn i ,, ~ ć na duch u naszych em i
I!'rantów, którzy poznllwszy przesztość Polaków poza 

, itl'anicami oj~zyzny, nabrać i\1U~zą pewnośc i siebie 'fV 

~tosunkll do otaczajljcego ich obecnogo apoleczeńiltwa, 
I\ śród którego wypadło im żyć. 

Przyjrzyjmy si.; naszym zdobyczom. w d7.i e d~inie 
podróżnictwa badawczego i eksplor ll cYJnei:'o. Niema 
7.aką tka na św i ec i e , gdzieby nas nie bylo ki edy ś , nie
I\]a skrawka ziemi, któregoby nasi podróżnicy nie byli 
badali. 

Hodak w dal eki ej Aus tra lji z dumą może powie
dzieć ws pó tobywa telowi Anglikowi: i moi rodacy po
Ittagali walll odln'ywać waszą ojczyzn ę ; lo UHaz Slrze'j lecki Pl,zed sIu blisko laty wskazal wam, gdziH szu

I kać macie ztOtll; on to, Strzelecki, odkrył najwyższą 

górę Australji, którą d z i ś, dzięki naszemu rodakowi 
znacio ja ko Mount Kościuszko. A gdy naszemu emi
granto wi odpowie współohywatel Anglik: no i cóż z 
telio, jedna j a skółka nie pi'zynosi wi osny, - emigrant 
odpowie mu: słuszni e , jeno, że nie jeden tylko Strze
lecki bada" naozą A u str' a l ję, bo już 70 lat przed Strze
leckim ju ż Ksawery Karnicki tutaj rybołówstwo i o
sadnic t wo uprawi ał, a Dębicki w 1843 i Zaba Napo
leon w połowie XIX W. i KOl'zeli!\!ki Seweryn od 
1852-1860 i ks . HO~'a l~k i w 1865, i Wiśniowski Sy
g urt l870- n i Mal8burg w 1885-1892 i tylu innych 
nie p o to po Ausll'~lj i chn dza li, by bąki zbijać. A któż
to, jak nie nasz Adam N i er03ławlki na nowo po la
tach odkrył i gwarem marynarsko-wielorybniczego 
życia ożywił zapolllniane w oceanie Illdyj lkim wysep
k i SI. Paul i Amsterdam. 

A stąd ze skw'lrnej Aus tralji w mroźną północ 
przerzucają się na Białe mo t'ze, na Komandory, Aleu
ty, Kamczatkę i Sachalin, Beri ngu cie ś ninę, Ocho ckie 
morze i Nordka p i Szpicberg - czy i tam byliśmy? 
A ja k że; niema na k uii zi e mskiej skruwkll lądn i _ 
lod u, któregoby stopa Polaka nie do tyku/a , którego
by umyst badawczy i dociekliwy Poll\ka nie badał. 
Nie sposób wymien ip- ć ich wszy s tkich, wi~c dla przy
kładu tylko wymi enię tylko kilkanaście wybitniej
szych nazwisk Polaków, co swoją ceg iełką przyczy
nili się do wzbo!:,llcenia ogólnego uorobku. A więc 
Kuma ndory badali między innymi Dr. Dybo-wski Bene
d.ykt i No rozewicz J ózef, Dl'. Hryniewiecki Leon, jako 
p ie rwszy e uropejczyk wzdłuż i wgzerz przeszedł i 
zbadał N ową zi~m i ę, Kamczatkę badali generał Kopeć 
Józef, Kalillowski Jan, Dybowski Benedykt, Bohdano
w icz Karol, Wimut J uljan itd., wśród spokojnych po
gal1skich Ajnów długie lata żyl i światło wiedzy roz
taczał Bro nislaw P il sudzki, jeden z trzech czy czte
rech europejczyków, którzy jezyk tego ludu poznali 
a jedy ny na świ ecie znawca języka Bzczepu Oroczo~ 
nów i Gilaków na S~chnlinie. Ku biegunowi północ
n e lllu ci~gnęli i zimne m orza ark tyczne badali liczni 
podl'óźnicy polsey, a na podbój poludnio ..... ego biegu
na, na s ta tku Bel!!ica, dążyli nasi klimatolodzy i me
teorologowie Arctowsk i i Dobrowolski. 

.1 zn? wu, g dy dl.a "o!!,rzania się" przerzucimy ilię 
w clcplejilze strefy l SpojI'zy my n/\ wyapy i wysepki 
Oceanu, na Melanezję, Poliuezję, na NOWI! Gwineę 

, gdz ie w 1872 Piotl' Wereszczyńlki projektował utwo~ 
rzyć niapodległq kolonję poli;ką. WlZędzie tam znaj
dziemy uaszych, nie żadnych Pepiczków, co przyby
łemu zude:nonstl'Ują, te . ia sam tu" , ale ludzi poważ
nyc h, bezintereilownych badaczy, czy to będ7:ie Jan 
I{ubary, co dziesiątki lat badał wyspy Palaw, Ponapę, 
Nową Br.Ytanj~ i inne, czy Wiśniowski Sy~urt, Ko
r ZQliński. Sumatra i Jawa nie obce lą polskim bada
czom - wszak dziś joszc7:e wulkanolog polski, prot. 
Zwiezrycki bada wspom nia ne wyspy i jest nawet 
szefem ho lnedersk iej s tużby g eologicznej tych wysp · 
a przed uim ni e brakło tallll'ównież POhlków, by wy: 
mienić choćby zoologa prof. Siedleckiego Michała. 

Zatrzymując się jeszcze w tej czt;śc i globu, spój
rzmy na kontynent. Mamy Indj e. Już w 1480 widzi-



my tu Poznańczyka Galpra da Gama, który później 
w 1500 r ., krążąc z Pedro-Alvaresem Cabralem po da
lekio,h morzach, przypadkiem odkrywa Bra;oylj 'i; wi 
dzimy dalej w Indjach około 1550 Erazma Kretkow
skiego, w 1596 Pawłowskiego Krzy.ztofa i niobawem 
Pawła Palczowskiego, da lej księży And r zeja .Rudomi· 
nę i I..,owianina Boyma ;'v!ikolaja w 1643 r., i d,'. 
Ignacego ZagieIln już w 19 wiek n i Ernesta Buławę 
(Tarnowskiego Wladyslawa) i innyell. "Niedaleko" 
stlld do Chin: wspomniany wyżej ks. BOylll pr7elllic
rza państwo ~ll1oka, pozostawiając, jako owoc ~wych 
badań szereg prac o stosunkach chińskich, "Flora 
schinenlis" o przyrodzie chin, sJownik i katechizm 
chiński. Nie był pierwszym nasz lwowianin, co ob
szernQ ziemie chii1skie przemierzal. Jut w 1245 wi
dzimy franciszkanina Benedykta Polaka, który od 
Krako wa aż do Kasekoruull , stolicy c llana Mougolji 
wędrował, by wieźć mu, wraz z Pi a nom cle Cuspino 
ewangelję od rzym.kiego papieża . Ich to, naszego Be
nedykta i wIoskiego Caspia relacje są pierwszcmi 
wiadomościami I) d:;lekim a tajemniczy m kraju i setki 
lat skwapliwie czytane. Krążą w odpisach po Euro-

pie.. '. 
Nie była OleWHna Polakom JllponJa, b o JUŻ w 

1642 słyszymy o księdzu Męci Iiskim W ojciechll, który 
tam ginie śmiercią męczerlską· 

Żaden może z narodów zachodnio-europejBkich 
tak bliski ch nt08unków ni e ntrzymywał z Persją, co 
Polska, czego widoczne ślady pozostały choćby w 
Rtrojach szlacheckich. Chodził tam jut pod koniec 16 
wieku wlpomniany wyżej Paweł Palczewski, w 1602 
roku miellzczanin warszaw &ki, Sefer Muratowicz, z 
polecenia Zygmun ta III, doprowadza do nawiązania 
Btosunków handlowy eh z ty m odległym IU'ujem, od
wiedzonym zresztą p rzez inne po se lstwu z rumienia 
królów polskich, jak po selstwo Teofila Szemberga w 
1638' misjonarzy polskieh również talll ni~ brak, jak 
ks. Młodzianowslcicgo 'l'omas,~a IV 16:57 ks. Drzewi ec
kiego Hieronima, Gostkow~kieg'o pod koniec 17 wieku 
lub kl. Tadeusza Krllsili skiego, używanego do misyj 
dyplomatycznych przez rządy Porgji, Turcji i przez 
Watykan, Krusillskiego, który dokładni e przyglądał 
8iQ stosunkom p erskim i w 1728 r. poważne dz ielo o 
nich o,,josit Zbyt żywy był kontakt nasz z Turcj ą i 
Palastynlj, by tutaj wymieniać licznych nastych po
drózników w tych krajacb. Zbyt liczny jest tot nasz 
polski udział w rozja śni aniu tajników i etnograficz
nvch i geologicznych, geograficznych, prly rod niczych 
itd. niezmierzonej Syberji od Uralu po Kamczatkę, od 
mórz zimnych po kl'ańce południowe. Nie dobrowol
na to nnogól by la emigracja: zesł~ńcami polityczny
mi ueze.Łnikami powstań narodowych pol6kich za
ludniały się ogromne potHcie Sybiru, a od taczki ka
torżnej po latach zwolniony, szedł nasz 7.esłani ec w 
głąb ludów i lądów, baduł, odkrywuł, przeogromne 
walory wnosił do ogólnego dorobku. Niezn<luu była
by dziś Syberja tak, jllk znaną jtst, gdyby nie setki 
naszych zeslańcliw - uczonych, gdyby ni " one ple
jady Benedyktów DybQwsk ich, Czerskich, Czokanow
.kicb, Citmkowskich, Kowalewskich, PanI'exów, Har
tnngów, Wąglowskich, Godlawskich, Witkowskich i 
tylu, tyln innych. 

-0-

MI!:dzynarodowe Zawody Balonów WOlnych o nagrodę 
im. Gordon - Bennett'a odbędą się w Warszawie 

23. IX. 1934. 

Najs!ynni"jsze 7.a wody balonów wolnych mają 
już ~woją Itarą, bliDko ~rzyd7.ie8toletnią tradycję. Za
częły , się one w roku 1905, kiedy to wydawca potę ż
nego dzionnika ~merykaliskiego, "New York H erald " 
(Niu-Jork) James ( Dzim~) Gordon Bennett nfundował 

dla ~portu balonowego nugrodę. 
Pierws ze zawo,ly odbl'Jy ~ię w roku 1906 IV p" 

ry7.11 . Orlt'ld odbywają się one corocznie, do rok 
I tJ 13 \Vłącznie. Po woj ni e zostały wznowione w rok 
InO i z wyj'ltkiem roku 1931 odbywają się stale, prz 
licznym udziale najróżniej szych pallstw. Najwięce 
7.wycię$tw odnieśli IV tych zawodach dotychczas: A 
merykanie - 10 i Belgowie - 5. 

Zwycięscą zawodów zo sta je ten pilot, ktÓI'y prze 
leci balonem wolnym najwiękizą przeBtrzeń w lioj 
prostej od Illiejcll startu do miejłca lqdowania. Y 

Rekord odlegl o'lc i przelecianej posiada francllsU ~ 
balon "Picard ie" (Pikardja), klól'y startował w rok 
1912 ze Stuttgartu IV Niemczech i wylądował po 
f~odzinflch lotu pod :Vloskwq, przelatując dystans 219 
km . Najdillż ej za~ trwa! lot szwajcarskiogo balon 
"I-lelvetia" (Helwecjnl" który utrzymywał się w po 
wietI'zll przez 72 godz. 25 min. al 

Ael'Oklub, w kl:órego barwach lo ciał zwycięscąoż 
zdobywa puhur nu jeden rok, poczom obowil\zany je9 IV 

do urządzenia naatępnych zawodów. Je śl i Aoroklu 
zdobędzie puha[' trzy krotnie, to stanie się je<Jo wła e 
ścic i e l cm . o 

Każdy ACI'oklub, czyli każde pal18tlV0, moźe zg/o ho 
si ć do zawodów trzy balony, o ograniczonej pojeIll' I 

ności (2200 metrów sześcien nych), napełnionych g8 aj 
zem świe llnYIJl, v 

Załogę kaźdego balonu stanowić mu,zą dW3jpi o 
loei balonowi. Ze 

W rokn ubiegłym zDwody o puhar Gordon-Ben oc 
ne lt'a cdbywaly się IV Ameryce i tam, za oceanenl l. 
przy bardzo silnej konkurencJ i międzynarodowej I. 
wspaniałe zwycięs lwo odniósł balon polski KpściU Ó' 

szko": prz.eb~waj'1c. IV ciąguc 3D godzin 32 mil~ut prz' C 
strzen 846 mli angIelskich. Zułoga, kpt. Hynek i kptl;c 
BUl'Zylisk i mogą po~zczycić się zwycięstwem nad ta 0, 
słynnym pilotem balonowym, jak Amerykanin W . 'i' ł. 
V1\ ll Orm/ln, który w zawodach o puhar Gordon-Beu ł. 
netl'a ma już "'/;ISllą tradycję , albowiem cenne to tr o 
feull1 zclobył trzykrotnie. O 
--_. __ ._----~,--~._' y 

Pokwitowanie składek na rzec ii 

Ofiar Powodzi. '<~ 
W dalszym ciągn z!oźyli pp.: Majorek Michał 1 'Ol 

1;1, Dr. S t.a ~iewski 10 zł, Srolrowa 1 zł, Lipińekll Mar) l. 
5 zl, WOZllwk JRn 5 zł, Łukowska Marta 3 zł Ban~ ł. 
,,7.,,], Slilllislaw ;] zł, Walczak Mich"t 1 zt W~inerto 5 
WIJ 2 zł, Kosicld J an 4 z ł, l\1iłowski Onuf/y 2 zł StrU IUc 
iyn>1 ,];;n 1,50 ,d, Kob)' lió sk i Edmund 1,50 zł 'Miko ~n 
ł"jewski Oohl,. I "t, lVjorl\~Js ki Kazimierz 5 zl' Mikla 50, 
sz o'.V~ ki \V'iCI:>W l zł, Wyszy I'l s ki Władysia;'" 1 ~164 
SzulczciVski 1<'lu['j"n 2 zl, Bosacki Wawrzy n 1 zł So 66 
larek ,Sz?zepan 1,GO zł, Tomt'zalc Micl~ul l zł, poł~zyrj 8z 
sin Jowr 5 zł, Stanek Jan 1 zł, DZIHlltiowicz Stani ch 
sław 3 zł, Luszezewski Zygmunt jun. 2 zł Kaźmie no 
czak S tan . 1 zł, Knas! Stanisła IV 2 zł, Kn~th(j Stefn IV, 
0,50. zl, .Sypni ewski Leonal'~ 2 zl, Dr. Lopiliski 3 zl ą 
HOli<lU 5kI K. 2 zł, ChIlllel Edmund 3 zł, Łuszczew8~ tu 
Stanistaw l zł, Knas t Waclaw 3 z ł, .Rakowiiki Wikło Cz 
2 zł, Schade l zl, War~Iiczak 2 zł, Baral'lczak 1 2150 
Ciosielczyk ;lózef 2 zi, Ry mer Joanna 3 zł Zamill 
Marjan l zł, Gazillski Ignacy 1 zł, Matuszllk' AlcksaIl' 
d er 1 zł, Fli eger 5 d, Jr.Irze mbowski 2 zł, Wało\Vs~i 
Sylwester 5 zł, Kowulskl Leon 3 zl, Ogórki"wicz ze 
non 5 zł, Klub TOllnis o ';vy (dochÓd z wstępnego ll~ 
me ~ z) 15 z!. 
--- ----'- • • ,~--••• ~-• • ----_______ ,.-J' ... p, 

PRACE DRUKARSKIE 
przyjmuje po tanIch cenach 

Drukarnia M. Cegielskiego 
w WITKOWIE. \V 

------_____ ~je 
Adlllinistr aeja drllkarnia M. Cegielskiega w Witkowif Pl 
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