
ROZDZIAŁ  DRUGI

L ig a    Morska

od roku 1946 do 1953



Koniec drugiej wojny światowej uaktywnia społeczeństwo.

Powstają stowarzyszenia, organizacje, rodzi się patriotyczna chęć działania.

W  powojennym  okresie  uwidaczniają  się  bardzo  duże  ambicje  morskie 

społeczeństwa, które wytworzyły się na skutek powiększonego dostępu Polski do morza 

(524 km długości granicy morskiej).

Mieszkańcy Zbąszynia oraz społeczeństwa gmin powiatu nowotomyskiego w 

rozumieniu potrzeb, dokonują dobrowolne zbiórki pieniężne na rzecz tworzących się 

organizacji marynistycznych. Zbiórki te przeważnie organizowane były w połączeniu z 

obchodami Dni Morza.

Przykładem tych postaw może być  zachowana lista  ofiarodawców, na  której 

wpłaty  potwierdzano  własnoręcznym  podpisem  z  zaznaczeniem  zawodu  i  niekiedy 

miejscowości.

Wg  omawianej  listy  ofiarodawcami  było  14-tu  rolników  i  41  robotników, 

wszyscy byli mieszkańcami gminy Zbąszyń. W takim klimacie zrozumienia tworzyły 

się organizacje kultywujące tradycje morskie.

Wielkość dostępu do morza rodziła potrzeby edukacji morskiej, dowodzi tego 

zachowany  spis  abonentów  pierwszych  powojennych  periodyków  morskich  jakie 

kolportowała powstająca Liga Morska (20 egzemplarzy miesięcznika „Morze” oraz 14 

egzemplarzy miesięcznika „Młodzież Morska” dostarczane każdego miesiąca do rąk 

zainteresowanych mieszkańców).

W Zbąszyniu powstaje drużyna harcerska im. A. Mickiewicza (czerwone chusty 

z białym obszyciem). To bliskość jeziora i rzeka „Obra” otaczająca miasto powoduje 

zainteresowanie młodzieży. 

Harcerze zdobywają blaszany lutowany kadłub łodzi. Otaklowują ją w gaflowe 

ożaglowanie  i  z  fokiem  poniemieckiej  pałatki  wojskowej,  przy  dudnieniu  o  fale  i 

ciągłym  przeciekaniu  łodzi,  odbywają  pierwsze  rejsy  po  jeziorze.  Cumują  przy 

harcówce przy baszcie i tak rodzi się początek powojennego żeglarstwa w Zbąszyniu.

Do władz miejskich w dniu 30 sierpnia 1945 r. dociera apel nowo powstałego 

Zarządu Okręgu Ligi Morskiej w Poznaniu agitujący do tworzenia struktur terenowych.

W dniu  11  maja  1945  r  w  Zbąszyniu  powstaje  Oddział  Ligi  Morskiej,  tworzy  się 

pierwszy zarząd tej organizacji w składzie:

1. Prezes         - inż. Kazimierz Frankowski

2. vice Prezes - Franciszek Janowski

3. Sekretarz - Leonard Fritsche



Komisja rewizyjna:

1. Alfons Wierzchowiecki

2. Frankowski - burmistrz

3. Stanisław Grzywarczyk

W okresie działalności w/w Zarządu harcerska drużyna staje się jednocześnie 

młodzieżowym kołem Ligi Morskiej. Następuje przekazanie w dniu 14 kwietnia 1947 r. 

drewnianego baraku (poniemieckiego), który jest pierwszym budynkiem tworzącej się 

przystani w „Dąbkach". Zarząd, zmierzając do rekrutacji członków, wystosowuje apel 

do społeczeństwa Zbąszynia o zrzeszanie się w szeregi Ligi Morskiej. Skutkiem agitacji 

organizacja w dniu 4 sierpnia 1947 r. liczy ponad stu członków.

31  sierpnia  1947  r.  w  niedziele  na  zebraniu  walnym  L.M.  zostaje  zmieniony  i 

powiększony skład nowego zarządu, który jest następujący:

1. Prezes - Leon Hegenbarth

2. vice Prezes - inż. Kazimierz Frankowski

3. 2-gi vice Prezes     - Jan Janowski

4. Sekretarz - Leonard Fritsche

5. Zastępca sekretarza - Franciszek Muńko

6. Skarbnik - Piotr Furman

7. Zastępca skarbnika - Edmund Barański

8. Członek zarządu - Antoni Ledzian

9. Członek zarządu - Bogumił Sojecki

10. Członek zarządu - Jan Janeczek

Komisja rewizyjna:

1. Przewodniczący - Alfons Wierzchowiecki

2. Członek -  Jan Meisner

3. Członek - Stanisław Grzywarczyk

Zarząd czyni starania o pozyskania sprzętu pływającego. Za 1800 zł z P.K.P, 

odkupiło 9 szt. pontonów podgumowanych, które były składowane w piwnicy dworca 

kolejowego  w  Nowym  Tomyślu.  Pontony  wyremontowane  przez  harcerzy  były 

używane w regatach organizowanych w dniu 14 września 1947 r. i stanowiły jedna z 

ciekawszych konkurencji na wodzie.

Zbieżne zainteresowania Ligi Morskiej i  drużyny Harcerskiej tworzą ciekawą 

owocną  współpracę.  Harcerze  reorganizują  się,  zmieniają  patrona  z  Adama 

Mickiewicza na Maurycego Beniowskiego, zmieniają chusty na kołnierze marynarskie 

i staja się Harcerską Drużyną Żeglarską. 















Rozkazem nr  l  z  dnia  21 września  1947 r.  porządkują sprawy użytkowania sprzętu 

wodnego.

W  końcu  1947  r.  odnaleziono  zatopiony  kadłub  zagłówki.  W  kontakcie  ze 

Stocznią  Ligi  Morskiej  w  Chojnicach,  która  wykonywała  maszt  przed  23  czerwca 

1948 r.  nazwała tę łódkę jako „Jolka wędrowna 15-tka”. Była to piękna konstrukcja 

mahoniowa o poszyciu słomkowym, posiadała napis na rufie, /pawęży/ mówiący, że 

zbudowana została w 1930 r. w trudnej do odczytania nazwy stoczni angielskiej. Po 

wyremontowaniu  nadano  jej  nazwę  „Czajka”,  która  po  wielokrotnych  remontach 

służyła młodzieży do lat 70 - tych. Wcześniej zbudowali harcerze kilka kajaków typ 

Mewa l  oraz Mewa 2 i  jedną żaglówkę P-7 -  wszystkie  w/g projektu Plucińskiego. 

Wcześniej  zaistniała  na  jeziorze  mała  zagłówka  również  o  poszyciu  z  blachy 

duraluminiowej zbliżona kształtem do P-7.

Oddział Ligi Morskiej czynił ciągłe starania o rozbudowę taboru pływającego. 

Penetrując  teren  w  jego  poszukiwaniu  znaleziono  i  kupiono  łódkę  wiosłową,  która 

została przebudowana na żaglówkę. Rachunek wystawiony 5 lipca l947 r.  określa ją 

jako „ŁÓDŹ ŻAGLOWA” z parą wioseł o wymiarach 7,50 x 1,60. Sprzedającym był 

pan Ganzy Wincenty z Wolsztyna - Berzyna za kwotę 20000 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych).

Tak  zaczęła  swoja  karierę  żeglarską  słynna  „Syrena”  o  poszyciu  sklejkowym, 

otaklowana jako dwumasztowa gaflówka. Przeglądając dokumenty L.M. za okres 1947- 

1950 zauważa się usilne starania o fundusze na budowę przystani, pozyskanie sprzętu. 

Trudny dojazd do przystani wymagał utwardzenia drogi, która wcześniej była zwykłą 

miedzą.  W tym celu  dokonuje  się  zakupu 20  wagonów żużla  z  zasobów P.K.P.  w 

Zbąszynku w cenie 10 zł za tonę w/g pisma z dnia 21 kwietnia 1948 r. (z otrzymanego 

przydziału). Utwardzenie tej drogi pochłonęło każdego roku podobne ilości materiału. 

Dopiero obsadzenie topolami drogi wstrzymało osiadanie gruntu.

Troska państwa o prawość ideową organizacji L.M. określa nadesłana instrukcja 

o sposobie przeprowadzenia obchodów "SOBÓTKOWYCH", - pismo władz miejskich 

z dnia 15 czerwca 1946 r.

Sięgając  pamięcią,  w  1947  r.  odbyły  się  w  bardzo  widowiskowe  (sposób 

zorganizowania) uroczystości sobótkowe. „Obrą” spływały udekorowane łodzie, tratwa 

z ogniskiem, strzelały fajerwerki z fosforu powojennych niewypałów, rozbrzmiewało 

dużo  muzyki  i  śpiewy.  Późniejsze  uroczystości  sobótkowe  oraz  Święto  Morza 

odbywały się w Dąbkach.

 



L.M. wiele okazji stwarzała do spotkań towarzyskich, jak familijna herbatka u 

pana  Grzywarczyka,  zorganizowana  za  zezwoleniem  Miejskiego  Urzędu 

Bezpieczeństwa  Publicznego  -  pismo  z  dnia  24  maja  1946  r.  Organizowane  były 

wystawy  „Wodno  Żeglarskie”  pamiętna  15  i  17  maja  1948  r.  -  o  czyni  świadczy 

pozwolenie  Starostwa  Powiatowego  w  Nowym  Tomyślu  z  dnia  11  maja  1943  r. 

Drużyna harcerska w lipcu i  sierpniu zorganizowała w Baszcie wystawę pt.  Zabytki 

Archeologiczne Ziemi Zbąszyńskiej, korzystając ze zbiorów p. Woźnej z Przyprostyni. 

Starając się sprostać rosnącym potrzebom finansowym, których domagał się powstający 

Ośrodek  Żeglarski  w  Dąbkach,  Liga  Morska  organizowała  różnego  typu  imprezy 

dochodowe, często urządzała zabawy taneczne.

Największym osiągnięciem organizacyjnym był „BAL MORZA” zaistniały w 

dniu l lutego 1948 r. Jako ówczesny młody harcerz służący pomocą przy organizacji 

dołożę  garść  wspomnień  z  tego  balu.  Bal  odbywał  się  na  sali  Strzelnicy,  która 

udekorowana została na podobieństwo dna morza. Stoliki ustawiono w koralowcach, 

zrobionych  z  gałęzi  kasztanów  oklejonych  gipsem  i  barwnie  pomalowanych.  Sufit 

wyobrażał  fale  morskie  widziane  z  dna,  między  którymi  pływały  dziwne  ryby  i 

stworzenia.

Do tańca  przygrywały  dwie  orkiestry.  Pierwszą  orkiestrę  umieszczono na  scenie  w 

zatopionym żaglowcu. Ta druga umieszczona na pomoście nad wyobrażalnymi falami, 

grała na przemian. Pomost zbudowano nad drzwiami wejściowymi.

Była też trzecia orkiestra, tworząca wstępny nastrój.

Przebrani za rozbitków harcerze grali na tratwie zrobionej z beczek po piwie.

Byli  to  druhowie:  Zygmunt  Lutomski,  Kazimierz  Lutomski  oraz  Borych 

Sobanski. To muzykowanie działo się w pomieszczeniu przed szatnią. Przygotowano 

też skafander nurka, który o północy miał być opuszczony z otworu wentylacyjnego w 

suficie,  dający  początek  sprzedaży  kotylionów  w  formie  czapeczek  marynarskich. 

Niestety  toczącej  się  zabawy  nie  widziałem,  bo  młody  wiek  nie  pozwalał  na 

uczestnictwo.

Bardzo uroczysty charakter Oddział Ligi Morskiej nadawał obchodom „Święta 

Morza”. Było ono obchodzone w miesiącach czerwcu lub w lipcu, przeważnie w soboty 

i  niedziele.  Program  był  bardzo  bogaty,  traktowany  jako  manifestacja  wszystkich 

mieszkańców.  Potwierdzeniem  jest  pismo  kierowane  do  Miejskiego  Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego z  podanym programem na wymienione  dni  tygodnia z 

dnia 23 lipca 1946 r.

Pomimo  że  była  to  początkowa  działalność  Ligi  Morskiej,  już  wówczas 



zwracano  uwagę  na  estetykę  i  właściwe  umundurowanie  członków.  Potwierdza  to 

„Okólnik nr 4/a/47” z dnia 7 lipca 1947 r.

Powstający  Ośrodek  Żeglarski  w  Dąbkach  wymagał  dużego  zaangażowania 

członków  Ligi  jak  również  i  drużyny  harcerskiej,  a  szczególnie  wymagał  dużych 

pieniędzy,  o  które  intensywnie  zabiegano.  Organizowano  zbiorki  publiczne  oraz 

sprzedaż  cegiełek,  angażując  do  tego  wszystkie  gminy  w  powiecie.  Rozliczenia 

następowały  komisyjnie  potwierdzane  protokołem.  Jeden  załączam  datowany  29 

czerwca 1947. Pismo do Starostwa Powiatu w tej  sprawie 24 czerwca 1948 r.  oraz 

zezwolenia  na  zbiórki  publiczne  i  cegiełki  z  10  kwietnia  1948  r.  Zachowało  się 

sprawozdanie  z  budżetu  za  rok  1947  świadczące  o  przychodach  jak  również  i 

wydatkach  w  poszczególnych  pozycjach.  Zachowało  się  również  sprawozdanie  z 

działalności  Oddziału  L.M.  na  odcinku  pracy  kulturalnej  za  rok  1947,  które 

sporządzono 13 lutego 1948 r. i przedstawiało się następująco: 

1. Oddział liczył na dzień l lutego 1948 r.105 członków.

2. Oddział legitymował się posiadaniem 5-cio osobowej orkiestry- byli to harcerze.

3. Przeprowadzono wewnętrzne kursy żeglarski.

4. Wygłoszono tematyczne dwa odczyty.

5. Obchodzono uroczyście dni „Święta Morza”.

Działalność  Ośrodka  Żeglarskiego  wymagała  kwalifikowanych  żeglarzy. 

Początkowo przeprowadzano szkolenia  wewnętrzne stosownie do posiadanej  wiedzy 

działaczy. Potwierdzeniem jest plan pracy Drużyny Żeglarskiej w roku 47/48 z dnia 21 

września 1947 r. oraz pismo do Zarządu Okręgu L.M. w Poznaniu 17 grudnia 1947 r.

Zarząd  Główny  tworzy  centralne  szkolenia  żeglarskie  we  własnych  Ośrodkach 

Szkoleniowych: Ustka, Rożnowo, Giżycko, Kruszwica. Oddział L.M. w Zbąszyniu o 

powyższym jest poinformowany pismem z dnia 30 marca 1948 r.

Zbąszyński Oddział L.M. deleguje na kurs szkoleniowy do Giżycka druha Zygmunta 

Lutomskiego. Zarząd Główny zatwierdza kandydata pismem z dnia 29 lipca 1948 r.. 

Wszystkie  kursy  były  opłacane  przez  miejscowy  Oddział  L.M.  Kursy  były 

dwutygodniowe, kursanci skoszarowani i umundurowani.

W podobnym terminie  na  kurs  do  Kiekrza  pod  Poznaniem skierowany  został  druh 

Kazimierz  Lutomski.  Dla  ciekawości  informuję,  że  kurs  w  Giżycku  z  dojazdem 

kosztował 4350 zł. , a w Kiekrzu 3800 zł. Ci w/w druhowie po powrocie stanowili trzon 

kadrowy w szkoleniu miejscowym.

Działalność sportowa L.M. z racji  swej specyfiki ograniczała  się do sportów 

wodnych,  takich  jak:  zawody  pływackie,  regaty  kajakowe  lub  żeglarskie.  Jej 



członkowie (L.M.) pragnąc uczestniczyć w innych dziedzinach sportu zorganizowali 

klub  sportowy  „WICHER”  z  sekcjami:  lekka  atletyka,  piłka  nożna,  koszykówka, 

szermierka i również powstała sekcją pływacka.

Pod pretekstem „Święta Odrodzenia” w dniu 22 lipca zorganizowało zawody 

pływackie „POD MOSTAMI ZBĄSZYNIA” w konkurencji żeńskiej i męskiej. Ci sami 

członkowie  L.M.  i  koła  „WICHER”  uczestniczyli  w  zawodach  pływackich  „POD 

MOSTAMI POZNANIA” w kategorii juniorów 24 miejsce na około 400 startujących i 

seniorów 28 miejsce na 280 startujących.

Poszukując  w  nieuporządkowanej  dokumentacji  zauważyłem  brak 

potwierdzenia o dokonanych wyborach w latach 1948-1949. Zebrania walne odbywały 

się, bo istnieją zawiadomienia o terminach ich organizowania. Należy przypuszczać, że 

protokoły zaginęły, ponieważ ci sami członkowie zarządu, co poprzednio, podpisywali 

dokumenty finansowe. 

Dla kronikarskiego porządku odnotowuję, że Oddział L.M. uczestniczył w 1949 

r.  w subwencji na zakup karetki pogotowia w kwocie 1000 zł.  zlecenie przelewu nr 

873534 z dnia 17 03.1949 r., a karetka nie została kupiona. Historia lubi się powtarzać, 

dzisiaj czyni to redakcja „Zbąszynianina” oby los nie był podobny.

Ze sprawozdań finansowych za rok 1949 dowiadujemy się o działalności Oddziału L.M. 

w  rozbudowie  przystani  żeglarskiej,  remontu  taboru  pływającego  oraz  sprawach 

bieżących.

Oddział Ligi Morskiej, corocznie od 1946 do 1950 prowadził publiczne zbiorki 

pieniężne,  zawsze  odbywały  się  one  w  miesiącach  czerwcu  lub  lipcu  w  okresie 

obchodów „Dni Morze”. 

Pierwszym  pomostem  w  przystani  był  pomost  pływający  na  beczkach  200 

litrowych. Odnotować to można na podstawie rachunku za spawanie beczek przez J. 

Kołatę  za kwotę 4010 zł,  również ze sprawozdań finansowych dowiadujemy się,  że 

malowania  żaglówek  dokonywał  profesjonalnie  (odpłatnie)  Feliks  Musiał  za  kwotę 

8500 zł.  W 1950 r.  Liga Morska w Zbąszyniu posiadała w/g stosowanego w owym 

czasie nazewnictwa następujący sprzęt pływający:

1.  Jolka klepkowa 15-tka

2.  Łódź żaglowo-wiosłowa 12-tka

3.  Kajak żaglowy typ P-7

4.  Kajak żaglowy typ P-7 w budowie, bez lin i ożaglowania

5.  Jolka typ O (olimpijka)

W/w sprzęt został wymieniony w piśmie do ZG LM z dnia 20 czerwca 1950 r.



Do  roku  1950  włącznie,  teren  przystani  był  dzierżawiony  od  Ob.  Piosika 

mieszkańca  wsi  Nądnia  za  kwotę  5000  zł  rocznie.  Fakt  odbioru  należności  jest 

potwierdzony pisemnie.

Patrząc  z  perspektywy  czasu  na  omawiane  wydarzenia  zwracam  uwagę  na 

wielką aktywność Oddziału L.M. w budowie zrębów żeglarstwa Zbąszyńskiego. 

W okresie działalności L.M. od 1946 r. do końca jej istnienia to jest do 1953 r. 

Kapitanem Przystani Żeglarskiej  był druh Domagała Jan harcmistrz R.P.,  doskonały 

kolega  i  wspaniały  żeglarz.  Wspomnienia  z  tamtego  okresu  zmuszają  do  zadania 

pytania, dlaczego „Dąbki" a nie inne miejsce stało się przystanią - z czego brała się tak 

wielka potrzeba żeglarstwa. Można przypuszczać ze szczególne znaczenie mogło mieć 

znaczne  powiększenie  granicy  morskiej  opartej  na  dużych  portach  jak:  Szczecin, 

Świnoujście, Kołobrzeg, sytuacja ta wyzwalała wielkie ambicje morskie.

Biegnący  czas,  restrykcyjna  polityka  państwa,  umacnianie  nowej  socjalistycznej 

ideologii, bardzo powoli, ale skutecznie osłabiały aktywność szeregów L.M. Tworząca 

się nowa potrzeba ekonomiczna członków zmuszała do migracji, a tym samym słabły 

szeregi organizacji.

Braki  dokumentów klubowych  z  opisywanych  lat,  uzupełniam kontaktami  z 

kolegami, uczestnikami tamtych wydarzeń.

Pierwszy kontakt nawiązałem z Egonem Kleinem, którego losy przeniosły do 

Berlina. On to dorzucił garść wspomnień z tamtego okresu.

W  1951  roku  uczestniczył  w  kursie  organizowanym  przez  Ligę  Morska  w 

Kruszwicy pod nazwa „Przysposobienie Marynarskie” z dyscypliną prawie wojskową, 

a  umundurowanie  wojskowe  marynarskie.  W  tym  kursie  uczestniczyli  zbąszyńscy 

żeglarze  kol.  kol.  Egon Klein;  Marian  Młodystach;  oraz  prawdopodobnie  Zbigniew 

Cechelt,  Jego  obecność  potwierdza  podobieństwo  na  zdjęciu.  Kurs  ciekawy,  bo  z 

wielkim  fasonem,  lecz  bez  efektu  w  postaci  uzyskanych  stopni  żeglarskich. 

Przypuszczalnie  służył  celowi  przygotowania  młodej  kadry  do  pracy  na  morzu.  W 

owym czasie istniały następujące stopnie żeglarskie:  dwa stopnie żeglarza,  morski i 

drugi śródlądowy, oraz trzy stopnie sternika: sternik I, II, oraz III klasy. W krótkim 

czasie stopnie te zweryfikowano, nie wspominam o stopniach kapitańskich.

Wynikiem  prowadzonej  korespondencji  uzyskałem  piękne  zdjęcia  z  omawianego 

okresu,  którymi  wzbogacam niniejsze  opracowanie.  Piękną  szatę  graficzna  wykonał 

kol.  Egon z  dominującym kodem flagowym, stanowiącym wzór dawnego szkolenia 

żeglarskiego jako podstawowy przedmiot wraz z alfabetem Morse'a i semafora.



Lata  1951  do  1953  to  najtrudniejszy  okres  istnienia  Klubu.  Powodem  było 

znaczne zmniejszenie ilości  członków oraz kompletny brak pieniędzy. Mała garstka, 

która  pozostała,  remontowała  sprzęt  własnym  sumptem.  Zdobywanie  pieniędzy  na 

materiały  jak:  farby,  liny,  pędzle  mierzyło  się  wielkością  sprytu  i  umiejętnościami 

przekonywania rodziców o potrzebach. Zbliżała się nieuchronna agonia Ligi Morskiej. 

Całkowity  brak  środków finansowych  oraz  wprowadzana  nowa  ideologia  niszczyły 

dorobek Ligi Morskiej. Pragnienie ratowania żeglarskiego dorobku Klubu zrodziło myśl 

reaktywowania żeglarstwa w szeregach organizacji LIGI PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA.



Młodzieńcze  nawiązanie  do  atrakcyjnych  wówczas  corocznych  wyścigów 

pływackich „Pod mostami Poznania”.
Zawody pływackie „Pod mostami Zbąszynia”. W kolejności na mecie:

1. Władysław Dulat, 2. Tadeusz Dulat, 3. Zbigniew Zimny, 

4. Egon Klein, 5. Romuald Bok, 6. Edmund Małycha



Jeden  z  pierwszych,  najbardziej  odległych  w  czasie,  dyplomów  ręcznie 

malowanych z regat przesiadkowych – z braku sprzętu.
Określenie „typ”, dzisiaj „klasa”, P-7 to „Zbyszko” (blaszane) oraz „Sonia”, a 15-tki to „Czajka” i 

nietypowa „Syrena”

















































































SPIS ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW

1. Pismo L.M. Zarząd Okręgu do Prezydenta Miasta Zbąszynia Poznań - Fredry 7 z 

dnia 30.8.45 r. w sprawie reaktywowania Organizacji Ligi Morskiej w Zbąszyniu.

2. Agitacja mieszkańców w sprawie rekrutacji członków do L.M.

3. Pismo Ligi Morskiej  Oddział  w Zbąszyniu do Zarządu Okręgu Ligi  Morskiej  w 

Poznaniu - Informacja w sprawie utworzenia Oddziału i składzie zarządu.

4. Pismo L.M. Oddział  Zbąszyń do L.M. Okręgu w Poznaniu o nowych wyborach 

Zarządów dniu 31.8.47 r.

5. Powiadomienie Starostwa Powiatowego o wyborze Zarządu 31 sierpnia 1947 r.

6. Pismo L.M. do Urzędu Bezpieczeństwa o organizowaniu „Familijnej Herbatki”

7. Ogłoszenie L.M. o organizowaniu Familijnej Herbatki.

8. Instrukcja Zarządu Miasta do L.M. o sposobie przeprowadzenia obrzędu Sobótek.

9. Protokół zdawczo-odbiorczy baraku drewnianego w formie dzierżawy.

10. Spis członków Ligi Morskiej w Zbąszyniu na dzień 4 sierpnia 1947 r.

11. Pismo L.M. do Klubu „Obra” o organizacji regat Żaglowo-Kajakowych i wyścig 

pontonów gumowych z propozycją udziału.

12. Pismo  do  Starostwa  o  zezwolenie  na  w/w  Bal  Morza  oraz  dwie  umowy  z 

orkiestrami.

13. Zaproszenie na Pierwszy Reprezentacyjny Bal Morza l lutego 1948 r.

14. Pismo  powiadamiające  Urząd  Bezpieczeństwa  o  organizacji  obchodów  „Dni 

Morza” 28 lipca 48 r.

15. Pismo do M.O. w sprawie organizowania „Dni Morza” w dniu 23 czerwca 1948 r. 

oraz 27 i 29 1948 r. z podaniem programu.

16. Rachunek za kupno łódź wiosłowo-żaglowej (Syrena)

17. Pismo Stoczni Ligi Morskiej w Chojnicach o wysyłce masztu do jolki wędrownej 

(Czajki)

18. Rozkaz nr l Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej o funkcjach

19. Budżet L.M. w Zbąszyniu na rok 1947.

20. Okólnik w sprawie umundurowania członków L.M.

21. Plan pracy drużyny harcerskiej na rok 47/48

22. Sprawozdanie z działalności kulturalnej Oddziału L.M. za rok 1947 r.

23. Protokół z komisyjnego otwarcia puszek w dniu 29.06.47 r.

24. Powiadomienie Zarządu Okręgu o szkoleniu żeglarskim



25. Zezwolenie Starostwa na organizacje Wystawy Wodno Żeglarskiej 16.i 17.5.1948 r.

26. Pismo Okręgu L.M. o możliwości zakupu żużla 21.04.48 r.

27. Krotki plan pracy na rok 1948.

28. Powiadomienie Zarządu Okręgu o kursach organizowanych przez P.Z.Ż.

29. Powiadomienie Okręgu L.M. o pierwszych kursach Centralnych 08.04.48 r.

30. Pismo Oddziału L.M. do Starostwa powiatu w sprawie rozliczenia zbiórki

31. Cegiełka  i  znaczek  zbiorki  na  budowę  Ośrodka  Żeglarskiego  w  Dąbkach, 

dokonywane na terenie całej Gminy.

32. Przyjęcie na kurs do Giżycka kol. Zygmunta Lutomskiego oraz zaświadczenie o 

jego działalności żeglarskiej.

33. Sprawozdanie finansowe Oddziału Ligi Morskiej w Zbąszyniu za lata 1947/1948

34. Sprawozdanie finansowe za rok 1949

35. Powiadomienie o zebraniu Plenarnym 9 stycznia 1949 r.

36. Zaproszenie na zawody pływackie „Pod Mostami Zbąszynia”.

37. Dowód wpłaty na autopogotowie w 1949 r.

38. Powiadomienie Zarządu Głównego o posiadanym sprzęcie wodnym oraz potrzebach 

remontowych.

39. Potwierdzenie odbioru należności za dzierżawę gruntu pod przystań.

40. Lista członków Koła Młodzieżowego przy Lidze Morskiej.

41. Lista ofiarodawców na rzecz Ligi Morskiej.

42. Imienny spis abonentów czasopism Ligi Morskiej.
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